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ΓΔΝΙΚΑ 

 
Ο πξνγξακκαηηζκόο δξάζεο ηνπ ΚΔΜΔΤΔ γηα ηε δηεηία  2007-2009 έιαβε 
ππόςε ηνπ ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο εμειίμεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζην ρώξν ηεο 
εθπαίδεπζεο ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη δηεζλώο.  
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ έηνπο (ζρνιηθή πεξίνδνο 2007-2008) νη 
Oκνζπνλδίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ νξγαλώζεσλ θαη ησλ ηξηώλ βαζκίδσλ ηεο 
εθπαίδεπζεο, κε ηε ζπλεξγαζία θαη ησλ άιισλ παξαγόλησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 
θνηλόηεηαο, αλέπηπμαλ θνηλνύο αγώλεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο δεκόζηαο 
εθπαίδεπζεο θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζή ηεο.  
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ έηνπο (ζρνιηθή πεξίνδνο 2008-2009) θπξίαξρν 
ζηνηρείν ππήξμε ε πξνζπάζεηα απόθξνπζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη αζθαιηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο. Σην ίδην δηάζηεκα ε 
θπβέξλεζε μεθίλεζε ηε δηαδηθαζία ηνπ «δηαιόγνπ» κε επίθεληξν ηελ αιιαγή 
ηνπ ζπζηήκαηνο πξόζβαζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη κε πξνθαλή 
ζηόρν ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκό από ηα θξίζηκα δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο.  
Δπηδίσμε ηνπ ΚΔΜΔΤΔ, ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηνπ, ήηαλ λα ζηεξίμεη, ζε 
όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηεηίαο, ην έξγν ηεο ΟΛΜΔ ζηνλ ηνκέα ηεο αξκνδηόηεηάο 
ηνπ, ηόζν ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, κε ζηόρν ηελ ππεξάζπηζε θαη βειηίσζε 
ηεο δεκόζηαο θαη δσξεάλ παξερόκελεο εθπαίδεπζεο ζηε ρώξα καο, όζν θαη 
ζηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνλ θιάδν.  
Οη ζηνρεύζεηο θαη νη επηδηώμεηο απηέο, πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί αλαιπηηθά ζηηο 
ζέζεηο θαη ηα θείκελα ηεο ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΤΔ, απνηέιεζαλ ην βαζηθό 
άμνλα ηεο δξάζεο ηνπ ΚΔΜΔΤΔ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ζπκβάιεη ζηελ 
αλαβάζκηζε ηνπ έξγνπ ηεο ΟΛΜΔ θαη ζηε δηεθδίθεζε θαιύηεξσλ ζπλζεθώλ 
γηα ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.  

Ο πξνγξακκαηηζκόο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΚΔΜΔΤΔ γηα ηελ πεξίνδν 
2007-2009 ζπλεθηίκεζε, κεηαμύ άιισλ, ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

 ηηο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ επαξθή ζηήξημε ηνπ θιάδνπ θαη ησλ 
νξγάλσλ ηνπ ζηα εθπαηδεπηηθά, ζπλδηθαιηζηηθά θαη άιια επξύηεξα 
δεηήκαηα, κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζε εζληθή, επξσπατθή θαη 
παγθόζκηα θιίκαθα, 

 ηελ απαίηεζε γηα πξνώζεζε εθπαηδεπηηθώλ αιιαγώλ θαη θαηλνηνκηθώλ 
παξεκβάζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζεζκνύο κε ζηόρν ηε δηαζθάιηζε ηεο 
απηνλνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηελ άκβιπλζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
αληζνηήησλ, 

 ηελ αλάδεημε ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ησλ αλαγθώλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 
ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ,  κε έκθαζε ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο θαη 
ησλ ειαζηηθώλ ζρέζεσλ εξγαζίαο, ηηο ζπλζήθεο πξόζιεςεο, ηε βαζηθή 
εθπαίδεπζε, ηελ επηκόξθσζε, ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε, ηε 
ζπλδηθαιηζηηθή ηνπο ελεκέξσζε θαη επηκόξθσζε, ηε γεληθόηεξε 
πλεπκαηηθή ηνπο θαιιηέξγεηα, ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ άζθεζεο ηνπ 
έξγνπ ηνπο θαη ηελ νπζηαζηηθή νηθνλνκηθή ηνπο αλαβάζκηζε, 

 ηε δηεξεύλεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ ζπκβάιινπλ, έκκεζα ή άκεζα, ζηελ 
αληζνηηκία κεηαμύ ησλ δύν θύισλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο θαη 
ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο ή ζε θάζε άιινπ είδνπο αξλεηηθέο δηαθξίζεηο, 

 ηε ζεκαζία ηεο πξνώζεζεο ηεο έξεπλαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε όια ηα παξαπάλσ δεηήκαηα, 
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 ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο εξεπλεηηθήο ππνδνκήο ηνπ ΚΔΜΔΤΔ θαη ηεο 
θηλεηνπνίεζεο ηνπ έκςπρνπ δπλακηθνύ ηνπ θιάδνπ ζην πιαίζηό ηνπ, 

 ηελ εμαζθάιηζε ηεο επαξθνύο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, ηνπ απαξαίηεηνπ 
ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηεο ζηνηρεηώδνπο ζηειέρσζεο ηνπ ΚΔΜΔΤΔ, 
ώζηε λα κπνξεί λα παίμεη ην ξόιν ηνπ ζηηο ζύγρξνλεο ζπλζήθεο. 

 
 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2007-2009 
 
Τν Γ.Σ. ηνπ ΚΔΜΔΤΔ, αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ 
δηαηππώζεθαλ ζε θνηλή ζπλεδξία κε ην Γ.Σ. ηεο ΟΛΜΔ δηακόξθσζε έλα 
πξόγξακκα δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2009: κε βξαρππξόζεζκν 
θαη κεζνπξόζεζκν πξνγξακκαηηζκό, κε δεκηνπξγία νκάδσλ εξγαζίαο, θαη  
κειέηεο θαη έξεπλεο. 

 
Με βάζε απηόλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηεο ηξέρνπζαο 
επηθαηξόηεηαο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηε δηεηία 2007-2009 νη παξαθάησ 
δξαζηεξηόηεηεο:  
 
(1) Οξγάλσζε ηνπ 8νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σπλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΔ, κε ζέκα: 

«Σρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη βηβιία ζηε Γ.Δ.». 
 

Τν Γ.Σ. ηεο ΟΛΜΔ απνθάζηζε ηε δηνξγάλσζε ηνπ 8νπ Δθπαηδεπηηθνύ 
Σπλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΔ, ζην δηάζηεκα από 8 σο 10 Μαΐνπ 2008 ζηα Φαληά. 
Αληηθείκελν ηνπ Σπλεδξίνπ ήηαλ ε εμέηαζε ησλ πνηθίισλ παξακέηξσλ ηνπ 
ζέκαηνο «Σρνιηθά πξνγξάκκαηα θαη βηβιία ζηε Γ.Δ.».  
Τν Γ.Σ. ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΤΔ. απνηέιεζε ηελ Οξγαλσηηθή θαη Δπηζηεκνληθή 
Δπηηξνπή ηνπ Σπλεδξίνπ. Γεκηνύξγεζε ηελ θεληξηθή νκάδα εξγαζίαο ζηελ 
Αζήλα, κε ππν-νκάδεο θαηά ζέκα, πνπ ιεηηνύξγεζαλ κε επζύλε ηνπ Γ.Σ.. 
Γεκνζηεύηεθε ζρεηηθή πξνθήξπμε γηα δειώζεηο ζπκκεηνρήο από 
όπνηνλ/όπνηα ζπλάδειθν επηζπκνύζε. Οη νκάδεο εξγάζηεθαλ ζπζηεκαηηθά 
γηα ηέζζεξηο κήλεο θαη πιένλ θαη πξνεηνίκαζαλ ηηο εηζεγήζεηο ηνπ 
Σπλεδξίνπ.  
Δπηδηώρζεθε ε επξύηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ησλ ζπλαδέιθσλ ζηε 
δηαδηθαζία πξνο ην Σπλέδξην είηε κε άκεζε ζπκκεηνρή είηε κέζσ ησλ 
ζύγρξνλσλ θαη παξαδνζηαθώλ κέζσλ πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο 
(ηζηνζειίδα ηεο ΟΛΜΔ ηνπ ΚΔΜΔΤΔ, Γειηίν ηεο ΟΛΜΔ, ειεθηξνληθή 
επηθνηλσλία θ.ιπ.).  

 Γηα ηελ πξώηε θαη ηε δεύηεξε ζεκαηηθή ελόηεηα δηακνξθώζεθαλ θαη 
παξνπζηάζηεθαλ δέθα εηζεγήζεηο από ηα κέιε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο. 

 Γηα ηελ ηξίηε ζεκαηηθή ελόηεηα «Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη ζρνιηθά βηβιία: 
Ζ πξόζθαηε ειιεληθή εκπεηξία» δηακνξθώζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ 
εηζεγήζεηο κειώλ ηεο 3εο νκάδαο εξγαζίαο θαη επηζηεκνληθώλ ελώζεσλ, 
πνπ αθνξνύζαλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηα βηβιία πνπ δηδάζθνληαη 
ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

 Αξθεηέο ΔΛΜΔ ζπγθξόηεζαλ νκάδεο εξγαζίαο, πνπ κειέηεζαλ επηκέξνπο 
ζέκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ, ελώ πξνζπλεδξηαθέο εκεξίδεο 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηάθνξεο πεξηθέξεηεο, κε πξσηνβνπιία ησλ 
ηνπηθώλ ΔΛΜΔ, ζηηο νπνίεο παξαβξέζεθαλ θαη ζπκκεηείραλ κε εηζεγήζεηο 
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ηνπο κέιε ηνπ Γ.Σ ηνπ ΚΔΜΔΤΔ θαη ηεο ΟΛΜΔ.   Σπγθεθξηκέλα 
πξνζπλεδξηαθέο εκεξίδεο κε πινύζην πξνβιεκαηηζκό θαη γόληκν δηάινγν, 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηηο ΔΛΜΔ Λαζηζίνπ, Ξάλζεο, Ε΄ Αζήλαο, Άξηαο, 
Κνδάλεο, Ησαλλίλσλ, Λαθσλίαο (Μνιάνη, Σπάξηε), ηηο 5 ΔΛΜΔ 
Θεζζαινλίθεο, Αιεμαλδξνύπνιεο, Γσδεθαλήζνπ θαη Ζξαθιείνπ, ελώ 
εκεξίδεο ζε ζπλδπαζκό κε έξεπλεο ζε ηνπηθή θιίκαθα γηα ηα ίδηα ζέκαηα 
πξαγκαηνπνίεζαλ νη ΔΛΜΔ Ζιείαο θαη Φίνπ. Τελ πεξίνδν Σεπηεκβξίνπ 
2008 – Μαΐνπ 2009 νη ΔΛΜΔ Πξέβεδαο, Β΄ Πέιιαο θαη Φίνπ 
πξαγκαηνπνίεζαλ κεηαζπλεδξηαθέο εκεξίδεο ζηηο νπνίεο εθπξνζσπήζεθε 
ην Κέληξν Μειεηώλ από ηα κέιε ηνπ. 

 Τν πξώην δεθαπελζήκεξν ηνπ Απξηιίνπ κε ηελ επζύλε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ ηνπ ΚΔΜΔΤΔ θαη ηελ νπζηαζηηθή θαη θαζνξηζηηθή βνήζεηα ησλ 
Γηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ ησλ ΔΛΜΔ θαη ηε κεγάιε αληαπόθξηζε ησλ 
ζπλαδέιθσλ/ζώλ πξαγκαηνπνηήζεθε παλειιαδηθή έξεπλα πεδίνπ κε 
εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθό κε ηα ζέκαηα ηνπ Σπλεδξίνπ, ζην νπνίν 
απάληεζαλ 1.500 πεξίπνπ εθπαηδεπηηθνί από όινπο ηνπο ηύπνπο ζρνιείσλ 
ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

 Τα πξώηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
εξγαζηώλ ηνπ Σπλεδξίνπ.  

 Αθνινύζεζε πιεξέζηεξε θαη πην αλαιπηηθή επεμεξγαζία, ώζηε ηα 
πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο λα αμηνπνηεζνύλ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα θαη λα 
εληζρύζνπλ  αθόκε πεξηζζόηεξν ηνλ θιάδν κε ηελ αλαγθαία επηζηεκνληθή 
επηρεηξεκαηνινγία.  

 Σπλερήο ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηώλ ηνπ 8νπ Δθπαηδεπηηθνύ 
Σπλεδξίνπ ππήξμε από ηνλ εηδηθό θόκβν πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
ΟΛΜΔ. Δπίζεο, ζην εηδηθό blog (κε ηίηιν: «Γηάινγνο γηα ην 8ν Σπλέδξην») 
κε επζύλε ηνπ ΚΔΜΔΤΔ δεκνζηεύηεθε πιήζνο θεηκέλσλ θαη απόςεσλ 
ζπλαδέιθσλ/ζσλ ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ. 

 
(2) Οξγάλσζε ηνπ 1νπ  Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ ΟΛΜΔ-ΚΔΜΔΤΔ γηα ηελ 

μελόγισζζε εθπαίδεπζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, κε ζέκα :«Οη 
μέλεο γιώζζεο ζην ζρνιείν ηνπ 21νπ αηώλα» 

 

 Τν Γ.Σ. ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΤΔ. πξαγκαηνπνίεζε απηό ην Σπλέδξην από 11 σο 12 
Απξηιίνπ 2008 ζην Ακθηζέαηξν «Σάθεο Καξάγησξγαο» ηνπ Παληείνπ 
Παλεπηζηεκίνπ, ζηελ Αζήλα (Λεσθ. Σπγγξνύ).  

 Σην ζπλέδξην παξνπζηάζηεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νκάδαο εξγαζίαο πνπ 
είρε ζπγθξνηεζεί θαη ιεηηνύξγεζε ζην πιαίζην ηνπ ΚΔΜΔΤΔ.  

 Οη ελόηεηεο ηνπ Σπλεδξίνπ ήηαλ νη αθόινπζεο: α. Ζ δηδαζθαιία ησλ μέλσλ 
γισζζώλ ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε, β. Τν Κξαηηθό Πηζηνπνηεηηθό 
Γισζζνκάζεηαο θαη ε ζύλδεζή ηνπ κε ην ζρνιείν, γ. Ο Δθπαηδεπηηθόο ησλ 
μέλσλ γισζζώλ θαη ε επηκόξθσζή ηνπ, δ. Οη μέλεο γιώζζεο θαη ε 
δηδαζθαιία ηνπο ζηηο άιιεο Δπξσπατθέο ρώξεο. 

 
 
 
(3)  Δπηθαηξνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε θεηκέλνπ αλάιπζεο θαη ηεθκεξίσζεο 

ησλ αηηεκάησλ απεξγηαθώλ θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 
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(4)  Πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ ΚΔΜΔΤΔ γηα 
ηνπο Σπκβνπιεπηηθνύο Σηαζκνύο Νέσλ θαη νινθιήξσζε ηνπ πνξίζκαηνο 
γηα ην ζέκα απηό. 

 
(5)  Τεθκεξίσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ αηηεκάησλ ηνπ θιάδνπ. 
 
(6)  Τεθκεξίσζε ησλ νηθνλνκηθώλ αηηεκάησλ ηνπ θιάδνπ. 
 
(7)  Τεθκεξίσζε ηεο ζέζεο ηεο ΟΛΜΔ γηα ην ζύζηεκα πξόζβαζεο ζηελ 

Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 
 
(8)  Γεκηνπξγία Πνιηηηζηηθνύ Οξγαληζκνύ ΟΛΜΔ. Σύληαμε θαη θαηάζεζε 

κειέηεο ζην Γ. Σ. ηεο ΟΛΜΔ γηα ηε ζύζηαζε Πνιηηηζηηθνύ Οξγαληζκνύ. Ζ 
δεκηνπξγία ηνπ, πέξαλ ηνπ όηη αλακέλεηαη όηη ζα θαιύςεη ηηο πνιηηηζηηθέο 
αλάγθεο ησλ θαζεγεηξηώλ / θαζεγεηώλ, ζα απνηειέζεη θαη έλα ζνβαξό 
παξάγνληα ελεξγνπνίεζήο ηνπο ζηελ Οκνζπνλδία. 

 
(9)  Καηαγξαθή ησλ πνξηζκάησλ ηεο έξεπλαο πεδίνπ γηα ηηο νκάδεο βίαο ζε 

ζρνιηθνύο ρώξνπο. Αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο ζύληαμεο ηεο ηειηθήο 
έθζεζεο. 

 
(10)  Δπεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα ηεο ΟΛΜΔ γηα    ηηο 

ειιείςεηο ζηα ζρνιεία κε ηελ έλαξμε ζρνιηθώλ εηώλ 2007-2008 θαη 2008-
09. 

 
(11)  Σπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ηνπ Κνηλσληθνύ Πνιύθεληξνπ ηεο ΑΓΔΓΥ 

(ΚΔΜΔΤΔ - ΗΠΔΜ/ΓΟΔ - Κνηλσληθό Πνιύθεληξν) γηα ηηο ζπλζήθεο 
εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Ήδε έρεη γίλεη ν ζρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο 
(κεζνδνινγία, δείγκα, βαζηθνί άμνλεο θ.ιπ.), θαη έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία 
ζύληαμεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 
(12)  Γλσκνδόηεζε πξνο ην Γ.Σ. ηεο ΟΛΜΔ κε αθνξκή αηηήκαηα ηεο Έλσζεο 

Καζεγεηώλ/Καζεγεηξηώλ Καιιηηερληθώλ Μαζεκάησλ ζρεηηθά κε ηα 
πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη ηα ζρνιηθά βηβιία Δηθαζηηθώλ Γπκλαζίνπ. 

 
(13)  Σύληαμε θεηκέλνπ ζπκκεηνρήο ηεο ΟΛΜΔ ζηε Γηαβνύιεπζε ηεο ETUCE 

κε αθνξκή ην θείκελν ηεο Δ.Δ. «Σρνιεία γηα ηνλ 21ν αηώλα». 
 
(14)  Γηακόξθσζε ζέζεσλ ηεο ΟΛΜΔ γηα ηελ Πξόιεςε θαη ηελ Πξναγσγή ηεο 

Υγείαο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. 
 
(15)  Γηακόξθσζε ζέζεσλ γηα ην ξόιν ηνπ ΣΔΠ θαη απάληεζε ζην ππόκλεκα 

ηνπ Παλειιελίνπ Σπιιόγνπ Δθπαηδεπηηθώλ Σηειερώλ ΣΔΠ. 
 
 
(16)  Γηακόξθσζε ζέζεσλ ηεο ΟΛΜΔ γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 
 
(17)  Γηακόξθσζε ζέζεσλ – πξνηάζεσλ ηεο ΟΛΜΔ γηα ηελ εηδηθή αγσγή θαη 

εθπαίδεπζε. 
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(18)  Σύληαμε πξνηάζεσλ ηεο ΟΛΜΔ γηα ηηο άδεηεο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο 

κε απνδνρέο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
 
(19)  Σύληαμε πξνηάζεσλ (γλσκνδόηεζε) γηα ηελ ΟΛΜΔ (κεηά από αίηεκα ηεο 

ETUCE) γηα ην «Δπξσπατθό Σύζηεκα Μεηαθνξάο Πηζησηηθώλ Μνλάδσλ 
ζηελ ΤΔΔ / Καηάξηηζε»(ECVET). 

 
(20)  Σύληαμε πξνηάζεσλ (γλσκνδόηεζε) γηα ηελ ΟΛΜΔ (κεηά από αίηεκα ηεο 

ETUCE) γηα ηελ Οδεγία ζρεηηθά κε ηηο Υπεξεζίεο Κνηλήο Ωθειείαο 
(Σπλζήθε BOLKESTEIN). 

 
(21)  Δκπινπηηζκόο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΔΜΔΤΔ.  
 
(22)  Σύληαμε θεηκέλνπ πξνηάζεσλ ηνπ Γ.Σ. ηνπ ΚΔΜΔΤΔ ζρεηηθά κε ηελ 

επηζηξνθή ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ (ζρεηηθή εγθύθιηνο ΥΠΔΠΘ).  
 

(23)  Σπκκεηνρή ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΤΔ ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ 

παλεπξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο ETUCE, ε νπνία πινπνηεί (από 

1/9/2008 έσο 31/12/2009) πξόγξακκα γηα ηε ηζόηεηα ησλ θύισλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ζηνλ επαγγεικαηηθό ρώξν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

ζηα εθπαηδεπηηθά ζπλδηθάηα. Γηα ην ζθνπό απηό έρεη ζπζηαζεί νξγαλσηηθή 

επηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ην ΚΔΜΔΤΔ, εθπξνζσπώληαο ηελ 

ΟΛΜΔ. Σπγθεθξηκέλα, ε επηηξνπή απνηειείηαη από ηηο εθπαηδεπηηθέο 

νξγαλώζεηο SEB (Βνπιγαξία), GEW (Γεξκαλία), SNES (Γαιιία), LIZDA 

(Λεηνλία), ΚΔ.ΜΔ.ΤΔ./OΛME (Διιάδα) θαη CGIL (Ηηαιία). 
 

ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΑ 
 
Σηε δηεηία 2007-09 ζην ΚΔΜΔΤΔ ιεηηνύξγεζαλ νη εμήο νκάδεο εξγαζίαο: 
 

 γηα ηε κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ ησλ Σπκβνπιεπηηθώλ 
Σηαζκώλ Νέσλ, 

 

 γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 1νπ  Παλειιήληνπ Σπλεδξίνπ ΟΛΜΔ-ΚΔΜΔΤΔ γηα 
ηελ μελόγισζζε εθπαίδεπζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, κε ζέκα 
:«Οη μέλεο γιώζζεο ζην ζρνιείν ηνπ 21νπ αηώλα», 

 

 γηα ηηο νκάδεο βίαο ζην ζρνιείν,  
 

 γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 8νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σπλεδξίνπ  ηεο ΟΛΜΔ. 
 

Δηδηθά γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Σπλεδξίνπ, ζηελ νπνία δόζεθε ηδηαίηεξε 
πξνηεξαηόηεηα, εξγάζηεθαλ ζην ΚΔΜΔΤΔ ηεο ΟΛΜΔ ζπζηεκαηηθά γηα πέληε 
κήλεο θαη πιένλ νκάδεο εξγαζίαο πνπ πξνεηνίκαζαλ ηηο εηζεγήζεηο ηνπ 
Σπλεδξίνπ. Σηηο νκάδεο απηέο ζπκκεηείραλ πεξηζζόηεξνη από 60 εθπαηδεπηηθνί 
όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θπξίσο από ηελ πεξηνρή ηεο πξσηεύνπζαο, αιιά θαη 
από άιιεο πεξηνρέο.  
Αλαιπηηθόηεξα: 
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Γηα ηελ πξώηε ζεκαηηθή ελόηεηα «Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην πξόγξακκα 
ζπνπδώλ θαη Πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη ζρνιηθό βηβιίν: θνηλσληνινγηθέο 
πξνζεγγίζεηο» δηακνξθώζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ηέζζεξηο εηζεγήζεηο από 
κέιε ηεο 1εο νκάδαο εξγαζίαο. 
Γηα ηε δεύηεξε ζεκαηηθή ελόηεηα «Από ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζπνπδώλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε: (α) Τξόπνη νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο γλώζεο. 
Γεληθή θαη ηερληθή-επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Τν εληαίν ζρνιείν (β) Σρνιηθό 
πξόγξακκα, ζρνιηθό βηβιίν θαη δηδαθηηθή πξάμε» δηακνξθώζεθαλ θαη 
παξνπζηάζηεθαλ έμη εηζεγήζεηο από κέιε ηεο 2εο νκάδαο εξγαζίαο. 
Γηα ηελ ηξίηε ζεκαηηθή ελόηεηα «Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη ζρνιηθά βηβιία: Ζ 
πξόζθαηε ειιεληθή εκπεηξία» δηακνξθώζεθαλ θαη παξνπζηάζηεθαλ 
εηζεγήζεηο κειώλ ηεο 3εο νκάδαο εξγαζίαο θαη επηζηεκνληθώλ ελώζεσλ, πνπ 
αθνξνύζαλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηα βηβιία πνπ δηδάζθνληαη ζηε 
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 
 

ΤΝΣΑΞΗ ΓΔΛΣΙΩΝ ΣΤΠΟΤ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΩΝ 
 

●Σύληαμε αλαθνίλσζεο γηα ηελ Δπέηεην ηεο Δμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ. 
●Σύληαμε αλαθνίλσζεο γηα ηελ αλάγθε απνθαηάζηαζεο ηεο ηζηνξηθήο 

αιήζεηαο ζρεηηθά κε θσηνγξαθία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ Ηζηνξίαο ηεο Γ΄ 
Γπκλαζίνπ γηα ηελ Δμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ.  

● Σύληαμε θεηκέλνπ θαη αλαθνίλσζε γηα ηελ Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο (8 Μάξηε). 
●Σύληαμε θεηκέλνπ θαη αλαθνίλσζε κε αθνξκή ηε Γηεζλή Μέξα γηα ηελ 

Δμάιεηςε ησλ Φπιεηηθώλ Γηαθξίζεσλ. 
● Μειέηε ηεο Έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε. 
●Σύληαμε θεηκέλνπ ζπκπαξάζηαζεο ηεο ΟΛΜΔ πξνο ην Σσκαηείν 

Δξγαδνκέλσλ ζηα Κέληξα Πξόιεςεο ΟΚΑΝΑ θαη Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ρξεκαηνδόηεζε ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο από 
ηελ Πνιηηεία, ηε ζεζκηθή ηνπο ζσξάθηζε θαη ηελ εξγαζηαθή εμαζθάιηζε ηνπ 
πξνζσπηθνύ ηνπο. 

●Σύληαμε θεηκέλνπ γηα ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα θαηά ηεο παηδηθήο εξγαζίαο. 
 

ΤΝΑΝΣΗΔΙ 
 

 Πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζεο Δξγαζίαο ηεο ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΤΔ κε 
ζπλαδέιθνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ Δηδηθή Αγσγή κε ζηόρν ηελ επεμεξγαζία 
ζρέδην λόκνπ αλαθνξηθά κε ηελ Δηδηθή Αγσγή θαη δεηήκαηα έληαμεο 
παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο. 

 Σπλάληεζε Δξγαζίαο κειώλ ησλ Γ.Σ. ηεο ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΤΔ κε ην 
Σσκαηείν Δξγαδνκέλσλ ζηα Κέληξα Πξόιεςεο ΟΚΑΝΑ θαη Τνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο. Αληηθείκελα ηεο ζπλάληεζεο ε αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ησλ 
δύν ζσκαηείσλ ζε ζέκαηα πξόιεςεο ηεο ρξήζεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ 
ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα, θαζώο θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 
Κέληξα Πξόιεςεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε ηνπ Γ.Σ ηνπ ΚΔΜΔΤΔ κε εθπαηδεπηηθνύο ηζπαληθήο 
γιώζζαο Γ.Δ. γηα ελεκέξσζή ηνπ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ.  

 Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε ηνπ Γ.Σ ηνπ ΚΔΜΔΤΔ κε ηελ Έλσζε 
Πιεξνθνξηθώλ Διιάδαο (ΔΠΔ) γηα ηα ζέκαηα ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε.  
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 Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε εθπξνζώπνπο ηεο Κακπάληαο «Όρη ζην 
ξαηζηζκό από ηελ θνύληα», κε βαζηθό αίηεκα ηελ εμαζθάιηζε ίζσλ 
δηθαησκάησλ γηα όια ηα παηδηά κεηαλαζηώλ πνπ γελληνύληαη ζηελ Διιάδα. 

 Πξαγκαηνπνίεζε δύν ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο κε αληηπξνζσπεία ηεο 
ΟΔΛΜΔΚ (Οκνζπνλδίαο Διιήλσλ Λεηηνπξγώλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο 
Κύπξνπ) θαη ηελ ΟΛΜΔ (7/11/2008 θαη 5/2/2009) κε ζηόρν ηε ζπδήηεζε 
ζεκάησλ θνηλνύ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ αλάπηπμε θνηλώλ πξσηνβνπιηώλ.  

 

ΔΚΠΡΟΩΠΗΔΙ – ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΡΟΠΔ 

 
 Μόληκε εθπξνζώπεζε ηνπ ΚΔΜΔΤΔ ζηελ «Δπηηξνπή Δπαηζζεηνπνίεζεο 

γηα ηα δεηήκαηα ησλ Πξνζθύγσλ» ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα 
ηνπο Πξόζθπγεο. 

 Μόληκε  εθπξνζώπεζε/ζπκκεηνρή ηνπ ΚΔΜΔΤΔ ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα 
ηνπ Ηδξύκαηνο Μαξαγθνπνύινπ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ κε 
αληηθείκελν ηηο νκάδεο βίαο ζηα ζρνιεία.  

 Σπκκεηνρή ζηε ζύζθεςε θνξέσλ κε πξσηνβνπιία ηνπ Σπλεγόξνπ ηνπ 
Παηδηνύ κε ζέκα: «Ζ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ ζηα 
θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ (Ηληεξλέη-θαθέ)». 

 Σπκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή Ηζόηεηαο πνπ έρεη ζπζηήζεη ε Δπξσπατθή 
Σπλνκνζπνλδία Δθπαηδεπηηθώλ Οξγαλώζεσλ (ETUCE), όπνπ ην 
ΚΔΜΔΤΔ εθπξνζσπεί κόληκα ηελ ΟΛΜΔ κε εθπξνζώπνπο ηνπ. 

 
ΔΚΓΟΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 
1.  Οινθιεξώζεθε ε θηινινγηθή επηκέιεηα ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ 

θεηκέλσλ ησλ Πξαθηηθώλ ηνπ 7νπ θαη ηνπ 8νπ Δθπαηδεπηηθνύ Σπλεδξίνπ ηεο 
ΟΛΜΔ. Ζ δηαδηθαζία ηεο εθηύπσζήο ηνπο πξνρσξεί ζην ηειηθό ζηάδην. 

2.  Σηαζεξή έθδνζε ηνπ ηεηξαζέιηδνπ ηνπ ΚΔΜΔΤΔ ζηα ελεκεξσηηθά δειηία 
ηεο ΟΛΜΔ. 
 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΚΓΗΛΩΔΙ 

 
ΤΟ ΚΔΜΔΤΔ ζπκκεηέζρε εθπξνζσπώληαο ηνλ θιάδν ζε δεθάδεο εθδειώζεηο 
πνπ νξγάλσζαλ πνηθίινη θνξείο (ΔΛΜΔ, επηζηεκνληθέο ελώζεηο, ηξηηνβάζκηα 
ηδξύκαηα, ζρνιηθέο κνλάδεο, θνξείο γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ, θνξείο 
απηνδηνίθεζεο θ.ιπ.) ζε ζέκαηα όπσο: ην εθπαηδεπηηθό έξγν, ηα ζρνιηθά 
πξνγξάκκαηα θαη βηβιία, ην ιύθεην θαη ην ζύζηεκα πξόζβαζεο ζηελ 
ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο, ην 
κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο, δεηήκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ, πξνβιήκαηα ησλ 
επηζηεκνληθώλ ελώζεσλ εθπαηδεπηηθώλ Γ.Δ. (θηινιόγσλ, θπζηθώλ, 
καζεκαηηθώλ, λνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ επηζηεκώλ, θνηλσληνιόγσλ, μέλσλ 
γισζζώλ θ.ιπ.), ε ηζόηεηα επθαηξηώλ, ε ζρνιηθή απνηπρία θαη ε καζεηηθή 
δηαξξνή, ε αληηκεηώπηζε ησλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ, δεηήκαηα αμηνιόγεζεο, 
ηα πξνβιήκαηα πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ, ε δηαπνιηηηζκηθή/αληηξαηζηζηηθή 
εθπαίδεπζε, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο, ν ζρνιηθόο 
επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο, ηα ΜΜΔ, ε αγσγή πγείαο, ε 
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζηελ εθπαίδεπζε, ε 
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ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (Γηαδίθηπν, Internet-θαθέ, παξαγσγή 
ινγηζκηθνύ), νη λενειιεληθέο ζπνπδέο ζην δηεζλή ρώξν, ε ζρνιηθή βία θαη ε 
αληηκεηώπηζή ηεο, ε πξόιεςε, ε ζρνιηθή βηβιηνζήθε, ε ζεαηξηθή παηδεία θαη 
αγσγή, 
 
 
 
 
 

Αθήνα, Ιούνιος 2009 
Το Δ.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ 

 
 

 


