ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ.
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2009 – ΗΟΤΝΗΟ 2011
Γεληθά
Ο πξνγξακκαηηζκφο δξάζεο ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ. γηα ην δηάζηεκα επηέκβξηνο 2009 Ηνχληνο 2011 έιαβε ππφςε ηνπ ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο εμειίμεηο πνπ
παξαηεξήζεθαλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζε γεληθφηεξα δεηήκαηα
ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη δηεζλψο.
ην δηάζηεκα απηφ νη νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ππήξμαλ θαηαιπηηθέο. Ζ
Κπβέξλεζε εγθαηέιεηςε πνιχ γξήγνξα αθφκε θαη απηέο ηηο ειάρηζηεο
πξνεθινγηθέο δεζκεχζεηο ηεο. Με ην πξφζρεκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κε ην
«λέν πξφγξακκα ζηαζεξφηεηαο» πνπ θαηέζεζε ε θπβέξλεζε ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, θιήζεθαλ γηα άιιε κηα θνξά νη εξγαδφκελνη λα αλαιάβνπλ ην θφζηνο γηα
κηα θξίζε πνπ δελ δεκηνχξγεζαλ εθείλνη.
Υαξαθηεξηζηηθφ, επίζεο, απηήο ηεο πεξηφδνπ ήηαλ νη ζπλερείο παλεξγαηηθέο θαη
παλδεκνζηνυπαιιειηθέο θηλεηνπνηήζεηο, νη απεξγίεο θαη ηα ζπιιαιεηήξηα πνπ
νξγαλψζεθαλ απφ ηα ζπλδηθάηα ζηε ρψξα καο, γηα λα εθθξαζηεί ε αληίδξαζε
ζηα αληεξγαηηθά «κλεκφληα» πνπ ππνγξάθηεθαλ κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ
Σακείν θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, ζηα νπνία ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνί
έιαβαλ κέξνο.
ηαζεξφο ζηφρνο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ είλαη λα ζηεξίμεη κε ην έξγν ηνπ ηε ζπλνιηθή
πξνζπάζεηα ηεο ΟΛΜΔ γηα ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο
θαη δσξεάλ παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο
ζέζεο θαη ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία ν ζηφρνο
απηφο εθθξάζηεθε θπξίσο κε ηε ζπλερή πξνζπάζεηα αθελφο λα ππνζηεξηρζεί ε
ΟΛΜΔ ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα αληηπαξαηεζεί κε ηεθκεξησκέλε
επηρεηξεκαηνινγία απέλαληη ζε απηή ηελ πνιπδηάζηαηε, ζθιεξή επίζεζε θαηά
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη εηδηθφηεξα θαηά ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
θαη αθεηέξνπ λα πξνσζεζεί ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Πιαίζην αλαθνξάο θαη
θξηηήξην απνηίκεζεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ είλαη νη ζέζεηο θαη νη
ζηφρνη ηνπ θιάδνπ, φπσο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί αλαιπηηθά ζηα θείκελα ηεο ΟΛΜΔ
θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ. Δπρή θαη πξνζδνθία καο είλαη λα έρνπκε ζπκβάιεη, έζησ θαη
θαη’ ειάρηζην, κε ην έξγν καο ζηε δηεθδίθεζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ γηα ηελ
ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.

Γξαζηεξηφηεηεο 1νπ έηνπο (2009-2010)
Ο αξρηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ γηα ηελ πεξίνδν επηέκβξηνο 2009 Ηνχληνο 2011, πνπ είρε ζπληαρζεί πξηλ αθφκε εθδεισζεί ε πξφζθαηε νηθνλνκηθή
θξίζε ζηε ρψξα καο κε ηηο αθξαίεο ζπλέπεηέο ηεο, πεξηιάκβαλε ζηνπο ζηφρνπο
ηνπ, κε βάζε ηηο ηφηε πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο ηε κειέηε
ησλ αθφινπζσλ ζεκάησλ:
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1. πλζήθεο πξφζιεςεο θαη εξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ. Αδηνξηζηία/αλεξγία/
ππναπαζρφιεζε, επέιηθηεο ζρέζεηο εξγαζίαο, δηαγσληζκφο ηνπ ΑΔΠ
θ.ιπ.
2. Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ Κεηκέλνπ Σεθκεξίσζεο ησλ ζηφρσλ ηεο ΟΛΜΔ
(πξνυπνινγηζκφο, δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, νηθνλνκηθά/νηθνλνκηθή
θξίζε θαη ζπλέπεηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο,
αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά δεηήκαηα).
3. Ο δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο – ηάζεηο ηδησηηθνπνίεζεο.
4. Εεηήκαηα ηεο απνθέληξσζεο/απνζπγθέληξσζεο ζηελ εθπαίδεπζε
/Γηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε /Πεξηθεξεηαθφηεηα.
5. Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ / εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
6. Μειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ
αθνινπζνχληαλ εθείλε ηελ πεξίνδν (εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο, Πφξηζκα
ΔΤΠ / ΠΓΔ) θαη απνηίκεζε ηεο πνξείαο ηεο.
7. ρνιηθή Απνηπρία, Μαζεηηθή δηαξξνή. Αληηζηαζκηζηηθή Δθπαίδεπζε/Εψλεο
Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο.
8. Πξνβιήκαηα ηεο Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο.
9. Αληηξαηζηζηηθή / Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε.
10. πκπιήξσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ ζέζεσλ ηεο ΟΛΜΔ γηα ηηο
δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο.
11. Δπηκφξθσζε (επηθαηξνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο πξφηαζεο ηεο ΟΛΜΔ
γηα αξρηθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο – Κέληξα ηήξημεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
Έξγνπ).
12. Βειηίσζε / ζπκπιήξσζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ.
13. Καηαζθελψζεηο.
14. Αλακφξθσζε ηεο Ηζηνζειίδαο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ.
Ο ζρεδηαζκφο απηφο ζηελ πνξεία θξίζεθε αλαγθαίν λα ζπκπιεξσζεί θαη λα
ηξνπνπνηεζεί ζε ζπλάξηεζε κε ηηο απαηηήζεηο πνπ δηακνξθψζεθαλ θάησ απφ
ηελ πίεζε ησλ λέσλ εμειίμεσλ.

Γξαζηεξηφηεηεο γηα ηε ρξνληά 2009 – 2010
Σν Γ.. ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ., αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ
δηαηππψζεθαλ ζε θνηλή ζπλεδξία κε ην Γ.. ηεο ΟΛΜΔ, αλαδηακφξθσζε θαη
ζπκπιήξσζε ην αξρηθφ πξφγξακκα δξαζηεξηνηήησλ ηνπ γηα ηελ πεξίνδν
επηέκβξηνο 2009 – Ηνχληνο 2010. Με βάζε απηφ ηνλ αλαδηακνξθσκέλν
πξνγξακκαηηζκφ γίλεηαη ν απνινγηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ απηήο ηεο
πεξηφδνπ, πνπ αθνινπζεί.

Μειέηεο ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ
Οη κειέηεο πνπ εθπφλεζε ην Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, ζην πιαίζην ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, κε ζηφρν λα ππνβνεζήζεη ηελ ΟΛΜΔ λα αληαπνθξηζεί ζηηο
ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ, είλαη νη εμήο:
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1. χζηεκα δηνξηζκνχ
Γηαγσληζκφο ΑΔΠ

ζηε

δεκφζηα

δεπηεξνβάζκηα

εθπαίδεπζε

–

Ζ κειέηε απηή ζπληάρζεθε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2010 απφ νκάδα εξγαζίαο
κειψλ ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Γ.. ηεο ΟΛΜΔ.
Αληηθείκελφ ηεο ήηαλ ε αλάιπζε ησλ βαζηθψλ πιεπξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο
δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
Ζ κειέηε απνηειείηαη απφ πέληε κέξε.
 ην πξψην κέξνο πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη ην ζχζηεκα δηνξηζκνχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε. Μεηά απφ κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή παξνπζηάδεηαη ην
ηζρχνλ ζχζηεκα δηνξηζκνχ κέζσ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ
παξάιιεισλ πηλάθσλ δηνξηζκψλ, θαη δηαηππψλνληαη θξηηηθέο παξαηεξήζεηο.
 ην δεχηεξν κέξνο εθηίζεηαη ε δηεζλήο εκπεηξία, ε νπνία νπζηαζηηθά
πεξηνξίδεηαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Παξνπζηάδνληαη θαη
αληηπαξαβάιινληαη, θαηαξράο, ηα ζπζηήκαηα επηινγήο θαη πξφζιεςεο ζηηο
ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ, επηζεκαίλνληαη νη δηαθνξέο σο πξνο ην επίπεδν ηεο
αξρήο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηηο πξνζιήςεηο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο, θαη
εθηίζεληαη νη βαζηθνί ηχπνη ζπζηεκάησλ πξφζιεςεο (δηαγσληζηηθέο εμεηάζεηο,
θαηάινγνο ππνςεθίσλ/ιίζηα θαη «αλνηρηή» πξφζιεςε.
 ην ηξίην κέξνο επηρεηξείηαη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ θαη
πξνηάζεσλ πνπ θαηά θαηξνχο έρεη δηακνξθψζεη ε ΟΛΜΔ ζε δηάθνξα
επίπεδα (ζπλδηθαιηζηηθψλ ζπλεδξίσλ, Γεληθψλ πλειεχζεσλ Πξνέδξσλ
ΔΛΜΔ θαη Γ.. ΟΛΜΔ).
 ην ηέηαξην κέξνο παξαηίζεληαη πνξίζκαηα ζρεηηθψλ κειεηψλ ηνπ Κέληξνπ
Μειεηψλ θαη Σεθκεξίσζεο ηεο ΟΛΜΔ.
 ην πέκπην κέξνο παξνπζηάδνληαη νη ζέζεηο θαη απφςεηο επί ηνπ ζέκαηνο
άιισλ θνξέσλ θαη παξαγφλησλ.
εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ, επξφθεηην λα
ζπκπεξηιεθζεί ζην πιαίζην ηεο κειέηεο απηήο θαη ε αλάιπζε ησλ φξσλ θαη ησλ
ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά απηέο νη πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο
θαιχθζεθαλ απφ ζρεηηθή έξεπλα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην ΚΔΜΔΣΔ, ην
ΗΠΔΜ ηεο ΓΟΔ θαη ην Κνηλσληθφ Πνιχθεληξν ηεο ΑΓΔΓΤ ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο
θαη ηηο ζπλζήθεο άζθεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
2. Εεηήκαηα απνθέληξσζεο - απνζπγθέληξσζεο / Γηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε
Αληηθείκελν ηεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα
έρεη ζηε δεκφζηα (δεπηεξνβάζκηα) εθπαίδεπζε ε πξνσζνχκελε απνθέληξσζε
(ρέδην «Καιιηθξάηεο» θ.ιπ.). Ζ κειέηε νινθιεξψζεθε θαη δφζεθε πξνο
αμηνπνίεζε ζην Γ.. ηεο ΟΛΜΔ.
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3. Σεθκεξίσζε ησλ απεξγηαθψλ ζηφρσλ ηεο ΟΛΜΔ
Έγηλε επηθαηξνπνίεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ αληίζηνηρνπ θεηκέλνπ πνπ
εθπνλήζεθε ηελ πξνεγνχκελε ζπλδηθαιηζηηθή πεξίνδν (2007-2009) απφ ην
ΚΔΜΔΣΔ, κε έκθαζε ζηηο εμειίμεηο ζηα κηζζνινγηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά ζέκαηα.
Ζ κειέηε απηή πέξαζε απφ δηάθνξεο θάζεηο, ιφγσ ηεο ξεπζηφηεηαο πνπ
θπξηάξρεζε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ πνπ ζεκεηψζεθαλ
ζηα ζέκαηα απηά. Πξφζθαηα δφζεθαλ ζηε δεκνζηφηεηα ζηνηρεία ηεο πνπ
αθνξνχζαλ ηηο κηζζνινγηθέο απψιεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηά ηελ εθαξκνγή θαη
ησλ λέσλ κέηξσλ ιηηφηεηαο θαζψο θαη πίλαθεο θαη νηθνλνκηθά ζρεδηαγξάκκαηα
ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο κείσζεο ησλ απνδνρψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
κεηά ηα πξφζθαηα νηθνλνκηθά κέηξα ηεο θπβέξλεζεο κε ηνλ ηίηιν
«Επικαιποποίηζη Οικονομικών απολαβών ηων εκπαιδεςηικών». Ζ κειέηε απηή
αλαξηήζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ελεκέξσζε φισλ ησλ
ζπλαδέιθσλ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε αληίζηνηρε εξγαζία κε αληηθείκελν ηηο
επηπηψζεηο ησλ λέσλ κέηξσλ ζην αζθαιηζηηθφ.
4.
Μείδνλ
Πξφγξακκα
Γηαβνχιεπζεο

Δπηκφξθσζεο

Δθπαηδεπηηθψλ.

Πιαίζην

Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ., κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Γ.. ηεο
ΟΛΜΔ, αλέιαβε λα κειεηήζεη ην ζρέδην πξφηαζεο ηνπ Τπ. Παηδείαο θαη ηνπ
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν
ζπγθεθξηκέλεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνηείλεη ην Τπ. Παηδείαο θαη
απνηειεί κέξνο ηεο «εζληθήο ζηξαηεγηθήο» γηα ηελ επφκελε ηεηξαεηία.
Σν Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, αθνχ κειέηεζε ην Κείκελν Γηαβνχιεπζεο θαη κεηά απφ
δηεμνδηθή ζπδήηεζε ζην πιαίζην ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, θαηέιεμε ζε πφξηζκα, ην
νπνίν εγθξίζεθε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 28-6-2010, κε ηα εμήο βαζηθά ζεκεία:
Ζ ΟΛΜΔ ζηηο 8/4/08, ζην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο πνπ δήηεζε ην Τπ. Παηδείαο
γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έρεη θαηαζέζεη θείκελν γηα ηελ
«Σεθκεξίσζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο ΟΛΜΔ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ» (κε βάζε ηηο απνθάζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηελ ηεθκεξίσζε πνπ είρε
γίλεη λσξίηεξα απφ ην Γ.. ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ.).
χκθσλα κε ηηο ζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ ην θείκελν, «η επιμόπθωζη
ηων εκπαιδεςηικών δεν ππέπει να θεωπείηαι απλώρ η ζςμμεηοσή ζε κάποια
επιμοπθωηικά ππογπάμμαηα μικπήρ ή μεγάληρ διάπκειαρ, αλλά αναπόζπαζηο
μέπορ ηηρ διαπκούρ επαγγελμαηικήρ ανάπηςξηρ ηων εκπαιδεςηικών, η οποία με ηη
ζειπά ηηρ ππέπει να ζςνδέεηαι με ηη ζςνολική διαδικαζία ανάπηςξηρ και αλλαγήρ
ηος εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ ζηο ζύνολό ηος».
Ζ Οκνζπνλδία ζηελ πξφηαζε ηεο ζεσξεί φηη ε επηκφξθσζε πξέπεη λα θηλείηαη ζε
ηέζζεξηο άμνλεο: εηήζηα, εηζαγσγηθή, βξαρχρξνλε θαη κεηεθπαίδεπζε.

4

5. Πφξηζκα ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ γηα ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ
(ΔΠΠ, EQF) θαη ην Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ (ΔζΠΠ, NQF)
Οκάδα εξγαζίαο ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ., αθνχ κειέηεζε ηηο πξνηάζεηο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζρεηηθά κε ην «Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ» θαη ην
«Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ», θαηέιεμε ζε πφξηζκα, θχξηα ζεκεία ηνπ νπνίνπ
είλαη ηα εμήο:
Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ (ΔΠΠ, EQF): Ζ πξφηαζε γηα έλα Δπξσπατθφ
Πιαίζην Πξνζφλησλ (ΔΠΠ, EQF) άξρηζε λα απαζρνιεί ηελ ΔΔ απφ ην 2004, ελψ
παξνπζηάζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην επηέκβξην ηνπ 2006. Σν
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην δηαπξαγκαηεχηεθαλ ηελ πξφηαζε απηή
θαηά ην 2007 θαη ηελ πηνζέηεζαλ επίζεκα ην Φεβξνπάξην ηνπ 2008. Γηα ην ζθνπφ
απηφ ζπζηάζεθε πκβνπιεπηηθή Οκάδα.
Πξφθεηηαη γηα κηα ζχζηαζε πνπ πεξηγξάθεη έλα γεληθφ πιαίζην πνπ πξνηείλεηαη
λα δεκηνπξγεζεί ζηελ Δπξψπε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζχγθξηζεο ησλ
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη ησλ επηπέδσλ πξνζφλησλ πξνθεηκέλνπ λα
πξνσζεζεί ε γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ε δηά βίνπ
κάζεζε. Ο ππξήλαο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ απνηειείηαη απφ νθηψ επίπεδα
επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ πνπ πεξηγξάθνληαη κέζσ ησλ καζεζηαθψλ
απνηειεζκάησλ (γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ). Με απηφ ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή επηρεηξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα επξσπατθφ ζχζηεκα αλαθνξάο
πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη «ηη διαθάνεια και ηη ζςγκπιζιμόηηηα ηων
πποζόνηων».
Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ (ΔζΠΠ, NQF): χκθσλα κε ηνπο εκπλεπζηέο ηνπ,
πξφθεηηαη γηα έλα εληαίν εζληθφ ζχζηεκα -ζε αληηζηνίρηζε κε ην αλάινγν
επξσπατθφ- αλαγλψξηζεο θαη πηζηνπνίεζεο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη
ηθαλνηήησλ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη
επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. Σα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία κπνξεί λα πξνέξρνληαη
είηε απφ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ή απφ ηε κε ηππηθή ή θαη ηελ
άηππε εθπαίδεπζε, αθφκε θαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή εκπεηξία ησλ
πνιηηψλ. πγθεθξηκέλα, ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα, δειαδή ην ηη γλσξίδεη,
θαηαλνεί θαη είλαη ηθαλφο λα θάλεη θάπνηνο εξγαδφκελνο κεηά ηελ νινθιήξσζε
κηαο καζεζηαθήο δηαδξνκήο ηνπ, κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ζην Δζληθφ Πιαίζην
Πξνζφλησλ (ΔζΠΠ).
Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ ΔζΠΠ ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα επηρεηξείηαη λα
ζπζρεηηζηνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα ζπλδεζνχλ κε ηελ απαζρφιεζε.
Σξφπνο πινπνίεζεο: Οη απφθνηηνη ζα θαηαηάζζνληαη ζηα νθηψ επίπεδα
αλάινγα κε ηηο γλψζεηο πνπ ζα απνθηνχλ.
Δλδερφκελνη θίλδπλνη:
Τπνβάζκηζε ησλ νξγαλσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ θαη ησλ πηπρίσλ,
θαη αλαηξνπή ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ
απηά.
Δμαηνκίθεπζε ηεο κφξθσζεο. Απνδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ
παλεπηζηεκίσλ.
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Πξνζαξκνγή ηεο «θιίκαθαο πξνζφλησλ» ζηνπο φξνπο ηεο αγνξάο
Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ δηάθνξσλ θνξέσλ πνπ παξέρνπλ «επηκνξθψζεηο» θάζε
είδνπο θαη εκπνξεχνληαη ηε γλψζε.
Σημειώνοςμε όηι η εκπόνηζη ηων παπαπάνω μελεηών ςπήπξε ένα ιδιαίηεπα
επίπονο έπγο, καθώρ η πίεζη ηηρ ζςγκςπίαρ επέβαλε, ηαςηόσπονα, άμεζη
ανηαπόκπιζη ηος Δ.Σ. ηος ΚΕΜΕΤΕ ζηιρ ηπέσοςζερ απαιηήζειρ.

Μειέηεο Οκάδσλ Δξγαζίαο
1. πκβνπιεπηηθνί ηαζκνί Νέσλ (..Ν.): Οινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηεο
νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ. Ζ κειέηε απηή, πνπ μεθίλεζε απφ ηελ
πξνεγνχκελε πεξίνδν (2007-2009), πεξηιακβάλεη έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ γηα ην
ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ..Ν., ην ππάξρνλ δηνηθεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ
πιαίζην θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζή ηνπο, ηνλ ηξφπν ζηειέρσζήο ηνπο, ηελ
θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα γηα ηελ χπαξμε ησλ ..Ν., ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε
άιινπο αληίζηνηρνπο θνξείο θαη ηελ αληίζηνηρε δηεζλή εκπεηξία απφ αλάινγεο
δνκέο. ηελ νκάδα απηή έιαβαλ κέξνο εθπαηδεπηηθνί ππεχζπλνη πκβνπιεπηηθψλ
ηαζκψλ.
2. «ρνιηθέο νκάδεο θαθνπνίεζεο καζεηψλ/καζεηξηψλ»: Οινθιήξσζε ηεο
κειέηεο – έξεπλαο απφ νκάδα εξγαζίαο ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ. Ζ κειέηε απηή είρε
μεθηλήζεη θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν (2007-2009) θαη πξαγκαηνπνηήζεθε
ζην πιαίζην κηαο επξείαο ζπλεξγαζίαο πνπ μεθίλεζε κε πξσηνβνπιία ηεο Δζληθήο
Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Μαξαγθνπνχινπ
γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ. ηελ πξσηνβνπιία απηή έιαβε κέξνο θαη ην
ΚΔΜΔΣΔ κεηά απφ παιαηφηεξε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΟΛΜΔ, φπσο θαη ην
ΗΠΔΜ/ΓΟΔ, ν πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ θ.ά. θνξείο. Ζ κειέηε απηή δεκνζηεχζεθε
ζηνλ ηφκν «Οκαδηθή βία θαη επηζεηηθφηεηα ζηα ζρνιεία» (έθδνζε ηεο Δζληθήο
Δπηηξνπήο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ), ζει. 33-97). ηε ζρεηηθή νκάδα
εξγαζίαο έιαβαλ κέξνο κέιε ηνπ Γ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ
αζρνιεζεί κε ην ζέκα.
3. Έξεπλα ζε ζπλεξγαζία κε ην «ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ» ηεο ΑΓΔΓΤ
θαη ην «ΗΠΔΜ» ηεο ΓΟΔ: “Όποι και ζςνθήκερ άζκηζηρ ηος εκπαιδεςηικού
έπγος ζηη δημόζια ππωηοβάθμια και δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη”.
ηελ ηειηθή θάζε ηεο έθδνζήο ηεο βξίζθεηαη ε παλειιαδηθήο θιίκαθαο έξεπλα
“Όποι και ζςνθήκερ άζκηζηρ ηος εκπαιδεςηικού έπγος ζηη δημόζια
ππωηοβάθμια και δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη”. Σελ έξεπλα πξαγκαηνπνίεζαλ
απφ θνηλνχ ην Κέληξν Μειεηψλ θαη Σεθκεξίσζεο (ΚΔΜΔΣΔ) ηεο ΟΛΜΔ, ην
Ηλζηηηνχην Παηδαγσγηθψλ Δξεπλψλ-Μειεηψλ (ΗΠΔΜ) ηεο ΓΟΔ θαη ην Κνηλσληθφ
Πνιχθεληξν, ηλζηηηνχην ηεο ΑΓΔΓΤ.
Ζ έξεπλα απνθηά θξίζηκε ζεκαζία κε δεδνκέλε ηελ πνιηηηθή ηεο νηθνλνκηθήο,
αζθαιηζηηθήο θαη επηζηεκνληθήο ππνβάζκηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ
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αθνινπζείηαη κε έληαζε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, θαη ηα πνξίζκαηά ηεο έρνπλ
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο ην Κνηλσληθφ Πνιχθεληξν ζπγθξφηεζε εξεπλεηηθή
νκάδα, ε νπνία απνηειέζηεθε απφ ηνπο: ήθε Μπνπδάθε (ζπληνληζηή),
Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Αλαζηάζην Δκβαισηή, Πξφεδξν ηνπ ΗΠΔΜ,
Δπίθνπξν Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Παχιν Υαξακή, Πξφεδξν ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ – Καζεγεηή, Αζαλάζην Καηζή, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ
Πεινπνλλήζνπ, θαη Ησάλλε Κακαξηαλφ, Δπίθνπξν Καζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ
Παηξψλ, ελψ ζηε δηεμαγσγή ηεο ζπκκεηείραλ θαη ζπλέβαιαλ ππνζηεξηθηηθά θαη
ηα Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ θαη ηνπ ΗΠΔΜ.
Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζπληάρζεθε εξσηεκαηνιφγην, κε ζηφρν ηελ
απνηχπσζε ησλ απφςεσλ θαη πξνηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο άζθεζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην πήξε ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ κε ηελ
νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, πνπ ζε ζπλερείο ζπλεδξίεο ηνπ
αζρνιήζεθε απνθιεηζηηθά κε ην ζέκα απηφ.

Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο
1. «Γξαθείν ηχπνπ» ηεο ΟΛΜΔ ζην ΚΔΜΔΣΔ
Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη ηδίσο κεηά ηελ επηβνιή ηνπ «πξνγξάκκαηνο
ζηαζεξφηεηαο» παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ δεκνζηεπκάησλ θαη ησλ εθπνκπψλ
απφ ηα ειεθηξνληθά ΜΜΔ πνπ είραλ ζηφρν ηνπο λα κεηψζνπλ ην θχξνο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. Με απηή ηελ αθνξκή ην
Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ αλέιαβε λα νξγαλψζεη γξαθείν ηχπνπ πνπ ζα απαληνχζε ζηα
δεκνζηεχκαηα απηά. Δπίζεο, κε έγγξαθν πνπ ζπλέηαμε ην ΚΔΜΔΣΔ θάιεζε ηα
Γ.. ησλ ΔΛΜΔ λα ζπλεξγαζηνχλ καδί ηνπ γηα ηελ θάιπςε απηήο ηεο αλάγθεο θαη
ζε ηνπηθή θιίκαθα γηα θάζε ΔΛΜΔ. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ παξνπζηάζηεθαλ
πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζε αδπλακία λα αληαπνθξηζεί ζην χςνο ησλ
απαηηήζεσλ πνπ επέβαιε ε ζπγθπξία.
2. Αμηνπνίεζε ηνπ παξαρζέληνο εθδνηηθνχ πιηθνχ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ γηα ην
πξφγξακκα ηνπ Τπ. Παηδείαο «Γίσξν ζηα ζρνιεία γηα ηηο θπιεηηθέο
δηαθξίζεηο»
Με πξσηνβνπιία ηνπ Γ.. ηεο ΟΛΜΔ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηα ζρνιεία,
ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ Τπ. Παηδείαο, λα δεζκεχζνπλ έλα δίσξν γηα λα
νξγαλψζνπλ ζπδεηήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ επθαηξία ηεο Γηεζλνχο
Ζκέξαο θαηά ησλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ (21 Μαξηίνπ). ην πιαίζην απηφ, ην
ΚΔΜΔΣΔ εηνίκαζε ζρεηηθφ θείκελν, πνπ δηαθηλήζεθε ζηα ζρνιεία θαη ζηνλ ηχπν,
θαη έιαβε κέηξα ψζηε λα αμηνπνηεζεί ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ έρεη
παξαγάγεη θαηά θαηξνχο ην ΚΔΜΔΣΔ γηα ζέκαηα κεηαλαζηψλ, ξαηζηζκνχ θαη
δηαθξίζεσλ.
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3. Οξγάλσζε εκεξίδαο «Μεηαλάζηεπζε θαη εθπαίδεπζε»
Ζ ΟΛΜΔ θαη ην ΚΔΜΔΣΔ, κε ηε ζπλεξγαζία θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ θαη
θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ πνπ αγσλίδνληαη γηα λα δηαζθαιηζηεί ην
δηθαίσκα ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο ζηε κφξθσζε, ζε ζπλζήθεο
κέγηζηεο δπλαηήο ηζνηηκίαο, δηνξγάλσζαλ ηελ Κπξηαθή, 1 Ννεκβξίνπ 2010 ζην
Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην εκεξίδα-ζπδήηεζε κε ζέκα «Δθπαίδεπζε θαη
κεηαλάζηεο». Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο «πλφδνπ ησλ
Κηλεκάησλ», πνπ ήηαλ ε απάληεζε ζην δηαθξαηηθφ «3 ν Παγθφζκην Φφξνπκ γηα ηε
Μεηαλάζηεπζε θαη ηελ Αλάπηπμε» (GFMD), πνπ έγηλε ην ίδην δηάζηεκα ζηελ
Αζήλα. ηφρνο ηεο «πλφδνπ ησλ Κηλεκάησλ» ήηαλ λα πξνβάιεη ηελ αλάγθε ηεο
εθαξκνγήο πνιηηηθψλ πνπ κε γλψζε θαη θνηλσληθή επαηζζεζία ζα
αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο αηηίεο ησλ νγθνχκελσλ κεηαλαζηεπηηθψλ
ξεπκάησλ θαη ζα επηιχνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη νη
κεηαλάζηεο ζηηο ρψξεο ππνδνρήο. ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ
εθπαίδεπζε ηέζεθαλ ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη νη δπζθνιίεο πνπ βηψλνπλ ηα
παηδηά κε κεηαλαζηεπηηθή θαηαγσγή ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαθηήζνπλ ηε
κφξθσζε.
4.Σεηξαζέιηδν ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ. ζην Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν ηεο ΟΛΜΔ
Σν Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κεξίκλεζε ψζηε ζε θάζε ηεχρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ
Γειηίνπ ηεο ΟΛΜΔ λα ππάξρεη ηεηξαζέιηδν κε αλαθνξέο ζηε δξάζε ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ.
5. Σύνηαξη κοινήρ διακήπςξηρ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Οκνζπνλδηψλ ΟΛΜΔ
(Διιάδαο) θαη ΟΔΛΜΔΚ Κχπξνπ κε ηελ επθαηξία ηεο 5εο Οθησβξίνπ 2009,
Παγθφζκηα Ζκέξα ησλ Δθπαηδεπηηθψλ.
6. πκκεηνρή ζηελ Δπηηξνπή Δπαηζζεηνπνίεζεο ησλ Νέσλ γηα ηα Θέκαηα
ησλ Πξνζθχγσλ, ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο. Σν
ΚΔΜΔΣΔ ζπλέρηζε ηελ ηαθηηθή ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ
ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (UNHCR) θαη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. ην πιαίζην απηφ
ζπκκεηείρε ζηελ Δπηηξνπή Δπαηζζεηνπνίεζεο ησλ Νέσλ γηα ηα Θέκαηα ησλ
Πξνζθχγσλ, θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο νπνίαο είλαη ε νξγάλσζε εηήζηνπ
καζεηηθνχ
δηαγσληζκνχ
(δνθηκίνπ/έθζεζεο/«ζθέθηνκαη
θαη
γξάθσ»,
δσγξαθηθήο/αθίζαο θ.ιπ.). ην πιαίζην απηφ δηνξγαλψζεθε επηηπρψο ν
καζεηηθφο δηαγσληζκφο ζρνιηθνχ έηνπο 2009-10.

Δθδειψζεηο – Δθπξνζσπήζεηο
Σν ΚΔΜΔΣΔ εθπξνζψπεζε ηελ ΟΛΜΔ ζε δεθάδεο ζπλέδξηα, ζπκπφζηα,
εκεξίδεο, επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη άιιεο εθδειψζεηο εθπαηδεπηηθνχ θαη
θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Απφ απηέο παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα έλα κηθξφ δείγκα.
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πλέδξην ηεο ΔTUCE «Γηα ην εξγαζηαθφ ζηξεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ»
Σν πλέδξην, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία
Δθπαηδεπηηθψλ Οξγαλψζεσλ (ΔTUCE), πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 5
θαη 6 Οθησβξίνπ 2009. ε απηφ εθ κέξνπο ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ. ζπκκεηείρε ηξηκειήο
αληηπξνζσπεία.
πλέδξην ηεο ΓΟΔ: «Αμηνιφγεζε ησλ λέσλ βηβιίσλ ηνπ Γεκνηηθνχ
ρνιείνπ»
Σα λέα ζρνιηθά βηβιία είρε σο αληηθείκελφ ηνπ ην δηήκεξν επηζηεκνληθφ πλέδξην
πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ΓΟΔ ην δηήκεξν 16 θαη 17 Οθησβξίνπ ζην Καξπελήζη.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πλεδξίνπ αλαθνηλψζεθαλ ηα πνξίζκαηα παλειιαδηθήο
έξεπλαο γηα ηα λέα ζρνιηθά βηβιία πνπ πξαγκαηνπνίεζε πξφζθαηα ην ΗΠΔΜ ηεο
ΓΟΔ. Απφ ην ΚΔΜΔΣΔ παξέζηε ηξηκειήο αληηπξνζσπεία.
πλέδξην ηεο ΔTUCE «Γηα ηε ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηα εθπαηδεπηηθά
ζπλδηθάηα, ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο
εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα»
Σν πλέδξην, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ ΔTUCE, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε
Ρψκε ζηηο 29 θαη 30 Οθησβξίνπ 2009. Δθ κέξνπο ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ. ζπκκεηείρε
δηκειήο αληηπξνζσπεία. ην ζπλέδξην (πνπ ήηαλ ε ηειηθή δξάζε ελφο εηήζηνπ
πξνγξάκκαηνο, ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ νπνίνπ ζπκκεηείρε θαη ην
ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ. ηεο ΟΛΜΔ) παξνπζηάζηεθαλ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο
παλεπξσπατθήο έξεπλαο γηα ην ζέκα απηφ θαη εθπνλήζεθε «έλα ζρέδην δξάζεο»
γηα ηα ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ γηα ηα επξσπατθά ζπλδηθάηα.
πλέδξην κε ζέκα: «Απηνδηνίθεζε, Δθπαίδεπζε θαη Παηδεία»
Ζ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ζξαθιείνπ δηνξγάλσζε ζπλέδξην ζηηο 11 θαη 12
Γεθεκβξίνπ κε ζέκα: "Απηνδηνίθεζε, Δθπαίδεπζε θαη Παηδεία" ζε ζπλεξγαζία κε
ην ηκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ηε ΓΟΔ θαη ηελ
ΟΛΜΔ. Σν ζπλέδξην έιαβε ρψξα ζηελ Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ, ζην Ζξάθιεην
ηεο Κξήηεο.
Ζκεξίδα ηνπ Πεηξακαηηθνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο: «Μελ
θιείλεηε ηα κάηηα ζηε ζρνιηθή βία»
ηελ «Σερλφπνιε» ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε εκεξίδα ηνπ
Πεηξακαηηθνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ηεο Βαξβαθείνπ ρνιήο κε ζέκα ηε ζρνιηθή βία.
ηελ εκεξίδα παξνπζηάζηεθαλ αμηφινγεο εξγαζίεο ηφζν απφ παλεπηζηεκηαθνχο
θαη εξεπλεηέο (Αζ. Γθφηνβνο, Ησ. Σζίγθαλνπ, Α. Γηνβαδνιηάο, Β. Αξηηλνπνχινπ)
φζν θαη απφ θαζεγεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Μ. Μπεινγηάλλε, Γ.
Ρνπκπέα, Γ. Κφηζηξαο, Γ. Αιηάλεο) θαη εθπξνζψπνπο θνξέσλ (Μ. θαθηαλάθεο,
Β. Παπαγηάλλε, Μ. θέηθνπ). Απφ κέξνπο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ παξέζηε θαη ραηξέηηζε
εθπξφζσπφο ηνπ.
Ζκεξίδα ησλ ρνιηθψλ πκβνχισλ Αζελψλ: «Καηλνηνκίεο θαη θξηηηθή
ζθέςε». Ζ
επηκνξθσηηθή εκεξίδα κε αληηθείκελν ηελ θαηλνηνκία ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ αλάγθε αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ παηδηψλ
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πξαγκαηνπνηήζεθε ζην άββαην, 27/2 ζηελ Αζήλα απφ ηνπο ρνιηθνχο
πκβνχινπο πεξηνρήο Αζελψλ. ηελ εκεξίδα παξέζηε θαη πξαγκαηνπνίεζε
παξέκβαζε εθπξφζσπνο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ.
Ζκεξίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ: «Οη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο
ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο»
Σελ αλάγθε αλάπηπμεο ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ζηηο θνηλσληθέο θαη
αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο έθεξε ζην πξνζθήλην ε εκεξίδα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Σξίηε, 23-3 ζηελ Κφξηλζν, κε πξσηνβνπιία ηνπ Σκήκαηνο
Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ.
Δθπξφζσπνη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη αθαδεκατθνί αληάιιαμαλ απφςεηο θαη
εκπεηξίεο θαη πξνρψξεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο. ην πιαίζην ηεο
πξνβιεκαηηθήο πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ εκεξίδα πξαγκαηνπνίεζε παξέκβαζε
εθπξφζσπνο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, πνπ ηφληζε, αλάκεζα ζε άιια, ηε ζεκαζία ηεο
αλάπηπμεο ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, θαη επηζήκαλε αδπλακίεο θαη ειιείςεηο πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηε ζρεηηθή έξεπλα ζε επξσπατθή θιίκαθα (Γίθηπν EURYDICE
θ.ιπ.).
2ν Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην Ζκαζίαο κε ζέκα:«Φεθηαθέο θαη
Γηαδηθηπαθέο Δθαξκνγέο ζηελ Δθπαίδεπζε»
Σν 2ν Παλειιήλην Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην Ζκαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε
Βέξνηα θαη ηε Νάνπζα ζηηο 23, 24 θαη 25 Απξηιίνπ 2010, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο δηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο Ζκαζίαο. Γηνξγαλψζεθε απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε
Πξσηνβάζκηαο & Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Κχξηνο
ζθνπφο ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ λα θέξεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζε επαθή κε ην εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, ην δηαδίθηπν θαη ηε
ρξήζε ηνπο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηα ζρνιηθά εξγαζηήξηα. Δπηπιένλ, λα
γλσζηνπνηήζεη ηηο εμειίμεηο θαη ηηο ηάζεηο ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ηνπ
ςεθηαθνχ πιηθνχ ζηελ εθπαίδεπζε. ην πλέδξην έιαβε κέξνο εθπξφζσπνο ηνπ
ΚΔΜΔΣΔ, νπνίνο θαη ραηξέηηζε ηελ πξσηνβνπιία απηή.
πκκεηνρή ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ ζηελ Ζκεξίδα ΟΔΛΜΔΚ – ΟΛΜΔ γηα ηελ
«Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ έξγνπ»
ηηο 24 Απξηιίνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Λεπθσζία Ζκεξίδα πνπ
ζπλδηνξγάλσζαλ νη Δθπαηδεπηηθέο Οκνζπνλδίεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Κχπξνπ θαη Διιάδαο (ΟΔΛΜΔΚ – ΟΛΜΔ) κε ζέκα: «Αμηνιφγεζε ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ έξγνπ». Ζ εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ γηα ην πξνηεηλφκελν ζρέδην αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ην Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο
Κχπξνπ. Δθ κέξνπο ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ. ζπκκεηείρε ζηηο εξγαζίεο ηεο Ζκεξίδαο
ηξηκειήο αληηπξνζσπεία.
Ζκεξίδα ηνπ Καιιηηερληθνχ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ Γέξαθα θαη ηνπ πιιφγνπ
Γνλέσλ: «Καιιηηερληθή παηδεία: πνιπηέιεηα ή αλάγθε;»
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ηα δεηήκαηα ηεο θαιιηηερληθήο παηδείαο θαη ησλ θαιιηηερληθψλ ζρνιείσλ ήηαλ
αθηεξσκέλε ε εκεξίδα πνπ νξγάλσζαλ απφ θνηλνχ ζηηο 6 Μαΐνπ ζηελ Αζήλα ην
Καιιηηερληθφ Γπκλάζην-Λχθεην Γέξαθα θαη ν χιινγνο Γνλέσλ ηνπ ίδηνπ
ζρνιείνπ. ηελ εκεξίδα έιαβε κέξνο εθπξφζσπνο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ, πνπ
παξνπζίαζε ηηο απφςεηο ηεο ΟΛΜΔ θαη ηνπ ΚΔΜΔΣΔ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδεη ε θαιιηηερληθή παηδεία θαη ε αηζζεηηθή αγσγή ζηε ρψξα καο.
πλέδξην ηεο ΔTUCE «Γηα ηελ Ζιεθηξνληθή Παξελφριεζε (Cyber
Ζarassment)»
Σν πλέδξην, ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία
Δθπαηδεπηηθψλ Οξγαλψζεσλ (ΔTUCE), πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Μπξαηηζιάβα
ζηηο 7 θαη 8 Ηνπλίνπ 2010 θαη ππήξμε εθπξνζψπεζε εθ κέξνπο ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ.
ηφρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ ε ελεκέξσζε ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ελψζεσλ γηα αδηθήκαηα αλαθνξηθά κε ηηο Ζιεθηξνληθέο
Δπηθνηλσλίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Ζιεθηξνληθή Παξελφριεζε θαη ηξφπνπο
αληηκεηψπηζεο.
Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα κε ζέκα: «Ο ξφινο ηνπ ΔΠ θαη ηεο
πκβνπιεπηηθήο γηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε: «έμππλεο» πνιηηηθέο
γηα «έμππλε» νηθνλνκία θαη αλάπηπμε»
Ζ Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα, πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Αζήλα ζηηο 11 θαη 12 Ηνπλίνπ
2010, δηνξγαλψζεθε απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ην ηκήκα ΔΠΔΓ ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ην ΚΔΜΔΣΔ ηεο ΟΛΜΔ. Ο εθπξφζσπνο ηνπ Κέληξνπ
Μειεηψλ θαη Σεθκεξίσζεο ηεο ΟΛΜΔ απεχζπλε θαη ραηξεηηζκφ θαηά ηελ έλαξμε
ησλ εξγαζηψλ ηεο δηεκεξίδαο.
πκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζην 2ν Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην ηεο
Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθψλ ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 2010, ζηελ Δξέηξηα
Δπβνίαο κε ζέκα: «Υηίδνπκε ην ζρνιείν ηνπ Αχξην»
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Γξαζηεξηφηεηεο 2νπ έηνπο (2010-2011)
Μειέηεο ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ
ηελ πεξίνδν απηή ην ΚΔΜΔΣΔ αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηελ νξγάλσζε ηνπ 9 νπ
Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΔ. Παξάιιεια, φκσο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ
θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο κειέηεο, εθδειψζεηο – εθπξνζσπήζεηο,
ελεκεξσηηθέο δξάζεηο θ.ιπ.
Οη κειέηεο πνπ εθπφλεζε ην Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ηελ πεξίνδν επηέκβξηνο 2010Ηνχληνο 2011 ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, κε ζηφρν λα ππνβνεζήζεη
ηελ ΟΛΜΔ λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ θιάδνπ, είλαη νη εμήο:
1. Μειέηε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κε ζέκα: «Μηζζνινγηθέο Απψιεηεο Δθπαηδεπηηθψλ»
Μέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ππνινγίζηεθε φηη ην ζχλνιν ησλ
κηζζνινγηθψλ απσιεηψλ γηα ην 2010, απφ πεξηθνπέο θαη απφ κε απμήζεηο, ήηαλ
3.081 € πεξίπνπ (αθνξά ζπλάδειθν κε ΜΚ: 9 θαη 17-18 έηε ππεξεζίαο).
2. Μειέηε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κε ζέκα: «Δξγαζηαθφ ηξεο»
Σν Κέληξν Μειεηψλ θαη Σεθκεξίσζεο (ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ.) ηεο ΟΛΜΔ
ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα ηεο ETUCE κε ζέκα «Σν Δξγαζηαθφ ηξεο». Ζ έξεπλα
ηεο ETUCE δηεμήρζε ζε επξσπατθφ επίπεδν θη αθνξνχζε ηε ζπιινγή
πιεξνθνξηψλ πάλσ ζην ζηξεο πνπ βηψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο,
δεπηεξνβάζκηαο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Σα
δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζα ζπγθξηζνχλ θαη ζα αμηνινγεζνχλ, ελψ ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε ηεο ζπδήηεζεο ζην
κειινληηθφ ζπλέδξην ηεο ETUCE.
Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ήηαλ ε επίδξαζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ
ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνέθπςαλ θαη ζα πξνθχςνπλ ζην κέιινλ, ζα ιεθζνχλ ππφςε ζηε δηακφξθσζε
ηνπ πιαηζίνπ δξάζεο ηεο ETUCE, θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε ζπιινγηθψλ
ζπκθσληψλ ζε εζληθφ επίπεδν αλά ρψξα , αιιά θαη ζε επίπεδν επξσπατθήο
επηηξνπήο ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε
Ζ έξεπλα δηεμήρζε online θαη ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί απφ 500 ζρνιεία απφ
φιε ηελ Δπξψπε. πγθεθξηκέλα ε Διιάδα εθπξνζσπήζεθε ζην δείγκα ηεο
έξεπλαο απφ 20 ζρνιεία.

Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ
Σεηξαζέιηδν ηνπ ΚΔ.ΜΔ.ΣΔ. ζην Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν ηεο ΟΛΜΔ
Σν Γ.. ηνπ ΚΔΜΔΣΔ κεξίκλεζε ψζηε θαη ζε απηή ηελ πεξίνδν ζε θάζε ηεχρνο
ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ Γειηίνπ ηεο ΟΛΜΔ λα ππάξρεη ηεηξαζέιηδν κε αλαθνξέο ζηε
δξάζε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ.
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Ηζηνζειίδα ηνπ ΚΔΜΔΣΔ
Γεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε (αλάξηεζε εηζεγήζεσλ) ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ
Γηαιφγνπ γηα ην 9ν Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην ηεο ΟΛΜΔ (http://dialogos9osynedrio-olme.blogspot.com/ )
Γεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε εζσηεξηθήο ιίζηαο θαη ηζηνζειίδαο
αιιεινγξαθίαο θαη ελεκέξσζεο γηα ηηο νκάδεο εξγαζίαο ζην 9ν
Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην ηεο ΟΛΜΔ (http://groups.google.com/group/olme9o-ekp-synedrio?hl=el_EN-GR )
Γεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε εζσηεξηθήο ιίζηαο θαη ηζηνζειίδαο
αιιεινγξαθίαο θαη ελεκέξσζεο γηα ηελ νκάδα εξγαζίαο Β4 (9ν
Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην ηεο ΟΛΜΔ) (http://groups.google.com/group/b49o-ekp-syn-olme?hl=el_EN-GR )
Γεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε εζσηεξηθήο ιίζηαο θαη ηζηνζειίδαο
αιιεινγξαθίαο θαη ελεκέξσζεο γηα ην ΚΔΜΔΣΔ
(http://groups.google.com/group/kemete?hl=el_EN-GR )
Γεκηνπξγία θαη δηάζεζε ζην επξχ θνηλφ ηεο εηθνληθήο δηεχζπλζεο
ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο kemete@googlegroups.com ε νπνία
ζπλδέεηαη
κε
ηελ
πξναλαθεξζείζα
ιίζηα
θαη
ηζηνζειίδα
(http://groups.google.com/group/kemete?hl=el_EN-GR ) θαη ελεκεξψλεη
απηφκαηα ηα κέιε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ γηα θάζε εμσηεξηθή αιιεινγξαθία πνπ
απνζηέιιεηαη ζε απηή ηε δηεχζπλζε, αλνίγνληαο έλα άκεζν θαλάιη
επηθνηλσλίαο νπνηνπδήπνηε ελδηαθεξφκελνπ κε φια ηα κέιε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ.

Δθδειψζεηο – Δθπξνζσπήζεηο
Σν ΚΔΜΔΣΔ εθπξνζψπεζε ηελ ΟΛΜΔ ζε δεθάδεο ζπλέδξηα, ζπκπφζηα,
εκεξίδεο, επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη άιιεο εθδειψζεηο εθπαηδεπηηθνχ θαη
θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Μέξνο απηψλ παξαζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα.
πκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζην 27ν Παλειιήλην πλέδξην
Μαζεκαηηθήο Παηδείαο, ζηηο 19-21 Ννεκβξίνπ ζηε Υαιθίδα.
Σν ζπλέδξην
δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία ζε
ζπλεξγαζία κε ην Παξάξηεκά ηεο Ννκνχ Δπβνίαο, κε ζέκα: «Ο Γάζθαινο ησλ
Μαζεκαηηθψλ ζηελ Δθπαίδεπζε, ζηελ Έξεπλα, ζηελ Κνηλσλία».
Κεληξηθφο νκηιεηήο ηνπ ζπλεδξίνπ ήηαλ ν δηαθεθξηκέλνο θαζεγεηήο ηνπ ΜΗΣ
Κσλ/λνο Γαζθαιάθεο, πνπ αλέπηπμε ην ζέκα: «Μαζεκαηηθά, Πιεξνθνξηθή θαη
Θεσξία Παηγλίσλ ζηελ επνρή ηνπ Internet.
πκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζηε χζθεςε ηνπ Σνκέα
Μαζεκαηηθψλ θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ ΔΜΠ, ζηηο 20 Μαΐνπ κε ζέκα:
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«Πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Μαζεκαηηθψλ».
πκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζηελ Παλεπξσπατθή κέξα δξάζεο
ησλ πλδηθάησλ ζηηο 29 επηέκβξε 2010 ζηηο Βξπμέιιεο.
Ζ εκεξνκελία απηή είρε νξηζηεί απφ ηελ Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία πλδηθάησλ
(ETUC) σο εκέξα Παλεπξσπατθήο δξάζεο θαη θηλεηνπνηήζεσλ γηα ηηο ρψξεο ηεο
Δπξψπεο κε θνξχθσζε ην ζπιιαιεηήξην ζηηο Βξπμέιιεο, φπνπ ζπκκεηείραλ
πεξηζζφηεξνη απφ 100.000 εξγαδφκελνη απφ πεξίπνπ 30 ρψξεο ηεο Δπξψπεο,
ελάληηα ζηα κέηξα ιηηφηεηαο θαη ηηο πεξηθνπέο, πνπ νη θπβεξλήζεηο ηνπο
επηβάιινπλ κε πξφζρεκα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.
πκκεηνρή εθπξνζψπνπ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζην 3ν Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην ηεο
Έλσζεο Διιήλσλ Φπζηθψλ ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 2011, ζηελ Δξέηξηα
Δπβνίαο.
Πξαγκαηνπνίεζε πξνζπλεδξηαθήο εθδήισζεο ζην Ζξάθιεην Κξήηεο ζηηο
29 Μαξηίνπ 2011.
Παξνπζία θαη παξέκβαζε ζε εκεξίδα ηνπ ΟΔΠΔΚ κε ζέκα ηελ Δηζαγσγηθή
Δπηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ (Αζήλα 13 θαη 14 Ηαλνπαξίνπ 2011).
πκκεηνρή ζε εκεξίδα ηνπ Σκήκαηνο Φηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε αληηθείκελν ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηνπ
Φηινιφγνπ ζην «Νέν ρνιείν» (Αζήλα 21 Ηαλνπαξίνπ 2011).
Δπίζεκε παξνπζίαζε –κε νκηιία εθπξνζψπνπ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ- ηεο
πιινγηθήο Έθδνζεο «Οκαδηθή βία θαη επηζεηηθφηεηα ζηα ζρνιεία», Αζήλα
8 Φεβξνπαξίνπ 2011.
πκκεηνρή ζηελ εθδήισζε ηεο ΔΜΔ ζε ζπλεξγαζία κε ην παξάξηεκά ηεο
Θεζζαινλίθεο γηα ηα λέα Πξνγξάκκαηα θαη Βηβιία ησλ Μαζεκαηηθψλ ζην
Γπκλάζην, Θεζζαινλίθε 5 Μαξηίνπ 2011.
Παξνπζία θαη ραηξεηηζκφο ζηελ εθδήισζε ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο
Ννκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκφλσλ, γηα ηα Πξνγξάκκαηα θαη ρνιηθά
Βηβιία εηδηθφηεηάο ηνπο, Αζήλα 14 Μαξηίνπ 2011.
πλδηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη ζπδεηήζεσλ κε ηελ ΔΛΜΔ Δπβνίαο
ζρεηηθά κε ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή ζπγθπξία (Ηζηηαία: 31 Μαξηίνπ 2011,
Υαιθίδα: 1 Απξηιίνπ 2011 θαη Κάξπζηνο: 5 Μαΐνπ 2011).
πλεξγαζία κε ηελ ΟΔΛΜΔΚ (Οκνζπνλδία Δθπαηδεπηηθψλ Κχπξνπ) θαη
παξνρή ππνζηήξημεο ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ Κχπξν γηα
ηνπο «Όξνπο θαη ηηο πλζήθεο Άζθεζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ». Ζ
έξεπλα παξνπζηάζηεθε ζην 9ν Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην ηεο ΟΛΜΔ (Βφινο 79 Απξηιίνπ 2011).
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πλέληεπμε Σχπνπ ελφςεη ηνπ 9νπ Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΔ απφ
ηνπο πξνέδξνπο ΟΛΜΔ θαη ΚΔΜΔΣΔ (Βφινο 6 Απξηιίνπ 2011).
πλάληεζε κε αληηπξνζσπία ηεο ETUCE ζην πεξηζψξην ηνπ Παγθφζκηνπ
πλεδξίνπ ηεο ETUC (Αζήλα 16 Μαΐνπ 2011).
Δθπξνζψπεζε ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζηελ ηηκεηηθή εθδήισζε γηα ηνλ θαζεγεηή
Αλδξέα Καδακία, πνπ νξγαλψζεθε ζην «πίηη ηεο Κχπξνπ» (Αζήλα 22
επηεκβξίνπ 2010).
Δθπξφζσπνο ηνπ ΚΔΜΔΣΔ παξεπξέζεθε ζηελ παξνπζίαζε, απφ καζεηέο
θαη καζήηξηεο ζρνιείσλ ηεο Αζήλαο, ζεαηξηθψλ κνλνιφγσλ παηδηψλ απφ
ηελ Λσξίδα ηεο Γάδαο. Ζ φιε εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην ζέαηξν
γηα ηελ εθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ζρεηηθήο Παγθφζκηαο Πξσηνβνπιίαο,
Αζήλα 17 Οθησβξίνπ 2010.
Παξνπζία εθπξνζψπνπ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζηελ εθδήισζε ηεο Έλσζεο
Διιήλσλ Φπζηθψλ, πνπ είρε σο ζέκα: «Οη δηαθαηλφκελεο εμειίμεηο ζηνλ
ηνκέα ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ Λπθείνπ», Αζήλα 2 Οθησβξίνπ
2010.
Πξαγκαηνπνίεζε ζεηξάο ζπλαληήζεσλ κε εθπξνζψπνπο ηεο ΜΚΟ
«Αίηεκα» γηα παξνρή βνήζεηαο θαη ηερλνγλσζίαο απφ ην ΚΔΜΔΣΔ, ζρεηηθά
κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ ζηνλ ηνκέα ηεο
Γηαπνιηηηζκηθήο θαη Αληηξαηζηζηηθήο Δθπαίδεπζεο ζε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ
Ννκνχ Λέζβνπ.
Σν ΚΔΜΔΣΔ εθπξνζσπήζεθε ζην εηήζην ζπλέδξην – ζεκηλάξην ηεο ΠΔΦ,
Αζήλα 18 Οθησβξίνπ 2010.
πκκεηνρή ηνπ ΚΔΜΔΣΔ ζηελ πξνβνιή ηεο Δθπαηδεπηηθήο ηαηλίαο «Σν
θαζηαξρείν». Πξαγκαηνπνίεζε νκηιίαο ζην πιαίζην ηεο εθδήισζεο,
Αζήλα 21 Ννεκβξίνπ 2010.
ΣΟ ΚΔΜΔΣΔ έιαβε κέξνο κε εθπξφζσπφ ηνπ ζην εηήζην ζπλέδξην ηεο
Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κξήηε.
Δπίζεο, ην ΚΔΜΔΣΔ παξείρε ππνζηήξημε ζηελ ΟΛΜΔ ζε ζεηξά ζεκάησλ,
φπσο π.ρ. ζηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΔΠΑ.
ηνλ ΟΔΠΔΚ θ.ιπ.
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9ν ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΟΛΜΔ:
«Παηδαγσγηθά θαη εξγαζηαθά πξνβιήκαηα ζηελ άζθεζε ηνπ
έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεκφζηαο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο»
Απφ ην Γεθέκβξε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο μεθίλεζαλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ
νξγάλσζε ηνπ 9νπ Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΟΛΜΔ
κε ζέκα:
«Παηδαγσγηθά θαη εξγαζηαθά πξνβιήκαηα ζηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηε δεκφζηα Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε». Σν ζπλέδξην
πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ηνλ Απξίιην (7, 8 θαη 9) ηνπ 2011 ζηελ Αγξηά
Μαγλεζίαο. Μεηά απφ αλνηθηή πξφζθιεζε ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο,
πξνεγήζεθαλ νη πξψηεο ζπλαληήζεηο ηεο θεληξηθήο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ
πλεδξίνπ, ελψ δξνκνινγήζεθε θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ ζεκαηηθψλ εηζεγήζεσλ
ηνπ ζπλεδξίνπ απφ επηκέξνπο νκάδεο εξγαζίαο.
Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηνπ 9νπ Δθπαηδεπηηθνχ πλεδξίνπ έγηλε κεηά απφ
δηεμνδηθή ζπδήηεζε ηφζν ζην πιαίζην ηνπ Γ ηνπ ΚΔΜΔΣΔ φζν θαη ηνπ Γ ηεο
ΟΛΜΔ, πνπ έιαβε θαη ηελ ηειηθή απφθαζε, αθνχ πξνεγνπκέλσο κειεηήζεθε ε
ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ – ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ
Σν πεξηερφκελν ηνπ ζπλεδξίνπ πεξηέιαβε ηηο εμήο βαζηθέο ελφηεηεο:
Α) Παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο δηαζηάζεηο
Β) Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε εθπαίδεπζεο θαη ζρνιηθήο κνλάδαο –
Δξγαζηαθά –
Ο ξφινο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ.
Κάζε ελφηεηα ρσξίζζεθε πεξαηηέξσ ζε ππνζέκαηα.
Α΄ Θεκαηηθή Δλφηεηα: Παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληνινγηθέο δηαζηάζεηο
1. Οξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ζηηο δηδαθηηθήο / καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο (πξνγξάκκαηα, βηβιία, δηδαθηηθέο κέζνδνη, αμηνιφγεζε,
«θξπθφ» αλαιπηηθφ πξφγξακκα θ.ιπ.).
πλζήθεο δνκήο θαη νξγάλσζεο ζηηο ζρνιηθήο εξγαζίαο (αξηζκφο καζεηψλ/ηξηψλ αλά ηκήκα, χπαξμε/ρξήζε εξγαζηεξίσλ, ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο, Οη
δπλαηφηεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσλίαο θ.ιπ.). Παηδαγσγηθή απηνλνκία θαη πξνβιήκαηα ζηηοεπαγγεικαηνπνίεζεο – απνδεμηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (deskilling).
2. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο, νη νκάδεο αλαθνξάο ηνπ ζρνιείνπ (γνλείο, καζεηέο/ηξηεο), ε ηνπηθή θνηλφηεηα, ε επξχηεξε θνηλσλία θαη ηα ΜΜΔ
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Δπηκέξνπο δεηήκαηα: Δπηθνηλσλία κε ζηηο νκάδεο αλαθνξάο θαη
αλαηξνθνδφηεζε, κε ζηηο καζεηηθέο θνηλφηεηεο, λεαληθή παξαβαηηθφηεηα/βία
(bullying), αμηνπνίεζε ησλ ΜΜΔ θαη ησλ ΣΠΔ γηα ηε κείσζε ηνπ θχξνπο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ζχγρξνλα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιππνιηηηζκηθή
πθή ησλ θνηλσληψλ – αζάθεηα ηνπ αλακελφκελνπ ξφινπ απφ ζηηο πνηθίιεο
νκάδεο αλαθνξάο θαη ηάζε δηεχξπλζεο επζπλψλ θαη αξκνδηνηήησλ:
πξνβιήκαηα θαη αληηκεηψπηζε.
3. Αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ςπρνπαηδαγσγηθή δηάζηαζε)

Γ.Δ.

(επηζηεκνληθή

θαη

4. Δλδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. (επηζηεκνληθή
θαη ςπρνπαηδαγσγηθή δηάζηαζε)
(Πεξηνδηθή επηκφξθσζε εηήζηαο δηάξθεηαο, επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κέζεο
θαη κηθξήο δηάξθεηαο ζε βαζηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν
ηνπ/ζηηο εθπαηδεπηηθνχ Δηζαγσγηθή επηκφξθσζε, εθπαηδεπηηθέο άδεηεο,
επηκφξθσζε ζηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ν ξφινο ηνπ/ζηηο ζρνιηθνχ/-ήο
ζπκβνχινπ θ.ιπ.).
Β΄ Θεκαηηθή Δλφηεηα: Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε εθπαίδεπζεο θαη ζρνιηθήο
κνλάδαο – Δξγαζηαθά – Ο ξφινο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο
1. Γηαδηθαζίεο πξφζιεςεο/δηνξηζκνχ
κηζζνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά

–

Δξγαζηαθέο

ζρέζεηο

–

Πξνζθνξά θαη δήηεζε εθπαηδεπηηθψλ, λενδηφξηζηνη/-εο θαη πεξίνδνο
δνθηκαζίαο, γήξαλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζψκαηνο, κειέηεο πξφγλσζεο ησλ
ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ, ηνπνζέηεζε ζε ζρνιεία δπζπξφζηησλ –
απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ.
Δξγαζηαθέο ζρέζεηο (κνληκφηεηα, ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο)
Μηζζνί, ζπληάμεηο θαη ζηηο παξνρέο (Μηζζνί θαη κηζζνιφγην,
ζηαδηνδξνκία/επαγγεικαηηθή αλέιημε, ζπληαμηνδφηεζε) – πιινγηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο
2. Πεξηβάιινλ θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ
Τπνρξεσηηθφ σξάξην εξγαζίαο θαη θαη’ νίθνλ εξγαζία, πιηθνηερληθή ππνδνκή
ζρνιείνπ, γξαθείν δηδαζθφλησλ, ζφξπβνο, ζπλζήθεο πγηεηλήο, ζέξκαλζεο,
αζθάιεηαο, θσηηζκφο, εξγαζηήξηα, θίλδπλνη αηπρεκάησλ. Δπηπηψζεηο: (α)
ζσκαηηθέο, π.ρ. ιεηηνπξγηθέο δπζθσλίεο … θαη (β) ςπρνινγηθέο, π.ρ.
ζχλδξνκν εμνπζέλσζεο – burnout. Μέηξα αληηκεηψπηζεο.
3. Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε εθπαίδεπζεο θαη επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε
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Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο / ζεζκηθφ
πιαίζην / δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, δεκνζηνυπαιιειηθφο θψδηθαο.
Ζ πεξίπησζε ζηηο «απνθέληξσζεο» / «πεξηθεξεηαθφηεηαο». ηειέρσζε
ζρνιηθήο κνλάδαο θαη δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ: (α) επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ
(ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί/-έο ιεηηνπξγνί θ.ιπ.), (β) βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ.
Δπηπηψζεηο ζην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ επηινγή ησλ ζηειερψλ (θξηηήξηα
θαη δηαδηθαζίεο). Μεραληζκνί νξγάλσζεο θαη ειέγρνπ ζηηο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο (δηδαθηηθνί – παηδαγσγηθνί – δηνηθεηηθνί). Σα ππεξεζηαθά
ζπκβνχιηα: Αξκνδηφηεηεο θαη πξνβιήκαηα. Καζεζηψο θαη δηαδηθαζίεο
κεηαζέζεσλ θαη απνζπάζεσλ.
4. Ο ξφινο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο έηπραλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ξφιν ηνπ
ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο (νξγάλσζε, δνκή,
ζπκκεηνρή θ.ιπ.), θαζψο θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή
ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Παξάκεηξνη πνπ επεξέαζαλ φιεο ηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο ελφηεηεο
Πξνβιήκαηα λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ
Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ
Δηδηθέο πεξηπηψζεηο (π.ρ. νινήκεξν, νιηγνζέζην, κνπζηθφ ζρνιείν θ.ιπ.)
Ζ πνιππνιηηηζκηθή δηάζηαζε ζηε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ
Δθπαηδεπηηθνί πνπ ζπλαληνχλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο (π.ρ. αλάπεξνη / ΑκΔΑ
θ.ιπ.)
6. Ζ επξσπατθή δηάζηαζε
1.
2.
3.
4.
5.

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ / -Δ ΣΖΝ ΣΔΛΗΚΖ ΦΑΖ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ





Μέιε ησλ Γ ΟΛΜΔ θαη ΚΔΜΔΣΔ
Μέιε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ηνπ πλεδξίνπ
Αληηπξφζσπνη ησλ ΔΛΜΔ
Δθπξφζσπνη επηζηεκνληθψλ ελψζεσλ, αδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ,
θνξέσλ θαη παξαγφλησλ ηεο εθπαίδεπζεο (Διιάδαο θαη εμσηεξηθνχ) θ.ιπ.

ΑΛΛΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
 Έγηλε πξνβνιή ηνπ πλεδξίνπ κέζσ αθίζαο θαη ηχπνπ (έληππνπ θαη
ειεθηξνληθνχ).
 Τπήξμε ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθέο ελψζεηο θαη άιινπο θνξείο
εθπαηδεπηηθψλ (αδηφξηζησλ, μελφγισζζσλ θα).
 Έγηλε ζπγθξφηεζε θεληξηθήο Οκάδαο Δξγαζίαο θαη ππννκάδσλ ζην
ΚΔΜΔΣΔ.
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 Οξγαλψζεθαλ πξνζπλεδξηαθέο εθδειψζεηο.
 Οξγαλψζεθε δηάινγνο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ΟΛΜΔ.
 Δπίζεο ηνπο παξαδφζεθε πιήξεο θάθεινο ζπλεδξίνπ, πνπ εθηφο ησλ
άιισλ, πεξηειάκβαλε, ζε έληππε κνξθή, φιεο ηηο εηζεγήζεηο ησλ νκάδσλ
εξγαζίαο.
 Έγηλε πιαηζίσζε ηνπ πλεδξίνπ κε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
/εθδειψζεηο.
 Τπήξμε δσληαλή κεηάδνζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 9νπ Δθπαηδεπηηθνχ
πλεδξίνπ παλειιαδηθά, κέζσ ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ.
 Οη εηζεγήζεηο θαη ηα πνξίζκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ ζα αλαξηεζνχλ ζην
δηαδίθηπν.

ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΗΑ
Οκάδα Δξγαζίαο Α1: Οξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηδαθηηθήο /
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη ζρνιηθά βηβιία.
Θεσξεηηθά πξνβιήκαηα)
πληνληζηήο: Ζιίαο Παηίδεο
Μέιε: Μηράιεο Γνπιθέξεο, Παληειήο Σέληεο, πχξνο Σνπιηάηνο
ΔΗΑΓΧΓΖ
1.
2.
3.
4.

Οη νηθνλνκηθέο - θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ε εθπαίδεπζε ζήκεξα
Σν παξαδνζηαθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζην ζρνιείν
Αξρέο θαη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο
Αξρέο θαη ζθνπνί ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο

ΜΔΡΗΚΔ ΠΛΔΤΡΔ ΣΧΝ ΕΖΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΤ ΜΔΛΔΣΖΘΖΚΑΝ
Α. Ζ θπζηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ
1. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ αληηθεηκεληθνχ θαη ππνθεηκεληθνχ θφζκνπ
2. Γηακφξθσζε ελνηήησλ επηζηεκψλ θαη γεληθνχ πεξηερνκέλνπ

Β. Φηινζνθηθέο, επηζηεκνινγηθέο, παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο πιεπξέο
ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ
Κξηηηθή ζηηο αξρέο ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Δληαίνπ Πιαηζίνπ Π..
Οκάδα Δξγαζίαο A2: Δθπαηδεπηηθφο, καζεηέο/-ηξηεο, γνλείο, ηνπηθή
θνηλφηεηα, επξχηεξε θνηλσλία θαη ΜΜΔ
πληνληζηήο: Παχινο Υαξακήο
Μέιε: Λάκπξνο Γηψξγαο, Δηξήλε Καιηληδάθε, Γεκήηξεο Παλαγφπνπινο,
Θενθάλεο Σζηγγέιεο
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Δηζαγσγή
ρνιείν θαη θνηλφηεηα
ρνιείν, καζεηέο/καζήηξηεο θαη γνλείο
Οκάδα Δξγαζίαο Α3: Αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ.
πληνληζηήο: θίθνο Νηθφιανο
Μέιε: Αλδξηηζάθε Καηεξίλα, Αλησλίνπ Μαξγαξίηα, Γαιάθα Δπγελία,
Καξχγηαλλεο Γηψξγνο, Παπαδνπνχινπ Διέλε, Ρνχζνπ Γήκεηξα
1. Δηζαγσγή
2. Ζ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα
2.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή
2.2 Ζ αξρηθή εθπαίδεπζε ζήκεξα
2.3 Σν Πηζηνπνηεηηθφ Παηδαγσγηθήο θαη Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο

3. Ζ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δπξψπε
4. Πξνηάζεηο
4.1 ΟΛΜΔ
4.2 Πξφηαζε γηα ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε
6. πκπεξάζκαηα

Οκάδα Δξγαζίαο Α4: Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο
πληνληζηήο: Αλδξηλφπνπινο Γεψξγηνο
Μέιε: Κνπκπάξνπ Υξπζάλζε, Πέηζηθα Αγγειηθή, ερφπνπινο ίκνο, ηέθνο
Αλαζηάζηνο, Υαξηηίδνπ Γεσξγία, Υξπζνβέξγεο Μηράιεο
Δηζαγσγή
Ζ ζεκεξηλή «πξνβιεκαηηθή» θαηάζηαζε
Πξνηάζεηο
Α. Χο πξνο ην λνκνζεηηθφ θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο
Β. Χο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ Δπηκνξθσηηθψλ Κέληξσλ
Γ. Χο πξνο ηελ ελεξγνπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο επηκφξθσζεο
Γ. Χο πξνο ηελ παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ

Οκάδα Δξγαζίαο Β1: Γηαδηθαζίεο πξφζιεςεο/δηνξηζκνχ – εξγαζηαθέο
ζρέζεηο – κηζζνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά
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πληνληζηήο: Αιεβπδάθεο Γηψξγνο
Μέιε: Αθνπμελίδεο Γεκήηξεο, Μεηξφπνπινο Γεκήηξεο, Φάζαξεο Γηάλλεο,
Φσηφπνπινο σηήξεο
1. ΤΣΖΜΑ ΓΗΟΡΗΜΧΝ – ΠΡΟΛΖΦΔΧΝ
2. ΤΝΘΖΚΔ ΔΡΓΑΗΑ - ΤΠΖΡΔΗΑΚΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ
3. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ
α. Καηεπζχλζεηο β. Αηηήκαηα
4. ΦOPOΛOΓIKA
α. Αξρέο β. Αηηήκαηα
5. AΦAΛITIKA - YNTAΞIOΓOTIKA
α. Πιαίζην β. Αηηήκαηα

Οκάδα Δξγαζίαο Β2: Πεξηβάιινλ θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη επηπηψζεηο
ζηελ πγεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πληνλίζηξηα: Γιαξέληδνπ Διέλε
Μέιε: Γειιαπφξηαο Γεκήηξηνο, Κάηζηθαο Υξήζηνο, Κνιέληδνπ Παλσξαία,
Μπνπξδή Μαξίλα, Νηηγξηληάθε Γαλάε, Υαηδεζηακάηεο Κσλζηαληίλνο- Βίθησξ
Ζ εηζήγεζε επηθεληξψζεθε θπξίσο ζην Δξγαζηαθφ Άγρνο θαη ην χλδξνκν
Δπαγγεικαηηθήο Δμνπζέλσζεο, ζηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ πγεία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ζηελ άκεζε επίπησζε πνπ έρνπλ ζηε δηδαθηηθή θαη θαη’
επέθηαζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.
Οκάδα εξγαζίαο Β3: Οξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη
επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε
πληνληζηήο: Λνπδηψηεο Βαζίιεο
Μέιε: Αλαγλσζηνπνχινπ Οπξαλία, Αλησλάξαο Γεψξγηνο, Γαθλή Κσζηνχια,
Γνχγηνπ Υξπζνχια, Καινπδηψηεο Γηάλλεο, Λφληνο Υαξάιακπνο, Παπαιέμεο
ηέθαλνο, Πηηαξνθνίιεο Μηράιεο,
Γεληθά
Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΘΝΧ
Α) ε εζληθφ επίπεδν
Β) ε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
Γ) ε ηνπηθφ/ επαξρηαθφ επίπεδν (Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ)
Γ) ε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο
Δ) Όξγαλα ιατθήο ζπκκεηνρήο
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Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
ΓOMH TOY EKΠAIΓEYTIKOY YTHMATO
EΘNIKO EΠIΠEΓO
ΠEPIΦEPEIAKO EΠIΠEΓO
ΑΝΣΗΠEPIΦEPEIAKO EΠIΠEΓO
EΠIΠEΓO XOΛIKH MONAΓA

EΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ
πκπεξάζκαηα-Παξαηεξήζεηο

Οκάδα Δξγαζίαο Β4: Ο ξφινο ηνπ πλδηθαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ.
πληνληζηήο: Μπάηξεο Άγγεινο
Μέιε: Γεσξγηάδεο Θσκάο, Καιαληδή Ράληα, Καινκνίξεο Γξεγφξεο, Μαπξέιεο
Ηάθσβνο, Παλαγησηνπνχινπ Δπγελία

1) Γεληθά
2) Ηζηνξηθή αλαθνξά ζηε ζπκβνιή ηνπ πλδηθαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο δεκφζηαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γ.Δ.)
3) Ζ εκεξηλή Καηάζηαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πλδηθαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο
4) Σν Δθπαηδεπηηθφ πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα ζε Άιιεο Υψξεο
5) Ση πλδηθαιηζηηθφ Κίλεκα ρξεηάδνληαη ζήκεξα νη εθπαηδεπηηθνί;
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