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Από τις δραστηριότητες του τελευταίου καλοκαιριού 

 

ΜΑΥΡΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤ – ΜΑΥΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Εκδήλωση για την εκπαίδευση στο προαύλιο της ΕΡΤ 

 

Ένα διαφορετικό καλοκαίρι από τα συνηθισμένα 

ήταν αυτό του 2013, που αφήσαμε πίσω μας. Από 

τη μια η κατάργηση 51 ειδικοτήτων της ΤΕΕ και οι 

διαθεσιμότητες /απολύσεις εκατοντάδων 

συναδέλφων μας, από την άλλη η προώθηση του 

νέου νόμου για το Λύκειο και την ΤΕΕ έδειξαν σε 

όλο το εύρος της την αντιλαϊκή πολιτική που 

ακολουθούν κυβέρνηση και τρόικα. Και μέσα σε 

όλα αυτά και το λουκέτο στην ΕΡΤ, που υπήρξε 

απόφαση σταθμός για τις εξελίξεις του 2013.  

Ανάμεσα στις πολλές εκδηλώσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στο κατειλημμένο 

ραδιομέγαρο ξεχωρίσαμε μια που ήταν 

αφιερωμένη στη δημόσια εκπαίδευση. Η 

«πολιτική του αιφνίδιου θανάτου» ήταν το κοινό 

στοιχείο, όπως επισημάνθηκε στη συζήτηση, που 

επισημάνθηκε σχεδόν ταυτόχρονα και στη 

δημόσια εκπαίδευση και στη δημόσια 

ραδιοτηλεόραση.  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το κατακαλόκαιρο 

-Τετάρτη 31 Ιουλίου του 2013 έδειχνε το 

ημερολόγιο- στο προαύλιο της ΕΡΤ με 

συντονίστρια τη δημοσιογράφο εκπαιδευτική 

συντάκτρια της ΕΡΤ Μάχη Νικολάρα. Οι άξονες της 

συζήτησης αυτής ήταν:  

 Η εκπαίδευση στο στόχαστρο!  

 Το δημόσιο σχολείο, καθηγητές και μαθητές 

αντιμέτωποι με την πολιτική των μνημονίων, 

των περικοπών, των ιδιωτικοποιήσεων, της 

επιστράτευσης, των απολύσεων.  

 Οι προοπτικές και το εκπαιδευτικό σύστημα 

που οφείλουμε να διεκδικήσουμε. Οι κοινοί 

αγώνες των εργαζομένων για την ανατροπή 

αυτής της πολιτικής.   

 

 

Στο πάνελ συμμετείχαν με εισηγήσεις τους ο 

Θέμης Κοτσιφάκης, πρόεδρος του ΔΣ ΟΛΜΕ, η 

Αγγελική Φατούρου, εκπαιδευτικός στο 1ο 

Εσπερινό ΕΠΑΛ Περιστερίου, η Γιώτα Ιωαννίδου, 

αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ Ελευσίνας και 

γραμματέας του ΔΣ του ΚΕΜΕΤΕ, και ο Κλέαρχος 

Σμυρναίος, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου 

Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών 

(ΣΕΦΚ). Μέσα από τις πολύ ενδιαφέρουσες 

εισηγήσεις αναδείχτηκαν τα σοβαρά προβλήματα 

που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση κάτω από την 

αφόρητη πίεση των μνημονιακών πολιτικών, ενώ 

στη συζήτηση που ακολούθησε τα μέλη του πάνελ 

απάντησαν και στις ερωτήσεις που υπέβαλε το 

κοινό. 

 

Σημείωση: Τα video της συζήτησης βρίσκονται 

αναρτημένα στη διεύθυνση:  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_d

etailpage&v=JrZ1o6qYJGM  

  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=JrZ1o6qYJGM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=JrZ1o6qYJGM


- 4 - 
 

Διακήρυξη για την Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών 

 

5 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών  
 

Η Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών 
μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε όχι 
μόνο για ένα από τα πλέον σημαντικά δημόσια 
αγαθά,  την εκπαίδευση, αλλά και για τους 
ανθρώπους που με το μόχθο, τις αγωνίες και 
το μεράκι τους σηκώνουν στις πλάτες τους τη 
λειτουργία της.  Φέτος η 5η Οκτωβρίου, 
τέσσερα χρόνια περίπου μετά το ξέσπασμα 
της μνημονιακής καταιγίδας, βρήκε τους 
εκπαιδευτικούς, αλλά και όλη την 
εκπαιδευτική κοινότητα, στο μάτι του 
κυκλώνα. Και αυτό γιατί η πολιτική που 
ασκείται για το ξεπέρασμα της κρίσης έχει ως 
στόχο και τη συρρίκνωση των δημόσιων 
αγαθών, άρα και της εκπαίδευσης, και 
ταυτόχρονα την προσαρμογή της λειτουργίας 
της στις ανάγκες της κερδοφορίας των 
επιχειρήσεων.  

Έτσι, η 5η Οκτώβρη του 2013 βρήκε τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση με πολύ 
λιγότερους εκπαιδευτικούς από την 
αντίστοιχη ημερομηνία πέρυσι. Η μείωση των 
θέσεων εργασίας στην εκπαίδευση και 
ταυτόχρονα ο περιορισμός του συνολικού 
εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται στην 
κοινωνία έχει γίνει η πεμπτουσία της 
κυβερνητικής πολιτικής. Στην 
πραγματικότητα όλες οι κύριες πρωτοβουλίες 
που πάρθηκαν την προηγούμενη χρονιά αυτό 
το στόχο εξυπηρετούσαν.  

Τη χρονιά που πέρασε αυξήθηκε το ωράριο 
των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα να 
καταργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και 
10.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να 
χάσουν τη δουλειά τους. Η κίνηση αυτή 
συνοδεύεται από τη διαρκή αύξηση του 
ανώτατου αριθμού μαθητών ανά τμήμα. 
Παράλληλα, η μόνιμη και σταθερή εργασία 
αμφισβητείται και βάλλεται. Το καλοκαίρι 
2.500 συνάδελφοι της τεχνικής εκπαίδευσης 
τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, κάνοντας σαφές 
ότι οι απολύσεις είναι πραγματικότητα και για 
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Λίγο αργότερα 
οι μετατάξεις οδήγησαν υπό το φόβο της 
απόλυσης χιλιάδες συναδέλφους στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και σήμερα μέσα 
από τα πλεονάσματα που δημιουργούν οι 

παραπάνω αλλαγές, σε συνδυασμό με την 
κατάργηση όλων των υποστηρικτών δομών 
της εκπαίδευσης,  εκατοντάδες συνάδελφοι 
οδηγούνται σε υποχρεωτικές μετακινήσεις και 
ενδεχομένως σε νέες διαθεσιμότητες. 

Τα τοπίο συμπληρώνεται από τους 
μηδαμινούς διορισμούς στην εκπαίδευση. Το 
εκπαιδευτικό προσωπικό πλέον όχι μόνο 
βιώνει την κατάργηση των εργασιακών 
κατακτήσεών του, αλλά και δεν ανανεώνεται. 
Σε όλα τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν 
οι συνθήκες φτώχειας, μέσα στην οποία ζει 
λόγω των άθλιων αμοιβών ένα μεγάλο 
κομμάτι των εκπαιδευτικών. Το βιοτικό 
επίπεδο των εκπαιδευτικών έχει πέσει 
κατακόρυφα και πάει μαζί με το ξεθεμελίωμα 
όλων των εργασιακών τους κατακτήσεων. Και 
τέλος δεν ξεχνάμε ότι οι διαρκείς περικοπές 
των δαπανών για την εκπαίδευση κάνουν 
δύσκολη την εξυπηρέτηση ακόμα και βασικών 
λειτουργικών αναγκών των σχολείων. 

Όλες οι παραπάνω επιλογές χτυπούν στον 
πυρήνα του το σχολείο και έχουν 
αποδιαρθρωτικά αποτελέσματα για όλη την 
εκπαιδευτική διαδικασία, υποβαθμίζοντας το 
δημόσιο σχολείο σε μια δύσκολη περίοδο, 
αλλά και στοχεύοντας στην ενίσχυση κάθε 
μορφής ιδιωτικής εκπαίδευσης. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι για να τεθούν σε 
διαθεσιμότητα οι εκπαιδευτικοί της τεχνικής 
εκπαίδευσης, καταργήθηκαν οι αντίστοιχοι 
τομείς των ΕΠΑΛ με αποτέλεσμα όχι μόνο 
χιλιάδες μαθητές να οδηγούνται εκτός 
εκπαίδευσης αλλά και ένα μεγάλο «φιλέτο» να 
δίνεται στον ιδιωτικό τομέα. 

Σε ένα τέτοιο φόντο προωθούνται και οι 
αλλαγές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η 
δουλειά μας υποτάσσεται ακόμα περισσότερο 
στις ανάγκες των αλλεπάλληλων 
πανελλαδικών εξετάσεων, στις οποίες θα 
υποβάλλονται οι μαθητές από ήδη από την 
πρώτη τάξη του Λυκείου. Μέσα από αυτή τη 
διαδικασία τα φροντιστήρια και οι δαπάνες 
της κάθε οικογένειας για την ιδιωτική 
εκπαίδευση θα εκτοξευτούν.  Η κυβέρνηση με 
το νέο σύστημα επιδιώκει να διαμορφώσει  
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μια γενιά μειωμένων προσδοκιών  και μέσα 
από τις εξετάσεις να σπρωχθούν χιλιάδες 
μαθητές έξω από την εκπαίδευση. Στόχος 
είναι να παραχθεί το πειθήνιο εργατικό 
δυναμικό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για 
το ξεπέρασμα της κρίσης.  Σε ένα τέτοιο 
σχολείο, που δε θα μπορεί να εξοπλίσει τους 
νέους ανθρώπους, ώστε να κατανοήσουν, να 
ερμηνεύσουν και να αλλάξουν τον κόσμο, ο 
εκπαιδευτικός θα είναι αντί για δάσκαλος 
«προγυμναστής» για τις εξετάσεις. Συνεκτικός 
αρμός μιας τέτοιας πολιτικής είναι η 
αξιολόγηση στην εκπαίδευση, η οποία έχει 
διπλό στόχο. Από τη μια τη μισθολογική 
καθήλωση των εκπαιδευτικών και από την 
άλλη την επιβολή κλίματος τρομοκρατίας και 
αυταρχισμού στα σχολεία, ώστε να 
δημιουργηθεί ένα αυταρχικό σχολείο, 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες τις αγοράς. 

 

Μέσα στο γενικότερο κλίμα που επικρατεί 
στην κοινωνία η αναβίωση φασιστικών 
αντιλήψεων και πρακτικών δε μένει έξω από 
την εκπαίδευση.  Η εμφάνισή τους στο χώρο 
του σχολείου συνοδεύεται από έξαρση του 
μίσους και της τυφλής βίας, ιδίως εναντίον 
των ανυπεράσπιστων. Η νέα γενιά δεν έχει να 
κερδίσει τίποτα από το φασιστικό δηλητήριο. 
Αντίθετα, αυτοί που θα κερδίσουν είναι οι 
ισχυροί και η άρχουσα τάξη. Οι μαχόμενοι 
εκπαιδευτικοί πολέμησαν και πολεμούν αυτές 
τις αντιλήψεις, και αντιμάχονται το ρατσισμό, 
τη μισαλλοδοξία, την ξενοφοβία και το 
φασισμό με την πρακτική και τους αγώνες 
τους. Το σκοτάδι του φασισμού βρίσκει μέσα 
στα σχολεία εμπόδιο από τη δράση των 
εκπαιδευτικών. 

Όμως στην εκπαίδευση την πρωτοβουλία 
δεν την έχουν μόνο οι κυβερνώντες. Η μεγάλη 
απεργία του Σεπτεμβρίου έκανε ξεκάθαρο ότι 
οι εκπαιδευτικοί και μπορούν και έχουν τη 
διάθεση να αγωνιστούν. Σε μια περίοδο που 
όλοι οι εργαζόμενοι χτυπιούνται και 
εξαθλιώνονται από μια βάρβαρη πολιτική ο 
κλάδος των εκπαιδευτικών ανασυγκροτήθηκε 
και συσπειρώθηκε μέσα στην απεργία και 
απέδειξε ότι η πολιτική της κυβέρνησης, της 
ΕΕ και του ΔΝΤ έχει ένα σημαντικό αντίπαλο. 
Αυτό το μάθημα του αγώνα οι εκπαιδευτικοί 
το διδάσκονται στην πράξη και το διδάσκουν 
σε όλη την κοινωνία. Και αυτή η 
επανεμφάνιση αγωνιστικών διαθέσεων από 
εργαζόμενους  που έχουν μεγάλη ιστορία 
αγώνων μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα! 

Σε μια μέρα λοιπόν που δίνει αφορμή για 
στοχασμό πάνω στα θέματα των 
εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης, άξιζε 
θυμηθούμε τα αιτήματα της απεργίας και 
τους στόχους για τους οποίους παλεύει το 
κίνημα της εκπαίδευσης. Παλεύουμε για να 
μην βρίσκεται κανένας εκπαιδευτικός και 
μαθητής έξω από την τάξη. Για μόνιμη και 
σταθερή εργασία για όλους. Για ένα ενιαίο 
12χρονο σχολείο για όλα τα παιδιά. Και σε 
τελική ανάλυση, παλεύουμε για την ανατροπή 
της βάρβαρης πολιτικής της κυβέρνησης, της 
ΕΕ και του ΔΝΤ. Σε μια εποχή που οι 
εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως απλά 
εξαρτήματα στις μηχανές του κέρδους οι 
εκπαιδευτικοί δίνουν το παρόν στον αγώνα 
και παλεύουν για τη δουλειά τους, το σχολείο, 
τα παιδιά. Ενωμένοι και με 
αποφασιστικότητα θα συνεχίσουμε να 
διδάσκουμε ένα από τα σημαντικότερα 
μαθήματα που μπορούμε, αυτό του αγώνα! 
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Δραστηριότητες του ΚΕΜΕΤΕ 

 

Συνάντηση των ΔΣ ΟΛΜΕ και ΚΕΜΕΤΕ 

με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 

Συνάντηση των ΔΣ της ΟΛΜΕ και του ΚΕΜΕΤΕ, 

με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(ΙΕΠ), πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 

του 2013. Σκοπός της συνάντησης, που 

αιτήθηκε η ΟΛΜΕ, μετά από πρόταση του 

ΚΕΜΕΤΕ, ήταν αφενός να συζητηθούν τα 

σοβαρά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η 

ψήφιση του πρόσφατου νόμου και το Λύκειο 

και την ΤΕΕ και αφετέρου να διευκρινιστούν 

από την πλευρά του υπ. Παιδείας οι προθέσεις 

του σχετικά με τη διαδικασία της αξιολόγησης 

και της αυτοαξιολόγησης. Στη συνάντηση 

παραβρέθηκαν από την πλευρά του ΙΕΠ, ο 

πρόεδρος κ. Σωτ. Γκλαβάς και ο κ. Κουμέντος.  

Οι εκπρόσωποι του ΙΕΠ αποσαφήνισαν ότι το 

ΙΕΠ γνωμοδοτεί και δεν χαράσσει πολιτική, 

αιτιολογώντας την στάση του ΙΕΠ να 

ακολουθήσει πιστά την εφαρμογή της 

κυβερνητικής πολιτικής. Ως εκ τούτου θα έχει 

την ευθύνη της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση, για την 

οποία θα διατεθεί κονδύλι 1,5 εκατ. ευρώ. 

Προσδιόρισαν επίσης τις αρχές του 2014 ως 

σημείο εκκίνησης της διαδικασίας συζήτησης 

και κατάρτισης νέων Αναλυτικών 

Προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού. Για 

τα προγράμματα της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, βάση θα αποτελέσουν τα 

επαγγελματικά περιγράμματα που έχει 

οριστικοποιήσει ο ΕΟΠΠΕΠ.  

Σε ερωτήσεις μας για τον Εθνικό Οργανισμό 

Εξετάσεων και την Τράπεζα Θεμάτων 

επιβεβαίωσαν ότι δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί 

η σύστασή τους. Στις ενστάσεις μας ότι με όλα 

αυτά τα προβλήματα και κυρίως τον 

εξεταστικό - βαθμολογικό μαραθώνιο, που 

ξεκινά από την Α Λυκείου, τη φορτωμένη ύλη 

που δεν μπορεί να διδαχθεί κλπ, και με 

δεδομένο το καθεστώς των τεράστιων 

ελλείψεων στην εκπαίδευση, θα αυξηθεί η 

μαθητική διαρροή, αρνήθηκαν να απαντήσουν 

με συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Στην απαίτησή 

μας να παρθούν μέτρα και να μην ισχύσει ο 

νόμος ιδίως για την Α΄ Λυκείου, υπογράμμισαν 

σαφώς ότι, με Τράπεζα θεμάτων ή χωρίς, τα 

βασικά στοιχεία του νόμου θα εφαρμοστούν, 

χωρίς εξαιρέσεις.  

 

Διαγωνισμός PISA: μύθοι και αλήθειες 

Η δημοσιοποίηση, στο τέλος του προηγούμενου 

έτους, των αποτελεσμάτων του Διεθνούς 

Προγράμματος Αξιολόγησης 

Μαθητών/Μαθητριών PISA 2012, υπήρξε 

αφορμή για να ξεκινήσει μια έντονη συζήτηση 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ελλάδα και 

διεθνώς. Ειδικά για την ελληνική περίπτωση, η 

δημόσια συζήτηση επικεντρώθηκε, σύμφωνα 

με τα σχετικά στοιχεία, στην επιδείνωση της 

θέσης στην οποία κατατάσσονται οι 15χρονοι 

έλληνες μαθητές και μαθήτριες διεθνώς σε ό,τι 

αφορά τις επιδόσεις τους στα μαθηματικά, 

στην ανάγνωση / κατανόηση κειμένου και στις 

φυσικές επιστήμες, στις απόπειρες ερμηνείας 

του φαινομένου και στη συζήτηση για τα μέτρα 

που θα έπρεπε να ληφθούν.  

 

Όπως είναι ευρύτερα γνωστό, το Πρόγραμμα 

PISA είναι ένα από τα ερευνητικά εργαλεία που 
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αξιοποιεί ο Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για να 

συγκρίνει τις επιδόσεις των μαθητριών και 

μαθητών ηλικίας 15 ετών περίπου σε τρεις 

τομείς του σχολικού προγράμματος:  στα 

μαθηματικά, στην ανάγνωση / κατανόηση 

κειμένου και στις φυσικές επιστήμες. Είναι 

προφανές ότι η χρήση αυτού του εργαλείου 

εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των 

προτεραιοτήτων και των στοχεύσεων του 

ΟΟΣΑ. Με τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

από το πρόγραμμα αυτό δίνεται η δυνατότητα 

να γίνουν συγκρίσεις όχι μόνο μεταξύ 

διαφορετικών χωρών αλλά και διαχρονικά, για 

κάθε χώρα και συνολικά, καθώς το πρόγραμμα 

PISA άρχισε να εφαρμόζεται από τις αρχές της 

προηγούμενης δεκαετίας.  

Στην Ελλάδα τα μεγαλύτερα ΜΜΕ, έντυπα και 

ηλεκτρονικά, συνέβαλαν καθοριστικά στην 

ανάπτυξη και στην πορεία της συζήτησης 

σχετικά με το θέμα, ενώ περιορισμένη έως και 

ανύπαρκτη υπήρξε η συμμετοχή των ειδικών 

στη διαπραγμάτευση αυτών των θεμάτων. 

Έτσι, ενώ το ενδιαφέρον για την 

αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσής μας είναι 

απόλυτα δικαιολογημένο, λόγω της σημασίας 

που έχει η παιδεία για κάθε σύγχρονη κοινωνία, 

οι σχετικές συζητήσεις υπάρχει κίνδυνος να 

οδηγήσουν σε εσφαλμένες παραδοχές και 

συμπεράσματα και σε αναποτελεσματικές 

παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των 

σχετικών προβλημάτων.  

Συμμετέχοντας στη δημόσια συζήτηση που έχει 

αναπτυχθεί γύρω από αυτό το ζήτημα το 

ΚΕΜΕΤΕ κατέθεσε με πρόσφατη τοποθέτησή 

του τη δική του συμβολή. 

Το πλήρες κείμενο της τοποθέτησης του 

ΚΕΜΕΤΕ μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ 

 

Λύκειο και Επαγγελματική Εκπαίδευση σε κρίσιμο σταυροδρόμι 
 

Αποφασίστηκε η οργάνωση του 10ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ 

 
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ άναψε το πράσινο φως για τη 

διοργάνωση, τον προσεχή Μάρτιο, του 10ου 

Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ. Θέμα του 

συνεδρίου θα είναι το Λύκειο και η 

Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ 

κατά πλειοψηφία δεν αποδέχτηκε την 

ομόφωνη πρόταση του ΚΕΜΕΤΕ το Συνέδριο να 

έχει αντικείμενο τις επιπτώσεις των 

μνημονιακών πολιτικών στην εκπαίδευση. Το 

Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Γιάννενα το 

τριήμερο 28-30 Μαρτίου 2014. 

 

Οργάνωση Ομάδων εργασίας με ελεύθερη 

συμμετοχή 

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, το ΔΣ του 

ΚΕΜΕΤΕ ανέλαβε να οργανώσει και να 

συντονίσει ομάδες εργασίας που θα 

ασχοληθούν με τη σύνταξη των βασικών  

εισηγήσεων που θα παρουσιαστούν στο 

Συνέδριο. Όπως συνηθίζεται στα εκπαιδευτικά 

συνέδρια της ΟΛΜΕ, η συμμετοχή των 

συναδέλφων στις ομάδες εργασίας που θα 

λειτουργήσουν στο πλαίσιο του Συνεδρίου είναι 

ελεύθερη, ενώ προβλέπονται και διαδικασίες 

που διευκολύνουν τη συμμετοχή στο 

γενικότερο προβληματισμό του συνεδρίου των 

συναδέλφων εκπαιδευτικών που βρίσκονται 

στην περιφέρεια. 

Θυμίζουμε ότι το 8ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο έγινε 

στα Χανιά το 2008 με αντικείμενο τα νέα 

προγράμματα και βιβλία στην εκπαίδευση, ενώ το 

9ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο στο Βόλο το 2010 με 

αντικείμενο τις συνθήκες εργασίας των 

εκπαιδευτικών. Τη διετία 2011-2012 δεν 

πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό συνέδριο. 

http://kemete.sch.gr/?p=848
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Θέμα του συνεδρίου:  

Ο ρόλος του Λυκείου και η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση  

Ομάδες Εργασίας: 

Πρωί: Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές και η βαθμίδα του Λυκείου (συγκριτική 

προσέγγιση) [ολομέλεια και ομάδες εργασίας] 

1. 1η Ομάδα: Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές. Η διεθνής εμπειρία (ΕΕ, ΟΟΣΑ κ.λπ.) 
 

2. 2η Ομάδα: Οι επιπτώσεις των πολιτικών της λιτότητας και των μνημονίων στην εκπαίδευση (με 
έμφαση στη λυκειακή βαθμίδα). Η περίπτωση της Ελλάδας 

Απόγευμα: Η βαθμίδα του Λυκείου: η ελληνική εμπειρία [ολομέλεια και ομάδες εργασίας] 

1. 3η Ομάδα: Η βαθμίδα του Λυκείου και η επιλεκτική λειτουργία στην ελληνική εκπαίδευση. Το 
νέο θεσμικό πλαίσιο.  
 

2. 4η Ομάδα: Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση. 

Πρωί: [ολομέλεια] 

1. 5η Ομάδα: Οι προτάσεις της ΟΛΜΕ  
 

Καταληκτική συνεδρία - Συμπεράσματα 

 

 

Εθελοντική αιμοδοσία 

Συμμετοχή του ΚΕΜΕΤΕ στην 26η Αμφικτιονία της Π.ΟΣ.Ε.Α. 

Η ΟΛΜΕ και το ΚΕΜΕΤΕ εκπροσωπήθηκαν 

στην 26η Αμφικτιονία της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 

(Π.Ο.Σ.Ε.Α.), που οργανώθηκε στην Καλαμάτα 

το τριήμερο 4, 5 και 6 Οκτωβρίου 2013 με 

αντικείμενο την εθελοντική αιμοδοσία.  Οι Θ. 

Τσούχλος και Μ. Αϊβαλιώτης, μέλη του ΔΣ του 

ΚΕΜΕΤΕ, έλαβαν μέρος στις εργασίες της 

συνάντησης, ανέπτυξαν τις θέσεις του κλάδου 

για το θέμα αυτό και παρουσίασαν την πλούσια 

δραστηριότητα που έχει αναπτύξει η ΟΛΜΕ τα 

τελευταία χρόνια στον τομέα της εθελοντικής 

αιμοδοσίας. Η ΠΟΣΕΑ έχει ως μέλη της 83 

Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών σε όλη την 

χώρα και αποτελεί την αντιπροσωπευτικότερη 

οργάνωση που δραστηριοποιείται για την 

ανάπτυξη της Εθελοντικής Μη Αμειβόμενης 

Αιμοδοσίας.  
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Οργάνωση Αιμοδοσιών ΟΛΜΕ-ΕΛΜΕ Αττικής 

Το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. ανέλαβε την οργάνωση των 

αιμοδοσιών της ΟΛΜΕ και των ΕΛΜΕ νομού 

Αττικής. Οι πρώτες δράσεις πού 

πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής 

1. Αιμοδοσία στην ΟΛΜΕ στις 29/11/2013 

2. Αμοδοσία στις ΕΛΜΕ 

α) Α-Γ ΕΛΜΕ Β΄Αθήνας στις 23/11/20113 

β)ΕΛΜΕ Καλιθέας-Ν.Σμύρνης  στις 14/01/2014 

γ)Α και Γ ΕΛΜΕ Γ’ Αθήνας στις 15/01/2014 

δ)ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας στις 16/10/2014

Επίσης ξεκινά η οργάνωση και άλλων 

αιμοδοσιών για την περίοδο της άνοιξης σε 

ημερομηνίες και χώρους που θα ανακοινωθούν. 

Υπεύθυνος της οργάνωσης των αιμοδοσιών 

είναι το μέλος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. 

Αϊβαλιώτης Μανώλης. 

 

Θέλεις να γίνεις αιμοπεταλιοδότης; 

Δείτε  περισσότερες πληροφορίες … ΕΔΩ

 

Πολιτιστική Δραστηριότητα 

Πολιτιστική Λέσχη ΟΛΜΕ 

Από το Νοέμβριο ξεκίνησε τη λειτουργία της η 

Πολιτιστική Λέσχη της ΟΛΜΕ, με ευθύνη του 

ΚΕΜΕΤΕ. Η Πολιτιστική Λέσχη έχει σα σκοπό να 

αναδείξει την αναγκαιότητα μιας εναλλακτικής 

στάσης και στο θέμα του πολιτισμού, 

εναλλακτικής απέναντι στην 

εμπορευματοποίηση και την υποβάθμιση που 

συντελείται  διαρκώς. Παράλληλα έρχεται να 

διερευνήσει και νέους τρόπους προσέγγισης 

του σωματείου, πέρα από τους ήδη δεδομένους, 

από τους συναδέλφους, ειδικά τους νεότερους.  

 

Τα μαθήματα στη Λέσχη πραγματοποιούνται 

από εθελοντές εκπαιδευτές/συντονιστές και 

είναι δωρεάν. Μέχρι τώρα έχουν δημιουργηθεί 

δύο θεατρικές ομάδες, δύο ομάδες 

παραδοσιακού χορού, ομάδα εκγύμνασης και 

ομάδα ποίησης. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρόβες 

για την πρώτη θεατρική παράσταση.  Η Λέσχη 

είναι ανοιχτή στην πρωτοβουλία και τον 

εθελοντισμό κάθε συνάδελφου (και όχι μόνο) 

να δημιουργήσει και να συντονίσει ελεύθερα 

κάποια ομάδα.  

 

 

http://olme-attik.att.sch.gr/new/wp-content/uploads/2014/01/aim230114.pdf
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Σχολικές Βιβλιοθήκες 

Έρευνα του ΚΕΜΕΤΕ για τις σχολικές βιβλιοθήκες 

Είναι δεδομένη η ευαισθησία με την οποία 

αντιμετωπίζει ο κλάδος των εκπαιδευτικών τα 

ζητήματα που έχουν σχέση με τη σχολική 

βιβλιοθήκη. Πρόκειται για ένα θεσμό που 

δοκιμάστηκε ιδιαίτερα κυρίως μετά την 

εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών και των 

περικοπών στις δημόσιες δαπάνες για την 

εκπαίδευση.  

Οι σχολικές βιβλιοθήκες που ιδρύθηκαν στο 

πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ έχουν ήδη 

περιέλθει σε αχρησία, καθώς δεν υπάρχει το 

κατάλληλο προσωπικό για να αναλάβει την 

ευθύνη της λειτουργίας τους. Δεδομένου ότι η 

αποστέρηση του εξωσχολικού βιβλίου από τους 

μαθητές και μαθήτριες των σχολείων μας ή ο 

εγκλωβισμός της σκέψης στο ένα, επίσημο 

σχολικό βιβλίο έχει σοβαρές αρνητικές 

επιπτώσεις στη μαθησιακή διαδικασία, 

επιθυμούμε να προβάλουμε για μια ακόμη φορά 

την αναγκαιότητα της ύπαρξης σχολικής 

βιβλιοθήκης σε κάθε σχολείο, οποιασδήποτε 

βαθμίδας, με προτεραιότητα στις 

υποβαθμισμένες εκπαιδευτικά και κοινωνικά 

περιοχές και με στόχο να αμβλυνθούν οι 

κοινωνικές και μορφωτικές ανισότητες μέσω 

του εκπαιδευτικού συστήματος.  

Σε αυτό το πλαίσιο το ΚΕΜΕΤΕ ανέλαβε να 

πραγματοποιήσει έρευνα με θέμα το καθεστώς 

λειτουργίας των βιβλιοθηκών του 

προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ και τα προβλήματα 

λειτουργίας που σήμερα αντιμετωπίζει αυτός ο 

θεσμός.  

Οι διατελέσαντες υπεύθυνες/υπεύθυνοι 

σχολικών βιβλιοθηκών του  προγράμματος 

αυτού τα τελευταία χρόνια που επιθυμούν να 

συμβάλουν στην πραγματοποίηση αυτής της 

έρευνας καλούνται να επικοινωνήσουν με το 

ΚΕΜΕΤΕ (Ελένη Λαμπροπούλου και Παύλος 

Χαραμής). 

 

Όχι στο ρατσισμό, ναι στην αλληλεγγύη 

Εντυπωσίασαν οι βραβευθέντες στο διαγωνισμό για τους πρόσφυγες 
 

Μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα, από το οποίο δεν 

έλειψαν οι εκπλήξεις, πραγματοποιήθηκε η 

τελετή βράβευσης των μαθητριών και μαθητών 

που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό για τα 

ζητήματα των προσφύγων. Το διαγωνισμό 

οργάνωσε η Επιτροπή Ευαισθητοποίησης με 

πρωτοβουλία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 

για τους Πρόσφυγες. Στην Επιτροπή αυτή 

συμμετέχει και η ΟΛΜΕ - που εκπροσωπείται 

από το ΚΕΜΕΤΕ-, το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Γενική 

Γραμματεία Νέας Γενιάς, το Ίδρυμα 

Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου, η Διδασκαλική Ομοσπονδία 

Ελλάδας - Ι.Π.Ε.Μ, η Πανελλήνια Ένωση 

Φιλολόγων, το Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ελληνικό 

Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. 

Θέμα του διαγωνισμού 2012-2013 ήταν: «Η 

σιωπή είναι ανοχή;» και αφορούσε κυρίως τη 

στάση των νέων ανθρώπων απέναντι στο 

ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία. 
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Έκθεση: «Μικροί και μεγάλοι καλλιτέχνες κατά του ρατσισμού»  06 Νοεμβρίου 
2013 

 

 

 

 
 

 
 
 

Στο διαγωνισμό εκτός από τους 
μαθητές/μαθήτριες αξιοπρόσεκτη ήταν και η 
συμμετοχή των ασυνόδευτων ανηλίκων 
προσφύγων από όλη την Ελλάδα.  

Η εκδήλωση βράβευσης πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013 στην Αθήνα και 
στο πλαίσιό της βραβεύθηκαν μαθητές/τριες 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης από διάφορες περιοχές της χώρας. 

 

 
Επίσης, τιμήθηκαν για τη συμμετοχή τους 

ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο που 
φιλοξενούνται σε κέντρα υποδοχής, καθώς και 
μαθητές που φοιτούν σε σχολεία μέσα σε 
καταστήματα κράτησης. Τα βραβεία απένειμαν 
εκπρόσωποι της πολιτείας, προσωπικότητες 
του ακαδημαϊκού και καλλιτεχνικού χώρου 
καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. 

Την ΟΛΜΕ και το ΚΕΜΕΤΕ εκπροσώπησε στην 
εκδήλωση ο Παύλος Χαραμής, πρόεδρος του 
ΚΕΜΕΤΕ. 
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Λάβαμε για τη βιβλιοθήκη μας 

Περιοδικά 

Θέματα Ειδικής Αγωγής: Κυκλοφόρησε το 63ο τεύχος του τριμηνιαίου περιοδικού του Πανελλήνιου 

Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής (ΠΕΣΕΑ). Σε αυτό περιλαμβάνονται τα Πρακτικά του 7ου 

Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής, που οργάνωσε ο ΠΕΣΕΑ το Δεκέμβριο του 

2013 με θέμα «Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΑ) και των Ατόμων με 

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ) στην Ελλάδα του 21ου Αιώνα».  

Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου: Στο 17ο τεύχος του περιοδικού περιλαμβάνονται ενδιαφέροντα 

άρθρα στα θέματα: παιδιά με σύνδρομο Asperger, ζητήματα ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες, 

διαχείριση της γλωσσικής ετερότητας, θεωρία του γνωστικού φορτίου, οι ερευνητικές εργασίες στο 

Λύκειο, η οικολογική προσέγγιση του σχολείου προαγωγής υγείας, το πρόγραμμα φιλαναγνωσίας στην 

πρωτοβάθμια, φιλαναγνωσία και σχολική βιβλιοθήκη, αρχές της μεθόδου Montessori, η διά βίου 

μάθηση, η αλλαγή των στερεοτύπων του φύλου, η διδασκαλία της ελληνικής σε μετανάστες, η 

νομοθεσία της μεταναστευτικής πολιτικής, παιδιά με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές 

και αντιμετώπιση αναγνωστικών δυσκολιών.  

Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης: Στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ είναι αφιερωμένο το 105ο 

τεύχος του περιοδικού. Μεγάλο μέρος της ύλης του τεύχους είναι αφιερωμένο στην εκπαιδευτική και 

πολιτική συγκυρία. Άλλα άρθρα διαπραγματεύονται θέματα όπως το Πολυτεχνείο, το φοιτητικό 

κίνημα, τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης κ.λπ. 

Νέα Παιδεία: Το τεύχος 146 του περιοδικού περιέχει πλούσια και ενδιαφέρουσα ύλη με θέματα όπως: 

η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, φύλο και αυτοαποτελεσματικότητα στην ανάγνωση 

κ.ά. Ξεχωρίζει εκτενές αφιέρωμα με αντικείμενο «Διδακτικές προσεγγίσεις και θεωρητικοί 

προβληματισμοί (Ιστορία, Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Θρησκευτικά). Μαζί με αυτά η 

στήλη «Η παιδεία στον κόσμο» και επίκαιρες βιβλιοκριτικές.  

Εικαστική Παιδεία: Στο 29ο τεύχος της περιοδικής έκδοσης της Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών 

Μαθημάτων η πλούσια και ενδιαφέρουσα ύλη συνδυάζεται με την προσεγμένη αισθητική εμφάνιση. 

Ξεχωρίσαμε το αφιέρωμα «Σκέψεις πάνω στην τέχνη» με αξιόλογες συνεισφορές σε θέματα εικαστικής 

παιδείας, ανθρώπινων δικαιωμάτων κ.λπ.   

EDU Special: Στο 5ο τεύχος του περιοδικού (Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος 2013) ξεχωρίσαμε τα 

άρθρα για τη διαταραχή της άρθρωσης και για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (bullying).  

 Κόσμος: Με ειδικό αφιέρωμα στην εκπαίδευση κυκλοφόρησε το τεύχος 93 της περιοδικής έκδοσης της 

Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF. Στην ύλη του περιλαμβάνονται τα θέματα UNICEF και 

εκπαίδευση, η κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα το 2013 κ.λπ. 

 

Βιβλία 

Peter McLaren & Ramin Farahmandpur: Για μια παιδαγωγική της αντίστασης. Διδάσκοντας 

ενάντια στον παγκόσμιο καπιταλισμό και τον νέο ιμπεριαλισμό, εκδόσεις Τόπος, Αθήνα 2013 

(επιμέλεια: Κώστας Σκορδούλης, μετάφραση: Κώστας Θεριανός). Αναζήτηση απαντήσεων σε 
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θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με την παιδεία και την πολιτική, στον ευρύτερο –και ανανεωμένο από 

τους συγγραφείς- χώρο της κριτικής παιδαγωγικής. 

Vasso Kantzara: An act of Defiance, An Act of Honour. Gender and Professional Prestige among 

Teachers in Secondary Education in Greece. Ph.D Thesis, Faculty of Social Sciences, University of 

Utrecht. Η έκδοση αυτή αφορά τη διδακτορική διατριβή της συγγραφέως, αν. Καθηγήτριας στο 

Πάντειο Πανεπιστήμιο, που εκπόνησε στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης. 

Αθανάσιος Μιχελής: Αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών. Ιστορική καταγραφή από το 

μεσοπόλεμο έως τις μέρες μας. Λαμία 2013. Διαχρονική μελέτη της αξιολόγησης όπως εφαρμόστηκε 

στην ελληνική εκπαίδευση από την περίοδο του μεσοπολέμου ως το 1982 και οι εξελίξεις μετά την 

κατάργησή της ως σήμερα. 

Ιάκωβος Μπριλής: Οι μαθηματικοί της Χίου, έκδοση: Παράρτημα Χίου Ελληνικής Μαθηματικής 

Εταιρείας, Χίος 1997. Ιστορική μελέτη για τους μαθηματικούς που εργάστηκαν πάνω στα μαθηματικά 

και δίδαξαν στη Χίο, πριν και μετά την απελευθέρωση του νησιού από τους Τούρκους. 

Σύλλογος Φιλολόγων Χίου και ΕΛΜΕ Χίου: Λογοτεχνικές Δημιουργίες. Επιτροπή Έκδοσης: 

Νίκος Στουπάκης, Ειρήνη Χούλη και Ελπίδα Κόνια. Χίος 2010. Με αφορμή τα 80 χρόνια της γόνιμης 

παρουσίας της ΕΛΜΕ Χίου απαρτίστηκε αυτή η έκδοση, που περιλαμβάνει λογοτεχνικά έργα 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν ή έχουν υπηρετήσει στο νησί.  

 

 


