
 ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΟ
7o ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΟΛΜΕ (2004) 

  
 «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ» 

                                      ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ                                       
Από τις επιλεκτικές πoλιτικές στην παιδεία για όλους 

  
Σκοπός του 7ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ είναι να µελετηθεί συστηµατικά η ακολουθούµενη 
εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, καθώς και οι επιδράσεις που ασκεί σε αυτήν η 
ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική υπό το πρίσµα των σύγχρονων τάσεων της παγκοσµιοποίησης.  
  
 ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
  
-5 εισηγήσεις από προσωπικότητες π.χ. πανεπιστηµιακούς 
για το γενικό θέµα του συνεδρίου. Μετά τις εισηγήσεις ακολουθούν γραπτές ερωτήσεις στους εισηγητές  
  
  
Επιµέρους ενότητες που θα διαπραγµατευτεί το συνέδριο είναι: 
  

1. ΕΝΑ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΧΩΡΑΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ  
      Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική  
   
5 διαφορετικές εισηγήσεις µε πρόταση των παρατάξεων - διαδικασία γραπτών ερωτήσεων 
  
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ 
  
Α. Κοινωνικές ανισότητες – Ιδιωτικοποίηση εκπαίδευσης - Επιπτώσεις 
Β. ∆οµή εκπαίδευσης και η θέση της ΤΕΕ 
Γ. Αυτονοµία του σχολείου - πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
Σε ολοµέλεια συµπεράσµατα Οµάδων µε παρουσίαση όλων των απόψεων  
Παρεµβάσεις - Κλείσιµο 

  
2. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Ο  
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ 

  
5 διαφορετικές εισηγήσεις µε πρόταση των παρατάξεων 
διαδικασία γραπτών ερωτήσεων 
  
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ 

  
Α. Αρχική εκπαίδευση – επιµόρφωση –σύστηµα πρόσληψης 
Β. Αξιολόγηση- παιδαγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού 
Γ. Οργάνωση – ∆ιοίκηση εκπαίδευσης- Επιλογή στελεχών  

Σε ολοµέλεια συµπεράσµατα Οµάδων µε παρουσίαση όλων των απόψεων  
Παρεµβάσεις - Κλείσιµο 

  
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ  
  
Το συνέδριο είναι χώρος προβληµατισµού. ∆ιασφαλίζεται ο πλουραλισµός όλων των απόψεων αλλά δεν
λαµβάνονται αποφάσεις.  
Τα υλικά του αξιοποιούνται από την ΟΛΜΕ µε τον πιο πρόσφορο τρόπο. 
  
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Την πολιτική ευθύνη του συνεδρίου  έχει το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
∆ηµιουργείται Οργανωτική-συντονιστική επιτροπή του συνεδρίου από τα 11 µέλη του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ. Στα 
πλαίσια του ∆.Σ. ορίζεται 5µελής επιτροπή για το συνέδριο από τους: Κοτσιφάκη, Λουζιώτη, Σάββα, 
Βαµβακά, Καρλαύτη.  
  
ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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∆ηµιουργούνται 6 οµάδες εργασίας. στις οποίες καλούνται να συµµετέχουν συνάδελφοι. 6 µέλη του ∆.Σ. του 
ΚΕΜΕΤΕ υπεύθυνοι των οµάδων εργασίας των 6 υποθεµάτων του συνεδρίου. Οι οµάδες εργασίας 
εισηγούνται τα θέµατά τους ενσωµατώνοντας και τις διαφορετικές απόψεις που κατατέθηκαν σε αυτές. 
  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΩΝ: 

      Συγκρότηση κεντρικών οµάδων εργασίας  
      Συγκρότηση οµάδων εργασίας στις ΕΛΜΕ 
      Εξασφάλιση δυνατοτήτων διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων µε τους συναδέλφους της περιφέρειας

µέσω της ιστοσελίδας της ΟΛΜΕ. 
       Άνοιγµα στήλης διαλόγου  στο ∆ελτίο  
      Επιδίωξη συµµετοχής, τόσο προσυνεδριακά όσο και στο συνέδριο, των εκπροσώπων των 
επιστηµονικών ενώσεων. 

      Επιδίωξη εξασφάλισης αξιόλογων εισηγητών και από το διεθνή/ευρωπαϊκό χώρο. 
  

ΣΩΜΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ: 
2-5 από κάθε ΕΛΜΕ 
Τρόπος επιλογής 
Α. Να εκπροσωπούνται κατά το δυνατόν όλες οι απόψεις 
Β. Να συµµετέχουν εκπρόσωποι των οµάδων εργασίας, εφόσον λειτουργήσουν, µε ευθύνη των ΕΛΜΕ 
  
ΧΡΟΝΟΣ:  
16, 17,18 ∆εκέµβρη του 2004. 
  
ΤΟΠΟΣ:  
(Πιθανές εκδοχές: Θεσσαλονίκη και οι γύρω περιοχές ή Πάτρα) 
  
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: 

      Κεντρική αίθουσα 300 ατόµων. 
      3 αίθουσες των 100 ατόµων για της συνεδρίες των οµάδων εργασίας. 

  
∆ΙΑΡΚΕΙΑ:  
3 ηµέρες 

  
ΠΡΟΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
Ηµερίδες στις έδρες των περιφερειών, στοχευµένες στα θέµατα του συνεδρίου µε ευθύνη της ΟΛΜΕ 
  
ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ:  
Προτείνεται να εκδοθούν. 
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  
Εκκρεµεί σχετική µελέτη. 
  
Χρηµατοδότηση: ΕΙΝ, ΚΕΕ, ΥΠΕΠΘ,  
Χορηγοί : Ταµιευτήριο, αυτοδιοίκηση, εκδ.οίκοι, τράπεζες κλπ. 
  
Να κληθούν αντιπροσωπείες ξένων συνδικάτων (ΚΥΠΡΟΣ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ETUCE
κ.λπ. ανάλογα µε τον προϋπολογισµό και τη χρηµατοδότηση)   
  
  
  
  

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 7ου ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 

  
Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, 
Το ∆.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ στη συνεδρία του της 8-7-2004 αποφάσισε να αναπροσανατολίσει τις 
δραστηριότητές του για το διάστηµα Σεπτέµβριος - ∆εκέµβριος 2004, προκειµένου να 
ανταποκριθεί στο πλαίσιο και τη θεµατολογία του 7ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ 
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(∆εκέµβρης 2004). 
  
Καλούµε τους/τις συναδέλφους που έχουν τη διάθεση να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια
να επικοινωνήσουν µε το ΚΕΜΕΤΕ (τηλ. 210-32.52.189, τηλ. και φαξ 210-32.44.930, φαξ ΟΛΜΕ 
210-33.11.338 και 210-32.27.382) δηλώνοντας ή επαναβεβαιώνοντας (κατά περίπτωση) το 
αντικείµενο που συµπίπτει µε τα ενδιαφέροντά τους. 
  
Καλούµε, επίσης, σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, τις ΕΛΜΕ να 
ενηµερώσουν, στις προσεχείς Γ.Σ. καθώς και µέσω των σχολείων, τους συναδέλφους για αυτή 
την πρωτοβουλία του ΚΕΜΕΤΕ και, εφόσον υπάρχει διάθεση, να οργανώσουν οµάδες εργασίας 
σε τοπική κλίµακα, που θα διαπραγµατευτούν τα προτεινόµενα θέµατα, σε συνεργασία µε το ∆.Σ. 
του ΚΕΜΕΤΕ. 
  
Από την πλευρά µας, θα καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλιστούν 
συνθήκες που θα διευκολύνουν τη συµµετοχή των συναδέλφων στις οµάδες αυτές (π.χ. 
διευκόλυνση στο ωράριο, κάλυψη εξόδων µετακίνησης κ.λπ. καθώς και διευκόλυνση 
συµµετοχής, στο βαθµό του εφικτού, στο 7ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ). 
  

  
  
Ενηµερώνουµε, επίσης, ότι το ∆.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ θα συγκροτήσει Οµάδα Εργασίας που 
θα µελετήσει την ιστορία της ΟΛΜΕ και θα συντάξει σχετική µελέτη, η οποία θα 
αξιοποιηθεί µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης των 80 χρόνων από την ίδρυση της 
ΟΛΜΕ (1924-2004). Στην οµάδα εργασίας µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή. Υπεύθυνοι 
της οµάδας αυτής από µέρους του ∆.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ ορίστηκαν οι: Π. Χαραµής, Μ. 
Πλίτσης, Σ. Μαρίνης. 

 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ/-ΕΣ 
1. Κοινωνικές ανισότητες – Ιδιωτικοποίηση της 

εκπαίδευσης – Επιπτώσεις.
Π. Χαραµής 
Μ. Πλίτσης 

2. ∆οµή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και η 
θέση της Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης. 

Γ. Ηρακλέους 
Φ. Κλώπας 

3. Αυτονοµία Λυκείου – Πρόσβαση στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.

Χρ. Ρουµπάνης   
Αγγ. Σαπουνά 

4. Αρχική εκπαίδευση, επιµόρφωση και 
σύστηµα πρόσληψης εκπαιδευτικών.

Κ. Μηλιαράκης 
Σ. Μαρίνης 

5. Αξιολόγηση – παιδαγωγικός ρόλος 
εκπαιδευτικών. 

Σ. Μαρίνης 
∆. Πεππές

6. Οργάνωση και διοίκηση εκπαίδευσης. 
Επιλογή στελεχών. 

Ν. Κτενάς 
Κ. Μηλιαράκης 
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