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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(το 8o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ )
Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιµασία του 8ου Εκπαιδευτικού
Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, που θα πραγµατοποιηθεί στα Χανιά στις 8, 9 και 10 Μαΐου
2008 µε αντικείµενο τα Σχολικά Προγράµµατα και Βιβλία στη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση.
Το 8ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο γίνεται σε µια από τις πιο κρίσιµες συγκυρίες
για το εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Σε µια εποχή που οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές
αµφισβητούν την ολόπλευρη µόρφωση και γνώση ως κοινωνική αξία και αγαθό και
επιχειρείται να µετατραπούν σε διά βίου πληροφόρηση – κατάρτιση, είναι πολύ
σηµαντικό να ακουστεί και να κατατεθεί ο προβληµατισµός και η αγωνία των
µαχόµενων στην τάξη εκπαιδευτικών.
Οι οµάδες εργασίας, που έχουν συσταθεί στο ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ,
προετοιµάζουν συστηµατικά τις εισηγήσεις του Συνεδρίου. Στις οµάδες αυτές
συµµετέχουν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, κυρίως από την περιοχή της
πρωτεύουσας, καθώς και από άλλες περιοχές της χώρας.
Ταυτόχρονα, από τις αρχές Απριλίου έχει ξεκινήσει η διεξαγωγή
πανελλαδικής έρευνας πεδίου µε ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τη θεµατική του
Συνεδρίου, στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν 2.496 εκπαιδευτικοί της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης από επιλεγµένο δείγµα σχολείων.
Σηµειώνεται, επίσης, ότι διάφορες, κατά τόπους, ΕΛΜΕ έχουν συγκροτήσει
δικές τους οµάδες εργασίας, που µελετούν επιµέρους θέµατα του συνεδρίου, ενώ,
σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της Οργανωτικής Επιτροπής, προσυνεδριακές
ηµερίδες διοργανώνονται σε διάφορες περιφέρειες. Προσυνεδριακές ηµερίδες έχουν,
ήδη, πραγµατοποιηθεί και πραγµατοποιούνται στην Αλεξανδρούπολη, στην Άρτα,
στο Ηράκλειο, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Κοζάνη, στο Λασίθι, στην
Ξάνθης, στη Σπάρτη και στη Ζ΄ ΕΛΜΕ Αθήνας.
Παράλληλα, συνεχής είναι η ενηµέρωση για την πορεία των προεργασιών του
ου
8 Εκπαιδευτικού Συνεδρίου από τον ειδικό κόµβο που υπάρχει στην ιστοσελίδα της
ΟΛΜΕ (www.olme.gr), όπως και από το ειδικό blog µε τίτλο: «∆ιάλογος για το 8ο
Συνέδριο», στο οποίο δηµοσιεύονται κείµενα και απόψεις σχετικά µε τα θέµατα του
Συνεδρίου.

