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        ΠΡΟΣ: τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Το 8ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ 

 
 

 Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι/-σσες, 
 

 Έχετε ήδη πληροφορηθεί µε προηγούµενη ανακοίνωσή µας ότι το ∆.Σ. της 
Οµοσπονδίας µας αποφάσισε τη διοργάνωση του 8ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου µας. Το 
Συνέδριο αυτό θα πραγµατοποιηθεί στα Χανιά από 8 έως 10 Μαΐου 2008, µε θέµα: 
«Σχολικά προγράµµατα και βιβλία στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση».  
 Στο συνέδριο καλούνται να λάβουν µέρος σύνεδροι-αντιπρόσωποι από όλες οι 
ΕΛΜΕ της χώρας. Οι αντιπρόσωποι θα οριστούν από τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ µε κριτήρια 
την πλουραλιστική, κατά το δυνατόν, έκφραση των απόψεων καθώς και τη 
συµµετοχή σε  οµάδες εργασίας των ΕΛΜΕ, εφόσον λειτουργήσουν. 
 Η αριθµητική εκπροσώπηση των ΕΛΜΕ προτείνουµε να γίνει ως εξής: 
 

µέχρι 200 µέλη: 2 αντιπρόσωποι 
από 201 - 500 µέλη: 3 αντιπρόσωποι 
από 501 – 800 µέλη: 4 αντιπρόσωποι 
άνω των 801 µελών: 5 αντιπρόσωποι 

 
Τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής των αντιπροσώπων των ΕΛΜΕ θα 

καλυφθούν από τις ΕΛΜΕ, ενώ η ΟΛΜΕ θα καλύψει γεύµατα των αντιπροσώπων 
καθώς και τα έξοδα για αναψυκτικά και καφέ στα διαλείµµατα του Συνεδρίου. 

Θα ακολουθήσει άλλη ανακοίνωση τόσο για τα θέµα της διαµονής όσο και για τα 
άλλα οργανωτικά ζητήµατα του Συνεδρίου. 

Για να γίνει το 8ο  Συνέδριο υπόθεση ολόκληρου του κλάδου µας, προτείνουµε 
να αναληφθούν από τις ΕΛΜΕ πρωτοβουλίες, οι οποίες θα διαµορφώσουν όρους για τη 
µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα: 

α) οργάνωση προσυνεδρίων ή προσυνεδριακών ηµερίδων, τουλάχιστον σε 
κάθε έδρα περιφέρειας,  

β) συγκρότηση και λειτουργία οµάδων εργασίας για τα θέµατα του Συνεδρίου 
µε στόχο την επεξεργασία ενός ή περισσότερων από αυτά, µε προοπτική τα σχετικά 
πορίσµατα να ανακοινωθούν στο Συνέδριο, 

γ) ενηµέρωση όλων των συναδέλφων στα σχολεία για τα θέµατα και τις 
διαδικασίες του  Συνεδρίου, και ενθάρρυνσή τους να συζητήσουν στους Συλλόγους 
∆ιδασκόντων τη δική τους εµπειρία καθώς και να διατυπώσουν τη γνώµη τους για τα 
ζητήµατα που θα απασχολήσουν το Συνέδριο, και 

δ) συµµετοχή στην έρευνα πεδίου του ΚΕΜΕΤΕ των συναδέλφων των σχολικών 
µονάδων που θα περιληφθούν στο δείγµα της έρευνας, 



Στην ιστοσελίδα, τέλος, της ΟΛΜΕ, www.olme.gr, µπορείτε να βρείτε και 
άλλες πληροφορίες σχετικές µε το εκπαιδευτικό Συνέδριο και τη δραστηριότητα της 
κεντρικής οµάδας εργασίας.  

Καλούµε όλους και όλες τους/τις εκπαιδευτικούς να συµµετάσχουν στη συζήτηση 
των θεµάτων του Συνεδρίου, συµβάλλοντας µε το δικό τους προβληµατισµό και τις 
προτάσεις τους στη διαµόρφωση των πορισµάτων του Συνεδρίου.  

Τις απόψεις και προτάσεις σας µπορείτε να στέλνετε στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση (e-mail): kemeteolme@hotmail.com.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


