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ΘΕΜΑ:  

Συναντήσεις της κεντρικής Ομάδας Εργασίας 
του 9ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ 

 
(α) Επανάληψη 1ης (ενημερωτικής) συνάντησης:  Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου, ώρα 19.00 
 
(β) 2η Συνάντηση Ομάδας Εργασίας:  Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου και ώρα 19.00 
 
 
Αγαπητές/-οί συνάδελφοι, 
Πραγματοποιήθηκε ήδη με μεγάλη συμμετοχή η πρώτη, ενημερωτική συνάντηση της 
κεντρικής Ομάδας Εργασίας του 9ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ την Τετάρτη, 22 
Δεκεμβρίου 2010. Βασικό έργο της ομάδας αυτής, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, είναι η 
προετοιμασία και η παρουσίαση των θεματικών εισηγήσεων του 9ου Εκπαιδευτικού 
Συνεδρίου της ΟΛΜΕ. 
Επειδή όμως αρκετοί/-ές συνάδελφοι δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος σε αυτή την πρώτη 
συνάντηση λόγω της απεργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς, το Δ.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ 
αποφάσισε να την επαναλάβει.  
Η νέα, ενημερωτικού επίσης χαρακτήρα, συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 10 
Ιανουαρίου 2011 και ώρα 19.00 στα γραφεία της ΟΛΜΕ (Κορνάρου 2 και Ερμού, 6ος 
όροφος) αποκλειστικά για όσες/όσους δεν κατόρθωσαν να πάρουν μέρος στην 
προηγούμενη. 
Η δεύτερη συνάντηση της κεντρικής Ομάδας Εργασίας, για όλα τα μέλη της κεντρικής 
ομάδας εργασίας, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου και ώρα 19.00 στα 
γραφεία της ΟΛΜΕ (Κορνάρου 2 και Ερμού, 6ος όροφος). 
Η Οργανωτική Επιτροπή του 9ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ καλεί κάθε συνάδελφο 
που επιθυμεί να πάρει μέρος στην κεντρική επιστημονική Ομάδα Εργασίας του Συνεδρίου, 
να συμμετάσχει σε αυτές τις συναντήσεις.  
Πληροφορίες σχετικές με το 9ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ (www.olme.gr) υπό τον τίτλο «9ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της 
ΟΛΜΕ». 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας και ευχόμαστε θερμά καλές 
γιορτές και πραγμάτωση των προσδοκιών σας το νέο έτος. 

 
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 

Αθήνα, 22/12/2010   
 
Προς:  
- τις ΕΛΜΕ (με την παράκληση να 

κοινοποιηθεί στις σχολικές μονάδες) 
- προς τους εκπαιδευτικούς μέλη της 

ΟΛΜΕ 
- τα ΜΜΕ 
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