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ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 

CENTRE FOR RESEARCH AND DOCUMENTATION OF OLME 

Αθήνα, 16-12-2010 
Θέμα: 9o Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ - Ομάδες Εργασίας  
 
Προς: 
Επιστημονικές ενώσεις και εκπαιδευτικούς φορείς 
 
Κυρίες/κύριοι, 
Σας γνωρίζουμε ότι η ΟΛΜΕ έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει το 9ο Εκπαιδευτικό 
Συνέδριο του κλάδου τον Απρίλιο (7, 8 και 9) του 2011 με αντικείμενο «Παιδαγωγικά και 
εργασιακά προβλήματα στην άσκηση του έργου των εκπαιδευτικών στη δημόσια 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί και θα λειτουργήσει στα 
γραφεία της ΟΛΜΕ κεντρική Ομάδα Εργασίας, με βασικό έργο της να προετοιμάσει τις 
εισηγήσεις του συνεδρίου. Κατά τη διαδικασία αυτή θα αξιοποιηθούν και τα πορίσματα 
σχετικής έρευνας για τους όρους και τις συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου, που 
πραγματοποίησαν από κοινού το ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ, το ΙΠΕΜ της ΔΟΕ και το Κοινωνικό 
Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ κατά το τρέχον έτος.   
Πρόθεσή μας είναι να συνεργαστούμε και στην παρούσα περίπτωση με τις αρμόδιες 
επιστημονικές ενώσεις και άλλους φορείς της εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τόσο την ειδική, 
κατά αντικείμενο, εμπειρία όσο και τις θέσεις και απόψεις τους σε ό,τι αφορά τα επιμέρους 
θέματα του συνεδρίου.  
Για το σκοπό αυτό σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε με εκπρόσωπο / εκπροσώπους του 
φορέα σας στην πρώτη, ενημερωτικού χαρακτήρα, συνάντηση προετοιμασίας της 
κεντρικής Ομάδας Εργασίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου και 
ώρα 19.00 στα γραφεία μας (Κορνάρου 2 και Ερμού, 6ος όροφος). 
Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι όσα μέλη του φορέα σας και της ΟΛΜΕ επιθυμούν, μπορούν να 
συνεισφέρουν στον προβληματισμό του Συνεδρίου και με τους εξής τρόπους: 
(α) συμμετέχοντας στις ομάδες εργασίας που ενδέχεται να συσταθούν στις κατά τόπους 
ΕΛΜΕ (υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή των συναδέλφων στις ομάδες εργασίας είναι 
ελεύθερη), 
(β) με συγκροτημένο κείμενο σκέψεων, απόψεων και προτάσεών τους, που μπορούν να 
στείλουν στην ΟΛΜΕ με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) προκειμένου να αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ/του ΚΕΜΕΤΕ. 
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας και ευχόμαστε θερμά καλές γιορτές 
και πραγμάτωση των προσδοκιών σας το νέο έτος.  
 

Για το Δ.Σ. του KEMETE 
 

Ο Πρόεδρος          Ο Γ. Γραμματέας 
 
 

Παύλος Χαραμής            Γιώργος Ανδρινόπουλος 
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