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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην πρώτη συνάντηση της κεντρικής Ομάδας Εργασίας 
του 9ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ 
 
Η Οργανωτική Επιτροπή του 9ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, με αντικείμενο 
«Παιδαγωγικά και εργασιακά προβλήματα στην άσκηση του έργου των εκπαιδευτικών 
στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο (7, 8 και 
9) του 2011, καλεί κάθε συνάδελφο που επιθυμεί να πάρει μέρος στην κεντρική 
επιστημονική Ομάδα Εργασίας του Συνεδρίου, να συμμετάσχει στην πρώτη ενημερωτική 
συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 19.00 στα 
γραφεία της ΟΛΜΕ (Κορνάρου 2 και Ερμού, 6ος όροφος). Βασικό έργο της ομάδας αυτής θα 
είναι η προετοιμασία και η παρουσίαση των θεματικών εισηγήσεων του Συνεδρίου.  
Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι όσα μέλη των ΕΛΜΕ / της ΟΛΜΕ επιθυμούν, μπορούν να 
συνεισφέρουν στον προβληματισμό του 9ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου και με τους εξής 
τρόπους: 
(α) συμμετέχοντας σε αντίστοιχες ομάδες εργασίας που προτείνεται να συσταθούν στις κατά 
τόπους ΕΛΜΕ με πρωτοβουλία των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ (υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή των 
συναδέλφων σε όλες τις ομάδες εργασίας είναι ελεύθερη), 
(β) με συγκροτημένο κείμενο σκέψεων, απόψεων και προτάσεών τους, που μπορούν να 
στείλουν στην ΟΛΜΕ / στο ΚΕΜΕΤΕ με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προκειμένου να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ/του ΚΕΜΕΤΕ,  
(γ) οργανώνοντας με πρωτοβουλία των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ προσυνεδριακές εκδηλώσεις σε 
τοπική ή περιφερειακή κλίμακα. 
Στο συνημμένο έγγραφο περιέχονται χρήσιμα στοιχεία σχετικά με το 9ο Εκπαιδευτικό 
Συνέδριο.   
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας και ευχόμαστε θερμά καλές 
γιορτές και πραγμάτωση των προσδοκιών σας το νέο έτος. 
Πιο αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα δημοσιοποιηθούν μέσω 
της ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ / του ΚΕΜΕΤΕ. 

 
Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος          Ο Γ. Γραμματέας 
 
 

                             Παύλος Χαραμής                Γιώργος Ανδρινόπουλος 
 

Αθήνα, 16/12/2010   
 
Προς:  
- τις ΕΛΜΕ 

(με την παράκληση να κοινοποιηθεί 
στις σχολικές μονάδες) 

- προς τους εκπαιδευτικούς μέλη της 
ΟΛΜΕ 
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