
ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.  
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2006-2007 

 
(ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ) 

 
Αγαπητές / αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Το ∆.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ, αφού έλαβε υπόψη του και σκέψεις και προτάσεις που 
διατυπώθηκαν σε κοινή συνεδρία µε το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, διαµόρφωσε το 
παρακάτω σχέδιο δραστηριοτήτων περιόδου 2006-07, που περιλαµβάνει τρεις 
κατηγορίες: 
 
Α. Θέµατα βραχυπρόθεσµου προγραµµατισµού: αυτά, λόγω του χαρακτήρα τους, 
πρέπει να ολοκληρωθούν(σε πρώτη φάση, τουλάχιστον) σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα (ως το Μάιο 2006, το πολύ). 
Β. Θέµατα µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού: έχουν ορίζοντα διετίας (µε τη 
λήξη της θητείας του ∆.Σ., τον Ιούνιο 2007)  
Γ. Άλλα θέµατα: ο προγραµµατισµός τους εξαρτάται από τις συνθήκες και το 
ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί. 
 
Η τελική έγκριση του προγραµµατισµού και ο προσδιορισµός των προτεραιοτήτων 
του θα γίνουν σε συνεργασία µε το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, οπότε και θα υπάρξει νεότερη 
ενηµέρωση. 
 
Παραθέτουµε τον αρχικό προγραµµατισµό και ζητούµε από τους συναδέλφους και 
τις ΕΛΜΕ να στηρίξουν, ατοµικά και συλλογικά, αυτή την προσπάθεια: 
 
(α) συµµετέχοντας στις οµάδες εργασίας που θα συσταθούν σε κεντρικό επίπεδο 
(Αθήνα, γραφεία ΟΛΜΕ/ΚΕΜΕΤΕ) ή στις κατά τόπους ΕΛΜΕ (η συµµετοχή των 
συναδέλφων στις οµάδες εργασίας είναι ελεύθερη), 
 
(β) διατυπώνοντας σκέψεις και απόψεις τους, που µπορούν να στείλουν µε το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ΟΛΜΕ (µε ένδειξη: για το ΚΕΜΕΤΕ, Οµάδα 
Εργασίας για …) ή µε όποιον άλλο πρόσφορο τρόπο. 
 
Σηµειώσεις:  

1. Στον πίνακα που ακολουθεί το υπογραµµισµένο όνοµα δηλώνει το 
συντονιστή της οµάδας από µέρους του ∆.Σ. του ΚΕΜΕΤΕ. 

2. Πληροφορίες για την πορεία των οµάδων εργασίας θα παρέχονται από το 
ΚΕΜΕΤΕ (βλ. διεύθυνση κ.λπ. στο τέλος του ενηµερωτικού σηµειώµατος) 
και από την ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ («Η σελίδα του ΚΕΜΕΤΕ»): 
http://www.olme.gr  

 
 
Α. Θέµατα βραχυπρόθεσµου προγραµµατισµού 
 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ/-ΕΣ 
1. Ξενόγλωσση εκπαίδευση: Προβλήµατα και 

αναβάθµισή της (συνεργασία µε τις αντίστοιχες 
Νικηφόρος Κωνσταντίνου  
Παύλος Χαραµής 

http://www.otenet.gr/


επιστηµονικές ενώσεις).  
Οργάνωση ηµερίδας το Φεβρ. - Μάρτ.) 

Βασίλης Λουζιώτης 
 

2. Ειδική αγωγή / ένταξη. Προβλήµατα 
εκπαίδευσης ατόµων µε ειδικές ανάγκες / 
αναπηρίες (συνεργασία και µε τους αντίστοιχους 
φορείς).  
Οργάνωση ηµερίδας το Μάρτ. – Απρ. 

Γιώργος Ηρακλέους 
∆ηµ. ∆αµασκηνός 
 

3. Πειραµατικά σχολεία  
Οργάνωση ηµερίδας Φεβρ.  – Μάρτ. 

Νίκος Παπαχρήστος 
Γιώργος Ανδρινόπουλος 
Κώστας Μηλιαράκης 

4. Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση – 
ζητήµατα δοµής και περιεχοµένου λυκειακής 
βαθµίδας 

∆. ∆αµασκηνός 
Γιώργος Ανδρινόπουλος 
Γιώργος Ηρακλέους 
Παύλος Χαραµής 

5.  Ολοκλήρωση της τεκµηρίωσης των απεργιακών 
αιτηµάτων του κλάδου (έµφαση σε µισθολογικό, 
ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό, επιµόρφωση 
εκπαιδευτικών, δαπάνες για την εκπαίδευση / 
συγκριτικά στοιχεία) 

 
∆.Σ. ΚΕΜΕΤΕ 

6. Άλλα τρέχοντα θέµατα προς τεκµηρίωση 
(Πρόγραµµα «Παιδεία για τη ∆ηµοκρατία», 
επιχειρηµατικότητα, ανταγωνιστικότητα κ.λπ.) 

 
∆.Σ. ΚΕΜΕΤΕ 

 
 
Β. Θέµατα µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού 
 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ/-ΕΣ 
1. Σχολική αποτυχία – διαρροή. Πολιτικές 

αντιστάθµισης – Οι Περιοχές (Ζώνες) 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας 

Παύλος Χαραµής 
Μιχάλης Πλίτσης 

2. Σύστηµα πρόσληψης εκπαιδευτικών  
Συνθήκες εργασίας εκπαιδευτικών 

Κώστας Μηλιαράκης 
 

3. Περιεχόµενο της εκπαίδευσης (προγράµµατα 
σπουδών, διαθεµατικότητα, ευέλικτη ζώνη) και 
σχολικά βιβλία / υλικά / σχολική βιβλιοθήκη 

Γιώργος Ηρακλέους 
Γιώργος Ανδρινόπουλος 
Παύλος Χαραµής 

4. Ζητήµατα αξιολόγησης – επιλογής στελεχών 
εκπαίδευσης 

Βασίλης Λουζιώτης 
Κώστας Μηλιαράκης 
 

Γ. Άλλες δραστηριότητες 
 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ/-ΕΣ 
1. Μελέτη για την οργάνωση Κέντρου Στήριξης 

Εκπαιδευτικού Έργου ΚΕΜΕΤΕ / ΟΛΜΕ 
∆.Σ. ΚΕΜΕΤΕ 
 

2. Φύλο και εκπαίδευση – Φύλο και εκπαιδευτικός 
συνδικαλισµός 

Π. Χαραµής 
Βασίλης Λουζιώτης 

3. Θέµατα Αγωγής Υγείας (εξαρτησιογόνες ουσίες, 
παχυσαρκία, αλκοόλ κ.λπ.). Ευρεία συνάντηση 
όλων των φορέων για θέµατα Α.Υ. – ανταλλαγή 
σκέψεων και προβληµατισµού 

Γιώργος Ηρακλέους



4. Μουσική εκπαίδευση (συνέχιση παλαιότερων 
δραστηριοτήτων) 

(Από Σεπτέµβρη 2006) 

5. Μελέτη της ιστορίας της ΟΛΜΕ (ταξινόµηση – 
καταγραφή του αρχείου κ.λπ.) 

Νικηφόρος Κωνσταντίνου 
Μιχάλης Πλίτσης 

6. Οργάνωση Πολιτιστικού Κέντρου / Οµίλου 
ΟΛΜΕ / ΚΕΜΕΤΕ 

Βασίλης Λουζιώτης

7.  Μελέτη σκοπιµότητας για σύσταση 
καταναλωτικού συνεταιρισµού / κατασκηνώσεις 
κ.λπ. 

Βασίλης Λουζιώτης

8. Συνδικαλιστική επιµόρφωση εκπαιδευτικών 
(οργάνωση δραστηριοτήτων) 

Βασίλης Λουζιώτης

9.  Μελέτη του ΕΠΕΑΕΚ και των άλλων 
ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

∆.Σ. ΚΕΜΕΤΕ 

10.  Μελέτη σκοπιµότητας για την επανέκδοση του 
«Λόγος και Πράξη» 

∆.Σ. ΚΕΜΕΤΕ 

11. Σχεδιασµός - λειτουργία – ενηµέρωση της 
ιστοσελίδας του ΚΕΜΕΤΕ 

Γιώργος Ανδρινόπουλος

12.  Έκδοση πρακτικών συνεδρίων – ηµερίδων 
ΚΕΜΕΤΕ 

∆.Σ. ΚΕΜΕΤΕ 

13. Μετασυνεδριακές εκδηλώσεις στις ΕΛΜΕ ως 
συνέχεια του έργου των οµάδων εργασίας 
ΚΕΜΕΤΕ/ΟΛΜΕ και του προβληµατισµού του 
7ου Εκαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ 

∆.Σ. ΚΕΜΕΤΕ (µε τη 
συνεργασία των ∆.Σ. των 
ΕΛΜΕ) 

 
 
Επικοινωνία µε το ΚΕΜΕΤΕ:  
 
Τηλ.: 210-32.52.189, 210-32.44.930,  
Φαξ (ΟΛΜΕ, για ΚΕΜΕΤΕ) 210-33.11.338 και 210-32.27.382  
Ιστοσελίδα ΚΕΜΕΤΕ (στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ): http://www.olme.gr  
∆ιεύθυνση: Κορνάρου 2 (και Ερµού), 105.63 Αθήνα 
 
 

http://www.otenet.gr/
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