
Προς: Εκπαιδευτικούς Σχολείων

της ΕΛΜΕ σας                         

Αθήνα 13/05/2021                             

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρουσίαση μελετών του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της Ο.Λ.Μ.Ε
με θέμα:

«Εκπαίδευση εν καιρώ πανδημίας».

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι

Θα θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε ότι  το  Κέντρο Μελετών και  Τεκμηρίωσης  της
Ο.Λ.Μ.Ε.  πραγματοποίησε  μια  σειρά  τεσσάρων  μελετών  με  γενικό  θέμα
«Εκπαίδευση εν καιρώ πανδημίας».  Συγκεκριμένα οι  εν λόγω μελέτες,  οι  οποίες
πραγματοποιήθηκαν  κατά  το  σχολικό  έτος  2020-2021,  διερευνούν  σημαντικά
ζητήματα  σχετικά  με  τις  επιπτώσεις  της  πανδημίας  στην  εκπαίδευση  και
καταθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις, μέσα από τέσσερις θεματικές: 

1) Μελέτη -Τεκμηρίωση του αιτήματος της ΟΛΜΕ για λειτουργία των σχολείων
με 15 μαθητές/τριες ανά τμήμα κατ’ ανώτατο όριο σε συνθήκες πανδημίας.

2) Προβλήματα  που  ανακύπτουν  από  τη  λειτουργία  των  Σχολείων  Ειδικής
Αγωγής εν καιρώ πανδημίας.

3) Καταγραφή  και  ανάλυση  αντικειμενικών  στοιχείων  σχολικών  μονάδων
σχετικών με την τηλεκπαίδευση. 

4) Όψεις της τηλεκπαίδευσης κατά την περίοδο της πανδημίας:  Μορφωτικές
ανισότητες και συνέπειες στα εργασιακά δικαιώματα.

Οι  θεματικές  αυτές  θα  παρουσιαστούν  σε  διαδικτυακή  εκδήλωση  η  οποία  θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Μαΐου (18:00-21:00).

Πρόγραμμα εκδήλωσης: 

Χαιρετισμός του προέδρου της Ο.Λ.Μ.Ε. , Θ. Τσούχλου

Χαιρετισμός του προέδρου του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. , Γ. Ανδρινόπουλου

1  η   θεματική:   Μελέτη -Τεκμηρίωση του αιτήματος  της  ΟΛΜΕ για λειτουργία  των
σχολείων  με  15  μαθητές/τριες  ανά  τμήμα  κατ’  ανώτατο  όριο  σε  συνθήκες
πανδημίας, Δ. Προβής.
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2  η   θεματική:   Προβλήματα που ανακύπτουν από τη λειτουργία των Σχολείων Ειδικής
Αγωγής εν καιρώ πανδημίας, Ν. Τζανετάκος.

3  η   θεματική:   Όψεις της τηλεκπαίδευσης κατά την περίοδο της πανδημίας: 

Α) Καταγραφή και ανάλυση αντικειμενικών στοιχείων σχολικών μονάδων σχετικών
με την τηλεκπαίδευση, Θ. Γεωργιάδης. 

Β) Συνέπειες στα εργασιακά δικαιώματα, Λ. Φρυδά και Φ. Πανοπούλου

Γ) Μορφωτικές ανισότητες και προτάσεις,  Μ. Γεωργαρίου

Πεντάλεπτες  τοποθετήσεις  εκπροσώπων του Ι.Π.Ε.Μ- ΔΟΕ,  Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.,  Κοινωνικού
Πολύκεντρου, Κ.Α.Ν.Ε.Π. -Γ.Σ.Ε.Ε. 

Απαντήσεις των ομιλητών/ομιλητριών σε ερωτήσεις που θα υποβάλλονται καθ’
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης στο chat. 

Η εκδήλωση θα προβληθεί μέσα από το κανάλι του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. στο youtube 
https://www.youtube.com/channel/UC1xzOnEHM82gK4cAE9FHbDg                              
και από το facebook του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. 
https://www.youtube.com/channel/UC1xzOnEHM82gK4cAE9FHbDg 

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.

           Ο Πρόεδρος

        
 Γεώργιος Ανδρινόπουλος

Η Γενική Γραμματέας

  Μαρία Γεωργαρίου


