Αγαπητοί συνάδελφοι,
στις 8, 9 και 10 Μαΐου θα πραγµατοποιηθεί στα Χανιά το 8ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της
Ο.Λ.Μ.Ε. Αντικείµενό

του

είναι

τα

σχολικά

προγράµµατα

και

βιβλία στη

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Στο συνηµµένο αρχείο υπάρχει το φυλλάδιο του
συνεδρίου. Οι σύνεδροι που θα συµµετέχουν από κάθε Ε.Λ.Μ.Ε. είναι ανάλογη των
µελών που διαθέτει.
Στην Ε.Λ.Μ.Ε. Λήµνου αντιστοιχούν 2 σύνεδροι και στο πρόσφατο ∆.Σ. που κάναµε,
αποφασίσαµε να µας εκπροσωπήσουν ο Καλτιριµτζής Γιάννης (γραµµατέας της ΕΛΜΕ)
και η Σωπιάδου Ειρήνη (ταµίας της ΕΛΜΕ).
Ο

ρόλος

τους

θα

είναι

να

µεταφέρουν

στο

συνέδριο

τις

απόψεις,

τους

προβληµατισµούς και τις προτάσεις των καθηγητών της Λήµνου & του Αγίου
Ευστρατίου, όσον αφορά τα σχολικά βιβλία των Γυµνασίων, των Λυκείων και των
Ε.Π.Α.Λ.
Για το λόγο αυτό, αποφασίσαµε να γίνει µία συνάντηση την Τρίτη 6 Μαΐου και ώρα
19:00 στο Γενικό Λύκειο της Μύρινας, µε σκοπό να γίνουν οµάδες εργασίας ανά
ειδικότητα, να καταγράψουµε ό,τι προβλήµατα έχουµε εντοπίσει στα υπάρχοντα βιβλία
και να καταθέσουµε τις προτάσεις µας για το πώς θα θέλαµε να είναι τα βιβλία µας.
Πρέπει να καταλάβουµε ότι οι «ειδικοί» για την επιλογή των βιβλίων δεν είναι αυτοί
που είναι κλεισµένοι εδώ και χρόνια στους τέσσερις τοίχους ενός γραφείου και
«σχεδιάζουν» για την εκπαίδευση στη χώρα µας. Ειδικοί είµαστε εµείς που καθηµερινά
βιώνουµε την εκπαιδευτική διαδικασία µε όλες τις χαρές της και µε όλα τα προβλήµατά
της. Ειδικοί για τα βιβλία είµαστε εµείς που καθηµερινά τα διδάσκουµε και
διαπιστώνουµε τις αστοχίες τους. Γι’ αυτό δεν πρέπει να χάσουµε την ευκαιρία να
ακουστεί η άποψή µας. Περιµένουµε λοιπόν την µαζική συµµετοχή σας στη συνάντηση
αυτή.

Από το ∆.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Λήµνου

Υ.Γ. Επειδή οι συνάδελφοι του Αγίου Ευστρατίου θα είναι δύσκολο να παραβρεθούν στη
συνάντηση, παρακαλούνται να µας στείλουν τα πορίσµατα τους µε e-mail, ώστε να τα
ενσωµατώσουµε µε αυτά που θα προκύψουν από τη συνάντησή µας.

