
 

 

 

 

 

  
 

                                                               Βόλος 14/1/2014                  

                             Προς: Τα µέλη του Συλλόγου 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  No 5 

 

Θέµα 1ο Τρόπος αντιµετώπισης των σεµιναρίων που αφορούν την αξιολόγηση    

 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. υλοποιώντας την απόφασή του για αποτροπή πραγµατοποίησης δράσεων 

που αφορούν τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας αλλά και τη γενικευµένη 

εφαρµογή της «αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου» όπως αυτή προωθείται µε αυταρχικό και 

αντιεκπαιδευτικό τρόπο, µε διωκτικό χαρακτήρα και στοχοποίηση του Έλληνα εκπαιδευτικού, από 

την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 

Κηρύσσει τρίωρη στάση εργασίας  

για κάθε φορά που θα πραγµατοποιούνται σεµινάρια για την αξιολόγηση 

σε οποιοδήποτε Σύλλογο της Ελλάδας 

η οποία θα µπορεί να συνδυάζεται µε όποια άλλη αγωνιστική κινητοποίηση αποφασίζουν να 

πραγµατοποιούν οι Σύλλογοι Π.Ε. στις έδρες των οποίων πραγµατοποιούνται συγκεντρώσεις - 

σεµινάρια για την αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση. 

Το Δ.Σ. του συλλόγου µας καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται έξω από εκείνα τα 

κέντρα όπου θα γίνονται σεµινάρια αυτοαξιολόγησης σχολικών µονάδων – αξιολόγησης 

εκπαιδευτικών, για να διαµαρτυρηθούν και να αποτρέψουν την διεξαγωγή αυτών των σεµιναρίων  

 

 
 
 
 
 



 

Θέµα 2ο Αιµοδοσία        

 Ε β δ ο µ ά δ α    Α ι µ ο δ ο σ ί α ς 

 Δυναµικό Παρών στο κάλεσµα « Δώσε Ζωή» 
 Δευτέρα 20 Ιανουαρίου  έως  Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 
 

                                                   

Το Δ.Σ.   στα πλαίσια διεύρυνσης της τράπεζας αίµατος του Συλλόγου µας και µετά από ενηµέρωση 

του Νοσοκοµείου Βόλου για τη  µεγάλη έλλειψη αίµατος αποφάσισε να πραγµατοποιήσει εβδοµάδα 

αιµοδοσίας από  την Δευτέρα  20 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 στο 

Κέντρο Αιµοληψίας στο Νοσοκοµείο Βόλου από τις 9.00π.µ – 1.00µ.µ. και  5.30µ.µ -

7.30µ.µ.  

Ας υποστηρίξουµε όλοι αυτή την πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης και ας αφιερώσουµε 

λίγο από το χρόνο µας για να προσφέρουµε ζωή σε όσους το έχουν ανάγκη. 

Εξάλλου, κανείς µας δεν γνωρίζει πότε ο ίδιος ή κάποιο αγαπηµένο του πρόσωπο θα 

χρειαστεί αίµα. Ας µην περιµένουµε να έρθει εκείνη η στιγµή. «Ας υπολογίσουµε τη µεγάλη αξία να 

είναι κανείς εθελοντής αιµοδότης εγκαίρως και στην πράξη, δίνοντας 5 λεπτά από το σηµαντικό 

χρόνο µας που θα σώσουν όµως την πολύτιµη ζωή µας. Γιατί ο τρόπος για να αξιολογήσουµε την 

ανθρωπιά είναι µόνο η καθηµερινή προσφορά!  

Παρακαλούµε τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να διευκολύνουν τους 

Εκπαιδευτικούς για να λάβουν µέρος στην αιµοδοσία του Συλλόγου µας.. Υπενθυµίζεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί δικαιούνται δύο ηµέρες άδεια ύστερα από συνεννόηση µε τον Προϊστάµενο. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

                                                         

 

 

Απόστολος Μούσιος                                 Κώστας Πολύζος 
 


