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ΠΡΟΣ:
τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αγαπητοί/-ές Συνάδελφοι/ -ισσες,
Σας στέλνουµε ενόψει των Γ.Σ. και των αναγκαίων ενηµερωτικών επαφών
σηµείωµα µε ενδεικτικές ενέργειες τις οποίες µπορείτε να πραγµατοποιήσετε για την
καλύτερη ενηµέρωση των συναδέλφων και των τοπικών κοινωνιών.
Ο πίνακας δεν έχει αξιολογική σειρά ούτε φυσικά εξαντλείται στα όσα
προτείνουµε. Ωστόσο, είναι απολύτως αναγκαίο να αξιοποιηθούν όλες οι
δυνατότητες του ∆.Σ. κάθε ΕΛΜΕ, για να υπάρξει ουσιαστική κινητικότητα
στην περιοχή σας.
Επιπλέον, θα παρακαλούσαµε να πραγµατοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του
∆.Σ. µε βάση και τον προγραµµατισµό για τις περιφερειακές συσκέψεις. Οι καιροί ου
µενετοί!
Ειδικότερα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ενηµέρωση των σχολείων από όλα τα µέλη του ∆.Σ.
Εγγραφή στο σωµατείο των νεοδιόριστων, όσων µετατέθηκαν και
µετατίθενται, κ.λπ.
Συνέντευξη τύπου µε βάση τα τοπικά προβλήµατα και την εισήγηση του
∆.Σ. της ΟΛΜΕ
∆ιακίνηση του υλικού της ΟΛΜΕ στα σχολεία
Επικοινωνία µε τις γειτονικές ΕΛΜΕ / Περιφερειακές συσκέψεις
Καταγραφή προβληµάτων (κενά, διορισµοί, βιβλία, οικονοµικές
εκκρεµότητες, κ.λπ.) και αποστολή των απαντήσεών σας στο
ερωτηµατολόγιο που σας στείλαµε στις 2/9/05.
Έγκαιρος προγραµµατισµός της Γ.Σ. και διακίνηση ανάλογου έντυπου
υλικού (αφίσα, πρόσκληση) στα σχολεία
Ενηµέρωση των τοπικών µαζικών φορέων (Σύλλογοι Γονέων - ∆ασκάλων,
Τοπ. Αυτοδιοίκηση, σωµατεία περιοχής – 15µελή µαθητών –
σπουδαστικοί σύλλογοι)
Αρθρογραφία στον τοπικό τύπο. Να στέλνονται στα Μ.Μ.Ε. οι
ανακοινώσεις της ΟΛΜΕ για όλα τα ζητήµατα
Κατάλληλη προσέγγιση των νέων συναδέλφων
Να δοθεί στα σχολεία ξανά η ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ (www.olme.gr) στο
διαδίκτυο.

Σας ενηµερώνουµε ότι το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ στη συνεδρίασή του την Τρίτη,
4/10/05 θα οριστικοποιήσει το κείµενο της εισήγησης και θα καθορίσει την

ηµεροµηνία που το ∆.Σ. θα συνεδριάσει εκ νέου για να διαµορφώσει την πρότασή
του στο πρόγραµµα δράσης καθώς και την ηµεροµηνία που θα πραγµατοποιηθεί η
Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ.

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ

