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Θέμα:  Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη – Εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες 

Για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη (World Blood Donor Day – wbdd) η οποία έχει 

οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να είναι η 14η Ιουνίου, προγραμματίζονται δραστηριότητες ενίσχυσης 

της ιδέας της Εθελοντικής Αιμοδοσίας σε δώδεκα πόλεις της χώρας. Για τη χρονιά 2018, η Ελλάδα έχει οριστεί ως ο 

διοργανωτής φορέας της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη και η Καλαμάτα εντάσσεται στις δώδεκα πόλεις 

που υλοποιούν δραστηριότητες ήδη από το Μάρτιο. Το συντονισμό των δραστηριοτήτων έχουν οι Υπηρεσίες 

Αιμοδοσίας των τοπικών Γενικών Νοσοκομείων των δώδεκα πόλεων. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε 

συνεργασία με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας συμμετέχει στις δραστηριότητες της 

Καλαμάτας με δραστηριότητες όπως:  

  Συμμετοχή μαθητών σε ωριαία βιωματικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στις 27/4/2018 από τις 10:00 ως τις 

13:00 στην  Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας (έναντι Πνευματικού Κέντρου). Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες θα 

πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα δηλώνοντας συμμετοχή (messinia@sch.gr, 2721361544, 6932153845).  

  Διαδικτυακό σημείο εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο «Η αιμοδοσία δίνει ζωή μα και υγεία στον… δωρητή!», το οποίο είναι 

διαθέσιμο για όλους στο: edulab.sch.gr/wbdd/ για αξιοποίηση από τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να το εντάξουν 

στο διδακτικό υλικό τους.  

  Πρόσκληση προς τις σχολικές μονάδες, όπου υπάρχουν εκπαιδευτικοί εθελοντές αιμοδότες  να ενημερώσουν, εφόσον το 

επιθυμούν, τους μαθητές της σχολικής τους μονάδας για την ιδέα και την πράξη της εθελοντικής αιμοδοσίας μέσα από τη 

βιωματική εμπειρία που οι ίδιοι έχουν.  

  Πρόσκληση προς τις σχολικές μονάδες να αποστείλουν, αν το επιθυμούν, μια φωτογραφημένη αφίσα  ανά μονάδα, 

δημιουργία των μαθητών με θέμα την «εθελοντική αιμοδοσία και τη δωρεά αίματος» η οποία θα εκπροσωπεί όλους τους 

μαθητές της σχολικής μονάδας και θα αναρτηθεί στο edulab.sch.gr/wbdd/ . 

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2721361544, 6932153845 και στο lab@sch.gr.  
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Ταχ. Διεύθυνση    
Τ.Κ.- Πόλη 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
Τηλ/πο (fax) 
Ηλ. ταχ. (email) 
Ιστότοποι: 

: Διοικητήριο (6ος Όροφος) 
: 24131- Καλαμάτα 
: Δημήτριος Σαρρής 
: 2721 3 61544 
: 2721 3 61481 
: messinia@sch.gr, lab@sch.gr   
: dipe.mes.sch.gr   
: activities.mysch.gr 
: edulab.sch.gr 

 
  

  

Καλαμάτα,  18/04/2018 

Α.Π.:      2141 

ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες Διεύθυνσης  
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 

 

 

KOIN: 
     

1. Περιφερειακή Διεύθυνση  
Πρωτ. και Δευτ. Εκπ. Πελοποννήσου 
2. Προϊστάμενη Παιδαγωγικής-Επιστημονικής  
Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
3. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. Μεσσηνίας 
4. Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γενικού Νοσοκομείου 
Καλαμάτας  

Έδρες τους___ 

 
 

 

Εσωτερική Διανομή 

Εσωτερική Διανομή 
1. Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
2. Ομάδες Εργασίας Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης  

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης 
 

Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος 

Δάσκαλος 

mailto:messinia@sch.gr
http://edulab.sch.gr/wbdd/
http://edulab.sch.gr/wbdd/
mailto:lab@sch.gr
mailto:messinia@sch.gr
mailto:lab@sch.gr
http://dipe.mes.sch.gr/
http://activities.mysch.gr/
http://edulab.sch.gr/

		2018-04-19T14:34:40+0300




