Πράξη 1η
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Σήμερα Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 στο χώρο του 1ου ΕΠΑ.Λ. Χίου έγινε σύγκληση
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από τον πρόεδρο του Συλλόγου Σκαπινάκη Πολύκαρπο
με θέματα συζήτησης τα ακόλουθα:
1. Κατάθεση αίτησης για το Google RISE Awards
2. Διαμοιρασμός υλικού που έχει στην κατοχή του ο Σύλλογος
3. Ύπαρξη χρηματικής συνδρομής στα σεμινάρια-δράσεις του συλλόγου
Αφού διαπιστώθηκε η σχετική απαρτία, καθότι ήταν παρόντες 15 από τα 29 τακτικά
μέλη του Συλλόγου έγινε η έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 1ο
Ο πρόεδρος του συλλόγου παρουσίασε τις δυσκολίες σχετικά με την κατάθεση της
αίτησης στο Google RISE Awards, τονίζοντας ότι το μέγεθος του Συλλόγου, αλλά και
η έλλειψη πιθανόν υποστηρικτών καθιστούν την όλη προσπάθεια εξαιρετικά δύσκολη.
Η πλειονότητα των συναδέλφων αποδέχτηκε τα συγκεκριμένα στοιχεία, ωστόσο
αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει μια προσπάθεια για την υλοποίηση-κατάθεσης της
αίτησης.

Θέμα 2ο
Μετά από αίτημα, που είχε απευθύνει ο Βασιλάκης Βασίλειος προς το ΔΣ του
συλλόγου για δανεισμό του υπάρχοντος υλικού του συλλόγου και πιο συγκεκριμένα
των φορητών υπολογιστών το ΔΣ έκρινε ότι πρόκειται για μια απόφαση που πρέπει
να ληφθεί από μια Γενική Συνέλευση. Ο Βασιλάκης παρουσίασε στους συναδέλφους
τους λόγους που έκανε το συγκεκριμένο αίτημα και ταυτόχρονα το ΔΣ διεύρυνε το
θέμα του δανεισμού στο σύνολο των υλικών του Συλλόγου. Κατά την ομιλία που είχαν
οι συνάδελφοι Σμυρνιούδης, Συρρής, Μπουκέας, Φουκαράκης επισήμαναν το
πρόβλημα που δημιουργείται με τον δανεισμό υλικού και ειδικότερα με τον δανεισμό
μηχανημάτων, όπου ουσιαστικά πρόκειται για τον δανεισμό ενός εργαστηρίου. Οι
συνάδελφοι έθεσαν τον προβληματισμό τους ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε
προστριβές μεταξύ των συναδέλφων και επιπλέον τέθηκε και το θέμα της πιθανής
καταστροφής του υλικού είτε από αβλεψία είτε από κακή χρήση. Ο Βασιλάκης
αντέτεινε ότι το υλικό είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται από το να τίθεται σε αχρηστία,
καθιστώντας την όλη δαπάνη του συλλόγου ασύμφορη, κάτι στο οποίο
συμφώνησαν αρκετοί συνάδελφοι. Το θέμα του δανεισμού τέθηκε σε ψηφοφορία
όπου το αποτέλεσμα ήταν 7 υπέρ, 7 κατά και 1 λευκό. Στην συγκεκριμένη φάση
παρενέβη ο Συρρής Ιωάννης, ο οποίος πρότεινε το υλικό να διαχωριστεί στις
ακόλουθες κατηγορίες:

α. Υλικό Γενικής Χρήσης, όπου ανήκουν τα δέκα (10) laptop, ο
projector και τα περιφερειακά τους.
β. Υλικό Ειδικής/Εκπαιδευτικής Χρήσης, όπου ανήκουν τα τέσσερα (4) Raspberry Pi, οι τρεις (3) πλακέτες Arduino, τα δυο (2)
Lego WeDo Kits, το Lego Mindstorms EV3 και το LeapMotion,
μαζί με τα σχετικά εξαρτήματά τους.
γ. Βιβλία
Από τις παραπάνω κατηγορίες μπορούν να δανείζονται τα μέλη του Συλλόγου μόνο
το Υλικό Ειδικής Χρήσης και τα Βιβλία, για την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των
μαθημάτων τους ή για δράσεις του Συλλόγου. Αντίθετα το Υλικό Γενικής Χρήσης θα
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις δράσεις του Συλλόγου. Η συγκεκριμένη πρόταση
έγινε ομόφωνα αποδεκτή και πλέον αποτελεί κανόνα για τον μελλοντικό δανεισμό
υλικού του Συλλόγου. Ωστόσο για να υπάρχει σωστή διαχείριση και δικαιοσύνη στον
δανεισμό του υλικού ο πρόεδρος Σκαπινάκης Πολύκαρπος ανέλαβε να συντάξει ένα
σύνολο κανόνων οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθούνται, κάτι το οποίο έγινε
ομόφωνα δεκτό.

Θέμα 3ο
Σχετικά με το θέμα του ορισμού κάποιου χρηματικού ποσού, σε μορφή συνδρομής,
για τη συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικά εργαστήρια του Συλλόγου (κάλυψη
εξόδων εκτυπώσεων/αναλώσιμων και αγοράς επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού),
πάρθηκε κατά πλειοψηφία (3 υπέρ της συνδρομής και 12 κατά) η απόφαση να μην
πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο. Ωστόσο, λόγω του υψηλού κόστους των εκτυπωτικών,
αποφασίστηκε ομόφωνα να διατίθεται στους συμμετέχοντες το υλικό σε ψηφιακή
μορφή και να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την εκτύπωσή του με προσωπικά τους έξοδα.
Παράλληλα ο Σύλλογος θα παρέχει την δυνατότητα να εκτυπώσουν οι συμμετέχοντες
το υλικό τους σε κάποιο κατάστημα που θα τους προσφέρει σχετικά ανταγωνιστική
τιμή
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