
 
Θέμα:  Βιωματικές Ενδοσχολικές Επιμορφώσεις Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο των εκπαιδευτικών 
και σε συνέχεια επιμορφώσεων Σχολικών Δραστηριοτήτων που έχουν πραγματοποιηθεί, διοργανώνει για το 
σχολικό έτος 2016-2017 βιωματικές ενδοσχολικές επιμορφώσεις με τις παρακάτω σχετικές θεματικές (αλφαβητικά):  

Ι. Βιβλιοφιλία, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικές Πρακτικές (με αξιοποίηση παλιών βιβλίων της σχολικής μονάδας). 

ΙΙ. «Βιοκύκλωση – Βιοθρυμματισμός – Βιοεθελοντισμός» (διαθέσιμοι σχολικοί κάδοι και εκπαιδευτική αξιοποίηση). 

ΙΙΙ.  Ήχος, κίνηση και Εκπαίδευση: Τα «σωματικά κρουστά» (body Percussion) στην εκπαιδευτική διαδικασία (οι 
μαθητές/τριες θα πρέπει να φορούν άνετο και ασφαλή ρουχισμό για δραστηριότητες κίνησης).  

ΙV.  «Κινητό Εργαστήριο Οργανοποιίας»: ειδικές τεχνικές αξιοποίησης του ήχου στην εκπαιδευτική διαδικασία 
με κατασκευές (προϋποθέτει συγκέντρωση απλών υλικών από τη σχολική κοινότητα) . 

 V. «Ορχήστρα των Πραγμάτων»:  γενικές τεχνικές αξιοποίησης του ήχου στην εκπαιδευτική διαδικασία (με 
αξιοποίηση διαφόρων εκπαιδευτικών μέσων και υλικών που διαθέτει η σχολική μονάδα). 

 VI. «Περιπέτειες στη ‘Γραμματοπία’»:  Εκπαίδευση για την ενεργό πολιτότητα και εγγράμματος πολιτισμός (με 
χρήση φωτοτυπημένου εκπαιδευτικού υλικού για κάθε μαθητή/τρια. Η επιμόρφωση μπορεί να συνδυαστεί με 
επίσκεψη της μαθητικής ομάδας στο Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης). 

VII. «Project Schoolseum»: Μουσείο και Σχολείο στις Σχολικές Δραστηριότητες (με αξιοποίηση παλιού και 
απαξιωμένου σχολικού υλικού εξοπλισμού της μονάδας ως δυνητική εκπαιδευτική κληρονομιά και με 
παράλληλη χρήση των «κινητών μουσείων» του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν δια μέσου της σχολικής τους μονάδας με τις 
Σχολικές Δραστηριότητες και απλό ηλεκτρονικό μήνυμα στο messinia@sch.gr, ώστε να καθοριστούν ο χρόνος, 
η διάρκεια, οι συμμετέχοντες/ες και η θεματική, ή οι θεματικές ανά μαθητική ομάδα (τάξη/εις ή τμήμα/τα). Η 
βιωματική ενδοσχολική επιμόρφωση θα πραγματοποιείται είτε στην σχολική τάξη, είτε σε άλλους χώρους 
εντός της σχολικής μονάδας,  πρέπει να είναι σύμφωνη με το ωρολόγιο πρόγραμμα και να διοργανώνεται με 
την κατάλληλη μέριμνα της διεύθυνσης της σχολικής μονάδας. Με το πέρας της επιμόρφωσης οι 
συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση.   
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