
Θέμα:  Σχολικές Δραστηριότητες Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας 2017-2018 

Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις Σχολικές Δραστηριότητες και προκειμένου να υπάρχει 

συνέχεια σε καινοτόμες δράσεις με παρελθόντα χρόνο έναρξης, προγραμματίστηκαν για το σχολικό έτος 2017-2018 

τα εξής : 

1. Σχετικά με την Ενημέρωση των Εκπαιδευτικών  

1.1. Συνέχιση της ανάρτηση όλων των εγγράφων Σχολικών Δραστηριοτήτων αποκλειστικά στο διαδίκτυο 

(Εγκύκλιοι), όπου η πρόσβαση είναι καθολική και διαρκής, από οπουδήποτε μέσω της ιστοσελίδα της Δ.Π.Ε. 

Μεσσηνίας (dipe.mes.sch.gr). Εξαιρούνται ειδικές αιτιολογημένες περιπτώσεις αποστολών ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου.  

1.2. Συνέχιση της ενιαίας επικοινωνίας με ενιαίο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (messinia@sch.gr) και ενός ενιαίου 

αρχικού ιστότοπου Σχολικών Δραστηριοτήτων (activities.mysch.gr). Πρόκειται γι’ αυτά που αναγράφονται πάντα 

στην κεφαλίδα των εγγράφων Σχολικών Δραστηριοτήτων.  

1.3. Συνέχιση ενημέρωσης «‘με δυο λόγια’ στον πίνακα ανακοινώσεων των σχολικών μονάδων» για προθεσμίες, 

υπενθυμίσεις και χρήσιμες πληροφορίες Σχολικών Δραστηριοτήτων, από την μονοσέλιδη «Εφημερίδα Σχολικών 

Δραστηριοτήτων» η οποία θα αποστέλλεται στις σχολικές μονάδες και θα κοινοποιείται από μήνυμα της 

πλατφόρμας τηλεδραστηριοτήτων στους εκπαιδευτικούς.  

2. Σχετικά με τις Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών και Προσωπικού που συνεχίζονται το έτος 2017-2018 

2.1. Επανάληψη της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης Α΄ Επιπέδου «Σύγχρονη Οργάνωση και Υλοποίηση 

Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων», επικαιροποιημένης, εκτιμώμενης ελάχιστης διάρκειας δύο ωρών, που 

πραγματοποιείται ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Σ.Υ.Π. που θα ανακοινωθεί. Η συμμετοχή γίνεται 

πάντα από τον προαναφερθέντα ενιαίο ιστότοπο (activities.mysch.gr). 

2.2. Συνέχιση της εξ αποστάσεως επιμόρφωση Εισαγωγής, «'Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο': Προτάσεις και πρακτικές 

για Σχολικές Δραστηριότητες και Προγράμματα», εκτιμώμενης ελάχιστης διάρκειας δύο ωρών, που πραγματοποιείται 

ολόκληρο το σχολικό έτος. Η συμμετοχή γίνεται πάντα από τον προαναφερθέντα ενιαίο ιστότοπο (activities.mysch.gr). 

2.3. Συνέχιση προγραμμάτων-ενοτήτων για τις Βιωματικές Ενδοσχολικές Επιμορφώσεις Σχολικών Δραστηριοτήτων, που 

θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους (Α.Π. 111/11-01-2017 και 1111/23-02-2017), ενταγμένες σε 

προγραμματισμό της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών με πλήρη μέριμνα και προετοιμασία σε ό,τι αφορά 

θέματα εγκρίσεων και ενδοσχολικής υλοποίησης.  

                                          
                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                            ----- 
         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤ.  
                  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
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Καλαμάτα,     06/09/2017 

Α.Π.:   5588 

ΠΡΟΣ:     Σχολικές Μονάδες Διεύθυνσης  
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας  

 

ΚΟΙΝ:     1. Διεύθυνση Σπουδών  Πρωτοβάθμιας  
 Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄  
2. Περιφερειακή Διεύθυνση  
Πρωτ. και Δευτ. Εκπ. Πελοποννήσου 
3. Προϊστάμενη Παιδαγωγικής-Επιστημονικής  
Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
4. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. Μεσσηνίας 
5. Φορείς ΥΠ.Π.Ε.Θ. Νομού Μεσσηνίας 
 

Έδρες τους_____ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ταχ. Διεύθυνση    
Τ.Κ.- Πόλη 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
Τηλ/πο (fax) 
Ηλ. ταχ. (email) 
Ιστότοπος 

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

http://dipe.mes.sch.gr/
mailto:messinia@sch.gr
http://activities.mysch.gr/
http://activities.mysch.gr/
http://activities.mysch.gr/
http://activities.mysch.gr/stable/11_bio_endo_epim_11_01_2017.pdf
http://activities.mysch.gr/stable/20170223-1111-bio-endo-epim-programmata.pdf
mailto:messinia@sch.gr
http://activities.mysch.gr/


 

3. Σχετικά με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης (Ε.Β.Ε) Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας 

Συνεχίζονται για το έτος 2017-2018 για οι παρακάτω δραστηριότητες του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης, οι 

οποίες βρίσκονται αναρτημένες στον προαναφερθέντα ενιαίο ιστότοπο (activities.mysch.gr), με τα 

συμπληρωματικά στοιχεία που αναφέρονται κατά περίπτωση: 

3.1. «Πρόγραμμα αξιοποίησης απαξιωμένου υλικού στο Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης» (Α.Π. 7555/24-10-

2016): Εκπαιδευτικοί και σχολικές μονάδες παραχωρούν σχολικά απορρίμματα τάξης (κομμάτια χαρτόνι, 

τελειωμένους μαρκαδόρους, υπολείμματα χρωμάτων, γραφικής ύλης κ.λπ.) που επαναχρησιμοποιούνται σε 

βιωματικά εργαστήρια για μαθητές στο Μουσείο Γραμματισμού του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης. Η 

παράδοση γίνεται σε συνεννόηση (messinia@sch.gr, 2721361544 και 2721361484).  

3.2. «Πρόσκληση προς όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς για εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας - συμμετοχής 

στο Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης» (Α.Π. 7777/3-11-2016): η πρόσκληση στοχεύει στο να βρουν όλοι/ες οι 

εκπαιδευτικοί που επιθυμούν, ένα βήμα επικοινωνίας της εμπειρίας τους προς την εκπαιδευτική κοινότητα ως 

μια βιωματική και έμπρακτη «Εκπαιδευτικός-προς-Εκπαιδευτικό» (Teacher-to-Teacher, T2T) επικοινωνία.  

3.3. «Εκπαιδευτικοί "πρεσβευτές εκπαιδευτικής καινοτομίας"» (Α.Π. 8073/11-11-2016 και 8239/17-11-2016): Η 

δράση στοχεύει στην ανάπτυξη των πρωτοβουλιών εκπαιδευτικών να προσφέρουν με δανεισμό εκπαιδευτικό 

υλικό δικό τους ή άλλων φορέων, σε άλλους εκπαιδευτικούς. Για την προσφορά τους θα παρέχεται σχετική 

βεβαίωση ανά έτος. 

3.4. «Ενδοσχολικές και δια-σχολικές Βιωματικές, Επιμορφωτικές Ομάδες Εργασίας» (Α.Π. 333/20-01-2017): Η 

δράση στοχεύει στην διοργάνωση επιμορφώσεων από τους εκπαιδευτικούς προς τους εκπαιδευτικούς με δική τους 

πρωτοβουλία, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και με προδιαγραφές που θα εντάξουν την επιμόρφωση στο Μητρώο 

Επιμορφώσεων-Διαπιστεύσεων της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας.  

3.5. «Συμμετοχή Εκπαιδευτικών στις Εκδόσεις Σχολικών Δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης 

(Ε.Β.Ε.) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας» (Α.Π. 555/01-02-2017): Στόχος της δράσης είναι η 

ενδυνάμωση και ενίσχυση των εκπαιδευτικών με συγγραφικό έργο.  

3.6. «Βιωματική Επιμόρφωση "Σχολικές Εκδόσεις και υποστήριξη Εκδόσεων Σχολικών Μονάδων» (Α.Π. 1581/16-03-

2017): Απευθύνεται σε σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικούς που στοχεύουν να κάνουν εκδόσεις.  

3.7. «Πρόσκληση για συντονισμένη ανάδειξη των εκπαιδευτικών πτυχών του Ταϋγέτου» (2017/04-04-2017): 

Εντάσσεται στις δραστηριότητες ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διάστασης του Ταϋγέτου.  

4. Λειτουργία Βιβλιοθήκης Σχολικών Δραστηριοτήτων (Β.Σ.Δ.) Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας 

Συνεχίζεται η λειτουργία της υπό ανάπτυξη Βιβλιοθήκης Σχολικών Δραστηριοτήτων, η οποία (α) διαθέτει – μεταξύ 

άλλων - ιστορικό και εξαντλημένο υλικό βιβλιογραφίας Σχολικών Δραστηριοτήτων (β) ενισχύει σχολικές 

βιβλιοθήκες διαθέτοντας πολλαπλά αντίγραφα στο πλαίσιο του Τοπικού Θεματικού Δικτύου «Σχολικές Βιβλιοθήκες 

και δραστηριότητες» (Α.Π. Απόφασης: 8888/12-12-2016) και (γ) δέχεται προς φύλαξη εκπαιδευτικές εκδόσεις 

σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών. Επικοινωνία σχετικά με τη Β.Σ.Δ. Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας γίνεται στο τηλέφωνο 

της Βιβλιοθήκης, 2721361484 (Κα Μιχαλοπούλου).  

 

 
 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης 
 

Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος 

Δάσκαλος 

http://activities.mysch.gr/
mailto:messinia@sch.gr

