
Θέμα:  Ομάδες Εργασίας Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης 

Οι Ομάδες Εργασίας, είναι μια δυνατότητα συνεργασίας των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας για ένα κοινό θέμα, το 
οποίο ερευνούν και αναπτύσσουν βιωματικά τόσο προς όφελος του ατομικού τους έργου, όσο και προς όφελος όλων, 
μέσω της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας ενθαρρύνει τη 
δημιουργία Ομάδων Εργασίας από εκπαιδευτικούς και προσωπικό της Διεύθυνσης, για μια συγκεκριμένη θεματική, και 
αναπτύσσει σχετικές δράσεις, στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό 
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε Ομάδες Εργασίας, με σύγχρονη ή ασύγχρονη (εξ αποστάσεως) συμμετοχή, για 
συγκεκριμένες θεματικές και σε συγκεκριμένα πλαίσια δράσης. Υπάρχει όμως πάντα και η δυνατότητα να δημιουργηθούν 
Ομάδες με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτως θεματικής.  

Μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες για τις παρακάτω νέες θεματικές:  

• Ομάδα Εργασίας με θέμα «Αναδυόμενος Γραμματισμός» (Emergent Literacy). 

• Ομάδα Εργασίας με θέμα «Βιβλίο και Τ.Π.Ε.» (Στο πλαίσιο σχετικής ενότητας του Ε.Β.Ε. ) 

• Ομάδα Εργασίας με θέμα την «Εκπαίδευση που εστιάζει στον Ήχο» (Πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα εδώ). 

• Ομάδα Εργασίας με θέμα «Μουσείο Γραμματισμού» (Museum of Literacy)  (Στο πλαίσιο σχετικής ενότητας του Ε.Β.Ε. ). 

• Ομάδα Εργασίας με θέμα «Μουσείο Παιχνιδιών» (Toy Museum). (Στο πλαίσιο σχετικής ενότητας του Ε.Β.Ε. ). 

• Ομάδα Εργασίας με θέμα «Μουσείο Διατροφής» (Nutrition Museum). 

• Ομάδα Εργασίας με θέμα «Κριτική Δημιουργική Εκπαίδευση» (Critico-Creative Education). 

• Ομάδα Εργασίας με θέμα «Ψηφιακό Βίωμα» (digital experience).  

Σε συνέχεια των ήδη υπαρχουσών Ομάδων Εργασίας, επίσης, προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος/η για να 
συμμετέχει  στις εξής δραστηριότητες:  

• Ομάδα Εργασίας «Οργανωτική Επιτροπή Θερινής Ακαδημίας (Summer Academy)» (η θεματική του έτους 2018 θα ανακοινωθεί).  

• Ομάδα Εργασίας “Συντονιστική Ομάδα Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης ‘Ήχος: Άνθρωπος, Περιβάλλον 
Πολιτισμός’» (http://sound.sch.gr).  

• Ομάδα Εργασίας «Παρατηρητηρίου Γραμματισμού» (Literacy observatory) (Πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα εδώ). 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν απλό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (emaI) στο lab@sch.gr, 
αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας και την/τις ομάδες που ενδιαφέρονται, ώστε να ενημερωθούν 
αναλυτικότερα προκειμένου να συμμετέχουν. Ήδη συμμετέχοντες/ουσες σε Ομάδες Εργασίες, δε χρειάζεται να 
δηλώσουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν σε αυτές. Τυχόν ιδέες και προτάσεις για Ομάδες Εργασίες 
μπορούν να αποστέλλονται στα ίδια στοιχεία επικοινωνίας ολόκληρη τη σχολική χρονιά. Για όλες τις εργασίες θα 
παραχωρείται βεβαίωση που θα περιγράφει τη συμμετοχή στην Ομάδα.  
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Καλαμάτα,     12/09/2017 

Α.Π.:    6222 

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  

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης 
 

Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος 

Δάσκαλος 
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