
Θέμα:  Πρόγραμμα: «Η βιβλιοθήκη μας, ένα σπάνιο μουσείο»  στο πλαίσιο των «Ευρωπαϊκών Ημερών 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 2017-2018 

Τα παλιά βιβλία της σχολικής βιβλιοθήκης, συχνά από τις αρχές του εικοστού αιώνα, αποτελούν πλέον σπάνια 

μουσειακά εκθέματα ανεκτίμητης πολιτισμικής σημασίας, στη διάθεση μιας βιωματικής, κριτικής και δημιουργικής 

εκπαίδευσης. Σε αυτό συνέβαλε η ανάπτυξη των Τ.Π.Ε., που έδωσε τη δυνατότητα να δούμε με καινούργια ματιά, 

ολιστική και αναπλαισιωτική την έντυπη, αναλογική παράδοσή μας. Το πρόγραμμα  

«Η βιβλιοθήκη μας, ένα σπάνιο μουσείο», 

 που διοργανώνει το Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης Μεσσηνίας της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας στο πλαίσιο της 

δράσης «Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (European Heritage Days), στοχεύει να αναδείξει την 

σπάνια πολιτισμική και εκπαιδευτική αυτή κληρονομιά, έμπρακτα και άμεσα, σε ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο, 

διοργανώνοντας ωριαία βιωματικά «εργαστήρια με τα παλιά βιβλία της βιβλιοθήκης», προσαρμοσμένα στις 

εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες του/της εκπαιδευτικού, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών 

Δραστηριοτήτων. 

Τα εργαστήρια αυτά, διοργανώνονται στο πλαίσιο της υποστήριξης Σχολικών Δραστηριοτήτων, με έγκαιρη 

συνεννόηση με τις Σχολικές Δραστηριότητες, ώστε να γίνει ο απαιτούμενος προγραμματισμός. Οι ενδιαφερόμενες 

σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν σχετικά, σύμφωνα με τον ισχύον τρόπο 

επικοινωνίας στα messinia@sch.gr (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο),  2721361544 (τηλέφωνο). 6932153845 (γραπτό 

μήνυμα (SMS)). Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Η βιβλιοθήκη μας, ένα σπάνιο μουσείο», θα 

αναρτούνται στον ιστότοπο του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης, ο οποίος είναι προσβάσιμος δια μέσου της 

ενιαίας αρχικής σελίδας σχολικών δραστηριοτήτων (http://activities.mysch.gr).  
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Καλαμάτα, 21/09/2017 

Α.Π.:    6922 

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 
5. Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
6. Φορείς ΥΠ.Π.Ε.Θ. Νομού Μεσσηνίας 
7. Ομάδες Εργασίας Εργαστηρίου Βιωματικής 
Εκπαίδευσης  

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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