
Θέμα: «Παρατηρητήριο  Γραμματισμού» 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο των εκπαιδευτικών, 

διοργανώνει, σε συνέχεια των επιμορφώσεων σχολικών δραστηριοτήτων 2012-2016, επιστημονικό παρατηρητήριο 

συγκέντρωσης επίκαιρου υλικού για αξιοποίηση από τους/τις εκπαιδευτικούς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο/η, με 

τίτλο «Παρατηρητήριο  Γραμματισμού» («Literacy Observatory»), το οποίο λειτουργεί με τα εξής  βασικά 

χαρακτηριστικά: 

1. Εντάσσεται στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης (Ε.Β.Ε.) και  

(α) μπορεί να συντονίζεται από Ομάδα Εργασίας, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος οποιουδήποτε/οποιασδήποτε 

εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης (στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης) και της Ελλάδας (κατόπιν προσκλήσεως 

που θα εκδοθεί), για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και μορφή έργου αυτός/αυτή επιθυμεί και  

(β) να περιλαμβάνει Επιστημονική Επιτροπή, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος οποιουδήποτε/οποιασδήποτε 

διδάσκοντος/ουσας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, (σε ανοιχτή πρόσκληση της Διεύθυνσης που θα εκδοθεί), για 

οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και μορφή έργου αυτός/αυτή επιθυμεί. 

Η συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας Παρατηρητηρίου Γραμματισμού ή την Επιστημονική Επιτροπή Παρατηρητηρίου 

Γραμματισμού αποδίδει βεβαιώσεις συμμετοχής ανά σχολικό έτος, που εκδίδονται με το τέλος του κάθε έτους.  

2. Συγκεντρώνει επιστημονική πληροφόρηση από κάθε σχετική πηγή για τον γραμματισμό (literacy) την οποία 

διαθέτει προσβάσιμη προς όλους/ες στον ιστότοπο του Ε.Β.Ε. (literacy.sch.gr), συμπεριλαμβανομένων 

επιστημονικών γεγονότων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, πηγών πληροφόρησης, υλικού, βιβλιογραφίας, εργογραφίας κ.λπ. 

3. Λαμβάνει ανατροφοδότηση από οποιονδήποτε/οποιαδήποτε θεσμικό πάροχο πληροφόρησης, που μπορεί να 

απευθύνει μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Παρατηρητηρίου Γραμματισμού observatory@sch.gr .  

4. Συγκροτεί Βιβλιοστάσιο Γραμματισμού και αντίστοιχο ηλεκτρονικό βιβλιοστάσιο στο πλαίσιο της Βιβλιοθήκης 

Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας του Παρατηρητηρίου Γραμματισμού προσκαλούνται 

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με ένα απλό μήνυμα με θέμα «Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας 

Παρατηρητηρίου Γραμματισμού», στο observatory@sch.gr, ώστε να υπάρχει μια πρώτη επικοινωνία με σκοπό την 

έναρξη λειτουργίας της Ομάδας Εργασίας Παρατηρητηρίου Γραμματισμού εντός του τρέχοντος σχολικού έτους.  
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Καλαμάτα,     06/03/2017 
 
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1333 

     ΠΡΟΣ:    
 
 

ΚΟΙΝ:     

Σχολικές Μονάδες Διεύθυνσης 
 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 
 
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. Υπηρεσίες 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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