
Θέμα:  Πρόγραμμα «Μεταφεστιβάλ για την Βιωματική Πολιτισμική Εκπαίδευση»  

Η τοπική πολιτισμική και πολιτιστική ζωή κάθε τόπου αποτελεί μια δυνατότητα για βιωματική πολιτισμική 

εκπαίδευση των μαθητών/τριών. Αποτελεί μια δυνατότητα πολιτισμικού γραμματισμού για τους αυριανούς 

ολοκληρωμένους, κριτικά σκεπτόμενους πολίτες που όλοι και όλες επιθυμούμε να είναι οι νέες γενιές. Η Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας σε συνεργασία με  την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας 

ΦΑΡΙΣ, διοργανώνει στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης (Ε.Β.Ε.) το σχετικό πρόγραμμα 

«Μεταφεστιβάλ για την Βιωματική Πολιτισμική Εκπαίδευση». Είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει να 

βελτιστοποιήσει τις δυνατότητες για εκπαιδευτικές επισκέψεις, βιωματικά εργαστήρια για μαθητές, 

εκπαιδευτικούς και άλλες δραστηριότητες βιωματικής πολιτισμικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Οι 

Εκπαιδευτικοί που θα δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα υποστηριχθούν με συμμετοχή στην 

ομώνυμη «Ομάδα Εργασίας» του Ε.Β.Ε., σύμφωνα με το ήδη υπάρχον πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Β.Ε. και των 

Ομάδων Εργασίας (Ο.Ε.). Ακολουθεί το πλαίσιο του προγράμματος «Μεταφεστιβάλ για τη Βιωματική Πολιτισμική 

Εκπαίδευση», καθώς και ο τρόπος συμμετοχής των εκπαιδευτικών, των παιδαγωγικών ομάδων και των μαθητικών 

ομάδων. 

1. Σκοποί – στόχοι: Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να παρέχει αφενός στους εκπαιδευτικούς τη 

δυνατότητα να οργανώνουν έγκαιρα και με ολοκληρωμένη ενημέρωση τις εκπαιδευτικές τους επισκέψεις και 

δραστηριότητες που αφορούν στις Τέχνες και τον Πολιτισμό (Arts and Culture) στην Εκπαίδευση, αφετέρου να 

ενισχύσει την πολιτισμική εκπαίδευση των μαθητών/τριών δίνοντας την ευκαιρία στο πολιτιστικό έργο που 

παράγεται τοπικά να είναι ανοιχτό και προσβάσιμο σε αυτούς/ες, με τρόπο συστηματικό, που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών. Αυτά θα μπορέσουν να επιτευχθούν με μια στοχοθεσία βασισμένη:  

1.1. Στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων με μεθοδολογική συνάφεια, όπου οι χώροι και οι χρόνοι διεξαγωγής, οι 

θεματικές, το εκπαιδευτικό πλαίσιο και οι προσκλήσεις συμμετοχής σε συνδυασμό, θα διευκολύνουν τις σχολικές 

μονάδες να διοργανώνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα ενισχύουν πιο αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό τους 

έργο.  

1.2. Στην ενίσχυση του διαλόγου των τεχνών προς όφελος της εκπαίδευσης με την ανάδειξη κοινών συνισταμένων 

και μεθοδολογιών μέσα από προσεγγίσεις δια των τεχνών - «διά-τεχνες» - αλλά και διεπιστημονικές.  
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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. Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε. Μεσσηνίας  
5. Φορείς ΥΠ.Π.Ε.Θ. Νομού Μεσσηνίας 
6. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ 
7. Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτιστικοί Φορείς 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ 
(Δια της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΑΡΙΣ) 
8. Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας 
9. Πανελλήνιο Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας 

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  
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2. Οργάνωση και Λειτουργία: Το Πρόγραμμα «Μεταφεστιβάλ για τη Βιωματική Πολιτισμική Εκπαίδευση» (στο 

εξής: Μεταφεστιβάλ) αξιοποιεί τα εκπαιδευτικά τμήματα που ήδη υπάρχουν ή θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο των 

τοπικών Φεστιβάλ και των Δράσεων-Διοργανώσεων Πολιτισμού. Αφορά Πρωινές εκπαιδευτικές ζώνες 

παραστάσεων, προβολών, εργαστηρίων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, βιωματικά εργαστήρια κάθε 

μορφής για εκπαιδευτικούς, δραστηριότητες ανοιχτές στο μαθητικό και παιδικό κοινό, δραστηριότητες στις 

σχολικές μονάδες, διαδικτυακές δραστηριότητες με τη χρήση των Τ.Π.Ε., θεσμικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, 

ενδοσχολικές βιωματικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, θεσμικές συνεργασίες, 

τοπικά σχολικά δίκτυα, διεκπαιδευτικές και διασχολικές συνεργασίες με ομάδες και άλλες δραστηριότητες, που σε 

κάθε περίπτωση εστιάζουν στη βιωματική προσέγγιση της εκπαίδευσης για τις τέχνες και τον πολιτισμό.  Σχετικά με 

τον τρόπο οργάνωσης των δραστηριοτήτων αυτών ακολουθείται μια ενιαία διαδικασία, βάση της οποίας: 

2.1. Δομή: Η δομή του Μεταφεστιβάλ περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο Ομάδες Εργασίας (Ο.Ε.), εκ των οποίων μία 

σχετίζεται με τους εκπροσώπους των οργανωτικών φορέων και σχημάτων των Φεστιβάλ και των Διοργανώσεων 

(Καλλιτεχνική Ομάδα Μεταφεστιβάλ) και μία σχετίζεται με τους/τις εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο 

Μεταφεστιβάλ με τις παιδαγωγικές και μαθητικές τους ομάδες στο πλαίσιο προγραμμάτων ή μεμονωμένων 

σχεδίων εργασίας σχολικών δραστηριοτήτων (Ο.Ε. Μεταφεστιβάλ). Οι Ο.Ε. συντονίζονται και επικουρούνται από το 

Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης. 

2.2. Πρόγραμμα: Το πρόγραμμα καταρτίζεται από την Ο.Ε. των εκπροσώπων με προδιαγραφές που διευκολύνουν 

την εκπαιδευτική διαδικασία, π.χ. σε συνάρτηση με το πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα, τους αριθμούς των μαθητικών 

ομάδων, τις τάξεις και τα επίπεδα, το αναλυτικό πρόγραμμα και άλλες παραμέτρους που προτείνει και 

διαμορφώνει η εκάστοτε Ο.Ε. εκπαιδευτικών των Μεταφεστιβάλ.  

2.3. Πρόσκληση: Οι σχολικές μονάδες προσκαλούνται μέσω των εγκυκλίων της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με βάση το αρχικό αναρτημένο στον σχετικό ιστότοπο πρόγραμμα 

(metafestival.sch.gr). Οι εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτως αν ανήκουν στην Ο.Ε. του Μεταφεστιβάλ θα μπορούν να 

εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για να παρακολουθήσουν ή να συμμετέχουν στο Μεταφεστιβάλ. 

2.4. Συμμετοχή: Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Μεταφεστιβάλ, σύμφωνα με 

τον τρόπο, και το χρόνο που αναφέρουν τα σχετικά έγγραφα – προσκλήσεις. Όλα τα σχετικά έγγραφα - 

προσκλήσεις αναρτούνται στο πεδίο «τεκμηρίωση» (έγγραφα) του ιστοτόπου Ε.Β.Ε. (edulab.sch.gr) και 

παραμένουν εκεί. Οι σχολικές μονάδες, οι παιδαγωγικές ομάδες και οι μαθητικές ομάδες που θα συμμετέχουν 

τελικά στο Μεταφεστιβάλ, καθώς και όλες οι χρήσιμες λεπτομέρειες θα ανακοινώνονται έγκαιρα, ώστε να γίνει ο 

κατάλληλος προγραμματισμός και η προετοιμασία για την συμμετοχή. Σε κάθε περίπτωση, οι τελικοί 

συμμετέχοντες θα αναρτούνται και στον ιστότοπο (metafestival.sch.gr).  

3. Ομάδες Εργασίας (Ο.Ε.): Η Ο.Ε. «Μεταφεστιβάλ», έχει ως θεματική της τις Τέχνες και τον Πολιτισμό. 

Συμμετέχουν εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούν ή προγραμματίζουν Πρόγραμμα ή άλλο σχέδιο εργασίας 

Σχολικών Δραστηριοτήτων σε σχέση με τις Τέχνες και τον Πολιτισμό.  

3.1. Θα πρέπει να σχετίζονται με μία ή περισσότερες από τις Τέχνες. Κατά τη σχολική χρονιά εκπροσωπούνται με 

δραστηριότητες οι Τέχνες:  

3.1.1. Εικαστικές Τέχνες –(Γλυπτική, Κεραμική, Ζωγραφική, Αγιογραφία κ.λπ.) 

3.1.2. Θέατρο  

3.1.3. Κινηματογράφος – «7η Τέχνη» (Ταινίες Τεκμηρίωσης (Ντοκιμαντέρ)) 

3.1.4. Κουκλοθέατρο – (Μαριονέτες, γιγαντόκουκλες, γαντόκουκλες κ.λπ.) 

3.1.5. Μουσική – (Χορωδία, Οργανογνωσία κ.λπ.) 

3.1.6. Χορός  

3.2. Αναπτύσσονται σε επιμορφωτικό επίπεδο οι Τέχνες: 

3.2.1. Φωτογραφία – «8η Τέχνη» 
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3.2.2. Σκίτσο (Κόμικς) – «9η Τέχνη» 

3.2.3. Οπτικοακουστικές Τέχνες. 

4. Προεκτάσεις: Το Μεταφεστιβάλ για τη Βιωματική Πολιτισμική Εκπαίδευση, στοχεύει πέρα από τις πολιτιστικές 

δραστηριότητες, να αναπτύξει και τις πολιτισμικές προεκτάσεις της καθημερινότητάς μας, όπως τις αναδεικνύει η 

Κοινωνική Επιστήμη, με έμφαση στις Πολιτισμικές Σπουδές (Culture), την Ανθρωπολογία (Anthropology), τον 

Γραμματισμό (Literacy) και τις Σπουδές στα ΜΜΕ (Media) μέσα από τη γενικότερη παρουσία των Κοινωνικών 

Επιστημών στην Εκπαίδευση. Σκοπός είναι να αναδειχθούν οι δυνατότητες εκπαιδευτικής αξιοποίησης των 

τεσσάρων αυτών πεδίων των Κοινωνικών Επιστημών (Culture, Anthropology, Literacy, Media – C.A.L.M.) δια μέσου 

των Τεχνών και του Πολιτισμού. 

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και η ενημέρωση θα βρίσκονται στο διαδίκτυο στον Ιστότοπο του Μεταφεστιβάλ 

(metafestival.sch.gr) και του Ε.Β.Ε. (edulab.sch.gr). Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλοι οι ιστότοποι θα 

βρίσκονται και από την ενιαία διεύθυνση Σχολικών Δραστηριοτήτων activities.mysch.gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
1. Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
2. Ομάδες Εργασίας Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης 
 

Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος 

Δάσκαλος 
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