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Θέμα:  Έγκριση λειτουργίας Τοπικού Θεματικού Δικτύου Σχολικών Δραστηριοτήτων με θέμα  «Εκπαιδευτική Κληρονομιά»  

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 47, παρ. 2 & 3 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».  
2. Την αριθμ. Γ2/4867/28-08-1992 ΥΠΕΠΘ ΦΕΚ 629 Β «Σχολικές Δραστηριότητες».  
3. Την αριθμ. Γ7/66272/04-07-2005 Υ. Α. «Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». 
4. Την αριθμ. 127856/Γ7/29-11-2006 Υ.Α. «Τροποποίηση   της  Υ.Α.   66272/Γ7/4-7-2005   περί   Θεματικών Δικτύων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». 
5. Την αριθμ. 7183/22-10-2012 της  Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας «Σχολικές Δραστηριότητες και Προγράμματα Καινοτόμων 
Δράσεων 2012-2013». 
6. Την αριθμ. 6507/26-09-2013 «Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Σχολικών Δραστηριοτήτων ‘Εκπαιδευτική Κληρονομιά’». 
7. Την αριθμ. 6196/27-09-2013 της Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας «Δημιουργία Τοπικού Θεματικού Δικτύου Σχολικών  
Δραστηριοτήτων  με  την ονομασία ‘Εκπαιδευτική Κληρονομιά’». 
8. Την αριθμ. 10295/05-11-2014 «Δημιουργία αρχείου σχολικών βιβλίων στην Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας». 
9. Την αριθμ. Φ353.1/11/14769/Ε3/29-01-2016 ΥΠΠΕΘ «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 
10. Την αριθμ. 2876/18-05-2016 της Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας «Λειτουργία Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης». 
11. Την αριθμ. 7555/24-10-2016 «Πρόγραμμα αξιοποίησης απαξιωμένου υλικού στο Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης».  
12. Την αριθμ. 8073/11-11-2016 «Εκπαιδευτικοί ‘πρεσβευτές εκπαιδευτικής καινοτομίας’». 
13. Την αριθμ. 8888/12-12-2016 «Έγκριση λειτουργίας Τοπικού Θεματικού Δικτύου Σχολικών Δραστηριοτήτων με θέμα  
‘Σχολικές Βιβλιοθήκες και δραστηριότητες’». 
14. Την αριθμ. 1111/23-02-2017  «Πλαίσιο υλοποίησης Ενδοσχολικών Βιωματικών Επιμορφώσεων Σχολικών Δραστηριοτήτων 
2016 - 2017  και προγραμμάτων – ενοτήτων του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης». 
15. Την αριθμ. 4231/06-07-2017 «Υποστήριξη Συλλογής Μουσειακού Υλικού». 
16. Την αριθμ. 5588/06-09-2017 «Σχολικές Δραστηριότητες Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας 2017-2018». 
17. Την αριθμ. 6922/21-09-2017 «Πρόγραμμα: ‘Η βιβλιοθήκη μας, ένα σπάνιο μουσείο’ στο πλαίσιο των 
‘Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς’ 2017-2018. 
18. Το αυξημένο ενδιαφέρον των σχολικών μονάδων για τη δημιουργία δραστηριοτήτων σχετικών με την 
εκπαιδευτική κληρονομιά, τη δημιουργία σχολικών μουσείων εκπαιδευτικής κληρονομιάς και την αξιοποίηση της 
εκπαιδευτικής κληρονομιάς στο εκπαιδευτικό έργο εν γένει.  
19. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη για το Δημόσιο. 

αποφασίζουμε 

εγκρίνουμε την λειτουργία Τοπικού Θεματικού Δικτύου Σχολικών Δραστηριοτήτων με θέμα: 
«Εκπαιδευτική Κληρονομιά», υπό το επισυναπτόμενο «πλαίσιο λειτουργίας». Η λειτουργία του εν λόγω Δικτύου 
διαρκεί για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020. 

 

 

 

  

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης 
 

Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος 

Δάσκαλος 

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

            ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
                                            ---- 

  

Καλαμάτα, 14/12/2017 
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Πλαίσιο Λειτουργίας  

Τοπικού Θεματικού Δικτύου Σχολικών Δραστηριοτήτων: 

«Εκπαιδευτική Κληρονομιά» 

 

 

Το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Σχολικών Δραστηριοτήτων «Εκπαιδευτική Κληρονομιά» (στο εξής «Δίκτυο»), ιδρύθηκε 

από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Α.Π. 6507/26-09-2013) και τη Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας (Α.Π. 6196/27-09-2013) για την ενίσχυση του έργου των σχολικών 

μονάδων με την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής κληρονομιάς που οι ίδιες οι μονάδες διαθέτουν και την παράλληλη 

διάσωση, διαφύλαξη και αξιοποίηση της κληρονομιάς αυτής ως μέρος της Εθνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς μας, 

υλικής και άυλης. Οι δραστηριότητες του Δικτύου από την ίδρυσή του, όπως αυτές περιγράφονται στα σχετικά 

έγγραφα και η ανταπόκριση των σχολικών μονάδων και των φορέων σε θέματα Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς, 

οδηγούν στο παρόν «πλαίσιο λειτουργίας», ώστε να συντονίζεται και να ενισχύεται με αυτό το έργο του Δικτύου.  

 

1.  Σκοποί  

1.1. Η διάσωση της Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς, υλικής και άυλης  των σχολικών μονάδων της Μεσσηνίας, ως μέρος 

της Εθνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς μας. 

1.2.  Η ενθάρρυνση ίδρυσης και λειτουργίας σχολικών συλλογών και μουσείων Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς και η 

ενίσχυση της μουσειολογικής, μουσειοπαιδαγωγικής και γενικότερα μουσειακής κουλτούρας, καθώς και η ανάπτυξη 

μουσειακού γραμματισμού.  

1.3. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσα από τη μουσειακή κουλτούρα, και η ανάπτυξη του κριτικού 

πολιτισμικού γραμματισμού στους/στις μαθητές/τριες που είναι οι αυριανοί πολίτες.   

1.4. Η ανάδειξη της πολιτισμικής αξίας των σχολικών υποδομών, του εξοπλισμού και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 

όλων των εποχών, παλιότερων και σύγχρονων, ιδιαίτερα κατά τη μετάβαση στον ψηφιακό πολιτισμό και τις Τ.Π.Ε. 

1.5. Η διάθεση υλικού και πληροφόρησης  προς τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς σε έντυπη ή ψηφιακή 

μορφή και εξ αποστάσεως σχετικά με την εκπαιδευτική και πολιτισμική σημασία της Εκπαιδευτικής Κληρονομιά.  

1.6. Η ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των εκπαιδευτικών, με τις δυνατότητες έρευνας, 

καταγραφής και παιδαγωγικής αξιοποίησης που υπάρχουν και μπορούν να δημιουργηθούν για την Εκπαιδευτική 

Κληρονομιά,  καθώς και η ενίσχυση της αυτοεπιμόρφωσής τους για σχετικά θέματα μέσα από τις σύγχρονες 

δυνατότητες που δίνουν οι Τ.Π.Ε. 

1.7. Η δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων εκπαιδευτικής επαναχρησιμοποίησης απαξιωμένων ή  παλιών 

σχολικών υποδομών και εξοπλισμών, με βάση την πιθανόν αγνοημένη αλλά ανεκτίμητη πολιτισμική τους σημασία, 

μέσα από σύγχρονες θεωρήσεις αναπλαισίωσης για την ενίσχυση του έργου των σχολικών μονάδων. 

1.8. Η ενίσχυση της δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού των σχολικών μονάδων σχετικών με την Εκπαιδευτική 

Κληρονομιά, στο πλαίσιο των σχολικών τους δραστηριοτήτων. 

1.9. Η εξεύρεση και ανάδειξη καλών πρακτικών που αφορούν θέματα Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς και ιδιαίτερα η 

ανάδειξη της σύνδεσης Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς και Αειφορίας, μέσα από την ανάπτυξη της σχέσης 

περιβαλλοντικών και πολιτισμικών πόρων.  
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2. Ενδεικτικές Θεματικές  

2.01. Σύγχρονες πρακτικές οργάνωσης και λειτουργίας ραφιού, γωνιάς, «φοριαμού», βιβλιοθήκης, συλλογής, 

έκθεσης ή μουσείου Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς στη σχολική μονάδα. 

2.02. Σύγχρονες πρακτικές ανάδειξης της Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς και εκπαιδευτικές Τ.Π.Ε.  

2.03. Σύγχρονες πρακτικές οργάνωσης διαφόρων τύπων τεκμηρίων Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς στη σχολική μονάδα. 

Η σχολική μονάδα ως ένα ζωντανό μουσείο εκπαίδευσης και βιωματικής μάθησης.  

2.04. Σύγχρονες πρακτικές για την Εκπαιδευτική Κληρονομιά και Α.με.Ε.Α. 

2.05. Οι σχολικές βιβλιοθήκες ως μουσεία και ως Πολιτισμική και Εκπαιδευτική Κληρονομιά.  

2.06. Η Εκπαιδευτική Κληρονομιά ως πηγή έρευνας και κατανόησης της Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής.  

2.07. Εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες εκπαιδευτικής και μουσειακής αξιοποίησης της σχολικής 

μονάδας και των υποδομών της. Αξιοποιώντας διδακτικά τον «πολιτισμικό πλούτο» των σχολικών μονάδων.  

2.08. Η συμβολή της ψηφιοποίησης/τεκμηρίωσης/καταγραφής τεκμηρίων σχολικών μονάδων, στη διάσωση και τη 

διάδοσή τους. Πρακτικές εφαρμογές ψηφιοποίησης. Πως δημιουργούνται και που χρησιμεύουν οι αυτοσχέδιες 

«τράπεζες ψηφιοποίησης» για το έντυπο υλικό. 

2.09. Οι θεσμικές συνεργασίες με θεσμικούς φορείς για θέματα Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς για την ενίσχυση του 

εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων. 

2.10. Εκπαιδευτική Κληρονομιά, τοπική κοινωνία και πολιτισμική ζωή του τόπου. Ανοιχτές Σχολικές Δραστηριότητες 

για την Εκπαιδευτική Κληρονομιά.   

2.11. Μεταγνωστικές δεξιότητες στην κριτική αποτίμηση και επιλογή της υλικής και άυλης Εκπαιδευτικής 

Κληρονομιάς. Η κριτική σκέψη και η «πολιτισμική αποτίμηση» των πραγμάτων ως δεξιότητα.  

2.12. Η συμβολή των δραστηριοτήτων Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς στην ψυχοκοινωνική υγεία των μαθητών/τριών, 

της σχολικής κοινότητας και τοπικής κοινότητας γενικότερα. Αποτροπή της υλικής σχολικής βίας και γενικά των 

ασύγχρονων μορφών βίας που προέρχονται από την φθορά και καταστροφή των δημόσιων αγαθών. 

2.13. Η Εκπαιδευτική Κληρονομιά στον κόσμο. Διερευνήσεις με εφαλτήριο τις σύγχρονες Τ.Π.Ε.  

2.14. Τ.Π.Ε. και Εκπαιδευτική Κληρονομιά.  

2.15. Σύνδεση της τοπικής Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς με τις σχολικές βιβλιοθήκες. Οι τοπικές εκδόσεις και τα τοπικά 

θέματα στις σχολικές βιβλιοθήκες ως Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Κληρονομιά. 

2.16. Πρακτικά ζητήματα για το σχολικό μουσείο. Συλλογή, αποθήκευση, έκθεση, αξιοποίηση, αναπλαισίωση. 

2.17. Η ταξινόμηση των τεκμηρίων, τα συστήματα καταλογογράφησης και οι πρακτικές τους στην Εκπαίδευση. 

2.18.  Οι βιβλιοθήκες σχολικών εγχειριδίων και ο πολιτισμικός, ιστορικός και εκπαιδευτικός χαρακτήρας τους. 

2.19. Δίκτυα Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς και αξιοποίηση των θεσμικών φορέων και μουσείων στη 

διδακτική διαδικασία.  

2.20. Άλλα θέματα και πρακτικές σχετικά με την Εκπαιδευτική Κληρονομιά.   
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3. Ανάπτυξη και λειτουργία  

3.1. Γενικά στοιχεία 

Η Εκπαιδευτική Κληρονομιά αναδεικνύεται πρωτίστως και εκ των πραγμάτων στο σημείο γέννησής της δηλαδή τις 

σχολικές μονάδες. Το Δίκτυο στοχεύει στην ενθάρρυνση με κάθε τρόπο δραστηριοποίησης των σχολικών μονάδων 

και των Εκπαιδευτικών. Υποστηρίζει με κάθε διαθέσιμο μέσο τις σχολικές μονάδες και τις φέρνει σε συστηματική 

επαφή μεταξύ τους προκειμένου να επιτευχθούν στόχοι στο πλαίσιο των θεματικών του Δικτύου. Το Δίκτυο, όντας 

συναρτημένο και πλήρως υποστηριζόμενο από το Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης (στο εξής Ε.Β.Ε.) 

(edulab.sch.gr) στο οποίο διενεργείται συλλογή, αποθήκευση και αξιοποίηση Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς, δια μέσου 

του αναπτυσσόμενου Μουσείου Γραμματισμού (literacy.sch.gr) αναπτύσσει τις δραστηριότητες αυτές και στο 

διαδίκτυο, αξιοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα των Τ.Π.Ε. Σε τοπικό επίπεδο το Δίκτυο λειτουργεί τόσο για 

την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όσο και για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δια μέσου του συνιδρυτικού φορέα 

Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.  

3.2. Υπάρχουσες δραστηριότητες 

Ενδεικτικές δραστηριότητες που έχουν ήδη υλοποιηθεί και συνεχίζονται είναι:  

3.2.1. Η υποστήριξη των σχολικών μονάδων προκειμένου να εντοπίσουν και να αναδείξουν το υλικό Εκπαιδευτικής 

Κληρονομιάς που διαθέτουν. Στη Μεσσηνία λειτουργούν ήδη και αναπτύσσονται Σχολικά Μουσεία Εκπαιδευτικής 

Κληρονομιάς και ενθαρρύνονται όλες οι σχολικές μονάδες για ανάλογες δράσεις (Α.Π. 6507/26-09-2013).  

3.2.2. «Πρόγραμμα αξιοποίησης απαξιωμένου υλικού στο Ε.Β.Ε.» (Α.Π. 7555/24-10-2016) στην περίπτωση που οι 

σχολικές μονάδες επιθυμούν να παραχωρήσουν υλικό Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς στη Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας και το 

Ε.Β.Ε., διατηρώντας οι ίδιες την κυριότητά του. 

3.2.3. Ανάδειξη εκπαιδευτικών «Πρεσβευτών Εκπαιδευτικής Καινοτομίας», οι οποίοι/ες αναλαμβάνουν να διαθέτουν 

στις σχολικές μονάδες που αιτούνται εκπαιδευτικό υλικό (μουσειοβαλίτσες, μουσειοσκευές κ.λπ.) που είτε οι ίδιοι 

δημιούργησαν είτε παρέχουν άλλοι θεσμικοί φορείς τους οποίους εκπροσωπούν (Α.Π. 8073/11-11-2016).  

3.2.4. Έμφαση στην ανάδειξη των Σχολικών Βιβλιοθηκών ως «ζωντανά μουσεία» και κομμάτια της Εκπαιδευτικής μας 

Κληρονομιάς. Οι σχετικές δραστηριότητες καλύπτονται από το Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Σχολικών Δραστηριοτήτων 

«Σχολικές Βιβλιοθήκες και Δραστηριότητες» και με την Υποστήριξη της Βιβλιοθήκης Σχολικών Δραστηριοτήτων τα 

οποία συναρτούνται άμεσα με το παρόν Δίκτυο, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Ε.Β.Ε. (Α.Π. 8888/12-12-2016). 

3.2.5. Ένταξη των θεμάτων Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς στις Ενδοσχολικές Βιωματικές Επιμορφώσεις Σχολικών 

Δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων-ενοτήτων του Ε.Β.Ε. (Α.Π. 1111/23-02-2017). 

3.2.6. Υποστήριξη με κάθε τρόπο των σχολικών μονάδων που δραστηριοποιούνται στις εκθέσεις Εκπαιδευτικής 

Κληρονομιάς και στην ενθάρρυνση της συνεργασίας με θεσμικούς φορείς και συλλόγους. Στην ενότητα δράσεων 

αυτή περιλαμβάνεται η συνεργασία με το 3ο Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών, τον Σύλλογο Διαφύλαξης Σχολικής 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Ο Μαυροπίνακας» και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Α.Π. 4231/06-07-2017). 

3.2.7. «Πρόγραμμα: ‘Η βιβλιοθήκη μας, ένα σπάνιο μουσείο’» στο πλαίσιο των ‘Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς’ 2017-2018 (Α.Π. . 6922/21-09-2017).   

3.2.8. Δημιουργία συλλογών που συνδυάζουν θέματα Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς με θέματα Γραμματισμού στο 

πλαίσιο του αναπτυσσόμενου Μουσείου Γραμματισμού του Ε.Β.Ε. 

3.3. Προγραμματιζόμενες δραστηριότητες 

Από το σχολικό έτος 2017-2018 κι έπειτα γίνεται προγραμματισμός για τις εξής δράσεις: 

3.3.1. Δημιουργία Ομάδων Εργασίας που θα λειτουργούν στο πλαίσιο του Ε.Β.Ε. σε σχετικές θεματικές 

Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς και Μουσείων στην Εκπαίδευση. 

http://edulab.sch.gr/
http://literacy.sch.gr/
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3.3.2. Θεσμικές συνεργασίες με φορείς του Πολιτισμού που εντάσσονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο 

Πολιτισμού, για ερευνητικές, επιμορφωτικές, εκπαιδευτικές και άλλες δράσεις.  

3.3.3. Θεσμικές συνεργασίες με τοπικούς φορείς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την Εκπαιδευτική Κληρονομιά  

για ερευνητικές, επιμορφωτικές, εκπαιδευτικές και άλλες δράσεις.  

3.3.4. Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού διαφόρων μορφών (format) διαθέσιμο για όλους σε σχέση με την 

Εκπαιδευτική Κληρονομιά ως ένα δυναμικό μέσο που συμβάλλει: 

3.3.4.1. στον αναστοχασμό και τις ικανότητες αναπλαισίωσης των πραγμάτων στο σύγχρονο πολιτισμό, 

3.3.4.2. στην την κριτική δημιουργικότητα, την αναλυτικο-συνθετική και κριτική σκέψη εν γένει, 

3.3.4.3. στις μεταγνωστικές δεξιότητες και την ικανότητα διαχείρισης πολλών γνώσεων για ένα σκοπό, 

3.3.4.4. στην ενεργό πολιτότητα που προάγει την πρωτοβουλία και την υπευθυνότητα ιδιαίτερα για τα δημόσια αγαθά,  

3.3.4.5. στην Εκπαίδευση για την Αειφορία, που συνδέει την ορθή διαχείριση περιβαλλοντικών και πολιτισμικών πόρων. 

 3.3.5. Ενίσχυση της ιδέας και της πράξης της δικτύωσης των Σχολικών Μουσείων, με σκοπό την κατανόηση της 

Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς ως ένα σύνολο τεκμηρίων που βρίσκονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε σχολική μονάδα.  

3.3.6. Διάχυση των πρακτικών και των έργων που θα παραχθούν στο πλαίσιο του Δικτύου, με σκοπό πολλαπλασιαστικό σε 

εθνική κατ’ αρχάς εμβέλεια και επιστημονική τεκμηρίωση των εργασιών του Δικτύου.  

3.3.7. Αναζήτηση και ανάπτυξη άλλων έργων που θα προκύψουν στην πορεία και θα αποτελούν συνεισφορά στην 

Εκπαίδευση.  

3.4. Ενίσχυση εκπαιδευτικού, ερευνητικού και αυτοεπιμορφωτικού έργου 

Σχετικά με την ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των εκπαιδευτικών, με τις δυνατότητες της 

Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς,  καθώς και σχετικά με την ενίσχυση της αυτοεπιμόρφωσής τους, στόχος είναι 

αξιοποιηθεί η Εκπαιδευτική Κληρονομιά  ως ένα πεδίο έρευνας με πολλά νέα στοιχεία για να ανακαλυφθούν, 

δεδομένων των εξελίξεων στην εκπαιδευτική τεχνολογία των τελευταίων χρόνων. Το Δίκτυο μπορεί να συμβάλλει: 

3.3.1. Στην ποιοτική αναβάθμιση των ερευνητικών και επιστημονικών εργασιών των εκπαιδευτικών, καθώς η 

συμπερίληψη σπάνιας επιστημονικής και εκπαιδευτικής κληρονομιάς στην εργασία τους την καθιστά περαιτέρω 

πρωτότυπη και σημαντική για την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα.  

3.3.2. Στη διάσωση και διάδοση της εκπαιδευτικής και επιστημονικής μας κληρονομιάς μέσα από τις μορφές 

διάδοσης και εξακτίνωσής της ως μέρος των ερευνητικών – επιστημονικών εργασιών των εκπαιδευτικών.  

3.3.3. Στην ανάπτυξη σπάνιων μετεκπαιδευτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, που συνδέονται με την κριτική, 

ολιστική, διαχρονική, καινοτόμο και εμπεριστατωμένη απόκτηση γνώσεων και μεθοδολογικών εργαλείων.   

3.3.4. Την συνεισφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών μέσων και υλικών, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 

σύγχρονης Εκπαιδευτικής και πολιτισμικής πραγματικότητας, καθώς βρισκόμαστε στο στάδιο εξέλιξης των Τ.Π.Ε. και 

των συνακόλουθων επιπτώσεών τους στην ζωή μας.  

 

4. Ομάδες και συμμετοχές και σχολικών μονάδων 

4.1. Συντονιστική Ομάδα (Επιτροπή) 

Στυλιανή Αθανασοπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας. 

Μάριος Αθανασόπουλος, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας. 



5 

Ιωάννης Αλεξανδρόπουλος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διευθυντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών. 

Αναστάσιος Ζόμπολας, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Αρχαιολόγος, Διευθυντής 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας. 

Ανδρέας Κατσαούνης, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας.  

Παναγιώτης Μιχαλακόπουλος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, Πρόεδρος Συλλόγου Διαφύλαξης Σχολικής 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Ο Μαυροπίνακας».  

Μαρίνα Μιχαλοπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ11, Διοικητικός Υπάλληλος, Υπεύθυνη Β.Σ.Δ. Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας. 

Γεωργία Παπαδοπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ08, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας.  

Δημήτριος Σαρρής, Εκπαιδευτικός ΠΕ16, Υπεύθυνος Σχ. Δρ. Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, Υπεύθυνος Ε.Β.Ε. Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας.  

Γιάννης Σόλαρης, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Διευθυντής Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας.  

4.2. Παιδαγωγική Ομάδα και Ομάδες Εργασίας 

Η παιδαγωγική ομάδα του Δικτύου συγκροτείται κατόπιν πρόσκλησης και ακόλουθης απόφασης της Διεύθυνσης Π.Ε. 

Μεσσηνίας. Έχει σα σκοπό να συνεπικουρεί το παιδαγωγικό έργο του Δικτύου. Μπορεί να οργανώνεται σε επιμέρους 

Ομάδες Εργασίας, οι οποίες αναλαμβάνουν συγκεκριμένες θεματικές.  

4.3. Συμμετοχές σχολικών μονάδων  

Οι συμμετέχουσες σχολικές μονάδες, καθώς και όσες επιθυμούν να συμμετέχουν επικοινωνούν με το Δίκτυο 

κάνοντας χρήση των στοιχείων επικοινωνίας, όποτε το κρίνουν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  Η 

λειτουργία έκθεσης, συλλογής ή μουσείου στη σχολική μονάδα δεν είναι προϋπόθεση, αλλά ζητούμενο της 

συμμετοχής της στο Δίκτυο.  

 

5. Στοιχεία Επικοινωνίας  

Το Δίκτυο έχει ως επίσημο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το heritage@sch.gr, και ο ιστότοπός του καθώς και κάθε 

στοιχείο προς ανάρτηση θα περιλαμβάνεται στον κεντρικό κόμβο Σχολικών δραστηριοτήτων της Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας, 

http://activities.mysch.gr. Σε περίπτωση αναβάθμισης ή άλλη τεχνικής αλλαγής των ανωτέρω διαδικτυακών 

διευθύνσεων θα ακολουθεί σχετική ανακοίνωση. Επίσης όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του Εργαστηρίου Βιωματικής 

Εκπαίδευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για το Δίκτυο, αν είναι αναγκαίο.  

 

 

 

 

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

