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Θέμα:  Υφιστάμενες και νέες Ομάδες Εργασίες Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης – Προσκλήσεις 

Ενδιαφέροντος 

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό των σχολικών μονάδων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε Ομάδες 

Εργασίας που θα δημιουργηθούν σε νέες θεματικές ή σε ήδη υπάρχουσες Ομάδες Εργασίας, να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους διαδικτυακά στον ιστότοπο activities.mysch.gr (εφαρμογή formdesk). Στις περιπτώσεις 

υπαρχουσών ομάδων όπου υπάρχει ήδη πρόσκληση συμμετοχής οι εκπαιδευτικοί θα επικοινωνούν με την Ομάδα 

Εργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (email). 

Επισυνάπτονται όλες οι Ομάδες Εργασίας, όπως εντάσσονται στο Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης, 

υπάρχουσες και που θα δημιουργηθούν με σύντομες περιγραφές και συγκεκριμένο τρόπο εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος (formdesk ή επικοινωνία με την Ομάδα). Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στις 

Σχολικές Δραστηριότητες (2721361544, 6932153845, messinia@sch.gr).  

                                          

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

            ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
                                            ---- 

  

Καλαμάτα,   27/02/2018 

Α.Π.:      1111 

ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες Διεύθυνσης  
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 

 

Ταχ. Διεύθυνση    
Τ.Κ.- Πόλη 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
Τηλ/πο (fax) 
Ηλ. ταχ. (email) 
Ιστότοποι: 

: Διοικητήριο (6ος Όροφος) 
: 24131- Καλαμάτα 
: Δημήτριος Σαρρής 
: 2721 3 61544 
: 2721 3 61481 
: messinia@sch.gr, lab@sch.gr   
: dipe.mes.sch.gr   
: activities.mysch.gr 
: edulab.sch.gr  

KOIN: 
     

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__ 
 
 

 
 

 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης 
 

Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος 

Δάσκαλος 

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

mailto:messinia@sch.gr
mailto:messinia@sch.gr
mailto:lab@sch.gr
http://dipe.mes.sch.gr/
http://activities.mysch.gr/
http://edulab.sch.gr/
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Σύντομη περιγραφή Ομάδων Εργασίας 

1. Ομάδα Εργασίας Ανταποκριτών Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης   

Οι Ανταποκριτές του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης (Ε.Β.Ε.)  αποτελούν τους θεσμικούς συνδέσμους της 

Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας με θεσμικούς φορείς και μέσα δικτύωσης. Σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση (Α.Π. 1/3-1-2018) 

οι εκπαιδευτικοί που εκ των πραγμάτων, παρακολουθούν προγράμματα, φορείς και θεσμούς που σχετίζονται με τις 

σχολικές δραστηριότητες μπορούν να αποτελούν το «θεσμικό σύνδεσμο» μεταφέροντας από και προς τον θεσμό, 

το πρόγραμμα ή τον φορέα την επικοινωνία που αφορά σε πλατφόρμες, αποθετήρια κ.λπ. Για το σκοπό αυτό οι 

ανταποκριτές στο πλαίσιο της Ομάδας διαχειρίζονται λογαριασμούς, προφίλ και στοιχεία πρόσβασης του Ε.Β.Ε. 

Έτσι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδυάσουν τα αγαπημένα τους θέματα και ενασχολήσεις στο πλαίσιο του 

λειτουργήματός τους, με μια θεσμική δράση. Εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται δια μέσω του «formdesk» 

(forms.mysch.gr).  

1. Ομάδα Εργασίας με θέμα «Αειφορία»  

Η Ομάδα αφορά εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα αειφορίας και θέλουν να ανταλλάσσουν και 

να επικοινωνούν τις εργασίες τους. Είναι Ομάδα που θα δημιουργηθεί. Επίκεντρο της Ομάδας θα αποτελέσει η 

Agenda 2030. Η Ομάδα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει εκδηλώσεις, εκθέσεις, επιμορφώσεις και άλλες 

δραστηριότητες και συναρτάται με το υπό ανάπτυξη έργο «Εκπαίδευση για την Αειφορία», σε συνεργασία με τη 

Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας, που στεγάζεται στον ιστότοπο sustainability.sch.gr . Εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται δια μέσω 

του «formdesk» (forms.mysch.gr).  

2. Ομάδα Εργασίας με θέμα «Αναδυόμενος Γραμματισμός» 

Η Ομάδα αφορά εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα αναδυόμενου γραμματισμού(Literacy) και 

«αναδυόμενου αριθμητισμού» (numeracy), με έμφαση στην προσχολική εκπαίδευση. Είναι Ομάδα που θα 

δημιουργηθεί και συναρτάται με το έντονο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών που έχει ήδη εκδηλωθεί και με τη 

μορφή πρωτοβουλίας εκπαιδευτικών. Υπάρχει η δυνατότητα η Ομάδα να δραστηριοποιηθεί και στην ανάδυση των 

«νέων γραμματισμών» (new literacies), όπως είναι αυτοί που γεννιούνται από τις ψηφιακές συσκευές, τα λογισμικά 

και γενικά τις νέες τεχνολογίες, που έχουν κείμενα «πολυτροπικά», συνδυάζοντας εικόνα, κείμενο, ήχους κ.λπ. Η 

Ομάδα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει εκδηλώσεις, εκθέσεις, επιμορφώσεις και άλλες δραστηριότητες και θα 

φιλοξενηθεί στον ιστότοπο meseduteams.sch.gr. Εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται δια μέσω του «formdesk» 

(forms.mysch.gr).  

3. Ομάδα Εργασίας με θέμα «Ανθρώπινα  Δικαιώματα: Πρόσφυγες, Ρατσισμός, Ανισότητες» 

Η Ομάδα αφορά εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε θέματα σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 

επιθυμούν να συνεργαστούν με θεσμικούς φορείς στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης. Είναι 

Ομάδα που θα δημιουργηθεί και συναρτάται με την θεσμική επιμόρφωση που έχει ήδη πραγματοποιηθεί στις 9/2 

με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. Θα εστιάσει στις «κοινωνικές σχολικές 

δραστηριότητες» και τη θεσμική συνεργασία φορέων στήριξης της οικογένειας και του παιδιού με την Εκπαίδευση. 

Έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει εκδηλώσεις, εκθέσεις, επιμορφώσεις και άλλες δραστηριότητες και θα 

φιλοξενηθεί σε ιστότοπο που θα δημιουργηθεί σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται δια 

μέσω του «formdesk» (forms.mysch.gr).  

4. Ομάδα Εργασίας με θέμα «Βιωματική Πολιτισμική Εκπαίδευση» 

Η Ομάδα αφορά εκπαιδευτικούς, των οποίων οι μαθητές συμμετέχουν ή πρόκειται να συμμετέχουν με 

εκπαιδευτική επίσκεψη σε κάποια δραστηριότητα Τεχνών του «Μεταφεστιβάλ Βιωματικής Πολιτισμικής 

Εκπαίδευσης», που φιλοξενείται στον ιστότοπο metafestival.sch.gr. Η Ομάδα Εργασίας «Βιωματική Πολιτισμική 

http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/January/01-antapokrites-ebe-03-01-2018.pdf
http://forms.mysch.gr/
http://sustainability.sch.gr/
http://forms.mysch.gr/
http://meseduteams.sch.gr/
http://forms.mysch.gr/
http://forms.mysch.gr/
http://metafestival.sch.gr/
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Εκπαίδευση» μπορεί να εστιάσει σε μια Τέχνη (Βίντεο, Εικαστικά, Θέατρο, Κινηματογράφος, Κουκλοθέατρο, 

Μουσική, Χορός, Χορωδία κ.λπ.) και στις δραστηριότητες που γίνονται στις σχολικές μονάδες, Εικαστικές Εκθέσεις, 

προβολές, παραστάσεις θεάτρου ή κουκλοθεάτρου, πολύτεχνα θεάματα κ.λπ.  Έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 

εκδηλώσεις, εκθέσεις, επιμορφώσεις και άλλες δραστηριότητες και θα φιλοξενηθεί σε ιστότοπο που θα 

δημιουργηθεί σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται δια μέσω του «formdesk» 

(forms.mysch.gr).  

5. Ομάδα Εργασίας με θέμα «Διδακτική και Διαχείριση Πολιτισμού στην Εκπαίδευση»  

Η Ομάδα αυτή σχετίζεται με τον ομώνυμο επιμορφωτικό κύκλο «Διδακτική και Διαχείριση Πολιτισμού στην 

Εκπαίδευση» (Α.Π. 555/30-1-2018)  που διοργανώνει η Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας σε συνεργασία με την Εφορία 

Αρχαιοτήτων και το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Μεσσηνίας με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων 

θεσμικών φορέων. Όλοι οι συμμετέχοντες στις επιμορφώσεις του κύκλου μπορούν να συμμετέχουν και στην 

Ομάδα Εργασίας.  

6. Ομάδα Εργασίας με θέμα «Εκπαίδευση που εστιάζει στον Ήχο – Διάφανες Σημαίες» 

Η Ομάδα αφορά είτε (α) εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν ή επιθυμούν να εφαρμόσουν την «εκπαίδευση που 

εστιάζει στον ήχο» (β) εκπαιδευτικούς που έχουν επιμορφωθεί στο πλαίσιο των ενδοσχολικών βιωματικών 

επιμορφώσεων σχετικά (γ) εκπαιδευτικούς που εντάσσουν στο πρόγραμμά τους την ανάδειξη καλών ηχητικών 

περιβαλλόντων αποδίδοντάς τους «διάφανη σημαία» (δ) εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται για την μελέτη 

και βελτίωση του ηχητικού περιβάλλοντος της σχολικής τους μονάδας (ε) εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να 

συνεργαστούν στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στην 

Καλαμάτα και δεν θέλουν απαραίτητα να αποτελέσουν μέλη της Οργανωτικής επιτροπής (Ομάδας) (στ) 

εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο Εθνικό Επιστημονικό Δίκτυο 

Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός». Η Ομάδα εργασίας έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει 

εκδηλώσεις, εκθέσεις, επιμορφώσεις και άλλες δραστηριότητες και θα φιλοξενηθεί σε ιστότοπο του ανωτέρω 

Δικτύου, sound.sch.gr. Εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται δια μέσω του «formdesk» (forms.mysch.gr).  

7. Ομάδα Εργασίας με θέμα «Εκπαιδευτικός Δρυμός Ταϋγέτου» 

Η Ομάδα Εργασίας «Εκπαιδευτικός Δρυμός Ταΰγέτου» θα ασχοληθεί με την ανάδειξη των εκπαιδευτικών και 

πολιτισμικών πτυχών του Ταΰγέτου, ως Κομμάτι της Πολιτισμικής μας Κληρονομιάς, το οποίο σχετίζεται με τα 

εκπαιδευτικά μας αντικείμενα. Αποτελεί συνέχεια των δράσεων που έχουν γίνει για το «Άτυπο Δίκτυο» για την 

Εκπαίδευση στον Ταΰγετο. Οι εργασίες της Ομάδας θα φιλοξενηθούν στο ήδη υπάρχον taygetos.sch.gr. Εκδήλωση 

ενδιαφέροντος γίνεται δια μέσω του «formdesk» (forms.mysch.gr). 

8. Ομάδα Εργασίας με θέμα «Ένταξη» 

Η Ομάδα Εργασίας έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών και οι εργασίες της είναι ήδη σε εξέλιξη. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται απ’ ευθείας στην Ομάδα Εργασίας. Οι εργασίες της Ομάδας θα φιλοξενηθούν στο 

ήδη υπάρχον  meseduteams.sch.gr. Εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται δια μέσω του «formdesk» (forms.mysch.gr). 

9. Ομάδα Εργασίας με θέμα «Κριτική δημιουργική εκπαίδευση» 

Η Ομάδα Εργασίας «Κριτική Δημιουργική Εκπαίδευση» στοχεύει να αναδείξει το συνδυασμό της κριτικής σκέψης 

και της δημιουργικότητας, που αποτελούν στόχους της εκπαίδευσής μας. Οι εργασίες της Ομάδας θα φιλοξενηθούν 

στον ιστότοπο του Ε.Β.Ε. edulab.sch.gr. Εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται δια μέσω του «formdesk» 

(forms.mysch.gr). 

http://forms.mysch.gr/
http://dipe.mes.sch.gr/autosch/joomla15/2018/February/01-sd-epimorfosi-mouseio.pdf
http://sound.sch.gr/
http://forms.mysch.gr/
http://taygetos.sch.gr/
http://forms.mysch.gr/
http://meseduteams.sch.gr/
http://forms.mysch.gr/
http://edulab.sch.gr/
http://forms.mysch.gr/
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10. Ομάδα Εργασίας με θέμα «Παρατηρητήριο Γραμματισμού» 

Πρόκειται για μια από τις πρώτες Ομάδες Εργασίας του Ε.Β.Ε., που στοχεύει αποκλειστικά στην ενημέρωση του 

«Παρατηρητηρίου Γραμματισμού» (edulab.sch.gr/observatory/ ) Εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται δια μέσω του 

«formdesk» (forms.mysch.gr). 

11. Ομάδα Εργασίας με θέμα «Πολιτισμός, Ανθρωπολογία, Γραμματισμός και Μέσα Ενημέρωσης στην Εκπαίδευση» 

Η Ομάδα Εργασίας «Πολιτισμός, Ανθρωπολογία, Γραμματισμός και Μέσα Ενημέρωσης» (Culture, Anthropology, 

Literacy, Media – C.A.L.M.) στην Εκπαίδευση στοχεύει να αποτελέσει την Ομάδα που θα συνεργάζεται με τους 

σχετικούς με την εκπαίδευση «C.A.L.M.» θεσμικούς φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έχει τη δυνατότητα να 

δημιουργήσει κατά κύριο λόγο εκδόσεις και εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και εκδηλώσεις, επιμορφώσεις και άλλες 

δραστηριότητες. Θα φιλοξενηθεί σε ιστότοπο που θα δημιουργηθεί σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Εκδήλωση 

ενδιαφέροντος γίνεται δια μέσω του «formdesk» (forms.mysch.gr).  

12. Ομάδα Εργασίας με θέμα «Ρητορική στην Εκπαίδευση» 

Η Ομάδα Εργασίας «Ρητορική στην Εκπαίδευση» που έχει ήδη δημιουργηθεί κατόπιν σχετικής πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος δέχεται πάντα νέα μέλη. Εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται δια μέσω του «formdesk» 

(forms.mysch.gr).  

13. Ομάδα Εργασίας με θέμα «Σχολικά Μουσεία Διατροφής» 

Η Ομάδα Εργασίας «Σχολικά Μουσεία Διατροφής» αφορά σε εκπαιδευτικούς με ανάλογες δραστηριότητες και 

προγράμματα, διατροφής και υγείας. Εστιάζει στα τοπικά προϊόντα και στόχος είναι να δημιουργηθούν – όταν δεν 

υπάρχουν ήδη – «ζωντανά» σχολικά μουσεία Διατροφής, όπου οι μαθητές θα μπορούν να έλθουν σε επαφή με τις 

τροφές και να μαγειρέψουν. Υπάρχει η δυνατότητα οι συμμετέχουσες σχολικές μονάδες θα ενισχυθούν με τρόφιμα 

και υλικά, που θα παρέχουν θεσμικοί φορείς που συνεργάζονται με το Ε.Β.Ε. της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας. Εκδήλωση 

ενδιαφέροντος γίνεται δια μέσω του «formdesk» (forms.mysch.gr).  

14. Ομάδα Εργασίας με θέμα: «Ψηφιακή Εμπειρία στην  Εκπαίδευση» 

Η Ομάδα Εργασίας «Ψηφιακή Εμπειρία στην Εκπαίδευση» στοχεύει να διερευνήσει το βίωμα, την εμπειρία και τα 

αποτελέσματα της επαφής των μαθητών με την ψηφιακή τεχνολογία, τόσο κατά τη μάθηση όσο και στην 

καθημερινότητά τους. Αφορά εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν ψηφιακές εφαρμογές και Τ.Π.Ε. γενικότερα στο 

εκπαιδευτικό τους έργο και ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με αυτό το νέο κομμάτι για τον πολιτισμό μας, που είναι 

η «ψηφιακή εμπειρία» (digital experience). Εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται δια μέσω του «formdesk» 

(forms.mysch.gr).  
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