
 
Θέμα: Πρόγραμμα αξιοποίησης απαξιωμένου υλικού στο Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της διδακτικής αξιοποίησης της 

Εκπαιδευτικής μας Κληρονομιάς και σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του Εργαστηρίου Βιωματικής 

Εκπαίδευσης (Ε.Β.Ε.), ενθαρρύνει τις σχολικές μονάδες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα δημιουργίας 

εκπαιδευτικού υλικού του Ε.Β.Ε. «το παρελθόν μιλάει για το μέλλον: διάσωση και αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής 

Κληρονομιάς» συμβάλλοντας στη διάσωση του πολιτισμικού κεφαλαίου της Εκπαίδευσης.  

Συγκεκριμένα, οι σχολικές μονάδες μπορούν να παραχωρούν απαξιωμένο υλικό, εποπτικά μέσα σε αχρηστία, 

συσκευές με ανεπανόρθωτες βλάβες, υλικό βιβλιοθήκης εργαστηρίου φυσικής και χημείας, παλαιούς 

εξοπλισμούς τάξης και σχολείου οποιασδήποτε μορφής, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Ε.Β.Ε. με την 

κυριότητα του υλικού να παραμένει στη σχολική μονάδα, προκειμένου να αξιοποιηθούν αυτά στο Ε.Β.Ε. και 

ειδικότερα στο «Μουσείο Γραμματισμού», που αναπτύσσεται.  

Συνοδευτικά και στο πλαίσιο του προγράμματος, στη σχολική μονάδα που θα παράσχει το υλικό, και σε 

συνεννόηση με τις Σχολικές Δραστηριότητες, μπορούν (α) να πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια 

στους/στις μαθητές/τριες με θέμα την πολιτιστική και πολιτισμική μας κληρονομιά (β) να διανεμηθεί 

εκπαιδευτικό υλικό σχολικών δραστηριοτήτων για χρήση από τους/τις εκπαιδευτικούς (για όλα τα διδακτικά 

αντικείμενα) κατόπιν συνεννοήσεως (γ) να αποκτήσει η σχολική μονάδα τη δική της «γωνιά» και να 

εκπροσωπηθεί στο Ε.Β.Ε. 

Επισυνάπτονται φύλλο δημιουργίας του υλικού και Έπαινος Ειδικής Μνείας συμβολής στη διάσωση της 

Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς, για χρήση από τις ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες και τους/τις εκπαιδευτικούς.  

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Σχολικές Δραστηριότητες (messinia@sch.gr).   
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                       Καλαμάτα,       24/10/2016 

 

                       Αριθμ. Πρωτ.:  7555 

 

          ΠΡΟΣ:   1. Σχολικές Μονάδες Διεύθυνσης 
                        Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 
                        2. Διοικητικό Προσωπικό Διεύθυνσης  
                        Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 
                         
          ΚΟΙΝ:    1. Διεύθυνση Σπουδών  Πρωτοβάθμιας  
                        Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄  
                        (Δια της Περιφερειακής Διεύθυνσης  
                        Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  
                        Εκπαίδευσης Πελοποννήσου) 
                        2.Περιφερειακή Διεύθυνση  
                        Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  
                        Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 
                        3. Προϊστάμενη Παιδαγωγικής-Επιστημονικής  
                        Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
                        4. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων  

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης  
 

Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος 
Δάσκαλος 

mailto:messinia@sch.gr


ΦΥΛΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
(συμπληρώνεται ένα φύλλο ανά αντικείμενο) 

Σχολική Μονάδα που παρέχει το υλικό: _________________________________________________________ 

Διευθυντής/ντρια – Προϊστάμενος/η  σχολικής μονάδας:____________________________________________ 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης:_________________________________________________ 

Ημερομηνία και σύνταξης φύλλου (καταγραφής) και δημιουργίας αντικειμένου:__________________________ 

Τόπος παράδοσης υλικού και επικύρωσης φύλλου:__________________________________________________ 

Άλλος/η/οι/ες εκπαιδευτικός/οι που συμμετέχει/ουν στο πρόγραμμα αξιοποίησης απαξιωμένου υλικού: 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Σύντομη περιγραφή – ονομασία αντικειμένου: 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

___________________________________________ 

Εκτιμώμενος χρόνος δημιουργίας του αντικειμένου (χρονολόγηση):______________________________________ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Εισαγωγής στο Ε.Β.Ε.: _________________________________________________________ 

Παρατηρήσεις___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Η σχολική μονάδα έλαβε γνώση του πλαισίου λειτουργίας του Ε.Β.Ε. που αφορά στην παροχή υλικού 

από σχολικές μονάδες, εκπαιδευτικούς ή μαθητές/τριες και ειδικότερα ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο 

παραχωρείται επ’ αόριστον υπό την κυριότητα του παρόχου και δεν δωρίζεται εκτός εάν πρόκειται για 

αναλώσιμο υλικό.  

Υπογραφές, ονοματεπώνυμα (όπου προκύπτουν) και σφραγίδα σχολικής μονάδας  

Για τις Σχ. Δρ/τητες Για το Ε.Β.Ε. Για τη σχολική μονάδα Εκπαιδευτικοί 

    

    

 

Φωτογραφία ή σχέδιο περιγραφής 

(επισυνάπτεται όταν είναι έτοιμο) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

 
 
 

ΕΠΑΙΝΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΝΕΙΑΣ  

ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Απονέμεται  _______________________________________________________________  

για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας 

«το παρελθόν μιλάει για το μέλλον: διάσωση και αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Κληρονομιάς»  

στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης της Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας.  

Καλαμάτα  ________________________ 

 

 

Ο Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων 
 

Δημήτριος Σαρρής 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης 
 

Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος 

Δάσκαλος 


