
Θέμα: Πρόσκληση προς όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς για εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεργασίας –
συμμετοχής στο Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης  

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης (Ε.Β.Ε.) προσκαλούνται όλοι όσοι/ες 
ενδιαφέρονται να μοιραστούν τις ιδέες και τις πρακτικές τους στην τάξη με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους. Το Ε.Β.Ε., όπως φανερώνει και ο τίτλος του, στοχεύει να καλλιεργήσει με 
εργαστήρια την βιωματικότητα, δηλαδή τις δραστηριότητες που ανακαλύπτει και εισάγει ο/η καθένας/καθεμιά 
στην τάξη του Νηπιαγωγείου ή του Δημοτικού Σχολείου, Γενικού ή Ειδικού, κάνοντας το μάθημα δημιουργικό, 
αποδοτικό, θετική εμπειρία για τους/τις μαθητές/τριες. Στο Ε.Β.Ε. οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό των 
σχολικών μονάδων μπορούν να πραγματοποιήσουν οτιδήποτε από τις ενδεικτικές παρακάτω προτάσεις:  

(α) να καταθέσουν προφορικά ή γραπτά (ή και τα δύο) την ιδέα τους – σχέδιο μαθήματος, εκπαιδευτικό 
σενάριο και ό,τι σχετικό – ώστε να εφαρμοστεί και από άλλους/ες στην τάξη ή κατά την επίσκεψή τους στο 
Μουσείο του Ε.Β.Ε. (στεγάζεται στο 10ο Δ. Σχ. Καλαμάτας), 

(β) να υλοποιήσουν μια ιδέα τους κατά την επίσκεψη της ομάδας τους στο Μουσείο του Ε.Β.Ε., αφού 
ενημερωθούν για τις δυνατότητες και τις θεματικές του, 

(γ) να επιμορφωθούν ατομικά ή ομαδικά ώστε να χρησιμοποιούν το Ε.Β.Ε. και το Μουσείο, 
(δ) να συμμετέχουν ως εμψυχωτές/εμψυχώτριες στις βιωματικές επιμορφώσεις και μετεκπαιδεύσεις του Ε.Β.Ε. 
(ε) να συμμετέχουν στην επιστημονική ομάδα που θα συσταθεί για την λειτουργία του Ε.Β.Ε. και κυρίως του 

Μουσείου, που βρίσκεται σε ανάπτυξη. 
(στ) να συνεισφέρουν με κείμενα, εικόνες και άλλο υλικό στις εκδόσεις του Ε.Β.Ε. με θέματα Βιωματικής 

Εκπαίδευσης, ώστε να μοιραστούν όσα έχουν δημιουργήσει με την Εκπαιδευτική Κοινότητα, 
(ζ) να προτείνουν όποια άλλη σχετική ιδέα, με σκοπό την επικοινωνία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, δηλαδή 

την «διεκπαιδευτική επικοινωνία», αναπτύσσοντας τη συνεργασία: «δάσκαλος/δασκάλα προς 
δάσκαλο/δασκάλα» (ο όρος με τη γενική έννοια από το: teacher to teacher (T2T)). 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί και το ενδιαφερόμενο προσωπικό σχολικών μονάδων 
παρακαλούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς 2016-2017 να συμπληρώσουν την φόρμα «Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος για διεκπαιδευτική συνεργασία στο πλαίσιο του Ε.Β.Ε.». που βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
Σχολικών Δραστηριοτήτων (http://activities.mysch.gr), ώστε να υπάρχει μια «Βάση δεδομένων» με στοιχεία 
επικοινωνίας και ενδεικτικά ενδιαφέροντα. Οι συνεργασίες με το Ε.Β.Ε. βεβαιώνονται εγγράφως. Προαιρετικά 
μπορούν να οδηγήσουν σε επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις κατά περίπτωση εντός και εκτός του Ε.Β.Ε.  

Επίσημος ιστότοπος του Ε.Β.Ε. με πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του είναι ο 
Http://literacy.sch.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Σχολικές 
Δραστηριότητες (messinia@sch.gr) ή το email του E.B.E. (literacy@sch.gr).  
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Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο (6ος Όροφος ) 
Τ.Κ.- Πόλη: 24100 - Καλαμάτα 
Πληρ/ες    : Δημήτρης Σαρρής  
Τηλέφωνο : 2721 3 61544 
FAX            : 2721 3 61481  
email         : messinia@sch.gr 
Ιστότοπος : www.messinia.mysch.gr 

                     

                       

                       Καλαμάτα,       03/11/2016 
 
                       Αριθμ. Πρωτ.:  7777 
 
           
          ΠΡΟΣ:   Σχολικές Μονάδες Διεύθυνσης 
                        Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας 
 
          ΚΟΙΝ:    1. Διεύθυνση Σπουδών  Πρωτοβάθμιας  
                        Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄  
                        (Δια της Περ. Δ/νσης  Π. & Δ. Εκπ. Πελλ/σου) 
                        2.Περιφερειακή Διεύθυνση  
                        Πρωτ. και Δευτ. Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 
                        3. Προϊστάμενη Παιδαγωγικής-Επιστημονικής  
                        Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
                        4. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων 
                        5. Κέντρο Περ/κής Εκπαίδευσης  Καλαμάτας 

Έδρες τους   
                        

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης  
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