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Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1581
ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτ. και Δευτ. Εκπ. Πελοποννήσου
2. Προϊστάμενη Παιδαγωγικής-Επιστημονικής
Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
3. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων
4.Υπηρεσίες ΥΠ.Π.Ε.Θ. Μεσσηνίας
Έδρες τους_____

Θέμα: Βιωματική Επιμόρφωση «Σχολικές Εκδόσεις» και υποστήριξη Εκδόσεων Σχολικών Μονάδων
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, προκειμένου να υποστηρίξει το δημιουργικό εκπαιδευτικό
έργο των σχολικών μονάδων, ειδικότερα στο θέμα έκδοσης εκπαιδευτικού υλικού, για το οποίο παρατηρείται
έντονο ενδιαφέρον και καταγράφεται σημαντική δραστηριότητα διοργανώνει Βιωματικές Επιμορφώσεις με θέμα
«Σχολικές Εκδόσεις», υποστηριζόμενες από το Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης.
Διαδικασία. Οι Βιωματικές Επιμορφώσεις μπορούν να πραγματοποιούνται ατομικά, ή ομαδικά, κατόπιν της
σχετικής απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών και μετά από συννενόηση με τις Σχολικές Δραστηριότητες,
εντός της σχολικής μονάδας ή στο Ε.Β.Ε. κατά προτίμηση ενώ ο/η/οι εκπαιδευτικός/οι έχουν ήδη ετοιμάσει το
τυχόν υπάρχον προς έκδοση υλικό σε αρχική – μη επεξεργασμένη – μορφή έντυπο ή ψηφιακό. τη συνέχεια θα
γίνονται οι κατά περίπτωση βιωματικές δραστηριότητες, όπου οι επιμορφούμενοι/ες θα φτάσουν σε μια
ολοκληρωμένη έκδοση του υλικού τους ηλεκτρονική, με δυνατότητα να είναι εκτυπώσιμη και έντυπη. Όλο το υλικό
που θα προκύψει από τις επιμορφώσεις θα διατίθεται από το διαδίκτυο από τον ιστότοπο των Σχολικών
Δραστηριοτήτων (http://activities.mysch.gr). Οι επιμορφούμενοι/ες θα λαμβάνουν βεβαίωση επιμόρφωσης.
Διδακτικές ενότητες. Κατά περίπτωση οι επιμορφούμενοι θα μπορούν να γνωρίσουν βιωματικά τις εξής ενότητες:
α) Αρχές ψηφιοποίησης υλικού και τήρησης διαδικτυακής σελίδας Σχολικών Εκδόσεων.
β) Αισθητική και διαμόρφωση προτύπων («ταμπλετών») εκπαιδευτικού υλικού και Σχολικών Εκδόσεων.
γ) Τύποι, δομές εκδόσεων και ψηφιακή υλοποίησή τους.
δ) Διαδικασίες τεκμηρίωσης εκδόσεων (ISBN, Βιβλιοθήκες, Θεσμικές Βάσεις δεδομένων και αποθετήρια).
ε) Μεθοδολογία διάθεσης του υλικού και των εκδόσεων στους/στις μαθητές/τριες.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν δια μέσου της σχολικής τους μονάδας με από
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο messinia@sch.gr με θέμα «Βιωματική Επιμόρφωση “Σχολικές Εκδόσεις”» και το/τα
όνομα/ονόματα των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, είτε για περαιτέρω πληροφόρηση, είτε για διοργνάνωση της
επιμόρφωσης.
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