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ΚΟΙΝ: 1. Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄
(Δια της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
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4. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων
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Καλαμάτας
Έδρες τους

Θέμα: Εκπαιδευτικοί «πρεσβευτές εκπαιδευτικής καινοτομίας»
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας προκειμένου να συμβάλλει στο έργο των εκπαιδευτικών,
που πραγματοποιείται λόγω της συνεργασίας της Εκπαίδευσης με θεσμικούς φορείς (ιδρύματα, ερευνητικά και
άλλα κέντρα, μουσεία κ.λπ.) και με σκοπό να ενισχύσει τη διασχολική και διεκπαιδευτική συνεργασία,
διοργανώνει το πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων «πρεσβευτές εκπαιδευτικής καινοτομίας» και
ενθαρρύνει τους/τις εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σχετικά, να συμμετέχουν σε αυτό.
Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά σχετικά με μια καινοτόμο
εκπαιδευτική πρακτική για την οποία έχουν επιμορφωθεί ή διαθέτουν εκπαιδευτικό υλικό, καλούνται να
απευθυνθούν, εφ’ όσον το επιθυμούν, στις σχολικές μονάδες προκειμένου (ενδεικτικά):
(α) να διανείμουν ή να δανείσουν εκπαιδευτικό υλικό που προορίζεται για το σκοπό αυτό (έντυπα,
εκπαιδευτικό υλικό, μουσειοσκευές, μουσειοβαλίτσες, βαλίτσες δραστηριοτήτων κ.λπ.), το οποίο έχουν
χρησιμοποιήσει ή και δημιουργήσει στο πλαίσιο της βιωματικής μάθησης στη σχολικής τους μονάδα.
(β) να παρέχουν ενημέρωση σε σχολικές μονάδες ή εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο συγκεκριμένων δημιουργικών
συνεργασιών για τη χρήση υλικού ή για άλλες πρακτικές που υλοποιούνται εμπράγματα ή ψηφιακά.
(γ) να ενημερώνουν με αποστολή μηνύματος τις σχολικές μονάδες και τους/τις εκπαιδευτικούς για ψηφιακό
υλικό και εκπαιδευτικές ιστοσελίδες που διαθέτουν στην προσωπική τους ιστοσελίδα ή ιστολόγιο του
Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.
Το εκπαιδευτικό υλικό, η πληροφόρηση και όποια άλλη πηγή εκπαιδευτικών πόρων θα πρέπει να αφορά σε
θεσμικούς φορείς και να υπάρχει η σχετική έγκριση όποτε αυτό απαιτείται. Η δραστηριότητα εντάσσεται στο
Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης, στο οποίο θα υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα ανάλογων
πολλαπλασιαστικών δράσεων. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αποστέλλουν την πρότασή τους στις Σχολικές
Δραστηριότητες (messinia@sch.gr) δια μέσου της σχολικής τους μονάδας και έπειτα από σχετική απόφαση του
συλλόγου διδασκόντων/ουσων, που θα προτείνει τον/την εκπαιδευτικό για «Πρεσβευτή/πρέσβειρα
Εκπαιδευτικής Καινοτομίας», αναφέροντας απλά τον αριθμό πράξης της απόφασης. Εφόσον αυτή υλοποιηθεί
ο/η εκπαιδευτικός θα λαμβάνει την επισυναπτόμενη βεβαίωση τιμητικής μνείας «Πρεσβευτή/Πρέσβειρας
Εκπαιδευτικής Καινοτομίας» για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης
Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος
Δάσκαλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΕΠΑΙΝΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΝΕΙΑΣ
«ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ/ΠΡΕΣΒΕΙΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»
Απονέμεται στ_________________________________ για τη συμμετοχή τ____ στο πρόγραμμα της Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας
«Πρεσβευτής/Πρέσβειρα Εκπαιδευτικής Καινοτομίας»
για την πολλαπλασιαστική δραστηριότητα στην εκπαιδευτική καινοτομία,
και τη συμβολή στη διασχολική και διεκπαιδευτική συνεργασία.
Καλαμάτα ________________________
Ο Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης

Δημήτριος Σαρρής

Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος
Δάσκαλος

