
 

Θέμα:  Ημερίδα Προβολής και Ανταλλαγής  Καλών Πρακτικών  

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εργαστήριο 
Βιωματικής Εκπαίδευσης) και τη Σχολική Σύμβουλο Π.Ε. 6ης εκπαιδευτικής Περιφέρειας Μεσσηνίας διοργανώνει 
«Ημερίδα Προβολής  και  Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών» των εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, το Σάββατο 
27 Ιανουαρίου 2017. Σκοπός της ημερίδας είναι η γνωριμία «από εκπαιδευτικό προς εκπαιδευτικό», καλών 
πρακτικών σε θέματα Εκπαίδευσης (π.χ. Δραστηριότητες, προγράμματα, βιωματική εκπαίδευση, καινοτομία στην 
εκπαίδευση, άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία) αλλά και θέματα Διοίκησης Εκπαίδευσης που ενισχύουν το έργο 
της σχολικής μονάδας. 

Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν θα διατεθεί λεωφορείο. Η αναχώρηση θα γίνει από 
την Καλαμάτα (Διοικητήριο) ώρα 08:00 π.μ. και η επιστροφή από τα Φιλιατρά περίπου στις 04:00 μ.μ. Οι σχολικές 
μονάδες μπορούν να ορίσουν έναν/μία εκπαιδευτικό-εισηγητή  που σε χρονικό διάστημα μιας παρουσίασης (από 
10 ως 20 λεπτά) μπορούν να παρουσιάσουν και να κάνουν γνωστές μία ή περισσότερες καλές πρακτικές, δικές τους 
ή και άλλων εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας που εκπροσωπούν. Η παρουσίαση μπορεί να γίνει με τον τρόπο 
που θέλει ο κάθε εκπαιδευτικός, π.χ. βιωματικά, με σημειώσεις, με προβολή «διαφανειών», παρουσίαση εικόνων, 
βίντεο, αποσπασμάτων ήχου, φωτογραφιών κ.λπ. Οι καλές πρακτικές μπορούν να αφορούν οποιοδήποτε ζήτημα 
ενισχύει το έργο των εκπαιδευτικών και των στελεχών, από οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο παρελθόν και να 
έχουν οποιαδήποτε μορφή δραστηριότητας. Η Ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς, ανεξαρτήτως 
αν παρουσιάσουν καλές πρακτικές και εφόσον υπάρχουν θέσεις θα μπορούν και όσοι δεν παρουσιάζουν να 
μεταφερθούν με το προγραμματισμένο λεωφορείο, κατόπιν συνεννοήσεως στα στοιχεία που δίνονται παρακάτω.  

Η έναρξη της ημερίδας θα γίνει στις 9:30 π.μ. στο 3ο Δημοτικό σχολείο Φιλιατρών. Μετά τη λήξη, περίπου στις 
02:00 μ.μ. θα παρατεθεί ελαφρύ γεύμα και θα ακολουθήσει επίσκεψη στο καινούριο Φιλιατρινό φράγμα καθώς και 
ξενάγηση στον Βυζαντινό ναό του Σωτήρος στη Χριστιανούπολη. Το πρόγραμμα θα κλείσει με κέρασμα καφέ από 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο του όμορφου χωριού της Τριφυλίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, και οι εισηγητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν ως τις 19/01/2018 είτε με email 
(mail@3dim-filiatr.mes.sch.gr) είτε τηλεφωνικά (6938704202 Ιωάννης Αλεξανδρόπουλος-Διευθυντής του 3ου 
Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών) για τον έγκαιρο σχεδιασμό του προγράμματος των εισηγήσεων, αλλά και της 
μεταφοράς των ενδιαφερομένων. Επίσης μπορούν να απευθύνονται για τυχόν τεχνική υποστήριξη, για την 
διαμόρφωση του ψηφιακού υλικού τους κ.λπ. στη Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας (Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης) 
(lab@sch.gr και στα τηλέφωνα 2721361544, 6932153845 – Δημήτριος Σαρρής). 

   

 

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

            ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
                                            ---- 

 

 
Καλαμάτα,      11/01/2018 

Α.Π.:    146 

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 Π.Ε. Μεσσηνίας 
4. Φορείς ΥΠ.Π.Ε.Θ. Νομού Μεσσηνίας 
5. Πολιτιστικός Σύλλογος Χριστιανούπολης 
(δια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών) 
6. Εμπορικός Σύλλογος Φιλιατρών 
(δια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατρών) 

 
Έδρες τους_____ 

 
 
 
 
 
 
 

 

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   
: activities.mysch.gr,   edulab.sch.gr  

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης 
 

Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος 

Δάσκαλος 
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