ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης,
Οργάνωσης, Διαφάνειας,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Μεσσήνη: 24/10/2014
Αρ. Πρωτ.: 37024

Ταχ. Δ/νση: Δημάρχου Π. Πτωχού
24 200 -ΜΕΣΣΗΝΗ
Πληροφορίες: Δήμητρα Μαθιοπούλου
Γεωργία Καραστάθη
Τηλ: 27223-60106 & 60112
E-mail: dmathiopoulou@messini.gr
gkarastathi@messini.gr

ΠΡΟΣ: 1. Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Διοικητήριο
24 100-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

2. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Διοικητήριο
24 100-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΟΙΝ:

ΚΟΙΝ: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Δ/νση ΣΕΠΕΔ
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 – Μαρούσι
Υπόψη κ. Σακκοπούλου
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής σε Διήμερο Εργαστήριο στην Αρχαία Μεσσήνη»

Ο Δήμος Μεσσήνης στα πλαίσια του «Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος
στην Αρχαία Μεσσήνη» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,
«Δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση», Δράση 2: Ανάπτυξη εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων στον τομέα του πολιτισμού και δημιουργία αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού)
διοργανώνει διήμερο εργαστήριο με θέμα τη συγγραφή εκπαιδευτικών σεναρίων για το Θέατρο,
την Αγορά, το Γυμνάσιο και το Στάδιο στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2014 στον αρχαιολογικό
χώρο της αρχαίας Μεσσήνης ως εξής: το Σάββατο από τις 09:30 το πρωί μέχρι τις 18:00 με
διάλειμμα για γεύμα στην αρχαία Μεσσήνη και την Κυριακή από τις 09:30 το πρωί μέχρι τις 14:00.
Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν να παρουσιάσουν
τις ιδέες, τις προτάσεις τους και να συγγράψουν μέσα από ομάδες εργασίας εκπαιδευτικά σενάρια
για το Θέατρο, την Αγορά, το Στάδιο και το Γυμνάσιο της αρχαίας Μεσσήνης.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Για κάθε εκπαιδευτικό σενάριο που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να υπάρχει μία εισαγωγή που θα
προσφέρει όλες τις σημαντικές πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει ο μαθητής. Το κάθε
σενάριο θα χωρίζεται σε τρεις χρονικές φάσεις:
-Πριν από την επίσκεψη

Σε αυτή τη φάση το σενάριο θα προετοιμάζει τους μαθητές για την επίσκεψή τους στον
αρχαιολογικό χώρο. Εδώ, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να εξετάσει τρόπους που θα προκαλέσουν
την προσοχή των μαθητών και θα τους κάνει να ενδιαφερθούν για τα μνημεία ή τα ευρήματα του
χώρου που θα επισκεφθούν. Θα πρέπει να θέσει ερωτήματα στους μαθητές τέτοια ώστε να
εντοπίσει τις σχετικές γνώσεις που οι μαθητές ήδη κατέχουν. Έχοντας διαπιστώσει το γνωστικό
επίπεδο της τάξης θα μπορεί να θέσει τα ερωτήματα που θα καλεστούν οι μαθητές να
απαντήσουν μέσω της επίσκεψή τους. Τέλος, θα πρέπει να σχεδιάσει και οργανώσει την επίσκεψή
τους στον αρχαιολογικό χώρο και να δώσει όλες τις πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σενάριο που
έχει σχεδιάσει, ώστε οι μαθητές κατά την άφιξή τους στο χώρο του μουσείου να γνωρίζουν ήδη τι
έχει οριστεί για αυτούς.
-Επίσκεψη
Οι μαθητές προμηθεύονται τις φορητές συσκευές και ξεναγούνται στον αρχαιολογικό χώρο. Θα
πρέπει να συγκεντρώσουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται για να απαντήσουν τα
ερωτήματα που τους έχουν τεθεί πριν την επίσκεψή τους μέσα από την παρατήρηση των
εκθεμάτων και των μνημείων. Με την ολοκλήρωση αυτή της διαδικασίας θα βρίσκονται πια σε
θέση να εξηγήσουν τις απαντήσεις τους και, μάλιστα, επικαλούμενοι παρατηρήσεις τους στο
πλαίσιο της επίσκεψης.
-Μετά την επίσκεψη
Έχοντας επιστρέψει στην τάξη μετά την επίσκεψή τους στον αρχαιολογικό χώρο κι έχοντας
ολοκληρώσει πια το εκπαιδευτικό σενάριο που τους έθεσε ο εκπαιδευτικός, μπορούν να
συζητήσουν αναλυτικότερα για τις λεπτομέρειες του εκπαιδευτικού σεναρίου και τις απαντήσεις
που πρότειναν μέσω των εκθεμάτων.
Τα σενάρια που θα αναπτυχθούν (20 – 30) μπορεί να αφορούν στην ακουστική του αρχαίου
θεάτρου (φυσική), στη βίωση αθλημάτων της αρχαιότητας (φυσική αγωγή), στη διοργάνωση
αγώνων αντιλογίας για θέματα που αφορούν στις σύγχρονες κοινωνίες (κοινωνικές επιστήμες), την
ιστορία της πόλης της Μεσσήνης, τους κατοίκους της, την καθημερινή ζωή τους, τα σπίτια τους και
τις δραστηριότητες τους, την ύδρευση και την αποχέτευση, την οικονομική ζωή της πόλης κ.α. Στο
πλαίσιο της δράσης αυτής αναμένεται να σχεδιαστούν, να υλοποιηθούν και να αξιολογηθούν 20
εκπαιδευτικά σενάρια που θα καλύπτουν όλες τις θεματικές περιοχές του αναλυτικού
προγράμματος. Στα σενάρια μπορεί να συμπεριλαμβάνονται παιγνίδια με πληροφορίες σχετικά με
την επίσκεψη των μαθητών στην αρχαία Μεσσήνη, όπως σταυρόλεξα, κουίζ κ.α.
Τα καλύτερα σενάρια θα αναρτηθούν σε μια διαδικτυακή εφαρμογή που θα υποστηρίζει τη
δημιουργία, την υλοποίηση και την καταγραφή εκπαιδευτικών σεναρίων επισκέψεων στον
αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης. Η διαδικτυακή εφαρμογή θα αποτελείται: α) από ένα
περιβάλλον συγγραφής/σχεδίασης του εκπαιδευτικού σεναρίου της κάθε επίσκεψης, β) από μία
ψηφιακή βιβλιοθήκη εκπαιδευτικών σεναρίων και γ) από το περιβάλλον παρουσίασης μέσω του
οποίου θα γίνεται διαθέσιμο το ψηφιακό περιεχόμενο στους μαθητές που θα επισκέπτονται το
χώρο.
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Σκοπός είναι να μπορούν οι μαθητές με τη βοήθεια της τεχνολογίας, που προσφέρουν οι φορητές
συσκευές (ταμπλέτες), να καθοδηγούνται στα εκθέματα και να αξιοποιούν την επίσκεψή τους στο
μέγιστο βαθμό, δεδομένου ότι θα ακολουθούν τη διαδρομή που ο εκπαιδευτικός έχει επιλέξει για
αυτούς ως βέλτιστη, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σενάριο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΗ
Η δράση αυτή απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας, οι
οποίοι έχουν στοιχειώδεις γνώσεις ΤΠΕ και οι οποίοι θα εργαστούν σε ομάδες εργασίας και σε
διαφορετικά σημεία του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Μεσσήνης για τη δημιουργία των
εκπαιδευτικών σεναρίων.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
Η διεξαγωγή του βιωματικού εργαστηρίου θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τους
εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν, ώστε να αποκτήσουν χρησιμοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες
τις απαραίτητες δεξιότητες δημιουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων και ψηφιακού υλικού για την
παρουσίαση των Πολιτιστικών Προγραμμάτων των Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των
Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο Δήμος Μεσσήνης θα καλύψει όλα τα έξοδα, μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ για:

τη μετακίνηση των συμμετεχόντων με λεωφορείο από και προς την αρχαία Μεσσήνη.

το γεύμα στην αρχαία Μεσσήνη, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014.

τα υλικά και τα αναλώσιμα (γραφική ύλη, φάκελοι, κ.ά.) του εργαστηρίου.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής είναι μεγάλος, τότε για την επιλογή των
εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας παραλαβής των αιτήσεων.
Ο Δήμος Μεσσήνης θα χορηγήσει Βεβαιώσεις Συμμετοχής.
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη
αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή, 07 Νοεμβρίου 2014 στο email:
itherios@messini.gr
Επισυνάπτεται
• Αίτηση Συμμετοχής
• Ενδεικτικό Πρόγραμμα Εργαστηρίου
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.
Ο Δήμαρχος Μεσσήνης
Στάθης Αναστασόπουλος

ΔΗΜΟΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
στο Διήμερο Εργαστήριο στην Αρχαία Μεσσήνη
με θέμα τη συγγραφή εκπαιδευτικών σεναρίων για το Θέατρο, την Αγορά, το Γυμνάσιο και το
Στάδιο
στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.
Σάββατο 22 Νοεμβρίου, ώρες 09:30 έως 18:00 & Κυριακή 23 Νοεμβρίου, ώρες 09:30 έως 14:00
Προσωπικά στοιχεία
Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Μητρώνυμο:
Ειδικότητα:
ΠΕ
Σχολείο Υπηρεσίας:
Τηλέφωνο Σχολικής Μονάδας
Υπηρεσίας:
Φορητό προσωπικό τηλέφωνο
(υποχρεωτικό)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Δηλώνω
ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στο Διήμερο Εργαστήριο στην Αρχαία Μεσσήνη με θέμα τη
συγγραφή εκπαιδευτικών σεναρίων για το Θέατρο, την Αγορά, το Γυμνάσιο και το Στάδιο στον
αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, ώρες 09:30 έως 18:00 και
την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, ώρες 09:30 έως 14:00.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και
θα ειδοποιηθούν όλοι οι αιτούντες για τη συμμετοχή τους στην Ημερίδα.
Πληροφορίες: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, κ. Θεριός Ηλίας
Tηλ. 27223-60140
e-mail:
itherios@messini.gr
Ο/Η αιτών/ούσα
(Ονοματεπώνυμο)

………………………………

Ενδεικτικό Πρόγραμμα

του Διήμερου Εργαστηρίου στην Αρχαία Μεσσήνη
με θέμα τη συγγραφή εκπαιδευτικών σεναρίων για το Θέατρο, την Αγορά, το Γυμνάσιο και το
Στάδιο
στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης.

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014
08:30
09:30
09:30-10:00
10:00
12:00 -12:15
14:00
15:30
18:00
19:00

Αναχώρηση εκπαιδευτικών από πλατεία Καλαμάτας για τη Μεσσήνη και για την
αρχαία Μεσσήνη.
Άφιξη στην Αρχαία Μεσσήνη. Εγγραφές και Παραλαβή φακέλων με τα
απαραίτητα υλικά.
Καλωσόρισμα και Ενημέρωση για τους Στόχους του Εργαστηρίου και για τη
μεθοδολογία της δράσης. Χωρισμός των εκπαιδευτικών σε ομάδες εργασίας και
προσδιορισμός πεδίου μελέτης.
Έναρξη του εργαστήριου.
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Γεύμα όλων των συμμετεχόντων σε εστιατόριο στην αρχαία Μεσσήνη.
Συνέχεια του εργαστήριου και συγγραφή σεναρίων.
Αναχώρηση από αρχαία Μεσσήνη για τη Μεσσήνη και για την πλατεία της
Καλαμάτας.
Άφιξη των εκπαιδευτικών στην πλατεία της Καλαμάτας.

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014
08:30
09:30
12:00 -12:15
13:30
13:30-14:00
14:00
15:00

Αναχώρηση των εκπαιδευτικών από την πλατεία της Καλαμάτας για τη Μεσσήνη
και για την αρχαία Μεσσήνη.
Έναρξη εργαστήριου και συγγραφή σεναρίων.
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Ολοκλήρωση της συγγραφής των σεναρίων.
Συμπεράσματα – Αξιολόγηση του Εργαστηρίου.
Αναχώρηση από την αρχαία Μεσσήνη για τη Μεσσήνη και για την πλατεία της
Καλαμάτας.
Άφιξη των εκπαιδευτικών στην πλατεία της Καλαμάτας.

