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Θέμα: Συνεργασία στο πλαίσιο του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Σχολικών Δραστηριοτήτων «Σχολικές
Βιβλιοθήκες και Δραστηριότητες» και του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας
Στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας λειτουργεί Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Σχολικών
Δραστηριοτήτων με θέμα «Σχολικές Βιβλιοθήκες και Δραστηριότητες», με σκοπό την ενίσχυση θεμάτων
βιβλιοθηκών, βιβλίων και φιλαναγνωσίας στην Εκπαίδευση. Το Δίκτυο υλοποιείται από τη Δομή της Δ.Π.Ε.
Μεσσηνίας «Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης», που δημιουργήθηκε για να ενισχύσει το έργο των σχολικών
μονάδων μέσα από το συντονισμό Ομάδων Εργασίας των Εκπαιδευτικών και συνεργασίες με θεσμικούς φορείς. Το
παραπάνω Δίκτυο λειτουργεί με το πλαίσιο της Απόφασης 8888/12-12-2016 και υποστηρίζεται από τον ιστότοπο
library.mysch.gr όπου μπορείτε να έχετε περισσότερη ενημέρωση γι’ αυτό. Το Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης
λειτουργεί με το πλαίσιο της Απόφασης 2876/18-05-2016 και υποστηρίζεται από τον ιστότοπο edulab.sch.gr, όπου
και πάλι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες. Πρόκειται για μια δομή εγκεκριμένη και υπό την αιγίδα
του ΥΠΠΕΘ αλλά και άλλων τοπικών και περιφερειακών θεσμικών φορέων, που συνεργάζεται με θεσμικούς φορείς
από όλους τους χώρους που σχετίζονται με την Εκπαίδευση και το Αναλυτικό Πρόγραμμα.
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, ως μια θεσμική βιβλιοθήκη, η οποία κατά κοινή ομολογία
δραστηριοποιείται, υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες και συνεργάζεται με τη Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας με τρόπο άριστο και
εξόχως ωφέλιμο για το έργο των Εκπαιδευτικών συνδέεται άμεσα με τους στόχους και τους σκοπούς του Τοπικού
Θεματικού Δικτύου Σχολικών Δραστηριοτήτων «Σχολικές Βιβλιοθήκες και Δραστηριότητες». Γι’ αυτό και σας
προτείνουμε να αποτελέσει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας συνεργαζόμενο φορέα του εν λόγω
Δικτύου, κάτι που θα ήταν μεγάλη χαρά.
Παράλληλα, η δυναμική της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, η οποία διακρίνεται για τα καινοτόμα
προγράμματα και τις βιωματικές δραστηριότητές της συνδέεται άμεσα με τους σκοπούς και τους στόχους του
Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας, με πολλές δυνατότητες κοινών δράσεων στο μέλλον. Γι’
αυτό και σας προτείνουμε να αποτελέσει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας συνεργαζόμενο θεσμικό
φορέα του Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας.
Και στις δύο περιπτώσεις συνεργασίας, το λογότυπο και το λεκτικό που θα μας υποδείξετε θα αναφέρεται στους
σχετικούς ιστοτόπους. Ευελπιστούμε στη θετική σας απάντηση στις παραπάνω προτάσεις συνεργασίας και είμαστε
στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης
Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος
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