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ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες Διευθύνσεως
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
ΚΟΙΝ: 1. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε.
Τμήμα Α΄ (Δια της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Π. & Δ. Εκπ. Πελοποννήσου)
2. Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
3. Προϊστάμενη Παιδαγωγικής-Επιστημονικής
Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
5. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων
6. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Καλαμάτας.
7. Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας

Θέμα: Δημιουργία «άτυπου δικτύου για τις Σχολικές Δραστηριότητες στον Ταΰγετο»
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και
η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας
προτίθενται να οργανώσουν τις ήδη πραγματοποιούμενες σχολικές δραστηριότητες των σχολικών μονάδων στον
Ταΰγετο, ώστε να αναδειχτούν συντονισμένα οι εκπαιδευτικές και πολιτισμικές πτυχές του όρους, αλλά και να
προστεθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κι άλλες δραστηριότητες, από τους φορείς που σχετίζονται με τον
Ταΰγετο. Η ανάδειξη των εκπαιδευτικών και πολιτισμικών πτυχών του Ταϋγέτου, μπορεί να γίνει ώστε
ωφελούμενο να είναι επιπροσθέτως και το κοινό, γονείς και κηδεμόνες, εντός και εκτός Μεσσηνίας, που
επισκέπτονται και απολαμβάνουν τον Ταΰγετο.
Για τους σκοπούς αυτούς, προγραμματίζεται η συγκρότηση ενός «άτυπου δικτύου για τις Σχολικές Δραστηριότητες
στον Ταΰγετο», που θα συντονίζει τις προσπάθειες και τις δυνατότητες προς την κατεύθυνση αυτή. Παράλληλα, το
δίκτυο αυτό θα προωθεί στις σχολικές μονάδες και στο κοινό πληροφόρηση για δραστηριότητες που θα μπορούν
να κάνουν σε σχέση με τον Ταΰγετο.
Οι σχολικές μονάδες, που με κάποιον τρόπο επιθυμούν να συσχετιστούν με τον Ταΰγετο, π.χ. εκδρομή –
εκπαιδευτική επίσκεψη, προηγούμενη ή μελλοντική σχολική δραστηριότητα ή πρόγραμμα σε σχέση με τον
Ταΰγετο κ.λπ., συνεπώς και να ενταχθούν στο άτυπο δίκτυο με τη συγκρότησή του, παρακαλούνται να
αποστείλουν ένα απλό email με θέμα «Συμμετοχή στο «άτυπο δίκτυο για τις Σχολικές Δραστηριότητες στον
Ταΰγετο» στο taygetos@sch.gr αναφέροντας το ονοματεπώνυμο ενός τουλάχιστον εκπαιδευτικού, με τον/την
οποίο/α θα υπάρχει επικοινωνία. Κάθε πληροφορία και υλικό θα αναρτάται στον ιστότοπο
http://activities.mysch.gr. Για κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Σχολικές Δραστηριότητες και το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γενικών θεμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων messinia@sch.gr .

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης
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