
 
Θέμα: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Μεσσηνίας για συμμετοχή σε διεθνή διοργάνωση 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας σε συνέχεια της εγκυκλίου 4124/26-06-2017 προσκαλεί 
εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση «Summer Academy 2017», να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά μέχρι την 4η Ιουλίου και ώρα 13:00, μέσω του ιστοτόπου της 
διοργάνωσης (http://summeracademy.sch.gr) επιλέγοντας τον σχετικό υπερσύνδεσμο (link) του ιστοτόπου.  

Πλαίσιο Πρόσκλησης. Το «Summer Academy 2017» είναι μια διεθνούς επιπέδου επιμορφωτική δραστηριότητα, με θεματική 

έτους: «Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (Συ.Δι.Μα.Δ.), Εκπαιδευτική Ρομποτική και 
Προγραμματισμός για κινητές συσκευές “Android”» που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα από 9 ως 16 Ιουλίου, 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου «Ecomedia», με πανευρωπαϊκές συμμετοχές και επίσημη γλώσσα την 
Αγγλική. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του βιωματικού, πολιτισμικού και διεθνή χαρακτήρα της δραστηριότητας, 
ορισμένος αριθμός συμμετοχών θα καλυφθεί από εκπαιδευτικούς της Μεσσηνίας.  Οι εκπαιδευτικοί που θα 
καλύψουν τον απαραίτητο αριθμό θα συμμετέχουν στη διοργάνωση τόσο στο κύριο μέρος της, που αφορά τις 
Τ.Π.Ε., όσο και στις παράλληλες δραστηριότητες πολιτισμικής βιωματικής επιμόρφωσης στους θεματικούς άξονες 
(α) της μεσογειακής διατροφής (mediteranean diet) και (β) του περιορισμού της διατροφικής σπατάλης (zero food 
waste). Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενό της οι ενδιαφερόμενοι/ες θα 
πρέπει να επισκεφτούν τον προαναφερθέντα ιστότοπο (http://summeracademy.sch.gr). 

Επιλογή επιμορφούμενων εκπαιδευτικών Μεσσηνίας. Όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων και φορέων 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. Μεσσηνίας κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017 μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
ηλεκτρονικά όπως προαναφέρθηκε. Η επιλογή θα γίνει με βάση τον αριθμό θέσεων που θα οριστεί από τη 
διοργάνωση, με προτεραιότητα στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής της διοργάνωσης (Διαχειριστές έργων και 
μέλη) και με βάση τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλωθούν στη διαδικτυακή εκδήλωση ενδιαφέροντος. Τα πεδία 
των στοιχείων αυτών είναι ορατά στη σχετική σελίδα για όλους/ες. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) που θα δηλώσουν 
κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Οι εκπαιδευτικοί που δε θα επιλεγούν, διατηρούν την προτεραιότητά τους σε 
τυχόν μελλοντικές ομοειδής επιμορφωτικές δραστηριότητες της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας (όταν ο αριθμός 
συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος) καθώς θα καταχωρηθούν στο μητρώο επιμορφώσεων και διαπιστεύσεων 
της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας. 
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Καλαμάτα,      30/06/2017 
 
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4138 

     ΠΡΟΣ:    
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝ:     

1. Εκπαιδευτικούς Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας 
(ανάρτηση στην ιστοσελίδα σχολικών 
δραστηριοτήτων) 
2. Εκπαιδευτικούς Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας  
(δια της Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας) 
3. Εκπαιδευτικούς Φορέων ΥΠ.Π.Ε.Θ. Μεσσηνίας  
(δια του Φορέα τους) 
  
1. Διεύθυνση Σπουδών  Πρωτοβάθμιας  
 Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄  
2. Περιφερειακή Διεύθυνση  
Πρωτ. και Δευτ. Εκπ. Πελοποννήσου 
3. Προϊστάμενη Παιδαγωγικής-Επιστημονικής  
Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
4. Σχολικούς/ες Συμβούλους Μεσσηνίας 
5. Συντελεστές Θερινής Ακαδημίας Δ.Π.Ε. 
Μεσσηνίας 
6. Ομάδες Εργασίας Εργαστηρίου Βιωματικής 
Εκπαίδευσης (δια της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης)  

Έδρες τους__ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ταχ. Διεύθυνση    
Τ.Κ.- Πόλη 
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο 
Τηλ/πο (fax) 
Ηλ. ταχ. (email) 
Ιστότοπος 

: Διοικητήριο (6ος Όροφος) 
: 24131- Καλαμάτα 
: Δημήτριος Σαρρής 
: 2721 3 61544 
: 2721 3 61481 
: messinia@sch.gr  
: activities.mysch.gr  

     

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης 
 

Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος 

Δάσκαλος 
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