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Ημερίδα εκπαιδευτικών στους Αγίους Δέκα
Με θέμα «Συνεργασία Σχολείου -Κοινότητας και Περιβάλλον»

Επιμορφωτική Ημερίδα παρα-
κολούθησαν την περασμέ-
νη Τρίτη 15 Νοεμβρίου  στη 

Μεσαρά, οι δάσκαλοι της 8ης Πε-
ριφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης νομού Ηρακλείου, η οποία 
διεξάχθηκε  στο Πνευματικό Κέ-
ντρο της ενορίας των Αγίων Δέκα, 
στην έδρα του Δήμου Γόρτυνας.

Η ημερίδα είχε θέμα  «Συνεργασία Σχο-
λείου – Κοινότητας & Περιβάλλον» και 
πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του 
Δήμου Γόρτυνας και του Συλλόγου Εκπαι-
δευτικών Π.Ε Μεσαράς «Η Φαιστός».
Στην ημερίδα, που ξεκίνησε το πρωί και 

ολοκληρώθηκε στις 2 το μεσημέρι, ανα-
πτύχθηκαν θέματα όπως εκπαιδευτικές, 
διερευνητικές δράσεις των σχολείων της 
8ης Περιφέρειας Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης νομού Ηρακλείου στο πλαίσιο 
της προσπάθειας μετασχηματισμού του 
σχολείου σε δημοκρατική κοινότητα και 
ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία. 
Η Σχολική Σύμβουλος της 8ης Περιφέρει-
ας Δρ  Ειρήνη Μπαγιάτη είχε αποστείλει  
πρόσκληση για την παρακολούθηση των 
εργασιών της ημερίδας σε όλα τα σχο-
λεία και τους δασκάλους, ενώ το παρών 
στην εκδήλωση έδωσε ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου «Φαιστός» Γρηγόρης Γιαμαλά-
κης. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρ-

χος Γόρτυνας Νίκος Σχοιναράκης και ο 
Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδα-
γωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Γιώργος Περι-
κλειδάκης.

Ικανοποίηση
Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Γόρτυ-
νας αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του 
για τη διεξαγωγή της ημερίδας τόνισε ότι 
«το σχολείο δε νοείται μόνο ως χώρος 
άντλησης πληροφοριών που θα τροφο-
δοτήσουν μελλοντικές επαγγελματικές 
πορείες, αλλά και ως χώρος καλλιέργειας 
και πολιτισμού των σημερινών μαθητών 
– αυριανών πολιτών, που συνδέει την 
αγωγή και την εκπαίδευση με τη φύση, 

την κοινωνία, την οικονομία, την τεχνο-
λογία και την παραγωγή».

Εισηγήσεις
Επιστημονικές εισηγήσεις έγιναν από την 
Σχολική Σύμβουλο κα. Ειρήνη Μπαγιάτη, 
ενώ για τη συνεργασία σχολείου- κοινό-
τητας αναφέρθηκε η κα. Ευγενία, Φλογα-
ϊτη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Τμήματος ΤΕΑΠΗ 
και Διευθύντρια του Εργαστηρίου «Περι-
βαλλοντική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη».
Η ημερίδα σημείωσε μεγάλη επιτυχία, 
καθώς την παρακολούθησαν αρκετοί δά-
σκαλοι, Διευθυντές Σχολείων, μέλη σχολι-
κών επιτροπών παιδείας, όπως ο κ. Νίκος 
Κοκκινάκης από τον Δήμο Γόρτυνας κ.α. 

Στο μικρόφωνο ο Δήμαρχος Γόρτυνας

Η κα. Ευγενία Φλογαϊτη Από την Ημερίδα που διοργάνωσε η κα Μπαγιάτη

Η Δημοτική Αρχή έδωσε το παρών

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη


