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Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα σχολεία της Με-
σαράς, έδωσαν το παρών την περασμένη Δευτέρα 12 Μαΐου  στο Πολύ-
κεντρο Μοιρών για να παρακολουθήσουν το σεμινάριο που οργάνωσε 

η Σχολική Σύμβουλος της 8ης Εδαφικής Περιφέρειας κ. Ειρήνη Μπαγιάτη, με 
ομιλητές την ίδια, την Δρ. Καλλιόπη Τρούλη  - Επίκουρη Καθηγήτρια Πανε-
πιστημίου Κρήτης & τον Δρ. Κωνσταντίνο Τριπολιτάκη, Σχολικό Σύμβουλο. 

Το σεμινάριο άρχισε με την ομιλία της δι-
οργανώτριας Δρ. Μπαγιάτη Ειρήνης-Σχο-
λικής Συμβούλου 8ης Περιφέρειας Π.Ε.Ν. 

Ηρακλείου που αναφέρθηκε στο θέμα της 
«Καλής διδασκαλίας και στα χαρακτηρι-
στικά του αποδοτικού εκπαιδευτικού».Η κ. 

Μπαγιάτη τόνισε ότι «η καλή διδασκαλία 
συντελείται σε ένα δημοκρατικό – συμμε-
τοχικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, όπου ο εκπαι-
δευτικός εκδηλώνει εμπράκτως:  ενδιαφέ-
ρον, φροντίδα και παροχή ίσων ευκαιριών 
και δυνατοτήτων μάθησης σε όλους τους 
μαθητές,σεβασμό στο πρόσωπο, στα δι-
καιώματα και στις ανάγκες των μαθητών 
του με παράλληλη ανάδειξη και των δικών 
τους ευθυνών και υποχρεώσεων για την 
εκπαίδευσή τους, καθώς και  πίστη στις 
δυνατότητες όλων των μαθητών και στην 
αξία των εμπειριών που ήδη κατέχουν για 
την κατάκτηση νέων μορφών μάθησης και 
ανάπτυξης».

Δεξιότητα
Η Δρ. Καλλιόπη Τρούλη  - Επίκουρη Καθη-
γήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Προ-
σχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης ανέπτυξε το θέμα: «Ανάπτυξη και 
αξιολόγηση της γραφοκινητικής δεξιότητας 
στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλι-
κία». Αναλυτικότερα η εισηγήτρια ανέλυσε 
πως τα παιδιά χειρίζονται το σώμα τους και 
το εργαλείο γραφής κατά τη γραφική τους 
εργασία, τη σημασία της ανάπτυξης της λε-
πτής τους κινητικότητας και της ικανότητάς 
τους να αντιγράφουν λέξεις και σχήματα 
με και χωρίς την παρουσία προτύπου. «Για 
να αναπτυχθεί η γραφοκινητική δεξιότητα 
θα πρέπει να εντοπιστούν έγκαιρα τυχών 

δυσκολίες που του παρουσιάζονται και 
εμποδίζουν τη γραφική έκφραση του παι-
διού επιδρώντας αρνητικά στη σχολική του 
επίδοση, στο κίνητρο του για μάθηση και 
στην αυτοεκτίμησή του» επεσήμανε η κ. 
Τρούλη.

Ειδικές ανάγκες
Ο Δρ. Τριπολιτάκης Κωνσταντίνος - Σχο-
λικός Σύμβουλος 16ης Περιφέρειας Ειδι-
κής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Κρήτης) είχε 
τίτλο εισήγησης»Ζητήματα Διαχείρισης της 
Ένταξης και Συμπερίληψης των Μαθητών 

με Αναπηρίες ή/και Ειδικές 
Εκπαιδευτικές ανάγκες στη 
Γενική Εκπαίδευση». Η ει-
σήγηση είχε σκοπό, ανακα-
λώντας γνώσεις, βιώματα,  
τεχνικές καιστρατηγικές, σε 
επιστημονικό, παιδαγωγικό 
και «διοικητικό» επίπεδο, 
μέσα από μια «μετασχημα-
τιστική πρακτική»- ανατρο-
φοδότηση, αναστοχασμό, 
να δώσει έμφαση στην κα-
λυτέρευση της πρακτικής 
για την ένταξη και συμπε-
ρίληψη των μαθητών με 
αναπηρίες ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες 
στη Γενική Εκπαίδευση.
Οι τρεις εισηγητές κράτη-
σαν αμείωτο το ενδιαφέ-
ρον του ακροατηρίου, ενώ 
δέχτηκαν πλήθος ερωτή-
σεων σε σχέση με τα θέ-
ματα που ανέπτυξαν και 
εισέπραξαν το θερμό χει-
ροκρότημα των παρευρι-
σκομένων εκπαιδευτικών.

Καλή διδασκαλία από 
αποδοτικούς εκπαιδευτικούς

Σεμινάριο Εκπαιδευτικών στο Πολύκεντρο Μοιρών

Η Σχολική Σύμβουλος  κ. Ειρήνη Μπαγιάτη, & η Δρ. Καλλιόπη ΤρούληΤο Πολύκεντρο γέμισε εκπαιδευτικούς

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Τριπολιτάκης


