
Οι Διευθυντές & Διευθύντρι-
ες και οι Προϊστάμενοι & 
Προϊστάμενες των Δημοτι-

κών Σχολείων της 8ης Περιφέρειας 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νο-
μού Ηρακλείου παρακολούθησαν  
Συνάντηση Εργασίας την περασμέ-
νη Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου, 
από τις 10 το πρωί έως τις 2 το με-
σημέρι, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Μοιρών, με θέμα: «Προγραμματι-
σμός λειτουργίας των σχολείων 
για το διδακτικό έτος 2017-2018».  

Η Συνάντηση Εργασίας υλοποιήθηκε από 
τη Σχολική Σύμβουλο 8ης Περιφέρειας 
Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Δρ. Μπαγιάτη Ειρήνη 
προκειμένου να γίνει ενημέρωση – συ-
ζήτηση για το νέο θεσμικό πλαίσιο λει-
τουργίας των Δημοτικών σχολείων, όπως 
καθορίζεται από το προεδρικό διάταγμα 
79/2017 και να δοθούν οδηγίες για τους 
βασικούς άξονες προγραμματισμού και 

σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου 
των Δημοτικών σχολείων της Μεσαράς το 
τρέχον διδακτικό έτος 2017-2018. Ακόμη, 
υπήρξε καθοδήγηση για τη βέλτιστη επί-
λυση τυχόν δυσκολιών κατά την σύντα-
ξη του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος 
Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού 
Σχολείου, καθώς από το τρέχον διδακτι-
κό έτος αρχίζει η καθολική εφαρμογή 
του συμπεριλαμβάνοντας και ολιγοθέσια 
σχολεία, μετά από σχετική υπουργική 
απόφαση του ΥΠ.ΠΕ.Θ. 

Επιμορφωτικές δράσεις
Ακόμη, έγινε ενημέρωση από τη Σχολι-
κή Σύμβουλο για τις επικείμενες επιμορ-
φωτικές δράσεις που θα υλοποιηθούν 
στα σχολεία της 8ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. 
Ηρακλείου, προκειμένου οι εκπαιδευτι-
κοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
των νέων προγραμμάτων σπουδών. Ει-
δικότερα, συζητήθηκε η συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών των δημοτικών σε σειρά 
προαιρετικών επιμορφωτικών σεμιναρί-
ων που διοργανώνονται από την αρμόδια  
Σχολική Σύμβουλο Δρ. Μπαγιάτη Ειρή-
νη  σε συνεργασία με το Δήμο Φαιστού 
και τη Μονάδα Σχολικής Ψυχολογίας του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης του Παν/μίου Κρήτης με 
Υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Ματσόπουλο 
Αναστάσιο, με θέμα «Ανάπτυξη της Ψυχι-
κής Ανθεκτικότητας στη Σχολική Κοινότη-

τα». Η ψυχική ανθεκτικότητα αναφέρεται 
στις διαδικασίες προσαρμογής στο κοι-
νωνικό περιβάλλον, παρά την πιθανότητα 
ύπαρξης δύσκολων και αντίξοων συνθη-
κών. Σκοπός της δράσης είναι η ανάδειξη 
του ιδιαίτερου ρόλου του σχολικού περι-
βάλλοντος  στην  προαγωγή της ψυχικής 
ανθεκτικότητας, αλλά και στη διασύνδε-
ση σχολείων, οικογενειών και φορέων της 
ευρύτερης κοινότητας που διαδραματί-
ζουν καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με τις 
σύγχρονες θεωρίες της Σχολικής Ψυχολο-
γίας, στη μάθηση και ανάπτυξη των παι-
διών.

Συνεργασία εκπαιδευτικών
Τέλος, έγινε καθοδήγηση- επιμόρφωση 
των Διευθυντών σχετικά με τη συνεργα-
σία εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 
αγωγής στο πλαίσιο της γενικής πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς τις τελευ-
ταίες δεκαετίες διεθνώς τονίζεται ρητά 
η σημασία της δυνατότητας πρόσβασης 
στο γενικό πρόγραμμα σπουδών των μα-
θητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
(ΕΕΑ), ώστε να μπορούν να καλύψουν 
τα εκπαιδευτικά πρότυπα που ισχύουν 
για όλα τα παιδιά. Παρουσιάστηκαν, συ-
νεργατικές στρατηγικές για την αύξηση 
της επικοινωνίας και τη διευκόλυνση 
των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των 
ειδικών παιδαγωγών και του προσωπι-
κού της γενικής εκπαίδευσης, καθώς και 

εκπαιδευτικές στρατηγικές διδασκαλίας 
(π.χ. διαφοροποιημένη διδασκαλία, από 
κοινού διαχείριση της τάξης, Συνδιδα-
σκαλία ή Συνεργατική Διδασκαλία) που 
«ασκείται» στο περιβάλλον της τάξης.  
Τέθηκε ως προτεραιότητα η αποδοχή εκ 
μέρους των εκπαιδευτικών, ότι η επιτυ-
χία όλων των παιδιών εξαρτάται από την 
ποιότητα τόσο της ειδικής εκπαίδευσης 
όσο και της γενικής εκπαίδευσης... και ότι 
η ειδική εκπαίδευση δεν είναι ένα μέρος 
της εκπαίδευσης περιθωριοποιημένο, 

αλλά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
εκπαίδευσης ως ολότητα. Ως εκ τούτου, 
οι Διευθυντές δημοτικών σχολείων θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην καλλιέργεια 
της συνυπευθυνότητας και συνεργατικής 
κουλτούρας των εκπαιδευτικών για όλους 
τους μαθητές, εξασφαλίζοντας ταυτόχρο-
να ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παι-
διού ικανοποιούνται, σε αντίθεση με την  
αντίληψη ότι η εκπαίδευση των μαθητών 
με Ε.Ε.Α. αποτελεί αποκλειστική ευθύνη 
των ειδικών παιδαγωγών.

Συνάντηση της Σχολικής Συμβούλου με  
Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων στις Μοίρες
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Το Σεμινάριο έγινε στο 1ο Δημοτικό Μοιρών

Η Δρ Ειρήνη Μπαγιάτη


