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Για το Γλωσσικό Μάθημα της Α΄ Δημοτικού

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου  2013

Επιμορφωτικό σεμινάριο υλοποιήθηκε 
την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου  στο πα-
λαιό Δημοτικό Σχολείο της Γαλιάς με θέμα 

«Οργάνωση & Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις 
της Διδασκαλίας για το Γλωσσικό Μάθημα της 
Πρώτης Δημοτικού» για τους εκπαιδευτικούς 
της Α΄ τάξης με λιγότερο από 10 έτη προϋπη-
ρεσία, της 8ης Περιφέρειας Π.Ε.Ν. Ηρακλείου. 

Στο σεμινάριο αναλύθηκαν ζητήματα όπως:
 Μέθοδοι και πρακτικές διδασκαλίας ανάγνωσης και 

γραφής.
 Προαναγνωστικό και προγραφικό στάδιο. Προσεγ-

γίσεις πρώτης ανάγνωσης. Πορεία μάθησης της ανά-
γνωσης και της γραφής.

 Ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων για σχετικά θέματα.
Εισηγήτριες στο σεμινάριο ήταν η Σχολική Σύμβουλος 
κ. Μπαγιάτη Ειρήνη και η διευθύντρια του ΔΣ Γαλιάς κ. 
Παπαδοπούλου Αθηνά.

Μαθησιακό κλίμα 
Εκτός από τις τεχνικές οργάνωσης της τάξης και της 
διδασκαλίας, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο μαθησιακό 
κλίμα της τάξης και το πόσο σημαντικό είναι για τα παι-
διά της Α΄ δημοτικού. Επισημάνθηκε ότι, η είσοδος του 
παιδιού στο Δημοτικό σχολείο είναι ένα γεγονός μεγά-
λης σημασίας για τη ζωή του. Χαρακτηρίζεται αφενός 
από τον αποχωρισμό του παιδιού από το μικρόκοσμο 
της οικογένειας και αφετέρου από την ένταξή του στο 
ευρύτερο περιβάλλον της σχολικής κοινότητας. Αυτό 
το γεγονός σηματοδοτεί μια νέα εποχή καθηκόντων για 
το παιδί, το οποίο θα αρχίσει να αποκτά συστηματικές 
γνώσεις που σταδιακά θα γίνονται πολύπλοκες και κά-
ποιες φορές, ενδεχομένως, δεν θα του είναι ιδιαίτερα 
ευχάριστες. Παράλληλα απαιτείται να έχει αναπτύξει 
το κίνητρο για μάθηση και να επικεντρώνει με επιτυχία 
την προσοχή του σε κάποια δραστηριότητα. Για τους 
παραπάνω λόγους είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να 
δημιουργήσει το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον 
μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων που είναι ευχάρι-
στες και συνδέονται με τις εμπειρίες ή τα βιώματα των 
παιδιών. Οι δυο εισηγήτριες κατάφεραν να μεταλαμπα-
δεύσουν στους νέους συναδέλφους τον ενθουσιασμό 
για το λειτούργημα του δασκάλου με γνώμονα την αγά-
πη και το σεβασμό για τους μικρούς μαθητές…

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Γαλιάς

Οργάνωση της Διδασκαλίας 
& Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις

Η είσοδος του παιδιού στο Δημοτικό σχολείο 
είναι ένα γεγονός μεγάλης σημασίας για 
τη ζωή του καθώς σηματοδοτεί μια νέα 
εποχή καθηκόντων για το μαθητή…  Ο 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να δημιουργήσει 
το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον μέσα 
από ποικιλία 
δραστηριοτήτων 
που είναι 
ευχάριστες και 
συνδέονται με 
τις εμπειρίες ή 
τα βιώματα των 
παιδιών

Εισηγήτριες ήταν η  κα  Ειρήνη  Μπαγιάτη & η κα Αθηνά Παπαδοπούλου

Αναμνηστική φωτό των συμμετεχόντων


