
Ολοκληρώθηκε την περα-
σμένη Παρασκευή, 19 
Μαΐου,  στο 1ο Δημοτικό 

Σχολείο Μοιρών σειρά επιμορ-
φωτικών σεμιναρίων τα οποία 
παρακολούθησαν  οι εκπαιδευ-
τικοί των Δημοτικών Σχολείων 
της 8ης Περιφέρειας- Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Το θέμα των σεμιναρίων ήταν: «Συνερ-
γατική Μάθηση: Μεθοδολογία της δι-
δασκαλίας και της μάθησης σε ομάδες 
& Διδακτικές εφαρμογές σε ποικίλα 
γνωστικά αντικείμενα», με εισηγήτρια 
την Σχολική Σύμβουλο 8ης Περιφέρειας 

Π.Ε. Ν. Ηρακλείου Δρ. Ειρήνη Μπαγιάτη. 
Στόχος των επιμορφωτικών σεμιναρίων 
ήταν να  εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί 
με τη σύγχρονη μέθοδο της Συνεργα-
τικής Μάθησης και Διδασκαλίας και να 
εκτιμήσουν τη θετική επίδραση των 
ομάδων εργασίας στην ενίσχυση της 
συμμετοχής των μαθητών στη μάθηση 

τους, αλλά και στη σχολική τους επίδο-
ση. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί έμαθαν να 
εφαρμόζουν την Συνεργατική Μέθοδο 
Μάθησης και Διδασκαλίας σε ποικίλα 
διδακτικά αντικείμενα, καθώς υποστη-
ρίζεται ότι εάν εφαρμοστεί με επιτυχία, 
η συνεργατική μάθηση δίνει στους μα-
θητές την εμπειρία της μάθησης σε ένα 
περιβάλλον όπου η γνώση δεν είναι 
δύσκαμπτη, εξωτερικά επιβαλλομένη 
και αποτιμάται μόνο  το τελικό προϊ-
όν, αλλά ένα δυναμικό, δημιουργικό 
στοιχείο που αναπτύσσεται μέσω της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών, 
που συνεισφέρουν στην όλη διαδικα-
σία με τα διαφορετικά γνωστικά τους 

υπόβαθρα, τις εμπειρίες και τις ιδέες 
τους. Παράλληλα, μέσω της Συνεργατι-
κής Μάθησης αναπτύσσονται οι καλές 
διαπροσωπικές σχέσεις τόσο μεταξύ 
μαθητών όσο και μεταξύ εκπαιδευτικού 

και μαθητών και προάγεται το ανοικτό 
σχολικό κλίμα.

Επιτυχημένη στρατηγική
Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ενημε-
ρώθηκαν για τα στοιχεία της εκπαιδευ-
τικής έρευνας των τελευταίων ετών που 
υποδεικνύουν ότι η Συνεργατική Μά-
θηση είναι μια επιτυχημένη στρατηγική 
διδασκαλίας στην οποία μικρές ομάδες, 
κάθε μία αποτελούμενη από μαθητές 
διαφορετικών επιπέδων ικανότητας, 
αξιοποιούν μια ποικιλία δραστηριοτή-
των μάθησης για να βελτιώσουν την κα-
τανόησή τους για ένα θέμα. Η συνεργα-
τική προσπάθεια θα πρέπει να οδηγήσει 
τους συμμετέχοντες να αγωνίζονται για 
το αμοιβαίο όφελος. Ακόμη, οι εκπαι-
δευτικοί εξασκήθηκαν σε Προ - ομαδι-
κές δραστηριότητες, που βοηθούν τους 
μαθητές να κατακτήσουν βασικές δεξι-

ότητες για να αποκτήσουν συνεργατικό 
πνεύμα και σε τεχνικές για την οικοδό-
μηση  της συνοχής και της δυναμικής 
της ομάδας. Τέλος, υλοποιήθηκαν δρα-
στηριότητες από τους επιμορφωμένους 
με τις αρχές της Συνεργατικής   Μάθη-
σης σε ποικίλα διδακτικά αντικείμενα, 
όπως: Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, 
Ιστορία και Μαθηματικά. 

Το Πρόγραμμα
Οι επιμορφωτικές ημερίδες  πραγματο-
ποιήθηκαν στο 1ο ΔΣ Μοιρών από τις 8 
το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, σύμφωνα 
με το συνημμένο πρόγραμμα, ως εξής:

 Παρασκευή, 5 Μαΐου, για τους εκπαι-
δευτικούς των Δημοτικών Σχολείων: 
Άγιων Δέκα, Βαγιονιάς, Γκαγκάλών, Μη-
τρόπολης, Κρότου, Αντισκάριου, Άγιου 
Κύριλου και Πιτσίδιων
  Τετάρτη, 10 Μαΐου, για τους εκπαιδευ-
τικούς των Δημοτικών Σχολείων: 1ο 
Μοιρών, Γαλιάς, Καλυβιανής και Βώρων

 Πέμπτη, 11 Μαϊου, για τους εκπαιδευ-
τικούς των Δημοτικών Σχολείων: Κα-
παριανών, Καμαρών, Βοριζίων, Ζαρού 
και Γέργερης

 Πέμπτη, 18 Μαΐου, για τους εκπαιδευ-
τικούς των Δημοτικών Σχολείων: 1ο, 
2ο και 3ο Τυμπακίου και Σκουρβού-
λων.

 Παρασκευή, 19 Μαΐου, για τους εκπαι-
δευτικούς των Δημοτικών Σχολείων: 2ο 
Μοιρών, Πόμπιας, Πετροκεφαλίου  και 
Σίβα.
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Τα Σεμινάρια έγιναν στο 1ο Δ.Σ. Μοιρών Ο Μ Ντρετάκης του Δ.Σ. Πετροκεφαλίου

Εισηγήτρια ήταν η Δρ. Ειρήνη Μπαγιάτη

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη


