
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση σε Παιδαγωγική/Επιμορφωτική Ημερίδα 

 Θέμα: «Διδακτικές προσεγγίσεις στη Μουσικοκινητική/Ψυχοκινητική Αγωγή». 

Σχετικά: « 4431/27-02-2014, έγκριση του Περιφερειακού  Δ/ντη Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας» 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φ.Α. Ανατολικής, Δυτικής Θεσσαλονίκης και 
Χαλκιδικής, προσκαλούν τους Ε.Φ.Α. ΠΕ-11 της Α/θμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακών 
Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, σε επιμορφωτική ημερίδα στη 
Μουσικοκινητική/ Ψυχοκινητική Αγωγή. 

Πρόγραμμα 

Ημερομηνία: Τετάρτη 30/04/2014, Ώρα 13:00 - 17:00                                                                        
Χώρος:  Πολιτιστικό Κέντρο των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη 

1. ΄΄Διδακτικές προσεγγίσεις στους  ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς 13:00-14:45΄΄ 
Εισηγητής: Δρ Γεώργιος Λυκεσάς 

Περιεχόμενο σεμιναρίου 

Η φιλοσοφία των νέων αναλυτικών προγραμμάτων είναι η αναβάθμιση  και η βελτίωση της 

εκπαίδευσης και αναμένεται να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο και στην αναβάθμιση του 

μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.  

 

 

                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
Υ.ΠΑΙ.Θ                                      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ                     
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ        

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                      
-------------------                                      

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                              
-------------------                                            

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ                                                              

Ταχ. Δ/νση:  Χάλκης 8,10ο Χιλ.                               
Θεσ/νίκης – Μουδανιών                                    

Ταχ. Κωδ.:  57001, Ταχ. Θυρ.: Δ.5019              
Τηλ.: 2310/365320, FAX: 286715                                   

E-MAIL : grss@kmaked.pde.sch.gr 
Πληροφορίες: Ελευθεριάδου Ολυμπία 

  

 

Θεσσαλονίκη: 9/04/2014                      

Αριθμ. Πρωτ.:                1085 

ΠΡΟΣ: 

 Εκπ/κούς Φυσικής 

Αγωγής (Ε.Φ.Α. ΠΕ-11) 

Π/θμιας Εκπ/σης 

Ανατολικής & Δυτικής 

Θεσσαλονίκης  

 Εκπ/κούς Φυσικής 

Αγωγής (Ε.Φ.Α. ΠΕ-11) 

Π/θμιας Εκπ/σης 

Χαλκιδικής 

(μέσω των Δ/νσεων Π/θμιας 

Εκπ/σης Ανατολικής, Δυτικής 

Θεσ/νίκης & Χαλκιδικής)  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας,  

 Τμήμα Επιστημονικής & 

Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης. 
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O παραδοσιακός χορός, αποτελεί επί μέρους γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας της 

Φυσικής Αγωγής και διδάσκεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Είναι μια 

πολυδιάστατη εμπειρία που συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του 

παιδιού, εκπαιδεύοντας το με ένα τρόπο που συνδυάζει τα αισθήματα και τα 

συναισθήματα με τη λογική και τις πρακτικές κινητικές δεξιότητες. Έχει την έννοια της 

συνεχόμενης δημιουργικής και ελεύθερης κινητικής έκφρασης των παιδιών. Οργανώνει, 

πληροφορεί και διασώζει ένα μεγάλο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργεί 

ως χώρος κοινωνικοποίησης και μύησης, στις αξίες και συμπεριφορές της κοινωνίας. Ο 

σκοπός του μαθήματος είναι η συνέχεια της ελληνικής χορευτικής παράδοσης, όπου οι 

μαθητές σχολείου θα γίνουν οι φορείς και συνεχιστές της. Οι νέες προτάσεις που 

αφορούν νέους τρόπους προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων, οργάνωσης και 

διδασκαλίας του μαθήματος είναι: η Μουσικοκινητική αγωγή, η Δημιουργικότητα μέσα 

από τη Δημιουργική Κίνηση και το  Δραματικό ή το Θεατρικό παιχνίδι.  

 

2. ΄΄Μουσικοκινητική/ ψυχοκινητική αγωγή: μια βιωματική ξενάγηση στο αναλυτικό 
πρόγραμμα, 15:00-17:00΄΄.                                                                                                      
Εισηγήτρια: Δρ Ολυμπία Αγαλιανού, ΕΦΑ 

Περιεχόμενο σεμιναρίου 

Παρουσίαση στη θεωρία και την πράξη των μέσων και των θεμάτων της μουσικοκινητικής 

αγωγής τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της φυσικής αγωγής. Σύνδεση 

των συγκεκριμένων θεμάτων και μέσων με άλλες θεματικές ενότητες της φυσικής αγωγής: 

ψυχοκινητική αγωγή, ελληνικός παραδοσιακός χορός και χοροί (ΕΑΕΠ). Βιωματική 

ξενάγηση στο αναλυτικό πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου. 

Δομή σεμιναρίου 

Θεωρητική παρουσίαση: 15΄ (διάλεξη με ταυτόχρονη προβολή pp και video). 

Βιωματική προσέγγιση: βιωματικό εργαστήριο με ομάδες από τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς.  

Συζήτηση: απορίες, ανταλλαγή ιδεών, προβληματισμοί, προοπτικές. 

Η συμμετοχή σας θα γίνει χωρίς καμία δαπάνη για το δημόσιο.  

Παρακαλούμε τους κ.κ. Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν ενυπόγραφα 

τους/τις Εκπαιδευτικούς Φ.Α. και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους τροποποιώντας το 

ωρολόγιο πρόγραμμα. 

 

Οι Σχολικοί  Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής 

Περειφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής 

 

Δρ Νίκος  Ι. Οξύζογλου        Δρ Κων/νος Μπουζιώτας         Δρ Στυλιανός Πατμάνογλου  

 


