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ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ςε επιμορφωτικό εργαςτιριο:  

«Οι παραδοςιακοί χοροί ςτο νθπιαγωγείο και το δθμοτικό ςχολείο» 

 

Σο Σμιμα Πολιτιςτικών Θεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ, δια 

μζςου τθσ υπεφκυνθσ Βαςιλικισ Μαντηουράτου, οργανώνει επιμορφωτικό εργαςτιριο ςυνολικισ 

διάρκειασ πζντε (5) διδακτικών ωρών με κζμα: «Οι παραδοςιακοί χοροί ςτο Nθπιαγωγείο και το 

Δθμοτικό χολείο», τθν Σρίτθ 28 Ιανουαρίου 2020, ςτο 48ο Δθμοτικό χολείο Πατρών και ώρα  

5:30μ.μ. ζωσ 9:00μ.μ.  

Σο εργαςτιριο απευκφνεται ςε: 

 εκπαιδευτικοφσ που ζχουν δθλώςει ςυμμετοχι ςτο Σοπικό Θεματικό Πολιτιςτικό 

Δίκτυο  για τθ Λαογραφία –Παραδοςιακοφσ χοροφσ- Πολιτιςτικι Κλθρονομιά, με 

κζμα: «Ο Λαϊκόσ Πολιτιςμόσ μασ είναι η ζωντανθ ιςτορία του λαοφ μασ» (κακώσ 

αποτελεί το ειςαγωγικό επιμορφωτικό ςεμινάριο του Δικτφου) 

 εκπαιδευτικοφσ ΠΕ 11 

 εκπαιδευτικοφσ ΠΕ 60 

 εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων που υλοποιοφν αντίςτοιχα Πολιτιςτικά 

Προγράμματα τθ ςχολικι χρονιά 2019-2020 

 όλουσ όςουσ ενδιαφζρονται για το ςυγκεκριμζνο κζμα 

Σο επιμορφωτικό εργαςτιριο κα αποτελείται από τα εξισ εργαςτιρια: 
1. «Από το “γφρω- γφρω όλοι”, βιμα-βιμα  ςτο χορό», με υπεφκυνθ τθν Αλεξάνδρα 

Γεωργάκθ, εκπαιδευτικό ΠΕ 11 με πρώτθ ειδικότθτα ςτθν Αντιςφαίριςθ και δεφτερθ 

ειδικότθτα ςτουσ Παραδοςιακοφσ χοροφσ και ςτθ Γυμναςτικι. Σο εργαςτιριο κα 

προτείνει μεκόδουσ διευκόλυνςθσ των παιδιών προςχολικισ και πρώτθσ ςχολικισ 

θλικίασ  (νιπια ζωσ και Γ΄ Δθμοτικοφ), προκειμζνου να αντιλαμβάνονται καλφτερα το 

ρυκμό και τθν κίνθςθ με τελικό αποτζλεςμα τθν εκμάκθςθ παραδοςιακών χορών. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η  
ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ  
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  

Yπεφκυνθ    : Βαςιλικι Μαντηουράτου 
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Σθλ.  :  2610 229261 
Fax  :  2610 229258 
E – mail :  politismos@dipe.ach.sch.gr 
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ΠΑΣΡΑ, 20/01/2020 

ΠΡΟ:  
Σουσ κ. κ. Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικών χολείων, Α/κμιασ Εκπ/ςθσ  Αχαΐασ 
2. Ιδιωτικών Δθμοτικών  
3. Ειδ. Δθμοτικών  
 
ΚΟΙΝ.: 

1. Περιφ/κι Δ/νςθ ΠΕ & ΔΕ Εκπ/ςθσ Δυτ. 
Ελλάδασ 

2.  ΠΕΚΕ Δυτ. Ελλάδασ  
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Επιπλζον, κα δοκεί βαρφτθτα ςε ςωματικζσ κινιςεισ που βοθκοφν τα παιδιά να 

αντιλθφκοφν τθ κζςθ του ςώματόσ τουσ ςτον χώρο και ςτον χρόνο. Όλα αυτά κα 

επιτευχκοφν μζςα από μουςικοκινθτικά παιχνίδια, παιχνιδοτράγουδα και παιχνίδια 

ςυνεργαςίασ. Απώτεροσ ςκοπόσ είναι θ ανάδειξθ τρόπων καλλιζργειασ τθσ 

αντιλθπτικισ ικανότθτασ των παιδιών και των ςυναιςκθμάτων αυτό-εκτίμθςθσ και 

ςυνεργαςίασ, μζςα από τουσ παραδοςιακοφσ χοροφσ.  

2. «Το μεγαλείο τησ απλότητασ», με υπεφκυνο το Νίκο Πομώνθ, εκπαιδευτικό ΠΕ 11, 
Πρόεδρο τθσ Χορολογικισ Εταιρείασ (Πανελλινιοσ φλλογοσ Πτυχιοφχων Φυςικισ 
Αγωγισ Ειδικότθτασ Ελλθνικών Παραδοςιακών Χορών). το βιωματικό εργαςτιριο οι 
ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν τα βαςικά ςτοιχεία του χοροφ: i. 
Δομι (χορευτικό και κινθτικό μοτίβο), ii. Ρυκμό (τρόπουσ μζτρθςθσ), iii. 
Παρουςίαςθ (αρχάριοι - προχωρθμζνοι, επιλογι χορών, ςκθνικι τοποκζτθςθ) και iv. 
Αυτοςχεδιαςμό (βαςικζσ αρχζσ αυτοςχεδιαςμοφ πρωτοχορευτι) 

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου είναι το εξισ: 
5:30μ.μ-5:45μ.μ.: Προςζλευςθ 
5:45 μ.μ. – 7:15 μ.μ.: Εργαςτιριο «Από το “γφρω- γφρω όλοι”, βιμα-βιμα  ςτο χορό», με 
υπεφκυνθ τθν Αλεξάνδρα Γεωργάκθ 
7:15μ.μ. - 7:30μ.μ.: Διάλειμμα 
7:30μ.μ. – 9:00μ.μ.: Εργαςτιριο «Το μεγαλείο τησ απλότητασ», με υπεφκυνο το Νίκο 
Πομώνθ 

Οι δθλώςεισ ςυμμετοχισ κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά μζχρι και τθν Κυριακι 26 
Ιανουαρίου 2020 μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaSZSV_MMld6RBe_NCw6clvtcGZwapwXbdIXudy

4bn9I3Odg/viewform  
Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετζχουν να φοροφν άνετα ροφχα και 

παποφτςια. Λόγω του εργαςτθριακοφ χαρακτιρα τθσ επιμόρφωςθσ υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ 
αρικμόσ ςυμμετεχόντων και κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ βάςει τθσ αίτθςθσ του κάκε 
εκπαιδευτικοφ.  

Η όλθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ τθσ ενθμερωτικισ ςυνάντθςθσ, κακώσ και θ μετακίνθςθ 

των ςυμμετεχόντων κα γίνει χωρίσ δαπάνθ για το Δθμόςιο. 

τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο ςεμινάριο κα δοκοφν Βεβαιώςεισ Παρακολοφκθςθσ. 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

 

 

ΠΑΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 

Ακριβζσ αντίγραφο από το πρωτότυπο  

που φυλάςςεται ςτα αρχεία τθσ υπθρεςίασ μασ 

Παρακαλοφμε, να λάβουν γνώςθ τθσ εγκφκλιου με προώκθςθ ςτα προςωπικά τουσ emails 
όλοι οι  εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 
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