
Θέμα: Σεμινάριο «Ήχος, Κίνηση & Εκπαίδευση: Από τα σωματικά κρουστά ως την ρυθμο-κινητική αγωγή»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με τη 
μορφή Επιμορφωτικού Βιωματικού Εργαστηρίου με θέμα «Ήχος, Κίνηση και Εκπαίδευση: Από τα σωματικά  
κρουστά  ως  την  ρυθμο-κινητική  αγωγή».  Σκοπός  του  σεμιναρίου  είναι  η  ενδυνάμωση  του  έργου  των 
εκπαιδευτικών μέσα από διαχρονικές βιωματικές μεθόδους που συνδυάζουν τον ήχο, την κίνηση και το 
ρυθμό  και  έχουν  πολλαπλά  οφέλη  στην  εκπαίδευση  αλλά  και  την  καθημερινότητα  του  μαθητή.  Το 
σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο συναντήσεις διάρκειας τρεισήμισι (3,5) ωρών η κάθε μία, στο 14ο 

Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας στις 29 Απριλίου (17:30-21:00) και στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας στις 6 
Μαΐου  (17:30-21:00).  Παράλληλα θα  υποστηριχθεί  με  ασύγχρονη  τηλεκπαίδευση από την  πλατφόρμα 
τηλεδραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.   

Το σεμινάριο, συνολικής διάρκειας επτά (7) ωρών, εντάσσεται στον επιμορφωτικό κύκλο σεμιναρίων 
με γενικό τίτλο «Σχολικές Δραστηριότητες, Σχολικές Δυνατότητες», συνολικής διάρκειας τριάντα δύο (32) 
ωρών που προγραμματίζεται από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το έτος 2015. 
Οι  ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί  καλούνται  να  εγγραφούν  στην  ομώνυμη  ενότητα  της  πλατφόρμας 
τηλεδραστηριοτήτων (  http  ://  library  .  mysch  .  gr  , επιλογή «Τηλεδραστηριότητες») μέχρι τις 27 Απριλίου, ώστε   
σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος να δημιουργηθεί δεύτερο τμήμα με βάση τη σειρά εγγραφής.  Στην 
περίπτωση  που  προκύψει  δεύτερο  Τμήμα  θα  πραγματοποιηθεί  σε  μεταγενέστερη  ημερομηνία  που  θα 
ανακοινωθεί  μαζί  με  τους  συμμετέχοντές  του  στις  28  Απριλίου  στην  Πλατφόρμα  Τηλεκπαίδευσης.  Οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ενδύματα και υποδήματα που προσφέρονται για σωματική κίνηση και 
ασκήσεις.

Σε  όλους  τους  συμμετέχοντες  θα  δοθεί  μεμονωμένη  βεβαίωση  παρακολούθησης  του  σεμιναρίου 
(διάρκειας επτά (7) ωρών) ή συγκεντρωτική βεβαίωση παρακολούθησης του κύκλου σεμιναρίων (διάρκειας 
τριάντα  δύο  (32)  ωρών,  μετά  το  πέρας  του  κύκλου.  Για  οποιεσδήποτε  πληροφορίες,  διευκρινίσεις  και 
ανατροφοδότηση μπορεί να γίνει χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  feedback@sch.gr. Επισυνάπτεται 
μονοσέλιδο πρόγραμμα-αφίσα για ενημέρωση και πιθανή χρήση στους σχολικούς πίνακες ανακοινώσεων. 
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Επιμορφωτικό Βιωματικό Εργαστήριο Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Π. Ε. Μεσσηνίας:

Ήχος, Κίνηση και Εκπαίδευση:
από τα σωματικά κρουστά ως την ρυθμο-κινητική αγωγή

14o Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, Τετάρτη 29 Απριλίου 2015, 17:30-21:00
9ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, Τετάρτη 06 Μαΐου 2015, 17:30-21:00

- στο πλαίσιο του υπό ανάπτυξη τοπικού Δικτύου Σχολικών Δραστηριοτήτων «Ομάδες Τεχνών»,
- με παράλληλη υποστήριξη ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

στην Πλατφόρμα Τηλεδραστηριοτήτων της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας (http://library.mysch.gr)

Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Βιωματικού Εργαστηρίου 29/04/2015

17:15 - 17:30  Προσέλευση - Γραμματεία

17:30 - 18:25 Πρώτη Ενότητα (Ε04) ● Η σχέση Ήχου, Κίνησης και Εκπαίδευσης. Σωματικά-
ψυχικά-κοινωνικά  οφέλη18:25 - 18:30 Διάλειμμα  

18:30 - 19:25 Δεύτερη Ενότητα (Ε05) ● Ο ρυθμός και η κίνηση ως μουσική: ξεκινώντας από το 
μηδέν, με απλή μέθοδο19:25 - 19:30 Διάλειμμα  

19:30 - 20:30 Τρίτη Ενότητα (Ε06)
● Δημιουργία δρωμένων για διάφορες χρήσεις στο 
εκπαιδευτικό έργο - τεχνικές

20:30 - 21:00 Ανακεφαλαίωση – Προγραμματισμός επόμενης εβδομάδας

21:00 - 21:15  Αποχώρηση  - Γραμματεία

Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Βιωματικού Εργαστηρίου 06/04/2015

17:15 - 17:30  Προσέλευση - Γραμματεία

17:30 - 18:25 Πρώτη Ενότητα (Ε07) ● Εμπέδωση-αναπλαισίωση μετά από μια εβδομάδα 
εξοικείωσης (κατόπιν οδηγιών)18:25 - 18:30 Διάλειμμα  

18:30 - 19:25 Δεύτερη Ενότητα (Ε08) ● Δημιουργικές ασκήσεις για την κριτική κατανόηση 
χρήσης ρυθμού και κίνησης19:25 - 19:30 Διάλειμμα  

19:30 - 20:30 Τρίτη Ενότητα (Ε09)
● Χρήση ηχητικών αντικειμένων και δημιουργία 
«Ορχήστρας των Πραγμάτων»

20:30 - 21:00 Ανακεφαλαίωση – Σύνδεση με δραστηριότητες στη σχολική μονάδα

21:00 - 21:15  Αποχώρηση  - Γραμματεία

                               




