ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ηράκλειο, 7-6-2017
Αριθ. Πρωτ. 97

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Α.
20ης & 68ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆/νση:

Ρολέν 4
71305 Ηράκλειο
Πληροφ: Ελευθερία Σιµιτζή-∆έλλα
Τηλ:
2810-246408
Fax:
2810-283239
E-mail: elsidella@gmail.com

Προς:

Σχολικές Μονάδες
20ης Περιφέρειας Π.Α
Έδρες τους

Κοιν:

1. κ. Περιφερειακό ∆/ντή

Α/θµιας και ∆/θµιας
Εκπ/σης Κρήτης
2. κ. Προϊστάµενο Επιστηµονικ
& Παιδαγωγικής Καθοδήγησ
Α/θµιας Εκπ/σης Κρήτης
3. κ. ∆ιευθυντή Α/θµιας
Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου
4. κ. Σχολικούς Σύµβούλους
Α/θµιας Εκπ/σης Ν.
Ηρακλείου

ΘΕΜΑ: « Πραγµατοποίηση Επιµορφωτικής Ηµερίδας»
Σας γνωρίζουµε ότι προγραµµατίζουµε τη διοργάνωση επιµορφωτικής
ηµερίδας για τους Νηπιαγωγούς της 20ης Περιφέρειας Π.Α. µε θέµα:
«Εξερευνώντας την σχέση των εκπαιδευτικών µε την µουσική τέχνη
µέσα από τον ρυθµό και τα κρουστά»
Η παραπάνω ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 20-6-2017 και
ώρα 8:00π.µ. έως 14:00µ.µ.

στην αίθουσα Καστελάκη

του Εµπορικού

Επιµελητηρίου Ηρακλείου στην οδό Κορωναίου 9, Ηράκλειο.

Λίγα λόγια για το πρόγραµµα:
Το

ερευνητικό-επιµορφωτικό

πρόγραµµα

γνωριµίας µε

το

ρυθµό,

απευθύνεται και σε εκπαιδευτικούς της Γενικής και Ειδικής Αγωγής, που
επιζητούν να αρχίσουν να εξερευνούν την σχέση τους µε την µουσική τέχνη

µέσα από τον ρυθµό και τα κρουστά. Χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια
Κρήτης και πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης
(Παιδαγωγικό τµήµα και Τµήµα Φιλολογίας-Επιστηµονικοί υπεύθυνοι ο
καθηγητής Ψυχολογίας

Ηλίας Κουρκούτας και ο καθηγητής Κοινωνικής

Ανθρωπολογίας Γεώργιος Νικολακάκης αντίστοιχα).
Το πρόγραµµα υλοποιείται από τον διακεκριµένο µουσικό δεξιοτέχνη
και εκπαιδευτή Γιάννη Παπατζανή και επιστηµονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο
Καθηγητή Θεατρολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας Μανώλη Σειραγάκη.
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ο ρυθµός είναι το δοµικό στοιχείο, όχι
µόνο της µουσικής, αλλά και της ίδιας της ζωής και συνιστά µία κινητήρια
δύναµη

σε

όλες

τις

δράσεις

και

εκφάνσεις

της

καθηµερινής

µας

δραστηριότητας.
Ως εκπαιδευτική έννοια, ο ρυθµός είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε τον
άνθρωπο, καθώς και σε µεγάλο βαθµό µε σύγχρονες παιδαγωγικές και
επαγγελµατικές καινοτοµίες σε ένα πλήθος πεδίων, οι οποίες θεωρούν το
µουσικό ρυθµό ως ευεργετικό στοιχείο για την αύξηση της επαγγελµατικής
απόδοσης και παραγωγικότητας, καθώς και του πνεύµατος συνεργασίας.
Η παρουσία όλων των Νηπιαγωγών της 20ης Περιφέρειας Προσχολικής
Αγωγής είναι υποχρεωτική.
Επισυνάπτεται το πρόγραµµα εργασιών της ηµερίδας.
Η Σχολική Σύµβουλος

Ελευθερία Σιµιτζή-∆έλλα

