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κ.κ. Σσολικούρ Σςμβούλοςρ Π.Ε.
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ΘΔΜΑ: εμινάριο Σοπικού Γικηύοσ Πολιηιζηικών Θεμάηων
«Μοσζική ηοσ ώμαηος»
Σαρ ενημεπώνοςμε όηι η Διεύθςνζη Π.Ε. Δ΄ Αθήναρ, δια ηηρ Υπεςθύνος Πολιηιζηικών
Θεμάηυν, ζηο πλαίζιο ηος Τοπικού Δικηύος Πολιηιζηικών Θεμάηυν (Ακούω – Παίζω –
Τραγουδώ – Διευθύνω), διοπγανώνει βιυμαηικό ζεμινάπιο με θέμα:
«Μοσσική τοσ Σώματος»
ηην Παραζκεσή, 23 Φεβροσαρίοσ 2018 καηά ηιρ ώπερ 16:45 – 18:45, ζηο 11ο Γημοηικό
τολείο Αργσρούπολης (Ηλεκηποςπόλευρ 1, Απγςπούπολη – κονηά ζηη ζηάζη μεηπό
“Απγςπούπολη”, έξοδορ ππορ Αθήνα).
Body Music (μοςζική ηος ζώμαηορ) είναι η δημιοςπγία μοςζικήρ με ηην αποκλειζηική
σπήζη ηος ανθπώπινος ζώμαηορ. Ππόκειηαι για μία πολύ άμεζη μοπθή έκθπαζηρ, πος έσει
μεγάλη δςναμική υρ εκπαιδεςηικό επγαλείο για ποικίλοςρ ζηόσοςρ, ηόζο ζε αηομικό επίπεδο,
όζο και ζε ομάδερ παιδιών και ενηλίκυν. Η μοςζική ηος ζώμαηορ πποζθέπει ζημανηικά
οθέλη, εθόζον αναπηύζζει ηην ζυμαηική ζςνείδηζη, ηην ζσέζη με ηον σώπο, ηον
ζςνηονιζμό, ηην αίζθηζη ηος πςθμού (όσι μόνο μοςζικού), ηην εςσέπεια ζηιρ κινήζειρ, ηην
ομαδική ζςνεπγαζία και ηην ζυζηή εκηίμηζη ηηρ αηομικήρ ζςνειζθοπάρ ζηην ομάδα, και
γενικόηεπα ηην μοςζικόηηηα, ηην ικανόηηηα ακοήρ ηος εαςηού μαρ και ηυν άλλυν, ηον
αμοιβαίο ζςγσπονιζμό.
Σηο επγαζηήπιο θα εξεπεςνηθούν οι βαζικοί ήσοι ηος ανθπώπινος ζώμαηορ, θα
δοςλεςηούν ο ζςνηονιζμόρ ηος ήσος και ηηρ θυνήρ με ηην κίνηζη, ο πποζυπικόρ και
ομαδικόρ ζςγσπονιζμόρ, η κίνηζη ζηον σώπο, η σπήζη ηος ζώμαηορ για ηην ζςνοδεία ενόρ
ηπαγοςδιού.
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Ειζηγηηήρ - εμτςσυηήρ ηος ζεμιναπίος θα είναι ο Simone Mongelli (Bodyterranean)
μοςζικόρ κποςζηών, body music performer, εκπαιδεςηικόρ.
Για ηη ζσμμεηοτή ζηο ζεμινάριο απαραίηηηα οι ζσμμεηέτονηες να θοράνε άνεηα
ρούτα και παπούηζια.
Το ζεμινάπιο απεςθύνεηαι ζε όλοςρ ηοςρ εκπαιδεςηικούρ ηυν ζσολείυν ηηρ Δ/νζηρ Π.Ε.
Δ΄ Αθήναρ και δεν ςπάπσει καμία οικονομική επιβάπςνζη. Επειδή ο αριθμός ζσμμεηοτής
ηων εκπαιδεσηικών είναι περιοριζμένος, θα ηηρηθεί ζειρά προηεραιόηηηας με βάζη ηις
δηλώζεις ζσμμεηοτής. Οι ενδιαθεπόμενοι εκπαιδεςηικοί παπακαλούνηαι να ζςμπληπώζοςν
ηην ηλεκηπονική θόπμα ζηο ζύνδεζμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYZPv9IojA_zYoIo_V9hq88z_s_j3HzoWFT
iW3tvlgefJmmg/viewform
μέτρι ηην Σρίηη, 20 Φεβροσαρίοσ 2018 και θα ενημεπυθούν για ηη ζςμμεηοσή ηοςρ
ηλεκηπονικά ηην Πέμπηη, 22 Φεβποςαπίος 2018. Σηο ηέλορ ηος ζεμιναπίος θα δοθεί
βεβαίυζη παπακολούθηζηρ.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ οι ενδιαθεπόμενοι εκπαιδεςηικοί μποπούν να
επικοινυνούν με ηην Υπεύθςνη Πολιηιζηικών Θεμάηυν ηηρ Δ/νζηρ Π.Ε. Δ΄ Αθήναρ ζηα ηηλ.
2131617454 και 6972156178.
Παπακαλούνηαι οι κ.κ. Διεςθςνηέρ/νηπιερ ηυν ζσολικών μονάδυν και οι Πποφζηαμένερ
ηυν Νηπιαγυγείυν να ενημεπώζοςν ζσεηικά ηοςρ εκπαιδεςηικούρ.

Η Τπεύθσνη Πολιηιζηικών Θεμάηων: ηασρούλα (Λώρα) Πεηροπούλοσ

Ο Διεσθσντής Π.Ε. Δ΄ Αθήνας

Γεώργιος Κέντρος
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