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                               ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
 
                       
για ςυμμετοχι ςε διαδικτυακι επιμόρφωςθ με κζμα:   
“Παίηω με ρυκμό, κινοφμαι με το ρυκμό!”: ρυκμικζσ μουςικοκινθτικζσ δραςτθριότθτεσ 
ςτισ  19 Φεβρουαρίου 2021                             

 
χετ. : 

 α) ΦΕΚ 4299/Β/ 27 -9- 2018 με κζμα: “Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ΠΕ.Κ.Ε. και ειδικότερα 
κακικοντα και αρμοδιότθτεσ των υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου”  

β)ΦΕΚ 3882/12-9-2020, τ. Β’ με κζμα: "Παροχι ςφγχρονθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ για το 
ςχολικό ζτοσ 2020-2021". 

γ) ΦΕΚ 4900/7-11-2020, τ. Β’ με κζμα: "Σροποποίθςθ τθσ υπό ςτοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12-09-2020 
υπουργικισ απόφαςθσ «φγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021»" 
(Β’3882)". 

δ) ΦΕΚ 5044/14-11-2020, τ. Β’ με κζμα: "Σροποποίθςθ τθσ υπό ςτοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12-09-2020 
κοινισ απόφαςθσ τθσ Τπουργοφ και τθσ Τφυπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με κζμα: 
«φγχρονθ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ για το ςχολικό ζτοσ 2020-21» (Β’3882)"  
 
 
 

ΠΡΟ:  
χ. Μονάδεσ Παιδαγωγικισ  και 

Επιςτθμονικισ μου ευκφνθσ 
ςτισ 

Κυκλαδεσ,Δωδεκάνθςα,Κριτθ 
 
                        ΚΟΙΝ: 
  1.    Αν. Οργανωτικι .Ε.Ε 
        2ου ΠΕ.Κ.Ε. Ν. Αιγαίου 
          Φατςζα Αδαμαντία      
  2.     Οργανωτικι .Ε.Ε  
          1ου ΠΕ.Κ.Ε.  Ν.Αιγαίου 
          Σςαβαλά Ειρινθ 
  3.     Οργανωτικι .Ε.Ε 
           ΠΕ.Κ.Ε.  Κριτθσ 
           Βιδάκθ Ειρινθ 
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                                                        Αγαπθτζσ /οί  ςυνάδελφοι, 

το πλαίςιο των προβλεπόμενων κακθκόντων και αρμοδιοτιτων των ΠΕ.Κ.Ε. για τον 
εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό, παρακολοφκθςθ, ςυντονιςμό και ςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου, 
προγραμματίηουμε ςυνεργατικά με τθ ΕΕ ΠΕ79 Μουςικισ Νοτίου Αιγαίου δεφτερθ 
διαδικτυακι επιμόρφωςθ  για τουσ εκπαιδευτικοφσ ΠΕ87.09 τθν 
 
 
                             Παραςκευι 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρεσ 12.00-14.00 μ.μ. με κζμα:      
  
              “Παίηω με ρυκμό, κινοφμαι με το ρυκμό!”: ρυκμικζσ μουςικοκινθτικζσ δραςτθριότθτεσ 
 
Ειςθγιτρια κα είναι θ κ. Ανκοφλα Κολιάδθ – Σθλιακοφ Διδάκτορασ Μουςικισ Παιδαγωγικισ του 
Σμιματοσ Μουςικών πουδών του Ε.Κ.Π.Α. 
 
τθν επιμόρφωςθ μπορείτε να ςυμμετάςχετε μζςω του ςυνδζςμου: 
 
 https://meet.jit.si/ANTHOULA_SEMINARIO 
 
Σο ςεμινάριο απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ βρεφονθπιοκόμουσ κακϊσ και ςε εκπαιδευτικοφσ 
προςχολικισ αγωγισ. 
κοπόσ να τουσ εφοδιάςει με εργαλεία εφχρθςτα, ϊςτε να εντάξουν το ςτοιχείο τθσ 
μουςικοκινθτικισ αγωγισ, τθσ ρυκμικισ κίνθςθσ και τθσ ςωματικισ ζκφραςθσ ςτο μάκθμά τουσ.  
 
Αρχικά κα γίνει μια ςφντομθ ειςαγωγι ςτα γενικά γνωρίςματα τθσ μουςικισ ανάπτυξθσ των 
παιδιϊν θλικίασ 2-4 ετϊν και μετά κα δοκοφν με βιωματικό τρόπο ερεκίςματα και ιδζεσ επάνω ςε 
μουςικοκινθτικζσ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τον παλμό, το ρυκμό και τθν κίνθςθ, με 
ςτόχο τθ μουςικι και ψυχοκινθτικι ανάπτυξθ παιδιϊν προςχολικισ θλικίασ.  
 
Οι εκπαιδευτικοί παρακαλοφνται να ζχουν χϊρο μπροςτά ςτον υπολογιςτι τουσ για να κινοφνται 
ελεφκερα, άνετθ ενδυμαςία, κάποιο θχογόνο αντικείμενο (οτιδιποτε παράγει ιχο με τθν κροφςθ, 
τριβι, κλπ, ι ζνα κρουςτό οργανάκι) και… καλι διάκεςθ! 
 
Λίγα λόγια για τθν ειςθγιτρια:Η Ανκοφλα Κολιάδθ – Σθλιακοφ είναι Διδάκτορασ Μουςικισ 
Παιδαγωγικισ του Σμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν του Ε.Κ.Π.Α. (Σίτλοσ Διατριβισ: «Μουςικι 
Αυτοαντίλθψθ, Αυτοεκτίμθςθ και Κοινωνικι υμπεριφορά Παιδιϊν χολικισ Ηλικίασ»), κάτοχοσ 
του Μεταπτυχιακοφ Σίτλου ΜΑ in Music Education από το Πανεπιςτιμιο του Reading τθσ 
Μεγάλθσ Βρετανίασ με υποτροφία από το Ι.Κ.Τ, Πτυχιοφχοσ των Σμθμάτων Φ.Π.Ψ. και Π.Σ.Δ.Ε. του 
Ε.Κ.Π.Α., Πτυχιοφχοσ Πιάνου Εκνικό Ωδείου και Διπλωματοφχοσ Φοφγκασ Ελλθνικοφ Ωδείου 
. 
 Από το 2000 εργάηεται ωσ κακθγιτρια Πιάνου (Μουςικό χολείο Ρόδου). Ζχει διατελζςει 
κακθγιτρια Μουςικοκινθτικισ Αγωγισ (Ελλθνικό Ωδείο, Ροδίων Ωδείο, Μορφωτικό Κδρυμα 
“Amabile” τθσ Ι. Μθτρόπολθσ Ρόδου), μουςικοπαιδαγωγόσ ςε παιδικοφσ ςτακμοφσ, εμψυχϊτρια 
ςτο Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ», κακθγιτρια Μουςικισ ςε Δθμοτικά χολεία, αλλά και Φιλόλογοσ ςτθ 
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 
 Ζχει υπάρξει ειςθγιτρια ςε ςεμινάρια και ςε υνζδρια τθσ Ε.Ε.Μ.Ε. και τθσ Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε., μζλοσ 
τθσ  ςυντακτικισ ομάδασ των Νζων Προγραμμάτων πουδϊν για τθ διδαςκαλία του Πιάνου ςτα 
Μουςικά χολεία.  
 

https://meet.jit.si/ANTHOULA_SEMINARIO


Παράλλθλα ζχει δθμοςιεφςει επιςτθμονικά άρκρα ςε επιςτθμονικά περιοδικά.  
Ζχει ςυμμετάςχει ςε ερευνθτικά προγράμματα και ζχει οργανϊςει εκπαιδευτικά ςεμινάρια, 
ερευνθτικζσ εργαςίεσ, Πολιτιςτικά Προγράμματα και εκδθλϊςεισ ςτο χϊρο του ςχολείου τθσ.  
 
Σα επιςτθμονικά τθσ ενδιαφζροντα κυμαίνονται γφρω από τθν ζρευνα ςχετικά με τα Μουςικά 
χολεία τθσ Ελλάδασ και των άλλων χωρϊν, αλλά και τθ μελζτθ τθσ μουςικισ ανάπτυξθσ βρεφϊν  
και  νθπίων. 
 
 
 
       

                         Με εκτίμθςθ  

                         Οι  .Ε.Ε    

                         Καπερνζκα Παναγιώτα, 2ο ΠΕ.Κ.Ε. Νοτίου Αιγαίου 

                                                         Σςιμποφρθ Θεοδώρα,    2ο ΠΕ.Κ.Ε. Νοτίου Αιγαίου  

               


