
ΘΕΜΑ: «Αποκριάτικο Χορευτικό μαθητικό Αντάμωμα»  
(Έγκριση Ολομζλειας 2

ου
 ΠΕΚΕΣ Κεντρ. Μακεδονίας, Αρ. Πράξης 23/19-12-2019) 

 

 

Αγαπθτζσ/οί ςυνάδελφοι,  

H υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Φυςικισ Αγωγισ, θ Τπεφκυνθ Φυς. Αγωγισ και χ. 

Ακλθτιςμοφ και το γραφείο Φυςικισ Αγωγισ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ 

διοργανϊνουν χορευτικι εκδιλωςθ με κζμα: "Αποκριάτικο χορευτικό μαθητικό αντάμωμα". 

Η εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί το πρωί τθσ Πζμπτησ 27 Φεβρουαρίου 2020.  

Κάκε ςχολείο μπορεί να ςυμμετζχει με μια χορευτικι ομάδα 10 ζωσ 20 μακθτϊν/ριϊν. τόχοσ 

τθσ εκδιλωςθσ είναι θ δθμιουργικι ζκφραςθ και θ επικοινωνία των μακθτϊν μασ, κακϊσ και θ 

απόκτθςθ κετικισ εμπειρίασ από τθ ςυμμετοχι τουσ, μζςω των παραδοςιακϊν χορϊν που 

αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ. 

Χορευτικζσ ομάδεσ Δθμοτικϊν χολείων και Γυμναςίων τθσ Π.Ε και Δ.Ε.  Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ 

κα βρεκοφν ςτο ίδιο γιπεδο και κα χορζψουν παραδοςιακοφσ χοροφσ, αλλά και χοροφσ που 

ςχετίηονται με τα αποκριάτικα ζκιμα τθσ πατρίδασ μασ. Σο ιδιαίτερο ςτοιχείο τθσ εκδιλωςθσ 
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ΠΡΟ: Εκπαιδευτικοφσ Φυς. Αγωγισ ΠΕ11 
Δημοτικών χολείων και Γυμναςίων των 
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(διά των κ. Διευκυντριϊν/κ. Διευκυντϊν    
  των ςχολικϊν μονάδων)  
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Σθλζφωνο: 2310643065 
Fax: 2310643056 
Ηλ. διεφκυνςθ: 2pekes@kmaked.pde.sch.gr 
Ιςτοςελίδα: www.kmaked.gr/2pekes 
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είναι θ ταυτόχρονη ςυμμετοχή των ςχολείων ςτισ διάφορεσ χορευτικζσ κεματικζσ ενότθτεσ. 

Δθλαδι τα ςχολεία που κα δθλϊςουν π.χ. Θεςςαλία κα χορζψουν ςυγχρόνωσ (6-8 ςχολεία) και 

αντίςτοιχα κα γίνει με όλεσ τισ κεματικζσ. Γι αυτό παρακαλοφμε να επιλζξετε περιςςότερεσ από 

μια κεματικζσ περιοχζσ, ϊςτε εάν ςε κάποια κεματικι υπάρχουν πάρα πολλζσ ςυμμετοχζσ, να  

υπάρχει θ δυνατότθτα προετοιμαςίασ ςε κάποια άλλθ επιλογι ςασ. Οι αποκριάτικοι χοροί κα 

χορευτοφν ςε ομόκεντρουσ κφκλουσ από όλα τα ςχολεία ςυγχρόνωσ (εκτόσ από τθ κοφπα και 

τον Χαραλάμπθ).  

Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτο παρακάτω ςφνδεςμο https://forms.gle/rxKStkLvdJvsV7u18  

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κα ςταλοφν ςτα ςχολεία που κα δθλϊςουν ςυμμετοχι. Η 

ςυμπλιρωςθ τθσ παροφςασ φόρμασ παρακαλοφμε να γίνει από τον Διευκυντι/ρια του ςχολείου 

ζωσ τθν Παραςκευή 24 Ιανουαρίου.  

 

Η υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ11 

                          

                  Δρ. Όλγα Βαςιλειάδου 

https://forms.gle/rxKStkLvdJvsV7u18

