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Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι, 22/07/2020
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ15/97040/Δ2

ΠΡΟΣ:

  
ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του Μαθητικού Διαγωνισμού Σύνθεσης μουσικού έργου με τίτλο: 

«Μουσική, Ποίηση και Ελευθερία» του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για μαθητές/-τριες Μουσικών 

Σχολείων της χώρας - σχ. έτος 2020-2021.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 92419/Δ2/15-7-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 166/7-5-2020 έγγραφο με θέμα: «Υποβολή αιτήματος για έγκριση 

μαθητικού διαγωνισμού σύνθεσης μουσικού έργου» που μας απέστειλε το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης, 

σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 35/09-07-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., 

εγκρίνουμε το Μαθητικό Διαγωνισμό Σύνθεσης μουσικού έργου με τίτλο: «Μουσική, Ποίηση και 

Ελευθερία» του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης που απευθύνεται σε μαθητές/-τριες των Μουσικών 

Σχολείων της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα εκτός του ωρολογίου προγράμματος, απογευματινή ώρα, στο 

πλαίσιο διεξαγωγής του 8ου Φεστιβάλ «Ξάνθη Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων», που διοργανώνει το 

Μουσικό Σχολείο Ξάνθης σε συνεργασία με το Δήμο Ξάνθης στις 16 -19 Απριλίου 2021. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

1. Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης της χώρας. 
Έδρες τους

2. Μουσικά Σχολεία της χώρας 
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                         ΤΜΗΜΑ Β’

                                     -----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 -  Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spoudonde@minedu.gov.gr
Πληροφορίες :  Βάρλα  Ά. (Δ.Ε.)

: Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο         :  210-34.43.272 (Δ.Ε.)

: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
Fax : 210-34.43.390 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε.

 της χώρας. Έδρες τους
2.  Μουσικό Σχολείο Ξάνθης

gymmousx@sch.gr 

mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
mailto:gymmousx@sch.gr


Στόχοι του διαγωνισμού είναι η τριβή των μαθητών/τριών με τη διαδικασία της σύνθεσης της 

μουσικού έργου, η εξοικείωση με τη χρήση των μουσικών οργάνων (τεχνικές παιξίματος, τρόποι 

άρθρωσης, έκταση, ηχοχρωματικές δυνατότητες), η δυνατότητα συνδυασμού της, η ανάδειξη της 

ευρύτερης κληρονομιάς της, η μελέτη της αλλά και η «επικαιροποίησή της» μέσα από σύγχρονες 

συνθέσεις. Της, οι μαθητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αξιολόγηση των έργων της από 

επιτροπή εγνωσμένου κύρους, η οποία θα περιλαμβάνει παρατηρήσεις τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και 

σε αισθητικό. 

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με της εξής 

προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών να είναι προαιρετική και να γίνεται με την ενυπόγραφη 

συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων. 

2. Δεν θα υπάρξουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.).

3. Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού.

4. Η δημοσίευση των έργων θα γίνεται μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

5. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με της κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των 

προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων /-ουσών μαθητών/-τριών (και κατά τα ισχύοντα στο ν. 

2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» ΦΕΚ 25, τ. Α’. 04-

03-1993.

6. Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και τα έργα των μαθητών/-τριών θα 

υποβάλλονται της κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και δεν θα εντάσσονται στον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και την εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/-τριών.

7. Η γνωστοποίηση και η διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με 

τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.

Για τη μετακίνηση των μαθητών/-τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. 

20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄ 456) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις 

μαθητών/-τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της 

χώρας». Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω 

Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο επικοινωνίας κ. Χίζαρη 

Κωνσταντίνο, τηλέφωνα: 25410-92212 και 6975601820, email: gymmousx@sch.gr    και 

chizaris@gmail.com  .

Εσωτερική Διανομή: Με εντολή Υφυπουργού 

1. Γραφείο Γεν. Γραμματέως κ. Γκίκα                                                                                                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                       
2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                                                                     

3. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄                                                                            

4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων

και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄                                                                                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

mailto:gymmousx@sch.gr
mailto:chizaris@gmail.com

		2020-07-27T07:39:43+0000
	ANNA VARLA




