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ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
(όλης της χώρας)
2. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
(Όλης της χώρας)
3. Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)

1. Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου
2. Δ.Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
3. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
mail: info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων με τίτλο: «Ρόδος: Σταυροδρόμι πολιτισμών και
συμπράξεων Μουσικών Σχολείων», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δ.Ε. (Μουσικά Γυμνάσια
και Λύκεια) της χώρας, για το σχολικό έτος 2021-2022
Σχετ. έγγραφα: α) το με αρ. πρ. 44280/Δ2/05-04-2022 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου,
β) σχετ.: 1614/Υ1/8-1-2020, Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 8/10-1-2020).
Απαντώντας στο από 30-11-2021 αίτημα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δωδεκανήσου που αφορά έγκριση του Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων με τίτλο: «Ρόδος: Σταυροδρόμι
πολιτισμών και συμπράξεων Μουσικών Σχολείων», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα
Πρακτικού 20/14-04-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το εν λόγω Φεστιβάλ, το οποίο απευθύνεται σε
μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Μουσικά Γυμνάσια και
Λύκεια), όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2021-22.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί τηρώντας
απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την
προστασία από τον κορονοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω Φεστιβάλ να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται
με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με
τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
2. Να έχει προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών/τριών και των γονέων/κηδεμόνων τους σε ό, τι αφορά το
συγκεκριμένο μαθητικό φεστιβάλ και να έχει εξασφαλιστεί η ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση αυτών,
έχοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των παιδιών τους δεν είναι υποχρεωτική.
3. Να υπάρξει μέριμνα, ώστε να μην παρακωλύεται το ωρολόγιο πρόγραμμα.

4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων
μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην
επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
5.
Να
μην
προκύπτει
από
τη
δράση
με
οποιοδήποτε
τρόπο
διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
6. Να μη γίνει διανομή διαφημιστικού υλικού στους/στις μαθητές/τριες.
7. Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και να διευκολύνεται η συμμετοχή μαθητών/τριών με αναπηρία.
8. Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή του φεστιβάλ στους αντίστοιχους χώρους:
α) η επίσκεψη των μαθητών/τριών να πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου
Διδασκόντων/Διδασκουσών και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας και
με ευθύνη αυτών, καθώς και με την παρουσία εκπαιδευτικού/ών της σχολικής μονάδας,
β) να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις περί ασφαλούς μετακίνησης,
γ) οι χώροι υλοποίησης του φεστιβάλ να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων συνάθροισης κοινού,
ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
9. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον
πλήρη φάκελο αξιολόγησης της δράσης.
10. Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της υπ. αριθ.20883/ΓΔ4/13-022020 (Β΄ 456) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών
σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού
σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην
αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών
κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό
δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την
παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις
των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού,
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την
αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Φεστιβάλ θα
γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
2. Γραφείο κ.Γεν. Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
4. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄
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