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

Μαρούσι,  17/08/2021
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ16/101127/Δ2

 

ΠΡΟΣ:

 ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής της εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο: «Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη 

καρδία….» του Μουσικού Σχολείου Καβάλας για μαθητές/-τριες Δ.Ε. της χώρας - σχ. έτος 2021-2022.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 83967/Δ2/13-7-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 3236/Φ.37.20/12-5-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Καβάλας που αφορά σε αίτημα έγκρισης διεξαγωγής της εκπαιδευτικής δράσης του 

Μουσικού Σχολείου Καβάλας με τίτλο: «Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία….», σας ενημερώνουμε ότι, 

σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 36/08-07-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την εκπαιδευτική 

δράση με τίτλο: «Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία….» του Μουσικού Σχολείου Καβάλας που 

απευθύνεται σε μαθητές/τριες  Δ.Ε. της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022.

Η εν λόγω εκπαιδευτική δράση προάγει τη μουσική παιδεία στη δημόσια εκπαίδευση μέσα από 

την παρακολούθηση συναυλιών από μαθητές/τριες και την εκτέλεση μουσικών έργων από τους ίδιους 

τους μαθητές και τις μαθήτριες των Μουσικών σχολείων.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω εκπαιδευτική δράση θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν 

απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία 

από τον κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

2. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. 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. 

: Μπερετούλη Γ. 
Τηλέφωνο         :  210-34.43.272 

: 210-34.43.314 1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε.
 της χώρας. Έδρες τους

2. ΔΔΕ Καβάλας
3. ΙΕΠ
    (info@iep.edu.gr )

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spoudonde@minedu.gov.gr
mailto:info@iep.edu.gr


1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια 

των μαθητών/τριών.

3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη 

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών.

4. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 

μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

5. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών/τριών.

6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιρειών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

7. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί να διατίθεται δωρεάν και να είναι 

ελεύθερο για χρήση.

8. Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις δύο (2) διδακτικές ώρες.

9. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να πραγματοποιείται παρουσία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα 

εποπτεύουν τις διαδικασίες και θα μεριμνούν για την ασφάλεια των μαθητών/τριών.

10. Τη δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος 

τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών στην εν λόγω εκπαιδευτική δράση ισχύουν οι κείμενες 

διατάξεις. Η συμμετοχή και η μετακίνηση των σχολικών μονάδων στο εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

προγράμματος ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην 

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών 

κινδύνων και τη 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.



Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Μουσικό 

Σχολείο Καβάλας.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή   Με εντολή Υφυπουργού 

2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Κόπτση                                                                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                       
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΄      ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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