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

Μαρούσι, 19/02/2020
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ16/24510/Δ2

ΠΡΟΣ:

            

 
ΚΟΙΝ:

        

ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράμματος με τίτλο: «2η Συνάντηση Μουσικών Σχολείων Ιονίων Νήσων» για 

μαθητές/-τριες  Μουσικών Σχολείων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - σχ. έτος 2019-2020.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 15192/Δ2/3-2-2020  εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 7681/5-12-2019 έγγραφό σας, το οποίο αφορά σε αίτημα έγκρισης 

προγράμματος με τίτλο: «2η Συνάντηση Μουσικών Σχολείων Ιονίων Νήσων», σας ενημερώνουμε ότι, 

σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 5/30-1-2020 του Δ.Σ. του ΙΕΠ, εγκρίνουμε την υλοποίηση του 

προγράμματος με τίτλο: «2η Συνάντηση Μουσικών Σχολείων Ιονίων Νήσων» για τους μαθητές/-τριες 

των Μουσικών Σχολείων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το σχολικό έτος 2019-2020, το οποίο θα 

διεξαχθεί στις 6,7 και 8 Απριλίου 2020 στη Ζάκυνθο.

Κύρια στοιχεία της διοργάνωσης είναι οι κοινές συναυλίες των μουσικών συνόλων και των τριών 

σχολείων, οι ενημερωτικές επισκέψεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος των φιλοξενούμενων σχολείων στη 

Ζάκυνθο και δύο συναντήσεις: μία των μαθητών /-τριών και μία των καθηγητών των τριών σχολείων, 

κατά τη διάρκεια των οποίων, προγραμματισμένα, θα συζητηθούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, θα 

τεθούν προτάσεις και θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με άξονα τη βελτίωση της λειτουργίας των μουσικών 
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σχολείων.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της εν λόγω δράσης θα πραγματοποιηθεί με τις εξής 

προϋποθέσεις: 

1. Η συμμετοχή των σχολείων να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή/ντριας και του 

Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του 

ωρολογίου σχολικού προγράμματος. 

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις δράσεις του φεστιβάλ να είναι προαιρετική και να γίνεται με 

τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων.

3. Οι δράσεις να μην εμπλέκονται με οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/ 

φορέων/ υπηρεσιών.

4. Oι χώροι υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης να πληρούν τις προϋποθέσεις των χώρων 

συνάθροισης κοινού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών/-τριών και οι 

επισκέψεις στους χώρους αυτούς να πραγματοποιούνται με ευθύνη της Δ/νσης και του Συλλόγου 

Διδασκόντων των σχολείων.

5. Να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, σε περίπτωση που θα 

προκύψουν καλλιτεχνήματα των μαθητών/τριών από τις εν λόγω δράσεις.

6. Για τις μετακινήσεις των μαθητών /τριών στους χώρους διεξαγωγής του προγράμματος  για τα 

σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσα προβλέπει η 

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».

7. Η διεξαγωγή της εκπαιδευτικής δράσης θα υλοποιηθεί με ευθύνη των φορέων  διοργάνωσης.

Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω δράση θα γίνει 

χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

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 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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