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

Μαρούσι,  17/06/2020
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ16/75838/Δ2

ΠΡΟΣ:

 

ΚΟΙΝ:      

        

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης «Μουσικό – Θεατρικό Φεστιβάλ» της 

Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας για μαθητές/-τριες Δ.Ε.  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - σχ. έτος 

2020-2021.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 70737/Δ2/10-6-2020  εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στην από 11/05/2020 αίτησή σας που αφορά σε αίτημα έγκρισης της εκπαιδευτικής 

δράσης «ΜΟΥΣΙΚΟ-ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ», σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα 

Πρακτικού 28/05-06-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την εκπαιδευτική δράση «ΜΟΥΣΙΚΟ – 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ», η οποία απευθύνεται σε μαθητές/-τριες Δ.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, για το σχολικό έτος 2020-2021. Η διάρκεια του Φεστιβάλ είναι διήμερη και θα λάβει χώρα 

την περίοδο από 11 έως 14 Μαΐου 2021 στην Έδεσσα.

Η εκδήλωση αποσκοπεί στο να εμπλέξει τους/τις μαθητές/τριες των Γυμνασίων και Λυκείων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε δημιουργική ενασχόληση και να ενισχύσει το ενδιαφέρον τους 

στα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Οι μαθητές/τριες θα έχουν ένα κίνητρο να 
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αποδώσουν με διαφορετικό και συνάμα δημιουργικό τρόπο όσα μαθαίνουν και όσα τους απασχολούν 

στην καθημερινότητά τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της σύνθεσης και εκμάθησης ενός μουσικού 

κομματιού, στο είδος μουσικής της αρεσκείας τους (παραδοσιακή, λαϊκή, ροκ, έντεχνη), ή στη 

δημιουργία ενός σύντομου θεατρικού.

Παράλληλα επιτυγχάνονται και επιμέρους στόχοι όπως η ενίσχυση της ομαδικότητας και του 

πνεύματος συνεργασίας, η ενσωμάτωση, η αλληλεπίδραση, ο διαμοιρασμός ιδεών και μεθόδων, η 

κοινωνικοποίηση.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω Φεστιβάλ 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 να είναι προαιρετική, δωρεάν και να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη 

των γονέων και κηδεμόνων.

3. Η δράση να μην εμπλέκεται με οποιαδήποτε άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/ φορέων/ 

υπηρεσιών. 

4. Για τις μετακινήσεις των μαθητών /τριών στον χώρο διεξαγωγής του Φεστιβάλ να λαμβάνονται 

υπόψη όσα προβλέπουν  οι ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή και η μετακίνηση των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Φεστιβάλ 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 Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’                   

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

5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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