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

Μαρούσι,  22/07/2020
Αριθμ. Πρωτ. :    Φ16/96983/Δ2

  
ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής της Εκπαιδευτικής Δράσης του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης με τίτλο: 

«Ξάνθη – Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων 2021» για μαθητές/-τριες  Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας και 

του εξωτερικού  - σχ. έτος 2020-2021.

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 91361/Δ2/13-7-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 165/7-5-2020 έγγραφο με θέμα: «Υποβολή αιτήματος για έγκριση 

εκπαιδευτικής δράσης» 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 την Εκπαιδευτική 

Δράση με τίτλο «Ξάνθη – Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων 2021» του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης, η 

οποία συνδιοργανώνεται από το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης και το Κέντρο Πολιτισμού Ξάνθης και 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αποστολή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

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

2. Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)

3. 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
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                         ΤΜΗΜΑΤΑ Β’
                                     -----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

       ΤΜΗΜΑ Β’
  -----

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 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.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Δεσποίνη Φ. (Π.Ε.)

Τηλέφωνο         :  210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.43.293 (Π.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


απευθύνεται σε μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της Ελλάδας και του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2020-

2021.

Η δράση αυτή θα διαρκέσει 4 ημέρες, 16-19 Απριλίου 2021 (η 19η Απριλίου ορίζεται ως ημέρα 

αποχώρησης των σχολείων). Μαθητές /τριες των Μουσικών Σχολείων καλούνται να συμμετέχουν σε 

υπαίθριες συναυλίες, παρουσιάζοντας ημίωρα προγράμματα, τα οποία θα είναι συναφή με το θέμα που 

θα οριστεί (π.χ. Μουσική – Ποίηση – Ελευθερία με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική 

Επανάσταση). Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, θα γίνονται παράλληλα βιωματικά σεμινάρια. 

Η εν λόγω εκπαιδευτική δράση προάγει τη μουσική παιδεία στη Δημόσια Εκπαίδευση μέσα από την 

παρακολούθηση συναυλιών για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εκτέλεση 

μουσικών έργων από τους ίδιους τους/τις μαθητές/-τριες των Μουσικών Σχολείων. Ταυτόχρονα η 

ανοιχτή παρακολούθηση των συναυλιών από την τοπική κοινωνία συμβάλλει στη μουσική καλλιέργεια 

του κοινωνικού συνόλου.

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της εν λόγω εκπαιδευτικής 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 διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/ 

φορέων/ υπηρεσιών. 

4. Οι 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 φεστιβάλ να 

λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες νομικές διατάξεις.

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

διοργάνωσης.

8. Η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Φεστιβάλ θα γίνει χωρίς 

δαπάνη για το Δημόσιο.



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου 

Ξάνθης, τηλέφωνο: 25410-92212, email: gymmousx@sch.gr .

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 Σπουδών, Προγραμμάτων

και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Β’

4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’

5. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’                                                                     ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
6. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄                                                                            

7. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’

8.  Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων

και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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