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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.:

Μαρούσι, 11-11-2021
Αριθμ. Πρωτ. : Φ16/144654/Δ2

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

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)
4. Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού
5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών
και επαγγελμάτων
mail: info@sivitanidios.edu.gr
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους
2. Μουσικό Σχολείο Ξάνθης
mail@gym-mous-xanthis.xan.sch.gr
3. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Mail: info@iep.edu.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής της Εκπαιδευτικής Δράσης του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης με τίτλο:
«Ξάνθη - Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων 2022» για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας και
του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-2022.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 136116/Δ2/25-10-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 139/14-5-2021 έγγραφο του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης με θέμα:
«Υποβολή αιτήματος για έγκριση εκπαιδευτικής δράσης» που μας απέστειλε το Μουσικό Σχολείο
Ξάνθης, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 56/21-10-2021 του Δ.Σ. του
Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την Εκπαιδευτική Δράση με τίτλο «Ξάνθη – Πόλις Ονείρων Μουσικών Σχολείων
2022» του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης, η οποία συνδιοργανώνεται από το Μουσικό Σχολείο Ξάνθης
και το Κέντρο Πολιτισμού Ξάνθης και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της Ελλάδας και του
εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-2022.
Η δράση αυτή θα διαρκέσει 4 ημέρες, 5-8 Μαΐου 2022 (η 8η Μαΐου 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. Μουσικά σταυροδρόμια: Όταν το σύγχρονο αγκαλιάζει το παραδοσιακό). Κατά
τη διάρκεια του Φεστιβάλ, θα γίνονται παράλληλα βιωματικά σεμινάρια και θα διεξαχθεί μαθητικός
διαγωνισμός σύνθεσης.

Η εν λόγω εκπαιδευτική δράση προάγει τη μουσική παιδεία στη Δημόσια Εκπαίδευση μέσα από
την παρακολούθηση συναυλιών για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και
αποσκοπεί στο να δώσει κίνητρα για μουσική δημιουργία στους/στις μαθητές/τριες των μουσικών
σχολείων, βιωματική προσέγγιση της διάδοσης της μουσικής παιδείας με ποικίλες δράσεις αλλά και
καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος και άνοιγμα της εκπαίδευσης στην τοπική κοινωνία
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της εν λόγω εκπαιδευτικής δράσης θα πραγματοποιηθεί με τις εξής
προϋποθέσεις:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στην εν λόγω εκπαιδευτική δράση 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 απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη
παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στη δράση να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των
γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων/ουσών 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, παρά μόνο εφόσον υπάρχει σχετική έγγραφη συγκατάθεση των
γονέων/κηδεμόνων.
4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
5. Οι δραστηριότητες που υλοποιούνται εντός του ωρολογίου προγράμματος για την προετοιμασία
και τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο φεστιβάλ να μην υπερβαίνουν σε διάρκεια συνολικά τις
δύο (2) διδακτικές ώρες.
6. Να καθορισθεί υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός που θα αναλάβει την προετοιμασία και την επίβλεψη
των μαθητών/τριών, σε όλα τα στάδια και τις δράσεις του φεστιβάλ.
7. Η μετακίνηση των μαθητών/τριών στους χώρους διεξαγωγής του φεστιβάλ να πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις
διδακτικές - εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές.
8. 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/ουσών των σχολείων.
9. Η όλη διενέργεια του φεστιβάλ να υλοποιηθεί με ευθύνη των φορέων διοργάνωσης σύμφωνα με
τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών
δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων, σε
περίπτωση που θα προκύψουν καλλιτεχνήματα των μαθητών/τριών από την εν λόγω δράση.
10. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς
σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τους φορείς που διοργανώνουν το φεστιβάλ ή για
άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
11. Να δημοσιοποιηθούν στο Ι.Ε.Π. ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα
που προκύπτουν από τη διενέργεια του φεστιβάλ.
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.
Η συμμετοχή στο Φεστιβάλ είναι προαιρετική και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου
Ξάνθης, τηλέφωνο: 25410-92212, email: mail@gym-mous-xanthis.xan.sch.gr

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γραφείο Υφυπουργού κ. Μακρή
Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Β’
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’
Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

