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   Ππορ 

   Δκπαιδεςηικούρ Μοςζικήρ σολείων 

   Μέζω Γ/νζεων Α/θμιαρ και Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ 

   Εακύνθος, Κέπκςπαρ, Κεθαλονιάρ και 
   Λεςκάδαρ    

 
   Κοινοποίηζη: 
 
 Γ/νηή Πεπιθεπειακήρ Γ/νζηρ 
   Α/θμιαρ και Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ 
   Ηονίων Νήζων 
   θ. Γαβαιά Σειέκαρν 
 Πποϊζηάμενο επιζηημονικήρ & 
   παιδαγωγικήρ καθοδήγηζηρ 
   Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ Ηονίων Νήζων 
   θ. Παπαβιαζόπνπιν ώδνληα  
 Πποϊζηαμένη επιζηημονικήρ & 
   παιδαγωγικήρ καθοδήγηζηρ 
   Π/θμιαρ Δκπ/ζηρ Ηονίων Νήζων 
    θ. Λίβεξε Αλαζηαζία        
 
   
 

   ΘΔΜΑ: «Δνημέπωζη εκπαιδεςηικών Μοςζικήρ για ηπέσονηα θέμαηα» 
 

   Αγαπεηνί, ζπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, θαιή λέα ρξνληά κε πεξηζζόηεξε πγεία θαη ραξά. 
 

   αο ελεκεξώλσ γηα ζέκαηα πνπ ζπγθεληξώζεθαλ θαη αμίδνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηε ζπκκεηνρή 
ζαο. 

1. Μέρξη θαη ηηο 6 Φεβποςαπίος κπνξείηε λα δειώζεηε ζπκκεηνρή ζε θάπνην από ηα εμ 

           απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηώλ θαη ζηειερώλ δηα βίνπ κάζεζεο ηνπ 
           Ι.Γ.ΔΚ.Δ. Πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε θαη ζην παξαθάησ link : 

http://www.ideke.edu.gr/press_news.asp?id=940. 
Τπνβνιή ειεθηξνληθήο αίηεζεο ζην ekesap.ionianisia@gmail.com  

ππ’ όςηλ θ. Καηαγή ππξίδσλα. 
2. ην San Remo ηεο Ιηαιίαο όπσο θάζε ρξόλν θαη θέηνο πξαγκαηνπνηείηαη ην Παγθόζκην 

ρνιηθό Φεζηηβάι Γεκηνπξγηθόηεηαο «The world festival of creativity in schools», από  6 
έσο θαη 10 Απξηιίνπ 2011. Μπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο καζεηέο – καζήηξηεο από όιεο ηηο 
ζρνιηθέο βαζκίδεο θαη λα δηαγσληζηνύλ ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο (π.ρ. ηξαγνύδη, 
κνπζηθή, ζέαηξν, κόδα, ρνξόο, θηλεκαηνγξάθνο θ.ι.π.) Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 
αλαδεηήζνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: www.gef.it    

θαη λα δειώζνπλ ζπκκεηνρή κέρξη θαη ηηο 14-02-2011.    
3. Δθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ αλαπηύμεη αμηόινγεο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο θαη  θξίλνπλ  όηη αμίδεη 

λα αλαδεηρηνύλ ζηελ επξύηεξε ζρνιηθή θνηλόηεηα, λα απνζηείινπλ ειεθηξνληθά ηηο 
πξνηάζεηο ηνπο, αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηνλ ηζηόηνπν 
http://excellence.sch.gr. Σα έξγα πνπ ζα ππνβιεζνύλ κπνξνύλ λα είλαη αηνκηθά ή 

νκαδηθά θαη ην πεξηερόκελό ηνπο κπνξεί λα αθνξά είηε ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία ησλ 
δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ, είηε ηελ  εθαξκνγή ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ ζρνιηθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαζώο θαη ηελ επεμεξγαζία – πινπνίεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεξε ζπλεξγαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. Η πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο 
αθνξά ηε δξάζε απηή πνπ ιέγεηαη «Απιζηεία και Καινοηομία ζηην Δκπαίδεςζη» 
(εγθύθιηνο κε αξ. Πξση. 135547/Γ7/27-10-2010). Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή 
πξνηάζεσλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη ε 28 Φεβποςαπίος 2011. 

4. Η Μεγάλη Μοςζική Βιβλιοθήκη ηηρ Δλλάδαρ «Λίλιαν Βοςδούπη» 
www.mmb.org.gr δεκηνπξγήζεθε από ην ύιινγν «Οη Φίινη ηεο Μνπζηθήο», γηα όινπο  

ηνπο Έιιελεο. θνπόο ηεο είλαη λα πξνζθέξεη, γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα,  
 
 

                          
              EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
                                
        ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ  
        ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ  ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ    
   
        ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ Π.Δ. & Γ.Δ.  
        ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 
                                            
       ΓΡΑΦΔΗΟ ΥΟΛΗΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 
           σολικόρ ύμβοςλορ Μοςζικήρ 
                  Πεξηθιήο Παπαδόπνπινο 
 
Πιεξνθνξίεο:  
Β/ζκηαο: Ράιιεο πύξνο, Νηθνκάλε Κσλζηαληίλα,  
26610 36973 & 26610 36974 (θαμ) 
Α/ζκηαο: Κνιιηνγηάλε Βαζηιηθή   
26610 23 319 & 26610 20825(θαμ)  
 
Σαρ. Γ/λζε: Γεκ Καββάδα 22 (1

νο
 όξνθνο) 49100 Κέξθπξα 

email: ssmusic@ionion.pde.sch.gr        
site: http://ionion.pde.sch.gr/ssmusic 
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επηζηεκνληθή πιεξνθόξεζε ζην ρώξν ηεο κνπζηθήο ζηνπο επηζθέπηεο ηεο αιιά θαη ζηνπο 
ρξήζηεο από απόζηαζε. ήκεξα ε  βηβιηνζήθε βξίζθεηαη ζε ζπλερή δηαδηθαζία 
ςεθηνπνίεζεο λένπ πνιύηηκνπ πιηθνύ Διιήλσλ πλζεηώλ, ην νπνίν όπσο θαη όιεο νη 
ππεξεζίεο ηεο, πξνζθέξεηαη δσξεάλ. 

            Γηαύινπο επηθνηλσλίαο ηεο Βηβιηνζήθεο κε ην αλαγλσζηηθό ηεο θνηλό απνηεινύλ: 
νη αλνηρηνί ζε όινπο Ζλεκηπονικοί Καηάλογοι κε όια ηα είδε ηνπ πιηθνύ, 

ε Ιζηνζειίδα πνπ παξέρεη πξόζβαζε ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο αλά ηνλ θόζκν, 
ε On-Line Δπικοινωνία πνπ πξνζθέξεη (Οι Δπωηήζειρ ζαρ, Δνημεπωηικό Γεληίο),  
νη κνλαδηθέο Μοςζικολογικέρ Τπηπεζίερ ηεο (Σεηπάδιο, Δπγογπαθία, θ.ά.), πνπ ηελ  

    θαηαμηώλνπλ δηεζλώο ζην ρώξν ηεο, θαη 
ηα Δκπαιδεςηικά και Δπεςνηηικά Ππογπάμμαηα (διαλέξειρ, ξεναγήζειρ θ.ά.) 

5. αο επηζπλάπησ έγγξαθν ηεο ΠΔ (Παλειιήληαο Έλσζεο ρνιηθώλ πκβνύισλ), κε 
ηίηιν: «Θέμαηα πος ανέδειξε η 1η Πανελλήνια ςνάνηηζη σολικών ςμβούλων 
Μοςζικήρ ζηην Αθήνα ζηιρ 07/01/2011» όπνπ ζπκκεηείρα νπζηαζηηθά, εθθξάδνληαο 

ζπλνπηηθά ηελ εκπεηξία ζπλεξγαζίαο καο θαηά ηελ κέρξη ζήκεξα ζεηεία κνπ θαη 
ππνβάιινληαο ηηο πεξηζζόηεξεο από ηηο πξνηάζεηο πνπ πηνζεηνύληαη – αθνύ 
ππνζηεξίρηεθαλ  νκνθώλσο – θαη αλαθέξνληαη ηειηθά ζην θείκελν ηεο ΠΔ, ην νπνίν θαη 
ζα πξνσζεζεί αξκνδίσο πεξαηηέξσ. 

      Γηα ηηο ζέζεηο κνπ απηέο, πνπ αθνξνύλ ζεζκηθά αιιά θαη θαζεκεξηλά νπζηώδε δεηήκαηα 
      πνπ βηώλνπκε ζην έξγν καο θαη καο αθνξνύλ όινπο, αιιά θαη γηα ηα ππόινηπα ζέκαηα  
      εηδηθόηεηαο, ππάξρεη θιίκα αιιειεγγύεο θαη ελεξγνπνίεζεο από  όινπο ηνπο ρνιηθνύο  
      πκβνύινπο Μνπζηθήο ηεο ρώξαο.  
6. Η Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Δθπ/ζεο Ινλίσλ Νήζσλ κε ηε ζπλεξγαζία θνξέσλ ζηελ Κέπκςπα 

πξαγκαηνπνηεί θέηνο λέν επξύ εθπ/θό πξόγξακκα κε ηίηιν «Γπάζειρ Πολιηιζμού 2011».  

Οη δξάζεηο απηέο αλαπηύζζνληαη ζηηο 11 ζεκαηηθέο εβδνκάδεο πνπ πεξηγξάθνληαη 
παξαθάησ θαη ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ Άλνημε 2011 (αθξηβώο πξηλ θαη κεηά ηελ πεξίνδν ηνπ 
ΠΑΥΑ θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ – ζρνιηθνύ ηνπξηζκνύ). 
ύληνκα ζα ιάβεηε πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο πνπ είλαη θαηαιπηηθή θαη επηζπκεηή . 
 

Α/Α ΑΠΟ ΕΩΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

1 7/3 13/3 Ορθοδοξία-Καθολικισμός 

2 14/3 20/3 Ενόργανη – Φωνητική Μουσική 

3 21/3 27/3 Σολωμός (Ποίηση)-Επανάσταση 1821 

4 28/3 3/4 Παλάτια-Φρούρια-Αρχιτεκτονική 

5 4/4 10/4 Ιστορία-Μυθολογία 

6 11/4 17/4 Περιοχές Natura2000 κ.λπ. 

7 18/4 24/4 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

8 25/4 1/5 ΝΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

9 2/5 9/5 Καποδίστριας-Ευρωπαϊκά θέματα 

10 9/5 15/5 Σαμάρας-Ολυμπισμός (Βίδο-Ειρήνη) 

11 16/5 22/5 Ένωση Επτανήσων-Βυζάντιο (Κων/νου & Ελένης) 

 
7. Σέινο, έρεη μεθηλήζεη λένο θύθινο επηζθέςεώλ κνπ ζηα ρνιεία, κε ζθνπό ηελ ζηήξημε ζηελ 

πξάμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ – παηδαγσγηθνύ ζαο έξγνπ, ηελ γλώζε ηεο πνξείαο ηεο ύιεο, ηε 
δηαπίζησζε θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο (Γ/λζεο ρνιείνπ, ζπλζήθεο, θιπ) 
θαη ηελ παξαθνινύζεζε θαη δηεμαγσγή δηδαζθαιηώλ ζηελ ηάμε όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ησλ 
δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ.  
Παξάιιεια θαη εληόο Μαξηίνπ πνπ ζα νινθιεξσζεί ν θύθινο επηζθέςεώλ κνπ ζε όια ηα 
Ιόληα Νεζηά, ζα ελεκεξσζείηε θαη γηα ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ηνπ ρνιείνπ ή ηεο ηάμεο –
κνπζηθνύ ζπλόινπ ζαο ζηηο 6 δξάζεηο Μνπζηθήο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη έρνπλ ήδε 
αξθεηή απήρεζε. 

Ο σολικόρ ύμβοςλορ Μοςζικήρ 
Α/θμιαρ και Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ Ηονίων Νήζων 

 

Πεξηθιήο Παπαδόπνπινο 

http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=10&la=1
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=37&la=1
http://www.mmb.org.gr/megaro/page/default.asp?id=38&la=1
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=38&la=1
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=24&la=1
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=17&la=1
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=30&la=1
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=31&la=1
http://www.mmb.org.gr/page/default.asp?id=32&la=1

