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ΘΕΜΑ: “ Δράσεις Πολιτισμού 2011” 
  

Αγαπητοί Πρόεδροι/Διευθυντές 

 Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων δρομολογεί για πρώτη φορά φέτος τις 
δράσεις Πολιτισμού 2011, που αναπτύσσονται σε 11 θεματικές εβδομάδες κατά την Άνοιξη 2011 
(ακριβώς πριν και μετά την περίοδο του ΠΑΦΑ και κατά την περίοδο του εκπαιδευτικού-σχολικού 
τουρισμού), στη βάση του «πλαισίου ενεργοποίησης και ενεργειών» που συνυποβάλλεται, σε 
συνεργασία με ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα, με την Ιερά Μητρόπολη, την Καθολική 
Αρχιεπισκοπή, τις Υιλαρμονικές, τις Φορωδίες, τους Πολιτιστικούς υλλόγους, ωματεία ποικίλλων 
δράσεων, Υορείς Πολιτισμού Σέχνης και Γραμμάτων, Δημοτικές Τπηρεσίες, ΜΚΟ, τμήματα του 
Ιονίου Πανεπιστημίου κ.α. 

 Προτείνεται ν’ αναπτυχθεί ένα καθημερινό πρόγραμμα που με τη συμβολή σας θα 
ολοκληρωθεί ώστε πρακτικά αλλά και ποιοτικά να χαρούμε το ζητούμενο που δυστυχώς φθίνει και 
τείνει να εκλείψει στις μέρες μας,  παρότι αυτονόητο. 

           Να επιτευχθεί μέσω αυτών των δράσεων Πολιτισμού, η διασύνδεση της νέας δημιουργικής 
γενιάς με την έμπειρη μεγαλύτερη, των σημερινών επιστημόνων, καλλιτεχνών, πνευματικών 
ανθρώπων και δημιουργών, να υποστηριχτεί και να αναδειχθεί το παραγόμενο έργο Μουσικής στους 
Κερκυραίους της πόλης και της περιφέρειας αλλά και στους επισκέπτες μας, να καταγραφεί και να 
δημιουργηθεί μια στέρεη εύχρηστη και προσβάσιμη σε όλους βάση δεδομένων που θα απευθύνεται ο 
μαθητής, ο εκπαιδευτικός, ο ερευνητής, ο Κερκυραίος και κάθε ενδιαφερόμενος επισκέπτης. 

          Θεωρώντας δεδομένο ότι επιθυμούμε τη συμμετοχή όλων κατά πως ο καθένας επιθυμεί, ξέρει 
και μπορεί να συμβάλλει, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε όλες τις εβδομάδες που μπορείτε να 
προσφέρετε την πολύτιμη βοήθειά σας για ανάδειξη του έργου σας. 



 Ειδικά όμως για την 2η εβδομάδα από την Δευτέρα 13 έως και την Κυριακή 20 Μαρτίου 
2011, με θέμα: «Ενόργανη – Υωνητική Μουσική» προτείνεται να οργανωθούν με την υποστήριξη 
και συμμετοχή σας: 

1. «Ανοικτή πρόβα» 

Ομάδες – τμήματα μαθητών με συνοδούς εκπαιδευτικούς ή επισκέπτες με ειδικούς ξεναγούς,  
προετοιμασμένους εκπαιδευτικούς Μουσικής και στελέχη των μουσικών συνόλων θα 
παρακολουθούν στις αίθουσες δοκιμών την γενική δοκιμή του συνόλου αυτού, Υιλαρμονικής, 
μικρού συνόλου ή χορωδίας, φυσικά μετά από σχεδιασμό και συνεννόηση με τους υπευθύνους.  

2. «Δρόμοι Μουσικής στην Πόλη»  

Ξενάγηση-Περιήγηση σε ιστορικά κτίρια, βιβλιοθήκες, χειρόγραφα ή ψηφιοποιημένα   αρχεία  
των Υιλαρμονικών και των Φορωδιών της Κέρκυρας στην Πόλη. 

3. «Σο θαυμαστό ταξίδι της Μουσικής μέσα από εμπνευστά και χορωδίες στην Κέρκυρα» 

Διαλέξεις, εισηγήσεις, εκθέσεις υλικού, παρουσιάσεις της ιστορίας και της σύγχρονης παρουσίας 
και προσφοράς των Υιλαρμονικών και Φορωδιών στην Κερκυραϊκή και πολιτιστική ζωή του 
τόπου. Μια εισήγηση μπορεί να συνοδεύεται από σύντομο πρόγραμμα μουσικού συνόλου 
(χορωδία, ορχήστρα, μπαντίνα…) ή από εκπαιδευτικού χαρακτήρα παρουσιάσεις με αναφορά 
σε απλά θέματα οργανογνωσίας, σύντομης ιστορικής βιωματικής προσέγγισης έργου συνθετών 
κ.α. 

4. «Πρόβα στο χωριό» 

Διαλέξεις ή ξεναγήσεις την ίδια εβδομάδα σε Υιλαρμονική ή Φορωδία της περιφέρειας με  
υλικό-φωτογραφίες ή και βίντεο ακόμη, όπου υπάρχει, με εκδηλώσεις.       

5. «Για θυμήσου…!» 
Λειτουργία έκθεσης με υλικό αρχείου, ειδικών επετειακών εκδόσεων, βίντεο από παρουσιάσεις, 
συναυλίες, παρτιτούρες, υλικό βεστιαρίου ή παλαιά όργανα, καταστατικά λειτουργίας 
φιλαρμονικών της περιφέρειας, στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας Μουσικής ή και άλλων θεματικών εβδομάδων που θα επιλέξετε να συμμετάσχετε. 

6. «Παίζει Μουσική!» 

      υνάντηση δύο ή και περισσοτέρων μουσικών συνόλων κάθε βράδι, με ελεύθερο   πρόγραμμα 
διάρκειας 30-40 λεπτά περίπου για κάθε συμμετοχή, στο Δημοτικό Θέταρο, στο αμφιθέατρο της 
Ιονίου Ακαδημίας ή σε άλλο χώρο που θα μας παραχωρηθεί. 

Καταληκτική ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής 14.02.2011. 

 Πληροφορίες: κ. Καλογεράς Αντρέας  
                           Τπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
                           Νομού Κέρκυρας – Εκπαιδευτικός Μουσικής 
                           2661048610, 6974854781, pepoka@sch.gr 

 κ. Παπαδόπουλος Περικλής 
                           χολικός ύμβουλος Εκπαιδευτικών Μουσικής περιφέρειας Ιονίων  
                           Νήσων  

2661036973/4/5, 26610 23319, 6972468067 ssmusic@ionion.pde.sch.gr  

 κ. Γραμμένου Μαριλένα, εκπαιδευτικός, κλ.ΠΕ11, κάτοχος      μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών(Σ.Ξ.ΓΜ.Δ), υπεύθυνη συντονίστρια του προγράμματος «Δράσεις Πολιτισμού 
2011»,  26610-82194(εσωτ.138) και 6945557405, grammenou_lena@yahoo.gr 

  Εκ των προτέρων σας ευχαριστούμε θερμά για την θετική στάση σας, τη 
συνεργασία και την πολύτιμη συμμετοχή σας.    

       Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
                                                                               Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  
                                    Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων 
 
                    ΣΗΛΕΜΑΦΟ ΓΑΒΑΛΑ 

mailto:ssmusic@ionion.pde.sch.gr
mailto:grammenou_lena@yahoo.gr


ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Σο κερκυραϊκό νησιωτικό σύμπλεγμα είναι περιοχή με παράδοση αιώνων και παραγωγή πολιτισμού 
διά της παιδείας.  

ΕΙΝΑΙ Η ΚΕΡΚΤΡΑ «ΣΟ ΝΗΙ ΣΗ ΑΝΟΙΦΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»!  

Σην ταυτότητα αυτή όλοι θέλουμε, αλλά και μπορούμε να αναδείξουμε και αξιοποιήσουμε. Για το 
σκοπό αυτό, κατά τις περιόδους περί του ΠΑΦΑ 2011 (εβδομάδες που σχετίζονται και με τις 
εκπαιδευτικές-περιηγητικές μαθητικές εκδρομές), με ελεύθερη επιλογή μας επαναλαμβάνεται, 
σκοπεύουμε να διοργανώσουμε την συγκεκριμένη ανάδειξη και αξιοποίηση. Οι περισσότεροι από 
εμάς που θέλουμε, είναι σίγουρο ότι έχουμε αναπτύξει στο παρελθόν, συναφείς δράσεις και εργασίες 

με κάθε ευκαιρία, που σαφώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο στην επίτευξη 
του σκοπού. 

Σο καλεντάρι ενδιαφέροντος και αναφοράς, διαμορφώνεται στην πράξη ως εξής: (ΠΑΦΑ 2011 στις 
24/4) 

Α/Α ΑΠΟ ΕΩ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

1 7/3 13/3 Ορθοδοξία-Καθολικισμός 

2 14/3 20/3 Ενόργανη – Υωνητική Μουσική 

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

4 28/3 3/4 Παλάτια-Υρούρια-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 αμάρας-Ολυμπισμός (Βίδο-Ειρήνη) 

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

Είναι σαφές ότι το προαναφερθέν ΚΑΛΕΝΣΑΡΙ «κουμπώνει» με τα ήδη γνωστά και δεδομένα του 
ημερολογίου μας, όπως η Κυριακή της Ορθοδοξίας, η 25η Μαρτίου, η 9η Μαΐου-Ημέρα της Ευρώπης, 
21η Μαΐου-Ημέρα της Ένωσης, κ.λπ., κ.λπ., έτσι ώστε η ταυτότητα της Κέρκυρας να πληρώνεται και 
επουδενί να μειώνεται… 

Κατ’ αυτό τον τρόπο και με το συγκεκριμένο σκεπτικό, στοχεύεται και δρομολογείται να εξελιχθεί σε 
ετήσια βάση με 52 θεματικές εβδομάδες, και αυτό είναι υπόθεση της κερκυραϊκής κοινωνίας των 
πολιτών γενικά. Προφανώς και αναγκαιεί εκ παραλλήλου ψηφιακή οργάνωση και παρουσίαση των 
δράσεων (προτείνεται το Σμήμα Πληροφορικής του Ι.Π. για τον συγκεκριμένο σκοπό), ενώ 
παράλληλα μια ψηφιακή βιβλιοθήκη των δρώμενων οφείλεται η οποία εξελικτικά κατ’ έτος θα 

εμπλουτίζεται. 

Επί του της Άνοιξης καλενταριού ανωτέρω, μπορούμε να καταδείξουμε τα εξής:  

1. Οι 2 εβδομάδες (ΜΕΓΑΛΗ & ΝΙΑ)…κατά τις οποίες δεν είναι ανοικτά τα σχολεία…όμως επειδή, η 
συμμετοχή των σχολικών μονάδων εδώ στην Κέρκυρα και στα δρώμενά της είναι βιωματικά 
σημαντική, θα μπορούσαν να υπάρξουν εργασίες εκπαιδευτικών και γι’ αυτές τις εβδομάδες προς 
έκθεση ενώπιον των επισκεπτών-φιλοξενούμενών μας. 

 



2. Όλα όσα ετοιμαστούν και οργανωθούν, μπορούν με την βοήθεια εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών 
(όπως και του ανθρώπινου δυναμικού των συναφών τμημάτων του Ι.Π.) να αποδοθούν και σ’ άλλες 
γλώσσες, (έτσι ώστε από το 2012 ας πούμε, να μπορέσουμε να απευθυνθούμε και σ’ όλες τις σχολικές 
μονάδες της Ευρώπης και του κόσμου, της UNESCO)…ενώ το Επιμελητήριο της Κέρκυρας μπορεί να 
προκηρύξει-αθλοθετήσει διαγωνισμό δημιουργίας ντοκυμανταίρ πολυγλωσσικής ανάδειξης των 11 
θεματικών εβδομάδων. Να αθλοθετήσουν διαγωνισμούς μπορούν όλοι που έχουν την δυνατότητα 
κατ’ ελεύθερη επιλογή να το κάνουν, όπως κληροδοτήματα, ιδρύματα τραπεζών, άλλα ιδρύματα, 
ομοσπονδίες, κ.λπ. 

3. Όλοι οι φορείς έχουν προφανώς θέση και ρόλο θεματικά στην όλη προσπάθεια, δυνάμενοι 
εγγυημένα να συμβάλλουν στην αρτιότερη διοργάνωση. Υορείς όπως το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για όλες 
τις θεματικές εβδομάδες (μ’ όλα τα τμήματα (ιδίως, ξένων γλωσσών, εικόνας & ήχου, πληροφορικής, 
ιστορίας, αρχειονομίας, κ.λπ. τους φοιτητές του, κ.λπ.), οι 2 Μητροπόλεις, ιδίως για τις θεματικές 
εβδομάδες Νο1, 2, 3, 7, 8, 11, οι Υιλαρμονικές-Φορωδίες για όλες τις θεματικές εβδομάδες, όλα τα 
Επιμελητήρια κατά τα θέματα, δήμοι-δημοτικά διαμερίσματα για διάθεση χώρων προς έκθεση, κ.λπ., 
κ.λπ. 

 

 

Φόρμα Σσμμεηοτής ζηην Εβδομάδα Ενόργανης – Φωνηηικής Μοσζικής 
 

  Επιλέγω και συμπληρώνω δράσεις που συμμετέχω 

Όνομα 
Μοσζικού Σσνόλοσ 

Επικοινωνία Ημέρες και ώρες 
«Ανοικηής πρόβας» (1) 

  

     

     

     

     

     

 


