
                      
 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ  
ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

-------- 
ΠΕΡ.  Δ/ΝΗ Π & Δ ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΛΑΡΙΑ 

 

 Λάριςα,  18-2-2019 
 

 Α. Π. : 1349 

Σαχ. Δ/νςθ    : Διμθτρασ Σςάτςου 2 & Φαρςάλων 
                            Σ.Κ.    41335 Λάριςα 
Πλθροφορίεσ : Χατηθμίχου Κωνςταντίνα   
            Τπεφκυνθ χολικών Δραςτθριοτιτων 
Σθλζφωνο     : 2410533610 
FAX                 : 2410 252324 
E-mail             : kchatzim@sch.gr 

ΠΡΟ: Δ/ντζσ-τριεσ, Προϊςτάμενεσ   και  
Εκπαιδευτικοφσ  Δθμοτικών χολείων και 
Νθπιαγωγείων  Π.Ε. Λάριςασ 

ΚΟΙΝ : 1. Περιφερειακι Δ/νςθ  Εκπ/ςθσ 
Θεςςαλίασ 

2. Π.Ε.Κ.Ε.. Θεςςαλίασ 
3. Ιερά Μθτρόπολθ Λαρίςθσ και Συρνάβου 
4. Περιφερειακι Ενότθτα Λάριςασ 
(Περιφζρεια Θεςςαλίασ) 
5. Διμοσ Λαριςαίων 
6. Μουςικό χολείο Λάριςασ 

 

 

 
Θζμα: « Πρόςκληςη ςυμμετοχήσ ςτο 3ο Μουςικό Μαθητικό Φεςτιβάλ ςχολείων Α/θμιασ 
Εκπ/ςησ Λάριςασ»    
 

  H Δ/νςθ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Λάριςασ δια του Γραφείου Εκπ/κων Θεμάτων και τθσ 
Τπεφκυνθσ χολικών Δραςτθριοτιτων, ςε ςυνεργαςία με τθ υντονίςτρια Εκπ/κου Ζργου 
Αειφορίασ Θεςςαλίασ, προγραμματίηει το 3ο Μουςικό Μαθητικό Φεςτιβάλ ςχολείων Α/θμιασ 
Εκπ/ςησ Λάριςασ που κα πραγματοποιθκεί τθν Πζμπτη 28/3/2019 από τισ 8.30 ζωσ τισ 13.00 
το πρωί ςτθν αίκουςα εκδθλώςεων του Μουςικοφ χολείου Λάριςασ. 

 τθ διοργάνωςθ του  Μουςικοφ Μακθτικοφ Φεςτιβάλ, που τελείται υπό τθν αιγίδα τθσ 
Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θεςςαλίασ, 
ςυμμετζχουν θ Ιερά Μθτρόπολθ Λαρίςθσ και Συρνάβου, θ Περιφερειακι Ενότθτα Λάριςασ 
(Περιφζρεια Θεςςαλίασ), ο Διμοσ Λαριςαίων και άλλοι φορείσ και κα είναι ανοιχτό να το 
παρακολουκιςει το κοινό όλθσ τθσ πόλθσ, αλλά και κάκε εκπαιδευτικι κοινότθτα.  

το πρόγραμμα του φεςτιβάλ μποροφν να πάρουν μζροσ ςχολικά μακθτικά ςφνολα 
(χορωδίεσ ι ορχιςτρεσ).Οι μακθτζσ των Δθμ. χολείων τθσ Π.Ε. Λάριςασ καλοφνται να 
παρουςιάςουν αντιπροςωπευτικά δείγματα από τθ μουςικι που ςυνοδεφει τα προγράμματα 
ςχολικών δραςτθριοτιτων που εκπονοφν ςτα ςχολεία τουσ ι και άλλα τραγοφδια με τθ βοικεια 
των εκπαιδευτικών των παιδαγωγικών ομάδων. 

το πλαίςιο τθσ αιςκθτικισ-πολιτιςμικισ αγωγισ ςκοπόσ του Φεςτιβάλ είναι το ςχολείο 
να μεταμορφωκεί  ςε χώρο δθμιουργίασ και ςυνεργαςίασ. Η εκδιλωςθ ζχει ςαν  ςκοπό τθ 
διάχυςθ των αποτελεςμάτων ςτθν ευρφτερθ τοπικι κοινωνία αλλά και τθν επικοινωνία 
ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ μζςω τθσ μουςικισ γλώςςασ. 

 
Για να καταρτιςτεί το πρόγραμμα ςυμμετοχών, παρακαλοφνται οι νθπιαγωγοί, οι 

δάςκαλοι/εσ και οι εκπαιδευτικοί μουςικισ που υπθρετοφν ςτα ςχολεία που κα ικελαν να 



ςυμμετζχουν, ςε ςυνεργαςία με το διευκυντι/διευκφντρια τθσ ςχολικισ μονάδασ, να 
αποςτείλουν ενδεικτικό ρεπερτόριο με 3-5 ζργα για τισ χορωδιακζσ-ορχθςτρικζσ ςυμμετοχζσ.  

  
Για περαιτζρω πλθροφορίεσ-διευκρινίςεισ απευκυνκείτε τθλεφωνικά ςτθν Τπεφκυνθ 

χολ. Δραςτ. κ. Κων. Χατηθμίχου (2410533610). 
 
Σο προτεινόμενο πρόγραμμα ςυμμετοχισ του ςχολείου παρακαλοφμε να αποςταλεί 

ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://goo.gl/forms/iy9V1t2hnFXc2rSc2 μζχρι τη Δευτζρα 11 
Μαρτίου 2019.   

 
 
Επιςημάνςεισ: 
1. Η παιδαγωγικι προςζγγιςθ τθσ παρουςίαςθσ των τραγουδιών μπορεί να 

εκφραςτεί μζςα και από ςφντομα κεατρικά δρώμενα, παρουςιάςεισ-προβολζσ και  κάκε άλλθ 
καλλιτεχνικι ερμθνεία των παιδιών. 

2. Η ςυμμετοχι των παιδιών κα γίνει ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(απόφαςθ υλλόγου διδαςκόντων, ζγκριςθ γονζων κλπ) και κατά το δυνατόν να μθν 
παρακωλφεται θ ομαλι λειτουργία του  ςχολείου. 

3. ε περίπτωςθ πολλών ςυμμετοχών κα ςυγκροτθκεί επιτροπι που κα επιλζξει 
ποια ζργα κα παρουςιαςτοφν.  

4. τουσ ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ/τριεσ και ςχολεία κα δοκοφν 
αναμνθςτικά διπλώματα ςυμμετοχισ.   

           
Παρακαλοφμε όπωσ λάβουν γνώςη ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί. 

 

 

                                                                             O  Διευθυντήσ  Π.Ε. Λάριςασ, 
 
                                                                        
                                                                                         

                                                                                         Βοφλγαρησ ωτήριοσ 

https://goo.gl/forms/iy9V1t2hnFXc2rSc2

