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ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκπαιδευτικών δράσεων του Πολιτιστικού Οργανισμού 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ¨Εσαεί εν ροή¨». 

ΣΧΕΤ :  το υπ. αριθμ. EER18-59/28-07-2017 (131675/ΓΔ4/02-08-17/ΥΠ.Π.Ε.Θ./ΚΠ) έγγραφο του 
Πολιτιστικό Οργανισμό ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ ¨Εσαεί εν ροή¨. 

      Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. EER18-59/28-07-2017 έγγραφο του Πολιτιστικό 
Οργανισμό ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ ¨Εσαεί εν ροή¨  και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 
πρ. 43/19-10-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι 
εγκρίνουμε την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων από τον παραπάνω οργανισμό για 
μαθητές/μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την άδεια εισόδου σε σχολεία  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017-2018. 

Οι δράσεις έχουν ως σκοπό την ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση της ευρύτερης 
μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, σε θέματα που αφορούν την ιστορία του 
έντεχνου χορού στην Ελλάδα και, ευρύτερα, την ανάπτυξη αισθητικής αγωγής στις 
παραστατικές τέχνες και την υποστήριξη σε διαδικασίες επαγγελματικού 
προσανατολισμού και συμβουλευτικής καθοδήγησης νεαρών ατόμων με καλλιτεχνικά 
ενδιαφέροντα ή ιδιαίτερες κλίσεις στις παραστατικές τέχνες. Οι παραπάνω δράσεις 
εντάσσονται στα πλαίσια των ετήσιων δράσεων που τελούν υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργείου Μακεδονίας – Θράκης: 

  

Βαθμός Ασφαλείας:  

Να διατηρηθεί μέχρι:  

Βαθμός Προτεραιότητας:  

 

Μαρούσι,  08-11-17 

Αριθ. Πρωτ.: Φ10α/192108/Δ4   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
---- _____ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ-

ΤΜΗΜΑ Β΄ 
_____ 

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
Πληροφορίες:  Ο. Μαραγκού  
 Κ. Ελευθερίου  
Τηλέφωνο:          210 - 344.2212, 2231  
Φαξ:   210 - 344.3390  

 

 [Πληκτρολογήστε μια φράση από 

το έγγραφο ή τη σύνοψη για ένα 

ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να 

τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου 

οπουδήποτε στο έγγραφο. 

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα 

"Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για 

να αλλάξετε τη μορφοποίηση της 

ελκυστικής φράσης.] 

Πολιτιστικός Οργανισμός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ «ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ» 
Γ. Βιζυηνού 53  
Τ.Κ. : 59300  
Αλεξάνδρεια  - Ν. Ημαθίας  
esai@esai.gr  

 
 
 

 Π.Δ.Ε. της χώρας 

 Δ.Δ.Ε. της χώρας 
(Υπόψη Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και  
 Σχολικών Δραστηριοτήτων) 

 ΕΠΑ.Λ. της χώρας 
    (Μέσω των οικείων Δ/νσεων  Εκπ/σης) 
 

 
 
 
 
 



 
 

 Βραβείο ΤΕΡΨΙΧOΡΗ - http://esai.gr/terpsigr.html 

 Βραδιές Νέων Καλλιτεχνών 

 Πλατφόρμα Ανάδειξης Νέων Καλλιτεχνών - http://inele6.wixsite.com/talent 

 

 Επιπροσθέτως εγκρίνουμε την άδειας εισόδου σε σχολεία, κατόπιν εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, για θέματα που αφορούν τον έντεχνο χορό, με επίσκεψη διακεκριμένων 
καλλιτεχνών (στους οποίους έχει απονεμηθεί το Βραβείο Τερψιχόρη) ή εκπαιδευτικών 
επισκέψεων σε συνεργαζόμενες ανώτερες επαγγελματικές σχολές χορού της Βόρειας 
Ελλάδας που θα περιλαμβάνουν: 

 

 Παρακολούθηση ή συμμετοχή σε μάθημα κλασσικού χορού 

 Παρακολούθηση ή συμμετοχή σε μάθημα σύγχρονου χορού 

 Παρακολούθηση ή συμμετοχή σε μάθημα αυτοσχεδιασμού ή ρυθμικής αγωγής 

 Παρακολούθηση θεωρητικών μαθημάτων 

 Συζήτηση με σπουδαστές και δασκάλους από συνεργαζόμενες Ανώτερες 

Επαγγελματικές ή Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού, αναγνωρισμένες από το κράτος. 

 

Οι εγκρίσεις των εν λόγω δράσεων και η άδεια εισόδου σε σχολεία Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης δίδεται για το σχολικό έτος 2017-2018 υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

 

 Να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τα σχολεία και σύμφωνη γνώμη 
του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων. 

 Οι δράσεις να πραγματοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.  

 Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις δράσεις είναι προαιρετική και χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση. Επιπρόσθετα, για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών 
απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών.  

 Η υλοποίηση των δράσεων να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των 
τάξεων των σχολείων που θα συμμετέχουν.  

 Να μην υπάρχει διανομή οποιουδήποτε υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή 
άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών, ατόμων/ φορέων, καθώς και μη 
εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. υλικού.  

 Για την όποια μετακίνηση μαθητών/μαθητριών ισχύει η με αρ.πρωτ 
33120/ΓΔ4/06-03-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 681 Β’) «Εκδρομές - 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών 
σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».  

 

 

 

http://esai.gr/terpsigr.html
http://inele6.wixsite.com/talent


 
 

Για περισσότερες πληροφορίες τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν 
με τον Πολιτιστικό Οργανισμό ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ ¨Εσαεί εν ροή¨  στο τηλέφωνο: 

2333025555, 6948814387 ή στο email: esai@esai.gr. 

 
 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. 

 
 
 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή:  
1. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄  
(depek_merimna@minedu.gov.gr )  
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