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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Μαρούσι,
11/10/2019
Αριθμ. Πρωτ. : Φ16/159571/Δ2

ΠΡΟΣ:

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 151 80 - Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: spoudonde@minedu.gov.gr
: Βάρλα Ά.
Παπαδοπούλου Χ.
: 210-34.43.272
: 210-34.43.317
: 210-34.43.390
KOIN:

Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.
2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας)
3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
4. Δημόσια και Ιδιωτικά ΓΕ.Λ.
(μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δ.Ε.
της χώρας).
5. Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος
(μέσω της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)

ΘΕΜΑ: «4ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό Φεστιβάλ “Ημέρες Τέχνης 2020” από το Pierce - Αμερικανικό
Κολλέγιο Ελλάδος για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - σχ. έτ. 2019-2020».
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 150710/Δ2/27-09-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο με αρ. πρ. 13109/02-07-2019 έγγραφό σας με θέμα «Έγκριση διοργάνωσης
μαθητικών δράσεων του ΓΕ.Λ. Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος για το σχολικό έτος 2019-20», με το
οποίο μας διαβιβάσατε το με αρ. πρ. 840/28-06-2019 έγγραφο του ΓΕ.Λ. Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου
Ελλάδος και τα συνημμένα σε αυτό και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι,
σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 39/26-09-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του
4ου Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ πολιτιστικών δρώμενων “Ημέρες Τέχνης 2020”, το οποίο
διοργανώνει το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπό την αιγίδα της Διεύθυνσή σας για το σχολικό
έτος 2019-2020.

Τα δρώμενα περιλαμβάνουν δημιουργίες από κάθε χώρο της Τέχνης και της καλλιτεχνικής
δραστηριότητας (θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτική δημιουργία, τραγούδι, χορό,
εκφραστική ανάγνωση, video, installation κλπ) με ένα κοινό θέμα που για τη συγκεκριμένη σχολική
χρονιά είναι το παραμύθι με την πολυδιάστατη παρουσία του στην κουλτούρα και την παράδοση όλων
των λαών κάθε εποχής. Είτε, λοιπόν, ως παραμύθια είτε ως μύθοι ή θρύλοι, οι σύντομες αλληγορικές
φανταστικές ιστορίες θα ενώσουν τα σχολεία που θα μετέχουν στο Φεστιβάλ κάτω από τον τίτλο:
«Κόκκινη κλωστή δεμένη…».
Στόχος του Φεστιβάλ είναι η επαφή των μαθητών/τριών με την Τέχνη, είτε ως δημιουργών είτε ως
ευαισθητοποιημένου κοινού. Μέσα από την εν λόγω επαφή επιδιώκεται η μύηση των νέων στα μυστικά
της καλλιτεχνικής δημιουργίας και στην αξία της συμμετοχής και της συνεργασίας.
Οι δημιουργίες των μαθητών/τριών θα παρουσιαστούν από 30 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2020
στους χώρους του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος (Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή) και στους χώρους του
Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης (ΙΜΚ – Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα), μετά από συνεργασία του
Αμερικανικού Κολλεγίου με το ΙΜΚ.
Στις «Ημέρες Τέχνης» μπορεί να λάβει μέρος οποιοδήποτε σχολείο Γενικής Εκπαίδευσης, από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, δημόσιο ή ιδιωτικό.
Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων σχολείων θα γίνονται με αποστολή ηλεκτρονικού
μηνύματος στη διεύθυνση itsatalis@acg.edu μέχρι την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019. Τα έργα που θα
εκτεθούν ή θα προβληθούν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ πρέπει να αποσταλούν στο
Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή) μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου
2020.
Τις εκδηλώσεις που θα γίνουν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν μαθητές και μαθήτριες που θα
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, εφόσον μπορούν να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου και
του ΙΜΚ. Οι μαθητές/τριες κάθε σχολείου μπορούν να συμμετέχουν μέχρι δύο (από τις τρεις) ημέρες του
Φεστιβάλ.
Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ.
33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και
μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του 4ου Μαθητικού Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ πολιτιστικών δρώμενων
“Ημέρες Τέχνης 2020” για το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες
προϋποθέσεις:
1. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με την εν λόγω δράση δύναται να γίνει με
τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. μέσω του ιστότοπου του φορέα).
2. Η όλη διενέργεια του Φεστιβάλ (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με
ευθύνη του φορέα διοργάνωσης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/τριών και σύμφωνα
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συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.
3. Τα παραχθέντα έργα των μαθητών/τριών υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης και δεν εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει
αξιολόγηση των μαθητών/τριών.
4. Οι διευθυντές/ντριες των σχολείων έχουν διασφαλίσει τη συναίνεση των Γονέων και Κηδεμόνων
για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δράση, πριν την αποστολή των έργων. Στην υπεύθυνη δήλωση, ο
Γονέας/Κηδεμόνας θα αποδέχεται τη δημοσίευση του έργου του/της μαθητή/τριας σε ηλεκτρονικό ή
έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
5. Η όλη διενέργεια των δράσεων θα υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα
με
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συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.
6. Η συμμετοχή στην εν λόγω δράση δεν εντάσσεται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου
ούτε πραγματοποιείται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας και του διδακτικού προσωπικού.
7. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός
του περιεχομένου του διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι εκπαιδευτικοί των σχολείων μπορούν να απευθύνονται στον
υπεύθυνο του Φεστιβάλ, κ. Γιάννο Τσατάλη (τηλ.: 0030 210 6009800, εσωτερικό 1169, 1170) και να
επισκέπτονται την ιστοσελίδα: www.pierce.gr, όπου έχουν αναρτηθεί σχετικές οδηγίες.
Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω
Φεστιβάλ θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

2. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’
3. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’
4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
5. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
6. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
7. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων
και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

