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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

  

Μυτιλήνη, 8 Οκτωβρίου 2019 
Αριθμ. πρωτ.: 5694 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
---- 

  

Ταχ. Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 26   

Ταχ. Κώδικας : 81 132 - Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Μιχαλακέλλη Ιωάννα 

Τηλέφωνο : 22510 - 48151 

Fax : 22510 - 48155 

E-mail : mail@vaigaiou.pde.sch.gr  

Ιστοσελίδα : http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch  

 
ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Μουσικό Κλειδί”»  
 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το Διεθνές 
Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου συνδιοργανώνουν, για τέταρτη χρονιά, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
“Μουσικό Κλειδί”. Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι να ξεκλειδώσει τη φαντασία, την 
ευαισθησία, τη δημιουργικότητα των παιδιών και των νέων και να ανοίξει νέους ορίζοντες μέσα από 
τον μαγικό κόσμο της μουσικής, να δώσει τα ερεθίσματα που θα αποτελέσουν σπίθες για να 
ανακαλύψουν τον προσωπικό τους δρόμο έκφρασης αλλά και τη σημασία της δημιουργικής 
συνεργασίας.  

Το Μουσικό Κλειδί φέτος θα υλοποιηθεί: 

 στη Χίο στις 22 Νοεμβρίου 2019 με την πιανίστρια Δανάη Ντέρκεν, σε αίθουσα του Μουσικού 
Σχολείου της Χίου.  

 στη Λέσβο στις 26,27 και 28 Νοεμβρίου 2019 με τις πιανίστριες Δανάη Ντέρκεν και Κυβέλη Ντέρκεν. 
Τα σχολεία που θα αποτελέσουν κέντρα στη Λέσβο θα οριστούν μετά την αξιολόγηση της εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος από τα σχολεία του νησιού. 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος:  
• Επισκέπτονται τα σχολεία διεθνώς αναγνωρισμένοι ερμηνευτές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.  
• Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά αστέρια του κόσμου της κλασικής μουσικής.  
• Οι διακεκριμένοι αυτοί νέοι καλλιτέχνες προσεγγίζουν την ιστορία και τα βασικά δομικά στοιχεία της 
μουσικής με τον έμφυτο ενθουσιασμό τους και τον μεταδίδουν στους μικρούς ακροατές, 
ερμηνεύοντας ζωντανά έργα του κλασικού ρεπερτορίου, αφού προηγηθεί μία ενδιαφέρουσα 
εισαγωγική ενημέρωση.  
• Το εργαστήρι έχει διαδραστικό, εικαστικό και μουσικοκινητικό χαρακτήρα και τα παιδιά 
συμμετέχουν ενεργά.  
• Το μυστικό της επιτυχίας του εργαστηρίου είναι ο αυθορμητισμός των καλλιτεχνών και η αφήγηση 
των προσωπικών τους βιωμάτων από την ενασχόλησή τους με την μουσική.  
• Οι μαθητές βιώνουν τον ενθουσιασμό, το πάθος και την αφοσίωση των μουσικών σε έναν στόχο, 
πράγμα που μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τη δική τους ζωή και στόχους. 
• Οι δάσκαλοι έχουν την ευκαιρία να δουν από μία άλλη οπτική γωνία τους μαθητές και να εντοπίσουν 
σε αυτούς απρόσμενο ενδιαφέρον και εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης των συναισθημάτων τους.  

 

ΠΡΟΣ : 
 
1) Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Λέσβου και Χίου 
2) Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Λέσβου και Χίου (μέσω της 
οικείας Διεύθυνσης) 

 
ΚΟΙΝ.:  
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου 
ΠΕ79 στο 1ο ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου  
κ. Ευανθία Αναγνωσταρά 
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Το κάθε εργαστήρι διαρκεί από 45 έως 60 λεπτά. Απευθύνεται σε μαθητές της Ε   και Στ    τάξης 
του Δημοτικού και σε μαθητές του Γυμνάσιου & Λυκείου.  Η μεταφορά των παιδιών θα 
πραγματοποιηθεί δωρεάν με λεωφορεία στους χώρους αυτούς κατόπιν συνεννόησης. 

Επειδή ο αριθμός των μαθητών που θα συμμετέχουν σε κάθε εργαστήρι είναι περιορισμένος, θα 
τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Θα προηγηθούν σχολεία τα οποία δεν έχουν λάβει μέρος 
πρόσφατα.  

Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνείτε μέχρι 
τις 15 Νοεμβρίου με την κ. Έλπη Δεληγιάννη στο τηλέφωνο 6946671450. 

Επισυνάπτουμε τα βιογραφικά των καλλιτεχνών. 
 

  

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
 
 

        ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνημμένα: ένα (1) έγγραφο word 


