
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ!

Θέμα: (Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την ημερομηνία)
Ανακοίνωση διοργάνωσης ενημερωτικής-επιμορφωτικής δράσης προς τη σχολική
κοινότητα  σχετικά  με  τις  διαδικασίες  εισαγωγής  και  φοίτησης  στο  Μουσικό
Γυμνάσιο Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Σχετικό: α)  Έγγραφο  Μουσικού  Σχολείου  Ηρακλείου  αρ.  πρωτ  162/12-04-2021  με  θέμα  «διαδικτυακή
συνάντηση, β) Έγγραφο ΠΕΚΕΣ Κρήτης Φ2/1165, 16/4/2021

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Σε συνέχεια του εγγράφου του ΠΕΚΕΣ Κρήτης Φ2/1165, 16/4/2021 και προκειμένου να γίνει
εφικτή η ενημέρωση των μαθητών (και των γονέων τους) σχετικά με την επιλογή φοίτησης
μαθητών  στο  Μουσικό  Γυμνάσιο  Ηρακλείου  κατά  το  σχολικό  έτος  2020-2021  και,
λαμβάνοντας  τις  συνθήκες  λόγω  πανδημίας  που  κατέστησαν  αδύνατη  την  δια  ζώσης
ενημέρωση, σχεδιάσαμε την ακόλουθη δράση, η οποία θα αναπτυχθεί σε 3 φάσεις:

Φάση 1:
Ο  Συντονιστής  Εκπαιδευτικού  Έργου  Μουσικής  του  ΠΕΚΕΣ  Κρήτης  σε

συνεργασία  με  τις  διευθύνσεις  Α/βαθμιας  και  Β/βαθμιας  της  περιφερειακής
ενότητας Ηρακλείου και  την  υποστήριξη του ΠΕΚΕΣ Κρήτης διοργανώνουν με το
Μουσικό  Σχολείο  Ηρακλείου ενημερωτική-  επιμορφωτική  συνάντηση  με  τους
Εκπαιδευτικούς Μουσικής (ΠΕ79, ΤΕ16) τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των ΣΤ’ τάξεων
και  τους  διευθυντές/ντριες  των  Δημοτικών  σχολείων  του  νομού  Ηρακλείου,
προκειμένου αυτοί με τη σειρά τους να ενημερώσουν σωστά και με πληρότητα τους
μαθητές (και τους γονείς τους) οι οποίοι θα φοιτήσουν στο γυμνάσιο την επόμενη
σχολική χρονιά (2021-2022).

Η  ενημέρωση  θα  αφορά  στην  περιγραφή  αυτού  του  «ειδικού  τύπου»
Γυμνασίου, (Μουσικό Γυμνάσιο) τις δυνατότητες και προϋποθέσεις φοίτησης, τον
τρόπο εισαγωγής, τις προοπτικές κ.α.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ

Δ/νση: Ρολέν 4, Ηράκλειο 71305
Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΕΚΕΣ
Πληροφορίες: Κ. Δροσουλάκης
Τηλ.:  2810 246860 - 342206 - 246400
Fax: 2810222076
Ε-mail: Γραμματ.: pekeskritis@sch.gr
Ε-mail: kdrosoulakis@gmail.com

Ηράκλειο, 10/5/2021
Αρ. Πρωτ.: Φ2/1351

Προς: 

1. Όλες τις σχολικές μονάδες Α/Βαθμιας 
ν. Ηρακλείου (δια της διεύθυνσης Π.Ε. 
Ηρακλείου)

Κοιν: 
1. Διευθυντή Π.Ε. Ηρακλείου
2. Διευθυντή Δ.Ε. Ηρακλείου 
3. Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου

mailto:pekeskritis@sch.gr


Φάση 2:
Κατά  τη  διάρκεια  της  εβδομάδας  που  θα ακολουθήσει,  οι  εκπαιδευτικοί

(ΠΕ79, ΤΕ16, ΠΕ70) θα ενημερώσουν στο χρόνο που εκείνοι κρίνουν κατάλληλο τους
μαθητές των ΣΤ’  τάξεων. Προτείνεται,  όπου υπηρετεί  εκπαιδευτικός μουσικής,  η
ενημέρωση να γίνει από κοινού με τον εκπαιδευτικό της τάξης.

Φάση 3: 
Την Πέμπτη 20 Μάϊου 2021, το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου σε συνεργασία

με  τον   Συντονιστή  Εκπαιδευτικού  Έργου  Μουσικής  του  ΠΕΚΕΣ  Κρήτης,  τις
διευθύνσεις Α/βαθμιας και Β/βαθμιας της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου και
την υποστήριξη του ΠΕΚΕΣ Κρήτης, διοργανώνουν την ενημερωτική δράση  «  Open
day  »,   προς τους γονείς και μαθητές που επιθυμούν να πληροφορηθούν περεταίρω
για  τις  δυνατότητες,  τις  προϋποθέσεις  φοίτησης,  τον  τρόπο  εισαγωγής,  τις
προοπτικές  στο  Μουσικό  Γυμνάσιο  Ηρακλείου.  (η  ώρα  θα  ανακοινωθεί  με
προσεχώς)

Οι φάσεις «1» και «3» θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. 
Η φάση «2» θα υλοποιηθεί εξ’ αποστάσεως ή δια ζώσης, λαμβάνοντας υπόψη τις
επιδημιολογικές συνθήκες της περιόδου εκείνης. 

Καλούνται οι  Εκπαιδευτικοί Μουσικής (ΠΕ79, ΤΕ16) οι  εκπαιδευτικοί ΠΕ70
των ΣΤ’ τάξεων και οι διευθυντές/ντριες των Δημοτικών σχολείων του νομού
Ηρακλείου,  στην  ενημερωτική-  επιμορφωτική  συνάντηση  που  θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Μάϊου 2021 από 12:00 έως 13:30 στην
αίθουσα:  https://minedu-secondary.webex.com/meet/varverakis

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Δροσουλάκης
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου μουσικών (ΠΕ79, ΤΕ16, ΕΜ16)
ΠΕΚΕΣ Κρήτης

Εσωτερική διανομή: 
1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

https://minedu-secondary.webex.com/meet/varverakis

