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ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση καλλιτεχνικών φορέων – οργανισμών – εταιριών Μουσικής Κέρκυρας
από το Σχολικό Σύμβουλο Μουσικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»
Αγαπητοί,
Από το Μάρτιο του 2009 υφίσταται η θέση του Σχολικού Συμβούλου Εκπαιδευτικών Μουσικής, την
οποία και υπηρετώ, με τον βαθμό του Παρέδρου με θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του
Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με έδρα την Κέρκυρα και περιφέρεια
ευθύνης όλα τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Μουσικά Σχολεία
όλων των Ιονίων Νήσων.
Μεγάλο και ιδιαίτερα σημαντικό μέρος του έργου μου, αφορά το συντονισμό, την παρακολούθηση,
υποστήριξη, αξιολόγηση και ανατροφοδότηση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου Μουσικής Αγωγής
στα Σχολεία μας αλλά και την προέκταση και ευόδωσή του σε κάθε τόπο.
Επίσης, δεδομένη και προς τον αυτό σκοπό είναι και η συνεργασία με επιστημονικούς και
καλλιτεχνικούς φορείς εκπαίδευσης και προσφοράς σε κάθε νησί, σε κάθε πόλη ή χωριό.
https://edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/541-nomothesia-kathikontologio-sxolikoi-symboyloi.html

(Άρθρο 12 -Αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων σε σχέση με άλλους φορείς).
Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να σας ενημερώσω για την διάθεση αμφίδρομης –
ουσιαστικής συνεργασίας, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και είναι ανοικτή προς όλους και για τον κοινό
σχεδιασμό εκπαιδευτικών – καλλιτεχνικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων που συνάδουν με τους
κοινούς μας σκοπούς, για τις οποίες θα λαμβάνετε έγκαιρα γνώση.
Επίσης, μέρος του συνθετικού – συγγραφικού μου έργου είναι ευχαρίστως στη διάθεσή σας, υπέρ
των σκοπών των σωματείων σας.
Στην προσπάθεια παρακολούθησης δια ζώσης του έργου σας και μάλιστα του έργου εκπαιδευτικών
ευθύνης μου,(που ηγούνται ή στελεχώνουν μουσικά σώματα), με τις υφιστάμενες συνθήκες, πρακτικά
αδυνατώ να καλύπτω οικονομικά το κόστος εισόδου μου στις πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις
που οργανώνονται σε όλο το εύρος της περιφέρειας των Επτανήσων.
Θα παρακαλούσα λοιπόν, να με συμπεριλάβετε στον κατάλογο των προσκεκλημένων σας, ώστε να
προγραμματίζω όταν είναι υπηρεσιακά δυνατό την παρουσία μου στις εκδηλώσεις αυτές.
Εναλλακτικά, μπορείτε να ενημερώνετε στα ανωτέρω στοιχεία για την σχετική κράτηση στο όνομά
μου, την γραμματεία του γραφείου μου, ή την προσωπική μου υπηρεσιακή ηλεκτρονική διεύθυνση
(όπως ήδη συμβαίνει με τις αφίσες και τα δελτία τύπου που άμεσα προωθώ και υποστηρίζω όταν
λαμβάνω από εσάς).
Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω τα Δ.Σ. των φορέων και τους/τις εκπαιδευτικούς Μουσικής, που
έχουν ήδη διευκολύνει και τιμήσει την θεσμική μου παρουσία στο έργο και στις εκδηλώσεις τους.
Παραμένω ευχαρίστως διαθέσιμος για κάθε συνεργασία – συνεννόηση.
Ο Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

