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22 Νοεμβρίου 2021

Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής νέων για παρουσίαση αξιόλογων ιδεών
με έμπνευση τη μουσική, “MusEdX 2022”
Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και ο Τομέας Πολιτισμού και Αθλητισμού Μ.Γ.Ε
του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σε συνεργασία με το
Γραφείο Επιθεώρησης Μουσικής Μ.Γ.Ε., διοργανώνουν και φέτος την εκδήλωση
“MusEdX”. H συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει παρουσιάσεις αξιόλογων ιδεών με
έμπνευση τη μουσική και είναι εμπνευσμένη από σύγχρονες επιτυχημένες διεθνείς
διοργανώσεις ευρείας προβολής.
Στην εκδήλωση “MusEdX 2022” που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022,
στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας προσκαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μαθητές και
μαθήτριες αλλά και νέοι και νέες ηλικίας 12 έως 23 ετών.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση επιδιώκει να προσφέρει στη νέα γενιά:




ένα σύγχρονο βήμα για να ακουστεί η φωνή της
την ευκαιρία να αναδείξει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά της
τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που δεν συμπεριλαμβάνονται
κατά ανάγκη στην τυπική εκπαίδευση (π.χ. προσωπική ανάπτυξη, επικοινωνία,
επιχειρηματικότητα).
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Πληροφορίες συμμετοχής:


Οι παρουσιάσεις θα πρέπει να είναι ατομικές.



Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες θα πρέπει να αποστείλουν βιντεοσκοπημένη την
παρουσίασή τους, σε μορφή mp4 με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση
mousiki.dme@gmail.com μέχρι τις 15 Μαρτίου 2022. Το βίντεο θα συνοδεύεται από τη
σχετική Δήλωση Συμμετοχής (βλ. Παράρτημα 1).



Η παρουσίαση θα πρέπει να έχει διάρκεια μέχρι 10 λεπτά.



Το περιεχόμενο της βιντεοσκοπημένης παρουσίασης αναμένεται να συνδέσει τη
μουσική διάσταση λειτουργικά και δημιουργικά με μια αξιόλογη, πρωτότυπη και ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα ιδέα, στοχεύοντας να συγκινήσει, να συναρπάσει και να
ευαισθητοποιήσει ένα ευρύ ακροατήριο όλων των ηλικιών.



Οι βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις είναι δυνατό να περιλαμβάνουν, εκτός από την
ομιλία, προβολές, φωτογραφίες, εικόνες, animations, βίντεο, παραθέματα, μουσική
εκτέλεση ή άλλα μέσα και ευφάνταστους τρόπους που θα εμπνεύσουν και θα
συγκινήσουν τους ακροατές.



Για σκοπούς καλύτερης ενημέρωσης και προετοιμασίας των υποψηφίων, θα
προσφερθεί επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες
εκπαιδευτικούς και υποψήφιους/υποψήφιες συμμετέχοντες/συμμετέχουσες. Σχετικές
πληροφορίες θα βρίσκονται στην πιο κάτω ηλεκτρονική σελίδα:
http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/programmata/musedx



Σημειώνεται ότι για τους/τις ανήλικους/ανήλικες συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα
πρέπει να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες εξασφάλισης γονικής άδειας για
σκοπούς δημόσιας προβολής (επισυνάπτεται σχετική επιστολή για γονείς/κηδεμόνες
στο Παράρτημα 2).

Αξιολόγηση συμμετοχών:


Για την αξιολόγηση όλων των βιντεοσκοπημένων παρουσιάσεων θα συσταθεί τριμελής
Επιτροπή υπό την εποπτεία της ΕΜΕ Μουσικής.



Η επιλογή των τελικών παρουσιάσεων από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης θα γίνει
στη βάση των πιο κάτω κριτηρίων:
 Ενδιαφέρουσα, πρωτότυπη ιδέα (ή προϊόν)
 Ολοκληρωμένη και δομημένη ανάπτυξη θέματος
 Επιτυχημένη σκηνική παρουσίαση (γλώσσα του σώματος, άνεση στη σκηνή κ.λπ.)
 Αποτελεσματικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 Εύρος απήχησης στο ακροατήριο



Στην περίπτωση που η Επιτροπή Αξιολόγησης κρίνει ότι οι συμμετοχές έχουν τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται, τότε θα προχωρήσει σε δημόσια παρουσίαση
αυτών που θα κριθούν ως οι πιο αξιόλογες.
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Παρουσίαση
Η δημόσια παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου 2022, στο Δημοτικό Θέατρο
Λευκωσίας με παράλληλη ζωντανή διαδικτυακή αναμετάδοση, με ή χωρίς ακροατήριο στον
χώρο της εκδήλωσης, αναλόγως των μέτρων που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία της
εκδήλωσης.

Χρονοδιάγραμμα:
Τελευταία ημερομηνία αποστολής συμμετοχής και
βιντεοσκοπημένης παρουσίασης

15 Μαρτίου 2022

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

18 Μαρτίου 2022

Παρουσίαση εκδήλωσης

6 Απριλίου 2022

Περισσότερες
πληροφορίες
μπορείτε
να
βρείτε
στην
http://mousm.schools.ac.cy/index.php/el/programmata/musedx.

ηλεκτρονική

σελίδα

Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Επιθεώρησης Μουσικής στα τηλέφωνα
22800698 και 22800735.
Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς Μουσικής και τους/τις
μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου σας.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ MusEdX

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο
E-mail*
Τηλέφωνο
γονέα/κηδεμόνα*
Ημερομηνία
γέννησης
Όνομα Σχολείου
Τάξη/Τμήμα
*Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς επικοινωνίας σε σχέση με την
εκδήλωση MusEdX.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Τίτλος
παρουσίασης
Σύντομη περίληψη
περιεχομένου
(μέχρι 100 λέξεις)

Ημερομηνία _________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Θέμα: Συγκατάθεση γονέα/κηδεμόνα αναφορικά με τη συμμετοχή του παιδιού
του/της στην εκδήλωση MusEdX και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα

Για λόγους συμμόρφωσης με το Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται η γραπτή συγκατάθεσή σας για συμμετοχή,
φωτογράφιση/ μαγνητοσκόπηση και δημοσιοποίηση φωτογραφικού/βιντεοσκοπημένου
υλικού του παιδιού σας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και παρουσίασης της
εκδήλωσης MusEdX που θα παρουσιαστεί σε ζωντανή διαδικτυακή αναμετάδοση στις 6
Απριλίου 2022 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.
Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, παρακαλώ συμπληρώστε ✓ ανάλογα:
ΔΗΛΩΣΗ
Αποδέχομαι να συμμετάσχει το παιδί μου στη διαδικασία
προετοιμασίας και στην παρουσίαση της εκδήλωσης MusEdX.

ΣΥΜΦΩΝΩ ΔΙΑΦΩΝΩ

Αποδέχομαι να φωτογραφιστεί το παιδί μου.
Αποδέχομαι να μαγνητοσκοπηθεί το παιδί μου.
Αποδέχομαι να δημοσιοποιηθεί φωτογραφικό υλικό του
παιδιού μου σε έντυπο υλικό, που θα εκδοθεί στο πλαίσιο
προβολής και παρουσίασης της εκδήλωσης MusEdX από το
ΥΠΠΑΝ, από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή άλλους φορείς.
Αποδέχομαι να δημοσιοποιηθεί φωτογραφικό ή/και
βιντεοσκοπημένο υλικό του παιδιού μου, που θα
εκδοθεί/παραχθεί, στο πλαίσιο προβολής και παρουσίασης της
εκδήλωσης MusEdX, σε ηλεκτρονικό υλικό ή σε ιστότοπους ή
σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του ΥΠΠΑΝ, Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης ή άλλων φορέων.
Ονοματεπώνυμο παιδιού: __________________________________________________
Σχολείο: _______________________________________Τάξη: ____________________
Ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα (ολογράφως): ________________________________
Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα: ____________________________
Ημερομηνία: ____________________________
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