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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

 Εσωτερικό περιβάλλον-Δυνατά και αδύνατα σημεία

       Το Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου είναι ένα ιδιαίτερο σχολείο, όπως άλλωστε όλα
τα Μουσικά Σχολεία που λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια, με ιδιαίτερες
απαιτήσεις, τόσο στο διοικητικό όσο και στο διδακτικό-εκπαιδευτικό επίπεδο,
εξαιτίας της φύσης του και των ιδιαίτερων στόχων που καλείται να υλοποιήσει,
στόχοι οι οποίοι στρέφονται γύρω από την πλαισίωση της Γενικής Παιδείας με τη
Μουσική Παιδεία. Έχει κάποια πλεονεκτήματα στο εσωτερικό του περιβάλλον που
το καθιστούν μοναδικό και ιδιαίτερα ελκυστικό και προς τους μαθητές και προς το
διδακτικό προσωπικό που το επιλέγει ως χώρο εργασίας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι κάτι που ελκύει τους μαθητές, όχι μόνο αυτούς που
ασχολούνται ήδη με τη μουσική αλλά και αυτούς που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν
από μηδενική βάση. Στο σχολείο αυτό η μαθητοκεντρική προσέγγιση είναι
πραγματικότητα και όχι όραμα. Η εκμάθηση της μουσικής επεκτείνεται και σε
ομαδικό επίπεδο με τα μουσικά σύνολα, οπότε ο μαθητής «εκτίθεται» σε κοινό μαζί
με τους συμμαθητές του, μέσω των μουσικών εκδηλώσεων που παρουσιάζονται
δημόσια, επομένως η εξωστρέφεια είναι σχεδόν υποχρεωτική και για το σχολείο
γενικά αλλά και για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Ως προς την υλικοτεχνική υποδομή, το Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου διαθέτει
εξοπλισμό σε μουσικά όργανα ικανό να εξοπλίσει μια συμφωνική ορχήστρα σε
ποσοστό 80%. Έχει τη δυνατότητα ακόμη και να δανείζει μουσικά όργανα σε
μαθητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα απόκτησης δικού τους οργάνου
και δυσκολεύονται στη μελέτη τους στο σπίτι. Είναι εξοπλισμένο με διαδραστικά
συστήματα και υπολογιστές σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, πράγμα που κάνει την
εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα πιο ελκυστική και ενδιαφέρουσα.



Τα τμήματα είναι ολιγομελή και αυτό κάνει το έργο των εκπαιδευτικών πιο εύκολο
αλλά και αποτελεσματικό ως προς την πρόοδο των μαθητών. Το κλίμα επομένως που
διαμορφώνεται είναι τέτοιο που προάγει τη δημιουργικότητα, την ανακάλυψη της
γνώσης, τη διαπαιδαγώγηση με την ευρύτερη έννοια, την κοινωνικοποίηση.

Στα θετικά σημεία του σχολείου προσθέτουμε και τη δυνατότητα μετακίνησης των
μαθητών χωρίς τη δική τους επιβάρυνση από και προς τις γύρω τοπικές κοινότητες
καθώς και τη δυνατότητα σίτισης.

 Το μόνιμο προσωπικό που κατέχει οργανική θέση στο σχολείο είναι ελάχιστο.
Επομένως η συντριπτική πλειοψηφία των εκπ/κών απαρτίζεται από διερχόμενους
αποσπασμένους εκπ/κούς ή αναπληρωτές και ωρομισθίους. Το φαινόμενο αυτό
αφορά κυρίως στους καθηγητές Μουσικής Παιδείας, οι οποίοι, εκτός του ότι δεν
υπηρετούν μόνιμα στο σχολείο, προσλαμβάνονται συνήθως αρκετά μετά την έναρξη
του σχολικού έτους. Αυτό φυσικά συνεπάγεται δυσλειτουργίες στο εκπαιδευτικό
έργο των μουσικών, έλλειψη συνοχής και συνέχειας στο διδακτικό έργο από το ένα
σχολικό έτος στο άλλο και αίσθημα ανασφάλειας στους μαθητές για την πορεία
τους κυρίως στις μουσικές σπουδές.

       Η ελλιπής χρηματοδότηση, φυσικά, είναι ένα αρνητικό στοιχείο που αφορά
βέβαια και το συγκεκριμένο σχολείο. Λόγω της έλλειψης χρημάτων ο υλικοτεχνικός
εξοπλισμός, που σε αρκετές περιπτώσεις αρχίζει και φθείρεται, δεν ανανεώνεται, οι
κτιριακές υποδομές δεν μπορούν εύκολα να συντηρηθούν και, ακόμα και βασικές
λειτουργικές ανάγκες δεν μπορούν πλέον να ικανοποιηθούν. 

Εξωτερικό περιβάλλον-Δυνατά και αδύνατα σημεία

   Η γεωγραφική θέση, στον ακριτικό Νομό Φλώρινας επιφορτίζει με προβλήματα το
εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο της σχολικής μονάδας. Το γεγονός ότι το Μουσικό
Σχολείο δεν βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νομού, όπως τα άλλα Μουσικά
Σχολεία, αλλά σε μία επαρχιακή κωμόπολη σημαίνει ότι το εκπαιδευτικό του έργο
απευθύνεται σε μία αγροτοκτηνοτροφική κοινωνία, της οποίας το επίπεδο
μόρφωσης, ειδικά στα θέματα της μουσικής, είναι πολύ χαμηλό έως ανύπαρκτο.
Αυτό σημαίνει ότι το Μουσικό Σχολείο πρέπει να πείσει μία τοπική κοινωνία πολύ
δύσπιστη απέναντι σε κάτι πρωτόγνωρο γι΄αυτή, που ξεφεύγει από τα παραδοσιακά
δεδομένα της εκπαίδευσης. Σ΄αυτό το πλαίσιο της άγνοιας εντάσσεται, φυσικά, και
η προσπάθεια πολλών, ασχέτων με την εκπαίδευση τις περισσότερες φορές, να
διαβάλλουν το σχολείο και ως προς την ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχει και ως
προς την αποτελεσματικότητα του τρόπου λειτουργίας του. Είναι λυπηρό δε ότι
συχνά σ΄αυτή την προσπάθεια συναινούν και εκπαιδευτικοί των άλλων σχολείων,
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης, οι δεύτεροι κυρίως από φόβο
συρρίκνωσης των σχολείων που εργάζονται εφόσον «διαρρεύσουν» μαθητές προς το



Μουσικό, οπότε επηρεάζουν υστερόβουλα και την άποψη των πρώτων. Αυτοί, με τη
σειρά τους, επηρεάζουν αρνητικά τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, ειδικά της
ΣΤ΄ τάξης, όταν επίκειται η εγγραφή τους στο Γυμνάσιο και εξετάζουν ως επιλογή
και το Μουσικό Σχολείο. Υπάρχει, επομένως ένα κλίμα δυσπιστίας, αν όχι άρνησης,
στην τοπική, εκπαιδευτική και μη, κοινωνία.

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Μαθητοκεντρική προσέγγιση

Καλή επαφή και σχέση με τους μαθητές

Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Τεχνογνωσία στην τηλεκπαίδευση και δεξιότητες στη χρήση νέων τεχνολογιών

Σημεία προς βελτίωση

Έλεγχος της διαρροής μαθητών από το Γυμνάσιο στο Λύκειο

Εξωστρέφεια του σχολείου με δράσεις και εκδηλώσεις

Περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με τους γονείς, την τοπική κοινωνία, την τοπική
αγορά και τους φορείς

Σύσφιξη των σχέσεων με τους μαθητές και των καθηγητών μεταξύ τους

Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής 

Ενίσχυση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών στη λήψη αποφάσεων

Διοικητική λειτουργία



Θετικά σημεία

Έγκαιρη στοχοθεσία και σχεδιασμός

Ικανοποιητική χρηματοδότηση και συσσώρευση πόρων

Προγραμματισμός και υλοποίηση του ωρολογίου προγράμματος χωρίς απώλεια
διδακτικών ωρών

Σημεία προς βελτίωση

Υλοποίηση στόχων

Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού σε δράσεις πέρα από το διδακτικό του έργο

Αξιοποίηση των οικονομικών πόρων για τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής
και τη συντήρηση των χώρων του σχολείου

Διαμόρφωση και βελτίωση των σχέσεων με την τοπική κοινωνία, την τοπική
εκπαιδευτική κοινότητα και τους τοπικούς φορείς

Υλοποίηση και εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού, μετά από διάλογο με όλους
τους εμπλεκόμενους (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς)

Ενίσχυση της εξωστρέφειας, με σχεδιασμό δράσεων και άνοιγμα του σχολείου στην
τοπική κοινωνία

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Επιμορφώσεις στην τηλεκπαίδευση και τεχνογνωσία που προέκυψε από αυτές

Σημεία προς βελτίωση

Διοργάνωση και συμμετοχή σε δράσεις ευρύτερου φάσματος, είτε με τη μορφή της
ετεροπαρατήρησης, είτε σε συνεργασία με άλλα σχολεία ή φορείς.

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Διοργάνωση ενδοσχολικών επιμορφώσεων.


