
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

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

 

Το σχολείο μας είναι Μουσικό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις και απευθύνεται στους/στις  μαθητές/τριες όλου
του Νομού Σάμου. Εδρεύει  στην πόλη της Σάμου (ΚΑΝΑΡΗ 13 ΣΑΜΟΣ).

Το Μουσικό Σχολείο Σάμου ιδρύθηκε το 2018 ( ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ 2786/Β/13-07-2018) και από τότε μέχρι σήμερα 
συστεγάζεται με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Σάμου και το 2ο Γυμνάσιο Σάμου. Από το σχολικό συγκρότημα 
των δύο συστεγαζόμενων γυμνασίων το σχολείο μας χρησιμοποιεί μόνο μια αίθουσα διδασκαλίας(αίθουσα Α 
Λυκείου) και το χώρο της  βιβλιοθήκης ως γραφείο συλλόγου διδασκόντων και γραφείο διεύθυνσης. Οι υπόλοιπες 
τάξεις (Α,Β,Γ Γυμνασίου) στεγάζονται σε λυόμενα στο προαύλιο των γυμνασίων.Το ωράριο του σχολείου είναι 
διευρυμένο (8 ή 9 διδακτικές ώρες την ημέρα/42 ώρες την εβδομάδα-οι 12 από αυτές είναι μουσικά μαθήματα).Γι 
αυτό τον λόγο προβλέπεται σίτιση στους μαθητές/τριες καθημερινά ,ωστόσο δεν υπάρχει αίθουσα σίτισης στο 
χώρο των γυμνασίων. 

Οι μαθητές/τριες φοιτούν στο μουσικό σχολείο μετά από  επιτυχία τους στις εισαγωγικές εξετάσεις, οι οποίες 
διεξάγονται κάθε χρόνο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.Επίσης για τις υπόλοιπες τάξεις γίνονται 
κατατακτήριες εξετάσεις (τον Σεπτέμβριο) σε μουσικά μαθήματα της προηγούμενης τάξης. Η μεταφορά των 
μαθητών/τριών από και προς το σχολείο γίνεται με λεωφορεία του ΚΤΕΛ Σάμου αλλά και με άλλα μέσα 
μεταφοράς (ΤΑΧΙ) ,καθώς και με δρομολόγια προσαρμοσμένα στο διευρυμένο ωράριο του σχολείου.

τηλ. 2273023497

email: mail@gym-mous-samou.sam.sch.gr

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η δια ζώσης λειτουργία του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2021-22 έχει
επηρεάσει θετικά  τόσο την ψυχολογία των μαθητών/τριών αλλά όσο και την
ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ειδικά τη διδασκαλία των



μουσικών μαθημάτων . Τη φετινή χρονιά όλοι οι δείκτες που αφορούν τη
διδασκαλία, τις σχέσεις μαθητών , εκπαιδευτικών και γονέων ενισχύθηκαν
προς όφελος των μαθητών και των παιδαγωγικών πρακτικών του σχολείου.
Πραγματοποιήθηκαν  εκδηλώσεις ,οι οποίες ενίσχυσαν την εξωστρέφεια του
σχολείου , το ενδιαφέρον των μαθητών και το ενδιαφέρον της τοπικής
κοινωνίας προς το Μουσικό σχολείο.
Συνεχής ενημέρωση των αρμοδίων από τη διεύθυνση του σχολείου για τις
ελλείψεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και κατάθεση προτάσεων
για την επίλυση τους.
Αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξη από το σύλλογο γονέων και
κηδεμόνων.

Πολύ καλό κλίμα στο σύλλογο διδασκόντων, κλίμα συνεργασίας, κατανόησης
και διαλόγου.
Άψογη συνεργασία με το 15-μελές και τα τα 5-μελή συμβούλια των τάξεων.
Πραγματικό ενδιαφέρον για τη φήμη, την ανάπτυξη και εξέλιξη του σχολείου
τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους γονείς.
Προθυμία από τους εκπαιδευτικούς αλλά και από τους μαθητές για συμμετοχή
σε δράσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις.
Η τοποθέτηση της ψυχολόγου ( μια ημέρα την εβδομάδα) βοήθησε και τους
μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς στην επίλυση προβλημάτων.

Σημεία προς βελτίωση

Η στέγαση του σχολείου είναι ιδιαιτερα προβληματική. Το σχολείο στεγάζεται
σε λυόμενα στον αυλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος 1ου και 2ου
Γυμνασίου Σάμου. Οι χώροι που είναι διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή για το
Μουσικό Σχολείο δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του σχολείου.
Υπάρχουν πολλά προβλήματα λόγω της συστέγασης των τριών γυμνασίων.Δεν
υπάρχει εργαστήριο πληροφορικής. Δεν υπάρχει χώρος εκδηλώσεων. Δεν
υπάρχει αίθουσα σίτισης.
Δεν έχουν εγκριθεί τμήματα ένταξης, ενώ υπάρχουν πολλοί μαθητές με
γνωμάτευση από το ΚΕΔΑΣΥ.
Δεν έχει εξοπλιστεί το σχολείο από τον ΚΤΥΠ με θρανία , καρέκλες, πίνακες
αλλά και μουσικά όργανα.
Χρηματοδότηση των μουσικών σχολείων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων
οι οποίες είναι αναγκαίες για την προβολή του σχολείου. Επίσης ,επιπλέον
χρηματοδότηση για την κάλυψη ελλείψεων ( όπως μουσικά όργανα, ηχητικά
συστήματα κτλ).
Τοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών από την αρχή της σχολικής χρονιάς και
ειδικά των μουσικών μαθημάτων.



Τοποθέτηση ψυχολόγου σε κάθε σχολική μονάδα.
Διερεύνηση (με  ερωτηματολόγια, μέσω του δεκαπενταμελούς και των
προεδρείων των τάξεων ή με κάθε πρόσφορο τρόπο ) των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι μαθητές μας είτε με τη φύση του σχολείου και τη δυσκολία
των μαθημάτων είτε στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και προτάσεις για την
επίλυση αυτών.
Προβολή της προόδου  όλων των μαθητών/τριών και ενθάρρυνση για συμμετοχή
τους σε δράσεις και εκδηλώσεις.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Συνεχής ενημέρωση των αρμοδίων από τη διεύθυνση του σχολείου για τις
ελλείψεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και κατάθεση προτάσεων
για την επίλυση τους.
Άμεση επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν και μπορούν να λυθούν από
τη διεύθυνση.
Αναζήτηση πόρων και χορηγών για την κάλυψη των ανάγκων του σχολείου.
Κατανόηση και ενδιαφέρον για τους συναδέλφους
Κλίμα εμπιστοσύνης και συναδελφικότητας.
Έκφραση ικανοποίησης και θετικής εικόνας του σχολείου από την τοπική
κοινωνία

Σημεία προς βελτίωση

Δεν υπάρχει γραφείο διεύθυνσης και αυτό δυσκολεύει πολλές φορές την έγκυρη
διαικπεραίωση των απαιτήσεων της λειτουργίας του σχολείου.
Δεν υπάρχει υποδιευθυντής/ντρια, ενώ ένα μουσικό σχολείο έχει πολλές
απαιτήσεις στη λειτουργία του και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας.
Διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων με σκοπό τη βελτίωση λειτουργίας του
σχολείου
Διοργάνωση  ενημέρωσης( ανοιχτή προς το κοινό) σχετικά με τη λειτουργία των
μουσικών σχολείων

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Στο σύνολο τους οι εκπαιδευτικοί έχουν πολλά ενδιαφέροντα.



Παρακολουθούν επιμορφώσεις και σεμινάρια.
Στην πλειοψηφία τους έχουν μεταπτυχιακό τίτλο.
Δείχνουν ευαισθησία σε προσωπικά-οικογενειακά προβλήματα μαθητών/τριών

Σημεία προς βελτίωση

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικά θέματα.
Ενημέρωση  εκπαιδευτικών (κυρίως νεοδιόριστων) σε θέματα λειτουργίας
σχολικών μονάδων.
Ο μεγάλος αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετεί καθε χρόνο στο
σχολείο μας δεν επιτρέπει τη συνέχιση δράσεων, προγραμμάτων αλλά ακόμα
και της συνέχειας διδασκαλίας ιδιαίτερα των μουσικών μαθημάτων στα οποία
η στενή σχέση Δασκάλου μαθητή είναι απαραίτητη.
Απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-

Παρατηρήσεις / Σχόλια



Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Άξονας: Σχολική διαρροή-φοίτηση

Σημαντικότερα αποτελέσματα:

Προώθηση του σχολείου και αύξηση του ενδιαφέροντος των τελειόφοιτων
μαθητών/τριών των Δημοτικών.
 Συνειδητοποίηση των λόγων της σχολικής διαρροής. 
Προσπάθεια αποφυγήε περιστατικών σχολικής διαρροής. 
Σύνδεση των σχολικών δραστηριοτήτων με την κοινωνία και το ευρύτερο κοινό.
Η προσπάθεια αυτή θεωρούμε ότι ενίσχυσε το ενδιαφέρον και την κινητοποίηση
των μαθητών/τριών. 

Άξονας: Σχέσεις σχολείου-οικογένειας

Σημαντικότερα αποτελέσματα:

Αύξηση της συμμετοχής των γονέων και κηδεμόνων των παιδιών στις
ενημερωτικές συναντήσεις-συζητήσεις που διοργάνωσε το σχολείο είτε δια
ζώσης είτε εξ αποστάσεως. 
Ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των γονέων για τη συγκρότηση και τη συμμετοχή
στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. 
Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των γονέων για θέματα που αφορούν το σχολείο
(π.χ. στέγαση, υλικοτεχνικός εξοπλισμός).
Περαιτέρω ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ γονιών-εκπαιδευτικών. Η
επικοινωνία αυτή την τρέχουσα χρονιά δεν περιορίστηκε σε διεκπεραιωτικά
θέματα που αφορούσαν τις απουσίες των παιδιών, τις σχολικές τους επιδόσεις
και τις ποινές τους, αλλά επιχειρήσαμε τη συνολική αλληλεπίδραση μαζί τους
για θέματα που αφορούσαν την ευρύτερη ψυχοκοινωνική και συμπεριφορική
ανάπτυξη των παιδιών. 
Εξομάλυνση διαφωνιών και ανάπτυξη ενός δημοκρατικού και υγιούς διαλόγου.
Καλλιέργεια σχέσεων ισότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών-
οικογένειας-μαθητών/τριών.

Άξονας: Σχέσεις μεταξύ μαθητών/μαθητριών

Σημαντικότερα αποτελέσματα:

Οι μαθητές/τριες βελτίωσαν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και καλλιέργησαν
αποτελεσματικούς τρόπους για την αντιμετώπιση περιστατικών λεκτικής και
σωματικής βίας. 
Καλλιέργησαν την συνεργατικότητά τους. 
Ανέπτυξαν ένα ομαδικό πνεύμα τόσο κατά τη διδακτική διαδικασία όσο και στο



πλαίσιο εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων. 
Στο σχολείο καλλιεργήθηκε συνολικά ένα κλίμα διαλόγου, αλληλοσεβασμού,
εμπιστοσύνης και ισότητας. 
Οι μαθητές/τριες ανέπτυξαν τις ικανότητες τους να εντοπίζουν και να
αντιμετωπίζουν διάφορα είδη βίας (σωματικής, λεκτικής, ψυχολογικής,
ηλεκτρονικής) τόσο στο σχολικό όσο και στο ενδοοικογενειακό τους πλαίσιο. 
Οι μαθητές/τριες καλλιέργησαν τις ικανότητές τους να εκφράζουν και να
εξωτερικεύουν τραυματικές και βιωματικές τους εμπειρίες. 
Οι μαθητές/τριες απόκτησαν επίγνωση των ορίων της προσωπικής τους
ελευθερίας.
Οι μαθητές/τριες καλλιέργησαν σε ικανοποιητικό βαθμό την ικανότητά τους να
προλαμβάνουν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού.
Αναπτύξαμε δημοκρατικούς τρόπους επίλυσης των διαφωνιών. 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Άξονας: Σχολική διαρροή-φοίτηση

Αλλαγή του συντονιστή στη μέση της χρονιάς. 
Δυσκολίες στην αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος. 
Περιορισμός των ενημερωτικών εκδηλώσεων για τα μουσικά σχολεία λόγω της
πανδημίας. 

Άξονας: Σχέσεις σχολείου-οικογένειας

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν σχετίζονται κυρίως με την ιδιαίτερη
υγειονομική συγκυρία που βιώνουμε. 
Στόχος μας ήταν περισσότερες και πιο άμεσες εκ του σύνεγγυς συναντήσεις
του συνόλου των γονιών, αλλά και των ατόμων που συγκροτούν τον σύλλογο
γονέων και κηδεμόνων με τη διευθύντρια και με τους/τις εκπαιδευτικούς του
σχολείου. 
Μη πραγματοποίηση στοχευμένων συναντήσεων που είχαμε θέσει στους
στόχους με τοπικούς φορείς (ΚΕΔΑΣΥ Σάμου, Δήμος Ανατολικής και Δυτικής
Σάμου, Ιερά Μητρόπολη). Σε αυτό συνέτεινε και το γεγονός ότι και οι άλλοι
τοπικοί φορείς είχαν αντίστοιχους COVID-19 περιορισμούς και δεν έλαβαν
πρωτοβουλίες διοργάνωσης σχετικών δράσεων (π.χ. σχολή γονέων από την Ιερά
Μητρόπολη). 

Άξονας: Σχέσεις μεταξύ μαθητών/μαθητριών

Για υγειονομικούς λόγους δεν υλοποιήθηκαν οι δράσεις στο χρονικό πλαίσιο
και στην έκταση του σχεδιάσαμε. 
Ως προς το χρονικό πλαίσιο, υπήρχαν δυσκολίες αυστηρής τήρησης των



χρονοδιαγραμμάτων, οπότε πραγματοποιήσαμε τις αντίστοιχες απαραίτητες
αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα. 
Ως προς την έκταση της δράσης, περιοριστήκαμε σε μικρότερο δείγμα και σε
λιγότερες ενημερωτικές και επιμορφωτικές συναντήσεις σε μικρότερο αριθμό
ατόμων. 

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Ενημερωτικές επιμορφώσεις και διοργάνωση ημερίδας με στόχο την ενημέρωση των
γονέων και της ευρύτερης κοινωνίας για τους στόχους, τη φύση και τις προοπτικές
των μουσικών σχολείων

Θέμα 2

Άξονας

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Ειδικότερο Θέμα

Διοργάνωση προπαρασκευαστικών μαθημάτων στους/στις μαθητές/τριες που
φοιτούν στην ΣΤ΄ Δημοτικού ώστε να ενημερωθούν βιωματικά για τους στόχους και
τον τρόπο λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων.

Θέμα 3

Άξονας

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας



Ειδικότερο Θέμα

Διοργάνωση ημερίδων για τους γονείς ώστε να ενημερωθούν σχετικά τον
παιδαγωγικό ρόλο της μουσικής και την αξιοποίηση της μουσικής ως εργαλείου
μάθησης.

Θέμα 4

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

Διοργάνωση βιωματικών δραστηριοτήτων/ημερίδων και σεμιναρίων για τη βελτίωση
των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών/τριών.


