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Η παρούσα Έκθεση Γενικής Εκτίμησης συντάχθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της 

σχολικής μονάδας στο πιλοτικό έργο «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - 

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής. Η Έκθεση συμπεριλαμβάνεται στον τόμο των «Καλών Πρακτικών» και 

παρουσιάζεται στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών. 

Η επιμέλεια της παρουσίασης του υλικού πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της 

Επιστημονικής Επιτροπής και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ. 

 

Επιστημονική Επιτροπή 

Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 

Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής 

επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 

Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος 

Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

μέλος 

Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του 

ΤΠΔΒΜΘ, μέλος 

τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του 

ΤΠΔΒΜΘ, μέλος 

 

Ομάδα Έργου 

Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος 

Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη 

Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα 

ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70,  αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, 

τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα 

ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. 

To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» (2007-2013)   

Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : 

295381) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη») 
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Ειζαγωγή 

 

Η «Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του χολείου» αποτελεί την εναρκτήρια 

διαδικασία στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, κατά την οποία το 

σχολείο απαντά στο ερώτημα «Ποια είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου 

στο σχολείο μας σήμερα;». 

Οι  σχολικές μονάδες που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησαν τη 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης με τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του 

χολείου, επιχειρώντας μια πρώτη συνολική εκτίμηση του εκπαιδευτικού έργου 

στο σχολείο τους. 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί με εργαλείο την οργανωμένη συζήτηση  

αποτίμησαν την κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου τους ως προς κάθε 

δείκτη ποιότητας, κατέγραψαν τις διαπιστώσεις τους, κατέληξαν σε μία κοινώς 

αποδεκτή θέση σε σχέση με την περιγραφική και ποσοτική αξιολόγηση κάθε 

δείκτη – αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης / σύνθεσης των θέσεων όλων των 

συμμετεχόντων - επεσήμαναν τα σημεία υπεροχής και τις αδυναμίες του 

σχολείου τους, και επέλεξαν τους τομείς που χρήζουν συστηματικότερης 

διερεύνησης στη συνέχεια.    

Σα παραπάνω στοιχεία αποτυπώθηκαν στην έκθεση «Γενικής Εκτίμησης της 

Εικόνας του χολείου», την οποία συνέταξε η κάθε σχολική μονάδα μετά την 

ολοκλήρωση της αντίστοιχης δραστηριότητας, παρουσιάζοντας με σαφή και 

ολοκληρωμένο τρόπο τόσο τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης που ανέπτυξε όσο 

και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν.       

Η έκθεση περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ενότητες:      
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 Σις  «διαδικασίες  αξιολόγησης»  που  ακολούθησε  η  σχολική  μονάδα  για τη 

συνολική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου, ενότητα στην οποία 

συγκεντρώνονται πληροφορίες όπως ο χρόνος και η διάρκεια της 

αξιολόγησης, ο αριθμός των ομάδων που δημιουργήθηκαν, η σύνθεση 

των ομάδων, ο αριθμός των συναντήσεων κάθε ομάδας κλπ.   

 Σο «φύλλο γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου», στο οποίο 

αποτυπώνεται περιγραφικά και ποσοτικά η τελική θέση των μελών της 

σχολικής κοινότητας για την κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου 

ως προς κάθε δείκτη ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Πρόκειται στην 

ουσία για την παρουσίαση του αποτελέσματος της εργασίας  της  

ολομέλειας  των συμμετεχόντων, με την καταγραφή της  ενιαίας θέσης ή 

εικόνας για το σύνολο των δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.  

 Σα «κύρια αποτελέσματα» της αξιολόγησης, ενότητα στην οποία 

παρουσιάζονται με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης τα 

σημαντικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν  από  τη  διαδικασία,  

όπως  είναι τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του σχολείου, οι 

αδυναμίες του σχολείου και οι τομείς του εκπαιδευτικού έργου, οι οποίοι 

επιλέχθηκαν από τη σχολική μονάδα για συστηματικότερη διερεύνηση 

και μελέτη. 
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Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηος σολείος 

 
 
 

ΠΠααλλλλήήννηη,,  ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  22001111  

  

Ομάδερ επγαζίαρ ανά πεδίο 

 

1ο ΠΕΔΙΟ: ιόντασ Απόςτολοσ ΠΕ 16,  Κουτροφλθ Αςθμίνα ΠΕ 16. 

2ο ΠΕΔΙΟ: Χαρμπίλασ Ιωάννθσ ΠΕ 04,  Εργά Ελζνθ ΠΕ 02,  

3ο ΠΕΔΙΟ: Γεωργουλι τυλιανι ΠΕ 16, αμπατάκου ταυροφλα ΠΕ 02,  

                   Βάρςου Θεοδϊρα ΠΕ 16, Φερεντίνου Αικατερίνθ ΠΕ02,  

                   Φιδετηι Μαρία ΠΕ   . 

4ο ΠΕΔΙΟ: Αριςτοδιμου Σροοδία ΠΕ 02,  

                   Αλεξιάδθ Αικατερίνθ ΠΕ02, Καραγιωργάκθσ Αςτρινόσ ΠΕ 16,   

                   Μπαραμποφτθσ Βαςίλειοσ ΠΕ 16, Σηαβάρα Ευτυχία ΠΕ 07.  

5ο ΠΕΔΙΟ: Γιαλαμόπουλοσ Χαράλαμποσ ΠΕ 03, Μάρακα Αικατερίνθ ΠΕ 02,  

                   Κατςιάνθσ τυλιανόσ ΠΕ 16, Πιλάλθσ Ηλίασ ΠΕ 16,  

                   κουλαρίκου Γεωργία ΠΕ 06.    

Σελικι επεξεργαςία κειμζνου :  

                                  Αντωνόπουλοσ Βαςίλειοσ, ΠΕ 16,  

                                  Τποδ/ντισ Πειραματικοφ Μουςικοφ Γυμναςίου Παλλινθσ  

                                  Πολίτθ Βαςιλικι, ΠΕ 16, 

                                  Τποδ/ντρια Πειραματικοφ Μουςικοφ Γυμναςίου Παλλινθσ 

                                  Γράμπασ Κων/νοσ, ΠΕ 16, 

                                  Τποδ/ντισ Πειραματικοφ Μουςικοφ Γυμναςίου Παλλινθσ  

                                   Παπαγεωργίου Κων/νοσ, ΠΕ 04,  

                                   Δ/ντισ Πειραματικοφ Μουςικοφ Γυμναςίου Παλλινθσ 
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Α. Φύλλο 

Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηος σολείος 
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Έκθεζη Γενικήρ Εκηίμηζηρ ηηρ Εικόναρ ηος σολείος 

Σαςηόηηηα ηος ζσολείος 

Σο χολείο λειτουργεί κατά το χ. Ζτοσ 2010-2011 με 12 τμιματα και 260 μακθτζσ.  

Σο ςχολείο διακζτει ωσ διδακτικό προςωπικό :   

       α)  82 μόνιμουσ κακθγθτζσ γενικισ και μουςικισ παιδείασ,   

       β) 17 αποςπαςμζνουσ ι με διάκεςθ κακθγθτζσ γενικισ και μουςικισ  παιδείασ,  

       γ)  7 αορίςτου χρόνου κακθγθτζσ μουςικισ παιδείασ,  

       δ) 15 αναπλθρωτζσ πλιρουσ ι μειωμζνου ωραρίου κακθγθτζσ μουςικισ    

              παιδείασ, από κοινοφ με το Μουςικό Πειραματικό Λφκειο Παλλινθσ, 

       ε)   23 ωρομίςκιουσ κακθγθτζσ μουςικισ παιδείασ. 

   υνολικά, το διδακτικό προςωπικό του ςχολείου απαρτίηεται από 144 κακθγθτζσ γενικισ και 

μουςικισ παιδείασ. 

Σο χολείο ςυςτεγάηεται με το Πειραματικό Μουςικό Λφκειο Παλλινθσ ςε ιδιόκτθτο κτιριο του 

Διμου Παλλινθσ, ειδικά καταςκευαςμζνο για το ςκοπό αυτό, και μοιράηεται με το Λφκειο τον ειδικό 

μουςικό εξοπλιςμό, τισ ειδικζσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ μουςικϊν μακθμάτων, τθ ςχολικι βιβλιοκικθ 

και τθν αίκουςα ςυναυλιϊν. 

Σο ωράριο λειτουργίασ του είναι 43 ϊρεσ τθν εβδομάδα ( 8 - 10 ϊρεσ θμερθςίωσ). 

Η διαχείριςθ των οικονομικϊν του γίνεται από ςχολικι επιτροπι, κοινι με το Μουςικό Λφκειο. 

Σο χολείο διευκφνεται από Διευκυντι και τρεισ Τποδιευκυντζσ (γενικϊν και μουςικϊν μακθμάτων) 

Α. Διαδικαζίερ Αξιολόγηζηρ 

Σο χολείο μετζχει ςτο πρόγραμμα αυτοαξιολόγθςθσ , παρά τθν αντίκετθ αρχικι απόφαςθ του 

ςυλλόγου διδαςκόντων , ςυμμορφοφμενο με τθν υπ’ αρικ. 11317/29-9-2010 εγκφκλιο τθσ  

Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ εκπαίδευςθσ Αττικισ, με τθν οποία γίνεται γνωςτό ότι «…τα 

Πειραματικά χολεία ….». 

Η πρϊτθ ενθμζρωςθ του υλλόγου διδαςκόντων ζγινε από τουσ χολικοφσ υμβοφλουσ κ.κ. Μαρκζα 

(ΠΕ16) και Σθλαβερίδθ (ΠΕ07) ςτισ 11 Νοεμβρίου 2010.   

Κατόπιν, οι κακθγθτζσ που μετζχουν ςτο πρόγραμμα χωρίςτθκαν ςε 5 ομάδεσ, μία για κάκε πεδίο, 

οι οποίεσ ςυγκροτικθκαν ςε εκελοντικι βάςθ μετά από πρόταςθ του Διευκυντι. Για κάκε ομάδα 
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εργαςίασ ορίςτθκε ςυντονιςτισ κακθγθτισ, ο οποίοσ κα είχε και το ζργο τθσ επαφισ με το 

Διευκυντι του ςχολείου για το ςυντονιςμό των εργαςιϊν.  

Ορίςτθκε ωσ θμζρα ςυνάντθςθσ των μελϊν τισ κάκε ομάδασ θ Πζμπτθ κάκε εβδομάδασ. Κάκε 

μζλοσ τθσ ομάδασ ανζλαβε ςυγκεκριμζνο τμιμα τθσ εργαςίασ (ζρευνα ςτα αρχεία, επαφι με το 

Διευκυντι, εκπόνθςθ ερωτθματολογίων κ.λπ.)  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν, το αποτζλεςμα του ζργου κάκε ομάδασ παραδόκθκε υπό 

μορφι κειμζνου και ςε άλλα μζλθ του ςυλλόγου διδαςκόντων κακϊσ επίςθσ και ςτον Δ/ντι του 

ςχολείου για περαιτζρω επεξεργαςία. Ζτςι, για τουσ εξεταηόμενουσ δείκτεσ διαμορφϊκθκαν τα 

ακόλουκα κείμενα, τα οποία ζλαβαν και ζνα ποςοτικό χαρακτθριςμό (1 ζωσ 4) ςφμφωνα με τθν 

προτεινόμενθ βακμολογικι κλίμακα (ςτθν οποία προςτζκθκαν, για μεγαλφτερθ ακρίβεια, και τα 

ςθμεία + και -).    



Πειραματικό Μουςικό Γυμνάςιο Παλλινθσ 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Φύλλο 

 

 

Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 
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1ο ΠΕΔΙΟ:  ΜΕΑ – ΠΟΡΟΙ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ 

ΣΟΜΕΑ: ΤΛΘΚΟΣΕΥΝΘΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ  

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.1. Υώποι ηος σολείος 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηον 
δείκηη: 

Οη παξνύζεο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ νινθιεξώζεθαλ ζε 3 
δηαδνρηθέο θάζεηο. Οη παιαηόηεξεο πηέξπγεο ηεο 1εο θαη 2εο θάζεο 
εκθαλίδνπλ ζσξεία θαθνηερληώλ θάζε είδνπο, ελώ ε λεόηεξε πηέξπγα ηεο 
3εο θάζεο είλαη πνιύ θαιήο θαηαζθεπήο. Δθθξεκεί ε 4ε θαη ηειηθή θάζε 
θαηαζθεπήο ησλ ζρνιηθώλ καο εγθαηαζηάζεσλ.  

Τν ζρνιείν δηαζέηεη επαξθή αξηζκό αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο καζεκάησλ 
γεληθήο παηδείαο, εξγαζηήξην θπζηθήο & ρεκείαο, αίζνπζα πιεξνθνξηθήο, 2 
εξγαζηήξηα εηθαζηηθώλ, δελ δηαζέηεη όκσο εηδηθέο αίζνπζεο γηα ηα νκαδηθά 
κνπζηθά καζήκαηα (καζήκαηα κνπζηθήο ζεσξίαο & πξάμεο θαη κνπζηθώλ 
ζπλόισλ) νύηε επαξθή αξηζκό αηζνπζώλ αηνκηθώλ κνπζηθώλ καζεκάησλ. 
Γελ δηαζέηεη επίζεο επαξθείο ρώξνπο γξαθείσλ δηεύζπλζεο, γξακκαηείαο 
θαη θαζεγεηώλ. 

Σνβαξή αλεπάξθεηα εκθαλίδεη ην ζρνιείν σο πξνο ηνπο ρώξνπο άζιεζεο 
ησλ καζεηώλ ηνπ θαη ηηο θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο γηα ην ζθνπό απηό. Γελ 
δηαζέηεη επίζεο επαξθείο θαη θαηάιιεινπο ρώξνπο γηα ηε θύιαμε ηνπ 
εμνπιηζκνύ ηνπ ζε κνπζηθά όξγαλα. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ ζε πνιιά επίπεδα 
πνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ζπλερείο ζθάιεο θαζηζηά ην ζρνιείν 
δπζιεηηνπξγηθό (απνιύησο αθαηάιιειν γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο), 
δύζθνιν λα ειεγρζεί θαη λα θπιαρζεί θαη δπζρεξαίλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ 
κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. Βαζηθή ηνπ έιιεηςε είλαη θαη ε απνπζία 
εηδηθνύ ρώξνπ αζθαινύο επηβίβαζεο – απνβίβαζεο ησλ καζεηώλ από ηα 
ζρνιηθά ιεσθνξεία.  

Θεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα ζεσξεζνύλ ε ζρνιηθή ηνπ 
βηβιηνζήθε, ε ζύγρξνλε αίζνπζα ζπλαπιηώλ (650 ζέζεσλ), θαζώο θαη ην 
όηη βξίζθεηαη ζε έλα σξαίν θπζηθό πεξηβάιινλ.  

 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3-  
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Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.2. Εξοπλιζμόρ και Διαθέζιμα Μέζα ηος σολείος 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος  ωρ ππορ ηον 

δείκηη: 

Τπάρχει ζλλειψθ ςε τεχνολογικό εξοπλιςμό και ςε οπτικοακουςτικά μζςα διδαςκαλίασ. Σο 

εργαςτιριο πλθροφορικισ διακζτει μόνο 10 υπολογιςτζσ. Ο εξοπλιςμόσ των  εργαςτθρίων 

φυςικοχθμείασ και εικαςτικϊν είναι ςτοιχειϊδθσ. Η αίκουςα των κακθγθτϊν χρειάηεται 

ανακαίνιςθ και βαςικό τεχνολογικό εξοπλιςμό. Άρτια εξοπλιςμζνθ είναι μόνο θ αίκουςα 

διδαςκαλίασ  των Γερμανικϊν (από δωρεά), ενϊ θ βιβλιοκικθ, παρότι διακζτει μεγάλο 

αρικμό βιβλίων γενικισ παιδείασ, παρουςιάηει ςοβαρζσ ελλείψεισ ςε λογιςμικό 

λειτουργίασ, μουςικά βιβλία, CDs και DVDs. Τπάρχει πλοφςιοσ εξοπλιςμόσ ςε μουςικά 

όργανα (50 πιάνα, 2 πιάνα με ουρά και δεκάδεσ άλλα μουςικά όργανα κάκε είδουσ), 

παρατθρείται όμωσ ζλλειψθ μθχανθμάτων αναπαραγωγισ ιχου. Οι αίκουςεσ ατομικϊν 

μουςικϊν μακθμάτων δεν διακζτουν μόνωςθ οφτε χϊρουσ φφλαξθσ του απαραίτθτου 

ποικίλου μουςικοφ υλικοφ (μθχανθμάτων αναπαραγωγισ ιχου, μουςικϊν οργάνων, 

βιβλίων και CDs).  Η αίκουςα ςυναυλιϊν είναι καινοφργια και λειτουργικι, ζχει όμωσ 

βαςικζσ ελλείψεισ ςε εξοπλιςμό ιχου και φωτιςμοφ. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον δείκτθ:  1 2 3 4 

  3   
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ΣΟΜΕΑ: ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ  

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.3. Οικονομικοί Πόποι ηος σολείος  

Περιγραφική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ το δείκτη: 

Αξιοποιϊντασ τα αρχεία του ςχολείου και τον οικονομικό απολογιςμό τθσ  χολικισ 

Επιτροπισ ζτουσ 2009. με γνϊμονα τισ ανάγκεσ του ςχολείου όςον αφορά το ανκρϊπινο 

δυναμικό αλλά και το κτίςμα και τον περιβάλλοντα χϊρο, καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι 

οι οικονομικοί πόροι του ςχολείου δεν επαρκοφν για τθν πλιρθ κάλυψθ βαςικϊν 

λειτουργικϊν του αναγκϊν. Καλφπτονται, αλλά ανεπαρκϊσ, λειτουργικζσ ανάγκεσ όπωσ :  

Σο πετρζλαιο κζρμανςθσ,  υλικά κακαριότθτοσ κ.λπ. 

Σα αναλϊςιμα των φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων και θ ςυντιρθςι τουσ 

υντιρθςθ - επιςκευζσ των μουςικϊν οργάνων (χόρδιςμα πιάνων κ.ά.)  

Μουςικζσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου 

Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιςτοφν δαπάνεσ για λειτουργικζσ ανάγκεσ του είδουσ : 

Προμικεια ακλθτικοφ υλικοφ - Προμικεια περιςςότερων  projectors - Πλιρθσ εξοπλιςμόσ 

του Χθμείου -  Αναβάκμιςθ του εργαςτθρίου Η/Τ – Εξοπλιςμόσ με ςυςτιματα ιχου και 

φωτιςμοφ τθσ αίκουςασ ςυναυλιϊν 

υντιρθςθ των χϊρων του ςχολείου (διάφορεσ επιςκευζσ, ελαιοχρωματιςμοί κ.ά.) 

Δθμόςιεσ ςχζςεισ του ςχολείου, διοργάνωςθ θμερίδων, εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων κ.ά. 

Πάντωσ θ επιχοριγθςθ από τθν Πολιτεία μζςω του Διμου  είναι ςε ςθμαντικό βακμό 

μεγαλφτερθ από τθν αντίςτοιχθ άλλων ςχολείων και ο Διμοσ καλφπτει δαπάνεσ φωτιςμοφ 

και φδρευςθσ του χολείου. Ο ςφλλογοσ γονζων και κθδεμόνων ςυμμετζχει επίςθσ - ςε 

μικρό ποςοςτό και όταν ζχει τθ δυνατότθτα -  ςτθν οικονομικι ενίςχυςθ του ςχολείου, με 

ειδικζσ δαπάνεσ που αφοροφν κυρίωσ ςε εκδθλϊςεισ, αλλά θ ιδιαιτερότθτα του ςχολείου 

ωσ Πειραματικοφ Μουςικοφ Γυμναςίου απαιτεί πολφ περιςςότερα ζξοδα. Αναφζρουμε ωσ 

παραδείγματα : υνεχισ ςυντιρθςθ και επιςκευζσ ςτα  μουςικά όργανα (μόνο τα 50 πιάνα 

του ςχολείου είναι απολφτωσ απαραίτθτο να χορδίηονται μία φορά τον χρόνο), 

αναπαραγωγι ςθμειϊςεων των κακθγθτϊν μουςικϊν μακθμάτων (κακϊσ θ πολιτεία δεν 

παρζχει ςτουσ μακθτζσ βιβλία για όλα τα ειδικά μουςικά μακιματα) και πολλά άλλα. 

 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον δείκτθ:  1 2 3 4 

  3  
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ΣΟΜΕΑ: ΑΝΘΡΩΠΘΝΟ ΔΤΝΑΜΘΚΟ 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 1.4. Διδακηικό Πποζωπικό ηος σολείος  

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος  ωρ ππορ ηον 

δείκηη:  

Σο  Μουςικό Πειραματικό Γυμνάςιο Παλλινθσ, εκτόσ των κακθγθτϊν  βαςικϊν  ειδικοτιτων 

γενικισ παιδείασ, χρειάηεται κυρίωσ εξειδικευμζνο προςωπικό ςτισ διάφορεσ μουςικζσ 

ειδικότθτεσ. θμαντικό μζροσ του διδακτικοφ προςωπικοφ του ςχολείου αποτελείται από 

αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιουσ κακθγθτζσ διαφόρων (άνω των 25) μουςικϊν οργάνων, 

ευρωπαϊκϊν και ελλθνικϊν παραδοςιακϊν. Σο προςωπικό αυτό διατίκεται κάκε χρόνο ςτο 

ςχολείο με μεγάλθ κακυςτζρθςθ (ςυχνά δφο, τριϊν ι και περιςςοτζρων μθνϊν) και 

ανανεϊνεται ςε ςθμαντικό βακμό ςτθ ςφνκεςι του, γεγονόσ το οποίο δθμιουργεί  ςοβαρά  

προβλιματα  ςτθν εφρυκμθ λειτουργία του ςχολείου (κενά ςτα μακιματα μουςικϊν 

οργάνων και πζραν του 1ου τριμινου– δυςκολία κάλυψθσ τθσ διδακτζασ φλθσ ς’ αυτά τα 

μακιματα – διακοπι, λόγω τθσ ςυνεχοφσ εναλλαγισ κακθγθτϊν, τθσ αναγκαίασ για τθ 

μουςικι παιδεία ςυνζχειασ  τθσ εκπαιδευτικισ ςχζςθσ δάςκαλου-μακθτι). 

Αναφορικά με τθν επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν 

επιςθμαίνονται τα εξισ : 

1. Γενικά θ επιςτθμονικι κατάρτιςθ  των εκπαιδευτικϊν είναι ιδιαίτερα ικανοποιθτικι, 

αφοφ το χολείο κεωρείται υψθλισ ηιτθςθσ και οι κζςεισ του προςωπικοφ 

καταλαμβάνονται από κακθγθτζσ με αυξθμζνα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα, κατόπιν 

ειςιγθςθσ τθσ Καλλιτεχνικισ Επιτροπισ. Παρ’ όλ’ αυτά, τουλάχιςτον για τθν κάλυψθ 

κζςεων που απαιτοφν ιδιαίτερα υψθλι μουςικι και παιδαγωγικι εμπειρία (π.χ. διεφκυνςθ 

χορωδίασ και ορχιςτρασ) κα μποροφςε να υπάρχει ιδιαίτεροσ τρόποσ επιλογισ 

προςωπικοφ.     

2.  ε κάκε περίπτωςθ, κρίνεται αναγκαία θ πιο ςυςτθματικι παιδαγωγικι επιμόρφωςθ του 

προςωπικοφ, κυρίωσ για το μζροσ εκείνο των εκπαιδευτικϊν μουςικισ που δεν ζχουν κάνει 

παιδαγωγικζσ ςπουδζσ.  

 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3  
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2ο ΠΕΔΘΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΟΤ ΥΟΛΕΘΟΤ 

 

ΣΟΜΕΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΟΤ ΥΟΛΕΘΟΤ 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.1. Διαμόπθωζη και Εθαπμογή ηος σολικού 

Ππογπάμμαηορ 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος  ωρ ππορ ηον 

δείκηη: 

Η λειτουργία του ςχολείου και θ τιρθςθ του ωρολογίου προγράμματοσ όςον αφορά ςτα 

μακιματα γενικισ παιδείασ κρίνεται ικανοποιθτικι, κακϊσ το ςχολείο διακζτει επαρκζσ 

μόνιμο προςωπικό ςε όλα ςχεδόν τα μακιματα γενικισ παιδείασ. Ζτςι, ο αρικμόσ των ωρϊν 

διδαςκαλίασ που δεν πραγματοποιοφνται κάκε χρόνο ςτα μακιματα γενικισ παιδείασ δεν 

είναι ςθμαντικόσ. Αντίκετα, διαπιςτϊνεται κάκε χρόνο απϊλεια μεγάλου αρικμοφ 

διδακτικϊν ωρϊν ςτα μακιματα μουςικισ παιδείασ, ιδίωσ ςτα ατομικά μακιματα 

μουςικϊν οργάνων, λόγω τθσ κακυςτερθμζνθσ προςζλευςθσ (ςυχνά κατά 2, 3 ι και 

περιςςότερουσ μινεσ) των αναπλθρωτϊν και ωρομιςκίων κακθγθτϊν μουςικϊν 

ειδικοτιτων.  

Οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου εμφανίηονται αρκετά ικανοποιθμζνοι ωσ προσ τθ 

διαμόρφωςθ και τθν εφαρμογι του ςχολικοφ προγράμματοσ (κατανομι μακθμάτων 

ςφμφωνα με παιδαγωγικζσ αρχζσ, τιρθςθ του ωρολογίου προγράμματοσ). Ικανοποιθτικι 

κρίνεται  επίςθσ θ ςυνεργαςία των κακθγθτϊν με τθ Διεφκυνςθ, το φλλογο Γονζων και με 

τουσ μακθτζσ για τθν εφαρμογι του ςχολικοφ προγράμματοσ. Παρότι  οι εκπαιδευτικοί του 

ςχολείου είναι ικανοποιθμζνοι από τον προγραμματιςμό και τθν πραγματοποίθςθ των 

διαφόρων εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων, κα επικυμοφςαν να ζχουν τθ δυνατότθτα να 

υλοποιοφν περιςςότερα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα και να ζχουν 

περιςςότερθ ςτιριξθ ςτισ ιδιαίτερεσ επιςτθμονικζσ και παιδαγωγικζσ ανάγκεσ τουσ 

(ςεμινάρια, ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ με χολικοφσ υμβοφλουσ). 

Οι μακθτζσ είναι ικανοποιθμζνοι από τθν εφαρμογι του ωρολογίου προγράμματοσ και 

δθλϊνουν ότι είναι πολφ ςθμαντικό να οριςτικοποιείται το πρόγραμμα ςτθν αρχι τθσ 

ςχολικισ χρονιάσ. Παρότι οι μακθτζσ του ςχολείου ςυμμετζχουν τακτικά ςε μεγάλο αρικμό 

μουςικϊν και άλλων πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων (πρωινζσ και βραδινζσ ςυναυλίεσ, 

διάφορεσ εκδθλϊςεισ), κα επικυμοφςαν μεγαλφτερθ ποικιλία προαιρετικϊν εκπαιδευτικϊν 

προγραμμάτων και πρόςκετων δραςτθριοτιτων ςχετικϊν με το ςχολικό πρόγραμμα. Ασ 

ςθμειωκεί εδϊ ότι το διευρυμζνο ςχολικό πρόγραμμα (8-10 διδακτικζσ ϊρεσ θμερθςίωσ) 

και το γεγονόσ ότι οι μακθτζσ του ςχολείου προζρχονται από όλεσ τισ περιοχζσ τθσ 

Ανατολικισ Αττικισ και πολλζσ περιοχζσ τθσ Ακινασ δυςχεραίνει τθν παρουςία τουσ ςτο 

ςχολείο εκτόσ των ωρϊν του ςχολικοφ προγράμματοσ για τθν πραγματοποίθςθ πρόςκετων 

ςχολικϊν δραςτθριοτιτων. 
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Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3  

 

ΣΟΜΕΑ: ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΟΤ ΥΟΛΕΘΟΤ 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.2. ςνηονιζμόρ σολικήρ Ζωήρ. 

 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος (αιηιολογημένη 

αξιολογική κπίζη) ωρ ππορ ηον δείκηη: 

Ωσ προσ τα χαρακτθριςτικά του δείκτθ 2.2 οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου δθλϊνουν 

ικανοποιθμζνοι από το ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ : Περιςςότερο ικανοποιθμζνοι είναι 

από τθ ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ, από τθ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ ςτο πλαίςιο ομάδων 

εργαςίασ και από τθν κατανομι αρμοδιοτιτων κακϊσ και από τθ ςυλλογικότθτα και τθ 

δθμοκρατικότθτα των διαδικαςιϊν. Επικυμοφν όμωσ θ θμεριςια διάταξθ των τακτικϊν 

παιδαγωγικϊν ςυνεδριάςεων του υλλόγου των Διδαςκόντων να είναι διευρυμζνθ, ϊςτε 

να καλφπτει ικανοποιθτικά όςο το δυνατόν περιςςότερα κζματα που απαςχολοφν τθ 

χολικι Μονάδα. Ποικίλεσ άτυπεσ ςυναντιςεισ κάκε χρόνο μεταξφ διδαςκόντων του  ιδίου 

τμιματοσ, τάξθσ ι ειδικότθτασ ζχουν ωσ ςτόχο τον προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ 

διαφόρων δράςεων και ςυμβάλλουν ουςιαςτικά ςτον ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ, 

υπάρχουν όμωσ μεγάλα περικϊρια διεφρυνςθσ του αρικμοφ και των κεμάτων τουσ.  

Η  ςυμμετοχι των μακθτϊν είναι ουςιαςτικι ςε οριςμζνεσ μόνο αποφάςεισ του ςχολείου 

(επιλογι μουςικοφ οργάνου και μουςικοφ ςυνόλου, διοργάνωςθ μουςικϊν εκδθλϊςεων, 

επιςκζψεων και εκδρομϊν). Όςον αφορά ςτα κζματα αυτά, ο βακμόσ ςυμμετοχισ των 

γονζων είναι πολφ ικανοποιθτικόσ. 

Ασ επιςθμανκεί εδϊ ότι θ παντελισ ζλλειψθ διοικθτικοφ προςωπικοφ ςε ζνα ςχολείο το 

οποίο απαςχολεί 150 περίπου κακθγθτζσ πολλϊν ειδικοτιτων επιβαρφνει υπζρμετρα τθν 

διοίκθςι του και αποςπά τουσ εκπαιδευτικοφσ από το κφριο διδακτικό τουσ ζργο. Η φπαρξθ 

αυτοφ του διοικθτικοφ προςωπικοφ κα ςυνζβαλλε τα μζγιςτα ςτον καλφτερο ςυντονιςμό 

τθσ ςχολικισ ηωισ.   

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3  
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ΣΟΜΕΑ: ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΜΕΩΝ KAI ΠΟΡΩΝ ΣΟΤ ΥΟΛΕΘΟΤ 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 2.3. Διασείπιζη και Αξιοποίηζη ηων Μέζων και 
ηων Πόπων 

Πεπιγπαθική παποςζίαζη ηηρ εικόναρ ηος ζσολείος ωρ ππορ ηο 
δείκηη: 

Η διαχείριςθ των ςχετικά περιοριςμζνων οικονομικϊν πόρων γίνεται με ςκοπό τθν κάλυψθ 

βαςικϊν αναγκϊν του ςχολείου (κακαριότθτα, κζρμανςθ, τθλεφωνία, χαρτικά- 

φωτοτυπικά, ςυντιρθςθ μουςικϊν οργάνων, ανελκυςτιρων) και κάποιων ζκτακτων 

αναγκϊν. Τπάρχει άψογθ ςυνεργαςία τθσ Διεφκυνςθσ με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ 

φορείσ κακϊσ και  ςυνδρομι του υλλόγου Διδαςκόντων προκειμζνου να γίνουν τα μζγιςτα 

για τθν όςο το δυνατόν κάλυψθ των αναγκϊν του ςχολείου. Η αξιοποίθςθ των υποδομϊν 

και των μζςων του ςχολείου από τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ εντόσ και εκτόσ του ςχολικοφ προγράμματοσ είναι ικανοποιθτικι. Μεγάλοσ 

αρικμόσ εκδθλϊςεων του ςχολείου είναι ανοικτόσ ςτθν ευρφτερθ ςχολικι κοινότθτα τθσ 

περιοχισ αλλά και γενικότερα ςτθν τοπικι κοινωνία. Η αίκουςα ςυναυλιϊν του ςχολείου 

κα μποροφςε να αξιοποιθκεί ακόμθ περιςςότερο και να προςφζρει ςθμαντικι οικονομικι 

βοικεια ςτο ςχολείο, υπό τθν προχπόκεςθ κζςπιςθσ αρμόδιου φορζα αξιοποίθςισ τθσ. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3  
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3ο ΠΕΔΘΟ: ΚΛΘΜΑ ΚΑΘ ΥΕΕΘ ΣΟ ΥΟΛΕΘΟ 

ΣΟΜΕΑ: ΚΛΘΜΑ ΚΑΘ ΥΕΕΘ ΣΟ ΥΟΛΕΘΟ 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.1. σέζειρ μεηαξύ ηων Εκπαιδεςηικών 

Ποιοηική - πεπιγπαθική  αξιολόγηζη 

Η Διεφκυνςθ του ςχολείου ενκαρρφνει και αφινει χϊρο για πρωτοβουλίεσ ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ. Ανάμεςα ςτουσ μόνιμουσ και τουσ αναπλθρωτζσ /ωρομίςκιουσ κακθγθτζσ, 

θ μεγάλθ πλειοψθφία των οποίων είναι μουςικοί, αναπτφςςονται ςχζςεισ ςυνεργαςίασ και 

αλλθλοχποςτιριξθσ. Ωσ αποτζλεςμα, πολλοί εκπαιδευτικοί γενικισ και μουςικισ παιδείασ 

του ςχολείου ςυνεργάηονται ςε ποικίλεσ μουςικζσ, κεατρικζσ, πολφτεχνεσ και διακεματικζσ 

δραςτθριότθτεσ τόςο εντόσ όςο και εκτόσ του ςχολικοφ χϊρου, οφτωσ ϊςτε το ςχολείο να 

ανοίγεται ςτθν κοινωνία. 

Γίνονται αρκετζσ τακτικζσ ςυνεδριάςεισ του υλλόγου Διδαςκόντων και άλλεσ ςυναντιςεισ 

παιδαγωγικοφ και ενθμερωτικοφ χαρακτιρα. Κακϊσ όμωσ ο φλλογοσ είναι πολυάνκρωποσ 

(144 κακθγθτζσ κατά το ςχολικό ζτοσ 2010 – 11) και εμφανίηει μεγάλο εφροσ επιςτθμονικϊν 

και  καλλιτεχνικϊν ειδικοτιτων (μόνο οι μουςικζσ ειδικότθτεσ υπερβαίνουν τισ 30), υπάρχει 

προβλθματιςμόσ για τον επαρκι παιδαγωγικό χαρακτιρα των τακτικϊν ςυνεδριάςεων του 

υλλόγου και διατυπϊνεται θ ανάγκθ για περαιτζρω ςυηιτθςθ και διαχείριςθ των 

παιδαγωγικϊν κεμάτων και ςε άλλεσ ςυναντιςεισ, ο αρικμόσ και τα κζματα των οποίων 

μποροφν να διευρυνκοφν ακόμθ περιςςότερο.   

Η ςυμμετοχι των διδαςκόντων ςε διάφορεσ κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ που είναι ςθμαντικζσ 

για τθν ανάπτυξθ ςυναδελφικϊν ςχζςεων και πνεφματοσ αλλθλοκατανόθςθσ και 

ςυνεργαςίασ μπορεί να ενιςχυκεί ακόμθ περιςςότερο.  

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3  

 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.2. σέζειρ μεηαξύ Εκπαιδεςηικών - Μαθηηών 
και μεηαξύ ηων Μαθηηών  

Ποιοηική  πεπιγπαθική  αξιολόγηζη 

Οι ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν διζπονται από τισ αρχζσ τθσ δικαιοςφνθσ, 

τθσ εμπιςτοςφνθσ και του αλλθλοςεβαςμοφ.  Λόγω του μεγαλφτερου προγράμματοσ και 

των πολλϊν γνωςτικϊν αντικειμζνων οι εκπαιδευτικοί χειρίηονται τα προβλιματα επίδοςθσ 

ι πεικαρχίασ των μακθτϊν με ευαιςκθςία και επιείκεια, αλλά και οι μακθτζσ ακολουκοφν 

τουσ κανόνεσ που ζχουν διαμορφωκεί  με κοινι ςυναίνεςθ μζςα ςτο ςχολικό περιβάλλον. 

Ζτςι, φαινόμενα παραβατικισ ςυμπεριφοράσ μακθτϊν ςτο ςχολικό χϊρο είναι πολφ 
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περιοριςμζνα. Η ςτενι ςχζςθ και ςυνεργαςία μακθτϊν – κακθγθτϊν ευνοείται από τθν 

φπαρξθ των πολλϊν ομαδικϊν και ατομικϊν μουςικϊν μακθμάτων. Ασ αναφζρουμε εδϊ 

μόνο το μάκθμα των μουςικϊν ςυνόλων (3 ςυνεχόμενεσ διδακτικζσ ϊρεσ), κατά το οποίο 

μακθτζσ όλων των τάξεων Γυμναςίου και Λυκείου ςυναντϊνται ςε ποικίλα, μικρά και 

μεγάλα, ςφνολα ευρωπαϊκισ και ελλθνικισ παραδοςιακισ μουςικισ, κεάτρου, εικαςτικϊν 

κ.ά.  Επιςθμαίνεται  θ ανάγκθ για μεγαλφτερθ οργάνωςθ ςτθν ελεφκερθ ζκφραςθ και 

διακίνθςθ ιδεϊν από τουσ μακθτζσ (εφθμερίδα, ιςτοςελίδα) και ςτθ δθμιουργικι 

ςυνεργαςία μαηί τουσ για όλα τα κζματα  τθσ ςχολικισ ηωισ. 

Οι εκπαιδευτικοί διαπιςτϊνουν ελάχιςτεσ ςυγκροφςεισ μεταξφ των μακθτϊν και πιςτεφουν 

ότι τα κοινά ενδιαφζροντα και οι κοινζσ μουςικζσ και καλλιτεχνικζσ  δραςτθριότθτεσ ζχουν 

δθμιουργιςει κλίμα φιλίασ, ςεβαςμοφ, αποδοχισ και δθμιουργικισ ςυνεργαςίασ  ςτο 

ςφνολο των μακθτϊν και των δφο μονάδων, Γυμναςίου και Λυκείου, που λειτουργοφν μαηί. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

   4 

 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.3. σέζειρ μεηαξύ σολείος - Γονέων 

Ποιοηική - πεπιγπαθική  αξιολόγηζη 

Οι γονείσ ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ δραςτθριότθτεσ και πρωτοβουλίεσ του ςχολείου  και 

είναι αρωγοί ςτο ζργο των εκπαιδευτικϊν. Σο ςχολείο παρζχει ςτουσ γονείσ πολλζσ 

ευκαιρίεσ ενθμζρωςθσ για τθν πρόοδο των παιδιϊν τουσ, όπωσ : Τποδοχι γονζων νζων 

μακθτϊν τθσ Αϋ Γυμναςίου, τακτικζσ οργανωμζνεσ ςυναντιςεισ κατά τθ διάρκεια του 

ςχολικοφ ζτουσ, ςυναυλίεσ  και άλλεσ εκδθλϊςεισ. Αν και οι διδάςκοντεσ είναι  

ικανοποιθμζνοι από τθν ςχζςθ τουσ με τουσ γονείσ, κα ικελαν  μεγαλφτερθ  πλθροφόρθςθ  

από τουσ γονείσ ςχετικά με τον τρόπο με  τον οποίο εργάηονται οι μακθτζσ ςτο ςπίτι και τισ 

δυςκολίεσ που  αντιμετωπίηουν, ιδιαίτερα κατά τθν μελζτθ των μουςικϊν μακθμάτων. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3  

 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 3.4. σέζειρ μεηαξύ σολείος - Φοπέων  

Σο ςχολείο, με τισ εγκαταςτάςεισ και το ανκρϊπινο δυναμικό του υποςτθρίηει πολφ ςυχνά 

εκπαιδευτικζσ και πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ τθσ Δ/νςθσ Βϋβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ 

Αττικισ. Σο ςχολείο ςυνεργάηεται ικανοποιθτικά με τισ υπθρεςίεσ του Διμου Παλλινθσ και 

τθ χολικι  Επιτροπι  ςε κζματα διοικθτικά  και οικονομικά. Από κει και πζρα θ ςτιριξθ του 

ςχολείου από τοπικοφσ φορείσ, όπωσ και θ  ςυμμετοχι ςε κοινζσ δράςεισ με φορείσ τθσ 

τοπικισ κοινωνίασ, είναι ςχετικά περιοριςμζνθ και κα μποροφςε να αναπτυχκεί ακόμθ 

περιςςότερο. 
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χετικά περιοριςμζνθ κρίνεται και θ υποςτιριξθ που προςφζρουν ςτο ςχολείο μθχανιςμοί 

ςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου όπωσ χολικοί φμβουλοι, Τπεφκυνοι και Κζντρα 

Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ, κ.ά. Παρότι το ςχολείο ζχει επανειλθμμζνα 

δεχκεί ομάδεσ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν για τθν παρακολοφκθςθ υποδειγματικϊν 

διδαςκαλιϊν ςε μακιματα γενικισ παιδείασ (φιλολογικά και άλλα), θ ςυνεργαςία του με 

τριτοβάκμιουσ  εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ, με ςτόχο τθν βελτίωςθ των παιδαγωγικοφ 

του ζργου, κρίνεται ανεπαρκισ. Ασ ςθμειϊςουμε εδϊ ιδιαίτερα ότι, αν και το ςχολείο είναι 

Πειραματικό Μουςικό, δεν υπιρξε ποτζ καμία ςυνεργαςία του με Σμιματα Μουςικϊν 

πουδϊν Πανεπιςτθμίων. Παρότι θ Γϋ Γυμναςίου του ςχολείου μασ επιςκζπτεται κάκε 

χρόνο ζνα Μουςικό χολείο τθσ περιφζρειασ με ςτόχο τθν πραγματοποίθςθ κοινισ 

ςυναυλίασ, υπάρχουν ακόμθ μεγάλα περικϊρια ανάπτυξθσ τθσ ςυνεργαςίασ με άλλα 

Μουςικά χολεία. 

Κάκε χρόνο υπάρχει ςυνεργαςία με διάφορα ςχολεία του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ 

για τθν πραγματοποίθςθ διαφόρων ςυναυλιϊν και άλλων εκδθλϊςεων ςτο χϊρο του 

ςχολείου κακϊσ και ςυνεργαςία με άλλα μουςικά ιδρφματα (Εκνικι Λυρικι κθνι, ξζνεσ 

ορχιςτρεσ) για τθν πραγματοποίθςθ διαφόρων εκδθλϊςεων (βλ.5.3.). 

Σο ςχολείο μασ ςυνεργάηεται με το ίδρυμα Δθμοςιογραφίασ Μπότςθ. 

Πολφ ςθμαντικι κεωρείται και θ ςυνεργαςία του ςχολείου μασ με το Ινςτιτοφτο Goethe ςτα 

πλαίςια του προγράμματοσ Pasch – Schulen (Schulen Partner der Zukunft) τθσ γερμανικισ 

κυβζρνθςθσ με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ διδαςκαλίασ των Γερμανικϊν ωσ ξζνθσ γλϊςςασ 

ςτο ςχολείο μασ.  

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

 2   
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4ο ΠΕΔΘΟ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΕ ΔΘΑΔΘΚΑΘΕ 

ΣΟΜΕΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.1. Ανάπηςξη ηόσων ηος Ππογπάμμαηορ 
ποςδών 

 

Οι ςκοποί και οι επιμζρουσ ςτόχοι που τίκενται από το Πρόγραμμα πουδϊν των 

μακθμάτων γενικισ παιδείασ είναι μάλλον γενικοί και αόριςτοι και πρζπει να διατυπωκοφν  

με ςαφζςτερο τρόπο. τα διδακτικά εγχειρίδια, κυρίωσ των φιλολογικϊν μακθμάτων, 

διαπιςτϊνεται πολφ ςτενι ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτα διάφορα γνωςτικά αντικείμενα. Οι 

διδάςκοντεσ των γενικϊν μακθμάτων εμπλουτίηουν το μάκθμά τουσ με χριςθ τθσ ςχολικισ 

βιβλιοκικθσ, πολιτιςτικζσ επιςκζψεισ, διακεματικζσ προςεγγίςεισ και δραματοποιιςεισ. 

Παρότι τονίηεται θ δυςκολία κάλυψθσ τθσ υποχρεωτικισ φλθσ των γενικϊν μακθμάτων ςτον 

προβλεπόμενο χρόνο, εξαιτίασ του όγκου και τθσ ζκταςισ τθσ, θ φλθ ςτα μακιματα γενικισ 

παιδείασ καλφπτεται ικανοποιθτικά.  

Όςον αφορά ςτα μουςικά μακιματα, αναλυτικά προγράμματα υπάρχουν μόνο για τθ 

μουςικι κεωρία & πράξθ ευρωπαϊκισ και ελλθνικισ παραδοςιακισ μουςικισ και το 

υποχρεωτικό πιάνο. Εν τοφτοισ, το ςχολείο ζχει ςυντάξει αναλυτικά προγράμματα για όλα 

τα μακιματα μουςικισ παιδείασ. Ικανοποιθτικά καλφπτεται θ διδακτζα φλθ ςτα ομαδικά 

μακιματα μουςικισ παιδείασ (μουςικι κεωρία & πράξθ ευρωπαϊκισ και ελλθνικισ 

παραδοςιακισ μουςικισ). Αντίκετα, θ διδακτζα φλθ των ατομικϊν μακθμάτων ςτα 

διάφορα μουςικά όργανα δεν καλφπτεται πάντοτε ικανοποιθτικά, κακϊσ παρατθρείται 

κακυςτερθμζνθ κάκε χρόνο ςτελζχωςθ του ςχολείου με αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιουσ 

κακθγθτζσ διαφόρων μουςικϊν οργάνων (ςυχνά διαφορετικά πρόςωπα από χρόνο ςε 

χρόνο).  

Παρατθρείται επίςθσ ζλλειψθ ςχολικϊν βιβλίων κατάλλθλων για Μουςικά χολεία ςε όλα 

τα μακιματα μουςικισ παιδείασ. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3  
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ΣΟΜΕΑ: ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΘΔΑΚΑΛΘΑ 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.2. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Διδακηικών 
Ππακηικών  

 

Οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου μασ κεωροφν ότι γίνεται καλόσ προγραμματιςμόσ τθσ φλθσ 

ςε ετιςια βάςθ και ςε επίπεδο κάκε διδακτικισ ενότθτασ. Σο υψθλό επίπεδο του 

διδακτικοφ προςωπικοφ του ςχολείου, θ ςχζςθ του με τθ μουςικι και τισ τζχνεσ γενικότερα 

ςυμβάλλει κετικά ςτθ ςε μεγάλο βακμό χριςθ των ποικίλων διδακτικϊν μεκόδων και 

ςτρατθγικϊν, των καινοτόμων δράςεων, κακϊσ και ςτθ χριςθ των κατάλλθλων μζςων 

διδαςκαλίασ. Επιςθμαίνεται ότι οι εφαρμογζσ των τεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορικισ και τθσ 

επικοινωνίασ ςτθν εκπαίδευςθ είναι απαραίτθτεσ για τισ νζεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ, δεν 

αξιοποιοφνται όμωσ ακόμθ επαρκϊσ. Αντίςτοιχα, οι μακθτζσ του ςχολείου ανταποκρίνονται 

ςε μεγάλο βακμό ςτισ εργαςίεσ που τουσ ανατίκενται. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3  

 

ΣΟΜΕΑ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΣΑΞΗ 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.3. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Παιδαγωγικών 
Ππακηικών και Ππακηικών Αξιολόγηζηρ ηων Μαθηηών 

Όςον αφορά ςτθν οργάνωςθ του μακιματοσ, ςε ικανοποιθτικό βακμό χρθςιμοποιοφνται 

ςχζδια μακιματοσ και ποικίλα οργανωτικά ςχιματα (εργαςία ςε ομάδεσ, τεχνικζσ κεάτρου 

ςε μακιματα γενικισ παιδείασ) που προωκοφν το κλίμα ςυνεργαςίασ και 

αλλθλοκατανόθςθσ τόςο ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ και τουσ ςυμμακθτζσ τουσ, όςο και 

ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ και του εκπαιδευτικοφσ. Η ςυνεργαςία αυτι ςτο ςχολείο μασ 

υποβοθκείται ςε μεγάλο βακμό από τθ διδαςκαλία ατομικϊν μουςικϊν μακθμάτων και τθ 

ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν ςε διάφορα μουςικά ςφνολα. Οι μακθτζσ μασ τακτικά και 

αναλυτικά ενθμερϊνονται για τισ επιδόςεισ τουσ, ενκαρρφνονται και επιβραβεφονται για τθ 

ςυνειςφορά τουσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3  
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ΣΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΕ ΔΡΑΣΗΡΘΟΣΗΣΕ 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.4. Ανάπηςξη και Εθαπμογή Εκπαιδεςηικών 
Δπαζηηπιοηήηων και Παπεμβάζεων 

ε πολφ ικανοποιθτικό βακμό οι εκπαιδευτικοί πειραματίηονται ςε νζεσ μεκόδουσ, και 

ςυμμετζχουν ςε προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Κατά το ςχολικό ζτοσ 2010 – 

2011 το ςχολείο μασ ζχει αναλάβει επτά πολιτιςτικά προγράμματα, ςτα οποία ςυμμετζχουν 

είκοςι περίπου κακθγθτζσ. Οι μακθτζσ του ςχολείου ενκαρρφνονται ςε υψθλό βακμό ςτθν 

ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν, ςυμμετζχουν κάκε χρόνο ςε μεγάλο αρικμό μουςικϊν και άλλων 

καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων εντόσ και εκτόσ του ςχολείου και ςε μακθτικοφσ διαγωνιςμοφσ. 

Με εξαίρεςθ τθν εναςχόλθςθ των μακθτϊν μασ με τουσ παραδοςιακοφσ χοροφσ,  θ 

ςυμμετοχι τουσ ςε ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ δεν βρίςκεται ςτο ίδιο υψθλό επίπεδο. Αυτό 

οφείλεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν ζλλειψθ κατάλλθλων χϊρων άκλθςθσ ςτο ςχολείο μασ. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3  

 

ΣΟΜΕΑ: ΕΠΘΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΩΝ 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 4.5.: Τποζηήπιξη ηηρ Επιζηημονικήρ-
Παιδαγωγικήρ Καηάπηιζηρ και Εξέλιξηρ ηων Εκπαιδεςηικών 

Οι ςυναντιςεισ των κακθγθτϊν διαφόρων μουςικϊν ειδικοτιτων του ςχολείου μασ για 

κζματα που αφοροφν μεκόδουσ διδαςκαλίασ και αξιολόγθςθσ ζχουν ζνα επιμορφωτικό 

χαρακτιρα. Εν τοφτοισ, όςον αφορά ςτθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, οι εκπαιδευτικοί 

τονίηουν τθ μικρι προςφορά ςε επιμορφωτικά ςεμινάρια, παρά το αυξθμζνο ενδιαφζρον 

που εκδθλϊνουν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ςεμινάρια τθσ ειδικότθτάσ τουσ. υχνά 

παρακολουκοφν εκπαιδευτικά ςεμινάρια από ιδιωτικοφσ φορείσ, προκειμζνου να 

ενθμερωκοφν και να εκςυγχρονίςουν τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ τουσ. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

 2   
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5ο ΠΕΔΘΟ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

ΣΟΜΕΑ: ΦΟΘΣΗΗ ΚΑΘ ΔΘΑΡΡΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.1. Παπακολούθηζη ηηρ Φοίηηζηρ και ηηρ 
σολικήρ Διαπποήρ 

το ςχολείο προβλζπονται και λειτουργοφν  αποτελεςματικά διαδικαςίεσ για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ. ε περίπτωςθ κάποιου προβλιματοσ, οι κακθγθτζσ που 

ζχουν τθν ευκφνθ τθσ παρακολοφκθςθσ των απουςιϊν επικοινωνοφν άμεςα με τουσ γονείσ 

των μακθτϊν, ςε ςυνεργαςία  με τθν Διεφκυνςθ του ςχολείου, για επιςιμανςθ και επίλυςθ 

του προβλιματοσ. 

Σο ςχολείο δζχεται μακθτζσ ςτθν  Αϋ τάξθ κατόπιν ειςαγωγικϊν εξετάςεων (τεςτ διάγνωςθσ 

τθσ μουςικισ αντίλθψθσ), ςτισ δε άλλεσ τάξεισ κατόπιν κατατακτθρίων εξετάςεων για τθν 

κάλυψθ τυχόν κενϊν κζςεων ι κατόπιν μετεγγραφισ από άλλα Μουςικά χολεία. 

Μακθτικι διαρροι (διακοπι φοίτθςθσ) δεν υπάρχει. Μετεγγραφι ςε άλλο ςχολείο πιρε το 

5%. Όλοι οι αλλοδαποί  μακθτζσ (3%) ολοκλιρωςαν επιτυχϊσ τθν τάξθ. 

χεδόν  όλοι   οι μακθτζσ  με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (μία μόνο εξαίρεςθ)  

ενςωματϊκθκαν επιτυχϊσ.  

Σο ποςοςτό των αποφοίτων του Μουςικοφ Γυμναςίου οι οποίοι εγγράφονται ςτο Μουςικό 

Λφκειο ανζρχεται ςτο 80%.  

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

   4 

 

ΣΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΑ ΕΠΘΣΕΤΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.2. Επίδοζη και Ππόοδορ ηων Μαθηηών  

 

Δεν υπάρχουν μακθτζσ με πολφ χαμθλζσ επιδόςεισ  (όλοι πάνω από 12,5). Σο γεγονόσ αυτό 

οφείλεται και ςτο ότι το ςχολείο μασ κεωρείται υψθλισ ηιτθςθσ : τθν Αϋ Γυμναςίου 

γίνονται δεκτοί 80 μακθτζσ κατόπιν διαδικαςίασ επιλογισ (αξιολόγθςθ τθσ μουςικισ 

αντίλθψθσ), ςτθν οποία λαμβάνουν μζροσ κάκε χρόνο πάνω από 200 υποψιφιοι μακθτζσ.  

Επιςθμαίνεται ότι μακθτζσ οι οποίοι δεν προάγονται ςτα μακιματα γενικισ παιδείασ 

μετεγγράφονται υποχρεωτικά ςε άλλο ςχολείο και επαναλαμβάνουν εκεί τθν ίδια ςχολικι 

τάξθ. ε περίπτωςθ που ζνασ μακθτισ  δεν προαχκεί ςε ζνα τουλάχιςτον μουςικό μάκθμα, 

μετεγγράφεται υποχρεωτικά  ςε άλλο Γυμνάςιο, χωρίσ να επαναλάβει τθ ίδια ςχολικι τάξθ. 

Απομακρφνκθκαν ζτςι 3 μακθτζσ (1%) κατά το ςχολικό ζτοσ 2009 - 2010. 
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Σο επίπεδο των μακθτϊν του Μουςικοφ Γυμναςίου και του Μουςικοφ Λυκείου ςτα 

μακιματα μουςικισ αλλά και γενικισ παιδείασ είναι υψθλό, όπωσ φαίνεται και από τον 

πίνακα  επιτυχόντων ςε ΑΕΙ και ΣΕΙ κατά το ςχολικό ζτοσ 2009 - 2010,  όπου το Μουςικό 

Λφκειο Παλλινθσ είναι πρϊτο ςε επιτυχίεσ ςτθν Ανατολικι Αττικι. 

Σα επιτεφγματα των μακθτϊν μασ ςτο χϊρο τθσ μουςικισ  ςυμπλθρϊνονται και από 

διάφορεσ διακρίςεισ  ςε διαγωνιςμοφσ, όπωσ τθσ  Ελλθνικισ Μακθματικισ Εταιρίασ, 

λογοτεχνικοφσ διαγωνιςμοφσ, διαγωνιςμοφσ χοροφ κ.ά. 

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

  3+  

    ΣΟΜΕΑ: ΑΣΟΜΘΚΗ ΚΑΘ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ 

Δείκηηρ Αξιολόγηζηρ 5.3. Ενιζσςηικέρ, Τποζηηπικηικέρ και 
Ανηιζηαθμιζηικέρ Παπεμβάζειρ  

 

Σο χολείο μασ, προβάλλοντασ  τον ιδιαίτερο μουςικό χαρακτιρα του, ενιςχφει τισ δράςεισ 

και τα προγράμματα εκείνα που ςυμβάλλουν ςτθν κοινωνικι, πολιτιςτικι  και ατομικι 

ανάπτυξθ των μακθτϊν. 

τα πλαίςια αυτά γίνονται :  

Πρωινζσ ςυναυλίεσ από μουςικοφσ  κακθγθτζσ του ςχολείου για τουσ  μακθτζσ. 

 Πρωινζσ ςυναυλίεσ κάκε τάξθσ που παίηουν οι μακθτζσ για τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. 

 Βραδινζσ ςυναυλίεσ ςόλο οργάνων και διαφόρων μουςικϊν ςυνόλων.  

υνεργαςίεσ  με τθν Εκνικι  Λυρικι κθνι και το Μουςείο Λαϊκϊν Οργάνων. 

 υνεργαςίεσ με ςχολεία του εςωτερικοφ : Κολζγιο Ψυχικοφ, Καλλιτεχνικό χολείο Γζρακα, 

διάφορα Μουςικά χολεία τθσ περιφζρειασ.  

υνεργαςίεσ κάκε χρόνο με μουςικά ςχολεία και ιδρφματα του εξωτερικοφ : Lycée Racine 

του Παριςιοφ, Ecole Secondaire Dorval – Jean – XXIII, Québec, Καναδάσ, O’Neill Collegiate & 

Vocational Institute, Oshawa, Ontario, Καναδάσ, Greenwich High School, Connecticut, 

Η.Π.Α., Μουςικό χολείο Regensburger Domspatzen, Regensburg, Γερμανία, Orchestre de 

Paris, Orchestre National de France, νεανικι ορχιςτρα τθσ αξονίασ κ.ά. 

Σο ςχολείο ςυμμετζχει με τθν μπάντα του ςε διάφορεσ τοπικζσ εκδθλϊςεισ (επζτειοι 

εκνικϊν εορτϊν, μουςικό φεςτιβάλ Διμου Παλλινθσ) και με διάφορα μουςικά ςφνολα  ςε 

εκδθλϊςεισ φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα ( ΚΕΘΕΑ, Λφρειο Ορφανοτροφείο κ.ά.). 
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Εκτόσ όμωσ  των μουςικϊν  ςυμμετοχϊν οι μακθτζσ μασ ςυμμετζχουν ςε προγράμματα 

περιβαλλοντικισ αγωγισ, λογοτεχνικό εργαςτιρι, ακλθτικοφσ αγϊνεσ, χορευτικά φεςτιβάλ, 

φεςτιβάλ ταινιϊν και φωτοαφθγιςεων.  

Οι πολλαπλζσ αυτζσ δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν ςυμβάλλουν ςτθν φπαρξθ κλίματοσ 

αλλθλοςεβαςμοφ και ανεκτικότθτασ. Δεν υπάρχουν κακόλου περιπτϊςεισ κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ ι επικετικότθτασ μεταξφ των μακθτϊν. Αντίκετα, είναι ςυχνά ςυγκινθτικι θ 

υποςτιριξθ που προςφζρουν ςε ςυμμακθτζσ τουσ με κάποιο πρόβλθμα υγείασ ι άλλο. 

Σο  αίςκθμα αςφάλειασ  και εμπιςτοςφνθσ των μακθτϊν ενιςχφεται και από τθν καλι 

ςυνεργαςία με τον ςφλλογο γονζων και κθδεμόνων κακϊσ και τθν πολφ 

καλι ςχζςθ και ςυνεργαςία μεταξφ μακθτϊν και κακθγθτϊν.   

Ποςοτικι παρουςίαςθ τθσ εικόνασ του ςχολείου ωσ προσ τον 

δείκτθ:  

1 2 3 4 

   4 
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     Γ. Κύπια Αποηελέζμαηα ηηρ Αξιολόγηζηρ 

Αντλϊντασ ςτοιχεία από τθν αναλυτικι παρουςίαςθ των δεικτϊν αξιολόγθςθσ των τομζων 

τθσ ςχολικισ ηωισ, μποροφμε να καταλιξουμε ςε μερικζσ γενικζσ αξιολογικζσ κρίςεισ, οι 

οποίεσ αποτελοφν και τα κφρια ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςισ μασ :  

 

ημεία υπεροχήσ : 

 

Σο διδακτικό προςωπικό του Πειραματικοφ Μουςικοφ Γυμναςίου Παλλινθσ αποτελείται 

ςτθ ςυντριπτικι του πλειοψθφία από εκπαιδευτικοφσ με αυξθμζνα τυπικά και ουςιαςτικά 

προςόντα, πλοφςια καλλιτεχνικά ενδιαφζροντα και υψθλι αντίλθψθ για το λειτοφργθμά 

τουσ ωσ εκπαιδευτικϊν. Σο γεγονόσ αυτό ευνοεί τθ διακεματικι προςζγγιςθ όλων των 

γνωςτικϊν αντικειμζνων, τθν πραγματοποίθςθ υποδειγματικϊν διδαςκαλιϊν, τθν ανάλθψθ 

μεγάλου αρικμοφ μουςικϊν και άλλων πολιτιςτικϊν δράςεων κάκε χρόνο, τθν επικοινωνία 

και καλι ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ.  

Αντίςτοιχα υψθλοφ επιπζδου είναι οι μακθτζσ του ςχολείου μασ τόςο ςτθν επίδοςθ όςο και 

ςτο ικοσ : Κακϊσ το ςχολείο κεωρείται υψθλισ ηιτθςθσ, οι περίπου 80 μακθτζσ τθσ Αϋ 

Γυμναςίου επιλζγονται μεταξφ άνω των 200 υποψθφίων μακθτϊν, οι οποίοι ςυμμετζχουν 

κάκε χρόνο ςτθ διαδικαςία επιλογισ (τεςτ διάγνωςθσ τθσ μουςικισ αντίλθψθσ). τισ τάξεισ 

του Γυμναςίου φοιτοφν μόνο μακθτζσ οι οποίοι προβιβάηονται τόςο ςτα γενικά όςο και ςτα 

μουςικά μακιματα. Η επίδοςθ των μακθτϊν ςτα μακιματα γενικισ παιδείασ όχι μόνο δεν 

υςτερεί αλλά ςυχνά είναι ανϊτερθ άλλων δθμοςίων Γυμναςίων. Αντίςτοιχα υψθλι είναι 

και θ επίδοςθ των μακθτϊν ςτα μακιματα μουςικισ παιδείασ. Σο όλο ςχολικό πρόγραμμα 

(ομαδικά και ατομικά μουςικά μακιματα – μεγάλοσ αρικμόσ ςυναυλιϊν και άλλων 

εκδθλϊςεων), θ εναςχόλθςθ όλων των μακθτϊν με τθ μουςικι, θ ςτενι ςυνεργαςία 

διδαςκόντων – διδαςκομζνων φαίνεται να ςυντελεί κετικά ςτθ διαμόρφωςθ του ικουσ των 

μακθτϊν μασ και ςτθ δθμιουργία ενόσ ιδιαίτερα καλοφ κλίματοσ ςχολικισ ηωισ : 

Φαινόμενα μακθτικισ παραβατικότθτασ είναι εξαιρετικά περιοριςμζνα. Κροφςματα 

κοινωνικοφ αποκλειςμοφ μεταξφ των μακθτϊν δεν ζχουν ςθμειωκεί ποτζ.  

Οι ςχζςεισ ανάμεςα ςτθ Διοίκθςθ το ςχολείου, το διδακτικό προςωπικό και τουσ μακθτζσ 

είναι ιδιαίτερα ικανοποιθτικζσ. Ιςχφει γενικά ο δθμοκρατικόσ τρόποσ λιψθσ αποφάςεων 

και ο αλλθλοςεβαςμόσ. Οι καλζσ αυτζσ ςχζςεισ οφείλονται ςε μεγάλο βακμό ςτθν 

κακθμερινι εναςχόλθςθ ι απλι επαφι όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ μασ κοινότθτασ με τθ 

μουςικι. Με άλλα λόγια, θ μουςικι λειτουργεί ωσ ζνασ ιςχυρόσ ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ 

όλων των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, γεγονόσ το οποίο ζχει πολλαπλά ευεργετικά 

αποτελζςματα ςτθ ςχολικι μασ ηωι.   

Η φπαρξθ τθσ αίκουςασ ςυναυλιϊν ευνοεί τθν πραγματοποίθςθ των μουςικϊν και άλλων 

καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων του ςχολείου, το οποίο, με τθ δθμιουργία του κατάλλθλου 

φορζα, κα μποροφςε να παίξει το ρόλο ενόσ γενικότερου πολιτιςτικοφ κζντρου ςτθν 

Ανατολικι Αττικι.   
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Αδυναμίεσ : 

 

Βαςικό πρόβλθμα του ςχολείου μασ αποτελεί θ μθ ζγκαιρθ ςτελζχωςι του με διδακτικό 

προςωπικό, ιδιαίτερα ςτα ατομικά μακιματα μουςικϊν οργάνων, με αποτζλεςμα να 

χάνονται πολλζσ διδακτικζσ ϊρεσ ςτα μακιματα αυτά.  

Η παντελισ ζλλειψθ διοικθτικοφ προςωπικοφ, προςωπικοφ φφλαξθσ αλλά και τεχνικοφ 

προςωπικοφ ςε ζνα πολυδφναμο ςχολείο με 150 περίπου κακθγθτζσ πολλϊν ειδικοτιτων, 

μεγάλθ αίκουςα ςυναυλιϊν, ποικίλο τεχνολογικό εξοπλιςμό  και μεγάλο αρικμό μουςικϊν 

οργάνων επιβαρφνει υπζρμετρα τθ διοίκθςι του αλλά αποςπά και το διδακτικό προςωπικό 

από τα κυρίωσ εκπαιδευτικό του ζργο. 

Προβλιματα ςτο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ παρεμβάςεων με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 

ςχολικισ ηωισ δθμιουργεί θ ανεπαρκισ, ςε ςχζςθ με τισ ειδικζσ ανάγκεσ του ςχολείου, 

χρθματοδότθςθ. 

Όςον αφορά ςτα μουςικά μακιματα, πρζπει να επιςθμάνουμε τθν ζλλειψθ αναλυτικϊν 

προγραμμάτων ςε πολλά από αυτά κακϊσ και τθν πλιρθ ζλλειψθ ειδικϊν βιβλίων για όλα 

τα μουςικά μακιματα που διδάςκονται ςτο Μουςικό Γυμνάςιο. 

Παρότι το διδακτικό προςωπικό του ςχολείου είναι υψθλοφ γενικά επιπζδου, πρζπει να 

επιςθμανκεί θ ανεπαρκισ προςφορά προγραμμάτων επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν κακϊσ 

και θ ζλλειψθ τακτικισ ςυνεργαςίασ με ιδρφματα Γϋβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (π.χ. Σμιματα 

Μουςικϊν πουδϊν Παν/μίων), θ οποία κα ζπρεπε να κεωρείται αυτονόθτθ για ζνα 

Πειραματικό χολείο. Ασ αναφζρουμε εδϊ και τθν απουςία ειδικοφ τρόπου επιλογισ 

προςωπικοφ για μουςικά μακιματα ιδιαίτερα υψθλϊν μουςικϊν και παιδαγωγικϊν 

απαιτιςεων (π.χ. διεφκυνςθ χορωδίασ και ορχιςτρασ).  

Παρατιρθςθ : Παρότι το επίπεδο των παρεχομζνων από το ςχολείο μασ μουςικϊν γνϊςεων 

είναι ικανοποιθτικό, κα ιταν ςε πολφ ςθμαντικό βακμό υψθλότερο, αν υπιρχαν οι κεςμοί 

του Μουςικοφ Δθμοτικοφ (το οποίο κα προετοίμαηε τουσ μακθτζσ του για το Μουςικό 

Γυμνάςιο) και τθσ Μουςικισ Ακαδθμίασ (θ οποία κα ζδινε ςτουσ μακθτζσ του Μουςικοφ 

Γυμναςίου και Λυκείου ζνα ςθμαντικό ςτόχο ςυνζχιςθσ των μουςικϊν ςπουδϊν τουσ και 

ςτθν Γϋβάκμια Εκπ/ςθ). 
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Επιλογή τομζων για ςυςτηματική διερεφνηςη 

 

Οι τομείσ που επελζγθςαν για τθ φάςθ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ είναι οι εξισ: 

 

4ο ΠΕΔΙΟ : ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

ΣΟΜΕΑ: ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 4.2. Ανάπτυξθ και Εφαρμογι Διδακτικϊν Πρακτικϊν 

Η επιλογι αυτοφ του τομζα για ςυςτθματικι διερεφνθςθ ζγινε επειδι διαπιςτϊκθκε ότι, 

παρότι το επίπεδο του διδακτικοφ προςωπικοφ του ςχολείου είναι υψθλό και γίνεται ςε 

μεγάλο βακμό χριςθ ποικίλων διδακτικϊν μεκόδων και ςτρατθγικϊν, καινοτόμων δράςεων 

και χριςθ κατάλλθλων μζςων διδαςκαλίασ, υπάρχουν ακόμθ μεγάλα περικϊρια 

αξιοποίθςθσ των εφαρμογϊν των τεχνολογιϊν τθσ Πλθροφορικισ και τθσ επικοινωνίασ ςτθ 

διδαςκαλία κακϊσ και παραγωγισ ςχεδίων μακθμάτων κατά τα οποία γίνεται διακεματικι 

προςζγγιςθ των διαφόρων διδακτικϊν αντικειμζνων. Αναφζρουμε ωσ παραδείγματα : 

Ιςτορία και ιςτορία τθσ μουςικισ, μακθματικά και μουςικι κεωρία, ςχζςθ πνευματικϊν, 

λογοτεχνικϊν, καλλιτεχνικϊν και μουςικϊν ρευμάτων κ.ά. Κατά τισ διακεματικζσ αυτζσ 

προςεγγίςεισ κακθγθτζσ διαφόρων ειδικοτιτων ςυνεργάηονται για τθν παραγωγι 

πρωτότυπων ςχεδίων μακθμάτων.      

4ο ΠΕΔΙΟ : ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

ΣΟΜΕΑ : ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

       Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 4.5. : Τποςτιριξθ τθσ Επιςτθμονικισ – Παιδαγωγικισ       

       Κατάρτιςθσ και Εξζλιξθσ των Εκπαιδευτικϊν 

 

       Η επιλογι αυτοφ του τομζα για ςυςτθματικι διερεφνθςθ ζγινε επειδι διαπιςτϊνεται 

ότι, λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ του ςχολείου (ςυνφπαρξθ διδαςκόντων  ςυχνά με υψθλι 

ειδίκευςθ ςε διάφορα μουςικά και άλλα αντικείμενα), υπάρχουν μεγάλα περικϊρια 

ανάπτυξθσ τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ από κακθγθτζσ του ςχολείου αλλά και 

εκπαιδευτικοφσ άλλων ςχολείων είτε ειδικοφσ επιςτιμονεσ, ανκρϊπουσ των γραμμάτων και 

των τεχνϊν, οι οποίοι μποροφν να προςκαλοφνται με πρωτοβουλία τθσ Διεφκυνςθσ και του 

υλλόγου Διδαςκόντων για τθν πραγματοποίθςθ διαλζξεων ι ςεμιναρίων ςτο χϊρο του 

ςχολείου.      


