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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

Το Μουσικό Σχολείο Λαμίας είναι το μοναδικό Μουσικό Σχολείο στο Ν. Φθιώτιδας.
Αποτελείται από Γυμνάσιο και Λύκειο. Στο σχολείο μας φοιτούν μαθητές οι οποίοι
επιλέγουν τα σχολείο μας και δεν τοποθετούνται βάσει γεωγραφικών κριτηρίων.
Φέτος φοιτούν 263 μαθητές και στελεχώνεται από καθηγητές γενικών ειδικοτήτων
25 και 26 καθηγητές μουσικών μαθημάτων καθώς και από αναπληρωτές-
ωρομίσθιους καθηγητές μουσικής παιδείας. Είναιένα Σχολείο στο οποίο
διδάσκονται όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας κανονικά, όπως σε κάθε Γενικό
Λύκειο και Γυμνάσιο, αλλά επιπλέον στοχεύει να φέρει σε επαφή τα παιδιά με τον
κόσμο της μουσικής, να αναπτύξει τις δεξιότητές τους στην τέχνη των ήχων και να
διαμορφώσει πολύπλευρες προσωπικότητες.Παράλληλα, είναι ένα σχολείο με
κουλτούρα συνεργασίας και εξωστρέφειας και με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό,
όπως αποδεικνύεται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχει πραγματοποιήσει τα
τελευταία χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-21, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι μαθητές διδάχτηκαν με αποτελεσματικό τρόπο
τόσο τα μαθήματα γενικής παιδείας όσο και τα μουσικά μαθήματα και είχαν την
ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδικτυακές δράσεις και εκδηλώσεις που
διοργανώθηκαν από το σχολείο σε συνεργασία με φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Στο σχολείο μας υπάρχει κατά γενική ομολογία εκπαιδευτικών και μαθητών ένα
καλό σχολικό κλίμα που ευνοεί τη συνεργασία  μεταξύ των μελών της σχολικής



κοινότητας και καλλιεργείτοναμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Λόγω του
ιδιαίτερου χαρακτήρα του αλλά και της συνεχούς προσπάθειας όλων των
εκπαιδευτικών αναπτύσσει το πνεύμα ομαδικότητας και συμβάλλει στην ομαλή
κοινωνικοποίηση των μαθητών ποικιλοτρόπως.

Σημεία προς βελτίωση

Προσέγγιση μαθητών που θα φοιτήσουν στην α’ γυμνασίου.

Ευέλικτοι τρόποι μετακίνησης για όλους τους μαθητές.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Το σχολείο μας χαρακτηρίζεται από μεγάλου βαθμού εξωστρέφεια. Διοργανώνει
πλήθος εκδηλώσεων σε συνεργασία με διάφορουςφορείς (τοπική αυτοδιοίκηση,
σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους)και επιδιώκει συμπράξεις που ενισχύουν  την
παρουσία του στην κοινότητα.

Σημεία προς βελτίωση

Εύρεση πόρων για τον εκσυγχρονισμό του εργαστηρίου Η/Υ.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

ΗέγκρισητουευρωπαϊκούπρογράμματοςErasmusΚΑ1 μετίτλο  “Opening to the world
with the wings of learning.”που δεν υλοποιήθηκε λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών
που δημιούργησε η πανδημία και αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον
και το επόμενο σχολικό έτος.

Η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την επαγγελματική και την
προσωπική τους ανάπτυξη.

Σημεία προς βελτίωση



Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενδιαφέρονται και συμμετέχουν σε ποικίλες
επιμορφωτικές δράσεις. Θεωρούμε καλό ως σχολική μονάδα να ενισχύσουμε αυτό το
ενδιαφέρον διοργανώνοντας  ενδοσχολικές επιμορφώσεις ανάλογα με τις ανάγκες
της σχολικής κοινότηταςκαι σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς.


