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Ταυτότητα του σχολείου 

Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. 

Ονομασία Σχολείου: ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Τύπος Σχολείου: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 

Κωδικός: 4551025 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
Π. Ο. ΤΡΙΚΑΛΩΝ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, ΡΙΖΑΡΙΟ,42100 

ΤΡΙΚΑΛΑ   

Τηλέφωνο: 2431074471 

Fax: 2431074471 

Email: gymmtrik@sch.gr 

Ιστοσελίδα: gym-mous-trikal.tri.sch.gr 

Αριθμός Μαθητών: 274 

Αριθμός Τμημάτων:                                                                                                                                           15 

Αριθμός Εκπαιδευτικών: 73 

Παρατηρήσεις 

 

Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 

 



Το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων (Γυμνάσιο-Λύκειο) κατά το Σχ. Έτος 2013-14 είχε τα 

παραπάνω αναγραφόμενα τμήματα μαθητών και από το διδακτικό προσωπικό,  μόνιμοι με 

οργανική ήταν 38, αποσπασμένοι ή σε διάθεση ήταν 11, αναπληρωτές πλήρους ωραρίου15, 

αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου 04 και ωρομίσθιοι καθηγητές 05. Από το σύνολο των 73 

καθηγητών οι 31 ήταν Γενικής Παιδείας και οι 42 Μουσικής Παιδείας. Το εβδομαδιαίο ωράριο 

είναι 42 ώρες και το σχολείο διευθύνεται από έναν διευθυντή και δύο υποδιευθυντές. Από το 

σύνολο των μαθητών 181 είναι μαθητές του Γυμνασίου και 93 είναι μαθητές  του Λυκείου.  

     Το σχολείο λειτουργεί στην πόλη μας από το σχολικό έτος 1997-98.  Είναι ένας εκπαιδευτικός 

θεσμός πρωτοποριακός για τα ελληνικά δεδομένα, γιατί, μεταξύ άλλων, παρέχει τη δυνατότητα 

στους μαθητές του να έλθουν σε επαφή μ’ έναν ευρύτερο κύκλο μαθημάτων κι έτσι να 

αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη παιδεία, αφού εκτός από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας 
διδάσκονται μαθήματα Μουσικής Παιδείας και Αισθητικής Αγωγής (θέατρο, Ιστορία της 

Τέχνης, Εικαστικά, παραδοσιακοί χοροί).  Λειτουργεί με ολιγομελή τμήματα, οι μαθητές του 

ξεχωρίζουν σε ήθος και συμπεριφορά και το διδακτικό του προσωπικό επιλέγεται με βάση τα 

αυξημένα του προσόντα. Από το 2008 διαθέτει το δικό του υπερσύγχρονο διδακτήριο (5500τ.μ.) 

με πλούσιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και με έναν καλαίσθητο αύλειο χώρο 10 στρεμμάτων. Στα 

δεκαέξι χρόνια λειτουργίας του πρόσφερε πάρα πολλά στα πολιτιστικά δρώμενα του Νομού μας 

με μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.  

 

Α. Διαδικασίες Αξιολόγησης 

Διατυπώνεται σύντομο κείμενο (200 λέξεων περίπου) σχετικά με τις διαδικασίες που 

ακολούθησε η Σχολική Μονάδα για τη γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου (π.χ. 

αναφορά στο χρόνο και τη διάρκεια της αξιολόγησης, τον αριθμό των ομάδων που 

δημιουργήθηκαν, τη σύνθεση των ομάδων, τον αριθμό των συναντήσεων κάθε ομάδας 

κ.λπ.). 

 

  Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων ενημερώθηκε αρχικά 

για τη φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας στη συνεδρίασή του 

στις 28 Ιανουαρίου 2014 από τον διευθυντή του σχολείου κ. Παπακώστα Βασίλειο. 

Στη συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα (Πράξη 32η / 24-02-

2014), κατά την οποία συμμετείχε και η  Σχολική Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης κ. 

Παπαπαναγιώτου Ξανθούλα, μουσικός (ΠΕ 16), έγινε πληρέστερη ενημέρωση για τον 

συγκεκριμένο θεσμό. Μετά από γόνιμο διάλογο και ανταλλαγή απόψεων και παρά την 

αρχική αντίθεση της πλειοψηφίας των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων στον θεσμό 

της αυτοαξιολόγησης, επειδή δεν επιλύει διαχρονικά προβλήματα της εκπαίδευσης, 

συγκροτήθηκαν οι Ομάδες Εργασίας ανά Τομέα με σκοπό τη διερεύνηση της Γενικής 

Εκτίμησης της Εικόνας του σχολείου. Συγκεκριμένα συγκροτήθηκαν επτά (7) ομάδες 

εργασίας, στις οποίες συμμετείχε η συντριπτική πλειοψηφία των διδασκόντων, και 

ορίστηκαν οι συντονιστές τους καθώς και οι ώρες εργασίας τους. Σε κάθε ομάδα 

συμμετείχαν από 4 μέχρι 10 μέλη. Οι ομάδες συνήλθαν για πρώτη φορά στις αρχές 

Μαρτίου, όρισαν πρακτικογράφο του έργου τους και εργάστηκαν σχεδόν σε 

εβδομαδιαία βάση στον τομέα της ευθύνης τους. Στις αρχές Μαΐου παρέδωσαν με τη 



μορφή κειμένου το αποτέλεσμα του έργου τους στον διευθυντή του σχολείου για 

περαιτέρω επεξεργασία. Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 27 Μαΐου 2014, όταν 

συνεδρίασε η ολομέλεια του Συλλόγου Διδασκόντων η οποία, αφού έλαβε υπόψη της 

τις προτάσεις των ομάδων εργασίας, κατέληξε στην παρακάτω Γενική Εκτίμηση της 

Εικόνας του σχολείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Φύλλο Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 

 

Καταγράφεται η τελική θέση των μελών της σχολικής κοινότητας για την 

κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου ως προς κάθε δείκτη 

ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Η κοινώς αποδεκτή θέση για την 

εικόνα του σχολείου αποτυπώνεται περιγραφικά σε σύντομο κείμενο (100 

λέξεων περίπου) με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης αλλά 

και ποσοτικά με τη χρήση της τετραβάθμιας αριθμητικής κλίμακας 1-4, 

όπου: 4-πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα), 3-καλή (τα θετικά 

στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά), 2-μέτρια (κάποια σοβαρά 

προβλήματα), 1-προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα). Στην 

περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση για την κατάσταση του 

σχολείου ως προς κάποιον τομέα, καταγράφονται τα δύο ‘πλειοψηφικά’ 

αποτελέσματα στο πλαίσιο της ομάδας. 

 

 

 

 

 



Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΤΟΜΕΑΣ 1: ΜΕΣΑ  ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ  

 

Δείκτης Αξιολόγησης 1.1. Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή 

και οικονομικοί πόροι 

Αποτιμάται η κατάσταση του σχολείου ως προς την επάρκεια και την καταλληλότητα των 

σχολικών χώρων, των διαθέσιμων μέσων και του εξοπλισμού.  Επίσης, αποτιμάται η  

επάρκεια των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου. 

Εξετάζεται κατά πόσον οι υπάρχοντες χώροι του σχολείου,   η υλικοτεχνική υποδομή και οι 

οικονομικοί πόροι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, στις 

ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη 1.1: 

  Το διδακτήριο είναι νεόκτιστο, παραδόθηκε για χρήση το 2008, αλλά λόγω του μεγέθους 

του (5500 τ.μ.) είναι  πολυδάπανο. Διαθέτει επαρκή αριθμό αιθουσών διδασκαλίας 

μαθημάτων Γενικής Παιδείας, μικρές όμως σε χωρητικότητα, εργαστήρια Φυσικής & 

Χημείας, αίθουσα Πληροφορικής -δυστυχώς με παλαιούς Η/Υ- , εργαστήριο Εικαστικών, 

εργαστήριο Μουσικής Τεχνολογίας, ειδικές αίθουσες για ομαδικά μουσικά μαθήματα, 40 

αίθουσες ατομικών μουσικών μαθημάτων, αίθουσα Home Cinema,  ειδική ράμπα και 

ανελκυστήρα για άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς επίσης και επαρκείς χώρους γραφείων 

διεύθυνσης, γραμματείας και καθηγητών. Υπάρχει σχολική βιβλιοθήκη και  σύγχρονη 

αίθουσα συναυλιών. Ο προαύλιος χώρος των 10000τ.μ. είναι καλαίσθητος, διαθέτει 

γήπεδα μπάσκετ, βόλεϋ και τένις και με τα πολλά δέντρα και γκαζόν  δημιουργεί ένα ωραίο 

περιβάλλον. 

  Υπάρχει επάρκεια σε τεχνολογικό εξοπλισμό και οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας (4 

διαδραστικοί πίνακες). Επίσης υπάρχει πλούσιος εξοπλισμός σε μουσικά όργανα (20 πιάνα, 

2 πιάνα με ουρά, βιολιά, μπουζούκια, ακορντεόν, ντραμς κ.ά.π.) και  σε μηχανήματα 

αναπαραγωγής ήχου (2 κονσόλες, ενισχυτές κ.λπ.). Η αίθουσα συναυλιών είναι καινούργια 

και λειτουργική, δεν είναι όμως εξοπλισμένη με καθίσματα και φωτισμό σκηνής. 

  Αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου και τον οικονομικό απολογισμό της Σχολικής 

Επιτροπής έτους  2013 καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι οικονομικοί πόροι του σχολείου 

ίσα ίσα επαρκούν μονάχα  για την κάλυψη βασικών λειτουργικών του αναγκών (ρεύμα, 

θέρμανση, νερό). Πολλαπλές ανάγκες του σχολείου, όπως χόρδισμα πιάνων, έλεγχος 

πυροσβεστήρων, μηνιαίος έλεγχος ανελκυστήρα, συντήρηση μουσικών οργάνων και 

φωτοτυπικών, χαρτικά και αναλώσιμα καθαριότητας κ.ά.π., δεν καλύπτονται επαρκώς. Ο 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων συμμετέχει, όταν έχει  τη δυνατότητα, στον υλικοτεχνικό 

εμπλουτισμό του σχολείου. 

 

 



 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

  

Δείκτης Αξιολόγησης 1.2. Στελέχωση του σχολείου 

Εξετάζεται κατά πόσο ο αριθμός, η σύνθεση, η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση 

και η εμπειρία των εκπαιδευτικών ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του 

σχολείου και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Επίσης, αποτιμάται η κατάσταση 

του σχολείου ως προς την επάρκεια του διοικητικού, του ειδικού επιστημονικού και του 

βοηθητικού προσωπικού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη 1.2: 

  Το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων, εκτός των καθηγητών βασικών ειδικοτήτων  Γενικής 

Παιδείας, χρειάζεται κυρίως εξειδικευμένο προσωπικό  στις διάφορες μουσικές ειδικότητες 

και προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη. Σημαντικό μέρος του διδακτικού προσωπικού 

του σχολείου αποτελείται από αναπληρωτές και ωρομίσθιους καθηγητές μουσικών οργάνων, 

ευρωπαϊκών και ελληνικών παραδοσιακών, οι οποίοι κάθε χρόνο εναλλάσσονται και 

διορίζονται με καθυστέρηση, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία 

του σχολείου. Η μη έγκαιρη και ελλιπής στελέχωση της γραμματείας δημιουργεί επίσης 

πολλά προβλήματα στο διοικητικό και εκπαιδευτικό έργο. Αναφορικά με την επιστημονική 

και παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών επισημαίνονται τα εξής: Η επιστημονική 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι πολύ καλή. Οι περισσότεροι καθηγητές έχουν αυξημένα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Κρίνεται όμως αναγκαία η παιδαγωγική επιμόρφωση του 

προσωπικού, κυρίως για το μέρος εκείνο των εκπαιδευτικών μουσικής (κλάδου ΕΜ 16) που 

δεν έχουν κάνει παιδαγωγικές σπουδές. Το βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας και 

επιστασίας είναι επαρκές και επιτελεί στο ακέραιο το έργο του. Τέλος, η κατάργηση της 

θέσης του φύλακα δε διασφαλίζει τον πλούσιο και πανάκριβο εξοπλισμό του σχολείου ούτε 

και την ακεραιότητα του εξωτερικού περιβάλλοντα χώρου. 

 

 

 

 



Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως 

προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

  Χ  

 

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΤΟΜΕΑΣ  2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 2.1. Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής 

Η ηγεσία και η διοίκηση του σχολείου αποτιμώνται σε σχέση με την οργάνωση και τον 

συντονισμό της σχολικής ζωής. Η διατύπωση οράματος για την εργασία του σχολείου με 

τον καθορισμό των βασικών επιδιώξεων των στόχων και των αξιών που διέπουν τη 

σχολική ζωή, η διαμόρφωση ενός συμμετοχικού, συλλογικού και συνεργατικού πλαισίου 

εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδα, η διαμόρφωση και η εφαρμογή 

ενός λειτουργικού σχολικού προγράμματος, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την 

αποτίμηση του δείκτη.  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη 2.1: 

   Η διεύθυνση υποστηρίζει και συνεργάζεται με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, 

προκειμένου να θέσει και να επιτύχει, στο παρόν και στο μέλλον, τους στόχους του σχολείου. 

Διασφαλίζει, ενθαρρύνει και λαμβάνει υπόψη της τις αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, 

τις αποφάσεις των μαθητών, όπου και εάν προβλέπεται, καθώς και τα αιτήματα των γονέων, 

διαμορφώνοντας έτσι ένα κοινό όραμα για το σχολείο και ένα κοινό πλαίσιο αρχών και αξιών. 

Όλες οι δραστηριότητες του σχολείου, καθώς και οι προβλεπόμενοι στόχοι, 

πραγματοποιούνται και επιτυγχάνονται πάντα με την υποστήριξη της διεύθυνσης, η οποία 

επίσης φροντίζει για την καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας, συμμετοχικότητας και 

συλλογικότητας  μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας είτε με τον αρχικό βασικό 

προγραμματισμό δράσεων είτε με τον τελικό απολογισμό του διδακτικού και γενικότερα 

σχολικού  έργου.  Οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό 

του σχολείου, η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων γίνεται με δημοκρατικές διαδικασίες, 

συνεργάζονται με τον Σύλλογο Γονέων, όπου χρειάζεται, και η τήρηση του Ωρολογίου 

Προγράμματος καθώς και η υλοποίησή του είναι εξασφαλισμένες. Οι 

διοικητικές/εξωδιδακτικές εργασίες οργανώνονται αποτελεσματικά σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες της σχολικής μονάδας. 

 

 

 

 

 

 



Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 2.2. Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και 

πόρων 

Εκτιμάται η καλή διαχείριση των οικονομικών πόρων – η κατανομή τους σύμφωνα με τις 

ανάγκες του σχολείου – καθώς και η αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του 

εξοπλισμού του σχολείου για την αποτελεσματική ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών.  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη 2.2: 

  Η διαχείριση των ελάχιστων οικονομικών πόρων γίνεται συνετά και σύμφωνα με τις 

ιεραρχημένες ανάγκες, που είναι πολλές, όπως καθαριότητα, θέρμανση, ύδρευση, συντήρηση 

πάγιου εξοπλισμού, χαρτικά κ.ά. Η διεύθυνση ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώνει 

τον Σύλλογο των Καθηγητών για τα οικονομικά δεδομένα της σχολικής μονάδας και με 

αρωγό και τον Σύλλογο των Γονέων φροντίζει για την καθαριότητα και ανακαίνιση του 

χώρου. Επίσης η διεύθυνση ενθαρρύνει την αξιοποίηση των υποδομών και του εξοπλισμού 

του σχολείου από εκπαιδευτικούς και μαθητές και την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Οι εκδηλώσεις των μαθητών γίνονται, οι περισσότερες, στην αίθουσα συναυλιών 

του σχολείου και είναι ανοικτές στην προσέλευση του κοινού. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν 

και συνδράμουν σ’ όλη αυτή την προσπάθεια κάλυψης των αναγκών του σχολείου. 

 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 2.3. Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού  

Αποτιμώνται οι πρακτικές του σχολείου σε σχέση με την αξιοποίηση, την υποστήριξη και 

την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στο σχολείο 

για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση της επιστημονικής και 

παιδαγωγικής τους κατάρτισης, η ουσιαστική υποστήριξή τους στην υλοποίηση του 

προγράμματος σπουδών, η υποστήριξη και ο συντονισμός της συνεργασίας των 

εκπαιδευτικών των τμημάτων ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, η αξιοποίηση του 



ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με την εμπειρία και τις ικανότητες του, αποτελούν σημεία 

εστίασης για την αποτίμηση του δείκτη. 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη 2.3: 

  Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούνται ανάλογα με τις δεξιότητές τους, ώστε να ικανοποιούνται 

οι ανάγκες του σχολείου, αναλαμβάνουν αρμοδιότητες και συνεργάζονται σε θέματα της 

ειδικότητάς τους. Ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα για την 

επαγγελματική τους ανέλιξη (π.χ. Επίπεδο Β΄ στις ΤΠΕ) χωρίς όμως συστηματική στήριξη 

από την πολιτεία. Αρκετοί συμμετέχουν και συνεργάζονται στην εκπόνηση και υλοποίηση 

καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων. Οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις με πρωτοβουλία της 

διεύθυνσης είναι λιγοστές αλλά ουσιαστικές. Το σχολείο υποστηρίζει την ομαλή 

προσαρμογή και ένταξη των νέων μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου  

ως προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

  Χ  

 

 

ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 3.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών 

πρακτικών 

Αποτιμώνται οι διδακτικές πρακτικές του σχολείου: ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της 

διδασκαλίας, η υιοθέτηση ποικίλων διδακτικών μεθόδων ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των μαθητών και το αντικείμενο της διδασκαλίας, η αποτελεσματική 

διοίκηση της τάξης με τη σωστή αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και των μέσων 

διδασκαλίας, η ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στους 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητή και ο βαθμός 

εμπλοκής των μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης, αποτελούν, μεταξύ άλλων, ενδείξεις 

ποιότητας για την εξέταση του δείκτη. 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη 3.1: 

  Η διεύθυνση του σχολείου διευκολύνει τη λήψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των 

εκπαιδευτικών, τόσο στη χρήση νέων μεθόδων διδασκαλίας όσο και στη συνεργασία για τη 

διεπιστημονική/διαθεματική διδασκαλία. Εκπονούνται αρκετές ομαδικές εργασίες, οι οποίες 



προάγουν τη συνεργατικότητα των μαθητών. Οργανώνονται ποικίλες 

πνευματικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στη μάθηση των 

μαθητών, με τη διεύρυνση του ορίζοντά τους τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και σε επίπεδο 

δεξιοτήτων, πνευματικών, καλλιτεχνικών και ψυχοκοινωνικών. Η συνεργασία των μαθητών 

με τους καθηγητές σε τέτοιες εκδηλώσεις, καθώς και καθηγητών με συναδέλφους τους, 

βελτιώνει δραστικά το εκπαιδευτικό κλίμα, με ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα. Οι 

συλλογικές εργασίες συχνά έχουν βραβευτεί σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς. Τόσο το 

σχολείο όσο και κάποιοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν δική τους ιστοσελίδα, στην οποία 

αναρτούν διδακτικό υλικό το οποίο συμπληρώνει ως προέκταση εκείνο που παρέχουν στην 

τάξη. 

 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 3.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών 

πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών 

Αποτιμάται η λειτουργία της σχολικής τάξης με βάση την ανάπτυξη παιδαγωγικών 

πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών, οι οποίες συνδέονται με παραμέτρους 

όπως: η οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας δασκάλου-μαθητή, η έμφαση στη θετική 

ενίσχυση των μαθητών, η ποιότητα της αξιολογικής διαδικασίας με τη διαμορφωτική 

λειτουργία της αξιολόγησης για την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας, η υιοθέτηση ποικίλων 

αξιολογικών μεθόδων, η σύνδεση των δοκιμασιών της αξιολόγησης με τους στόχους και το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας, η συστηματική καταγραφή της επίδοσης των μαθητών, η 

τακτική ενημέρωση των μαθητών για την ποιότητα της εργασίας τους κλπ.  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη 3.2: 

  Η βασική περί αξιολόγησης αρχή της σύγχρονης Παιδαγωγικής, σύμφωνα με την 

οποία η αξιολόγηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό παρά οφείλει να έχει διαμορφωτικό-

ανατροφοδοτικό χαρακτήρα, αποτελεί την αφετηρία της διαδικασίας αξιολόγησης 

στο σχολείο μας. Λέγοντας δε αξιολόγηση δεν αναφερόμαστε μόνο στη γνωστική 

επίδοση των μαθητών αλλά και στη συνολική συμπεριφορά όλης της σχολικής 

κοινότητας. Επικρατεί καλή παιδαγωγική επικοινωνία, ενώ όποια προβλήματα 

προκύπτουν επιλύονται εν τη γενέσει. Οι μαθητές μας αντιμετωπίζονται 

εξατομικευμένα ως προσωπικότητες και σε αυτή τη βάση γίνεται η αξιολόγησή 

τους. Κάποιοι εκπαιδευτικοί ζητούν από τους μαθητές να τους αξιολογήσουν 

ανώνυμα, πράγμα το οποίο λειτουργεί ανατροφοδοτικά για την οργάνωση της 

διδασκαλίας. 

 



 

 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 4.1. Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών - μαθητών και  

 μεταξύ των μαθητών  

Εκτιμώνται οι τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους. Η σύμφωνη με τις 

αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης στάση που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στους 

μαθητές, η συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση των πρακτικών που διέπουν τη 

σχολική ζωή, η υποστήριξη από το σχολείο κοινωνικών πρακτικών που ευνοούν τη 

συνεργασία και την επικοινωνία στη σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών και μαθητών μεταξύ 

τους, αποτελούν στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη. 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη 4.1: 

   Μέσω του δείκτη 4.1 επιχειρήθηκε η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και 

μαθητών και μεταξύ μαθητών. Διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας 

επιτελούν ποιοτικό έργο υψηλής παιδαγωγικής ευθύνης: εκπαιδεύουν, διδάσκουν, 

διαπαιδαγωγούν με το παράδειγμά τους και την καθημερινή τους παρουσία. Διερευνήθηκαν 

οι μορφές επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών και 

μεταξύ των μαθητών. Στο σχολείο μας αναπτύσσονται δράσεις και  πρωτοβουλίες, οι οποίες 

βοηθούν την ενθάρρυνση στη συμμετοχή, την παροχή ευκαιριών για συνεργασία και 

συλλογική δράση των μαθητών (συναυλίες, εκδηλώσεις, παραστάσεις). Δεν εντοπίζονται 

προβλήματα και αδυναμίες, όπως είναι οι καταλήψεις, η σχολική βία και το έλλειμμα 

επικοινωνίας. Καθηγητές και μαθητές συνεργάζονται  για την προώθηση και την υλοποίηση 

εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής 

εκπαίδευσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών. Επίσης στη σχολική μας μονάδα, 

χάρη στην καλή συνεργασία μεταξύ καθηγητών-μαθητών και διεύθυνσης, υπάρχουν μέσα 

ελεύθερης έκφρασης στο πλαίσιο της ποιοτικής ενημέρωσης (πίνακες ανακοινώσεων, 

ιστολόγιο, ιστοσελίδα). Οι μαθητές του σχολείου μας είναι ενωμένοι και δε χωρίζονται σε 

αντιμαχόμενες ομάδες, σχέση που οικοδομήθηκε χάρη στο καθαυτό πλαίσιο λειτουργίας  των 

Μουσικών Σχολείων (συμμετοχή σε Μουσικά Σύνολα). Καταλήγοντας, θεωρούμε ότι, για να 

παραχθεί  σοβαρό σχολικό έργο, τόσο στο γνωστικό όσο και στο συναισθηματικό επίπεδο, 

απαραίτητη  είναι η δημιουργία παιδαγωγικής ατμόσφαιρας και ο συμπλησιασμός, που 

οδηγούν πρωτίστως  στην καλή επικοινωνία, στην εμπιστοσύνη και την αποδοχή. 



 

 

 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 4.2. Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με 

εκπαιδευτικούς-κοινωνικούς φορείς 

 Αποτιμώνται οι σχέσεις που αναπτύσσει το σχολείο με τους γονείς όπως επίσης και οι 

συνεργασίες του με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς. Η τακτική, αμφίδρομη και 

ολοκληρωμένη ροή πληροφοριών ανάμεσα στο σχολείο και τους γονείς σχετικά με την 

ανάπτυξη και την πρόοδο των μαθητών όπως επίσης και η οικοδόμηση σχέσεων 

συνεργασίας με τις εκπαιδευτικές αρχές, άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την τοπική και 

ευρύτερη κοινωνία, αποτελούν βασικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.  

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη 4.2: 

  Μέσω του δείκτη 4.2 επιχειρήθηκε η διερεύνηση των σχέσεων και των συνεργασιών του 

σχολείου μας με τους γονείς, τους  εκπαιδευτικούς και τους κοινωνικούς φορείς. 

Διαπιστώθηκε ότι οι τυπικές και οι άτυπες σχέσεις μεταξύ των γονέων και του σχολείου 

καθώς και το επίπεδο συνεργασίας μας είναι υψηλό. Απευθύναμε - ως ομάδα εργασίας- 

ερωτηματολόγιο προκειμένου να ανιχνεύσουμε και συνάμα να αποτιμήσουμε μέσω των 

απαντήσεων τη γνώμη των γονέων για τις δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με το 

σχολείο. Σε ποσοστό 92% οι γονείς εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίηση και την 

εμπιστοσύνη τους στο θέμα της ενημέρωσης και της επικοινωνίας με το Μουσικό Σχολείο. 

Διαπιστώθηκε ότι το  σχολείο έχει διαμορφώσει μηχανισμούς αμφίδρομης επικοινωνίας με 

τους γονείς (καθορισμένη ημέρα συνάντησης γονέων με το εκπαιδευτικό προσωπικό, 

ενημερωτικά σημειώματα για απουσίες, τηλεφωνική επικοινωνία για ενημέρωση γονέα σε 

κάθε περίπτωση απουσίας του μαθητή, ιστοσελίδα). Το σχολείο έχει οικοδομήσει σχέσεις 

συνεργασίας με άλλα σχολεία (εντός και εκτός Ελλάδας) καθώς και με κοινωνικούς φορείς, 

οργανώνει   διαλέξεις για θέματα σχολικής ζωής και έχει καλή συνεργασία  με τον Σύλλογο 

Γονέων, άριστη συνεργασία του διευθυντή με εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής και άλλων 

φορέων της πόλης μας. Σημαντικά είναι τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές μας από τις 

συχνές και πολύ γόνιμες συνεργασίες της σχολικής μονάδας με Πανεπιστήμια (π.χ. ΠΑ.ΜΑΚ, 



ΤΕΦΑΑ) και με σχολεία του εσωτερικού και εξωτερικού. Το σχολείο (υποστηρικτικά και 

αντισταθμιστικά)  επί σειρά ετών εφαρμόζει καινοτόμα εκστρατεία ενημέρωσης στα σχολεία 

της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού, δράση που αποτελεί μηχανισμό τακτικής και 

αμφίδρομης επικοινωνίας με μία ακόμα βαθμίδα εκπαίδευσης. Επίσης οι δράσεις της 

σχολικής μας μονάδας προβάλλονται στην τοπική κοινωνία με συχνά Δελτία Τύπου στα 

Μ.Μ.Ε..  Καταλήγοντας, παρά το γεγονός ότι το ΥΠΑΙΘ καθυστερεί την έγκαιρη τοποθέτηση 

εκπαιδευτικών μουσικής, θεωρούμε ότι οι στοχευμένες δράσεις  του σχολείου μας 

ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των γονέων, οι οποίοι  διαπιστώνουν την 

κουλτούρα της ενδοσχολικής αυτής σχέσης και εξακολουθούν να εμπιστεύονται το Μουσικό 

Σχολείο και το έργο του. 

 

 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

ΤΟΜΕΑΣ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 5.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίες, 

υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις  

 

Αποτιμάται η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας με την εξέταση 

παραμέτρων όπως είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή από το σχολείο προαιρετικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών και η υποστήριξη 

καινοτομικών αλλαγών. Επίσης, εκτιμάται κατά πόσο το σχολείο προσφέρει σε όλους τους 

μαθητές ίσες ευκαιρίες μάθησης με την υλοποίηση ειδικών υποστηρικτικών και 

αντισταθμιστικών προγραμμάτων.  

 

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη 5.1: 

  Το σχολείο μας, προβάλλοντας τον ιδιαίτερο μουσικό χαρακτήρα του, ενισχύει και 

υποστηρίζει τις καινοτόμες δράσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που συμβάλλουν στην 



κοινωνική, πολιτιστική και ατομική εξέλιξη των μαθητών. Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε 

μουσικές εκδηλώσεις διοργανώνοντας συναυλίες μουσικών συνόλων κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους και βραδινές συναυλίες σόλο οργάνων. Επίσης συμμετέχουν σε μουσικά 

φεστιβάλ χορωδιών που διοργανώνονται σε περιφερειακό επίπεδο (Καρδίτσα- Λάρισα). 

Παίρνουν μέρος τόσο σε τοπικές εκδηλώσεις, όπως Κάλαντα Χριστουγέννων στον Μύλο 

Ματσόπουλου, Εγκώμια Μ. Παρασκευής από τη Βυζαντινή χορωδία σε ναό της πόλης, όσο 

και σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα, όπως συγκέντρωση τροφίμων για το 

Γηροκομείο Τρικάλων και διανομή συσσιτίου σε απόρους την ημέρα των Χριστουγέννων. Οι 

μαθητές ανεβάζουν θεατρικές παραστάσεις (π.χ. Ερωτόκριτος). Επιπλέον οι μαθητές 

ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες, σε διάφορους διαγωνισμούς με 

πολλές διακρίσεις τις περισσότερες φορές, όπως φυσικών επιστημών, μαθηματικών, 

μουσικής, παραμυθιού, γαλλοφωνίας, αστρονομίας, κινηματογραφικούς, σε φεστιβάλ 

ψηφιακής δημιουργίας, σε λογοτεχνικά εργαστήρια και σε συμπόσια ποίησης. Οργανώνονται 

επίσης συναντήσεις με λογοτέχνες στον χώρο του σχολείου και συμμετοχές σε δράσεις της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Ενισχύονται οι δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα με την 

υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων Ecomobility, Just do it 2014, καθώς και με την 

εθελοντική δραστηριότητα μαθητών και εκπαιδευτικών (περιποίηση σχολικού κήπου). Τέλος 

το σχολείο ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών – γονέων- 

εκπαιδευτικών. 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως 

προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 5.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου 

 

 Αποτιμώνται οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στο σχολείο για τη διαμόρφωση, την 

εφαρμογή και την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης. Η σύνδεση των σχεδίων δράσης με 

συγκεκριμένα αποτελέσματα αξιολόγησης, η διευρυμένη συμμετοχή των μελών της σχολικής 

κοινότητας στη διαμόρφωση και την υλοποίηση των σχεδίων δράσης όπως επίσης και η 



μέριμνα για την αξιοποίηση και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων τους αποτελούν βασικά 

στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.  

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη 5.2: 

 

Ο συγκεκριμένος τομέας δεν αξιολογήθηκε, διότι δεν προβλέπεται να γίνει κατά τον πρώτο 

χρόνο της έναρξης της αυτοαξιολόγησης. 

 

 

 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως 

προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

    

 

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΤΟΜΕΑΣ 6: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 6.1. Φοίτηση και διαρροή των μαθητών 

Αποτιμάται κατά πόσον οι διαμορφωμένες πρακτικές του σχολείου (διαδικασίες, μέτρα, 

παρεμβάσεις) διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα φοίτησης των μαθητών σε όλες τις τάξεις του 

σχολείου και είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων φοίτησης 

και διαρροής.  

  

 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη 6.1: 

  Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Στο σχολείο 

παρακολουθείται συστηματικά η φοίτηση των μαθητών του και έτσι δεν παρουσιάζονται 

φαινόμενα επανάληψης της τάξης λόγω ανεπαρκούς φοίτησης. Παρόλο που το σχολείο 

αποτελείται και από Γυμνάσιο και από Λύκειο, δεν υπάρχουν μαθητές που να εγκασταλείπουν 

την εκπαίδευσή τους. Μετά την απόλυση των μαθητών του Γυμνασίου παρατηρείται κάποια 



διαρροή (35%) των μαθητών είτε λόγω επιλογής κάποιου ΕΠΑΛ για συνέχιση των σπουδών 

τους είτε λόγω επιλογής κάποιου άλλου ΓΕΛ εξαιτίας κυρίως του πολύωρου εβδομαδιαίου 

προγράμματος του Μουσικού Σχολείου. 

 

 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 6.2. Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών  

Εκτιμάται η εικόνα του σχολείου ως προς τις επιδόσεις των μαθητών του σε σχέση με τους 

στόχους και τα περιεχόμενα του προγράμματος σπουδών, καθώς και ως προς την πρόοδο 

που παρουσιάζουν τα επιτεύγματα των μαθητών του διαχρονικά. 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη 6.2: 

   Δεν υπάρχουν μαθητές με πολύ χαμηλές επιδόσεις. Το γεγονός αυτό οφείλεται και στο ότι το 

σχολείο μας θεωρείται υψηλής ζήτησης: Στην Α΄ Γυμνασίου γίνονται δεκτοί 66 μαθητές 

κατόπιν Εξετάσεων Επιλογής (αξιολόγηση της μουσικής αντίληψης), στην οποία λαμβάνουν 

μέρος κάθε χρόνο πάνω από 130 υποψήφιοι μαθητές. 

  Το επίπεδο των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου και του Μουσικού Λυκείου στα 

μαθήματα Μουσικής αλλά και Γενικής Παιδείας είναι υψηλό, όπως φαίνεται και από τον 

πίνακα επιτυχόντων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ κατά τα σχολικά έτη 2011 – 2012 και 20012-2013. 

  Τα επιτεύγματα των μαθητών μας στον χώρο της μουσικής συμπληρώνονται και από 

διάφορες διακρίσεις σε άλλους τομείς, όπως οι διαγωνισμοί της Ελληνικής Μαθηματικής 

Εταιρίας, οι λογοτεχνικοί διαγωνισμοί, οι αθλητικοί μαθητικοί αγώνες κ.ά. Τα εκπαιδευτικά 

επιτεύγματα των μαθητών ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στους στόχους του 

Προγράμματος Σπουδών και ακόμη και οι μαθητές χαμηλής επίδοσης βελτιώνονται με την 

πάροδο του χρόνου. 

 

 

 

 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς 

τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 



 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 6.3. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών  

 

Εκτιμάται κατά πόσο το σχολείο διασφαλίζει τη συναισθηματική, ατομική και κοινωνική 

ανάπτυξη όλων των μαθητών και υποστηρίζει τη διάπλαση υπεύθυνων, ενεργών και 

δημοκρατικών πολιτών. 

  

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη 6.3: 

  Οι πολυποίκιλες πολιτισμικές δραστηριότητες του σχολείου μας συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και την αποδοχή των όποιων 

ιδιαιτεροτήτων τους. Το διδακτικό προσωπικό του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων 

αποτελείται στη συντριπτική του πλειοψηφία από εκπαιδευτικούς με αυξημένα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα, πλούσια καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα και υψηλή αντίληψη για το 

λειτούργημά τους ως εκπαιδευτικών. Αντίστοιχα υψηλού επιπέδου είναι οι μαθητές του 

σχολείου μας τόσο στην επίδοση όσο και στο ήθος. Το όλο σχολικό πρόγραμμα (ομαδικά και 

ατομικά μουσικά μαθήματα – μεγάλος αριθμός συναυλιών και άλλων εκδηλώσεων), η 

ενασχόληση όλων των μαθητών με τη μουσική, η στενή συνεργασία διδασκόντων – 

διδασκομένων φαίνεται να συντελεί θετικά στη διαμόρφωση του ήθους των μαθητών μας και 

στη δημιουργία ενός ιδιαίτερα καλού κλίματος σχολικής ζωής. Φαινόμενα μαθητικής 

παραβατικότητας είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Κρούσματα κοινωνικού αποκλεισμού 

μεταξύ των μαθητών δεν έχουν σημειωθεί ποτέ. Οι σχέσεις ανάμεσα στη Διοίκηση του 

σχολείου, το διδακτικό προσωπικό και τους μαθητές είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Η 

ύπαρξη της αίθουσας συναυλιών ευνοεί την πραγματοποίηση των μουσικών και άλλων 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του σχολείου. Εκτός όμως των μουσικών συμμετοχών οι 

μαθητές μας συμμετέχουν σε προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής, λογοτεχνικό 

εργαστήρι, αθλητικούς αγώνες, χορευτικά φεστιβάλ, φεστιβάλ ταινιών και φωτοαφηγήσεων. 

Οι πολλαπλές αυτές δραστηριότητες των μαθητών συμβάλλουν στην ύπαρξη κλίματος 

αλληλοσεβασμού και ανεκτικότητας. Δεν υπάρχουν καθόλου περιπτώσεις κοινωνικού 

αποκλεισμού ή επιθετικότητας μεταξύ των μαθητών. Αντίθετα, είναι συχνά συγκινητική η 

υποστήριξη που προσφέρουν σε συμμαθητές τους με κάποιο πρόβλημα υγείας ή άλλο. Το 

αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των μαθητών ενισχύεται και από την καλή συνεργασία 

με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και την πολύ καλή σχέση και συνεργασία 

μεταξύ μαθητών και καθηγητών 

 

 

 

 

 



Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως 

προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

 

ΤΟΜΕΑΣ 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1. Επίτευξη των στόχων του σχολείου  

 

Αποτιμώνται τα αποτελέσματα του σχολείου με βάση τους στόχους που τέθηκαν στην αρχή 

της σχολικής χρονιάς. Η ανταπόκριση του σχολείου στις θεσμικές του υποχρεώσεις, η 

επίτευξη των ετήσιων στόχων του σχολείου, η αποτελεσματικότητα των σχεδίων δράσης που 

υλοποιήθηκαν, αποτελούν, μεταξύ άλλων, σημεία εστίασης για την αποτίμηση του δείκτη. 

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη 

αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη 7.1: 

   Η εικόνα που παρουσίασε το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων κατά το σχολικό έτος 2013-

2014, αναφορικά με την επίτευξη των στόχων του, ήταν γενικά πολύ καλή.  Πιο 

συγκεκριμένα, η  ομάδα που είχε αναλάβει την αξιολόγηση αυτού του Τομέα, ομόφωνα 

βαθμολόγησε τις 6 από τις 9 παραμέτρους με 4, ενώ τις υπόλοιπες 3 παραμέτρους με 3.  

Παρ’ όλο τον φόρτο των διαφόρων απαιτητικών εκδηλώσεων στις οποίες συμμετείχαν οι 

περισσότεροι μαθητές του σχολείου, η διδακτέα ύλη ολοκληρώθηκε απρόσκοπτα και ως εκ 

τούτου και οι εκπαιδευτικοί στόχοι επετεύχθησαν πλήρως, κάνοντας χρήση όλων των μέσων 

που το σχολείο διαθέτει. Η συνεργασία με τους γονείς υπήρξε γόνιμη και πάντοτε σε θετικό 

κλίμα και η κριτική τους για το σχολείο είναι εγκωμιαστική. Αναφορικά με τους 

εκπαιδευτικούς, παρά τις όποιες ανασφάλειες που απορρέουν απ’ το γενικότερο κλίμα της 

οικονομικής κρίσης της χώρας μας, εν τούτοις είναι αρκετά αισιόδοξοι για την περεταίρω 

βελτίωση του έργου τους την επόμενη χρονιά. Τέλος, οι μαθητές δηλώνουν την αγάπη τους 

και ικανοποίησή τους για το σχολείο, καθώς αισθάνονται ότι τους δίνει τη δυνατότητα όχι 

μόνο να μορφωθούν, αλλά και να αναπτύξουν ουσιαστικές σχέσεις σύμπνοιας και  

συνεργατικότητας, καθώς επίσης να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν . 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως 

προς τον δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

 

Γ. Κύρια Αποτελέσματα της Αξιολόγησης 

Παρουσιάζονται με τη μορφή αιτιολογημένης αξιολογικής κρίσης τα σημεία 

υπεροχής και οι αδυναμίες του σχολείου, καθώς και οι τομείς του 

εκπαιδευτικού έργου οι οποίοι επιλέχθηκαν από τη Σχολική Μονάδα για 

συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη (300 λέξεις περίπου). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη μας τα αναλυτικά στοιχεία των επιμέρους τομέων, 

καταλήγουμε στα εξής:  

Σημεία υπεροχής: Ολιγομελή τμήματα μαθητών. Το διδακτικό προσωπικό του 

Μουσικού Σχολείου Τρικάλων αποτελείται από εκπαιδευτικούς με αυξημένα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με πλούσια καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα και με 

υψηλή αντίληψη για το λειτούργημά τους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη 

διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής και Μουσικής Παιδείας ευνοεί τη 

διαθεματική προσέγγιση όλων των γνωστικών αντικειμένων, την πραγματοποίηση 

υποδειγματικών διδασκαλιών, την ανάληψη μεγάλου αριθμού μουσικών 

εκδηλώσεων και άλλων πολιτιστικών δράσεων, την άριστη επικοινωνία και 

συνεργασία με τους μαθητές και τους γονείς τους και την παροχή μιας 

ολοκληρωμένης παιδείας. Αντίστοιχα υψηλού επιπέδου είναι και οι μαθητές του 

τόσο στην επίδοση όσο και στο ήθος. Οι Εξετάσεις Επιλογής τους για τη φοίτησή 

τους στο σχολείο, η ενασχόλησή τους και με τη μουσική και Αισθητική Αγωγή 

συντελούν στη σωστή διαμόρφωση του ήθους τους και στη δημιουργία ενός 

ιδιαίτερα καλού κλίματος σχολικής ζωής. Φαινόμενα μαθητικής παραβατικότητας 

και κοινωνικού αποκλεισμού είναι πάρα πολύ σπάνια. Οι μαθητές του 

συμμετέχουν ενεργά στις εξωδιδακτικές δραστηριότητες με πρωτότυπες ιδέες οι 

οποίες κατά καιρούς επιβραβεύονται σε πανελλήνιο επίπεδο. Οι σχέσεις της 

δ/νσης του σχολείου με το διδακτικό προσωπικό και με τους μαθητές είναι 

ιδιαίτερα ικανοποιητικές και χαρακτηρίζονται από αλληλοσεβασμό και 

κατανόηση. Η πληθώρα καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων έχει μετατρέψει το 

σχολείο μας σε ένα κύτταρο πολιτισμού στον Νομό μας, αφού διαδραματίζει 

πρωτεύοντα ρόλο στα πολιτιστικά του δρώμενα. Αν λάβουμε υπόψη μας και τον 

πλούσιο υλικοτεχνικό του εξοπλισμό και τον καλαίσθητο αύλειο χώρο, το 

Μουσικό Σχολείο Τρικάλων αποτελεί ένα από τα καλύτερα δημόσια σχολεία της 

χώρας μας.  

Αδυναμίες: Η μη έγκαιρη στελέχωσή του με διδακτικό προσωπικό για τη 

διδασκαλία των ατομικών μουσικών οργάνων, έχει ως συνέπεια να χάνονται 

πολλές διδακτικές ώρες σ' αυτά. Η μη έγκαιρη και ελλιπής στελέχωση της 

γραμματείας, η έλλειψη φύλακα αλλά και τεχνικού προσωπικού σε ένα σχολείο με 

ακριβό και ποικίλο τεχνολογικό εξοπλισμό επιβαρύνει υπέρμετρα τη διοίκησή του 

και το διδακτικό προσωπικό. Όσον αφορά τα μουσικά μαθήματα, η έλλειψη 

αναλυτικών προγραμμάτων και η πλήρης έλλειψη ειδικών βιβλίων καθιστά πιο 

δύσκολη τη διδασκαλία τους. Τέλος, η διακοπή της σίτισης κατά την τρέχουσα 

σχολική χρονιά δημιούργησε προβλήματα στους μαθητές απομακρυσμένων 

περιοχών του Νομού μας. 

Για το επόμενο σχολικό έτος ο Σύλλογος Καθηγητών αποφάσισε  να δοθεί 

έμφαση σε ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας του 



εκπαιδευτικού του έργου, όπως:  

 η βελτίωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του σχολείου, 

 ο εκσυγχρονισμός του εσωτερικού κανονισμού του   και  

 η αποτελεσματικότερη οργάνωση της λειτουργίας του Συλλόγου 

Διδασκόντων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


