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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 Κορίνθου εστιάζει στη διαμόρφωση ενός κλίματος στο οποίο η
ενασχόληση των μαθητών με τη μουσική λειτουργεί ως μια απολαυστική εμπειρία
μάθησης, έχοντας στόχο την καλλιέργεια της δημιουργικότητάς τους, την ανάπτυξη 
καλλιτεχνικής κουλτούρας και τη μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων που στοχεύουν
όχι μόνο στην ακαδημαϊκή τους βελτίωση αλλά και στη πολιτισμική και
συναισθηματική τους εξέλιξη. Μέσα από τη συμμετοχική- βιωματική εμπειρία των
μαθητών σε καλλιτεχνικές  δραστηριότητες, το Σχολείο καλλιεργεί στους μαθητές
ένα ξεχωριστό μοντέλο κουλτούρας το οποίο στοχεύει στην αισθητική τους
καλλιέργεια, στη διαμόρφωση καλλιτεχνικών συνειδήσεων και στην ανάπτυξη
συνεργατικών δεξιοτήτων. Οι μαθητές μας, μέσα από τη διδασκαλία  των συνόλων,
τις εκτελέσεις και τις ερμηνείες τους, βιώνουν την κοινωνική τους ενσωμάτωση,
μαθαίνουν να συνεργάζονται σε κοινούς στόχους, αποκτούν κίνητρα για βελτίωση
και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους.

Η συμμετοχή του Σχολείου τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκά προγράμματα (δύο
προγράμματα Erasmus , Χρυσοπράσινο Φύλλο) βοηθά στην εξωστρέφεια του
οργανισμού, στην διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας των μαθητών καθώς και
στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας.

Ταυτόχρονα, το Σχολείο εστιάζει στην ακαδημαϊκή εξέλιξη και βελτίωση των
μαθητών, διαμορφώνοντας ένα κλίμα ζεστό, οικογενειακό και φιλικό που βοηθά στη
βελτίωση της μαθησιακής τους απόδοσης. Η συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις-
δραστηριότητες που σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων γενικής
παιδείας και που επηρεάζουν τη διαδικασία της μάθησης, βοηθά στη βελτίωση των
μαθησιακών τους αποτελεσμάτων, στη διαμόρφωση κινήτρων και στόχων, καθώς
και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων τους, έτσι ώστε να μην υστερούν σε γνώσεις από
τους μαθητές τα άλλων Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας, όπως αναφέρεται στο
ΦΕΚ Λειτουργίας των Μ.Σ.



Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν τη χρονιά 2020-21:

1.Συνεργασία μαθήτριας με μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας για τον 
εορτασμό του Πολυτεχνείου (δημιουργία video) εξ αποστάσεως.

2.Συνεργασία με το Τσέχικο Κέντρο Πολιτισμού για την παρακολούθηση online
κονσέρτου από την Πράγα.

3.Συμμετοχή στον διαγωνισμό Λογοτεχνίας-διηγήματος (ΓΕΛ Βέλου) και βράβευση 
με 1ο Βραβείο.

4.Δημιουργία video με χριστουγεννιάτικες ευχές από μαθητές του Μουσικού 
Σχολείου Κορίνθου στις ομάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

5.Επικοινωνία και συνεργασία με τα ευρωπαϊκά σχολεία του προγράμματος Erasmus
μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας EΤwinning.

6.Διαδικτυακή συνάντηση των ομάδων Ελλάδας Λιθουανίας στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus   (γνωριμία και πλάνο συνεργασίας)

7.Video αφιέρωμα για τα 200 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης.

8.Δημιουργία 2ου Εργαστηρίου Πληροφορικής.

9.Συμμετοχή στους Ρητορικούς Αγώνες.

10.Διαδικτυακή συναυλία όλων των χωρών-εταίρων του προγράμματος Erasmus
Looking Out, Looking In. Δημιουργία-παρακολούθηση του σχετικού video.

11.Ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος "Χρυσοπράσινο φύλλο" σε 
συνεργασία με σχολείο της Κύπρου. Δημιουργία video.

12.Δημιουργία video Ορχήστρας Ποικίλης Μουσικής.

13.Δημιουργία video (εξ αποστάσεως) των τάξεων πιάνου, βιολιού, κιθάρας και  
πνευστών με τη συμμετοχή καθηγητών και μαθητών.

14.Δημιουργία ψηφιακού βιβλίου για το μάθημα της Οργανολογίας και της Ιστορίας 
της Μουσικής από τους μαθητές της Α΄ Λυκείου.

15.Διαγωνισμός αφίσας για τον λογότυπο εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus "
Looking Out, Looking In".

16.Σαπωνοποίηση ελαίων στο πλαίσιο του μαθήματος της χημείας στην Α΄Λυκείου.



17.Κατασκευή οικολογικών πλαστικών στο πλαίσιο του μαθήματος της χημείας.

 

Κατά το σχολικό έτος 2020-21 το Σχολείο  λειτούργησε ως Γυμνάσιο και ως Λύκειο
με το ακόλουθο μαθητικό δυναμικό:

Μαθητές: Γυμνάσιο: 145, Λύκειο: 68  Σύνολο: 213 μαθητές

Καθηγητές: 28 αναπληρωτές, 9 με οργανική στο Σχολείο,  13 με διάθεση/απόσπαση

Σύνολο: 50 καθηγητές.

       Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν εξαιτίας του Covid 19, το
σχολείο λειτούργησε ακολουθώντας τις οδηγίες και τους κανονισμούς του ΥΠΑΙΘ.
Συνεπώς, η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της
με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

αναφέρονται στην ταυτότητα του Σχολείου

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση: Εύρεση καλύτερων τρόπων επικοινωνίας με τους γονείς,
προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Αρκετά ικανοποιητική η διαχείριση των διοικητικών θεμάτων.

Σημεία προς βελτίωση

δεν υπάρχουν σημεία για βελτίωση.



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Αρκετά ικανοποιητική η συμμετοχή μας, ίσως το μοναδικό σχολείο που ανέλαβε νέο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα την εποχή της πανδημίας και πραγματοποίησε διαδικτυακές
δράσεις με τους εταίρους σε συνεργατικό και επαγγελματικό επίπεδο. Υπήρξε
μεγάλη η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά εξ αποστάσεως σεμινάρια .

 

Σημεία προς βελτίωση

 Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κύπρου  'Χρυσοπράσινο Φύλλο' , λόγω του
κλεισίματος των σχολείων, υπήρξε αδυναμία υλοποίησης των δράσεων που είχαν
αρχικά σχεδιαστεί.

 


