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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 Μυτιλήνης ιδρύθηκε το 1994 και είναι ένα από τα 50 μουσικά σχολεία της Ελλάδας. Τα 
τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική αύξηση του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου. Το Μουσικό σχολείο είναι 
ένα σχολείο που απευθύνεται σε μαθητές που αγαπούν την μουσική (είτε παίζουν κάποιο μουσικό όργανο είτε 
όχι) και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δωρεάν μουσική παιδεία. Οι μαθητές του σχολείου μαθαίνουν να 
δουλεύουν ως ομάδα καθώς μέσω της μουσικής, καλλιεργούνται η ομαδικότητα,η ευαισθησία αλλά και 
συγχρόνως η πειθαρχία, η αυτογνωσία, η επιμονή, και η εξωστρέφεια του μαθητή. Στο Μουσικό σχολείο 
διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας όπως και σε ένα άλλο γενικό γυμνάσιο ή λύκειο. Τα μαθήματα μουσικής 
παιδείας διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα ευρωπαϊκής μουσικής αλλά και παραδοσιακής, υποχρεωτικά 
όργανα (πιάνο και ταμπουράς) και ένα ατομικό μάθημα επιλογής οργάνου του μαθητή. Επίσης το Μουσικό 
σχολείο παρέχει την δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν σε μουσικά, σύνολα (φωνητικά ή οργανικά) στα 
οποία συμμετέχουν μαθητές γυμνασίου και λυκείου, τα οποία έχουν συμμετάσχει σε πολλές δραστηριότητες του 
εξωτερικού είτε σε τοπικό επίπεδο και σε πανελλήνιο με αξιέπαινες διακρίσεις. Τα ατομικά όργανα που 
διδάσκονται στο σχολείο είναι: πιάνο, ταμπουράς, κλασική κιθάρα, βιολί, τρομπέτα, τρομπόνι, φλάουτο, 
σαξόφωνο, παραδοσιακό κλαρίνο, ηλεκτρική κιθάρα, ούτι,ντραμς, σαντούρι, κανονάκι, μπουζούκι, παραδοσιακά 
κρουστά, ακορντεόν, βιολοντσέλο. Επιπλέον, στο Μουσικό σχολείο παρέχεται δωρεάν σίτιση και μεταφορά αφού 
εξυπηρετεί μαθητές όλου του νομού. Οι απόφοιτοι του Μουσικού σχολείου εισάγονται σε μουσικά πανεπιστήμια 
σε σχολές μουσικών σπουδών μέσω των πανελληνίων εξετάσεων. Φυσικά εάν το επιθυμούν οι απόφοιτοι 
εισάγονται και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας με τον ίδιο τρόπο. Για την εισαγωγή των μαθητών στο 
Μουσικό Σχολείο δεν είναι απαραίτητο να έχουν ήδη μουσικές γνώσεις. Οι μαθητές, απόφοιτοι δημοτικού που θα 
ήθελαν να συνεχίσουν στο μουσικό σχολείο συμμετέχουν σε εισαγωγικές εξετάσεις σε θέματα όπως ο ρυθμός και 
η φωνητική ικανότητα.

Από το Σεπτέμβριο του 2021 το σχολείο στεγάζεται στο κτιριακό συγκρότημα του ΟΑΕΔ Μαθητείας ΕΠΑΣ στην 
Παναγιούδα. Για το έτος 2020 - 2021, το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων έγινε με το σύστημα της 
τηλεκπαίδευσης. Προς το τέλος της σχολικής χρονιάς παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με 
τη συστέγαση με το 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Άριστη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων (Δ/νσης Σχολείου, εκπαιδευτικών, μαθητών και



γονέων και κηδεμόνων).

Σημεία προς βελτίωση

Στο Μουσικό Σχολείο λόγω και του ιδιαίτερου θεσμού του και σε σύγκριση με τα γενικά σχολεία παρατηρείται
κλίμα συνεργασίας και ευφορίας μεταξύ των μελών πράγμα που μας επιτρέπει τη διαπίστωση ότι ουσιαστικά δεν
υπάρχουν σημεία προς βελτίωση.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η άριστη συνεργασία των Συλλόγων Διδασκόντων και Γονέων και Κηδεμόνων για την επίλυση του στεγαστικού
προβλήματος είχε ως απότοκο την θετική απόφαση από μέρους της ΕΑΔ για δίκαιη ανακατανομή αιθουσών στο
συγκρότημα της Χρυσομαλλούσας με το 5ο Γυμνάσιο, πραγμα το οποίο, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε για
λόγους ανωτέρας βίας από μέρους των καθ΄ύλην αρμοδίων φορέων.

Παρά τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας, το σχολείο μπόρεσε να ανταπεξέλθει με το σύστημα της
τηλεκπαίδευσης και μάλιστα με επιτυχία.

Σημεία προς βελτίωση

Ανέγερση νέου κτιρίου Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, εφόσον μάλιστα υφίστανται οι προϋποθέσεις για την
αξιοποίηση υπάρχοντος οικοπέδου (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 5-8-19) βάσει της οποίας θα υπάρξει αγορά ή
αναγκαστική απαλλοτρίωση του γνωστού οικοπέδου της Βαρειάς.

Η συμπλήρωση του αριθμού των καθηγητών με αναπληρωτές και ωρομισθίους όχι από την έναρξη του σχολικού
έτους, δημιουργεί πρόβλημα στην κάλυψη της διδακτέας ύλης αλλά και εν γένει στη λειτουργία του σχολείου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από μερίδα εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε προγράμματα διά βίου μάθησης, όπως
επίσης και σε ευρωπαικά προγράμματα.

Σημεία προς βελτίωση

Το κτηριακό πρόβλημα του Μουσικού Σχολείου δεν επιτρέπει τη σύμπραξη μεγάλων ομάδων μαθητών και
εκπαιδευτικών σε προγράμματα. Δεν επιτρέπει επίσης τη συμμετοχή μεγαλύτερου μέρους εκπαιδευτικών σε
εκπαιδευτικές δράσεις.


