
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1 Διεύρυνση του ρεπερτορίου στη διδασκαλία του πιάνου Κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα

2
Ένταξη νέων μέσων στην διδασκαλία μουσικών οργάνων.
Εμβάθυνση στις δυνατότητες του μουσικού λογισμικού
ηλεκτρονικής παρτιτούρας «MuseScore».

Χρήση μουσικού λογισμικού στην
διδασκαλία της μουσικής. Επίπεδο ΙΙ

3
Η διεύρυνση των ψηφιακών επιλογών των μαθητών, η καλλιέργεια
της κρίσης τους σε ό,τι αφορά την επιλογή λογισμικών πακέτων και
η απαγκίστρωσή τους από παράτυπες πρακτικές.

Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων με
τη χρήση ελεύθερου λογισμικού /
λογισμικού ανοικτού κώδικα και
καλλιέργεια κριτικής σκέψης για την
αποτροπή παράτυπης χρήσης
λογισμικών



4

H εφαρμογή μιας προτεινόμενης μεθοδολογίας με επιστημονική
θεμελίωση για την
βελτίωση της διδασκαλίας των κλιμάκων και η παρακολούθηση των
μαθητών, από
κοινού με τη συνεργαζόμενη εκπαιδευτικό, θα βασιστούν στις
καταγραφές στο
βιβλίο ύλης των ατομικών μαθημάτων πιάνου και στην προφορική
επικοινωνία –
αναφορά. Πρόκειται για μια προσπάθεια για πειραματική εφαρμογή
ορισμένων
βασικών αρχών της ψυχολογικής θεωρίας της Gestalt (νόμοι
ομαδοποίησης, όπως
οι νόμοι ομοιότητας και κοινής τύχης), αλλά και μιας εμπειρικής-
κιναισθητικής
προσέγγισης στην εκμάθηση κλιμάκων στο πιάνο.
Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε ήδη σε συνολικά 10 μαθητές κατά την
περσινή
σχολική χρονιά, με θετικά αποτελέσματα ως επί το πλείστον.
Κατά τη φετινή χρονιά προτείνεται η επέκταση αυτών των καλών
πρακτικών ώστε
να καλυφθούν όλα τα πιθανά πρότυπα κλιμάκων, αλλά και η
εφαρμογή σε
επιλεγμένα αποσπάσματα εντός του ρεπερτορίου, με σκοπό την
επίτευξη της
ικανότητας άμεσης βιωματικής εφαρμογής της θεωρητικής γνώσης,
της κριτικής
ικανότητας και οργανωτικής-διαχειριστικής σκέψης.

«Καλές πρακτικές για τη μελέτη στο
πιάνο, με έμφαση στην
αποτελεσματικότερη εκμάθηση των
κλιμάκων – Μέρος Β΄»

5
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σχολική διαρροή - φοίτηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Μελέτη της φοίτησης στο Μουσικό σχολείο σε σχέση με τη μαθητική
διαρροή που παρατηρείται από το γυμνάσιο στο λύκειο. Συγκριτική
προσέγγιση του φαινομένου σε δύο σχολικά έτη και αποτίμηση των
παραγόντων που οδηγούν στη μαθητορροή.

Μαθητική διαρροή από το γυμνάσιο
στο λύκειο στο Μουσικό Σχολείο

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Το Μουσικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης φιλοξενεί μεγάλο αριθμό
μαθητών/-ητριών από τον Νομό Θεσσαλονίκης. Παρόλο που
σταδιακά οι μαθητές/-ήτριες και οι γονείς-κηδεμόνες εξοικειώνονται
με το γεγονός αυτό, δεν παύουν να σημειώνονται συγκρούσεις και
αντιπαραθέσεις στο χώρο του σχολείου ή και έλλειψη συνεργασίας
μεταξύ των μαθητών/-ητριών. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης
είναι η γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών/-ητριών του σχολείου
με τα διαφορετικά πολιτισμικά-κοινωνικά πλαίσια και η ενίσχυση
τωνδεσμών μεταξύ τους έτσι ώστε να παγιωθεί ένα κλίμα
συνεργασίας, εμπιστοσύνης και σεβασμού του διαφορετικού.

Διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης
εντάσεων και συγκρούσεων

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Στα πλαίσια της συναυλίας τάξης πιανου θα γίνει μετά μια
συζήτηση με τους γονείς. Με αφορμή το τέλος σπουδών μαθητών θα
γίνει μια παρουσίαση της δουλειάς τους. Ποιοι στόχοι επιτευχθησαν
και τι μπορεί να γίνει καλύτερο.

"Από χαιρετισμοί και καλώς
ορίσματα"

2

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί στο σχολείο μια αύξηση στη
χρήση του κινητού τηλεφώνου και του διαδικτύου, στους μαθητές
του σχολείου μας. Σκοπός της δράσης μας είναι να διερευνηθεί κατά
πόσο η συνεργασία σχολείου - γονέων και η ενίσχυση των μεταξύ
τους σχέσεων μπορεί να εμποδίσει την περαιτέρω αύξησή του η
ακόμη και να εξαφανίσει εντελώς το φαινόμενο.

 

Πώς η ενίσχυση της σχέσης σχολείου
- οικογένειας μπορεί να επιδράσει
θετικά στους μαθητές σε θέματα
κατάχρησης κινητού τηλεφώνου και
διαδικτύου.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

- αίτημα για επέκταση κτιρίου και δημιουργία νέων αιθουσών
διδασκαλίας
- πρόληψη για έγκαιρη συντήρηση της εξωτερικής περίφραξης με
κάγκελα
- μερικός ελαιοχρωματισμός εσωτερικών αιθουσών

Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην
κτιριακή υποδομή, νέες παρεμβάσεις
και συντήρηση

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

1. Ενίσχυση των σχέσεων και επιδίωξη συνεργασίας με φορείς της
πόλης και επαγγελματίες καλλιτέχνες 
2. Προβολή του έργου του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία της
Θεσσαλονίκης.
 

"Συνεργασία με επαγγελματίες
καλλιτέχνες και εξωστρέφεια"

2
Ανάπτυξη επικοινωνίας, συνεργασίας μεταξύ καθηγητών και
μαθητών, εξωστρέφεια των μουσικών σχολείων, επικοινωνία με την
κοινωνία.

Δεύτερη κοινή συναυλία καθηγητών
Μουσικών Σχολείων

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Η παρούσα δράση αποτελεί συνέχεια και βελτίωση της περσινής. 
Στόχος είναι να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε προγράμματα 
που να ανταποκρίνονται στις επιμορφωτικές ανάγκες των 
εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, αξιοποιώντας ποικίλες 
μορφές επιμόρφωσης και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
ενός Μουσικού Σχολείου και του συλλόγου διδασκόντων του. 

Επιμορφώνομαι και δρω ΙΙ

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Συμμετοχή με ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων μέσα από την
Μουσική στην αδελφοποίηση των πόλεων της Θεσσαλονίκης και της
Λειψίας.

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης-
Μουσικό Σχολείο Λειψίας,
πολιτιστική συμβολή στην
αδελφοποίηση των δύο πόλεων

2
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus με επίσκεψη του
Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης στο Ευρωκοινοβούλιο και στο
αντίστοιχο Μουσικό Σχολείο του Στρασβούργου

Επίσκεψη της Βυζαντινής και
Παραδοσιακής χορωδίας του
Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης
στο Στρασβούργο


