
Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

 

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 Ρεθύμνου (Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις) , είναι ένα από τα 50 μουσικά σχολεία της
πατρίδας μας . Ιδρύθηκε πριν 30 χρόνια και είναι ένα από τ΄ αρχαιότερα . Σ΄αυτό φοιτούν κυρίως μαθητές του 
μητροπολιτικού δήμου Ρεθύμνου αλλά και μαθητές των δήμων της ενδοχώρας του νομού Ρεθύμνου.

Στόχος του σχολείου είναι η παροχή μόρφωσης υψηλού επιπέδου γενικής παιδείας συνδυαζόμενης και
εμπλουτιζόμενης με μαθήματα μουσικής παιδείας  ώστε να παρέχουμε στους μαθητές μας  όσο το δυνατό
ολοκληρωμένη , ακαδημαϊκά και αισθητικά εκπαίδευση (ειδικά σε μια περιφερειακή πόλη με συγκεκριμένες 
δυνατότητες και τοπικά χαρακτηριστικά ). 

Το σχ. έτ. 2020-21 στο σχολείο  μας φοίτησαν 158 μαθητές και εργάστηκαν 44 εκπαιδευτικοί γενικής & μουσικής
παιδείας. 

Χρόνια και βασικά προβλήματα  του σχολείου είναι : η στέγαση του σε κτήριο (έτος κατασκευής 1930 και 
ιδιοκτησίας Υπουργείου Υγείας) που δεν πληροί τις στοιχειώδεις προδιαγραφές λειτουργίας ενός σχολείου (πόσο
μάλλον ενός μουσικού σχολείου) και η αδυναμία στελέχωσης του με μόνιμους εκπαιδευτικούς μουσικών
ειδικοτήτων .

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Το ιδιαίτερα θετικό και ασφαλές περιβάλλον που παρέχει τη δυνατότητα οι μαθητές/ μαθήτριες να  αναπτύξουν
τις ικανότητες τους . Η διάθεση προσφοράς και δημιουργίας  από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας ακόμη
και σε περιοριστικές συνθήκες .

Σημεία προς βελτίωση

Η επίλυση του χρόνιου στεγαστικού προβλήματος , το οποίο αποτελεί τροχοπέδη στην ομαλή λειτουργία και
περαιτέρω ανάπτυξη του σχολείου . 



Η στελέχωση του σχολείου με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό μουσικών ειδικοτήτων.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η (επιτυχής) διεκπεραίωση της διοικητικής  λειτουργίας παράλληλα  με την εκπαιδευτική διαδικασία και πλήθος
εξωδιδακτικών  εργασιών από τη διεύθυνση σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Η ενίσχυση και υποστήριξη  της διοικητικής  λειτουργίας του σχολείου με μόνιμη γραμματεία ,επιστάτη και
φύλακα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η διάθεση των εκπαιδευτικών για βελτίωση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους μέσα από τη παρακολούθηση
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων . Οι συμμετοχή τους σε κοινές δράσεις με τους μαθητές /τριες του σχολείου μας.

Σημεία προς βελτίωση

Το ιδαιτέρα απαιτητικό ωρολόγιο πρόγραμμα των καθηγητών του σχολείου σε συνδυασμό  με τις εξωδιδακτικές
εργασίες ,την καθημερινή προετοιμασία και τις προσωπικές - οικογενειακές  υποχρεώσεις καθιστούν πολύ
δύσκολη  τη συμμετοχή τους σε επιπλέον επιμόρφωτικές δραστηριότητες ή εκπαιδευτικά προγράμματα. 


