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Η διδασκαλία της μουσικής είναι καθοριστικής σημασίας για την
σωστή πνευματική ανάπτυξη
των παιδιών και ειδικότερα των μαθητών της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Η ανάγκη για
διδασκαλία της μουσικής γίνεται εντονότερη όταν βρισκόμαστε σε
ένα επαρχιακό περιβάλλον και
σε μια κοινότητα που δεν διαθέτει ωδεία, μουσικές σχολές,
καθηγητές ιδιαιτέρων μαθημάτων
Κλπ. Σκοπός της δημιουργίας του Ομίλου Μουσικής είναι η
περαιτέρω και σε υψηλό επίπεδο
εκμάθηση μουσικών οργάνων για όσα παιδιά του Μουσικού
σχολείου το επιθυμούν και
παράλληλα η διδασκαλία μουσικής στα παιδιά της 4ης, 5ης και 6ης
Δημοτικού που βρίσκονται
στην κοινότητα και επιθυμούν να ανοίξουν τους ορίζοντές τους και
να ξεκινήσουν ένα ταξίδι ζωής
μαθαίνοντας ένα μουσικό όργανο. Το πρόγραμμα θα αξιοποιήσει
μουσικά όργανα και ειδικά
διαμορφωμένες αίθουσες που διαθέτει το μουσικό σχολείο για τον
σκοπό αυτό, με την φιλοδοξία
όλο και περισσότερα παιδιά της κοινότητας να έρθουν κοντά στον
κόσμο της μουσικής

: Δημιουργία μουσικού ομίλου σε
συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο
Αγίου Γεωργίου με σκοπό την δωρεάν
διδασκαλία μουσικών οργάνων σε
μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
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Δημιουργία σχολικού ραδιοφωνικού σταθμού στο πλαίσιο του 
προγράμματος “European School Radio”

Μέσα από δράσεις όπως το πρόγραμμα “European School Radio”
δίνεται η δυνατότητα 
στους μαθητές να γνωρίσουν τον κόσμο του ραδιοφώνου. Θα
εξεταστούν διάφορα 
αντικείμενα που αφορούν τη δημιουργία ενός πρότυπου
ραδιοφωνικού σταθμού. 
Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενός χώρου ηχογράφησης στο
σχολείο μας που 
να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν άμεσα τον
ηχητικό και τεχνικό 
εξοπλισμό που απαιτείται για τη σύσταση ενός ραδιοφωνικού
σταθμού. Έτσι μέσα από 
αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού τα
παιδιά θα εισαχθούν 
και σε βασικές αρχές της ηχοληψίας. Θα συζητηθούν οι ιδέες των
παιδιών, θα 
καταγραφούν και θα εξεταστούν και θα ηχογραφηθούν στο μέτρο
του δυνατού. Η 
αξιοποίηση αυτού του υλικού θα βοηθήσει για περαιτέρω δράσεις
στο συγκεκριμένο 
τομέα

Εφαργογή καλών διδακτικών
πρακτικών και δράσεων.
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Στους παρόντες δείκτες θα σχεδιαστεί η προσπάθεια του σχολείου
μας να 
δραστηριοποιηθεί καλλιτεχνικά, πολιτιστικά και αθλητικά, θα
οριστούν τα σχολικά 
προγράμματα και διαγωνισμοί και όμιλοι. Οι δράσεις εντάσσονται
στην ανάγκη της 
σχολικής κοινότητας για εφαρμογή και πραγματοποίηση
εκπαιδευτικών πρακτικών, με 
δεδομένο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του σχολείου, ως μουσικό
σχολείο.

« Ενασχόληση με ομίλους, σχολικές
δραστηριότητες, προγράμματα» «
Προετοιμασία για συμμετοχή σε
σχολικούς διαγωνισμούς, σε
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και
αθλητικές δράσεις

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας



Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Μουσικού Σχολείου είναι η
εξωστρέφεια του και οι
εκδηλώσεις και δράσεις που προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Τη
σχολική χρονιά 2021-22
σχεδιάσαμε με επιτυχία την ιστοσελίδα του σχολείου
www.mousikolivadias.gr, ένα εργαλείο που
βοήθησε τόσο στην προώθηση και προβολή των δράσεων μας αλλά
και προσέλκυσε το
ενδιαφέρον μελλοντικών μαθητών, γονέων και τοπικών φορέων.
Μέσα από αυτό το εργαλείο,
γονείς, μαθητές, φίλοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι γνώρισαν και
ήρθαν κοντά στις δράσεις μας.
Φέτος επιθυμούμε την περαιτέρω συμμετοχή της διδακτικής και
μαθητικής κοινότητας του
σχολείου όσον αφορά την φιλοξενία υλικού στην ιστοσελίδα αλλά
και τον σχεδιασμό τομέων που
δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την περσινή χρονιά.

Ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία
ιστοσελίδας μουσικού σχολείου
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Το Μουσικό Σχολείο Λιβαδειάς στεγάζεται σε ένα όμορφο κτίριο που
φιλοξενούσε παλαιότερα τα
γραφεία της δημοτικής κοινότητας, το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών
και αξιοποιούνταν επίσης
ως πολιτιστικό κέντρο της κοινότητας. Μετά την επέκταση του
προαύλιου χώρου του σχολείου, τα
υπάρχοντα μέρη με χώμα δεν έχουν αξιοποιηθεί καθώς δεν έγινε
σχεδιασμός για την φύτευση
τους με αποτέλεσμα το κτίριο να παρουσιάζει μια ουδετερότητα.
Σκοπός της δράσης είναι η
μελέτη των φυτών που ευδοκιμούν στην περιοχή, η δημιουργία
θερμοκηπίου στο σχολείο και
φυσικά η αξιοποίηση των παρτεριών που διαθέτει το σχολείο με
σκοπό την φύτευση και
καλλιέργεια τους μετά από μελέτη, σχεδιασμό και την καθοδήγηση
ειδικών που θα φιλοξενήσει το
σχολείο μέσα από την περιβαλλοντική αυτή δράση.

Δημιουργία, ανάπτυξη και συντήρηση
σχολικού κήπου στο πλαίσιο της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης των μαθητών
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Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με ανταλλαγές
εκπαιδευτικών και μαθητών.
Δυνατότητα πρόσβασης μαθητών για μουσική εξάσκηση στο
σχολείο εκτός ωρολογίου προγράμματος.
Κοινοποίηση εκδηλώσεων και προγραμμάτων Erasmus στη
ιστοσελίδα του σχολείου και στα τοπικά μέσα μαζικής
επικοινωνίας.
Εκπαιδευτικές εκδρομές, περιβαλλοντικά προγράμματα-
δράσεις.
Πρόσκληση Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για την
εμπλοκή και την συμμετοχή  τους στην διοργάνωση
εκδηλώσεων.
Επαφές με την τοπική κοινωνία και τον δήμο για την
υποστήριξη και συνδρομή στα πολιτιστικά και μορφωτικά
προγράμματα.
Συμμετοχή του σχολείου σε εκδηλώσεις του δήμου Λεβαδέων
και όμορων δήμων.
Συνεργασία με την Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς.
Δημιουργία εκπαιδευτικών ομίλων ( Ομάδα Ραδιοφώνου
,Θεατρική ομάδα, Περιβαλλοντική Ομάδα).
Δημιουργία χορωδίας στην οποία συμμετέχουν μαθητές/τριες
του Σχολείου και δημότες της τοπικής κοινότητας Αγίου
Γεωργίου.

Ανοιγμα του Σχολείου στην τοπική
και ευρύτερη κοινωνία

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


