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Το Μουσικό Σχολείο Λιβαδειάς κατά το σχολικό έτος 2021-2022
προγραμματίζει τις εξής διδακτικές πρακτικές και δράσεις με στόχο 
την εκπαιδευτική πρόοδο των μαθητών του

1. Συναυλίες

Α) Ενδοσχολικές

-που αφορούν στη μουσική πρόοδο των μαθητών στα  υποχρεωτικά
μουσικά όργανα  και όργανα επιλογής, καθώς και ποικίλα μουσικά
σύνολα κατά την διάρκεια της χρονιάς

- επετειακές (28η Οκτωβρίου,17η Νοέμβρη,25η Μαρτίου)

Β) Εξωσχολικές

_Συναυλία για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση σε
συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας

_Χριστουγεννειάτικη συναυλία

Εαρινή Συναυλία

_Συναυλία λήξης σχολικού έτους

2.Συμμετοχή σε πρόγραμμμα ERASMUS- υποδοχή αποστολών στο
Σχολείο και επισκέψεις  σε Ιταλία, Βουλγαρία και Λετονία

3. Συμμετοχή στο Φεστιβάλ "Ξάνθη ,πόλις των ονείρων Μουσικών
Σχολείων"

4.Συμμετοχή σε πρόγραμμα φιλαγνωσίας

5. Συμμετοχή σε διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας

6.Συμμετοχή σε ενδοσχολικές περιβαλλοντικές δράσεις

7.Εκπαιδευτικές επισκέψεις

 

 

 

Εφαργογή καλών διδακτικών
πρακτικών και δράσεων

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
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Υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με ανταλλαγές
μαθητών και εκπαιδευτικών
Δυνατότητα πρόσβασης μαθητών για μουσική εξάσκηση στο
σχολείο εκτός ωρολογίου προγράμματος
Κοινοποίηση των εκδηλώσεων  και προγραμμάτων
ERASMUSστην ιστοσελίδα του Σχολείου  και στα τοπικά
μέσα μαζικής επικοινωνίας
Εκπαιδευτικές εκδρομές
Πρόσκληση Συλλόγου Γονέων για την εμπλοκή και την
συμμετοχή τους στη 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
Συνεργασία με την Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΧΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολείο και κοινότητα
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Το Μουσικό Σχολείο Λιβαδειάς είναι ένα από την φύση του
εξωστρεφές σχολείο με πολυάριθμες δράσεις και συμμετοχές σε
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα με αποτέλεσμα την παραγωγή
μεγάλου αριθμό εκδηλώσεων και παραγωγών. Επίσης το μεγάλο
ενδιαφέρων όλο και περισσότερων μαθητών στη φοίτηση των
Μουσικών Σχολείων, υπάρχει η αναγκαιότητα δημοσιοποίησης των
δράσεων και ενημέρωσης των υποψήφιων μαθητών και γονέων.
Παράλληλα η ιστοσελίδα του σχολείο αποτελεί μέσω επικοινωνίας
πολλών γονέων με το σχολείο αλλά ενημέρωσης και σύνδεσης με
φορείς υποστήριξης των μαθητών (πχ. οργανισμοί επαγγελματικού
προσανατολισμού, αγωγής υγείας), του τόπου (Δήμος, Κοινότητα)
αλλά και φορείς υποστήριξης των γονέων. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη
προβολής των βίντεο των δράσεων του σχολείου, οι οποίες πρέπει να
φιλοξενούνται σε μια δημοφιλή και εύχρηστη πλατφόρμα όπως αυτή
YouTube.

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας Μουσικού
Σχολείου



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
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Σκοπός της δράσης είναι να ενημερώσει το προσωπικό του σχολείου
για τρέχοντα σεμινάρια και δράσεις επιμόρφωσης που παρέχονται
από αναγνωρισμένους φορείς όπως το ΙΕΠ ή πανεπιστημιακά
τμήματα που διαθέτουν προγράμματα επιμόρφωσης διά ζώσης ή εξ ̓
αποστάσεως. Καθηγητές του σχολείου έχουν ήδη επιμορφωθεί μέσω
του κύκλου εκπαίδευσης για τα εργαστήρια δεξιοτήτων και είναι σε
θέση να διδάξουν τις αντίστοιχες θεματικές. Οι καθηγητές που
έχουν αναλάβει τη συμμετοχή του σχολείο στο πρόγραμμα European
School Radio, θα παρακολουθήσουν αντίστοιχες επιμορφώσεις για
την οργάνωση της δράσης.

Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε
σεμινάρια επιμόρφωσης

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
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Μέσω της συμμετοχής του σχολείου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Erasmus , οι καθηγητές θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν και
να αλληλεπιδράσουν με μαθητές και καθηγητές άλλων χορών μέσω
του προγράμματος Erasmus ComMusication το οποίο είναι ειδικά
σχεδιασμένο για αλληλεπίδραση μέσω της μουσικής, κάτι που
αντικατοπτρίζει το πνεύμα και την φιλοσοφία του Μουσικού
Σχολείου. Μια ακόμη δράση είναι η συμμετοχή του σχολείου στο
πρόγραμμα European School Radio, είναι μια ακόμη δράση κατά την
οποία οι καθηγητές που συμμετέχουν θα έχουν την δυνατότητα να
επιμορφωθούν πάνω σε θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης
ραδιοφωνικών εκπομπών, εκπαίδευση πάνω σε τεχνολογίες μιξάζ
και παραγωγής ραδιοφωνικής εκπομπής αλλά και προγράμματα
δημιουργίας διαφημιστικών σποτ με ήχο και εικόνα.

Συμμετοχή Σχολικής Μονάδας σε
ευρωπαϊκά προγράμματα


