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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 10ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας βρίσκεται στα περίχωρα του  Δήμου  Βόλου σε
μία υποβαθμισμένη, οικονομικά και κοινωνικά,  περιοχή . Το σχολείο έχει στην
περιοχή ευθύνης του μία μικρή περιοχή από την Νέα Ιωνία και την περιοχή του
Αλιβερίου  στην οποία περιοχή βρίσκεται ο οικισμός  που κατοικούν  αποκλειστικά 
Ρομ .Στο σχολείο φοιτούν μαθητές και από τις δύο περιοχές. Η μαθητική σύνθεση
του σχολείου είναι  80% Ρομ μαθητές και 20% μαθητές από την ευρύτερη περιοχή
της Ν. Ιωνίας. Το σχολείο είναι 10/θ, αλλά λειτουργεί ως 15/θ. Για τις
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, λειτουργούν ένα Τμήμα Ένταξης και τρία
Τμήματα Τσιγκανοπαίδων. Το σχολείο στεγάζεται σε τέσσερα κτήρια. Το κεντρικό 
κτήριο είναι παλιό και περιλαμβάνει αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία τουαλέτες και
βοηθητικούς χώρους. Το 2ο κτήριο είναι τρεις παλιές και προβληματικές λυόμενες
αίθουσες με πολλά λειτουργικά ζητήματα. Το 3ο κτήριο, συστεγάζεται με το 1ο

Ειδικό Σχολείο «οι Κένταυροι» και περιλαμβάνει την αίθουσα εκδηλώσεων και το
Εργαστήριο Πληροφορικής. Το 4ο κτήριο, βρίσκεται σε απόσταση από το κεντρικό
κτήριο, περιλαμβάνει αίθουσες, είναι μισθωμένο από την Ι.Μ. Δημητριάδος. Γενικά η
κτηριακή υποδομή του σχολείου είναι παλαιά, χρειάζεται συντήρηση και
απομάκρυνση των λυόμενων αιθουσών.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία που απορρέουν και είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου είναι η
επαφή των εκπαιδευτικών με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα και η συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τόσο θεσμικά όσο και σε επίπεδο προσωπικών επαφών .



Σημεία προς βελτίωση

Η ενίσχυση των εκπαιδευτικών στο χειρισμό κρίσιμων καταστάσεων και
συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία είναι ο προγραμματισμός εκ μέρους της διοίκησης και η υλοποίηση
των στόχων που έχουν τεθεί. Σημεία προς βελτίωση.

Σημεία προς βελτίωση

Η απομάκρυνση των ακατάλληλων λυόμενων αιθουσών και παρέμβαση στην
εξωτερικής όψη του σχολείου (βάψιμο -Κήπος ) και της αυλής με παιχνίδια
ζωγραφισμένα για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών στο διάλειμμα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία που απορρέουν και είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου είναι η
επαφή των εκπαιδευτικών με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα και η συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τόσο θεσμικά όσο και σε επίπεδο προσωπικών επαφών .

Σημεία προς βελτίωση

Η ενίσχυση των εκπαιδευτικών για την επαγγελματική ανάπτυξη τους.


