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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

 

Στο σχολικό συγκρότημα συστεγάζεται και το 4ο Λύκειο Βόλου και είναι αρκετά παλιό (πρωτολειτούργησε το
1979). Το 4ο Γυμνάσιο διαθέτει 11 αίθουσες διδασκαλίας μία πολύ καλά οργανωμένη βιβλιοθήκη, κλειστό
γυμναστήριο, 3 αίθουσες για τμήματα ένταξης και κυλικείο. Το σχολείο μας δεν διαθέτει, σκιασμένο προαύλιο
και ανελκυστήρα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Στο εργαστήριο πληροφορικής οι διαθέσιμοι Η/Υ  είναι
σύγχρονης τεχνολογίας  ενώ στο εργαστήριο φυσικής – χημείας υπάρχει έλλειψη σε όργανα και υλικά.

 Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας που βρίσκονται στο ισόγειο καθώς και τα γραφεία καθηγητών έχουν πρόσβαση
στο διαδίκτυο ( οπτική ίνα)  καθώς και wifi. Στη διάθεση των εκπαιδευτικών μας έχουμε  4 προτζέκτορες και 4
laptop. Οι υπόλοιπες αίθουσες θα  θα καλυφθούν μέχρι τα Χριστούγενα

Δεν έχουμε επαρκή υλικά ζωγραφικής και όργανα μουσικής. Στο σχολείο υπάρχουν πέντε διαδραστικοί πίνακες
ενώ τα τμήματα είναι έντεκα. Το υπάρχον τεχνολογικό υλικό αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα
από τον αγώνα και την καθημερινή προσπάθεια των εκπαιδευτικών του σχολείου. Τέλος οι οικονομικοί πόροι του
σχολείου που εξασφαλίζονται από το Δήμο δεν είναι επαρκείς. Ο Σύλλογος Γονέων με τα πολύ περιορισμένα
οικονομικά μέσα που διαθέτει, ενισχύει κάποιες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, ενώ φέτος ανώνυμοι χορηγοί
διέθεσαν χρήματα για κτιριακές επισκευές  σε αίθουσες και εργασίες στον αύλειο χώρο. Γενικώς οι διαθέσιμοι
πόροι δεν επαρκούν με συνέπεια να μην επιτρέπουν τη διαμόρφωση των ιδανικών συνθηκών για την ανάπτυξη
της σχολικής ζωής.

     Για όλα τα παραπάνω προβλήματα η Διεύθυνση του σχολείου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία - συνεργασία
με τις σχολικές επιτροπές του Δήμου Βόλου με τις τεχνικές υπηρεσίες αλλά και με δωρητές. Η τοπική κοινωνία
εκτιμώντας την προσπάθεια που γίνεται για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου συμβάλει με κάθε τρόπο στην
επίλυση των προβλημάτων.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία



Αν  και ο  σύλλογος των  διδασκόντων  δηλώνει  πολύ  ικανοποιημένος  από τη  συνεργασία του με τους γονείς
των μαθητών ,  επισημαίνει  την  ανάγκη  να  πραγματοποιούνται περισσότερες  σχολικές  εκδηλώσεις  κυρίως εξ
αποστάσεως με  συνδιοργανωτές  αλλά   και   αποδέκτες   τους   ίδιους τους γονείς, για πληρέστερη ενημέρωσή
τους σε ζητήματα εφηβικής συμπεριφοράς

Σημεία προς βελτίωση

Για παράδειγμα όπως έχει επισημανθεί σε οργανωμένες συναντήσεις γονέων κυρίως των μαθητών της Β΄ και Γ΄ 
Γυμνασίου  οι  προγραμματισμένες  διαλέξεις  από  ειδικούς  επιστήμονες  σε θέματα εφηβείας , θα ωφελούσαν
αποτελεσματικά στο έργο της τη σχολική κοινότητα

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Σημαντικές πρωτοβουλίες αναπτύσσονται για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων, πέρα από τις τακτικές
επιχορηγήσεις του δήμου, αφού βρέθηκαν επιπλέον οικονομικοί πόροι από χορηγούς, χωρίς κανένα αντάλλαγμα,
οι οποίοι συνέβαλαν σε επισκευές και στον εξοπλισμό του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα τέσσερα (4) Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus που υλοποιούνται από
την σχολική μας μονάδα έχουν ως άμεσο στόχο τον εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών, την υποστήριξη
της ατομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών μας καθώς και το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική
κοινωνία.

Στο πλαίσιο καινοτόμων πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ανήκει και η δημιουργία έκθεσης
«παραδοσιακής γωνιάς», όπου φιλοξενούνται παραδοσιακά αντικείμενα λαϊκής τέχνης. Τα αντικείμενα είναι
δωρεές γονέων, φίλων, συναδέλφων κ.λ.π.)

Σημεία προς βελτίωση

Η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, η υλοποίηση όλων αυτών των
δράσεων και η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων καταγράφεται καθημερινά στην ιστοσελίδα του
σχολείου μας από όπου μπορούν να ενημερωθούν και οι γονείς των μαθητών μας αλλά και η τοπική κοινωνία. 
http://4gym-volou.mag.sch.gr/autosch/joomla15/

Από τη Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου, τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι: ότι
το σχολείο παρουσιάζει πληρότητα εκπαιδευτικών, υπάρχει συνεργασία των εκπαιδευτικών, ευχάριστο και
δημιουργικό κλίμα στο Γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων, καλές σχέσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και
μαθητές. Γίνεται εύκολη ενσωμάτωση αλλοδαπών μαθητών, πραγμάτωση πολλών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και καθημερινή παρακολούθηση φοίτησης μαθητών και σχολικής διαρροής.  

    Οι τακτικές επιχορηγήσεις δεν επαρκούν για τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου. Ο εξοπλισμός και τα
διαθέσιμα μέσα του σχολείου δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του  Σχολείου και τέλος

http://4gym-volou.mag.sch.gr/autosch/joomla15/


κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία αιθουσών Μουσικής, εξοπλισμού του Εργαστηρίου Φυσικής, Καλλιτεχνικών
κτλ.

Εν κατακλείδι, μέσα από τη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης, της προηγούμενης χρονιάς, καλλιεργήθηκε και
αναπτύχθηκε η κουλτούρα ενός ανοικτού και σοβαρού προβληματισμού μεταξύ όλων των μελών, γεγονός που
δημιούργησε ευνοϊκό κλίμα στο σχολείο.


