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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

 

Η σχολική μονάδα ευρίσκεται στα Καλάβρυτα μια μικρή ορεινή κωμόπολη του Νομού Αχαΐας χτισμένη στα
Αροάνια Όρη σε υψόμετρο 735 μέτρων.

Συστεγάζεται με το Γυμνάσιο Καλαβρύτων και το Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων στο συγκρότημα «ΕΥΣΕΒΙΟΣ
ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ». Διαθέτει δύο (2) αίθουσες στο ισόγειο, χωρητικότητας δεκατεσσάρων (14) και δέκα (10) μαθητών
αντίστοιχα, και δύο (2) αίθουσες στον πρώτο όροφο του κτιρίου του ΕΠΑΛ χωρητικότητας δεκατεσσάρων (14)
και είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών αντίστοιχα και επίσης εργαστήριο φυσικών επιστημών χωρητικότητας είκοσι
(20) μαθητών. Χρησιμοποιείται επίσης αίθουσα του πρώτου ορόφου του Γενικού Λυκείου χωρητικότητας
εικοσιτεσσάρων (24) μαθητών ως εργαστήριο Η/Υ. Διαθέτει επιπροσθέτως αίθουσα σε container και από κοινού
με τα συστεγαζόμενα σχολεία διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων αρκετά μεγάλης χωρητικότητας.
Μοιράζεται με το Γενικό Λύκειο την αίθουσα των καθηγητών που ευρίσκεται στο κτήριο του ΓΕΛ.

Το σύνολο των φοιτούντων μαθητών ανέρχεται στους πενήντα έναν (52) εκ των οποίων οι δεκατρείς είναι
μαθητές με προσφυγικό υπόβαθρο διαμένοντες στην δομή φιλοξενίας προσφύγων της πόλης. Οι μισοί περίπου
μαθητές διαμένουν σε γειτονικά χωριά όπου ασκούν αγροτικές εργασίες στο πλαίσιο των οικογενειακών τους
υποχρεώσεων και μεταβαίνουν στο σχολείο με ιδιωτικά ή δημόσια μέσα μεταφοράς (ταξί, αστικό ΚΤΕΛ).

Ο σύλλογος διδασκόντων αριθμεί δεκατέσσερις (14) εκπαιδευτικούς. Κάθε χρόνο αλλάζει σύσταση
ανανεούμενος εξαιτίας της ελλείψεως οργανικών θέσεων για την μονάδα. Υπάρχουν μόνον δύο (2) οργανικές
θέσεις, μια εξ’ αυτών εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ86 η οποία απουσιάζει με απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας
στην Αθήνα και η δεύτερη εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ80 που σταθερά συμμετέχει στο Σύλλογο κάθε χρόνο. Για τις
υπόλοιπες ειδικότητες τοποθετούνται κάθε χρόνο αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή/και μόνιμοι ευρισκόμενοι στην
διάθεση του ΠΥΣΔΕ η/και μόνιμοι με διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου. Οι περισσότεροι εξ' αυτών διαμένουν
στην Πάτρα (140 χλμ) από όπου μετακινούνται καθημερινώς προς την μονάδα. 

Επιπροσθέτως στο σχολείο υπηρετούν δύο εκπαιδευτικοί ΠΕ02 και ΠΕ03 για τέσσερις ώρες ανά εβδομάδα
έκαστος, στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΝΑΕ και μια εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 για δεκαπέντε (15) ώρες
εβδομαδιαίως για την ΤΥ ΖΕΠ Ι που λειτουργεί παράλληλα με τα γενικά τμήματα για να εξυπηρετήσει τις
αυξημένες γλωσσικές, επικοινωνιακές ανάγκες των παιδιών με προσφυγικό υπόβαθρο.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία



Θετικά σημεία

Ως θετικά σημεία αποτυπώνονται: Η δημιουργική διάθεση και η επιστημονική συγκρότηση των εκπαιδευτικών, ο
μικρός αριθμός των φοιτούντων μαθητών, η άψογη συνεργασία με τον δήμο Καλαβρύτων και η προσδοκία
αρκετών μαθητών για την ουσιαστική απόκτηση γνώσης και ακόμη την επιτυχή συμμετοχή στις πανελλαδικές
εξετάσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση αποτελούν: Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, οι επισκέψεις σε χώρους
μάθησης, η έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικών των τάξεων και της ΤΥ ΖΕΠ Ι, η δημιουργία εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας, η δημιουργία συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
από τους διδάσκοντες. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση


