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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  μαθητικό δυναμικό του 4ου Λυκείου Αμαρουσίου-Ζεκάκειο κατά το σχολικό έτος
2020-2021 ανερχόταν σε 175 μαθητές/τριες. Η Α΄ Λυκείου είχε 65 μαθητές/τριες, η
Β΄Λυκείου 48 και οι Γ΄Λυκείου 62, αντίστοιχα. Οι εκπαιδευτικοί που
απασχολήθηκαν στη σχολική μονάδα ήταν συνολικά είκοσι, εκ των οποίων οι τρεις
τοποθετήθηκαν για το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης. Επίσης, υπηρέτησε στο
σχολείο Σχολική Ψυχολόγος για το διάστημα Ιανουάριος 2021 έως Μάρτιος 2021,
ενώ τις υπηρεσίες τους προσέφεραν δύο καθαρίστριες, προκειμένου να
εξυπηρετηθούν οι μεγάλες ανάγκες, λόγω του COVID 19.

Το σχολείο διαθέτει δέκα σχολικές αίθουσες, Εργαστήριο Χημείας-Βιολογίας,
Εργαστήριο Φυσικής,  Εργαστήριο Πληροφορικής και αίθουσα Βιβλιοθήκης.
Διαθέτει, επίσης, Γραφείο Διεύθυνσης, Γραφείο Καθηγητών, γραφείο για τη Φυσική
Αγωγή και δύο αποθήκες. Σε όλες τις αίθουσες και στα γραφεία υπάρχει σταθερή
καλωδίωση διαδικτύου και στην πλειοψηφία τους είναι εξοπλισμένες με
βιντεοπροβολέα. Όλοι οι χώροι κλιματίζονται, ενώ θερμαίνονται από κλειστό
κύκλωμα καλοριφέρ φυσικού αερίου. Η πρόσβαση για τα εμποδιζόμενα άτομα είναι
ευχερής, καθώς συντελείται με ράμπα αλλά και ανελκυστήρα, ενώ στη διάθεσή τους
υπάρχει ειδική τουαλέτα ΑμεΑ. Όλες οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών,
καθώς και των εκπαιδευτικών, καλύπτονται με σύγχρονα εποπτικά μέσα, με
σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, laptop, tablet και με τρία φωτοτυπικά
μηχανήματα. Με το συστεγαζόμενο 4ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου διαχειρίζεται μία
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο, δύο γήπεδα πετοσφαίρισης, ένα γήπεδο
καλαθοσφαίρισης αλλά και έναν χώρο ιατρείου.



Το σχολείο είναι ενταγμένο στο αστικό περιβάλλον του Δήμου Αμαρουσίου, στην
περιοχή Νέο Μαρούσι-Πολύδροσο, που χαρακτηρίζεται από μέσο κοινωνικό επίπεδο,
το οποίο γνωρίζει, ωστόσο, δημογραφική και οικοδομική ανάπτυξη από το 2000.Στην
περιοχή λειτουργούν Πολιτιστικοί Σύλλογοι με τους οποίους το σχολείο
συνεργάζεται, όπως άριστη είναι και η συνεργασία του με τη δημοτική αρχή.

Για το χρονικό διάστημα από 6 Νοεμβρίου 2020 έως 12 Απριλίου 2021  το σχολείο
ανέστειλε τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και στη θέση της
πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως εκπαίδευση με ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Ολοκληρώθηκε η διδακτέα ύλη και για τις τρεις τάξεις, τέθηκαν δοκιμασίες μέσω e
class και στα δύο τετράμηνα. Καταχωρίστηκαν, επίσης, οι βαθμολογίες και στα δύο
τετράμηνα, ενώ η εξαγωγή των Προαγωγικών και Απολυτηρίων αποτελεσμάτων
ήταν απρόσκοπτη. Μάλιστα, ο Σύλλογος Διδασκόντων καταθέτει την ικανοποίησή
του για τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021, τόσο ως προς το
ποσοστό των επιτυχιών (84%), όσο και γιατί μεγάλος αριθμών τελοιφοίτων
παρακολουθεί πλέον πανεπιστημιακές σπουδές σε Σχολές της πρώτης του
προτίμησης.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Λειτούργησε αποτελεσματικά ο προγραμματισμός της διδακτέας ύλης. Όχι μόνο
ολοκληρώθηκε η ύλη αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις (Γ΄ Λυκείου) υπήρξε
πρόνοια για επαναληπτικά μαθήματα και διαγωνίσματα εφ όλης της ύλης. δεν
εμφανίστηκαν φαινόμενα σχολικής βίας ή εκφοβισμού. Ενθαρρύνονται οι δράσεις
και επιβραβεύονται η ορθή συμπεριφορά.

Σημεία προς βελτίωση

Να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της καθυστερημένης προσέλευσης των
μαθητών/τριών, ιδιαίτερα την πρώτη διδακτική ώρα. Να προκληθούν δράσεις για
την ενημέρωση των μαθητών/τριών για σύγχρονα κοινωνικά θέματα (αγωγή υγείας,
ηλεκτρονικό έγκλημα, εθισμός).

Διοικητική λειτουργία



Θετικά σημεία

Οι στόχοι που τίθενται επιτυγχάνονται και υπάρχει συντονισμός στην
καθημερινότητα του σχολείου. Όλη η σχολική κοινότητα ενημερώνεται και δεν
εντοπίζονται ανυπέρβλητα εμπόδια στη λειτουργία του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Να επιδιωχθεί η δημιουργία κλειστού αθλητικού χώρου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η διάθεση των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, ιδιαίτερα στην τεχνολογία που
αφορά τη διδασκαλία.

Σημεία προς βελτίωση

Να επιδιωχθεί η συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαικά προγράμματα.


