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Αγαπητοί μαθητές/μαθήτριες 

Κάνοντας την αποδελτίωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, διαβάσαμε όλες τις προσωπικές 

παρατηρήσεις – σχόλια και πήραμε αρκετά μηνύματα. Σε κάποια απαντήσαμε αμέσως και όλα τα 

υπόλοιπα θα τα αξιοποιήσουμε σύντομα. 

Σας ευχαριστούμε θερμά. Τα πρωτότυπα θα είναι στη διάθεσή σας μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. 

Με αγάπη 

«Εκπαίδευση Θετικών & Οικονομικών επιστημών» 

 

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ 

 

1. Γενική εντύπωση για το Φροντιστήριο:    

Εξαιρετική   38% 

Πολύ καλή   54% 

Καλή    6% 

Μέτρια    2% 

 

 

 

 

2. Η εντύπωση σας για τη λειτουργία της γραμματείας: 

Εξαιρετική   52% 

Πολύ καλή   37% 

Καλή    9% 

Μέτρια    2% 
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3. Η άποψή σας για τη λειτουργικότητα των 

αιθουσών: 

Εξαιρετική  28% 

Πολύ καλή  44% 

Καλή   22% 

Μέτρια   6% 

 

 

 

 

4. Τα μαθήματα του φροντιστηρίου με βοηθάνε :    

Πολύ    64% 

Αρκετά   32% 

Λίγο   4% 

 

 

 

 

 

5. Βελτιώθηκε η απόδοσή σου στο Σχολείο; 

Πάρα πολύ  8% 

Πολύ    64% 

Ικανοποιητικά  18% 

Λίγο   10% 
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6. Οι προσωπικές συνεντεύξεις με τον κ. Πουσπουρίκα είναι: 

Χρήσιμες και ουσιαστικές    59% 

Ικανοποιητικές     38% 

Ελάχιστα χρήσιμες έως αδιάφορες   3% 

 

 

 

 

7. Στο φροντιστήριο αισθάνεσαι ότι: 

Ενδιαφέρονται για σένα προσωπικά   47% 

Ενδιαφέρονται γενικά    50% 

∆είχνουν ενδιαφέρον ρουτίνας   3% 

 

 

 

 

 

8. Θα προέτρεπες σε γνωστό / φίλο σου να παρακολουθήσει μαθήματα στο 

φροντιστήριο ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ; 

Θα τον προέτρεπα ανεπιφύλακτα   66% 

Μάλλον θα τον προέτρεπα   32% 

∆εν θα τον προέτρεπα    2% 
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9. Τι σε κουράζει από αυτά που σου προσφέρει το φροντιστήριο; 

Οι πολλές ώρες μαθημάτων  40% 

Οι πολλές ασκήσεις    60% 

ΚΑΝΕ ΠΡΟΤΑΣΗ: 

 Όχι τόσες ασκήσεις, δεν προλαβαίνω του σχολείου 

ΕΚΠ: Ελήφθη υπόψη 

 Τίποτε 

 ∆ιάλλειμα ανά ώρα 

ΕΚΠ: Αν κάναμε ανά 45 λεπτά διάλλειμα ούτε 35 λεπτά μάθημα δεν θα προλαβαίναμε 

 Ο συνδυασμός των ασκήσεων του σχολικού και το Φροντιστηριακού 

 Θα προτιμούσα να σπάσουμε τα μαθήματα σε περισσότερες μέρες και λιγότερες ώρες. 

ΕΚΠ: Θα χάνατε πολύ χρόνο στο πήγαινε – έλα  

 Όχι όμως λόγω της ποσότητας αλλά λόγω τις δυσκολίας τους 

 Πολλές ασκήσεις που μας βάζουν είναι ίδιες αν όχι παρόμοιες και πιστεύω πως πρέπει να 
γίνει ένας διαχωρισμός των ασκήσεων αυτών για να γλιτώνουμε λίγο χρήσιμο χρόνο 

ΕΚΠ: Πολλές ασκήσεις είναι απλώς για εξάσκηση 

 Οι ασκήσεις που δεν καταλαβαίνω 

ΕΚΠ: Γι’ αυτό έρχεσαι, για να λύνεις τις απορίες σου. 

 Να μην ερχόμαστε 

ΕΚΠ: Προσωπική σου επιλογή ο ερχομός. 

 ∆εύτερο διάλειμμα θα βοηθούσε πολύ    

ΕΚΠ: Ίδε παραπάνω 

 Το ωράριο των μαθημάτων θα ήθελα να ήταν πιο αργά 

ΕΚΠ: Θα συμπαρέσυρε όλο το βραδινό πρόγραμμα 

 Ορισμένες φορές ο αριθμός των ασκήσεων, αλλά όχι πάντα 
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 όμως με ένα σωστό προγραμματισμό βγαίνει 

ΕΚΠ: Γι’ αυτό σας συστήνουμε το χρονοδιάγραμμα μελάτης 

 Πιο πολλές μέρες, λιγότερες ώρες     

ΕΚΠ: Ίδε παραπάνω 

 Αν και άλλα Φροντιστήρια έχουν παραπάνω ώρες ακόμη και οι 9 φαίνονται πολλές. Οι 
ασκήσεις είναι υπερβολικές 

 Κυριακή , Τρίτη, Πέμπτη κοιμάμαι στις 1 λόγω των πολλών ασκήσεων. Θα ήταν πιο 
βολικό για το πρόγραμμά μου να έχουμε λιγότερες ασκήσεις 

ΕΚΠ: Ελήφθη υπόψη 

 ∆εν κουράζομαι από το Φροντιστήριο αλλά από το σχολικό 8ωρο 

 ∆εν έχω κάποιο πρόβλημα, αλλά ίσως θα μπορούσαν να προταθούν τρόποι διαχείρισης 
χρόνου 

ΕΚΠ: Αυτό γίνεται. Πιστεύω ότι σου δόθηκε χρονοδιάγραμμα μελέτης όπως πήραν πάρα 
πολύ μαθητές. 

 Ίσως λιγότερες ασκήσεις λόγω της πίεσης και άλλων δραστηριοτήτων 

ΕΚΠ: Ελήφθη υπόψη 

 

 

10. Υπόδειξε δύο δυνατά σημεία του φροντιστηρίου ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:  

(Βάλαμε όλες τις απόψεις που μας διατυπώθηκαν και με τη σύνταξή τους) 

 Σου λύνουν όλες τις απορίες, Σε βοηθούν να βελτιωθείς 

 1) Η μεγάλη πείρα των περισσότερων καθηγητών 2) Η σωστή κατανομή των μαθητών 
στα τμήματα ανάλογα με την επίδοσή τους με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του 
μαθήματος 

 Απεριόριστα δωρεάν ιδιαίτερα για κάλυψη κενών, Ψυχολογική υποστήριξη 

 «Ταλαντούχοι» καθηγητές ⇒ Εύκολη κατανόηση / Οι επιτυχίες του Φροντιστηρίου 

 Καλή κατανομή μαθητών σε τμήματα με βάση την δυναμικότητα 
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 Πολύ καλοί καθηγητές και καλές υποδομές 

 Οι καθηγητές / Η επαφή καθηγητών – μαθητών  

 Μεταδοτικοί καθηγητές 

 Οι καθηγητές, Ο τρόπος μαθήματος 

 Μεταδοτικότητα, προσωπική σύνδεση με τους καθηγητές 

 1) Οι καθηγητές κάνουν καλά τη δουλειά τους   2) Πολύ καλή οργάνωση σε όλα 

 Πάντα λύνουμε τις ασκήσεις, Λύνουμε απορίες 

 Πολύ καλά βιβλία και καλό περιβάλλον 

 Καθηγητές και υποδομή 

 ∆ιδασκαλία, εξάσκηση 

 ∆ίνεται χρόνος για τη λύση αποριών και γίνεται αρκετή εξάσκηση. Επίσης τα βιβλία του 
Φροντιστηρίου προσφέρουν σημαντική βοήθεια 

 Καλή οργάνωση μαθήματος, σαφήνεια και κατανόηση 

 Σου λύνουν όλες τις απορίες. Σε βοηθάνε να βελτιωθείς 

 Όλα τα σημεία είναι δυνατά 

 Έμπειροι καθηγητές 

 Ο πατέρας και γιός κ. Πουσπουρίκας βοηθάνε πολύ τους μαθητές 

 Οι επιτυχίες, Οι επιλεγμένοι καθηγητές 

 Υπάρχουν καλοί καθηγητές (ονόματα) που μας κάνουν ενδιαφέρον το μάθημα 

 Ενδιαφέρον για τον μαθητή, πολύπλευρη εκπαίδευση 

 Φιλική ατμόσφαιρα, επιμονή για την κατανόηση των μαθημάτων 

 Καλοί καθηγητές, Καλή οργάνωση 

 1) ∆υνατές ασκήσεις   2) Πρόθυμοι καθηγητές 

 1) Το προσωπικό   2) Τα βιβλία 

 Μας αντιμετωπίζετε και μας βλέπετε ως μελλοντικά άτομα μιας κοινωνίας, μας 
προετοιμάζετε πλήρως για τα πάντα και ψυχολογικά αλλά και πρακτικά σε ασκήσεις και 
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τα πάντα. Είστε ενημερωμένοι και όλοι οι καθηγητές έχουν διάθεση για να μας διδάξουν 
και να σταθούν δίπλα μας ώσπου να ορθοποδήσουμε 

 Οργάνωση / καθηγητές 

 Το μάθημα είναι πολύ καλό, Βοηθάνε αρκετά οι καθηγητές, Τα βιβλία είναι κατανοητά. 

 Η βολική θέση, καθηγητές 

 Τα μαθήματα (οι καθηγητές) και ο καθηγητής μας της Χημείας 

 Καλά και αισιόδοξα μαθήματα 

ΕΚΠ: ; 

 Μας επαναφέρει το τρένο όταν αφαιρενώμαστε από το μάθημα. Ύπαρξη κλιματισμού 

ΕΚΠ: !!! 

 1) Καλή οργάνωση, καλοί (εκτός από εξαιρέσεις) καθηγητές 

 Σε μαθαίνουν να σκέφτεσαι σωστά, Σε βοηθούν να βελτιωθείς 

 Τοποθεσία (ήσυχο μέρος), ∆ιαθεσιμότητα για κάθε μας απορία! (Βαθμοί online) 

 Κατανοητό μάθημα, Οι ασκήσεις των βιβλίων με βοηθούν 

 Οργάνωση, απαιτητικότητα 

 Οι καθηγητές, το σημείο (δίπλα στο σταθμό) 

 A/C, εξαιρετικοί καθηγητές 

 Η τοποθεσία του, κάποιοι από τους καθηγητές 

 Καθηγητές! Οι εγκαταστάσεις 

 Καλοί καθηγητές 
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11. Κάνε μια πρόταση - παρατήρηση για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας 

(για σένα). (Βάλαμε όλες τις προτάσεις που είχαμε) 

 Όχι τόσες ασκήσεις 

ΕΚΠ: Ελήφθη υπόψη 

 Να μην έχουμε τόσα πολλά για το σπίτι 

ΕΚΠ: Ελήφθη υπόψη 

 Τίποτα 

 Περισσότερη εστίαση στο σχολείο όταν υπάρχει κάποιο διαγώνισμα ενόψει 

ΕΚΠ: Ναι 

 Λιγότερες ασκήσεις για το σπίτι 

ΕΚΠ: Ελήφθη υπόψη 

 Να μην χάνουμε το διάλλειμα 

ΕΚΠ: Οι καθηγητές στην προσπάθειά τους να ολοκληρώσουν κάτι στο μάθημα, «τρώνε» 
κάποια λεπτά από το διάλλειμα. ∆ικό σας θέμα να υπενθυμίζετε… 

 Τακτικές συνεντεύξεις με ∆ιευθυντή 

ΕΚΠ: Ναι θα γίνονται 

 Μεγαλύτερα θρανία 

ΕΚΠ: !!! 

 Λιγότερες ασκήσεις 

ΕΚΠ: Ελήφθη υπόψη 

 Μεγαλύτερο διάλλειμα. Επίσης την Παρασκευή έχουμε τα δύο πιο δύσκολα μαθήματα και 
τη δεύτερη ώρα κουραζόμαστε και δεν μπορούμε να αποδώσουμε 

 Όλα είναι καλά 

 Ίσως αν οι πίνακες με κιμωλία αντικατασταθούν με πίνακες με μαρκαδόρους 

ΕΚΠ: Είχαμε παλιά και διαμαρτυρήθηκαν οι καθηγητές επειδή όταν ακουμπούσαν, κατά 
λάθος, λερώνονταν και καταστρέφονταν τα ρούχα τους. 
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 Τακτικές συναντήσεις (ανά 2 μήνες έστω) με τον κ. Πουσπουρίκα. Ένα τεστ για 
επαγγελματικό προσανατολισμό (αν γίνεται). ∆εν γνωρίζω αν είναι ήδη 
προγραμματισμένο 

ΕΚΠ: Ναι, υπομονή. Θα το δεις. 

 Θα προτιμούσα ένα μεγαλύτερο ασανσέρ λόγω του γονάτου μου γιατί ασκώ πίεση σε 
αυτά ανεβαίνοντας τα σκαλιά 

ΕΚΠ: !!! 

 Μετακίνηση της αρχής των μαθημάτων ελαφρά πιο αργά, δηλαδή 10 – 15 λεπτά 
αργότερα 

ΕΚΠ: Θα συμπαρέσυρε όλο το βραδινό πρόγραμμα 

 Πίνακες με μαρκαδόρους 

ΕΚΠ: Ίδε παραπάνω 

 Κυλικείο, περισσότερες τουαλέτες 

ΕΚΠ: !!! 

 Πίνακες αλουμινίου 

ΕΚΠ: Ίδε παραπάνω 

 Το κλιματιστικό να μη με χτύπαγε (αλλά δεν είναι κάτι που δεν μπορώ να το αντέξω) 

ΕΚΠ: !!! 

 Οι ώρες διδασκαλίας είναι δύσκολες ώρες, μέσα στις οποίες συνήθιζα να χαλαρώνω 

ΕΚΠ: Τα πάντα ρει. Να προσαρμόζεσαι. 

 Να βελτιωθούν οι καρέκλες 

ΕΚΠ: Ναι 

 Γνωρίζω ότι το μελάνι κοστίζει αλλά λίγο χρώμα στα βιβλία τονώνει τη διάθεση! 
Σκεφτείτε το! 

ΕΚΠ: Τα βιβλία μας είναι Θετικών Επιστημών άρα έχουν στην πλειονότητά τους 
ασκησολογία. Ίδε, τουλάχιστον, εξώφυλλα 

 Αντικουνουπικά στις αίθουσες 

ΕΚΠ: ! 
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 Περισσότερες μέρες και λιγότερες ώρες κάθε φορά γιατί μετά δεν προλαβαίνουμε να 
διαβάσουμε για το σχολείο 

ΕΚΠ: Ίδε παραπάνω 

 Καμία 

 

 

 

 

 

ΥΓ.  1) Έχουμε βάλει τις απαντήσεις με τη δική σας σύνταξη για να τις αναγνωρίζετε.

 2) Η αξιολόγηση έγινε στον μήνα Οκτώβριο οπότε λογικό είναι να μην είχατε 

ακόμα προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. 

 3) Θα ακολουθήσει το Φεβρουάριο νέα αξιολόγηση 


