Αποδελτίωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Φροντιστηρίου της 11ης
Νοεμβρίου 2012, γονέων μαθητών μας της Γ΄ Λυκείου
1. Η εικόνα που είχατε σχηματίσει για το Εκπαιδευτήριο πριν
συνεργαστείτε με αυτό, έχει αλλάξει από τότε και πώς;
 Παρέμεινε η ίδια
51%
 Έγινε καλύτερη
49%
 Έγινε χειρότερη
-

2. Πιστεύετε ότι η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
εκπληρώνει τις προσδοκίες σας, όσον αφορά τη φοίτηση του παιδιού
σας;
 Ναι
87,5%
 Ναι αλλά όχι όλες
12,5%
 Όχι
-

3. Η




οργάνωση του Εκπαιδευτηρίου είναι, κατά τη γνώμη σας:
Άριστη
76%
Καλή
17%
Με περιθώρια βελτίωσης
7%

4. Η




συμπεριφορά και η εξυπηρέτηση των Γραμματέων είναι:
Πολύ καλή
98%
Καλή
2%
Μέτρια
-

6. Πώς κρίνετε την επαφή σας με τους καθηγητές κατά την διάρκεια της
ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων;
 Χρήσιμη και ουσιαστική
88%
 Ικανοποιητική
12%
 Με περιθώρια βελτίωσης
-
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5. Πώς κρίνετε τη διαδικασία της ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων;
 Άριστα οργανωμένη
64%
 Ικανοποιητική
31%
 Επιδέχεται βελτίωση
5%
 Χωρίς καλή οργάνωση
-

2%

7. Οι




προσωπικές συναντήσεις με το Διευθυντή
Χρήσιμες και ουσιαστικές
Ικανοποιητικές αλλά με ελλείψεις
Ελάχιστα χρήσιμες

8. H επίδοση του παιδιού σας:
 Βελτιώθηκε
 Δεν παρουσίασε βελτίωση

είναι:
92%
5%
3%

5%

92%

87%
13%

9. Σε έναν γνωστό σας:
 Θα συστήνατε, ανεπιφύλακτα, να εγγράψει
το παιδί του στην Εκπαίδευση Θετική Τεχνολογική
 Μάλλον θα του σύστηνα να το εγγράψει
 Δε θα του σύστηνα να το εγγράψει

90%
10%
-

10. Πώς επιλέγεται η εγγραφή σε ένα Φροντιστήριο;
 Φήμη
 Σύσταση από φίλο των γονιών
 Σύσταση από φίλο του παιδιού
 Επειδή είναι αυστηρό
 Επειδή «ακούγεται» ότι έχει επιτυχίες
 Δίδακτρα
 Απόσταση

28%
29%
12%
14%
5%
7%
5%

11. Εσείς πώς επιλέξατε το φροντιστήριο Εκπαίδευση Θετική - Τεχνολογική;
-

Βασιστήκαμε στην επαγγελματικότητα, ακεραιότητα, τιμιότητα, καλοσύνη του
Διευθυντή και των συνεργατών του.
Από φίλους και επειδή έμεινα ευχαριστημένη από την προηγούμενη χρονιά.
Σύσταση από φίλο του παιδιού / Εξαιρετική πρώτη επαφή / Δίδακτρα
Επειδή γνωρίζω ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά.
Από συστάσεις παιδιών και γονέων.
Τυχαία και πιστεύω ότι έκανα καλή επιλογή για το παιδί μου
Μέσω γνωστών γονιών παιδιών που φοίτησαν στο Φροντιστήριο.
Από γνωστή
Σύσταση από άλλους
Κριτήριο η καλή φήμη και οι επιτυχίες
Λόγω του προηγούμενου παιδιού
Από λεγόμενα φίλων γονέων, δίδακτρα και την επιλογή των καθηγητών
Επειδή είναι αυστηρό και έχει καλή οργάνωση
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(Παραθέτουμε τις απαντήσεις αυτούσιες και με την αρχική τους σύνταξη).

-

Φήμη και συστάσεις
Από γονείς παιδιών μαθητών σας
Εξαιτίας της φήμης του, των επιτυχιών και της οργάνωσής του.
Σύσταση από γονείς συμμαθητών.
Σύσταση από φίλο μας
Σύσταση, απόσταση και δίδακτρα
Έχει σωστή βάση στην οργάνωση και σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τη διαχείριση
του διαβάσματος των μαθητών
Προσωπική έρευνα στα Φροντιστήρια της περιοχής
Μετά από συζήτηση με τη Διεύθυνση
Σύσταση από φίλο
Η επιλογή έγινε με βάση και την προσωπική επαφή και συζήτηση με τον Διευθυντή.

12. Υποδείξτε δυο δυνατά σημεία του φροντιστηρίου Εκπαίδευση Θετική - Τεχνολογική
Οργάνωση, μεθοδολογία, βιβλία, διαγωνίσματα, καλοί καθηγητές.
Υψηλό επίπεδο. Αυστηρό.
Εξαιρετικό κλίμα, καθηγητές με προσωπικότητα.
Οργάνωση, μέθοδος προετοιμασίας
Ικανοποιητική προετοιμασία, υψηλές απαιτήσεις
Πολύ καλή οργάνωση, άψογη δουλειά
Δε γνωρίζω ακόμα. Απ’ ότι βλέπω είναι η αυστηρότητα, η οργάνωση και κυρίως η
συμπαράσταση στα παιδιά.
Είναι νωρίς για να ΄χω άποψη.
Έμπειροι καθηγητές, ψυχολογική υποστήριξη στους μαθητές.
Οργάνωση και συστηματική δουλειά τόσο με τους μαθητές όσο και με τους γονείς.
Δουλεύετε σωστά και καλά
Πολύ καλοί καθηγητές
Οργάνωση και καθηγητές
Οργάνωση, παροχή γνώσεων
Καθηγητές, αυστηροί κανόνες
Οργάνωση και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την απόδοση των παιδιών
Σοβαρό πρόγραμμα και υπεύθυνη αντιμετώπιση
Είναι κοντά στους μαθητές, καλή επικοινωνία με γονείς
Καταρτισμένοι καθηγητές και άρτια οργάνωση
Οργάνωση και προσοχή στην λεπτομέρεια
Άριστους καθηγητές και οργάνωση.
Οργάνωση και συνέπεια
Έχω επιφυλάξεις για να υποδείξω
Οργάνωση και αυστηρότητα
Έμπειροι καθηγητές, καλή οργάνωση
Είναι αυστηρό. Έχει σωστή επικοινωνία με τους καθηγητές τη γραμματεία και τον
Διευθυντή.
Συστηματική προσέγγιση των θεμάτων για ανάπτυξη και μελέτη
Συστηματική παρακολούθηση από τον διδάσκοντα, των μειονεκτημάτων των
μαθητών και την αντιμετώπισή τους.
13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
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-

Κάντε μια παρατήρηση / πρόταση για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
Να δίνονται τα αποτελέσματα των ασκήσεων στη Χημεία
ΕΚΠ: «Θα ληφθεί υπόψη»
-

Δώστε περισσότερο βάρος στη μεθοδολογία
ΕΚΠ: «Το κάνουμε ήδη»

-

Συνεχίστε την καλή δουλειά. Εσείς είστε τα καλύτερα παραδείγματα ήθους και
επιτυχίας για τους μαθητές σας.

-

Άψογοι, δεν έχω να κάνω κάποια παρατήρηση

-

Είμαι ευχαριστημένη

-

Θέλω περισσότερη αυστηρότητα για τον γιό μου

-

Εσείς ξέρετε καλύτερα.

Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι όλα όσα μας
επισημάνατε θα ληφθούν σοβαρά υπόψη προκειμένου να σας προσφέρουμε ακόμα
καλύτερες και πιο αξιόπιστες υπηρεσίες εκπαίδευσης.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
Από το 1975 στο Μαρούσι
ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ
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