Μαρούσι 17 Φεβρουαρίου 2013

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες
Το παιδί σας βρίσκεται στην κορυφαία φάση της μαθητικής του ζωής. Φροντίστε αυτούς
τους τρεις μήνες προς τις Πανελλαδικές εξετάσεις να είστε δίπλα του, να του
συμπαρασταθείτε και να το βοηθήσετε.
Αν για οποιοδήποτε θέμα χρειαστείτε τη συμπαράσταση και βοήθειά μας, θα είμαστε δίπλα
σας και δίπλα του.
Με αγάπη προς το παιδί σας
και εκτίμηση προς το πρόσωπό σας.
Κώστας Πουσπουρίκας
Διευθυντής

Αποδελτίωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Φροντιστηρίου της
17ης Φεβρουαρίου 2013 γονέων μαθητών μας της Γ΄ Λυκείου

1.

Η εικόνα που είχατε αρχικά για το Εκπαιδευτήριό μας πώς διαμορφώθηκε στο διάβα της
συνεργασίας μας;
 Έγινε καλύτερη
 Παρέμεινε η ίδια

64%
36%

Κάντε σχόλιο:
- Είχαμε καλή εντύπωση από πέρσι και
παρέμεινε ίδια και φέτος
- Ήταν πάντα άριστη

64%

Κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι μας στα:







Άριστη
Διδασκαλία
55%
Ψυχολογική υποστήριξη
52%
Υποβοήθηση στη σωστή μελέτη
45%
Υποβοήθηση στη διαχείριση χρόνου 35%
Προπόνηση στο γραπτό λόγο με τα
τρίωρα διαγωνίσματα
52%

Πολύ καλή
45%
45%
52%
56%

Καλή
0%
3%
3%
9%

45%

3%

Ε 7-2.1 (έκδοση 1η)

2.

36%

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008

3%

45%

45%

55%

3%

45%

52%

9%

35%

52%

56%

3%

45%
45%

55%
52%

Κάντε σχόλιο:
- Ζητήσαμε επικέντρωση στην προφορική εξέταση
ΕΚΠ: «Γίνεται προφορική εξέταση στους μαθητές με δυσλεξία».

3.

Η οργάνωση του Εκπαιδευτηρίου παρέμεινε:





Άριστη
Πολύ καλή
Καλή
Χρειάζεται βελτίωση και πού

73%
24%
3%
0%

3%

24%

73%

Κάντε σχόλιο:

Σε έναν γνωστό σας θα συστήνατε να εγγράψει
το παιδί του στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θετική Τεχνολογική;





Ανεπιφύλακτα
Ναι
Μάλλον
Όχι

76%
24%
0%
0%

24%

Κάντε σχόλιο:
Σαφώς και θα το σύστηνα, γιατί κι εμένα μου
το συστήσανε και μέχρι στιγμής έχω μείνει ευχαριστημένη

-

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008

76%
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4.

Υποδείξτε δύο δυνατά σημεία του Φροντιστηρίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θετική - Τεχνολογική:
- Οι καθηγητές και τα διαγωνίσματα
- Οργάνωση και συστηματική δουλειά από καταρτισμένους καθηγητές
- Πολύ καλή οργάνωση και συνεργασία
- Οργάνωση, 3ωρα διαγωνίσματα
- Συνέπεια και οργάνωση
- Άριστοι καθηγητές, οργάνωση
- Οργάνωση, προσέγγιση των παιδιών (δεν περιμέναμε προσωπική επαφή από τόσο
-

6.

μεγάλο φροντιστήριο)
Πολύ καλή διδασκαλία, ενημέρωση στους γονείς για την πρόοδο (ειλικρινής)
Συνεργασία – ενημέρωση
Καθηγητές
Υποστήριξη των παιδιών από τους καθηγητές τους
Οργάνωση, μεθοδικότητα
Ψυχολογική υποστήριξη (μαθητών και γονιών), υποβοήθηση στη μελέτη και στη
διαχείριση χρόνου
Τα 3ωρα διαγωνίσματα και ο βαθμός δυσκολίας του, καθηγητές
Καθηγητές, υποστήριξη, οργάνωση
Ψυχολογική υποστήριξη, καλή οργάνωση
Οργάνωση, μέθοδος
Εκπαιδευτικό προσωπικό, ενημέρωση
Η πίστη της μαθηματικού στο παιδί μου
Οργάνωση, μεθοδικότητα
Καλοί καθηγητές, προσωπική επαφή με τους μαθητές
Άριστη εκπαίδευση, οι καθηγητές πολύ κοντά στους μαθητές
Άριστη συνεργασία γονιών – εκπαιδευτικών, άψογη προετοιμασία
Ικανό προσωπικό, ψυχολογική υποστήριξη
Η άρτια οργάνωση, η εμπειρία στις Πανελλαδικές εξετάσεις και στους έμπειρους
καθηγητές που είναι κοντά στα παιδιά και προσπαθούν να τα βοηθήσουν με
οποιοδήποτε τρόπο

Η ενημέρωση της πορείας και επίδοσης του παιδιού σας μέσω της ιστοσελίδας μας:
www.ekpedefsi.gr
Ναι
Όχι
 Αξιοποιήθηκε
83%
17%
 Χρειάζεται βελτίωση
38%
62%

17%

38%
83%

62%
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5.

Κάντε τις υποδείξεις σας:
Δεν έχω γνώμη
Δεν το γνώριζα
Λόγω δικής μου αμέλειας

7.

8.

Πόσο χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο (Internet) για την
ενημέρωσή σας;
 Πολύ
53%
 Λίγο
28%
 Καθόλου
19%

19%
28%

53%

Ελεύθερες παρατηρήσεις για οποιοδήποτε θέμα
- Να αναρτώνται στο site οι επιτυχίες του
-

φροντιστηρίου
Γίνεται καλή δουλειά και με τη θέληση του μαθητή θα υπάρχουν καλά αποτελέσματα
Ψυχολογική υποστήριξη
Τα προσομοιωτικά διαγωνίσματα είναι πιο δύσκολα των Πανελλαδικών με
αποτέλεσμα την απογοήτευση και έλλειψη αυτοπεποίθησης για τις Πανελλαδικές

ΕΚΠ: «Πάντα συζητάμε με τους μαθητές μας για το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων
μας. Για φανταστείτε να βάζαμε συνέχεια απλά θέματα…»
- Εξαιρετική γραμματεία και από τις δύο κοπέλες
- Δεν έχω να κάνω καμία παρατήρηση, είναι όλα άψογα και έτσι θέλω να μείνετε!

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.

Υ.Γ.: Έχουν αναρτηθεί όλες οι απαντήσεις - παρατηρήσεις των γονιών που μας
επεστράφησαν

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
Από το 1975 στο Μαρούσι
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ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

