Αποτελέσματα αξιολόγησης του Φροντιστηρίου, της
16ης Νοεμβρίου 2014, από γονείς μαθητών μας της
Γ’ Λυκείου
Μαρούσι 23/01/2015
Αγαπητοί γονείς, των μαθητών μας της Γ’ Λυκείου, 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 με στόχο την ανάδειξη του δυναμικού του παιδιού
σας και επιτυχία στις εξετάσεις.

1. Η εικόνα που είχατε σχηματίσει για το Εκπαιδευτήριο πριν συνεργαστείτε με αυτό, έχει
αλλάξει από τότε και πώς;
Έγινε καλύτερη

65%

Παρέμεινε η ίδια

35%

Έγινε χειρότερη

-

35%

Σχόλιο:

65%

Καλή συνεργασία – κοντά στα παιδιά
Απλά είχα ακούσει πολύ καλά λόγια. Τώρα ξέρω η
ίδια και μπορώ να λέω εξαιρετικά λόγια
Πραγματικό ενδιαφέρον

2. Πιστεύετε ότι η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ εκπληρώνει τις προσδοκίες
σας, όσον αφορά τη φοίτηση του παιδιού σας;
Ναι

87%

Ναι αλλά όχι όλες

13%

Όχι

-

13%

Σχόλιο:

ΕΚΠ: Αυτό γίνεται σε συστηματική βάση
Ναι από μαθησιακή και παιδαγωγική άποψη
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Σε μαθητές που έχουν αδυναμία απαιτείται
μεγαλύτερη φροντίδα και υποβοήθηση με
συμπληρωματικό μάθημα

Αποτελέσματα αξιολόγησης του Φροντιστηρίου, της
16ης Νοεμβρίου 2014, από γονείς μαθητών μας της
Γ’ Λυκείου

3. Η οργάνωση του Εκπαιδευτηρίου είναι, κατά τη γνώμη σας:
Άριστη

73%

Καλή

18%

Με περιθώρια βελτίωσης

9%

9%

18%

73%

Σχόλιο:
Όσο μπορώ να γνωρίζω

4. Η συμπεριφορά και η εξυπηρέτηση των Γραμματέων είναι:
Πολύ καλή

92%

Καλή

6%

Μέτρια

2%

2%
6%

Σχόλιο:
Άριστη

92%

Πάντα ευγενικές και εξαιρετικές

5. Πώς κρίνετε τη διαδικασία της ενημέρωσης των γονέων / κηδεμόνων;
Άριστα οργανωμένη

66%

Ικανοποιητική

31%

Επιδέχεται βελτίωση

3%

Χωρίς καλή οργάνωση

-

3%

31%

Σχόλιο:

66%

Να υπάρχει τρόπος να
προτεραιότητας (Νούμερα)

βλέπουμε

τη

σειρά

ΕΚΠ: ∆ίνονται αριθμοί προτεραιότητας απλά, είναι κάποιοι γονείς που συζητούν
περισσότερο με τους καθηγητές και «φεύγουμε» λίγο από το προκαθορισμένο
ωράριο
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Ο χρόνος που κατανέμεται σε κάθε τμήμα να
είναι πιο συγκεκριμένος
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6. Πώς κρίνετε την επαφή σας με τους καθηγητές κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των
2%
γονέων/κηδεμόνων;
Χρήσιμη και ουσιαστική

98%

Ικανοποιητική

2%

Με περιθώρια βελτίωσης

-

98%

7. Οι προσωπικές συναντήσεις με το ∆ιευθυντή είναι:
Χρήσιμες και ουσιαστικές

96%

Ικανοποιητικές

4%

Ελάχιστα χρήσιμες

-

4%

Σχόλιο:
∆εν έχω γνώμη, δεν έχω συναντηθεί

96%

∆είχνουν ενδιαφέρον και αγάπη

8. H επίδοση του παιδιού σας:
Βελτιώθηκε

90%

∆εν παρουσίασε βελτίωση

10%

Σχόλιο:

10%

Είναι νωρίς ακόμα
Στο Γιάννη βελτιώθηκε, στη Μαρία όχι
Ναι ως προς την εικόνα του γραπτού

90%

Τον κράτησε σε επαφή αλλά δεν τον έπεισε

ΕΚΠ: ;
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Μικρή βελτίωση
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16ης Νοεμβρίου 2014, από γονείς μαθητών μας της
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9. Σε έναν γνωστό σας:
Θα συστήνατε, ανεπιφύλακτα, να εγγράψει το παιδί του
στην ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
82%
Μάλλον θα του σύστηνα να το εγγράψει

18%

∆ε θα του σύστηνα να το εγγράψει

-

Σχόλιο:
Όπως έχω συστήσει και έχουν τις καλύτερες
εντυπώσεις

18%

Ναι ανεπιφύλακτα
Το έχω ήδη κάνει (και περισσότερες από μία
φορές)

82%

Το έχουμε κάνει ήδη. Τουλάχιστον τέσσερα παιδιά
φίλων έχουν εγγραφεί μόνο από σύστασή μας.

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
∆ίδακτρα
Απόσταση

Σχόλιο:
Είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων
Ο καλός συνδυασμός όλων
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Από την καλή οργάνωση και από την ποιότητα των καθηγητών
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12. Υποδείξτε δυο δυνατά σημεία του φροντιστηρίου Εκπαίδευση Θετική – Τεχνολογική

(Παραθέτουμε τις απαντήσεις αυτούσιες και με την αρχική τους σύνταξη).
Καθηγητές – Πρόγραμμα
Καταρτισμένο προσωπικό, άψογη δουλειά υπέροχη συνεργασία και επικοινωνία
παιδιού – καθηγητή
Οργάνωση, καλοί καθηγητές στην τάξη του παιδιού μου
Οργανωμένη δουλειά και εμπειρία πολυετής
Εξαιρετικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Άψογη οργάνωση, οικογενειακό κλίμα
Επικοινωνία γονέων – μαθητών με Φροντιστήριο
Καλοί καθηγητές και ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών
Οργάνωση και παροχή υπηρεσιών
Οι καθηγητές και ο υποστηρικτικός ρόλος
Οι καθηγητές και η οργάνωση
Σωστή διδασκαλία (μάθημα, εξετάσεις, ενημέρωση). Υπεύθυνο προσωπικό –
επαγγελματίες
Καλό προσωπικό και καλή οργάνωση και καλά test προσομοίωσης
Οργάνωση, ενδιαφέρον από τον κ. Πουσπουρίκα για όλους τους μαθητές –
Αποτελεσματικότητα
Οργάνωση και αποτελεσματικότητα
Το διδακτικό προσωπικό διαθέτει πολύ καλές γνώσεις του αντικειμένου σπουδών και
κυρίως μεγάλη εμπειρία χειρισμού των μαθητών στην ιδιαίτερη περίοδο που διανύουν
μέχρι το κατώφλι των εξετάσεων
Επικοινωνία
Φιλικό – οικογενειακό περιβάλλον, Υψηλή εμπειρία, Άρτια γνώση του αντικειμένου
Οργάνωση – Οργάνωση – Συνέπεια
Επαγγελματικότητα και επαφή με τους μαθητές και τους γονείς
Το ενδιαφέρον και η φροντίδα των ιδιοκτητών καθιστούν την «οικογενειακή
επιχείρηση» και οικογενειακή υπόθεση μεταξύ μαθητών και καθηγητών
Πολύ καλό επίπεδο εκπαίδευσης, Άριστη οργάνωση (βιβλία)
Ανθρώπινο προφίλ, επικεντρωμένο στον μαθητή

Καθηγητές
Πολύ καλή οργάνωση, καλοί καθηγητές, οικογενειακό κλίμα
Οι καθηγητές και το προσωπικό
Φιλοσοφία – Οργάνωση, παρακολούθηση διαρκή των μαθητών
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Οργάνωση – Συνεργατικότητα
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16ης Νοεμβρίου 2014, από γονείς μαθητών μας της
Γ’ Λυκείου
Εύκολη πρόσβαση και μικρή απόσταση από κατοικία
Ο καθηγητής Φυσικής (όνομα)
Η στρατηγική της τακτικότητας και συνέπειας στην καθημερινή πορεία εργασιών και
ασκήσεων
Οικογενειακό περιβάλλον, επικοινωνία με παιδιά – γονείς τόσο από πλευράς
εκπαιδευτικής όσο και από την πλευρά της ∆ιεύθυνσης
Ουσιαστική επαφή με τους καθηγητές και τη διεύθυνση
Καλό ανθρώπινο δυναμικό, ευπαρουσίαστοι χώροι
Οργάνωση – Άριστο επίπεδο καθηγητών
Μεγάλη προσπάθεια απέναντι στα παιδιά, Βοήθεια εξατομικευμένη και όχι τυπική
1) Οργάνωση

2) Εκπαιδευτικό δυναμικό

Ασκεί πίεση στους μαθητές και υπάρχει πολύ οργάνωση
Έχει πολύ καλούς εκπαιδευτικούς με πολύ διάθεση δουλειάς και υπομονή για να
δώσουν τα φώτα τους στα παιδιά
Μεθοδικότητα, εμπειρία – πείρα
Καλή οργάνωση, ενημέρωση, συμπεριφορά και συνεργασία με τους γονείς
Οργάνωση και περιβάλλον εκπαίδευσης
Υψηλό επίπεδο καθηγητών, Οργάνωση και υψηλό ενδιαφέρον για την πορεία του
μαθητή
Οργάνωση – Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης
Οργάνωση, Αυστηρό
Η δυνατότης που παρέχετε στους μαθητές να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα συνεχώς
Καθηγητές οργάνωση
∆ιαγωνίσματα στο επίπεδο των πανελλαδικών / καθηγητές με γνώση και κέφι

13. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Κάντε μια παρατήρηση / πρόταση για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
Όλα λειτουργούν άψογα
Μάλλον είμαι αναρμόδιος

Να συνεχίσετε το έργο σας με την ίδια ευαισθησία για την μόρφωση των παιδιών
Θέματα ωραρίου / π.χ. Η μία ώρα Βιολογία την Τρίτη, θα μπορούσε να ενσωματωθεί
σε μια άλλη μέρα

ΕΚΠ: Το είχαμε πέρυσι αλλά δε λειτούργησε…
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Φροντίδα για τους μαθητές

Αποτελέσματα αξιολόγησης του Φροντιστηρίου, της
16ης Νοεμβρίου 2014, από γονείς μαθητών μας της
Γ’ Λυκείου
Θεωρώ ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι άριστες
Εάν είναι δυνατόν το μάθημα της Τρίτης να ενταχθεί ∆ευτέρα ή Τετάρτη ή
Παρασκευή

ΕΚΠ: Ίδε παραπάνω
Να συνεχίσετε με την ίδια φροντίδα και αγάπη το έργο σας.
Θα ήθελα συχνότερη ενημέρωση από τους καθηγητές όταν τα αποτελέσματα των
διαγωνισμάτων δεν είναι καλά ή όταν πέφτει η απόδοσή του.

ΕΚΠ: Υπάρχει ενημέρωση μέσω των παρατηρήσεων που γράφονται, από τους
καθηγητές και τη διεύθυνση, στα τετράδια των τρίωρων διαγωνισμάτων
Συνεχίστε στον ίδιο ρυθμό
Θα ήταν προτιμότερο το πρόγραμμα της ∆ευτέρα και Τετάρτης να μην είναι το ίδιο,
για να είναι πιο εύκολη η προετοιμασία για την Τετάρτη. Επίσης θα βόλευε πολύ να
μην έρχονται τα παιδιά μας μία ώρα κάθε Τρίτη, αν και κατανοώ τον λόγο για τον
οποίο γίνεται αυτό
∆υστυχώς δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Συνεχίστε με την ίδια αγάπη αυτό που κάνετε
Λίγο περισσότερη ψυχολογική υποστήριξη προς τους μαθητές

ΕΚΠ: Κι άλλο; Ο κ. Κώστας Πουσπουρίκας μπαίνει στα τμήματα τουλάχιστον μία
φορά στις 15 και υπάρχει και ειδική ψυχολόγος
Να ενημερώνεται η ιστοσελίδα σε πιο τακτά (τακτικά) διαστήματα

ΕΚΠ: Ναι έχετε δίκιο
∆εν έχω λόγια. ∆εν επιδέχεστε βελτίωση!
∆εν συντρέχει λόγος…
Αν υπάρχει πρόβλημα με την επίδοση του μαθητή να γίνεται ενημέρωση των γονέων

ΕΚΠ: Γίνεται όταν ο μαθητής δεν ανταποκρίνεται στις παροτρύνσεις των καθηγητών
και της διεύθυνσης
Να μην υπάρχουν τόσοι μαθητές στο τμήμα.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
Από το 1975 στο Μαρούσι
ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ
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Υ.Γ.: Η αξιολόγηση θα επαναληφθεί στις 15/2/15

