Αποδελτίωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Φροντιστηρίου
της 23ης Φεβρουαρίου 2014
των γονέων 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.

Έχουν αποδελτιωθεί όλες οι απαντήσεις - παρατηρήσεις των γονιών
που μας επεστράφησαν

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
Από το 1975 στο Μαρούσι
ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

Υ.Γ.: Στις απαντήσεις κρατήθηκε η ίδια σύνταξη που υπάρχει στα φύλλα
Ε 7-2.1 (έκδοση 1η)

αξιολόγησης στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέχρι τις 15
Μαρτίου 2014.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Η εικόνα που είχατε αρχικά για το Εκπαιδευτήριό μας
πώς διαμορφώθηκε στο διάβα της συνεργασίας μας;
 Έγινε καλύτερη

77%

 Παρέμεινε η ίδια

23%

ΚΑΝΤΕ ΣΧΟΛΙΟ:
 Οι καθηγητές είναι κατανοητοί. Αντιλαμβανόμαστε τη βελτίωση του παιδιού στις
αδυναμίες του.
 Ήταν καλή και παρέμεινε καλή.
 Είμαι απολύτως ευχαριστημένη.

2. Κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι μας στα:
Άριστη

Πολύ καλή

Καλή

 Διδασκαλία

13

20

0

 Ψυχολογική υποστήριξη

15

15

3

 Υποβοήθηση στη σωστή μελέτη

12

17

4

 Υποβοήθηση στη διαχείριση χρόνου

9

12

6

17

14

0

 Προπόνηση στο γραπτό λόγο με τα
τρίωρα διαγωνίσματα
ΚΑΝΤΕ ΣΧΟΛΙΟ:
 Αυτό που μετράει είναι ότι το παιδί μου έρχεται με μεγάλη ευχαρίστηση στο
Φροντιστήριο.

 Άριστη

52%

 Πολύ καλή

45%

 Καλή

3%

 Χρειάζεται βελτίωση και πού

0
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Ε 7-2.1 (έκδοση 1η)

3. Η οργάνωση του Εκπαιδευτηρίου παρέμεινε:

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

75%

 Ναι

22%

 Μάλλον

3%

 Όχι

0

ΚΑΝΤΕ ΣΧΟΛΙΟ:
 Αγκαλιάζουν τα παιδιά και τα κάνουν να νοιώθουν ασφαλή.

5. Υποδείξτε δύο δυνατά σημεία του Φροντιστηρίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θετική Τεχνολογική:
 1) Οργάνωση 2) Καθηγητές (τόσο στην ποιότητα της διδασκαλίας, όσο και στην
προσωπική επαφή με κάθε παιδί χωριστά).
 Οργάνωση, μεθοδικότητα και σεβασμός στο παιδί.
 Πρακτική προσήλωση στο στόχο σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες του μαθητή.
Επισήμανση συνεχής σε σχέση με τις αδυναμίες του μαθητή με στόχο το καλό
αποτέλεσμα.
 Οργάνωση και υποστήριξη.
 Καθηγητές.
 Οργάνωση, ενδιαφέρον.
 Οργάνωση

του

εκπαιδευτικού

χρόνου

του

υποψηφίου.

Υψηλό

επίπεδο

εκπαιδευτικών.
2) Αμέριστη συμπαράσταση από τους

γονείς.
 Συνέπεια, υποστήριξη.
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Ε 7-2.1 (έκδοση 1η)

 1) Συνέπεια και γνώση των διδασκόντων.

 Συνέπεια, οργάνωση.
 Οργάνωση, συνέπεια.
 Συχνές επαναλήψεις. Αναλυτικά βοηθήματα. Καλή οργάνωση.
 Καλή ενημέρωση γονέων, καλούς καθηγητές.
 ∆ιδασκαλία – Οργανωτικότητα.
 Συνεχή παρακολούθηση του μαθητή.
 Εμπειρία – Γνώση του αντικειμένου. Ανθρώπινη προσέγγιση.
 Καλοί καθηγητές – Καλές τιμές – Πολύ καλό !!
 ∆ιδασκαλία (καθηγητές) Υποστήριξη μαθητών.
 ∆ύο δυνατά σημεία του Φροντιστηρίου είναι 1) Συνεχής ενημέρωση 2) Βιβλία.
 Η οργάνωση και οι καθηγητές.
 Το ενδιαφέρον για κάθε μαθητή ξεχωριστά, τα διαγωνίσματα είναι σωστά
οργανωμένα.
 Καλοί καθηγητές, καλή οργάνωση.
 1) Μεγάλο ενδιαφέρον των καθηγητών

2) Παροχή εκπαιδευτικού υλικού στους

μαθητές.
 Οργάνωση. Καθηγητές.
 Οι διδάσκοντες. Η υποστήριξη η ψυχολογική.
 Καλοί καθηγητές.

Ε 7-2.1 (έκδοση 1η)

 Ψυχολογική υποστήριξη, καλοί καθηγητές.
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6. Η ενημέρωση της πορείας και επίδοσης του παιδιού
σας μέσω της ιστοσελίδας μας: www.ekpedefsi.gr
 Αξιοποιήθηκε

94%

 Χρειάζεται βελτίωση

6%

ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΑΣ:
 Επιμονή στο διάβασμα των μαθημάτων γιατί είναι στη
τελική ευθεία.

7. Πόσο χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο (Internet) για την
ενημέρωσή σας;
 Πολύ

29%

 Λίγο

69%

 Καθόλου

2%

8. Ελεύθερες παρατηρήσεις για οποιοδήποτε θέμα
 Αν ήταν δυνατόν στη Γ΄ Λυκείου τα τμήματα να είναι πιο ολιγομελή.

ΕΚΠ: Ο αριθμός των ατόμων είναι ιδανικός.

Ε 7-2.1 (έκδοση 1η)

 ∆εν έχω καμία.
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