ΕΡΩΤ
ΤΗΜΑΤΟΛΟ
ΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟ
ΟΓΗΣΗΣ ΑΠ
ΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟ
ΟΝΕΙΣ/ ΚΗ∆Ε
ΕΜΟΝΕΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Λ

Αγαπηττοί μας γονεείς
Θα θέλλαμε και πάλι
π
να σας
σ
ευχαρισ
στήσουμε για
γ
το χρό
όνο, που διαθέσατε για να
συμπλη
ηρώσετε το έντυπο κρίίσεων, του Φροντιστη
ηρίου Εκπαίδευση, κκατά την τεελευταία
ενημέρω
ωσή σας σχετικά
σ
με την επίδοσ
ση των παιιδιών σας. Σας κάνου
υμε κοινωνο
ούς των
απαντήσ
σεων που δώσατε
δ
και σας υποσχχόμαστε ότι θα υλοποιή
ήσουμε τις υποδείξεις σας στο
μέτρο του
τ δυνατού
ύ.
Αποτελέσματα

2. Πισ
στεύετε ότι η ΕΚΠΑΙΔ
ΔΕΥΣΗ ΘΕ
ΕΤΙΚΗ ΤΕΧ
ΧΝΟΛΟΓΙΚ
ΚΗ εκπληρώ
ώνει τις προσδοκίες
σαςς, όσον αφ
φορά τη φο
οίτηση του παιδιού
σαςς;
 Ναι ______
__________
__________
_ 90%
 Ναι αλλά όχχι όλες____
__________
_ 10%
 Όχι ______
__________
__________
_0

ο
τ Εκπαιδεευτηρίου είνναι, κατά
του
3. Η οργάνωση
τη γνώμη σας:
 Άριστη
Ά
___
__________
__________
_ 77%
 Καλή ____
__________
__________
_ 23%
 Με περιθώρ
ρια βελτίωσης ______
_0

ορά και η εξυπηρέτη
ηση των
4. Η συμπεριφο
Γρα
αμματέων είναι:
ε
 Πολύ καλή ________
__________
_ 94%
 Καλή ____
__________
__________
_ 3%
 Μέτρια __
__________
__________
_ 3%

68%
32%

10%

90%

23%
77%

3%

%
3%

94%
%
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ου είχατε σχηματίσει για το
1. Η εικόνα πο
Εκπ
παιδευτήριο
ο πριν συνεεργαστείτε με αυτό,
έχεει αλλάξει απ
πό τότε και πώς;
 Παρέμεινε η ίδια ____
__________
_ 32%
 Έγινε καλύττερη _____
__________
_ 68%
 Έγινε χειρό
ότερη _____
__________
_0

ΕΡΩΤ
ΤΗΜΑΤΟΛΟ
ΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟ
ΟΓΗΣΗΣ ΑΠ
ΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟ
ΟΝΕΙΣ/ ΚΗ∆Ε
ΕΜΟΝΕΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Λ

5. Πώ
ώς κρίνετε τη
η διαδικασία
α της ενημέέρωσης
τωνν γονέων/κη
ηδεμόνων;
 Άριστα
Ά
οργανωμένη __________
_
_ 69%
 Ικανοποιητική ______
__________
_ 31%
 Επιδέχεται βελτίωση __________
_
_0
 Χωρίς καλή οργάνωση ________
_0

31%
69%

ώς κρίνετε τη
ην επαφή σας
σ με τους
6. Πώ
καθ
θηγητές καττά τη διάρκεεια της
ενη
ημέρωσης των γονέων//κηδεμόνωνν;
 Χρήσιμη κα
αι ουσιαστική ____100
0%
______0
 Ικανοποιητική _______

100
0%

 Με περιθώρ
ρια βελτίωσης _____0

σεις με το Διευθυντή
Δ
7. Οι προσωπικέςς συναντήσ
αι:
είνα
 Χρήσιμες κα
αι ουσιαστικκές _______
_100%
 Ικανοποιητικές αλλά μεε ελλείψεις 0
 Ελάχιστα χρ
ρήσιμες ___
_________ 0

100
0%

ε
του
υ παιδιού σα
ας:
8. H επίδοση

21%

 Βελτιώθηκεε _________
________ 79%
7
Δ παρουσ
σίασε βελτίω
ωση _____2
21%
 Δεν

79%
%

9. Σε έναν γνωσττό σας:
ατε, ανεπιφ
φύλακτα, να
 Θα συστήνα
εγγράψει το
ο παιδί του στην

 Μάλλον θα του σύστηννα

80%
%

άψει______
__________
___20%
να το εγγρά
 Δε
Δ θα του σύστηνα
σ
να
α το εγγράψ
ψει __0
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20%

Εκπαίδευσ
ση Θετική - Τεχνολογ
γική
_
_________
__________
__________
___80%

ΕΡΩΤ
ΤΗΜΑΤΟΛΟ
ΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟ
ΟΓΗΣΗΣ ΑΠ
ΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟ
ΟΝΕΙΣ/ ΚΗ∆Ε
ΕΜΟΝΕΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Λ
10. Πώς επιλέγεται η εγγραφή σε
σ ένα Φρονττιστήριο;
κπαίδευση Θετική
Θ
- Τεχ
χνολογική;
11. Εσεείς πώς επιλέξατε το φρονντιστήριο Εκ
Στα ερωτήματα 10 και 11 οι απανττήσεις ποικίλο
–
ουν, είναι πά
άρα πολλές κκαι τις μελετο
ούμε.
Σας παραθ
–
θέτουμε δε, αυτούσιες (με το συνττακτικό τουςς), όσες απ
παντήσεις είχ
χαμε στα
ερωτήματα
α 12 και 13.
οδείξτε δύο δυνατά
δ
σημεία του Φρονττιστηρίου Εκ
κπαίδευση Θετική
Θ
–
12. Υπο
 Προσωπική επαφή
ε
καθηγγητών - μαθη
ητών.

Τεχνολογικ
κή:

 Θέληση για διάκριση
δ
και επιτυχία.
 Ανθρώπινη
Α
ε
επαφή
και φιλικό περιβάλλλον.
 Ενθάρρυνση
η μαθητών.
 Οι πολλές ασ
σκήσεις.
 Η επαφή με τους γονείς και το ενδιαφ
φέρον των καθηγητών.
κ
 Καλοί καθηγγητές - πραγμ
ματικό ενδιαφ
φέρον για τη
ην πρόοδο το
ου μαθητή.
 Σχολαστική δουλειά.
δ
 Πολύ καλή οργάνωση
ο
κα
αι ενθάρρυνσ
ση.
 Δεν
Δ ξεχωρίζω
ω τίποτε αρννητικό. Είναι δυνατό σε όλα.
 Πολύ καλοί καθηγητές.
κ
 Οργάνωση - παρακολούθ
θηση του παιδιού.
 Οι καθηγητέές και η Διεύθ
θυνση είναι συνεργάσιμοι
σ
ι και αποτελεεσματικοί.
 Υπάρχει
Υ
σαφ
φής πρόοδος και η ψυχολλογία του παιδιού έχει ανα
απτερωθεί.
 Υπάρχει
Υ
ειλικκρινής πρόθεεση για ουσια
αστική συνερ
ργασία προς όφελος
ό
του μ
μαθητή.
 Το προσωπικκό ενδιαφέρεεται για κάθεε παιδί και η άριστη
ά
επιλο
ογή καθηγητώ
ών.
αγωνίσματα.
 Τα συχνά δια
ρον των συνττελεστών του
υ.
 Το ενδιαφέρ
 Ενδιαφέρον για το παιδί - Επαγγελμα
ατισμός.
 Συνεχής παρ
ρουσία - Άρτιια οργάνωση
η.
 Οικογενειακό
ό περιβάλλονν - τρομερό ενδιαφέρον - Μεγάλος αγώνας
α
των καθηγητών με αγάπη
προς τα παιδ
διά.
 Ικανοποιητικκός αριθμός ύλης
ύ
και διαγγωνισμάτων.
 Διδακτικό
Δ
πρ
ροσωπικό - Θετική
Θ
/ αισιό
όδοξη αντιμετώπιση μαθη
ητών.
 Ποικιλία ασκκήσεων - μεεθοδολογία - εξετάσεις προσομοίωσ
σης - σωσττοί εκπαιδευττικοί που
ενδιαφέροντται πραγματικκά για τη σω
ωστή αφομοίω
ωση της ύληςς από τους υ
υποψήφιους φοιτητές.
φ

υσυλλεκτικόττητα
 Φήμη - Πολυ
 Οργάνωση.
 Οργάνωση και
κ ενδιαφέρο
ον για τα παιιδιά.
 Ενημέρωση - Μάθηση
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αγωνίσματα.
 Συνεχής εξέτταση στα δια

ΕΡΩΤ
ΤΗΜΑΤΟΛΟ
ΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟ
ΟΓΗΣΗΣ ΑΠ
ΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟ
ΟΝΕΙΣ/ ΚΗ∆Ε
ΕΜΟΝΕΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Λ
 Οι καθηγητέές και το κλίμ
μα που έχει το
ο Φροντιστή
ήριο.
 Ποικιλία ασκκήσεων - μεεθοδολογία - Εξετάσεις προσομοίωσ
σης - σωσττοί εκπαιδευττικοί που
ενδιαφέροντται πραγματικκά για τη σω
ωστή αφομοίω
ωση της ύληςς από τους υ
υποψήφιους φοιτητές.
φ

13. Κάνντε μια παραττήρηση/πρότταση για βελλτίωση των παρεχόμενων
π
ν υπηρεσιών μας.
 Να μην επιτρ
ρέπουν την χαλάρωση
χ
τω
ων μαθητών
ν και να συνεεχίσουν να ττα ενθαρρύνο
ουν, αλλά
και να τονίζο
ουν τις αδυνα
αμίες τους.
Δ έχω να προτείνω
π
κάττι, όλα πολύ καλά.
 Δεν
 Συνεχίστε με
μ μεγαλύτερ
ρο ενδιαφέρ
ρον και κατα
ανόηση προςς το κοινό συμφέρον. Οι καιροί
άλλωστε το απαιτούν. Ευ
υχαριστώ για
α τη συνεργα
ασία.
 Συνεχίστε σττο ίδιο επίπεδ
δο, στους κα
αιρούς που ζο
ούμε και αυτό είναι επίτευ
υγμα.
 Δεν
Δ μπορώ να
ν σκεφτώ κάτι.
κ
 Καμία παραττήρηση. Είμα
αστε ευχαρισ
στημένοι. Πεερισσότερες ώρες λειτου
υργίας σε γιο
ορτές και
αργίες.
 Τα 3ωρα δια
αγωνίσματα να
ν αρχίζουν στις
σ 09:00.

Τα επόμεννα διαγωνίσμματα θα ξεκιννάνε στις 9:0
00.
 Έλεγχος καθ
θηγητών από
ό μαθητές εάνν είναι ευχαρ
ριστημένοι ή τυχόν προβλλήματα.

Κάθε χρόόνο δίνουμεε την ευκαι
αιρία στους μαθητές να μας κρίννουν και να
α μας
βαθμολογήήσουν σε πολλλούς τομείςς. Φέτος έγιννε και τα αποοτελέσματα έχ
έχουν ανακοιν
ινωθεί
στο Φρονττιστήριο. Σύνντομα θα ανέβ
έβουν και στη
ην ιστοσελίδα
α.
 Πιστεύω ότι το βιβλίο λύ
ύσεων των ασκήσεων
α
σττα Μαθηματικά και τη Φυ
υσική και στο
ο χρονικό
διάστημα απ
πό Φεβρουά
άριο και μέχχρι την αρχ
χή των εξεττάσεων (Μάιος), ίσως βοηθούσε
β
περισσότερο
ο εκείνους του
τ
υποψηφ
φίους που θα ήθελαν να κάνουν «γερή» επ
πανάληψη
καλύπτονταςς τα προηγού
ύμενα κενά της
τ ύλης.

Κατανοώντας δε την
τ
αγωνία των γονέω
ων για το μέλλον
μ
τωνν παιδιών ττους, αν αυ
υτό τους
καθησυ
υχάζει, τους θυμίζουμε ότι είμαστεε και εμείς γονείς,
γ
με όλες
ό
τις αγω
ωνίες και άγ
γχη, που
αυτό συ
υνεπάγεται.
ΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΗ
Θ
- ΤΕΧΝΟΛΟ
Τ
ΓΙΚΗ
ΕΚΠΑ
Από το 1975
1
στο Μαρούσι
Μ
ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤ
ΤΟΥΣ ΜΑΘ
ΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ
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Ένας μαθητ
ητής χάνεται στην
σ
πληθώρ
ώρα ύλης. Πρ
ρέπει να δίνετται σε υπολοογισμένη δόση
ση και
στον κατάλλληλο χρόνο. Όσοι μαθηττές θέλουν παραπάνω
π
α
ασκήσεις
απεευθύνονται στους
σ
καθηγητές τους.

