Αποδελτίωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης του Φροντιστηρίου της
17ης Φεβρουαρίου 2013 γονέων μαθητών μας της Α΄ & Β΄ Λυκείου
1.

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

45%

55%
45%

55%

Κάντε σχόλιο:
- Ήταν πολύ καλή από την αρχή
- Είναι πολύ θετική η εικόνα που έχω για το εκπαιδευτήριό σας
- Στοιχεία τα οποία έμαθα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης από την πρόοδο του
παιδιού μου, από τις συζητήσεις με τους καθηγητές του φροντιστηρίου μου έδωσαν
πιο θετική εικόνα από την αρχική έρευνα που είχαμε κάνει
2.

Κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι μας στα:
Άριστη
 Διδασκαλία
29%
 Ψυχολογική υποστήριξη
32%
 Υποβοήθηση στη σωστή μελέτη
20%
 Υποβοήθηση στη διαχείριση χρόνου 15%
 Προπόνηση στο γραπτό λόγο με τα
τρίωρα διαγωνίσματα
18%

Πολύ καλή
64%
56%
52%
55%

Καλή
7%
12%
28%
30%

53%

29%

7%
12%
29%

64%

32%

15%

20%
56%

28%

52%

30%

55%

18%
53%

Κάντε σχόλιο:
- Θα ήθελα καλύτερη προσέγγιση του μαθήματος από κάποιους καθηγητές

ΕΚΠ: «Θα θέλαμε η παρατήρησή σας να γίνει πιο σαφής. Ελάτε να μας δείτε».
- Ο γιός μου στο επίπεδο που βρισκόταν στην Α΄ Λυκείου και δεν ήξερε καν να γράφει

ένα διαγώνισμα, έχει τώρα αλλάξει επίπεδο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008

Ε 7-2.1 (έκδοση 1η)

29%

3.

Η οργάνωση του Εκπαιδευτηρίου παρέμεινε:





Άριστη
Πολύ καλή
Καλή
Χρειάζεται βελτίωση και πού

43%
55%
2%
0%

2%

43%

55%

Κάντε σχόλιο:
- Μέχρι τώρα η οργάνωση έχει βοηθήσει το
παιδί στο διάβασμα
- Τις
ημέρες
ενημέρωσης
γονέων
μεγαλύτερος συντονισμός και οργάνωση

ΕΚΠ: «Έχετε δίκιο αλλά κάνουμε ενημέρωση και όχι πληροφόρηση. Η συζήτηση
άπτεται κι άλλων θεμάτων».
4. Η συμπεριφορά και η εξυπηρέτηση των
γραμματέων είναι:
 Πολύ καλή
100%
 Καλή
0%
 Μέτρια
0%

Κάντε σχόλιο:
- Άριστη
- Πάντα εξυπηρετικές και έτοιμες να σου
δώσουν απάντηση στο πρόβλημά σου

5. Πώς κρίνετε τη διαδικασία της ενημέρωσης των
γονέων/κηδεμόνων;
 Άριστα οργανωμένη
58%
 Ικανοποιητική
33%
 Επιδέχεται βελτίωση
9%
 Χωρίς καλή οργάνωση
0%

100%

9%

33%

58%

Κάντε σχόλιο:
- Καλύτερη διαχείριση – κατανομή χρόνου
- Υπάρχει σωστή πληροφόρηση, κοντινή στα
διαστήματα που δεν σου αφήνει κενά, έτσι
ώστε να γνωρίζεις που βαδίζει το παιδί.
- Ένα θεωρώ μεγάλο το χρονικό διάστημα παραμονής (πάνω από 2 ώρες) για την
ενημέρωση από όλους τους εκπαιδευτικούς
ΕΚΠ: «Προσπαθούμε να διαχειριστούμε το χρόνο όσο μπορούμε καλύτερα, αλλά οι
γονείς έχουν αγωνίες και έτσι η συζήτηση γίνεται πιο προσωπική και περνάει η ώρα».

Κάντε σχόλιο:
- Πολύ καλή συμπεριφορά
- Υπάρχουν πάγια στοιχεία που οι καθηγητές
μας δίνουν και είναι χρήσιμα για την
περαιτέρω αξιοποίησή τους

17%

83%
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6. Πώς κρίνετε την επαφή σας με τους
καθηγητές κατά την διάρκεια της ενημέρωσης
των γονέων/κηδεμόνων;
 Χρήσιμη και ουσιαστική
83%
 Ικανοποιητική
17%
 Με περιθώρια βελτίωσης
0%

7. Οι




προσωπικές συναντήσεις με το Διευθυντή είναι:
Χρήσιμες και ουσιαστικές
98%
Ικανοποιητικές αλλά με ελλείψεις
2%
Ελάχιστα χρήσιμες
0%

2%

Κάντε σχόλιο:
- Πάντα η πείρα του κ. Διευθυντή είναι χρήσιμη,
έστω και για τις μικρότερης εικασίας ζητήματα
- Δεν έχω κάνει ακόμα συνάντηση, αλλά πιστεύω
ότι θα είναι χρήσιμη
- Καθοριστικές για εμάς προσωπικά

98%

8. H επίδοση, σ’ αυτούς τους μήνες, του παιδιού σας:
 Βελτιώθηκε
78%
 Δεν παρουσίασε βελτίωση
22%

22%

Κάντε σχόλιο:
- Στα περισσότερα βελτιώθηκε, σε κάποια μικρή
κάμψη

78%

ΕΚΠ: «Ελάτε να το συζητήσουμε».

9. Σε έναν γνωστό σας θα συστήνατε να εγγράψει το
παιδί του στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θετική - Τεχνολογική;
 Ανεπιφύλακτα
68%
 Ναι
30%
 Μάλλον
2%
 Όχι
0%

2%

30%
68%

Κάντε σχόλιο:
- Για όλα τα πιο πάνω στοιχεία που έχω αναφέρει

10. Τώρα που μας γνωρίσατε καλύτερα υποδείξτε δύο
θετικά σημεία του Φροντιστηρίου ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θετική
- Τεχνολογική:
- Ενδιαφέρον για κάθε μαθητή, καλά καταρτισμένο προσωπικό
- Συστηματική προετοιμασία μέσω των τρίωρων διαγωνισμάτων για τις εξετάσεις, καλή

ενημέρωση των γονέων και καλή επαφή των παιδιών με τους καθηγητές

- Συνεργασία με Διευθυντή φροντιστηρίου, αριθμός εργασιών και διαγωνισμάτων
- Κοντά στο παιδί, κοντά στο γονιό. Συμβουλεύει, ακούει τη γνώμη των παιδιών σε

ατομικές συνεντεύξεις

-

αναγκάζοντας τον να διαβάσει
Καθηγητές και οργάνωση
Προσωπικό ενδιαφέρον για το κάθε παιδί ξεχωριστά
Καλή οργάνωση, η επικοινωνία με τους μαθητές καλή
Οργάνωση, σύστημα για την επιτυχία
Προσωπική συνέντευξη του Διευθυντή με τους μαθητές
Πολύ σωστή οργάνωση, καλοί εκπαιδευτικοί (περισσότερο κατά τη γνώμη του
παιδιού μου)
Ομοιογενή τμήματα, εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία. Η μέχρι τώρα εικόνα
του εκπαιδευτηρίου σας
Η άρτια κατάρτιση των καθηγητών και η ψυχολογική στήριξη που προσφέρουν στα
παιδιά
Προγραμματισμός, αλλαγή επιπέδου χρονικού προσδιορισμού διαβάσματος
Συστηματική διδασκαλία – οργάνωση χρόνου μαθητή
Οργάνωση, μεθοδολογία – συνέπεια
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- Τρίωρα διαγωνίσματα, ενημέρωση γονέων ανά τακτά διαστήματα
- Καλή οργάνωση, συνεχή διαγωνίσματα που βάζουν τον μαθητή στη διαδικασία,

-

Οργάνωση, 3ωρα διαγωνίσματα
Πολύ καλοί οι καθηγητές, ψυχολογική υποστήριξη
Καλοί καθηγητές και οργάνωση
Βιβλία, διαγωνίσματα
Πολύ καλή οργάνωση, άριστοι καθηγητές
3ωρα διαγωνίσματα, υποστήριξη μαθητή
Συνέπεια, σοβαρή δουλειά, επιλεγμένοι καθηγητές
Πολύ καλό κλίμα στις σχέσεις καθηγητή – μαθητή
Η δουλειά των καθηγητών, η αγάπη του παιδιού προς το φροντιστήριο
Οργάνωση, υποστήριξη
Ενδιαφέρον των καθηγητών για τα παιδιά, διδασκαλία των μαθημάτων
Οργάνωση, καλή διδασκαλία
Οργάνωση, μαθησιακή υπευθυνότητα

11. Η ενημέρωσή σας για την πορεία και επίδοση του παιδιού σας μέσω της ιστοσελίδας
μας: www.ekpedefsi.gr
Ναι
Όχι
 Αξιοποιήθηκε
86%
14%
 Χρειάζεται βελτίωση
62%
38%

14%
38%
86%

62%

Κάντε τις υποδείξεις σας:
- Δεν έχω να σημειώσω κάτι
- Δεν δοκίμασα αυτήν την ενημέρωση, δεν έχω άποψη
- Ενημέρωση του site δεν την χρησιμοποιώ. Στείλτε παρακαλώ μ’ ένα σχετικό
φυλλάδιο
12. Πόσο χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο (Internet) για
την ενημέρωσή σας;
 Πολύ
66%
 Λίγο
29%
 Καθόλου
5%

5%

29%
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66%
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13. Ελεύθερες παρατηρήσεις για οποιοδήποτε θέμα
- Δυνατότητα έναρξης των τρίωρων διαγωνισμάτων στις 10 ή 11 το πρωί
- Ενημέρωση για τον μέσο όρο της τάξης
ΕΚΠ: «Προσπαθούμε τα τμήματά μας μέχρι τέλους Οκτωβρίου να είναι, στο μέτρο του
δυνατού, ομοιογενή. Νέα ανακατάταξη γίνεται στα καλοκαιρινά μαθήματα».
- Η στενή παρακολούθηση των μαθητών, η οποία μας βρίσκει σύμφωνους, δημιουργεί

αναπόφευκτα πίεση στα παιδιά. Διαχειριστείτε το όπως μπορείτε

- Λάβετε υπόψη την οικονομική κατάσταση
ΕΚΠ: «Το έχουμε ήδη λάβει υπόψη και θα το δείτε και στα καλοκαιρινά δίδακτρα».
- Τα 3ωρα διαγωνίσματα να μην γίνονται κάθε Κυριακή πρωί μόνο, γιατί ίσως αυτό

κουράσει τα παιδιά. Να γίνονται και Σάββατο απόγευμα νωρίς

ΕΚΠ: «Ωραία πρόταση. Ίδωμεν σύντομα».

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
ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ
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