Από ην 1975 ζην Καξνύζη

Αποηελέζμαηα αξιολόγηζηρ ηος Φπονηιζηηπίος,
ηηρ 19ηρ Φεβποςαπίος 2017,
από γονείρ μαθηηών μαρ ηηρ Α΄ & Β΄ Λςκείος
Αγαπεηνί γνλείο, ησλ καζεηώλ καο ηεο Α’ & Β’ Ιπθείνπ, ζαο επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ην
ρξόλν ζαο θαη ζαο δηαβεβαηώλνπκε όηη όια όζα καο επηζεκάλαηε ζα ιεθζνύλ ζνβαξά
ππόςε πξνθεηκέλνπ λα ζαο πξνζθέξνπκε ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο κε ζηόρν πάληα ηελ
αλάδεημε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ παηδηνύ ζαο θαη ηελ επηηπρία ηνπ ζηηο εμεηάζεηο.
Κε εθηίκεζε
Ζ Γηεύζπλζε ηνπ Φξνληηζηεξίνπ
ΔΘΠΑΗΓΔΥΣΖ ΘΔΤΗΘΩΛ & ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΔΠΗΣΤΖΚΩΛ
Φεβξνπάξηνο 2017
1. Πιζηεύεηε όηι η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΘΔΣΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ εκπληπώνει ηιρ
πποζδοκίερ ζαρ, όζον αθοπά ηη
θοίηηζη ηος παιδιού ζαρ;

6%

Ναι .......................................... 94%
Ναι αλλά όσι όλερ ................... 6%
Όσι .......................................... -

94%

2. Η οπγάνυζη ηος Δκπαιδεςηηπίος είναι, καηά ηη γνώμη ζαρ:
Άπιζηη .................................... 66%
Καλή ....................................... 34%
Με πεπιθώπια βεληίυζηρ ....... -

34%

ΥΟΛΙΟ ΓΟΝΔΑ:
edu4schools, Γεληθόο Πξνγξακκαηηζκόο

66%

Δ 7-2.1 (έκδοση 1η)

Αλάξηεζε βαζκώλ ζην site
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Από ην 1975 ζην Καξνύζη

Αποτελέσματα αξιολόγησηρ τος Φποντιστηπίος,
τηρ 19ηρ Φεβποςαπίος 2017, από γονείρ μαθητών μαρ τηρ Α΄ & Β΄ Λςκείος

ΔΘΠ.: Οη βαζκνί είλαη πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ καζεηώλ θαη αλαξηώληαη ζηελ πξνζσπηθή
θαξηέια θάζε καζεηή. Λα θνηηάηε πάληα ζηα ηεηξάδηα ησλ δηαγσληζκάησλ ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπ δηνξζσηή θαη ηεο Γηεύζπλζεο.

3. Η ζςμπεπιθοπά και η εξςπηπέηηζη
ηυν Γπαμμαηέυν είναι:

15%

Άπιζηη .................................... 85%
Πολύ καλή .............................. 15%
Καλή ....................................... -

85%

ΥΟΛΙΟ ΓΟΝΔΑ:
Τν πξνζσπηθό επγελέζηαην.
Πάληα πξόζπκεο θαη επγεληθέο.

4. Πώρ κπίνεηε ηην επαθή ζαρ με ηοςρ
καθηγηηέρ καηά ηην διάπκεια ηηρ
ενημέπυζηρ ηυν γονέυν/κηδεμόνυν;
Υπήζιμη και οςζιαζηική .......... 88%

12%

Ικανοποιηηική .......................... 12%
Με πεπιθώπια βεληίυζηρ ......... -

88%

ΥΟΛΙΟ ΓΟΝΔΑ:
Δμαηξεηηθνί όινη ηνπο!
Γλσξίδνπλ ην παηδί καο ζαλ λα ην ήμεξαλ
ρξόληα.

ΔΘΠ.: Ζ εκπεηξία καο (από ην 1975) θαη ε αγάπε καο ζ΄ απηό πνπ θάλνπκε βνεζάεη πάξα,
κα πάξα πνιύ.

5. Οι πποζυπικέρ ζςνανηήζειρ
Γιεςθςνηή είναι:

με

ηο

3%
3%

Υπήζιμερ και οςζιαζηικέρ ............ 94%

Δλάσιζηα σπήζιμερ …………………..

3%

ΥΟΛΙΟ ΓΟΝΔΑ:
Γελ ππάξρνπλ ιόγηα γηα ην κεγάιν
ελδηαθέξνλ πνπ δείρλεη θαη ε νπζηαζηηθή
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Ικανοποιηηικέρ αλλά με ελλείτειρ.. 3%

Από ην 1975 ζην Καξνύζη

Αποτελέσματα αξιολόγησηρ τος Φποντιστηπίος,
τηρ 19ηρ Φεβποςαπίος 2017, από γονείρ μαθητών μαρ τηρ Α΄ & Β΄ Λςκείος

ιύζε πνπ δίλεη ζε όια ηα πξνβιήκαηα.
Καο δίλεη εκπηζηνζύλε θαη ζηγνπξηά.

6. H επίδοζη ηος παιδιού ζαρ:
Βεληιώθηκε ......................................... 100%
Γεν παποςζίαζε βεληίυζη .................

-

Απέθηεζε κεγαιύηεξε απηνπεπνίζεζε.

100%

Οξγαλώζεθε θαη απέδσζε ζηελ απηνπεπνίζεζή ηνπ.
Βειηίσζε σο πξνο ηε κέζνδν θαη νξγάλσζε.

7. ε έναν γνυζηό ζαρ:

7%

Θα ζςζηήναηε, ανεπιθύλακηα,
να εγγπάτει ηο παιδί ηος ζ’ εμάρ .......................... 93%
Μάλλον θα ηος ζύζηηνα να ηο εγγπάτει ............. 7%
Γε θα ηος ζύζηηνα να ηο εγγπάτει ...................... -

93%

ΥΟΛΙΟ ΓΟΝΔΑ:
Λαη γηαηί είλαη κηα νηθνγελεηαθή επηρείξεζε πνπ ζηέθεηαη δίπια ζην καζεηή θαη ζην γνληό.

8. Δζείρ πώρ επιλέξαηε ηο θπονηιζηήπιο ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΘΔΣΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΠΙΣΗΜΩΝ;

ΥΟΛΙΟ ΓΟΝΔΑ:
Όζηεξα από θνίηεζε ηνπ αδεξθνύ ηεο.
Από ζπγγελείο θαη γηαηί έρεη θαινύο θαζεγεηέο.
Από ζύζηαζε, ε κεγάιε πήγαηλε ζην Θεσξεηηθό.
Πξνζσπηθή ζπλάληεζε θαη γλώκε παιαηώλ καζεηώλ.

Από γλσζηό. Από ζπδήηεζε κε γλσζηνύο πνπ εκπηζηεύνκαη.
Από άπνςε άιισλ γνλέσλ.
Από ηηο επηηπρίεο ηνπ Φξνληηζηεξίνπ.
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Βάζεη θαινύ νλόκαηνο ζην ρώξν ησλ Φξνληηζηεξίσλ.

Αποτελέσματα αξιολόγησηρ τος Φποντιστηπίος,
τηρ 19ηρ Φεβποςαπίος 2017, από γονείρ μαθητών μαρ τηρ Α΄ & Β΄ Λςκείος

Από ην 1975 ζην Καξνύζη

Από ζύζηαζε θαζεγήηξηαο πνπ δηδάζθεη ζην Φξνληηζηήξην.
Κεηά από ζπζηάζεηο γλσζηώλ.
Τν γλσξίδσ πνιιά ρξόληα θαη είρε θνηηήζεη θαη ν κεγάινο κνπ γηόο.
Δίκαζηε επραξηζηεκέλνη από ηα πξνεγνύκελα παηδηά καο.
Φνίηεζε ν αδεξθόο ηνπ ζε ζαο.
Από ηνλ αλεςηό κνπ, καζεηή ζαο παιηό!
α) Από θίινπο

β) Κεηά από πξνζσπηθή επαθή.

Από άιινπο γνλείο, παίξλνληαο πιεξνθνξίεο.
Από ην πνζνζηό ησλ επηηπρηώλ.
Δίρα εκπεηξία από ηελ Δθπαίδεπζε «Θεσξεηηθό». Δπίζεο κνπ ην ζπλέζηεζαλ γλσζηνί.
Καο ην ζύζηεζαλ.
Από ηε θήκε θαη ηηο επηηπρίεο ηνπ Φξνληηζηεξίνπ.
Κέζσ θίισλ θαη θαηόπηλ έξεπλαο αγνξάο.
Από ζρόιηα γλσζηώλ.
Θαηόπηλ έξεπλαο – ζπιινγή πιεξνθνξηώλ από γνλείο θαη παηδηά – ζπδήηεζε κε άηνκα πνπ
εθηηκνύκε ηε γλώκε ηνπο.
Δίρακε αθνύζεη απόςεηο, ήξζακε ζε επηθνηλσλία θαη επαθή καδί κε ηνλ καζεηή θαη
θαηαιήμακε επεηδή ζην καζεηή άξεζε πεξηζζόηεξν από άιια θξνληηζηήξηα ν ηξόπνο πνπ
ηνλ πξνζέγγηζε ν θ. Πνπζπνπξίθαο.
Θαιή θήκε.
Από ζπλαδέιθνπο ηεο ζπδύγνπ πνπ είλαη εθπαηδεπηηθνί.
Σύζηαζε θηιηθνύ πξνζώπνπ.
Από γλσζηνύο αιιά θαη ύζηεξα από έξεπλα. Σεκαληηθό ξόιν έπαημαλ ηα ιδιαίηεπα πνπ
κπνξεί λα γίλνπλ βάζε ησλ αλαγθώλ ηνπ καζεηή.
Από γλσζηνύο.

Καο ην ζπζηήζαλε.
Κεηά από ηηο θαιύηεξεο ζπζηάζεηο θηιηθνύ πξνζώπνπ. Κεηά από έξεπλα άιισλ
θξνληηζηεξίσλ θαηέιεμα ζην «νηθνγελεηαθό» ζα έιεγα θξνληηζηήξην.
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Ήηαλ επηινγή ηεο θόξεο καο κεηά από ηε ζπλάληεζε πνπ είρακε κε ηνλ θ. Πνπζπνπξίθα.

Από ην 1975 ζην Καξνύζη

Αποτελέσματα αξιολόγησηρ τος Φποντιστηπίος,
τηρ 19ηρ Φεβποςαπίος 2017, από γονείρ μαθητών μαρ τηρ Α΄ & Β΄ Λςκείος

9. Τποδείξηε δςο δςναηά ζημεία ηος θπονηιζηηπίος ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΘΔΣΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ.
Θαζεγεηέο, Γηαγσλίζκαηα.
Φξνληίδα παηδηώλ – Σπρλή επηθνηλσλία.
Οξγάλσζε θαη εμαηνκηθεπκέλε πξνζνρή.
Πνιύ θαιή δηδαζθαιία.
Δπέιηθην σξάξην – Οηθνλνκηθά δεδνκέλα.
1. Θαζεγεηέο πνπ γλσξίδνπλ θαιά ηνλ ηξόπν εθπαίδεπζεο ζην αληηθείκελό ηνπο.
2. Οξγάλσζε.
1. Δπειημία
2. Οξγάλσζε
α) Οη θαζεγεηέο πνπ έρσ γλσξίδεη β) Οξγάλσζε θαη εθπαηδεπηηθό πιηθό.
 Οξγάλσζε

 Υςειό επίπεδν θαζεγεηώλ.

Οξγάλσζε, θαζεγεηέο.
Δπηθνηλσλία θαζεγεηή – καζεηή – νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ.
Οξγάλσζε! – Απόδνζε!
1. Ζ κεηάδνζε ησλ γλώζεσλ ησλ θαζεγεηώλ πξνο ηα παηδηά.
2. Οη ζπδεηήζεηο ησλ καζεηώλ κε ηε Γηεύζπλζε ηνπ Φξνληηζηεξίνπ.
Οξγάλσζε – Γηεύζπλζε.
Δπηθνηλσλία.
Πνιύ θαινί θαζεγεηέο.
Οξγάλσζε, ζπκπεξηθνξά θαη ηξόπνο εθπαίδεπζεο.
Σπλέπεηα θαη νξγάλσζε.

1. Έληνλν πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ γηα θάζε καζεηή.
2. Αμηόινγνη θαζεγεηέο.
Οξγάλσζε – Δπίπεδν δηδαζθόλησλ.
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Πνιύ θαιό εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό.

Αποτελέσματα αξιολόγησηρ τος Φποντιστηπίος,
τηρ 19ηρ Φεβποςαπίος 2017, από γονείρ μαθητών μαρ τηρ Α΄ & Β΄ Λςκείος

Από ην 1975 ζην Καξνύζη

Θαζεγεηέο πνπ έρεη θαη επαθή κε γνλείο θαη καζεηέο.
 Κεζνδηθόηεηα
 Οδεγίεο πώο λα γξάθνπλ δηαγσλίζκαηα
 Δθπαηδεπηηθό Υιηθό
 Θαζεγεηέο
 Γηνίθεζε
 Οξγάλσζε
 Θαιή επηθνηλσλία
Οξγάλσζε, θαινί θαζεγεηέο, ιδιαίηεπα μαθήμαηα ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε
 Άξηζηνη θαζεγεηέο
 Σνβαξή νξγάλσζε
 Άξηζηε εμππεξέηεζε θαη ζπλεξγαζία.
Θαινί θαζεγεηέο θαη θαιή νξγάλσζε.
1. Τν κεγάιν ελδηαθέξνλ ηνπ θ. Πνπζπνπξίθα λα ιύλεη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν όηη
πξόβιεκα παξνπζηάδεηαη ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ.
2. Ζ ζπλερήο ελεκέξσζε όζνλ αθνξά ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ θαη ε ςπρνινγηθή ζηήξημε
ζε ηπρόλ αδπλακίεο όζνλ αθνξά ηελ κάζεζε.
1. Ζ αίζζεζε όηη κπνξεί λα βνεζεζεί πεξαηηέξσ, εθόζνλ ην επηζπκεί.
2. Ζ επαλάιεςε ησλ δηαγσληζκάησλ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο πξνζέιεπζεο.

10. ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ
Λα ζπλερίζεηε ηελ θαιή δνπιεηά πνπ θάλεηε!
Καο αξέζεη θαη εθηηκνύκε πνιύ, ηελ εκπεηξία ηνπ θ. Θ. Πνπζπνπξίθα θαη ηελ ώζεζε πνπ
καο δίλεη ζηελ ςπρνινγία ησλ παηδηώλ. Λα ζπλερίζεηε!!!

ΔΘΠ.: Δπραξηζηνύκε ζεξκά.

ΔΘΠ.: Ζ ζσζηή δηδαζθαιία είλαη λα γίλεηαη αληηιεπηή ζε βάζνο ε ύιε, ζαλ λα πξόθεηηαη
λα δώζνπλ εμεηάζεηο ηελ επόκελε εβδνκάδα. Τα επαλαιεπηηθά έρνπλ θαη απηά ηε
ζέζε ηνπο θαη γίλνληαη, όηαλ θαη όπσο πξέπεη.
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Θα ήζεια λα γίλνληαη πεξηζζόηεξα επαλαιεπηηθά καζήκαηα.

Από ην 1975 ζην Καξνύζη

Αποτελέσματα αξιολόγησηρ τος Φποντιστηπίος,
τηρ 19ηρ Φεβποςαπίος 2017, από γονείρ μαθητών μαρ τηρ Α΄ & Β΄ Λςκείος

Εσληαλεύεηε ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ. Γελ έρνπκε λα πξνηείλνπκε θάηη. Ήδε λνκίδσ ην
θάλεηε.
 Γηαηήξεζε ησλ πςειώλ πξνζδνθηώλ ζαο.
 Παξαηήξεζε: Σηελ ελεκέξσζε γνλέσλ πάληα δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα κε ηε ζεηξά
πξνηεξαηόηεηαο (Γε γλσξίδσ ηη είλαη θαιύηεξα πξνζσπηθά. Πξνζσπηθά έρσ ππνκνλή γηα
αλακνλή. Γε ζπκβαίλεη όκσο ην ίδην κε άιινπο γνλείο πνπ απζαίξεηα ζεσξνύλ όηη όηαλ
αλακέλνπλ πξώηνη είλαη «ε ζεηξά πξνηεξαηόηεηάο ηνπο»).
Θεηηθά ζρόιηα – Σσζηή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ.
Πηζηεύσ δε ρξεηάδεηαη θάηη. Δίλαη έλα πνιύ νξγαλσκέλν θξνληηζηήξην.
Λα δίλεηαη ε ύιε ησλ δηαγσληζκάησλ ζε θύιια θαη όρη κέζσ δηαδηθηύνπ.

ΔΘΠ.: ζνη ην επηζπκνύλ, ηα δεηνύλ από ηε Γξακκαηεία
Λα είζηε πάληα θνληά ζηνλ θαζέλα μερσξηζηά θαη λα παξεκβαίλεηε όηαλ απηό είλαη
απαξαίηεην, ώζηε λα κελ ππάξρεη εθεζπραζκόο.
Θα ήζεια πην νιηγνκειή ηκήκαηα.

ΔΘΠ.: Τα 8 άηνκα είλαη ηδαληθόο αξηζκόο γηα ζσζηή δηδαζθαιία. Δπίζεο αλεβαίλεη
ππεξβνιηθά ην θόζηνο (Υπόςηλ όηη νη εξγαδόκελνη πιεξώλνληαη θαλνληθά όιεο ηηο
ώξεο θαη 13ν θαη 14ν κηζζό).
Ίζσο πεξηζζόηεξε επηκνλή ζηελ θάιπςε ηεο ζεσξίαο.

ΔΘΠ.: Βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο ζσζηήο δηδαζθαιίαο είλαη ε πιήξεο θαηαλόεζε ηεο ζεσξίαο
θαη κεηά ε εμάζθεζε ζηελ επίιπζε ησλ αζθήζεσλ. Καζαίλνπκε ζηα παηδηά λα
ζθέθηνληαη θαη όρη λα απνζηεζίδνπλ αζθήζεηο – πξνβιήκαηα.
Λα ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηά ζαο.
Ιίγν ελζάξξπλζε ησλ παηδηώλ πνπ κπνξνύλ λα απνδώζνπλ, αιιά γηα θάπνην ιόγν δελ ην
θάλνπλ.

ΔΘΠ.: Γηα λα βνεζήζνπκε όζν κπνξνύκε, θάλνπκε θαη ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο κε ηε
Γηεύζπλζε δύν θνξέο ην ρξόλν θαη ηδηαίηεξα καζήκαηα θάιπςεο θελώλ θαη απνξηώλ.

ΠΑΝΣΑ ΚΟΝΣΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΔ ΚΑΙ ΓΟΝΔΙ
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ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΘΔΣΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ
Από το 1975 στο Μαπούσι

