Από ην 1975 ζην Μαξνύζη

Αποηελέζμαηα αξιολόγηζηρ ηος Φπονηιζηηπίος,
ηηρ 12ηρ Φεβποςαπίος 2017,
από γονείρ μαθηηών μαρ ηηρ Γ ΄ Λςκείος
Αγαπεηνί γνλείο, ησλ καζεηώλ καο ηεο Α’ & Β’ Λπθείνπ, 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.
Με εθηίκεζε
Η Γηεύζπλζε ηνπ Φξνληηζηεξίνπ
ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΘΔΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΤΗΜΩΝ
Φεβξνπάξηνο 2017
1. Πιζηεύεηε όηι η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΘΔΣΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ εκπληπώνει ηιρ
πποζδοκίερ ζαρ, όζον αθοπά ηη
θοίηηζη ηος παιδιού ζαρ;
Ναι .......................................... 89%

11%

Ναι αλλά όσι όλερ ................... 11%
Όσι .......................................... -

ΥΟΛΙΟ ΓΟΝΔΑ:

89%

Απόιπηα
Γίλεηαη νινθιεξσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή
δνπιεηά.
Πηζηεύσ όηη εθπιεξώλεη ηηο επηζπκίεο κνπ.
Βεβαίσο.
2. Η οπγάνυζη ηος Δκπαιδεςηηπίος είναι, καηά ηη γνώμη ζαρ:
Άπιζηη .................................... 74%

3%

Καλή ....................................... 23%
Με πεπιθώπια βεληίυζηρ ....... 3%

23%

Άςνγε
Πξνγξακκαηηζκόο
θαη
θαιύηεξε
ηνπνζέηεζε ηάμεσλ (δηαθνξεηηθώλ) ζηα
δηαγσλίζκαηα.
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Αποτελέσματα αξιολόγησηρ τος Φποντιστηπίος,
τηρ 12ηρ Φεβποςαπίος 2017, από γονείρ μαθητών μαρ τηρ Γ΄ Λςκείος

Από ην 1975 ζην Μαξνύζη

ΔΚΠ.: Σε όηη αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκό έρνπκε δώζεη ην ρξνλνδηάγξακκα από ηελ
εγγξαθή ηνπ παηδηνύ.
Τξία ρξόληα παλειιήληεο ε Αληηγόλε ζε δηαθνξεηηθά θξνληηζηήξηα δελ έρσ δεη θαιύηεξε
νξγάλσζε. Ο ερζξόο ηνπ θαινύ είλαη πάληα ην θαιύηεξν.

3. Η ζςμπεπιθοπά και η εξςπηπέηηζη
ηυν Γπαμμαηέυν είναι:
Άπιζηη .................................... 89%

1%

10%

Πολύ καλή .............................. 10%
Καλή ....................................... 1%

ΥΟΛΙΟ ΓΟΝΔΑ:

89%

Τέιεηα
Υπέξνρε! Καη κε θαηαλόεζε. Δύγε!!!

4. Πώρ κπίνεηε ηην επαθή ζαρ με ηοςρ
καθηγηηέρ καηά ηην διάπκεια ηηρ
ενημέπυζηρ ηυν γονέυν/κηδεμόνυν;

5%

Υπήζιμη και οςζιαζηική .......... 95%
Ικανοποιηηική .......................... 5%
Με πεπιθώπια βεληίυζηρ ......... -

95%

ΥΟΛΙΟ ΓΟΝΔΑ:
Δπηθνηλσληαθνί,
δηάζεζε.

κε

θαηαλόεζε

θαη

Οη θαζεγεηέο είλαη άςνγνη.
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Οπζηαζηηθόηαηε ζα έιεγα!!!
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5. Οι πποζυπικέρ ζςνανηήζειρ
Γιεςθςνηή είναι:

με

ηο

3%

Υπήζιμερ και οςζιαζηικέρ ............ 97%
Ικανοποιηηικέρ αλλά με ελλείτειρ.. 3%
Δλάσιζηα σπήζιμερ …………………..

-

ΥΟΛΙΟ ΓΟΝΔΑ:

97%

Δμαηξεηηθόο.
Γελ έρεη ρξεηαζηεί λα έρνπκε θάπνηα
επαθή.
Γε ρξεηάζηεθε κέρξη ηώξα.
Φξεζηκόηαηεο!!!!!

6. H επίδοζη ηος παιδιού ζαρ:
Βεληιώθηκε ......................................... 91%
Γεν παποςζίαζε βεληίυζη ................. 9%

9%

Γελ νθείιεηαη ζην θξνληηζηήξην ε κε βειηίσζή ηνπ.
Έρεη βειηησζεί αιιά ρξεηάδεηαη θη άιιε πξνζπάζεηα από

91%

ηνλ ίδην.

ΔΚΠ.: Δρζξόο ηνπ θαινύ είλαη ην θαιύηεξν.
Τν ηέινο ζα δείμεη. Έρσ απείζαξρν παηδί.
Σεκαληηθά.
Παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο θαη νθείινληαη ζεσξώ ζηε δηθή ηνπ πξνζπάζεηα θαη κόλν.
Σαθέζηαηα.
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ρη βέβαηα όζν ζα ‘πξεπε. Πηζηεύσ όκσο όηη είλαη θαζαξά πξνζσπηθή ηεο επζύλε.
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7. ε έναν γνυζηό ζαρ:
Θα ζςζηήναηε, ανεπιθύλακηα, να
εγγπάτει ηο παιδί ηος ζ’ εζάρ ............................... 98%

2%

Μάλλον θα ηος ζύζηηνα να ηο εγγπάτει ............. 2%
Γε θα ηος ζύζηηνα να ηο εγγπάτει ...................... -

ΥΟΛΙΟ ΓΟΝΔΑ:

98%

100%.
Οπσζδήπνηε.
Ναη ην ζύζηεζα.
Αλεπηθύιαθηα βεβαίσο.
Έρεη γίλεη ήδε θαη έξρεηαη θαη ν κηθξόηεξνο αδεξθόο.
Έρσ ήδε ζπζηήζεη.
Δμαξηάηαη πηζηεύσ θαη από ηε δηάζεζε γηα πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνύ κηαο θαη είλαη έλα
θξνληηζηήξην απαηηήζεσλ.

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

ΥΟΛΙΟ ΓΟΝΔΑ:
Με πξνζσπηθή έξεπλα, ζπδήηεζε κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο ππεύζπλνπο ησλ
θξνληηζηεξίσλ.
Από ηνλ παηέξα ηεο καζήηξηαο, ν νπνίνο εθνίηεζε ζε απηό.

ΔΚΠ.: Από ην 1975 ζην Μαξνύζη
Με έξεπλα αγνξάο ζε γεληθό επίπεδν.
Άθνπζα ηα θαιύηεξα θη εξρόηαλ θαη κηα θίιε κνπ εδώ.
Από γλσζηό (ζύζηαζε).
Ήηαλ επηινγή ηνπ παηδηνύ, γηαηί είρε αθνύζεη ηα θαιύηεξα ζρόιηα.
Με θξηηήξην ην πνζνζηό επηηπρίαο ζηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο.

Από ην internet.
Από γλσζηό.
Καηόπηλ έξεπλαο αγνξάο, ζύζηαζεο γλσζηώλ θαη θαζεγεηώλ.
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Έξεπλα αγνξάο. Σρόιηα θίισλ.
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Από ηε ζεξκή ζύζηαζε ελόο θαζεγεηή ηνπ θξνληηζηεξίνπ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ.
Ο κεγάινο καο γηνο ήηαλ καζεηήο ζαο.
Μαο ην ζύζηεζαλ.
Καηόπηλ ζπζηάζεσο.
Από πιεξνθόξεζε άιισλ γνλέσλ.
Μαο ην ζύζηεζε έλαο γλσζηόο.
Λόγσ θήκεο θαη ιόγσ εύζηνρεο πξνζέγγηζεο θαηά ηελ πξώηε επαθή κε ηε Γηεύζπλζε ηνπ
θξνληηζηεξίνπ.
Από γλσζηνύο.
Με γλώκνλα ηε βνήζεηα θαη θαιή πξνεηνηκαζία ηεο καζήηξηαο.
Τν επέιεμε ην παηδί.
Μαζήηεπζε άιιν παηδί καο ζην Θεσξεηηθό.
Σύζηαζε από νηθνγελεηαθνύο θίινπο κε παηδί ζηελ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ.
Από ζύζηαζε νηθνγελεηαθνύ θίινπ.
Από ζύζηαζε θίισλ.
Τν θξνληηζηήξην ην επέιεμα από θάπνηνπο ζπγγελείο.
Μεηά από ζύζηαζε κεγαιύηεξσλ καζεηώλ.
Τν γλώξηδα από παιηά.
Από γλσζηνύο.
Μέζσ γλσζηώλ εθπαηδεπηηθώλ.
Από ζπκκαζεηή.
Έρνληαο αθνύζεη θαιά ιόγηα.
Γηαηί ην βξήθα πην νξγαλσκέλν!!! Από όζα γύξηζα ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα.

Μνπ ην ζύζηεζε ν αδεξθόο κνπ, ηνπ νπνίνπ ε θόξε δελ ήηαλ ζ’ απηό ην θξνληηζηήξην,
αιιά έλαο ζπκκαζεηήο ηεο ήηαλ θαη ηα πήγε πνιύ θαιά.
Η θόξε κνπ ην δήηεζε από ζπζηάζεηο ζπκκαζεηώλ θαη ζπκκαζεηξηώλ.
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Ο ζύδπγόο κνπ είλαη εθπαηδεπηηθόο θαη από όιεο ηηο γύξσ πιεπξέο ην όλνκα ηνπ
θξνληηζηεξίνπ ζαο καο ήηαλ γλσζηό σο ην θαηαιιειόηεξν γηα ηε κεζνδνινγία ηνπ, αιιά
θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ κε ηελ πξνϋπόζεζε πάληα όηη ην παηδί πξνζπαζεί.

Αποτελέσματα αξιολόγησηρ τος Φποντιστηπίος,
τηρ 12ηρ Φεβποςαπίος 2017, από γονείρ μαθητών μαρ τηρ Γ΄ Λςκείος

Από ην 1975 ζην Μαξνύζη

Καηαξράο, από γλσζηνύο θαη θαηά δεύηεξνλ από ηελ θόξε κνπ πνπ πξνεγήζεθε.
Από πιεξνθόξεζε πνπ είρακε από ζπγγελείο θαη θίινπο.
1. Από ζπζηάζεηο.
2. Οηθνλνκηθνί ιόγνη.
Δίρακε ζπκκεηάζρεη ζην δηαγσληζκό γηα ηηο ππνηξνθίεο ηεο Β’ Λπθείνπ.
Από ηελ επνρή πνπ πεγαίλακε εκείο θαη από ηελ πξόζθαηε ζπδήηεζε κε ηνλ δηεπζπληή.

ΔΚΠ.: Κξαηάεη πνιύ απηή ε «θνιώληα»! Από ην 1975)
Η κεγαιύηεξε θόξε κνπ θνίηεζε ζην θξνληηζηήξην Δθπαίδεπζε Θεσξεηηθό.
Θεηηθά ζρόιηα θίισλ.
Τν δηάιεμε ην ίδην ην παηδί. Τνπ άξεζε ην πεξηβάιινλ θαη ε ζπδήηεζε κε ηνπο ππεπζύλνπο.
Αξρηθά κέζσ ζπζηάζεσλ από ζπκκαζεηέο ηεο θόξεο κνπ θαη έπεηηα θαη από ζπλνκηιίεο κε
άιινπο γνλείο.
Από ηνλ παηέξα καζήηξηαο πνπ θνίηεζε ζε απηό.
Η επηινγή έγηλε βάζεη ζπζηάζεσο από καζεηέο πξνεγνύκελσλ εηώλ θαη επηζπκίαο ηνπ ίδηνπ
ηνπ καζεηή.
Έθαλα έξεπλα θαη αμηνιόγεζα όηη είλαη θαιύηεξν ζπγθξηηηθά κεηά από ηελ πξώηε επαθή
πνπ είρα κε ην θάζε θξνληηζηήξην.
Από ζπκκαζεηέο θαη θίινπο πνπ έξρνληαλ από Β’ Λπθείνπ.
Τν κεγαιύηεξν παηδί κνπ πήγε ζην Θεσξεηηθό ηεο Δθπαίδεπζεο θαη έκεηλα πνιύ
επραξηζηεκέλε.
Σύζηαζε από γνλέα παιαηνύ καζεηή θαη εγγύηεηα κε θαηνηθία.
Δπηινγή ηνπ παηδηνύ κνπ αιιά ε πνξεία έδεημε όηη ήηαλ θαιή επηινγή.
Από ζεηηθέο αλαθνξέο γνλέσλ.
Από γλσζηνύο.
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Μνπ δεηήζεθε από ην παηδί.
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9. Τποδείξηε δςο δςναηά ζημεία ηος θπονηιζηηπίος ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΘΔΣΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ.
Σσζηή νξγάλσζε, εκπεηξία θαη θαζεγεηέο κε ελδηαθέξνλ.
Οξγάλσζε! Σπλεξγαζία!
Πνιύ θαινί θαζεγεηέο θαη επράξηζην πεξηβάιινλ.
Έρεη πνιύ θαινύο θαζεγεηέο. Έρεη πνιύ θαιή εμππεξέηεζε ε γξακκαηεία.
Δλδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο. Δπηθνηλσλία.
Οξγάλσζε θαη επγέλεηα αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Υςειό επίπεδν εθπαηδεπηηθώλ.
Οξγάλσζε – Δκπεηξία εθπαηδεπηηθώλ.
Καιή επηθνηλσλία θαη θαζεγεηέο.
Η επηθνηλσλία κε ηε Γηεύζπλζε θαη νη θαζεγεηέο πνιύ ζπδεηήζηκνη
Δπηζηεκνληθό πξνζσπηθό.
Σπλνιηθή αληηκεηώπηζε ηνπ καζεηή.
1. Καιό έκςπρν δπλακηθό (θαζεγεηέο – γξακκαηεία)
2. Καιή νξγάλσζε (αλαπιήξσζε / extra καζήκαηα θαη ζεκεηώζεηο).
Οξγάλσζε θαη κε καηηά πξνο ην καζεηή!
1. Πνιύ θαιή νξγάλσζε
2. Φηιηθό πεξηβάιινλ.
Η επαθή κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνλ θ. Κ. Πνπζπνπξίθα.
Άκεζε ελεκέξσζε ηεο γξακκαηείαο. Μεγάιε πξνζπάζεηα θαη βνήζεηα ησλ θαζεγεηώλ.
Σπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνύ – γνλέα. Σπληνληζηήο εθπαηδεπηηθόο ζηελ παξαθνινύζεζε
απόδνζεο καζεηή.
Οξγάλσζε θαη θαιό έκςπρν δπλακηθό.
Πξνζσπηθό θαη νξγάλσζε.

Καινί θαζεγεηέο θαη επηθνηλσληαθνί.
Καινί θαζεγεηέο – Δπράξηζην πεξηβάιινλ θαη νκνηνγελή ηκήκαηα.
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Η επηθνηλσλία θαη ε εκπηζηνζύλε πνπ ππάξρεη κεηαμύ καζεηώλ, θαζεγεηώλ, γνλέσλ θαη
δηνίθεζεο.
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Μέζνδνο. Οξγάλσζε.
Οηθνγελεηαθό δεζηό πεξηβάιινλ. Οξγάλσζε.
Καιή πξνεηνηκαζία δηαγσληζκάησλ. Καιή νκάδα θαζεγεηώλ.
Οξγάλσζε. Μεζνδηθόηεηα.
Γεληθά ε νξγάλσζε ηνπ Φξνληηζηεξίνπ είλαη πνιύ θαιή.
Καηαλόεζε θαη ζπλεξγαζία!! Φηιηθόηαην πεξηβάιινλ!!!
Η πνιύ θαιή κεζνδνινγία ζην λα νδεγήζεη ηα παηδηά ζηηο παλειιαδηθέο κε πιήξε γλώζε
ηνπ ηη έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ!
Σην δηθό καο παηδί ζεσξώ ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, ππήξμε πνιύ ζεκαληηθή.
Αληαπόθξηζε ζηα επηκέξνπο ζέκαηα ησλ καζεηώλ. Σπζηεκαηηθή δνπιεηά κε ηηο εμεηάζεηο
(δηαγσλίζκαηα).
Οξγάλσζε, επηκέιεηα θαη θξνληίδα ζηελ εθπαίδεπζε θάζε καζεηή μερσξηζηά βάζεη ησλ
αλαγθώλ ηνπ.
Άξηζηε επηθνηλσλία κε ηε Γηεύζπλζε ηνπ θξνληηζηεξίνπ.
Δθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό πςεινύ επηπέδνπ.
Οξγάλσζε πνιύ ηθαλνπνηεηηθή.
Η ζηελή παξαθνινύζεζε – θαζνδήγεζε (πέξαλ ησλ γλώζεσλ πνπ παξέρνληαη) από ηνπο
θαζεγεηέο πξνο ηνλ καζεηή.
Θεσξώ σο πνιύ ηθαλνπνηεηηθό ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο.
Οξγάλσζε – ζπλέπεηα – πξνγξακκαηηζκόο – ελεκέξσζε γνλέσλ.
Οηθνγελεηαθό θιίκα, πξνζσπηθή επαθή θαη θξνληίδα γηα ηνλ θάζε καζεηή ρσξηζηά.
Γπλαηή νκάδα θαζεγεηώλ, επειημία κεηαθίλεζεο καζεηή ζε άιιν ηκήκα.
α. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη άξηζηνη θαη θνληά ζηα παηδηά!!!
β. Τα επαλαιεπηηθά δηαγσλίζκαηα.
α. Η εκπεηξία.

Δμαηξεηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη άςνγε πξνζέγγηζε ζην θάζε παηδί ρσξηζηά.
Δπραξηζηώ ζεξκά.

ΔΚΠ.: Μαο ηηκά.
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β. Η δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ ώζηε ηα παηδία λα αθνινπζήζνπλ ζσζηά θαη κεζνδηθά ηελ
δνθηκαζία ησλ εμεηάζεσλ.

Αποτελέσματα αξιολόγησηρ τος Φποντιστηπίος,
τηρ 12ηρ Φεβποςαπίος 2017, από γονείρ μαθητών μαρ τηρ Γ΄ Λςκείος

Από ην 1975 ζην Μαξνύζη

 Δλεκέξσζε.
 Οξγάλσζε
Η πξνζπκία ησλ θαζεγεηώλ λα βνεζήζνπλ θαη λα δηεπθνιύλνπλ ηνπο καζεηέο θαζώο θαη ηα
ζπρλά δηαγσλίζκαηα δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο.
 Πξαγκαηηθά θαη εμαηνκηθεπκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ καζεηή.
 Δμαηξεηηθή νξγάλσζε θαη εμππεξέηεζε.
 Σπλνιηθή πιαηζίσζε ηνπ καζεηή (εθπαίδεπζε – νξγάλσζε – ππνζηήξημε)
Οη θαζεγεηέο είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνί, έκπεηξνη θαη ζνβαξνί επαγγεικαηίεο. Μεγάιν ελδηαθέξνλ
γηα ηελ πξόνδν ησλ καζεηώλ.
Οπζηαζηηθή βνήζεηα ζην καζεηή, θαιή επηθνηλσλία κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο παξέρεηαη
ελζάξξπλζε ζε θάζε επίπεδν.
 Οξγάλσζε.
 Δλδηαθέξνλ πξνζσπηθό γηα θάζε παηδί.
Σσζηή νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ παηδηνύ.
Δκπεηξία θαζεγεηώλ θαη ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά.
1. Οη πνιύ θαινί θαζεγεηέο.
2. Η παξαθνινύζεζε ησλ δηαγσληζκάησλ από ηε Γηεύζπλζε.
Οξγάλσζε θαη Γηεύζπλζε (εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε- ίζσο βνεζά θαη ην κηθξό πιήζνο
καζεηώλ αλά ηκήκα).
Οξγάλσζε, δηαζεζηκόηεηα γηα ηηο ειιείςεηο.
Δπγέλεηα, νξγάλσζε.
Οξγάλσζε θαη αξθεηό ελδηαθέξνλ από ηνπο θαζεγεηέο.

10. ΓΔΝΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ
Θεηηθή γλώκε.

Πην πνιιή επαλάιεςε ζηα ζέκαηα.
Θα ήζεια λα δηαβάδνπλ ηα παηδηά ζην θξνληηζηήξην, αλ ην επηζπκνύλ.

ΔΚΠ.: Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα.
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ια άςνγα.

Αποτελέσματα αξιολόγησηρ τος Φποντιστηπίος,
τηρ 12ηρ Φεβποςαπίος 2017, από γονείρ μαθητών μαρ τηρ Γ΄ Λςκείος

Από ην 1975 ζην Μαξνύζη

Να ζπλερίζεηε έηζη.
Γελ έρσ θάηη λα πσ. Πηζηεύσ όηη αλ ην παηδί ζέιεη λα κάζεη θαη λα πεξάζεη θάπνπ πξέπεη λα
δηαβάδεη.

ΔΚΠ.: Απηνλόεην. Με ην δόξη δε γίλεηαη θάπνηνο γλώζηεο ηεο εμεηαδόκελεο ύιεο. Πξέπεη
λα ππάξρεη θαη ην ζέισ ηνπ καζεηή.
Ίζσο ηα δηαγσλίζκαηα λα απνζαξξύλνπλ κε ηε δπζθνιία πνπ έρνπλ ηνπο καζεηέο πνπ δελ
είλαη ηόζν δπλαηνί (ςπρνινγηθά).

ΔΚΠ.: Τα εύθνια ζέκαηα δεκηνπξγνύλ ςεπδαηζζήζεηο. Δμάιινπ ππάξρνπλ θαη ηα δεύηεξα
ζέκαηα επαλαμηνιόγεζεο.
Ίζσο ζα πξέπεη ζην κέζν ηεο ρξνληάο λα γίλεηαη κηα επαλαμηνιόγεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ
καζεηώλ θαη εθ λένπ νκαδνπνίεζε.

ΔΚΠ.: (Τα παηδηά δέλνληαη κεηαμύ ηνπο). Απηό γίλεηαη κέρξη θαη ηνλ Οθηώβξην.
Σαο επραξηζηνύκε πνιύ γηα όηη θάλεηε γηα ηα παηδηά καο!!!

ΔΚΠ.: Δκείο, ζεξκά, επραξηζηνύκε. Μαο ηηκάηε.
Ο αξηζκόο πξνηεξαηόηεηαο ζηελ ελεκέξσζε δελ εμππεξεηεί ηθαλνπνηεηηθά. Δθεί πνπ είζαη
κόλνο έμσ από ην γξαθείν ηνπ θαζεγεηή θαη πεξηκέλεηο λα ελεκεξσζείο, εκθαλίδνληαη 3, 4
κε κηθξόηεξν λνύκεξν. Ίζσο ζα κπνξνύζαηε λα βξείηε θαιύηεξν ηξόπν γηα ηελ
πξνηεξαηόηεηα, γηα λα κεησζεί ν ρξόλνο αλακνλήο.

ΔΚΠ.: Θα ην εμεηάζνπκε. Δπραξηζηνύκε.
Γελ έρσ θάηη άιιν λα πξνηείλσ, βξήθα απηό πνπ δεηνύζα θαη ρξεηαδόκνπλ γηα ην παηδί κνπ.
Σε παηδηά πνπ βιέπεηε όηη έρνπλ αδπλακίεο ζεσξώ πσο εζείο ζα έπξεπε λα ηνπο
παξνηξύλεηε πσο ρξεηάδνληαη επηπιένλ καζήκαηα κηα θαη έλαο καζεηήο ζπλήζσο ληξέπεηαη
λα δεηήζεη βνήζεηα.

ΔΚΠ.: Μα ην θάλνπλε θαη από κόλνη ηνπο νη δηδάζθνληεο. Γείηε ζαο παξαθαιώ θαη ηηο
παξαηεξήζεηο ζηα ηεηξάδηα ησλ δηαγσληζκάησλ.
Πην πνιιέο επαλαιήςεηο ζηα ζέκαηα.

ΔΚΠ.: Απηό ζπκβαίλεη. ηαλ βιέπνπκε όηη θάηη «θαθνθνξκίδεη» πξνζεγγίδνπκε ηνπο
καζεηέο θαη ελεκεξώλνπκε ηνπο γνλείο.
Να ζπλερηζηεί ε θαιή επηθνηλσλία θαη ε παξνρή βνήζεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ
(ε νπνία είλαη πςεινύ επηπέδνπ).
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Ίζσο λα ήηαλ ρξήζηκν νη θαζεγεηέο λα αθνινπζήζνπλ κηα πην απζηεξή αληηκεηώπηζε θαη
πξνζέγγηζε ζηνπο καζεηέο πνπ είλαη πην ραιαξνί σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο (π.ρ.
κεγαιύηεξε πίεζε «πνηλέο» όπσο απμεκέλε δνπιεηά θιπ)

Αποτελέσματα αξιολόγησηρ τος Φποντιστηπίος,
τηρ 12ηρ Φεβποςαπίος 2017, από γονείρ μαθητών μαρ τηρ Γ΄ Λςκείος

Από ην 1975 ζην Μαξνύζη

Λίγν πεξηζζόηεξε πίεζε από ηνπο θαζεγεηέο λα γξάςνπλ ηα παηδηά όια ηα δηαγσλίζκαηά
ηνπο θαη ζε απηά πνπ δελ πάλε θαιά λα ηα θάλνπλ επαλάιεςε.

ΔΚΠ.: Απηό ηζρύεη αιιά εμαλαγθαζκόο λα μαλάξζνπλ λα γξάςνπλ ηα δεύηεξα ζέκαηα δε
γίλεηαη.
Θα ήζεια όηαλ παξνπζηάδεη θάκςε ζηηο επηδόζεηο ηνπ ην θξνληηζηήξην κε δηθή ηνπ
πξσηνβνπιία λα ελεκεξώλεη ηνπο γνλείο.
Μείλακε πνιύ επραξηζηεκέλνη θαη σο πξνο ην ζέκα ηεο ελεκέξσζεο. ινη νη θαζεγεηέο
ήηαλ πξόζπκνη λα εληνπίζνπλ θαίξηα θαη εύζηνρα ηα ζεκεία πξνζνρήο.

ΔΚΠ.: Δπραξηζηνύκε.

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΘΕΣΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
Από το 1975 στο Μαπούσι
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ΠΑΝΣΑ ΚΟΝΣΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙ
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