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Αγαπητοί μας γονείς
Θα θέλαμε και πάλι να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο, που διαθέσατε για να
συμπληρώσετε το έντυπο κρίσεων, του Φροντιστηρίου Εκπαίδευση, κατά την τελευταία
ενημέρωσή σας σχετικά με την επίδοση των παιδιών σας. Σας κάνουμε κοινωνούς των
απαντήσεων που δώσατε και σας υποσχόμαστε ότι θα υλοποιήσουμε τις υποδείξεις σας στο
μέτρο του δυνατού.
Αποτελέσματα
1. Η εικόνα που είχατε σχηματίσει για το Εκπαιδευτήριο πριν
συνεργαστείτε με αυτό, έχει αλλάξει από τότε και πώς;
 Παρέμεινε η ίδια _____________ 53%
 Έγινε καλύτερη ______________ 47%
 Έγινε χειρότερη ______________ 0

3. Η




οργάνωση του Εκπαιδευτηρίου είναι, κατά τη γνώμη σας:
Άριστη _____________________ 70%
Καλή ______________________ 21%
Με περιθώρια βελτίωσης ______ 9%

4. Η




συμπεριφορά και η εξυπηρέτηση των Γραμματέων είναι:
Πολύ καλή _________________ 100%
Καλή ______________________ 0
Μέτρια ____________________ 0

5. Πώς κρίνετε τη διαδικασία της ενημέρωσης των
γονέων/κηδεμόνων;
 Άριστα οργανωμένη __________ 45%
 Ικανοποιητική _______________ 45%
 Επιδέχεται βελτίωση __________ 10%
 Χωρίς καλή οργάνωση ________ 0
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008

Ε 7-2.1 (έκδοση 1η)

2. Πιστεύετε ότι η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
εκπληρώνει τις προσδοκίες σας, όσον αφορά τη φοίτηση του
παιδιού σας;
 Ναι ________________________ 96%
 Ναι αλλά όχι όλες_____________ 4%
 Όχι ________________________ 0
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6. Πώς κρίνετε την επαφή σας με τους καθηγητές κατά την διάρκεια της
ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων;
 Χρήσιμη και ουσιαστική ____________ 81%
 Ικανοποιητική ____________________ 19%
 Με περιθώρια βελτίωσης ___________ 0

7. Οι προσωπικές συναντήσεις με το Διευθυντή είναι:
 Χρήσιμες και ουσιαστικές ___________ 95%
 Ικανοποιητικές αλλά με ελλείψεις _____ 5%
 Ελάχιστα χρήσιμες ________________ 0

8. H επίδοση του παιδιού σας:
 Βελτιώθηκε ______________________ 90%
 Δεν παρουσίασε βελτίωση __________ 10%

9. Σε έναν γνωστό σας:
 Θα συστήνατε, ανεπιφύλακτα, να εγγράψει το παιδί του
στην Εκπαίδευση Θετική - Τεχνολογική _________ 78%
 Μάλλον θα του σύστηνα να το εγγράψει ____________ 22%
 Δε θα του σύστηνα να το εγγράψει ________________ 0

10. Πώς επιλέγεται η εγγραφή σε ένα Φροντιστήριο;
11. Εσείς πώς επιλέξατε το φροντιστήριο Εκπαίδευση Θετική - Τεχνολογική;
–
–

Στα ερωτήματα 10 και 11 οι απαντήσεις ποικίλουν, είναι πάρα πολλές και τις
μελετούμε.
Σας παραθέτουμε δε, αυτούσιες (με το συντακτικό τους), όσες απαντήσεις είχαμε
στα ερωτήματα 12 και 13.

 Ενδιαφέρον προσωπικό για τον κάθε μαθητή – Καλή συνεργασία με τους γονείς
 Οργάνωση – Δίδακτρα – Καταρτισμένοι καθηγητές – Καλή εξυπηρέτηση
 Εξάσκηση των μαθητών για τις εξετάσεις
 Καθηγητές, Διευθυντής
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12. Υποδείξτε δύο δυνατά σημεία του φροντιστηρίου Εκπαίδευση Θετική – Τεχνολογική:
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 Οργάνωση
 Σωστή εκπαίδευση, ουσιαστική βοήθεια και οι καθηγητές πολύ κοντά με το παιδί
 Οργάνωση, καλοί καθηγητές
 Η προσωπική επαφή του Διευθυντή με τα παιδιά και το ενδιαφέρον που τους δείχνει
 Τα διαγωνίσματα που γίνονται βοηθούν στη σωστή απόδοση των παιδιών
 Οργάνωση επιπέδου τμημάτων – Ψυχολογική στήριξη των παιδιών
 Προγραμματισμός και οργάνωση – Επίπεδο εκπαιδευτικών
 Καλή οργάνωση – Καλή συμπεριφορά
 Η συχνή επαφή με τα παιδιά σε προσωπικό επίπεδο και ότι εστιάζει στις Πανελλήνιες
εξετάσεις από νωρίς
 Ο Διευθυντής και οι καθηγητές
 Μεθοδική δουλειά, συνέπεια, αληθινό πρόσωπο (κάτι που σπανίζει στα μεγάλα
φροντιστήρια)
 Εγώ είδα σημαντική βελτίωση στο παιδί μου, όσον αφορά την οργάνωση και το
διάβασμά του. Α) Η επαφή του καθηγητή με τον μαθητή Β) η οργάνωση του
φροντιστηρίου
 Η φιλική και με σεβασμό προσέγγιση της διεύθυνσης και των καθηγητών απέναντι
στα παιδιά. Η αντικειμενική αξιολόγηση των επιδόσεων και των δυνατοτήτων των
παιδιών μας.
 Καλοί καθηγητές – Προετοιμασία μαθητών για τις εξετάσεις Γ΄ Λυκείου
13. Κάντε μια παρατήρηση/πρόταση για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
1.

Να συνεχίσει με τα ίδια κριτήρια για να βοηθήσει τα παιδιά μας.

2.

Είμαι πολύ ευχαριστημένη

3.

Γενικά, πιστεύω πως το Φροντιστήριο λειτουργεί άριστα χωρίς κάποια παρατήρηση
για τη βελτίωσή του

4.

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις μου είναι θετικές. Εκείνο που μπορώ να επισημάνω
έχοντας από δύο προηγούμενες εμπειρίες, τα παιδιά χρειάζονται περισσότερη ψυχική
και ψυχολογική στήριξη.

5.
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Τον τομέα της ψυχολογικής υποστήριξης των παιδιών τον προσέχουμε όσο και τη σωστή
διδασκαλία.

Καμία
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6.

Μια παρατήρηση που θα μπορούσα να κάνω είναι για τα δίδακτρα, ότι λόγω κρίσης
μήπως είναι λίγο ακριβά, μήπως θα μπορούσαν να τα κατεβάσουν λίγο;

Λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης από το καλοκαίρι οι τιμές μας θα
προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των καιρών.

7.

Είμαι ικανοποιημένη

8.

Θεωρώ ότι όλα είναι τόσο θετικά που δεν μπορώ να προτείνω κάτι παραπάνω

9.

Πρέπει να γίνεται επαγγελματικός προσανατολισμός

Πρώτοι στο χώρο μας αρχίσαμε εδώ και 30 χρόνια και κάνουμε επαγγελματικό
προσανατολισμό, ενημέρωση για τις Σχολές και υποβοήθηση των μαθητών για τη
συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Φέτος η ενημέρωση θα γίνει το Σάββατο του Λαζάρου
στις 5 το απόγευμα. Θα ενημερωθείτε με πρόσκληση.

10. Σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένη. Γνωρίζω όμως ότι πρέπει και ο
μαθητής/μαθήτρια να προσπαθεί ανάλογα

Συν Αθηνά και χείρα κίνει…

11. Πιστεύω ότι στη δύσκολη εποχή μας η Εκπαίδευση έχει καταφέρει να κάνει τα παιδιά
να αγαπήσουν το στόχο τους και τις προσπάθειές τους γι’ αυτόν. Γι’ αυτό έχει
επιτυχίες. Κάθε βελτίωση είναι επιθυμητή αλλά μέχρι σήμερα προχωρά πάρα πολύ
καλά
12. Όλα πιστεύω ότι είναι πολύ καλά. Η βελτίωσή σας φαίνεται μέσα από το παιδί μου,
σας ευχαριστώ πολύ
13. Προσπάθεια για να αποσπάσετε το εκατό τοις εκατό των δυνατοτήτων των παιδιών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
Από το 1975 στο Μαρούσι
ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ
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Κατανοώντας δε την αγωνία των γονέων για το μέλλον των παιδιών τους, αν αυτό
τους καθησυχάζει, τους θυμίζουμε ότι είμαστε και εμείς γονείς, με όλες τις αγωνίες
και άγχη, που αυτό συνεπάγεται.
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