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Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Γονέων
Σχολικό Έτος 2020-2021

Ποσοστό γονέων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην έρευνα 71%
Response Rate

Εξατομικευμένη 
προσέγγιση κάθε μαθητή 
σύμφωνα με τις ικανότητες 
και τα χαρακτηριστικά του 

Δια ζώσης εκπαίδευση (%)

Ικανότητα των 
εκπαιδευτικών να 
μεταδώσουν τη γνώση 
στους μαθητές

Ικανότητα των 
εκπαιδευτικών να 
μεταδώσουν τη γνώση 
στους μαθητές

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (%)
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Φιλοσοφία εξιολόγησης 
των μαθητών
(Περιγραφική & Βαθμολογική)

33 55
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γονείς είναι ικανοποιημένοι από το σχολείοστους

Κλίμακα από το 1 έως το 10, όπου 1 = καθόλου ικανοποιημένος/η και 10 = απόλυτα ικανοποιημένος/η.

ΔΓ
(Δε γνωριζω)

1-6
(σίγουρα όχι ικανοποιημένος -
μάλλον όχι ικανοποιημένος)

7-8
(μάλλον ικανοποιημένος)

9-10
(σίγουρα ικανοποιημένος)

Α. Bαθμός Ικανοποίησης

Α.2.  Πρόθεση Σύστασης (%)
Kλίμακα από το 0 έως το 10 όπου
0 = σίγουρα δεν θα το σύστηνα και
10 = οπωσδήποτε θα το σύστηνα.

1-6 (detractor)

7-8 (passive)

9-10 (promoter)

Α.1.  Συνολικός Βαθμός Ικανοποίησης (%)
Kλίμακα από το 1 έως το 10 όπου
1 = καθόλου ικανοποιημένος
και 10 = απόλυτα ικανοποιημένος

1-6

7-8

9-10

των γονέων
θα σύστηναν
το σχολείο

>91%

των γονέων είναι 
ικανοποιημένοι
από το σχολείο

>92%

NPS:
+48
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Β. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Γ. Αξιολόγηση ως προς επιμέρους παραμέτρους

Θεωρώ πως είναι ένα οικογενειακό παραδοσιακό σχολείο
σε επίπεδο επικοινωνίας κι ένα σύγχρονο σχολείο

σε επίπεδο εκπαίδευσης.

Νομίζω ότι παρά τις όποιες μικρές αδυναμίες που υπάρχουν,
είναι δύσκολο να βρεθεί ένα τέτοιο «περιβάλλον» που να 

προσφέρει αυτήν την Παιδεία στα παιδιά μας!

Φοβερή οργάνωση και συχνότητα ενημέρωσης που δημιουργεί 
κλίμα ασφάλειας στους γονείς. Ομαδική αλλά ταυτόχρονα και 

προσωπική δουλειά με κάθε παιδί.

Η φροντίδα και το ενδιαφέρον των δασκάλων προς τους 
μαθητές είναι χαρακτηριστικό του σχολείου μας. Είναι σημαντικό 

να γνωρίζουν οι γονεις ότι τα παιδιά φεύγουν από τη μια
οικογένεια και πάνε στην άλλη. Αυτό είναι για μας το CGS.

I believe the school makes a huge effort to instil good values, 
volunteering, sensitivity to the environment and various other 

important topics. Keep up the excellent work!

Η επιλογή του διδακτικού προσωπικού είναι άψογη, η 
συμπεριφορά και το ήθος που αποπνέουν οι δάσκαλοι και οι 

καθηγητές επίσης και το επίπεδο της διδασκαλίας πολύ υψηλό.
Μακάρι να συνεχίσετε έτσι!!!

Στο CGS τα παιδιά δεν αποκτούν μόνο τις βασικές γνώσεις, 
αποκτούν εφόδια τα οποία είναι ανεκτίμητα και θα τους είναι 

απαραίτητα στη ζωή. Μέσω όλων των επιπλέον δραστηριοτήτων 
που παρέχει το σχολείο αποκτούν αυτοπεποίθηση, γίνονται 

υπεύθυνα, δημιουργικά, οργανωτικά και εφευρετικά. 
Αναπτύσσουν κριτική σκέψη, βρίσκουν λύσεις μόνοι τους στα 
θέματα που τους απασχολούν και φυσικά ανακαλύπτουν τις 
κλίσεις και τις ικανότητές τους, τα όριά τους, τα δυνατά και 

αδύναμα σημεία του χαρακτήρα τους. Τα παιδιά μου περνούν 
όμορφα στο σχολείο, αγαπούν αυτό το σχολείο γι’ αυτό που είναι! 
Η φιλοσοφία του σχολείου, οι συνθήκες που επικρατούν, το φιλικό 
περιβάλλον, οι σχέσεις με τους καθηγητές-δασκάλους, οι παρέες 
τους... Όλα αυτά τους αρέσουν και νιώθουν οτι ανήκουν σ’ αυτό 

και τους λείπει όταν το στερούνται.

Είπατε για το CGS:

Συνολική Εικόνα (%)

Φιλοσοφία & Κουλτούρα 7 37 54

Παιδαγωγική προσέγγιση 8 37 54

Συνολική φήμη & κύρος 6 37 54

Επικοινωνία/Συνεργασία (%)

Επικοινωνία με το Διδακτικό 
προσωπικό 5 24 66

Επικοινωνία με το Διοικητικό 
προσωπικό

(Γραμματείες επιπέδων,
Οικονομικό Τμήμα, Γραφείο Κίνησης)

5 24 65

Επικοινωνία μέσω ManageBac 3 28 64

Ενημέρωση στις 
προγραμματισμένες 

Συναντήσεις
7 28 64

Υγιεινή & καθαριότητα
των χώρων

Οργάνωση και Λειτουργία (%)

Σχέση διδάκτρων & 
προσφερόμενων υπηρεσιών 

ακαδημαϊκής εκπαίδευσης
Δρομολόγια μετακίνησης 

μαθητών από & προς το CGS 1114 30 45

Σίτιση/διατροφή
(εστιατόριο, καντίνες κτλ.) 19 7 32 42

17 44 37

14 26 555

Χώροι και Υποδομές (%)
To CGS Campus συνολικά 31 7 30 32

Αθλητικοί χώροι
& εγκαταστάσεις 7 35 517


