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Έρευνα Ικανοποίησης Γονέων
για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Σχολικό Έτος 2019-2020

Bαθμός Ικανοποίησης (εξ αποστάσεως εκπαίδευση)

Ποσοστό γονέων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην έρευνα
89%
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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)

Συνολικός Βαθμός Ικανοποίησης (%)

Kλίμακα από το 1 έως το 10 όπου
1 = καθόλου και 10 = απόλυτα

1-6 (σίγουρα όχι - μάλλον όχι)

7-8 (μάλλον ναι)

9-10 (σίγουρα ναι)

NPS:
+41

NPS (Έρευνας Ικανοποίησης Γονέων σχ. έτος 2018-2019): +44

Το πόσο γρήγορα προσέφερε το σχολείο εξ αποστάσεως εκπαίδευση (%)
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Την Ταχύτητα Ανταπόκρισης ανά βαθμίδα (%)

Α΄ - Γ΄ Δημοτικού / IB PYP

Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο / IB PYP 25 24 51

Γυμνάσιο / IB MYP 3 16 81

Γενικό Λύκειο 7 23 70

IB Diploma Programme 2 8 90

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση ως προς επιμέρους παραμέτρους

Την ενημέρωση που λαμβάνατε ως γονέας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και το πρόγραμμα του/
των παιδιού/ων σας συνολικά (%)

13 30 56

Τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για την προστασία όλων (μαθητές, διοικητικό προσωπικό, διδάσκοντες) 
ενόψει της επαναλειτουργίας του σχολείου και την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις (%)

27 6 22 45

Την ενημέρωση που λαμβάνατε ως γονέας για τα μέτρα και τον τρόπο χειρισμού της τρέχουσας 
συγκυρίας κατά το τελευταίο διάστημα - από την αναστολή λειτουργίας των σχολείων έως σήμερα (%)

13 30 57

Είπατε για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Άμεση και γρήγορη ένταξη των μαθητών στο 
σύστημα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ώστε 
να μην χαθεί η επαφή με το σχολικό περιβάλλον. 

Η άμεση αντίδραση του σχολείου. Η διατήρηση 
της σχέσης εκπαιδευτικού - μαθητή και ιδιαίτερα 
το μήνυμα που περάσατε στα παιδιά ότι και στα 

δύσκολα μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Άμεση ανταπόκριση και καλός συντονισμός! 
Τα παιδιά ξεκίνησαν χωρίς καμία καθυστέρηση 

προχωρώντας την ύλη κανονικά!

Υπήρξε τέλεια οργάνωση τόσο κατά την 
εκτέλεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

όσο κατά ψυχολογική στήριξη των μαθητών, που 
πραγματικά ανταποκρίθηκαν σαν ομάδα.

Mου άρεσε και η “ώρα του μαθητή” που 
αφιέρωνε η δασκάλα χρόνο για την καλή 

ψυχολογία των παιδιών.

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)

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)

Τον αριθμό μαθητών στις τηλεδιασκέψεις ανάλογα και με την εκπαιδευτική βαθμίδα κάθε μαθητή (%)

17 34 45

Επικοινωνία
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)

Ταχύτητα Ανταπόκρισης
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)

Σύνολο

17 30 53

Δ΄ - ΣΤ΄ Δημοτικού / IB PYP 6 32 62

Χρήση των τηλεδιασκέψεων ώστε τα παιδιά να 
κρατήσουν την επαφή τους με τους δασκάλους 

τους και την εκπαιδευτική διαδικασία.
Άριστοι εκπαιδευτικοί.

Η διεξαγωγή των προγραμματισμένων 
διαγωνισμών ηλεκτρονικά παρείχε στα παιδιά 

την αίσθηση της κανονικότητας.


