
Ποσοστό γονέων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην έρευνα
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Response 
Rate

Ένταξη & Προσαρμογή Νέων Μαθητών

63

Αξιολόγηση ως προς επιμέρους παραμέτρους

Την εξυπηρέτηση από το προσωπικό του CGS Store. 

Είπατε για το CGS:

Ήταν πολύ εύκολη η προσαρμογή του μικρού μας και 
σε αυτό βοήθησαν οι δασκάλες και τα

εξαιρετικά παιχνίδια γνωριμίας! Ευχαριστούμε.

Nα συνεχίσετε να παρέχετε υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου στα παιδιά μας τους δύσκολους καιρούς 
που βιώνουμε όλοι μας. Το έχουν όλοι ανάγκη και 

περισσότερο τα παιδιά τα ίδια.
Καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας.

Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο ρυθμό.
Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και

ενθουσιασμένος για πόσα ακόμα πράγματα
έχει να βιώσει ο γιος μου στο CGS.

Η μετάβαση ήταν πιο εύκολη απ’ ότι είχαμε
φανταστεί λόγω της οργάνωσής σας!

Tην ευκολία να πραγματοποιήσετε αγορά μέσω του CGS e-shop. 

Επικοινωνία/Συνεργασία

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)

Τις δράσεις προσαρμογής/ένταξης των νέων μαθητών, οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν στην έναρξη της σχολικής χρονιάς (buddy system, cgs 
school tour, γνωριμία με τους συμμαθητές μου, κτλ).

Τις νέες σχέσεις που έχει αναπτύξει το/τα παιδί/ά μου με τους συμμαθητές του
(πχ. νέους φίλους). 

Τις σχέσεις που έχει αναπτύξει το/τα παιδί/ά μου με τους εκπαιδευτικούς του.
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Ενημέρωση & Επικοινωνία

Την ενημέρωση που λάβατε ως γονέας πριν την έναρξη των μαθημάτων του σχολικού έτους
2020 – 2021. (%)

67%21%11%

Την ενημέρωση που λαμβάνετε μέσω Managebac. 

Την ενημέρωση που λαμβάνετε μέσω email. 

5% 20% 75%

Την επικοινωνία με τη 
Διευθυντική ομάδα της 
βαθμίδας που φοιτά το
παιδί σας.

Την επικοινωνία με την Γραμματεία της βαθμίδας/τάξης όπου φοιτά το παιδί σας.

5% 19% 76%

Την επικοινωνία με τους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων και τις συνοδούς. 

16% 4% 15% 65%

Την ενημέρωση σχετικά με τους κανόνες και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους του
campus (CGS website, ενημερωτικές επιστολές, κτλ).

7%

Την επικοινωνία
με το εκπαιδευτικό 
προσωπικό.
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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)

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)

Τη διαδικασία προσωπικής 
γνωριμίας με τους εκπαιδευτικούς 
του/ων παιδιού/ων σας (είτε δια 
ζώσης, είτε online). 
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Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης
Γονέων των Νέων Μαθητών 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Φέτος ήταν δύσκολα τα πράγματα με την πανδημία... 
δεν είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το χώρο 

και το προσωπικό. Όμως εφόσον το παιδί μου είναι 
ευχαριστημένο, είμαι και εγώ.

Απλά να συνεχίσετε έτσι γιατί όχι μόνο 
προσαρμόστηκε το παιδί στο καινούργιο σχολείο αλλά 

είναι και πολύ ευτυχισμένη που φοιτά σε αυτό. Σας 
ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας!

Νοέμβριος 2020


