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Ποσοστό γονέων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην έρευνα 82%
Response Rate

Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Γονέων
Σχολικό Έτος 2021-2022

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)

Β. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου *

Συνολική εικόνα (%)

Εκπαιδευτική Φιλοσοφία 38 5381

Συνολική φήμη & κύρος 1 7 33 59

Παιδαγωγική προσέγγιση 1 11 36 52

Επικοινωνία/συνεργασία (%)

Επικοινωνία με το Διοιικητικό προσωπικό

Επικοινωνία με το Διδακτικό προσωπικό

Ενημέρωση στις προγραμματισμένες ενημερωτικές 
συναντήσεις γονέων-διδασκόντων

2 7 28 63

27 6283

1 9 30 60

Οργάνωση & Λειτουργία (%)

Υγιεινή & καθαριότητα των χώρων

Σχέση διδάκτρων & προσφερόμενων 
υπηρεσιών ακαδημαϊκής εκπαίδευσης

Δρομολόγια μετακίνησης

Σίτιση/Διατροφή (εστιατόριο, καντίνες)

9 5 28 58

3 17 45 35

12 13 28 47

18 10 32 40

Χώροι & υποδομές (%)

Campus συνολικά

Αθλητικοί χώροι & εγκαταστάσεις

Αίθουσες διδασκαλίας (ειδικοτήτων), εξοπλισμός & 
εκπαιδευτικά εργαλεία(εργαστήρια, αίθουσες H/Y, 
βιβλιοθήκη κλπ.)

22 6 32 40

2 7 33 58
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Οι καθηγητές προσεγγίζουν τα παιδιά με σεβασμό, κατανοούν 
τα προβλήματά τους και υπάρχει μια σχέση αλληλοσεβασμού 

μεταξύ καθηγητή-μαθητή.

Promoting an active lifestyle and encouraging kids to be involved 
in athletics, arts, sciences and teaching them to be part of 

society.

Γιατί το CGS δίνει ολοκληρωμένη μόρφωση στα παιδιά μας και 
στοχεύει στο να δημιουργήσει ανθρώπους με υπευθυνότητα και 
κριτική σκέψη. Συγχαρητήρια στην πλειοψηφία των καθηγητών 

γιατί πραγματικά βοήθησαν να προοδεύσουν τα παιδιά μας.

Βλέπω τα παιδιά μου να εξελίσσονται με τον τρόπο και τη 
φιλοσοφια που μου ταιριάζει, σε ένα περιβάλλον που τα κάνει 

χαρούμενα και τα βελτιώνει χρόνο με το χρόνο.

Η εκπαιδευτική προσέγγιση του σχολείου καλλιεργεί την 
εξωστρέφεια, αυτοεκτίμηση, δίνοντας μια λελογισμένη ώθηση 

στην ανάπτυξη του θετικού εγωισμού στο παιδί ενώ παράλληλα 
προβάλλει πολυπολιτισμικά ερεθίσματα.

Για τον ανθρωποκεντρισμό του σχολείου σε συνδυασμό με το 
υπεύθυνο και ενημερωμένο προσωπικό του.

Η προσέγγιση του μαθητή στα καλλιτεχνικά 
και αθλητικά καθήκοντα.

Είπατε για το CGS:

Γ. Αξιολόγηση ως προς επιμέρους παραμέτρους

Α. Βαθμός Ικανοποίησης

Συνολικός Βαθμός 
Ικανοποίησης (%)

9

47

44
των γονέων είναι
ικανοποιημένοι
από το σχολείο

>91%

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

1-6

7-8

9-10

Πρόθεση 
Σύστασης (%)

10

33
57

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)

>90%
των γονέων
θα σύστηναν
το σχολείο

NPS:
+47

NPS: Net Promoter Score

γονείς είναι ικανοποιημένοι από το σχολείοστους

Η παροχή ερεθισμάτων και 
κινήτρων προκειμένου να εμπλακεί 
ο μαθητής με το εκπαιδευτικό 
αντικείμενο. (%)

3
16

35

46

Η φιλοσοφία αξιολόγησης των 
μαθητών (ΙΒ reports, αριθμητικη 
βαθμολογία, περιγραφική και 
βαθμολογική αξιολόγηση). (%)

3
10

34
53

Η προετοιμασία των μαθητών 
για την εισαγωγή τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. (%)

4
19

29

48

Τα δυνατότερά μας σημεία Τα σημεία προς βελτίωση

Οργανώση και λειτουργία
των Ομίλων. (%)

17

21

32

30

Το παιδί μου είναι χαρούμενο με το σχολείο του.

* Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου, ξεχώρισαν 3 ως τα πιο δυνατά μας σημεία και 1 σημείο προς βελτίωση.


