
Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης
Γονέων των Νέων Μαθητών του CGS

Σχολικό Έτος 2021-2022

Ποσοστό γονέων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην έρευνα 48%
Response Rate

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Την ημέρα γνωριμίας εκπαιδευτικών-μαθητών-γονέων
πριν την έναρξη του σχολικού έτους

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. Ένταξη/Προσαρμογή των μαθητών &
Επικοινωνία με τους νέους γονείς/κηδεμόνες

Β. Eνημέρωση & Επικοινωνία

Το παιδί μου ξέχασε ότι ήταν νέος μαθητης στο σχολείο
από την πρώτη μέρα. Να συνεχίσετε

να αντιμετωπίζετε ισάξια όλα τα παιδιά.

Είναι πολύ βοηθητικός ο θεσμός των tutors. Επίσης οι όμιλοι 
νομίζω ότι βοηθούν στην ενσωμάτωση των παιδιών αφού 

δημιουργούνται ομάδες με κοινά ενδιαφέροντα.

Η υποστήριξη των παιδιών στην αναζήτηση κοινών σημείων / 
ενδιαφερόντων και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

Yes I think all efforts have been made
to make the new student feel welcome and included in

the class. Keep up the good work!

Το πρόγραμμα προσαρμογής ήταν εξαιρετικό και θεωρώ
πως βοήθησε πολύ τόσο στην ένταξη των παιδιών

στο σχολείο όσο και στην ενδυνάμωση των σχέσεων
με τους συμμαθητές τους και τους γονείς τους.

Δίνετε σημασια στον χαρακτηρα καθε παιδιου και το 
εμψυχωνετε μεσα στο νεο κοινωνικο πλαισιο.

Κερδίσατε σε σύντομο χρονικό διάστημα την εμπιστοσύνη
του παιδιού.

Είπατε για το CGS:

Την ενημέρωση που λάβατε ως γονέας πριν την έναρξη των μαθημάτων του σχολικού έτους 2021 – 2022 (%)
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Προσχολική Αγωγή Δημοτικό

Τις δράσεις προσαρμογής/ένταξης για τους νέους 
μαθητές
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Τις απογευματινές ενημερωτικές συναντήσεις από το 
εκπαιδευτικό προσωπικό (online)
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Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τις εβδομαδιαίες ώρες επικοινωνίας με τους καθηγητές
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Γυμνάσιο Λύκειο
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Τις ενημερωτικές συναντήσεις γονέων - διδασκόντων 
(parents - teachers meeting online)
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Την ενημέρωση που λαμβάνετε μέσω email (%)

8 22 70

Την ενημέρωση που λαμβάνετε μέσω Managebac (%)

7 21 70

Την επικοινωνία με την Γραμματεία της βαθμίδας/τάξης όπου φοιτά το παιδί σας (%)

6 22 71

Την επικοινωνία με τους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων και τις συνοδούς (%)

15 5 13 67

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

3 4 14 79

Γ. Επικοινωνία /Συνεργασία

Την επικοινωνία με το εκπαιδευτικό προσωπικό (%) Την επικοινωνία με τη Διεύθυνση της βαθμίδας
που φοιτά το παιδί σας (%)
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Δ. Αξιολόγηση ως προς τις επιμέρους παραμέτρους

Την εξυπηρέτηση από το προσωπικό του CGS Store (%)

13 1 17 69

Tην ευκολία να πραγματοποιήσετε αγορά μέσω του CGS e-shop (%)

20 5 13 62


