
 

 

 

Διαδικασία Δημιουργίας Αξιολόγησης 

 

Για να πραγματοποιήσετε μια αξιολόγηση θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 

1) Θα πρέπει, αν δεν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης, να 

δημιουργήσετε έναν καινούργιο λογαριασμό και να 

πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας. Για να εγγραφείτε θα 

πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Register» που βρίσκεται επάνω 

δεξιά σε όλες τις σελίδες του eduadvisor.gr, όπως δείχνει η 

εικόνα, και να εισάγετε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν. 

 

2) Στη συνέχεια βρίσκετε τον εκπαιδευτικό οργανισμό που θέλετε να αξιολογήσετε και αφού 

μπείτε στην εσωτερική του σελίδα πατώντας 

επάνω στην επικεφαλίδα του, θα πρέπει να πάτε 

προς τα κάτω της ίδιας σελίδας, μέχρι να συναντήσετε 

τις «Αξιολογήσεις χρηστών». Εκεί επιλέγετε το 

«Προσθέστε νέα αξιολόγηση» και συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία που σας ζητούνται. Είναι 

πολύ σημαντικό να είστε αντικειμενικοί με την αξιολόγησή σας, καθώς η πολιτική του 

eduadvisor.gr είναι αρκετά αυστηρή με κακοπροαίρετες κριτικές ή υπερβολικά ευνοϊκές 

κριτικές για τους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς. Ο βασικός στόχος του 

eduadvisor.gr είναι να προσφέρει στο 

κοινό ειλικρινείς κριτικές, οι οποίες θα 

βοηθήσουν τόσο τους μελλοντικούς 

ενδιαφερομένους στο να  αποφασίσουν 



ποιο εκπαιδευτικό οργανισμό θα επιλέξουν για τους ίδιους ή τα παιδιά τους, όσο και τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οι οποίοι θα κατανοήσουν καλύτερα τα 

προτερήματα και τα μειονεκτήματά τους τα οποία και θα μπορέσουν να βελτιώσουν. 

 

3) Τέλος, υποβάλετε την αξιολόγησή σας στο 

eduadvisor.gr αφού πατάτε το κουμπί «Αποστολή» 

στο κάτω μέρος της αξιολόγησης. Η αξιολόγησή 

σας πρώτα θα ελεγχθεί ως προς είδος του κειμένου 

και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί ή θα σας σταλεί 

ενημέρωση για το λόγo της μη δημοσίευσή της. 

 

4) Κάθε αξιολόγηση είναι σημαντική, αλλά για λόγους ασφαλείας, πρώτα ελέγχεται πριν 

δημοσιευθεί. 

Η οποιαδήποτε αξιολόγηση δεν πρέπει να περιλαμβάνει: 

•          Υβριστικές λέξεις ή/και εκφράσεις 

•          Αρνητικές λέξεις, όπως απαράδεκτο, κακό, ασυνείδητος, κτλ 

•          Χαρακτηρισμοί προς τη διοίκηση 

•          Ορθογραφικά λάθη 

Συγκεκριμένα, κάθε αρνητική κριτική πρέπει να είναι διατυπωμένη με τρόπο που να μη 

θίγει ή προσβάλει οποιονδήποτε, διαφορετικά δεν θα δημοσιεύεται σύμφωνα με την 

πολιτική που ακολουθεί το eduadvisor.gr 

 

5) Σκοπός των αξιολογήσεων είναι να συμβάλει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών φορέων και 

προγραμμάτων και ακόμα και οποιαδήποτε αρνητική άποψη να προβάλλεται με όμορφο 

και εμπεριστατωμένο τρόπο. 

 

 

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που ξοδέψατε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο. Ελπίζουμε 

η βοήθειά μας να ήταν χρήσιμη. 

 

Η ομάδα του eduadvisor.gr 


