ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ ΙΑΝΥΣΜΑ
Ηρώων Πολυτεχνείου 13 έναντι Παναγίας Φανερωμένης
Τηλέφωνο επικοινωνίας 24920 26084, 6947766954
Υπεύθυνοι σπουδών: Άκης Παντελίδης / Ζωή Γκούστα

Οι καθηγητές του φροντιστηρίου συγχαίρουν όλους τους
μαθητές για τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις.
Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στους μαθητές μας που
αρίστευσαν:
ΦΥΣΙΚΗ
Ιφιγένεια Γάννα

20

Φοίβος Καρακώστας

18,7

Ανδρονίκη Αντωνίου

18,4

Γιώργος Κωστόπουλος

18,3

Ελισσάβετ Ντιντού

17,6

ΧΗΜΕΙΑ
Ιφιγένεια Γάννα

19

Ελισσάβετ Ντιντού

18,2

Ανδρονίκη Αντωνίου

18

Χρύσα Ζαγκότη

17

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ελισσάβετ Ντιντού

19,4

ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ
Ιφιγένεια Γάννα

19317 μόρια

Ελισσάβετ Ντιντού

18396 μόρια

Γιώργος Κωστόπουλος

18278 μόρια

Ανδρονίκη Αντωνίου

17160 μόρια

Καθημερινά μπορείτε να μας επισκεφτείτε για:
Βοήθεια στη συμπλήρωση μηχανογραφικού.
Ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου.
Ενημέρωση για τις αρχές λειτουργίας και τη δομή των
τμημάτων που λειτουργούν
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: Πέμπτη 17/08/2017
Β ΛΥΚΕΙΟΥ , Α ΛΥΚΕΙΟΥ και ΓΥΜΝΑΣΙΟ: Δευτέρα 28/08/1017
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η επιτυχία στο σχολείο και κατ’ επέκταση στις πανελλαδικές
εξετάσεις είναι κυρίως αποτέλεσμα σωστής και μεθοδικής δουλειάς. Στο
φροντιστήριο μας αυτές είναι οι κύριες κατευθύνσεις πάνω στις οποίες
εργαζόμαστε ώστε οι μαθητές να έχουν τις σωστές βάσεις για να επιτύχουν
τους στόχους τους.
Γι’ αυτό το λόγο η δομή και η λειτουργία του φροντιστηρίου μας
επικεντρώνεται στα εξής:
ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ-ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΑ
Συγκροτούνται ολιγομελή τμήματα και ομάδες με δυναμική που
επιτρέπει την ανάπτυξη ενός ομοιογενούς επιπέδου. Ο μαθητής εντάσσεται
σ’ αυτά ανάλογα με τις δυνατότητες του και τις επιδόσεις του. Έτσι
ενεργοποιείται μέσα σε ομάδες που στοχεύουν στη διαρκή ανάπτυξη και
επιτυχία. Για τους μαθητές που εγγράφονται πρώτη φορά διεξάγονται
διαγνωστικά διαγωνίσματα, υπό την αιγίδα της Ο.Ε.Φ.Ε., για τον
προσδιορισμό του γνωστικού επιπέδου και όπου κρίνεται απαραίτητο
γίνονται μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για την κάλυψη κενών
προηγουμένων τάξεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Λειτουργούν προγράμματα προετοιμασίας τα οποία είναι προσαρμοσμένα
στις ανάγκες του μαθητή και τις απαιτήσεις των εξετάσεων. Η πρόοδος του
μαθητή και η εξοικείωση του με τη γραπτή δοκιμασία κατοχυρώνεται και
πιστοποιείται με :
⇒ καθημερινή προφορική εξέταση
⇒ εβδομαδιαία διαγωνίσματα
⇒ τρίωρα προσομοιωτικά διαγωνίσματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου της
διδακτέας ύλης
⇒ καρτέλα μαθητή με στοιχεία της καθημερινής και μηνιαίας απόδοσης του
που συμπληρώνεται από τους διδάσκοντες
Στη Β' Λυκείου λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για την ύλη της Γ'
Λυκείου.
Σε όλους τους μαθητές παρέχονται δωρεάν σημειώσεις (φυλλάδια), για
μεγαλύτερη εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο, ανάπτυξη της κριτικής
ικανότητας και εξοικείωση με δύσκολα συνδυαστικά θέματα.
Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη, όπου οι μαθητές μπορούν να την
χρησιμοποιούν για περαιτέρω εξάσκηση υπό την καθοδήγηση του
διδάσκοντα.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Άριστο επιτελείο καθηγητών:
⇒ ασκεί εντατική εποπτεία σε κάθε τμήμα
⇒ βοηθά στην ανάπτυξη θετικής διάθεσης εκ μέρους του μαθητή
⇒ αντιμετωπίζει τυχόν αδυναμίες που εμφανίζονται και τον στηρίζει στην
προσπάθεια του για επιτυχία.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Η συνεργασία με τους γονείς αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα της επιτυχίας
του μαθητή, καθώς διασφαλίζει την αμφίδρομή πληροφόρηση, την
αλληλεγγύη και την επικοινωνία. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση των γονέων
από τους καθηγητές για αξιολόγηση της πορείας του μαθητή, για τη διάγνωση
των αναγκών του και το σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος
υποστήριξης.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Γνωρίζοντας ότι η επιτυχία στις εξετάσεις είναι επένδυση για το μέλλον και
έχοντας υπόψη τη γενικότερη οικονομική κατάσταση διαμορφώνουμε :
⇒ προσιτά δίδακτρα σε όλα τα προγράμματα σπουδών

⇒ ειδικά πακέτα προσφορών σε μαθητές που παρακολουθούν περισσότερα
από ένα μαθήματα
⇒ σημαντικές μειώσεις στις οικογένειες που μας εμπιστεύονται περισσότερα
από ένα παιδιά

Με εκτίμηση
Άκης Παντελίδης , Ζωή Γκούστα

