Σρόπος λειτουργίας
Ο όξνο θξνληηζηήξην πξνέξρεηαη από ην ξήκα «θξνληίδσ» θαη νη
ζεκαζίεο ηνπ είλαη
λνηάδνκαη, ελδηαθέξνκαη, κεξηκλώ.
Οη 3 απηέο έλλνηεο απνηεινύλ ηηο 3 βάζεηο ιεηηνπξγίαο & νξάκαηνο ηνπ
Φξνληηζηεξίνπ Μέζεο Εθπαίδεπζεο ΄΄ δπλακηθό ΄΄

γηα ηα

15 χρόνια παρουσίας μας στο χώρο της εκπαίδευσης.


ΟΛΙΓΟΜΔΛΟΙ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΓΔΝΟΙ ΣΜΗΜΑΣΑ

Σα ηκήκαηα δηακνξθώλνληαη κε θξηηήξην ηελ
νκνηνγέλεηα
Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο καζεηώλ αλά ηκήκα αλαδεηθλύεη όια
ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηδηαίηεξνπ καζήκαηνο – πξνζσπηθή,
άκεζε επαθή θαζεγεηή & καζεηή , δηαξθή παξαθνινύζεζε ηεο
αηνκηθήο πνξείαο – ελώ παξάιιεια επηηξέπεη ζην καζεηή λα
αμηνπνηήζεη ζεηηθά ηελ άκηιια πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ νκνηνγελνύο
ηκήκαηνο.



ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΩΝ
Οη θαζεγεηέο βξίζθνληαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία θαη
επαθή κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θάζε
δπζθνιίαο πνπ ηπρόλ αληηκεησπίζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα
κειέηεο ηεο δηδαθηηθήο ύιεο εθηόο ηνπ ρώξνπ ηνπ

θξνληηζηεξίνπ.



ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΤ ΓΟΝΔΙ - ΚΗΔΔΜΟΝΔ

Αλαπηύζζνπκε θαη
ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο

νηθνδνκνύκε

αιεζηλέο

Η επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ζεσξνύκε όηη είλαη ππιώλαο
γηα ηελ επηηπρία ησλ καζεηώλ καο.
Επηθνηλσλία

γηα

καο

ζπλεξγαζία, νπζηαζηηθή

ζεκαίλεη

ακνηβαία

ελεκέξσζε θαη εηιηθξηλήο

επαθή.
ε

θακία

πεξίπησζε δελ

θάλνπκε

"δεκόζηεο

ζρέζεηο" νύηε θαηαθεύγνπκε ζε αβξόηεηεο θαη σξαηνπνηήζεηο θαηαζηάζεσλ. Σν
«δπλακηθό»

απνηεινύλ θαζεγεηέο

–

εθπαηδεπηηθνί νη

νπνίνη

θάζε

ρξνληά κνηξάδνληαη ηηο αγσλίεο θάζε παηδηνύ αιιά θαη θάζε γνληνύ.



ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΜΔ ΠΑΡΑΔΟΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΔΠΙΔΟΗ
ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Όια ηα ζηνηρεία αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ηνπ
θαηαρσξνύληαη ζηελ δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα 4schools .
Οη γνλείο ελεκεξώλνληαη άκεζα γηα ηα δηαγσλίζκαηα – ηεζη - κεληαία ζρόιηα
θαζεγεηώλ – απνπζίεο



ΓΙΑΣΙ Ο ΜΑΘΗΣΗ ΝΑ ΔΠΙΛΔΞΔΙ ΣΟ ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΔΗ
ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ
΄΄ δπλακηθό ΄΄ ;

Γηα ηνπο καζεηέο ην ζρνιείν απνηειεί ππνρξέσζε , ελώ ην Φξνληηζηήξην επηινγή .

Σα θξηηήξηα επηινγήο είλαη θπξίσο πνηνηηθά.
Γηαηί εδώ ζα ιύζεη ηηο απνξίεο ηνπ , ζα γίλεη θαιύηεξνο καζεηήο θαη ζα πεηύρεη
ηνπο ζηόρνπο ηνπ.
Γηαηί ελζσκαηώλνπκε ζηηο θιαζηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο όηη πην ζύγρξνλν ζηα
πιαίζηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ηεο εθπαίδεπζεο.

Γηαηί ιεηηνπξγνύκε ζπκπιεξσκαηηθά κε ην πξσηλό ζρνιείν.
Γηαηί όια απηά ηα ρξόληα ε ππεπζπλόηεηα θαη ε επαγγεικαηηθή καο ζπλέπεηα,
ην κεξάθη θαη ε πξνζσπηθή ζρέζε κε θάζε καζεηή , ε άξηηα εθπαηδεπηηθή
θαηάξηηζε ησλ

ζπλεξγαηώλ

καο,

ην άλεην θαη ιεηηνπξγηθά

ζσζηά δηακνξθσκέλν πεξηβάιινλ ήηαλ είλαη θαη ζα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟΤ καο.
Σν Φξνληηζηήξην ΄΄

δπλακηθό

΄΄ είλαη άκεζν επαθόινπζν ηεο απαίηεζεο ζαο

γηα πιεξέζηεξε γλώζε, θαιύηεξνπο καζεηέο, πςειόηεξεο επηδόζεηο, πην
θαηαξηηζκέλνπο επηζηήκνλεο, θαιύηεξε δσή…



ΜΔ ΠΟΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΙΑΜΟΡΥΩΝΟΝΣΑΙ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ;

Σα ηκήκαηα δηακνξθώλνληαη κε θξηηήξην ηελ νκνηνγέλεηα,
δηόηη απηή απνηειεί έλα πνιύ ζνβαξό εξγαιείν ηεο δνπιεηάο
καο
πνπ
κεγηζηνπνηεί
ηελ
επίδνζε
θαη
ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα καο.
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπκε ηελ νκνηνγέλεηα απηή,
δηεμάγνπκε θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εγγξαθώλ δηαγλσζηηθέο
εμεηάζεηο (νιηγόιεπηα ηεζη) έηζη ώζηε κε ηξόπν αμηόπηζην, πνπ εγγπάηαη ηόζν ε
πείξα καο όζν θαη ε πνηόηεηα ζηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ, λα πξνρσξνύκε ζηελ
νξγάλσζε ησλ ηκεκάησλ.
Ωζηόζν ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο ζην ΔΤΝΑΜΙΚΟ δελ έρεη ην ραξαθηήξα
κηαο νξηζηηθήο επηινγήο, αιιά θέξεη ζπλερώο κηα δπλακηθή. ηε δηάξθεηα ηεο
ρξνληάο νη καζεηέο αμηνινγνύληαη θαζεκεξηλά αλάινγα κε ηηο επηδόζεηο ηνπο ζηα
πνιιαπιά δηαγσλίζκαηα αιιά θαη ζπλεθηηκώληαο ηε γεληθόηεξε εηθόλα ηνπο
πξνβαίλνπκε ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο.
Σα ηκήκαηα δελ είλαη ζηαηηθά, αιιά ππάξρεη πξόβιεςε θηλεηηθόηεηαο ησλ καζεηώλ,
ώζηε λα εμαζθαιίδνπκε αλά πάζα ζηηγκή ηελ όζν γίλεηαη ηδαληθόηεξε ζύλζεζή ηνπο
πνπ νδεγεί θαη ζην θαιύηεξν απνηέιεζκα.



Δ ΣΙ ΒΟΗΘΟΤΝ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΔΝΑ
3ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΑ;

Οη καζεηέο κέζσ ησλ εβδνκαδηαίσλ ηξίσξσλ επαλαιεπηηθώλ
γξαπηώλ εμεηάζεσλ εμνηθεηώλνληαη νκαιά κε ηε δηαδηθαζία ηεο γξαπηήο
εμέηαζεο, ελώ ηαπηόρξνλα γίλεηαη έγθαηξα ε δηάγλσζε ησλ αδπλακηώλ ηνπο.
Μαζαίλνπλ από λσξίο λα δηαρεηξίδνληαη ζσζηά ην ρξόλν ηνπο πνπ απνηειεί κηα
από ηηο πην βαζηθέο παξακέηξνπο ζηελ επηηπρία.
Δελ αλαθαιύπηεη μαθληθά ζηε Γ΄ Λπθείνπ, όηαλ ζπλήζσο είλαη πνιύ αξγά, όηη εθηόο
από ηελ εμεηαζηέα ύιε έρεη λα αληηκεησπίζεη θαη ηα ζπζζσξεπκέλα θελά.
Παξάιιεια θαιιηεξγείηαη ζπζηεκαηηθά ε θξίζε ηνπ γηα λα είλαη έηνηκνο λα
αληαπνθξηζεί ζηα ζπλζεηηθά ζέκαηα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ.
Σν «δπλακηθό» απνηειεί έλαλ ζνβαξό θαη ζπλάκα θηιηθό ρώξν εξγαζίαο, πξάγκα
πνπ αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ ζα εηζέιζνπλ ζε
απηόλ. Μαζαίλνπλ από

λσξίο λα

εξγάδνληαη

ζε

ζπλζήθεο

αλάινγεο

ησλ

απαηηήζεσλ ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ. Μαζαίλνπλ λα ζέηνπλ ζηόρνπο θαη λα
ηνπο πινπνηνύλ κε ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ησλ θαζεγεηώλ ηνπο.



ΜΕΛΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ – ΥΡΟΝΣΙΣΩΝ
ΕΛΛΑΔΟ



Η ΜΕΘΟΔΟ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΕΙΣΕ ΕΦΕΙ ΕΠΙΣΤΦΙΕ ΣΙ ΕΞΕΣΑΕΙ;
ΑΦΑΛΩ!!! Η πςειή πνηόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ καο έξγνπ είλαη θάηη πνπ
κπνξεί θαλείο λα επαιεζεύζεη κόλν από ηηο επηηπρίεο καο θαη κόλν από ηε γλώκε
γνληώλ θαη καζεηώλ πνπ βξέζεθαλ θνληά καο.
Αλ πξόζεζή ζνπ είλαη λα ζπκκεηάζρεηο κε αμηώζεηο
ζε

έλαλ καξαζώλην, θαη νη παλειιήληεο εμεηάζεηο είλαη
έλαο καξαζώληνο αληνρήο θαη ζηξαηεγηθήο, πξέπεη λα
έρεηο πξνπνλεζεί πνιύ
θαζνδήγεζε θαη

θαηξό

ηελ επηζηεκνληθή

πξνπνλεηή.
Η θηινζνθία καο εζηηάδεη:


ζηε κ α ζ ε η η θ ή π π ν δ ν κ ή,

κε

ηελ ζηηβαξή

γλώζε ελόο

ηθαλνύ



ζηε κ α ζ ε ζ η α θ ή η δ η α η η ε ξ ό η ε η α,



ζηνλ π ξ ν ζ σ π η θ ό ζ η ό ρ ν.
Η ιεηηνπξγία ηνπ Φξνληηζηεξίνπ καο ζπλδέεηαη κε όια εθείλα ηα αηνκηθά θαη
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ε κεηάβαζε από ηελ εθεβεία
ζηελ σξηκόηεηα.
Οη θαζεγεηέο καο βιέπνπλ ηελ εθπαίδεπζε σο ηνλ θπξηόηεξν παξάγνληα
πξνζσπηθήο πξνόδνπ, αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο, θάηη πνπ πηζηεύεη αθξάδαληα θαη ε
Ειιεληθή νηθνγέλεηα.

Το Φποντιστήπιο « δυναμικό»
αποτελεί την πλέον αξιόπιστη
επιλογή
Σν Φξνληηζηήξην ΄΄ δπλακηθό ΄΄ δηνξγαλώλεη θάζε ρξόλν , ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
εηαηξία ORIENTUM
ΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ
Παξέρνπκε ζηνπο καζεηέο ηνπ Φξνληηζηεξίνπ ΔΩΡΕΑΝ TEST
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ HORIZON

