ΕΤΣΙ ΟΔΗΓΕΊΣΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

17 χρόνια πρωτιές
Στο εκπαιδευτήριό μας μέλημά μας είναι η ολιστική
προετοιμασία και καλλιέργεια των μαθητών σε ένα
ασφαλές κι οργανωμένο περιβάλλον.
Φροντίζουμε με τα αποτελεσματικά εκπαιδευτικά
μας συστήματα οι μαθητές να εμβαθύνουν στη
γνώση, να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία
σε όλα τα θέματα των Πανελλαδικών, έχοντας
πάντα στο πλευρό τους και τους καθηγητές τους
και τους προσωπικούς τους συμβούλους!
Ταυτόχρονα, μέσα από τα πρωτοποριακά σεμινάριά
μας οι μαθητές του ΟιδαΝικώ ενισχύουν την
αυτοεκτίμησή τους, ενδυναμώνουν την αισιοδοξία
και τη θετική τους σκέψη, λειτουργούν ως μέλη
ομάδας, διαχειρίζονται κατάλληλα το άγχος και τον
χρόνο τους!
Προσεγγίζοντας, λοιπόν, εξατομικευμένα τον κάθε
μαθητή με βάση τις ανάγκες του, του ανοίγουμε την
πόρτα για το Πανεπιστήμιο και για μία επιτυχημένη
πορεία ζωής!

Βασίλης Γκαρίλας
Διευθυντής
του Φροντιστηρίου ΟιδαΝικώ
Εκπαιδευτικός Μέσης Εκπαίδευσης
Μαθηματικός, Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Στο ΟιδαΝικώ
πλάθουμε Νικητές.
Στο ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο η φιλοσοφία μας αποτυπώνεται στο όνομά μας:
η Γνώση οδηγεί στην Επιτυχία. Καινοτομούμε συνεχώς, εξελισσόμαστε,
δημιουργούμε πρωτοποριακές υπηρεσίες, για να εισαχθούν οι μαθητές μας
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στη σχολή της επιλογής τους!
Οι μαθητές μας πετυχαίνουν:
• να κατακτήσουν τις γνώσεις.
• να σκέφτονται μεθοδικά και κριτικά.
• να κερδίσουν τη μάχη των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
• να αποκτήσουν εφόδια χρήσιμα και για τη φοιτητική τους ζωή.
• να καλλιεργήσουν δεξιότητες σημαντικές και για τη μαθητική
και για την επαγγελματική τους εξέλιξη.
Έτσι, εκπαιδεύουμε τους μαθητές μας να πετυχαίνουν
τους στόχους τους και να είναι

ΝΙΚΉΤΈΣ ΣΤΗ ΖΩΉ.

ΠΑΝΈΤΟΙΜΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΈΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ
• Στο ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο οι μαθητές μας
προετοιμάζονται από την Α΄ και τη Β΄ Λυκείου
για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Έτσι αποκτούν την ωριμότητα να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις του νέου εξεταστικού συστήματος
με επιτυχία κι αυτοπεποίθηση!

• Στην Α΄ Λυκείου τίθενται οι γνωστικές βάσεις και
καλλιεργούνται δεξιότητες, που τους βοηθούν να
εξελιχθούν.

• Είμαστε καθ’ όλα προετοιμασμένοι
κι οργανωμένοι για τις αλλαγές στο Λύκειο,
σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας.

• Στη Β΄ Λυκείου αρχίζει ο διετής κι αδιάσπαστος
κύκλος σπουδών σε ύλη Γ΄ Λυκείου.

• Με τη δυναμική της 17χρονης εμπειρίας μας,
με αγάπη για το εκπαιδευτικό μας έργο, με σχέδιο
και προγραμματισμό οδηγούμε τους μαθητές μας
στο Πανεπιστήμιο!

• Στη Γ΄ Λυκείου οι μαθητές εμβαθύνουν στη
γνώση και σε συνδυαστικά θέματα, αξιοποιώντας
τα εκπαιδευτικά εργαλεία μας.
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2019

Οι πρώτοι των σχολείων της δυτικής
Θεσσαλονίκης φοίτησαν εδώ!
1ος
1ος
1η
1η
1η
1η
1ος

2018

1ος

1ος
1η
1η
1η
1η
1ος
1ος
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ΑΡΚΟΥΤΖΊΔΗΣ ΒΑΓΓΈΛΗΣ
3ο ΓΕΛ Ευόσμου - Οικονομίας
ΑΣΛΑΝΊΔΗΣ ΚΟΣΜΆΣ
1ο ΓΕΛ Μενεμένης - Υγείας
ΒΛΑΧΆΚΟΥ ΕΛΈΝΗ
2ο ΓΕΛ Σταυρούπολης - Υγείας
ΓΕΏΡΓΑ ΚΑΤΕΡΊΝΑ
1ο ΓΕΛ Ευόσμου - Οικονομίας
ΔΊΤΣΑ ΕΛΈΝΗ
4ο ΓΕΛ Ευόσμου - Ανθρωπιστικές
ΚΟΝΤΟΎ ΜΑΡΊΝΑ
1ο ΓΕΛ Ευόσμου - Υγείας
ΚΟΥΚΟΥΛΙΆΤΑΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ
3ο ΓΕΛ Ευόσμου - Υγείας
ΜΠΑΛΤΖΉΣ ΜΙΧΆΛΗΣ
4ο ΓΕΛ Σταυρούπολης - Υγείας

1η

ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ - Ιατρικές
ΑΤΕΣΗ ΜΑΡΙΑ
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ - Ανθρωπιστικές
ΜΑΝΑΚΟΥ ΔΩΡΑ
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ - Ιατρικές
ΜΠΙΖΟΥΡΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ - Οικονομίας
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
4ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ - Ανθρωπιστικές
ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ - Οικονομίας
ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
4ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ - Ιατρικές

1η

1η
1ος
1ος
1ος
1ος
1ος

1η
1η
1ος
1η
1ος

ΜΠΕΛΕΛΉ ΓΕΩΡΓΊΑ
1ο ΓΕΛ Κορδελιού - Θετικές
ΜΠΟΥΡΑΝΉ ΘΆΛΕΙΑ
4ο ΓΕΛ Ευόσμου - Υγείας
ΜΠΟΎΤΣΙΚΑΣ ΠΆΡΗΣ
3ο ΓΕΛ Ευόσμου - Θετικές
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΆΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ
1ο ΓΕΛ Ευόσμου - Θετικές
ΡΑΜΑΝΔΆΝΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ		
2ο ΓΕΛ Ευόσμου - Οικονομίας
ΣΤΑΥΡΟΓΙΆΝΝΗΣ ΘΑΝΆΣΗΣ		
2ο ΓΕΛ Ευόσμου - Θετικές
ΧΟΝΔΡΟΓΙΆΝΝΗΣ ΝΊΚΟΣ
4ο ΓΕΛ Σταυρούπολης - Θετικές

ΓΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - Ιατρικές
ΧΑΛΒΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑ		
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ - Ανθρωπιστικές
ΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - Ανθρωπιστικές
ΚΩΝΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 		
3ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - Θετικές
ΜΑΡΙΟΥΛΑ ΕΥΗ
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - Ιατρικές
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 		
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ - Ιατρικές

Ασλανίδης Κοσμάς

Γεώργα Κατερίνα

Κουκουλιάτας Στέφανος

«H επιτυχία ήταν το ιδανικό! Χωρίς το ΟιδαΝικώ
θα παρέμενε άπιαστο όνειρο… Όμως, με το
ΟιδαΝικώ έγινε πραγματικότητα! Το περιβάλλον
του φροντιστηρίου και οι καθηγητές με βοήθησαν
να φτάσω στον δύσκολο και απαιτητικό στόχο
μου. Κατάφερα να συγκεντρώσω τα μόρια που
μου εξασφαλίζουν μια θέση στην Ιατρική σχολή
του Α.Π.Θ.»

«Εκτός από την καθοδήγηση ως προς τον τρόπο
διαβάσματος και τη γενικότερη οργάνωση της
μελέτης, ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάγκη
για στήριξη των μαθητών προκειμένου να
αντεπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις των
Πανελλαδικών εξετάσεων. Όλα αυτά γίνονται
πράξη στο ΟιδαΝικώ φροντιστήριο χάρη στις
δράσεις του, αλλά κυρίως χάρη στους ανθρώπους
που το απαρτίζουν και βρίσκονται δίπλα στους
μαθητές κάθε στιγμή!»

«Είναι φανερό ότι οι περισσότεροι μαθητές της
Γ΄ Λυκείου κατακυριεύονται από άγχος, αβεβαιότητα και ανασφάλεια για τη συμμετοχή τους στις
Πανελλαδικές εξετάσεις. Τα συναισθήματα αυτά,
όμως, δεν έχουν θέση στο ΟιδαΝικώ φροντιστήριο, όπου οι μαθητές εξοπλίζονται με γνώσεις και
σιγουριά από τους υποστηρικτικούς καθηγητές,
καθώς και από τις φιλικές γραμματείς.
Χάρη στα εφόδια που αποκτούν, οι μαθητές
προετοιμάζονται κατάλληλα όχι μόνο για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και για την επιτυχία
στη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Ευχαριστώ
προσωπικά το ΟιδαΝικώ για τις εμπειρίες που
μου χάρισε!»

1ο Μενεμένης
Μόρια 19137

1ο ΓΕΛ Ευόσμου
Μόρια 19010

ΌΠΩΣ ΚΆΘΕ ΧΡΌΝΟ ΤΟ ΟΙΔΑΝΙΚΏ ΦΡΟΝΤΙΣΤΉΡΙΟ
ΈΧΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΊΕΣ
ΠΆΝΩ ΑΠΌ 19.000 ΜΌΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!

3ο ΓΕΛ Ευόσμου
Μόρια 19019

Παλάσκα Σμαρώ

Ναβροζίδης Κωνσταντίνος

Κεραμιδόπουλος Ηλίας

«Το φροντιστήριο ΟιδαΝικώ δε στοχεύει
απλώς στην προετοιμασία των μαθητών για
τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά έχει ως
στόχο τη σφαιρικότερη προετοιμασία τους
και την παροχή των απαραίτητων εφοδίων
για τη φοιτητική και τη μετέπειτα ζωή τους.
Η άριστη οργάνωση του φροντιστηρίου, το
πρόγραμμα Οργάνωσης Χρόνου και τα ποικίλα
σεμινάρια που πραγματοποιούνται συμβάλλουν
καθοριστικά στον σκοπό αυτό. Οι καθηγητές
είναι πλήρως καταρτισμένοι και πρόθυμοι να
στηρίξουν τους μαθητές τους τόσο γνωστικά,
με την επίλυση αποριών, όσο και ψυχολογικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Διεύθυνση και τους
καθηγητές για τη στήριξη, τη βοήθεια και την
κατανόησή τους αυτή τη δύσκολη χρονιά. Η
συμβολή τους ήταν καθοριστική για την επίτευξη του στόχου μου.»

«Το φροντιστήριο ΟιδαΝικώ σίγουρα με
βοήθησε σε μεγάλο βαθμό να πετύχω στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις και να περάσω στη
σχολή που ήθελα. Πέραν όμως αυτού, οι
καθηγητές και το κλίμα που είχε διαμορφώσει
το προσωπικό του φροντιστηρίου με βοήθησε
σημαντικά σε ψυχολογικό επίπεδο, ώστε να
μπορέσω να δω τη χρονιά αυτή ως ακόμα μία
ευχάριστη εμπειρία ζωής, παρά τις δυσκολίες
της. Γι’ αυτό τον λόγο είμαι ευγνώμων και
συστήνω ανεπιφύλακτα το φροντιστήριο ΟιδαΝικώ σε όσους θέλουν να ζήσουν μία χρονιά
επιτυχίας αλλά και προσωπικής εξέλιξης.»

«Tο μάθημα στο ΟιδαΝικώ φροντιστήριο δεν

Eκπαιδευτήρια Βασιλειάδη
Μόρια 19199

1ο Λύκειο Ευόσμου
Μόρια 19081

4ο Λύκειο Ευόσμου
Μόρια 19017

αποτελεί ένα απλό πέρασμα για τον μαθητή, αλλά
μία ουσιαστική στιγμή στην εκπαιδευτική του
πορεία, μία ξεχωριστή ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Tο ΟιδαΝικώ
φροντιστήριο αποτελείται από μία ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται πάντα δίπλα στον μαθητή,
όποτε εκείνος το χρειάζεται. Το φροντιστήριο
μού στάθηκε όχι μόνο εντός αλλά και εκτός
τάξης. Φρόντισε να με διδάξει, αλλά παράλληλα
να ακούσει και τους προβληματισμούς μου, να
με συμβουλέψει και να με στηρίξει ψυχολογικά.
Η διαδραστικότητα, η ποιότητα των βιβλίων, το
θετικό κλίμα στην τάξη, όλα συνεισφέρουν, ώστε
το μάθημα να μετατραπεί από «αγγαρεία» σε
αληθινή ανάγκη για γνώση και αναζήτηση. Έτσι
το ΟιδαΝικώ παρέχει στους μαθητές του (όπως
και σε μένα) το εισιτήριο όχι μόνο για την Ανώτατη Εκπαίδευση αλλά και για την πνευματική
ωρίμανση. Το συμπέρασμα είναι ένα…
ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΙΔΑΝΙΚΩ!!!»
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• Αφομοίωση της γνώσης στην τάξη
και σωστός τρόπος μελέτης στο σπίτι.
• Διδασκαλία και μελέτη προσαρμοσμένες
στις ανάγκες κάθε μαθήματος και κάθε μαθητή.
• Οι μαθητές μαθαίνουν να «διερωτώνται»,
να εξετάζουν και να ερμηνεύουν δεδομένα,
για να οδηγηθούν μεθοδικά στην επίλυση
των ασκήσεων.
• Ουσιαστικές και πλήρεις σημειώσεις,
«οπτικοποίηση της γνώσης» για καλύτερη
εμπέδωσή της κι αποτελεσματικές επαναλήψεις.
• Μικρά ομοιογενή τμήματα μέχρι 8 ατόμων.
• Χρονοδιαγράμματα ύλης για κάθε μάθημα
και τάξη, έτοιμα ήδη από την αρχή της χρονιάς.

Πρωτοποριακός τρόπος
μαθήματος και μελέτης
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Ε.Π.Ε.:
Καινοτόμος
συλλογιστική
μέθοδος με την
οποία οι μαθητές
«μαθαίνουν πώς
να μαθαίνουν»

Η ερωτηματοθεσία αποτελεί «το α και το ω»
στον καθημερινό τρόπο σκέψης, στη
συλλογιστική για την εύρεση λύσεων και
συνδέεται άμεσα με τη διδακτική διαδικασία.
Έτσι, εκπαιδεύουμε τους μαθητές, τόσο
κατά τη μελέτη της θεωρίας σε κάθε μάθημα
όσο και κατά την επίλυση των ασκήσεων
να θέτουν πρωτίστως εύστοχες Ερωτήσεις
(διερώτηση) που οδηγούν στον Προσδιορισμό,
στην ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των
δεδομένων και των ζητουμένων και, τελικά,
να οδηγούνται μεθοδικά στην Επίλυση
κάθε προβλήματος / άσκησης.

Αυτή τη συλλογιστική μέθοδο την έχουμε
προσαρμόσει στις ανάγκες κάθε μαθήματος
όλων των ομάδων προσανατολισμού
και την ονομάζουμε Ε.Π.Ε. Είναι ο πυρήνας
της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας
του φροντιστηρίου μας και στόχο έχει
να καταστήσει την υποσυνείδητη λειτουργία
του εγκεφάλου συνειδητή.
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COACHING ΜΑΘΗΤΏΝ:
ΈΤΣΙ ΘΑ ΠΕΤΎΧΕΙΣ!
Κάθε μαθητής στο ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο
μαθαίνει πώς να οργανώνει τον χρόνο του,
πώς να διαβάζει σε εβδομαδιαία βάση
και να κάνει επαναλήψεις, με τη βοήθεια
του προσωπικού του Συμβούλου που είναι
εξειδικευμένος ψυχολόγος. Το πολλαπλά
ωφέλιμο πρόγραμμα ατομικής συμβουλευτικής
(«Skills Management»), που στηρίζεται
στις τελευταίες εξελίξεις της Θετικής Ψυχολογίας
και του life coaching, δείχνει στον μαθητή
πώς πρέπει να δουλεύει με σχέδιο και μέθοδο.
Ο μαθητής πετυχαίνει τη βελτίωσή του
με τακτικές συνεδρίες κατά τη διάρκεια
της χρονιάς με τον Σύμβουλό του. Επίσης,
οι Υπεύθυνοι Τμημάτων παρακολουθούν
την πορεία των μαθητών μέσω ομαδικών
κι ατομικών συναντήσεων συνεχώς όλο το έτος.

ΤΟ ΟΙΔΑΝΙΚΏ ΒΙΒΛΊΟ
ΣΕ ΚΆΘΕ ΜΆΘΗΜΑ
Το ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο παρέχει
σε κάθε μαθητή αναλυτικά κι ολοκληρωμένα
βιβλία (όχι σημειώσεις ή φυλλάδια) για όλα
τα μαθήματα κι όλες τις τάξεις από την αρχή
της χρονιάς. Τα βιβλία μας εμπλουτίζονται
κι εκσυγχρονίζονται συνεχώς, ανάλογα
με τις ανάγκες των εξετάσεων αλλά
και των μαθητών μας. Εκτός των βιβλίων,
παρέχεται στους μαθητές και υποστηρικτικό
υλικό μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.

ΣΥΝΕΧΉΣ ΈΛΕΓΧΟΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΌΔΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Στο ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο ο τακτικός
έλεγχος αφομοίωσης της γνώσης γίνεται
με προγραμματισμένα τεστ ανά ενότητα,
σε κάθε μάθημα. Παράλληλα, τρίωρα
διαγωνίσματα προσομοίωσης Πανελλαδικών
Εξετάσεων, που εισηγείται ειδική επιτροπή
καθηγητών, πραγματοποιούνται συνεχώς
υπό την επίβλεψη εκπαιδευμένων επιτηρητών.
Τα διαγωνίσματα αντιμετωπίζονται
με τον ΟιδαΝικώ τρόπο: κύριο μέλημά μας
είναι η πλήρης ανάλυση του διαγωνίσματος
σε κάθε μαθητή ξεχωριστά κι όχι μόνο ο βαθμός.

8

Τα βιβλία μας και η ηλεκτρονική πλατφόρμα
σε συνδυασμό με τα σχολικά βιβλία
καλύπτουν το 100% της ύλης και το σύνολο
των απαιτήσεων για τη σωστή προετοιμασία
κάθε μαθητή. Επιπρόσθετα, όλα τα βιβλία μας
είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του νέου
εξεταστικού συστήματος εισαγωγής
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

63
12.054

OΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΑ
ΒΙΒΛΙΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ
• Επιστημονικοί συνεργάτες με βιωματικό τρόπο
βοηθούν τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα
τον εαυτό τους και να αυτοβελτιωθούν.
• Εξειδικευμένοι σύμβουλοι επαγγελματικού
προσανατολισμού βοηθούν στη σωστή επιλογή
σπουδών και στην εύστοχη συμπλήρωση
του μηχανογραφικού.
• Οι καθηγητές μας επιμορφώνονται συνεχώς
για επιπλέον υποστήριξη των μαθητών
με μαθησιακές δυσκολίες.
• Ψυχολόγος και λογοθεραπευτής βρίσκονται
στο πλευρό του παιδιού σας φροντίζοντας
για κάθε εκπαιδευτική ανάγκη του.

7η χρονιά υποτροφιών
Στηρίζουμε τους μαθητές που έχουν
όραμα και θέληση να πετύχουν!
Το ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο
υλοποιεί για 7η συνεχή χρονιά
πρόγραμμα υποτροφιών
κι έχει βραβευτεί γι’ αυτό.
Οι υποτροφίες είναι
δύο τύπων:

1.

Υποτροφίες με κοινωνικά κριτήρια
για τους μαθητές της Γ΄Λυκείου,
γιατί το ΟιδαΝικώ αφουγκράζεται
τις ανάγκες της κοινωνίας,
εφαρμόζοντας πολιτική οικονομικής
στήριξης.

2.

Υποτροφίες για τους μαθητές μας
που θα φοιτήσουν στη Β΄Λυκείου,
μέσω αδιάβλητου διαγωνισμού
όπως οι Πανελλαδικές Eξετάσεις.

9

ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΩ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ Ε.Π.Ε.

Σεμινάριο γνωριμίας με τα μαθησιακά εργαλεία
του Φροντιστηρίου μας και τις τεχνικές
μελέτης στο σπίτι. Στόχος μας είναι οι μαθητές
να μελετούν ενεργητικά, εγκαταλείποντας
το παθητικό διάβασμα.

Εβδομάδα αφιερωμένη στην εμπέδωση
της ύλης μέσω της «διερώτησης».
Στόχος μας είναι οι μαθητές να φτάνουν
στην επίλυση των ασκήσεων ακολουθώντας
τον «σωστό δρόμο της σκέψης».
Έτσι ενισχύουν την αυτενέργεια
και την αυτοπεποίθησή τους.

ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΈΣ ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙΣ

Ο μαθητής διαβάζει «σαν στο σπίτι του»
αλλά με την καθοδήγηση και την εποπτεία
του καθηγητή. Λύνει απορίες άμεσα,
εξασκείται σε θέματα Πανελλαδικών
κι εμβαθύνει στη διδαχθείσα ύλη.

Συνολική επισκόπηση της ύλης σε όλα
τα μαθήματα που διδάσκονται στο ΟιδαΝικώ
Φροντιστήριο. Οι παρουσιάσεις αυτές βάζουν
τα θεμέλια της συστηματικής επανάληψης
και πραγματοποιούνται σε πανεπιστημιακά
αμφιθέατρα, δίνοντας στους μαθητές μας
μία «πρώτη γεύση» από το μέλλον τους.

(kickOff!)

(Σαν Στο Σπίτι Σου!)
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(Ανά/λυση7)

(Oidaniko Rewind)

BU

M2 M
ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ
(Μ2Μ)

Βιωματικά σεμινάρια που μεγιστοποιούν
την επίδοση των μαθητών.
Μέσα από ενεργή συμμετοχή και θετική
αλληλεπίδραση, οι μαθητές μαθαίνουν
να θέτουν στόχους και να συνεργάζονται,
για να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα,
με την καθοδήγηση ειδικών συνεργατών.

ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ «ΓΝΩΡΊΖΟΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΕΑΥΤΌ ΜΟΥ»
(BU)

Βιωματικό σεμινάριο για τους μαθητές
που αποσκοπεί στην καλλιέργεια
δεξιοτήτων για την ανάπτυξη
της ενσυναίσθησης και την καλύτερη
επικοινωνία τους με καθηγητές,
γονείς και συνομηλίκους.

ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΆΡΙΟ ΣΥΜΠΛΉΡΩΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΎ

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι σπουδών
ενημερώνουν πολύπλευρα μαθητές και γονείς
για τις σχολές ανά πεδίο και τα επαγγέλματα
του μέλλοντος. Βοηθούν τους μαθητές
να κάνουν τη σωστή επιλογή σπουδών,
που θα καθορίσει το μέλλον τους.

Καθοδήγηση από εξειδικευμένους
συμβούλους για τη σωστή συμπλήρωση
του μηχανογραφικού. Το σεμινάριο αυτό
συμπληρώνει η ατομική συμβουλευτική
από ειδικά εκπαιδευμένους καθηγητές
σε κάθε μαθητή ξεχωριστά.

(Unlocking Futures)

(2ΤhePoint)
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Βίωσα την εμπειρία
στο Οιδανικώ Φροντιστήριο

Δίτσα Ελένη
@Ψυχολογία

«Το φροντιστήριο ΟιδαΝικώ αποτέλεσε
τον καθοδηγητή μου στη δύσκολη
περίοδο της προετοιμασίας για τις
Πανελλαδικές. Ιδιαίτερη βοήθεια μού
πρόσφερε η Οργάνωση Χρόνου, που
με εφοδίασε με γνώσεις χρήσιμες για
τη διαχείριση του χρόνου μου και στις
μετέπειτα σπουδές μου.»

24%

ΝΟΜΙΚΗ,
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μπόζα Άννα - Ραφαηλία

Γεωργούση Πετρίνα

@Ψυχολογία

@Ψυχολογία

«Στα τελευταία δύο κρισιμότερα και
πιο απαιτητικά χρόνια της σχολικής
μου πορείας, το ΟιδαΝικώ φροντιστήριο με βοήθησε να αντεπεξέλθω σε
όλες τις δυσκολίες και να καταφέρω
να περάσω στη σχολή της επιλογής
μου.»

19%

«Το ΟιδαΝικώ φροντιστήριο
αποτέλεσε το «δεύτερο σπίτι»
μου στα δύσκολα και απαιτητικά
χρόνια του Λυκείου χάρη στο
οποίο οφείλω μεγάλο μέρος της
επιτυχίας μου. Ευχαριστώ από
καρδιάς όλους στο ˝ΟιδαΝικώ˝
που με βοήθησαν να κάνω το
όνειρό μου πραγματικότητα!»

38%

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Τυχάλας Γιάννης
@ΣΜΑ

ΣΧΟΛΕΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

69%

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ

«Στο ΟιδαΝικώ φροντιστήριο βρήκα τον
ιδανικό συνοδοιπόρο στο δύσκολο ταξίδι
προς την επιτυχία. Αρωγοί σε αυτή την
προσπάθειά μας ήταν οι έμπειροι και
πρόθυμοι πάντα να βοηθήσουν καθηγητές,
που μετέτρεψαν την αγωνία μας σε γνώση. Πολύτιμη στάθηκε και η συμβολή των
σεμιναρίων που με καινοτόμες μεθόδους
μάς βοήθησαν να διαχειριστούμε τον
χρόνο μας και να βελτιστοποιήσουμε την
προσπάθειά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ
από καρδιάς στους καθηγητές και σε
όλους τους συνεργάτες του ˝ΟιδαΝικώ˝».

Παπαδόπουλος Γιώργος
@Φιλολογία

«Αρχικά, όσον αφορά τις καθηγήτριές
μου, κατά τη διάρκεια και της Β΄ και
της Γ΄ Λυκείου, ήταν όλες εξαιρετικές
όχι μόνο ως δασκάλες αλλά και ως
άνθρωποι. Πάντα είχαν τη διάθεση να
βοηθούν και να στηρίζουν κάθε μαθητή
και να του τονώνουν το ηθικό. Αυτά σε
συνδυασμό με τη σωστή και επίμονη
προσπάθεια από τον μαθητή, βοηθούν
τον κάθε υποψήφιο να πετύχει.
Συνιστώ ˝ΟιδαΝικώ˝ ανεπιφύλακτα!»

25%

ΘΕΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

«Η προετοιμασία για τις Πανελλαδικές αποτελεί αδιαμφισβήτητα μια
δύσκολη και αγχώδη διαδικασία.
Παρ’ όλα αυτά, με τη βοήθεια και
στήριξη του ˝ΟιδαΝικώ˝ από το
άριστα καταρτισμένο προσωπικό του
απέκτησα τα απαραίτητα εφόδια για
την επίτευξη του στόχου μου.»

Παναγιώτης Παπαγιαννάκης

Γιάννης Πρωτόπαπας

«Το ΟιδαΝικώ φροντιστήριο κατέχει
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που το
καθιστούν άξιο επιλογής από τους
υποψηφίους για την πραγματοποίηση
των ονείρων τους και την προσωπική
τους εξέλιξη. Κατ’ εμέ ο κύριος λόγος
που καθιστά επιτυχημένη τη μέθοδο
των ανθρώπων του ˝ΟιδαΝικώ˝ είναι
ότι εμπνέουν τους μαθητές τους για την
επίτευξη του στόχου τους.»

«Πηγαίνοντας στο ΟιδαΝικώ φροντιστήριο, μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω μια
εξαιρετική προετοιμασία για τις Πανελλαδικές και τελικά να επιτύχω τον στόχο μου
περνώντας στη σχολή που επιθυμούσα. Τόσο
ο Διευθυντής όσο και οι καθηγητές ήταν
πάντα πρόθυμοι να μας βοηθήσουν, ώστε να
εξασφαλίσουμε μια επιτυχημένη πορεία στα
μαθήματα. Τους ευχαριστώ θερμά όλους για
αυτά τα χρόνια που με στήριξαν και με ώθησαν να πραγματοποιήσω τον στόχο μου!»

@Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
& Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ
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Χρήστος Χατζής

@Μηχανολόγων Μηχανικών

@Φυσικό

Ελένη Αϊντινίδου

26%

@Iατρική

«Το ΟιδαΝικώ φροντιστήριο αποτέλεσε
έρεισμα για την εισαγωγή μου στη σχολή
που επιθυμούσα. Υπήρξε άρτια προετοιμασία από την πλευρά των καθηγητών, οι
οποίοι πέρα από το εκπαιδευτικό κομμάτι
μάς ενθάρρυναν, όταν συναντούσαμε
δυσκολίες στη διάρκεια της χρονιάς.»

ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
Μαρίνα Κοντού
@Iατρική

Μπαλτζής Μιχάλης

«Το φροντιστήριο ΟιδαΝικώ ξεχωρίζει
για την άψογη οργάνωσή του.
Οι άριστα καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί,
τα πλήρη βιβλία με πλήθος ασκήσεων
που καλύπτουν στον μέγιστο βαθμό
τις απαιτήσεις της ύλης και η έμφαση
στη λεπτομέρεια είναι στοιχεία που
συνθέτουν τη συνταγή της επιτυχίας! Στο
φροντιστήριο ΟιδαΝικώ έμαθα να διαχειρίζομαι το διάβασμα με μεθοδικότητα
και να ελέγχω το άγχος μου. Όλα αυτά σε
έναν πολύ οικείο και φιλόξενο χώρο!»

@ΣΣΑΣ Ιατρική

«Στα δύο χρόνια προετοιμασίας μου για τις
Πανελλαδικές, το ˝ΟιδαΝικώ˝ υπήρξε ένα
αναπόσπαστο κομμάτι. Είναι αναμφίβολο ότι
η προετοιμασία αυτή ήταν δύσκολη. Ωστόσο,
το οικογενειακό περιβάλλον που παρείχε το
ΟιδαΝικώ φροντιστήριο και οι καθηγητές που πίστευαν σε εμένα συνέβαλαν
καταλυτικά στην επίτευξη των στόχων μου.
Ευχαριστώ, λοιπόν, το ˝ΟιδαΝικώ˝ τόσο
για τη συμβολή του στην εισαγωγή μου στη
Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
αλλά και για τις αξέχαστες αναμνήσεις που
μου προσέφερε.»

Αργυριάδου Νικολέτα

@Μοριακή Βιολογία & Γενετική

«Η Γ΄ Λυκείου αποτελεί μια αγχωτική
περίοδο για κάθε μαθητή που προσπαθεί
να πετύχει τον στόχο του. Με τη βοήθεια
των καταρτισμένων συμβούλων και των
έμπειρων καθηγητών ενισχύθηκε η
αυτοπεποίθησή μου για την επιτυχία στις
πανελλαδικές εξετάσεις, αποδεικνύοντας
την κατάλληλη προετοιμασία που προσφέρει
το ˝ΟιδαΝικώ˝ στους μαθητές του.»

54%
ΣΧΟΛΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ

62%

Ελένη Βλαχάκου
@Φαρμακευτική

ΣΧΟΛΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Γεώργα Κατερίνα
@ΣΣΑΣ Οικονομικό

«Η πραγματική επιτυχία των μαθητών του
˝ΟιδαΝικώ˝ δεν οφείλεται μόνο στα πρωτοποριακά συστήματα διδασκαλίας αλλά κυρίως στην
επικοινωνία και το πραγματικό ενδιαφέρον για
τους μαθητές και τις ανάγκες τους.
Οι διακεκριμένοι καθηγητές φροντίζουν τόσο
για την οργάνωση της μελέτης των μαθητών
όσο και για την παροχή κινήτρων μετατρέποντας
τις διδακτικές ώρες σε ουσιαστικές εμπειρίες!»

«Το φροντιστήριο ΟιδαΝικώ υπήρξε για μένα
ο ιδανικός καθοδηγητής στον αγώνα των
Πανελλαδικών. Με τη βοήθεια των καθηγητών
μου έμαθα να αντιμετωπίζω τις προκλήσεις, να είμαι πιο μεθοδική και να διαβάζω
αποτελεσματικά. Έτσι, χάρη σε αυτό το ιδανικό
περιβάλλον και στην κατάλληλη προετοιμασία,
ανέπτυξα χρήσιμες δεξιότητες, και φυσικά η
επιτυχία ήταν μονόδρομος!»

Θεόδωρος Κουϊμτζής
@Λογιστικής
& Χρηματοοικονομικής

«Το ΟιδαΝικώ φροντιστήριο μού έδωσε
τη δυνατότητα να πιστέψω και τελικά να
πετύχω τον στόχο μου στην πιο κρίσιμη
έως τώρα περίοδο της ζωής μου. Η
ψυχολογική στήριξη των καθηγητών μου
καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας
μου, αλλά και το οικογενειακό κλίμα που
επικρατούσε στον χώρο του φροντιστηρίου
από τη Γραμματεία μέχρι και τη Διεύθυνση
είναι αυτά που το καθιστούν ξεχωριστό!»

23%
ΣΧΟΛΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ανδρονίκη Πιπερίδου

@Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

«Είχα θέσει υψηλό στόχο και το φροντιστήριο
αποδείχτηκε ότι ήταν το ˝ΟιδαΝικώ˝, για να
τον πετύχω. Το να εισαχθώ στο Πανεπιστήμιο
μέσω των Πανελλαδικών ήταν ο μεγαλύτερος
στόχος που έχω θέσει στη ζωή μου μέχρι τώρα
και είμαι περήφανη που με τη βοήθεια του φροντιστηρίου αυτού κατάφερα να τον υλοποιήσω.
Εξάλλου δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς με
τέτοιους καθηγητές δίπλα μου!»
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SILVER
AWARD

ΒΕΛΤΙΣΤΗ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Το ΟιδαΝικώ Φρον
τιστήριο

Διακρίθηκε με Bron
ze βραβείο στην

κατηγορία Κτίρι
ο – Εγκαταστάσεις
Το ΟιδαΝικώ Φροντιστήριοστα πλαίσια των Educ
ation Leaders Awar
ds, τα οποία διορ
Communications,
γάνωσε η Bous
την Παρασκευή
Δια Βίου Μάθηση
sias
18 Μαΐου 2018
Διακρίθηκε με Bronze βραβείο στην κατηγορία
,
στο
Συνεδριακό Κέντ
Πανεπιστημίου
ρο
Δυτικής Αττικής
τα οποία διοργάνωσε η Boussias
στα πλαίσια των Education Leaders Awards,
2018, στο Συνεδριακό Κέντρο
Communications, την Παρασκευή 18 Μαΐου
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Μιχάλης Κ. Μπο

ύσιας

Μιχάλης Κ. Μπούσιας
Εκδότης
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Εκδότης

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

Βασιλειάδου Ελευθερία

Βλάχου Νικολέτα

Γαλλή Δήμητρα

Εξακουστίδου Άννα

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

15 έτη διδακτικής εμπειρίας

7 έτη διδακτικής εμπειρίας

16 έτη διδακτικής εμπειρίας

11 έτη διδακτικής εμπειρίας

Καλύβα Πένυ

Καραμούζα Μαρία

Καραπατσιά Μαρία

Κικιλίντζας Στέργιος

Απόφοιτος του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης

Απόφοιτος του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

15 έτη διδακτικής εμπειρίας

21 έτη διδακτικής εμπειρίας

21 έτη διδακτικής εμπειρίας

25 έτη διδακτικής εμπειρίας

Μπακάλη Χριστίνα

Νικολαΐδης Νίκος

Παρασχάκη Εύη

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

18 έτη διδακτικής εμπειρίας

16 έτη διδακτικής εμπειρίας

12 έτη διδακτικής εμπειρίας

Τεστεκίδου Ηλιάνα

Παπαδήμα Βέφα

Χαραλαμπίδου Νίκη

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

8 έτη διδακτικής εμπειρίας

17 έτη διδακτικής εμπειρίας

17 έτη διδακτικής εμπειρίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΙ

Βαντσιούρη Αναστασία

Γεωργίου Στέλλα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Βασιλάκος Βασίλης

Απόφοιτος Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας

Απόφοιτος Παντείου
Πανεπιστημίου Αθηνών

17 έτη διδακτικής εμπειρίας

9 έτη διδακτικής εμπειρίας

31 έτη διδακτικής εμπειρίας
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΊ

Αλεξανδρίδης Αντώνης

Βαγιωνάς Δημήτρης

Λουστού Βούλα

Μάλλη Αθηνά

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου
Κρήτης

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

19 έτη διδακτικής εμπειρίας

21 έτη διδακτικής εμπειρίας

16 έτη διδακτικής εμπειρίας

3 έτη διδακτικής εμπειρίας

Γρηγοριάδης Νίκος

Τσιριγώτης Απόστολος

Τσόπελας Δήμος

Χατζηνικολάου Νίκος

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

15 έτη διδακτικής εμπειρίας

13 έτη διδακτικής εμπειρίας

6 έτη διδακτικής εμπειρίας

14 έτη διδακτικής εμπειρίας

ΦΥΣΙΚΟΙ

Καπουσίζη Δήμητρα

Λουβερδής Μαρίνος

Μίλεα Χρήστος

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

13 έτη διδακτικής εμπειρίας

29 έτη διδακτικής εμπειρίας

5 έτη διδακτικής εμπειρίας

15 έτη διδακτικής εμπειρίας

Τυχάλας Γιώργος
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Δημήτρης Καρφαρίδης

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων

Κωστούλας Μάνος

Γιάννης Κοσμίδης

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

24 έτη διδακτικής εμπειρίας

8 έτη διδακτικής εμπειρίας

13 έτη διδακτικής εμπειρίας

ΧΗΜΙΚΟΙ

Καρολίδης Δημήτρης Στεφανίδου Αλεξάνδρα
Απόφοιτος Παν/μίου
Ιωαννίνων

Απόφοιτος Αριστοτελείου
Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Απόφοιτος Αριστοτελείου
Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Φλώρος Βασίλης

Χριστοφορίδου Γεωργία
Απόφοιτος Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων

Απόφοιτος Αριστοτελείου
Παν/μίου Θεσσαλονίκης

Γάκη Βίκυ

13 έτη διδακτικής εμπειρίας

18 έτη διδακτικής εμπειρίας

9 έτη διδακτικής εμπειρίας

12 έτη διδακτικής εμπειρίας

8 έτη διδακτικής εμπειρίας

ΒΙΟΛΟΓΟΙ

Απόφοιτος Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας

Πέτρος Ιωαννίδης

Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τασούλας Βασίλης

Βοζίκη Ελένη

Ζεγγίνη Μυρτώ

13 έτη διδακτικής εμπειρίας

15 έτη διδακτικής εμπειρίας

ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΏΝ ΔΥΣΚΟΛΙΏΝ,
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΎΤΡΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΟΥ,
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ

ΨΥΧΟΛΌΓΟΙ - ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΧΡΌΝΟΥ
& SKILLS MANAGEMENT

Σακκά Σοφία

Παπαδοπούλου

Παπαδοπούλου Δήμητρα

Δέσποινα
Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Απόφοιτος του Αριστοτελείου
Παν/μίου Θεσσαλονίκης
Απόφοιτος Αριστοτελείου
Παν/μίου Θεσσαλονίκης
Παν/μίου Θεσσαλονίκης
ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ

Κοκκινομάγουλου
Ελένη

Δανδή Ευγενία
Απόφοιτος του
Παν/μίου Κρήτης

Μαλιούση Δήμητρα

Απόφοιτος Αριστοτελείου
Παν/μίου Θεσσαλονίκης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΣ

Αγορίτσα Ελένη

Μαυροκωστίδου
Ράνια

Καρασίμου Μάχη

Ειρήνη Σπανού
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Στο ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο
είμαστε συνεχώς δίπλα
στους γονείς των μαθητών μας.
Παράλληλα με τις προγραμματισμένες συναντήσεις με τους καθηγητές, δίνουμε
στους γονείς τη δυνατότητα άμεσης διαδικτυακής ενημέρωσης και με ειδική εφαρμογή
στο κινητό τηλέφωνο για την πρόοδο, τις εργασίες και τη συνέπεια των παιδιών τους.
Μάλιστα, η συνεργασία μας με τους γονείς ενισχύεται συνεχώς με σεμινάρια και ειδικές ημερίδες
για την καλύτερη στήριξη των παιδιών.
Πριν την εγγραφή των μαθητών, όλοι οι γονείς ενημερώνονται διεξοδικά
από ειδικό Σύμβουλο Σπουδών για τη μαθησιακή εμπειρία στο ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο.

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
• Ημερίδα πρώτης γνωριμίας με το Φροντιστήριο
και τη φιλοσοφία του και καθορισμός του ρόλου
των γονέων στην κοινή μας προσπάθεια.
• Γνωριμία με όλους τους καθηγητές του μαθητή
από την αρχή της χρονιάς.
• Συχνές ενημερώσεις για την πρόοδο του μαθητή,
όχι μόνο από τους καθηγητές του αλλά και από
τους προσωπικούς του Συμβούλους.
• Ηλεκτρονικές ενημερώσεις και μέσω mobile
εφαρμογής για:
> την πρόοδο και τη συνέπεια κάθε μαθητή.
> πρόσβαση ανά πάσα στιγμή
σε βαθμούς τεστ και διαγωνισμάτων.
> άμεση ενημέρωση σε περίπτωση απουσίας
του παιδιού από μαθήματα.
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Σχολή Γονέων
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΟΥ

Σεμινάρια βιωματικού χαρακτήρα
κι αλληλεπίδρασης, που βοηθούν τους γονείς
των μαθητών μας να είναι δίπλα στα παιδιά τους
στο ταξίδι για την επίτευξη των στόχων τους.
Ειδικοί επιστήμονες αναλύουν όλα τα στοιχεία
της εφηβείας που συμβάλλουν στην ουσιαστικότερη
σχέση γονέα - παιδιού, δεδομένου ότι το υγιές
οικογενειακό περιβάλλον συντελεί καθοριστικά
στην υψηλή σχολική επίδοση.

ΔΏΣΕ ΤΈΛΟΣ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΌ ΕΚΦΟΒΙΣΜΌ!
Όλοι οι φορείς παιδείας πρέπει να αναγνωρίζουμε
τα κοινωνικά φαινόμενα που απειλούν τους εφήβους
και να προβάλλουμε υγιή πρότυπα. Σε αυτό το πλαίσιο
το ΟιδαΝικώ σε συνεργασία με «Το ΧΑΜΟΓΕΛΟ
του ΠΑΙΔΙΟΥ» διοργάνωσε με επιτυχία την εκδήλωση:
«Πρόληψη κι αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού», συμβάλλοντας με τον δικό μας τρόπο
στον περιορισμό του bullying.
Η εκδήλωση απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς,
γονείς και μαθητές της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Στόχο είχε την έγκυρη και σφαιρική ενημέρωση
πάνω στο μείζον και πολύπτυχο θέμα
του σχολικού εκφοβισμού.
Διότι όλοι μαζί μπορούμε να θέσουμε τις βάσεις
για έναν κόσμο όπου δε θα υπάρχουν θύματα,
θύτες, ούτε και συνένοχοι παρατηρητές!
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Μεθοδικός τρόπος
μελέτης κι επανάληψης
Ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία

Βιωματικά σεμινάρια
καλλιέργειας δεξιοτήτων
κι αυτογνωσίας

ΜΑΘΗΤΕΣ
Σεμινάρια επιλογής
σπουδών κι επαγγέλματος

Coaching από:
• Προσωπικό Σύμβουλο
Οργάνωσης Χρόνου
• Σύμβουλο τρόπου μελέτης
• Σύμβουλο ανάπτυξης
δεξιοτήτων
• Σύμβουλο μαθησιακών
δυσκολιών
• Υπεύθυνο Τμήματος
• Ψυχολόγο

Συστηματοποιημένες δράσεις
για εμπέδωση της ύλης:
Εβδομάδα Ε.Π.Ε.
Ημέρες Μελέτης
Επαναληπτικά 3ωρα
διαγωνίσματα προσομοίωσης
Πανελλαδικών

ΕΚΠΑΙ

Επαναληπτικές
παρουσιάσεις
στο Πανεπιστήμιο

Σχολή Γονέων

Άμεση συνεργασία με καθηγητές,
Υπευθύνους Τμημάτων,
Συμβούλους Οργάνωσης Χρόνου,
ψυχολόγο

Ημερίδα καθορισμού
του ρόλου τους στην κοινή μας
προσπάθεια
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ΓΟΝΕΙΣ

Σεμινάρια επιλογής
σπουδών κι επαγγέλματος

36

Περισσότερα
από ένα συνηθισμένο φροντιστήριο!

Συνεργασία σε ομάδες ανά ειδικότητα
υπό την καθοδήγηση των:
• Υπευθύνων Ομάδων Προσανατολισμού
• Υπευθύνων Μαθημάτων

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Εκπαίδευση για την εφαρμογή
των εκπαιδευτικών μας
συστημάτων

Δ Ε Υ ΣΗ

60°

Συνεχής επιμόρφωση
κι εκπαίδευση σε γνωστικά
και παιδαγωγικά θέματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Εκσυγχρονισμός
σε θέματα ψηφιακά:
• Ηλεκτρονική επικοινωνία
• Ηλεκτρονική πλατφόρμα
• Καταχώρηση στοιχείων
• Καταχώρηση απουσιών
κι ασυνεπών μαθητών
Συνεχής εκπαίδευση
της γραμματείας σε θέματα:
• Λειτουργίας του φροντιστηρίου
• Επικοινωνίας με μαθητές και γονείς
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Σπουδές Θετικές - Υγείας Οικονομίας / Πληροφορικής
Στο ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο η διδασκαλία των θετικών μαθημάτων είναι μία ξεχωριστή εμπειρία
κι αυτό επιβεβαιώνεται από τις αλλεπάλληλες πρωτιές μας και τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας.
Ο θετικός τρόπος σκέψης κτίζεται συστηματικά μέσω της αναλυτικής και συνθετικής μεθόδου.
Σημαντικό μέρος της επιτυχίας μας οφείλεται στην ομοιογένεια των ολιγομελών τμημάτων μας,
που από την αρχή της φοίτησης στο ΟιδαΝικώ έχουν στόχο τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Β´ ΛΥΚΕΊΟΥ
Εβδομάδα Εκπαίδευσης:
• Διαγνωστικό τεστ και τεστ μαθησιακού τύπου
• Σεμινάριο Οργάνωσης Χρόνου
• Σεμινάριο «Μαθαίνω Πώς να Διαβάζω»
• Τρόπος εργασίας στο ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο
Κάλυψη κενών σε ύλη προηγούμενων τάξεων
Ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα μέχρι 8 ατόμων
Προσωπικός Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου για κάθε μαθητή
Επαναληπτικά διαγωνίσματα από την αρχή της χρονιάς
Ειδικό πρόγραμμα μελέτης για Χριστούγεννα - Πάσχα - Καλοκαίρι
ΟιδαΝικώ βιβλίο σε κάθε μάθημα
Ηλεκτρονική πλατφόρμα My OidaNiko
Σεμινάριο «Μαθαίνω Πώς να Μαθαίνω»
Σεμινάριο «Από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο & Επαγγελματικό Μέλλον»
Ηλεκτρονικός οδηγός σπουδών με πληροφορίες για κάθε σχολή
και τμήμα ανά πεδίο και τρέχοντα εκπαιδευτικά νέα
Συνεχείς ενημερώσεις γονέων
Παρακολούθηση προόδου του μαθητή
Σεμινάριο «Γνωρίζοντας τον καλύτερο εαυτό μου»
Σχολή Γονέων
Εβδομάδα Ε.Π.Ε.
Επαναληπτικές Παρουσιάσεις
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Γ´ ΛΥΚΕΊΟΥ
Εβδομάδα Εκπαίδευσης:
• Διαγνωστικό τεστ και τεστ μαθησιακού τύπου
• Σεμινάριο Οργάνωσης Χρόνου
• Σεμινάριο «Μαθαίνω Πώς να Διαβάζω»
• Τρόπος εργασίας στο ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο
Κάλυψη κενών σε ύλη προηγούμενων τάξεων
Προσωπικός Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου για κάθε μαθητή

Μαθήματα
Β΄και Γ΄

Ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα μέχρι 8 ατόμων
Επαναληπτικές Παρουσιάσεις
Επαναληπτικά διαγωνίσματα από την αρχή της χρονιάς
Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων
Ειδικό πρόγραμμα μελέτης για Χριστούγεννα - Πάσχα - Καλοκαίρι

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΟιδαΝικώ βιβλίο σε κάθε μάθημα
Ηλεκτρονική πλατφόρμα My OidaNiko
Σεμινάριο «Από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο
& Επαγγελματικό Μέλλον»
Ηλεκτρονικός οδηγός σπουδών με πληροφορίες για κάθε
σχολή και τμήμα ανά πεδίο και τρέχοντα εκπαιδευτικά νέα

ΥΓΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Συνεχείς ενημερώσεις γονέων
Παρακολούθηση προόδου του μαθητή
Σεμινάριο «Γνωρίζοντας τον καλύτερο εαυτό μου»
Σχολή Γονέων
Εβδομάδα Ε.Π.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α.Ε.Π.Π.
Α.Ο.Θ.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ημέρες μελέτης
Σεμινάριο ορθής συμπλήρωσης του μηχανογραφικού
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Ανθρωπιστικές Σπουδές
Η διδασκαλία των ανθρωπιστικών μαθημάτων στο ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο είναι μία μοναδική εμπειρία
κι αυτό αποδεικνύεται από τις συνεχείς πρωτιές μας και τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Τα ανθρωπιστικά
μαθήματα δεν προσεγγίζονται ως ένα άθροισμα ενοτήτων, αλλά ως σύνολο στόχων για την ευρύτερη
ενίσχυση της γλωσσικής κι επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών, μέσω της ανάπτυξης
των γλωσσικών δεξιοτήτων αλλά και της κριτικής σκέψης. Σημαντικό μέρος της επιτυχίας μας οφείλεται
στην ομοιογένεια των ολιγομελών τμημάτων μας, που από την αρχή της φοίτησης στο ΟιδαΝικώ
έχουν στόχο τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Β´ ΛΥΚΕΊΟΥ
Εβδομάδα Εκπαίδευσης:
• Διαγνωστικό τεστ και τεστ μαθησιακού τύπου
• Σεμινάριο Οργάνωσης Χρόνου
• Σεμινάριο «Μαθαίνω Πώς να Διαβάζω»
• Τρόπος εργασίας στο ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο
Κάλυψη κενών σε ύλη προηγούμενων τάξεων
Ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα μέχρι 8 ατόμων
Προσωπικός Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου για κάθε μαθητή
Επαναληπτικά διαγωνίσματα από την αρχή της χρονιάς
Ειδικό πρόγραμμα μελέτης για Χριστούγεννα - Πάσχα - Καλοκαίρι
ΟιδαΝικώ βιβλίο σε κάθε μάθημα
Ηλεκτρονική πλατφόρμα My OidaNiko
Σεμινάριο «Μαθαίνω Πώς να Μαθαίνω»
Σεμινάριο «Από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο & Επαγγελματικό Μέλλον»
Ηλεκτρονικός οδηγός σπουδών με πληροφορίες για κάθε σχολή
και τμήμα ανά πεδίο και τρέχοντα εκπαιδευτικά νέα
Συνεχείς ενημερώσεις γονέων
Παρακολούθηση προόδου του μαθητή
Σεμινάριο «Γνωρίζοντας τον καλύτερο εαυτό μου»
Σχολή Γονέων
Εβδομάδα Ε.Π.Ε.
Επαναληπτικές Παρουσιάσεις
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Γ´ ΛΥΚΕΊΟΥ
Εβδομάδα Εκπαίδευσης:
• Διαγνωστικό τεστ και τεστ μαθησιακού τύπου
• Σεμινάριο Οργάνωσης Χρόνου
• Σεμινάριο «Μαθαίνω Πώς να Διαβάζω»
• Τρόπος εργασίας στο ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο
Κάλυψη κενών σε ύλη προηγούμενων τάξεων
Προσωπικός Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου για κάθε μαθητή

Μαθήματα
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα μέχρι 8 ατόμων
Επαναληπτικές Παρουσιάσεις
Επαναληπτικά διαγωνίσματα από την αρχή της χρονιάς
Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ειδικό πρόγραμμα μελέτης για Χριστούγεννα - Πάσχα - Καλοκαίρι
ΟιδαΝικώ βιβλίο σε κάθε μάθημα
Ηλεκτρονική πλατφόρμα My OidaNiko
Σεμινάριο «Από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο
& Επαγγελματικό Μέλλον»
Ηλεκτρονικός οδηγός σπουδών με πληροφορίες για κάθε
σχολή και τμήμα ανά πεδίο και τρέχοντα εκπαιδευτικά νέα
Συνεχείς ενημερώσεις γονέων
Παρακολούθηση προόδου του μαθητή
Σεμινάριο «Γνωρίζοντας τον καλύτερο εαυτό μου»
Σχολή Γονέων

Μαθήματα
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Εβδομάδα Ε.Π.Ε.
Ημέρες μελέτης
Σεμινάριο ορθής συμπλήρωσης του μηχανογραφικού
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Α´ Λυκείου
Ο δρόμος για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ανοίγει από την Α´ Λυκείου.
Ο μαθητής έρχεται σε πρώτη επαφή με τα μαθήματα του Λυκείου και τις ειδικές απαιτήσεις
των εξετάσεων. Μαθαίνει τον τρόπο που πρέπει να σκέφτεται και να μελετά,
βάζοντας τις βάσεις για τη σωστή προετοιμασία του.

Εβδομάδα Εκπαίδευσης:
• Διαγνωστικό τεστ και τεστ μαθησιακού τύπου
• Σεμινάριο Οργάνωσης Χρόνου
• Σεμινάριο «Μαθαίνω Πώς να Διαβάζω»
• Τρόπος εργασίας στο ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο
Κάλυψη κενών σε ύλη προηγούμενων τάξεων
Ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα μέχρι 8 ατόμων
Προσωπικός Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου για κάθε μαθητή
Επαναληπτικά διαγωνίσματα από την αρχή της χρονιάς
Ειδικό πρόγραμμα μελέτης για Χριστούγεννα - Πάσχα - Καλοκαίρι
ΟιδαΝικώ βιβλίο σε κάθε μάθημα
Ηλεκτρονική πλατφόρμα My OidaNiko
Σεμινάριο «Από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο & Επαγγελματικό Μέλλον»
Ηλεκτρονικός οδηγός σπουδών με πληροφορίες για κάθε σχολή
και τμήμα ανά πεδίο και τρέχοντα εκπαιδευτικά νέα
Συνεχείς ενημερώσεις γονέων
Παρακολούθηση προόδου του μαθητή
Σεμινάριο «Γνωρίζοντας τον καλύτερο εαυτό μου»
Σχολή Γονέων
Εβδομάδα Ε.Π.Ε.
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Μαθήματα
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΛΓΕΒΡΑ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Απόφοιτοι
Το μεγάλο πλεονέκτημα των αποφοίτων είναι η ωριμότητα που απέκτησαν έχοντας
ήδη πάρει μέρος στην απαιτητική διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Από τη στιγμή που ξεκινούν μαθήματα στο ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο, αντιλαμβάνονται
ότι εδώ θα αποκτήσουν γερές βάσεις κι εφόδια, ώστε να καταφέρουν να εισαχθούν στη σχολή
της πρώτης επιλογής τους. Η ύλη διδάσκεται από την αρχή και συνολικά, αποκλειστικά
σε πρωινά μαθήματα, σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα.

Εβδομάδα Εκπαίδευσης:
• Σεμινάριο Οργάνωσης Χρόνου και τεστ μαθησιακού τύπου
• Σεμινάριο «Μαθαίνω Πώς να Διαβάζω»
• Τρόπος εργασίας στο ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο

Μαθήματα

Κάλυψη κενών σε ύλη προηγούμενων τάξεων

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Προσωπικός Σύμβουλος Οργάνωσης Χρόνου για κάθε μαθητή
Ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα μέχρι 8 ατόμων

ΘΕΤΙΚΕΣ

Επαναληπτικές Παρουσιάσεις
Επαναληπτικά διαγωνίσματα από την αρχή της χρονιάς
Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων
Επιπλέον προγραμματισμένα τρίωρα διαγωνίσματα σε ενδιάμεση ύλη
Ειδικό πρόγραμμα μελέτης για Χριστούγεννα - Πάσχα - Καλοκαίρι

ΥΓΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΟιδαΝικώ βιβλίο σε κάθε μάθημα
Ηλεκτρονική πλατφόρμα My OidaNiko
Σεμινάριο «Από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο
& Επαγγελματικό Μέλλον»
Ηλεκτρονικός οδηγός σπουδών με πληροφορίες για κάθε
σχολή και τμήμα ανά πεδίο και τρέχοντα εκπαιδευτικά νέα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ /
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α.Ε.Π.Π.
Α.Ο.Θ.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Συνεχείς ενημερώσεις γονέων
Παρακολούθηση προόδου του μαθητή
Σεμινάριο «Γνωρίζοντας τον καλύτερο εαυτό μου»
Σχολή Γονέων
Εβδομάδα Ε.Π.Ε.
Σεμινάριο ορθής συμπλήρωσης του μηχανογραφικού

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
& ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
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Τμήματα Σχεδίου
για αρχιτεκτονικές σχολές,
γραφιστικές σχολές,
βιομηχανικό σχέδιο
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΜΥΡΤΩ ΖΕΓΓΙΝΗ
Αρχιτέκτονας
28

Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται
σε ιδανικές συνθήκες για τους μαθητές μας,
σε ένα σύγχρονο κτήριο στο κεντρικότερο
σημείο του Ευόσμου.
Το κτήριό μας είναι κατασκευασμένο
και διαμορφωμένο, ώστε να χρησιμοποιείται
αποκλειστικά ως φροντιστήριο.
Τηρούμε τις αυστηρότερες προδιαγραφές
ασφάλειας κτηριακών υποδομών,
σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές
του Υπουργείου Παιδείας.

Στις 18 μοντέρνες αίθουσές μας
και στην αίθουσα σχεδίου όλοι οι μαθητές μας
κάθονται «στο πρώτο θρανίο»
σε κατάλληλα προσαρμοσμένες αίθουσες
για ολιγομελή τμήματα.
Επιπλέον, υπάρχουν άνετοι χώροι υποδοχής
και διαλείμματος καθώς και ειδική πρόσβαση
κι εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ.
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Δίπλα σας,
ακόμα και όταν πρέπει
να μείνουμε μακριά...

Το ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο από την πρώτη στιγμή
της πανδημίας πραγματοποιεί όλα τα μαθήματα
ηλεκτρονικά, ακολουθώντας σταθερά το ίδιο
εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας. Το μάθημα
γίνεται όπως στη φυσική αίθουσα, διορθώνονται
όλες οι εργασίες των μαθητών, πραγματοποιούνται
όλα τα ραντεβού Οργάνωσης Χρόνου καθώς και οι
συναντήσεις του Υπευθύνου του Τμήματος με τους
μαθητές και διορθώνονται όλα τα διαγωνίσματα
αναλυτικά. Εξ αποστάσεως υλοποιούνται και όλες
οι σημαντικές ημερίδες μας που συμπληρώνουν
την εμπειρία του ΟιδαΝικώ.

Ο στόχος μας παραμένει ένας:
Η επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις!
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Το ΟιδαΝικώ
εξελίσσεται συνεχώς
στην ψηφιακή εποχή!

ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ
MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΉ
& LIVE LEARNING
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

΄Αμεση πρόσβαση σε:

΄Αμεσα ενημερώνονται για:

• εκπαιδευτικό υλικό

• απουσίες από μαθήματα

• διαγωνίσματα & απαντήσεις

• βαθμούς διαγωνισμάτων & στοιχεία
προς βελτίωση του μαθητή

• βαθμούς διαγωνισμάτων
& στοιχεία προς βελτίωση
• εργασίες / αναθέσεις σε κάθε μάθημα
• ατομικό ημερολόγιο
• ειδοποιήσεις από το Φροντιστήριο

• εργασίες που ανατίθενται σε κάθε μάθημα
και για την ολοκλήρωσή τους
από τον μαθητή
• αξιολογήσεις από τους καθηγητές

Μέλλον
χωρίς «μάλλον»

