ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2021!
Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα προγράμματα του Εκπαιδευτικού Οργανισμού μας για
το:
➢ Λύκειο:

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τμήματα προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες Εισαγωγικές εξετάσεις του 2022.
Έναρξη προγραμμάτων:

14/6/2021

Λήξη προγραμμάτων:

23/7/2021

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης.

➢ Α΄ Λυκείου: Η σχολική χρονιά-θεμέλιο για την εκπαιδευτική βαθμίδα, που
οδηγεί στην επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη. Οι συνθήκες φοίτησης,
λόγω της πανδημίας ήταν πρωτοφανείς, αφήνοντας τους μαθητές με ελλείματα.
Είναι η κατάλληλη στιγμή για να καλυφθούν οργανωμένα και υπεύθυνα.
Έναρξη προγράμματος:

14/6/2021

Λήξη προγράμματος:

9/7/2021

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηιεί διά ζώσης ή διαδικτυακά, ανάλογα με
τις οδηγίες των ειδικών για ασφαλή μάθηση.
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➢ Γυμνάσιο:

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: τμήματα κάλυψης κενών λόγω των συμθηκών,

ώστε οι μαθητές ν’ αρχίσουν τη φοίτησή τους στο σε ένα Λύκειο με πολλές
αλλαγές, έχοντας χτίσει γερές βάσεις.
Έναρξη προγράμματος:

14/6/2021

Λήξη προγράμματος:

9/7/2021

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηιεί διά ζώσης ή διαδικτυακά, ανάλογα με
τις οδηγίες των ειδικών για ασφαλή μάθηση.

➢ Δημοτικό:

Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού: τμήματα κάλυψης κενών στη Γλώσα και

τα Μαθηματικά για τις δύο τελευταίες και πιο απαιτητικές τάξεις της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Έναρξη προγράμματος:

28/6/2021

Λήξη προγράμματος:

9/7/2021

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης ή διαδικτυακά, ανάλογα με τις
οδηγίες των ειδικών για ασφαλή μάθηση.
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Η γραμματεία μας λειτουργεί καθημερινά 16.00-21.00 και το Σάββατο 11.00-14.00
Επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικά ή με e-mail, για το προσωπικό σας ραντεβού (δια
ζώσης ή διαδικτυακό) στο οποίο θα βρούμε μαζί το πρόγραμμα που ικανοποιεί τις ανάγκες
του παιδιού σας.
Τηλέφωνο

210 7669059

Διεύθυνση e-mail

periagogis@gmail.com

Τα μαθήματα για το Λύκειο, δεδομένα, θα πραγματοποιηθούν στις σύγχρονες αίθουσες του
διδακτηρίου μας με αυστηρή τήρηση των κανόνων που έχει θέσει η Πολιτεία και ο ΕΟΔΥ και,
όπως πάντα, σε αυστηρά ολιγομελή τμήματα.
Σε κάθε περίπτωση, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός μας είναι έτοιμος οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί
και χωρίς να χαθεί ούτε ώρα (όπως, άλλωστε, αποδείξαμε και σ’ αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία
που ζήσαμε όλοι) να συνεχίσει το πλήρες πρόγραμμά του σε συνθήκες τηλε-εκπαίδευσης, μέσω της
δικής του εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Επίσης, εκτός από τα αυστηρά ολιγομελή τμήματα, στο εκπαιδευτήριό μας δίνεται η επιλογή σε
ατομικά προγράμματα παρακολούθησης.
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