
Οδός Δεληγιάννη 2Α
Μελίσσια ΤΚ-15127
 τηλ./Fax: 2106132589   
 W: www.kainotomia-edu.com
 E:  info@kainotomia-edu.com

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΔΕΙΑΣ  
ΕΟΠΠΕΠ-ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ

2100154 (ΚΔΒΜ1)
2306037 (Κέντρο Ξένων Γλωσσών)

2202552 (Φροντιστήριο)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Educa�onal Ins�tute

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Δεληγιάννη 2Α - Μελίσσια ΤΚ 15127
τηλ./Fax: 210 6132589   
www.kainotomia-edu.com - info@kainotomia-edu.com

mailto:info@kainotomia-edu.com
mailto:info@kainotomia-edu.com


1.�ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ�
1.1.�ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ�
1.2.�Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α! ΛΥΚΕΙΟΥ�
1.3.�ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α! ΛΥΚΕΙΟΥ�
1.4.�Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ�
1.5.�ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α! ΛΥΚΕΙΟΥ�
1.6.�Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β! ΛΥΚΕΙΟΥ�
1.7.�ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β! ΛΥΚΕΙΟΥ�
1.8.�ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β! ΛΥΚΕΙΟΥ�
1.9.�ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΗΣ Α! & Β! ΛΥΚΕΙΟΥ 

       ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ�
1.10.�ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ�
1.11.�ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΜ) – CRASH 

         COURSES�
1.12.�ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΙΜ)�
2.�ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ�
2.1.�ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ�
2.2.�ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ�
3.�ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

   ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ�
4.�ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ�
4.1.�TΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΕ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ�
4.2.�ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 

      ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ�
5.�ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Por�olio)�
6.�ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

6.1.�ΑΓΓΛΙΚΑ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ�
6.2.�ΓΑΛΛΙΚΑ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ��

3

σελ. 5

σελ. 4

σελ. 4

σελ. 6

σελ. 7

σελ. 7

σελ. 8

σελ. 10

10

σελ. 12

Υπεύθυνοι Σπουδών :
1. Δρ. Ν. Μαρκάτος - Χημικός Μηχανικός - Ομότιμος Καθηγητής - 
    τ. Πρύτανης 
2. Δρ. Ι. Ανδρέου - Χημικός Μηχανικός
3. Δρ. Α. Ραγκούσης - Χημικός 
4. Δρ. Δ. Κυριακίδης - Οικονομολόγος

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014

σελ. 14

σελ. 14

σελ. 14

σελ. 14

σελ. 14

σελ. 15

σελ. 16

σελ. 17

σελ. 17

17

σελ. 19

σελ. 20

σελ. 20

σελ. 22



1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

1.1. ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΜΑΣ

 
Όπως είναι ήδη γνωστό εφαρμόζεται πλέον ο Ν.4186 (ΦΕΚ 193 Α! /17-9-2013) της 

λειτουργίας του ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ).
Οι καινοτομίες (σκοποί) που εισάγει ο νέος Νόμος είναι:
α)  Η προαγωγή της κριτικής σκέψης.
β)  Η ανάπτυξη δεξιοτήτων.
γ)  Η καλλιέργεια δεξιοτήτων.
δ)  Η εκπόνηση δύο (2) ερευνητικών εργασιών (συνθετική εργασία / project) που 

απαιτεί τον συγκερασμό της έρευνας (ανεύρεση υλικού), της σύνθεσης και της 

παρουσίασης της εργασίας.

Το Ινστιτούτο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (Κλάδος Φροντιστηρίου Μ.Ε.) υπό την καθοδήγηση 

του Ομότιμου Καθηγητού και τ. Πρύτανη Δρ. Ν. Μαρκάτου (Ιδρυτικό Μέλος) έχει 

δημιουργήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου 

στηριγμένα στις καινοτομίες που εισάγει ο νέος Νόμος. Τα προγράμματα αυτά δεν 

περιέχουν μόνο την κλασσική διδασκαλία από έγκριτους εκπαιδευτικούς με 

πολυετή φροντιστηριακή πείρα, αλλά και τα εξής στοιχεία καινοτομίας, δηλαδή:

α)  Ανάδειξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων με σκοπό τον ξεκάθαρο επαγγελματικό 

προσανατολισμό του μαθητή (συμβουλές και καθοδήγηση πέραν των 

εκπαιδευτικών και από καταξιωμένα στελέχη του Ιδιωτικού και Δημόσιου 

Τομέα).
β)  Παροχή βοήθειας στον μαθητή για τα αναλαμβανόμενα από αυτόν projects 

(Διαδίκτυο – προσωπική επαφή με τους εκπαιδευτικούς- υποστηρικτικό 

υλικό) πέραν του κανονικού ωραρίου μαθημάτων.
γ)  Επιπλέον ώρες μαθημάτων σε περιόδους διαγωνισμάτων στα σχολεία για 

επίλυση αποριών και ψυχολογική υποστήριξη.
δ)  Τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων στο Φροντιστήριο για την εξοικείωση των  

.           μαθητών.
ε)  Τη λειτουργία σε ευέλικτα προγράμματα που καλύπτουν και τα Σ/Κ.

Όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε ισχυρές βάσεις στα μαθήματα: Μαθηματικά – 

Φυσική – Χημεία – Αρχαία Ελληνικά – Νέα Ελληνικά, ώστε να αποκτηθούν τα εφόδια 

από τους μαθητές της Α' και Β! Λυκείου για να πετύχουν στις Σχολές των 
ΑΕΙ/ΑΤΕΙ που επιθυμούν.

1.2. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α! ΛΥΚΕΙΟΥ

Η Α' Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, 
στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών 
εβδομαδιαίως. Ειδικότερα, εφαρμόζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα τριάντα τριών 
(33) ωρών εβδομαδιαίως, με εννέα (9) μαθήματα, που είναι κοινό για όλους τους 
μαθητές και εκπαιδευτικό πρόγραμμα δύο (2) ωρών εβδομαδιαίως που αποτελείται 
από ένα (1) μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τεσσάρων μαθημάτων.
Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας) είναι τα 
εξής:

α) Ελληνική Γλώσσα, εννέα (9) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα 
αντικείμενα - κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα 
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα οποία διατίθενται πέντε (5), δύο (2) 
και δύο (2) ώρες, αντίστοιχα.

β)  Μαθηματικά, πέντε (5) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα - κλάδους 
την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία για τα οποία διατίθενται τρεις (3) ώρες και δύο 
(2) ώρες, αντίστοιχα.

γ)   Φυσικές Επιστήμες, έξι (6) ωρών, με διακριτά ανά δύο ώρες διδακτέα 
αντικείμενα - κλάδους τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία για τα οποία 
διατίθενται ανά αντικείμενο δύο (2) ώρες.

δ)       Ιστορία, δύο (2) ωρών.
ε)   Πολιτική Παιδεία, τριών (3) ωρών, με διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, 

Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία.
στ)      Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών.
ζ)         Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project), δύο (2) ωρών.
η)        Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά).
θ)        Φυσική Αγωγή, δύο (2) ωρών.

Τα μαθήματα επιλογής του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι τα εξής:
α)       Εφαρμογές Πληροφορικής, δύο (2) ωρών.
β)        Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, δύο (2) ωρών.
γ)        Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός δύο (2) ωρών και
δ)       Καλλιτεχνική Παιδεία, δύο (2) ωρών.
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α) Η αξιολόγηση στα μαθήματα και των τριών τάξεων επικεντρώνεται στην ουσιώδη 
κατανόηση των κεντρικών θεμάτων και θεμελιωδών εννοιών κάθε γνωστικού 
αντικειμένου και ταυτόχρονα στην κατάκτηση ανώτερων γνωστικών ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων, όπως η κριτική και συνθετική σκέψη, η αυτοαξιολόγηση, η αξιοποίηση 
δεδομένων για την παραγωγή τεκμηριωμένων επιχειρημάτων, η επινοητικότητα και 
η πρωτοτυπία κατά την επίλυση προβλημάτων.
Η αξιολόγηση πρωτίστως αποσκοπεί στην παροχή χρήσιμων πληροφοριών για τη 
βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας, είτε σε εθνικό επίπεδο (με τη βελτίωση των 
προγραμμάτων σπουδών, των σχολικών βιβλίων κ.ά.) είτε στο επίπεδο της 
καθημερινής διδακτικής πράξης, προκειμένου ο εκπαιδευτικός να αναπροσαρμόσει 
διδακτικές μεθόδους και προσεγγίσεις προς όφελος των μαθητών του.

β) Η αξιολόγηση βασίζεται ιδίως:
στον προσδιορισμό της ανά μάθημα εξεταστέας ύλης με βάση τις θεματικές 
ενότητες,
στην ικανότητα διασύνδεσης ουσιωδών γνώσεων που προέρχονται από 
ευρύτερα τμήματα της ύλης του μαθήματος,
στην κατανόηση των βασικών εννοιών ή, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο, 
γεγονότων, διαδικασιών ή διεργασιών του κάθε γνωστικού πεδίου και
στη δυνατότητα κριτικής αξιολόγησης και ανάπτυξης λογικών επιχειρημάτων και 
τεκμηρίωσης για θέματα συναφή με την ύλη.

γ) Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α' τάξη Λυκείου διεξάγονται 
ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των 
μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για 
όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής:

κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης 
δυσκολίας και
κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.
Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξάγεται 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Γενικό βαθμό προαγωγής (ΓΒΠ) από την Α' Τάξη 
Λυκείου αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια του συνόλου των διδασκομένων 
μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον 
αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα.

Δηλ.: Μ.Ο  = [Μέσος Ορος Προφορικών βαθμών των 2 τετραμήνων + Μαθήματος

Γραπτός βαθμός] / 2
ΓΒΠ = [Αθροισμα των Μ.Ο των 9 Μαθημάτων + Βαθμός Μαθήματος Επιλογής] / 10

1.4. Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: 
η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και
Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο 
των μαθημάτων: Ελληνικής γλώσσας, Μαθηματικών τουλάχιστον δέκα (10) και 
τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.
Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α' και β' επαναλαμβάνει τη φοίτηση, 
ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β', κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά 
αντικείμενα μαθημάτων ή στα υπόλοιπα μαθήματα, παραπέμπεται σε 
επανεξέταση σε αυτό ή σε αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά 
τα οριζόμενα ως άνω.

1.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α! ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα προγράμματα υποστήριξης σπουδών που παρέχει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ είναι τα παρακάτω και αναφέρονται σε ομάδες των 5 μαθητών το 
πολύ.

Τμήματα λειτουργούν 3 ημέρες την εβδομάδα, με επιλογή ημερών από εσάς 
(Εναρξη 1/9/2014)
Για εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν εντός Μαϊόυ 2014 παρέχονται 
εκπτώσεις

Μαθηματικά  (Άλγεβρα & Γεωμετρία)  4

Φυσική 2

Χημεία 2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2

Νέα Ελληνική Γλώσσα (Έκθεση-Λογοτεχνία) 2

ΣΥΝΟΛΟ 12 ώρες

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΒΑΣ/ΠΡΟ)

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 31 ΜΑΙΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6 7

1.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α! ΛΥΚΕΙΟΥ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 (ΠΘΠ1)
Αφορά : 
(α)   μαθητές που ξεκινούν την Β! Λυκείου και δεν παρακολούθησαν χειμερινό 

πρόγραμμα ως μαθητές της Α! Λυκείου
(β)   μαθητές που θα ξεκινήσουν την Α! Λυκείου και θέλουν να προετοιμαστούν και 

να εξοικειωθούν με σκοπό την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων στο σχολείο 
τους

Τα τμήματα θερινής περιόδου λειτουργούν σε 4 ημέρες την εβδομάδα από 
Δευτέρα έως Πέμπτη

ΕΓΓΡΑΦΕΣ : Τέλη Μαϊου

1.6. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β! ΛΥΚΕΙΟΥ

Στη Β' Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων που 
περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας τριάντα (30) συνολικά διδακτικών ωρών 
εβδομαδιαίως και δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών 
και Θετικών Σπουδών, πέντε (5) συνολικά διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως έκαστη 
ομάδα, όπου οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν τη μία.
Τα μαθήματα του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος (γενικής παιδείας) είναι τα 
εξής:

α) Ελληνική Γλώσσα, έξι (6) διδακτικών ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα 
- κλάδους την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική 
Γλώσσα και Λογοτεχνία για τα οποία διατίθενται ανά αντικείμενο δύο (2) 
ώρες.

β)  Μαθηματικά, πέντε (5) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα - κλάδους 
την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία για τα οποία διατίθενται τρεις (3) και δύο (2) 
ώρες, αντίστοιχα.

γ)  Φυσικές Επιστήμες, έξι (6) ωρών, με διακριτά διδακτέα αντικείμενα - κλάδους 
τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία για τα οποία διατίθενται ανά 
αντικείμενο δύο (2) ώρες.

δ)  Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ, μία (1) ώρα. ε) Ιστορία, δύο (2) 
ωρών. στ) Φιλοσοφία, δύο (2) ωρών.

ζ)  Πολιτική Παιδεία, δύο (2) ωρών, με διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, 
Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία.

η)  Θρησκευτικά, δύο (2) ωρών.
θ)  Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία / project), μία (1) ώρα.
ι )  Ξένη Γλώσσα, δύο (2) ωρών, (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά).
ια)  Φυσική Αγωγή, μίας (1) ώρας.

Τα μαθήματα προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών είναι τα εξής:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τριών (3) ωρών και
β)  Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη 

και Πολιτική Επιστήμη), δύο (2) ωρών.
Τα μαθήματα προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών είναι:

α) Φυσική, τριών (3) ωρών και
β)  Μαθηματικά, δύο (2) ωρών.

Ουσιαστικά λοιπόν το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει:
α) έντεκα (11) μαθήματα γενικής παιδείας και
β) δύο (2) ομάδες μαθημάτων προσανατολισμού

των  και των Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών
από τις οποίες κάθε μαθητής πρέπει να επιλέξει τη μία.

Τον πρώτο κύκλο των Ανθρωπιστικών Σπουδών υποχρεωτικά επιλέγουν οι μαθητές 
εκείνοι που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές:

α)  Νομικές
β)  Φιλολογικές – Φιλοσοφικές, Αρχαιολογικές
γ)  Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Τον δεύτερο κύκλο των Θετικών Σπουδών υποχρεωτικά επιλέγουν οι μαθητές που 
επιθυμούν σπουδές:

α)  Ιατρικές
β)  Θετικές – Τεχνολογικές
γ)  Πληροφορικής
δ)  Οικονομικές
ε)  Παιδαγωγικές

Μαθηματικά  (Άλγεβρα & Γεωμετρία)  6

Φυσική 3

Χημεία 2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3

Νέα Ελληνική Γλώσσα (Έκθεση-Λογοτεχνία) 3

ΣΥΝΟΛΟ 17 ώρες

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 3ο 10ήμερο Ιουνίου– τέλη Ιουλίου
ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  (κάλυψη ύλης Α! Λυκείου)
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1.7.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β! ΛΥΚΕΙΟΥ
Η αξιολόγηση για τους μαθητές της Β! Λυκείου και η προαγωγή τους στην Γ! Λυκείου 
γίνεται ακριβώς όπως αναλύθηκε προηουμένως για τους μαθητές της Α! Λυκείου

1.8.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β! ΛΥΚΕΙΟΥ
Δημιουργήσαμε το διετές πρόγραμμα σπουδών με βασική αρχή την θερινή 
προετοιμασία για τους μαθητές που θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο την Β! Λυκείου. 
Το πρόγραμμα αυτό βοηθά τον μαθητή να εκμεταλλευτεί την άνεση χρόνου για 
επαναλήψεις της ύλης, να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη ευκολία τις εξετάσεις του 
Σχολείου και να εμβαθύνει στα διάφορα μαθήματα

Τα Τμήματα λειτουργούν πρωϊνό ωράριο από Δευτέρα-Τετάρτη ή και Πέμπτη 

ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων επιλογής 
Ψ Για εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν εντός Μαϊου 2014   παρέχονται 

εκπτώσεις

TΜΗΜΑΤΑ Β! ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΠΘΠ1)
3ο 10ήμερο Ιουνίου - τέλη Ιουλίου

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ : ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EΠΙΛΟΓΗ

Έκθεση 
Λογοτεχνία

3 ώρες
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

Άλγεβρα

ΓεωμετρίαAρχαία Ελληνική Γλώσσα 
& Γραμματεία Φυσικές επιστήμες 

Γενικής Παιδείας

Φυσική

Χημεία

6 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 9 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 8 ώρες

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ : ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Έκθεση & Λογοτεχνία

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

Άλγεβρα

Γεωμετρία

Μαθ/κά Προσανατολισμού

ΣΥΝΟΛΟ 11 ώρες

3 ώρες

3 ώρες

2 ώρες

3 ώρες

Φυσικές επιστήμες Γενικής Παιδείας

Φυσική

Χημεία

Φυσική 
Προσανατολισμού

ΣΥΝΟΛΟ 7 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

3 ώρες

ΤΜΗΜΑΤΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΒΑΣ/ΠΡΟ)
Εναρξη 1/9/2014

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ : ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Ελληνική γλώσσα Μαθηματικά
ΆλγεβραΈκθεση & Λογοτεχνία

ΦυσικήΠροσανατολισμού

Αρχαία Ελληνική γλώσσα & 
γραμματεία

2 ώρες

6 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 8 ώρες

2 ώρες

1 ώρα

1 ώραΧημεία

ΣΥΝΟΛΟ 4 ώρες

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ : ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 
ΘΕΤΙΚΕΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Έκθεση - Λογοτεχνία Έκθεση - Λογοτεχνία

Μαθηματικά Γενικής 
Παιδείας (Άλγεβρα)

Μαθηματικά Γενικής 
Παιδείας

Φυσικές επιστήμες 
Γενικής Παιδείας

Φυσική

Χημεία

Βιολογία

Φυσική 
Προσανατολισμού

Μαθηματικά 
Προσανατολισμού

2 ώρες

2 ώρες

1 ώρα

2 ώρες

1 ώρα

2 ώρες

2 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 12 ώρες

Άλγεβρα

Γεωμετρία

Φυσικές επιστήμες 
Γενικής Παιδείας

Φυσική

Χημεία

Φυσική 
Προσανατολισμού

Μαθηματικά 
Προσανατολισμού

2 ώρες

2 ώρες

1 ώρα

1 ώρα

2 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

ΣΥΝΟΛΟ 12 ώρες
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1.9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΗΣ Α! & Β! ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

α) Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, 
μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα 
από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν:

α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης 
δυσκολίας και

β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.
β) Οι μαθητές της Γ' Τάξης Λυκείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι 
αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση 
Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους 
μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους.

Έκαστος μαθητής επιλέγει μία (1) Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού 
και Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (Ε.Π.Ε)  υποχρεωτικά που αντιστοιχεί σε 
συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώτατης 
Εκπαίδευσης στις οποίες επιθυμούν την εισαγωγή τους.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται και 
τροποποιείται ο αριθμός, η ονομασία των επιστημονικών πεδίων, καθώς και η 
ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά όχι 
αργότερα της 30ής Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόμενο 
διδακτικό έτος.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται 
το αργότερο τη 15η Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων 
και τα ειδικά μαθήματα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση κάθε 
μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους. Ο 
καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα, από τα Πανελλαδικώς 
εξεταζόμενα, ανά Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγματοποιείται με 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του 
αρμόδιου οργάνου διοίκησης της Σχολής ή του Τμήματος, η οποία περιέρχεται σε 
αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους και ισχύει για την εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών της Α' Τάξης του σχολικού έτους στο οποίο 
αυτή προτείνεται.
γ) Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  τα πανελλαδικώς τέσσερα 
εξεταζόμενα μαθήματα ανά Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού και 
Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης είναι τα εξής:

α)  Ε.Π.Ε. - Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νομικές:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
II. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία.
III. Ιστορία και
IV. Λατινικά.

β)  Ε.Π.Ε. - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
II. Μαθηματικά.
III. Φυσική και
IV. Χημεία.

γ)  Ε.Π.Ε. - Επιστήμες Υγείας:
I.       Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
II.     Φυσική
III.    Χημεία και
IV.    Βιολογία

δ)  Ε.Π.Ε. - Επιστήμες Οικονομίας, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες:
I.       Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
II.     Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
III.    Αρχές Οικονομικής Επιστήμης και
IV.    Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

ε)  Ε.Π.Ε. - Παιδαγωγικών Επιστημών:
I. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.
II. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.
III. Ιστορία και
IV. Αρχές Φυσικών Επιστημών.

δ) Για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
προσμετράται και ο «Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης» (Β.Π.Α.).
Για την προσμέτρηση αυτή ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α' τάξης Γενικού 
Λυκείου, της Β' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, ο γενικός βαθμός απόλυσης της Γ' 
τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, εφόσον έκαστος είναι μεγαλύτερος της μίας 
μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού 
μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, αναπροσαρμόζεται ώστε να 
μην απέχει περισσότερο από μία μονάδα από τον βαθμό του Μ.Ο. και στη συνέχεια 
ο αναπροσαρμοσμένος «προαγωγικός» βαθμός της Α' λυκείου πολλαπλασιάζεται 
με συντελεστή 0,4, της Β' με συντελεστή 0,7 και ο «απολυτήριος» της Γ' τάξης με 
συντελεστή 0,9. Το άθροισμα των τριών διαιρούμενο δια δύο αποτελεί τον Β.Π.Α..

Το εν λόγω πηλίκο (και μέχρι του τρίτου δεκαδικού) λογίζεται ως πέμπτος βαθμός 
για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος μέχρι και 
μία μονάδα σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού 
μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν 
αναπροσαρμόζεται αλλά πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη 
συντελεστή.

Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μικρότερος σε σχέση με 
το Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων, ο βαθμός αυτός 
αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του 
Μ.Ο.) κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελεστή.
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1.10. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Θα ανακοινωθούν εντός Μαΐου 2015.
 

1.11. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΜ) – CRASH 
COURSES

Δημιούργησε το δικό σου group (5 μαθητές το πολύ) από φίλους & συμμαθητές 
που θα έχετε κοινή ανάγκη υποστήριξης σε διακριτά μαθήματα (Μαθηματικά ή 
Φυσική ή Χημεία ή Αρχαία ή Νέα Ελληνική Γλώσσα) ή συνδυασμούς αυτών.
Δυνατότητα κάλυψης υποστηρικτικών αναγκών και στα λοιπά φιλολογικά 
μαθήματα (πχ Ιστορία, Λογοτεχνία), τη Βιολογία, τα Οικονομικά και τις 
Εφαρμογές Πληροφορικής.
Ελάτε να συζητήσουμε και να δομήσουμε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα ωρών 
που θα σας εξυπηρετεί.
Ξεκινάμε άμεσα οποτεδήποτε το αποφασίσετε.
Τα προγράμματα αυτά λειτουργούν και ως Crash Courses για περιόδους 
διαγωνισμάτων στο σχολείο.

1.12. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΙΜ)
Όλα τα ανωτέρω μαθήματα καλύπτονται και υπό μορφή ιδιαίτερων μαθημάτων  
κατόπιν ειδικής συνεννόησης μαζί σας.

2. ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

2.1.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ
Αν προσωπικά ζητήματα, άτυχες εξεταστικές προσπάθειες, γνωστικές αδυναμίες 
«κληρονομημένες» από το παρελθόν, σας έχουν αφήσει μακριά από την σχολή που 
επιθυμούσατε, ζητάμε να μας εμπιστευθείτε να σας βοηθήσουμε!.
Με μεθοδικότητα, έμπνευση, καλή διάθεση και απόλυτη γνώση των θεμάτων που 
εξετάζεστε, θα σας συμπαρασταθούμε μέχρι την τελική σας επιτυχία! 

2.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΓΥΜΝ)

Λειτουργούν Τμήματα και για τις τρείς τάξεις του Γυμνασίου με κατανομή 
6 έως 9 ωρών/εβδομάδα :
Α! Τάξη : 6 ώρες   Β!-Γ! Τάξη : 9 ώρες
Τα διδασκόμενα μαθήματα ειναι Μαθηματικά-Ελληνικά-Εκθεση-Φυσική/Χημεία
Εναρξη :  1/9/2014 

Για εγγραφές που γίνουν από τον Μάϊο θα δίδεται έκπτωση
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Μαθηματικά  Κατεύθυνσης

Φυσική Κατεύθυνσης

Χημεία

Βιολογία Κατεύθυνσης

Έκθεση

Μάθημα Επιλογής

Σύνολο:

5 ώρες

3 ώρες

2 ώρες

3 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

17 ώρες

Μαθηματικά  Κατεύθυνσης

Φυσική Κατεύθυνσης

Μάθημα Επιλογής

Σύνολο:

5 ώρες

4 ώρες

1 ώρα

2 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

16 ώρες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρ.

Έκθεση

Ανάπτυξη σε Προγρ/στικό Περιβάλλον

Μάθημα Επιλογής

Σύνολο:

6 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

16 ώρες

Έκθεση

Αρχαία Ελληνικά

Νέα Ελληνικά Κατεύθυνσης 

Λατινικά

Ιστορία Κατεύθυνσης

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

2 ώρες
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3. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

4. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

4.1. TΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΕ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

Αφορά :

 τους μαθητές του Γενικού Λυκείου που είναι υποψήφιοι για εισαγωγή σε 

σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτείται και εξέταση σε "ειδικά 

μαθήματα" (Αρχιτεκτονική και Σχολές ΑΤΕΙ : Διακόσμησης, Γραφιστικής, 

Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, Φωτογραφίας και Γραφικών 

Τεχνών)

 τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων προσανατολισμού Τεχνολογικών 
Εφαρμογών και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 ενδιαφερόμενους για προετοιμασία ειδικού δείγματος εργασίας - φακέλου 
παρουσιάσεων (PORTFOLIO) όπως απαιτείται από τα Πανεπιστήμια του 
Εξωτερικού για τμήματα Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης
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ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣ/ΠΡΟ ΠΘΠ1 ΓΥΜΝ ΠΕΜ ΠΙΜ

Διαγωνίσματα 
εκτός ωραρίου  

(Προσομοίωση Εξετάσεων)

Υποστήριξη στα Project

 Συνεδρίες Γονέων & Μαθητών 

με τον ομότιμο Καθηγητή & 

τ. Πρύτανη Δρ. Ν. Μαρκάτο 

►

►

ό

ό

ό

ό

ό ό

ό

όό

ό

ό

ό

ό

ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Ψυχομετρικά Tests για :
1. Αναλύσεις Προσωπικότητας

2. Αναλύσεις Ικανοτήτων/Δεξιοτήτων
3. Επαγγελματικό Προσανατολισμό

και παροχή συμβουλευτικής
υπηρεσίας

Συνεδρίες για ψυχολογική στήριξη 
μαθητών και κάλυψη θεμάτων 
επικοινωνίας γονέων-παιδιών

Χαμηλού κόστους ωριαίες συνεδρίες 
μια φορά τον μήνα (βάσει 

προγράμματος) σε groups των 5 
ατόμων με τον αρμόδιο ψυχολόγο του 

Ινστιτούτου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Σεμινάρια ασφαλείας & κινδύνων 
από την χρήση διαδικτύου & 

Εξοικείωση με τα Social Media  
(Skype – Facebook- Email κλπ) Για 

γονείς.

 
Χαμηλού κόστους σεμινάρια (4-5 ωρών) 
τα Σαββατοκύριακα σε ομάδες των 15 

ατόμων στην αίθουσα υπολογιστών του 
Ινστιτούτου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.

Σου παρέχει την δυνατότητα να 
επιλέξεις την σωστή Ομάδα 

Προσανατολισμού του Νέου Λυκείου, να 
γνωρίσεις τις Σχολές που σε ενδιαφέρουν 

και σου ταιριάζουν, να αντλήσεις 
πληροφορίες γι' αυτές, αλλά και να 

συμπληρώσεις αυτόματα το 
Μηχανογραφικό σου Δελτίο μέσω ειδικού 

λογισμικού, το οποίο συνοδεύει το Test και 
συνεκτιμά όλα τα παραπάνω δεδομένα

4. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το Ινστιτούτο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων 
δημιουργεί τμήματα προετοιμασίας φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΙ-ΑΤΕΙ για τις 
εξετάσεις τους, αλλά και τμήματα για υποστήριξη στις κατατακτήριες εξετάσεις στα 
ΑΕΙ-ΑΤΕΙ.
 Δραστηριοποιούμενοι στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στηρίζουμε τους 
φοιτητές στις πανεπιστημιακές σπουδές τους.
Οι εκπαιδευτικοί Οργανισμοί ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ και το 
ΚΕΝΤΡΟ ONLINE EDUCATION ΑΡΝΟΣ, δραστηριοποιούμενοι στα Βόρεια 
Προάστια, στο Κέντρο της Αθήνας και Πανελλαδικά μέσω συστημάτων εξ' 
αποστάσεως εκπαίδευσης, πλαισιωμένοι από επιτελείο έγκριτων δασκάλων όλων 
των βαθμίδων της εκπαίδευσης, συνεργάζονται για να σου εξασφαλίσουν 
καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης σχετικά με 

4.2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΕ ΑΕΙ/ΑΤΕΙ

(*) Το ανωτέρω πρόγραμμα λειτουργεί και ως 6 ώρες γραμμικό και 6 ώρες ελεύθερο εναλλάξ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ (*) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΕΙ-ΑΤΕΙ

Ελεύθερο Σχέδιο

Γραμμικό Σχέδιο

3 ώρες

3 ώρες

6 ώρεςΣΥΝΟΛΟ



 Υποστηρικτικά μαθήματα πανεπιστημιακών σπουδών όλων των 
κατευθύνσεων,
 Υποστηρικτικά μαθήματα κατατακτηρίων εξετάσεων σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
 ON LINE εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης

Αν προσωπικά ζητήματα, άτυχες εξεταστικές προσπάθειες, γνωστικές αδυναμίες 
«κληρονομημένες» από το παρελθόν, σας έχουν αφήσει πίσω στις εξετάσεις, ζητάμε 
να μας εμπιστευθείτε για να σας βοηθήσουμε!
Με μεθοδικότητα, έμπνευση, καλή διάθεση και απόλυτη γνώση των θεμάτων που 
εξετάζεστε, θα σας συμπαρασταθούμε μέχρι την τελική σας επιτυχία!
Και όχι μόνο για «να περάσουμε το μάθημα», αλλά και για να αποκτήσουμε μια καλή 
επιστημονική βάση γι' αυτό.

Προετοιμασία για Κατατακτήριες Εξετάσεις
Στηρίζουμε τους πτυχιούχους ΑΤΕΙ και ΑΕΙ να πραγματοποιήσουν το προσωπικό 
τους όνειρο εισαγωγής στην επιθυμητή σχολή. 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
Ξεκινούν το Μάρτιο κάθε έτους με εβδομαδιαίες συνεδρίες σε κάθε εξεταζόμενο 
μάθημα. Αποσκοπούν στην αναλυτική παρουσίαση της διδακτέας ύλης, στη 
συμβουλευτική στήριξη των υποψηφίων και στην επίλυση θεμάτων για 
προσομοίωση με τις εξετάσεις. Παρέχονται συγγράμματα (εκδόσεις ΑΡΝΟΣ), 
σημειώσεις, εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή και διαδραστικά video.

   e-τάξη: Ζωντανή διδασκαλία μέσω διαδραστικού πίνακα του καθηγητή με το 
φοιτητή σ' όλο το Πανελλήνιο. Η σίγουρη και αξιόπιστη λύση για κάθε υποψήφιο 
ακόμα και των απομακρυσμένων γεωγραφικά περιοχών.

    Παρουσίαση της ύλης με ηχογραφημένα διαδραστικά μαθήματα e-μάθημα:
θεωρίας – μεθοδολογίας και λυμένων θεμάτων. Δυνατότητα μελέτης στο χώρο σας 
και σε προσωπικά επιλεγμένο χρόνο. Άμεση επικοινωνία μέσω email και Skype με 
τον καθηγητή για επίλυση αποριών

   Crash Courses σε Βιολογία - Μαθηματικά - Χημεία - Φυσική

Υπεύθυνοι Σπουδών :
1. Δρ. Ν. Μαρκάτος - Χημικός Μηχανικός - Ομότιμος Καθηγητής - τ. Πρύτανης 
2. Δρ. Ι. Ανδρέου - Χημικός Μηχανικός 
3. Δρ. Α. Ραγκούσης - Χημικός 
4. Δρ. Δ. Κυριακίδης - Οικονομολόγος 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(Por�olio)

Η αγορά εργασίας για τους απόφοιτους σχολών σχετικά με δημιουργικά – εικαστικά 
αντικείμενα όπως η Γραφιστική, η Διακοσμητική αλλά και η Αρχιτεκτονική, απαιτεί 
την βέλτιστη δυνατή προβολή του έργου του υποψηφίου.
Σε πολλές περιπτώσεις, ο τρόπος παρουσίασης και ανάδειξης των έργων αποκτά την 
μεγαλύτερη σημασία ανάμεσα στα προσόντα του υποψηφίου, καθώς εκτός από την 
όλη εμφάνιση της δουλειάς του ακόμη και ο τρόπος προβολής φανερώνει τα 
αισθητικά κριτήρια του αλλά και τις οργανωτικές του ικανότητες.
Το πρόγραμμα αποτελεί μια περιήγηση σε τρόπους σύνταξης δείγματος εργασίας 
για διάφορες ειδικότητες, αλλά και ανάλυση του τρόπου οργάνωσης του υλικού και 
προβολής του έργου για τον νέο γραφίστα/ διακοσμητή/ αρχιτέκτονα. 

Απευθύνεται σε :
 Αποφοίτους Σχολών Αρχιτεκτονικής, Διακοσμητικής, Γραφιστικής ή άλλων 
συναφών αντικειμένων που προετοιμάζονται για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 
σπουδές σε Σχολές του Εξωτερικού
 Αποφοίτους Σχολών Αρχιτεκτονικής, Διακοσμητικής, Γραφιστικής ή άλλων 
συναφών αντικειμένων που προετοιμάζονται για την αναζήτηση εργασίας και 
ενδιαφέρονται να μάθουν τους τρόπους για την βέλτιστη προβολή και παρουσίαση 
του έργου τους
 Αποφοίτους Λυκείων (εφόσον όμως συνδυάσουν την εκπαίδευσή τους και με 
άλλα προγράμματα

Περιεχόμενα:
 Εισαγωγή στους τρόπους προβολής του δείγματος εργασίας (Ψηφιακά μέσα- 
Έντυπο)
 Επιλογή του υλικού (Κείμενο – Φωτογραφίες – Σχέδια - Σκίτσα) 
 Κατηγοριοποίηση του υλικού
 Μέθοδοι επεξεργασίας του υλικού
 Εξώφυλλο – Βιβλιοδεσίες – Ψηφιακή προβολή 
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6. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Διδάσκουμε  άριστης ποιότητας βιβλία σε συνδυασμό με εκπαιδευτικές 
εφαρμογές. Ο μαθητής μέσα από την μεγάλη διαδραστική οθόνη είναι σε ζωντανή 
επαφή με το βιβλίο του! Μια ζωντανή εμπειρία στην τάξη, που ενισχύει το κίνητρο 
και την επίδοση.
Διδάσκουν άριστοι καθηγητές Άγγλοι, Γάλλοι και Έλληνες υψηλού επιστημονικού 
επιπέδου με μακροχρόνια διδακτική πείρα.
Εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας
Ολιγομελή τμήματα μαθημάτων
Σύγχρονο και άνετο περιβάλλον
Λειτουργούμε σε ιδιόκτητο κτήριο με άρτια εξοπλισμένες αίθουσες
Δανειστική Βιβλιοθήκη
Ημέρα φροντίδας για κάθε μαθητή καθώς και συνεχή επαφή με τον γονέα του 

ΘΕΡΙΝΑ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ για:  
α)  Προετοιμασία εξετάσεων ή
β) Για την κάλυψη ύλης μιας εκπαιδευτικής χρονιάς ( 15 Ιουνίου – τέλη 
Ιουλίου)
γ)  Εντατικά επαναληπτικά μαθήματα γραμματικής

(5-16 Σεπτεμβρίου) για τάξεις A,B,C,D.
δ)  Ιδιαίτερα

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 
α)  Σε περίπτωση εγγραφής περισσοτέρων του ενός μέλους μιας οικογένειας.
β)  Για την εκμάθηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας.
γ)  Ειδικές τιμές για ανέργους και πολύτεκνους.

English

6.1. ΑΓΓΛΙΚΑ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

NURSERY

JUNIORS

SENIOR  A, B, C & D

E class Pre-LOWER

LOWER – Cambridge / Michigan

ADVANCED LEVEL Cambridge

PROFICIENCY 

Cambridge / Michigan

ADULT COURSES 
(Τμήματα Ενηλίκων)

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΠΡΩΙΝΑ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΑ, 

ΒΡΑΔΙΝΑ

Νηπιακά τμήματα για παιδιά 3–6 χρονών. 
1 ώρα/βδομάδα

Pre-Junior: 2 ώρες / βδομάδα
Junior Α:3 ώρες / βδομάδα 
Junior Β: 3 ώρες / βδομάδα

4 ώρες την εβδομάδα για κάθε επίπεδο

6 ώρες / βδομάδα

6 ώρες / βδομάδα

Cer�ficate in advanced English (CAE)
Διάρκεια ένα έτος: 6 – 8 ώρες / βδομάδα

Διάρκεια:
2 έτη μετά την απόκτηση του LOWER in English.

1 έτος μετά την απόκτηση του Cer�ficate 
in advanced English (CAE).

Beginners,  Pre- Intermediate , Intermediate, 
Upper Intermediate

α) IELTS - TOEFL - TOEIC - CITY AND GUILDS - 
     ESB, PET, KET

β) a και b junior σε ένα χρόνο κυρίως για 
   παιδιά τρίτης Δημοτικού

α) IELTS - TOEFL - TOEIC - CITY AND GUILDS - 
     ESB, PET, KET

β) a και b junior σε ένα χρόνο κυρίως για 
    παιδιά τρίτης Δημοτικού
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ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ:
Sorbonne C3: 4 ώρες / βδομάδα

ΕΝΗΛΙΚΕΣ
3 ώρες / βδομάδα 
Σε μια ακαδημαϊκή χρονιά απόκτηση 2 διπλωμάτων / επιπέδων: (Α1/Α2) (Β1/Β2) 
(C1/C2)

ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ Η ΜΗ: 
6 ώρες / βδομάδα
Απόκτηση διπλωμάτων επιπέδου από Α1 έως C2. (ANA 3 MHNO)

Πανεπιστημιακά μαθήματα
Παράδοση όλων των Πανεπιστημιακών ενοτήτων της Γαλλικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ
Προετοιμασία για Γαλλικά Πανεπιστήμια
Εγγραφή και πραγματοποίηση σπουδών εξ αποστάσεως
Μεταπτυχιακά

Francais,

6.2.  ΓΑΛΛΙΚΑ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Από Πρώτη Δημοτικού

Από Τρίτη Δημοτικού      

Στην Έκτη Δημοτικού

Από Α' Γυμνασίου    

Στην Β' Γυμνασίου  

Στην Γ' Γυμνασίου   

Στην Α' Λυκείου   

Στην Τρίτη απόκτηση

 Delf A1 Primaire (2 ώρες / βδομάδα)

Στην Πέμπτη απόκτηση 

Delf A1 Junior (2 ώρες / βδομάδα)

Απόκτηση Delf A2 (2 ώρες / βδομάδα)

Απόκτηση Delf B1 / Sorbonne 

(3 ώρες / βδομάδα)

Απόκτηση Delf B2 / Sorbonne

Απόκτηση Dalf C1 / Sorbonne

Απόκτηση Dalf C2 / Sorbonne

22 23


