 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ  Η ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΜΑΣ www.simeioseis4u.gr

ΒΙΒΛΙΩΝ

-

Στο φροντιστήριό µας δεν υποχρεώνουµε τους µαθητές µας να αγοράζουν πακέτα
φωτοτυπιών τα οποία προέρχονται από συρραφή βοηθηµάτων που κυκλοφορούν
στο εµπόριο. Προσφέρουµε ΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝ βιβλία - βοηθήµατα τα οποία
έχουµε συγγράψει εµείς οι ίδιοι (των οποίων διαθέτουµε κατοχυρωµένα
πνευµατικά δικαιώµατα) και καλύπτουν όλες τις τάξεις του Λυκείου!

Τολµήσαµε όµως και ένα επιπλέον επαγγελµατικό βήµα. Από τον Ιανουάριο του 2011
µέσω ιστοσελίδας µας στο ∆ιαδίκτυο (www.simeioseis4u.gr) προµηθεύουµε µε τα
βιβλία και τις σηµειώσεις µας φροντιστήρια και ιδιώτες φροντιστές καθηγητές σε όλη
την Ελλάδα! Ήδη πολλά φροντιστήρια και ιδιώτες φιλόλογοι (στη Θεσσαλονίκη, στη
Λάρισα, στην Κέρκυρα, στην Ηγουµενίτσα, στην Λήµνο κ.α.) χρησιµοποιούν τα
βιβλία που έχουµε συγγράψει ως εκπαιδευτικό υλικό.
Πιο συγκεκριµένα, έχουµε συγγράψει και προσφέρουµε εντελώς δωρεάν στους
µαθητές µας τα εξής βιβλία:

ΟΙ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΑΣ
1)
Έκθεση για τις τάξεις του Λυκείου, Κώστας Σίδερης - Νίκη Παπαϊωάννου (160
σελίδες)
2)
Λεξικό ανωµάλων ρηµάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας - η κλίση των
ρηµάτων σε πίνακες, Κώστας Σίδερης - Νίκη Παπαϊωάννου (80 σελίδες)
3)
Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Κώστας Σίδερης - Νίκη
Παπαϊωάννου (100 σελίδες)
4)
Αρχαίοι Έλληνες ιστοριογράφοι Α΄ Λυκείου (2 τόµοι), Νίκη Παπαϊωάννου
(150 σελίδες)
5)
Ρητορικός λόγος Β΄ Λυκείου, Νίκη Παπαϊωάννου (80 σελίδες)
6)
Λατινικά Β΄ Λυκείου, Κώστας Σίδερης (200 σελίδες)
7)
Θεµατογραφία της αρχαίας ελληνικής για τη Β΄ Λυκείου, Κώστας Σίδερης
(200 σελίδες)

8)
Πλάτωνος Πρωταγόρας & Πολιτεία, Κώστας Σίδερης (150 σελίδες)
9)
Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια & Πολιτικά, Κώστας Σίδερης (150σελίδες)
10) Οδηγός επανάληψης στο διδαγµένο κείµενο των αρχαίων ελληνικών της
Γ΄ Λυκείου, Κώστας Σίδερης (60 σελίδες)
11) Λατινικά Γ΄ Λυκείου (3 τόµοι), Κώστας Σίδερης (350 σελίδες)
12) Θεµατογραφία της αρχαίας ελληνικής για τη Γ΄ Λυκείου, Κώστας Σίδερης (240
σελίδες)
13) Ιστορία κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου, Κώστας Σίδερης (300 σελίδες)
14) Λογοτεχνικά κείµενα Γ΄ Λυκείου, Νίκη Παπαϊωάννου (250 σελίδες)

 ΠΩΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΑΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΕ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ
Στην εποχή της έντονης οικονοµικής στενότητας η παροχή ιδιαίτερων µαθηµάτων
από τους γονείς στα παιδιά µοιάζει για τις περισσότερες οικογένειες να είναι
πολυτέλεια.
Εµείς φροντίσαµε να µεταφέρουµε όλα τα θετικά στοιχεία του ιδιαίτερου
µαθήµατος στο οµαδικό. Συγκεκριµένα:
1) Σε εµάς η διδακτική ώρα διαρκεί ακριβώς 60 λεπτά της ώρας, όχι 45΄ ή 50.
Αυτό σηµαίνει ότι σε ένα τρίωρο παραδίδουµε
σε σύνολο 45΄λεπτά επιπλέον µάθηµα (60΄λεπτά
Χ 3 = 180 αντί για 45 Χ 3 = 135).
2) Σε εµάς δεν θα βρείτε θρανία. Παραδίδουµε το
µάθηµα σε ένα µεγάλο τραπέζι στο κέντρο του
οποίου βρίσκεται ο καθηγητής, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ!
Εποµένως, η λέξη «φασαρία» σε εµάς δεν έχει θέση. Ο µαθητής ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΟΧΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ!

 ΠΡΟΕΤΟΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Η∆Η ΑΠΟ
ΤΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ



Όλοι οι απόφοιτοι της θεωρητικής κατεύθυνσης γνωρίζουν καλά πόσο
εξαντλητική προετοιµασία απαιτείται για την εισαγωγή σε υψηλόβαθµες σχολές.



Για να καλύψουµε ταχύτερα και επαρκέστερα τη διδακτέα ύλη, από το σχολικό
έτος 2012-2013 θα λειτουργήσουµε ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ τµήµατα προετοιµασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις για τους
µαθητές που θα φοιτούν στη Β΄ Λυκείου (µε προαιρετική παρακολούθηση).

 ΤΑ ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ



Η οικονοµική κρίση που βιώνει η ελληνική κοινωνία απαιτεί άµεση
επανεξέταση των οικονοµικών απαιτήσεων για όλους τους οικονοµικούς κλάδους.



Φροντίζουµε τα δίδακτρά µας να είναι προσιτά στη µέση οικογένεια: άλλωστε
έχουµε επίγνωση του ρόλου µας - δεν λειτουργούµε ως επιχειρηµατίες, αλλά κυρίως

ως δάσκαλοι, σκοπός των οποίων είναι να βοηθήσουν µε κάθε ικµάδα των δυνάµεών
τους τον νέο άνθρωπο να υλοποιήσει τα όνειρά του.



Εκτός, όµως, από τα δίδακτρα δεν θα σας ζητήσουµε να πληρώσετε τίποτα
άλλο: ούτε βοηθήµατα θα σας ζητήσουµε να αγοράσετε, ούτε σηµειώσεις να
εκτυπώσετε. Προσφέρουµε δωρεάν στους µαθητές µας βοηθήµατα - βιβλία για όλα τα
µαθήµατα, λεξικά ανωµάλων ρηµάτων, συντακτικά (όχι φωτοτυπίες σε σπιράλ) για να
µην χρειαστεί να χρεωθούν έστω και λίγο οι µαθητές µας µε επιπλέον δαπάνες! ∆εν
υπάρχει σε εµάς καµιά κρυφή χρέωση ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ!



Τέλος, παρέχουµε µια επιπλέον καινοτοµία : στο φροντιστήριό µας η διδακτική
ώρα διαρκεί ακριβώς 60 λεπτά της ώρας, όχι 45΄ ή 50, διότι ∆ΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ
∆ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ. Αυτό σηµαίνει ότι σε ένα τρίωρο παραδίδουµε σε σύνολο
45΄λεπτά επιπλέον µάθηµα (60΄λεπτά Χ 3 = 180 αντί για 45 Χ 3 = 135).



Το κέρδος σας στο φροντιστήριο ΑΛΦΑ είναι πολλαπλό…

