
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
                       Για να είναι το παιδί σας …πάντα διαβασµένο…!  
 
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όλους τους µαθητές Γυµνασίου και 

περιλαµβάνει καθηµερινή µελέτη όλων των µαθηµάτων του σχολείου. Ακολουθώντας 
τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές µεθόδους βοηθάµε τους µαθητές µας να 
κατανοήσουν και να αφοµοιώσουν καλύτερα την ύλη των σχολικών τους 
µαθηµάτων οδηγώντας τους στην επιτυχία! Έτσι η µελέτη γίνεται διασκέδαση για τον 
µαθητή,  ενώ ο ίδιος και η οικογένεια του κερδίζουν πολύτιµο ελεύθερο χρόνο! 
  Τα παιδιά πρέπει να µάθουν πώς να οργανώνουν την µελέτη τους, αλλά και 
πώς να διαβάζουν. Εσείς θα τα παραλαµβάνετε από το κέντρο µας νωρίς το 
απόγευµα προετοιµασµένα πλήρως για την επόµενη σχολική µέρα. Έτσι, θα 
αξιοποιήσετε µαζί τον ελεύθερο χρόνο τους.  Ένας χώρος εξοπλισµένος µε σύγχρονα 
εκπαιδευτικά εποπτικά µέσα και µε στόχο την ασφάλεια των παιδιών, αποτελεί την 
ιδανική λύση για άρτια, συστηµατική και αποτελεσµατική µελέτη σε όλα τα γνωστικά 
αντικείµενα. 

 
� Γιατί να επιλέξω το Πολύγωνο; 

Οι συνεργάτες - καθηγητές που είναι υπεύθυνοι για τη µελέτη του Γυµνασίου, 
διδάσκουν οι ίδιοι ή συνεργάζονται µε τους καθηγητές µας οι οποίοι διδάσκουν στις 
τάξεις του Λυκείου και προετοιµάζουν τους µαθητές µας για τις Πανελλαδικές 
εξετάσεις. Εποµένως, γνωρίζουν µε κάθε λεπτοµέρεια την ύλη όλων των τάξεων που 
θα συναντήσουν τα παιδιά στη σχολική τους ζωή και τα σηµεία  εκείνα στα οποία 
πρέπει να επιµείνουν περισσότερο, ώστε το παιδί να αποκτήσει τις σωστές βάσεις από 
το Γυµνάσιο για να ενταχθεί οµαλά και χωρίς κενά στις τάξεις του Λυκείου.  

 

� Ποια είναι η διαδικασία της µελέτης;  

• Μελέτη σχολικών µαθηµάτων: Οι µαθητές µελετούν καθηµερινά όλα τα 
σχολικά τους µαθήµατα για την επόµενη ηµέρα, µε την καθοδήγηση κι επίβλεψη 
επιστηµονικά καταρτισµένου εκπαιδευτικού προσωπικού.  

• Καθηγητής – Παιδαγωγός : ∆ίπλα στον µαθητή, βρίσκεται ο καθηγητής, για να 
τον βοηθήσει µέσω χρονοδιαγραµµάτων να οργανώσει το διάβασµά του, να 
του λύνει τις πιθανές απορίες, να τον βοηθά, να τον υποστηρίζει, να τον 
συµβουλεύει να µην «παπαγαλίζει», αλλά να εµβαθύνει, να τον εξετάζει 
ατοµικά και φυσικά να τον επιβραβεύει. Ο καθηγητής «δουλεύει» 
εξατοµικευµένα µε βάση τις ανάγκες και την προσωπικότητα του κάθε µαθητή. 
Το άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό µας µε εµπειρία  στις µαθησιακές δυσκολίες 
και τη δυσλεξία επιλύει οριστικά το πρόβληµα διαβάσµατος των παιδιών, 



µαθαίνοντας στο µαθητή το πώς να διαβάζει, εξατοµικεύοντας τον τρόπο 
εργασίας για το κάθε παιδί ξεχωριστά. 

Οι µαθητές µε τη βοήθεια έµπειρων καθηγητών µαθαίνουν να µελετούν σωστά 
µέσα από κατάλληλες σχεδιασµένες δραστηριότητες, να αναπτύσσουν 
προσωπική πρωτοβουλία και κριτική σκέψη. 

• Εκπαιδευτικό υλικό : Ο µαθητής µελετά την ύλη της επόµενης ηµέρας κατά 
βάση από τα σχολικά βιβλία, αλλά η µελέτη του δεν περιορίζεται εκεί. Μετά το 
πέρας των σχολικών µαθηµάτων για την επόµενη ηµέρα, γίνονται επαναλήψεις 
µέσω σηµειώσεων και ασκήσεων που παρέχονται από το φροντιστήριο. Έτσι, ο 
µαθητής  διευρύνει, εµπλουτίζει τους γνωστικούς του ορίζοντες και πέραν των 
σχολικών του βιβλίων, καθώς του δίνεται η ευκαιρία να δουλέψει περισσότερο 
πάνω στα βασικά µαθήµατα. Τις ηµέρες µάλιστα που ο µαθητής δεν έχει σχολείο  
ή πηγαίνει εκδροµή, παρέχεται η ευκαιρία να λύνει µέσα στο χρόνο της µελέτης 
ικανό αριθµό επιπρόσθετων ασκήσεων. Επίσης προγραµµατίζονται διαγωνίσµατα 
και επαναλήψεις στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ώστε στις εξετάσεις να 
χρειασθεί µια µικρή επανάληψη, καθώς η ύλη θα έχει εµπεδωθεί σωστά στη 
διάρκεια του χρόνου.  
 

• Αξιολόγηση και επικοινωνία: Χωρίς την αξιολόγηση δεν µπορεί να υπάρξει 
εξέλιξη. Γι’ αυτό αξιολογούµε το µαθητή µας καθηµερινά, σε όλα τα στάδια της 
µελέτης του: το βαθµό προσήλωσής του στο µάθηµα, τις επιδόσεις του στη 
γραπτή και προφορική εξέταση, την προσαρµοστικότητα και τη γενικότερη 
συµπεριφορά του. 

Για όλα αυτά όπως και για τυχόν προβλήµατα που µπορεί να αντιµετωπίζει ο 
µαθητής ενηµερώνονται οι γονείς και οι κηδεµόνες. Η ενηµέρωση γίνεται µε τη 
χρήση του τετραδίου προόδου-επικοινωνίας, καθώς και µε συχνή τηλεφωνική 
επικοινωνία και ενηµερώσεις ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.  

 

• Τι θα πρέπει να έχω µαζί µου για την καθηµερινή µου µελέτη: 
� Το σχολικό µου πρόγραµµα 
� Τα βιβλία και τα τετράδια των µαθηµάτων που έχω την επόµενη µέρα 
� Τα φυλλάδια ασκήσεων που µου δίνει η δασκάλα (καθηγήτρια) για το σπίτι 
� Την κασετίνα µου 
� Γεωµετρικά όργανα 
� Μαρκαδοράκι υπογράµµισης (stabilo) 

 



 


