ΠΡΟΦΙΛ

Η Ιδέα
Η ιδέα που υπήρξε το 1994 -χρονιά έναρξης λειτουργίας-, να δηµιουργηθεί
ένα φροντιστήριο που θα συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα

Τα έντυπα των φροντιστηρίων " Πράξις " είναι αποτέλεσµα εσωτερικού συγγραφικού προγραµµατισµού των διδασκόντων καθηγητών και όχι κοινά βοηθήµατα του εµπορίου. Αυτό σηµαίνει πως οι
καθηγητές των φροντιστηρίων " Πράξις " είναι και οι πραγµατικοί συγγραφείς των εγχειριδίων που
διανέµονται στους µαθητές του.
Το φροντιστήριο διαθέτει µέρος των εκδόσεών του στο διαδίκτυο ( www.praxisgroup.gr ) µε αποτέλεσµα την υψηλότερη επισκεψιµότητα της οικείας ιστιοθέσης ( πρώτο στις µηχανές αναζήτησης µε
λήµµα " φροντιστήρια µέσης εκπαίδευσης " )
Στα πλαίσια µιας ακόµη πιο πρωτοποριακής προσπάθειας δηµιουργήσαµε δικτυακά βιντεοµαθήµατα, ώστε να µπορούν οι µαθητές µας να επαναλαµβάνουν και να εµπεδώνουν καλύτερα την ύλη.
(www.booster.gr)

του ιδιαίτερου µαθήµατος και του οργανωµένου

Ο Χώρος

φροντιστηρίου. Συγκεκριµένα, επιθυµία µας

Ξεπερνώντας συµβατικές απόψεις διδακτικών
χώρων, σχεδιάσαµε από την αρχή την ιδανική
αίθουσα διδασκαλίας.

ήταν να συνδυάσουµε την προσωπική

Εγκαταλείψαµε τη σειριακή τοποθέτηση

επαφή και µέριµνα ενός ιδιαίτερου µαθή-

•

µατος, µε την οργάνωση ενός φροντιστηρίου, και τη συγκρισιµότητα και άµιλλα µεταξύ των

θρανίων που αναπαράγουν στείρα ψυχολογία...

µαθητών µιας µικρής οµάδας.

•

Τοποθετήσαµε τους µαθητές σε διάταξη οµάδας, κέντρο της οποίας αποτελεί ο καθηγητής.

Από τότε, παραµένουµε τοα µοναδικά φροντιστήρια µε κλειστό αριθµό 5 µαθητών.

•

Το µάθηµα συχνά πλαισιώνεται από εκπαιδευτικές διαφάνειες και βίντεο.

Η επιτυχία της ιδέας µας οδήγησε στη δηµιουργία και δεύτερου " ΠΡΑΞΙΣ " το 2004.

Οι Άνθρωποι
_______________________________________________________

Τα όνειρα και οι επιτυχίες

Οι άνθρωποι που θα καθοδηγήσουν τους µαθητές στην επιτυχία είναι η ψυχή του φροντιστηρίου.

Κάθε χρόνο εκπληρώνουµε τα όνειρα δεκάδων µαθητών. Όλοι οι τελειόφοιτοι µαθητές µας εισάγονται
σε ΑΕΙ – ΤΕΙ και περισσότεροι από τους µισούς σε σχολή πρώτης ή δεύτερης προτίµησης.

Νέοι άνθρωποι κοντά στους νέους µε υψηλό επικοινωνιακό προφίλ.

Κάθε απόφοιτος µαθητής µας θυµάται την ουσιαστική βοήθεια που του προσέφεραν οι καθηγητές

Παράλληλα, οι καθηγητές µας διακρίνονται για πραγµατική µεθοδικότητα, µεταδοτικότητα και παι-

µας, όπως και την ενθάρρυνση, το όραµα, τη ψυχική στήριξη.

δαγωγική επάρκεια.
Το διδακτικό αντικείµενο, παρέχεται συµπαγές, αναλυτικό και κυρίως µεθοδευµένο.
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Τα Έντυπα
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Οι εκδόσεις των φροντιστηρίων " Πράξις " χαρακτηρίζονται από υψηλή οργανωτική επιτήδευση.
Προσφέρονται δωρεάν και είναι τα κατάλληλα εργαλεία που προεκτείνουν τα σχολικά βιβλία.

