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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΠΑ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε.Ε.
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ‐ AFTER SCHOOL

ΠΡΟΣΑΗ
ΣΟΤ ΕΚΠΑΙ∆ΕΤΣΗΡΙΟΤ ∆ΙΑΚΡΟΣΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ & ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ
ΥΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ AFTER SCHOOL ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ
ΤΛΛΟΓΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

Αγαπεηοί Γολείς θαη Μαζεηές,
Αγαπεηά κέιε ηοσ Δηθεγορηθού σιιόγοσ Θεζζαιολίθες ,
Με ηελ επηζηνιή καο απηή ζέινπκε λα ζαο επρεζνύκε πγεία, επηπρία, ραξά θαη
επεκεξία γηα εζάο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ζαο. Η λέα αθαδεκαϊθή ρξνληά ηνπ 2019 2020 αο είλαη κηα δεκηνπξγηθή θαη επνηθνδνκεηηθή πεξίνδνο γηα εζάο θαη ηα
παηδηά ζαο!
Όινη όζνη έρνπκε παηδηά γλωξίδνπκε όηη δνύκε ζε κηα δύζθοιε θαη πιένλ
αληαγωληζηηθή εποτή πνπ γηλόκαζηε νινέλα θαη πην απαηηεηηθνί, ζέινληαο λα
εμαζθαιίζνπκε γηα εκάο θαη ηα παηδηά καο ηηο θαιύηεξεο παξερόκελεο ππεξεζίεο
εθπαίδεπζεο κε ην κηθξόηεξν δπλαηό θόζηνο.
Έηζη ινηπόλ θαη ζηελ εθπαίδεπζε, ηα εθπαηδεπηήξηα πνπ ζπλδπάδνπλ
πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο καδί ζηνλ ίδην ηνκέα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα
πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο πνιύ πεξηζζόηεξεο ππεξεζίεο κε ην minimum
θόζηνο, θάλνληαο εθπηώζεης ζηης ηηκές θαη ότη ζηελ ποηόηεηα !
Γη απηό ινηπόλ, ην θροληηζηήρηο κας, ΔΙΑΚΡΟΣΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
πξνζθέξεη:
ε όια ηα κέιε ηοσ ζσιιόγοσ ζας, 20% έθπηωζε ζε όια ηα
προγράκκαηα καζεκάηωλ Γσκλαζίοσ - Λσθείοσ θαη τοιηθής Μειέηες
γηα παηδηά Δεκοηηθού (*).

Εδώ ζα πρέπεη λα ζας πούκε ιίγα ιόγηα γηα εκάς...
Σν 1997, καδί κε κηα νκάδα έκπεηξωλ θαη θαηαμηωκέλωλ θαζεγεηώλ ζην ρώξν
ηνπο, δεκηνπξγήζακε ην πξώην θέληξν Φροληηζηερηαθής Εθπαίδεσζες
ΔΙΑΚΡΟΣΗΜΑ. Φηινδνμία καο ήηαλ θαη είλαη ε παξνρή καζεκάηωλ
θξνληηζηεξηαθήο ππνζηήξημεο ζηνπο καζεηέο καο κε κνλαδηθό ζηόρν ηε
κειινληηθή ηνπο επηηπρία.
Από ηόηε κέρξη ζήκεξα ην έξγν καο αλαπηύζζεηαη θάζε ρξόλν θαη πεξηζζόηεξν,
βιέπνληαο ηοσς ζποσδαζηές κας λα δηαβαίλνπλ ηελ πόξηα ηεο ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ζε αλώηεξεο θαη αλώηαηεο ζρνιέο θαη λα γίλνληαη θαηαμηωκέλνη
επηζηήκνλεο θαη επηηπρεκέλνη επαγγεικαηίεο.
18 ρξόληα αξγόηεξα, ο εθπαηδεσηηθός όκηιος ΔΙΑΚΡΟΣΗΜΑ είλαη ε
κεγαιύηερε αισζίδα θροληηζηερίωλ ζε Ειιάδα θαη Κύπρο ζήκερα θαη ε
κνλαδηθή κε 2 πηζηνπνηήζεηο νιηθήο πνηόηεηαο ISO 9001 θαη ΕΛΟΣ 1433 από
ηνπο LLOYD'S Register ηνπ Λνλδίλνπ.
Με πεξηζζόηεξα από 100 θροληηζηήρηα ζε ιεηηνπξγία , 600 θαζεγεηές θαη
πεξίπνπ 4.500 καζεηές ζε κέζε εηήζηα βάζε, ο εθπαηδεσηηθός οργαληζκός
ΔΙΑΚΡΟΣΗΜΑ είλαη ν ηζτσρόηερος θροληηζηερηαθός οργαληζκός
εθπαίδεπζεο .
Η εηαηξεία δηαζέηεη ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Λεπθωζίαο, πάλω από 50
ηίηινπο ζρνιηθώλ βνεζεκάηωλ γηα ηα καζήκαηα Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ,
πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ θαη ζπκβνπιεπηηθήο γνλέωλ θαη
καζεηώλ, νδεγό ζπνπδώλ κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, ππεξζύγρξνλν
νπηηθνανπζηηθό πιηθό κε δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο πνπ βνεζνύλ ζηελ αθνκνίωζε
ηνπ καζήκαηνο θαζώο θαη ηηο θαιύηεξεο παηδαγωγηθέο κεζόδνπο κάζεζεο πνπ
εθαξκόδνληαη από θαζεγεηέο κε ηεξάζηηα πείξα θαη αλαγλωξηζκέλν δηδαθηηθό
θαη ζπγγξαθηθό έξγν.

Καη όια απηά γηαηί;
Γιατί τα παιδιά μαρ αξίζοςν πάντα το καλύτεπο!

Η θηινζνθία ηωλ θξνληηζηεξίωλ καο;
Σα παηδηά είλαη ε ειπίδα καο γηα ην
κέιινλ!
Οθείινπκε λα ηνπο εμαζθαιίζνπκε ηηο
θαηαιιειόηεξεο ζπλζήθεο κάζεζεο
γηα λα αλαπηπρζνύλ ζωζηά θαη λα
δηακνξθώζνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπο.
Η θηινζνθία ηωλ Φροληηζηερίωλ
ΔΙΑΚΡΟΣΗΜΑ είλαη λα πξνζθέξνπλ
ζε όινπο ηνπο καζεηέο ηνπο πάληα
ηελ θαιύηεξε εθπαίδεσζε, ρωξίο
θαλέλα ζπκβηβαζκό ζηε πνηόηεηα.
Τπερέτοσκε γηαηί:
 Σα ηκήκαηά καο απνηεινύληαη από καζεηέο κε ηολ ίδηο εθπαηδεσηηθό
βεκαηηζκό, πνπ θαηαλέκνληαη ζε ηάμεηο 5 αηόκωλ.
 Δηαζέηνπκε 5πιάζηο τρόλο δηδαζθαιίας αλά ζποσδαζηή ζε ζρέζε
κε έλα παξαδνζηαθό θξνληηζηήξην, πνπ έρεη δηδαθηηθή ώξα 45’ θαη
ππεξδηπιάζην αξηζκό αηόκωλ ζην ηκήκα!
Επηζθεθζείηε κας, γηα λα δηαπηζηώζεηε θαη εζείο από θνληά πόζν δεζηό θαη
θηιόμελν είλαη ην πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη λα γλωξίζεηε ηνπο αλζξώπνπο ζηνπο
νπνίνπο ζαο θαινύκε λα εκπηζηεπζείηε ηε κόξθωζε ηωλ παηδηώλ ζαο.
Εκείο ζα ραξνύκε λα ζπδεηήζνπκε καδί ζαο θαη λα βξνύκε από θνηλνύ ην
πξόγξακκα θξνληηζηεξηαθήο ππνζηήξημεο πνπ ζαο ηαηξηάδεη θαιύηεξα,
παρέτοληας εθπαηδεσηηθή ποηόηεηα θαη ηηκές ποσ κόλο έλας κεγάιος
θροληηζηερηαθός όκηιος κπορεί λα προζθέρεη!
Πιεξνθνξίεο θαη Εγγξαθέο γηα ηα πξνγξάκκαηα ηωλ καζεκάηωλ καο:

ΔΙΑΚΡΟΣΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Δηεύζπλζε: Μεηακορθώζεως 16 , Καιακαρηά
Σειέθωλν επηθνηλωλίαο: __2310403337__
www.branch067@edu.diakrotima.gr

Με εθηίκεζε,
Η Δηεύζπλζε ηνπ Φ.Μ.Ε. ΔΙΑΚΡΟΣΗΜΑ®
Φέληα Γηοσβαλάθε & Φαλή Παπάδογιοσ
(*) Όια ηα αλωηέξω ζην παξόλ ηζρύνπλ γηα ήδε ππάξρνληα ηκήκαηα ΔΙΑΚΡΟΣΗΜΑ, κε κέζν όξν 5 - 6 καζεηέο αλά
ηάμε. ε πεξίπηωζε πνπ θάπνηνο καζεηήο δηθαηνύηαη θαη άιιεο θαηεγνξίεο εθπηώζεωλ (πνιπηέθλωλ, αξηζηνύρωλ,
εθπαηδεπηηθώλ θιπ), ηόηε ηζρύεη ε κεγαιύηεξε έθπηωζε γηα ηνλ δηθαηνύρν θαη όρη όιεο καδί αζξνηζηηθά.

