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&Παιδεία  Εκπαίδευση
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Η οικονομική κρίση η οποία 
προφανώς έχει κοινωνικές 
προεκτάσεις και ηθικές 
πτυχές, έφερε μια ρευστότητα 

τέτοια, ώστε να είναι επιτρεπτή κάθε 
είδους αμφισβήτηση… Ίσως το μόνο 
που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, 
είναι πως ανεξαρτήτως χώρου, 
χρόνου, κατάστασης ή συγκυρίας, 
η εκπαίδευση ήταν, είναι και θα 
παραμείνει το κυριότερο εφόδιο, ώστε 
να μπορέσει κάποιος να θέσει στόχους 
και να τους υλοποιήσει, να ονειρευτεί 

και αργότερα να δει τα όνειρα του να 
γίνονται πραγματικότητα.

Στο ομιχλώδες τοπίο της Ελλάδας του 
2015 φαντάζει όλο και πιο δύσκολη η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ωστόσο 
οι ευκαιρίες πάντοτε είναι εκεί, αρκεί 
να ξέρει κανείς ποιες «πόρτες» να 
χτυπήσει. Αυτές τις «πόρτες» φιλοδοξεί 
να σας παρουσιάσει η εφημερίδα 
«Χρονόμετρο» μέσα από την ειδική 
έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας. 

Εδώ μπορείτε να βρείτε μια σειρά 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς της 
περιοχής, στελεχωμένους από 
πεπειραμένους καθηγητές, έτοιμους 
να προσφέρουν τα «κλειδιά» που 

ανοίγουν τις «πόρτες» της επιτυχίας, 
συνδυάζοντας την ποιοτική διδασκαλία 
με δίδακτρα για κάθε βαλάντιο! 

Η επιτυχία, μπορεί να είναι η 
εισαγωγή στην επιθυμητή σχολή της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη 
συνέχεια, η πολυπόθητη επαγγελματική 
εξασφάλιση. Επιβάλλεται όμως να είναι 
και η καλλιέργεια ανθρώπων ικανών, 
να αντιληφθούν, να τολμήσουν, 
να δράσουν και να κυνηγήσουν 
προκλήσεις, ακόμη και πέρα από το 
προφανές, που είναι το επαγγελματικό 
πεδίο.

Η άρνηση της φθοροποιού ιδέας πως 
εν ονόματι της κρίσης, η εκπαίδευση 

μοιραία θα πρέπει να περάσει σε 
δεύτερη μοίρα, είναι το πρώτο και ίσως 
κυριότερο βήμα, ώστε να αφήσουμε 
πίσω μας αυτή την εξαιρετικά 
δυσάρεστη για την χώρα μας 
κατάσταση. Άλλωστε η εκπαίδευση 
είναι μία από εκείνες τις έννοιες που 
περικλείει, ισόποσα θα λέγαμε, το 
δικαίωμα και την υποχρέωση. Όσο 
είναι δικαίωμα κάποιου να μορφωθεί, 
άλλο τόσο είναι και μια υποχρέωση 
απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό…  

Μάλλον, ένα απόφθεγμα του Βενιαμίν 
Φραγκλίνου, τα λέει όλα με τις 
ελάχιστες των λέξεων: «Μια επένδυση 
στη μόρφωση αποδίδει τον καλύτερο 
τόκο».

Άγγελος Καλόγρηας 
(angelos.kalogrias@gmail.com)

«Ώρα Εκπαίδευσης»
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Με τα πιο 
μ ε λ α ν ά 
χρώματα 
περιέγρα-
ψε την 

κατάσταση στην Παιδεία 
στη χώρα μας ο πρόε-
δρος της Ένωσης Φρο-
ντιστών Μέσης Εκπαί-
δευσης Καβάλας, Σπύρος 
Κετσετζής, χαρακτηρίζο-
ντας τη ως τη χειρότερη 
της τελευταίας 30ετίας.

Ο κ. Κετσετζής μίλη-
σε στο «Χ», αναφερόμε-
νος αρχικά στις επιτυχί-
ες των Καβαλιωτών μα-
θητών και στις φετινές 
βάσεις, που εμφανίζουν 
σημαντική πτώση, ιδιαι-
τέρως στα ιδρύματα της 
Περιφέρειας, τονίζοντας 
μεταξύ άλλων: 

«Η πλειοψηφία των Κα-
βαλιωτών υποψηφίων, 
που πήραν μέρος στις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις, 
κατάφερε να πετύχει την 
εισαγωγή της σε κάποιο 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας. Βε-
βαίως, επιτυχία συνιστά 
αν ο υποψήφιος πέτυ-
χε να εισαχθεί σε μια από 
τις τρεις πρώτες σχολές 
επιλογής του. Φέτος δεν 
υπήρξε κάποια περίπτω-
ση να καταφέρει κάποιος 
μαθητής από την Καβά-
λα να βρεθεί μέσα στην 

πρώτη τριάδα πανελλα-
δικά, αν και είχαμε πολ-
λούς καλούς μαθητές. 
Λόγω των δύσκολων θε-
μάτων, οι βάσεις σε όλα 
τα ιδρύματα εμφάνισαν 
πτώση, ειδικά της περι-
φέρειας. Μόνο αυτά σε 
Αθήνα και Θεσσαλονί-
κη είχαν μια άνοδο λόγω 
του χαμηλού ενδιαφέρο-
ντος για εισαγωγή σε κά-
ποιο τμήμα της περιφέ-
ρειας, που έχει να κάνει 
με την οικονομική κρίση, 
ενώ στις σχολές, που η 
εισαγωγή επιτυγχάνεται 
με χαμηλότερη βαθμο-
λογία, οι βάσεις κυμάν-
θηκαν στα ίδια επίπεδα, 
όπως πέρυσι».

«Το κράτος 
δεν ασχολήθηκε 
με τα “μαύρα” 

λεφτά των 
αδήλωτων 

ιδιαιτέρων»

Αναφορικά με την επιβο-
λή ΦΠΑ 23% στα δίδα-
κτρα και το κόστος που 
θα επιβαρύνει τους οι-
κογενειακούς προϋπολο-
γισμούς, αλλά και κατά 
πόσο θα επιφέρει μια 
κάμψη στον κύκλο εργα-
σιών των φροντιστηρί-
ων, ο κ. Κετσετζής ήταν 
σαφής: 

«Όλος ο κλάδος μας βρί-
σκεται σε μια διαδικασία 
τεράστιων παζαριών με 
τους γονείς για τα δίδα-
κτρα. Η τιμή των διδά-
κτρων θα διαφοροποιη-
θεί σημαντικά με την επι-
βολή του ΦΠΑ 23%. 

Αν για παράδειγμα μι-
λάμε για ένα κόστος στα 
300 ευρώ, με τον ΦΠΑ 
αυτό θα ανέβει στα 370 
ευρώ. Ορισμένοι γονείς 
αδυνατούν να δώσουν 
αυτά τα χρήματα. Επί-
σης, υπάρχει ένας τρομε-
ρός ανταγωνισμός που 
ενισχύεται από τα ιδιαί-
τερα μαθήματα, τα οποία 
στις περισσότερες περι-
πτώσεις είναι “μαύρα”, 
αφού αυτός που τα κάνει, 
δεν κόβει αποδείξεις, με 

αποτέλεσμα να βγαίνουν 
χαμένες οι επιχειρήσεις, 
που καλούνται να πλη-
ρώσουν ενοίκια, εισφο-
ρές σε ΟΑΕΕ, ΙΚΑ κι ένα 
σωρό άλλες υποχρεώ-
σεις. Δυστυχώς, το κρά-
τος δεν ασχολήθηκε ποτέ 
με τα “μαύρα” λεφτά των 
ιδιαιτέρων και την φορο-
διαφυγή που γίνεται από 
εκείνη την πλευρά. 

Σύμφωνα με στοιχεία της 
ΓΣΕΕ για το 2014, τα φρο-
ντιστήρια είχαν περίπου 
ίδιο τζίρο με αυτά των 
αδήλωτων ιδιαιτέρων. 
Με την επιβολή του ΦΠΑ, 
αυτή η αναλογία από το 
50 – 50 θα διαφοροποι-
ηθεί στο 30 – 70, με χα-
μένες φυσικά τις επιχει-
ρήσεις. Η μόνη μας ελπί-
δα είναι να δει η κυβέρ-
νηση του χρόνου τέτοιον 
καιρό ότι το μέτρο αυτό 
απέτυχε και να το αλλά-
ξει, αφού πολλοί είναι οι 
ιδιοκτήτες φροντιστηρί-
ων που δε θα αντέξουν 
στον ανταγωνισμό».

Ανίκανο 
το κράτος, τραγική 

η κατάσταση 
στην Παιδεία

Καταλήγοντας, ο πρόε-
δρος της Ένωσης Φρο-
ντιστών Μέσης Εκπαί-
δευσης Καβάλας ανέφε-

ρε ότι πολλά νοικοκυ-
ριά αδυνατούν να εξο-
φλήσουν δίδακτρα από 
την προηγούμενη χρο-
νιά, ενώ χαρακτήρισε την 
κατάσταση στην Παιδεία 
ως τη χειρότερη εδώ και 
μια 30ετία. 

«Η οικονομική κρίση έχει 
πλήξει αφάνταστα και 
τον δικό μας κλάδο. Εί-
ναι πολλές οι περιπτώ-
σεις, που έχουμε λαμβά-
νειν χρήματα για δίδα-
κτρα από την περυσινή 
χρονιά. Φαινόμενο που 
αντί να μειώνεται, αυ-
ξάνεται. Υπάρχουν πε-
ριπτώσεις στην επαρχία 
και σε πολλά χωριά, όπου 
τα παιδιά εγκαταλείπουν 
το σχολείο από το γυ-
μνάσιο ή ακόμη κι αν πε-
ράσουν σε κάποια σχο-
λή, απογοητεύονται από 
την επιλογή τους και πα-
ρατάνε τις σπουδές τους. 
Είμαι στον τομέα της εκ-
παίδευσης από το 1986 
και διαπιστώνω ότι δια-
νύουμε τη χειρότερη κα-
τάσταση στον τομέα της 
παιδείας την τελευταία 
30ετία. Τα παιδιά τελειώ-
νουν το σχολείο, χωρίς 
να εισπράξουν βασικές 
γνώσεις και οι λόγοι εί-
ναι ότι έχουμε να κάνου-
με με ένα ανίκανο κράτος 
κι ένα σύστημα αποτυχη-
μένο, με μια οικονομική 
κρίση, που έχει ρημάξει 
τα πάντα και είναι λογικό 
αυτό να περνά στην ψυ-
χολογία των γονιών και 
των παιδιών. Ελάχιστα 
παιδιά πηγαίνουν στις 
εξετάσεις συνειδητοποιη-
μένα για το μέλλον τους».

Δημήτρης Μπουντάς
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Σκληρή 
γλώσσα 
για το 

εκπαιδευτικό 
σύστημα 
και την 

ενδεχόμενη 
επιβολή του 

ΦΠΑ 23% στα 
δίδακτρα από 
τον πρόεδρο 
της Ένωσης 
Φροντιστών 

Καβάλας
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«Τη χειρότερη κατάσταση της 
τελευταίας 30ετίας διανύει η Παιδεία»

Ώρα Εκπαίδευσης



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤ Ι ΣΤΗΡΙΟ «ΕΞΕ Λ Ι ΞΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ»

«Στη σημερινή εποχή της 
κρίσης, η δύναμη μας εί-
ναι η μόρφωση, η γνώση. 
Επομένως πρέπει όλοι 
να βοηθήσουμε τα παι-
διά μας να την αποκτή-
σουν». Τάδε έφη η υπεύ-
θυνη σπουδών του οικο-
νομικού φροντιστηρίου 
«ΕΞΕΛΙΞΗ στη γνώση», 
οικονομολόγος Γεωργία 
Βασιλείου, συνοψίζοντας 
την κεντρική ιδέα που δι-
έπει την δουλειά της ιδί-
ας και των συνεργατών 
της. Διαβάζοντας την συ-
νέντευξη που ακολουθεί, 
θα έχετε την ευκαιρία να 
αποκτήσετε μια πρώ-
τη εικόνα για ένα φρο-
ντιστήριο, το οποίο έχει 
συνδέσει το όνομα του 
με την λέξη που παντού 
και πάντα κάνει την δια-
φορά και δεν είναι άλλη 
από την «επιτυχία»:
- Η έννοια της οικονο-
μίας υπήρχε πάντοτε 
με διαφόρους τρόπους 
στη ζωή μας, σήμερα 
όμως, φαντάζει να εί-

ναι η δύναμη που κάνει 
τον πλανήτη να γυρί-
ζει! Παρόλα αυτά, ένα 
ερώτημα είναι, γιατί να 
στραφεί ένας μαθητής 
στην μελέτη των οικο-
νομικών επιστημών, 
με μακροχρόνιο στό-
χο την επαγγελματική 
αποκατάσταση;
«Είναι απλό. Οι οικονο-
μικές επιστήμες έχουν 
πολλές διεξόδους στην 
αγορά εργασίας. Μπορεί 
κάποιος να απασχολη-
θεί σε τράπεζες, εταιρεί-
ες (ως διευθύνων σύμ-
βουλος), σε χρηματιστή-
ρια, στην εκπαίδευση, 
σε δημόσιες υπηρεσίες 
(εφορία, ορκωτός λογι-
στής). Και φυσικά ως οι-
κονομολόγος σε οποια-
δήποτε χώρα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Εξάλλου 
και το Υπουργείο Οικονο-
μικών μας, έχει θέση για 
ένα νέο Υπουργό Οικονο-
μικών!».
- Ποια είναι εκείνα τα 
χαρακτηριστικά, εκεί-
να τα στοιχεία, που κά-
νουν εσάς και τους συ-
νεργάτες σας, τους 
πλέον κατάλληλους για 
την εκπαίδευση των 
μαθητών στις οικονο-
μικές επιστήμες;
«Οι γνώσεις μας και η 
αγάπη μας για τους μα-
θητές μας και φυσικά η 
μακροχρόνια εμπειρία 
μας στο χώρο της εκ-
παίδευσης και συγκε-
κριμένα στις πανελλαδι-
κές εξετάσεις (15 χρόνια 
εμπειρίας) είναι «εργα-
λεία» που οδηγούν τους 
μαθητές μας στο επιθυ-
μητό αποτέλεσμα. Γιατί 
η εξειδίκευση και η συνε-
χής εξέλιξη οδηγούν πά-
ντα στην επιτυχία!».
- Μια και το θέμα μας 
είναι η οικονομία – με 
ότι μπορεί να σημαί-
νει – μπορείτε να εγγυ-
ηθείτε πως αποτελείτε 

μια πραγματικά οικο-
νομική λύση, σε εποχές 
που οι γονείς δυσκο-
λεύονται όλο και πε-
ρισσότερο με τον οικο-
γενειακό προγραμματι-
σμό, αλλά και η ιδιωτι-
κή εκπαίδευση βρίσκε-
ται μπροστά στο πολυ-
συζητημένο ενδεχόμε-
νο του ΦΠΑ 23%;
«Θεωρώ ότι στη σημε-
ρινή εποχή της κρίσης η 
δύναμη μας είναι η μόρ-
φωση, η γνώση. Επομέ-
νως πρέπει όλοι να βοη-
θήσουμε τα παιδιά μας 
να την αποκτήσουν. Εμείς 
βάζουμε το δικό μας «λι-
θαράκι» στην ΕΞΕΛΙΞΗ 
των μαθητών μας με τις 
προσιτές τιμές μας, τα 
κλειστά τμήματα και με 
εξειδικευμένους καθη-
γητές σε όλα τα μαθήμα-
τα των δύο ομάδων προ-
σανατολισμού «Οικονο-
μίας και Πληροφορικής» 
και «Θετικών Σπουδών». 
Οι τιμές μας θα παραμεί-
νουν προσιτές (αν χρεια-
στεί θα απορροφήσει το 
φροντιστήριο την επιβο-
λή του ΦΠΑ) και ελπίζω 
και το Υπουργείο να βά-
λει τέλος σε όλο αυτό.».

«ΕΞΕΛΙΞΗ 
στη γνώση»: 
Η ταυτότητα

Το οικονομικό φροντι-
στήριο «ΕΞΕΛΙΞΗ στη 
γνώση» ιδρύθηκε το 
2000 με σκοπό να βοη-
θήσει τους μαθητές μας 
για την εισαγωγή τους 
στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, από την Γεωργία 
Βασιλείου που αποφοί-
τησε από το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιων Αθηνών 
και το 2005 προχώρησε 
στη συγγραφή και έκδο-
ση των βοηθημάτων της  
«Αρχές Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων» 
και «Αρχές Οικονομικής 
Θεωρίας» (αμφότερα κυ-

κλοφορούν από τις εκ-
δόσεις SPIN). 
Όπως σημειώνει και η 
ίδια «η δεκαπενταετής 
εμπειρία μας, μάς δίδα-
ξε ότι η επιτυχία των μα-
θητών μας μπορεί να 
επιτευχθεί με τα ολιγο-
μελή μας τμήματα, την 
προσαρμοσμένη διδα-
σκαλία στις ανάγκες και 
τις ικανότητες του κάθε 

μαθητή, την οργανωμέ-
νη γνώση και τους εξει-
δικευμένους καθηγητές».
Το φροντιστήριο “ΕΞΕΛΙ-
ΞΗ στη γνώση” προσφέ-
ρει απόλυτη εξειδίκευ-
ση σε όλα τα μαθήματα 
των δύο ομάδων προ-
σανατολισμού “ Οικονο-
μίας και Πληροφορικής” 
και “Θετικών Σπουδών”, 
καθώς και την προετοι-

μασία των μαθητών Α & 
Β Λυκείου στα μαθήμα-
τα των Μαθηματικών, 
Φυσικής, Χημείας και 
Έκθεσης. 

Εδρεύει επί της οδού 
Ομονοίας 54 (1ος Όρο-
φος), στην Καβάλα. Τηλ.: 
2513 008729 & 6945 
774615.

Α.Κ.

3 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ / ΠΕΜΠΤΗ  10  ΣΕΠΤΕΜBΡΙΟΥ 2015

Το οικονομικό 
φροντιστήριο 
«ΕΞΕΛΙΞΗ στη 
γνώση» εδώ 

και 15 χρόνια, 
αποτελεί 
εγγύηση 

υλοποίησης 
του στόχου 

των μαθητών 
για εισαγωγή 

στην 
τριτοβάθμια 
εκπαίδευση

Γεωργία Βασιλείου: Γνώσεις, αγάπη και 
εμπειρία, τα «εργαλεία» για την επιτυχία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΡΟΝΤ Ι ΣΤΗΡΙΟ «ΕΞΕ Λ Ι ΞΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ»

Ώρα Εκπαίδευσης
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Η γενιά του γρά-
φοντος μεγάλω-
σε σε μια επο-
χή όπου το παιδί 
πήγαινε στο νη-

πιαγωγείο στην τρυφερή ηλι-
κία των πέντε ετών. 

Για τις νέες γενιές τα πράγ-
ματα είναι αρκετά διαφορετι-
κά, μια και στη ζωή των Ελλή-
νων εισήλθε πρόσφατα η λε-
γόμενη προσχολική εκπαίδευ-
ση, σε ακολουθία των βημά-
των που έχουν κάνει εδώ και 
πολλά χρόνια κυρίως οι σκαν-

διναβικές χώρες.

Η σύγχρονη παιδαγωγική 
υποστηρίζει πως η προσχο-
λική αγωγή μπορεί να αρχί-
ζει ακόμη και από την ηλικία 
των 2 ή 3 ετών, μια και αυτά 
τα χρόνια είναι καθοριστικά 
για την ανάπτυξη του παιδιού 
σε όλα τα επίπεδα (σωματικά, 
συναισθηματικά, αλλά και σε 
επίπεδο μάθησης και κοινωνι-
κότητας). 

Πέραν αυτών η προσχολική 
εκπαίδευση δίνει την ευκαιρία 

στους μελλοντικούς μαθητές 
να προσαρμοστούν πιο εύ-
κολα στις απαιτήσεις που θα 
προκύψουν όταν ενταχτούν 
στο σχολείο. 

Επίσης, τυχόν προβλήματα 
του παιδιού μπορούν να δι-
αγνωστούν από τους εκπαι-
δευτικούς έγκαιρα και ως εκ 
τούτου να αντιμετωπιστούν 
πιο εύκολα και αποτελεσμα-
τικά.

Ένα άλλο σημαντικό κεφά-
λαιο είναι η οικογένεια του 

σήμερα και οι αυξημένες υπο-
χρεώσεις της στο σύγχρονο 
εργασιακό περιβάλλον. Άλλο-
τε ήταν αρκετά συνηθισμένο 
να δουλεύει μόνον ο πατέρας, 
με αποτέλεσμα η μητέρα να 
έχει μπόλικο χρόνο και αυξη-
μένη ενέργεια για την διαπαι-
δαγώγηση των παιδιών. 

Σήμερα – παρά τις βίαιες ανα-
κατατάξεις που έφερε η πρω-
τοφανής οικονομική κρίση 
– συνήθως και οι δυο γονείς 
δουλεύουν, οπότε η ένταξη 
του παιδιού στον κόσμο της 

προσχολικής αγωγής, απο-
τελεί μια λύση για τις οικογέ-
νειες όπου εργάζονται τόσο ο 
πατέρας όσο και η μητέρα. 

Τέλος, αξίζει να γίνει μια ανα-
φορά στον δυστυχώς ολοέ-
να αυξανόμενο αριθμό μονο-
γονεϊκών οικογενειών, όπου 
η προσπάθεια εξυπηρέτησης 
του παιδιού, παράλληλα με 
την εκπλήρωση των εργασια-
κών υποχρεώσεων του γονέα, 
είναι μια ακόμη δυσκολότερη 
υπόθεση...

Α.Κ. 

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΡΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Η προσχολική 
εκπαίδευση αποτελεί 
κλειδί για την υγιή 
ανάπτυξη των παιδιών

Η μαθησιακή διαδικασία αρχίζει πλέον ακόμη νωρίτερα για τα παιδιά, τα πρώτα χρόνια
των οποίων είναι καθοριστικά για την εξέλιξη τους σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας από την άλλη

και μια λύση για τις οικογένειες όπου εργάζονται τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα
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Η δ ι α ρ -
κ ή ς 
α π ό -
κ τ η -

ση νέων γνώσε-
ων φαίνεται πως 
υπήρξε κύριο 
γνώρισμα του 
ανθρώπου, από 
το ξεκίνημα της 
Ιστορίας κι ακό-

μα πιο πίσω… 
Έπειτα από ένα 
διάστημα που ει-
δικά στην Ελλά-
δα φαινόταν αρ-
κετό να γνωρί-
ζεις καλά κάτι 
σ υγκεκρ ιμ έ νο , 
ώστε να πορευ-
θείς με επιτυχία 
σε όλη τη διάρ-

κεια του εργασι-
ακού σου βίου, 
επανήλθε στο 
προσκήνιο, αυτό 
που σχεδόν πά-
ντα ήταν αυτο-
νόητο: Η ανά-
γκη να μαθαί-
νεις διαρκώς νέα 
πράγματα.  Σε 
μια ρευστή αγο-
ρά εργασίας, το 
να πιστεύει κα-
νείς πως θα κά-
νει για πάντα 
την ίδια δου-
λειά, μάλλον βρί-
σκεται στη σφαί-
ρα της ουτοπίας, 
μια και τα πτυ-
χία ξεπερνιού-
νται πολύ γρή-
γορα πλέον και 
απαιτείται η συ-
νεχής επικαιρο-
ποίηση των γνώ-
σεων μας, ώστε ο 
εργαζόμενος να 
είναι ανταγωνι-
στικός. Έτσι η εύ-
ρεση εργασίας 
στον 21ο αιώνα 
περνά – και πάλι 
– μέσα από αυτό 
που μάθαμε να 
λέμε «δια βίου 
μάθηση», έκφρα-
ση που υιοθέτη-
σε και το ελληνι-
κό κράτος.

Όσο κι αν είναι 
δύσκολο, ειδι-
κά για έναν ενή-
λικα που μέσα 

σε μια θάλασσα 
υ ποχ ρ ε ώ σ ε ω ν 
τρέχει να προ-
λάβει το τρένο 
της ζωής, είμα-
στε υποχρεωμέ-
νοι εκ των πραγ-
μάτων να συσ-
σωρεύουμε διαρ-
κώς νέες γνώσεις 
και πληροφορίες 
για να πετυχαί-
νουμε εργασια-
κά, χάνοντας κά-
που την ομορφιά 
της μάθησης για 
χάρη των ανα-
γκών επιβίωσης.

Ωστόσο η μεγά-
λη πρόκληση πα-
ραμένει και είναι 
η μάθηση να μην 
γίνει ένα απλό 
εισιτήριο εύρε-
σης εργασίας ή 
ένα μέσο συλλο-
γής ολοένα ανώ-
τερων πτυχίων, 
αλλά να παρα-
μείνει η χαρά της 
ύπαρξης ενός 
ανθρώπου που 
εργάζεται αλλά 
δεν ξεχνά ότι πα-
ραμένει ενερ-
γός πολίτης. Δύ-
σκολο; Σίγουρα 
ναι, αλλά συνή-
θως τα δύσκολα 
είναι εκείνα που 
αξίζουν και τον 
κόπο, έτσι δεν εί-
ναι;

Α.Κ. 

Σε μια ρευστή 
αγορά εργασίας, 
το να πιστεύει 
κανείς πως θα 

κάνει για πάντα 
την ίδια δουλειά, 
μάλλον βρίσκεται 
στη σφαίρα της 

ουτοπίας

Τα πτυχία 
ξεπερνιούνται 
γρήγορα και 
απαιτείται 
η συνεχής 

επικαιροποίηση 
των γνώσεων μας

ΜΠΗΚΕ ΣΤΗ 
ΖΩΗ ΜΑΣ 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ 
ΚΑΙ 

ΜΑΛΛΟΝ 
ΗΡΘΕ ΓΙΑ 

ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ…

Η εύρεση εργασίας στον 21ο αιώνα 
περνά μέσα από την δια βίου μάθηση
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ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ;

Βεβαίως και αξίζει! Και μάλιστα, καλό θα είναι 
να μάθεις περισσότερες γλώσσες από μία!
Ο γλωσσομαθής συνήθως έχει 

πιο πολλές ευκαιρίες στο ολοένα 
μεταβαλλόμενο εργασιακό 

περιβάλλον του 21ου αιώνα, ενώ 
μπορεί να πλουτίσει τον εαυτό του, 
αντιλαμβανόμενος καλύτερα την 

κουλτούρα άλλων λαών 

Όταν σχε-
δόν το 
45% των 
Ε λ λ ή -
νων ηλι-
κίας 25 με 
65 ετών, 

μιλά τουλάχιστον μία ξένη 
γλώσσα (συνήθως αγγλικά, 
ακολούθως γαλλικά, σπανιό-
τερα γερμανικά, ενώ τα τελευ-
ταία χρόνια παρατηρείται μια 
αξιοσημείωτη στροφή του ελ-
ληνικού κοινού και σε άλλες 
γλώσσες όπως για παράδειγ-
μα τα ισπανικά), τότε δικαιού-
μαστε να λέμε πως η Ελλάδα 
κρατάει τα σκήπτρα στο χώρο 

της γλωσσομάθειας», μια και 
το αντίστοιχο ποσοστό σε επί-
πεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν 
αγγίζει καν το 36%! 

Κατά πόσο όμως είναι 
χρήσιμο να μιλά κανείς 
μία ξένη γλώσσα ή και 
περισσότερες; 

Καλώς ή κακώς, το πλέον συνη-
θισμένο επιχείρημα μπορεί να 
φανεί σε κάποιους ως και κυνι-
κό..! Ζώντας σε έναν «νέο γεν-
ναίο κόσμο», σε μια παγκοσμι-
οποιημένη πραγματικότητα, η 
γνώση ξένων γλωσσών πληρώ-
νεται αδρά από τις πολυεθνικές 

εταιρίες, οι δραστηριότητες 
των οποίων απλώνονται 
σε όλο τον κόσμο! Άρα 
εκείνος που γνωρίζει να 
χειρίζεται άριστα μία 
γλώσσα ή ακόμα κα-
λύτερα δύο και τρεις, 
έχει ένα προφανές 
συγκριτικό πλεονέ-
κτημα στην αγορά 
εργασίας του σήμε-
ρα, η οποία δεν γνω-
ρίζει σύνορα! 

Βέβαια, μια πικρή αλή-
θεια είναι πως η ανερ-
γία σπρώχνει τους Έλλη-
νες εκτός συνόρων, ωστόσο 
κάποιος που γνωρίζει τουλά-
χιστον αγγλικά, μπορεί να βα-
δίσει στον δύσκολο δρόμο της 
μετανάστευσης με εμφανώς 
καλύτερους όρους…

Όμως αν περιοριστούμε στην… 
εργασιακή πλευρά του πράγ-
ματος, αν μη τι άλλο υποτιμάμε 

τον 
πλού-
το που κατέχει 
ένας γλωσσομαθής! Γιατί μια 
γλώσσα, αντιπροσωπεύει μια 
πρόκληση – πρόσκληση γνω-
ριμίας με έναν άλλο λαό. Την 

κ ο υ λ τ ο ύ ρ α 
του, τα ήθη 

και έθιμα 
του, την 
ιστορία 
και τις 
συνή-
θ ε ι ε ς 
του! 

 Φίλοι 
α ν α -
γ ν ώ -

σ τ ε ς 
α ν α -

ρωτηθεί-
τε για κάτι 

πολύ απλό… 
Ποιος μη ομι-

λών την αγγλική 
άκουσε λ.χ. το μεγαλει-

ώδες “Dust in the wind” των 
“Kansas” και δεν είχε την περι-
έργεια να μάθει τι ακριβώς ση-
μαίνουν οι στίχοι του;

Α.Κ.  
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Σεπτέμβριος 2015. Μπο-
ρείτε να φανταστείτε 
τη ζωή σας δίχως την 
ύπαρξη ενός ηλεκτρονι-

κού υπολογιστή; Πάμε στοίχη-
μα πως αυτοί που θα απαντού-
σατε «ναι» είστε η μειοψηφία, 
ενώ ακόμη λιγότεροι πρέπει να 
είναι αυτοί που το λένε και το 
εννοούνε..!

Στην εργασία, στο σχολικό – και 
όχι μόνον – διάβασμα, στην επι-
κοινωνία μας με τον έξω κόσμο, 
στην ψυχαγωγία, στην κατα-
ναλωτική μας δραστηριότητα, 
οι υπολογιστές είναι εκεί, ενώ 
ουδείς μπορεί να φανταστεί δί-
χως υπολογιστές ένα νοσοκο-

μείο, μια τράπεζα ή ένα σούπερ 
μάρκετ (έστω και απλοποιημέ-
νη μορφή μιας ταμειακής μη-
χανής)! Ακόμη και η ίδια η λει-
τουργία του κράτους και η δι-
ακυβέρνηση της χώρας βασί-
ζεται πια σε… «κομπιούτερ και 
κουμπάκια»! Ακόμη και ο «Γρη-
γόρης» κι ο «Σταμάτης», ανά-

βουν και σβήνουν χάρη σ’ έναν 
υπολογιστή! Εδώ που τα λέμε 
και η συγγραφή του εν λόγω 
άρθρου, έγινε μέσω pc!

Εύκολα αντιλαμβάνεται κα-
νείς, πως η δυνατότητα χρή-
σης ηλεκτρονικού υπολογιστή 
από προσόν, έχει ήδη γίνει κάτι 

σαν υποχρέωση και είναι θέμα 
ολίγου χρόνου, να εκλείψουν 
οι εργαζόμενοι που δεν γνω-
ρίζουν να χειρίζονται κομπιού-
τερ…

Όμως η δύναμη των ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών έχει προ-
χωρήσει μέχρι το σημείο του 

e-learning (τηλεμάθηση) και 
του teleworking (τηλεργασία).

Το e-learning, επιτρέπει στον 
χρήστη να συμμετέχει σε μια 
εκπαιδευτική διαδικασία μέσω 
γραπτών μηνυμάτων (chat, 
e-mail) ή μέσω εικόνας (τηλε-
διάσκεψη, μαγνητοσκοπημέ-
νο μάθημα). Φανταστείτε να εί-
στε μέλος ενός «εικονικού σχο-
λείου» από την άνεση του δω-
ματίου σας!

Από την άλλη το teleworking, 
εξασφαλίζει την υλοποίη-
ση μιας σειράς εργασιών, ενώ 
απουσιάζετε από το γραφείο (η 
άνεση του δωματίου σας που 
γράψαμε παραπάνω), χάρη 
στο κομπιούτερ σας! Μάλιστα 
το επόμενο βήμα είναι η δημι-
ουργία ολόκληρων επιχειρή-
σεων οι οποίες έχουν ως έδρα 
ένα απλό σπίτι, εισάγοντας 
εντελώς νέα εργασιακά ήθη, τα 
οποία συνδυάζουν την εξοικο-
νόμηση χρόνου και χρήματος! 

Αυτό είναι που λένε «δεν θέλει 
κόπο, θέλει τρόπο»!

Α.Κ.

ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ!!!

Ένα κομπιούτερ μάς λύνει τα χέρια και 
ανοίγει δρόμους για γνώση και εργασία

Ακούγεται 
απίστευτος ο 

αριθμός χρήσεων 
που έχει ένας 
ηλεκτρονικός 

υπολογιστής στην 
καθημερινή μας 
ζωή, μια και έχει 

κάνει εφικτές 
ακόμη και την 

τηλεμάθηση και 
την τηλεργασία
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Βρ ί -
σκεται στην εφη-
βεία, το κεφάλι του 

και η καρδιά του κοντεύουν να 
εκραγούν από αισθήματα, έρωτες, 
οργή και αμφισβήτηση για όλα… 
Τότε όμως, κάπου στη Β΄Λυκεί-
ου, είναι που ο μαθητής θα πρέ-
πει να διαλέξει την πορεία του για 
τις δυο τάξεις που απομένουν και 
κατ’ επέκταση για το μέλλον του 
σε επίπεδο Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης, αλλά και επαγγελματικής 
αποκατάστασης.

 Οι οδοί – κατευθύνσεις ανάμε-
σα στις οποίες έχει να επιλέξει 
είναι τρεις: Θεωρητική, Θετι-
κή και Τεχνολογική, με τα εν-
διαφέροντα και τις κλί-
σεις του, να πρέπει να 
ζυγιαστούν μαζί με 
την πραγματιστι-
κή προσέγγιση 
που επιβάλλει το 
στοιχείο της εξα-

σφάλισης ενός επαγγελματικού μέλλο-
ντος για τον μαθητή. 

Ο υποψήφιος για είσοδο στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έχει 
να επιλέξει ανάμεσα σε πέντε 
επιστημονικά πεδία:

Α) Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοι-
νωνικές Επιστήμες (φιλολογία, νομική, 
κοινωνιολογία κ.α.)

Β) Θετικές Επιστήμες (μαθηματικά, φυ-
σική, χημεία κ.α.)

Γ) Επιστήμες Υγείας (ιατρική, φαρμα-
κευτική κ.α.)

Δ) Τεχνολογικές Επιστήμες (αρχιτεκτο-
νική, πολυτεχνική κ.α.)

Ε) Οικονομικές και Διοικητικές Επιστή-
μες (οικονομικά κ.α.).

Οι λεπτομέρειες κάνουν
 την διαφορά

Για να έχει αίσιο τέλος η 
μεγάλη περιπέτεια των 
Πανελληνίων Εξετάσεων 

για τον μαθητή, καλό 
θα είναι:

1. Διατηρώντας το στοιχείο 
του ρεαλισμού, να μην πάει 
κόντρα στα «θέλω» του! Ο 
Κομφούκιος είπε: «Διάλεξε 

μια δουλειά που σ’ αρέ-
σει και δε θα χρειαστεί 
να δουλέψεις ούτε μια 
μέρα στη ζωή σου». 

Κάτι παρόμοιο ισχύ-
ει και με την επι-

λογή σχολής για 
την Τριτοβάθ-

μια Εκπαί-
δευση. Αν 
ο μαθη-
τής επι-
λέξει σω-
στά, μπο-

ρεί να κάνει σπουδές του… παιχνιδάκι! 
Αν από την άλλη, ο μαθητής διαλέξει 
κάτι άλλο από αυτό που θέλει πραγ-
ματικά, μπορεί και να βρεθεί στην κα-
τηγορία του 10%, για να το κάνει σω-
στά με την δεύτερη ή μπορεί και να πα-
ρατήσει στην πορεία την σχολή όπου 
πέρασε, χάνοντας πολύ περισσότερο 
χρόνο και χρήμα…

2. Να θυμάται πως η επιλογή μιας «δη-
μοφιλούς» σχολής δεν είναι πανάκια 
για την επιτυχή έκβαση της μετέπει-
τα προσπάθειας για εύρεση εργασίας. 
Ότι είναι δημοφιλές όταν ο σπουδα-
στής μπαίνει στη σχολή, μπορεί να βρε-
θεί εκτός εργασιακού χάρτη, ώσπου να 
βγει από αυτήν…

3. Να επιλέξει όλα τα τμήματα του επι-

Μ Π Ο Ρ Ε Ι  Ν Α  Ε Ι Ν Α Ι  Κ Α Θ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι  Κ Η  Γ Ι Α  Τ Ο  Μ Ε Λ Λ Ο Ν  Τ Ο Υ  Μ Α Θ Η Τ Η

Πως γίνεται η σωστή  επιλογή κατεύθυνσης στο λύκειο;
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Μ Π Ο Ρ Ε Ι  Ν Α  Ε Ι Ν Α Ι  Κ Α Θ Ο Ρ Ι Σ Τ Ι  Κ Η  Γ Ι Α  Τ Ο  Μ Ε Λ Λ Ο Ν  Τ Ο Υ  Μ Α Θ Η Τ Η

Πως γίνεται η σωστή  επιλογή κατεύθυνσης στο λύκειο;

Ώρα Εκπαίδευσης

Τα φροντιστήρια «ΠΡΟΤΥΠΑ» δραστηριοποιούνται 

δυναμικά και με επιτυχή πορεία στην πόλη της 

Χρυσούπολης, για πάνω από 4 δεκαετίες. Πρόκειται 

για τρεις εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Ξένων 

Γλωσσών, Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης) 

που συστεγάζονται στις ίδιες ειδικά διαμορφωμένες 

εγκαταστάσεις.

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία που εφαρμόζουν, αποσκοπεί στην 

παροχή ουσιαστικής γνώσηςστον μαθητή και τελικός στόχος 

είναι η απόκτηση τίτλων ξένων γλωσσών και η εισαγωγή 

μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το φροντιστήριο παρέχει:

• Σύγχρονα προγράμματα σπουδών για Ξένη Γλώσσα,  

Γυμνάσιο, Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ (θερινή και χειμερινή 

περίοδο).

• Έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές.

• Ομοιογενή και ολιγομελή τμήματα.

• Χρήση νέων τεχνολογιών.

• Σύγχρονες εγκαταστάσεις και για ΑΜΕΑ.

• Συνεχή ενημέρωση γονέων και σχέση αμοιβαίας εκτίμησης 

και εμπιστοσύνης με μαθητές και γονείς.

Από το 2013 δραστηριοποιούνται σαν 

Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, με 

σκοπό την κατάρτιση ανέργων, επαγγελματιών 

και εργαζομένων της περιοχής, ώστε να 

προσφέρει την κατάλληλη καθοδήγηση για 

την απόκτηση προσόντων, απαραίτητων στην 

αγορά εργασίας.  

Τα αποτελέσματα της εργασίας του καταξιωμένου 

προσωπικού του φροντιστηρίου, αποδεικνύονται κάθε 

χρόνο από τις συνεχείς λαμπρές επιτυχίες των μαθητών και 

καταρτιζόμενών του.

στημονικού πεδίου επι-
λογής του μια και από 
έτος σε έτος, οι βάσεις 
εισαγωγής… αλλάζουν 
δραματικά και ουκ ολί-

γοι μαθητές το διαπί-
στωσαν αυτό με οδυ-
νηρό τρόπο. Πρώτα βέ-
βαια να «σταυρώσει» τις 

σχολές που πραγματικά 
προτιμά, αλλά κανείς 
δεν έχασε όταν είχε με-
ρικές παραπάνω επιλο-

γές, έστω και δευτερεύ-
ουσες.

4. Να μην ξεχνά πως 

στην περίοδο της οικο-
νομικής κρίσης, το κό-
στος σπουδών έχει ση-
μασία μεγαλύτερη από 

ποτέ! Οι εκτός έδρας 
σπουδές στοιχίζουν δε-
κάδες χιλιάδες ευρώ, σε 
εποχές που οι περισσό-
τερες ελληνικές οικογέ-
νειες δυσκολεύονται να 
ανταπεξέλθουν ακόμη 
και σε σχέση με τα απο-
λύτως βασικά. Σε αυτό 
το πλαίσιο θα πρέπει να 
σημειωθεί και η δυνα-
τότητα της μετεγγρα-
φής στον τόπο κατοικί-
ας, πράγμα που θα πρέ-
πει να μετρηθεί ως βασι-
κό κριτήριο στην επιλο-
γή σχολών.

5. Να συνδέσει τις επι-
λογές του για την Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση, με 
τη νέα πραγματικότη-
τα των μεταπτυχιακών 
σπουδών. Π.χ. μια σχο-
λή χαμηλής βαθμολογί-
ας, δεν απαγορεύει ένα 
υψηλού επιπέδου μετα-
πτυχιακό!

Α.Κ. 

Σε «τρυφερή ηλικία», 
ο μαθητής καλείται να 

κάνει «ώριμες επιλογές», 
όχι μόνον για το 

πανεπιστημιακό, αλλά 
και το επαγγελματικό 

του μέλλον



Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε
ΠΑΙΔΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Προβλήματα συμπεριφοράς, Χαμηλή αυτοεκτίμηση, Διάσπαση 
προσοχής, Σχολική άρνηση, Σχολικό εκφοβισμό, διαζύγιο, 
συναισθηματικές διαταραχές, συγκρούσεις, πένθος, άγχος, κρίσεις 
πανικού, φοβίες, ψυχοσωματικά, τραύματα, προβλήματα υγείας 
(διαβήτης), ανορεξία

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ
Δυσλεξία, Μαθησιακές Δυσκολίες, Προβλήματα συμπεριφοράς, 
Χαμηλή σχολική επίδοση, Χαμηλά κίνητρα μάθησης, 
Υπερκινητικότητα, ΔΕΠΥ, αυτισμός & αναπτυξιακές δυσκολίες, 
σύνδρομα, ενούρηση

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Αρθρωτικές και Φωνολογικές δυσκολίες, Γλωσσικές και 
Επικοινωνιακές Δυσκολίες, Τραυλισμός, Δυσκολίες Φώνησης και 
Κατάποσης, ηχολαλία, δυσαρθρία

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες & τα 
ενδιαφέροντα του νέου

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Βελτιώνει την ποιότητα ζωής & Επικεντρώνεται σε 
κοινωνικοσυναισθηματικές δυσκολίες

Αξιολόγηση Δυσκολιών
• μαθησιακές δυσκολίες
(WISC-III, Raven, ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ, Τεστ αναγνωστικής επίδοσης & Τεστ 
μαθησιακών δυσκολιών, Φωνολογικό τεστ ανίχνευσης δυσλεξίας, 
ΦΩΤΑΔΥΣ)

• προβλήματα συμπεριφοράς  
(CBCL, YSR, Εργαλείο ανίχνευσης της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής)

• συναισθηματικές & αναπτυξιακές δυσκολίες
(MASC, ADIS-ΙV, CDI, CARS, SPPC, WUSCT, Τεστ Δεκτικότητας 
για βρέφη, Ελλ. κλίμακα αξιολόγησης της  ΔΕΠΥ/Υ-IV, MMPI, CAT, 
Rorschach)

• δυσκολίες του λόγου 
(ΜεταΦΩΝ, Εργαλείο γλωσσικής αντίληψης & έκφρασης, ΑνΟμιΛο)

• επαγγελματικός προσανατολισμός 
(τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού)

Μέθοδος «ΜΑΖΙ» στη δυσλεξία 
& στις μαθησιακές δυσκολίες

- Αποτελεί εξατομικευμένη μέθοδο ανάλογα με το μαθησιακό προφίλ 
του μαθητή
- Για την αργή ανάγνωση η μέθοδός μας χρησιμοποιεί το σύστημα 
Horn μέσω της ανάκλησης, της προφοράς, της οπτικοποίησης, της 
αποκωδικοποίησης και τέλος της οπτικής αντίληψης       
- Με την βοήθεια των εικονογραφημάτων της μεθόδου μας 
επιτυγχάνεται η βελτίωση των ορθογραφικών λαθών
- Το σύστημα της χαρτογράφησης βοηθά τους μαθητές που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες μνήμης π.χ. σε μαθήματα όπως η ιστορία
-Το σύστημα της μοντελοποίησης βελτιώνει την μαθηματική σκέψη

Μέθοδος «ΜΑΖΙ» 
στις αναπτυξιακές δυσκολίες

- εφαρμόζεται το δομημένο και εξατομικευμένο πρόγραμμα TEACCH
- χρησιμοποιεί: την ανάλυση εφαρμοσμένης συμπεριφοράς ΑΒΑ, 
το PECS & MAKATON για την βελτίωση της επικοινωνίας, τεχνικές 
εργοθεραπείας και παιγνιοθεραπείας, την μέθοδο Intensive Interaction 
για την αλληλεπίδραση, τη τροποποίηση συμπεριφοράς μέσω CBT 
τεχνικών

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
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Η Σχολή χορού 
“Arabesque” εκ-
προσωπεί στην 
πόλη μας τη 

Βασιλική Ακαδημία Χο-
ρού του Λονδίνου, η μόνη 
που πιστοποιεί τις γνώ-
σεις των παιδιών στο 
χορό με επίσημες εξε-
τάσεις. Το σύστημα της 
Ακαδημίας διδάσκεται σε 
πάνω από 70 χώρες και 
σε 250.000 μαθητές.
Στην έδρα της Ακαδημί-
ας στο Λονδίνο, λειτουρ-
γεί τριετές πρόγραμμα 
εκπαίδευσης δασκάλων 
με δυνατότητα για μετα-
πτυχιακές σπουδές θεω-
ρητικής ή πρακτικής κα-
τεύθυνσης, καθώς και 
προγράμματα συνεχούς 
επιμόρφωσης των μελών 
της.
Οι δάσκαλοι της Ακαδη-
μίας ελέγχονται διαρ-
κώς ώστε να κρατάνε τα 

υψηλά 
επίπεδα που απαιτούνται 
και τα προσόντα τους εί-

ν α ι 
αναγνωρισμένα διεθνώς. 
Το πρόγραμμα σπουδών 
της Ακαδημίας μπορεί να 

οδηγήσει τους σοβαρούς 
μαθητές στον επαγγελ-
ματισμό και τη διδασκα-
λία.

Η ιστορία της σχολής
Η Σχολή “Arabesque” εί-
ναι η παλαιότερη σχολή 
της πόλης μας και ιδρύ-
θηκε πριν από 25 έτη από 
την κυρία Ελένη Μπάζ-

μα, ενώ το 1986 εισήχθη 
το σύστημα της Βασιλι-
κής Ακαδημίας για πρώ-
τη φορά. 

Τον Ιανουάριο  τη διεύ-
θυνση της σχολής ανέλα-
βε η πρώτη Καβαλιώτισ-
σα  διπλωματούχος της 
Βασιλικής Ακαδημίας, η κ. 
Νατάσα Σωτηρίου. 

Η πλήρης άνθηση 
(12 – 17 ετών)

Οι μεγαλύτεροι σπουδα-
στές χορού έχουν την ευ-
καιρία να ακολουθήσουν 
το Ανώτερο επαγγελμα-
τικό πρόγραμμα Σπου-
δών, αναπτύσσοντας την 
τεχνική, δύναμη, καλλιτε-
χνική έκφραση σε υψηλό 
βαθμό. Ανεβαίνουν στις 
pointes και εκπαιδεύο-
νται σε διαφορετικά χο-
ρευτικά στυλ (Μπαλέτο, 
Μοντέρνος Χορός, Κάρα-
κτερ, Stretching), ενώ εκ-
προσωπούν τη σχολή σε 
διαγωνισμούς, φεστιβάλ, 
εκδηλώσεις. 
Τα τελευταία χρόνια η 
Σχολή ανεβάζει μεγάλα 
μπαλέτα:
«Ωραία Κοιμωμένη»
«Καρυοθραύστης» (2012) 
«Κοππέλια»  (2014) 
Στη σχολή διδάσκε-
ται Χάθα Γιόγκα (τμήμα-
τα παιδικά και ενηλίκων) 
ενώ στεγάζει την ομάδα 
Lindy Hop Group από το 
2014.

Εξετάσεις Μπαλέτου (ROYAL ACADEMY OF DANCE)

GR ΙΙ  GRΙΙΙ
Ελένη Χατζηδημητρίου Ελευθερία Μαγκαφίνη

Αρχοντία Σέϊτου Αφροδίτη Γκορόγια
Μαρκέλα Τσαλμά Ραφαέλα Βαγιάνη

Μάϊ ρα Τσακιρίδου Φαίη Χατζηστεφάνου
Ορνέλλα Δερβίση Ζωή Χοροζίδου

INTERMEDIATE  FOUNDATION
Κωνσταντίνα Μαστοράκη    MERIT

Δήμητρα Καρκάτζαλου MERIT
Παναγιώτα Χουβαρδά MERIT

Θεοχάρις Γκόγκου MERIT
Ευδοκία Καραγιαννίδου MERIT

INTERMEDIATE
Ελευθερία Λινάκη            DISTINCTION
‘Αντζελα Ντέτσε   DISTINCTION

Μαριλένα Αθανασάκη      MERIT
Ναταλία Μπέρτζες     MERIT
Εβελίνα Αγγελίδου MERIT

Εξετάσεις Μοντέρνου Χορού (IMPERIAL SOCIETY of TEACHERS OF DANCE)

GR 3                                                              GR 5
Άννυ Κασκούτα                                              Ναταλία Μπέρτζες

Ηλιάννα Πεγγαρά                                           Εβελίνα Αγγελίδου
Κλημεντίνη Νομικού                                       Άντζελα Ντέτσε
Μαρία Μαστοράκη                                         Ελευθερία Λινάκη

Ιφιγένεια  Σούλη                                             Όλγα Νέγκογλου
 Δάφνη Ανέστη
Ίριβα Γκαϊτατζή
Κασσιανή Δήμου
Σοφία Κυριακίδου

ΕΝΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Τα μυστικά της Τέχνης της Τερψιχόρης 
αποκαλύπτει η Σχολή Χορού “Arabesque”

Εδώ και 25 χρόνια οι 
χοροδιδάσκαλοι της 

“Arabesque” διδάσκουν σε 
μικρούς και μεγάλους με 
επαγγελματική συνέπεια 
διεθνών προδιαγραφών
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Περιφερειακές 
εκδόσεις 

με ειδικά αφιερώματα. 
Σας διαβάζουν και 

σας βλέπουν, από τις Σέρρες
μέχρι την Αλεξανδρούπολη. 

Για την Καβάλα, μόνο στο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ!
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Στην «Ασκητική» 
του Νίκου Κα-
ζαντζάκη, ανά-
μεσα σε άλλα 

υπάρχει και το εξής 
απόφθεγμα: «Πειθαρ-
χία, να η ανώτατη αρε-
τή». Με βάση το παρα-
πάνω φίλοι γονείς, αν 
θέλετε να «προικίσετε» 
τα παιδιά σας με την 
ανωτάτη των αρετών, 
μάλλον ο ασφαλέστε-
ρος τρόπος είναι να τα 
σπρώξετε στον αθλητι-
σμό. Στην μονολεκτική 
ερώτηση «γιατί;», ου-
δέποτε υπήρξαν περισ-

σότερα «επειδή»:
- Επειδή το παιδί 
σας θα χτίσει ένα υγιές 
σώμα, μέσα στο οποίο 
θα μπορεί να αναπτύξει 

ασφαλέστερα ανάλογα 
υγιές πνεύμα.
- Επειδή θα μάθει 
να θέτει στόχους και να 
τους κατακτά μέσω της 

προσπάθειας.
- Επειδή θα 
βάλει από νωρίς στη 
ζωή του την έννοια του 
συναγωνισμού (ή και του 
ανταγωνισμού ακόμα) 
και θα μάθει να μην τον 
φοβάται.
- Επειδή ο 
αθλητισμός θα το 
«αναγκάσει» να μάθει να 
ζει με πρόγραμμα.
- Επειδή θα 
γνωρίσει από μικρό 
τα οφέλη της καλής 
διατροφής και ίσως την 
υιοθετήσει, ακόμη κι αν 
πάψει να ασχολείται με 
την άθληση.
- Επειδή θα 
έχει καλούς λόγους 
να μην είναι δέσμιο 
του κομπιούτερ, της 
τηλεόρασης και του 
καναπέ!
- Επειδή η 
αθλητική εμφάνιση, 
διαχρονικά είναι μια 

ελκυστική εμφάνιση!
- Επειδή, θα 
αποκτήσει αυξημένη 
κ ο ι ν ω ν ι κ ό τ η τ α , 
ερχόμενο σε επαφή με 
άλλα αθλούμενα άτομα.
- Επειδή, θα 
καλλιεργήσει μέσα του 
το αίσθημα της ομάδας 
και της προσπάθειας για 
την κατάκτηση κοινών 
στόχων.
- Επειδή θα 
έχει την ευκαιρία να 
διοχετεύσει την ενέργεια 
του σε παιχνίδια που 
ομοιάζουν αρκετά με 
εκείνα που υπήρχαν στις 
παλιές καλές γειτονιές, 
σε εποχές που οι 
λεγόμενες αλάνες έχουν 
σχεδόν εκλείψει… 
- Επειδή ο 
ελεύθερος χρόνος 
του παιδιού σας αξίζει 
τον κόπο να είναι και 
ουσιαστικός.
- Επειδή μια νιότη 

μέσα στον αθλητισμό, 
είναι η καλύτερη εγγύηση 
για… καλά γηρατειά!
- 
Αν για ένα μικρό «γιατί;», 
προκύπτουν τόσα «επει-
δή», τότε είναι περίπου 
αυτονόητη η επόμενη 
σας κίνηση! Επειδή, φίλοι 
γονείς, οι σωστές βάσεις 
για τα παιδιά σας μπαί-
νουν σε μικρή ηλικία..!

Α.Κ.

ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

Αθλητική εκπαίδευση: 
Μεγαλώνει γερά παιδιά, 

χτίζοντας σώμα και πνεύμα!

Ένα σπουδαίο 
δώρο που 

μπορούν να 
κάνουν οι 
γονείς στα 
τέκνα τους, 
είναι να τα 
σπρώξουν 

στον 
αθλητισμό 
ο οποίος 

«ατσαλώνει» 
και το κορμί 

και τον 
χαρακτήρα
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Κάθε πρωί στα περίπτερα!!!

Η καθημερινή σας ενημέρωση
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Η πρώτη σε επισκεψιμότητα 
ενημερωτική ιστοσελίδα στην Καβάλα

Η πρώτη σε επισκεψιμότητα 
ενημερωτική ιστοσελίδα στην Καβάλα
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