20%

º¶ÁÆÄÃ »¶¤¶Æ¸ª
για μαθητές Δημοτικού

Ûëðôöóè

στα συνολικά δίδακτρα
για 2 μαθήματα

10%

Ûëðôöóè
Μελετώ καθηµερινά

€150 το μήνα

Κέντρο Μελέτης

Αγγλικά
+ ΔΩΡΕΑΝ
Μελέτη Αγγλικών
Μαθήματα Computer
Εξάσκηση Αγγλικών

¶¹¢¹º¸
¦ÄÃª¼ÃÄ°

ή

€100 το μήνα

+ ΔΩΡΕΑΝ
Μεταφορικό Μέσο

Κέντρο Μελέτης για μαθητές Δημοτικού

Πτυχιούχοι δάσκαλοι με εκπαιδευτική εμπειρία
Σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος
Άρτια εξοπλισμένες αίθουσες μελέτης
Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον
Προσωπική επίβλεψη και καθοδήγηση

ºáõèíåòéîÜ åðéëïéîöîÝá ëáé åîèíÛòöóè çïîÛöî
çéá ôèî ðòÞïäï ôöî íáõèôñî
Στις ειδικά διαμορφωμένες και πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες του
εκπαιδευτικού μας κέντρου οι μαθητές μελετούν καθημερινά όλα τα
μαθήματα του σχολείου υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρων
δασκάλων. Επίσης οι μαθητές μαθαίνουν να μελετούν με σωστό τρόπο
τα μαθήματά τους και προετοιμάζονται για τα μαθήματα της επόμενης
ημέρας. Οι μαθητές έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και οι γονείς
δεν ανησυχούν για τη μελέτη των παιδιών τους.

6

íå

Για μαθητές 4 και 5 χρονών
1 ώρα κάθε εβδομάδα
+ ΔΩΡΕΑΝ
Βιβλία Αγγλικών

Αγγλικά Pre Junior
Για μαθητές Α’ και Β’ Δημοτικού
2 ώρες κάθε εβδομάδα

ðáòáòôÜíáôá
óå Þìè ôè ¤åíåóÞ

óÝçïùòá åÝíáóôå ëïîôÀ
óôèî ðåòéïøÜ óá÷!

ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΣΩΜΑΤΟΣ

Αγγλικά Pre School

¶ÁÆ¶¤¿ª ¢¿Ä¶°Á

στα συνολικά δίδακτρα
για αδέλφια

όλα τα µαθήµατά µου στο φροντιστήριο

¶ÁÆ¶¤¿ª ¢¿Ä¶°Á

ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
ΕΚΑΛΗ
ΖΑΚΑΚΙ
ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
ΚΑΨΑΛΟΣ
ΚΟΛΟΣΣΙ
ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ
ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ
ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ
ΜΟΝΟΒΟΛΙΚΟΣ

ΝΑΑΦΙ
ΝΕΑΠΟΛΗ
ΟΜΟΝΟΙΑ
ΠΑΝΘΕΑ
ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ
ΤΡΑΧΩΝΙ
ΤΣΙΡΕΙΟ
ΥΨΟΥΠΟΛΗ
ΥΨΩΝΑΣ
ΧΑΛΚΟΥΤΣΑ

»åôáæïòéëÞ »Ûóï óå Þìè ôè ¤åíåóÞ
º¶ÁÆÄ¹º° ¡Ä°¼¶¹°

+ ΔΩΡΕΑΝ
Μαθήματα Computer
+ ΔΩΡΕΑΝ
Βιβλία Αγγλικών
ή Μεταφορικό Μέσο

€50 το μήνα

Αγγλικά Junior
1η τάξη Αγγλικών
2 ώρες κάθε εβδομάδα
+ ΔΩΡΕΑΝ
Μελέτη Αγγλικών
Μαθήματα Computer
Εξάσκηση Αγγλικών
ή
+ ΔΩΡΕΑΝ
Μεταφορικό Μέσο

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ 5
Άγιος Σπυρίδωνας, 3051 Λεμεσός

www.thenet.com.cy
info@thenet.com.cy
ThenetEducationCenter

º¶ÁÆÄ¹º° ¦°Ä°ÄÆ¸»°Æ°
Άγιος Σπυρίδωνας | Μέσα Γειτονιά

°¡¡¤¹º°
»°£¸»°Æ¹º°
¼¹¤Ã¤Ã¡¹º°
COMPUTER
º¶ÁÆÄÃ »¶¤¶Æ¸ª

Επίπεδο

Pre School

¶ÁÆ¶¤¿ª ¢¿Ä¶°Á

1 ώρα κάθε εβδομάδα

Οι μαθητές κάνουν την πρώτη τους επαφή με την Αγγλική γλώσσα σε ένα
περιβάλλον όπου υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ώστε να
αγαπήσουν το μάθημα των Αγγλικών. Οι μαθητές συμμετέχουν σε
διάφορες εκπαιδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες όπως
τραγούδια, παραμύθια, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, κατασκευές,
χειροτεχνίες, ζωγραφική και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Pre Junior

¶ÁÆ¶¤¿ª ¢¿Ä¶°Á

Μελετώ και λύνω τις ασκήσεις µου

στο φροντιστήριο

€60 το μήνα

Για μαθητές Α΄ Γυμνασίου
2 ώρες Διδασκαλία κάθε εβδομάδα

€55 το μήνα

Για μαθητές Δημοτικού
2 ώρες Διδασκαλία κάθε εβδομάδα

Για μαθητές Α’ και Β’ Δημοτικού

ή

2 ώρες κάθε εβδομάδα

Οι μαθητές κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην εκμάθηση της Αγγλικής
γλώσσας σε ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες
γνώσεις και δεξιότητες για την ομαλή ένταξή τους στην επόμενη τάξη. Οι
μαθητές συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα με τη χρήση Διαδραστικού Πίνακα
και λαμβάνουν μέρος σε διάφορες εκπαιδευτικές και δημιουργικές
δραστηριότητες όπως τραγούδια, παραμύθια, μαγειρική και ζαχαροπλαστική,
κατασκευές, χειροτεχνίες, ζωγραφική και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Επίπεδο

για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου

για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου

Για μαθητές 4 και 5 χρονών

Επίπεδο

COMPUTER

»°£¸»°Æ¹º°

°¡¡¤¹º°

Junior

€50 το μήνα
1 τάξη Αγγλικών
η

ή

2 ώρες κάθε εβδομάδα

Οι μαθητές εντάσσονται σταδιακά στο κατάλληλο περιβάλλον εκμάθησης
της Αγγλικής γλώσσας στο οποίο υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις
έτσι ώστε οι μαθητές να εισαχθούν με ομαλό τρόπο στις τέσσερις βασικές
γλωσσικές δεξιότητες: ομιλία με σωστή προφορά, ακουστική κατανόηση,
ανάγνωση και γραφή. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα με τη
χρήση Διαδραστικού Πίνακα.

¶ÁÆ¶¤¿ª ¢¿Ä¶°Á

¶êÀóëèóè °ççìéëñî »åìÛôè °ççìéëñî »áõÜíáôá Computer
I Speak English
ELTSKILLS

Μαθαίνω Computer

¼¹¤Ã¤Ã¡¹º°

από την Α΄ ∆ηµοτικού

για μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου

Μελετώ ΟΛΑ τα Φιλολογικά µου µαθήµατα

στο φροντιστήριο

€350

για ολόκληρο
το χρόνο

Για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου
Εξετάσεις ECDL
7 Ενότητες σε 3 χρόνια

ECDL
Φιλολογικά μαθήματα για μαθητές Γυμνασίου
Νέα Ελληνικά, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία
3 ώρες Διδασκαλία κάθε εβδομάδα

European Computer
Driving Licence

Για μαθητές
Α΄ Γυμνασίου

€60 το μήνα

€35 το μήνα

Μαθηματικά + Φιλολογικά

¶ÁÆ¶¤¿ª
¢¿Ä¶°Á

¦áëÛôá »áõèíÀôöî ¡ùíîáóÝïù
Τάξη στο σχολείο

Συνολικά Μηνιαία Δίδακτρα
και για τα 4 μαθήματα

Α΄ Γυμνασίου

μόνο €90 το μήνα

Β΄ Γυμνασίου

μόνο €100 το μήνα

Γ΄ Γυμνασίου

μόνο €110 το μήνα

¶ðáîáìèðôéëÀ íáõÜíáôá ëáé åðÝìùóè áóëÜóåöî
ðòéî áðÞ ôá äéáçöîÝóíáôá ëáé ôé÷ åêåôÀóåé÷

Μαθήματα Computer για μαθητές
Δημοτικού

Μαθήματα Computer για μαθητές που θα
εγγραφούν στα πιο κάτω:
Αγγλικά Pre Junior
Αγγλικά Junior

Τα παιδιά που παρακολουθούν μαθήματα Η/Υ από μικρή ηλικία
εξοικειώνονται με τη χρήση του Η/Υ και μαθαίνουν να τον
χρησιμοποιούν ως εργαλείο μάθησης και όχι μόνο για να παίζουν
παιχνίδια.

Επιπλέον,

οι

σύγχρονες

μέθοδοι

διδασκαλίας

που

εφαρμόζονται στη Δημοτική εκπαίδευση απαιτούν από τους μαθητές να
μπορούν να χρησιμοποιούν τον Η/Υ για τις σχολικές τους εργασίες.

