
Συνδέσου...
με την 
επιτυχία!

Διαδικτυακά 
Μαθήματα 

Υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης.

Εξειδικευμένοι καθηγητές στα διαδικτυακά μαθήματα.

Ευέλικτο πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή.



Διαδικτυακά μαθήματα. 
Μια νέα εποχή στην προετοιμασία 
των Ομογενών!

Στον Φροντιστηριακό Οργανισμό ΑΝΕΛΙΞΗ αξιοποιούμε τις 
νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά εργαλεία δημιουργώντας 
ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών εξ 
αποστάσεως ειδικά για τους ομογενείς. 

Πιο οικονομικά και εξίσου ποιοτικά με τη συμβατική 
μορφή διδασκαλίας.

Τα φροντιστήριά μας προσφέρουν online πλήρες πακέτο 
προετοιμασίας ομογενών δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
προετοιμαστούν από το σπίτι τους. 

Παράλληλα παρέχουμε τη δυνατότητα, κατά τη χειμερινή περίοδο, 
οι μαθητές μας παρόλο που ζουν στο εξωτερικό, να ξεκινήσουν 
την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις.
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Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται 
σε Έλληνες μαθητές του 
εξωτερικού, οι οποίοι πρόκειται να 
συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες  
εξετάσεις και  επιδιώκουν την 
εισαγωγή τους στα ελληνικά 
Πανεπιστήμια.

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Διδασκαλία από έμπειρους και εξειδικευμένους καθηγητές, οι 
οποίοι προετοιμάζουν και τους γηγενείς μαθητές μας για τις 
πανελλαδικές εξετάσεις. 

• Οnline διαγωνίσματα.
• Πλούσιο διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.
• Παρακολούθηση της προόδου του μαθητή.

Εξασφαλίζουμε άριστη ποιότητα εκπαίδευσης. 

Γνωρίζουμε τις ανάγκες των μαθητών που ζουν στο 
εξωτερικό και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους.

Εξασφαλίζουμε την προσωποποιημένη μάθηση.

Φροντίζουμε για την ευελιξία των ωραρίων.

Μεγάλο ποσοστό των επιτυχόντων μας 
προετοιμάστηκε αποκλειστικά μέσω 
διαδικτυακών μαθημάτων! >



Κτίριο 1

Κεντρικό Κτίριο:
Ακαδημίας & Εμμ. Μπενάκη 38 
Τηλ/fax: +30 210 38 25 660
Πλ. Κάνιγγος, T.K.106 78 Αθήνα. 

•Κτίριο 2: Αχαρνών 140 & Αμορίου 1, 
   Τηλ: +30 210 8816322, Τηλ/fax:  +30 210 8816246, Τ.Κ.112 51 Αθήνα. 
•Κτίριο 3: Αχαρνών 216 & Ρόδου 17, 
   Τηλ/fax:+ 30 210 8611180, Τ.Κ.  112 52 Αθήνα. 
•Κτίριο 4: Πατησίων 257 & Προμηθέως 1 (Είσοδος από Αγ. Λουκά),
   Τηλ. + 30 210 2012086, Τ.Κ.112 54 Αθήνα.
•Κτίριο 5 Λεωφόρος Ηρακλείου 312 & Κωφίδου 1,
   Τηλ: + 30 210 2718085, T.K. 142 31, Νέα Ιωνία.
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        ΑΝΕΛΙΞΗ Φροντιστηριακός Οργανισμός
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