ιδιαίτερο μάθημα

γκρουπ 3 - 5 μαθητών;

ποιότητα μαθήματος
Στο ιδιαίτερο μάθημα,
ο καθηγητής είναι γνωστός ή συγγενής.
Το μάθημα συχνά εκφυλίζεται με το να γίνεται “λυσάρι” ασκήσεων
του σχολείου. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο, μαθηματικός να
διδάσκει και “ολίγη” φυσική ή χημεία για την οποία δεν γνωρίζει
τίποτε περισσότερο από τη σχολική του γνώση ή φιλόλογος που
τελείωσε φιλοσοφικό τμήμα, να διδάσκει αρχαία και λατινικά.
Για να μη χάσει το ιδιαίτερο, ο μαθηματικός βρίσκει, ότι ο μαθητής
πρέπει να ακολουθήσει κατεύθυνση τεχνολογική, ενώ η φιλόλογος
είναι σίγουρη για θεωρητική. Όλα αυτά βεβαίως με ολέθρια αποτελέσματα στην επιλογή κατεύθυνσης

Στο φροντιστηριακό γκρουπ,
οι καθηγητές έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία.
Είναι συγγραφείς προσωπικών σημειώσεων, που μεθοδεύουν και
οργανώνουν το μάθημα.
Στελεχώνουν μετά από επιτυχημένη πορεία το φροντιστήριο.
Διδάσκουν με απόλυτη εξειδίκευση το αντικείμενό τους, ακόμη και
σε ειδικότερα αντικείμενα, όπως έκθεση, γεωμετρία, οικονομία κ.λ.π.

βολικό πρόγραμμα
Στο ιδιαίτερο μάθημα,
ρυθμίζονται οι ώρες του προγράμματος να “βολεύουν” τον μαθητή.
Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα, ο καθηγητής μαθηματικών να έρχεται π.χ. στις 18:00 με 19:30 και μετά από μια ώρα,
στις 20:30 με 21:30 να έρχεται η καθηγήτρια της έκθεσης.
Οι ώρες μαθήματος είναι διασκορπισμένες σε ακανόνιστες ώρες
και ημέρες μέσα στην εβδομάδα.
Συχνά, ο καθηγητής επιλέγεται σύμφωνα με τις διαθέσιμες ώρες
και όχι με την εμπειρία του.

Στο φροντιστηριακό γκρουπ,
το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι συμπαγές. Έτσι π.χ. από τις 4:00
έως τις 6:30 γίνονται 3 διδακτικές ώρες.
Επειδή οι συμμετέχοντες μαθητές σε κάθε γκρουπ είναι λίγοι (3-5),
το φροντιστήριο διαμορφώνει από την αρχή πρόγραμμα που
εξυπηρετεί τους μαθητές σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους.
Ο μαθητής δεν έχει παρά να δηλώσει κατά την περίοδο εγγραφών
τις ώρες που επιθυμεί.
Δίνεται η δυνατότητα επιλογής ωρών και ημερών της εβδομάδας.

διαγωνίσματα
Στο ιδιαίτερο μάθημα,
διαγωνίσματα δεν γίνονται.
Αν γίνουν, - πράγμα σπάνιο - δεν έχουν καμμία σχέση με πραγματικό διαγώνισμα, λόγω των συνθηκών και των δυνατοτήτων που
δίνει η άνεση του σπιτιού.
Οι γονείς δέχονται τότε σαν βαθμό αξιολόγησης του μαθητή, το σχολικό βαθμό, ο οποίος με τη σειρά του, δεν έχει καμμία σχέση με το
βαθμό των πανελληνίων εξετάσεων.

Στο φροντιστηριακό γκρουπ,
γίνονται 18 περίπου διαγωνίσματα σε κάθε σχολική χρονιά, εκτός
από τα τεστ στο μάθημα.
Τα διαγωνίσματα είναι σταθμισμένα 2ωρα ή 3ωρα, και έχουν πρότυπο τη μορφή και τις απαιτήσεις πανελληνίων εξετάσεων.
Οι μαθητές εξοικειώνονται πρακτικά και ψυχολογικά με τη
διαδικασία, αποκτώντας καθοριστική εμπειρία.
Αντίθετα, τα σχολικά διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια του σχολικού
έτους, δεν αντιπροσωπεύουν τις πανελλήνιες εξετάσεις ούτε ως
προς τη μορφή, ούτε ωςπρος τη διάρκεια.

οικονομία
Στο ιδιαίτερο μάθημα,
οι καθηγητές αμοίβονται με 20 έως 40 ευρώ την ώρα. (Σπανιότερα,
φτάνουν και τα 50 ευρώ την ώρα). Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Β΄λυκείου βασική κάλυψη σε μαθηματικά - φυσική κοστίζει από
400 έως 800 ευρώ το μήνα. (Μέσος όρος 600 ευρώ το μήνα)
Γ΄λυκείου βασική κάλυψη σε αρχαία - λατινικά - έκθεση κοστίζει
από 640 έως 1280 ευρώ το μήνα. (Μέσος όρος 960 ευρώ το μήνα)
Γ΄λυκείου πλήρης κάλυψη κοστίζει από 900 έως 1760 ευρώ
το μήνα. (Μέσος όρος 1330 ευρώ το μήνα)
Ολα αυτά, θεωρώντας μήνα τεσσάρων εβδομάδων.
(Στην πραγματικότητα είναι 4,2 εβδομάδες κατά μέσο όρο)

Στο φροντιστηριακό γκρουπ,
τα δίδακτρα ανά μήνα είναι περίπου 4 φορές χαμηλότερα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Πρόγραμμα Β΄Λυκείου με μαθηματικά γεν. παιδείας - φυσική έκθεση, έχει τιμή 180 ευρώ το μήνα.
Πρόγραμμα Γ΄Λυκείου με αρχαία - λατινικά - έκθεση, έχει τιμή 260
ευρώ το μήνα.
Πρόγραμμα Γ΄Λυκείου με μαθηματικά - φυσική - έκθεση, έχει τιμή
290 ευρώ το μήνα.
(Επιπλέον, με τις αποδείξεις που εκδίδει σύμφωνα με το νόμο,
το φροντιστήριο παρέχει σημαντικές μειώσεις φόρου.)

ÃÊÑÏÕÐ

5

