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Ποιοι είμαστε

Το 2019 οι Παπαθανασίου Νίκος και Παππάς Παναγιώτης ιδρύσαμε το φροντιστήριο «Proετοιμάζω» 
στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Κύριος στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα φροντιστήριο που δεν θα περιοριζόταν στα στενά πλαίσια 
του φροντιστηριακού μαθήματος, αλλά θα προσέφερε μια πλήρη εκπαιδευτική πρόταση για τους μαθητές και 
τους γονείς τους.

Από τον επαγγελματικό προσανατολισμό με εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε παιδί μέχρι τη διαχείριση 
χρόνου, από την άμεση ενημέρωση για όλες τις αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης μέχρι την ψυχική στήριξη 
μέσα από βιωματικά σεμινάρια και τη συνδρομή ειδικών ψυχολόγων, όλοι εμείς στο φροντιστήριο Proετοιμάζω 
στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές και τις μαθήτριες σε κάθε πτυχή της προσπάθειάς τους. 

Στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες και να τους οδηγήσουμε με ασφάλεια και 
υπευθυνότητα στην κατάκτηση των στόχων τους.  

Με τα καλύτερα, τα πιο προσεγμένα και αποδοτικά προγράμματα σπουδών και την πιο έμπειρη και 
εξειδικευμένη ομάδα καθηγητών συνεχίζουμε το εκπαιδευτικό μας έργο με την αυτοπεποίθηση που μας 
προσφέρουν οι  επιτυχίες των μαθητών μας. Ακόμα και στη δύσκολη συγκυρία της πανδημίας του κορωνοϊού 
ανταποκριθήκαμε άμεσα εφαρμόζοντας στο ακέραιο την τηλεκπαίδευση μέσα από την ηλεκτρονική μας 
πλατφόρμα καθιστώντας τη ψηφιακή τάξη εφάμιλλη με τη δια ζώσης διδασκαλία.

Όραμά μας παραμένει να πάμε την εκπαίδευση «ένα βήμα μπροστά» με την πληρέστερη εκπαιδευτική 
πρόταση για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Θεσσαλονίκης.

Η διεύθυνση του φροντιστηρίου

Νίκος Παπαθανασίου Παναγιώτης Παππάς

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
MSc in WEB SCIENCE

ΔΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Α.Π.Θ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ,
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

www.proetoimazo.gr



Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών μας μέσα από μια βιωματική και διαδραστική
παρουσίαση για: το εξεταστικό σύστημα και τα επιστημονικά πεδία, τις σχολές, 
τα τμήματα και τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις μεταπτυχιακές ειδικεύσεις και 
τις ειδικότητες του μέλλοντος.

Σπουδές

Επαγγέλματα του Μέλλοντος

Σταδιοδρομία&

Δίπλα στους
μαθητές μας 
ακόμα και όταν
γίνουν 
φοιτητές! 



Το αυτοματοποιημένο TEST C.G.T. K.16 AE/Β Plus καταγράφει με ακρίβεια τις κλίσεις, 
τις προτιμήσεις και τα επαγγέλματα που ταιριάζουν σε κάθε άτομο και 
βοηθάει τους μαθητές και τις μαθήτριες να επιλέξουν έγκυρα και έγκριτα 
επιστημονικό πεδίο, σχολές και τον εκπαιδευτικό τους προσανατολισμό.

Ατομικά Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Γίνεται ανάλυση των σχολών 
και των νέων τμημάτων
(κρυφά σημεία | έξυπνες 
επιλογές και τμήματα με προοπτικές).
Ιεραρχούμε τις προτιμήσεις 
(εξατομικευμένα με βάση τα μόρια 
των παιδιών και τις ατομικές τους 
επιδιώξεις). Επισημαίνεται η 
διεπιστημονικότητα
(εναλλακτικές επιλογές, έξυπνοι 
συνδυασμοί σπουδών, 
πεδία υψηλής ζήτησης).

Συμπλήρωση
Μηχανογραφικού

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού πλέον γίνεται εύκολη υπόθεση...



Ένα εύχρηστο και ολοκληρωμένο εργαλείο για να βοηθήσουμε τους μαθητές
και τις μαθήτριές μας να έχουν την καλύτερη πληροφόρηση και να πάρουν τις
καλύτερες αποφάσεις! Με αναλυτική περιγραφή για όλα τα τμήματα του
μηχανογραφικού, τα συνδεόμενα Επαγγέλματα με την κάθε σχολή,
με εφαρμογή για τον υπολογισμό Μορίων & την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής,
με εφαρμογή για την προετοιμασία του μηχανογραφικού των πανελλαδικών,
με όλες τις Εγκυκλίους & τις Αποφάσεις για το Λύκειο και το Σύστημα Εισαγωγής,
με Μοναδικές Μελέτες για τις Προοπτικές των Επαγγελμάτων, τη Διεπιστημονικότητα
και δεκάδες συνεντεύξεις για τα τμήματα και τα επαγγέλματα.

Study Bot

www.proetoimazo.gr



Φιλόξενο αναγνωστήριο, διαθέσιμο 
στους μαθητές και τις μαθήτριές μας 
για εποικοδομητική μελέτη και 
ανάγνωση με την επίβλεψη πάντα 
υπεύθυνου καθηγητή.

Πρότυπο εκπαιδευτικό κέντρο με 
ευρύχωρες αίθουσες που δεν θυμίζουν 
σχολική τάξη, με φυσικό φως και την 
κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή!

Η μοντέρνα, νεανική και λειτουργική αισθητική του χώρου
συνθέτει ένα ευχάριστο περιβάλλον για τους
μαθητές/τριές μας.
 

Χώρος, δομή & λειτουργία του φροντιστηρίου

ΔΟΜΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
       Ομοιογενή τμήματα 6 – 8 ατόμων
      Υψηλό επίπεδο οργάνωσης και ελέγχου 
      Πρόγραμμα διαγωνισμάτων και εκδηλώσεων από την αρχή της χρονιάς
      Χρονοδιαγράμματα ύλης από την αρχή της χρονιάς



Βιβλία και σημειώσεις, προϊόντα της πολύχρονης εμπειρίας
των καθηγητών που ανανεώνονται και εξελίσσονται συνεχώς.

Όλο το υλικό παρέχεται από το φροντιστήριο και συμπεριλαμβάνεται στα δίδακτρα,
δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις πέραν των διδάκτρων. 

Διαγωνίσματα
     Προσομοίωση των συνθηκών
     Πανελληνίων εξετάσεων – 
     Αναβαθμίζουμε την αξία των
     διαγωνισμάτων

     3 Κύκλοι για την A’,B’,Γ’ Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 

     2 Κύκλοι για Γυμνάσια

     Πληθώρα κριτηρίων αξιολόγησης 
     & online quiz

Εκδόσεις Proετοιμάζω

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
      Υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης.
      Διευθυντές – Καθηγητές που αφουγκράζονται άμεσα τα προβλήματα 
      των μαθητών και επεμβαίνουν για να τα επιλύουν (όχι μια απρόσωπη διεύθυνση).
      Κουλτούρα συνεργασίας & άμεσα διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή για γονείς και μαθητές.
      Αξιολόγηση μαθητών στη βάση του «όχι ακόμα» αντί της αποτυχίας για να 
      διαμορφωθούν προκλήσεις αξιοποιώντας τα λάθη των μαθητών.
      Καθηγητές που βρίσκονται δίπλα στα παιδιά και όχι απέναντι.



Ένα ειδικά δομημένο πρόγραμμα για το πώς αντιμετω-
πίζουμε τις δυσκολίες αναφορικά με την έλλειψη
χρόνου, τη σωστή κατανομή του και τον προγραμ-
ματισμό της μελέτης ώστε να πετύχουμε τις καλύτερες
επιδόσεις στα μαθήματα. Με απλή μεθοδολογία και
έξυπνες τεχνικές, ο μαθητής μαθαίνει να οργανώνει
αποδοτικά το χρόνο και το διάβασμά του (τρόπος
μάθησης, ζώνη μελέτης, ύπνος, διατροφή, χρονο-
διάγραμμα, τεχνικές διαβάσματος).

Στα Φροντιστήρια Proετοιμάζω, 
σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία, 
θεωρούμε πως η ενίσχυση της 
ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης 
είναι το καταφύγιο που θα μας 
βοηθήσει να δούμε τον κόσμο με 
μια αισιόδοξη οπτική και θα μας 
βγάλει από αδιέξοδα.
Γι’ αυτό, σε συνεργασία με ειδική 
Ψυχολόγο, οργανώσαμε για πρώτη 
φορά ένα διαδραστικό διάλογο για 
όλους τους μαθητές, τους γονείς 
και τους εκπαιδευτικούς του 
φροντιστηρίου μας.

Η Στέλλα Αργυρίου εργάζεται ως Ψυχολόγος από το 2005, 
με εξειδίκευση στην Εκπαιδευτική και Εξελικτική Ψυχολογία, 
ενώ η διπλωματική της εργασία αφορά στις διατροφικές 
διαταραχές στην εφηβεία και στη γνωσιακή συμπεριφορική 
θεραπεία. Από το 2014, είναι υπεύθυνη της ομάδας ψυχολόγων 
στις «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», μιας δράσης που στοχεύει 
στο να εμφυσήσει στα παιδιά τις αρχές που θα ακολουθούν 

σε όλη τους τη ζωή, είτε γίνουν αθλητές, είτε παραμείνουν απλοί «φίλοι» του αθλητισμού. 
Αρθρογραφεί συστηματικά σε εφημερίδες, περιοδικά και γνωστές ιστοσελίδες ιατρικού 
και κοινωνικού περιεχομένου, και έχει εβδομαδιαίες τηλεοπτικές εμφανίσεις σε διάφορα 
μέσα ενημερωτικού - ειδησεογραφικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Πολύπλευρη στήριξη

Ψυχολόγος

Πρόγραμμα μελέτης διαχείρισης χρόνου & ατομικά ραντεβού



Γονείς

Τακτικές και προγραμματισμένες, 
στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμ-
ματισμού, συναντήσεις με τους 
καθηγητές για την ενημέρωση 
και την πρόοδο των παιδιών.

Ηλεκτρονική ενημέρωση μέσα από 
την διαδικτυακή πλατφόρμα 
του Proετοιμάζω για τους βαθμούς 
και τις επιδόσεις των παιδιών, 
τις απουσίες τους από τα μαθήματα 
καθώς και για τις εκδηλώσεις 
του φροντιστηρίου.

Η συνεργασία με τους γονείς και η διαρκής ανατροφοδότηση αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ευόδωση του εκπαιδευτικού μας έργου και θεμέλιο λίθο στη 
δημιουργία του αισθήματος «κοινότητας» και «ομάδας» που αναπτύσσεται ανάμεσα 
στο Σπίτι και το Φροντιστήριο.

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ
(Σύμβουλος – Καθοδηγητής)

        Εξατομικευμένη καθοδήγηση για μελέτη

        Προσωπικό πρόγραμμα διαβάσματος και brain hacks 
        για αποδοτικότερη μελέτη

        Πρόγραμμα διαχείρισης άγχους και χρόνου, ανάλογα με 
        τις ανάγκες του κάθε μαθητή

        Υποστήριξη των μαθητών για την επίτευξη των προσωπικών τους στόχων 

        Ενδυνάμωση για απόδοση στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους

        Κάλυψη κενών μέσα από την επίλυση αποριών

        Εμψύχωση και καθοδήγηση για να διαχειριστούν οι μαθητές τις 
        προκλήσεις που αναδύονται παίζοντας ενεργητικό ρόλο (αυτορρύθμιση)

        Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (επικοινωνία, συνεργασία, ηγετικές ικανότητες)



Η ψηφιακή πλατφόρμα MyProetoimazo αποτελεί μια στοχευμένη διαδικτυακή 
εφαρμογή η οποία οδηγεί σε μια πετυχημένη ενημέρωση γονέων και μαθητών. 
Με την εγγραφή του, ο κάθε μαθητής και οι γονείς λαμβάνουν ένα μοναδικό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης στην ατομική τους καρτέλα.

Η είσοδος στην εφαρμογή MyProetoimazo παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές 
να αποκτήσουν πρόσβαση στα διαγωνίσματα, τα καθήκοντα και το υλικό των 
καθηγητών τους. Επίσης επιτρέπει να ενημερώνονται για έκτακτες αναπληρώσεις 
μαθημάτων που τυχόν έχουν προγραμματιστεί, καθώς και να έχουν συνολική 
εικόνα για τις επιδόσεις τους.
 

On – line Εκπαίδευση
Το φροντιστήριο Proετοιμάζω 
διαθέτοντας πλήρη εξοπλισμό, 
τεχνογνωσία και επιστημονικό 
προσωπικό με πλούσια διδα-
κτική πείρα και παιδαγωγική 
πειθώ, οργανώνει, ανάλογα με 
τα έκτακτα μέτρα που θα ανα-
κοινώσει η κυβέρνηση και δια-
δικτυακά μαθήματα σε πραγμα-
τικό χρόνο μέσα από την 
πλατφόρμα my Proetoimazo. 

Μy Proetoimazo

www.proetoimazo.gr



ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Για ένα δημιουργικό καλοκαίρι, επενδύοντας στο μέλλον.

Θερινό πρόγραμμα 4 εβδομάδων
    3 ημέρες την εβδομάδα (Τρίτη - Πέμπτη)

    Πρωινά Μαθήματα

    Με διπλάσιο ελεύθερο χρόνο από το χειμώνα και τη σχολική χρονιά

    Ελαφρύνουμε τις υποχρεώσεις του χειμώνα σε ποσοστό μέχρι και 50%



Έγκαιρη κάλυψη της εξεταστέας ύλης και διάθεση χρόνου για επαναλήψεις
καλύπτοντας τυχόν κενά που έχουν δημιουργηθεί από προηγούμενες χρονιές.

Φυσική
Χημεία

Βιολογία
Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία

Μαθηματικά
Πληροφορική

Οικονομία
Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία

Φυσική
Χημεία

Μαθηματικά
Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία

Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία
Λατινικά

Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία
Μαθηματικά

Μαθήματα Ειδικότητας

ΕΠΑ.Λ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΔΙΟ

ΠΕΔΙΟ

ΠΕΔΙΟ

ΠΕΔΙΟ

E.Π.Α.Λ

Πρόγραμμα χειμερινών σπουδών Γ’ Λυκείου



Φυσική
Χημεία

Μαθηματικά
Άλγεβρα

Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία
Βιολογία

Οικονομία
Πληροφορική 

Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία
Λατινικά

Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ

ΘΕΤΙΚΗ
A) ΘΕΤΙΚΕΣ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

B) ΥΓΕΙΑΣ
Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Πρόγραμμα χειμερινών σπουδών Β’ Λυκείου

Προπαρασκευαστικό Έτος
Έγκαιρη κάλυψη της εξεταστέας ύλης και επαναλήψεις στα προαπαιτούμενα
της Α’ Λυκείου. Παράλληλα ξεκινάει και η διδακτέα ύλη της Γ’ Λυκείου



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Νέο σύστημα: Προετοιμασία για πανελλαδικού τύπου εξετάσεις με τράπεζα θεμάτων
διαβαθμισμένης δυσκολίας. Συνυπολογισμός βαθμών 3 τάξεων για εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Χρονιά θεμέλιο, μπαίνουν οι βάσεις για τη διαδικασία των Πανελλαδικών.
Ο μαθητής συνειδητοποιεί τις απαιτήσεις και μαθαίνει να βάζει στόχους, 
να διαχειρίζεται το χρόνο και το διάβασμά του για να τους πετύχει, 
ενώ ανακαλύπτει τις κλίσεις του και εντοπίζει τον μαθητικό 
του προσανατολισμό.

Παρέχονται τα μαθήματα κορμού της τάξης:
   ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

   ΑΛΓΕΒΡΑ

   ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

   ΦΥΣΙΚΗ 

   ΧΗΜΕΙΑ

   ΑΡΧΑΙΑ

Οι μαθητές δύνανται να παρακολουθήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών 
ή να επιλέξουν τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο.

Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών A’, Β’ 
& Γ’ Γυμνασίου είναι η συμπλήρωση και κατα-
νόηση εννοιών, η δημιουργία υποδομών για 
την ομαλή ένταξη και προσαρμογή στις 
επόμενες τάξεις, η εξοικείωση με τις γραπτές 
εξετάσεις, η πορεία στο Ενιαίο Λύκειο και η 
εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου, 
διδάσκοντας τον μαθητή να μελετά σωστά.

Οι μαθητές δύνανται να παρακολουθήσουν 
ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών ή να 
επιλέξουν τα μαθήματα που τους ενδιαφέ-
ρουν περισσότερο και στα οποία 
χρειάζονται περαιτέρω στήριξη.

Προετοιμασία για τη διαδικασία εισαγωγής
στα πρότυπα Γυμνάσια & Λύκεια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
A’, B’ & Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ





ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Υπεύθυνο Σπουδών και τον Σύμβουλο 
Σταδιοδρομίας γίνεται προσωπική συνέντευξη του/της ενδιαφερόμενου/ης 
μαθητή/τριας και ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση των γονέων και 
των υποψηφίων για το πρόγραμμα σπουδών.
 
Στο πλαίσιο της κοινωνικής μας πολιτικής παρέχονται εκπτώσεις στα δίδακτρα
με κριτήρια οικονομικά και κοινωνικά.

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΑ.Λ.

ΣΠΟΥΔΕΣ

w
w

w
.f

o
to

ty
p

o
.g

r

Πλάτωνος 46 / 562 24 Εύοσμος / Θεσσαλονίκη

2310 700 118
frontistirio_proetoimazo
Proετοιμάζω

Φροντιστήρια Proετοιμάζω
www.proetoimazo.gr


