ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Μάιος 2019
Ενημέρωση για τη Νέα Σχολική Χρονιά
Αγαπητοί μας Γονείς – Αγαπημένα μας παιδιά,
Το Σχολείο μας εκφράζει τις καλύτερες ευχές για Υγεία – Ευτυχία – Πρόοδο.
Με την επιστολή αυτή θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που όλα τα
χρόνια εμπιστεύεστε την εκπαίδευση των παιδιών σας σε εμάς. Η συνεχής
πορεία επιτυχιών μας δεσμεύει να συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος και δύναμη,
ώστε να προσφέρουμε την γνώση με τους καλύτερους και τους αξιότερους
καθηγητές μας .
Η εκπαίδευση ξένων γλωσσών θέλει εμπειρία και σωστή
καθοδήγηση!
Θα εμπιστευόσασταν καθηγητές που απλά μιλούν την γλώσσα και δεν
ελέγχονται;
Εμπιστευτείτε την οργάνωση – τεχνογνωσία – εγγύηση που προσφέρει
το μοναδικά παγκοσμίως αναγνωρισμένο δίκτυο σπουδών ΑΧΟΝ.
Την νέα σχολική χρονιά 2019 – 2020 θα εντάξουμε στα προγράμματά
μας ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το BrainOBrain, που
σχετίζεται με την διδασκαλία ανάπτυξης της λειτουργίας του εγκεφάλου
παιδιών ηλικίας 6 έως 15 χρόνων (Διαβάστε λεπτομέρειες στο ένθετο που
ακολουθεί).
Επίσης θέλουμε να σας ενημερώσουμε για την γενική λειτουργία του
Σχολείου μας, καθώς και για το κόστος των διδάκτρων της νέας Σχολικής
χρονιάς 2019-2020.

Α. EΓΓΡΑΦΕΣ
Οι περισσότεροι σπουδαστές θα έχουν τακτοποιηθεί στα νέα τους
τμήματα από τον Μάιο. Για να κατοχυρωθεί όμως η θέση, θα πρέπει η
εγγραφή να γίνει μέσα στον Ιούνιο. Σε διαφορετική περίπτωση (εγγραφή τον
Σεπτέμβριο) θα καλυφθούν μόνο οι κενές θέσεις των τμημάτων.

Μόνο για προεγγραφές και πληρωμή της πρώτης δόσης μέχρι 28 Ιουνίου θα
εφαρμοστεί η ίδια έκπτωση, η οποία εφαρμόζεται αυστηρά στους νέους
σπουδαστές και η οποία αναφέρεται στο τέλος του εγγράφου.
Επίσης εγγραφές θα γίνονται από Δευτέρα 26 Αυγούστου και ώρα
17:00 - 21:00.

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Το Σχολείο θα λειτουργήσει από 23/9/2019 έως 29/5/2020 χωρίς καμιά
διακοπή, εκτός από τις επίσημες αργίες. Τις σχολικές γιορτές 27 Οκτ, 17 Νοε,
07 Ιαν και 24 Μαρ θα γίνουν κανονικά μαθήματα.
Η ενημέρωση θα γίνει ως εξής:
-

Όλοι οι Γονείς των νέων σπουδαστών θα ενημερωθούν για την μελέτη των
παιδιών στο σπίτι, για τη χρήση των βιβλίων ΑΧΟΝ και της on line
εκπαίδευσης στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

-

Όσοι Γονείς επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από τους
καθηγητές των παιδιών τους το 2ο δεκαήμερο του Οκτωβρίου στο τέλος κάθε
διδακτικής ώρας.
-

Τριμηνιαίες συναντήσεις και επίδοση ελέγχων θα γίνουν τις ημερομηνίες:
Σάββατο 21/12/2019, Σάββατο 21/03/2020, και Βεβαιώσεις σπουδών
Σάββατο 30/05/2020.

-

Για το θέμα των απουσιών, της καθημερινής απόδοσης του σπουδαστή,
καθώς και τη διδαχθείσα ύλη μπορείτε να ενημερώνεστε άμεσα από την
Online πλατφόρμα. Εάν ωστόσο κάποιος σπουδαστής έχει πρόβλημα
απόδοσης, θα ενημερώνεστε αμέσως από το Σχολείο και συγχρόνως εμείς θα
προσφέρουμε βοήθεια στο παιδί εντελώς δωρεάν.

-

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου παιδείας τα κινητά πρέπει να είναι
απενεργοποιημένα κατά την διάρκεια του μαθήματος. Καλό όμως θα είναι
εμείς οι Γονείς να μην επιτρέπουμε τη χρήση κινητού στο Σχολείο γενικά.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Τα δίδακτρα κάθε σπουδαστή καταβάλλονται σε δόσεις, οι οποίες είναι
προκαθορισμένες και εξοφλούνται μέχρι τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο.
Σας παρακαλούμε να μην καθυστερείτε την εξόφληση των ποσών, γιατί μετά
η εξόφληση γίνεται όλο και περισσότερο δύσκολη για εσάς.
Ενημερωτικά σας πληροφορούμε ότι ο σπουδαστής που διακόπτει μέχρι
31/10 οφείλει την καταβολή του 1/3ου των διδάκτρων, μέχρι 31/12 του 1/2ου
και μετά ολόκληρου του ποσού.
Δ. ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Σήμερα πλέον, Αγαπητοί μας Γονείς, η δεύτερη Ξένη Γλώσσα έχει γίνει
απαραίτητη περισσότερο και από ένα πτυχίο.
Αποτελεί πλέον ένα από τα σπουδαιότερα κριτήρια πρόσληψης σε
κάποια εργασία δίνοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα και συντελεί στην
επαγγελματική αποκατάσταση του κάθε νέου.
Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε όλοι οι μαθητές που είναι επιμελείς
να μάθουν οπωσδήποτε μια δεύτερη Γλώσσα, εκτός της Αγγλικής (ξεκινώντας
στην Πέμπτη ή Έκτη Δημοτικού).
Ο Όμιλος ΑΧΟΝ έχει φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια να οργανώσει
τέλεια τις Σπουδές αυτές. Έτσι σήμερα τα παιδιά μας μπορούν σε 3 – 4 χρόνια
να σπουδάσουν την Γαλλική ή την Γερμανική Γλώσσα και αν θελήσουν
μπορούν να φτάσουν μέχρι και Καθηγητές Γαλλικών ή Γερμανικών
φοιτώντας 2 χρόνια επιπλέον.
Επίσης σε 2 – 4 χρόνια σπουδάζουν την Ιταλική, Ισπανική Γλώσσα και
μπορούν να φτάσουν μέχρι το επίπεδο καθηγητή Ιταλικής ή Ισπανικής
Γλώσσας.
Με εκτίμηση
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

