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Λίστα καθηγητών με την ειδικότητά τους 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ν. ΘΕΟΥ

Σ. ΜΠΑΚΑΡΟΥ
Μ. ΣΤΑΜΑΤΗ

ΑΘ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Λ.ΤΣΙΑΧΑ
Κ.ΤΣΙΩΤΗ

ΦΥΣΙΚΗ
ΕΛ. ΓΚΑΖΟΥΛ

ΑΘ. ΓΚΙΝΤΣΙΟΥΔΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
Β. ΜΑΚΡΥΓΕΡΓΟΣ

Β. ΠΑΠΑΡΗ
ΑΜ. ΦΟΛΟΥΛΗ

ΓΡ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Μ. ΚΑΡΒΕΛΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ
ΚΛ. ΖΙΟΥΡΑ
Γ. ΠΑΤΗΛΑ

Α. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Κ. ΠΛΙΑΚΑ
Φ. ΦΟΥΡΛΗ

ΧΗΜΕΙΑ
Μ. ΚΑΡΑΦΕΡΓΙΑ

ΑΟΔΕ-ΑΟΘ
Κ. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ρ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γ.ΣΙΑΦΑΚΑΣ

Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΤΑΜΠΟΣΗ
ΒΑΣΩ

ΧΗΜΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΥ
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Η έκδοση του παρόντος οδηγού σπουδών φιλοδοξεί να αποτελέσει πολύτιµο βοηθό, για να γνωρίσετε τo 
φροντιστήριό µας και τη δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος. Αποτελεί ένα ελάχιστο δείγµα της ποιοτικής 
και συστηµικής µας εργασίας, που έχουν αναδείξει το φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ πρωτοπόρο στον 
εκπαιδευτικό στίβο της πόλης.

Το φροντιστήριό µας από την ίδρυσή του ειδικεύεται στην άρτια προετοιµασία των µαθητών για την 
εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Συµµάχους στην προσπάθειά µας αυτή αποτελούν το άριστα 
καταρτισµένο διδακτικό προσωπικό, η έκδοση φροντιστηριακών συγγραµµάτων για την εµπέδωση της 
ύλης, η ενηµέρωση των µαθητών µας για όλες τις σχολές του µηχανογραφικού και η διεξαγωγή 
σεµιναρίων επαγγελµατικού προσανατολισµού και τεστ ενδιαφερόντων.
Οι επιτυχίες των µαθητών µας αποτελούν επιβράβευση του έργου µας κι απόδειξη της ποιοτικής 
εκπαίδευσης που προσφέρουµε.

Ελάτε να µας γνωρίσετε και να διαπιστώσετε την υπευθυνότητα και τον επαγγελµατισµό µας!  



Το νέο µας site δίνει χρήσιµες πληροφορίες σε όλους τους µαθητές.
Στις σελίδες του, µαθητές και γονείς µπορούν να βρουν:

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΟ INTERNET

Τις εκδόσεις του φροντιστηρίου
Βάσεις και πληροφορίες σχολών όλων των επιστηµονικών πεδίων
Εβδοµαδιαίες εργασίες για όλα τα µαθήµατα όλων των τάξεων
Προγράµµατα σπουδών για όλες τις τάξεις του Γυµνασίου και Λυκείου
Θέµατα κι απαντήσεις πανελλαδικών εξετάσεων προηγούµενων ετών
Προτεινόµενα θέµατα εξετάσεων
Βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
Πρόγραµµα υπολογισµού µορίων
Επιτυχόντες µαθητές προηγούµενων ετών
Οδηγούς σπουδών
Χρήσιµους εκπαιδευτικούς συνδέσµους
Εκπαιδευτικά νέα
Διαγωνίσµατα προσοµοίωσης
Διαγνωστικά τεστ και κριτήρια αξιολόγησης
Βιογραφικά και προσωπικά βοηθήµατα καθηγητών



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι µαθητές της Γ΄Λυκείου ξεκινούν την προ- 
ετοιµασία τους στα µέσα Αυγούστου σε θερινά 
τµήµατα, µέχρι και την έναρξη του σχολικού 
έτους, παρακολουθώντας ένα ενισχυµένο 
πρόγραµµα διδασκαλίας. Τα µαθήµατα συνε- 
χίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού 
έτους µέχρι και την έναρξη των εξετάσεων.

Tο φροντιστήριο προηγείται πάντοτε στην 
παράδοση των µαθηµάτων έναντι του 

σχολείου και ολοκληρώνει την ύλη των 
εξετάσεων έγκαιρα, ώστε να πραγµατο- 

ποιούνται επεναλήψεις σε όλα τα 
µαθήµατα µε τον πιο φροντισµένο τρόπο.

Επιστηµονικά πεδία

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΟΡΙΩΝ

Κύκλος Οικονοµίας &
Πληροφορικής

3ο Πεδίο
ΒΓΠ 2 ώρες

4ο Πεδίο
ΑΟΘ 3 ώρες

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΝΕΦ 

3 ώρες

5 ώρες

3 ώρες

ΥΠ
Ο

ΧΡ
ΕΩ

ΤΙ
Κ

Α

Κύκλος Θετικών
Σπουδών

3ο Πεδίο
Βιολογία Οµ. 

3 ώρες

2ο Πεδίο
Μαθηµατικά Οµ. 

5 ώρες

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ 

3 ώρες

4 ώρες

4 ώρες

ΥΠ
Ο

ΧΡ
ΕΩ

ΤΙ
Κ

Α

Κύκλος Ανθρωπιστικών & 
Νοµικών Σπουδών

1ο Πεδίο
Λατινικά Οµ.

3 ώρες

3ο Πεδίο
ΒΓΠ 2 ώρες

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 

3 ώρες

8 ώρες

3 ώρες

ΥΠ
Ο

ΧΡ
ΕΩ

ΤΙ
Κ

Α
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Ανθρωπιστικές, Νοµικές & Κοινωνικές Επιστήµες

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήµες

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Επιστήµες Υγείας & Ζωής

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Επιστήµες Οικονοµίας & Πληροφορική



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι µαθητές της Β’ Λυκείου παρακολουθούν στο φροντιστήριο µαθήµατα που σχετίζο- 
νται µε την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει και παράλληλα προετοιµάζονται σε 
µαθήµατα που σχετίζονται µε την εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών. Ο στόχος µας κι 
εδώ είναι διπλός: αφενός να ανταπεξέλθουν µε πλήρη επιτυχία στις απαιτήσεις της 
διδακτέας κι εξεταστέας ύλης της Β’ Λυκείου και αφετέρου να καλύψουν ένα µέρος της 
ύλης των µαθηµάτων της Γ’ Λυκείου, γεγονός που θα τους δώσει την ευκαιρία να 
ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις της επόµενης χρονιάς.

Ανθρωπιστικός Κύκλος Θετικός Κύκλος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ.

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝ.

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΧΗΜΕΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
(ΠΡΟΕΤ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΦΥΣΙΚΗ (ΠΡΟΕΤ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ(ΠΡΟΕΤ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝ.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΠΡΟΕΤ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΙΣΤΟΡΙΑ (ΠΡΟΕΤ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΑΡΧΑΙΑ (ΠΡΟΕΤ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΕΚΘΕΣΗ

ΑΛΓΕΒΡΑ

5 ώρες

2 ώρες

1 ώρα

1 ώρα

3 ώρες

2 ώρες

Κύκλος Οικονοµίας και Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝ.

Α.Ο.Θ. (ΠΡΟΕΤ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

Α.Ν.Ε.Φ. (ΠΡΟΕΤ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
(ΠΡΟΕΤ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΕΚΘΕΣΗ

3 ώρες

1 ώρα

1 ώρα

2 ώρες

2 ώρες

3 ώρες

3 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

3 ώρες



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι µαθητές της Α’ Λυκείου, που φοιτούν στο φροντιστήριό µάς, δεν έχουν µοναδικό 
στόχο την επίτευξη υψηλής βαθµολογίας στο σχολείο. Εξίσου σηµαντικό στόχο για 
εµας αποτελεί και η παροχή βοήθειας σε αυτούς, προκειµένου να επιλέξουν την 
κατάλληλη κατεύθυνση σπουδών στην επόµενη τάξη. Αυτός είναι και ο λόγος που µας 
ωθεί να τους παρέχουµε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, για να αποκτήσουν όλα τα 
απαραίτητα εφόδια για την επόµενη τάξη και κατ’ επέκταση για τις πανελλαδικές 
εξετάσεις.

Οι µαθητές των τάξεων του Γυµνασίου ξεκινούν τη φοίτησή τους µε την έναρξη του 
σχολικού έτους. Βασικός  µας στόχος είναι η άριστη προετοιµασία τους για να µπορούν 
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στο Γυµνάσιο και παράλληλα να ενταχθούν 
οµαλά στην πρόκληση του Λυκείου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΧΑΙΑ

2+1 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

2 ώρες

3+1 ώρες

* Παρέχεται πρόσθετη Διδακτική Υποστήριξη.

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 2 ώρες
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ώρες

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 ώρες
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ώρες 

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 ώρες
ΦΥΣΙΚΗ 2 ώρες
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 ώρες



ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Τα βιβλία - φυλλάδια που συγγράφονται από τους καθηγητές του φροντιστηρίου 

ΠΡΟΤΥΠΟ αποτελούν βασικό εργαλείο για την καλύτερη αφοµοίωση της γνώσης. Είναι 

εύχρηστα, απόλυτα ενηµερωµένα, λειτουργικά και συµπλη- ρώνουν το µάθηµα 

ενισχύοντας τη διδασκαλία κατά την ώρα της µελέτης του µαθητή, καθώς το παιδί 

µπορεί στις σελίδες τους να βρει βασικά σηµεία της θεωρίας, υποδειγµατικά λυµένα 

θέµατα, ερµηνευτικά σχόλια κι ασκήσεις.

Οι εκδόσεις  Χατζηθωµά  αποτελούν την πιο 
εµπεριστατωµένη διδακτική πρόταση του γλωσσικού 
µαθήµατος της Έκφρασης - Έκθεσης και είναι 
εναρµονισµένα µε τις απαιτήσεις και τη µεθοδολογία 
του Νέου Συστήµατος Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής 
Γλώσσας.
Καλύπτουν πλήρως  τις έννοιες όλων των τάξεων του 
Λυκείου και δίκαια επιλέγονται από τους µεγαλύτερους 
φροντιστηριακούς  οργανισµούς καθώς και τα ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια όλης της χώρας , συµπεριλαµβανοµέ- 
νου και του Προτύπου Λάρισας.

Διαµαντής Γιώργος
Επιστηµονικός  Συνεργάτης των εκδόσεων Χατζηθωµά.
Υπεύθυνος Φιλολογικού τµήµατος του φροντστηρίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ.
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κεντρικό εκπαιδευτήριο
παπαναστασίου 56 & παπακυριαζή

λάρισα, κέντρο
Τηλέφωνο: +30 2410 560902

εκπαιδευτήριο οδού Βόλου 
Βόλου 4

λάρισα, κέντρο
Τηλέφωνο: +30 2410 560902

εκπαιδευτήριο νέαπολη
καραολή δηµητρίου 2 & 1ης µεραρχίας

λάρισα, νεάπολη
Τηλέφωνο: +30 2414 000563

εκπαιδευτήριο νέα πολιτεία
σικελιώτη 38 

λάρισα, νέα πολιτεία
Τηλέφωνο: +30 2414 000978 

Το φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ βρίσκεται πλέον σε τρία σηµεία της Λάρισας για να καλύψει τις ανάγκες των µαθητών 
όλης της πόλης µας. Σε συνεργασία µε τον φίλο και συνάδερφο κ. Αντώνη Δήµου δηµιουργήσαµε από κοινού το 
2014 έναν νέο φροντιστηριακό χώρο στη συνοικία της Νέας Πολιτείας. Tον Ιούνιο του 2016  µε τους εξαίρετους 
συναδέρφους κ. Στέλιο Κοφίνα και κ. Αλέξανδρο Παπαγεωργίου εγκαινιάσαµε ένα καινούριο φροντιστηριακό 
χώρο στη συνοικία της Νεάπολης. Από τον Σεπτέµβριο του 2017 η οικογένειά µας µεγαλώνει καθώς µε τον φίλο 
κ. Κώστα Γιαλαµά εγκαινιάζουµε ένα καινούριο φροντιστηριακό χώρο στην οδό Βόλου και αριθµό 4.

Οι φροντισµένες αίθουσες κι η αισθητική των χώρων εξασφαλίζουν καλύτερη διάθεση κι ενισχύουν την προσοχή 
των µαθητών. Η γενικότερη διαρρύθµιση των κτιριακών εγκαταστάσεων εκφράζει τη διαφορετική παιδαγωγική 
µας αντίληψη, η οποία βασίζεται τόσο στην ψυχολογία όσο και στην εξυπηρέτηση των πρακτικών αναγκών, που 
απαιτεί ειδικά µελετηµένους χώρους. 


