'' Περί Γνώσεως''
Ένα Νέο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης με Καισαριανιώτες και Βυρωνιώτες
Καθηγητές-Δασκάλους στην καρδιά του Παγκρατίου.
Στα μέσα Μαϊου του 2015 με άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΠΠΕΠ /ΥΠΕΠΘ, ξεκίνησα
μαζί με επίλεκτους συνεργάτες συνοδοιπόρους καθηγητές μια ελπιδοφόρα προσπάθεια
ίδρυσης ενός σύγχρονου Φροντιστηρίου Μ.Ε. Στην καρδιά του Παγκρατίου και με
έμπνευση και όραμα το ονομάσαμε σημειολογικά «Περί Γνώσεως» . Είμαστε η Νέα
Φροντιστηριακή Πρόταση για μαθητές και μαθήτριες που κατοικούν στις περιοχές
Παγκρατίου, Βύρωνα,Καισαριανής,Υμηττού και όχι μόνο. Διαρκώς αξιολογούμε και
αναβαθμίζουμε την ποιότητα του εκπαιδευτικού μας έργου, κάνουμε αξιολόγηση
προσωπικού και συνεργατών και τα αποτελέσματα είναι απτά και μετρήσιμα.
Θεωρούμε ότι με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης, οι μαθητές αποκτούν την
ικανότητα να διαβάζουν και να σκέφτονται κριτικά με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων
τους για μάθηση.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του Γιώργου Φ. Σιώρη
Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Μ.Ε. «Περί Γνώσεως».
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καισαριανή. Απόφοιτος του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Καισαριανής και Απόφοιτος του Λυκείου Αρρένων Βύρωνος. Είμαι Μικρασιάτης 3ης γενιάς
από τη μητέρα μου και κατάγομαι από το Ίσαρι-Μεγαλόπολης της Αρκαδίας. Έγγαμος και
έχω μια κόρη και ένα γιό.
Σπούδασα Φυσικός, έχω Μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε Πειράματα Σύγχρονης Φυσικής,
Πτυχίο παρακολούθησης επιχορηγούμενου σεμιναρίου Πληροφορικής από την Ε.Ε.Φ –
Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι τακτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Σαν
εκπαιδευτικός καθηγητής – συγγραφέας της παράπλευρης παιδείας εργάστηκα σε

φροντιστήρια των Αθηνών και για δύο δεκαετίες ήμουν συνεργάτης του Εκπαιδευτικού
Οργανισμού Ρόμβος. Διετέλεσα καθηγητής Φυσικής και ΥΣΕΦΕ στην Ελληνογαλλική
Σχολή «Jeanne d” Arc» στον Πειραιά και στην Ελληνογαλλική Σχολή “Saint Joseph” στην
Πεύκη.
Απέκτησα μεταπτυχιακή εξειδίκευση και επιμόρφωση στην ''Ανάπτυξη Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων'' και στη ''Διδακτική των Φυσικών Επιστημών'' από το Ε.Κ.Π.Α. Τώρα
είμαι Διευθυντής Σπουδών του «Αναξαγόρειου» Κέντρου Διδασκαλίας και Εμβάθυνσης
Θ.Ε. και Συνεργάτης Καθηγητής Φυσικής Γυμνασίου-Λυκείου και Πανεπιστημιακών
Σπουδών ( e-tutor/ project manager ) στο e-learning του Kέντρου ΑΡΝΟΣ -Οn line
Education. Γνωρίζω Γαλλικά – Αγγλικά. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
απορία ή διευκρίνιση τυχόν χρειαστείτε.
Σας εύχομαι καλή πρόοδο. ΓΦΣ
Η φιλοσοφία μας
Στο φροντιστήριό μας αντιμετωπίζουμε την εκπαιδευτική διαδικασία όχι ως ένα αυστηρά
τυποποιημένο, στείρο σύστημα, που η γνώση διατίθεται με τον ίδιο και άκαμπτο τρόπο σε
όλους τους μαθητές. Για εμάς, στο «Περί Γνώσεως», η εκπαίδευση είναι μια συνισταμένη
ουσιαστικών και δημιουργικών διαδικασιών, που δομείται πάνω στους εξής βασικούς
άξονες:
1. Συστηματική και αποτελεσματική διδασκαλία του κάθε γνωστικού αντικειμένου –
μαθήματος από έμπειρους καθηγητές και καταξιωμένους επιστήμονες της εκπαίδευσης.
Αυτό επιτυγχάνεται με:
α) προγράμματα Σπουδών που καταρτίζονται με εξαιρετική επιμέλεια θέτοντας ως στόχο
την κατάκτηση και εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης, β) συνεχή αξιολόγηση της επίδοσης
των μαθητών, γ) Διαρκείς βελτιωτικές παρεμβάσεις στα προγράμματα σπουδών –
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης-, όπως επιπλέον ώρες ενισχυτικής
διδασκαλίας για την κάλυψη κενών.
2. Εξατομικευμένη διδασκαλία με βάση τις διαφορετικές ικανότητες – δεξιότητες, τις
διαφορετικές κλίσεις και τον ιδιαίτερο τρόπο και ρυθμό κατανόησης του κάθε μαθητή.
3. Χρήση και αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων εποπτικών μέσων διδασκαλίας –
διαδραστικού πίνακα, υπολογιστών, πολυμέσων, διαδικτύου – με στόχο το καλύτερο, το
πιο ευχάριστο και το πιο αποτελεσματικό μαθησιακό αποτέλεσμα.
4. Συχνή, ουσιαστική και δημιουργική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς και
κηδεμόνες των μαθητών μας.

5. Ψυχολογική υποστήριξη και ενθάρρυνση του μαθητή σε όλα τα στάδια της κοπιώδους
προσπάθειάς του με στόχο πάντα την επίτευξη των προσωπικών του στόχων.
6. Ανίχνευση τυχόν μαθησιακών δυσκολιών και στρατηγικές παρέμβασης από ειδικό
παιδαγωγό.

Οι καθηγητές μας
Στο φροντιστήριο μας, στο «Περί Γνώσεως», θεωρούμε ότι για την επίτευξη των
εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών στόχων καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο δάσκαλος, ο
καθηγητής.
Σε αυτό το πλαίσιο επιλέγουμε ως συνεργάτες μας ανθρώπους που διαθέτουν άρτια
επιστημονική κατάρτιση αλλά και παιδαγωγική συγκρότηση. Πάνω απ΄ όλα όμως
διακατέχονται από αγάπη για τους μαθητές και το αντικείμενό τους.
Με τις αδιαμφισβήτητες γνώσεις τους, με το πάθος τους για τη διδακτική διαδικασία και
την πλούσια εμπειρία τους γίνονται αρωγοί μας στη δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών
δομών με επίκεντρο την πολύπλευρη επιτυχία του κάθε μαθητή και την προαγωγή της
Γνώσης.
Συγκεκριμένα οι καθηγητές – συνεργάτες που διδάσκουν στο φροντιστήριό μας είναι :
·Λειβαδίτης Κ. Γιώργος – Μαθηματικός (Καισαριανιώτης ζεί στο Βύρωνα)
·Αργυροπούλου Κέλλυ – Οικονομολόγος (ζεί στο Παγκράτι)
·Σκλάβαινα – Ζακαίου Βάσω– Καθηγήτρια Πληροφορικής (ζεί στο Παγκράτι)
·Ιωάννα Σιάμου – Φιλόλογος
·Ελένη Μακρή- Φιλόλογος (Καισαριανιώτισσα ζεί στην Καισαριανή)
·Βάσω Κεχαγιά -Φιλόλογος(ζεί στο Παγκράτι)
·Κρυσταλλία Σ.Μαρκάκη – Ιστορικός -Φιλόλογος (ζεί στον Υμηττό)
·Μανώλης Αλισαβάκης – Χημικός (Βυρωνιώτης ζεί στον Καρέα)
·Γιώργος Φ. Σιώρης – Φυσικός (Διευθυντής) (Καισαριανιώτης ζεί στο Παγκράτι)

·Αντώνης Κόβας-Χημικός Μηχανικός (Ειδικός Επιμορφωτής)
·Κατερίνα Αραβαντινού-Βιολόγος
·Εύα Γ. Λειβαδίτη – Ψηφιακά Συστήματα, Γραμματειακή Υποστήριξη.
· Μαριφίλια Γ.Σιώρη – Φοιτήτρια Πληροφορικής Ο.Π.Α.,Γραμματέας.
Οργάνωση και διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Στη σύγχρονη εποχή της ραγδαίας διάδοσης της πληροφορίας ο ρόλος του καθηγητήδασκάλου λαμβάνει νέα υπόσταση. Ξεφεύγει από τo παραδοσιακo στενό πλαίσιο της
διδασκαλίας της σχολικής ύλης και βρίσκεται πολλές φορές στη θέση να πρέπει να
διαχειριστεί τις πληροφορίες που οι μαθητές ούτως ή άλλως λαμβάνουν στην
καθημερινότητά τους από πολλές πηγές.
Καθώς το ''Περί Γνώσεως'' ανοίγει σελίδα στην ένταση και την ποιότητα των υπηρεσιών
του για το Γυμνάσιο και το Λύκειο προχωρά δυναμικά και δίνει λύσεις στους μαθητές του.
Με καθημερινή προγραμματισμένη ευέλικτη διδασκαλία θέτει ως προτεραιότητα την άμεση
και διαδραστική προσφορά γνώσης. Επιδιώκει να διαχειριστεί τόσο την προβλεπόμενη
από το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας Γνώση όσο και αυτήν που ταχύτατα στις
ημέρες μας διαδίδεται από το Διαδίκτυο και να οδηγήσει τους μαθητές στη σωστή
αξιοποίησή της.
Αναφορικά με την τυποποίηση της διαδικασίας διδασκαλίας των διαφόρων γνωστικών
αντικειμένων ο καθηγητής, καθώς και συνολικά οι συνεργάτες του Φροντιστηρίου μας,
οφείλει να έχει κατά νου τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να εντοπίζονται στο σώμα των
μαθητών του και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αυτοί προσλαμβάνουν τη
γνώση που τους παρέχεται. Επομένως, οφείλει να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιοι είναι οι
διαφορετικοί τύποι μαθητή και να διαμορφώνει τη διδασκαλία του με τέτοιον τρόπο, ώστε
να ανταποκρίνεται σε όλους.
Αν η εικόνα και ο λόγος του καθηγητή αποτελούν το πρώτο βήμα στην εκπαιδευτική
διαδικασία, το δεύτερο και πιο σημαντικό βήμα θα πρέπει να διεξάγεται μέσω της
ενεργοποίησης του ίδιου του μαθητή.
Προκειμένου ο μαθητής να γίνει συμμέτοχος στην εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να
του παραχωρηθεί από τον καθηγητή ‘χώρος’ και άνεση λόγου και πράξης. Από το να
ακούει ο μαθητής απλά έναν καθηγητή να μιλάει είναι προτιμότερο και περισσότερο
αποτελεσματικό να δίνεται λόγος στον μαθητή και να διεξάγεται διάλογος με τελικό στόχο
τη σωκρατική διδασκαλία.
Επιπλέον, σημαντική για την αποτελεσματικότητα του μαθήματος είναι και η δυνατότητα
της επιλογής από τον μαθητή ακόμη και του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί, π.χ. ποιο

βίντεο θα προβληθεί στο μάθημα. Έχει ιδιαίτερη αξία να ακολουθηθούν τέτοιες διδακτικές
και παιδαγωγικές προσεγγίσεις που θα καταστήσουν τον μαθητή ανεξάρτητο από τον
καθηγητή στη μελέτη του. Τέλος, η ενεργός συμμετοχή ολοκληρώνεται με την εκτέλεση
κατά τη διάρκεια του μαθήματος διαφόρων δραστηριοτήτων και πειραμάτων
προσομοίωσης.
Ο καθηγητής σκηνοθετεί στο διαδραστικό πίνακα κατά τη διάρκεια του μαθήματος μια
παράσταση στην οποία συμμετέχουν όλοι οι μαθητές.
Στο συμβατικό φροντιστηριακό μάθημα αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με την επίλυση
ασκήσεων μέσα στην αίθουσα. Στο ''Περί Γνώσεως'' μάθημα οι δυνατότητες διαδραστικής
μάθησης αυξάνονται χάρη στα πολλά εργαλεία που προσφέρει το Διαδίκτυο.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή σε μορφή homework ο καθηγητής μπορεί να
χρησιμοποιεί διάφορες δραστηριότητες που θα κάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία
περισσότερο ελκυστική για τον μαθητή. Ας μην ξεχνάμε ότι μετά από τόσες ώρες
μαθήματος στο σχολείο ο μαθητής δε θέλει να περάσει ακόμη ένα τρίωρο ακούγοντας
έναν βαρετό καθηγητή να μιλά. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε το μάθημα παιχνίδι
ενεργοποιώντας τον μαθητή να συμβάλλει ο ίδιος στη διαδικασία της μάθησης.
Για την καλύτερη οργάνωση και την αποτελεσματική διεξαγωγή της εκπαιδευτικής
διαδικασίας απαιτείται έγκαιρος, ακριβής, ουσιαστικός και ολοκληρωμένος
προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι η
δημιουργία ενός ετήσιου πλάνου (syllabus) του μαθήματος ή των μαθημάτων που έχει
αναλάβει ο καθένας ώστε να ξέρουμε τα χρονικά πλαίσια μέσα στα οποία θα πρέπει να
έχουμε ολοκληρώσει την ύλη. Ενημερωνόμαστε από το Υπουργείο για τη διδακτέα ύλη του
τρέχοντος έτους και φτιάχνουμε ένα χρονοδιάγραμμα για την έγκαιρη ολοκλήρωσή της. Η
προβλεπόμενη ύλη θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Απριλίου (32 με 33
εβδομάδες) έτσι ώστε να αφιερώσουμε τις διδακτικές ώρες του Απριλίου-Μαΐου σε
επαναλήψεις και επίλυση θεμάτων που δυσκόλεψαν τους μαθητές.

Καρτέλα του Μαθητή και Γονείς
Χρήσιμο εργαλείο για την πληρέστερη και περισσότερο συγκροτημένη εικόνα της πορείας
του μαθητή είναι η διατήρηση της Καρτέλας του. Σε αυτήν ο καθηγητής θα αποτυπώνει

κάθε βήμα της πορείας του μαθητή και φροντίζει να την ανανεώνει συνεχώς με κάθε νέα
επίδοσή του θετική ή αρνητική. Θα υπάρχει μια καρτέλα ανά μαθητή και θα περιλαμβάνει
όλα τα μαθήματα που παρακολουθεί στο ''Περί Γνώσεως''. Σε αυτήν θα καταγράφουν όλοι
οι καθηγητές του τις επιδόσεις του σε όλα τα μαθήματα.
Αφενός η Καρτέλα του Μαθητή μπορεί να βοηθήσει τον καθηγητή να κάνει κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς μια στατιστική καταμέτρηση των σημείων στα οποία ο κάθε
μαθητής δεν έχει καλές επιδόσεις και αυτών στα οποία σημειώνει πρόοδο. Με αυτόν τον
τρόπο θα μπορεί να αναδιαμορφώνει, αν το θεωρεί αναγκαίο, τη διδασκαλία του και να την
προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών.
Αφετέρου η Καρτέλα του Μαθητή θα αποτελεί την καταγεγραμμένη βάση πάνω στην
οποία θα στηρίζεται η ενημέρωση των γονέων του μαθητή. Όπως θα φανεί και στις
επόμενες σελίδες, η επαφή του καθηγητή με τους γονείς θα είναι συνεχής και άμεση. Μια
διαμορφωμένη και μονίμως ενημερωμένη Καρτέλα θα διευκολύνει και θα ενισχύει την
άμεση επαφή που θα διατηρούν οι καθηγητές με τους γονείς των μαθητών.
Η ενημέρωση των γονέων αποτελεί σημαντική μέριμνα και ευθύνη της Διεύθυνσης
Σπουδών και του καθηγητή. Ο γονέας θέλει να είναι και πολλές φορές είναι εμπλεκόμενος
στην εξελικτική πορεία του μαθητή. Θέλει να γνωρίζει για την πρόοδό του.
Τα εργαλεία της online πλατφόρμας μας δίνουν την δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης των
γονέων σε αντίθεση με τα συμβατικά φροντιστήρια όπου η ενημέρωση γίνεται με
«ραντεβού». Παρακολουθώντας την εξέλιξη των μαθητών και συμπληρώνοντας την
Καρτέλα τους, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο καθηγητής συλλέγει τις πληροφορίες για
τον εκάστοτε μαθητή και τις μοιράζεται με τους γονείς.
Σαν Επίλογος
Ολοκληρώθηκε η λειτουργία της 2ης χρονιάς (2015-17 )και το Σεπτέμβριο του 2016
γιορτάσαμε τις σπουδαίες επιτυχίες (100%) των παιδιών μας στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις. Σας εγγυόμεθα ότι το εκπαιδευτικό μας έργο διαρκώς αξιολογείται ποσοτικά
και ποιοτικά για την διδακτική τέρψη των μαθητριών και των μαθητών μας. Οι συνεργάτες
καθηγητές του Φροντιστηρίου μας διαθέτουν Άδειες Διδασκαλίας των μαθημάτων της
ειδικότητάς τους, είναι εμπειρότατοι και υπεύθυνοι δάσκαλοι που εργάζονται σε μεγάλα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στελεχώνουν με σεβασμό την παράπλευρη ιδιωτική
Εκπαίδευση που παρέχουμε.Επισκεφθείτε το site μας για πληροφορίες:
www.perignoseos.edu.gr

Στο πλαίσιο αυτής της ενημερωτικής επιστολής, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι το
''Περί Γνώσεως'' σας περιμένει να γνωρίσετε από κοντά το δυναμικό του . Διδάσκονται όλα
τα μαθήματα Γυμνασίου, Λυκείου όλων των ομάδων προσανατολισμού για όλα τα
επιστημονικά πεδία, με τμήματα ολιγομελή, σε περιβάλλον σύγχρονο (170τμ) ,
χαρούμενο ,ανοικτό στην επικοινωνία με επιστημονικά άρτια διδασκαλία για απτά και
μετρήσιμα αποτελέσματα.
Καλή Σχολική Χρονιά !
Με μεγάλη εκτίμηση σε σας και τα παιδιά σας,
Καθ. Γιώργος Φ.Σιώρης -Φυσικός, Συγγραφέας, Πτυχιούχος Διδακτικής Φ.Ε.
Τηλ. 210-7563675 , Email: georgesioris@yahoo.gr .-

