
ΚΕΝΤΡΟ ΞΈΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΤΗ 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

 

Τo κέντρο μας λειτούργησε για πρώτη φορά στην οδό Ρώμης 24 , Ροδίνι το 1989. Το 2014 

ανακαινίσαμε το χώρο πλήρως και εναρμονιστήκαμε με τον νέο κτηριακό νόμο περί 

εκπαιδευτηρίων. Με αυτή μας την κίνηση κάναμε το χώρο μας ακόμα πιο θελκτικό σε μικρούς και 

μεγάλους και δίνουμε τη δυνατότητα πρόσβασης και σε άτομα με κινητικά προβλήματα. 

 

Το φροντιστήριο είναι ένας χώρος όπου ζουν και συνεργάζονται για αρκετές ώρες πολλοί 

και διαφορετικοί άνθρωποι. Προκειμένου ο καθένας από αυτούς να μπορέσει να λειτουργήσει με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι αναγκαίος ο σεβασμός από όλους ορισμένων κοινών  

κανόνων. 

 

Εγγραφή στο κέντρο 

Προϋποθέσεις για την εγγραφή ενός μαθητή στο κέντρο ΚΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ είναι: 

• Η προσκόμιση του ελέγχου προόδου της προηγούμενης σχολικής χρονιάς στην περίπτωση 

που το παιδί προέρχεται από άλλο κέντρο για να συνεχίσει τις σπουδές του σε εμάς. 

• Η συμπλήρωση αίτησης εγγραφής από τον γονέα –  κηδεμόνα και του εγγράφου περί 

προστασίας δεδομένων. 

• Η προσωπική συνέντευξη του μαθητή με τον υπεύθυνο σπουδών του φροντιστηρίου στην 

περίπτωση που το παιδί προέρχεται από άλλο κέντρο για να συνεχίσει τις σπουδές του σε εμάς. 

• Η παρουσία ενός από τους γονείς και η υπογραφή από αυτόν της αίτησης  εγγραφής.  

 

 



Συγκρότηση τμημάτων 

Τα τμήματα του κέντρου ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΤΗ συγκροτούνται με κριτήριο το γνωστικό επίπεδο, έτσι 

ώστε όλοι οι μαθητές να βρίσκονται σε ομοιογενή τμήματα και να λαμβάνουν την κατάλληλη 

βοήθεια.  

Παρακολούθηση των μαθημάτων – έλεγχος απουσιών 

Η ολοκληρωμένη παρακολούθηση των μαθημάτων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση όλων 

των μαθητών. Αν σοβαροί λόγοι δεν επιτρέπουν την προσέλευση ενός μαθητή, οι γονείς του θα 

πρέπει εγκαίρως να ενημερώσουν την διδάσκουσα καθηγήτρια. Η προσέλευση των μαθητών 

πρέπει να μην γίνεται  νωρίτερα των δέκα λεπτών από την έναρξη του μαθήματος αλλά ούτε και 

αργότερα των πέντε λεπτών μετά την έναρξη. Σε περίπτωση κατά την οποία μαθητής καθυστερεί 

συστηματικά να προσέλθει στο μάθημα, ο υπεύθυνος καθηγητής έχει το δικαίωμα να του 

απαγορεύσει την είσοδο στην τάξη. 

 

 

Συμπεριφορά των μαθητών στους χώρους του φροντιστηρίου 

Κατά την παραμονή τους στο κέντρο, οι μαθητές θα πρέπει 

• να σέβονται τους χώρους και τον εξοπλισμό και να μην προκαλούν φθορές, 

• να μη μεταφέρουν στην τάξη φαγητά και ποτά, 



• να απενεργοποιούν οπωσδήποτε τα κινητά τους τηλέφωνα και να τα παραδίδουν στην 

καθηγήτρια κατά  την είσοδο τους στην τάξη. 
 

Αν κάποιος μαθητής παραβιάζει κατά σύστημα τους παραπάνω κανόνες, οι υπεύθυνοι έχουν το 

δικαίωμα να του ζητήσουν να αποχωρήσει από το χώρο ενημερώνοντας τους γονείς – κηδεμόνες 

του. 

Αργίες 

Το κέντρο δεν λειτουργεί κατά τις ημέρες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.Αυτές 

είναι : 28η Οκτωβρίου , 14η Νοεμβρίου (Πολιούχος), 17η Νοεμβρίου, 30η Ιανουαρίου (τριών 

ιεραρχών), 7η Μαρτίου (Εθνική τοπική εορτή),  Καθαρή Δευτέρα, 25η Μαρτίου.Για τις διακοπές 

των Χριστουγέννων και του Πάσχα όπως ορίζονται από το αρμόδιο Υπουργείο.   

 

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων 

• Σε προσωπικές συναντήσεις με τον υπεύθυνο σπουδών μετά από ραντεβού. 

• Κατά τη διάρκεια των τακτικών ενημερώσεων που οργανώνει το  Κέντρο μας  (παράδοση 

ελέγχων προόδου). 

 

 

 

 



Πληρωμή διδάκτρων 

Κατά τη χειμερινή περίοδο (Σεπτέμβριος-Μάιος), τα  δίδακτρα προκαταβάλλονται κατά το 

πρώτο επταήμερο κάθε μήνα. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, τα δίδακτρα που έχουν 

καταβληθεί δεν επιστρέφονται και απαιτείται η καταβολή διδάκτρων μέχρι και την ημέρα της 

αποχώρησης του μαθητή από το φροντιστήριο. 

Αν κάποιος σοβαρός λόγος εμποδίζει την έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων, ο κηδεμόνας θα 

πρέπει να μας ενημερώσει , ώστε να οριστεί νέα ημερομηνία καταβολής η οποία πάντως δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει τον τρέχοντα μήνα. Οι εξελίξεις του οικονομικού μας περιβάλλοντος μας 

υποχρεώνουν να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο χειρισμού της τήρησης των οικονομικών    

 

Απομάκρυνση μαθητή από το φροντιστήριο 

Η διεύθυνση σπουδών διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει από το φροντιστήριο όποιον 

μαθητή συστηματικά είτε αδιαφορεί για τη μαθησιακή διαδικασία είτε αγνοεί οποιονδήποτε από 

τους παραπάνω κανόνες. 

 

                                            ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

 

 


