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Το μάθημα ζωντανεύει με 
Διαδραστικούς πίνακες και Tablets σε 

κάθε αίθουσα
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Οι μαθητές μας 
κερδίζουν ένα χρόνο 

Εξαφανίσαµε την 
Πέµπτη Τάξη!

Είπαν για µας γονείς και µαθητές:
▶ Ευχαριστούµε για την άψογη διδακτική πρακτική, για την      
   άµεση και ουσιαστική συνεργασία και επικοινωνία.
▶ Χαίροµαι για την απόφασή µου να επιλέξω το «ΣΙΓΜΑ» και το  

        συστήνω ανεπιφύλακτα.
▶ Επέλεξα το «ΣΙΓΜΑ» χωρίς δεύτερη σκέψη γιατί διαθέτει µια µοντέρνα 

αντίληψη εκµάθησης της γλώσσας και το ευχάριστο περιβάλλον που επικρατεί  διευκολύνει 
τη συνεργασία.
▶ Το µάθηµα ήταν πολύ ευχάριστο. Ο µαθητής αποκτά ενεργητικό ρόλο.
▶ Κάτι πολύ θετικό που έχει το εκπαιδευτικό σας πρόγραµµα είναι ότι η περισσότερη δουλειά γίνεται  
    στη τάξη. Έτσι η δουλειά στο σπίτι έχει το χαρακτήρα της επανάληψης.
▶ Ένα µεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια σπουδών και ανεκτίµητων γνώσεων που   
    απέκτησαν τα παιδιά µου κοντά σας!
▶ Πίστευα ότι τα Γερµανικά είναι µια δύσκολη γλώσσα. Κι όµως καταφέρατε να κεντρίσετε το  
    ενδιαφέρον και τον ενθουσιασµό του παιδιού µου από την πρώτη κιόλας µέρα.
▶ Το µάθηµα ήταν πολύ ευχάριστο µε τον διαδραστικό πίνακα. Τα παιδιά µου ανυποµονούσαν να  
    έρθουν στο µάθηµα.
▶ Τα mock tests βοήθησαν πολύ τα παιδιά για να εξοικειωθούν µε τις εξετάσεις τους.
▶ Μου άρεσε ιδιαίτερα η ειλικρίνειά σας και το γεγονός ότι οι µαθητές αντιµετωπίζονται ο καθένας  
   σαν ξεχωριστή προσωπικότητα µε ιδιαίτερες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν.
▶ ∆εν είναι µόνο το µάθηµα. Η ενθάρρυνση στα παιδιά, η ψυχολογική υποστήριξη και η καθοδήγηση  
   στους γονείς είναι που κάνουν τη διαφορά.
▶ Τα παιδιά µου έχουν περάσει όλες τις εξετάσεις γλωσσοµάθειας µαζί σας, στα Αγγλικά και   
   Γερµανικά. Σας ευχαριστώ µέσα από την καρδιά µου. Καλή συνέχεια στο έργο σας!
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