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pre junior

ARISTON LEARNING STYLES
Ξοδεύεις πολλές ώρες σε ένα 
ανιαρό διάβασμα; Φοβάσαι πως 
έχεις κάποια μαθησιακή δυσκολία; 
 

ARISTON KIDS
Γνωρίστε καλύτερα την προσωπικότητα των παιδιών σας, 
ερμηνεύσετε τη συμπεριφορά τους και τις αντιδράσεις 
τους και δείτε τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.
ARISTON CANDIDATES (µαθητές)
Για τους μαθητές που προβληματίζονται σχετικά με το ποιο 
επάγγελμα τους ταιριάζει!

Για τους φοιτητές που αναζητούν το ιδανικό μεταπτυχιακό με 
βάση τις ικανότητες και τις κλίσεις τους.

ARISTON CANDIDATES (φοιτητές)

ARISTON CAREER REASSESSMENT
Αναζήτησε όλα τα εναλλακτικά εργασιακά περιβάλλοντα που
ταιριάζουν στην προσωπικότητά σου και επαναπροσανατόλισε
την καριέρα σου!

Μια συνεργασία των Εκπαιδευτικών Κέντρων Ζορµπαλή - Μουρίκης 
µε την Computer Academy Psychometric Series.

TECHNOLOGY CORNER PRIVATE LESSONS INTENSIVE SUMMERCOURSES

INTERACTIVE BOARDS

STUDENT SUPPORT

Διαδραστικοί Πίνακες
Οι ∆ιαδραστικοί Πίνακες κάνουν την εκµάθηση της 
γλώσσας παιχνίδι χρωµάτων, εικόνων και ήχων, 
συντελώντας στην εµπέδωση της γνώσης.

Η πληροφορική συνιστά ένα ανα-
πόσπαστο κοµµάτι πολλών τοµέων 
της σύγχρονης κοινωνίας και στο 
χώρο της εκπαίδευσης συντελεί 
στην απλή, γρήγορη κι ευχάριστη 
εµπέδωση της νέας γνώσης.

Στο σχολείο µας ή 
στο σπίτι, ευέλικτα 
προγράµµατα και ωράρια, 
υπό τη συνεχή επίβλεψη 
της ∆ιεύθυνσης Σπουδών.

Κερδίστε µία ολόκληρη χρονιά
σε 6 εβδομάδες!
Χωρίς κενά και ελλείψεις, φθάνετε 
συντοµότερα στην απόκτηση των 
µεγάλων πτυχίων.

∆ΩΡΕΑΝ! •  ∆ΩΡΕΑΝ  µαθήµατα στους µαθητές που 
αντιµετωπίζουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς

•  ∆ΩΡΕΑΝ βοηθητικά µαθήµατα στους 
καινούριους µαθητές, µέχρι να ενσωµατωθούν 
στα αντίστοιχα τµήµατα

•  ∆ΩΡΕΑΝ επιπλέον ώρες διδασκαλίας στους 
υποψήφιους όλων των πτυχίων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ενηµέρωσης προόδου µε τους γονείς κάθε µαθητή, από τους 
διευθυντές σπουδών.

∆ΩΡΕΑΝ 
προγράµµατα εξοικείωσης για Γαλλικά & Γερµανικά.

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΣ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ

Γνωρίστε µας καλύτερα: www.zorbali-mourikis.gr

για την πείρα τους και τις αξιόλογες σπουδές τους στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Μέσα από σεµινάρια επιµορφώνονται και 
µετεκπαιδεύονται διαρκώς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Αποκτήστε προβάδισµα στην αγορά εργασίας, µε τη βοήθεια
των ειδικών στην ξενόγλωσση εκπαίδευση ενηλίκων:

Προετοιµασία για πτυχία Αγγλικών από 80€ /µήνα
(αφορά group άνω των 4 ενηλίκων)

• ∆ωρεάν διαγνωστικό τεστ (placement test) για τον
εντοπισµό του πραγµατικού επιπέδου γνώσης
• ∆ωρεάν συµβουλευτική συνεδρία µε τον ∆ιευθυντή
Σπουδών
• ∆ωρεάν βιβλία για το Α’ επίπεδο
• ∆ωρεάν πρόσβαση σε πλατφόρµα E-learning

• γρήγορα, ευέλικτα και ειδικά σχεδιασµένα, για ενήλικες,
προγράµµατα σπουδών
• διδασκόµενη ύλη, που καλύπτεται στην τάξη
• δοκιµασµένη βιβλιογραφία και πρόσβαση µέσω Internet,
σε τράπεζα ασκήσεων, για περαιτέρω εξάσκηση
• Business English

Γνωρίστε µας καλύτερα: www.englishexperts.gr

Με εκτίµηση,
Ηλίας Μουρίκης

∆ιευθυντής Σπουδών

Τα σχολεία µας προσφέρουν όλα τα
πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας.

∆είτε τα αναλυτικά στο
www.zorbali-mourikis.gr

Προετοιµασία για όλα τα επίπεδα
του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΑΣΕΠ)
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Προετοιµασία για τις
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ για:

Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική, Ιταλική και
Ισπανική Φιλολογία

Κ Ε Ν Τ Ρ Α  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ
Πρ

ογράµµατα από

40€

∆ΩΡΕΑΝ

100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ !

Απεριόριστη εξάσκηση
σε αυτοµατοποιηµένη
πλατφόρµα

Ευέλικτα, ολιγοµελή τµήµατα
Εξετάσεις στα Κέντρα µας κάθε µήνα

www.zorbali-mourikis.gr

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΣΕΙΡΑ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ TESTS

Οι γονείς σου και οι καθηγητές σου παραπονιούνται για τους 
βαθμούς σου; Η λύση είναι μία! Κάνε το Ariston Learning Styles, 
πάρε απαντήσεις για όλα και μάθε τον τρόπο να μαθαίνεις 
πιο εύκολα και γρήγορα! 

Οι ENGLISH EXPERTS δηµιουργήθηκαν από µία οµάδα 
έµπειρων και καταξιωµένων εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, 
µε όραµα και φιλοδοξία την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης 
υψηλού επιπέδου.
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