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O Νικόλας είναι  ιδρυτής και Chief Executive Officer 
της EQnomics® Consulting καθώς και πιστοποιημένος 
Business Strategist και Excellence Trainer.

Αποφοίτησε από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών Pierce 
College,  απέκτησε πτυχίο Πανεπιστημίου  Business 
Economics  με διάκριση από το  University of London 
– QMW  και έπειτα προχώρησε σε μεταπτυχιακές 
σπουδές σε  Διεθνή Χρηματοοικονομικά, τις οποίες 
ολοκλήρωσε στο University of Surrey.

Ξεκίνησε την καριέρα του κατέχοντας ανώτερες 
θέσεις στην Royal Dutch Shell, όπου διεύθυνε πολλές 
γεωγραφικές περιοχές ανά τον κόσμο κατέχοντας θέσεις 
διοικητικών αρμοδιοτήτων στους τομείς της Ενέργειας, 
της Τεχνολογίας, της Ναυτιλίας και των Επενδυτικών 
Οργανισμών.

Το αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχίας του, αναδείχθηκε 
μέσα από τη δημιουργία και τη διοίκηση στελεχών 

και ομάδων, καθώς και από το χειρισμό συμφωνιών 
υψηλής αξίας, οργανώσεων και ανθρώπινου δυναμικού. 
Η πολύπλευρη εμπειρία του προέρχεται από τους τομείς 
General Directorship & Strategy, Operations & 
Finance, Sales & Marketing, Supply & Distribution, 
Change Management, HR, Fund Management, 
Project Management, PPCs and M&As.

Ο συνδυασμός των γνώσεων που έχει αποκτήσει έπειτα 
από σχεδόν 20 χρόνια στον εργασιακό χώρο, είναι 
αυτό που του δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται, 
να συμβουλεύει και να εκπαιδεύει οργανισμούς, 
ομάδες και άτομα έτσι ώστε να φέρνουν τα πιο άριστα 
αποτελέσματα που μπορούν.

Έχει δύο κόρες με τις οποίες του αρέσει να ασχολείται 
ενεργά ανατρέφοντάς τες, ζει στην Αθήνα και είναι 
δίγλωσσος στα Ελληνικά και τα Αγγλικά. Μιλάει πολύ 
καλά Ισπανικά και συνεργάζεται με οργανισμούς και 
επιχειρηματίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Μίνα είναι συνιδρύτρια και Chief Academic 
Officer  της  EQnomics® Consulting με εξειδίκευση στη 
Στρατηγική Εξετάσεων και την Εκπαίδευση Αριστείας.

Μέρος των καθηκόντων της είναι να δίνει στους εκπαι-
δευόμενούς τα τεχνικά εργαλεία με τα οποία να θέτουν 
και να πετυχαίνουν τους στόχους τους στους τομείς 
με τη μεγαλύτερη βαρύτητα: καριέρα,  προσωπικές 
σχέσεις, υγεία και εκπαίδευση.

Ως Trainer με εξειδίκευση στους εφήβους, τη στρα-
τηγική εξετάσεων και την αντιμετώπιση καταστά-
σεων υψηλού στρες, δίνει βάση στο να απομακρύ-
νει  τα  εμπόδια και να ανοίγει  το δρόμο για το άτομο 
ώστε να ξεδιπλώσει τη δυναμική του. 

Ο Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Κύκλων, η Συμβουλευ-
τική Σπουδαστών, η Προετοιμασία Συνέντευξης και 
η Στρατηγική Εξετάσεων είναι τα δυνατά της σημεία.

Ως άνθρωπος υποστηρίζει ότι η γνώση είναι πρόοδος, 
πιστεύει στη δια βίου μάθηση και παρακολουθεί επι-
σταμένα τις εξελίξεις στον τομέα των επιχειρήσεων.

Είναι απόφοιτος του I.B., ολοκλήρωσε ετήσιο πρόγραμμα 
σπουδών στην ψυχολογία στο Sussex University, απέκτη-
σε πτυχίο στη Μετάφραση από το Πανεπιστήμιο του Στρα-
σβούργου, πιστοποιήθηκε ως εκπαιδευτικός και εξετά-
στρια από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και πρόσφατα 
ως NLP Business and Personal Practitioner.

Διαρκώς αναζητά το επόμενο θέμα το οποίο θα εξελίξει, 
πάντα με απώτερο σκοπό το πώς θα το ενσωματώσει 
στα Training της EQnomics® ,  έτσι ώστε να βελτιωθεί η 
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η αγαπημένη της ασχολία είναι να περνάει χρόνο 
με τις δύο της κόρες και να πειραματίζεται 
με νέες συνταγές και γεύσεις!

www.eqnomics.org

Ιδρυτής και C.E.O. 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩρΟΥ
www.linkedin.com/in/ngt07

Συνιδρύτρια & C.A.O.

ΜΙΝΑ ΚΑρΑΘΑΝΑΣΗ ΘΕΟΔΩρΟΥ
www.linkedin.com/in/mkt33

Καλωσορίσατε!

Η ΙΔρΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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“80% της Επιτυχίας εξαρτάται 
από τον ΤΡΟΠΟ που 

ΣΚΕΦΤΕΣΑΙ!”

 ΤΟ DNA ΜΑΣ

ΠρΟΣΩΠΟΠΟΙΟΥΜΕ
ξεκινάμε τη συνεργασία μας 

σεβόμενοι το πώς λειτουργείτε 
εσείς

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ
τον τρόπο, τον χρόνο και τα 
μετρήσιμα αποτελέσματα

ΔΙΑΓΝΩΣΚΟΥΜΕ
ποιοι είναι οι τομείς που 

χρειάζονται υποστήριξη, αλλαγή 
και επαναπροσδιορισμό

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

ΕΝΕρΓΟΠΟΙΟΥΜΕ
στρατηγικές λύσεις που θα 

φέρουν τα αποτελέσματα που 
θέλετε

ΔΗΜΙΟΥρΓΟΥΜΕ
ένα ολιστικό πρόγραμμα που 
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες 

σας

ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ
παραμένουμε σε επαφή για να 

σας υποστηρίζουμε στο να κάνετε 
πράξη αυτά που μάθατε

ΤΟ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ
••• ΜΕ •••

ΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ!

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΟρΕΙΑ
••• ΜΕ •••

ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
••• ΜΕ •••

ΚΕρΔΟΦΟρΑ ΕΠΙΧΕΙρΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕρΓΑΣΙΑΚΗ ΠρΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
••• ΜΕ •••

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΤΑΔΙΟΔρΟΜΙΑ

ΤΙ ΓΕΦΥρΩΝΟΥΜΕ

Είμαστε ένας οργανισμός με εξειδίκευση στην Επιχειρηματική & Ακαδημαϊκή Επιτυχία, 
 με κίνητρο το πάθος για την ενίσχυση της επιχείρησης, της ομάδας και του ατόμου ώστε να 

φέρουν τα αποτελέσματα που θέλουν και να επιτύχουν τους υψηλότερους στόχους τους.

Μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και ανατρεπτικά τεχνολογικά επιτεύγματα,  
είναι οι ανθρώπινες δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης (soft skills) που εγγυώνται την 

επιτυχία στο Ακαδημαϊκό και Επιχειρηματικό πεδίο του μέλλοντος.

Το απαραίτητο στοιχείο στο 
οποίο οφείλουμε τη δημιουργία 
της ανθρώπινης σκέψης και της 

κίνησής μας.

Όλες οι δυνατότητες που 
προκύπτουν από τον άπειρο 

συνδυασμό των σκέψεων και 
κινήσεών μας.

Βάζοντας την απαραίτητη τάξη (Νόμος) στις 
σκέψεις και τις κινήσεις μας,  οδηγούμαστε 

εκεί που θέλουμε να πάμε και στοχεύουμε στα 
αποτελέσματα που επιθυμούμε, είτε σαν Άτομα 

είτε σαν μέλη μιας Ομάδας.

Elecτro Quantum nomics
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΤΕΣΤ ΤΥΠΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

PERSONAL STATEmENT

Benjamin Franklin
Εθνοπατέρας των ΗΠΑ

“Πες μου και θα το ξεχάσω,
Δίδαξέ με και θα το θυμάμαι,

Κάνε με να συμμετέχω
και θα το μάθω.”

ΕπικοινωνήστΕ μαζι μασ: 
για να συζητήσουμε τις επιλογές και τη διαμόρφωση του προγράμματός σας. 
Τ: 210 98 35 918 | info@eqnomics.org

Στην EQnomics®, πάνω από 1,000 μαθητές  
έχουν κάνει το Τεστ Τύπου Μάθησής μας.

Στην EQnomics® είμαστε περήφανοι που ΟΛΟΙ 
οι φοιτητές μας μπήκαν στο πανεπιστήμιο της 
επιλογής τους και βρίσκονται στο δρόμο της 
ακαδημαϊκής επιτυχίας!

Ο Τύπος Μάθησης είναι τα χαρακτηριστικά και οι 

προτιμώμενοι τρόποι που ένα άτομο συγκεντρώ-

νει, οργανώνει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες 

που λαμβάνει. Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, 

υπάρχουν 3 βασικοί τύποι μάθησης, ο Οπτικός Τύ-

πος, ο Ακουστικός Τύπος και ο Κιναισθητικός Τύπος.

Κάνοντας αίτηση για σπουδές στο Ηνωμένο Βασί-

λειο, θα πρέπει η αίτησή σας να περιλαμβάνει ένα 

personal statement, μία έκθεση που να αναδεικνύει 

τα δυνατά σας σημεία καθώς και το λόγο που το πα-

νεπιστήμιο θα θέλει να σας επιλέξει, κάτι το οποίο 

παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της αίτησής 

σας.

Χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα και τις  
συμβουλές μας για:

  Καλύτερη διαχείριση των ολοένα αυξανόμενων 
ακαδημαϊκών απαιτήσεων

  Καλύτερη μάθηση σε λιγότερο χρόνο

  Αυτόνομο διάβασμα

  Αυτοπεποίθηση για τη μοναδικότητα στη μάθηση

  Επεξήγηση «παράξενων» συνηθειών

Με βάση τη συνολική σας αίτηση,  
σας παρέχουμε:

  Καθοδήγηση ως προς το ακριβές περιεχόμενο της 
αίτησής σας

  Συμβουλευτική για να αναδείξετε τα προσόντα σας

  Ποιες ακαδημαϊκές, εξωσχολικές & επαγγελματικές  
εμπειρίες να αναδείξετε

  Υποστήριξη στη συγγραφή του πρώτου draft

  Feedback για τελειοποίηση λεπτομερειών

  Τελική επιμέλεια κειμένου
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η ομάδα τηςEQnomics® , έχει εκτενή εμπειρία 
με συγγραφή και επιμέλεια κειμένων καθώς και 
μεγάλο αριθμό μαθητών Ι.Β.

Στην EQnomics® είτε η εργασία σας πρέπει 
να είναι στην ελληνική ή την αγγλική 
γλώσσα, επεξεργαζόμαστε τις κειμενικές σας 
ανάγκες έτσι ώστε να τις βελτιώσουμε και να 
επικοινωνήσουμε το μήνυμα που θέλετε χωρίς 
να αλλάξει το νόημα

TOK & ExTENDED ESSAy (I.B.)
Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα I.B. Diploma, μία 

από τις πιο απαιτητικές περιόδους των μαθητών 

είναι η ώρα παράδοσης του TOK και Extended Essay.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕρΓΑΣΙΩΝ
Μία από τις βασικές απαιτήσεις στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση είναι η παράδοση γραπτών εργασιών, 

οι οποίες πρέπει να χαρακτηρίζονται από ποιοτικό 

λόγο και σωστή έκφραση.

Μαζί μπορούμε να:

  Προσδιορίσουμε το θέμα της εργασίας σας

  Βρούμε το κατάλληλο υλικό της έρευνας

  Σχεδιάσουμε το πλάνο της εργασίας σας

  Συζητήσουμε το αποτέλεσμα του πρώτου draft

  Επαναπροσδιορίσουμε το επόμενο draft βάσει 
feedback

  Τελειοποιήσουμε το τελικό draft

Μέσα από την εμπειρία μας με ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική κειμενογράφηση, στοχεύουμε 
στο να:

  Μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες του υλικού σας

  Επικοινωνήσετε επακριβώς το μήνυμα που θέλετε

  Χειριστείτε το θέμα ολοκληρωμένα

  Αναδείξετε τα στοιχεία που θέλετε

  Διατηρήσετε το προσωπικό σας στυλ

  Παράγετε ξεκάθαρα, αλάνθαστα και 
καλογραμμένα κείμενα

“Δείξε τόλμη και επιχείρησε να γράψεις 
με τέτοιο τρόπο που να τρομάξεις λίγο 

ακόμα και τον ίδιο σου τον εαυτό.”

Holley Gerth
Ψυχολόγος - Συγγραφέας ΕπικοινωνήστΕ μαζι μασ για να συζήτήσουμΕ τισ ΕπιλογΕσ σασ: 

Τ: 210 98 35 918 | info@eqnomics.org
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Steve Jobs
 πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 

της Apple 

“Ο κόσμος κρίνει την επίδοσή 
σου, γι’αυτό επικεντρώσου στο 

αποτέλεσμα.”

13

ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

IELTS

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Στην EQnomics® οι κύκλοι 

μαθημάτων IELTS σχεδιάζονται πάντα 

σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε 

σπουδαστή ξεχωριστά. Η διάρκεια 

και οι λεπτομέρειες διεξαγωγής 

των μαθημάτων καθορίζονται κατά 

την πρώτη συνάντηση με βάση το 

γλωσσικό επίπεδο, το πρόγραμμα, 

τους στόχους και τα χρονικά 

περιθώρια του σπουδαστή.

Μπορεί η συνέντευξη να μην  
είναι το αγαπημένο σας χόμπι (!)  
αλλά είναι ένας καλός τρόπος για 
τους καθηγητές των Πανεπιστημίων 
να επιλέξουν σε ποιους φοιτητές 
θα προσφέρουν μια θέση στο 
εκπαιδευτικό τους ίδρυμα.

Στην EQnomics® έχουμε σχεδιάσει 
ένα άκρως περιεκτικό δίωρο μάθημα, 
το οποίο αποτελεί την πιο κατάλληλη 
προετοιμασία πριν επιβιβαστείτε στην 
πτήση για να κατοχυρώσετε τη θέση 
στο Πανεπιστήμιο της επιλογής σας.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ
είναι να παρέχουμε στρατηγική εξέτασης ώστε να: 

  Ελαχιστοποιηθούν τα λάθη

  Επιτευχθεί σωστή διαχείριση χρόνου

  Μεγιστοποιηθεί ο βαθμός με βάση το στόχο και τα δυνατά 
σημεία του μαθητή

  Αυξηθεί η αυτοπεποίθηση

  Γίνει αποτελεσματική διαχείριση του άγχους

  Προσομοιώσουμε την εξέταση για ρεαλιστική προετοιμασία

ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

  Θέματα συνέντευξης για να προετοιμάσετε πριν τη συνάντησή 
μας

  Ερωτήματα με βάση τις σπουδές που έχετε επιλέξει να ακο-
λουθήσετε

  Έλεγχος του φακέλου/personal statement σας

  Q&A για να λύσουμε τις απορίες σας

  Τεχνικές με στόχο να εξασφαλίσετε την επιτυχία

  Τεχνικές διαχείρισης άγχους

  Τεχνικές ανάδειξης των ισχυρών σας στοιχείων

  Τεχνικές διαχείρισης δύσκολων ερωτήσεων

Έπειτα από 20+ χρόνια εμπειρίας σε διδακτικές αίθουσες 4 χωρών, σε μαθητές 
από προσχολική ηλικία μέχρι και επαγγελματίες ποικίλλων ειδικοτήτων, τακτική 

μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στη στρατηγική εξετάσεων, η EQnomics®  
αποτελεί εγγύηση για την ακαδημαϊκή σας επιτυχία.

ΕπικοινωνήστΕ μαζι μασ: 
για να συζητήσουμε τις επιλογές και τη διαμόρφωση του προγράμματός σας. 
Τ: 210 98 35 918 | info@eqnomics.org



ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠρΟΦΟρΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Σύμφωνα με στατιστικές,  
vη πλειοψηφία των ανθρώπων 
αγχώνονται μόνο με τη σκέψη της 
προφορικής εξέτασης ακόμα και 
αν δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας 
από άποψη γνώσεων και επιπέδου 
μάθησης.

Στην EQnomics® σχεδιάζουμε 
περιεκτικά μαθήματα, στα οποία 
δίνονται στους εξεταζόμενους τα 
απαραίτητα εφόδια που θα κάνουν 
όλη τη διαφορά στο αποτέλεσμα.

Τελειώνοντας το δημοτικό,  
η επιλογή του «σωστού» αλλά και του 
κατάλληλου για την οικογένειά σας 
σχολείου είναι σίγουρα μια δύσκολη 
απόφαση. Σε περίπτωση που  
η διαδικασία περιλαμβάνει και 
εξετάσεις, χρειάζεστε σωστή και 
υπεύθυνη καθοδήγηση για να 
αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο  
ο χρόνος και η προσπάθειά σας.

Στην EQnomics® έχουμε πολυετή 
πείρα προετοιμασίας μαθητών για 
τις εξετάσεις ιδιωτικών σχολείων και 
κολλεγίων και συμβουλεύουμε την 
κάθε οικογένεια μεμονωμένα, έχοντας 
εξετάσει όλα τα στοιχεία που έχουμε 
στη διάθεσή μας με προσοχή.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

  Εξατομικευμένη μορφή εξέτασης

  Εκτενή πρακτική μέσα από πλήθος θεμάτων

  Τεχνικές για άμεσες απαντήσεις

  Εργαλεία για την ανάδειξη των ΔΙΚΩΝ ΣΑΣ δυνατοτήτων

  Προσομοίωση της εξέτασης

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ 

στενά μαζί σας και:

  Κάνουμε ανασκόπηση όλης της εξεταστέας ύλης

  Θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους

  Δουλεύουμε με θέματα της συγκεκριμένης εξέτασης

  Εστιάζουμε στην ενδυνάμωση των αδύνατων σημείων

  Παρέχουμε συστηματική επικοινωνία και υποστήριξη

  Διδάσκουμε τεχνικές διαχείρισης χρόνου

  Διδάσκουμε τεχνικές διαχείρισης άγχους

Έπειτα από 20+ χρόνια εμπειρίας σε διδακτικές αίθουσες 4 χωρών, σε μαθητές 
από προσχολική ηλικία μέχρι και επαγγελματίες ποικίλλων ειδικοτήτων, τακτική 

μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στη στρατηγική εξετάσεων, η EQnomics®  
αποτελεί εγγύηση για την ακαδημαϊκή σας επιτυχία.
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“Όλοι είμαστε ευφυείς.  
Εάν όμως κρίνουμε ένα ψάρι από 

την ικανότητά του να σκαρφαλώνει 
δέντρα, τότε αυτό θα ζήσει μια 

ολόκληρη ζωή πιστεύοντας  
πως είναι ανόητο.”

Albert Einstein
Φυσικός, Νόμπελ Φυσικής ΕπικοινωνήστΕ μαζι μασ: 

για να συζητήσουμε τις επιλογές και τη διαμόρφωση του προγράμματός σας. 
Τ: 210 98 35 918 | info@eqnomics.org
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WORKSHOPS

/di:,di/ denoting removal  
or reversal

/strεs/ a state of mental or emotional strain or tension 
resulting from adverse or demanding circumstances

Σύντομα κοντά σας!

στα Workshop  σασ παΡΕΧουμΕ:

  Ολοκληρωμένα manuals

  Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

  Ζεστά και κρύα ροφήματα καθ’ όλη τη 

διάρκεια του workshop

κΡατήσΕισ ΘΕσΕων:
Τα workshop διοργανώνονται σε σχολεία, εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια μέσης 
εκπαίδευσης ή φροντιστήρια ξένων γλωσσών εντός και εκτός Αττικής  είτε στους 
ειδικά διαμορφωμένους χώρους μας πριν από κάθε εξεταστική περίοδο. 

ΕπικοινωνήστΕ μαζι μασ: 
για να συζητήσουμε τις επιλογές και τη διαμόρφωση του προγράμματός. 
Τ: 210 98 35 918 | info@eqnomics.org

De-Stress

Exam KICK-OFF

TARGET - SET

 Αϋπνία

 Χρόνια Αγωνία

 Κρίσεις Πανικού

 Πονοκέφαλος

 Σφίξιμο στο Στομάχι

 Δερματικές Εκδηλώσεις

 Ατονία

 Κακή Διάθεση

Οι κρίσιμες ώρες της εξέτασης 

είναι εκείνες κατά τις οποίες πρέπει 

να αποδώσουμε στο μέγιστο που 

μπορούμε με σκοπό να αποκτήσουμε 

το πτυχίο, να φέρουμε το βαθμό, να 

περάσουμε εκεί που θέλουμε.

 Ένα εντατικό διαδραστικό δίωρο για την αντιμετώπιση του εφη-
βικού και φοιτητικού στρες.

 Αποτελεσματικές τεχνικές με επεξηγήσεις ως προς την αιτία, 
αλλά και τον τρόπο καταπολέμησης της εσωτερικής έντασης που 
δημιουργείται κατά την κρίσιμη και τόσο απαιτητική περίοδο της 
σχολικής/φοιτητικής ζωής.

  Στρατηγικές για το πώς διατηρούμε τον έλεγχο της εσωτερικής 
μας κατάστασης σε καίριες περιπτώσεις (εξετάσεις, συνεντεύ-
ξεις)

  Επιτόπου πρακτική για άμεση εξάσκηση και άμεσο feedback

  Ανακαλύπτουμε τον Τύπο Μάθησής μας για αποδοτικότερη 
επανάληψη

  Εκπαιδευόμαστε στον τρόπο με τον οποίο βγάζουμε τον καλύ-
τερό μας εαυτό την ώρα της εξέτασης

  Μαθαίνουμε πώς να επιβάλουμε ψυχραιμία την ώρα που 
κοιτάμε τα θέματα

  Γνωρίζουμε πώς να προκαλέσουμε σωστό καταιγισμό ιδεών 
για εξοικονόμιση χρόνου

  Μπορούμε πλέον να επαναφέρουμε τις τεχνικές που μάθαμε 
σε κάθε εξέταση ανεξάρτητα από το θέμα

Διαδραστικά, στοχοποιημένα και σύντομα σε διάρκεια workshops ειδικά 
σχεδιασμένα για εφήβους και φοιτητές.

maria montessori
Παιδαγωγός, Φιλόσοφος και Γιατρός

“Εκπαίδευση είναι η διεργασία της 
οργάνωσης του εαυτού μας, κατά την 

οποία προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες 
της ζωής μας.”
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COACHING

Στην EQnomics®, η συνταγή της επιτυχίας 
που δημιουργήσαμε μαθαίνεται ΜΙΑ φορά 
και διατηρείται εφ’όρου ζωής!

Στην EQnomics®, μαζί ανακαλύπτουμε:

Η διαχείριση της εξεταστικής περιόδου ή μιας με-

μονωμένης εξέτασης, απαιτεί εκτός από καλή γνώ-

ση του αντικειμένου, και ολιστικά σωστό χειρισμό. 

Έπειτα από πολυετή εμπειρία με μαθητές, φοιτητές 

και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων καθώς και μια 

τεράστια γκάμα εξετάσεων.

Μέσα από 1-on-1 sessions, σεμινάρια, workshops και 

training, στοχεύουμε στο να προσφέρουμε λύσεις 

στους ανθρώπους που παίζουν το σπουδαιότερο 

ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία: τους μαθητές, 

τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

  Προσδιορίζουμε τους στόχους

  Εξετάζουμε τις καθημερινές συνήθειες/
πρόγραμμα ανά περίπτωση

  Βρίσκουμε λύσεις βελτίωσης με γνώμονα  
τον απώτερο στόχο

  Προσθέτουμε στην εξίσωση όλους τους 
δυνατούς παράγοντες που θα συντελέσουν  
στην επίτευξη του στόχου

  Αποφασίζουμε από κοινού ένα νέο 
βελτιστοποιημένο πρόγραμμα

  Κραταμε τακτική επικοινωνία ώστε να 
παρέχουμε συνεχή υποστήριξη

  Ποιες είναι οι δεξιότητες που θέλουμε να 
αναδείξουμε

  Ποιες κρυμμένες ικανότητες μπορούμε να 
αξιοποιήσουμε

  Πού βρίσκονται τα ευαίσθητα σημεία μας

  Πώς διαχειριζόμαστε μη παραγωγικούς  
τρόπους σκέψης

  Πώς σχεδιάζουμε την προσωπική μας εξέλιξη

  Πώς ανακαλύπτουμε και ενισχύουμε τα ταλέντα 
των παιδιών/μαθητών μας

  Πώς διατηρούμε τις ισορροπίες

  Πώς θέτουμε στόχους και τους επιτυχγάνουμε

ΣΤρΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

Rita Pierson
Εκπαιδευτικός

“Κάθε παιδί αξίζει έναν ήρωα:  
έναν ενήλικα ο οποίος δεν θα πάψει 
ποτέ να πιστεύει στις δυνάμεις του 
παιδιού αυτού, του έχει απόλυτη 

εμπιστοσύνη και επιμένει να το δει 
να γίνεται η καλύτερη δυνατή εκδοχή 

αυτού που μπορεί να γίνει.”

ΕπικοινωνήστΕ μαζι μασ: 
για να συζητήσουμε τις επιλογές και τη διαμόρφωση του προγράμματός σας. 
Τ: 210 98 35 918 | info@eqnomics.org



Ενδεικτικά κάποιοι από τους ικανοποιημένους πελάτες μας!

ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΕρΓΑΣΤΕΙ



www.eqnomics.org 
www.facebook.com/eqnomics.org

www.linkedin.com/company/eqnomics


