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Το YourSuccess 

Εκπαιδευτικό Κέντρο, 

κατατάσσεται στα 6 

κορυφαία κέντρα του 

πλανήτη μας  

 

Την τελευταία 10ετία 

είμαστε σχεδόν κάθε 

χρόνο στο βάθρο των 

καλύτερων σχολών 

στην Ελλάδα 

 

7 μαθητές μας 

κατέκτησαν την 

κορυφή. Την 1η θέση 

στην Ελλάδα.  

38 μαθητές μας είναι 

στην 1η δεκάδα των 

άριστων στην Ελλάδα 

τα τελευταία 10 

χρόνια. 

 

Η ύλη των 

μαθημάτων έχει 

σχεδιαστεί από τον 

δύο φορές παγκόσμιο 

πρωταθλητή Α. Μελά 

& την προπονήτρια 

Εθνικής Ελλάδος 

MCAS Καργάκου Εύη. 

Καινοτομία στην 

μάθηση βασισμένη σε 

project learning. 

Το 2015, οι 32 στους 

100 καλύτερους στην 

Ελλάδα ήταν δικοί μας 

μαθητές! 

Γιορτάζουμε τα 22 

χρόνια λειτουργίας 

μας, προσφέροντας 

υποτροφίες στους 

άριστους 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Microsoft 
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To AIEN ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ είναι ένα εκπαιδευτικό Project Υποτροφιών που αφορά τους κορυφαίους 

Αριστούχους Μαθητές ΚΑΘΕ Σχολείου της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς κανέναν απολύτως 

γεωγραφικό περιορισμό. Ενίοτε, δικαιούχοι του προγράμματος, μπορούν να είναι όλοι οι Αριστούχοι 

μαθητές ενός σχολείου, ύστερα από αντίστοιχο αίτημα εκπροσώπου του σχολείου.  

Μοναδικό κριτήριο η αριστεία. Σκοπός μας, είναι να επιβραβεύσουμε τις προσπάθειες που καταβάλουν 

οι μαθητές όλη την χρονιά.  

Η δύναμη της γνώσης, στην επιστήμη της Πληροφορικής, είναι το ανταγωνιστικό όφελος που θέλουμε 

να προσφέρουμε, στους κορυφαίους ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ.  

Το κέντρο μας, θέλοντας έμπρακτα να στηρίξει τους μαθητές που διακρίθηκαν με τις επιδόσεις τους την 

περσινή χρονιά, παρέχει Υποτροφία Πιστοποίησης Πληροφορικής στο γνωστικό αντικείμενο MS 

PowerPoint 2019 με μηδενικό κόστος.  

Στα 22 χρόνια λειτουργίας μας, έχουμε υποστηρίξει εκατοντάδες μαθητές, παρέχοντας τους υποτροφίες 

Πληροφορικής, με μηδενικό κόστος.  

➢ Ο χρόνος εκπαίδευσης εβδομαδιαίως είναι μιάμιση διδακτική ώρα όπου πραγματοποιείται την ίδια 

ημέρα, εξ αποστάσεως, μέσω της πλατφόρμας μας ή και δια ζώσης. 

➢ Η ώρα του μαθήματος προκύπτει από τις ιδιαιτερότητες του ωρολογίου προγράμματος του κάθε 

μαθητή. Ο μεγάλος αριθμός τμημάτων μας επιτρέπει μεγάλη ευελιξία.  

➢ Θα συγκροτηθούν τμήματα, τα οποία θα λειτουργούν από Δευτέρα έως και Σάββατο, για να 

μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες όλων των μαθητών.  

➢ Η διάρκεια της υποτροφίας είναι 3 μήνες.  

➢ Το κόστος πιστοποίησης για την απόκτηση του πτυχίου είναι προαιρετικό και επιβαρύνει την 

οικογένεια του μαθητή.  

➢ Όλα τα πιστοποιητικά Πληροφορικής έχουν δια βίου ισχύ, βάσει του νόμου (ΦΕΚ 2123/Β/01.08.2014)  

➢ Η ενεργοποίηση της υποτροφίας γίνεται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου με τη δέσμευση της θέσης στο κάτωθι 

email ή με τηλεφωνική επικοινωνία 

➢ Διακοπή της Υποτροφίας, θα γίνεται σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν δύο συνεχόμενες 

απουσίες ή τρείς περιοδικές 

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

 

 
 

e-mail: info@yoursuccess.gr  

website: www.yoursuccess.gr 


