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Τετράδιο Σπουδής - Γιατί;

Μέθοδος C.B.Q.L. by arnos.gr

Το Τετράδιο Σπουδής είναι βασισμένο στη Μέθοδο 
C.B.Q.L by arnos.gr : Στόχευση - Αποτέλεσμα. 
Βοηθάει το μαθητή έξυπνα και εύκολα.
Αποτελεί Φροντιστηριακό Εγχειρίδιο για τη διδα- 
σκαλία online ή διά ζώσης. 
Ο δάσκαλος δημιουργεί και ζωγραφίζει με τον καμβά 
του Τετραδίου Σπουδής.

Οπτικοποιημένη Θεωρία με ροή & συνέχεια
 Ασκήσεις για Διδασκαλία και Εξάσκηση
 Θέματα Εξετάσεων & Ερωτήσεις
 Θέματα Προσομοίωσης Εξετάσεων 

Προσομοίωση Εξετάσεων
Σε προγραμματισμένες ημερομηνίες διεξάγονται 
online ή διά ζώσης Διαγωνίσματα, στα οποία 
ο μαθητής επιβεβαιώνει το επίπεδο γνώσεών του.
Στόχος, η συνεχής βελτίωση μέχρι τις εξετάσεις.

Καθηγητής - Δάσκαλος:
Λειτουργεί ως σκηνοθέτης της διδακτικής πράξης με Στόχους και Μαθησιακό Πλάνο.
Δρα σε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό οικοσύστημα με Υπευθυνότητα.

Live Διδασκαλία:
Online μάθημα με την εμπειρία ενός Δασκάλου του 21ου αιώνα. 
Η διδασκαλία συνδυάζει Τεχνολογία, Πνεύμα & Οργάνωση.

Τετράδιο Σπουδής: 
Οδηγός για τη διδασκαλία του μαθήματος, την
εξάσκηση του μαθητή και την πραγματοποίηση της
online διδασκαλίας με Λόγο, Εικόνα και Παρατήρηση. 

«Η Μέθοδος C.B.Q.L by arnos.gr 
είναι το καταστάλαγμα μιας πορείας 35 ετών 
με εκπαιδευτικές και εκδοτικές επιτυχίες, 
με ταξίδια πολιτισμού, 
συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις 
και μαθήματα από τις αποτυχίες… 
Μα, κυρίως, η παρακαταθήκη του 
ζευγολάτη πατέρα μου, Αρνού.»

Ο ρόλος του Γονέα

Γιάννης Π. Κρόκος

Οδηγός Επιτυχίας

υ του 21 αιώνα.
& Οργάνωση.

 της
ήρηση. 

Πώς γίνεται ο γονέας να έχει γνώση και εικόνα για 
την πρόοδο του παιδιού του; 

Το Τετράδιο Σπουδής, με τις ασκήσεις για μελέτη, 
συνοδεύεται από τις απαντήσεις, οι οποίες δίνονται 
στο γονέα προκειμένου να ελέγξει την ορθότητά 
τους.

Εποπτεία του Γονέα

Ο Γονέας στέλνει τις διορθωμένες απαντήσεις στο 
δάσκαλο, προκειμένου να δώσει καθοδήγηση και 
διδακτική υποστήριξη στο σπουδαστή.

Διδασκαλία στον ΑΡΝΟ σημαίνει:

 Αυτομάθηση στο App Arnos Learn
 Coaching εξατομικευμένο
 Μοτίβα Μάθησης και Εξάσκησης
 Κάθε Απορία για εμάς είναι Πρόκληση!



Τα μαθηματικά διαθέτουν όχι μόνον 

αλήθεια, αλλά και ανώτερη 

ομορφιά τόση όση μόνον η πιο 

μεγαλιώδης τέχνη μπορεί να 

επιδείξει.

BERTRAND  RUSSELL



Courses - Books - QuizzesΜαθηματικά
Πρότυπα

Course Video Διδασκαλία 

Δημιουργήσαμε τα Courses με Video διδασκαλία προκειμένου ο 

μαθητής να μελετάει με το ρυθμό και την ώρα που αυτός επιλέγει.  

Εφαρμόζεται μεθοδικά η αναγνωστική κατανόηση, ώστε να 

προκύπτουν οι απαντήσεις σωστά και τεκμηριωμένα.

Video με αναλυτική επεξήγηση της θεωρίας 

 & μεθοδολογία

Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις σε Video για όλες   

 τις θεματικές περιοχές

Θέματα εξετάσεων λυμένα, με ανάλυση του τρόπου   

 προσέγγισης
Διάρκεια: 3.000 λεπτά
Video: 400

Διάρκεια: 1.500 λεπτά
Video: 280

Μαθηματικά Εξετάσεις ‘22 

Στο Course «Μαθηματικά Πρότυπα - Εξετάσεις 2022»
προετοιμάζουμε το μαθητή να σκέφτεται έξυπνα και απλά 

διαμορφώνοντας κατάλληλα τη συλλογιστική του με στόχο την  

Επιτυχία στις Εξετάσεις.

Ασκήσεις που αντιστοιχούν στο ύφος των εξεταστέων   

 ενοτήτων

 Θέματα με περισσότερες απαιτήσεις
 Θέματα με συνδυαστική σκέψη... η "πρόκληση" για την   

 αριστεία στις Εξετάσεις 

τιμή

70€

Γραμμή επικοινωνίας protypa@arnos.gr - επίλυση αποριών ΔΩΡΕΑΝ!

τιμή

70€



Τετράδια Μελέτης

Courses - Books - Quizzes Μαθηματικά
Πρότυπα

Μαθηματικά α΄τεύχος | Σελίδες: 152 - A4
Περιέχει: Φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς - Πράξεις, 

Κλάσματα, Εξισώσεις, Λόγους και αναλογίες, Ποσοστά και 

στατιστική, Πιθανότητες και Διαιρετότητα.

Μαθηματικά β΄τεύχος | Σελίδες: 66 - A4
Περιέχει: Γεωμετρία, Μετρήσεις και Μοτίβα.

Τύπος Βιβλίων: Σπιράλ
Συγγραφική Ομάδα Μαθηματικών Αρνός

Μαθηματικά α΄τεύχος | Σελίδες: 129 - A4
Περιέχει: Φυσικούς αριθμούς, Δεκαδικούς αριθμούς, Κλάσματα,

Μοτίβα αριθμητικα και γεωμετρικά, Διαιρετότητα.

399 Ασκήσεις και Θέματα

Μαθηματικά β΄τεύχος | Σελίδες: 110 - A4
Περιέχει: Λόγους και αναλογίες, Ποσοστά και Στατιστική.

320 Ασκήσεις και Θέματα

Μαθηματικά γ΄τεύχος | Σελίδες: 112 - A4
Περιέχει: Γεωμετρικές έννοιες, Μήκος, Περίμετρο, 

Εμβαδόν και όγκο.

320 Ασκήσεις και Θέματα

Τύπος Βιβλίων: Σπιράλ
Συγγραφική Ομάδα Μαθηματικών Αρνός

Φροντιστηριακό Βοήθημα με θεωρία, μεθοδολογία και ασκήσεις

Φροντιστηριακό Βοήθημα για το δάσκαλο και το μαθητή

book

20€/τεύχος

book

20€/τεύχος

Τετράδια Σπουδής

Όλες οι απαντήσεις των ασκήσεων δίνονται ΔΩΡΕΑΝ στο arnos.gr



Quizzes στο Arnos Learn App
Από το 2020 οι εξετάσεις στα Πρότυπα πραγματοποιούνται με 
ερωτήσεις κλειστού τύπου. Δημιουργήσαμε Τράπεζα Ερωτήσεων 
για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά στο App Arnos Learn.
Eπιλέγεις: Δημοτικό     Μπαίνω Πρότυπο.

Μαθηματικά & Γλώσσα για Πρότυπα
3.250+ ερωτήσεις με απάντηση και αιτιολόγηση
Θέματα εξετάσεων και προτεινόμενα θέματα κάνουν την 
προετοιμασία για τις εξετάσεις παιχνίδι-γνώσεων.

Tο App Arnos Learn εμπλουτίζεται καθημερινά με νέα Κουίζ.

Προσομοίωση Εξετάσεων/ 15μερο
Πραγματοποιούμε κάθε δεκαπενθήμερο, από το Φεβρουάριο μέχρι και τις εξετάσεις,  

διαγωνίσματα Προσομοίωσης με απαιτητικά και εφάμιλλα θέματα.

Τα διαγωνίσματα Προσομοίωσης πραγματοποιούνται είτε διά ζώσης, Σολωμού 29,
είτε online, σε πραγματικό χρόνο, για όλη την Ελλάδα.

Στρατηγική Προετοιμασίας:
Γνώση του αντικειμένου και εμπέδωση | Διαχείριση Χρόνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
Διαχείριση ψυχολογίας σε συνθήκες εξέτασης.

*Μηνιαία συνδρομή για Μαθηματικά & Γλώσσα στο app: Arnos Learn

Lessons με το δικό σου δάσκαλο
Η μέθοδος C.B.Q.L by arnos.gr θέτει το Δάσκαλο στην κωρονίδα της διδακτικής δημιουργίας. 

Το μάθημά του γίνεται παιχνίδι καλλιέργιας, εξυπνάδας και χαράς.

Coaching: Φροντίζουμε ο Μαθητής να αποχτά αυτοπεποίθηση και να κατακτάει την στρατηγική 

και την τακτική της επιτυχίας με σκοπό την ψυχολογία νικητή στις εξετάσεις.

Επιλέγεις το δικό σου δάσκαλο και εμείς φροντίζουμε όλα τα υπόλοιπα!

ν 

τιμή

7,89€*

Courses - Books - QuizzesΜαθηματικά
Πρότυπα



Αν σκέφτεσαι για έναν χρόνο, 

φύτεψε έναν σπόρο. 

Αν σκέφτεσαι για δέκα χρόνια, 

φύτεψε ένα δέντρο. 

Αν σκέφτεσαι για 100 χρόνια, 

δίδαξε ανθρώπους.

Κομφούκιος



Courses - Books - QuizzesΓλώσσα
Πρότυπα

Course Video Διδασκαλία 

Δημιουργήσαμε τα Courses με Video διδασκαλία προκειμένου ο 

μαθητής να μελετάει με το ρυθμό και την ώρα που αυτός επιλέγει.  

Εφαρμόζεται μεθοδικά η αναγνωστική κατανόηση, ώστε να 

προκύπτουν οι απαντήσεις σωστά και τεκμηριωμένα.

Video με αναλυτική επεξήγηση της θεωρίας 

 & μεθοδολογία

Υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις σε Video για όλες   

 τις θεματικές περιοχές

Θέματα εξετάσεων λυμένα, με ανάλυση του τρόπου   

 προσέγγισης

Ορθογραφία | Σελίδες: 39 - A4
Περιέχει: Καταλήξεις κλιτικών, Ανώμαλα ρήματα, Σωστή γραφή 

Προστακτικής, Συνηθισμένα λάθη.

Παραγωγή Λόγου | Σελίδες: 42 - A4
Περιέχει: Είδη κειμένων, Παράγραφος, Περίληψη, Περιγραφή, 

Δομή και ύφος κειμένου, Κυριολεκτική και ποιητική γλώσσα, 

Σχήματα λόγου. 

Τύπος Βιβλίων: e-book
Συγγραφική Ομάδα Φιλολόγων Αρνός

Φροντιστηριακό Βοήθημα που περιέχει όλη την εξεταζόμενη ύλη 

και ό,τι χρειάζεται ο μαθητής για τη θεωρία και τη μεθοδολογία, 

μέσα από στοχευμένα παραδείγματα, απλά και κατανοητά.

τιμή

70€

Γραμμή επικοινωνίας protypa@arnos.gr - επίλυση αποριών ΔΩΡΕΑΝ!

Ορθογραφία & Παραγωγή Λόγου

ΔΩΡΕΑΝ*

Διάρκεια: 1.000 λεπτά
Video: 140

*με εγγραφή στο site: 
  arnos.gr/protypa



Τετράδια Μελέτης

Courses - Books - Quizzes Γλώσσα
Πρότυπα

Γραμματική | Σελίδες: 265 - A4
Περιέχει: Θεωρία, Κλιτικούς Πίνακες, Παραγωγή, 

Σύνθεση λέξεων, Ετυμολογία, Πίνακα Ανωμάλων Ρημάτων.

Συντακτικό | Σελίδες: 79 - A4
Περιέχει: Κύριους όρους πρότασης, Σχέση προτάσεων μεταξύ 

τους, Ευθύ και πλάγιο λόγο, Ενεργητική και παθητική σύνταξη, 

Επιθετικούς και επιρρηματικούς προσδιορισμούς.

Τύπος Βιβλίων: Σπιράλ
Συγγραφική Ομάδα Φιλολόγων Αρνός

Γλώσσα α΄τεύχος | Σελίδες: 202 - A4
Περιέχει: Περιβάλλον, Οριστικό και αόριστο άρθρο, Αστυφιλία, 

Οικογένεια, Φιλία, Ελεύθερος χρόνος, Διάστημα, Επίθετα, 

Μετοχές, Παραθετικά, Φωνές, Εγκλίσεις, Διαθέσεις. 

Κριτήρια Αξιολόγησης | Σελίδες: 201 - A4
Περιέχει: Ασκήσεις εμπέδωσης στη Γραμματική, Συντακτικό,

Λεξιλόγιο, Μορφολογία, Αφηγηματικούς τρόπους, Είδη κειμένων.

Γλώσσα β΄τεύχος | Σελίδες: 239 - A4
Περιέχει: Φίλοι μας τα Ζώα, Σύνθετα ρήματα σε -βάλλω, -άγω, 

Η ζωή σε άλλους τόπους, Αντωνυμίες, Τηλεόραση, Διαδίκτυο, Αθλητισμός, 

Μόνοπτωτα και δίπτωτα ρήματα, Δευτερεύουσες, Διατροφή, Ρηματικές και ονοματικές φράσεις.

Γλώσσα γ΄τεύχος | Σελίδες: 200 - A4
Περιέχει: Ατυχήματα, Προτάσεις με βάση περιεχόμενο-συστατικά, 

Συλλαβισμό, Ελληνικός πολιτισμός, Ευθύ και πλάγιο λόγο, Μουσεία, 

Κείμενα επιχειρηματολογίας, Πόλεμος και ειρήνη, Επάγγελμα, Επιστημονική φαντασία.

Τύπος Βιβλίων: Σπιράλ | Συγγραφική Ομάδα Φιλολόγων Αρνός

Φροντιστηριακό Βοήθημα με θεωρία, μεθοδολογία και παραδείγματα

Φροντιστηριακό Βοήθημα για το δάσκαλο και το μαθητή

book

20€/τεύχος

book

20€/τεύχος

Τετράδια Σπουδής

Όλες οι απαντήσεις των ασκήσεων δίνονται ΔΩΡΕΑΝ στο arnos.gr



Quizzes στο Arnos Learn App
Από το 2020 οι εξετάσεις στα Πρότυπα πραγματοποιούνται με 
ερωτήσεις κλειστού τύπου. Δημιουργήσαμε Τράπεζα Ερωτήσεων 
για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά στο App Arnos Learn.
Eπιλέγεις: Δημοτικό     Μπαίνω Πρότυπο.

Μαθηματικά & Γλώσσα για Πρότυπα
3.250+ ερωτήσεις με απάντηση και αιτιολόγηση
Θέματα εξετάσεων και προτεινόμενα θέματα κάνουν την 
προετοιμασία για τις εξετάσεις παιχνίδι-γνώσεων.

Tο App Arnos Learn εμπλουτίζεται καθημερινά με νέα Κουίζ.

Προσομοίωση Εξετάσεων/ 15μερο
Πραγματοποιούμε κάθε δεκαπενθήμερο, από το Φεβρουάριο μέχρι και τις εξετάσεις,  

διαγωνίσματα Προσομοίωσης με απαιτητικά και εφάμιλλα θέματα.

Τα διαγωνίσματα Προσομοίωσης πραγματοποιούνται είτε διά ζώσης, Σολωμού 29,
είτε online, σε πραγματικό χρόνο, για όλη την Ελλάδα.

Στρατηγική Προετοιμασίας:
Γνώση του αντικειμένου και εμπέδωση | Διαχείριση Χρόνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
Διαχείριση ψυχολογίας σε συνθήκες εξέτασης.

*Μηνιαία συνδρομή για Μαθηματικά & Γλώσσα στο app: Arnos Learn

Lessons με το δικό σου δάσκαλο
Η μέθοδος C.B.Q.L by arnos.gr θέτει το Δάσκαλο στην κωρονίδα της διδακτικής δημιουργίας. 

Το μάθημά του γίνεται παιχνίδι καλλιέργιας, εξυπνάδας και χαράς.

Coaching: Φροντίζουμε ο Μαθητής να αποχτά αυτοπεποίθηση και να κατακτάει την στρατηγική 

και την τακτική της επιτυχίας με σκοπό την ψυχολογία νικητή στις εξετάσεις.

Επιλέγεις το δικό σου δάσκαλο και εμείς φροντίζουμε όλα τα υπόλοιπα!

ν 

τιμή

7,89€*

Courses - Books - QuizzesΓλώσσα
Πρότυπα



Βρες το δικό σου Δάσκαλο!

Διδάσκουμε μεθοδικά & οργανωμένα με τη Μέθοδο CBQL by arnos.gr

Καθοδηγούμε το Mαθητή να μαθαίνει βήμα - βήμα.

Οδηγούμε στην Αυτομάθηση.

Χτίζουμε την Αυτοπεποίθηση με ατομική φροντίδα.

Υλοποιούμε τους στόχους του μαθήματος.

Επιλέγω το μέλλον μου!

Μπαίνω Πρότυπο

Αξίες για μια ζωή!
Εξυπνάδα
Κριτική Σκέψη 
Αυτοπεποίθηση

Προετοιμάσου Σωστά, Βέλτιστα & Ευχάριστα!



Application: Arnos Learn

Φροντιστηριακά Βοηθήματα για 

μελέτη, εξάσκηση και διδασκαλία.

Τετράδια Μελέτης

Τετράδια Σπουδής

Εγχειρίδια για ποιοτική 

& στοχευμένη υποστήριξη

Σολωμού 29, Αθήνα 210 38 22 157 Ι 210 38 22 495 arnos.gr Ι protypa@arnos.gr

Μελέτη όσο, όπου και όποτε θέλεις.

Διδασκαλία σε Video: Θεωρία, Μεθοδολογία

Καθοδήγηση Μελέτης

Λυμένα Θέματα Εξετάσεων 

Στρατηγική Εξετάσεων

Courses Books

C B

Q LQuizzes Lessons

Γνώση - Ψυχολογία - Διαχείριση Εξέτασης  για Επιτυχία!

Mε τη Μέθοδο C.B.Q.L. by arnos.gr καινοτομούμε και στοχεύουμε στις 

ανάγκες Μαθητών, Γονέων και Δασκάλων. Η  Διδασκαλία για το Δάσκαλο, 

η Μελέτη για το Μαθητή και η Αξιολόγηση για το Γονέα αποτελούν τους 

τρεις ακρογωνιαίους λίθους για την Πρόοδο και την Επιτυχία. 

ΜΕΘΟΔΟΣ C.B.Q.L. by arnos.gr

Έξυπνα & Εύκολα!

42.000 ερωτήσεις κλειστού τύπου

Με απάντηση & αιτιολόγηση

Θέματα Εξετάσεων στοχευμένα για:

Πρότυπα, Γυμνάσια, Πανελλήνιες & ΕΑΠ

Αυτομάθηση με Μοτίβα γνώσης

Η μέθοδος C.B.Q.L by arnos.gr

θέτει τον Δάσκαλο στην κωρονίδα 

της διδακτικής δημιουργίας. 

Επίλεξε το δικό σου δάσκαλο και 

εμείς στηρίζουμε την επιλογή σου!

Εγγραφή στο arnos.gr/protypa
για ΔΩΡΕΑΝ παραλαβή υλικού!


