5 ΒΗΜΑΤΑ

για να ξεκινήσεις το πρόγραμμα
του Eye Level Math Online
Αριθµός Μέλους Eye Level
(Membership No.)
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Σημείωσε τον κωδικό που θα σου δώσει ο καθηγητής σoυ
για την εγγραφή (Learning Room Registration).
Κωδικός μέλους (Membership No.): _________________
Επώνυμο/ όνομα (First/ last name): _________________

2

Εγγραφή (Registration)
Πληκτρολόγησε τη διεύθυνση
https:// study.myeyeylevel.com για εγγραφή
ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ανέτρεξε στο «Guide to Learning Room Registration»

Κωδικός µέλους και κωδικός πρόσβασης
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Μην
ξεχάσεις!

Μην ξεχάσεις ποτέ και τους δύο κωδικούς -γονέα και παιδιού(ID & Password)
Parent ID: _________________________________________
Parent PWD: _______________________________________
Student ID: ________________________________________
Student PWD: ______________________________________

Ενηµέρωσε τον καθηγητή σου
Μόλις κάνεις την εγγραφή μην ξεχάσεις να ενημερώσεις τον
καθηγητή σου για τον κωδικό μέλους και τον κωδικό πρόσβασης.

Ξεκίνα τη µελέτη Online
Μόλις ο καθηγητής ορίσει το πρόγραμμα μελέτης για εσένα,
μπορείς να ξεκινήσεις τη μελέτη από το σπίτι.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ Οι γονείς καλό θα ήταν να ενηµερώνουν τον
καθηγητή για τη µελέτη του παιδιού στο σπίτι,
µε σκοπό την επίτευξη καλύτερου µαθησιακού
αποτελέσµατος.
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χρήσιμες πληροφορίες για το MATH ONLINE

Eye Level Math Online
1. Το πρόγραμμα παρέχεται μόνο για τα επίπεδα 3-15
2. Συμπληρωματικά με το Online σύστημα χρησιμοποιούνται και τα αντίστοιχα booklets (ασπρόμαυρα)
3. Ο μέγιστος αριθμός Online booklets (εγχειριδίων) είναι 4 την βδομάδα
4. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αυξάνει το μαθησιακό αποτέλεσμα μέσα από την αυτο-διόρθωση
(auto scoring) και τη συνεχόμενη ανατροφοδότηση (instant feedback)
5. Ο μαθητής κατανοεί και κατακτά την ύλη (mastery) και πλέον μετατρέπεται σε αυτοδύναμο μαθητή
6. Υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα αποτελέσματα μέσω της Eye Level εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα
(smartphone app)
7. Το πρόγραμμα παρέχει δραστηριότητες με αριθμητικά παιχνίδια (basket, soccer & running)
8. Απαιτείται συνεχόμενη μελέτη για μέγιστα αποτελέσματα

Συμβουλές για τους γονείς

Ποιο είναι το πλεονέκτημα του προγράμματος Eye Level Math Online;

Το πρόγραμμα είναι ένας συνδυασμός Online και Offline μάθησης, ο οποίος παρέχει μία νέα μαθησιακή εμπειρία στους
μαθητές μέσω οπτικοακουστικού υλικού, παιχνιδιών με
αριθμητικές πράξεις και μέσω της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το πρόγραμμα Eye Level Math Online εκπαιδεύει τους μαθητές με σκοπό να εμπεδώσουν και να κατακτήσουν την ύλη
χάριν του αυτόματου σκορ, της συνεχόμενης ανατροφοδότησης και της άμεσης διόρθωσης. Οι μαθητές μαθαίνουν αμέσως τα λάθη τους και τα διορθώνουν μόνοι τους.

Πώς η εμπέδωση και η κατάκτηση της ύλης (mastery learning) μπορεί να επιτευχθεί
μέσα από το πρόγραμμα Eye Level Math Online;
Οι μαθητές μαθαίνουν τη νέα ύλη μαζί με τον καθηγητή στο
εκπαιδευτικό κέντρο και επαναλαμβάνουν ό,τι έμαθαν στο
κέντρο κάνοντας επανάληψη τα Online booklets στο σπίτι. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να προσπαθήσουν μέχρι
και 4 φορές για κάθε ένα Online booklet και μπορούν να
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επαναλάβουν το αμέσως προηγούμενο επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η εμπέδωση και η κατανόηση
(mastery) της ύλης, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται βελτίωση
στην ακρίβεια, αλλά και στην ταχύτητα (accuracy and speed
improvement).

Τι γνώσεις υπολογιστή απαιτούνται; Πόσο μικρός μπορεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα ένας μαθητής;
Για το Online πρόγραμμα απαιτούνται μόνο βασικές γνώσεις υπολογιστή. Χρειάζονται περίπου 15 λεπτά για το κάθε
ένα booklet. Εάν ο μαθητής δυσκολεύεται με τον υπολογιστή –ειδικά εάν είναι μικρός στην ηλικία–, τότε οι γονείς και
ο καθηγητής μπορούν να τον βοηθήσουν ειδικά στα αρχικά
στάδια μελέτης στο Online πρόγραμμα.

Μετά από μερικές προσπάθειες, οι μαθητές θα είναι ικανοί
να μπαίνουν στην πλατφόρμα μόνοι τους, ό,τι ηλικία και αν
είναι. Οι υπολογιστές πλέον αποτελούν ένα συνηθισμένο εργαλείο στην καθημερινότητα, έτσι, οι μαθητές εξοικειώνονται
από μικρή ηλικία με αυτούς και ετοιμάζονται κατάλληλα για
την επαγγελματική τους πορεία.

Μου αρέσει να µελετώ µε υπολογιστές,
επειδή είναι εύκολο!

Μπορώ να έχω πρόσβαση στην πρόοδο του
µαθητή οποιαδήποτε στιγµή και οπουδήποτε έχω
ίντερνετ. Το παιδί µου είναι τελείως ανεξάρτητο
όταν κάνει τα Online booklets.

ΜΑΘΗΤΗΣ 7 ΕΤΩΝ

ΓΟΝΕΑΣ

Μου αρέσει η διαδραστικότητα ως µέρος των
κινήτρων για περαιτέρω µελέτη -είτε έχει το παιδί
µου καλούς βαθµούς είτε όχι-. Με ενθουσιάζει η
συνεχόµενη ανατροφοδότηση που επιτρέπει την
άµεση αυτοδιόρθωση!
ΓΟΝΕΑΣ

To Eye Level Math Online είναι
ενδιαφέρον και διασκεδαστικό!
ΜΑΘΗΤΗΣ 10 ΕΤΩΝ

Οδηγός για την εγγραφή στο Learning Room
Bήμα 1: Πληκτρολόγησε και πήγαινε στη διεύθυνση

Bήμα 2: Επίλεξε τη χώρα, «Ελλάδα»

 Κάνε επιλογή στο κουμπί Parent Sign Up και

https://study.myeyelevel.com
 Κάνε κλικ στο Sign up.

και μετά στο κουμπί Create Student.

Bήμα 3: Συμπλήρωσε όλες τις πληροφορίες που ζητάει.

Bήμα 5: Δημιούργησε λογαριασμό γονέα μέλους και

Bήμα 6: Κάνε επιλογή Create New Student Account.
Bήμα 7: Συμπλήρωσε το όνομα ή το επώνυμο του μαθητή

Bήμα 8: Κάνε κλικ στο κουμπί Yes για να συνεχίσεις την

Κάνε κλικ στο κουμπί Continue.
Bήμα 4: Κάνε κλικ στο Continue Signing Up στο e-mail
επιβεβαίωσης.

και τον κωδικό μέλους (membership No).
 Κάνε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

κωδικό πρόσβασης.  Κάνε κλικ στο κουπί
Continue και πάτησε Yes.

εγγραφή σου.

Bήμα 9: Δημιούργησε λογαριασμό για το μαθητή μέλος
και κωδικό πρόσβασης.

Bήμα 10: Κάνε κλικ στο κουμπί Continue.
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

• Χρησιµοποίησε γράµµατα, αριθµούς
και σηµεία στίξης για τον κωδικό
πρόσβασης (εξαψήφιος κωδικός
πρόσβασης), για παράδειγµα:
EMO1234#.

• Δώσε µία µυστική απάντηση σε
περίπτωση που ξεχάσεις τον κωδικό
πρόσβασης µέλους ID, καθώς και τον
κωδικό πρόσβασης password.

• ID & Password= case sensitive.

Οδηγός για τη μελέτη στο Learning Room
Βήμα 1: Σύνδεση

Βήμα 2: Μπες στο Learning Room

Πήγαινε στη διεύθυνση https://study.myeyelevel.com και
συνδέσου με τον κωδικό μέλους του μαθητή και με τον
κωδικό πρόσβασης που δημιούργησες.

Κάνε κλικ στο Eye Level Math Online.

Βήμα 3: Ε πίλεξε το Booklet που θες
να μελετήσεις

Βήμα 4: Πρακτική εξάσκηση Online

Κάνε κλικ στο Start και ξεκίνα την πρακτική εξάσκηση
 Το κίτρινο μολύβι δηλώνει ότι έγινε το booklet ( # των
μολυβιών-σκίτσων υποδηλώνει τις φορές προσπάθειας
επίλυσης)
 Το γκρι μολύβι δηλώνει ότι ένα booklet δεν έγινε.

Κάνε κλικ στο κουμπί Submit για να σου εμφανιστεί η
επόμενη σελίδα.
 Οι μαθητές πρέπει να ολοκληρώνουν πρώτα τη μία
σελίδα για να πάνε στην επόμενη εμφανιζόμενη σελίδα
 Το κουμπί Tutorial και User Guide στην επάνω
δεξιά γωνία της σελίδας είναι διαθέσιμο για οδηγίες
λειτουργίας.

Βήμα 5: Έλεγχος των αποτελεσμάτων
 Correction Note: συλλογή προβλημάτων που
απαντήθηκαν λάθος

 Study Result: ολοκλήρωση booklet – χρόνος και
βαθμολογία
 Hall of Fame: οι μαθητές μπορούν να συγκρίνουν τη
βαθμολογία τους με άλλους μαθητές σε παγκόσμιο
επίπεδο
 Ranking: τοπική και παγκόσμια κατάταξη
Τα κουμπιά Hall of Fame και Ranking βρίσκονται
κάτω από τον πίνακα.

Βήμα 6: Μαθηματικά Παιχνίδια (Math Games)
Κάνε κλικ στο κουμπί Math Game  επίλεξε επίπεδο 
κάνε κλικ στο κουμπί έναρξης Start.
Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ύλη
από τα επίπεδα 3 έως 15

