
Η εκπαίδευση του Eye Level προσαρμόζει τη διαδικασία 
της μάθησης στην υποκειμενική αντίληψη των 
παιδιών (την δική τους οπτική γωνία, EYE LEVEL) 
και εναρμονίζεται με το εξατομικευμένο επίπεδο της 
γνωστικής ανάπτυξης.

Ένας δάσκαλος θαυμάζει τα έργα τέχνης στο Μουσείο Smithsonian 
στην Washington. Καθώς πλησιάζει σε κάθε πίνακα γονατίζει. 
Αυτό κίνησε την περιέργεια ενός επισκέπτη, ο οποίος τον ρώτησε 
γιατί κοιτά τους πίνακες γονατισμένος. Ο δάσκαλος απάντησε: 
«Θα φέρω αύριο τους μαθητές μου εδώ.  Αναρωτιόμουν πως 
θα ερμήνευαν τους πίνακες από τη δική τους οπτική γωνία (eye 
level)».

Εξατομικευμένη εκπαίδευση – individualized learning

•  Εξατομικευμένη μάθηση στον χώρο μας βάση της μεθόδου EYE 
LEVEL

•  Άριστα εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό μαθηματικών ΑΕΙ

•  Στενή συνεργασία μαθητή - καθηγητή -  γονέα για 
εξατομικευμένο πλάνο προόδου

•  Ενισχυτική διδασκαλία (remedial education) για υποβοήθηση 
χαμηλόβαθμων μαθητών με ήπιες δυσκολίες μάθησης

•  Θεμέλιο γνώσης (early learning) για τους μικρούς μαθητές

•  Υψηλή μαθησιακή απόδοση (academic challenge) για τους 
χαρισματικούς μαθητές

Καλλιεργώντας αυτοδύναμους μαθητές – self-directed 
learners

•  To EYE LEVEL προτρέπει το παιδί να γίνει το «κλειδί» της δικής 
του επιτυχίας (I am the key) 

•  Οι μαθητές καθοδηγούνται από τους εκπαιδευτικούς να ορίσουν 
ατομικούς στόχους μάθησης και να αναπτύξουν αποτελεσματικές 
στρατηγικές επίτευξης των στόχων τους μέσω προωθημένων 
τρόπων αντίληψης, κατανόησης και σκέψης

•  Οι μαθητές αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση, κίνητρα και 
αποφασιστικότητα για την επιδίωξη απόκτησης - εμπέδωσης 
νέας γνώσης 

•  Η καλλιέργεια αυτοσυγκέντρωσης, εστιασμένης μελέτης 
και εργονομίας συνεισφέρει στην προώθηση της γνωστικής 
ανάπτυξης διασφαλίζοντας υψηλή σχολική επίδοση και 
αυτοανάπτυξη στους υπόλοιπους τομείς της ζωής 

 Ύψιστος στόχος & όφελος της μεθόδου EYE LEVEL είναι 
η καλλιέργεια της δια βίου μάθησης (lifelong learners) 
ως στάση ζωής, η εφαρμογή της κριτικής σκέψης (critical 
thinkers) και η αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων 
(problem solvers)

Αναγνώριση του ΕΥΕ LEVEL παγκοσμίως 
με κριτήρια εκπαίδευσης ΗΠΑ

To Eye Level Math βασίζεται σε αναγνωρισμένα προγράμματα 
σπουδών εγκεκριμένα από τα:
•  Υπουργείο Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και 

•  Εθνικό Συμβούλιο Μαθηματικών διδασκάλων (NCTM ή National 
Council of Teachers in Mathematics) των ΗΠΑ

ΜΑΘΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΣΗΜΕΡΑ
Οδήγησε το παιδί σου 
σε ανώτερο μαθησιακό 
επίπεδο
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ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ & ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΜΕ  
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ONLINE & OFFLINE ΜΑΘΗΣΗΣ

ONLINE
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

OFFLINE
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΜΑΘΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ EYE LEVEL
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ EYE LEVEL
BASIC & CRITICAL THINKING MATH
Για ηλικίες μαθητών: 3 - 16 ετών Για ηλικίες μαθητών: 3 - 6 ετών

EYE LEVEL
«ΠΑΙΖΩ - ΜΑΘΑΙΝΩ MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

Ποικίλα εκπαιδευτικά εργαλεία μεγιστοποιούν την ικανότητα 
κριτικής σκέψης των μαθητών μας:

Η εκπαίδευση EYE LEVEL εστιάζει στις βασικές μαθηματικές 
έννοιες (BASIC THINKING MATH - BTM) και σε ανώτερες 
εφαρμογές και λύσεις (CRITICAL THINKING MATH - CTM), ώστε 
οι μαθητές να αποκτήσουν υψηλή μαθηματική σκέψη. 

Κάθε επίπεδο δίνει έμφαση στην κριτική σκέψη μέσω 
αιτιολογικών δεξιοτήτων λογικής, όπως της αλληλουχίας, 
σύγκρισης, σχεδιασμού, υπόθεσης, ανάλυσης και κριτικής – 
δεξιότητες, τις οποίες οι μαθητές θα εφαρμόσουν στην καθημερινή 
τους ζωή. 

Είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, στο οποίο εισάγονται οι 
εισαγωγικές προσχολικές μαθηματικές έννοιες μέσω της εμπειρικής 
μάθησης και του παιχνιδιού.

Διαφανές σχέδιο

Εξελίσουν διανοητικές 
δεξιότητες σε σχέση με το 
βάθος, τον αισθητηριακό και 
χωροταξικό τομέα

Τουβλάκια σκέψης

Οικοδομούν ολοκληρωμένη 
σκέψη μέσω τριών συνδυα-
σμών με στόχο το σχηματισμό 
ενός ενιαίου αντικείμενου. 
Χτίζεται το τουβλάκι από 
επιμέρους κύβους

Ξύλινα 
σχήματα

Διαμορφώνουν την αντίληψη 
των διαστάσεων, του χώρου 
και των χωροταξικών 
συσχετίσεων

Κύβοι 
σκέψης

Εισάγουν την κατανόηση 
των συσχετίσεων επιμέρους 
στοιχείων ενός αντικειμένου. 
Δημιουργία μοτίβου μέσω 
τοποθέτησης μικρών κύβων

Αριθμητικές 
φιγούρες

Aναπτύσσουν τις έννοιες των 
αριθμών και της ποσότητας

Κύβοι 
και σχήματα

Επεξεργάζονται την αντίληψη 
διαστάσεων και του βάθους

Βασική σκέψη Μαθηματικών 
BASIC THINKING MATH - BTM
• Αριθμητική
• Σχέσεις και Εξισώσεις 
• Πράξεις και Μετρήσεις

Κριτική Σκέψη Μαθηματικών 
CRITICAL THINKING MATH- CTM
• Μοτίβα και Σχέσεις 
• Μεταβλητές και Εξισώσεις
• Γεωμετρία
• Επίλυση προβλημάτων 
• Συλλογιστική ανάλυση
• Πιθανότητες και Στατιστική 
• Αίσθηση του χώρου

Πρόγραμμα σπουδών

• Βασική μάθηση αριθμών

• Λογική μαθηματική σκέψη

• Αίσθηση της ποσότητας

Θέματα μαθηματικών βασισμένα στην εμπειρία 
και την προσωπική γνώση του μαθητή μέσα από 
60 διαδραστικά τρισδιάστατα φυλλάδια υψηλής 
ποιότητας

• Ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση 

• Αναγνώριση σχημάτων και σύγκριση

• Απόκτηση της αίσθηση του χώρου

• Σειριακές σχέσεις και αναγνώριση σχημάτων

• Παιχνίδι και μάθηση επιδέξιων τεχνικών

Τα προσχολικά μαθηματικά PLAY MATH EYE LEVEL 
ωφελούν το παιδί:

• Να κατέχει τις θεμελιώδεις μαθηματικές αρχές

• Να υπολογίζει βασικούς αριθμούς

•  Να μετράει, να προσθέτει και να αφαιρεί βασικούς 
αριθμούς

• Να συγκρίνει τις διαστάσεις των πραγμάτων

• Να ταιριάζει και να ομαδοποιεί αντικείμενα 

• Να αναγνωρίζει απλά σχήματα

• Να κατανοεί την έννοια του χώρου

Χαρακτηριστικά μαθητών που έχουν εξελίξει την κριτική 
τους σκέψη μέσω CRITICAL THINKING MATH:

•  Απευθύνουν σημαντικά ουσιαστικά ερωτήματα στους εκπαιδευτές 
τους

•  Αναλύουν περίπλοκα προβλήματα με σαφήνεια και ακρίβεια
•  Διακρίνουν τις ουσιώδεις από τις επουσιώδεις πληροφορίες
•  Αναγνωρίζουν τις βασικές παραδοχές και αποσαφηνίζουν τις 

βασικές έννοιες
•  Αιτιολογούν προσεκτικά με καθαρό συλλογισμό και σαφείς 

προτάσεις 
•  Επισημαίνουν τις αιτίες και τις συνέπειες των πράξεων με σαφήνεια

Ευεργετικά αποτελέσματα των μαθηματικών EYE LEVEL

•  Συστηματική μελέτη βήμα-βήμα με προοδευτική μετάβαση σε νέα 
γνώση

•  Διαδραστική διδασκαλία με ενεργή ανατροφοδότηση (feedback)
•  Αναπτύσσει ικανότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης
•  Ενθαρρύνει τη βαθειά κατανόηση & εμπέδωση βασικών και 

προχωρημένων μαθηματικών πράξεων
•  Αυξάνει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση
•  Βελτιώνει την συγκέντρωση μέσω του καθορισμού στόχων
•  Καλλιεργεί αποτελεσματικές μαθησιακές συνήθειες
•  Οδηγεί σε αυτοδύναμους μαθητές (self-directed learners) μέσω 

εξατομικευμένης εκπαίδευσης

Γιατί τα παιδιά σας να αναπτύξουν CRITICAL THINKING 
μέσω των Μαθηματικών; 

•  Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης είναι μακροχρόνια διαδικασία, 
σε αντίθεση από την προσωρινή μάθηση που χαρακτηρίζεται από 
απλή απομνημόνευση πληροφοριών και εννοιών

•  Η αυτοδύναμη κριτική σκέψη ενισχύει την ικανότητα των παιδιών 
να ανακαλύψουν και να καλλιεργήσουν τις εξατομικευμένες 
γνωστικές τους δεξιότητες

•  Η αυτοαξιολόγηση, η χρήση λογικής σκέψης και η ορθή λήψη 
αποφάσεων ενισχύεται μέσω της συστηματικής μελέτης των 
μαθηματικών κριτικής σκέψης 


