Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΦΕΣ
ΕΓΓΡ Ο ΤΟ
ΟΛ Ο!
ΧΡΟΝ

ΚΕΝΤΡΑ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
3-16 ΕΤΩΝ

To Eye Level είναι το κλειδί
της αυτοδύναμης μάθησης
• Διδασκαλία 1 μαθητής : 1 καθηγητής
• Offline στη τάξη - online στο σπίτι
• Μαθηματικά «Παίζω και Μαθαίνω»
• Μαθηματικά βασικής & κριτικής σκέψης
• Αγγλικά “Happy Talk”, ευχέρεια ομιλίας
στην καθημερινή ζωή
• Ολοκληρωμένη εκμάθηση Αγγλικών:
γραφή, ανάγνωση, ομιλία & ακοή
• Κινέζικα για παγκόσμιες ευκαιρίες
καριέρας

• Βελτίωση συγκέντρωσης και προσοχής
•Δ
 ιαρκής υποστήριξη των χαμηλόβαθμων
και κίνητρα αριστείας για τους
υψηλόβαθμους μαθητές
• Επίτευξη άριστων επιδόσεων στο σχολείο
•Ε
 κμάθηση καλών μαθησιακών συνηθειών
μελέτης για υψηλή απόδοση
•Π
 αγκόσμιοι ετήσιοι διαγωνισμοί Eye Level
Μαθηματικής Ολυμπιάδας και Αγγλικής
Λογοτεχνίας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EYE LE VEL
Ένας παγκόσμιος εκπαιδευτικός οργανισμός με κέντρα μελέτης για παιδιά
3-16 ετών, που μέσω της εξατομικευμένης μάθησης αναπτύσσει την
κριτική σκέψη με σκοπό την επίτευξη της αυτοδυναμίας του μαθητή/
μαθήτριας (Self Directed Learning).

Το Eye Level PLAY MATH (3-5 ετών) χτίζει
τα θεμέλια των μαθηματικών με τη διδασκαλία βασικών εννοιών (ποσότητα, βάρος,
μέγεθος, αίσθηση χώρου και γεωμετρικά
σχήματα) πριν την εστίαση σε αριθμούς
(Εμπειρική Μάθηση). Αυτό συντελεί στην
ανάπτυξη της ικανότητας του παιδιού να
σκέφτεται λογικά και συνεπώς μαθηματικά.

Το EYE LEVEL ENGLISH HAPPY TALK (από
5 ετών) στοχεύει στην απόκτηση ευχέρειας
στην προφορική ομιλία Αγγλικών σε ποικίλες κοινωνικές περιστάσεις της καθημερινής
ζωής. Είναι ένας συνδυασμός online στο
σπίτι και offline μάθησης στην τάξη με χρήση
ποικίλων διδακτικών εργαλείων, ώστε η μάθηση να είναι διασκεδαστική και ευχάριστη.

Το Eye Level MATH (6-16 ετών) εστιάζει
στις βασικές μαθηματικές έννοιες (BASIC
THINKING MATH) και στην επίλυση προβλημάτων, την αναλυτική σκέψη και τη λογική
(CRITICAL THINKING MATH). Με αυτό τον
τρόπο οι μαθητές αποκτούν αυτοδυναμία
κατά τον χειρισμό άγνωστων και δύσκολων
καθημερινών προβλημάτων.

Το EYE LEVEL ΚΙΝΕΖΙΚΑ Junior (5-12
ετών), εγκεκριμένο από το Πανεπιστήμιο του
Beijing, επιτρέπει στους μαθητές να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και ευχέρεια στα Κινέζικα. Είναι ένα ευχάριστο πρόγραμμα, κάνει
τη μάθηση εύκολη και διασκεδαστική μέσα
από ειδικές ασκήσεις, παιχνίδια, τραγούδια
και κατάλληλες δραστηριότητες.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΤΙΣ Η.Π.Α.
Τατοΐου 102
Ν. Ερυθραία 14671

210 620 5050
eyelevelathens.gr
Eye Level Athens

ΔΩΡΕΑΝ
ΤΕΣΤ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

