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Καλοκαιρινά μαθήματα

BRAIN BOOSTERS!

Ταχύρρυθμα προγράμματα 
ΙΟΥΝΙΟΥ & ΙΟΥΛΙΟΥ
Για μαθητές προσχολικής ηλικίας, 
Δημοτικού & Γυμνασίου!

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ!

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕΤΩΡΑ!

Το παιδί σας θα αποκτήσει τα θεμέλια 
της κριτικής σκέψης αξιοποιώντας 
δημιουργικά το καλοκαίρι του!

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΑ 3-16 ΕΤΩΝ

Διδασκαλία 1 μαθητής : 1 καθηγητής

Offline στην τάξη - Online στο σπίτι

Βελτίωση συγκέντρωσης, προσοχής
και απόκτηση αυτοπεποίθησης!



ΔΩΡΕΑΝΤΕΣΤΚΑΤΑΤΑΞΗΣ!
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Eye Level Athens

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EYE LEVEL
Ένας παγκόσμιος εκπαιδευτικός οργανισμός ενισχυτικής διδασκαλίας για 
παιδιά 3-16 ετών, με 2,5 εκατομμύρια μαθητές σε 22 χώρες, που μέσω της 
εξατομικευμένης μάθησης αναπτύσσει την κριτική σκέψη με σκοπό την 
επίτευξη της αυτοδυναμίας του μαθητή (Self Directed Learning).

Αναγνώριση από το Νational Council of Teachers in Mathematics (NCTM) 
και το National Council of Teachers of English (NCTE), USA.

Το EYE LEVEL PLAY MATH (3-5 ετών) 
χτίζει τα θεμέλια των μαθηματικών με τη 
διδασκαλία βασικών εννοιών (ποσότητα, 
βάρος, μέγεθος, αίσθηση χώρου και γεωμε-
τρικά σχήματα) πριν τη διδασκαλία αριθμών 
(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 ποικί-
λες κοινωνικές περιστάσεις της καθημερινής 
ζωής. Είναι ένας συνδυασμός online στο 
σπίτι και offline μάθησης στην τάξη με χρήση 
ποικίλων διδακτικών εργαλείων, ώστε η μά-
θηση να είναι διασκεδαστική και ευχάριστη. 

Το EYE LEVEL MATH (6-16 ετών) εστιάζει 
στις βασικές μαθηματικές έννοιες (BASIC 
THINKING MATH) και στην επίλυση προβλη-
μάτων, 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 
Πεκίνου, επιτρέπει στους μαθητές να απο-
κτήσουν αυτοπεποίθηση και ευχέρεια στα 
Κινεζικά. Είναι ένα ευχάριστο πρόγραμμα, 
κάνει τη μάθηση εύκολη και διασκεδαστική 
μέσα από ειδικές ασκήσεις, παιχνίδια, τρα-
γούδια και κατάλληλες δραστηριότητες.


