Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Το “Eye Level Athens” με διεύθυνση Τατοϊου 102 Νέα Ερυθραία
(εμπορικό κέντρο Δέλλιος), είναι φροντιστήριο μέσης εκπαιδευσης
και ξένων γλωσσών.
Αποτελεί μέρος ενός παγκόσμιου εκπαιδευτικού οργανισμού
εξατομικευμένης διδασκαλίας για παιδιά 3-16 ετών, με 2,5 εκατομμύρια
μαθητές σε 22 χώρες.
Μέσω της εξατομικευμένης καθοδήγησης (Self Directed Learning),
αναπτύσσει και εξελίσσει την κριτική σκέψη και αυτοδυναμία, τη
βελτίωση συγκέντρωσης, προσοχής και αυτοπεποίθησης και συνεπώς
την επιτυχία στις διαρκείς μαθησιακές προκλήσεις. Έτσι χτίζεται το
θεμέλιο της γνώσης για καριέρα και προσωπική – επαγγελματική
εξασφάλιση στο μέλλον.
Είναι αναγνωρισμένο από κορυφαίους Οργανισμούς, όπως το National
Council of Teachers in Mathematics (NCTM) και το National Council of
Teachers of English Language (NCTE), USA.
Προσφέρονται τα παρακάτω μαθησιακά μοντέλα:
1. “EYE LEVEL PLAY MATH”
Απευθύνεται σε παιδιά 3-5 ετών, χτίζοντας τα θεμέλια των μαθηματικών
με τη διδασκαλία βασικών μαθηματικών εννοιών, συντελώντας στην
ανάπτυξη κριτικής σκέψης, της ικανότητας του παιδιού να σκέφτεται
λογικά και συνεπώς με μαθηματικό τρόπο.
2. “EYE LEVEL MATH”
Απευθύνεται σε μαθητές 6-16 ετών, εστιάζοντας πέραν των βασικών
μαθηματικών εννοιών (BASIC THINKING MATH), στην επίλυση
προβλημάτων, λήψη αποφάσεων και εναλλακτικών λύσεων (decision
making) την αναλυτική σκέψη και τη λογική (CRITICAL THINKING
MATH). Οι μαθητές αποκτούν αυτοδυναμία στον χειρισμό άγνωστων και
δύσκολων καθημερινών προβλημάτων, δηλαδή χρησιμοποιούν τα
μαθηματικά σαν όχημα για διανοητική εξέλιξη στην πραγματική ζωή.
3. “EYE LEVEL ENGLISH HAPPY TALK”

Απευθύνεται σε παιδιά από 4 ετών. Στοχεύει στην απόκτηση ευχέρειας
στην προφορική ομιλία της Αγγλικής γλώσσας. Είναι ένας
συνδυασμός Online μάθησης από το σπίτι και Offline μάθησης στην
τάξη με χρήση ποικίλων διδακτικών εργαλείων, ώστε η μάθηση να γίνεται
διασκεδαστική και ευχάριστη.
4. “EYE LEVEL CHINESE JUNIOR”
Απευθύνεται σε παιδιά από 4-12 ετών και είναι εγκεκριμένη μέθοδος από
το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου. Οι μαθητές αποκτούν αυτοπεποίθηση και
ευχέρεια στην Κινεζική γλώσσα. Είναι ένα ευχάριστο πρόγραμμα
διδασκαλίας κάνοντας τη μάθηση εύκολη και διασκεδαστική, μέσα από
ειδικές ασκήσεις, παιχνίδια, τραγούδια και άλλες δραστηριότητες.
WORLD CLASS KNOWLEDGE EVENTS –
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΓΝΩΝΙΣΜΟΎ ΛΟΓΟΤΕΧΝΊΑΣ.
Το Εκπαιδευτικό μας Κέντρο, έχοντας ως γνώμονα την βούληση να
καταστήσει πιο προσιτές τις υπηρεσίες του στα παιδιά των
συμπολιτών μας, έχει την τιμή να υποβάλει στους εργαζομένους
και υπαλλήλους του Δήμου Κηφισιάς την παρακάτω προσφορά:
• Δωρεάν

εγγραφή στο Κέντρο μας
• Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων
• Ευελιξία στον τρόπο καταβολής.
• Επιπλέον έκπτωση 20% στην περίπτωση εγγραφής και φοίτησης
και δεύτερου παιδιού.
• Δωρεάν
διαγνωστικό τεστ από τους επιστημονικούς
μας συνεργάτες.
• Πλούσιο πακέτο καλωσορίσματος.
Με εκτίμηση,
Για το "Eye Level Athens"
Τατοίου 102 - Ν. Ερυθραία
Τηλ. 210.620 50 50
e-mail: eyelevelath@gmail.com

eyelevelathens.gr

Φωτεινή Ιωσηφίδου
Διευθύντρια Διοίκησης

