
Σε ποιους 

απευθύνεται 

Στους μαθητές που 

δεν έχουν έναν  

αποτελεσματικό 

τρόπο διαβάσματος 

Στους μαθητές των  

οποίων οι γονείς  

εργάζονται  

Στους μαθητές που  

επιθυμούν να βελ-

τιώσουν ακόμη πε-

ρισσότερο τη σχολι-

κή τους επίδοση  

Στους μαθητές που 

θέλουν να διευρύ-

νουν τις γνώσεις 

τους και να αποκτή-

σουν γερές βάσεις  

Στους μελλοντικούς 

ανταγωνιστικούς 

εργαζομένους σε 

ένα διαπολιτισμικό 

περιβάλλον  

Ποιοι είναι οι  

στόχοι μας για 

τους μαθητές μας 

 Να αναπτύξουν τις 

δεξιότητες του 21ου 

αιώνα  

 Να είναι πιο αποτελε-

σματικοί στη μελέτη 

τους αφού θα γίνεται 

με βάση το μαθησια-

κό τους προφίλ  

 Να μάθουν πώς να 

διαχειρίζονται   

σωστά το χρόνο 

τους 

 Να μάθουν να  

συνεργάζονται  

 Να είναι προετοιμα-

σμένοι για τα μαθή-

ματα της επόμενης 

μέρας  

 Να μάθουν να αυτο-

αξιολογούνται και να 

θέτουν στόχους  

 Να έχουν ποιοτικό 

χρόνο με τους γονείς 

τους  

«Μαθαίνω να Μελετώ» 

Γιατί εμάς; 

Το σχολείο του Το σχολείο του Το σχολείο του «««αύριοαύριοαύριο»»»   είναι σήμερα εδώ !!είναι σήμερα εδώ !!είναι σήμερα εδώ !!   

 Εφαρμόζουμε τη μάθηση στην πράξη  

κι όχι στα λόγια 

 

 Έχουμε το δικό μας σύστημα να βρίσκουμε και να  

αναλύουμε τον μαθησιακό χάρτη του κάθε παιδιού. 

 

 Οι μαθητές έχουν, πραγματικά, τη δυνατότητα να μελε-

τούν σύμφωνα με το δικό τους  εξατομικευμένο πρό-

γραμμα μελέτης και ποικίλες εκπαιδευτικές μεθόδους. 

 

 Το εκπαιδευτικό μας περιβάλλον είναι κατά τέτοιο τρόπο 

διαμορφωμένο ώστε να ενισχύει τα δυνατά σημεία του 

κάθε μαθητή και να τονώνει την αυτοπεποίθησή του. 

 

 Βασίζουμε τη διδασκαλία μας σε σύγχρονα 

Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά πρότυπα γι’αυτό  

και ο κάθε μαθητής έχει το δικό του Portfolio. 

Γιατί… Μελέτη δε σημαίνει για μας απλά διαβάζω με  

εποπτεία. Αντίθετα, το παιδί μαθαίνει τον τρόπο να μελετά 

χρησιμοποιώντας ποικίλες εκπαιδευτικές μεθόδους  

οι οποίες απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σ’εκείνον.  
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Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Μελέτης!Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Μελέτης!Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Μελέτης!   
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