
Το Eye Level CHINESE, εγκεκριμένο από το Πανεπιστήμιο 
του Πεκίνου, επιτρέπει στους μαθητές να εξοικειωθούν με 
την κινέζικη γλώσσα. Οι μαθητές αποκτούν σε βάθος γνώση 
του εκπαιδευτικού υλικού υπό την άμεση καθοδήγηση ενός 
εξειδικευμένου καθηγητή της κινέζικης γλώσσας.

Το πρωτόκολλο σπουδών έχει σχεδιαστεί ώστε οι μαθητές 
να είναι σε θέση να κατανοούν, ομιλούν, γράφουν 
και διαβάζουν Κινέζικα. Η μάθηση γίνεται εύκολη και 

διασκεδαστική με παιχνίδια εναλλαγής ρόλων διαφόρων 
χαρακτήρων από τους μαθητές (role-playing games), 
την αφήγηση ευχάριστων ιστοριών, την μουσική, τα 
διαδραστικά παιχνίδια και την συμμετοχή ποικίλων άλλων 
διδακτικών εργαλείων.

Η μέθοδός μας περιλαμβάνει ενδιαφέροντες τρόπους 
εκμάθησης των κινέζικων χαρακτήρων, που αποσκοπεί στη 
δημιουργία θεμελίου γνώσης της κινέζικης γλώσσας.

Εκμάθηση Κινέζικων: Κατανόηση, ομιλία, γραφή & ανάγνωση



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ EYE LEVEL
Ένας παγκόσμιος εκπαιδευτικός οργανισμός με κέντρα μελέτης 
για παιδιά 4-15 ετών, που μέσω της εξατομικευμένης μάθησης 
αναπτύσσει την κριτική σκέψη με σκοπό την επίτευξη της 
αυτοδυναμίας του μαθητή/μαθήτριας (Self Directed Learning).

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΚΙΝΕΖΙΚΑ 
ΣΤΟ EYE LEVEL;
Μελλοντικές ευκαιρίες καριέρας
Ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, η Κίνα αυξάνεται 
ταχέως με εξαιρετική δυναμική. Η δυνατότητα να μιλάει κανείς 
Κινέζικα αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για όσους 
σκοπεύουν να αναπτύξουν εργασίες στην παγκόσμια κοινότητα.

Κατανόηση κινεζικού πολιτισμού
Μαθαίνοντας τους χαρακτήρες και τη δομή της κινεζικής γλώσσας, 
οι μαθητές μας είναι σε θέση να κατανοήσουν την κινέζικη 
κουλτούρα και ιστορία, με συνέπεια τη διεύρυνση της σκέψης και 
διανόησής τους.

Ανάπτυξη εγκεφαλικής λειτουργίας
Μελέτες έδειξαν ότι μαθητές που μπορούν να γράψουν Κινέζικα 
αποδίδουν υψηλότερα στα μαθηματικά από τους υπόλοιπους, 
υπονοώντας ότι η γνώση των Κινέζικων διευκολύνει την ανάπτυξη 
της εγκεφαλικής δραστηριότητας.

Η εκπαίδευση του Eye Level προσαρμόζει τη 
διαδικασία της μάθησης στην υποκειμενική 
αντίληψη των παιδιών (την δική τους 
οπτική γωνία, EYE LEVEL) σε αρμονία με 
το εξατομικευμένο επίπεδο της γνωστικής 
ανάπτυξης. Αυτό οδηγεί στην αντικειμενική 
κατανόηση της πραγματικότητας.

Ένας δάσκαλος θαυμάζει τα έργα τέχνης στο Μουσείο 
Smithsonian στην Washington. Καθώς πλησιάζει σε 
κάθε πίνακα, γονατίζει και παρατηρεί από χαμηλά.
Αυτό κινεί την περιέργεια ενός επισκέπτη, ο οποίος 
τον ρωτά γιατί κοιτά τους πίνακες γονατιστός. Τότε ο 
δάσκαλος απαντά: «Αύριο θα φέρω τους μαθητές μου 
στο μουσείο.  Αναρωτιέμαι πώς θα ερμήνευαν τους 
πίνακες από τη δική τους οπτική γωνία (eye level)».
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