
10 ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ  

1. Η μέθοδος μας είναι εντελώς πρωτοποριακή και καινοτόμος για τα ελληνικά 

δεδομένα μιας και διδάσκουμε τον κάθε μαθητή σύμφωνα με τον τρόπο που εκείνος 

κατανοεί, αντιλαμβάνεται και αφομοιώνει, άρα σε εμάς κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός. 

2. Οι Άνθρωποι μας είναι όλοι παιδαγωγοί / καθηγητές απόφοιτοι ελληνικών 

ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και φορείς νέων ιδεών που έχουν προκύψει από τα 

ερευνητικά ευρήματα της σύγχρονης Παιδαγωγικής.  

3. Ο Χώρος μας είναι σχεδιασμένος με συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς τη 

διαρρύθμιση των αιθουσών, τα υλικά κατασκευής, τα χρώματα και τη διακόσμηση. Αυτό 

διασφαλίζει την ασφάλεια των παιδιών και  την καλαισθησία ως παιδαγωγική άποψη.  

4. Τα τμήματα είναι 6μελή και χωρισμένα ανά τάξεις ώστε να προάγεται η 

συνεργασία και να διασφαλίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

5. Το Πρόγραμμα της Σχολικής Μελέτης παρέχει μεγάλη ευελιξία στη διαμόρφωση 

των ωρών και των ημερών παρακολούθησης. Παράλληλα, είναι αποδοτικότερο και 

οικονομικότερο από άλλες μορφές εξωσχολικής βοήθειας. Τέλος, παρέχονται στους γονείς 

των παιδιών συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις δεδομένες ανάγκες των παιδιών και 

τη σχολική πορεία τους.  

6. Ενίσχυση Δεξιοτήτων -Μαθησιακοί Τύποι 

Αξιοποιώντας την εκπαιδευτική καινοτομία μας, οι μαθητές έχουν ενίσχυση των δεξιοτήτων 

τους. Η συγκέντρωση, η μνήμη, η επίλυση προβλημάτων, η συμμετρία, η συνεργατικότητα 

και η δημιουργική κρίση συντελούν αφενός στην ψυχαγωγία, στη διασκέδαση και στη 

συναισθηματική αποφόρτιση των παιδιών, αφετέρου δυναμώνουν την ευφυΐα τους.  

7. Καθημερινή Αξιολόγηση –Τετράδιο επικοινωνίας  

Αξιολογούμε το μαθητή μας και ενημερώνουμε τους γονείς καθημερινά με το τετράδιο 

επικοινωνίας, σε όλα τα στάδια της μελέτης όπως στην αυτοσυγκέντρωση του στο μάθημα, 

τις επιδόσεις του στη γραπτή και προφορική εξέταση, την προσαρμοστικότητα, και τη 

γενικότερη συμπεριφορά του. Έτσι πετυχαίνουμε κάθε μέρα, ο μαθητής να  γίνεται όλο και 

καλύτερος.  

9. Δημιουργία κοινότητας  

Το Μαθητικό Εργαστηράκι οργανώνει χριστουγεννιάτικες και άλλες εκδηλώσεις και 

εκδρομές, λαμβάνει μέρος σε σχολικούς αγώνες .  

10. Καλοκαιρινά προγράμματα  

Το Μαθητικό Εργαστηράκι  λειτουργεί κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο με διευρυμένο 

ωράριο για να καλυφθούν οι ανάγκες των εργαζόμενων γονέων.  

  


