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Transforming early 
language learning with

Η εκμάθηση αγγλικών 
γίνεται παιχνίδι…γίνεται παιχνίδι…



Moomin language School

• Ομάδα ειδικών της εκπαίδευσης που περιλαμβάνει • Ομάδα ειδικών της εκπαίδευσης που περιλαμβάνει 
γλωσσολόγους, καθηγητές γλωσσών, ειδικούς στην 
προσχολική αγωγή, ηθοποιούς, προγραμματιστές

• Εμπειρία 30 ετών στην ψηφιακή γλωσσική 
εκπαίδευση

• Μια μοναδική μέθοδος που συνδυάζει ατομική, 
σύντομη και καθημερινή εξάσκηση με ομαδικά, σύντομη και καθημερινή εξάσκηση με ομαδικά, 
παιγνιώδη μαθήματα 

• Κορυφαίος οργανισμός στην Φινλανδία

language School

Ομάδα ειδικών της εκπαίδευσης που περιλαμβάνει Ομάδα ειδικών της εκπαίδευσης που περιλαμβάνει 
γλωσσολόγους, καθηγητές γλωσσών, ειδικούς στην 
προσχολική αγωγή, ηθοποιούς, προγραμματιστές

ετών στην ψηφιακή γλωσσική 

Μια μοναδική μέθοδος που συνδυάζει ατομική, 
σύντομη και καθημερινή εξάσκηση με ομαδικά, σύντομη και καθημερινή εξάσκηση με ομαδικά, 



Εκμάθηση Αγγλικών
στην νηπιακή ηλικία
Εκμάθηση Αγγλικών
στην νηπιακή ηλικία



Πλεονεκτήματα της εκμάθησης 
Ξένων Γλωσσών στη μικρή ηλικία

• Γλωσσολογικά

– Ευκολότερη η εκμάθηση επιπλέον γλωσσών– Ευκολότερη η εκμάθηση επιπλέον γλωσσών

– Απόκτηση λογοτεχνικών δεξιοτήτων

– Ισχυροί δεσμοί με την μητρική γλώσσα

• Μαθησιακά

– Ανάπτυξη εγκεφάλου

– Κάθε είδους μάθηση γίνεται ευκολότερα

– Συγκέντρωση

• Κοινωνικές δεξιότητες• Κοινωνικές δεξιότητες

– Καλύτερες δεξιότητες επικοινωνίας

– Πολιτιστική κατανόηση και ανοχή

• Άλλες δεξιότητες

– Δημιουργικότητα

– Μαθηματική σκέψη

– Καλλιέργεια μνήμης

Πλεονεκτήματα της εκμάθησης 
Ξένων Γλωσσών στη μικρή ηλικία

EU: Children should 
learn at least two 
foreign languages 

from a very early age.

European Commission on 
early language learning



Γιατί τα μικρά παιδιά μαθαίνουν 
καλύτερα ξένες γλώσσες

• Τα παιδιά μαθαίνουν φυσικά! Σκεφτείτε πώς μαθαίνουν την μητρική τους γλώσσα…• Τα παιδιά μαθαίνουν φυσικά! Σκεφτείτε πώς μαθαίνουν την μητρική τους γλώσσα…

• Με την σωστή μέθοδο μπορούν να μάθουν μια δεύτερη γλώσσα τόσο εύκολα όπως 
έμαθαν τη μητρική τους

• Τα παιδιά είναι χαρισματικά στην εκμάθηση της προφοράς 
μια σωστή προφορά φυσικά και χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια

• Τα παιδιά μαθαίνουν μια γλώσσα πιο ολοκληρωμένα σε σύγκριση με τους ενήλικες. 
Γίνεται μέρος της ταυτότητάς τους…Γίνεται μέρος της ταυτότητάς τους…

Γιατί τα μικρά παιδιά μαθαίνουν 
καλύτερα ξένες γλώσσες;

Σκεφτείτε πώς μαθαίνουν την μητρική τους γλώσσα…Σκεφτείτε πώς μαθαίνουν την μητρική τους γλώσσα…

Με την σωστή μέθοδο μπορούν να μάθουν μια δεύτερη γλώσσα τόσο εύκολα όπως 

Τα παιδιά είναι χαρισματικά στην εκμάθηση της προφοράς – επιτυγχάνουν συχνά 
μια σωστή προφορά φυσικά και χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια

Τα παιδιά μαθαίνουν μια γλώσσα πιο ολοκληρωμένα σε σύγκριση με τους ενήλικες. 



Αποτελεσματική μέθοδος μάθησηςΑποτελεσματική μέθοδος μάθησης



• Γλωσσική εμβάθυνση 
στην ξένη γλώσσα. Η καθημερινή τριβή έχει ως 
αποτέλεσμα την φυσική χρήση της γλώσσας, σαν τη 
μητρική του!

• Φινλανδικό μοντέλο εκπαίδευσης 
μέσα από το παιχνίδι, την καλλιτεχνική έκφραση και τις 

Το Πρόγραμμα 
Moomin Language 

School 
συνδυάζει: μέσα από το παιχνίδι, την καλλιτεχνική έκφραση και τις 

σωματικές δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο δεν 
μαθαίνει απλά μια ξένη γλώσσα αλλά αποκτά 
δεξιότητες  που χρειάζεται στον 21

• Τμηματική μάθηση 
μάθηση είναι πιο αποτελεσματική όταν γίνεται 
τμηματικά και όχι μαζικά, μέσα από την επανάληψη και 
την τακτική εισροή νέων πληροφοριών  

συνδυάζει:

την τακτική εισροή νέων πληροφοριών  

• Ψηφιακό περιβάλλον
φυσικούς ομιλητές και την 
διασκεδαστικό τρόπο

Γλωσσική εμβάθυνση – Το παιδί εκτίθεται καθημερινά 
στην ξένη γλώσσα. Η καθημερινή τριβή έχει ως 
αποτέλεσμα την φυσική χρήση της γλώσσας, σαν τη 
μητρική του!

Φινλανδικό μοντέλο εκπαίδευσης – Το παιδί μαθαίνει 
μέσα από το παιχνίδι, την καλλιτεχνική έκφραση και τις μέσα από το παιχνίδι, την καλλιτεχνική έκφραση και τις 
σωματικές δραστηριότητες. Με αυτό τον τρόπο δεν 
μαθαίνει απλά μια ξένη γλώσσα αλλά αποκτά 
δεξιότητες  που χρειάζεται στον 21ο αιώνα

Τμηματική μάθηση – είναι αποδεδειγμένο ότι η 
μάθηση είναι πιο αποτελεσματική όταν γίνεται 
τμηματικά και όχι μαζικά, μέσα από την επανάληψη και 
την τακτική εισροή νέων πληροφοριών  την τακτική εισροή νέων πληροφοριών  

Ψηφιακό περιβάλλον – Το παιδί ακούει τη γλώσσα από 
φυσικούς ομιλητές και την εξασκεί με ασφαλή και 
διασκεδαστικό τρόπο.



flipped classroom method

1ο Βήμα:
Ατομική ενασχόληση με την εφαρμογήΑτομική ενασχόληση με την εφαρμογή
(5-15 λεπτά 5 μέρες την εβδομάδα)

flipped classroom method

2ο Βήμα: 
Διαδραστικό ομαδικό μάθημα στην τάξη Διαδραστικό ομαδικό μάθημα στην τάξη 



Η εφαρμογήΗ εφαρμογή

• Εξατομικευμένη ανάπτυξη λεξιλογίου, 
γραμματικής και προφοράςγραμματικής και προφοράς

• Story-based περιεχόμενο, 5-10 λεπτά 
κάθε ημέρα

• Προετοιμασία για το παιγνιώδες μάθημα



Η εφαρμογή – Listening & Speaking

Story book  (Week 85, Day 3) 

Listening Listening 
Οι λέξεις και προτάσεις επαναλαμβάνονται πολλές φορές μέσα στην 
εβδομάδα στις καθημερινές ασκήσεις αλλά και στο παιγνιώδες ομαδικό 
μάθημα με τον/την εκπαιδευτικό. Η υπηρεσία περιλαμβάνει πολλά 
τραγούδια με γνωστές μελωδίες και νέες λέξεις και ποιήματα για να 
βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν το ρυθμό της νέας γλώσσας.

Listening & Speaking

Language lab (Week 84, extras) for pronunciation

εβδομάδα στις καθημερινές ασκήσεις αλλά και στο παιγνιώδες ομαδικό 

Speaking
Η πλατφόρμα περιέχει ειδική εφαρμογή για 
καλλιέργεια της γλώσσας και της προφοράς



Η εφαρμογή – Conversation & Reading

Conversation practice (Week 84, Day 4) 

Επικοινωνία
Μέσα από μικρούς διαλόγους το παιδί ενισχύει κοινωνικές 
αξίες, όπως η ευγένεια, ο σεβασμός, η οικογένεια, η αγάπη 
για την φύση και το περιβάλλον κτλ. Μαθαίνει, επίσης, να 
αναγνωρίζει και να εκφράζει τα συναισθήματά του.

Conversation & Reading

Word search (Week 83, Day 4) 

Ανάγνωση
Η εφαρμογή δεν προϋποθέτει το παιδί να γνωρίζει ανάγνωση 
αλλά και ούτε είναι αυτός ο σκοπός του προγράμματος. Ωστόσο, 
θα του δοθεί η δυνατότητα να διαβάσει και να εξοικειωθεί με 
γράμματα. Όλες οι λέξεις μπορούν πάντα να ακουστούν.

Word search (Week 83, Day 4) 



Η εφαρμογή – Sentence Structure & Writing

Add missing words to the sentenceAdd missing words to the sentence

Σύνθεση προτάσεων 
Ο σχηματισμός προτάσεων ξεκινάει από νωρίς, ακόμη 
και πριν την ανάγνωση. 

Sentence Structure & Writing

Writing practice (Week 84, extras)

Γραφή
Στόχος είναι η απόκτηση θετικών εμπειριών με τα γράμματα και η 
ενθάρρυνση της εξερεύνησης της γραφής με ασφαλή και δημιουργικό 
τρόπο, χωρίς περιορισμούς!

Writing practice (Week 84, extras)



Η εφαρμογή –

Γραμματική

Γενικές εκπαιδευτικές γνώσεις

– Άλλοι τομείς

Puzzles για ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων

Memory games για όξυνση της μνήμης



Η μέθοδος 
σε αριθμούς

• Διδακτέα ύλη 4 ετών

• Η εφαρμογή

– 1,800 

– 3,000 

– 6,– 6,

– 12

– 200 

• Τα παιγνιώδη μαθήματα

– 200 
πρότυπο

– 200

– 100

– 15 

Διδακτέα ύλη 4 ετών

Η εφαρμογή:

1,800 καθημερινές ασκήσεις

3,000 λέξεις

,500 εικόνες,500 εικόνες

12,500 αρχεία ήχου με φυσικούς ομιλητές

200 αυθεντικά τραγούδια και ήχοι

Τα παιγνιώδη μαθήματα:

200 σχέδια μαθήματος βασισμένα στο Φινλανδικό 
πρότυπο

200+ διαφορετικές δραστηριότητες

100+ τραγούδια και μελωδίες

15 αυθεντικές ιστορίες



Παρακολούθηση προόδου και υποστήριξη

• Επαναληπτικά μαθήματα και test κάθε 4 ενότητες

– Μηνιαία διπλώματα επιβράβευσης– Μηνιαία διπλώματα επιβράβευσης

• Αναφορές προόδου σε πραγματικό χρόνο

– Εβδομαδιαία περίληψη

– Μηνιαία περίληψη

– Ετήσια περίληψη

• Πιστοποιητικό στο τέλος κάθε χρόνου

Παρακολούθηση προόδου και υποστήριξη

κάθε 4 ενότητες



Παιγνιώδη μαθήματαΠαιγνιώδη μαθήματα

• ενισχύουν και εμβαθύνουν τη γνώση
• καλλιεργούν τις δεξιότητες της συνεργασίας, 

της επικοινωνίας και τις κοινωνικές αξίεςτης επικοινωνίας και τις κοινωνικές αξίες
• με εύκολες οδηγίες που στηρίζονται στο 

Φινλανδικό εκπαιδευτικό πρότυπο



Παιγνιώδη μαθήματα στην πράξη…

Φινλανδία

Μαρόκο

Φινλανδία

Παιγνιώδη μαθήματα στην πράξη…

Ελλάδα

Μαλαισία



Χρήσιμες ΠληροφορίεςΧρήσιμες Πληροφορίες



Συμβουλές για τους γονείς

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ

Πρώιμο στάδιο Είναι φυσιολογικό κάποιο παιδί να μην χρησιμοποιεί την νέα γλώσσα τους 
πρώτους μήνες ή ακόμη και για ένα χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μαθαίνει. 
Μην το πιέζετε να χρησιμοποιεί τη γλώσσα καθώς αυτό μπορεί να επιβραδύνει τη 
μαθησιακή διαδικασία.

Τα λάθη είναι μέρος της μάθησης Μην τιμωρείτε το παιδί για λάθη που μπορεί να κάνει. Η μάθηση συμβαίνει μέσω 
δοκιμής και σφάλματος. Η τιμωρία θα αποθαρρύνει το παιδί να προσπαθήσει.

Η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική όταν 
το παιδί αισθάνεται ασφαλές και 
αποδεκτό

Η καθημερινή πρακτική με την εφαρμογή μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντικός 
χρόνος γονέα-παιδιού. Αφήστε το παιδί να καθίσει στην αγκαλιά σας ή κοντά σας 
καθώς κάνει τις ασκήσεις.αποδεκτό καθώς κάνει τις ασκήσεις.

Ανάμιξη αγγλικών-ελληνικών Είναι φυσιολογικό να μπερδεύει
γλώσσα ενώ μαθαίνει. Είναι γενικώς ένα φυσιολογικό βήμα στην εκμάθηση 
γλωσσών.

Τα θετικά σχόλια ενθαρρύνουν και 
αναπτύσσουν μια υγιή αυτοεκτίμηση

Φράσεις επιβράβευσης όπως
trying!” και μια αγκαλιά οδηγούν

Συμβουλές για τους γονείς

Είναι φυσιολογικό κάποιο παιδί να μην χρησιμοποιεί την νέα γλώσσα τους 
πρώτους μήνες ή ακόμη και για ένα χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μαθαίνει. 
Μην το πιέζετε να χρησιμοποιεί τη γλώσσα καθώς αυτό μπορεί να επιβραδύνει τη 
μαθησιακή διαδικασία.

Μην τιμωρείτε το παιδί για λάθη που μπορεί να κάνει. Η μάθηση συμβαίνει μέσω 
δοκιμής και σφάλματος. Η τιμωρία θα αποθαρρύνει το παιδί να προσπαθήσει.

Η καθημερινή πρακτική με την εφαρμογή μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντικός 
παιδιού. Αφήστε το παιδί να καθίσει στην αγκαλιά σας ή κοντά σας 

καθώς κάνει τις ασκήσεις.καθώς κάνει τις ασκήσεις.

Είναι φυσιολογικό να μπερδεύει και να συνδυάζει τη νέα γλώσσα με τη μητρική 
γλώσσα ενώ μαθαίνει. Είναι γενικώς ένα φυσιολογικό βήμα στην εκμάθηση 

επιβράβευσης όπως “Well done!” or “I’m proud of you!”, “Thank you for 
και μια αγκαλιά οδηγούν το παιδί να δρα με θετικό κίνητρο.



Πώς να υποστηρίξετε την γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού σας

• Υποστηρίξτε την εξέλιξη της μητρικής γλώσσας

Μια ισχυρή μητρική γλώσσα είναι η βάση για όλη τη μάθηση• Μια ισχυρή μητρική γλώσσα είναι η βάση για όλη τη μάθηση

• Μελέτες δείχνουν ότι μια ισχυρή μητρική γλώσσα θα βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν πολλές ξένες 
γλώσσες

• Πώς; Χρησιμοποιήστε τη δική σας γλώσσα ζωντανά με το παιδί σας

– Διαβάζοντας ιστορίες

– Διαβάζοντας ποίηση

– Τραγουδώντας παραδοσιακά παιδικά τραγούδια– Τραγουδώντας παραδοσιακά παιδικά τραγούδια

• Βοηθήστε το παιδί σας να κοιμηθεί αρκετά 

Πώς να υποστηρίξετε την γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού σας

Μια ισχυρή μητρική γλώσσα είναι η βάση για όλη τη μάθησηΜια ισχυρή μητρική γλώσσα είναι η βάση για όλη τη μάθηση

Μελέτες δείχνουν ότι μια ισχυρή μητρική γλώσσα θα βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν πολλές ξένες 

Χρησιμοποιήστε τη δική σας γλώσσα ζωντανά με το παιδί σας

Τραγουδώντας παραδοσιακά παιδικά τραγούδιαΤραγουδώντας παραδοσιακά παιδικά τραγούδια



””
διάρκεια της ημέρας στα μικρά παιδιά έχει 
αποδειχθεί ότι είναι πολύ σημαντικός για 

γενίκευση της έννοιας των λέξεων και την γενίκευση της έννοιας των λέξεων και την 

αφαίρεση στην εκμάθηση γλωσσών

–– Dominique Petit, Canadian Sleep and Circadian NetworkDominique Petit, Canadian Sleep and Circadian Network

””Ο μικρής διάρκειας ύπνος κατά τη 

διάρκεια της ημέρας στα μικρά παιδιά έχει 
αποδειχθεί ότι είναι πολύ σημαντικός για 

την ανάπτυξη του λεξιλογίου, τη 
γενίκευση της έννοιας των λέξεων και την γενίκευση της έννοιας των λέξεων και την 

αφαίρεση στην εκμάθηση γλωσσών.”.”

Dominique Petit, Canadian Sleep and Circadian NetworkDominique Petit, Canadian Sleep and Circadian Network



• Αναπτύσσει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, 
συνεργασίας, συγκέντρωσης, 
συγκρούσεων και τήρησης κανόνων

• Ενισχύει τις ακαδημαϊκές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων 
της γλώσσας, της ανάγνωσης και των μαθηματικών

• Αυξάνει τα κίνητρα και μειώνει το άγχος και την 

Η Σημασία του παιχνιδιού

• Αυξάνει τα κίνητρα και μειώνει το άγχος και την 
προβληματική συμπεριφορά

• Ενθαρρύνει την φαντασία και την ανεξαρτησία

Οι προσεγγίσεις καθοδηγούμενου παιχνιδιού είναι 
αποτελεσματικές επειδή ενθαρρύνουν τα παιδιά να γίνουν 
ενεργοί και αφοσιωμένοι συνεργάτες στη μαθησιακή ενεργοί και αφοσιωμένοι συνεργάτες στη μαθησιακή 
διαδικασία

Myck-Wayne, J., 2010. In defense of play: Beginning the dialog about the power of play. 
Children, Vol. 13, No. 4, pp. 15
Weisberg, D.S., Hirsh-
playful pedagogy.

Αναπτύσσει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, 
συνεργασίας, συγκέντρωσης, ενσυναίσθησης, επίλυσης 
συγκρούσεων και τήρησης κανόνων

Ενισχύει τις ακαδημαϊκές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων 
της γλώσσας, της ανάγνωσης και των μαθηματικών

Αυξάνει τα κίνητρα και μειώνει το άγχος και την Αυξάνει τα κίνητρα και μειώνει το άγχος και την 
προβληματική συμπεριφορά

Ενθαρρύνει την φαντασία και την ανεξαρτησία

Οι προσεγγίσεις καθοδηγούμενου παιχνιδιού είναι 
αποτελεσματικές επειδή ενθαρρύνουν τα παιδιά να γίνουν 
ενεργοί και αφοσιωμένοι συνεργάτες στη μαθησιακή ενεργοί και αφοσιωμένοι συνεργάτες στη μαθησιακή 
διαδικασία.

Wayne, J., 2010. In defense of play: Beginning the dialog about the power of play. Young Exceptional 
Vol. 13, No. 4, pp. 15-23.

Weisberg, D.S., Hirsh-Pasek, K. and Golinkoff, R.M., 2013. Guided play: Where curricular goals meet a 
Mind, Brain, and Education, 7(2), pp.104-112.



””Learning through play Learning through play is is ””Learning through play Learning through play is is 
essential.”essential.”

–– Finnish National Agency for Education & Finnish Ministry of Finnish National Agency for Education & Finnish Ministry of 
Education and CultureEducation and Culture

Finnish National Agency for Education & Finnish Ministry of Finnish National Agency for Education & Finnish Ministry of 



Η χρήση τεχνολογίας στις μικρές ηλικίες

• Η χρήση οθόνης δεν είναι επιβλαβής αν 

– Ο χρόνος χρήσης είναι περιορισμένος και τελειώνει πολύ πριν την ώρα του – Ο χρόνος χρήσης είναι περιορισμένος και τελειώνει πολύ πριν την ώρα του 
ύπνου

– Υπάρχει περισσότερος χρόνος για παιχνίδι παρά για την ενασχόληση με την 
οθόνη 

– Δεν αφαιρεί σημαντικό χρόνο από την σχέση γονέα

– Το περιεχόμενο είναι ασφαλές (χωρίς βία ή παρεμβολές

• Περιεχόμενο / νοητική εξέλιξη

– Το υψηλής ποιότητας περιεχόμενο επιτρέπει στα παιδιά να εξερευνήσουν και – Το υψηλής ποιότητας περιεχόμενο επιτρέπει στα παιδιά να εξερευνήσουν και 
να χρησιμοποιήσουν τη δική τους δημιουργικότητα (ενεργός ρόλος)

– Σκεφτείτε προσεκτικά όταν αφήνετε μικρά παιδιά να παρακολουθούν 
κινούμενα σχέδια καθώς δεν αφήνει περιθώρια για τη δική τους φαντασία 
(παθητικός ρόλος)

The Power of Play: A Pediatric Role in Enhancing Development in Young Children. Michael Yogman, Andrew Garner) COMMITTEE ON PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF CHILD AND FAMILY HEALTH, 
COUNCIL ON COMMUNICATIONS AND MEDIA http://pediatrics.aappublications.org/content/142/3/e20182058
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Ο χρόνος χρήσης είναι περιορισμένος και τελειώνει πολύ πριν την ώρα του Ο χρόνος χρήσης είναι περιορισμένος και τελειώνει πολύ πριν την ώρα του 

Υπάρχει περισσότερος χρόνος για παιχνίδι παρά για την ενασχόληση με την 

Δεν αφαιρεί σημαντικό χρόνο από την σχέση γονέα-παιδιού 

χωρίς βία ή παρεμβολές)

Το υψηλής ποιότητας περιεχόμενο επιτρέπει στα παιδιά να εξερευνήσουν και Το υψηλής ποιότητας περιεχόμενο επιτρέπει στα παιδιά να εξερευνήσουν και 
να χρησιμοποιήσουν τη δική τους δημιουργικότητα (ενεργός ρόλος)

Σκεφτείτε προσεκτικά όταν αφήνετε μικρά παιδιά να παρακολουθούν 
κινούμενα σχέδια καθώς δεν αφήνει περιθώρια για τη δική τους φαντασία 

, Andrew Garner) COMMITTEE ON PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF CHILD AND FAMILY HEALTH, 
http://pediatrics.aappublications.org/content/142/3/e20182058



Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή στο σπίτι

• Απολαύστε αυτήν την καθημερινή μαθησιακή στιγμή μαζί με το παιδί σας

• Μετατρέψτε την σε μια αρμονική στιγμή και κρατήστε την προσοχή σας στο παιδί • Μετατρέψτε την σε μια αρμονική στιγμή και κρατήστε την προσοχή σας στο παιδί 

• Μην δώσετε προσοχή σε λανθασμένες απαντήσεις. Αποτελεί ένα φυσικό μέρος της 
διαδικασίας. Απλώς ενθαρρύνετε το παιδί χρησιμοποιώντας υποστηρικτικές λέξεις       
όπως "Τέλεια!" ή "Ας προσπαθήσουμε ξανά!"

• Δώστε μια μικρή επιβράβευση με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας όχι απαραίτητα υλική

• Εάν το παιδί σας είναι πολύ μικρό και κουράζεται γρήγορα, 
δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μόνο για 5 λεπτά. δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μόνο για 5 λεπτά. 
Αυτό μπορεί να κάνει θαύματα!

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή στο σπίτι
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Μετατρέψτε την σε μια αρμονική στιγμή και κρατήστε την προσοχή σας στο παιδί Μετατρέψτε την σε μια αρμονική στιγμή και κρατήστε την προσοχή σας στο παιδί 

Μην δώσετε προσοχή σε λανθασμένες απαντήσεις. Αποτελεί ένα φυσικό μέρος της 
διαδικασίας. Απλώς ενθαρρύνετε το παιδί χρησιμοποιώντας υποστηρικτικές λέξεις       

Δώστε μια μικρή επιβράβευση με την ολοκλήρωση της 

Εάν το παιδί σας είναι πολύ μικρό και κουράζεται γρήγορα, 
δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μόνο για 5 λεπτά. δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μόνο για 5 λεπτά. 



Γιατί μόνο
5 – 15 λεπτά 
ημερήσιας χρήσης 
της εφαρμογής

• Τα παιδιά λαμβάνουν τη βέλτιστη ποσότητα
γλωσσικής κατάρτισης καθημερινά

• Συνεχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον και ενθουσιασμό 
για τη μάθηση

• Λαμβάνουν ένα ασφαλές όριο πληροφοριών και • Λαμβάνουν ένα ασφαλές όριο πληροφοριών και 
έκθεσης στην οθόνη

• Είναι πλήρως συγκεντρωμένα και λαμβάνουν τα 
μέγιστα από την εκπαιδευτική διαδικασία

• Η τμηματική μάθηση 
είναι μια μέθοδος μάθησης αποδεδειγμένη 
ερευνητικά

• Η εκμάθηση λίγο αλλά συχνά εξασφαλίζει το καλύτερο • Η εκμάθηση λίγο αλλά συχνά εξασφαλίζει το καλύτερο 
δυνατό μαθησιακό αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα

Τα παιδιά λαμβάνουν τη βέλτιστη ποσότητα
γλωσσικής κατάρτισης καθημερινά
Συνεχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον και ενθουσιασμό 
για τη μάθηση
Λαμβάνουν ένα ασφαλές όριο πληροφοριών και Λαμβάνουν ένα ασφαλές όριο πληροφοριών και 
έκθεσης στην οθόνη
Είναι πλήρως συγκεντρωμένα και λαμβάνουν τα 
μέγιστα από την εκπαιδευτική διαδικασία
Η τμηματική μάθηση - η εκμάθηση λίγο αλλά συχνά -
είναι μια μέθοδος μάθησης αποδεδειγμένη 
ερευνητικά
Η εκμάθηση λίγο αλλά συχνά εξασφαλίζει το καλύτερο Η εκμάθηση λίγο αλλά συχνά εξασφαλίζει το καλύτερο 
δυνατό μαθησιακό αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα



Εκπαιδευτικοί στόχοι

Διδάσκουμε τα παιδιά περισσότερα από μια γλώσσα -
ευτυχισμένοι και με αυτοπεποίθηση παγκόσμιοι πολίτεςευτυχισμένοι και με αυτοπεποίθηση παγκόσμιοι πολίτες

Τα παιδιά φτάνουν γλωσσικά το επίπεδο A2* σε διάστημα 4 χρόνων
• αποκτούν το θάρρος να χρησιμοποιούν τη γλώσσα
• μπορούν να ρωτήσουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να 

περιγράψουν τους φίλους, την οικογένεια και τα ενδιαφέροντά τους

Τα παιδιά επιτυγχάνουν τις απαραίτητες δεξιότητες του μέλλοντος
Κοινωνικές δεξιότητες, κριτική σκέψη, μαθηματική σκέψη, 

*CERF Levels (Common European Framework of Reference for Languages): A1, A2, B1, B2, C1, C2

Τα παιδιά επιτυγχάνουν τις απαραίτητες δεξιότητες του μέλλοντος
• Κοινωνικές δεξιότητες, κριτική σκέψη, μαθηματική σκέψη, 
ακαδημαϊκές δεξιότητες , δημιουργικότητα και φαντασία, λεπτές και 
καθορισμένες κινητικές δεξιότητες, μνήμη

Εκπαιδευτικοί στόχοι

μαζί μας γίνονται 
ευτυχισμένοι και με αυτοπεποίθηση παγκόσμιοι πολίτεςευτυχισμένοι και με αυτοπεποίθηση παγκόσμιοι πολίτες

σε διάστημα 4 χρόνων:

μπορούν να ρωτήσουν και να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να 
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Τα παιδιά επιτυγχάνουν τις απαραίτητες δεξιότητες του μέλλοντος:
Κοινωνικές δεξιότητες, κριτική σκέψη, μαθηματική σκέψη, 

*CERF Levels (Common European Framework of Reference for Languages): A1, A2, B1, B2, C1, C2

Τα παιδιά επιτυγχάνουν τις απαραίτητες δεξιότητες του μέλλοντος:
Κοινωνικές δεξιότητες, κριτική σκέψη, μαθηματική σκέψη, 

ακαδημαϊκές δεξιότητες , δημιουργικότητα και φαντασία, λεπτές και 
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