
Από τα Ελληνικά στα Αγγλικά, με ένα 

Το QLS είναι ένας σύγχρονος, μη κερδοσκοπικός φορέας, που δραστηριοποιείται ως Δίκτυο Κέντρων Ξένων Γλωσσών 
πιστοποιημένης ποιότητας. Η δυναμική του αντλείται από τη συνεργασία επιτυχημένων Κέντρων Ξένων Γλωσσών, που 
μοιράζονται το όραμα για τη δημιουργία σύγχρονων σχολείων με ευρωπαϊκό χαρακτήρα και έχει ως αποτέλεσμα τη 
συνεχή εξέλιξη και βελτίωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας που προσφέρουν. 

Tο δίκτυο QLS, με καινοτόμα 
συστήματα διδασκαλίας, 
διαμορφώνει το εκπαιδευτικό 
τοπίο στην Ελλάδα!



H Jump είναι 
μια καινοτόμα 
εκπαιδευτική 
μέθοδος, μέσω 
της οποίας 
προσεγγίζεται 
πρωτοποριακά η 
πρώτη γραφή και 
ανάγνωση της 
αγγλικής γλώσσας.

Τι είναι
Απευθύνεται σε παιδιά 6-9 ετών.

Τα παιδιά μαθαίνουν την αγγλική γλώσσα
ως μητρική γλώσσα.

Οι καθηγητές που διδάσκουν
με τη μέθοδο έχουν επιμορφωθεί
ειδικά για τη διδασκαλία
της Jump.

Η ανάπτυξη
των πρώτων δεξιοτήτων
είναι εμφανής
σε μόλις 9 εβδομάδες.

Στηρίζεται στη 
βιωματική μάθηση και 
έχει ευελιξία ως προς 
τον τρόπο διδασκαλίας, 
έτσι ώστε να μπορεί 
να υποστηριχθεί στον 
φυσικό χώρο της τάξης, 
αλλά εξίσου ποιοτικά 
και αποτελεσματικά 
σε συνδυασμό με τη 
βραβευμένη QLS iLearn 
Platform. 



Η Jump δημιουργεί 
ικανούς αναγνώστες της 

αγγλικής σε σύντομο 
χρονικό διάστημα.

Tο δίκτυο QLS διαμορφώνει το 
εκπαιδευτικό τοπίο στην Ελλάδα και 
αναπτύσσει σχέση εμπιστοσύνης με 

γονείς και μαθητές.

Έχουν πει
για μας

Jump
Testimonials

Jump

Debate
Club

Anti-Bullying
Ambassadors

Καινοτομία στη Διδασκαλία - QLP | 2017

Καταπολέμηση του Σχολικού Εκφοβισμού - Anti-Bullying | 2018

Εκπαίδευση - Anti-Bullying | 2018

Kαινοτομία στη Διδασκαλία - Jump | 2019

Ψηφιακή Εκπαίδευση - QLS iLearn | 2019

Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία - Debate Club | 2019

ΒΡΑΒΕΙΑ



Φωνημική προσέγγιση 
πρώτης γραφής και 
ανάγνωσης (Phonics)
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Οι μικροί μας μαθητές διδάσκονται την αγγλική γλώσσα, ακριβώς με τον τρόπο που τη 

διδάσκονται οι μαθητές στη Μεγάλη Βρετανία. Ως αποτέλεσμα τα παιδιά, με τη φωνημική 

μέθοδο της Jump, γίνονται ικανοί αναγνώστες της αγγλικής γλώσσας με σωστή προφορά και 

ευκολία στο να διαβάζουν λέξεις που δεν γνωρίζουν ακόμα. 

Μάθημα με 
βρετανική ακρίβεια!
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Ό,τι μαθαίνω
δεν το ξεχνάω, γιατί
το μαθαίνω δημιουργώντας!

Στο Δίκτυο QLS πιστεύουμε στο αποτύπωμα του βιώματος και κατά συνέπεια στο αποτύπωμα γνώσης που 

αφήνει η βιωματική μάθηση. Τα παιδιά με τη μέθοδο Jump μαθαίνουν μέσω παιχνιδιών και εμπειριών, αλλά 

και μέσα από δραστηριότητες όπως παιχνίδια ρόλων, έρευνας και παρουσίασης, αφήγησης, κατασκευών, 

τραγουδιών, δημιουργικής γραφής, κλπ. Έτσι, τα παιδιά καθώς ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα 

τα εντάσσουν στις βιωματικές τους εμπειρίες και αποκτούν τη γνώση που συνδέεται άρρηκτα με την 

καθημερινότητά τους κι όχι ως απομονωμένη πληροφορία.

Βιωματική Μάθηση 
(Experiential Learning)



Πρωτόκολλα ιδασκαλίας
(QLS Teaching Protocol)

Όταν η μάθηση είναι βιωματική και το παιδί κατακτά τη γνώση με αυτοπεποίθηση, τότε η ώρα της μάθησης αποκτά 

νέο εύρος και δεν περιορίζεται στην ώρα που βρίσκονται στην τάξη. Το Δίκτυο QLS μέσω της βραβευμένης 

διαδικτυακής του πλατφόρμας QLS i-Learn παρέχει στα παιδιά μια ποικιλία εκπαιδευτικών εφαρμογών. Οι 

εφαρμογές αυτές παρουσιάζουν, εξασκούν και παιχνιδοποιούν τη μάθηση και είναι προσβάσιμες από υπολογιστή, 

tablet και κινητό. Έτσι η μάθηση γίνεται παιχνίδι και από το σπίτι. 

Παιχνιδοποίηση με την πλατφόρμα 
QLS- iLearn (Gamification)
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Στο QLS τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Η ανάπτυξη της μεθόδου Jump είναι προϊόν μελέτης και συνέπειας. 

Έτσι, οι ακαδημαϊκοί μας συνεργάτες σχεδίασαν το πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό της μεθόδου, ώστε 

να ενισχύεται η βιωματική μάθηση και να διασφαλίζεται ότι η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της 

μεθόδου Jump είναι και θα παραμένει η ίδια σε όλα μας τα Κέντρα.

Ποτέ ο ελεύθερος 
χρόνος στο σπίτι 

δεν είχε τέτοιο 
νόημα! 

Ορισμός, συστηματοποίηση, 
πρωτοπορία! 



Στην αρχή είναι… το

Το QLP TEST είναι ένα ψυχομετρικό τεστ διάγνωσης 

του μαθησιακού προφίλ του παιδιού. Διερευνά τους 

εναλλακτικούς τύπους ευφυΐας και ανακαλύπτει τα δυνατά 

σημεία του κάθε μαθητή. Έτσι, τον βοηθάει να μελετά 

αποτελεσματικά εκμεταλλευόμενος τα ιδιαίτερα ταλέντα 

του. Ο μαθητής γνωρίζοντας τον μαθησιακό του τύπο 

και τον τρόπο που προσλαμβάνει και επεξεργάζεται τις 

γνωστικές πληροφορίες καλύτερα, «μαθαίνει πώς να 

μαθαίνει».



Το QLS είναι ένας σύγχρονος, μη κερδοσκοπικός φορέας, 

που δραστηριοποιείται ως Δίκτυο Κέντρων Ξένων Γλωσσών 

πιστοποιημένης ποιότητας. Η δυναμική του αντλείται από τη 

συνεργασία επιτυχημένων Κέντρων Ξένων Γλωσσών, που 

μοιράζονται το όραμα για τη δημιουργία σύγχρονων σχολείων με 

ευρωπαϊκό χαρακτήρα και έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή εξέλιξη και 

βελτίωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας που προσφέρουν. 


