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Αλμα στη
διδασκαλία
των αγγλικών

α κέντρα ξένων γλωσσών του βραβευμένου Δικτύου Ανεξάρτητων Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS (Quality in Language Services) καινοτομούν, θέτοντας τη βάση μιας νέας ολιστικής προσέγγισης στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με το εκπαιδευτικό σύστημα JUMP. Η καινοτόμος αυτή διδακτική μέθοδος που φέρει τη σφραγίδα του Βρετανικού Εθνικού
Προγράμματος Σπουδών (British National Curriculum) απευθύνεται σε παιδιά 6-9
ετών και εστιάζει στη συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της αγγλικής γλώσσας (phonics), με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής.
Καθώς η αγγλική γλώσσα είναι μη φωνολογική -οι ήχοι (φωνήματα) δεν αντιστοιχούν στα γράμματα των λέξεων- η διδακτική μέθοδος JUMP βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν και να ξεχωρίζουν τους 44 ήχους που αντιστοιχούν στα 26 γράμματα της
αγγλικής αλφαβήτου, χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν όλα τα γράμματα με τη σωστή
σειρά. Επιπλέον, μέσω της βιωματικής διδασκαλίας, το παιδί δεν είναι στατικός δέκτης του μαθήματος αλλά συμμετέχει ενεργά μέσα από παιχνίδια, κατασκευές και
ομαδικές εργασίες με υλικά όπως κάρτες ανάγνωσης, κούκλες (puppets), φύλλα εργασιών (worksheets) και βιβλία βασισμένα στη φωνολογική προσέγγιση. Παράλληλα, υπάρχει και ψηφιακή υποστήριξη στο σπίτι μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας
του QLS. Με τη σωστή καθοδήγηση των άρτια καταρτισμένων καθηγητών του δικτύου, που αποτελούν πολύτιμους συνοδοιπόρους, τα παιδιά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπορούν να διαβάζουν, να μιλούν και να κατανοούν την αγγλική
γλώσσα. Η φιλοσοφία του δικτύου QLS αναλύεται στην ιστοσελίδα qls-jump.gr, ενώ
εχέγγυο της επιτυχίας του αποτελούν τα δύο βραβεία του: Το χρυσό βραβείο των
Education Business Awards για την καινοτομία στη διδασκαλία μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας βάσει των μαθησιακών τύπων των μαθητών που ανιχνεύει
με το τεστ QLP (QLS Learning Profile και το χάλκινο βραβείο των Education
Leaders Awards στην κατηγορία της καταπολέμησης του σχολικού εκφοβισμού.
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Βρείτε το ΚΞΓ μέλος του Δικτύου
QLS που βρίσκεται κοντά σας:
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