
Μαζί θα ξεπεράσουμε κάθε
εμπόδιο χωρίς συμβιβασμούς .

LEARN OUT OF
THE BOX!

W W W . M A R I A M I S Y R I . C O M

Online κατάρτιση στην Αγγλική
Γλώσσα για παιδιά.

Ένα διαδυκτυακό σχολείο που αριστεύει!



ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2019-2020

Καλώς Ηλθατε!

Σας καλωσορίζω στο πρώτο ολοκληρωμένο
διαδικτυακό σχολείο εκμάθησης της

Αγγλικής γλώσσας κι εύχομαι μέσα από την
αφοσίωσή μου στο σχεδιασμό ενός 

 λεπτομερούς προγράμματος σπουδών να
βρείτε ακριβώς ότι χρειάζεστε  για να

προχωρήσετε στην απόφαση να εγγραφείτε
και να κάνετε στο παιδί ή τα παιδία σας ένα

δώρο ζωής.

Είμαι η Μαρία Μισύρη και είμαι η σχεδιάστρια και

εκτελέστρια αυτού του online προγράμματος που

σας παρουσιάζω παρακάτω. 

Καλή σας ανάγνωση!

Μαρία Μισύρη
 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Learn out of the Box

Το πρόγραμμα αυτό είναι φτιαγμένο για παιδιά που ίσως να μην έχουν
πρόσβαση σε κέντρο ξένων γλωσσών, να μην έχουν πολλές επιλογές

έμπειρων και αποτελεσματικών καθηγητών ή θέλουν να
παρακολουθήσουν online μαθήματα καθώς αυτό είναι και κάτι που θα

γίνεται πάρα πολύ στο μέλλον και θέλουν να αποκτήσουν την εμπειρία.
Επίσης λόγω του ότι το πρόγραμμα είναι πολύ ευέλικτο όσον αφορά τις

ώρες ίσως κάποιοι βρουν τη λύση στο πρόβλημα που δημιουργείτε με τα
προγράμματα φοίτησης σε ένα κανονικό κέντρο! 

 
Δεν υπάρχουν ακυρώσεις μαθημάτων, δεν υπάρχουν χαμένα μαθήματα
λόγω αργιών. Το πρόγραμμα έιναι πλήρως ελεγχόμενο από τους γονείς

και μπορούν και οι ίδιοι να απολάυσουν τα αποτελέσματα που θα
βλέπουν καθημερινά στα παιδιά τους. Όλες οι γνώσεις που μπορεί να

χρειαστούν είτε τα παιδιά είτε εσείς ως γονείς ή βοηθοί τους
συμπεριλαμβάνονται στο προγραμμα με extra video-μαθήματα εκτός του

βασικού προγράμματος του έτους. Επίσης υπάρχουν ειδικά video-
μαθήματα μικρής διάρκειας για τους γονείς για το πως μπορούν να

βοηθούν τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Tips και
συμβουλές επίσης θα παίρνουν οι γονείς ή κηδεμόνες μια φορά το μήνα

όπου θα γίνεται μια ζωντανή online συνάντηση για απάντηση
ερωτήσεων και αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων που μπορεί να

προκύψουν. Άμεση επικοινωνία επίσης θα έχουν οι γονείς μεσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης hello@mariamisyri.com όπου μπορούν να μου

στέλνουν τις απορίες τους ή τις ανησυχίες τους και να τους απαντώ
μέσω e-mail. 

 
Μια φορά το μήνα επίσης θα έχω μια online ζωντανή σύνδεση με τα

παιδιά του προγράμματος για να υπάρχει και μια προσωπική επαφή που
είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του κινήτρου τους και την

ευχαρίστηση που μπορεί να πάρουν από μια ζωντανή συζήτηση με τη
δασκάλα τους.



ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Learn out of the Box

Το Πρόγραμμα ξεκινάει τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και τελειώνει
την Πέμπτη 28 Μαϊου 2020.

 
Τα μαθήματα θα ανεβαίνουν κάθε Δευτέρα και Πέμπτη και θα

παραμένουν στη σελίδα για μια ημέρα ακόμα.
 

Κάθε 2 μήνες θα υπάρχει μια ομαδική συνάντηση γονέων μέσω internet 
και κάθε μήνα μια ομαδική συνάντηση δασκάλας- παιδιών. 

 
Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για όλο το πρόγραμμα.



ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Learn out of the Box

2 φορές την εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα κάθε Δεύτέρα και Πέμπτη
από την έναρξη του προγράμματος στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 και μέχρι
τις 28 Μαϊου 2020 θα ανεβαίνει στο site σε ειδική σελίδα από όπου θα
παρακολουθείτε τα μαθήματα, το video που θα αφορά το μάθημα της

ημέρας. 
Το μάθημα διαρκεί 1 ώρα και περιέχει όλα εκείνα τα κομμάτια που

γίνονται και σε μια κανονική τάξη.
 Αυτό σημαίνει : 

1.Speaking Προφορικός Λόγος
2. Listening  Ακουστικό

3. Writing Γραπτός Λόγος
4. Reading Comprehension Κατανόηση κειμένου

 
Τα παιδιά θα πρέπει να υπολογίζετε ότι χρειάζονται 1 ώρα και μισή για

να ολοκληρώσουν και ότι ενδιάμεσα θα καλούνται να κάνουν.
 

Ta video αυτά θα παραμένουν στη σελίδα για μια ημέρα ακόμα. Το video
της Δευτέρας θα παραμένει και την Τρίτη. Το video της Πέμπτης θα

παραμένει και Παρασκεύη. Αυτό θα συμβαίνει πρώτον για να μπορείτε
να διαμορφώσετε το πρόγραμμα σας όπως ακριβώς το θέλετε αλλά και
για να μην επαναπαύεστε ότι το video είναι online και μπορείτε να το

δείτε όποτε θέλετε γιατί έτσι μπορεί να αναβάλλετε πολλά μαθήματα και
να μη μπορείτε να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα όταν πρέπει. Συμβαίνει

σε όλους μας και συχνα αυτό! Έτσι λοιπόν θα ξέρετε ότι τα μαθήματα
σας θα πρέπει να τα παρακολουθείτε κάθε εβδομάδα σύμφωνα με το

πρόγραμμα του έτους που έχει βγει και σας έχω παρακάτω και ότι
επίσης έχετε τη δυνατότητα μέσα στο χρόνο να χάσετε έως και 4
μαθήματα και να σας στείλω το link για να τα παρακολουθήσετε

αργότερα.



ΒΙΒΛΙΑ

Learn out of the Box

Τα βιβλία είναι κανονικά βιβλία που χρησιμοποιούμε και στα κέντρα
ξένων γλωσσών. Έχω φροντίσει γνωρίζοντας όλους τους εκδοτικούς

οίκους και τα βιβλία τους να δώσω την ευκαιρία στα παιδιά να
δουλέψουν με τα καλύτερα βιβλία που υπάρχουν στην Ελλάδα αυτή τη

στιγμή και με τα οποία θα φτάσουμε όλοι το 100% των δυνατοτήτων
μας! Θα μάθετε τη σειρά βιβλίων και με τι ακριβώς πρέπει να

προμηθευτείτε όταν θα κάνετε την εγγραφή σας στο πρόγραμμα με
ειδικό mail με όλες τις περεταίρω λεπτομέρειες.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ

Learn out of the Box

Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε αποτελεσματικά το μάθημα
χρειάζεστε απλά συνδεση στο internet και μια συσκευή η οποία συνδέετε
στο internet. Μπορει να είναι όποια σας βολεύει ή είναι διαθέσιμη. Καλό

θα ήταν επειδή το πρόγραμμα είναι για παιδιά να έχετε έναν σταθερό
υπολογιστή. Δε χρειάζεται να είναι κάτι ακριβό απλά να συνδέεται

αποτελεσματικά στο internet.



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Learn out of the Box

Σε κάθε μάθημα θα ήταν καλό να είστε εκεί ώστε να παρακολουθείτε ότι
η διαδικασία του μαθήματος πηγαίνει ομαλά. Οι οδηγίες θα είναι σαφής
σε όλα τα video- μαθήματα οπότε δεν θα έχετε απορίες σχετικά με το τι
πρέπει να κάνετε. Αν δείτε ότι το παιδί μετά από τον πρώτο καιρό έχει
μάθει καλά τη διαδικασία και είστε σίγουροι για την συμπεριφορά που

θα έχει όταν δε θα είστε μπροστά, μπορείτε να το αφήσετε και μόνο του.
Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε Αγγλικά! Δε χρειάζεται να γνωρίζεται τα
πάντα γύρω από την Τεχνολογία! Μόνο και μόνο που μάθατε για το

μάθημα και έχετε ανοίξει αυτό το αρχείο αρκεί! Αλλά ακόμα κι αν δεν
φτάσατε μόνοι σας μέχρι εδώ να ξέρετε ότι θα έχετε όση καθοδήγηση

χρειάζεστε για να κάνετε αυτό το online πρόγραμμα πραγαμτικότητα για
το παιδί σας!



ΠΟΙΑ ΕΙΜΑΙ

Learn out of the Box

Ονομάζομαι Μαρία Μισύρη και για εσάς είμαι η δασκάλα Αγγλικών του παιδιού
σας! Δουλέυω σε Κέντρο Ξένων Γλωσσών τουλάχιστον 12 χρόνια με τάξεις κάθε
χρόνο από Α έως και Proficiency και με 21 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα! Αν

κάνετε περίπου τα μαθηματικά έχω διδάξει Αγγλικά περίπου 40.000 ώρες!
Διδάσκω με την πεποίθηση ότι όλα τα παιδιά μπορούν αν φτάσουν το 100% των
δυνατοτήτων τους με την κατάλληλη στήριξη, πληροφορία και αντιμετώπιση. Οι
μέθοδοι και οι τεχνικές που χρησιμοποιώ είναι μελετημένες, χρησιμοποιημένες

και άκρως αποτελεσματικές και για αυτό θέλω να μπορέσω με αυτές να βοηθήσω
όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να αποκτήσουν αυτή την πολύ βασική
ικανότητα- να χειρίζονται αυτή την τόσο σημαντική για τη ζωή τους ξένη

γλώσσα με απεριόριστη ευχέρεια! 
Έχω Master στην ειδική αγωγή και γνωρίζω πως να αντιμετωπίσω όλα τα παιδιά
με τους καταλληλότερους για αυτά τρόπους που να είναι σε άμεση σύνδεση με

το πως εκείνα μαθαίνουν και να γίνεται η μαθησιακή διαδικασία πολύ πολύ
ευχάριστη, καθόλου βαρετή και με την καλύτερη επιβράβευση από όλες- την

προσωπική ικανοποίηση, αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση που έχει κάθε παιδί
που έρχεται σε επαφή με όμορφες μαθησιακές εμπειρίες. 

Ως σύμβουλος γονεϊκότητας και διδασκαλίας μπορώ επίσης να σας πω ότι
γνωρίζω απόλυτα την ψυχολογία που πρέπει να έχει ένας μαθητής για να μάθει
καθώς και τις ανάγκες του καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Μέσα από

το πρόγραμμα λοιπόν που έχω σχεδιάσει για τους μαθητές μου έχω λάβει
υπόψιν όλους τους παράγοντες που μπορούν να υποβοηθήσουν και να φέρουν

στην επιφάνεια το καλύτερο αποτέλεσμα για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Η
σιγουριά που έχω για το πρόγραμμα αυτό είναι και η σιγουριά που θα

μεταλαμπαδεύσω και σε όποιον μαθητή συμμετάσχει, για τον εαυτό του και τα
αποτελέσματά του.

Ο κύριος σκοπός μου μέσα από όλα τα προγράμματα που προσφέρω είναι οι
άνθρωποι να μπορέσουν να καταλάβουν πόσο ξεχωριστοί και καταπληκτικοί

είναι. Ο κάθε ένας από εμάς είναι φτιαγμένος για να κάνει κάτι πολύ καλά. Μέσα
από την προσωπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως είναι και η

Αγγλική γλώσσα ο άνθρωπος αποκτά τα εφόδια να καταλάβει και να εμπιστευτεί
τον εαυτό του και μόνος του να στρώσει το δρόμο για μια ζωή που του αξίζει
πραγματικά. Κύριος σκοπός μου είναι οι άνθρωποι να πιστέψουν πραγματικά

στον εαυτό τους και να κάνουν όμορφα πράγματα να συμβαίνουν στη ζωή τους
καθημερινά. Να είναι άνθρωποι, ισορροπημένοι, αυθεντικοί και σίγουροι ότι

μπορούν να επιλέξουν για τον εαυτό τους ότι τους αρμόζει χωρίς περιορισμούς.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Learn out of the Box

Επιλέγετε το πρόγραμμα OUT OF THE BOX στη σελίδα
www.mariamisyri.com στην ενότητα Ανάπτυξη
Δεξιοτήτων- Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας
Διαβάζετε προσεκτικά για αυτό και μου στέλνετε μήνυμα
στο hello@mariamisyri.com αν έχετε απορίες.
Πληρώνετε την εγγραφή του προγράμματος και
λαμβάνετε ένα mail -απόδειξη εγγραφής με όλα τα
στοιχεία που σας χρειάζονται για την παρακολούθηση
του προγράμματος.
Συνδεόμαστε σε ζωντανή online συνάντηση αρχές
Σεπτέμβρη για μια συζήτηση εφόλης της Ύλης.
Για οποιαδήποτε άλλη απορία έχετε…σας είπα…απλά
στείλτε μου μήνυμα! Θα χαρώ πάρα πολύ να σας ακούσω!
Τα υπόλοιπα δίδακτρα του προγράμματος αφού
αφαιρεθεί δηλαδή η εγγραφή πρέπει να καταβληθεί πριν
την 16η Σεπτεμβρίου 2019 που ξεκινάει το πρόγραμμα.
Λαμβάνετε τον κωδικό για τη σύνδεσή σας στη σελίδα των
video-μαθημάτων και ξεκινάμε!
BONUS με την ΕΓΓΡΑΦΗ μέχρι 01 Ιουλίου 2019 το
πρόγραμμα με 10 video για το πως μαθαίνουμε
καλύτερα και αποτελεσματικότερα  (Μάθε πως να
μαθαίνεις) για παιδιά ηλικίας από 7 έως 13 ετών,
αξίας 220 ευρώ.

Ανυπομονώ να σας γνωρίσω...!


