
Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην εκμάθηση ξένων 
γλωσσών 

Τι είναι το ilingua ( gymglish) 
To ilingua -gymglish  είναι ένα πρωτοποριακό,    αποτελεσματικό αλλά και συναρπαστικό 
ιδιαίτερο μάθημα στα αγγλικά από απόσταση  (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας e learning   
) πλήρως προσαρμόσιμο στις ατομικές ανάγκες του εκάστοτε εκπαιδευομένου. Αποτελεί 
την απάντηση στις σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις για την εκμάθηση  και απόκτηση 
άνεσης στην επικοινωνία και ομιλία  ,  των εργαζομένων και επαγγελματιών. 

Μελετώντας μόνο 15 λεπτά την ημέρα, ο εκπαιδευόμενος βελτιώνει και αναπτύσσει τις 
γλωσσικές του δεξιότητες, με απόλυτη ευελιξία – από  όπου και όποτε  τον εξυπηρετεί. Το 
σύστημα προσδιορίζει το επίπεδο του εκπαιδευόμενου, επιτρέποντάς του να ξεκινήσει από 
το σημείο γνώσεων όπου βρίσκεται  και να προχωράει  με προσωποποιημένα μαθήματα 
σύμφωνα με την επίδοσή του και το ρυθμό του  για να επιτύχει το στόχο του   , όπως και να 
προετοιμασθεί με τον καταλληλότερο τρόπο για να συμμετάσχει σε εξετάσεις 
γλωσσομάθειας. 

Το περιεχόμενό του περιλαμβάνει μαθήματα Γενικών Αγγλικών ( από αρχάριος έως και C1+), 
Επαγγελματικών Αγγλικών (Business English) όπως και εξειδίκευσης στο επαγγελματικό 
περιβάλλον του εκπαιδευομένου. 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη  εξασφαλίζει πλήρως εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
κάθε εκπαιδευόμενο. Το σύστημα είναι φιλικό προς τον εκπαιδευόμενο- αναγνωρίζοντας 
τις ανάγκες του ανταποκρίνεται  στις εκάστοτε απαιτήσεις του (συχνές επαναλήψεις, 
χαρτοφυλάκιο, διαδικτυακό βιβλίο ασκήσεων)-, ενώ στο τέλος της εκπαίδευσης εκδίδεται 
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. 

Ο σπουδαστής λαμβάνει κάθε ,μέρα ένα μάθημα το οποίο έχει ολοκληρωμένη δομή ώστε να 
καλύπτει το γραπτό, ακουστικό και προφορικό κομμάτι της γλώσσας. Ο σπουδαστής 
ολοκληρώνοντας κάθε  ενότητα, αποστέλλει τις απαντήσεις –ασκήσεις και ακολούθως 
λαμβάνει προσωπικό μήνυμα  για την επίδοσή του όπως και την επόμενη 
«προσωποποιημένη»  ενότητα.   Ο  σπουδαστής  μετά το 4ο μάθημα μπορεί να επιλέξει η 
εκπαίδευση να γίνεται στο πλαίσιο  της επαγγελματικής του δραστηριότητας. (πρόγραμμα 
PREMIUM- κατάλογος) 

Το σύστημα εκτός από την εκπαιδευτική πλευρά είναι πλήρες διαχειριστικά πχ αποστέλλεται  
υπενθύμιση στο σπουδαστή που δεν έκανε το μάθημα  - αποστέλλονται στις Εταιρείες   
reports για την παρακολούθηση της πορείας των μαθημάτων και την πρόοδο των 
σπουδαστών  κλπ 

Η επιτυχία του ilingua  / gymglish βεβαιώνεται από τους  μέχρι σήμερα  5.000.000 χρήστες .  

Λόγω των προδιαγραφών, της ευελιξίας και του περιεχομένου του, το ilingua/ gymglish 
αποτελεί το ιδανικό σύστημα εκπαίδευσης  

Για περισσότερες πληροφορίες και για ΔΩΡΕΑΝ  ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
επισκεφθείτε το site  www.lingua-10min.gr (υπό διαμόρφωση) ή  www.gymglish.gr  

 

 

http://www.lingua-10min.gr/
http://www.gymglish.gr/

