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MyLingoTrip:

Ιδιαίτερα μαθήματα
ξένων γλωσσών
μέσω διαδικτύου
Ποιοι είμαστε (τι είναι το MyLingoTrip)
Το MyLingoTrip είναι διαδικτυακό σχολείο
ξένων γλωσσών (live μαθήματα μέσω Skype) με
ιδιαίτερα μαθήματα αυστηρώς ενός προς έναν,
εξατομικευμένα ως προς τις ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητες του μαθητή. Παρέχεται η δυνατότητα εκμάθησης 8 ξένων γλώσσων, οι καθηγητές μας είναι φιλόλογοι –οι περισσότεροι με
μητρική γλώσσα τη γλώσσα που διδάσκουν– και
εκπαιδευμένοι από εμάς όσον αφορά στη διαδικτυακή παρουσία τους. Επιπρόσθετα, αξιολογούνται πολύ αυστηρά όσον αφορά στην απόδοσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας
μας από εμάς αλλά και από τους μαθητές τους,
συνθήκη που διασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα
σε συνδυασμό με πολύ ανταγωνιστική τιμή.
Σε ποιους απευθύνεται
Το MyLingoTrip απευθύνεται σε όλους όσοι
θέλουν να μάθουν μια γλώσσα καθώς και το
πολιτιστικό υπόβαθρό της ανεξαρτήτως ηλικίας,
εθνικότητας και μέρους στο οποίο βρίσκονται.
Η ιδεολογία μας
Το MyLingoTrip είναι η προσπάθεια να φέρουμε
πιο κοντά τους ανθρώπους, τις γλώσσες και τους
πολιτισμούς που κρύβονται πίσω από την κάθε
γλώσσα καταργώντας τις αποστάσεις και δίνοντας
πρόσβαση στους καλύτερους δυνατόν καθηγητές
ξένων γλωσσών από όλο τον κόσμο σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Διάφορες κουλτούρες και πολιτισμοί συναντώνται και ανταλλάσσονται ιδέες και
τρόποι σκέψης με στόχο την προσέγγιση μιας άλλης
γλώσσας και ενός νέου πολιτισμικού υπόβαθρου.
Η ομάδα μας
Η εταιρία συστάθηκε το 2014 με αργά και δειλά βήματα αρχικά και στην πορεία τολμώντας
μεγαλύτερα ανοίγματα. Πλέον συνεργαζόμαστε
με 45 καθηγητές και έχουμε ήδη περί τους 600
μαθητές, το 30% εκ των οποίων είναι Έλληνες
και το υπόλοιπο 70% ξένοι από την κεντρική
Ευρώπη, αρκετοί εκ των οποίων οικονομικοί
μετανάστες ή σπουδαστές. Όσον αφορά στη
διαχείριση, είμαστε 4 άτομα στο γραφείο (με
φιλολογικό, αλλά και επιχειρηματικό υπόβαθρο)
με αρκετούς εξωτερικούς συνεργάτες ως προς το
web development κ.λπ. Μάλιστα οι εγγραφές

σημείωσαν φέτος εκρηκτική αύξηση, της τάξης
του 300%, σε σχέση με πέρυσι, με την τάση να
είναι συνεχώς αυξητική, οπότε η ομάδα μας μεγαλώνει ραγδαία ανταποκρινόμενη στη ζήτηση.
Ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά
των ιδιαίτερων μαθημάτων εξ αποστάσεως
Ο χρόνος είναι στις μέρες μας ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα να
μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στη γνώση χωρίς
άσκοπες μετακινήσεις και ανεξαρτήτως του μέρους
όπου βρίσκεται. Το MyLingoTrip λειτουργεί ως
γέφυρα ανάμεσα στις απομακρυσμένες περιοχές,
όπως είναι, για παράδειγμα, τα νησιά μας, και σε
καθηγητές στα αστικά κέντρα όχι μόνο της Ελλάδας,
αλλά ολόκληρου του κόσμου! Λόγω της ποιότητας
των μαθημάτων προσπαθούμε να εκμηδενίσουμε
τα αρνητικά χαρακτηριστικά των διαδικτυακών
μαθημάτων, όπως είναι, για παράδειγμα, η ασφάλεια. Είμαστε πάντα στο πλευρό του μαθητή και
του καθηγητή για οποιοδήποτε ζήτημα μπορεί να
προκύψει.
Συγκριτικά με τον ανταγωνισμό
Όσον αφορά στην Ελλάδα, είμαστε οι μοναδικοί
που προσφέρουμε διδασκαλία ξένων γλωσσών
σε αυτή τη μορφή. Ιδιαίτερα όταν ξεκινήσαμε, οι
περισσότεροι δεν είχαν καν ακούσει για αυτό. Η
διαφορά μας όμως με αντίστοιχα e-φροντιστήρια
στο εξωτερικό είναι οι κύριες δύο: Αρχικά δίνουμε ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση στην ποιότητα του
μαθήματος, στο υπόβαθρο και στην περαιτέρω
εκπαίδευση των καθηγητών όσον αφορά στη διαδικτυακή παρουσία τους στο μάθημα με όλα τα
νέα μέσα. Επίσης όμως έχουμε τη φιλοσοφία «ξένες
γλώσσες για όλους», φροντίζοντας να κρατούμε
χαμηλά τις τιμές μας. Αυτό ιδιαίτερα έχει βοηθήσει
να γίνουμε γνωστοί σε μαθητές του υπόλοιπου

κόσμου, όπου οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες
από τις δικές μας, αλλά και στην Ελλάδα φυσικά.
Ακόμα, δίνουμε μεγάλη βάση στα σχόλια των μαθητών μας και στην αξιολόγηση των καθηγητών
από αυτούς, καθότι είμαστε πρώτα εκπαιδευτικοί
στη φιλοσοφία μας και έπειτα επιχειρηματίες.
Μελλοντικά πλάνα
Σε φάση σχεδιασμού βρίσκεται και η δημιουργία
δύο νέων branches της επιχείρησης, τα οποία θα
βγουν στο διαδίκτυο τον Σεπτέμβριο του 2019:
qµÒ.Z-JOHP,JET ÒÛ×ÅÐÉÍÖÒÛÔËÉÁÕÉÕÛÑÉÔ
γασία με την αδελφή της ιδιοκτήτριας Λίζας
Βλαχοπούλου, την Κατερίνα Βλαχοπούλου, η
οποία είναι παιδοψυχολόγος, και θα στοχεύει
στην εκμάθηση γλώσσας σε παιδιά αλλά με παιδοψυχολογική προσέγγιση. Θα προσπαθήσουμε
δηλαδή να εφαρμόσουμε όλα τα νέα ευρήματα
στην εκμάθηση ξένων γλωσσών σε παιδιά. Πρόκειται για μια πολύ καινοτόμο προσέγγιση και
προκύπτει έπειτα από πολύ μεγάλη έρευνα και
μελέτη σχετική με μεγάλα πανεπιστήμια. Αντίστοιχο e-φροντιστήριο δεν υπάρχει παγκόσμια.
qµÒ .Z-JOHP#VTJOFTT  ÒÛ ×Å ÅÉÛ×ÄÑÉÖÅÍ ÕÉ
επιχειρήσεις, με αντικείμενο την εκμάθηση ορολογίας σε υπάλληλους εταιριών για την καλύτερη
εξοικείωσή τους με το εργασιακό περιβάλλον
τους. Επιπλέον, θα αναλαμβάνουμε τη μαζική
εκπαίδευση στελεχών εταιριών στην ξένη γλώσσα
της επιλογής τους. Θα διατίθεται προετοιμασία
για interviews, προφορική εξάσκηση, προετοιμασία, φυσικά, για όλα τα επίπεδα εξετάσεων κ.λπ.
Διακρίσεις
Τον Σεπτέμβρη του 2018 είχαμε την τύχη να
προσκληθούμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
όπου μας δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχουμε
στο περίπτερο 12, της καινοτομίας και των startVQT§ÏÉÁÔÒÏÔÍ×ÀÏÅÉÕÖÒÑÖÉÐÍÏÂÖØÑTUBSU
VQTÅÑ±ÉÕÅÕÖÍÙÏÅÐÄÖÉÔÉÙÕÖÌÑ§ÐÐ±ÈÅ
§ÁÕÌÙ ÅÐÅÍÂÖÉÔÅ Ì .JDSPTPGU &VSPQF
μας χαρακτήρισε «μία από τις καλύτερες
πλατφόρμες εκμάθησης ξένης γλώσσας» σε
ένα από τα άρθρα της, ενώ έχουν υπάρξει
συχνές αναφορές για εμάς στον ελληνικό
και τον ξένο Τύπο.
Λίζα Βλαχοπούλου
και η ομάδα του MyLingoTrip
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