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“Παίξε, μάθε και ζήσε χαρούμενα”, αυτή είναι η φιλοσοφία της Ολλανδικής εταιρείας EDUCO!
Η εταιρεία κάνει τη μάθηση ενδιαφέρουσα, προκλητική και διερευνητική. Όλα της τα προϊόντα 
προωθούν τα παιδιά να παίξουν και ως αποτέλεσμα να αναπτύξουν συγκεκριμένες, πολύ 
σημαντικές δεξιότητες με φυσικό τρόπο και να μάθουν παίζοντας. Με το σύνολο των προϊόντων 
της παρέχει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τη μάθηση και τη διδασκαλία, κατηγοριοποιώντας 
τα σε διαφορετικές ενότητες με ξεχωριστή δεξιότητα και αναπτυξιακό στόχο η κάθε μία. Για το λόγο 
αυτό, παίζοντας με ένα παιχνίδι της εταιρείας ή φτιάχνοντας ένα παζλ, διεγείρεται αποτελεσματικά 
η εμπειρία εκμάθησης.
Στον όμιλο της Ολλανδικής εταιρείας ανήκουν επίσης η “Jegro” η “Montessori” και η “Toys for life”.

ΞΥΛΙΝΗ 
ΑΠΛΩΣΤΡΑ 
ΡΟΥΧΩΝ  
522478



5 Μαγνητικός 
λαβύρινθός αριθΜόι  
22391

ΕπιτραπΕζιό παιχνιδι 
“ςχΕδια ΜΕ κόρδόνι”  

522462

παιχνιδι χρωΜατων 
λόύλόύδια  
522963

καςΕτινα 
ΜΕ ξύλινΕς 
χαντρΕς  
522112

Μαγνητικός
λαβύρινθός 
ςχΕδια  
522394

καταςκΕύΕς 
ΜΕ ψηφιδωτα  
522334

βιδΕς  
136010

ξύλινη καςΕτινα 
ΜΕ Μαγνητικα πινακακια  
523388

κόύΜπια και κόρδόνια  
136011

XAρόύΜΕνό
ςφύρακι 
522355

κόύΜπωΜατα

 
046900

 
046600

 
046500

ξύλινό 
παιχνιδι αφης  
523314

MAγνητικός 
πινακας 

αύτόκινητα  
523312

ΕπιτραπΕζιό 
παιχνιδι 

“ςχΕδια ΜΕ κόρδόνι”  
522462

ΜΕγαλη κόύκλα 
δραςτηριόητων  
523035

αλύςιδΕς  
136013

ανάπτυξη δεξιοτήτων



ξύλινό παζλ 
πρόςθΕςης ΜΕχρι τό 20 

523350

ΕνςφηνωςΕις 
λαχανικα 
523331

ΕνςφηνωςΕις  φρόύτα 
523341

ΕνςφηνωςΕις
 ζωακια 

523342

παζλ 
ΕπόχΕς 
522116

παζλ δIAςTHMA 
523232

παζλ δραςτηριότητΕς ηΜΕρας 
523060

ΕξΕλιξη τόύλιπα 
522009

ΕξΕλιξη 
κότα 
522012

ξύλινό παζλ 
πανω κατω 
“θαλαςςα” 

523376

ξύλινό παζλ 
πανω κατω “ζόύγκλα” 
523374

αφαιρΕςης 
ΜΕχρι τό 20 

523350

ξύλινό παιχνιδι COLODIE 
522040

παζλ



LOKON  
3088101

COMBINO 
522036

αλληλόύχιΕς 4 
βηΜατων 
3904426

αλληλόύχιΕς 
5 βηΜατων 
3904421

COMBINO ζωακια 
522887

καςΕτινα 
ςύναιςθηΜατων 
523364

παιχνιδι 
ΜνηΜης ζωα 
522049

ντόΜινό 
κύκλόφόριακης 
αγωγης 
523079

ΜΕγαλα ζαρια ιςτόριων 
1251000

ξύλινό ντόΜινό 
χρωΜατων 
523238

ξύλινη καςΕτινα δραςτηριότητων 
“αρκόύδακια”  
523381

αντιθΕτα 
522326

παιδαγωγικό παιχνίδι



κινηςη γης-ςΕληνης  
085101

 
0252M0

H Maria Montessori πίστευε και υποστήριζε ότι τα παιδιά μαθαίνουν 
καλύτερα όταν ενδιαφέρονται πραγματικά για το αντικείμενο – θέμα. 
Η φυσική τους περιέργεια τα οδηγεί να ανακαλύψουν με το δικό τους 
τρόπο κάθε τι. Όλα τα προϊόντα Montessori προάγουν τη φαντασία 
και αυξάνουν την διορατικότητα και δημιουργούν μια επιθυμία για 
ποιότητα! Εμπνέουν τα παιδιά να ψάξουν για κάτι ξεχωριστό! Όλοι 
οι υποστηρικτές της μεθόδου Montessori, πιστεύουμε στα δυνατά 
σημεία του κάθε παιδιού! Είναι στο χέρι τους να ανακαλύψουν το 
ταλέντο τους μαζί με εμάς!

COMBINO 
522036

 
523369

GLOBE OF 
CONTINENTS  
023100

ΕνςφηνωςΕις κόςΜός  
017700

Μαγνητικός πινακας 
ΜΕτρηςης  
522952

καθΕτό αριθΜητηριό  
3018301

διχρωΜό αριθΜητηριό 
039006

ζαρι ΜΕ 
κόύκιδΕς 
3011502 

ζαρι ΜΕ 
αριθΜων 
30115010 



ΞΥΛΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 
750343

ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ 
030120

XAΡΤΙ 
ΓΚΟΦΡΕ 
083117

ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ 
ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ 
ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ 
Ο61266

ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΠΥΡΑΥΛΟΣ  
523345

ΑΦΡΩΔΗ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
5300222

XAΡΤΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ 
ΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
523194

Συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας
Η ασφάλεια όλων των προϊόντων είναι πρωταρχικής σημασίας για ΄μας. 
Όλα τα προϊόντα δοκιμάζονται με τα υψηλότερα standards της αγοράς και 
συμμορφώνονται με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και τους 
κανονισμούς και φέρουν το σήμα CE.

Παιχνίδια
European Standard EN71: δοκιμές σε φυσικές ιδιότητες (σταθερότητα, αντίσταση 
σε πτώση και έλξη υπό τις λιγότερες ευνοϊκές συνθήκες των δοκιμών χρήσης), σε 
ευφλεκτότητα και χημικές δοκιμές.
European Directive 2009/48/EC αναφερόμενο στην ασφάλεια των παιχνιδιών, 
οδηγία που εφαρμόζεται από τον Ιούλιο του 2011.  Σχετίζεται με την κατασκευή, 
το φινίρισμα και τον έλεγχο χρήσης. Όλα τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως 
παιχνίδια, πρέπει πλέον να πληρούν πλήρως τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία: ASTM, ISO 9001, ISO 14001.



ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 
522806

AYTOKINHTO 
525024

ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΡΟΤΣΙ 
522495

ΞΥΛΙΝΟ 
ΚΑΡΟΤΣΙ 

522459

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ 
522182

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ 
522820

ΤΑΠΗΤΑΣ ΚΟΥΤΣΟ  
009400

ΞΥΛΟΠΟΔΑΡΑ  
522767

ΖΑΡΙ ΜΕ 
ΚΟΥΚΙΔΕΣ 
3011501

ΖΑΡΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 
3011550

ΖΑΡΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
3011530

ΦΑΡΜΑ 
522642

ΞΥΛΙΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑ 
009114

ΤΑΠΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑ 
009400

ΖΑΡΙ XΡΩΜΑΤΩΝ 
3011520

Η JEGRO βασίζεται 
σε τρεις αρχές

Eνεργητική μάθηση
Ακολουθώντας τα προγράμματα σπουδών κατασκευάζει προϊόντα που απαιτούν την ενεργό 
συμμετοχή των παιδιών. Δεν βασίζεται στην αφηρημένη μάθηση αλλά στην πράξη και στη συνεχή 
χρήση των προϊόντων.
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ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 
525019

ΚΟΥΚΛΟΣΠΙΤΟ 
525016

ΞΥΛΙΝΟ ΜΑΓΑΖΑΚΙ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ 
006706

ΚΑΡΟΤΣΙ 
ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ 
009203

ΚΡΟΥΑΣΑΝ 
522604

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 
525018

ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ  
523005 ΞΥΛΙΝΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  
523181

ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΡΑΒΙ 
523182

ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ 
009115 

OIKOGENEIA 
525020

ΞΥΛΙΝΗ 
ΑΠΛΩΣΤΡΑ 
ΡΟΥΧΩΝ  
522478

ΠΑΓΩΤΑ 
522396

Δ. Κλειδάς & Σια: αναγνωρίζεται στο χώρο του εκπαιδευτικού υλικού από το 1979
Στο επίκεντρο της δέσμευσής μας είναι η διάθεση κατάλληλου υλικού προσαρμοσμένου σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης του παιδιού, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο. 
Στην επιλογή των προϊόντων μας συμπεριλαμβάνονται εκπαιδευτικά παιχνίδια λιανικής πώλησης και ειδικά θεραπευτικά-εκπαιδευτικά-πακέτα.
Η επιλογή της ποιότητας και της εκπαιδευτικής αξίας των προϊόντων μας σημαίνει επένδυση στο μέλλoν των παιδιών !!! 

Εμπειρία
Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από την πράξη αποκτώντας συνέχεια νέες 
πληροφορίες και εμπειρίες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η συνεχής χρήση 
αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη μάθηση.

Πάθος
Η εταιρεία και τα προϊόντα της δημιουργήθηκε από επαγγελματίες με 
πάθος για την εκπαίδευση, προσφέροντας συγχρόνως επαγγελματική 
υποστήριξη και γνώση. Εμπνέει εκπαιδευτικούς και μαθητές από όλο τον 
κόσμο με σκοπό τη μάθηση και την ανάπτυξη.


