Πώς να διαβάζεις στο σπίτι
γρήγορα και αποτελεσματικά

για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B’ & C’ Senior)


Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook),

το λεξιλόγιο και η γραμματική που σου παρουσιάστηκε στην τάξη.


Ανοίγεις το κύριο βιβλίο σου και βάζεις το CD σου για να ακούσεις και να επαναλάβεις

δυνατά και φωναχτά αυτό που ακούς και διαβάζεις.


Αυτό να το κάνεις όσες φορές σου χρειάζεται ώστε να μπορείς μετά μόνος σου να

διαβάζεις σωστά χωρίς διακοπές.


Την ώρα που ακούς και διαβάζεις καλό είναι να έχεις ανοιχτό και το companion σου,

όπου έχεις κυκλώσει όλο το βασικό σου λεξιλόγιο ώστε να ελέγχεις το νόημα των λέξεων και
των φράσεων που δέν θυμάσαι τι σημαίνουν.


Καλή τεχνική είναι να υπογραμμίζεις λέξεις και φράσεις που σε δυσκολεύουν την ώρα

που ακούς και διαβάζεις. Έτσι τις απομονώνεις μέσα στην πρόταση που βρίσκονται και έχεις
την ευκαιρία να επαναλάβεις το διάβασμά τους έτσι ώστε να τις εντυπώσεις καλύτερα.


Να ξέρεις πως το λεξιλόγιο το θυμάται κανείς καλύτερα όταν το διαβάζει μέσα σε

κείμενο. Επίσης, καλό είναι όταν υπογραμμίζεις λέξεις που δεν ξέρεις, να μην περιορίζεσαι
μόνο σε αυτή την άγνωστη λέξη, αλλά να βλέπεις και με ποιά άλλη ταιριάζει στην πρόταση
ώστε να δημιουργείται ένα πιο ολοκληρωμένο νόημα.


Να σου δώσω ένα παράδειγμα: Άς πούμε οτι δεν ξέρεις τί θα πει η λέξη play. Δεν θα

θυμάσαι καλύτερα τι σημαίνει, αν υπογραμμίσεις επίσης την λέξη που υπάρχει δίπλα της;
Δηλαδή, πιθανώς την λέξη football ή tennis ή with my friends.



Καθώς διαβάζεις σιγουρέψου ότι καταλαβαίνεις το βασικό νόημα της ιστορίας.

Παράδειγμα: ποιά πρόσωπα βρίσκονται στην ιστορία; πού βρισκονται; τί σχεση έχουν μεταξύ
τους; για ποιό πραγμα μιλάνε; ποιό είναι το κεντρικό θέμα; πότε γίνονται αυτά που λέει η
ιστορία;


Συνήθως μετά το κείμενο υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις στις οποίες πρέπει να

απαντήσεις στα αγγλικά, γραπτά στο τετράδιο των εργασιών σου.
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Διάβασε την πρώτη ερώτηση. Τί ακριβώς σε ρωτάει; Σε ρωτάει για κάποιο πρόσωπο;

Πρέπει να πείς ποιό είναι και τι κάνει; Πρέπει να πείς που βρίσκεται ή πού πηγαίνει ή τι
πρόβλημα αντιμετωπίζει; Μην ξεκινάς να απαντάς αν δεν καταλάβεις πρώτα τί ακριβώς ζητάει
η ερώτηση.


Μια καλή τεχνική είναι να υπογραμμίζεις τις βασικές λέξεις της ερώτησης οι οποίες

δίνουν το κεντρικό-βασικό νόημα ώστε να τις αναζητήσεις και στο κείμενο. Όταν τις βρεις στο
κείμενο τότε βρήκες και την απάντηση.


Να θυμάσαι πως κάποιες απο τις λέξεις που πρέπει να υπογραμμίσεις σε μία ερώτηση

είναι τα πρόσωπα, τα ρήματα και οι ερωτηματικές λέξεις.



Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίζεις τις βασικές πληροφορίες που ζητάνε οι

ερωτήσεις, μαζί με την κυρία σου στην τάξη και να ελέγχεις πού βρίσκεται η απάντηση στο
κείμενο. Μήν ξεχνάς πως αυτά τα πράγματα τα κάνεις μαζί με τους συμμαθητές σου και την
κυρία σου στην τάξη, επομένως πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και να ρωτάς αν δεν
καταλαβαίνεις κάτι.


Αμέσως μετά μπορείς να αντιγράψεις από το companion σου το λεξιλόγιο που έχεις

κυκλώσει, σε μορφή λίστας στο 1ο θέμα του σπιράλ σου.
Αυτό σε βοηθάει ώστε να γνωρίζεις ακριβώς ποιες λέξεις έχεις να μάθεις κάθε φορά και επίσης
θα σε βοηθήσει και όταν χρειαστεί να κάνεις επανάληψη.


Θα παρατηρήσεις ότι χρειάζεται να μάθεις και παράγωγα λέξεων που έχεις κυκλώσει

στο companion σου. Ξέρεις τι είναι τα παράγωγα; Άς πούμε ότι έχεις να μάθεις τη σημασία
ενός ρήματος. Ξέρεις ποιό ουσιαστικό, επίθετο και επίρρημα βγαίνει απο αυτό το ρήμα;
Η κυρία σου θα μάθει πώς να ξεχωρίζεις τα διάφορα μέρη του λόγου από τις καταλήξεις τους.
Επίσης θα σου μάθει πού βρίσκονται μέσα σε μια πρόταση για να τα ξεχωρίζεις καλύτερα.
Είναι βασικό να ρωτάς αμέσως όλες τις απορίες σου. Το σημαντικότερο όμως είναι να είσαι
πολύ προσεκτικός την ώρα που παρουσιάζεται το λεξιλόγιο στην τάξη ώστε να μαθαίνεις το
μεγαλύτερο μέρος του όταν βρίσκεσαι στο σχολείο.


Ήρθε η ώρα της γραπτής εξάσκησης των λέξεων για να μάθεις την ορθογραφία τους.

Χρησιμοποίησε το 3ο θέμα του σπιράλ σου και ασχολήσου με τις λέξεις που σε δυσκολεύουν
περισσότερο.
Γράψε συγκεντρωμένα την κάθε λέξη που επιλέγεις από τρείς φορές και μην προχωράς στην
επόμενη αν δέν ελέγξεις ότι μπορείς να γράψεις την προηγούμενη μόνος σου χωρίς βοήθεια.
Αν η κυρία σου, σου έχει παρουσιάσει κάποιο γραμματικό φαινόμενο, τότε αυτό βρίσκεται
μέσα σε κουτί στο κύριο βιβλίο σου και σημειωμένο απο εσένα στο 2ο θέμα του σπιράλ σου.
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Μην θεωρείς ότι η γραμματική είναι κάτι δύσκολο ή ξεκομμένο απο το λεξιλόγιο σου

και το κείμενο σου. Η γραμματική βρίσκεται μέσα στο λεξιλόγιο και στο κείμενό σου για να
δίνει νόημα σε ό,τι λες και σε ό,τι διαβάζεις.


Με την κυρία σου βρίσκετε και υπογραμμίζετε το γραμματικό φαινόμενο στο κείμενο.

Ξεκίνα το διαβασμά σου απο εκεί. Καταλαβαίνεις το νόημα που δίνει η γραμματική στην
πρόταση; Καταλαβαίνεις το σχηματισμό του φαινομένου; Δες το τώρα και στο κουτί
παρουσίασης στο κύριο βιβλίο σου και διάβασε και τα παραδειγματα εκεί.
Πήγαινε στο 2ο θέμα του σπιράλ σου και διάβασε κι εκεί τι έχεις σημειώσει. Αμέσως μετά
μπορείς να κάνεις τις ασκήσεις που έχεις ή στο workbook ή στο βιβλίο της γραμματικής σου.



Να θυμάσαι πως οι ασκήσεις, είτε στο workbook είτε στο βιβλίο γραμματικής, πρέπει

να γίνονται τελευταίες αφού έχεις ολοκληρώσει το διαβασμά σου, όπως είπαμε μέχρι τώρα.
Επίσης άν έχεις να γράψεις κάποιο γράμμα ή έκθεση, πρέπει και αυτό να το αφήσεις για το
τέλος. Πώς θα γράψεις αν δεν έχεις διαβάσει πρώτα το λεξιλόγιο και την γραμματική σου;
Ειδικά για την έκθεση θυμήσου το εξής: Η κυρία σου, σου δίνει ένα προσχέδιο, έναν οδηγό να
βασιστείς ώστε να γράψεις σωστά. Επίσης σε κατευθύνει όσον αφορά στο λεξιλόγιο και στην
γραμματική που πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Να τα σημειώνεις όλα αυτά και να ρωτάς αν δεν
κατάλαβες κάτι.
Στο σπίτι να χρησιμοποιείς πρώτα πρόχειρες σελίδες και να καταγράφεις τις ιδέες και τις
προτάσεις σου στα αγγλικά σε σχέση με το κάθε μέρος του οδηγού που σου έδωσε η κυρία
σου, δηλαδή σε σχέση με τον πρόλογο, το κυρίως θέμα και τον επίλογο.
Μην ξεχνάς να ελέγχεις αν όλες οι ιδέες που έπρεπε να συμπεριλάβεις στην έκθεση ή στο
γράμμα σου βρίσκονται στο γραπτό σου.
Διάβασε δυνατά τις προτάσεις που έγραψες. Πρέπει μήπως να διορθώσεις την σειρά των
λέξεων; Μήπως ξέχασες κάπου τα υποκείμενα ή τα ρήματα; Τώρα μπορείς να αντιγράψεις
αυτό που έγραψες, στο τετράδιο των εργασιών σου καθαρά και τακτικά.
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΤΙ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ
ΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗ
Σημείωσε ακριβώς τί είναι αυτό που δεν κατάλαβες και ρώτησε την κυρία σου όταν έρθεις στο
μάθημα.
Προσπάθησε να λύσεις την άσκησή σου ή να γράψεις την έκθεσή σου, ακόμη και αν νομίζεις
ότι είναι λάθος ο τρόπος που ακολουθείς. Θα καταλάβεις πολύ γρηγορότερα και ευκολότερα
ό,τι σου πεί η κυρία σου όταν θα έχεις ήδη προσπαθήσει.
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ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΑΠΟΥΣΙΑΣΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΜΑΘΗΜΑ


Αν απουσίασες από κάποιο μάθημα μπορείς να τηλεφωνήσεις στην γραμματεία του

εκπαιδευτηρίου η οποία θα φροντίσει να επικοινωνήσει με την κυρία σου, και θα σε
ενημερώσει άμεσα.


Σε περίπτωση που έχεις απουσιάσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή έχεις αρκετές

απορίες από προηγούμενα μαθήματα, η κυρία σου έχει μια ώρα ελεύθερη κάθε εβδομάδα για
να την αφιερώσει σε σένα προσωπικά.


Πολύ σύντομα η μέρα και η ώρα θα ανακοινωθούν στην τάξη σου. Πρέπει να τις
σημειώσεις και να τις πεις και στους γονείς σου.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Την επανάληψή σου πρέπει να την κάνεις με τον ίδιο τρόπο που διαβάζεις ένα

καινούργιο μάθημα. Δηλαδή, να ξεκινάς απο τα κείμενα των lessons που έχεις για επανάληψη
για να ξαναθυμηθείς το λεξιλόγιο και την γραμματική που διδάχτηκες.


Να κάνεις εξάσκηση στην ορθογραφία των λέξεων που δεν θυμάσαι καλά και μετά να

πηγαίνεις στο workbook και στο βιβλίο γραμματικής για να τσεκάρεις τις ασκήσεις που έχεις
ήδη λύσει. Τις θυμάσαι; Θα μπορούσες να τις ξαναλύσεις αν σου τις έβαζε η κυρία σου;


H κυρία σου, θα σου δίνει ένα επαναληπτικό φυλλάδιο για να σε βοηθήσει να

διαβάσεις καλύτερα και να επικεντρωθείς στα βασικότερα πράγματα.
Ασχολήσου με αυτο αφού πρώτα έχεις ολοκληρώσει την επανάληψη μόνος σου όπως είπαμε
μέχρι τώρα.
ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ


Να εκμεταλλεύεσαι τον χρόνο που βρίσκεσαι μέσα στην τάξη με το να είσαι

προσεκτικός και συνεργάσιμος. Να ρωτάς πάντα ότι δεν καταλαβαίνεις και να σημειώνεις ό,τι
νομίζεις σημαντικό για σένα και το διάβασμά σου στο σπίτι.


Η κάθε ώρα με την κυρία σου είναι μια μοναδική ευκαιρία να μιλήσεις αγγλικά, να

συνδυάσεις την παλιά γνώση με την καινούργια και να εξελίξεις τις δυνατότητες σου. Μην
αφήνεις λοιπόν καμμία ώρα να πάει χαμένη χωρίς να συμμετέχεις με όλες σου τις δυνάμεις .


Το σχολείο σου δίνει πολλές ευκαιρίες να μάθεις και να χρησιμοποιήσεις την

καινούργια γλώσσα που μαθαίνεις και εκτός τάξης. Ίσως έχεις παρατηρήσει οτι όταν κάτι σε
ενδιαφέρει πολύ, ψάχνεις να βρεις και άλλους τρόπους και άλλες πηγές για να ενημερωθείς και
να μάθεις περισσότερα. Γιατί να μην το κάνεις και για την καινούργια γλώσσα που μαθαίνεις;


Εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες που σου δίνονται στο computer room, μην χάνεις τις

προβολές ταινιών που κάνουμε. Υπάρχει πιο ευχάριστος τρόπος να περάσεις κάποια πρωϊνά
του Σαββάτου παρέα με τους φίλους σου και να συνδυάσεις ψυχαγωγία μαζί με καινούργια
γνώση;


Μην ξεχνάς και τις δυνατότητες που σου παρέχει η βιβλιοθήκη μας. Ενδιαφέροντα

βιβλία και ταινίες που μπορείς να δανειστείς, σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Διάβασε για
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σένα και όχι για τους άλλους. Μάθε για σένα και όχι για τους άλλους. Με τον δικό σου τρόπο
και τον δικό σου χρόνο. Η γλώσσα είναι παντού γύρω σου και όχι μόνο μέσα στην τάξη. Αν
πραγματικά θέλεις να μάθεις να επικοινωνείς πρέπει να ανοιχτείς σε όλους τους διαφορετικούς
τρόπους με τους οποίους σου προσφέρεται η γνώση.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
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