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Title of story: Μαθαίνοντας μια ξένη γλώσσα 
Page 0  

Α) Θα ήταν πολύ καλό αν ο μπαμπάς σου σε βοηθούσε με αυτό, δε θα ήταν όμως ακόμη καλύτερα 

αν έβρισκες έναν τρόπο για να μάθεις Ισπανικά από μόνος/η σου; Κάποιες φορές είναι πιο 

αποτελεσματικό να έχεις εσύ τον έλεγχο του τι μαθαίνεις! 

 

Β) Πολύ καλή επιλογή! Με αυτόν τον τρόπο θα ελέγχεις εσύ τον τρόπο που θα μάθεις Ισπανικά! 

 

Page 1 

Α) Πολύ καλή επιλογή! Με αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιήσεις με αποτελεσματικό  τρόπο τις 

γνώσεις που έχεις ήδη αποκτήσει! 

 

Β) Σίγουρα είναι καλό που μπορεί να σε βοηθήσει με αυτό ο μπαμπάς σου, δε θα ήταν όμως 

καλύτερο να προσπαθήσεις να βρεις μια λύση από μόνος/η σου;  Σίγουρα έχεις αποκτήσει 

κάποιες γνώσεις και δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν μ’ αυτό. 
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Α) Αυτή η μέθοδος λειτουργεί κάποιες φορές, ωστόσο αν καταλάβεις κάτι καλά και στη συνέχεια 

το εξασκήσεις, τότε έχεις περισσότερες πιθανότητες να το θυμάσαι. 

  

Β) Πολύ καλή επιλογή! Αυτός είναι ο τέλειος τρόπος να μάθεις κάτι! 

 

Page 3 

Α) Το να σε βοηθήσει κάποιος να ελέγξεις αν θυμάσαι κάτι είναι μια καλή μέθοδος, όμως αν δεν 

μπορεί η μαμά σου να σε βοηθήσει μ’ αυτό; Επίσης, αν έβρισκες έναν πιο δημιουργικό τρόπο για 

να εξασκηθείς σε αυτά που έμαθες, τότε θα βεβαιωνόσουν ότι μαθαίνεις με επιτυχία! 

 

Β) Πολύ καλή επιλογή! Με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλεύεσαι κάτι που έχεις μάθει στο σχολείο για 

να βοηθήσεις τον εαυτό σου! 
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Α) Πολύ καλά! Αυτός είναι ένας καλός τρόπος να χρησιμοποιήσεις τραγούδια για να βελτιωθείς 

στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.  Το ότι μπορείς να ψάξεις και να βρεις την μετάφραση από 

μόνος/η σου είναι κάτι πολύ θετικό!  

 

Β) Σίγουρα κι αυτό θα ήταν βοηθητικό για σένα, ωστόσο θα μάθαινες ακόμη περισσότερα αν 

καταλάβαινες και το νόημα των στίχων. Όσο περισσότερο προσπαθείς, τόσα περισσότερα 

πράγματα μαθαίνεις!  
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Α) Είναι κατανοητό να μην νιώθεις αρκετά άνετα ακόμη, όμως θα έπρεπε να έχεις υπόψη πως το 

να δείχνεις θάρρος και να μη φοβάσαι να δοκιμάζεις καινούργια πράγματα, είναι αυτό που θα 

σε βοηθήσει να μάθεις και να εξελιχθείς! 

 

Β) Φοβερή ιδέα! Αυτός είναι ο τέλειος τρόπος να εκμεταλλευτείς τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

κάποιου άλλου, έτσι ωστε να εξασκηθείτε και να βελτιωθείτε και οι δύο! 
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Α) Μπράβο που ακολουθείς το αρχικό πλάνο και δεν επιλέγεις την εύκολη λύση! Αυτός είναι ο 

μόνος τρόπος να εκμεταλλευτείς τον χρόνο που περνάτε μαζί για να βελτιώσετε το επίπεδο στις 

γλώσσες που μαθαίνετε! 

 

Β) Αυτό σίγουρα θα σας έκανε να νιώθετε πιο ανακουφισμένοι, ωστόσο δε θα έπρεπε να 

ξεχνάτε τον αρχικό σας στόχο που είναι να βελτιώσετε τις γνώσεις σας στις γλώσσες που 

μαθαίνετε. 
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Α) Πολύ καλή επιλογή! Θα έπρεπε να εκμεταλλευτείς όλες τις ευκαιρίες για μάθηση που σου 

παρουσιάζονται!  
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Β) Είναι σίγουρο πως θα περάσετε πολύ ωραία στο σπίτι της φίλης σου. Ωστόσο, σίγουρα θες 

να χάσεις μια τέτοια ευκαιρία για να ζήσεις μια καινούργια εμπειρία που θα σε βοηθήσει να 

μάθεις;  
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Α) Αυτή είναι η εύκολη λύση, ωστόσο με αυτό τον τρόπο δε θα έχεις την ευκαιρία να 

εξασκήσεις τα Ισπανικά που έμαθες και δε θα γνωρίζεις αν αυτά που έχεις γράψει έιναι σωστά. 

 

Β) Πολύ καλή επιλογή! Με αυτό τον τρόπο θα εκμεταλλευτείς όλα όσα έχεις μάθει. Επίσης, με 

αυτό τον τρόπο θα μάθεις από τα λάθη σου! 
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Είναι πολύ καλό το ότι έχεις μάθει ήδη λίγα Ισπανικά, είναι κρίμα όμως που δε θα συμμετάσχεις 

στο βίντεο. Την επόμενη φορά προσπάθησε να εκμεταλλευτείς περισσότερο τις ευκαιρίες για 

μάθηση που σου παρουσιάζονται εντός και εκτός του σχολείου! 
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Πολύ καλά! Προσπάθησες πολύ και κατάφερες να εκμεταλλευτείς όλες τις ευκαιρίες για μάθηση! 

Έχεις προχωρήσει ήδη αρκετά στον στόχο σου και φυσικά θα προχωρήσεις ακόμη περισσότερο αν 

συνεχίσεις στους ίδιους ρυθμούς. Μπράβο σου! 
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