REVISION
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Α. Κάνετε επανάληψη και παράλληλα δουλεύετε τα past papers
B. ΟΛΟΙ κάνετε από τα βιβλία ESB & MICHIGAN το τελευταίο τεστ
Γ. ΌΣΟΙ δίνετε Cambridge/ LRN/ Toeic κάνετε τουλάχιστον 1 τεστ που βρίσκεται στο σαιτ/θέματα
εξετάσεων.
Δ. Έχετε 1 βδομάδα χρόνο να τα ετοιμάσετε και να στείλετε τις απαντήσεις σας ΜΟΝΟ με μειλ στο
info@karapantsiou.gr. Μην ξεχάσετε Ονοματεπώνυμο.
1. Writing section έκθεση (4 ΩΡΕΣ)
 Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες του βιβλίου On screen και τις πρότυπες εκθέσεις του βιβλίου. Έπειτα δείτε
προσεχτικά τα λάθη στις εκθέσεις σας και τις παρατηρήσεις που έχει γράψει ο καθηγητής (περίπου 1 ώρα)
 Γράψτε τις εκθέσεις από το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΣΤ από τα βιβλία Practice tests ESB & Michigan (προαιρετικά και τις
εκθέσεις που πήγατε άσχημα κατά τη διάρκεια της χρονιάς), χρησιμοποιώντας τις οδηγίες, τις φράσεις και κάνοντας
σχεδιάγραμμα. (περίπου 3 ώρες)

2. Reading Comprehension κείμενα (10 ΩΡΕΣ)

 Κάντε επανάληψη στο λεξιλόγιο (λέξεις, συνώνυμα, ιδιωματισμούς) (περίπου 6 ώρες)
 Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες του βιβλίου και εφαρμόστε τις πιστά στα Reading των Practice tests ESB +
Michigan (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΣΤ από τα βιβλία). Να υπογραμμίζετε στο κείμενο τις απαντήσεις. (περίπου 2 ώρες)
 Ξανακάνετε τα Reading που κάνατε πολλά λάθη στη διάρκεια της χρονιάς και συγκρίνετε με την πρώτη φορά
(περίπου1- 2 ώρες).
 Όσοι δίνετε για Cambridge/LRN/TOEIC, κάντε τα practice tests που υπάρχουν στο σαιτ μας στο φάκελο θεματα
εξετάσεων, ακολουθώντας τις οδηγίες.

3. Use of English γραμματική (16 ΩΡΕΣ)

 Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες του βιβλίου.
 Επανάληψη γραμματική από τα βιβλία on Screen, το Grammar in focus και σημειώσεις από το τετράδιο:
1. Tenses
5. Gerund-infinitive
9. Modals
2. Conditionals
6. Adjectives-Comparison
10. Clauses of Concession
3. Passive voice
7. Articles
11. Causative form
4. Unreal Past
8. nouns-plural form
14. Would rather- Had better
Τι δηλώνουν, χρήση, εξαιρέσεις, παγίδες και λέξεις κλειδιά πάντα με βάση τα λάθη σας στις ασκήσεις
Αυτό το κομμάτι της επανάληψης είναι το πιο κουραστικό-βαρετό, σίγουρα όμως το πιο ουσιαστικό. (περίπου 6 ώρες)
 Δείτε προσεχτικά τα λάθη σας στα Transformation, στα Multiple choice του ECCE και στα επαναληπτικά Test. Eύκολα θα
καταλάβετε τι δεν ξέρετε και πρέπει να διαβάσετε. Κρατήστε σημειώσεις για να ρωτήσετε τις απορίες σας . (περίπου 2 ώρες)
 Κάντε επανάληψη προθέσεις, παράγωγα και phrasal verbs. (περίπου 3 ώρες)
 Κάντε τα Practice tests από τα βιβλία ESB & Michigan. (περίπου 5 ώρες)
 Επιπλέον τεστ υπάρχουν στο σαιτ/ φάκελος θέματα εξετάσεων

4. Listening κασέτα (2-3 ΩΡΕΣ)

 Διαβάστε προσεχτικά τα λάθη σας. Κάντε εξάσκηση στο youtube η μπείτε στα www.bbb.co.uk & www.TED.com ή δειτε
Ταινίες/Ντοκιμαντέρ/Δορυφορική ΤV με ξένους υπότιτλους ή χωρίς υπότιτλους . Eπίσης μπείτε στο site μας
www.karapantsiou.gr στο σύνδεσμο θέματα εξετάσεων και κάντε τα listening στα αντίστοιχα πτυχία.

5. Speaking συνομιλία (2 ΩΡΕΣ)

 Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες του βιβλίου και μάθετε το φυλλάδιο με τις χρήσιμες εκφράσεις και τα λάθη.
 Απαντήστε στις ερωτήσεις που βρίσκονται στις σελίδες των βιβλίων On Screen, ESB & ECCE.
 Κάντε μόνοι σας εξάσκηση στις εικόνες του On Screen, των Practice tests ESB & ECCE. Eπίσης μπείτε στο site μας
www.karapantsiou.gr στο σύνδεσμο θέματα εξετάσεων και κάντε τα Speaking στα αντίστοιχα πτυχία.
Οι απαντήσεις να λέγονται δυνατά, ώστε να ακούτε τη φωνή σας και να καταλαβαίνετε τυχόν λάθη σας

Μην αγχώνεστε, θα βγει όλη η ύλη και λογικά οι εξετάσεις θα πάνε αργότερα.
Μείνετε σπίτι, Οργανωθείτε, και όλα θα πάνε καλά.
Μη διστάσετε να στείλετε μειλ για ότι χρειαστείτε
ΚΑΛΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ – ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ

