
 

    

    

              

     

 

            

    

  

      

   

  

   

    

       

      

  

       

           

   

       

  

        

 

         

 

      

        

     

  

       

        

         

   

NEW ESOL STUDENT WELCOME GREEK 

Καλωσόρισες, Καινούργιε Ενήλικα μαθητή του ESOL! 

Ο σκοπός αυτών των μαθημάτων είναι να σας βοηθήσουν να μάθετε Αγγλικά, να βρείτε εργασία 

και να συνεχίσετε την εκμάθηση. 

Ξεκίνημα 

•	 Γραφτείτε σε ένα μάθημα στο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων που βρίσκεται πλησίον σαςl. 

•	 Δώστε εξετάσεις σε ένα διαγώνισμα Αγγλικής γλώσσας. 

Θέτοντας στόχους 

•	 Σκεφτείτε τους λόγους που έχετε για να μάθετε Αγγλικά. 

1.	 Να βρείτε εργασία. 

2.	 Να παραμείνετε στην εργασία σας. 

3.	 Να προωθήσετε την καριέρα σας. 

4.	 Να φοιτήσετε σε ένα κολέγιο ή πανεπιστήμιο. 

5.	 Να επικοινωνείτε με γείτονες και φίλους. 

6.	 Να επικοινωνείτε με άλλους συναδέλφους στην εργασία σας. 

7.	 Να επικοινωνείτε με τους γιατρούς. 

8.	 Να επικοινωνείτε με το δάσκαλο του παιδιού σας. 

•	 Ο δάσκαλός σας θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε τους στόχους σας. 

•	 Θα πρέπει 

1.	 Να παρακολουθήσετε κάθε μάθημα και να είστε πάντα στην ώρα σας. 

2.	 Να μιλάτε Αγγλικά κάθε μέρα. 

3.	 Να διαβάζετε τόσο όσο βρίσκεστε εντός της τάξης όσο και όταν είστε εκτός της τάξης. 

Εκμάθηση στην τάξη 

•	 Τα μαθήματα Αγγλικών για ενηλίκους αποτελούνται από τρία μέρη. Θα μελετήσετε κάθε 

μέρος. 

1.	 Αγγλικά για χρήση σε εργασία 

2.	 Αγγλικά για χρήση στην καθημερινή ζωή 

3.	 Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς. 

Βαδίζοντας μπροστά 

•	 Αφότου μελετήσετε Αγγλικά για λίγο χρόνο, θα 

1.	 Δώσετε εξετάσεις στη διδακτική ύλη που παρακολουθήσατε. 

2.	 Πάτε σε άλλο μάθημα ή σε νέα εργασία. 

3.	 Θέσετε νέους στόχους. 
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4. Μείνετε σε επαφή με το σχολείο αφότου φύγετε.
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