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1. Ειζαγωγή
1.1. Meeting, Greeting
Good morning / afternoon, everybody.
Take your seats.
I want you to stand up.
Let me introduce myself.
I’m going to be your teacher this week.
I’m a student teacher.
Now let us introduce each other.
I will need the classroom seating chart.
or: could you make name cards?
1.2. Register
Where is the class register?
I haven´t filled it in.
Do you mind if I sit down?
I have to make an entry in the register.
May I borrow …?
Could you lend me a pen, please?
Who is on duty in the class?
Who is the monitor?
Who wants to be in charge?
What’s today’s date?
Put today’s date on the board.

Σςνάνηηζη, Χαιπεηιζμοί
Καιεκέξα/ θαιεζπέξα ζε όινπο.
Παξαθαιώ θαζίζηε.
Θέισ λα ζεθσζείηε.
Δπηηξέςηε κνπ λα ζπζηεζώ.
Θα είκαη ν δάζθαιόο ζαο απηή ηελ
εβδνκάδα.
Δίκαη δάζθαινο πνπ θάλσ πξαθηηθή.
Τώξα αο ζπζηεζνύκε.
Θα ρξεηαζηώ έλα πιάλν κε ηηο ζέζεηο
ζαο ζηελ ηάμε.
ή: κπνξείηε λα θηηάμεηε θάξηεο κε ην
όλνκά ζαο;
Εγγπαθή
Πνπ είλαη ην παξνπζηνιόγην ηεο
ηάμεο;
Γελ ην έρσ ζπκπιεξώζεη.
Σαο πεηξάδεη αλ θαζίζσ;
Πξέπεη
λα
ζεκεηώζσ
ζην
παξνπζηνιόγην.
Μπνξώ λα δαλεηζηώ… ;
Μπνξείηε λα κνπ δαλείζεηε έλα ζηπιό,
παξαθαιώ;
Πνηόο είλαη ππεύζπλνο ηεο ηάμεο;
Πνηόο είλαη ν επηκειεηήο;
Πνηόο ζέιεη λα είλαη ππεύζπλνο;
Τη εκεξνκελία έρνπκε ζήκεξα;
Βάιηε ηε ζεκεξηλή εκεξνκελία ζηνλ
πίλαθα.

Παποςζίερ
Αο δνύκε αλ είλαη όινη εδώ.
Πνηόο ιείπεη;
Πνηόο είλαη απώλ ζήκεξα;
Πνηόο δελ ήηαλ εδώ ηελ πξνεγνύκελε
θνξά;
Can´t you come on time?
Γελ κπνξείο λα έξρεζαη ζηελ ώξα ζνπ;
Make sure it doesn´t happen again.
Παξαθαιώ λα κελ μαλαζπκβεί.
Have you got the doctor’s certificate?
Έρεηο βεβαίσζε από γηαηξό;
or: your parents´ letter of excuse?
ή:ην δηθαηνινγεηηθό από ηνπο γνλείο ζνπ;
I cannot excuse anybody from this lesson.
Γελ κπνξώ λα αθήζσ θαλέλαλ λα
θύγεη από ην κάζεκα.
1.3. Attendance
Let’s see if everyone is here.
Who’s missing?
Who’s absent today?
Who wasn’t here last time?

2. Διασείπιζη Τάξηρ
2.1. Arranging the classroom
Put your name cards on your desks.
Put your desks together.
Bring two more chairs, please.
Hurry up so that I can start the lesson.
Pull the board down.
Push it up.
Can you switch the lights on / off?
We will need special equipment.

Τακηοποίηζη ηηρ ηάξηρ
Βάιηε ηηο θάξηεο κε ηα νλόκαηά ζαο
πάλσ ζηα ζξαλία ζαο.
Βάιηε ηα ζξαλία ζαο καδί.
Φέξηε δπν αθόκε θαξέθιεο, παξαθαιώ.
Βηαζηείηε ώζηε λα αξρίζσ ην κάζεκα.
Καηεβάζηε ηνλ πίλαθα.
Αλεβάζηε ηνλ.
Μπνξείο λα θιείζεηο/ αλάςεηο ηα θώηα;
Θα ρξεηαζηνύκε εηδηθό εμνπιηζκό.

2.2. The lesson – beginning and ending rituals
Το μάθημα- ηελεηοςπγικά έναπξηρ και λήξηρ
There goes the bell.
Οξίζηε ην θνπδνύλη.
The break is over.
Τν δηάιεηκκα ηειείσζε.
Let’s get started.
Αο αξρίζνπκε.
It’s time to start now.
Δίλαη ώξα λα αξρίζνπκε.
I am not quite sure how to put this but … Γελ μέξσ πώο λα ην πσ, αιιά…
I seem to be losing my voice.
Μνπ θαίλεηαη όηη ράλσ ηε θσλή κνπ.
There is no point in beginning this ...
Γελ ππάξρεη ιόγνο λα ην αξρίζνπκε απηό,
αιιά…
We’ll continue with this task next time.
Αο ζπλερίζνπκε κε απηή ηελ εξγαζία ηελ
επόκελε θνξά.
We’ll finish this next time.
Θα ην ηειεηώζνπκε ηελ επόκελε θνξά.
There’s some time left.
Μαο έρεη κείλεη ιίγνο ρξόλνο.
We have a few minutes left.
Μαο έρνπλ κείλεη κεξηθά ιεπηά.
We have extra four minutes.
Έρνπκε ηέζζεξα ιεπηά επηπιένλ.
The bell rings for the break.
Τν θνπδνύλη ρηππάεη γηα ην δηάιεηκκα.
Let’s have a break.
Αο θάλνπκε δηάιεηκκα.
We’ve run out of time.
Μαο έρεη ηειεηώζεη ε ώξα.
That’ll do for today’s lesson.
Αξθεηά γηα ζήκεξα.
Time is up.
Μαο ηέιεησζε ε ώξα.
The lesson is over.
Τν κάζεκα ηειείσζε.
Next time we’ll meet in room 18.
Τελ επόκελε θνξά ζα ζπλαληεζνύκε
ζηελ αίζνπζα 18.
All right. That’s all for today, thank you. Δληάμεη. Φηάλεη γηα ζήκεξα, ζαο
επραξηζηώ.
Can someone clean the board?
Μπνξεί θάπνηνο λα ζβήζεη ηνλ πίλαθα;
Put the chairs up, please.
Βάιηε ηηο θαξέθιεο πάλσ, ζαο παξαθαιώ.
Queue up / line up at the door.
Σηαζείηε ζε ζεηξά ζηελ πόξηα.
Get into a queue /line.
Μπείηε ζε ζεηξά.
See also the attachment 1.
Βλέπε επίζηρ ζςνημμένο 1.

2.3. Discipline
May I have your attention.
Pay attention, please.
Speak up, please.
Speak so that we can hear you.
Louder / softer.
Wait till you are asked.
Don´t interrupt him.
Don’t talk.
Stop talking.
Don’t whisper.
Do stop whispering.
Don´t laugh at him.
Sit still.
Turn round.
Don´t prompt.
Don´t cheat.
I´ll have to separate you.

Πειθαπσία
Μπνξώ λα έρσ ηελ πξνζνρή ζαο;
Πξνζέμηε, παξαθαιώ.
Μίια πην δπλαηά, ζε παξαθαιώ.
Μίια πην δπλαηά γηα λα ζε αθνύκε.
Πην δπλαηά/ Πην ζηγά.
Πεξίκελε κέρξη λα ζε ξσηήζσ.
Με ηνλ δηαθόπηεηο.
Με κηιάο.
Σηακάηα λα κηιάο.
Μελ ςπζηξίδεηο.
Σηακάηα λα ςπζηξίδεηο.
Μελ ηνλ θνξντδεύεηο.
Κάηζε ήζπρα.
Σηξίςηε.
Μελ ηνπ ην ιεο.
Μελ αληηγξάθεηε.
Θα πξέπεη λα ζαο ρσξίζσ.

3. Αλληλεπίδπαζη ζηην Τάξη
3.1. Organizing the pupils for work
Come to the front (of the class).
Go to the board.
Stand with your back to the class.
Go back to your place.
Put up your hand/s.
Raise your hands.
Your turn.
Don´t talk at the same time.
In turns.
I´ll divide you into groups.
Work in twos / pairs.
Make pairs.
Work in threes / fours / fives.
Practise in groups of four.
There are too many in this group.
Get into groups of six.
Please share this handout.
Cooperate.
Work on your own.
3.2. Setting the tasks
Can you collect your homework?
Why haven’t you done your homework?
For this task you will need …
Distribute the handouts (worksheets).
Turn over.
Open your textbooks, page 20.
Your task is to …
Start working.
Read aloud.
Silent reading. / Read silently.
You have skipped a line.
Turn to the next page.
Carry /go on with the exercise.
Finish in writing.
Close your books.
Write legibly.

Οπγανώνονηαρ ηοςρ μαθηηέρ για επγαζία
Έια κπξνζηά (ζηελ ηάμε).
Πήγαηλε ζηνλ πίλαθα.
Σηάζνπ κε ηελ πιάηε ζνπ ζηελ ηάμε.
Πήγαηλε πίζσ ζηε ζέζε ζνπ.
Σήθσζε ην ρέξη ζνπ/Σεθώζηε ηα ρέξηα
ζαο.
Σεθώζηε ηα ρέξηα ζαο.
Η ζεηξά ζνπ.
Με κηιάηε όινη καδί.
Με ηε ζεηξά.
Θα ζαο ρσξίζσ ζε νκάδεο.
Γνπιέςηε δπν δπν/ ζε δεπγάξηα.
Φηηάμηε δεπγάξηα.
Γνπιέςηε
ζε
ηξηάδεο/
ηεηξάδεο/
πεληάδεο.
Δμαζθεζείηε ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ.
Δίζηε πνιινί ζε απηή ηελ νκάδα.
Φηηάμηε νκάδεο ησλ έμη αηόκσλ.
Παξαθαιώ
κνηξαζηείηε
απηή
ηε
θσηνηππία.
Σπλεξγαζηείηε.
Γνπιέςηε κόλνη ζαο.
Καθοπίζονηαρ ηην επιηέλεζη έπγος
Μπνξείο λα καδέςεηο ηηο αζθήζεηο ζνπ;
Γηαηί δελ έρεηο θάλεη ηηο αζθήζεηο ζνπ;
Γηα απηή ηελ εξγαζία ζα ρξεηαζηείο…
Μνίξαζε ηηο θσηνηππίεο (ηα θύιια
εξγαζίαο).
Γπξίζηε ζηελ επόκελε ζειίδα.
Αλνίμηε ηα βηβιία ζαο ζηελ ζειίδα 20.
Τν έξγν πνπ ζα επηηειέζεηε είλαη…
Αξρίζηε λα δνπιεύεηε.
Γηαβάζηε θσλαρηά.
Γηαβάζηε ζησπειά/ Γηαβάζηε από κέζα
ζαο.
Πέξαζεο κηα ζεηξά.
Πήγαηλε ζηελ επόκελε ζειίδα.
Σπλερίζηε ηελ άζθεζε.
Τειεηώζηε γξάθνληαο.
Κιείζηε ηα βηβιία ζαο.
Γξάςηε θαζαξά.

Καζαξά γξάκκαηα.
Σπλερίζηε λα δνπιεύεηε.
Σηακαηήζηε λα γξάθεηε.
Οξίζηε ην ηεζη ζνπ.
Γύξλα ην από ηελ άιιε πιεπξά,
παξαθαιώ.
Has everyone got a copy?
Έρεηε όινη από έλα;
Swap /exchange your exercise-books.
Αληαιιάμηε ηα βηβιία ησλ αζθήζεσλ
ζαο.
You have made a mistake.
Έρεηο θάλεη έλα ιάζνο.
Do the corrections.
Κάλε ηηο δηνξζώζεηο.
Peer correction.
Γηνξζώζηε κεηαμύ ζαο.
Collect. / Hand in.
Μαδέςηε. / Παξαδώζηε.
You have made a lot of progress.
Έθαλεο κεγάιε πξόνδν.
Can you make it?
Μπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο;
Can you manage?
Μπνξείο λα ηα βγάιεηο πέξα;
You should catch up with the rest of the Πξέπεη λα θηάζεηο ηελ ππόινηπε ηάμε.
class.
You’ll catch up, won’t you?
Θα θηάζεηο ηνπο ππόινηπνπο, έηζη;
Neat handwriting.
Keep working.
Stop writing.
Here´s your test.
Put it face down, please.

3.3. Feedback
Very good
That's very good
Marvellous / Terrific / Fantastic
You did a great job
Right
Quite right
That's right
That's it
It depends
It might be, I suppose
That's much better
You've improved a lot
Not really
Unfortunately not
I'm afraid that's not quite right
Have another try
You were almost right
There's no need to rush
There's no hurry
We have plenty of time
Go on. Have a try
Don't worry, it'll improve
Maybe this will help you

Αναηποθοδόηηζη
Μπξάβν.
Πνιύ θαιά.
Υπέξνρα/ Τέιεηα/ Φαληαζηηθά
Έθαλεο πνιύ θαιή δνπιεηά
Σσζηά
Πνιύ ζσζηά
Σσζηό
Απηό είλαη
Δμαξηάηαη
Υπνζέησ όηη κπνξεί λα είλαη θαη έηζη
Πνιύ θαιύηεξα
Έρεηο βειηησζεί πνιύ
ρη αθξηβώο
Γπζηπρώο όρη
Φνβάκαη όηη δελ είλαη αθξηβώο έηζη
Κάλε αθόκε κηα πξνζπάζεηα
Σρεδόλ ην βξήθεο
Γελ ρξεηάδεηαη λα βηάδεζαη
Γελ ππάξρεη βηαζύλε
Έρνπκε πνιύ ρξόλν
Έια. Κάλε κηα πξνζπάζεηα
Μελ αλεζπρείο, ζα βειηησζεί
Ίζσο απηό ζε βνεζήζεη

You have a good understanding
Your calculations are very good
You are working well
You still have some trouble with
fractions
You'll have to spend some time
practising this
Don’t you understand?
Wait
Look
What do you see?
Do you agree?
How do you do that?
How would you do that?
Can you make it so?

Τν θαηάιαβεο θαιά
Οη ππνινγηζκνί ζνπ είλαη πνιύ θαινί
Γνπιεύεηο θαιά
Έρεηο αθόκε κεξηθά πξνβιήκαηα κε ηα
θιάζκαηα
Πξέπεη λα αθηεξώζεηο ιίγν ρξόλν λα
εμαζθεζείο ζε απηό
Γελ θαηάιαβεο;
Πεξίκελε
Κνίηα
Τη βιέπεηο;
Σπκθσλείο;
Πώο ην θάλεηο απηό;
Πώο ζα ην έθαλεο απηό;
Μπνξείο λα ην θάλεηο έηζη;

3.4. Spontaneous language
Happy birthday!
Bless you!
Good luck.
Congratulations!
Never mind.
Do you feel better today?
Have you been ill?
What was the matter?
I'm sorry (about that).
Sorry, that was my fault.
I'm terribly sorry.
Excuse me for a moment.
I'll be back in a moment.
Carry on with the exercise while I'm
away.
I'm afraid I can't speak any louder.

Αςθόπμηηη γλώζζα
Φαξνύκελα γελέζιηα!
Γείηζεο!
Καιή ηύρε.
Σπγραξεηήξηα!
Γελ πεηξάδεη.
Αηζζάλεζαη θαιύηεξα ζήκεξα;
Ήζνπλ άξξσζηνο;
Τη ζπλέβεη;
Λππάκαη (γη' απηό).
Λππάκαη, εγώ έθηαηγα.
Λππάκαη πνιύ.
Σπγλώκε κηζό ιεπηό.
Θα γπξίζσ ζε έλα ιεπηό.
Σπλερίζηε κε ηελ άζθεζε όζν ζα ιείπσ.

What happens?
Did you hurt yourself?
See also the attachment 2 and 3.

Γπζηπρώο δελ κπνξώ λα κηιήζσ πην
δπλαηά.
Τη ζπκβαίλεη;
Φηύπεζεο;
Βλέπε επίζηρ ζςνημμένο 2 και 3.

Attachment 1 – Further Instructions for Classroom Activities Σςνημμένο 1Επιππόζθεηερ Οδηγίερ για Δπαζηηπιόηηηερ ζηην Τάξη

start / begin reading
go on / carry on / continue
finish / conclude
look for
find
revise / recap
label
express
summarize
transform
write (put / note / jot) down
practise
use / apply
ask and answer
match / connect / link / combine / join
add
change / alter
arrange, order
choose / select
give an example
fill in / out or insert
complete
try
note the use of …
state / list
attach
make sure
respond
substitute / replace
vary
distinguish
rewrite
copy
explain
show
check
correct
decide
count up your points/scores

άξρηζε λα δηαβάδεηο
ζπλέρηζε
ηειείσζε
ςάμε
βξεο
θάλε επαλάιεςε
βάιε ηίηινπο
εθθξάζνπ
θάλε πεξίιεςε
κεηάηξεςε
ζεκείσζε
θάλε εμάζθεζε
ρξεζηκνπνίεζε/εθάξκνζε
θάλε εξσηήζεηο θαη δώζε απαληήζεηο
mn ηαίξηαμε/ζύλδεζε/ έλσζε/ ζπλδίαζε
πξόζζεζε
άιιαμε/ κεηάηξεςε
βάιε ζε ζεηξά, ηαμηλόκεζε
δηάιεμε/ επέιεμε
δώζε έλα παξάδεηγκα
ζπκπιήξσζε
νινθιήξσζε
πξνζπάζεζε
πξόζεμε ηε ρξήζε ηνπ...
δήισζε/ θηηάμε ιίζηα
επηζύλαςε
βεβαηώζνπ
απάληεζε
αληηθαηέζηεζε
πεο ην αιιηώο
μερώξηζε
γξάςε μαλά
αληίγξαςε
εμήγεζε
δείμε
έιεγμε
δηόξζσζε
απνθάζηζε
κέηξα ηνπο πόληνπο/ ην ζθνξ ζνπ

sign / write your name
compare and contrast
express in a different way
describe
omit / leave out
avoid
underline
ring / circle
box / frame
draw arrows
mark
rule
cross out
tick off
number each line
put down your pens
put in capital letters/capitalize
print
open / close brackets

ππόγξαςε/ γξάςε ην όλνκά ζνπ
βξεο ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο
πεο ην κε άιια ιόγηα
πεξίγξαςε
παξάιιεηςε
απόθπγε
ππνγξάκκηζε
θύθισζε
βάιε ζε θνπηάθη/ πιαίζην
θηηάμε βέιε
ζεκείσζε
Τξαβήμηε γξακκέο κε ην ράξαθα
δηαγξάςηε
βάιηε έλα λ
αξηζκήζηε ηελ θάζε γξακκή
βάιηε θάησ ηα κνιύβηα ζαο
βάιηε θεθαιαία γξάκκαηα
ηππώζηε
αλνίμηε/ θιείζηε παξελζέζεηο

Attachment 2 – Things in the Classroom Σςνημμένο 2- Ππάγμαηα ζηην Τάξη
Ceiling
Floor
Walls
Curtains
Window sill / ledge
Plants
Teacher´s desk
Desk
Chair / seat
Shelf (pl. shelves)
(rubish) Bin
Sink / wash basin
Tap
Sponge
Duster
Lights
Switch
Sockets
Plugs
Lead / flex / cable
Extension lead
Adaptor
Overhead projector (OHP)
Overhead transparency (OHT)
Slides
Projector
Visuals
Notice board
Magnet board
Pictures
Maps
Photographs
Posters
Charts, graphs
Diagrams
Table
Cuttings / clippings / cutouts
(class) Register
Report book
White board
Flipchart

ηαβάλη
πάησκα
ηνίρνη
θνπξηίλεο
πεξβάδη
θπηά
έδξα
ζξαλίν
θαξέθια, θάζηζκα
ξάθη (πιεζ. ξάθηα)
θαιάζη (αρξήζησλ)
ληπηήξαο
βξύζε
ζθνπγγάξη
μεζθνληζηήξη
θώηα
δηαθόπηεο
πξίδεο
βύζκαηα
θαιώδην
πξνέθηαζε θαισδίνπ
κεηαζρεκαηηζηήο
πξνβνιηθό
δηαθάλεηα πξνβνιηθνύ
δηαθάλεηεο
πξνβνιέαο
νπηηθό πιηθό
πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ
καγλεηηθόο πίλαθαο
εηθόλεο
ράξηεο
θσηνγξαθίεο
πόζηεξ
γξαθήκαηα
δηαγξάκκαηα
πίλαθαο
απνθόκκαηα
παξνπζηνιόγην
βηβιίν ηάμεο
πίλαθαο
Flipchart

Pointer
Chalk / a piece of chalk
Coloured chalk
Pencil case
A spare pen
Pencil
Marker
Sharpener
Eraser
Ruler
Pins
Rubber band
Scotch tape
Scissors
Stapler

πόηληεξ
θηκσιία/θνκκάηη θηκσιίαο
ρξσκαηηζηή θηκσιία
θαζεηίλα
έμηξα ζηπιόο
κνιύβη
καξθαδόξνο
μύζηξα
γόκα
ράξαθαο
θαξθίηζεο
ιαζηηράθη
ζεινηέηπ
ςαιίδη
ζπξξαπηηθό

Attachment 3 – Other Useful Expressions Σςνημμένο 3- Άλλερ Χπήζιμερ
Εκθπάζειρ
A.3.1. School Life
Pupil / student / learner
Peer
Classmate
Class teacher
Head of school
Deputy head
Staffroom
Timetable
Syllabus, curricula
Make-up lesson
Stand-by
To cover for someone

Σσολική Ζωή
καζεηήο
ζπλνκήιηθνο
ζπκκαζεηήο
δάζθαινο ηεο ηάμεο
δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ
πξντζηάκελνο
ρώξνο πξνζσπηθνύ
σξνιόγην πξόγξακκα
αλαιπηηθό πξόγξακκα
αλαπιήξσζε καζήκαηνο
αλαπιεξσηήο
αλαπιεξώλσ θάπνηνλ

A.3.2. A Lesson
Instruction
Unit
Lesson, class
Lesson plan
Topic
Aim of the lesson
Stage
Step
New subject matter
Presentation
Explanation
Practice
Instructions
Activities
Summary
Conclusion
Ending
Textbook / coursebook
Teacher´s book
Workbook, activity book
Practice book
Exercise book
Notebook

Μάθημα
Δηζαγσγή
Κεθάιαην
κάζεκα
ζρέδην καζήκαηνο
ζέκα
ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο
ζθελή
βήκα
θαηλνύξην ζέκα
παξνπζίαζε
εμήγεζε
εμάζθεζε
νδεγίεο
δξαζηεξηόηεηεο
πεξίιεςε
ζπκπέξαζκα
επίινγνο
Tζρνιηθό εγρεηξίδην
βηβιίν ηνπ δαζθάινπ
βηβιίν αζθήζεσλ
Pβηβιίν εμάζθεζεο
βηβιίν αζθήζεσλ
ηεηξάδην

A.3.3. A Text
A sheet of paper

Ένα κείμενο
έλα θύιιν ραξηί

Rough draft / first draft
Final copy / fair copy
Sentence
Phrase
Blanks
Expressions
Rules
Paragraph
Column
Line
Margin

πξνζρέδην
ηειηθό θείκελν
πξόηαζε
θξάζε
θελά
εθθξάζεηο
θαλόλεο
παξάγξαθνο
ζηήιε
γξακκή
πεξηζώξην

A.3.4. Punctuation
Comma
Full stop
Question mark
Exclamation mark
Colon
Semi colon
Asterisk
Apostrophe
Inverted commas / quotation marks
Hyphen
Dash
Slash / stroke
(square) Brackets, parentheses
Bold
Italics

Σηίξη
θόκκα
ηειεία
εξσηεκαηηθό
ζαπκαζηηθό
άλσ θάησ ηειεία
άλσ ηειεία
αζηεξίζθνο
απόζηξνθνο
εηζαγσγηθά
παύια
θάζεηνο
πιάγηα θάζεηνο
παξελζέζεηο
έληνλα γξάκκαηα
πιάγηα γξάκκαηα

