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Unit 1a. pg 6: SN sites

§ A. Tanya

to keep in touch with mates = να κρατάς επαφή με τους φίλους σου

to find old friends = να βρεις παλιούς φίλους

it’s useful for helping people out = είναι χρήσιμο για βοηθάς άλλους ανθρώπους

driving instructor = δάσκαλος οδήγησης

playing games is a waste of time = το να παίζεις διαδικτυακά παιχνίδια είναι χάσιμο χρόνου

I totally disagree = διαφωνώ πλήρως

I’m really into chess = μ’αρέσει πράγματι το σκάκι

amusing games = διασκεδαστικά παιχνίδια

educational games = εκπαιδευτικά παιχνίδια

there’s no drawback = δεν υπάρχει κανένα αρνητικό

§ B. Adrian

information about myself = πληροφορίες για τον εαυτό μου

out there on the web = ‘εκεί έξω’ στο διαδίκτυο 

to send spam messages = το να στέλνεις κακόβουλα μηνύματα

to send viruses = το να στέλνεις ιούς

cyberbullying can be nasty        = ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να είναι πολύ άσχημος

someone can pretend to be you = κάποιος μπορεί να προσποιείται ότι είσαι εσύ 

to commit a crime = το να διαπράττω ένα έγκλημα

§ C. Ronnie

to be honest = για να είμαι ειλικρινής

to update you status = το να ενημερώνεις τη ‘διαδικτυακή σου κατάσταση’

it’s useful for events = είναι χρήσιμο για εκδηλώσεις

to put on a school play = το να οργανώνεις ένα σχολικό θεατρικό

to have a web page = το να έχεις ιστοσελίδα

to upload photos = το να ανεβάζεις φωτογραφίες

to upload the highlights = το να ανεβάζεις τα σημαντικά
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§ D. Emma

I’m a member of a site = είμαι μέλος σε μία σελίδα

to deactivate your account = το να απενεργοποιείς το λογαριασμό σου

 its takes up a lot of time = παίρνει πολύ χρόνο

virtual games = εικονικά παιχνίδια

my mum is the final straw = η μητέρα μου ήταν η τελευταία σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι

not to lose touch with old mates = το να μην χάσεις επαφή με παλιούς φίλους

I enjoy being online = μου αρέσει να είμαι στο διαδίκτυο

she follows my every move = ακολουθεί την κάθε μου κίνηση

it’s embarrassing = είναι αμήχανο / ντροπιαστικό

1a Summary and Oral Presentation

WRITE a summary (~60 words)  of the text and prepare an oral presentation following questions 

below. Use as many of the collocations as possible!

a. Why is Tanya enthusiastic about the SN sites?

b. What does Adrian like about the SN sites?

c. Why don’t Adrian and Emma like the SN sites?

Video Break 1a: The pros and cons of SN sites
YT - The Pros and Cons of Social Media: https://www.youtube.com/watch?v=Uyk2HmUlrhQ
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Unit 1a pg 8 – Word Groups: about Computers
…..
ex. A
turn on ≠ shut down                     = ανοίγω – κλείνω συσκευή 
upload ≠ download                      = ανεβάζω – κατεβάζω στο διαδίκτυο

charge my battery                        = φορτίζω τη μπαταρία μου

install a programme                     = εγκαθιστώ ένα πρόγραμμα

press a button                               = πατώ ένα κουμπί

attach a photo to an email            = κάνω προσθήκη μίας φωτογραφίας σε ένα ηλεκ. μήνυμα

…..

ex. B

to scroll down the screen              = ρολάρω προς τα κάτω στην οθόνη

to delete an error                          = σβήνω ένα λάθος

my computer crashed                   = ο υπολογιστής χάλασε

to copy and paste                         = αντιγράφω και επικολλώ

to save a document                      = σώζω ένα αρχείο

to print a document                      = τυπώνω ένα αρχείο

to click on an icon                        = κάνω κλικ πάνω σε ένα εικονίδιο

Unit 1 pg 8 – Phrasal Verbs

Give him a call                            = πάρε αυτόν τηλέφωνο
or
drop him a line                            = στείλε ένα γράμμα
and he will
call you back                               = θα σε καλέσει πίσω

Try to keep in touch                    = προσπάθησε να κρατήσεις επαφή
and
not to lose touch                          = να μη χάσεις επαφή

I haven’t received a reply yet     = δεν έχω λάβει απάντηση ακόμη
and
I need to have a word with him  = πρέπει να του μιλήσω

***
END of Unit 1a
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