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Αγαπητή/έ συνάδελφε,

Μετά από αρκετά χρόνια διδασκαλίας στις τάξεις του ECCE, διαπιστώθηκε η ανάγκη για μια περισσότερο
οργανωμένη δουλειά σε ότι αφορά τη διδασκαλία της έκθεσης. Στο βιβλίο αυτό τα γενικά χαρακτηριστικά
στοιχεία κάθε είδους έκθεσης (letter - essay) έχουν γραφτεί στα Ελληνικά, με σκοπό να βοηθήσουν τόσο εσάς
όσο και τους μαθητές σας.

Η διευκόλυνση του μαθητή είναι το κύριο μέλημα του διδάσκοντα. Παροτρύνετε λοιπόν τους μαθητές να στη
θεωρία πριν γράψουν έκθεση. Η έκθεση διδάσκεται μια φορά την εβδομάδα, κατά προτίμηση στο τελευταίο
μάθημα της εβδομάδας. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμά σας είναι Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, τότε
προτιμότερο ειναι να ασχολείστε με την έκθεση στο μάθημα της Παρασκευής και οι μαθητές να φέρνουν την
έκθεση τη Δευτέρα. Συνιστάται, επίσης, να αφιερώνετε στα αρχικά μαθήματα 25-30’ για τη διδασκαλία της
έκθεσης. 

Ένας σημαντικός παράγοντας για μια επιτυχημένη έκθεση είναι η πλήρης κατανόηση της εκφώνησης, και κατά
συνέπεια του θέματος. Επόμενως, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή τη διεργασία. Εφόσον οι μαθητές
αποφασίσουν ανάμεσα σε letter ή essay τότε πολύ γρήγορα θα πρέπει να σκεφτούν σε ποια κατηγορία υπάγεται
η έκθεση που θα γράψουν. Η θεωρία λοιπόν, είναι πολύ χρήσιμη σε αυτό το σημείο. 

Συνιστάται να αρχίσετε τη διδασκαλία των θεμάτων με γράμματα. Πρώτα informal letters, που θεωρούνται πιο
απλά, αργότερα letters of opinion και τελικά letters suggesting solutions. Εφόσον έχουν καλυφθεί σε
ικανοποιητικό βαθμό όλα τα είδη γράμματος, μπορείτε να συνεχίσετε με τη διδασκαλία των essays. Στο τέλος
της θεωρίας για κάθε είδος έκθεσης, παρατίθεται ένα αντιπροσωπευτικό μοντέλο, σύμφωνο με το θέμα που
διδάχτηκε. Μελετώντας το μοντέλο στην τάξη, μπορείτε να δείξετε στους μαθητές πώς εφαρμόζεται η
διδαγμένη θεωρία στην πράξη.

Το brainstorming, ο καταιγισμός δηλαδή ιδεών, αποτελεί άλλο ένα βασικό στοιχείο μιας επιτυχημένης έκθεσης,
καθώς βοηθά στην αξιοποίηση ιδεών και λεξιλογίου σχετικού με το θέμα. Για αυτό το λόγο δίνεται ιδιαίτερη
βαρύτητα στο brainstorming, το οποίο στα αρχικά μαθήματα παρέχεται στους μαθητές κι αργότερα ζητείται, είτε
με ατομική είτε με συλλογική εργασία, σε συνεργασία πάντα με το διδάσκοντα. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου,
με τα προτεινόμενα προς ανάπτυξη θέματα, δίνονται στον καθηγητή στοιχεία brainstorming προς διευκόλυνση
της διδασκαλίας. Αυτά τα στοιχεία δε δίνονται στο βιβλίο του μαθητή, αλλά συζητιούνται στην τάξη, ώστε να
εξασκηθεί ο μαθητής στην εύρεση ιδεών.

Καλό είναι να επιστρέφεται η έκθεση, διορθωμένη και βαθμολογημένη, στο δεύτερο μάθημα της εβδομάδας.
Στην αρχή του βιβλίου θα βρείτε τον επίσημο τρόπο βαθμολόγησης της έκθεσης, σύμφωνα με τα κριτήρια της
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Γενικοί χαρακτηρισμοί αξιολόγησης (π.χ. very good, well done) είναι προτιμότερο
να αποφεύγονται. Αντ’αυτού, η περιγραφική αξιολόγηση βοηθάει το μαθητή να γνωρίσει τα αδύναμα σημεία του,
ώστε να προσπαθήσει να βελτιωθεί, εκφραστικά, λεκτικά και συντακτικά. Ενδεικτικά παραδείγματα περιγραφικής
αξιολόγησης εκθέσεων βρίσκονται σε κάθε θέμα του δεύτερου μέρους του βιβλίου του καθηγητή, προς
διευκόλυνση του διδάσκοντα.

Όπως θα παρατηρήσετε, στο τέλος του βιβλίου του μαθητή υπάρχουν σελίδες για την αντιγραφή της
διορθωμένης έκθεσης. Αυτή η δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για την ανάπτυξη της εκφραστικής τους
δυνατότητας και την αποφυγή επαναλαμβανόμενων λαθών. Για αυτό το λόγο η εξέταση των τετραδίων
αντιγραφής αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη.

Τέλος, η έκθεση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην εκμάθηση και εξέταση της αγγλικής γλώσσας. Παροτρύνει τους
μαθητές να χρησιμοποιήσουν κριτική σκέψη και εξασκούνται στην τεκμηρίωση των απόψεών τους. Η ανάπτυξη
των παραπάνω δεξιοτήτων βρίσκει έμπρακτη εφαρμογή και στην εξέταση του  προφορικού λόγου, που
ολοκληρώνει τις εξετάσεις του ECCE.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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WRITING - ΕΚΘΕΣΗ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Σ’ αυτό το Paper ο υποψήφιος απαιτείται να γράψει μία (1) έκθεση, επιλέγοντας μεταξύ ενός γράμματος

(Information - semiformal - formal) και essay. Δίνεται το απόσπασμα ενός άρθρου, ή ενός γράμματος, μιας

κριτικής κ.λ.π., δημοσιευμένα σε εφημερίδα ή περιοδικό και με βάση αυτά διαμορφώνεται η εκφώνηση του

γράμματος/essay.

Λόγω του περιορισμένου χρόνου που δίνεται (30’) παροτρύνουμε τον υποψήφιο να επιλέγει το γράμμα.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι παραμελούμε την επιλογή essay.

Β. ΓΛΩΣΣΑ

Το λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιούμε καθώς και οι ποικίλες γραμματικές δομές παίζουν σπουδαίο ρόλο

στη βαθμολόγηση της έκθεσης. Είναι προφανές ότι σοβαρά γραμματικά, ορθογραφικά αλλά και

συντακτικά λάθη προσμετρώνται αρνητικά. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης και η ικανότητα του μαθητή να

μη χρησιμοποιεί διαρκώς το ίδιο λεξιλόγιο αλλά συνώνυμες λέξεις. Η μεγαλύτερη παγίδα στην οποία

πέφτουν οι μαθητές είναι η αντιγραφή της εκφώνησης. Είναι πολύ συχνό λάθος μια και αποτελεί την

εύκολη λύση όταν ο χρόνος πιέζει. Έτσι καταλήγουμε να βλέπουμε την εκφώνηση να εμφανίζεται όχι

μόνο στον πρόλογο αλλά και στο κυρίως θέμα. Στόχος μας θα πρέπει να είναι η εξάσκηση του μαθητή

στην γρήγορη επεξεργασία του θέματος ώστε να είναι σε θέση να εμφανίσει πλούσιο λεξιλόγιο.

Γ. ΕΚΤΑΣΗ

Όλες οι εκθέσεις πρέπει να είναι από 150 έως 180 λέξεις (να μην υπερβαίνουν τις 200). Ο μαθητής δεν

πρέπει να παραβαίνει αυτά τα όρια. Υπολογίζεται ότι η έκθεση πρέπει να κυμαίνεται από 15-18 γραμμές.

Αυτό εξαρτάται από τον αριθμό λέξεων ανά σειρά.

Δ. ΧΡΟΝΟΣ

Στις εξετάσεις για το E.C.C.E δίνονται 30’ για την έκθεση. Για να παραδώσουμε ένα καλό γραπτό μέσα σ’

αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει πάνω απ’ όλα να οργανώσουμε το χρόνο μας σωστά.

Τα πρώτα 5-7 λεπτά θα πρέπει να αφιερώνονται στο brainstorming (αυθόρμητη καταγραφή λέξεων-

φράσεων σχετικών με το θέμα). Εξασκώντας αυτή την τακτική ο μαθητής θ’ ανακαλύψει ότι μπορεί να

αντλήσει επιχειρήματα μέσα από το brainstorming. Πολλοί μαθητές νομίζουν ότι αυτό είναι χάσιμο

χρόνου. Πρέπει όμως να επιμείνουμε γιατί μόνο έτσι η έκθεσή μας θα έχει σωστή οργάνωση, πλούσιο

λεξιλόγιο και κυρίως θα έχουμε αποφύγει την επανάληψη σκέψεων και λέξεων. Τα τελευταία 2-3 λεπτά

είναι καλό να γίνεται μια γρήγορη ανάγνωση του γραπτού μας έτσι ώστε να διορθώσουμε τυχόν λάθη

βιασύνης. Κάτι που επίσης θα πρέπει να εξασκήσουμε πολύ κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είναι

η γρήγορη ανάγνωση της εκφώνησης και η αποτελεσματικότητά μας να κατατάξουμε το θέμα σε μια από

τις κατηγορίες που θα εξετάσουμε παρακάτω, ώστε όχι μόνο να αποδώσουμε ακριβώς αυτό που

απαιτείται από την εκφώνηση, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε στερεότυπες εκφράσεις τόσο σε πρόλογο,

κυρίως θέμα και επίλογο.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Πριν αρχίσουμε να γράφουμε την έκθεσή μας θα πρέπει:

1. Να διαβάσουμε καλά την εκφώνηση (τουλάχιστον 3 φορές).

2. Να αποφασίσουμε γρήγορα αν θα γράψουμε letter ή essay.

3. Αν επιλέξουμε το γράμμα, θα πρέπει άμεσα να το κατατάξουμε σε μια απ’ τις υπάρχουσες κατηγορίες.



INFORMAL LETTER.  Making Suggestions / Giving Advice.

Dear “Confused”,

Best wishes 

Jane Benson

Opening paragraph / Πρόλογος

Closing paragraph / Επίλογος

Main Body / Κυρίως Θέμα

Main Body / Κυρίως Θέμα

Main Body / Κυρίως Θέμα

Σ’ αυτό το είδος γράμματος απευθυνόμαστε σε κάποιον

έφηβο, ο οποίος αντιμετωπίζει είτε ο ίδιος είτε ένας φίλος

του κάποιο προσωπικό πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό

γίνεται γνωστό μέσω ενός γράμματος στην στήλη ενός

περιοδικού ή εφημερίδας. Ο αποστολέας εμφανίζεται με

ψευδώνυμο και εάν δεν αναφέρεται κάτι άλλο στην

εκφώνηση ξεκινάμε την έκθεσή μας μ’ αυτό το ψευδώνυμο.

Είναι πολύ πιθανό και σ’ αυτό το είδος να ζητούν τη γνώμη

μας εκτός από τις συμβουλές και προτάσεις που πιθανόν

να κάνουμε. Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε είναι απλή και

ο τόνος φιλικός μια και απευθυνόμαστε σε συνομήλικό μας

παρ’ όλο που μας είναι άγνωστος. Μπορούμε να

χρησιμοποιήσουμε phrasal verbs, expressions, contractions

(I’m). Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να προσέξουμε

αν οι συμβουλές αφορούν τον ίδιο ή ένα τρίτο πρόσωπο,

για να τις αποδώσουμε κατάλληλα.

π.χ. If I were you, I’d....

If I were you, I’d advise him to...

1.  OPENING PARAGRAPH

Ο πρόλογος σ’ αυτό τον τύπο γράμματος είναι αρκετά μικρός. Περιοριζόμαστε στο ν’ αναφέρουμε πού

διαβάσαμε το γράμμα του και δείχνουμε φιλική διάθεση και προθυμία να βοηθήσουμε.

USEFUL EXPRESSIONS

- I saw your letter about ... in the ...

- I read your letter about...

I wish

I’d like

I’m writing this letter

to express my opinion...

to express my views on...

to give you some advice that I hope will be useful

to make suggestions...

to offer solutions to your problem about...

9
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2.  MAIN BODY

Σ’ αυτήν την παράγραφο αναφέρουμε τις συμβουλές-προτάσεις-λύσεις του προβλήματος. 

Είναι απαραίτητο να τις συνδέσουμε μεταξύ τους με συνδετικές λέξεις (linking words).

LINKING WORDS

- First, Second / Firstly, Secondly, Thirdly,

- To begin with,

- What is more, Furthermore, Moreover, As well as, 

Also, Next, Then, In addition,

- Besides (this), Except for, Apart from,  

On the other hand, In fact, ...

- Finally, Eventually, Last but not least,

USEFUL EXPRESSIONS

- If I were you I’d ...

- Why don’t you...

- I think you should also consider the possibility of...

- You’d better...

- You could try (speaking to / asking)...

- Be careful not to...

- Whatever you do, don’t ... so as to overcome this difficulty

- Don’t forget to ...

- It’s a good idea to...

- Make sure to...

- I think that...

- It might / may be a good idea to...

- Avoid (doing)...

- It’s a good idea to...

- It sounds like you have/your friend has a serious problem...

- I understand and I know how difficult your/his position is...

- I feel that this problem is (not) easy to solve...

- I have given quite a lot of thought to your problem and I’m sure it’s (not) an easy decision...

- It might be a good idea to let your parents know...

- It might be a good idea to talk to your parents about...

- A specialist may be able to offer some valuable advice on...

- I feel that I can really understand the problem as some time ago I/my best friend had a similar 

experience.

- A teacher / relative / friend you feel close to / you trust will help you...

3. CLOSING PARAGRAPH

Είναι η πιο σύντομη παράγραφος και μπορεί ν’ αποδοθεί με μια-δυο από τις παρακάτω στερεότυπες 

εκφράσεις.

- I do hope I’ve been of some help to you.

- I really hope that my letter will help you out.

- Anyway, don’t worry it’s not the end of the world.

- To sum up, it is important to help your friends so you should do your best.

- Once again, I wish you good luck.
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DDear Frustrated,

I saw your letter about your with your
parents, and I wanted to make some . I am
a high school student, and also quite fanatic about my computer,
so I think I know what you’re going through.

To begin with, your parents are probably worried about the
the computer is having on you, and the fact

that you spend a lot of time on your own. If I were you, I’d
spend some time with them, showing them what you do on the
computer and how to use it. In this way, you’d be killing two

with one stone. First, you’d be spending
more time with them, and secondly, you’ll help them see that the
Internet is very useful.

It might also be a good to get out and about
more. You say you hate Phys. Ed., but that means that you
probably aren’t getting enough . Why not join
a gym? Even if you just go two or three times a week, it’l l make
a huge to your physical condition, and I’m
sure your parents will be happy about this.

Finally, as much as I love chatrooms, nothing replaces the
of a real live friend. You could try going into

chatrooms to meet people who live near you so that you could
actually meet and experience a real .

I do hope I’ve been of some to you.
Remember, your parents may not understand exactly what
you’re feeling, but they just want what’s best for you. I wish you
good luck!

Yours,
Fellow Computer Freak

Letter types - Model Composition

    Complete the piece of writing with the appropriate missing word.

MAKING SUGGESTIONS / GIVING ADVICE

Anabelle has asked readers to write giving suggestions to “Frustrated”. She usually publishes some of the letters.

Write a letter which begins: “Dear Frustrated...”

Dear Anabelle,

I must admit that I am an absolute computer freak. I can spend hours surfing the Net, and I belong to many

chatrooms where I have made friends from all over the world. I am really knowledgeable about computers, and

have all the latest technology. Since this is a computer world, I’m sure this will help me when I grow up and want

to find a job. The problem is that my parents don’t understand this. They don’t even know how to send an

e-mail, so they can’t possibly understand what the real advantages of the Internet are or how educational it is.

They worry that I don’t have any friends at school, but I don’t like anyone at school anyway! And my marks are

just as high as they ever were, apart from Physical Education, which I can’t stand. They want to limit me to one

hour on the computer a day! I don’t know what to do, and they won’t listen to me.

Frustrated

effect

exercise

companionship

idea

help

difference

suggestions

birds

problem

friendship

problem
suggestions

effect

birds

idea

exercise

difference

companionship

friendship

help
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A. LETTER

Jerry has asked the readers of his column to write to “Puzzled” giving advice and making suggestions. He usually

publishes some of these letters. Write a letter which begins, “Dear Puzzled...

Before starting to write the letter, answer the following questions.

- What kind of letter is this?

- What are the suitable expressions and vocabulary I need?

- Who is the letter addressed to?

BRAINSTORMING

USEFUL EXPRESSIONS

- It might be a good idea to let your parents know...

- It might be a good idea to talk to your parents about...

- I think you should also consider the possibility of...

- A teacher or a relative you trust and feel close to may be able to help you overcome this difficult situation by...

ELABORATION / POSSIBLE RESULTS OF THE SUGGESTED SOLUTIONS

- In this way...

- As a result,...

- Consquently / As a consequence,

- Thus / Therefore,

- That is to say

Dear Kerry

I need your help desperately. I am a sixteen-year-old high school student and

my future ambition, since I was a little boy, has been to become a professional

basketball player. However, my parents are totally opposed to it. They believe

that I’m not mature enough to take such decisions and they insist that I

should go to college and then get a university degree so as to be well-educated

and get a well-paid job. What should I do?

Please help me!!

“Puzzled“

qualifications

qualified

well-paid job

job opportunities

chances of promotion

training

coach

education

university degree

career

reconsider

satisfy

personal

aspiration

(im)mature

reliable

responsible

important

significant

it is worth

profitable

change

famous

fame

well-known

publicity

earn

fullfil

desire

wishes/dreams

realize

skills

mind

discipline

salary

income

affluent

wealthy

keep fit

work out

tiring

exhausting

demanding

possibility

TEENS’ NEWS - ADVICE COLUMNS

Lesson 2 Lesson 2 
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Lesson 11Lesson 11
ESSAY TYPES

Expressing one’s opinion / views on a subject

Opening paragraph / Πρόλογος

Opposing view / Αντίθετη Άποψη

Closing paragraph / Επίλογος

Main Body

Κυρίως Θέμα

Είναι το δεύτερο είδος από τα δύο που δίνονται στον

υποψήφιο. Η πρώτη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε

συνήθως είναι να ξεκαθαρίσει γρήγορα ποιο είναι το

ζήτημα, ποιες οι δύο απόψεις γύρω από αυτό και ποια απ’

αυτές τις δύο θα υποστηρίξουμε. Γι’ αυτό λοιπόν είναι

πολύ χρήσιμο να εκπαιδευτούμε έτσι ώστε να μπορούμε

να καταλήξουμε γρήγορα στην άποψη που θα στηρίξουμε.

Εκτός απ’ την εξάσκηση που θα κάνουμε γράφοντας

πολλές εκθέσεις είναι εξίσου σημαντικό να μάθουμε να

διαβάζουμε σωστά την εκφώνηση για να μην

κινδυνεύσουμε να βγούμε εκτός θέματος.

1.  OPENING PARAGRAPH

Είναι η παράγραφος με την οποία ξεκινάει η έκθεση. Σ’ αυτήν την παράγραφο πρέπει να εκφράσουμε την

άποψή μας αφού σχολιάσουμε σύντομα το ζήτημα που τίθεται ΠΑΝΤΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ.

USEFUL EXPRESSIONS

Nowadays,

In this day and age, it is that ....

In these days,

In my opinion,

To my mind,

It is my firm belief that that ....

I (firmly) believe / think / support

I am of the opinion

generally believed

generally accepted

common knowledge

widely claimed

an undeniable fact

Σ’ αυτή τη φάση

αναφέρουμε την άποψή μας.
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A. LETTER

Jerry has asked his readers to write giving advice and suggestions to “Helpless in N.Y”. Write a letter which begins

“Dear Helpless in N.Y.” .....

B. ESSAY

Teenagers are often influenced by their peers. Since they cannot always distinguish betwen positive and negative

influences, they end up being misled by their peers. Who do you think may be able to help a teenager deal with

misleading peers?

DDear Kerry,

I feel terrible! You see, my twin sister is in trouble. We are both 17 years old

and both go to senior high school. Until recently my sister used to be a

straight-A student. She used to be a hard-working student and a very

reliable person as well. However, since she started dating a strange guy five

years older than her, her behavior has totally changed. She has started

neglecting her homework, staying out late, playing truant, smoking and she

has also changed her hairstyle and clothing. My parents are furious, but she

doesn’t seem to care. Yesterday I read in the local paper that three of her

new friends were arrested for stealing a car. Please tell me what to do to

help her.
"Helpless in N.Y."

1 TEENS’ NEWS - ADVICE COLUMNS

Dear Helpless in NY,

I saw your letter in the advice column and I am writing to
you to offer solutions to your problem about her sister and
her behavior. I think I can help you, as I had the same
problem some time ago.

First of all, I believe that your sister will be talk parents
because the parents known very good which is the best
for your sister. Also I believe that her should be done new
and better friends because the friends where have your
sister is very bad and make bad to your sister.

Also, I think that your sister will be talk to her teachers
because the teachers will help her very because a teacher
known this problem very good and give true good solutions
for the problems.

At the end, I hope that your sister will be a good student
and a good children.

Best wishes,
Antony Gibson

c: your

wo/v: they are experienced
enough to know what’s best

c: I’ve been of some help to youl: To sum up

c/wo: a teacher you trust and
feel close to will be able to

encourage her to change her
attitude, because the teacher

can be persuasive. Also, a
teacher may help her realize

that her new friends can even
be dangerous and she may

end up in prison one day

c: your sister will have to talk to
your parents

c/wo: she should be encouraged
to meet her old friends and start
going out with them, as her new
peers seem to be a most negative
influence on her.
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A. LETTER

Jerry has asked his readers to write giving advice to "Anxious Students". Write a letter which begins "Dear Anxious

Students…"

B. ESSAY

It is generally accepted that teachers can greatly influence students. What do you think a teacher should do in order

to encourage an indifferent student to try harder?

DDear Kerry,

I’m writing to you on behalf of my classmates. You see, we all have the

same problem with most of our schoolteachers. Some of them are strict and

some others are totally indifferent to our needs and problems. They don’t

try to understand us. There are 3 among them whose behavior towards the

students is excellent, but it´s not enough. We feel stressed and we don’t know

what to do to improve the situation as we spend more than eight hours a

day at school. What do you suggest we do?

"Anxious Students"

8 TEENS NEWS’ - ADVICE COLUMNS

Dear Anxious Students,
I read your letter about the problems with your teachers. I
understand and I know what difficult is your position, so
I’m writing in order to give you some advice which I hope
is useful.

First of all, it would be a good idea to ask the three teachers
who seem to be different of the others to help you. They
could have a discussion with rest of the teachers and try
persuading them change their manner.

Moreover, why don’t you talk * it with the principal? You
could talk of the problems that happened. Like this, he /she
could take action and help you. You could also organize an
excursion or a party that you could get closer to your
teachers. As a result, you will have the hour to have a
discussion with them.

Finally, you must check that you cause their bad manner.
Maybe you have done something that is disappointing
them.

To sum up...

wo: how difficult your 
position is

v: from

wo: the rest (def article)

wo/v: to persuade them to change
their attitude.

v/l: have arisen. In this way,

t: disappointed

v/wo: behavior yourselves

c: where

c: should check whether 

v: * about
v: about

v: opportunity
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