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Ενότητα 3           Σελίδα 1 

 

Ενότητα 3 
 

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Παρουσίαση της ενότητας 

Σε αυτή την ενότητα, η Βασιλική, µια άνεργη µητέρα, ψάχνει να βρει δουλειά. Η εταιρεία 
ABC βοηθάει τους ανέργους να βρουν δουλειά, βρίσκοντας αγγελίες που ταιριάζουν στον 
καθένα και κανονίζοντας συνεντεύξεις για δουλειές.  
Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι σε τρεις µορφές: βίντεο, µόνο ήχος και γραπτώς. Ο 
εκπαιδευόµενος µπορεί να διακρίνει το βαθµό ευκολίας/ δυσκολίας στην κατανόηση του 
διαλόγου, ανάλογα µε τη µορφή που του παρουσιάζεται.  
Εκτός των ασκήσεων κατανόησης, στην ενότητα περιλαµβάνονται και ασκήσεις για την 
εξέταση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, σηµειώσεις γραµµατικής, λεξιλόγιο και ένα 
άρθρο µε πολιτισµικά στοιχεία για την Ελλάδα. 

 

Περιεχόµενα της ενότητας 

Θέµα Είδος επικοινωνίας Ασκήσεις 

Ραντεβού µε τον σύµβουλο 
εργασίας 

Τηλεφωνική συζήτηση Ήχος «β» και «φ» (ευ, αυ, φ, 
β) 

Ακύρωση ραντεβού Τηλεφωνική συζήτηση Λεξιλόγιο  

Συνέντευξη Συζήτηση από κοντά Εκφράσεις που δείχνουν 
καταφατική απάντηση 

Προσφορά εργασίας Τηλεφωνική συζήτηση  Άκλιτα - Επιρρήµατα 

Συνέντευξη για δουλειά Συζήτηση από κοντά Ανοιχτός διάλογος 

 
 
 
 



                                                                                                            Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP 
                                                                                                                                                                                     Agreement number 2010 – 4125/001-001 

 

 

Ενότητα 3           Σελίδα 2 

 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
∆ιάλογος 1 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 03.1) 
 

 

Τηλεφωνική συζήτηση. 

Κατάσταση: Η Βασιλική, µια άνεργη µητέρα, 
τηλεφωνεί στην εταιρεία ABC για  να την 
βοηθήσουν να βρει δουλειά. 

Πρόσωπα: Άννα (υπάλληλος της εταιρείας ABC), 
Βασιλική (άνεργη µητέρα), κύριος Αθανασίου 
(σύµβουλος εργασίας στην εταιρεία ABC) 

 

Άννα:  Εταιρεία ABC, παρακαλώ; 

Βασιλική:  Καληµέρα. Ονοµάζοµαι Βασιλική Ευθυµίου. Θα ήθελα να κανονίσω ένα  ραντεβού 

µε τον σύµβουλο εργασίας.   

Άννα:  Ναι βεβαίως. Ένα λεπτό παρακαλώ να σας συνδέσω µε το γραφείο του κυρίου 

Αθανασίου. Είναι ο υπεύθυνος.  

Βασιλική:  Ευχαριστώ πολύ. 

 

Αθανασίου:     Παρακαλώ; 

Βασιλική:  Καληµέρα σας. Ονοµάζοµαι Βασιλική Ευθυµίου. Είµαι άνεργη και θα ήθελα να 

κανονίσουµε µαζί ένα ραντεβού. 

Αθανασίου:     Ναι, βεβαίως. Πότε µπορείτε να περάσετε από το γραφείο µου;  

Βασιλική:  Μπορώ κάθε µέρα από τις 8 το πρωί έως τη 1. Μετά σχολάει η κόρη µου από   το 

νηπιαγωγείο και πρέπει να πάω να την πάρω.    

Αθανασίου:     Θέλετε να έρθετε αύριο το πρωί στις 9;  

Βασιλική:  Ναι, βεβαίως. 

Αθανασίου:    Λοιπόν, ραντεβού αύριο, Πέµπτη, στις 9 το πρωί. Τα γραφεία µας είναι στον τρίτο 

όροφο. Φέρτε µαζί σας ό,τι χαρτιά έχετε, πτυχία, συστάσεις…  

Βασιλική: Εντάξει, θα φέρω όλα όσα έχω.    

Αθανασίου:     Επίσης, θα ήθελα ένα βιογραφικό σας και το διαβατήριο ή την ταυτότητα σας. 

Βασιλική:        Θα φέρω το βιογραφικό µου και την ταυτότητα µου.  

Αθανασίου:     Ωραία. Τα λέµε αύριο, κυρία Ευθυµίου..  

Βασιλική: Ναι. Γεια σας.  
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Ενότητα 3           Σελίδα 3 

 

 
 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Η Βασιλική παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Αθανασίου γιατί: 

α. Θέλει να κανονίσουνε ένα ραντεβού   

      β. Θέλει να πάρει την κόρης της από το νηπιαγωγείο  

γ.  Θέλει να πάρει το πτυχίο της   

 

Τι έγγραφα πρέπει να φέρει η Βασιλική µαζί της; 

α. Το πτυχίο της, το βιογραφικό της και συστάσεις   

      β. ∆εν χρειάζεται να φέρει τίποτα  

γ.  Μια περίληψη µε τις δουλειές που έχει κάνει   

 

Κανονίζουν ραντεβού: 

α. Στις 9 το πρωί   

      β. Στη 1 το µεσηµέρι  

γ.  Στις 8 το πρωί   
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Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.      Ο κύριος Αθανασίου είναι ο υπεύθυνος             

      β.     Η Βασιλική είναι άνεργη     

      γ.     Η κόρη της Βασιλικής είναι µεγάλη     

      δ.     Η Βασιλική µπορεί µετά τη 1 το µεσηµέρι                               

      ε.     Η Βασιλική δεν έχει βιογραφικό                         

      στ.   Το ραντεβού είναι την επόµενη µέρα                   

 

Άσκηση ανάγνωσης 

∆ιαβάστε τις λέξεις και υπογραµµίστε ότι διαβάζετε κάνοντας τον ήχο «Φ» και κυκλώστε ότι 
διαβάζετε κάνοντας τον ήχο «Β» 

π .χ .  Ευθυµ ίου   

     δουλ εύ ω  

β ιογραφ ικό  

αυτός  ταυ τό τη τα  

ευ τυχώς  µαύρος  

βεβα ίως  αύρ ιο  

υπεύθυνος  φέρω  
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ΑΚΥΡΩΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

∆ιάλογος 2 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 03.2) 

 

 

Τηλεφωνική συζήτηση. 

Κατάσταση: Η Βασιλική, µια άνεργη µητέρα, 
τηλεφωνεί στην εταιρεία ABC για  να ακυρώσει το 
ραντεβού που έχει κανονίσει µε τον κύριο 
Αθανασίου. 

Πρόσωπα: Άννα (υπάλληλος της εταιρείας ABC), 
Βασιλική (άνεργη µητέρα), κύριος Αθανασίου 
(σύµβουλος εργασίας στην εταιρεία ABC) 

 

Άννα:  Εταιρεία ABC, παρακαλώ; 

Βασιλική:  Καληµέρα. Ονοµάζοµαι Βασιλική Ευθυµίου. Μπορώ να µιλήσω µε τον κύριο 

Αθανασίου, παρακαλώ;   

Άννα:  Ναι. Ένα λεπτό παρακαλώ.  

Βασιλική:  Ευχαριστώ. 

 

Αθανασίου:      Παρακαλώ; 

Βασιλική:  Καληµέρα σας. Είµαι η Βασιλική Ευθυµίου που έχουµε ραντεβού αύριο το πρωί. 

Αθανασίου:      Ναι, πείτε µου κυρία Ευθυµίου…  

Βασιλική:  Είµαι άρρωστη και δεν θα µπορέσω να έρθω αύριο στο ραντεβού µας. Έχω πολύ 

πυρετό και δεν µπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι.    

Αθανασίου:   Περαστικά σας. Ελπίζω να γίνετε γρήγορα καλά. ∆εν υπάρχει πρόβληµα µε το 

ραντεβού µας. Μπορούµε να το κανονίσουµε κάποια άλλη µέρα. Θέλετε να πούµε 

για την άλλη βδοµάδα, την Πέµπτη, στις 9 το πρωί;   

Βασιλική:  Η επόµενη Πέµπτη είναι καλή µέρα, αλλά καλύτερα να έρθω λίγο αργότερα.  Έχω 

ραντεβού µε τον γιατρό στις 8 το πρωί.  

Αθανασίου:    Εντάξει τότε, ελάτε στις 10. Αν δείτε ότι δεν προλαβαίνετε να έρθετε στην ώρα σας, 

πάρτε µε τηλέφωνο να  σας περιµένω. 

Βασιλική: Ευχαριστώ πολύ. Θα συναντηθούµε την Πέµπτη το πρωί.    

Αθανασίου:      Περαστικά σας και πάλι.  

Βασιλική:  Ευχαριστώ. Καλή σας µέρα κύριε Αθανασίου.  
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Ενότητα 3           Σελίδα 6 

 

 

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Βασιλική αφήνει µήνυµα στον κύριο Αθανασίου                 

      β.     Η Βασιλική ζητάει να µιλήσει µε τον κύριο Αθανασίου    

      γ.     Η Βασιλική έχει πυρετό     

      δ.     Η Βασιλική δεν µπορεί να πάει στον κύριο Αθανασίου  
την άλλη Πέµπτη      

      ε.     Η Βασιλική θα ξαναπάρει τηλέφωνο για να κανονίσουν 
το ραντεβού     

     στ.    Το ραντεβού µε τον κύριο Αθανασίου θα γίνει στις 8    

 

Άσκηση λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Η Βασιλική είναι µια άνεργη µητέρα που ψάχνει δουλειά.. Έχει ____________ µε τον κύριο 

Αθανασίου. Μία µέρα πριν τη συνάντηση τους, η Βασιλική αρρώστησε και θέλει να 

____________ το ραντεβού. Παίρνει τηλέφωνο να ζητήσει να το ________________ άλλη 

µέρα. Ο κύριος Αθανασίου της λέει να πάει στις 8 το πρωί αλλά η Βασιλική ____________ 

να πάει αργότερα. Τελικά συµφωνούνε να ____________ στις 10. 
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Ενότητα 3           Σελίδα 7 

 

Κάνετε την ερώτηση, όπως στο παράδειγµα 

Ρωτήστε αν µπορείτε να µιλήσετε µε τον κύριο Αθανασίου 

Μπορώ να µιλήσω µε τον κύριο Αθανασίου παρακαλώ; 

Ρωτήστε αν µπορείτε να κανονίσετε ένα ραντεβού την επόµενη βδοµάδα 

___________________________________________________________________________ 

Ρωτήστε αν γίνεται να αλλάξετε την ώρα που έχετε ραντεβού 

___________________________________________________________________________ 

Ζητήστε να σας δώσουν το τηλέφωνο του κυρίου Αθανασίου 

___________________________________________________________________________ 

Ζητήστε να αφήσετε ένα µήνυµα στον κύριο Αθανασίου 

___________________________________________________________________________ 
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Ενότητα 3           Σελίδα 8 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
∆ιάλογος 3 

(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 03.3) 
 

 

Συζήτηση από κοντά. 

Κατάσταση: Η Βασιλική, µια άνεργη µητέρα, 
συναντιέται µε τον κύριο Αθανασίου για να τη 
βοηθήσει να βρει δουλειά. 

Πρόσωπα: Βασιλική (άνεργη µητέρα), κύριος 
Αθανασίου (σύµβουλος εργασίας στην εταιρεία ABC) 

Μέρος: Στα γραφεία της ABC 

 

Αθανασίου:     Κυρία Βασιλική βλέπω ότι έχετε τελειώσει µια τουριστική σχολή.  

Βασιλική:  Ναι, αποφοίτησα πριν από επτά χρόνια. ∆ούλεψα σε ένα ξενοδοχείο για ένα χρόνο 

και µετά παντρεύτηκα και έκανα την κόρη µου. Τώρα είναι πέντε χρονών και 

πηγαίνει στο νηπιαγωγείο κι εγώ θα ήθελα να δουλέψω ξανά.      

Αθανασίου:    Μάλιστα. Θέλετε να δουλέψετε πάλι σε κάποιο ξενοδοχείο ή µπορείτε να φανταστείτε 

τον εαυτό σας και σε κάποια άλλη δουλειά, διαφορετική από αυτή που σπουδάσετε;   

Βασιλική:  Θα ήταν καλύτερα να δουλέψω σε κάποιο ξενοδοχείο ή εστιατόριο. Αλλά πιστεύω 

ότι µπορώ να δουλέψω και ως πωλήτρια ή ταµίας σε κάποιο µαγαζί. Όπου 

µπορέσω να βρω...   

Αθανασίου:     Κατάλαβα. Προτιµάτε να δουλεύετε ηµι-απασχόληση, έτσι δεν είναι; 

Βασιλική: Ναι, ακριβώς. Μπορώ να δουλεύω τις καθηµερινές από τις 8 το πρωί έως τη 1. 

∆ηλαδή, τις ώρες που είναι η κόρη µου στο νηπιαγωγείο.     

Αθανασίου:     Μπορείτε να δουλεύετε και τα Σαββατοκύριακα αν χρειαστεί; 

Βασιλική:  Ναι, κανένα πρόβληµα. Μπορεί να µένει ο άντρας µου στο σπίτι µε το παιδί.  

Αθανασίου:     Τέλεια. Έχετε δίπλωµα οδήγησης; 

Βασιλική:        Ναι έχω. 

Αθανασίου:     Ωραία. Μιλάτε ξένες γλώσσες; 

Βασιλική:  Ναι, µιλάω πολύ καλά αγγλικά και γερµανικά.  

Αθανασίου:     Πόσα χρόνια προϋπηρεσία έχετε; 

Βασιλική:  Ένα χρόνο.  
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Αθανασίου:    Ωραία. Λοιπόν, κράτησα όλες τις σηµειώσεις. Αν βρούµε κάποια δουλειά που σας 

ταιριάζει θα σας ειδοποιήσω αµέσως. Θέλετε να µε ρωτήσετε εσείς κάτι, κυρία 

Ευθυµίου; 

Βασιλική:  Όχι, ευχαριστώ.  

Αθανασίου:     Αυτά για σήµερα. Θα ξαναµιλήσουµε σύντοµα! 

Βασιλική:  Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας! 

 

 

 

 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Η Βασιλική έχει δουλέψει: 

α. επτά χρόνια  

      β. ένα χρόνο  

γ.  πέντε χρόνια   

 

2. Η Βασιλική: 

α. δεν έχει δουλέψει σε ξενοδοχείο   

      β. έχει σπουδάσει σε τουριστική σχολή  

γ.  θέλει να γίνει ταµίας   

 

3. Η Βασιλική θέλει να δουλέψει: 

α. σε ξενοδοχείο   

      β. σε οποιαδήποτε δουλειά  

γ.  σε εστιατόριο  
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4. Η Βασιλική ξέρει ξένες γλώσσες: 

α. αγγλικά   

      β. γερµανικά  

γ.  και τα δύο  

 

Άσκηση επικοινωνίας 

Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που δείχνουν ότι κάποιος απαντάει 
καταφατικά. 

Παράδειγµα: Μάλιστα 

1. _____________________________________________________________________ 

 

2. _____________________________________________________________________ 

 

3. _____________________________________________________________________ 

 

Άσκηση λεξιλογίου  

Συµπληρώστε τα κενά µε τα χρονικά επιρρήµατα: ξανά, σύντοµα, τώρα, πριν, πάλι, αµέσως, 
µετά. 

Αποφοίτησα ____________ από επτά χρόνια.  ∆ούλεψα σε ένα ξενοδοχείο για ένα χρόνο και 

____________ σταµάτησα. ____________ θα ήθελα να δουλέψω ____________ Θέλω να 

δουλέψω ____________ σε κάποιο ξενοδοχείο.  Αν βρείτε κάτι που µου  ταιριάζει παρακαλώ 

ειδοποιήστε µε ____________. Ελπίζω να τα ξαναπούµε ____________. 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
∆ιάλογος 4 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 03.4) 
 

 

Τηλεφωνική συζήτηση. 

Κατάσταση: Ο κύριος Αθανασίου τηλεφωνεί στην 
Βασιλική για να της προτείνει να πάει σε µια 
συνέντευξη για δουλειά. 

Πρόσωπα: Βασιλική (άνεργη µητέρα), κύριος 
Αθανασίου (σύµβουλος εργασίας στην εταιρεία ABC) 

 

Βασιλική:   Ναι… 

Αθανασίου:      Καληµέρα. Η κυρία Ευθυµίου;  

Βασιλική:   Μάλιστα, η ίδια.      

Αθανασίου:      Είµαι ο Αθανασίου από την ABC. 

Βασιλική:   Ναι. Γεια  σας κύριε Αθανασίου, τι κάνετε; 

Αθανασίου:  Έχω καλά νέα για εσάς. Το ξενοδοχείο «Casa» ζητάει ρεσεψιονίστ µε   

ηµιαπασχόληση. Είναι το ξενοδοχείο που βρίσκεται απέναντι από τα γραφεία µας, 

το έχετε δει; 

Βασιλική:         Βέβαια, το έχω δει. Είναι δίπλα στη στάση του λεωφορείου. 

Αθανασίου:    Ακριβώς.  ∆εν κάνουν συχνά προσλήψεις αλλά παραιτήθηκε µια υπάλληλος ξαφνικά 

και έχουν κενή θέση.  

Βασιλική: Συνήθως δεν είµαι τόσο τυχερή. Μπορείτε να µου κανονίσετε ραντεβού για  

συνέντευξη;     

Αθανασίου:    Ναι σίγουρα, αν θέλετε µπορώ να σας κανονίσω ραντεβού µεθαύριο, στις 10 το 

πρωί. 

Βασιλική:  Ναι, πολύ καλά. Να σας ρωτήσω κάτι… τι πρέπει να έχω µαζί µου;  

Αθανασίου:      Πάρτε όλα τα έγγραφα σας, το πτυχίο και το βιογραφικό σας. 

Βασιλική:  Εντάξει. Ευτυχώς τα έχω όλα έτοιµα.  

Αθανασίου:     Είστε έτοιµη για τη συνέντευξη; Μήπως θέλετε να µε ρωτήσετε κάτι; 

Βασιλική:     Ίσως µπορείτε να µου πείτε κάποιες ερωτήσεις που κάνουν συχνά για να είµαι 

προετοιµασµένη; 
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Αθανασίου:    Βέβαια. Σίγουρα θα σας ρωτήσουν για τον εαυτό σας... Η θέση είναι στη ρεσεψιόν, 

άρα έχει µεγάλη σηµασία να είστε ευγενική µε τους πελάτες, αρκετά 

ήρεµη…Επίσης, να είστε όσο µπορείτε χαµογελαστή και καθόλου νευρική.  Μην 

αγχώνεστε, θα τα πάτε σίγουρα καλά. 

Βασιλική:  Ευχαριστώ πολύ για τις συµβουλές και τα καλά νέα κύριε Αθανασίου. 

Αθανασίου:     Καλή επιτυχία. Πάντα στη διάθεση σας. Γεια σας. 

Βασιλική:  Ευχαριστώ. Γεια σας. 

 

 

 

 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Το ξενοδοχείο ζητάει ρεσεψιονίστ     

      β.     Το ξενοδοχείο είναι µακριά από το γραφείο     

      γ.     Η Βασιλική δεν θέλει να πάει για συνέντευξη     

      δ.      Η συνέντευξη θα γίνει µετά από 2 µέρες            

      ε.      Πρέπει να έχει µαζί της το πτυχίο της                                    

    στ.     Ο κύριος Αθανασίου εύχεται καλή επιτυχία                            
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Άσκηση γραµµατικής  

Υπογραµµίστε στις προτάσεις τα επιρρήµατα που δείχνουν τόπο, χρόνο, τρόπο και ποσότητα 

1. Είναι το ξενοδοχείο που βρίσκεται απέναντι από τα γραφεία µας 

2. Βέβαια, το έχω δει 

3. Είναι δίπλα στη στάση του λεωφορείου 

4. ∆εν κάνουν συχνά προσλήψεις 

5. Παραιτήθηκε µια υπάλληλος ξαφνικά 

6. Συνήθως δεν είµαι τόσο τυχερή 

7. Ευτυχώς τα έχω όλα έτοιµα 

8. Θα τα πάτε σίγουρα καλά 

9. Πάντα στη διάθεση σας 

 

Συµπληρώστε τις στήλες µε το επίρρηµα (ή τα επιρρήµατα) που προκύπτει (προκύπτουν) από 
κάθε επίθετο 

1.  π.χ. Βέβαιος      Βέβαια   Βεβαίως 

2. Σίγουρος   

3. Ωραίος     

4. Σπάνιος   

5. Καλός   

6. Απόλυτος   
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ∆ΟΥΛΕΙΑ 
 
∆ιάλογος 5 
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 03.5) 
 

 

Συζήτηση από κοντά. 

Κατάσταση: Η Βασιλική, µια άνεργη µητέρα, 
πηγαίνει για συνέντευξη για τη θέση της 
ρεσεψιονίστ σε ένα ξενοδοχείο. 

Πρόσωπα: Βασιλική (άνεργη µητέρα), 
Χάρης (υπεύθυνος ξενοδοχείου) 

Μέρος: Στα γραφείο του υπεύθυνου 
προσωπικού του ξενοδοχείου «Casa» 

 

Χάρης:  Λοιπόν, έχετε κάνει αίτηση για τη θέση της ρεσεψιονίστ. Βλέπω έχετε σπουδάσει 

τουριστικά επαγγέλµατα. Mπορείτε να µου πείτε λίγα πράγµατα για τον εαυτό σας; 

Βασιλική:      Είµαι παντρεµένη και έχω µια κόρη πέντε χρονών. Μετά τις σπουδές µου δούλεψα σε 

ένα µικρό ξενοδοχείο στο Λουτράκι για ένα χρόνο. ∆ούλευα στη ρεσεψιόν και κάποιες 

φορές σέρβιρα στο εστιατόριο. Τώρα που η κόρη µου µεγάλωσε και πηγαίνει 

νηπιαγωγείο θέλω να δουλέψω ξανά. 

Χάρης:  Άρα, έχετε την εµπειρία. Ποια είναι τα πιο δυνατά σας σηµεία; 

Βασιλική:    Είµαι κοινωνική και φιλική. Είµαι πολύ καλή στην επικοινωνία και µιλάω ξένες 

γλώσσες. Πολύ καλά αγγλικά και γερµανικά. 

Χάρης:          Πού µάθατε τα γερµανικά κυρία Ευθυµίου; 

Βασιλική:     Έκανα µαθήµατα γερµανικών 6 χρόνια στο σχολείο. Επίσης, έχω µείνει στη Γερµανία 

για 6 µήνες.  

Χάρης:         Από υπολογιστές τι ξέρετε; 

Βασιλική:  Χειρίζοµαι πολύ καλά τους υπολογιστές. Και στην τελευταία µου δουλειά 

χρησιµοποιούσα συνέχεια υπολογιστή. 

Χάρης:    Ωραία. Να σας πω λίγα λόγια για τα καθήκοντα σας. Θα καλωσορίζετε τους 

φιλοξενούµενους, θα ετοιµάζετε τα χαρτιά τους και θα τους δίνετε κλειδί για το 

δωµάτιο. Θα κάνετε κρατήσεις και ακυρώσεις από το τηλέφωνο και από το ίντερνετ. 

Αν σας το ζητάνε οι φιλοξενούµενοι θα δίνετε πληροφορίες για την πόλη, τα 

λεωφορεία, τα τρένα, τα αξιοθέατα… Θέλετε να µε ρωτήσετε κάτι; 
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Βασιλική:      Ποιο είναι το ωράριο; 

Χάρης:          Είναι θέση ηµι-απασχόλησης. Το ωράριο είναι από τις 8.30 µέχρι τις 12.30. 

Βασιλική:     Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο; Πόσες µέρες άδειας δικαιούµαι και ποιος είναι 

ο µισθός; 

Χάρης:        Έχετε 21 µέρες άδειας το χρόνο και ο µισθός σας είναι 400 ευρώ το µήνα. Μπορεί να 

χρειαστεί να δουλέψετε και κάποια Σαββατοκύριακα. Έχετε κάποιο πρόβληµα µε 

αυτό;  

Βασιλική:      Όχι, κανένα.  

Χάρης:          Θέλετε να ξεκινήσετε από τη ∆ευτέρα; 

Βασιλική:      Ναι βέβαια. 

Χάρης:       Τότε, καλωσήρθατε στο ξενοδοχείο µας και εύχοµαι να έχουµε µια καλή συνεργασία. 

Θα σας δω τη ∆ευτέρα στις 8.30 στη ρεσεψιόν. Γεια σας! 

Βασιλική:      Ευχαριστώ πάρα πολύ! Γεια σας. 

 

 

 

 

 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                      ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Βασιλική είναι παντρεµένη                                            

      β.     Η Βασιλική έχει ξαναδουλέψει σε ξενοδοχείο                                   

      γ.     Η Βασιλική µιλάει αγγλικά και γερµανικά               

      δ.     Η Βασιλική δεν ξέρει να χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή             

      ε.     Το ωράριο είναι 8.30 ώρες τη µέρα                                                   

    στ.     Η δουλειά είναι µόνο τα Σαββατοκύριακα                                         
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Ανοιχτός διάλογος 

Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο  

Χάρης:  Μπορείτε να µου πείτε λίγα πράγµατα για εσάς; 

Βασιλική: ___________________________________________________________________ 

Χάρης:  Έχετε ξανακάνει αυτή τη δουλειά ; 

Βασιλική: ___________________________________________________________________ 

Χάρης:   Θέλετε να µε ρωτήσετε κάτι εσείς;  

Βασιλική: ___________________________________________________________________ 

Χάρης:   Το ωράριο είναι κάθε µέρα από τις 8 µέχρι τις 6. Θέλετε να ξεκινήσετε δουλειά από 
αύριο; 

Βασιλική: ___________________________________________________________________ 

Χάρης:  Σας περιµένω λοιπόν. Καλό ξεκίνηµα. Γεια σας. 

Βασιλική: ___________________________________________________________________ 

Ενώστε τις λέξεις της στήλης Α µε τα συνώνυµα τους στη στήλη Β  

Στήλη Α Στήλη Β 

1. βλέπω Α. εργασία 

2. κάποιες Β. µερικές 

3. δουλειά Γ. παρατηρώ  

4. θέλω ∆. γνωρίζω 

5. ξέρω Ε. επιθυµώ 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

Άκλιτα µέρη του λόγου – Επιρρήµατα 
 

Τοπικά (δίπλα, απέναντι, ίσια, γύρω, πλάι, ψηλά, βόρεια, κάπου, ανάµεσα, παντού, 
πουθενά...) Προσδιορίζουν το χώρο.  

1α  Πχ. Το ξενοδοχείο είναι δίπλα στη στάση του λεωφορείου. 

1β  Πχ. Είναι απέναντι από το γραφείο µας.  

Χρονικά (ακόµη, συχνά, συνήθως, ύστερα, πριν, προχτές, αµέσως, πάντα, έπειτα, µετά, 
πια...)  Προσδιορίζουν το χρόνο. 

2α  Πχ. ∆εν κάνουν συχνά προσλήψεις. 

2β  Πχ. Συνήθως δεν είµαι τόσο τυχερή. 

2γ  Πχ. Πάντα στη διάθεση σας. 

Τροπικά (όπως, ακριβώς, ευτυχώς/δυστυχώς, επίσης, αλλιώς, ξαφνικά...) Προσδιορίζουν 
τον τρόπο. 

3α  Πχ. Παραιτήθηκε µια υπάλληλος ξαφνικά. 

3β  Πχ. Ευτυχώς τα έχω όλα έτοιµα. 

Ποσοτικά (τόσο, όσο, αρκετά, καθόλου, πάνω κάτω...) Προσδιορίζουν την ποσότητα. 

4α  Πχ. να είστε όσο µπορείτε χαµογελαστή και καθόλου νευρική.   

Βεβαιωτικά/ διστακτικά (βέβαια, αλήθεια, ίσως, µάλιστα, ψέµατα, πια, σίγουρα, µπορεί). 
Προσδιορίζουν τη σιγουριά. 

Επιρρήµατα που προκύπτουν από επίθετα.  

ΠΡΟΣΟΧΗ. Το επίθετο προσδιορίζει το ουσιαστικό ενώ το επίρρηµα προσδιορίζει το ρήµα 

5α  Πχ. Τα όµορφα παιδιά (επίθετο) ΕΝΩ Θα περάσουµε όµορφα (επίρρηµα) 
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ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Οι Σχολές µε τη µεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας σε Ελλάδα» 

Μία μεγάλη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα, πραγματοποιήθηκε 

από την Ερευνητική Μονάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τον 

καθηγητή Λόη Λαμπριανίδη. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 2.734 

Έλληνες, πτυχιούχους ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, οι οποίοι έχουν εργαστεί στο εξωτερικό. Το 34% είναι 

γυναίκες και το 66% άνδρες, ενώ το 84,1% ζει σήμερα στο εξωτερικό και 

το 15,9% στην Ελλάδα.  

Οι περισσότεροι (60,9%) προτού αποφασίσουν να φύγουν ή να 

παραμείνουν στο εξωτερικό για εργασία, δεν αναζήτησαν καν δουλειά 

στην Ελλάδα, αλλά και οι υπόλοιποι, που αναζήτησαν εργασία, το έκαναν 

για μικρό σχετικά διάστημα. Συγκεκριμένα, το 62% για λιγότερο από 6 

μήνες, το 19,5% για 6-12 μήνες, ενώ το 18,5% για διάστημα μεγαλύτερο 

του ενός έτους.  

Η ένταση της απογοήτευσης των πτυχιούχων για τη δυνατότητα εύρεσης 

ικανοποιητικής εργασίας στην Ελλάδα φαίνεται και από το γεγονός ότι 

47,3% των ατόμων που πήραν όλα τα πτυχία τους στην Ελλάδα δεν 

αναζήτησαν καθόλου δουλειά στη χώρα. Οι επιστήμονες που δουλεύουν 

στο εξωτερικό συγκεντρώνονται κυρίως (81%) σε τρία επιστημονικά 

πεδία: α) οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, νομικά κλπ. (33%), β) 

προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, φυσική, χημεία κλπ. 

(25%) και γ) μηχανικοί, μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών, κλπ. (23%). 

Οι αμοιβές εργασίας αυτών που έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα είναι πολύ 

κατώτερες σε σχέση με όσους εξακολουθούν να δουλεύουν στο 

εξωτερικό.  

Οι Σχολές με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας 

1. Οικονομικές 

2. Νοσηλευτικής 

3. Φυσικοθεραπείας 

4. Λογοθεραπείας 

5. Λογιστικής 

6. Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων 

7. Τεχνολογίας Τροφίμων 

8. Διοίκησης Επιχειρήσεων 

9. Παιδαγωγικές 

10. Ιατρικές 

 
 (∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ ΣΤΟ www.edugate.gr »:  23/06/2010)  

Μικρή 

ποσότητα/ 

αριθμός ατόμων 

Έψαξαν  

Αυτοί που 

έχουν 

πτυχίο   

Πριν  

Συνεχίζουν 

Χρόνο 

Μαζεύονται  

Άσχημο 

συναίσθημα 

λόγω μη 

ικανοποίησης  

Μισθοί 

Πάρα πολύ  
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Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

       α.      Στην έρευνα πήραν µέρος Έλληνες που έχουν πτυχίο      

      β.     Οι περισσότεροι ψάχνουν δουλειά πολλούς µήνες στην  

              Ελλάδα πριν πάνε στο εξωτερικό     

      γ.     Περισσότεροι από το 45% των πτυχιούχων δεν ψάχνουν  

              καθόλου δουλειά στην Ελλάδα                                       

      δ.     Οι αµοιβές εργασίας είναι µεγαλύτερες στην Ελλάδα    

     ε.      Η ιατρική είναι σχολή µε µικρή ζήτηση                                  

    στ.     Οι µηχανικοί έχουν µεγάλη ζήτηση                                 
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
 

1. εργασία (η) 

2. βιογραφικό (το) 

3. ακυρώνω 

4. συνέντευξη (η) 

5. σπουδάζω 

6. πτυχίο (το) 

7. ηµι-απασχόληση (η) 

8. συµβουλή (η) 

9. πρόσληψη (η) 

10. εµπειρία (η) 

11. καθήκοντα (τα) 

12. ωράριο (το) 

13. άδεια (η) 

14. µισθός (ο) 

15. υπάλληλος (ο) 

16. συνεργασία (η) 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ ΜΕ ONLINE ΛΕΞΙΚΑ 
 
http://dictionary.in.gr/  
 
www.wordreference.com 

http://www.lexilogos.com/english/greek_dictionary.htm  

http://greekdictionary.babylon.com/ 
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ΛΥΣΕΙΣ 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

Η Βασιλική παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Αθανασίου γιατί: 

α. Θέλει να κανονίσουνε ένα ραντεβού   

      β. Θέλει να πάρει την κόρης της από το νηπιαγωγείο  

γ.  Θέλει να πάρει το πτυχίο της   

 

Τι έγγραφα πρέπει να φέρει η Βασιλική µαζί της; 

α. Το πτυχίο της, το βιογραφικό της και συστάσεις   

      β. ∆εν χρειάζεται να φέρει τίποτα  

γ.  Μια περίληψη µε τις δουλειές που έχει κάνει   

 

Κανονίζουν ραντεβού: 

α. Στις 9 το πρωί   

      β. Στη 1 το µεσηµέρι  

γ.  Στις 8 το πρωί   

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.      Ο κύριος Αθανασίου είναι ο υπεύθυνος             

      β.     Η Βασιλική είναι άνεργη     

      γ.     Η κόρη της Βασιλικής είναι µεγάλη     

      δ.     Η Βασιλική µπορεί µετά τη 1 το µεσηµέρι                               

      ε.     Η Βασιλική δεν έχει βιογραφικό                         

      στ.   Το ραντεβού είναι την επόµενη µέρα                   
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Άσκηση ανάγνωσης 

∆ιαβάστε τις λέξεις και υπογραµµίστε ότι διαβάζετε κάνοντας τον ήχο «Φ» και κυκλώστε ότι 
κάνοντας τον ήχο «Β» 

π .χ .  Ευθυµ ίου   

     δουλ εύ ω  

β ιογραφ ικό  

αυτός  ταυ τό τη τα  

ευ τυχώς  µ αύ ρος  

β ε β α ίως  αύ ρ ιο  

υπεύθυνος  φέρω  

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Η Βασιλική αφήνει µήνυµα στον κύριο Αθανασίου                 

      β.     Η Βασιλική ζητάει να µιλήσει µε τον κύριο Αθανασίου    

      γ.     Η Βασιλική έχει πυρετό     

      δ.     Η Βασιλική δεν µπορεί να πάει στον κύριο Αθανασίου  
την άλλη Πέµπτη      

      ε.     Η Βασιλική θα ξαναπάρει τηλέφωνο για να κανονίσουν 
το ραντεβού     

     στ.    Το ραντεβού µε τον κύριο Αθανασίου θα γίνει στις 8    

 

Άσκηση λεξιλογίου 

Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 

Η Βασιλική είναι µια άνεργη µητέρα που ψάχνει δουλειά.. Έχει ραντεβού µε τον κύριο 

Αθανασίου. Μία µέρα πριν τη συνάντηση τους, η Βασιλική αρρώστησε και θέλει να 

ακυρώσει το ραντεβού. Παίρνει τηλέφωνο να ζητήσει να το κανονίσουνε άλλη µέρα. Ο 
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κύριος Αθανασίου της λέει να πάει στις 8 το πρωί αλλά η Βασιλική θέλει να πάει αργότερα. 

Τελικά συµφωνούνε να συναντηθούνε στις 10. 

 

Κάνετε την ερώτηση, όπως στο παράδειγµα 

Ρωτήστε αν µπορείτε να µιλήσετε µε τον κύριο Αθανασίου 

Μπορώ να µιλήσω µε τον κύριο Αθανασίου παρακαλώ; 

Ρωτήστε αν µπορείτε να κανονίσετε ένα ραντεβού την επόµενη βδοµάδα 

Μπορώ να κανονίσω ένα ραντεβού την επόµενη βδοµάδα; 

Ρωτήστε αν γίνεται να αλλάξετε την ώρα που έχετε ραντεβού 

Γίνεται να αλλάξουµε την ώρα που έχουµε ραντεβού; 

Ζητήστε να σας δώσουν το τηλέφωνο του κυρίου Αθανασίου 

Μπορείτε να µου δώσετε το τηλέφωνο του κυρίου Αθανασίου; 

Ζητήστε να αφήσετε ένα µήνυµα στον κύριο Αθανασίου 

Μπορώ να αφήσω ένα µήνυµα στον κύριο Αθανασίου; 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

1. Η Βασιλική έχει δουλέψει: 

α. επτά χρόνια  

      β. ένα χρόνο  

γ.  πέντε χρόνια   

 

1. Η Βασιλική: 

α. δεν έχει δουλέψει σε ξενοδοχείο   

      β. έχει σπουδάσει σε τουριστική σχολή  
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γ.  θέλει να γίνει ταµίας   

 

2. Η Βασιλική θέλει να δουλέψει: 

α. σε ξενοδοχείο   

      β. σε οποιαδήποτε δουλειά  

γ.  σε εστιατόριο  

 

3. Η Βασιλική ξέρει ξένες γλώσσες: 

α. αγγλικά   

      β. γερµανικά  

γ.  και τα δύο  

 

Άσκηση επικοινωνίας 

Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που δείχνουν ότι κάποιος απαντάει 
καταφατικά. 

Παράδειγµα: Μάλιστα 

1. Ναι, ακριβώς 

2. Τέλεια 

3. Ωραία 

4. Κατάλαβα 

 

Άσκηση λεξιλογίου  

Συµπληρώστε τα κενά µε τα χρονικά επιρρήµατα: ξανά, σύντοµα, τώρα, πριν, πάλι, αµέσως, 
µετά. 

Αποφοίτησα πριν από επτά χρόνια.  ∆ούλεψα σε ένα ξενοδοχείο για ένα χρόνο και µετά 

σταµάτησα. Τώρα θα ήθελα να δουλέψω ξανά. Θέλω να δουλέψω πάλι σε κάποιο ξενοδοχείο.  
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Αν βρείτε κάτι που µου  ταιριάζει παρακαλώ ειδοποιήστε µε αµέσως. Ελπίζω να τα ξαναπούµε 

σύντοµα. 

 

Άσκηση κατανόησης  

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                               ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

      α.     Το ξενοδοχείο ζητάει ρεσεψιονίστ     

      β.     Το ξενοδοχείο είναι µακριά από το γραφείο     

      γ.     Η Βασιλική δεν θέλει να πάει για συνέντευξη     

      δ.      Η συνέντευξη θα γίνει µετά από 2 µέρες            

      ε.      Πρέπει να έχει µαζί της το πτυχίο της                                    

    στ.     Ο κύριος Αθανασίου εύχεται καλή επιτυχία                             

 

Άσκηση γραµµατικής  

Υπογραµµίστε στις προτάσεις τα επιρρήµατα που δείχνουν τόπο, χρόνο, τρόπο και ποσότητα 

1. Είναι το ξενοδοχείο που βρίσκεται απέναντι από τα γραφεία µας 

2. Βέβαια, το έχω δει 

3. Είναι δίπλα στη στάση του λεωφορείου 

4. ∆εν κάνουν συχνά προσλήψεις 

5. Παραιτήθηκε µια υπάλληλος ξαφνικά 

6. Συνήθως δεν είµαι τόσο τυχερή 

7. Ευτυχώς τα έχω όλα έτοιµα 

8. Θα τα πάτε σίγουρα καλά 

9. Πάντα στη διάθεση σας 
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Συµπληρώστε τις στήλες µε το επίρρηµα (ή τα επιρρήµατα) που προκύπτει (προκύπτουν) από 
κάθε επίθετο 

1.  π.χ. Βέβαιος      Βέβαια   Βεβαίως 

2. Σίγουρος Σίγουρα  

3. Ωραίος   Ωραία  

4. Σπάνιος Σπάνια Σπανίως 

5. Καλός Καλά Καλώς 

6. Απόλυτος Απόλυτα Απολύτως 

 

Ανοιχτός διάλογος 

Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο  

Χάρης:  Μπορείτε να µου πείτε λίγα πράγµατα για εσάς; 

Βασιλική: Είµαι παντρεµένη, έχω 2 παιδιά, είµαι άνεργη εδώ και 1 χρόνο. 

Χάρης:  Έχετε ξανακάνει αυτή τη δουλειά ; 

Βασιλική:       Ναι, έχω δουλέψει σε παρόµοια εταιρεία για 2 χρόνια. 

Χάρης:   Θέλετε να µε ρωτήσετε κάτι εσείς;  

Βασιλική: Μπορείτε να µου πείτε ποιο είναι το ωράριο;  

Χάρης:   Το ωράριο είναι κάθε µέρα από τις 8 µέχρι τις 6.  

Βασιλική: Ναι, στις 8 θα είµαι εδώ. 

Χάρης:  Σας περιµένω λοιπόν. Καλό ξεκίνηµα. Γεια σας.  

Βασιλική: Ευχαριστώ. Γεια σας. 

 

Ενώστε τις λέξεις της στήλης Α µε τα συνώνυµα τους στη στήλη Β  

Στήλη Α Στήλη Β 

1. βλέπω - Γ Α. εργασία 

2. κάποιες - Β Β. µερικές 
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3. δουλειά - Α Γ. παρατηρώ  

4. θέλω - Ε ∆. γνωρίζω 

5. ξέρω - ∆ Ε. επιθυµώ 

 

Άσκηση κατανόησης 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 

                                                                                                                                ΣΩΣΤΟ                     ΛΑΘΟΣ 

       α.      Στην έρευνα πήραν µέρος Έλληνες που έχουν πτυχίο       

      β.     Οι περισσότεροι ψάχνουν δουλειά πολλούς µήνες στην  
              Ελλάδα πριν πάνε στο εξωτερικό      
      γ.     Περισσότεροι από το 45% των πτυχιούχων δεν ψάχνουν  
              καθόλου δουλειά στην Ελλάδα                                        

      δ.     Οι αµοιβές εργασίας είναι µεγαλύτερες στην Ελλάδα     

     ε.      Η ιατρική είναι σχολή µε µικρή ζήτηση                                   

    στ.     Οι µηχανικοί έχουν µεγάλη ζήτηση                                  

 


