13.
Μια δουλειά για το Φίλιππο
• Τι νομίζεις ότι κάνει τώρα ο Φίλιππος;
• Τι πράγμα έχει στο μυαλό του;

Ο Φίλιππος είναι φοιτητής και ψάχνει για μια δουλειά στον ελεύθερο χρόνο του. Καθισμένος
στον καναπέ διαβάζει την εφημερίδα «Χρυσή Ευκαιρία» και σκέφτεται ποια δουλειά θα του
ταίριαζε καλύτερα.
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Μήνυμα από Φίλιππο για ∆ημήτρη:
∆ιαβάζω το κείμενο και απαντάω στις ερωτήσεις

Θυμάσαι που έψαχνα για δουλειά; Λοιπόν, διάβασα μια αγγελία
για ένα δικηγόρο που ζητάει κάποιον να του μάθει να χειρίζεται
υπολογιστή. Τηλεφώνησα και κατάλαβα ότι είναι ένας παππούς
που δεν ξέρει τι είναι το ποντίκι. Τα λεφτά, όμως, που δίνει
είναι καλά και το γραφείο του δυο βήματα από το σπίτι. Αλλά
θέλει βιογραφικό σημείωμα και εγώ δε θυμάμαι καθόλου πώς το
γράφουμε. Δε ρωτάς τη μαμά σου που είναι φιλόλογος και τα ξέρει
αυτά; Στείλε μου μήνυμα όσο πιο γρήγορα μπορείς, γιατί θα μου τη
φάνε τη δουλειά.
Φίλιππος

Ποια αγγελία είδε ο Φίλιππος; Βάζω σε κύκλο το σωστό

γόρους
Δικηγορικό γραφείο ζητά νέους δικη

μ.μ., μισθός
για συνεργασία. Ωράριο 9 π.μ. – 5
σημείωμα
ικανοποιητικός. Στείλτε βιογραφικό
στο anagnosti@otenet.gr.
νη 17’’ και

Πωλείται Η/Υ Pentium 4, 2.4, με οθό
εκτυπωτή ΗΡ 760 C, μόνο 350 Ε !

Σε τι μπορεί να βοηθήσει ο ∆ημήτρης το Φίλιππο;
Εσύ έχεις δουλέψει ποτέ;
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Δικηγόρος ζητά υπ
εύθυνο άτομο
για
ταχύρρυθμα
μαθήματα
χειρισμού Η / Υ.
Τηλ. 2610 333867
Καθηγήτρια αγγλ
ικών με πείρα
προσφέρει μαθήμα
τα σε παιδιά
5 έως 12 ετών.
Κυρία Ιωάννα
Παγουροπούλου,
τηλ. 2610 978653

1.

Πότε μια δουλειά μού ταιριάζει; Να μερικές ιδέες για να αποφασίσω
δε μ’ ενδιαφέρει
καθόλου

μ’ ενδιαφέρει
αρκετά

μ’ ενδιαφέρει
πολύ

Όταν ο μισθός είναι καλός
Όταν μου αφήνει ελεύθερο χρόνο
και δεν κάνω υπερωρίες
Όταν ταξιδεύω
Όταν δουλεύω πάντα στο ίδιο
μέρος
Όταν χρειάζεται να κάνω καινούρια
πράγματα
Όταν κάνω τα ίδια πράγματα κάθε
μέρα
Όταν δουλεύω μόνος μου και κάνω
ό,τι θέλω
Όταν δουλεύω ομαδικά
Όταν μπορώ να κάνω γρήγορα
καριέρα και όλοι να με γνωρίζουν
Όταν μπορώ να παίρνω εύκολα
άδεια
Όταν ο εργοδότης μου με αφήνει
ελεύθερο να δουλέψω όπως θέλω
Όταν ο εργοδότης μου μου εξηγεί
ακριβώς τι πρέπει να κάνω
Όταν ξέρω ότι αυτή η δουλειά είναι
μόνιμη
Όταν ξέρω ότι μπορώ να αλλάξω
δουλειά όποτε θέλω
Όταν ξέρω ότι θα πάρω μεγάλη
σύνταξη

2.

Χρησιμοποιώ μερικές από τις παραπάνω πληροφορίες και γράφω τι
δουλειά θα ήθελα να κάνω στο μέλλον και γιατί
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3.

∆ιαλέγω τη σωστή λέξη και συμπληρώνω τις προτάσεις

άδεια, εργοδότης, καριέρα (σταδιοδρομία), μισθός, σύνταξη, υπερωρίες
Πώς φαντάζονται οι περισσότεροι νέοι μια καλή δουλειά; Μάλλον θέλουν να τους δίνει
μεγάλο _________________ και γρήγορη _________________. Τι θα γίνει μετά από τριάντα
χρόνια δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, γι’ αυτό και δε σκέφτονται τη _________________.
Φυσικά, θέλουν να δουλεύουν μόνοι τους και να μην έχουν έναν _________________ πάνω
απ’ το κεφάλι τους. Θέλουν, όμως, να μπορούν να παίρνουν _________________ όταν τη
χρειάζονται και να μην κάνουν συχνά _________________. Γιατί τι αξίζει να ’χεις ένα ωραίο
σπίτι κι ένα καλό αυτοκίνητο όταν δεν έχεις χρόνο να τα χαρείς;

4α. Τι θέλει να γίνει ένας νέος στην Ελλάδα σήμερα; Τι δεν τον ενδιαφέρει
καθόλου; Ποια επαγγέλματα χάνονται; Βάζω το καθένα από τα παρακάτω
στη στήλη που νομίζω ότι ταιριάζει και εξηγώ γιατί
γιατρός, γραμματέας, δικηγόρος,
δάσκαλος, φούρναρης, ταξιτζής,
κουρέας, γαλατάς, ηθοποιός,
έμπορος, ταμίας, φαρμακοποιός,
δημόσιος υπάλληλος, ιδιωτικός
υπάλληλος, πολιτικός, κομμωτής,
περιπτεράς, ψαράς, συγγραφέας,
αρχιτέκτονας, εργάτης, καθηγητής,
τσαγκάρης, επιχειρηματίας, αγρότης

Ένας νέος θέλει να γίνει

Ένας νέος δε θέλει να γίνει
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Επαγγέλματα που χάνονται

ο εργάτης

→

η εργάτρια

ο φούρναρης

→

η φουρνάρισσα

ο ταξιτζής

→

η ταξιτζού

ο / η γραμματέας, ο / η δικηγόρος, ο / η ταμίας

4β.

Τα ίδια πράγματα θέλει και μια νέα; Συμπληρώνω τον ίδιο
πίνακα προσέχοντας πώς λέμε τις γυναίκες που κάνουν τα παραπάνω
επαγγέλματα

Μια νέα θέλει να γίνει

Μια νέα δε θέλει να γίνει

Επαγγέλματα που χάνονται

• Υπάρχουν δουλειές που είναι «της μόδας» στη χώρα σου;

ενικός

(ο)

-έας

πληθυντικός

ο κουρέας

οι κουρείς

του κουρέα

των κουρέων

τον κουρέα

τους κουρείς

μπακάλης

→ μπακάληδες

ταξιτζής

→ ταξιτζήδες

ψαράς

→ ψαράδες

μαμά

παππούς

→ παππούδες

αλεπού →

καφές

→ καφέδες
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→

μαμάδες
αλεπούδες

6α. Συμπληρώνω τα κενά, όπως στο παράδειγμα
1. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου συγγραφέας (συγγραφέας);
2. Πόσους Έλληνες _________________ (συγγραφέας) ξέρεις;
3. Είναι αλήθεια ότι όλοι οι _________________ (εισαγγελέας)
είναι πολύ αυστηροί;
4. Του αρέσει πολύ η δουλειά του _______________ (διερμηνέας).
5. Τα μαγαζιά των _________________ (κουρέας) μυρίζουν
σαπούνι και λεβάντα.
6. Σπουδάζει σε μια σχολή ________________ (γραμματέας)
και πιστεύει ότι θα βρει δουλειά αμέσως.
7. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σ_________________
(κουρέας) και στον κομμωτή;

6β. Συμπληρώνω τα κενά με το μπακάλης όπως στο παράδειγμα
1. Ο μπακάλης μας παίρνει σύνταξη.
2. Το μαγαζί του _________________ μας θα γίνει
κατάστημα ρούχων.
3. Η γιαγιά μου πήγαινε μόνο στον ___________
______ και όχι στο σούπερ μάρκετ και τώρα θα
στενοχωρηθεί πολύ.
4. Οι _________________ γνώριζαν όλους τους
πελάτες.
5. Στα μαγαζιά των _________________ οι πελάτες
μάθαιναν και τα νέα της γειτονιάς. Τι μπορείς να
μάθεις σ’ ένα σούπερ μάρκετ;

ο περιπτεράς

η περιπτερού

ο φωνακλάς

η φωνακλού

ο τεμπέλης

η τεμπέλα

το τεμπέλικο

οι τεμπέληδες

οι τεμπέλες

τα τεμπέλικα
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7.

Πώς λέγεται; Mαντεύω και συμπληρώνω όπως στο παράδειγμα

Aυτός που έχει περίπτερο λέγεται περιπτεράς
Aυτός που δουλεύει με το κομπιούτερ _________________
Aυτός που κλέβει πορτοφόλια __________________
Aυτός που φωνάζει λέγεται __________________
Aυτός που του αρέσει ο ύπνος λέγεται __________________
Aυτός που φτιάχνει κλειδιά λέγεται __________________

8. Συμπληρώνω τα κενά, όπως στο παράδειγμα
1. Ο παππούς του Δημήτρη πιστεύει ότι οι σημερινοί νέοι είναι τεμπέληδες (τεμπέλης).
2. Πιστεύετε ότι οι γυναίκες είναι ______________ (κουτσομπόλης);
3. Είναι αλήθεια ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ξανθοί και ______________ (σγουρομάλλης);
4. Η αδερφή του είναι πολύ ______________ (πεισματάρης). Θέλει πάντα να γίνεται το δικό της.

Εργασία και προστακτική
∆ιαβάζω το παρακάτω κείμενο και απαντάω στις ερωτήσεις
Τα συμπεράσματα μιας ενδιαφέρουσας έρευνας ανακοινώθηκαν
χτες στο 25ο Παγκόσμιο Συνέδριο Γλωσσολογίας που
διοργανώνει αυτές τις μέρες το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το
θέμα της έρευνας ήταν το πόσο συχνά χρησιμοποιείται η
προστακτική στον εργασιακό χώρο και τα συμπεράσματα είναι
αποκαλυπτικά: οι εργαζόμενοι ακούνε καθημερινά από τριάντα
έως πενήντα φράσεις του τύπου «θυμήσου / θυμηθείτε», «σήκω
/ σηκωθείτε», «στάσου / σταθείτε» από τον εργοδότη ή τους
συναδέλφους τους. Η συχνότητα είναι τόσο μεγάλη που μπορεί
να συγκριθεί μόνο με τον τρόπο που χρησιμοποιούν την προστακτική οι μαμάδες. Παρατηρήθηκε
ότι, όταν η μητέρα μιλάει στο παιδί ή στα παιδιά της, σχεδόν μία στις είκοσι λέξεις είναι του
τύπου «ετοιμάσου / ετοιμαστείτε», «πλύσου / πλυθείτε», «κοιμήσου / κοιμηθείτε» και φυσικά «μη
φοβηθείς / μη φοβηθείτε» και «μη βραχείς / μη βραχείτε». Η μόνη διαφορά μεταξύ εργοδοτών και
μαμάδων είναι ότι οι εργοδότες φαίνεται να χρησιμοποιούν πιο συχνά τη λέξη «παρακαλώ», ενώ
οι μαμάδες τη λέξη «τώρα». Η έρευνα άνοιξε ένα ακόμη θέμα για συζήτηση: Γιατί οι εργαζόμενοι
υπακούουν στις φράσεις αυτές, ενώ τα παιδιά όχι;
1. Σε ποιο θέμα αναφέρεται η έρευνα;
2. Ποιοι χρησιμοποιούν περισσότερο την προστακτική, σύμφωνα με την έρευνα;
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ντύσου – ντυθείτε
μην ντυθείς – μην ντυθείτε

9. Βάζω ένα Ε δίπλα στις φράσεις που μπορεί να πει ένας εργοδότης / ένας
συνάδελφος στη δουλειά και Μ δίπλα σ’ αυτές που μπορεί να πει μια μαμά
1. Κατερίνα, θυμήσου να στείλουμε αύριο τα γράμματα του Παππά.
2. Παιδιά, οχτώ η ώρα! Σηκωθείτε! Θα αργήσουμε για το σχολείο.
3. Κοιμήσου, επιτέλους, αγάπη μου! Είναι μεσάνυχτα.
4. Έλα, ετοιμάσου γρήγορα! Θα πάμε βόλτα!
5. Κύριοι συνάδελφοι, διαβάστε όλο το σχέδιο αλλά μη
σταθείτε στις λεπτομέρειες. Αυτές μπορεί να αλλάξουν.

10.

Αντιστοιχίζω όπως στο παράδειγμα
ετοιμάζομαι / ετοιμάστηκα

θυμήσου / θυμηθείτε
σήκω / σηκωθείτε

φοβάμαι / φοβήθηκα

στάσου / σταθείτε

θυμάμαι / θυμήθηκα
στέκομαι / στάθηκα

ετοιμάσου / ετοιμαστείτε

κοιμάμαι / κοιμήθηκα

πλύσου / πλυθείτε

βρέχομαι / βράχηκα

κοιμήσου / κοιμηθείτε

σηκώνομαι / σηκώθηκα

μη φοβηθείς / μη φοβηθείτε

πλένομαι / πλύθηκα

μη βραχείς / μη βραχείτε

11.

Συμπληρώνω τα κενά όπως στο παράδειγμα

1. Φίλιππε, τώρα που θα πας να ζητήσεις δουλειά, ντύσου (ντύνομαι) λίγο πιο καλά.
2. Δημήτρη, δώδεκα η ώρα! _______________ (σηκώνομαι) επιτέλους από το κρεβάτι!
3. Μη φεύγεις τόσο γράγορα. _______________ (στέκομαι) δυο λεπτά. Θα έρθω μαζί σου.
5. Χριστίνα, _______________ (πετιέμαι) ως το περίπτερο, για να αγοράσεις μια εφημερίδα.
6. Πρόσεξε, το μπαλκόνι έχει νερά. Μη _______________ (βρέχομαι)!
7. Μαμά, _______________ (θυμάμαι) να μου πάρεις ένα παγωτό.
8. Χριστίνα, _______________ (πλένομαι) γρήγορα. Περιμένουμε κι εμείς να κάνουμε μπάνιο!
9. Ελένη και Δημήτρη, _______________ (κοιμάμαι) επιτέλους)!
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Ο Φίλιππος γράφει το βιογραφικό

το τυπώνει σε ωραίο

του στον υπολογιστή

μπλε χαρτί

ξυρίζεται

ντύνεται και ακούει

χτενίζεται

βγαίνει από το σπίτι

μουσική

φτάνει στο δικηγορικό

ανοίγει την πόρτα και βλέπει τρεις

γραφείο

συμφοιτητές του να περιμένουν...
γράφει

Πρώτα ο Φίλιππος

θα γράψει

το βιογραφικό του

έγραψε

Τι κάνει;
Τι θα κάνει;

το τυπώνει

Τι έκανε;
και ύστερα

θα το τυπώσει

σε ωραίο μπλε χαρτί

το τύπωσε

Τι γίνεται;
Τι θα γίνεται;
Τι έγινε;

Γράφει
Θα γράφει

ακούει
το βιογραφικό του και παράλληλα

Έγραφε

θα ακούει μουσική
άκουγε
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12.

Τι έγινε πρώτα; Τι έγινε ύστερα; Ποια πράγματα έγιναν την ίδια στιγμή;
Κοιτάζω τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις και φτιάχνω προτάσεις όπως στο
παράδειγμα
πρώτα
στην αρχή

μετά
ύστερα

την ίδια ώρα που
την ίδια στιγμή που
παράλληλα

1α. Πρώτα ο Φίλιππος έγραψε το βιογραφικό του και ύστερα το τύπωσε σε ωραίο μπλε χαρτί.
1.β. _____________________________________________________________
1.γ. _____________________________________________________________
2.α. _____________________________________________________________
2.β. _____________________________________________________________
2.γ. _____________________________________________________________
Ο Φίλιππος ξυρίστηκε, αφού τύπωσε το βιογραφικό του
Καθώς τύπωνε το βιογραφικό του, άκουγε μουσική
Ο Φίλιππος τύπωσε το βιογραφικό του, πριν ξυριστεί

13. Συμπληρώνω τις προτάσεις όπως στο παράδειγμα. Χρησιμοποιώ τις
παρακάτω λέξεις
μόλις
αφού

πριν
προτού

1. Μόλις έγραψε το βιογραφικό του, το τύπωσε.
2. __________ χτενιστεί, ξυρίστηκε.
3. ____________ άκουγε μουσική, τύπωνε το βιογραφικό.
4. ____________ τύπωσε το βιογραφικό, ξυρίστηκε.

14. Ο Φίλιππος είδε στο δικηγορικό
γραφείο τρεις συμφοιτητές του να
περιμένουν. Τι έγινε μετά; Συνεχίζω
την ιστορία
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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ενώ
καθώς
όσο

