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Κείμενο                 

   Κυρίες και κύριοι, 

Είναι μεγάλη μου τιμή, που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στην 

τελετή αποφοίτησής σας, σ΄ ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια 

του κόσμου. Δεν πήρα ποτέ πανεπιστημιακό πτυχίο. Για να πούμε 

την αλήθεια, τούτη δω η μέρα είναι ότι κοντινότερο σε αποφοίτηση 

έχω ζήσει, αφού εγκατέλειψα το κολέγιο του Ριντ, Reed College, 

στο πρώτο  εξάμηνο. Γιατί λοιπόν διέκοψα τις σπουδές μου; 

 

Όλα ξεκίνησαν πριν καν γεννηθώ... Η πραγματική μου μητέρα, ήταν μια νεαρή, 

ανύπαντρη, απόφοιτος κολεγίου, που αποφάσισε να με δώσει για υιοθεσία. Η μητέρα μου 

επιθυμούσε να με υιοθετήσει ένα ζευγάρι που να κατείχε πανεπιστημιακή μόρφωση και 

κανόνισε τα πάντα, ώστε μόλις γεννηθώ να με υιοθετήσει ένας δικηγόρος και η σύζυγός 

του. Το πρόβλημα ήταν πως μόλις ξεπρόβαλα, εκείνοι αποφάσισαν πως προτιμούσαν ένα 

κορίτσι. Έτσι οι γονείς μου, που ήταν καταγεγραμμένοι σε ένα είδος «λίστας αναμονής» 

δέχτηκαν ένα τηλεφώνημα μες στο βράδυ, που τους ανακοίνωσε: «ξαφνικά βρέθηκε ένα 

αγοράκι· το θέλετε;», «Φυσικά», απάντησαν. 

 

Αλλά η βιολογική μου μητέρα, ανακάλυψε πως η θετή 

μου μητέρα, δεν είχε πάει ποτέ στο κολέγιο κι ο θετός μου 

πατέρας, δεν είχε καν αποφοιτήσει από το Λύκειο. Κι αρνήθηκε 

να υπογράψει τα χαρτιά της υιοθεσίας. Υποχώρησε μόνο μετά 

από κάμποσους μήνες, όταν οι γονείς μου της υποσχέθηκαν 

πως κάποια μέρα θα πήγαινα στο κολέγιο. 

 H ομιλία στο Στάνφορντ 

 

Δεκαεπτά χρόνια αργότερα, έτσι κι έγινε. Όμως, επέλεξα αφελώς ένα πανάκριβο κολέγιο, 

σχεδόν σαν το Στάνφορντ, πράγμα που σήμαινε πως σχεδόν όλες οι οικονομίες των 

σκληρά εργαζόμενων γονιών μου θα πήγαιναν στα δίδακτρα. Μέσα σε έξι μήνες δεν 

έβλεπα καμιά χρησιμότητα σ’ αυτό. Δεν είχα ιδέα τι ήθελα να κάνω στη ζωή μου και το 

κολέγιο δεν μου έδινε κανένα μπούσουλα για να το βρω. Επιπλέον, ξόδευα τις οικονομίες 

μιας ζωής των γονιών μου. Αποφάσισα λοιπόν να τα παρατήσω, ελπίζοντας πως όλα θα 
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πήγαιναν κατ’ ευχήν.  Εκείνη την εποχή ήμουν στ’ αλήθεια φοβισμένος, αλλά τώρα ξέρω 

πως αυτή ήταν μια από τις καλύτερες αποφάσεις που πήρα ποτέ μου. Από τη στιγμή που 

εγκατέλειψα τις σπουδές μου, έπαψα να γράφομαι σε ένα σωρό προαπαιτούμενα 

μαθήματα που δεν με ενδιέφεραν και παρακολουθούσα ως ελεύθερος ακροατής μόνο 

εκείνα που μου άρεσαν. 

  

Δεν ήταν βέβαια όλα τόσο υπέροχα: δεν δικαιούμουν δωμάτιο στην εστία κι έτσι 

κοιμόμουν «στρωματσάδα» σε δωμάτια φίλων μου· για να φάω μάζευα άδεια 

μπουκάλια αναψυκτικών για 5 σεντς το ένα και για να έχω τουλάχιστον ένα αξιοπρεπές 

γεύμα τη βδομάδα, χρειαζόταν να περπατάω κάθε Κυριακή βράδυ 7 χιλιόμετρα. 

  

Δεν έχετε πολύ χρόνο, μην τον σπαταλήσετε λοιπόν ζώντας τις ζωές κάποιων 

άλλων. Μην παρασύρεστε από την άποψη που λέει να ζείτε σύμφωνα με το τι νομίζουν 

οι άλλοι. Μην αφήνετε τη γνώμη των άλλων να πνίξει την εσωτερική σας φωνή. Και -το 

σημαντικότερο- να έχετε το θάρρος, να ακούτε την καρδιά και τη διαίσθησή σας. 

 

Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα: Εκείνη την εποχή το «Reed» είχε ίσως ένα 

από τα καλύτερα μαθήματα καλλιγραφίας στη χώρα. Παντού στον χώρο του 

πανεπιστημίου έβλεπες θαυμάσια καλλίγραφα πόστερ, πινακίδες και σχέδια. Καθώς είχα 

εγκαταλείψει τις σπουδές μου και δεν ήμουν υποχρεωμένος να παρακολουθήσω κάποιο 

μάθημα, αποφάσισα να πάω να παρακολουθήσω καλλιγραφία, για να δω πώς 

κατάφερναν αυτά τα θαύματα. Έμαθα έτσι για τις γραμματοσειρές «σέριφ» και «σανς 

σέριφ», για τις αποστάσεις μεταξύ γραμμάτων -ανάλογα με τα γράμματα- ό,τι 

κάνει υπέροχη την τυπογραφία. Ήταν ένα θαυμάσιο μάθημα, γεμάτο ιστορία, 

καλλιτεχνία και καλαισθησία, που πραγματικά με συνεπήρε. Ούτε μου περνούσε από το 

μυαλό πως όλα τούτα θα μου χρησίμευαν κάποια μέρα στη ζωή μου.  Δέκα χρόνια όμως 

αργότερα, όταν σχεδιάζαμε τον πρώτο υπολογιστή «Macintosh», ξαναθυμήθηκα εκείνο 

το μάθημα. Και χρησιμοποιήσαμε στο Μακ όλα όσα είχα μάθει. 

 

Εκείνος ήταν ο πρώτος υπολογιστής που διέθετε καλλιγραφία. Αν δεν είχα 

παρακολουθήσει εκείνο το συγκεκριμένο μάθημα, οι Macintosh δεν θα είχαν ποτέ πολλές 

γραμματοσειρές ή μεγέθη γραμμάτων. Κι αφού το μόνο που έκαναν τα «Windows» ήταν 

να αντιγράψουν τα Μακ, μάλλον αυτά δεν θα υπήρχαν σε κανένα υπολογιστή. Κι αν δεν 

τα είχα παρατήσει, δεν θα είχα παρακολουθήσει ποτέ μου εκείνο το μάθημα 

καλλιγραφίας κι οι υπολογιστές δεν θα πρόσφεραν τις δυνατότητες καλλιγραφίας που 

προσφέρουν σήμερα. 

 

Φυσικά, ήταν αδύνατο να τα προβλέψω όλα αυτά όταν ήμουν στο κολέγιο. Όμως, δέκα 

χρόνια  αργότερα, ήταν όλα πολύ-πολύ ξεκάθαρα. Θέλω να πω, ποτέ δεν γίνεται 

να προβλέψεις την πορεία σου. Για να την εκτιμήσεις, θα πρέπει να την κοιτάξεις προς 

τα πίσω. Χρειάζεται λοιπόν να εμπιστευτείτε πως όλα τα βήματά σας, με κάποιο τρόπο, 

σας οδηγούν στο μέλλον σας. Πρέπει να εμπιστευθείτε κάτι -ή κάποιον: το ένστικτό σας, 

τη μοίρα, το κάρμα, τη ζωή, δεν έχει σημασία. 

 

Ο Ουοζ (Wozniak) κι εγώ ξεκινήσαμε την Apple στο γκαράζ των γονιών μου, όταν ήμουν 

είκοσι χρόνων.  Δουλέψαμε σκληρά και δέκα χρόνια αργότερα η Apple δεν ήταν πια οι 

δυο μας κι ένα γκαράζ, αλλά μια εταιρεία αξίας άνω των 2 δις δολαρίων, με πάνω από 

4,000 εργαζόμενους. Ένα χρόνο νωρίτερα, με το που έκλεινα τα 30, είχαμε ρίξει στην 

αγορά την πιο ωραία μας δημιουργία -τον Macintosh. 
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Και μετά απολύθηκα.  Πώς μπορεί κάποιος να απολυθεί από μια εταιρεία που ίδρυσε; 

Να, καθώς μεγάλωνε η Apple σκέφτηκα να προσλάβω κάποιον ταλαντούχο μάνατζερ για 

να διοικούμε μαζί την εταιρεία και πράγματι, για κανένα χρόνο όλα πήγαιναν πρίμα. Μετά 

όμως, οι απόψεις μας για το μέλλον άρχισαν να διαφοροποιούνται και στο τέλος 

τσακωθήκαμε. Όταν έγινε αυτό, το διοικητικό συμβούλιο πήγε με το μέρος του.  Έτσι 

λοιπόν, στα 30 μου, βρέθηκα έξω από την εταιρεία, και μάλιστα με πολύ δημόσιο τρόπο. 

Ο σκοπός ολόκληρης σχεδόν της ενήλικης ζωής μου είχε πια χαθεί, κι αυτό ήταν τόσο 

επώδυνο. Για αρκετούς μήνες δεν είχα ιδέα τι να κάνω. Αισθανόμουν πως είχα 

απογοητεύσει τους συνεργάτες μου, πως η σκυτάλη μού είχε γλιστρήσει από τα χέρια, 

μόλις μού την παρέδωσαν. Ήμουν μια πασίγνωστη αποτυχία και μου πέρασε από το 

μυαλό να εγκαταλείψω την κοιλάδα. Σιγά-σιγά όμως, μια αίσθηση γεννήθηκε μέσα μου: 

εξακολουθούσα να αγαπάω τη δουλειά μου. Ό,τι κι αν είχε συμβεί στην Apple, αυτό δεν 

είχε πειραχτεί, ούτε κατά το ελάχιστο. Με είχαν απορρίψει, ήμουν όμως ακόμα 

ερωτευμένος με αυτό που έκανα. Έτσι αποφάσισα να ξαναρχίσω από την αρχή.  Τότε δεν 

το καταλάβαινα, αλλά η απόλυσή μου από την Apple ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να 

μου είχε συμβεί. 

  

Η βαρύτητα της επιτυχίας αντικαταστάθηκε από την ελαφρότητα να είμαι 

ξανά αρχάριος, αβέβαιος για τα πάντα. Απελευθερώθηκα και μπήκα σε μια από τις πιο 

δημιουργικές περιόδους της ζωής μου. Την επόμενη πενταετία ξεκίνησα μια εταιρεία τη 

NeXT, μια άλλη τη Pixar κι ερωτεύτηκα μια υπέροχη γυναίκα που έγινε σύζυγός μου. Με 

την Pixar -που είναι σήμερα μια από τις πιο πετυχημένες εταιρείες κινηματογραφικής 

παραγωγής του κόσμου- δημιουργήσαμε την πρώτη ταινία ψηφιακής κίνησης στην 

ιστορία του κινηματογράφου, το Toy story.  Τα γεγονότα πήραν απροσδόκητη τροπή όταν 

η Apple αγόρασε την NeXT και ξαναβρέθηκα στην Apple, ενώ η τεχνολογία που είχαμε 

αναπτύξει στη NeXT βρέθηκε στην καρδιά της σημερινής αναγέννησης της Apple.[…] 

 

Αγαπητοί απόφοιτοι, ο μόνος τρόπος για να κάνετε μία υπέροχη δουλειά είναι να 

αγαπάτε ό,τι κάνετε. Αν δεν το έχετε βρει ακόμα, συνεχίστε να ψάχνετε. Μην 

βολεύεστε. Όπως συμβαίνει και στον αισθηματικό τομέα, όταν έρθει, θα το καταλάβετε. 

Κι όπως σε κάθε σπουδαία σχέση, θα γίνεται καλύτερο, όσο περνάει ο χρόνος. Συνεχίστε 

λοιπόν να ψάχνετε, μέχρι να το βρείτε. Μην τα παρατάτε. 

 
Διασκευή 

  
Ημερομηνία ανάρτησης: 06 -11-2011 

Ημερομηνία λήψης αρχείου: 22-11-2016 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.logiastarata.gr/2011/10/steve-jobs-stanford-2005-video.html  
 

 

Εργασία 

1. Να σημειώσετε τις λέξεις που σας είναι άγνωστες. Συνεργαστείτε με τον/τη 

διπλανό/ή για να μάθετε τη σημασία λέξεων. Μπορείτε να ανατρέξετε και στο 

λεξικό: 

α.  Έντυπο λεξικό (Βιβλιοθήκη σχολείου) ή 

β.  Ηλεκτρονικό λεξικό π.χ. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Μ. Τριανταφυλλίδης 
                                   (http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ 

 
 

http://www.logiastarata.gr/2011/10/steve-jobs-stanford-2005-video.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
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Να εργαστείτε ατομικά και στη συνέχεια με τον/τη διπλανό/ή  σας και να 

απαντήσετε στα πιο κάτω: 

1.Επεξεργασία κειμένου 

1.1 Να απαντήσετε προφορικά στα πιο κάτω ερωτήματα αιτιολογώντας την απάντησή 

σας: 

i. Ποιο είναι το θέμα του κειμένου;  

 

ii. Ποιος είναι ο πομπός και ποιος ο δέκτης του κειμένου; Ποιο μήνυμα 

στέλνει και ποιος είναι ο πιθανός σκοπός της μελέτης του; Πού και πότε  

εκφωνήθηκε η ομιλία; 

 

iii. Να αναφέρετε  χαρακτηριστικά αυτού του κειμενικού είδους ως προς τη 

δομή, τα οποία εντοπίσατε στο απόσπασμα. 

 

1.2 Να δώσετε (2) χαρακτηρισμούς για το ύφος του κειμένου και να το 

αξιολογήσετε σε σχέση με τον σκοπό του ομιλητή. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

1.3 «Ο μόνος τρόπος να κάνετε μια υπέροχη δουλειά είναι να αγαπάτε ό,τι κάνετε. 

Αν δεν το έχετε βρει ακόμα, συνεχίστε να ψάχνετε». Ποιο είναι το κυριότερο 

κριτήριο για να είναι κάποιος άνθρωπος επιτυχημένος και  ευτυχισμένος  

επαγγελματικά; Να τεκμηριώσετε την άποψή σας, παραθέτοντας δύο (2) στοιχεία 

από το κείμενο. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

          

1.4 Τι συμβουλεύει τους νέους ο ομιλητής; Με ποιον τρόπο επιχειρεί να πείσει το 

ακροατήριο του; 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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1.5 Να αναγνωρίσετε τον τρόπο και το μέσο πειθούς που χρησιμοποιεί ο ομιλητής 

στην όγδοη (§8η) και στην τελευταία παράγραφο, τεκμηριώνοντας με 

συγκεκριμένες αναφορές από το κείμενο. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

1.6 Να γράψετε ενδεικτικούς πλαγιότιτλους σε καθεμιά από τις παραγράφους της πιο 

πάνω ομιλίας. Οι πλαγιότιτλοί σας μπορούν να διατυπώνονται σε μια 

ολοκληρωμένη φράση. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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1.7 Αφού μελετήσετε προσεκτικά το πιο πάνω κείμενο, να γράψετε περίληψη 

έκτασης 100-120 λέξεων. Το κείμενό σας πρόκειται να δημοσιευτεί στη στήλη της 

μαθητικής εφημερίδας «Εργασία και Επάγγελμα». Στη συνέχεια, να αξιολογήσετε 

την περίληψή σας,  γράφοντας ναι ή όχι δίπλα από  κάθε πρόταση. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Οργάνωση κειμένου 

                                                                   Αξιολογώντας …. το κείμενό μου! 

Περιεχόμενο ✓ Κατανόησα πλήρως το θέμα και παρέμεινα επικεντρωμένος/η σ’ 

αυτό. 

✓ Επέλεξα μόνο τις βασικές πληροφορίες του κειμένου. 

✓ Δεν τοποθετήθηκα κριτικά, ούτε σχολίασα απόψεις του 

συντάκτη. 

✓ Το ύφος του κειμένου μου έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. 

 

 

Έκφραση ✓ Χρησιμοποίησα τη Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 

✓ Έγραψα στην Κοινή Νεοελληνική και χρησιμοποίησα ορθά τους 

κανόνες της Γραμματικής και του Συντακτικού. 

✓  Χρησιμοποίησα άλλες συνώνυμες λέξεις ή φράσεις για να 

αποφύγω να γράψω αυτούσια τα λόγια του συντάκτη. 

Χρησιμοποίησα λεξικό (ερμηνευτικό, συνωνύμων κ.ά.). 

✓ Χρησιμοποίησα διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις. 

 

 

Δομή ✓ Η περίληψή μου είναι το 1/3 του αρχικού κειμένου περίπου και 

είναι γραμμένη σε μία παράγραφο. 

 

 

Ορθογραφία ✓ Χρησιμοποίησα  σημεία στίξης και έγραψα ορθά τις λέξεις. 
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2.1 Να εντοπίσετε τα δομικά στοιχεία της όγδοης (§8ης) και της δωδέκατης (§12ης)  

παραγράφου («Εκείνος ..σήμερα», « Η βαρύτητα ….αναγέννησης της Apple.») 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

2.2 Να αναγνωρίσετε τον τρόπο ανάπτυξης της έβδομης  (§ 7ης) και όγδοης (§ 8ης) 

παραγράφου («Επιτρέψτε μου...είχα μάθει», «Εκείνος……σήμερα»). Να 

τεκμηριώσετε την απάντησή σας, με στοιχεία από τις παραγράφους. 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

2.3 Με ποια γλωσσικά στοιχεία επιτυγχάνεται η συνοχή στην ενδέκατη (§11η) 

παράγραφο του κειμένου; Να αναφέρετε δυο (2) στοιχεία.  

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

2.4 Τι νομίζετε ότι επιτυγχάνει ο ομιλητής με την παράθεση ερώτησης στην ενδέκατη 

παράγραφο;  

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

3. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
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Σημείωση: Οι λέξεις που αφορούν στις πιο κάτω ασκήσεις, είναι έντονα γραμμένες 

στο κείμενο. 

 

3.1 Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις των πιο κάτω προτάσεων/ 

φράσεων με συνώνυμές τους, ώστε να μην αλλάξει η σημασία που έχουν στην 

πρόταση. 

 

α. «… αφού εγκατέλειψα το κολέγιο του Reed College από το πρώτο εξάμηνο…». 

 

β. «Υποχώρησε μόνο μετά από κάμποσους μήνες…»  

 

γ. «Δεν έχετε πολύ χρόνο, μην τον σπαταλήσετε λοιπόν ζώντας τις ζωές κάποιων 

     άλλων». 

 

δ. «…ο,τι κάνει υπέροχη την τυπογραφία». 

 

 

3.2 Να γράψετε ένα μονολεκτικό αντώνυμο για καθεμιά από τις πιο κάτω λέξεις: 

 

α. απολύθηκα ‡   

 

β. απροσδόκητη ‡   

 

 

3.3 Από ποιο ρήμα παράγεται η καθεμιά από τις πιο κάτω λέξεις του κειμένου; 

 

α. διαίσθηση < 

β. αναγέννησης  < 

 
 

3.4 Να γράψετε ένα παράγωγο ουσιαστικό και ένα παράγωγο επίθετο για καθένα 

από τα πιο κάτω ρήματα: 

 

Α/Α Ρήμα 

(Ενεστώτας) 

Παράγωγο 

ουσιαστικό 

Παράγωγο 

επίθετο 

1. προβλέψεις    

2. χρησίμευαν    
 

 

3.5 Να γράψετε μια ολοκληρωμένη πρόταση για καθεμιά από τις πιο κάτω λέξεις, 

ώστε να φαίνεται η σημασία τους. Να διατηρήσετε το μέρος του λόγου στο οποίο 

ανήκει η κάθε λέξη. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

καταγεγραμμένοι, πασίγνωστη 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

3.6 Να γράψετε τα συνθετικά των πιο κάτω λέξεων και να εξηγήσετε τη σημασία της 

λέξης. Στη συνέχεια να σχηματίσετε με  το ά συνθετικό των πιο κάτω λέξεων, δύο 

νέες σύνθετες λέξεις. 

 

 

 

3.7 Να σχηματίσετε με το β΄ συνθετικό των πιο κάτω σκιασμένων λέξεων, μια νέα 

λέξη. 

 

α. «Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στην τελετή αποφοίτησής 

      σας, σ’ ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου». 

 

β. «…ενώ η τεχνολογία που είχαμε αναπτύξει στη Next, βρέθηκε στην καρδιά της 

      σημερινής αναγέννησης της Apple». 

 

 

  3.8 Να γράψετε δύο υπώνυμα και δύο υπερώνυμα της λέξης πανεπιστήμιο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ - ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

Σύνθετη λέξη α΄ συνθετικό β΄ συνθετικό Σημασία της λέξης 

προαπαιτούμενα    

καλλιγραφία    
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 Παραγωγή προφορικού λόγου 

 

 

4.1 Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά το πιο πάνω κείμενο να απαντήσετε στα εξής: 

 Σε ποιο κειμενικό είδος εντάσσεται;  

 Τι απεικονίζει;  

 Ποια η σχέση εικόνας και λόγου; 

 Ποιο το ρηματικό πρόσωπο και ποια η έγλιση; Δικαιολογήστε την επιλογή του 

συντάκτη. 

 Τι σημαίνει κατά τη άποψη σας η φράση: ΛΑΘΟΣ ΣΧΟΛΗ-ΛΑΘΟΣ ΖΩΗ 

  Πιστεύετε πώς είναι αποτελεσματική η διαφήμιση; Εξηγήστε 

 

4.2 Κατά την άποψή σας, οι νέοι επιλέγουν συνειδητά σχολή και αντικείμενο σπουδών; 

Συζητήστε.       

Πηγή: http://politropi.greek-language.gr 

 

 

4.3 Να γράψετε μια παράγραφο (τρόπος ανάπτυξης: δικής σας επιλογής ) με θέμα δυο 

αρνητικές συνέπειες από τη μη ορθή επιλογή επαγγέλματος. (Έκταση 80 λέξεις) 

 

http://politropi.greek-language.gr/
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

4.4 «Το σημαντικότερο είναι να έχετε το θάρρος, να ακούτε την καρδιά και τη         

διαίσθησή σας». Υποθέστε ότι είστε εσείς ο ομιλητής στην τελετή αποφοίτησης του 

Πανεπιστημίου του Σάντφορντ. Να αναπτύξετε μια παράγραφο με το κατάλληλο  

ύφος, χρησιμοποιώντας τη φράση που σας δίνεται, ως θεματική περίοδο. 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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4.5 Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά το πιο πάνω  σκίτσο, να το σχολιάσετε και στη 

συνέχεια  να αναπτύξετε τις σκέψεις σας σε κείμενο έκτασης 30-40 λέξεων.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.6 «Δεν είχα ιδέα τι ήθελα να κάνω στη ζωή μου» 

Να φιλοτεχνήσετε το δικό σας σκίτσο, στο οποίο να προβάλλεται η παραπάνω θέση 

του Steve Jobs. Το σκίτσο σας θα συνοδεύει άρθρο με τίτλο: «Επαγγελματικός 

προσανατολισμός  η λύση στο πρόβλημα της ανεργίας…» και θα δημοσιευθεί στη 

μαθητική εφημερίδα που εκδίδει το σχολείο σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Ανάγκη, αγαθά, πνευματικά αγαθά, υλικά αγαθά, επάγγελμα, λειτούργημα, εξειδίκευση, 

βιοτικό επίπεδο, ευημερία, ποιότητα ζωής, εργασία, ωράριο, δικαιώματα και υποχρεώσεις, 

άνεργος, διαρθρωτική, εποχική και τεχνολογική ανεργία, άεργος, χειρωνακτική και 

πνευματική εργασία, απεργία, παιδική εργασία, κοινωνικές ανισότητες, βιοτικές και 

κοινωνικοπνευματικές ανάγκες 

Ας θυμηθούμε τι θα πρέπει να προσέξουμε όταν θα 
φτιάξουμε τo δικό μας σκίτσο: 
 

✓ Να έχει και λόγο (πολυτροπικό κείμενο) 

✓ Να ενθαρρύνει τη δημιουργική/κριτική σκέψη 

✓ Να είναι εύστοχο 

✓ Να διακρίνεται από πρωτοτυπία 

✓  
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