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2 

Ασυνεχές κείμενο 1  
 

                                                                              
                                                                                                     Ηλεκτρονική διεύθυνση:   http://i-kyr.gr 
                                                                                                                                  Ημερομηνία λήψης αρχείου: 28 – 03 – 17  

  Να απαντήσετε προφορικά στα πιο κάτω ερωτήματα: 

 

Κρατήστε σημειώσεις όπου χρειάζεται.  

 

1. Σε ποιο κειμενικό είδος ανήκει το πιο πάνω κείμενο; 
_________________________________________________________________________ 
 

2. Ποιος είναι ο συντάκτης του κειμένου και σε ποιους θεωρείτε ότι  απευθύνεται;  Ποιες 
δεξιότητες, νομίζετε ότι χρειάζεται να έχει κάποιος άνθρωπος, για να διαβάζει κείμενα 
από το διαδίκτυο; 
_________________________________________________________________________ 

 

3. Γιατί είναι τόσο χαρούμενος ο νεαρός; Ποιο είναι το δίλημμα που αντιμετωπίζει; Ποια 

είναι η αντίδραση του πατέρα του; 

________________________________________________________________________ 

 

4. Να σχολιάσετε τη γλώσσα του σώματος και την έκφραση των δύο  προσώπων. 

________________________________________________________________________ 

 

5. Γιατί νομίζετε, ο δημιουργός του κειμένου χρησιμοποιεί το θαυμαστικό, το ερωτηματικό 

και τα αποσιωπητικά; 

________________________________________________________________________ 

 

6. Ποιο προβληματισμό επιχειρεί να εκφράσει ο σκιτσογράφος;  

________________________________________________________________________ 

 

http://i-kyr.gr/
https://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://toonclips.com/600/cartoon-black-business-man-writing-notes-on-his-arm-by-ron-leishman-2350.jpg&imgrefurl=http://toonclips.com/design/2350&docid=n_X0d52ro-FUyM&tbnid=eRbBvA2LtgICIM:&vet=10ahUKEwji5sG-1-7SAhUsKcAKHeQQDSwQMwhaKCIwIg..i&w=581&h=600&bih=565&biw=1242&q=writing%20notes&ved=0ahUKEwji5sG-1-7SAhUsKcAKHeQQDSwQMwhaKCIwIg&iact=mrc&uact=8
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Ασυνεχές κείμενο 2  
 
Τίτλος: «Η ανεργία στην Ενωμένη Ευρώπη, Δεκέμβριος 2016» 
 

 
(Από αριστερά: Τσεχία, Γερμανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Ρουμανία, Αυστρία, Πολωνία, 
Δανία, Λουξεμβούργο, Εσθονία, Σουηδία, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Βέλγιο, Λιθουανία, Φιλανδία, Σλοβακία, 
Γαλλία, Λετονία, Πορτογαλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Ισπανία, Ελλάδα) 

Eurostat Press Office/Γραφείο Τύπου 
Ημερομηνία ανάρτησης: 01 - 02 - 2017 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eea.gr/system/uploads/asset/data/14082/31_1_2017_Eurostat.pdf 
Ημερομηνία λήψης αρχείου: 20 - 03 - 17 

  
 

 

 Να απαντήσετε προφορικά στα πιο κάτω ερωτήματα: 

   

    Κρατήστε σημειώσεις όπου χρειάζεται. 
 

1. Σε ποιο κειμενικό είδος ανήκει το πιο πάνω κείμενο;  
______________________________________________________________________________ 
 

2. Ποιο είναι το θέμα του και το πλαίσιο στο οποίο δημιουργήθηκε (πομπός, δέκτης, μήνυμα, 
σκοπός); 
______________________________________________________________________________ 
 

3. Ποια είναι η κατάσταση στην Κύπρο; Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα της ανεργίας; 
______________________________________________________________________________ 
 

4. Ποια χώρα παρουσιάζει τα υψηλότερα και ποια χώρα τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην 
Ευρώπη;  
______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

http://www.eea.gr/system/uploads/asset/data/14082/31_1_2017_Eurostat.pdf
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0z6KU2O7SAhUMAcAKHZ3XCvwQjRwIBw&url=http://www.picturesof.net/pages/100910-175900-143053.html&psig=AFQjCNEyVb_S2bu1MQHsM4k-XB9vAFLD3Q&ust=1490429177547132
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Ασυνεχή κείμενα 3 και 4  

 
  
 
 

 
Τελευταία ενημέρωση: 03/03/2017 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/labour_32main_gr/labour_32main_gr?OpenForm&sub=2&sel=2 
Ημερομηνία ανάληψης αρχείου: 20 -03 - 2017 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Στήλη1

1. Ποιο είναι το θέμα των πιο κάτω 
κειμένων και με ποιον τρόπο/ποια 
μορφή επιλέγει να το/τα 
παρουσιάσει ο συντάκτης τους; Για 
ποιον λόγο νομίζετε; 
_______________________________
_____________________________ 

 
2. Ποιος είναι ο χρόνος και ο τόπος στον 

οποίο αναφέρεται το κάθε κείμενο; 
_____________________________
___________________________ 
 

3. Σε ποιο επίπεδο εστιάζει το κάθε 
κείμενο;  
_______________________________
_____________________________ 
 

4. Σε ποια ομάδα υπάρχει αυξημένος 
αριθμός ανέργων στο κάθε κείμενο; 
Σχολιάστε. 
_______________________________
____________________________ 

 
 

 

 

 

 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/labour_32main_gr/labour_32main_gr?OpenForm&sub=2&sel=2
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Κείμενο 5 

Προαναγνωστικές οδηγίες 

 
 Να διαβάσετε τον τίτλο του κειμένου και να προβλέψετε το θέμα του.  

Κατά την ανάγνωση … 

 Να υπογραμμίσετε λέξεις/φράσεις που δεν γνωρίζετε τι σημαίνουν. 

 Να υπογραμμίσετε δεξιότητες που πρέπει να έχει κατακτήσει ένας νέος τον 21ο αι. για να είναι    

     ανταγωνιστικός. 

 

Η προσωπικότητα κερδίζει τα πτυχία 

 

Ο 21ος  αιώνας έχει χαρακτηριστεί από πολλούς πως πρόκειται για τον αιώνα που αφορά στις δεξιότητες, 
και όχι μόνο στη συλλογή πτυχίων. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να το λάβουν υπόψη οι νέοι άνεργοι, με 
άλλα λόγια, η εποχή που «μαζεύαμε» πτυχία, που προσπαθούσαμε να πάρουμε το πιστοποιητικό 
γνώσης της Αγγλικής, Γαλλικής, Ιταλικής και διάφορα άλλα για πρόσληψη έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.  

Σήμερα, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί δίνουν έμφαση πιο πολύ στην προσωπικότητα του υποψηφίου 
και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων.  Οι δεξιότητες 
αυτές αναπτύσσονται κυρίως μέσω της πρακτικής, μέσω της συμμετοχής, μέσω της εμπιστοσύνης και 
προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους.  

Ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Ρόντος και ο επίκουρος 
καθηγητής του ιδίου Πανεπιστημίου Ευστράτιος Παπάνης, αναφέρουν σε έρευνά τους, με τίτλο 
«Κοινωνικά Δίκτυα, κινητικότητα, ανεργία» ότι «αυτό που χρειάζεται ο νέος υποψήφιος για μία θέση 
εργασίας, από τα φοιτητικά του χρόνια είναι να έχει εμπλουτίσει τη συμμετοχή του σε ομάδες, σε 
εθελοντικές οργανώσεις κ.ά., ούτως ώστε να μπορέσει να καλλιεργήσει και τις δεξιότητές του και ν’ 
αποκτήσει τις εργασιακές εμπειρίες, οι οποίες θα τον βοηθήσουν στην ανεύρεση εργασίας». 

«Σήμερα πετυχημένος φοιτητής είναι αυτός ο οποίος, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, φροντίζει να 
αποκτήσει εμπειρίες και έξω από το πανεπιστήμιο, προσπαθεί να δικτυωθεί με την κοινότητα που 
φιλοξενεί το πανεπιστήμιο, που θα συμμετέχει σε οργανισμούς, οργανώσεις, κρατικές ή ιδιωτικές δομές 
και που τελικά θα καλλιεργήσει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα συνθέσουν μια ολοκληρωμένη 
προσωπικότητα» αναφέρει ο κ. Ρόντος.  Η καλλιέργεια των κοινωνικών δικτύων είναι πάρα πολύ βασική 
αναφέρουν οι δύο ερευνητές. «Η έρευνα έχει δείξει πως αυτά που βοηθούν περισσότερο είναι τα 
κοινωνικά δίκτυα γεφύρωσης, δηλαδή, δεν βασιζόμαστε πλέον σε φίλους και στην οικογένεια για να 
βρούμε δουλειά, αλλά θα πρέπει να επεκτείνουμε τις σχέσεις μας με άλλες κοινωνικές ομάδες, να 
μοιραστούμε εμπειρίες μαζί τους, να καταλάβουμε πώς συμπεριφέρονται και γιατί, εμπλουτίζοντας έτσι 
τις γνώσεις μας για τον επιχειρησιακό χώρο και για τα δρώμενα της κοινωνίας, ώστε αυτό να το 
αξιοποιήσουμε για την ανεύρεση εργασίας», αναφέρει ο κ. Παπάνης. 

Ένα πολύ βασικό στοιχείο που απαιτεί ο 21ος αιώνας είναι η ευελιξία, τονίζουν οι ερευνητές, πράγμα 
που σημαίνει ότι ο νέος δεν θα πρέπει να έχει προσκολληθεί σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική εικόνα 
του εαυτού του, να θεωρεί για παράδειγμα τον εαυτό του μόνο κοινωνιολόγο, επειδή έχει σπουδάσει 
κοινωνιολογία, αλλά θα πρέπει κυριολεκτικά να καταλάβει ότι κάθε επάγγελμα αντιστοιχεί σε μια 
συγκεκριμένη πτυχή της προσωπικότητάς του, την οποία εάν καλλιεργήσει θα μπορέσει αργότερα να 
αξιοποιήσει επαγγελματικά.  

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC8pin5u7SAhWHD8AKHTxKBY8QjRwIBw&url=http://www.really-learn-english.com/activities-for-teaching-vocabulary.html&bvm=bv.150729734,bs.2,d.ZGg&psig=AFQjCNGO_DUxiYwhJsAmgzcItSpOmRX3QQ&ust=1490432960137156
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«Όλα αυτά συνδέονται με την έννοια της ανάληψης ρίσκου. Εκεί που οι Έλληνες υστερούν είναι ότι 
προτιμούν να μην αναλαμβάνουν ρίσκα, προτιμούν τη σταθερότητα, γεγονός που συνήθως τους οδηγεί 
στην ανεργία. Η ανάληψη ρίσκου είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό. Ο νέος θα πρέπει να δει τον εαυτό 
του και ως μελλοντικό – ενδεχομένως – επιχειρηματία και ως μελλοντικό εργαζόμενο που δεν θα έχει 
κολλήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα».  

Αυτό που συμβουλεύουν οι καθηγητές - ερευνητές να κάνουν οι υποψήφιοι εργαζόμενοι-άνεργοι είναι 
να στέλνουν βιογραφικά, αφού πρώτα όμως μελετήσουν την κουλτούρα των επιχειρήσεων και αφού 
πρώτα καταλάβουν ποιο είναι το εργασιακό σκηνικό. Ο νέος θα πρέπει να εκμεταλλεύεται όλες τις πηγές 
πληροφόρησης που υπάρχουν για ανεύρεση εργασίας, όπως τα κοινωνικά δίκτυα, που συνήθως 
προσφέρουν τη νέα πληροφορία και την απαραίτητη συναισθηματική κάλυψη.  

Εν κατακλείδι, αυτό που πρέπει να μεταφέρουμε στις νέες γενεές είναι ότι η εποχή που ζούμε είναι η 
εποχή στην οποία οι νέοι δεν μπορούν να θεωρούν ότι πρέπει να εφησυχάζουν, αλλά αντίθετα να 
συνεχίσουν να επιμορφώνονται και να είναι ευέλικτοι στη ζωή τους.  

Διασκευή 
                                                                                                                                          Εφημερίδα  «Απογευματική»  

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://kesyp-ampel.att.sch.gr/personality_vs_diplomas.pdf 
                                                                                                                                                           Ημερομηνία ανάρτησης: 12 -04 – 2009 

Ημερομηνία λήψης αρχείου: 15 - 03 - 2017 

 

Να απαντήσετε προφορικά στα πιο κάτω ερωτήματα, σημειώνοντας παράλληλα βασικά στοιχεία 

κάτω από κάθε ερώτηση. 

 
1. Να σχολιάσετε τον τίτλο του κειμένου. Είναι κυριολεκτικός ή μεταφορικός; Να 
αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
____________________________________________________________________ 
 

2. Να σχολιάσετε σε συντομία το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου (πομπός, δέκτης, μήνυμα, 
σκοπός, συνθήκες επικοινωνίας, επικοινωνιακή περίσταση). 
____________________________________________________________________________ 

3. Να υπογραμμίσετε λέξεις - φράσεις κλειδιά στο κείμενο και στη συνέχεια, να προετοιμαστείτε 
γράφοντας σημειώσεις, έτσι ώστε να αναδιηγηθείτε προφορικά το περιεχόμενο του κειμένου. 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

4. Να εντοπίσετε έναν τρόπο και το αντίστοιχο μέσο πειθούς που χρησιμοποιεί ο συντάκτης στην 
τρίτη (§3) παράγραφο για να στηρίξει τη θέση του. 
____________________________________________________________________________ 

 

5. Να αναφέρετε δύο (2) τουλάχιστον συμβουλές που δίνει ο συντάκτης στους νέους,  έτσι ώστε να 
ξεφύγουν από τα πλοκάμια της ανεργίας. 

_______________________________________________________________________________ 

http://kesyp-ampel.att.sch.gr/personality_vs_diplomas.pdf
https://www.google.com.cy/imgres?imgurl=https://fairfieldwriter.files.wordpress.com/2013/05/wompen.gif&imgrefurl=https://fairfieldwriter.wordpress.com/tag/writing/&docid=UIrTpfpcTyo3WM&tbnid=o_OEtZOGhTYw9M:&vet=10ahUKEwiGxZ761-7SAhUqAsAKHYGJAbA4ZBAzCGUoYjBi..i&w=1485&h=828&bih=565&biw=1242&q=writing%20notes&ved=0ahUKEwiGxZ761-7SAhUqAsAKHYGJAbA4ZBAzCGUoYjBi&iact=mrc&uact=8
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Σύντομη Συζήτηση 

Ενδεικτικά ερωτήματα 

 Φοιτάτε στη Β΄  Λυκείου και παρακολουθείτε μαθήματα κατεύθυνσης: Μαθηματικά, 
Πληροφορική, Φυσική. Πώς φαντάζεστε το μέλλον σας;  

 Τι σκέφτεστε για τις σπουδές σας, για το επάγγελμα/τα επαγγέλματα που θέλετε να ασκείτε στο 
μέλλον; 

 Πού πιστεύετε ότι πρέπει να εστιάσετε ως νέοι, για να γίνετε πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά 
εργασίας και κατ’ επέκταση να αποφύγετε την ανεργία; 

 

Εργαστήριο 

Δραστηριότητα στο διαδίκτυο  

 
 Τι είναι το Europass CV και ποιες δυνατότητες προσφέρει στους νέους σήμερα; 
 

1. Να ανατρέξετε στην πιο κάτω ιστοσελίδα και να δημιουργήσετε το δικό σας βιογραφικό σημείωμα 
(CV)  διαδικτυακά. Έχετε τη δυνατότητα να ανατρέχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να 
ενημερώνετε το CV σας διαδικτυακά. Μπορείτε, αν επιθυμείτε να το εκτυπώσετε 

               Ηλεκτρονική διεύθυνση:   http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae 

 

 Παρατίθεται  πρότυπο, οδηγίες και παράδειγμα βιογραφικού σημειώματος 
                          Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

                           http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/examples 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae
http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/examples
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Κατ’ οίκον εργασίες 

Δραστηριότητες Παραγωγής  Προφορικού/Γραπτού Λόγου  

Οι εργασίες θα πρέπει να παραδοθούν την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 

 

 

Εργασία  1  

Να ετυμολογήσετε τις πιο κάτω λέξεις του κειμένου και στη συνέχεια να γράψετε μία δική σας 
παράγραφο (60 λέξεις περίπου) με θέμα την ανεργία των νέων αξιοποιώντας και τις πέντε (5) λέξεις.         

Λέξεις κειμένου ετυμολογία 

(α) άνεργος  

(β) πρόσληψη   

  (γ) πανεπιστήμιο  

  (δ) ανεύρεση  

  (ε) βιογραφικό  

   

Εργασία 2  

 Ποιες συμβουλές θα δίνατε σε έναν νέο φίλο σας (16 – 17 χρονών), που πρόκειται να επιλέξει 

αντικείμενο σπουδών για να αποφύγει να μείνει άνεργος; Να γράψετε έναν ελεύθερο διάλογο (που να 

έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα)  επιλέγοντας το κατάλληλο ύφος.                     (έκταση: 120 – 150 λέξεις) 

Εργασία 3 

Να μελετήσετε το πιο κάτω κείμενο και να απαντήσετε σε δύο (2) τουλάχιστον ερωτήσεις. 

 

Κείμενο 7  
Παράξενες ερωτήσεις 
Δεν θα πιστεύετε τι μπορεί να σας ρωτήσουν σε μια συνέντευξη για δουλειά. 
 
Παράξενες ερωτήσεις που εταιρείες κολοσσοί της παγκόσμιας οικονομίας έχουν θέσει κατά τη διάρκεια 
συνεντεύξεων σε υποψήφιους εργαζoμένους, συγκέντρωσε το Business Insider, εξετάζοντας τις 
επιχειρήσεις που αναδείχθηκαν φέτος ως  τα 50 καλύτερα μέρη για να εργαστείς. 
 

Εταιρεία: Google 
Θέση: Associate Acount Strategist 
Ερώτηση: «Εάν μπορούσες να διαλέξεις μονάχα ένα τραγούδι που θα παίζει κάθε 
φορά που θα μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο για το υπόλοιπο της ζωής σου, ποιο θα 
ήταν αυτό;» 
 

https://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.microdeals.gr/img/medium_big_thumb/Gig/366.8e17a166e7573190e5cc9229ded5458c.jpg&imgrefurl=http://www.microdeals.gr/micro-deal/%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%88%CF%89-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1-%CE%B3&docid=KlnEYnMfeGzkSM&tbnid=DVmKd5KozcLZRM:&vet=10ahUKEwiHy_eAlPnSAhVCJcAKHUj-BFg4ZBAzCBgoFjAW..i&w=354&h=274&bih=518&biw=1138&q=%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CF%89&ved=0ahUKEwiHy_eAlPnSAhVCJcAKHUj-BFg4ZBAzCBgoFjAW&iact=mrc&uact=8
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Εταιρεία: Google 
Θέση: Product Manager 
Ερώτηση: «Επέλεξε μια πόλη και πες μας πόσοι κουρδιστές πιάνου μπορεί να 
δουλεύουν σε αυτήν» 
 
 
Εταιρεία: Apple 
Θέση: Global Supply Manager 
Ερώτηση: «Πόσα παιδιά γεννιούνται κάθε μέρα;» 
 
 
 
Εταιρεία: Hess 
Θέση: Assistant Manager 
Ερώτηση: «Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα;» 
 

Εταιρεία:Apple 
Θέση: Red Zone Specialist 
Ερώτηση: «Εάν μιλούσα με τον καλύτερο σου φίλο, σε ποιο πράγμα νομίζεις ότι θα 
έλεγε ότι πρέπει να βελτιωθείς;» 
 
 
Εταιρεία: Google 
Θέση: Associate Acount Strategist 
Ερώτηση: «Εάν διάλεγες μια φράση για να σε θυμούνται, ποια θα ήταν αυτή;» 
 
Εταιρεία: Intel 
Θέση: Hardware Engineer 

    Ερώτηση: «Μας σχεδιάζεις έναν πάγκο μπαχαρικών για τυφλούς;» 
 
 
 
 
Εταιρεία: Celgene 
Θέση: Corporate Communications 
Ερώτηση: «Μας αφηγείσαι μια ιστορία;» 
 
Εταιρεία: Microsoft 
Θέση: Highlevel Product Leader 
Ερώτηση: «Εάν μπορούσες να διαλέξεις ανάμεσα στο να πετάς και στο να είσαι 
αόρατος, ποιο θα επέλεγες;» 
 

 
 Διασκευή 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.aftodioikisi.gr/tag/17-paraxenes-erotiseis/ 
Ημερομηνία ανάρτησης: 24 -11 - 2015 

Ημερομηνία ανάληψης αρχείου: 20 - 11 - 2016 

http://www.aftodioikisi.gr/tag/17-paraxenes-erotiseis/
https://www.google.com.cy/search?biw=1138&bih=518&tbm=isch&q=google+png&sa=X&ved=0ahUKEwiwzMjulPnSAhXsA8AKHa14DOsQhyYIGw
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Ερωτήσεις 
 

1. Σε ποιους πιστεύετε ότι απευθύνεται το πιο πάνω κείμενο;  Θεωρείτε ότι είναι ελκυστικό για 
τους αναγνώστες; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας. 

 
2. Ο/Η φίλος/η σας, έχει επιλέξει μαθήματα θετικής Κατεύθυνσης και έχει ως όνειρό του/της να 

εργοδοτηθεί σε μία μεγάλη εταιρεία, όπως η Apple, Google, Microsoft. Εσείς, μόλις διαβάσατε 
το πιο πάνω άρθρο και θέλετε να τον/την ενημερώσετε σχετικά με το περιεχόμενό του. 
Μπορείτε να ξεκινήσετε με τη φράση: «Δεν θα το πιστέψεις, αν σου πω τι διάβασα ότι ζητούν οι 
αγαπημένες σου εταιρείες από τους/τις υποψήφιους/ες για πρόσληψη!». 
 

3. Δραματοποίηση: Ένας φίλος σας, σας ζητά να τον βοηθήσετε να προετοιμαστεί, για να 
παρουσιάσει τον εαυτό του σε μία εταιρεία που ζητά να προσλάβει ανέργους. Να υποδυθείτε 
ένα διευθυντικό στέλεχος μιας εταιρείας που  θα του πάρει συνέντευξη με σκοπό την πρόσληψη. 
 

 

Εργασία 4 
 

1. Είσαι μαθητής Β΄ Λυκείου.  Το  σχολείο σου διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Αντιμετωπίζοντας 
την ανεργία των νέων».  Να γράψεις μία ομιλία – εισήγηση (8’ περίπου) στην οποία αφού 
αναφερθείς στο φαινόμενο και στα αίτια της ανεργίας, να προτείνεις τρόπους αντιμετώπισης του 
φαινομένου.                                                                                                      (έκταση:350 λέξεις περίπου) 
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