Ήπιες το γάλα σου;

Αν ναι ώρα να μάθεις πόσοι δούλεψαν για να μπορέσεις εσύ να
πιεις αυτό το γάλα. ∆ιάλεξε από τα παρακάτω επαγγέλματα και
φτιάξε την αλυσίδα παραγωγής του γάλακτος.
Ποιος δούλεψε για να φάει η αγελάδα;

ο γιατρός 

ο γεωργός 

Ποιος έχει στον σταύλο του την αγελάδα; ο μηχανικός  ο κτηνοτρόφος 
Ποιος τη φρόντισε όταν αρρώστησε;
Ποιος άρμεξε την αγελάδα;
Ποιος ανέλυσε το γάλα;

ο τεχνικός τροφίμων  ο γραμματέας 

Ποιος έφτιαξε τη συσκευασία;
Ποιος φρόντισε να πουληθεί το γάλα;
Ποιος φωτογράφισε την αγελάδα;
Ποιος σου πούλησε το γάλα;
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ο ψυχολόγος 

ο οδηγός  ο κτηνοτρόφος 

Ποιος συσκεύασε το γάλα;

Ποιος έκανε γνωστό το γάλα;

ο κτηνίατρος 

ο εργάτης 

ο υδραυλικός 

ο γραφίστας 

ο φούρναρης 

ο μάνατζερ 

ο ζωγράφος 

ο διαφημιστής  ο τραγουδιστής 
ο εκδότης  ο φωτογράφος 
ο μπακάλης 

ο χασάπης 

Τι θα κάνω στη ζωή μου;

Τα επαγγέλματα
Τα επαγγέλματα
που ταιριάζουν στα
που ταιριάζουν
Κριαράκια είναι
στο Ταυράκι
μηχανικός, χειρούργος,
είναι λογιστής,
οδοντίατρος,
τραγουδιστής,
στρατιωτικός, και
μοντέλο, γενικά
ψυχίατρος και μάλιστα ότι εμπεριέχει την
σε δύσκολες περιπτώσεις. τέχνη ή το χρήμα.

Τα επαγγέλματα
Τα επαγγέλματα
που ταιριάζουν στο που ταιριάζουν στα
Λιονταράκι σας είναι Παρθενακια είναι
οικονομολόγος,
ηθοποιός, έμπορος,
φυσιοθεραπευτής,
διευθυντής κ.λπ.
δάσκαλος,
επιθεωρητής.

Τα επαγγέλματα
που ταιριάζουν στο
Τοξοτάκι σας είναι
πιλότος, φιλόλογος,
αθλητής, ιερέας,
δικαστής κ.λπ

Τα επαγγέλματα
που ταιριάζουν
στο Αιγοκεράκι σας
είναι μαθηματικός,
οδοντίατρος,
τοπογράφος,
δημόσιος
υπάλληλος.

Τα επαγγέλματα
που ταιριάζουν
στο ∆ιδυμάκι
είναι σχολιαστής,
τηλεπαρουσιαστης,
δημοσιογράφος,
καθηγητής, πλασιέ.

Τα επαγγέλματα
που ταιριάζουν
στο Καρκινάκι σας
είναι ιστορικός,
αρχαιολόγος,
ναυτικός,
εστιάτορας,
μάγειρας, συλλέκτης.

Τα επαγγέλματα
που ταιριάζουν στο
Ζυγάκι σας είναι
οτιδήποτε έχει σχέση
με την ομορφιά,
διπλωμάτης,
δικαστής.

Τα επαγγέλματα
που αρμόζουν
στο παιδί Σκορπιό
είναι στρατιωτικός,
ψυχολόγος,
φαρμακοποιός,
αστυνομικός
(ντετέκτιβ).

Τα επαγγέλματα
που ταιριάζουν στο
Υδροχοάκι σας είναι
προγραμματιστής
Η/Υ, φωτογράφος,
γλωσσολόγος,
γραφίστας,
ακτινολόγος, μηχανικός
αεροσκαφών.

Τα επαγγέλματα
που αρμόζουν στο
Ψαράκι σας είναι
τραγουδιστής,
ναυτικός, πολιτικός.

(Πηγή: eportal.gr, με αλλαγές)

1

∆ιαβάστε το ζώδιό σας. Σας αρέσει κάποιο από τα επαγγέλματα που
προτείνει;
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Τι θα κάνω στη ζωή μου;
2

Τώρα χωρίστε τα επαγγέλματα σε δύο ομάδες, σύμφωνα με το παράδειγμα.

ο / η μηχανικός

ο λογιστής / η λογίστρια

Γιατί υπάρχουν πολλά επαγγέλματα που ανήκουν στην πρώτη ομάδα;
Συζητήστε στην τάξη.

3

Συμπληρώστε ο καθένας χωριστά το ακόλουθο ερωτηματολόγιο. Ο
καθηγητής / η καθηγήτρια μαζεύει όλα τα ερωτηματολόγια. Όλοι μαζί,
χωρίς να ξέρετε για ποιο πρόσωπο πρόκειται, προτείνετε ένα επάγγελμα
που να ταιριάζει στο προφίλ του. Στη συνέχεια ο καθηγητής αποκαλύπτει
το όνομα.

Μου αρέσει να δουλεύω μαζί με άλλους.

0

1

2

Θέλω να έχω συγκεκριμένο ωράριο.

0

1

2

Θέλω να μου λένε οι άλλοι τι πρέπει να κάνω.

0

1

2

Μου αρέσει να δουλεύω σε γραφείο.

0

1

2

Θέλω σταθερό μισθό.

0

1

2

Είμαι καλός στην επικοινωνία.

0

1

2

Ασχολούμαι με τη μουσική και τη ζωγραφική.

0

1

2

Φτιάχνω πολλά πράγματα με τα χέρια μου.

0

1

2

Μου αρέσει να ρισκάρω.

0

1

2

Μου αρέσει να ταξιδεύω.

0

1

2

Βαριέμαι εύκολα, δεν μπορώ να κάνω συνέχεια το ίδιο.

0

1

2

Μου αρέσει να εκφράζομαι με το σώμα μου.

0

1

2

Η καριέρα είναι για μένα το πιο σημαντικό στη ζωή μου.

0

1

2

Το επάγγελμα που σας διάλεξαν είναι αυτό που κι εσείς θα θέλατε;
Τελικά, πόση σχέση έχει το επάγγελμα με τα ζώδια;
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ο εργασιακό περιβάλλον και
Μεσιτικό γραφείο, προσφέροντας άριστ
ς. Η ύπαρξη μεταφορικού μέσου
ργάτε
συνε
ζητεί
,
οχές
αποδ
ικές
ικανοποιητ
51...
210-6
κρίνεται απαραίτητη. τηλ.

Xρηματιστηριακή εταιρεία
ζητεί δύο executive assista
nts. Απαραίτητα
προσόντα: πολύ καλός χειρ
ισμός της ελληνικής και της
αγγλικής γλώσσας,
άριστη γνώση Office Microso
ft ή internet. Για επικοινωνία
απευθυνθείτε:
τηλ. 210 632..., e-mail: mst
an@otenet.gr

∆ικηγορικό γραφ
είο ζητεί δικηγόρ
ο με εμπειρία 2
ετών. Πλήρης απ
-3
ασχόληση, υψηλ
ή αμοιβή, προοπτ
Βιογραφικά στο
ικές.
fax: 2310-339...

δουλειά, με μεγάλη
ΚΥΡΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΘΑΡΗ και έντιμη στην
ός, καθάρισμα,
βοηθ
κή
οικια
ως
σία
προϋπηρεσία ζητεί εργα
Παρασκευή, πρωινές ώρες,
σιδέρωμα, τακτικά Τετάρτη, Πέμπτη ή
, Κηφισιά, Πολιτεία, Εκάλη.
άριστες συστάσεις, περιοχές Ερυθραία
Τηλ. 6949-816...

Φιλόλογος με πολυετή πεί
ρα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθ
ήματα σε
μαθητές Γυμνασίου-Λυκεί
ου, ομαδικά ή ατομικά, τιμ
ές λογικές.
Χαλάνδρι – Χολαργός, τηλ
.: 270 661...

4

Tι μπορεί να σημαίνει; Συνδέστε τις φράσεις απο την αριστερή στήλη με
τις φράσεις από τη δεξιά στήλη.

1. το εργασιακό περιβάλλον
2. οι αποδοχές
3. τα προσόντα
4. η προϋπηρεσία /
η εμπειρία / η πείρα

5

α. οι γνώσεις που βοηθούν σε μια δουλειά
β. οι συνθήκες εργασίας
γ. η προηγούμενη εργασία σε παρόμοια δουλειά
δ. ο μισθός, τα χρήματα που
παίρνει κανείς σε δουλειά

∆ιαβάστε τις παραπάνω αγγελίες. θα μπορούσατε να βρείτε μια δουλειά για
τη Μαρία Καναβού; ∆ιαβάστε το βιογραφικό της στην επόμενη σελίδα και
αποφασίστε πού θα μπορούσε να ζητήσει δουλειά.
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Τι θα κάνω στη ζωή μου;

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ονοματεπώνυμο
Ημερ. Γέννησης
∆ιευθ. Επικοινωνίας
Τηλ. Επικοινωνίας
Email
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
1999 – 2003

ΚΑΝΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
06/07/1978
Καραολή & ∆ημητρίου 12
Πέραμα
6977412782
mar.ka@mail.gr

1996 – 1997

Πτυχίο Λογιστικής, Σχολή ∆ιοίκησης και
Οικονομίας, ΤΕΙ Χαλκίδας με Βαθμό Λίαν Καλώς (6,75)
Γραμματέων ∆ιοίκησης , Ιδιωτικό ΙΕΚ CARIERRA

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά

Πτυχίο Lower of Cambridge 1996

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
05/2004 – 07/2004
Σεμινάριο με Θέμα “Νέες Τεχνικές Μanagement
Ανθρώπινου ∆υναμικού”, υλοποιούμενο από τη
∆έλτα Singular Εκπαιδευτική, διάρκειας 400 ωρών.
ΓΝΩΣΗ Η/Υ
Καλό χειρισμό Word , Excel, Windows, Internet.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
10/2002 –03/2003
Πρακτική άσκηση στην Εμπορική Τράπεζα στη
∆ιεύθυνση Πειραιώς και Νήσων στο Τμήμα
Εμπλοκών.
02/2005 – 08/2005
Βοηθός Λογιστή σε Λογιστικό Γραφείο
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

6

1.
2.

3.
4.

7
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∆ιαθέσιμες εφόσον ζητηθούν

Σωστό ή λάθος;
Η Μαρία Καναβού τελείωσε οριστικά την εκπαίδευσή της
το 2003.
Γνωρίζει αγγλικά αλλά δεν μπορεί να το αποδείξει γιατί
δεν έχει το απαραίτητο δίπλωμα;
Η Μαρία Καναβού διαθέτει προϋπηρεσία.
∆υστυχώς οι προϊστάμενοί της στις προηγούμενες δουλειές της
δεν ήταν ευχαριστημένοι μαζί της.

Σ

Λ

Σ
Σ

Λ
Λ

Σ

Λ

Φαντάσου ότι μόλις τελείωσες το σχολείο και ψάχνεις για δουλειά. Φτιάξε
ένα σύντομο βιογραφικό σύμφωνα με το προηγούμενο.

Αν δεν καταφέρετε να βρείτε τη δουλειά των
ονείρων σας με την πρώτη, δεν χρειάζεται
να τα βάψετε και μαύρα! Η Μαντόνα, πριν
ασχοληθεί με τη μουσική και γίνει ένα από τα
σύμβολα της εποχής μας, εργαζόταν σε μια
αλυσίδα καταστημάτων που πουλούσαν καφέ
και ντόνατς. Όμως, πάντα ονειρευόταν να γίνει
διάσημη. Και η επιτυχία δεν άργησε να έρθει.

8

Ξέρετε άλλα παρόμοια παραδείγματα πλούσιων και διάσημων;

9

Αντιστοιχίστε τις λέξεις στην αριστερή στήλη με τις φράσεις στη δεξιά
στήλη.
1. χρειάζομαι
2. ονειρεύομαι
3. εργάζομαι
4. ασχολούμαι
5. έρχομαι
6. γίνομαι

10

α. κάνω κάτι σαν δουλειά ή σαν χόμπι
β. δουλεύω
γ. πλησιάζω
δ. περνάω από μια κατάσταση σε μια άλλη
ε. θέλω πάρα πολύ
στ. έχω ανάγκη

Κοιτάξτε τώρα τον ακόλουθο πίνακα. Μπορείτε να βρείτε και άλλα
ρήματα που είναι σαν το εργάζομαι;
πλένω

πλένομαι

-

εργάζομαι

σκέφτομαι,
2
1
Πριν (να) ασχοληθεί με το τραγούδι, δούλευε σε ένα καφέ.
(Πρώτα δούλευε σε ένα καφέ και μετά ασχολήθηκε με το τραγούδι)

11

Αλλάξτε τις προτάσεις ακολουθώντας τον προηγούμενο πίνακα.
1. Πρώτα έπλυνε τα πιάτα και μετά είδε τηλεόραση.
Πριν______________________________________________________________
2. Πριν να πάει σχολείο, έφαγε ένα μεγάλο πρωινό.
_________________________________________________________________
3. Πριν να φάμε, πλένουμε τα χέρια μας.
_________________________________________________________________
4. Πρώτα θα διαβάσουμε και μετά θα βγούμε έξω.
Πριν _____________________________________________________________
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Η ζωή στη δουλειά
Τα εργασιακά δικαιώματα των εγκύων γυναικών
Πολλές γυναίκες στη διάρκεια της καριέρας τους
έρχονται αντιμέτωπες με μια απολύτως φυσιολογική
εξέλιξη της ζωής τους. Την εγκυμοσύνη. Φυσικά δεν
υπάρχει κανένας λόγος επαγγελματικής ανησυχίας
μια και ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να
προστατεύσει την εργαζόμενη κατά τη συγκεκριμένη
περίοδο.
Καταρχάς την άδεια μητρότητας (τοκετού) δικαιούνται
όλες οι εργαζόμενες έγγαμες ή μη, που απασχολούνται
σε οποιαδήποτε εργοδότη με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου, ανεξαρτήτως του χρόνου προϋπηρεσίας και
της ιδιότητας με την οποία εργάζονται.
∆ιάρκεια απουσίας
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας από
1.1.2000 ανέρχεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες,
από τις οποίες οι οκτώ (8) χορηγούνται προ του
τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιπες εννέα (9)
μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Στη συνέχεια και για
δυο έτη από την ημέρα του τοκετού, η εργαζόμενη
μπορεί να μειώσει το ωράριο εργασίας κατά μια ώρα
την ημέρα, (και να πληρώνεται κανονικά) ή, αν έλθει
σε συμφωνία με τον εργοδότη της, να απουσιάζει δυο
ώρες την ημέρα για το διάστημα ενός έτους.
Απαγόρευση απόλυσης
Σύμφωνα με τον νόμο απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόλυση εργαζόμενης από τον
εργοδότη της, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της καθώς επίσης και για το διάστημα ενός έτους
μετά, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για απόλυση. Ως σπουδαίος λόγος όμως δεν μπορεί να
θεωρηθεί η μειωμένη απόδοση της εργασίας της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη.
Επίσης αν ψάχνετε για δουλειά ενώ είστε ήδη έγκυος, κανένας εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα
να προβάλει ως αιτία μη πρόσληψής σας την εγκυμοσύνη σας.
Αποδοχές κύησης
Οι εργαζόμενες κατά τη διάρκεια της απουσίας τους λόγω εγκυμοσύνης, τοκετού και λοχείας
θεωρούνται ότι βρίσκονται σε άδεια από νόμιμο κώλυμα και ως εκ τούτου δικαιούνται να
λάβουν τις αποδοχές τους από τον εργοδότη.
Η εργαζόμενη μητέρα λαμβάνει επίσης επιδόματα μητρότητας από το Ι.Κ.Α. καθώς και
συμπληρωματικές παροχές από τον ΟΑΕ∆, για το διάστημα που επιδοτείται από το Ι.Κ.Α.
Επιπλέον από τις ανωτέρω παροχές το Ι.Κ.Α. καταβάλλει και βοήθημα τοκετού, το οποίο
ανέρχεται σε 30 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

1

1.
2.

3.
4.
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(Πηγή: www.acme.gr, με αλλαγές)

Σωστό ή λάθος;
Το κείμενο αυτό αφορά τις γυναίκες που εργάζονται και
στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.
Άδεια μητρότητας μπορούν να πάρουν όλες οι εργαζόμενες
ανεξάρτητα από τον χρόνο που έχουν δουλέψει σε μια δουλειά.
Οι γυναίκες μπορούν να λείψουν από τη δουλειά τους μόνο
για το διάστημα μετά τη γέννηση του παιδιού.
Κατά τη διάρκεια της άδειάς της, η εργαζόμενη δεν έχει
το δικαίωμα να πληρώνεται από τον εργοδότη της.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

2

∆ιαβάστε τον πίνακα και διαλέξτε το σωστό.
η απόλυση / απολύομαι
η αποζημίωση
η παραίτηση / παραιτούμαι
το ημερομίσθιο
η άδεια
το ωράριο
οι αποδοχές / ο μισθός
το επίδομα
η σύνταξη
το εφάπαξ
η πρόσληψη / προσλαμβάνω

1. Για να μην τον απολύσουν / προσλάβουν, αναγκάστηκε να απολυθεί /
παραιτηθεί.
2. Επειδή έπιασα δουλειά πριν από τρεις μήνες, φέτος δεν θα πάρω άδεια /
αποζημίωση διακοπών.
3. Σε αυτή τη χώρα το επίδομα / εφάπαξ μητρότητας είναι από τα πιο υψηλά
στην Ευρώπη.
4. Στα 70 του όταν βγήκε στην πρόσληψη / σύνταξη πήρε και ένα εφάπαξ /
επίδομα 10.000 ευρώ.
5. Επειδή γέννησα πριν από τρεις μέρες έχω μειωμένο ημερομίσθιο / ωράριο.
6. Μόλις διορίστηκε αλλά ο μισθός / το επίδομά του ξεπερνά τα 3.000 ευρώ τον
μήνα.
Ξέρετε τι είναι το ΙΚΑ (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και ο ΟΑΕ∆
(Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού); Ποιοι αντίστοιχοι
οργανισμοί υπάρχουν στη χώρα σας;

3

Συνδέστε τις λέξεις στην αριστερή στήλη με τις σημασίες τους στη δεξιά
στήλη.
1. εισβάλλω
2. προβάλλω
3. διαβάλλω
4. μεταβάλλω
5. προσβάλλω
6. συμβάλλω
7. καταβάλλω
8. αναβάλλω
9. αμφιβάλλω
10.υπερβάλλω
11. εκβάλλω

α. διαφημίζω
β. αλλάζω
γ. αφήνω για αργότερα
δ. δεν είμαι σίγουρος
ε. τα παραλέω
στ. πληρώνω
ζ. κάνω κάποιον να αισθανθεί άσχημα,
η. μπαίνω με τη βία
θ. βοηθάω
ι. συκοφαντώ, κατηγορώ άδικα
κ. καταλήγω

4

Κυκλώστε το σωστό με βάση τον παραπάνω πίνακα.
1. Πότε εισέβαλαν / κατέβαλαν οι Ναζί στην Γαλλία;
2. Η θερμοκρασία δεν θα αναβληθεί / μεταβληθεί τα επόμενα εικοσιτετράωρα.
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3. Για να εγγραφείτε θα πρέπει να καταβάλετε / υποβάλετε στη γραμματεία το
ποσό των 20 ευρώ.
4. Το ματς με τη Λεβερκούζεν αναβλήθηκε / μεταβλήθηκε λόγω βροχής.
5. Μην αναβάλεις / υπερβάλεις, το πολύ να είναι μέχρι 1.80.
6. Εσύ πιστεύεις ότι θα τα καταφέρει; Εγώ προσωπικά πολύ υπερβάλλω /
αμφιβάλλω.
7. Αν δεν μπορείς να μεταβάλεις / να συμβάλεις στην εκστρατεία μας,
τουλάχιστον μην μπαίνεις εμπόδιο στις προσπάθειές μας.
8. Ο Αλέκος ήταν πολύ καλός υπάλληλος. Τον ανέβαλαν / διέβαλαν όμως στον
διευθυντή και έχασε τη θέση του.
9. Τα προϊόντα μας προβάλλονται / καταβάλλονται διαφημιστικά από όλα τα
μέσα.
10. Για πρόσεχε λίγο! ∆εν καταλαβαίνεις ότι με συμβάλλεις / προσβάλλεις με αυτά
που λες;
11. Ο Αμαζόνιος σε ποιον ωκεανό προσβάλλει / εκβάλλει;

Εργασιακές και διαπροσωπικές σχέσεις
Στην εποχή μας οι ιδιαίτερες
απαιτήσεις των εργοδοτών από τον
εργαζόμενο, η ευρύτερη στροφή
προς τον ξέφρενο καταναλωτισμό,
η ανάδειξη της ιδιωτικότητας,
δηλαδή της κοινωνικής στάσης «το
μόνο που μετράει είναι οι δικές μου
υποθέσεις» και η παντοδυναμία των
αγορών αφήνουν αυτονόητα το
στίγμα τους και στις διαπροσωπικές
σχέσεις στους χώρους εργασίας.
Ο εργαζόμενος καλείται να κερδίσει
περισσότερα χρήματα, να ανέλθει
στην ιεραρχία και πάνω από όλα
να μη χάσει τη δουλειά του! Έτσι
ο ένας στους τρεις εργαζόμενους
στην Ελλάδα ξεπερνά αρκετά τις
40 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα
και φυσικά το στρες κυριαρχεί στη ζωή του, λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων.
∆ιεθνώς η αύξηση του χρόνου και των απαιτήσεων της εργασίας είναι μεγαλύτερη.
Ακόμα και στο «ήρεμο λιμάνι» του ∆ημοσίου, οι εργασιακές σχέσεις αλλάζουν και η
εργασία εντατικοποιείται.
Ο αριθμός των ανθρώπων που ταυτίζουν τον εργασιακό και τον κοινωνικό
χώρο αυξάνεται συνεχώς. Έτσι στον χώρο του γραφείου πρέπει αναγκαστικά να
εξυπηρετηθούν και κοινωνικές ανάγκες, όπως η αναζήτηση φίλων και γνωριμιών.
Παράλληλα όμως το στρες, ο ανταγωνισμός και η καχυποψία υπονομεύουν το
εργασιακό περιβάλλον και ευθύνονται για την επιδείνωση των ανθρώπινων σχέσεων.
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Οι εργαζόμενοι, όπως καταγράφεται σε σχετικές έρευνες, θεωρούν σημαντικότερους
παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον κατά σειρά: 1) να τους φέρονται με σεβασμό
2) να υπάρχει καλή επικοινωνία και 3) να συνεργάζονται με φιλικά άτομα. Όμως
παραδέχονται παράλληλα ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση από αυτό που συμβαίνει στην
πραγματικότητα. Για πολλούς εργαζόμενους, άνδρες και γυναίκες, οι διαπροσωπικές
σχέσεις αποτελούν το σοβαρότερο αγχογόνο παράγοντα στην εργασία τους.
Για να βελτιωθούν οι εργασιακές διαπροσωπικές σχέσεις χρειάζεται πρώτα από όλα
να επανεξετάσουμε τη δική μας φιλοσοφία γύρω από την εργασία και το εργασιακό
περιβάλλον. Ίσως και η δική μας συμπεριφορά δεν ήταν πάντα η καλύτερη. Ας
σκεφτούμε τι μας ώθησε σε αυτό. Αν φανταστούμε πώς θέλουμε να μας φέρονται
στον εργασιακό χώρο, τότε έχουμε μια πρώτη εικόνα για το πώς να φερθούμε στους
συναδέλφους μας.
(Πηγή: http://e-psychologist.com)

5

∆ιαβάστε το κείμενο και απαντήστε στις ερωτήσεις.

1. Για ποιον λόγο οι άνθρωποι στις μέρες μας δημιουργούν φιλικές σχέσεις
στον χώρο δουλειάς τους;
2. Ποια στοιχεία θεωρούν οι άνθρωποι σημαντικά για ένα καλό εργασιακό
περιβάλλον;
3. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις διαπροσωπικές σχέσεις
στον χώρο δουλειάς μας;
Πιστεύεις ότι όσα γράφονται πιο πάνω έχουν εφαρμογή και στη δική σου
ζωή; Πόσο σημαντικό είναι το σχολείο για τις διαπροσωπικές σου σχέσεις;
Αντιμετωπίζεις παρόμοια προβλήματα; Εάν ναι, ποια;
παράλληλος, -η, -ο
βαθύς, -ιά, -ύ
διεθνής

παράλληλα

δευτερεύων, -ουσα, -ον
ευρύς, -εία, -ύ
παγκόσμια = παγκοσμίως
βέβαια = βεβαίως
κύρια = κυρίως

βαθιά
διεθνώς
δευτερευόντως
ευρέως

ιδιαίτερα # ιδιαιτέρως τέλεια
# τελείως
άμεσα
# αμέσως
ακριβά
# ακριβώς
απλά
# απλώς
ευχάριστα # ευχαρίστως

6

Συμπληρώστε τα κενά όπως το παράδειγμα.
1. Λοιπόν παιδιά εδώ θα σκάψετε όσο πιο _______________ (βαθύς) μπορείτε.
2. Είναι το μοναδικό πράγμα που μπορώ να κάνω ________ (παράλληλος) με την
δουλειά μου.
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Η ζωή στη δουλειά
3. Θέλουμε να τον προσλάβουμε ____________ (βασικός) γιατί είναι καλός στις
δημόσιες σχέσεις και _______________(δευτερεύων) γιατί είναι καλός στη
δουλειά του.
4. Αυτή η θεραπευτική μέθοδος αν και δεν είναι ___________(ευρύς) είναι
αποτελεσματική.
5. Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ___________ (διεθνής) γνωστός για τα έργα του.
6. Μερικές φορές οδηγεί πολύ __________ (γρήγορος) κι αυτό δεν μ’ αρέσει.

7

∆ιαλέξτε το σωστό.

1. Το χτεσινό γεύμα το πληρώσαμε πολύ ακριβά / ακριβώς.
2. Έχουμε ραντεβού στις 11.00 ακριβά / ακριβώς. Ελπίζω να μη με στήσεις όπως
την άλλη φορά.
3. Μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα / ιδιαιτέρως; Έχω κάτι πολύ σημαντικό να
σας πω.
4. ∆εν είναι ιδιαίτερα / ιδιαιτέρως έξυπνος. Ωστόσο, εργάζεται σκληρά και
σίγουρα θα τα καταφέρει.
5. Ένα τόσο σοβαρό θέμα πρέπει να το συζητήσουμε άμεσα / αμέσως. ∆εν πρέπει
να μάθει κανένας άλλος τίποτα για αυτό.
6. Γιάννη, κλείσε άμεσα / αμέσως το παράθυρο! Κρυώνω!
7. Μιλάει τέλεια / τελείως γαλλικά γιατί έζησε πολλά χρόνια στο Παρίσι.
8. Μα, καλά, είσαι τέλεια / τελείως χαζός; ∆εν μπορείς να
καταλάβεις ένα τόσο απλό πράγμα;
9. Μιλάει απλά / απλώς, γιατί θέλει να την καταλαβαίνουν
οι άλλοι.
10. ∆εν ήθελα να σε ενοχλήσω. Ήθελα απλά /
απλώς να σε ρωτήσω κάτι.
11. Ευχάριστα / Ευχαρίστως θα σας βοηθούσα,
αλλά αυτή τη στιγμή είμαι πολύ απασχολημένη.
12. Μίλησε τόσο ευχάριστα / ευχαρίστως, που
όλοι τους ηρέμησαν στη στιγμή.
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Μίλα πιο καθαρά!
Είναι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων,
δηλαδή φροντίζει για την εικόνα της εταιρείας προς τα έξω.
Α: Είμαι κουρασμένος Β: ∆ηλαδή δεν θα πάμε σινεμά.
με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι, εννοείς ότι

8

Συνδέστε τις φράσεις με τις επεξηγήσεις τους.

1. Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια
περνάει βαθιά κρίση.

α. δηλαδή όχι τρία, δυόμισι, αν
υπολογίσουμε τη φορολογία.

2. Η εταιρεία μας προσέλαβε φέτος
20 εργαζομένους.

β. ∆ηλαδή να αρχίσουμε να ψάχνουμε
για δουλειά...

3. Αποφάσισα να χάσω βάρος.

γ. δηλαδή ο γαμπρός μου.

4. Είναι ο άντρας της αδερφής μου,

δ. ∆ηλαδή τέρμα οι βραδινές έξοδοι.

5. Φέτος θα έχω δουλειά όλο το καλοκαίρι. ε. δηλαδή τους διπλούς από ό,τι πέρσι.
6. Η φετινή σας αύξηση θα είναι 3%.

9

στ. ∆ηλαδή πάνε οι διακοπές.

∆ιαλέξτε από τον παρακάτω πίνακα και συμπληρώστε τα κενά με τον
σωστό τύπο.
το έργο
εργάζομαι
η εργασία
εργατικός, -ή, -ό
εργοδότης, -τρια εργασιακός, -ή, -ό το εργοστάσιο
εργάσιμος, -η, -ο
ο / η εργασιομανής
ο εργάτης / η εργάτρια
ο εργαζόμενος / η εργαζόμενη
η απεργία
η ανεργία

10

∆ιαλέξτε το σωστό.

1. Ο Γιάννης είναι πολύ έξυπνος, αλλά δεν είναι αρκετά εργάσιμος / εργατικός.
2. Φέτος δεν θα πάρετε άδεια περισσότερη από 12 εργάσιμες / εργατικές μέρες.
3. Όλοι οι εργαζόμενοι / εργοδότες της εταιρείας αποφάσισαν να κάνουν
απεργία / ανεργία την επόμενη Πέμπτη.
4. Σε αυτό το έργο / εργοστάσιο κατασκευάζονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
5. Ο διευθυντής μας είναι συμπαθητικός άνθρωπος, αλλά πάρα πολύ κακός
εργοδότης / εργάτης.
6. Σαν εργαζόμενος / εργοδότης, θα έπρεπε να γνωρίζεις τα βασικά εργασιακά /
εργατικά σου δικαιώματα.
7. Έρχεται το πρωί στις 7.00, φεύγει το βράδυ στις 9.00 κι εσύ συνεχίζεις να
επιμένεις πως δεν είναι εργασιομανής / εργασιακός;
8. Αυτό εδώ το σπίτι μόνος μου το έφτιαξα. Είναι έργο / εργασία των χεριών μου.
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Μορφές σύγχρονης δουλείας
Η παιδική εργασία δεν είναι μόνο
ένα φαινόμενο του Τρίτου Κόσμου
1. Τα στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν
στη διάσκεψη του Όσλο (1997)
καταρρίπτουν έναν από τους μύθους
της παιδικής εργασίας, ότι δηλαδή είναι
«προνόμιο» μόνο των φτωχών κρατών,
ότι τα περισσότερα παιδιά εργάζονται
σε εξαγωγικές βιομηχανίες κάτι που
μπορεί να αλλάξει μέσα από κυρώσεις και
μποϋκοτάζ.
2. Τα στοιχεία της Unicef μας επιβεβαιώνουν για το αντίθετο.
Μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα
με τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς
περίπου το 25% των 11χρονων και
περίπου το 66% των 14χρονων παιδιών
εργάζονται, παρακολουθώντας παράλληλα
και τα σχολικά του μαθήματα. Στη Μεγάλη
Βρετανία η εργασία επιτρέπεται από την
ηλικία των 13 ετών, ενώ στο Νότιο Λονδίνο
σε εργατικές λαϊκές συνοικίες το 40% των
παιδιών εργάζονται. Ακόμα, στη Γερμανία
εργάζονται 600.000 παιδιά, από τα οποία
- σύμφωνα με τη ∆ιεθνή Οργάνωση
Εργασίας - 300.000 παιδιά είναι τουρκικής
υπηκοότητας. Στην Ισπανία η παιδική
εργασία αφορά 200.000 άτομα. Η αύξησή
της επιταχύνθηκε μετά την ψήφιση από την
κυβέρνηση ενός νόμου που καταργούσε
τους μέχρι τότε υπάρχοντες περιορισμούς
για τις μαζικές απολύσεις.
Ακόμα, στην αγροτική οικονομία των
ΗΠΑ, μόνο στην πολιτεία της Καλιφόρνιας,
απασχολούνται μισό εκατομμύριο παιδιά
από την Κεντρική Αμερική. Στις φυτείες,
στα σύνορα με το Μεξικό, παιδιά μόλις
4 χρόνων, πληρώνονται 2 δολάρια για
12ωρη «εργασία». Όλες μάλιστα οι
εκτιμήσεις συγκλίνουν με την πρόγνωση
της νέας παγκόσμιας τάσης: η παιδική

εργασία θα αυξηθεί.
3. Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει πολλές
προσπάθειες για την κατάργηση της
παιδικής εργασίας. Όμως, οι απόψεις
διίστανται.
∆ιατυπώνεται, για παράδειγμα, η άποψη,
ότι η μοναδική διέξοδος στο πρόβλημα
είναι ένα άμεσο τέλος στη συμμετοχή
των ανηλίκων σε εργοστάσια, φάρμες και
οικογενειακές επιχειρήσεις. Όμως από
την άλλη πλευρά υποστηρίζεται ότι μια
τέτοια οπτική αδυνατεί να κατανοήσει
ότι οι ανήλικοι εργαζόμενοι αποτελούν
τμήμα της οικονομικής και κοινωνικής
πραγματικότητας, ιδιαίτερα στις χώρες του
λεγόμενου Τρίτου Κόσμου. «Ο 15χρονος
Ντίμπου, από τη Σενεγάλη δήλωσε στο
συνέδριο του Όσλο το 1997 να μην
αποφασιστεί η κατάργηση της παιδικής
εργασίας διότι τότε οδηγούνται πολλά
παιδιά στην πείνα, την εγκληματικότητα
και την πορνεία».
(Πηγή: http://www.inegsee.gr, με αλλαγές)

1

1. Ποιος μύθος σχετικά με την παιδική εργασία αμφισβητείται στο
κείμενο; Αναφέρετε παραδείγματα.
2. Μπορεί να υπάρξει σύμφωνα με το κείμενο μια ομοιογενής πολιτική
αναφορικά με την παιδική εργασία. Αιτιολογήστε την άποψή σας.
Έχεις εργαστεί ποτέ; Ποια ήταν η εμπειρία σου; Συζητήστε
στην τάξη.
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2

Βρείτε συνώνυμα στο κείμενο για τις ακόλουθες λέξεις ή φράσεις.

διαψεύδουν (1) ___________________________________________________
που δεν μπορείς να την αποφύγεις (1) _______________________________
ποινές, τιμωρίες (1) _______________________________________________
ήπιους (2) _______________________________________________________
έγινε με πιο γρήγορους ρυθμούς σε σχέση με πριν (2) ___________________
καταλήγουν στο ίδιο σημείο, συμφωνούν (2) ___________________________
είναι αντίθετες, διχάζονται (3) ______________________________________
λύση (3) _________________________________________________________
δεν μπορεί (3) ____________________________________________________

3

Σχολιάστε τον πίνακα:

Πηγή: http://www.inegsee.gr, με αλλαγές

1. Ποιες περιοχές έχουν τα υψηλότερα ποσοστά αποχής από την
εκπαίδευση; Γιατί;
2. Σε ποια κατηγορία (αναπτυγμένες / αναπτυσσόμενες κ.λπ.) κατατάσσεται
η χώρα σας; Ποια είναι τα κριτήρια μιας τέτοιας κατάταξης;
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Μορφές σύγχρονης δουλείας
Αντιλήψεις για την παιδική εργασία στην Ελλάδα
• Η παιδική εκμετάλλευση είναι μία έννοια που συνδέεται, στη χώρα μας, με
την παιδική εργασία, αλλά και με την
παιδική πορνεία.
• Οι επτά σε κάθε εκατό Έλληνες, δήλωσαν ότι έχουν υπόψη τους κάποιο
ή κάποια παιδιά που είχαν πέσει θύματα εκμετάλλευσης.
• Εξ όσων γνωρίζουν θύματα παιδικής εκμετάλλευσης οι μισοί (49,2%)
αναφέρθηκαν σε περιστατικά παιδικής εργασίας, το 33,8% αναφέρθηκε σε περιστατικά πορνείας και το
15,4% σε άλλες μορφές εκμετάλλευσης.
• Ως πιο ευάλωτα στην παιδική εκμετάλλευση θεωρούνται τα παιδιά των μεταναστών /
προσφύγων (45,4%), ακολουθούν τα παιδιά διαλυμένων οικογενειών 31,1% και τέλος
αναφέρονται παιδιά των τσιγγάνων με ποσοστό 14,8%.
• Ο εξαναγκασμός από τους γονείς για ίδιο οικονομικό όφελος θεωρείται ως η σημαντικότερη αιτία για το φαινόμενο της παιδικής εργασίας (53,3%).
• Ως δεύτερη σε σημαντικότητα αιτία παιδικής εργασίας αναφέρεται η ύπαρξη οργανωμένων παράνομων κυκλωμάτων (26,6%).
• Η πλειοψηφία των Ελλήνων πιστεύει ότι τόσο οι περιπτώσεις της παιδικής εργασίας,
όσο και οι περιπτώσεις της παιδικής πορνείας είναι τόσες πολλές στην χώρα μας, ώστε
αποτελούν κοινωνικά προβλήματα.
• Ωστόσο, μόνο το 30,5% θεωρεί ότι η παιδική εκμετάλλευση στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
• Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 7 περίπου στους 10 Έλληνες κρίνουν τη νομοθεσία, που υπάρχει στη χώρα μας γύρω από το θέμα της παιδικής εκμετάλλευσης, ως ανεπαρκή.
(Πηγή: http://www.unicef.gr, με αλλαγές)

4

Ποιες είναι οι απόψεις για την παιδική εργασία στη χώρα σας; ∆ουλεύοντας
όλοι μαζί, φτιάξτε ένα ερωτηματολόγιο που να αντιστοιχεί στα θέματα
που θίγονται στην προηγούμενη έρευνα-έκθεση. Στη συνέχεια ζητήστε
από πέντε ενηλίκους ο καθένας να απαντήσουν στα ερωτήματα αυτά.
Επεξεργαστείτε τα αποτελέσματα συντάσσοντας μια παρόμοια έκθεση.

5

∆ιαλέξτε μια από τις επόμενες λέξεις και συμπληρώστε τα κενά.
η κοινότητα
η ταυτότητα
η πατρότητα
η υπηκοότητα

η εγκληματικότητα
η αθλιότητα
η υποκειμενικότητα
η αδελφότητα

πατρότητας
1. Τώρα που έγινε μπαμπάς θα γνωρίσει τις χαρές της ___________________.
2. Τέτοιες _______________ μόνο σε αυτή την εφημερίδα μπορεί να διαβάσει κανείς.
3. Στη συνάντηση συμμετέχουν εκπρόσωποι δήμων και ____________ της περιοχής.
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4. ∆ιαβατήριο δυστυχώς δεν έχω, αλλά έχω την ___________________ μου.
5. Στο διαβατήριο αναγράφεται και η ______________ του κατόχου.
6. Η επιστημονική σκέψη προσπαθεί να κρατά τις αποστάσεις της από την ______
_____________, όχι πάντα με επιτυχία.
7. Θέλεις να γίνεις μέλος της ___________________ μας;
8. Εδώ και δέκα χρόνια η _______________έχει αυξηθεί δραματικά στη γειτονιά μας.

6

Με ποια ή ποιες μορφές εργασίας μπορεί να σχετίζονται οι ακόλουθες
προτάσεις; Αποφασίστε σχετικά και συζητήστε στην τάξη.
1. η χειρωνακτική εργασία
2. η πνευματική εργασία
3. η κατ’ οίκον εργασία
4. η μισθωτή εργασία
5. η ανειδίκευτη εργασία

6. η εξειδικευμένη εργασία
7. η εποχιακή εργασία
8. η εργασία «με το κομμάτι»
9. η «μαύρη» εργασία
10. η τηλεεργασία

α. Νομίζω ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε. Μπορούμε τώρα να αρχίσουμε το κείμενο
για το συνέδριο.
β. Θα σας στείλω με μέιλ την έκθεση και όταν περάσω από το γραφείο
τακτοποιούμε και το οικονομικό.
γ. Λοιπόν, με το δώρο των Χριστουγέννων, μπορούμε να εξοφλήσουμε το δάνειο.
δ. Τον Οκτώβριο δουλεύουμε στις ελιές. Και μετά πάλι τον Απρίλιο.
ε. Έφτιαξα δέκα πουκάμισα σήμερα. Θα πληρωθώ καλά.
στ. Θα του φέρω την Επιθεώρηση Εργασίας να δει που δεν με ασφαλίζει.
ζ. Όχι, να χειριστώ την μπουλντόζα δεν ξέρω, αλλά μπορώ να καθαρίσω τα μπάζα.
η. Χειριστής μπουλντόζας είμαι, δεν είμαι εδώ για τα μπάζα.
Ποιες μορφές εργασίας σχετίζονται μεταξύ τους; Ποιες είναι πιο
επικερδείς; Ποιες έχουν καλύτερους όρους εργασίας; Ποιες έχουν
μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή;
Το σύγχρονο δουλεμπόριο αποτελεί μια ειδεχθή μορφή
παραβίασης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ταυτόχρονα αποτελεί μια ευμετάβλητη και δύσκολα ελεγχόμενη
μορφή διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Η εμπορία
ανθρώπων καταρρακώνει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ενισχύει
τη διαφθορά και αντλεί τεράστια κέρδη που διοχετεύονται σε
διεθνή δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος. Υπονομεύει επίσης
την ανθρώπινη ασφάλεια και την αναπτυξιακή προοπτική σε
πολλές περιοχές του κόσμου.
Για τις ευπαθείς ομάδες παιδιών, γυναικών που διαβιούν
σε φτωχές χώρες, ή εγκαταλείπονται μετά από ένοπλες
συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές, ο εφιάλτης
συνεχίζεται. Η ισοπέδωση του κοινωνικο-οικογενειακού ιστού και της έννομης τάξης
έχει ως αποτέλεσμα την απότομη εκροή προσφύγων και μεταναστών προς την ∆ύση.
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Μορφές σύγχρονης δουλείας
Πολλοί από αυτούς πέφτουν θύματα απάνθρωπης εκμετάλλευσης από εγκληματικά
δίκτυα διακινητών που εμπορεύονται την
ανθρώπινη ζωή, διοχετεύοντας στις αγορές
της ∆ύσης πάσης φύσεως «ανθρώπινα
καταναλωτικά προϊόντα».
Όταν το σωματεμπόριο παρουσίασε ύφεση
τη δεκαετία του 1980, τα ανήλικα παιδιά
της ΝΑ Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης
προωθήθηκαν στην αγορά της ∆ύσης
και εκτόξευσαν τον τζίρο σε πρωτοφανή
επίπεδα. Το οργανωμένο έγκλημα
και η αδυσώπητη λογική της αγοράς,
διαστρεβλώνει τους νόμους προσφοράς και
ζήτησης φτηνού και ευέλικτου εργατικού
δυναμικού. Σε αυτό το ιδιότυπο καθεστώς
σύγχρονης δουλείας τα θύματα σεξουαλικής
ή εργατικής εκμετάλλευσης δεν κοστίζουν
τίποτα καθώς τους έχει αφαιρεθεί το
διαβατήριο, κακοποιούνται, απειλούνται
τόσο τα ίδια όσο και οι οικογένειές τους.
Ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός από
το εργατικό δυναμικό που καταφθάνει
παράνομα δια θαλάσσης, καταλήγει σε αποθήκες καταναγκαστικής εργασίας στις
μητροπόλεις της ∆ύσης. Είτε με απαγωγές, είτε με απατηλά μέσα, παρασύρουν
απεγνωσμένους ανθρώπους που το όνειρό τους να απελευθερωθούν από την ανέχεια
μετατρέπεται στον χειρότερο εφιάλτη.
(Πηγή: www.mfa.gr, με αλλαγές)
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1. Πώς χαρακτηρίζει το εμπόριο ανθρώπων στον πρόλογο του κειμένου;
2. Ποιες πληθυσμιακές ομάδες, και από ποιες περιοχές του πλανήτη,
κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν θύματα του σύγχρονου
δουλεμπορίου;
3. Ποιες μορφές παίρνει η εκμετάλλευση των θυμάτων των σωματεμπόρων;
4. Ποιες μεθόδους εφαρμόζουν οι σύγχρονοι δουλέμποροι; Πώς
«στρατολογούν» τα θύματά τους;
το καθεστώς

το φως

το γεγονός

το καθεστώς

το φως

το γεγονός

του καθεστώτος

του φωτός

του γεγονότος

τα καθεστώτα

τα φώτα

τα γεγονότα

τα καθεστώτα

τα φώτα

τα γεγονότα

των καθεστώτων

των φώτων

των γεγονότων
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∆ιαβάστε τον πίνακα και συμπληρώστε τα κενά με τη σωστή λέξη.

καθεστώτα
1. Τα ολοκληρωτικά __________________
(καθεστώς) παραβιάζουν κατάφωρα τα
ανθρώπινα δικαιώματα.

2. Γιατί έχεις ανάψει όλα ____________ (φως) μες στο σπίτι;
3. Αυτό το _______________ (γεγονός) είναι ασήμαντο, πίστεψέ με.
4. Ξέρεις ποια είναι η ταχύτητα του ________________ (φως);
5. Ποιος μπορεί να μας πει ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ολοκληρωτικών
__________________ (καθεστώς).
6. Ο στρατηγός αυτός ανέτρεψε τη νόμιμη κυβέρνηση της χώρας και επέβαλε ένα
αυταρχικό _________________ (καθεστώς) διακυβέρνησης που τερματίστηκε
με το θάνατό του.
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Συμπληρώστε τα κενά με μια από τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις.
πάντως, εκτός κι αν, μια και, αφού, αλλά και, ακόμα κι αν, εξάλλου, αν και

πάντως θα κάνω ό,τι μου πει
1. Εσείς μπορείτε να αρνηθείτε να πάτε. Εγώ ____________
ο διευθύνων σύμβουλος.
2. .__________ θα περάσουμε από την Αθήνα, δεν πάμε να δούμε τον παλιό μας
συνάδελφο, τον Μάκη;
3. ________________ μου έκανε αύξηση 10%, και πάλι δεν θα δεχόμουνα να
μείνω σε αυτή τη θέση.
4. Όχι μόνο έχει οργανωτικές ικανότητες, ___________ είναι πολύ καλός στις
δημόσιες σχέσεις.
5. ____________ τη θέλεις τόσο πολύ τη δουλειά, γιατί δεν κάνεις κάποιες
υποχωρήσεις στο οικονομικό μέρος;
6. ∆εν με πειράζει και πολύ που θα πρέπει να ταξιδεύω. Εξάλλου, όταν είσαι στο
εξωτερικό, ο μισθός είναι σχεδόν διπλάσιος.
7. _____________ ήθελε πολύ τη δουλειά, αποφάσισε να πει όχι γιατί δεν του
άρεσε το εργασιακό περιβάλλον.
8. Σίγουρα θα με προσλάβουν, ____________ βρουν κάποιον με περισσότερα
προσόντα.
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