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Άσκηση 1. 

Γίνετε ζευγάρια, διαβάστε με προσοχή το κείμενο στην άσκηση 2 (σελ. 

302-303) και στον πίνακα που ακολουθεί σημειώστε [Σ] για τις ΣΩΣΤΕΣ 

προτάσεις που συμφωνούν με το κείμενο ή [Λ] για τις ΛΑΘΟΣ 

προτάσεις που δεν συμφωνούν.  

 

1. Το βασικό συναίσθημα των υποψηφίων που δίνουν 

πανελλαδικές είναι το άγχος.  
Σ  

2. Μη διαβάζεται πολύ καλά την ύλη των εξετάσεων και 

προσπαθήστε να μη μειώσετε το άγχος σας.  

  

3. Ξεκινήστε τις επαναλήψεις από το ίδιο σημείο.    

4. Συνήθως τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου τα 

μαθαίνουμε καλύτερα, γιατί είμαστε πιο 

ξεκούραστοι. 

  

5. Προσπαθήστε να τα ξέρετε νεράκι, χωρίς να 

καταλαβαίνετε τι διαβάζετε.  

  

6. Καθαρίστε το γραφείο σας. Ακούτε μουσική. 

Κρατήστε σημειώσεις με τα σημεία που πρέπει να 

θυμάστε.  

  

7. Την ημέρα των εξετάσεων χρησιμοποιήστε δύσκολες 

στρατηγικές.  

  

8.  Συμμετέχετε στις εξετάσεις με άγχος!   

Άσκηση 2. 

Διάβασε προσεκτικά το κείμενο στην άσκηση 8 (σελ. 309) και γράψε 

στους παρακάτω πίνακες ένα τίτλο για την κάθε μία συμβουλή που 

αφορά τους εξεταστές των πανελλαδικών εξετάσεων.  

 

 

 

 1η συμβουλή  



 

 

 

 

 

Άσκηση 3. 

Γίνετε ζευγάρια, διαβάστε με προσοχή το κείμενο στην άσκηση 3 (σελ. 

317).  

Βήμα 1ο  

Γράψτε στους παρακάτω πίνακες ένα τίτλο για την κάθε μία 

συμβουλή που αφορά τους γονείς για την πρωινή προετοιμασία των 

παιδιών τους στο ξεκίνημα του σχολείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2η συμβουλή  

3η συμβουλή  

1η συμβουλή  

3η συμβουλή 

 

2η συμβουλή 

_________________________

_________________________

________________________- 

____________________

____________________

____________________ 

____________________

____________________

____________________ 



Βήμα 2ο  

Γράψτε στους παρακάτω πίνακες γιατί θεωρείτε σωστές τις 

παραπάνω συμβουλές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άσκηση 4. 

Διάβασε με προσοχή το κείμενο στην άσκηση 8 (σελ. 323) και 

απάντησε στις ερωτήσεις. 

Ποιο βιογραφικό θεωρείται καλό;  

Πότε ένα βιογραφικό πετυχαίνει το στόχο του;  

Πού βοηθάει το ευρωπαϊκό βιογραφικό; 

Γιατί είναι σημαντική η επιστολή που συνοδεύει το βιογραφικό;  

Γιατί οι μεγάλες εταιρείες ζητούν διαδικτυακές αιτήσεις εργασίας;  

Τι πρέπει να προσέξουμε σε μια συνέντευξη για την επιλογή προσωπικού;  

Άσκηση 5. 

Διάβασε προσεκτικά το κείμενο στην άσκηση 1 (σελ. 334). 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_ 

1η συμβουλή  

2η συμβουλή  

3η συμβουλή  

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_ 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_ 



Βήμα 1ο  

Συμπλήρωσε με λέξεις/φράσεις στους παρακάτω πίνακες τα 

προσόντα ενός καλού δασκάλου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 2ο  

Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

Γιατί οι κακοί δάσκαλοι στέκονται εμπόδιο στην πρόοδο και τη μόρφωση των 

παιδιών;  

Γιατί οι καλοί δάσκαλοι είναι οι αρχή μιας επιτυχημένης επαγγελματικής ζωής; 

Γιατί ο δάσκαλος πρέπει να παρακολουθεί συνέχεια τις εξελίξεις στο επάγγελμά 

του;  

Γιατί ο δάσκαλος πρέπει να έχει ταλέντο και καλό χαρακτήρα; 

Ποια είναι η δική σου γνώμη για το επάγγελμα του δασκάλου; 

Προσόντα ενός καλού δασκάλου 


