Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
Άξονας Προτεραιότητας 1:

Επιστημονικός υπεύθυνος:

Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση II.
Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης
στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα
για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα
ατόμων ειδικών κατηγοριών.
Προγράμματα ένταξης παιδιών με πολιτισμικές και
γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Ένταξη παιδιών των ομάδων - στόχων: μουσουλμάνων.
τσιγγάνων, παλιννοστούντων, αλλοδαπών, ομογενών στο σχολείο.
Ένταξη των παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο
για την Α/θμια εκπαίδευση.
Ευρωπαϊκή Ένωση - ΕΚΤ
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΥΠΕΠΘ Ειδική Γραμματεία Π.Ο.Δ.Ε.
Ειδική Γραμματέας: Ισμήνη Κριάρη
Διεύθυνση Γ ΚΠΣ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επιτροπή Ερευνών
Τμήμα Φ.Π.Ψ.
Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου
Ιλίσια 15784
Τηλ.: 210-7277522
E-mail: information@keda.gr
Καθ. Ιωάννης Κ.Καράκωστας

Επιστημονικός σχεδιασμός:

Αφροδίτη Βάσσου

Υπεύθυνη δράσης:

Αφροδίτη Βάσσου

Ομάδα συγγραφής:

Σοφία Αποστολοπούλου
Αφροδίτη Βάσσου
Χρυσαυγή Γλενη
Εύη Γεωργιάδου
Ευάγγελος Μακρής
Σοφία Παλιούρα
Ιωάννης Ντελής-Σμυρίλιος

Εικονογράφηση:

Λιάνα Μερτζάνη

Γλωσσική και Φιλολογική Επιμέλεια

Τζένη Πανταζή

Μέτρο 1.1:
Ενεργεία 1. 1.1.:
Κατηγορία πράξεων 1.2.1α:
Πράξη:
Χρηματοδότηση:
Φορέας παρακολούθησης:

Φορέας υλοποίησης:

1η έκδοση
Το 6ι6λίο δημιουργήθηκε στο ατελιέ MULTIMEDIA ΑΕ
Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΕΠΕΕ
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Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
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^ 1 1. Κοιτάζουμε τους παρακάτω τίτλους κειμένων και σχολιάζουμε το

περιεχόμενο τους. Σκεφτόμαστε τι μπορεί να είναι και έτσι
ανακαλύπτουμε τη φράση που κρύβεται στην αρχή της σελίδας.

ΧΑΘΗΚΕ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΒΡΕΘΗΚΕ

#2.

Τέτοια κείμενα υπάρχουν:

Π σε εφημερίδες

Π

σε σχολικά βιβλία

D σε σελίδες του διαδικτύου

D

στον δρόμο

Π στο περίπτερο

Π στη θάλασσα

Συζητάμε για το πού αλλού μπορούμε να βρούμε και να
(3. διαβάσουμε
τέτοια κείμενα.
Τέτοια κείμενα μπορούμε επίσης να βρούμε σε
\ \ \

* * & μικρές αγγελίες;
Τις λέμε μικρές γιατί

6

ft 5.

Βρίσκουμε είδη αγγελιών και τις γράφουμε στον παρακάτω
πίνακα.

μικρές αγγελίες

C6 6.

Συζητάμε και γράφουμε τα χαρακτηριστικά που έχουν οι μικρές
αγγελίες.

Είναι μικρές,

c

7.

Φτιάχνουμε ένα χαρτόνι για κάθε είδος αγγελίας.
Βάζουμε έναν τίτλο για κάθε είδος.

π.χ.

^ ΐ > Ψάχνουμε στις εφημερίδες και τα περιοδικά που έχουμε φέρει
και:

α) βρίσκουμε αγγελίες που να ταιριάζουν με τις κατηγορίες που
έχουμε βρει,

Χ
< \

β) κόβουμε τις αγγελίες,

γ) τις ταξινομούμε, δηλαδή τις χωρίζουμε στις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν,

δ) τις τοποθετούμε στο σωστό χαρτόνι.
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8. ^"^CSQ^ Παρατηρούμε τις αγγελίες και συζητάμε για τη χρησιμότητα
τους στην καθημερινή μας ζωή.

Πώς μας εξυπηρετούν ή μας διευκολύνουν;
Σε τι;

Μήπως τελικά δεν είναι και τόσο μικρές;
Συζητάμε και γράφουμε την άποψη μας.

iiKpqiw
7/

Δεν ξεχνάμε πως κάθε φορά
πρέπει να αιτιολογούμε τη γνώμη μας!

ί9 -

Φτιάχνουμε δικές μας μικρές αγγελίες και συμπληρώνουμε τα
ρήματα με τα στοιχεία που πιστεύουμε πως θα μπορούσαν να
ταιριάζουν σε κάθε κατηγορία.
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
^

10

^

^

^

^

^

^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Λ

fio.

Κοιτάζουμε προσεκτικά τις παρακάτω αγγελίες και
ανακαλύπτουμε σε ποια κατηγορία ανήκουν.

ενοικιάζεται δυάρι στην
Πλατεία Βίκτωρ, ας
επί της Μ,χ. Βόδα Διαμπερές ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
3αρι, 90τμ, στον 2ο όροφο στην οδό
60 τ.μ. 3ος όροφος 280ε.
Σερρών
επιπλωμένο και με ηλεκτρικές
Τηλ. 2/0 3232323
συσκευές, ευήλιο, ευάερο και χωρίς
κοινόχρηστα. Κατά προτίμηση σε 2
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΘΗΝΑ
φοιτητές. Τιμή λογική. Πληροφορίες
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 Τ.Μ.
κα. Μαρία. Τηλ. 2810 353535
2 υ/δ, 3ος όροφος, 2 μπάνια,
διαμπερές, κήπος, γωνιακό,
σίΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλαμαριά (οδός
πάρκιν, μεγάλη βεράντα,
Καυκάσου), διαμέρισμα 103 τ.μ.,
φρεσκοβαμμένο.
/ος όροφος, Βέρμανση,
2 δωμάτια, σαλοτραπεζαρια,
κουζίνα, αποΒηκη, θέση πάρκιν,
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
τζάκι,
500 ευρώ Τηλ. 23/026/26/
ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΟΥΝΤΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΟΔΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΤΙΜΗ
ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 300 ΕΥΡΩ
Τηλέφωνο: 28410 989898

Σκόπελος πωλείται οικία στο
Παλιό Κλήμα Σκοπέλου
60τ.μ. με κήπο 30τ.μ.Τιμή 35.000
Ευρώ. Τηλ. 24240 4424424

Σε ποιες περιπτώσεις γράφουμε τέτοιες αγγελίες;

"

11.

Υπογραμμίζουμε τις λέξεις που δεν γνωρίζουμε και βρίσκουμε
τη σημασία τους με τη βοήθεια του λεξικού.

—

c

12. Στις αγγελίες αυτές υπάρχουν πολλές λέξεις που δεν είναι
ολόκληρες, αλλά είναι μισές ή λείπουν γράμματα.
Αφού τις εντοπίσουμε, προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί
συμβαίνει αυτό στις αγγελίες.
Στη συνέχεια γράφουμε στην αριστερή στήλη τις λέξεις που
βρήκαμε και στη δεξιά τις λέξεις ολόκληρες.

τ. μ.

12

τετραγωνικό μέτρο

[13.

Ξαναδιαβάζουμε με προσοχή τις αγγελίες. Ανακαλύπτουμε και
γράφουμε τα στοιχεία που είναι βασικά και απαραίτητα, για να
φτιάξουμε μια αγγελία για κατοικία.

Στοιχεία: Τετραγωνικά μέτρα, όροφος,

\

Γ14.
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Με τη βοήθεια του λεξικού φτιάχνουμε οικογένειες λέξεων.

Ενοίκιο

Κατοικία

<(^>

Γ15. Χωρίζουμε τις σύνθετες λέξεις των αγγελιών και βρίσκουμε τις
λέξεις από τις οποίες είναι φτιαγμένες.
.—\
Διαμπερές V " " 1 ^
Ευάερο <^-ν>

Δια

ο,^ν
^
^

Ευήλιο ζ^>

^

Κοινόχρηστα <^>

1 ^

Σαλοτραπεζαρία
Φρεσκοβαμμένο

περνώ

^<

<Γ^)>

%^
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16.

Παρατηρούμε τις παρακάτω κατηγορίες αγγελιών.

Πωλήσεις Κατοικιών
Πωλήσεις Επαγγελματικών Χώρων
Πωλήσεις Εξοχικών Κατοικιών
Ενοικιάσεις Κατοικιών
Ενοικιάσεις Επαγγελματικών Χώρων
Ενοικιάσεις Εξοχικών Κατοικιών
Λυόμενα και Προκατασκευές
Μεταφορές - Μετακομίσεις

ΒΟΛΟΣ οδός
Άνθιμου Γαζή, διαμέρισμα
60 τ.μ., 3ος όροφος,
δυάρι, πωλείται
Πληροφορίες:
24210 361212
ΚΕΡΚΥΡΑ , οικία 90 τ.μ.,
σοφίτα, κελάρι,
αυλή 100 τ.μ., κήπος 80
τ.μ., φως, νερό
πωλείται Πληροφορίες:
26610 565656

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ γκαρσονιέρα
30 τ.μ., μπαλκόνι με θέα
ενοικιάζεται
Πληροφορίες:
22860 494949

ΠΑΤΡΑ , οδός Γερμανού,
κατάστημα 92 τ.μ., ισόγειο,
πωλείται Πληροφορίες:
2610 453131
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α) Συζητάμε για κάθε
κατηγορία ξεχωριστά. Τι
περιλαμβάνει κάθε μια
κατηγορία;
β) Ψάχνουμε στις
παρακάτω αγγελίες και
βρίσκουμε σε ποια από
τις διπλανές κατηγορίες
ταιριάζουν;

ΚΑΤΕΡΙΝΗ λυόμενη
μονοκατοικία 40 τ.μ., σε
οικόπεδο 190 τ.μ., πωλείται
Πληροφορίες:
23510 868686
ΛΕΥΚΑΔΑ
Μεταφορική εταιρία
αναλαμβάνει μετακομίσεις,
τιμές λογικές
Πληροφορίες: 26450 91919
ΕΥΒΟΙΑ , μαγαζί 85 τ.μ.,
για καλοκαιρινή σεζόν,
ισόγειο, ενοικιάζεται
Πληροφορίες: 22210 76767

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
διαμέρισμα 70 τ.μ.,
1ος όροφος, τριάρι για
φοιτητές, ενοικιάζεται
Πληροφορίες: 23330 565656

c

17.

Εντοπίζουμε και κυκλώνουμε στον χάρτη της Ελλάδας (τμήμα)
τις πόλεις που αναφέρονται στις αγγελίες.

80YATAPJA
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Διαβάζουμε με προσοχή τις παρακάτω αγγελίες. Προσπαθούμε να
τις αντιστοιχίσουμε με τη φωτογραφία του ζώου που τους
ταιριάζει.

Χαρίζεται παιχνιδιάρικο γατάκι λόγω
ασυμφωνίας χαρακτήρων με τα άλλα
κατοικίδια μας. Αναλαμβάνουμε τη
στείρωση του μελλοντικά.
σ
Πληροφορίες: 10101
Π

»

Χαρίζεται ο Άραγκον.
Είναι 3 μηνών, υγιέστατος και
εμβολιασμένος. Του είπαν ότι έχει
κάτι από λύκο μέσα του. Ό,τι ράτσα
και να είναι όμως, είναι σίγουρα
ένας φίλος παντοτινός. Κάντε τον
δικό σας, τηλεφωνώντας στο 693
2222222.

Γ
Χαρίζεται για λόγους μετακόμισης η
σκυλίτσα της φωτογραφίας που ακούει
στο όνομα Ντέζυ και είναι Κανίς-Γκριφόν,
ηλικίας 7 ετών και εμβολιασμένη.
Τηλέφωνο: 210 7772277
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^ 1 19.

Αν έχουμε ένα ζωάκι και θέλουμε να το χαρίσουμε, τι πρέπει να
γράψουμε στην αγγελία;
L·

a

}

1
7
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f:20.

Βρίσκουμε τους λόγους για τους οποίους κάποιος θα χάριζε το
ζωάκι του.

£l21.

Βρίσκουμε τα επίθετα που υπάρχουν στις προηγούμενες
αγγελίες.
Στη συνέχεια τα γράφουμε και στα τρία γένη (αρσενικό - θηλυκό
- ουδέτερο).

ΑΡΣΕΝΙΚΟ
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ΘΗΛΥΚΟ

ΟΥΔΕΤΕΡΟ

^22.

Υπάρχουν και μερικές αγγελίες που είναι διαφορετικές από τις
συνηθισμένες. Τις διαβάζουμε και συζητάμε για αυτές.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Ο ξάδελφος μου στο Αίγιο, είχε φέτος μεγάλη παραγωγή
ελαιολάδου. Διαθέτει την ποσότητα που περισσεύει από
τις ανάγκες της οικογένειας του, έναντι 60 ευρώ για
κάθε ντενεκέ που χωράει 17,5 κιλά. Εμείς το
χρησιμοποιούμε στα φαγητά, στις σαλάτες, παντού. Είναι
υπέροχο, γευστικό λάδι, που παράγεται για να
καταναλωθεί στο σπίτι. Καμία σχέση με το
τυποποιημένο... Αν σας ενδιαφέρει, στείλτε μου email...n
τηλεφωνήστε μου στο 210 4141414.

* *.

•

•

ΑΝΑΖΗΤΩ «ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΑ» εταιρία ανακύκλωσης
χαρτιού, που θα μπορεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα
να παραλαμβάνει από την εταιρία όπου εργάζομαι
τους... τόνους χαρτιού που πετιέται!!!
Μιλάμε για οικολογία, για προστασία, για
ευαισθητοποίηση εταιριών και ανθρώπων... για, για, για
.... κι εγώ ψάχνω και βρίσκω «πατζούρια κλειστά»...
Νεράιδα
Στείλτε email εδώ.
23.

Βρίσκουμε πόσα χρήματα θα κερδίσει ο φίλος μας από το Αίγιο
αν πουλήσει:
δώδεκα ντενεκέδες λάδι:

τριάντα επτά ντενεκέδες λάδι:

εκατόν είκοσι τρεις ντενεκέδες λάδι:

^24.

25.
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Υπογραμμίζουμε και σημειώνουμε τις λέξεις που χρησιμοποίησε ο
συντάκτης της πρώτης αγγελίας, για να πείσει τους υποψήφιους
αγοραστές.

Συζητάμε και γράφουμε σε ποιες άλλες περιπτώσεις θα
μπορούσαμε να γράψουμε αγγελίες που να προστατεύουν το
περιβάλλον ή να ευαισθητοποιούν τους ανθρώπους.

Γράφουμε τη δική μας «διαφορετική» αγγελία. Μια αγγελία που
να είναι ασυνήθιστη, φανταστική ή ακόμα και διασκεδαστική.
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(27.

Μετατρέπουμε ένα μεγαλούτσικο κείμενο σε μια μικρή αγγελία.
Διαβάζουμε το άρθρο της εφημερίδας και φτιάχνουμε μια μικρή
αγγελία για τον Ασπρούλη.

Όταν τ α - άγίνονται μεγάλα
ή και το αντίστροφο!
5/3/2003
Ο Ασπρούλης είναι ένα κουτάβι πανέμορφο. Εχει
χνουδωτό τρίχωμα, μισή μουρίτσα λευκή και μισή
καφετιά, καλό χαρακτήρα και ευγενικούς γονείς. Του
αρέσει να παίζει και να τρέχει, να κάθεται στα χέρια
των ανθρώπων, να αισθάνεται την αγάπη τους...
Μια φιλοζωική ομάδα τον έχει συμπεριλάβει να φύγει
για Γερμανία, μαζί με μερικά ακόμα σκυλάκια, όπου
θα υιοθετηθεί από κάποια οικογένεια. Η αποστολή θα
γίνει την Καθαρή Δευτέρα νωρίς το πρωί. Σκέφτηκα,
λοιπόν, να του δώσουμε μια ευκαιρία να μείνει στην
Ελλάδα, αν βρεθεί κάποιο σπίτι με καλούς
ανθρώπους, που θα τον δεχτούν και θα τον
φροντίσουν με στοργή και αγάπη. Παιδιά, είναι
υπέροχος: Μόλις τον πάρεις στην αγκαλιά σου, δεν σου κάνει καρδιά να τον
αφήσεις. Απίστευτο πλάσμα... Αν κάποιος φίλος ή κάποια φίλη του
ενδιαφέρεται σοβαρά (θα περάσει εξετάσεις, δεν τον δίνουμε έτσι εύκολα)
για τον Ασπρούλη, ας επικοινωνήσει μαζί μου άμεσα στο 6936875667, για να
συνεννοηθούμε!

Η αγγελίατου Ασπρούλη...
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^28.

Φτιάχνουμε μαζί με τον διπλανό μας έναν τηλεφωνικό διάλογο.
Ο ένας είναι μέλος της φιλοζωικής εταιρίας που χαρίζει τον
Ασπρούλη και ο άλλος είναι αυτός που ενδιαφέρεται να τον
υιοθετήσει. Στη συνέχεια παίζουμε τον διάλογο αυτόν στην τάξη.

Μέλος εταιρείας: Φιλοζωική εταιρία

Καλημέρα σας!

Εγώ: Καλημέρα! Παίρνω για την αγγελία

•
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Διαβάζουμε με προσοχή το παρακάτω άρθρο μιας
^-ν<Γ ηλεκτρονικής εφημερίδας.
της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΑΜΑ
«Αλλοδαποί αποκλείονται», καταλήγουν κάποιες αγγελίες στις ενοικιάσεις
κατοικιών. «Δεν θα μας πληρώσουν, θα καταστρέψουν το σπίτι», απαντούν με
βεβαιότητα κάποιοι ιδιοκτήτες. Κανένας ιδιοκτήτης δεν δέχθηκε να συναντήσει
τον Αρτάν, που τηλεφωνεί απεγνωσμένα μήνες. Η προφορά του μαρτυρά πως
είναι ξένος. «Ολόκληρους μήνες έψαχνα για να νοικιάσω σπίτι. Όταν άκουγαν
ότι είμαι ξένος, μου έκλειναν την πόρτα»...
Ρωτήσαμε τους ιδιοκτήτες τον λόγο: «Δεν θέλω ξένους ανθρώπους. Δεν θα
με πληρώνουν χωρίς σταθερή δουλειά και διαμονή!», «Δεν το επιτρέπουν οι
ένοικοι της πολυκατοικίας».
Ο Σοκόλ ψάχνει πέντε μήνες για μία γκαρσονιέρα. Μέχρι τώρα δεν κατάφερε
να βρει σπίτι. Οι απαντήσεις που παίρνει τηλεφωνώντας σε τουλάχιστον μία
σελίδα μικρών αγγελιών είναι: «Νοικιάστηκε», «προτιμώ τους φοιτητές», «μόνο
για Έλληνες», ενώ του κλείνουν απότομα το τηλέφωνο.
Τι πρόβλημα αντιμετωπίζουν ο Αρτάν και ο Σοκόλ;

Πώς θα αισθανόμασταν αν ήμασταν στη θέση τους;

^30.
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Από το βιβλίο της Αγωγής της Στ τάξης βρίσκουμε τη
διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Αφού τη
διαβάσουμε, συζητάμε για τα δικαιώματα του Αρτάν και του
Σοκόλ και χαρακτηρίζουμε τη συμπεριφορά τέτοιων
ιδιοκτητών.

Τετράδιο Εργασιών

C

1. Γ 7 \ Μια οικογένεια από τη Λαπωνία και ένας ψαράς από την
^ ^ Ινδονησία θέλουν να νοικιάσουν τα σπίτια τους.
Τους βοηθάω να γράψουν τις αγγελίες τους, που θα
δημοσιευτούν στην Παγκόσμια, τη μηνιαία εφημερίδα του
πλανήτη μας.

8ΜΤ£ ΤΗΝ ΑΓΓΕήΙΑ Ζ4Σ

ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ίΦΗΜΡΙΑΑ W ΠΛΑΝΗΤΗ
Αυτό το σπίτι βρίσκεται.

Ενοικιάζεται

Αυτό το σπίτι βρίσκεται

Ενοικιάζεται
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Διαβάζω τις αγγελίες που έχουν γράψει κάποιοι που έχουν
χάσει το αγαπημένο τους ζωάκι και απαντώ στις ερωτήσεις.

Θεσσαλονίκη Χάθηκε στην περιοχή
αεροδρομίου σκυλάκι μικρόσωμο,
λυκοσκυλάκι κανελί, ονόματι Φλώρα.
Φοράει κόκκινο λουράκι. Παρακαλείται
όποιος την έχει δει ή γνωρίζει κάτι να
επικοινωνήσει μαζί μας. Δίνεται αμοιβή.

Ιωάννινα Χάσαμε τον αγαπημένο μας
Εκτορα στην περιοχή της λίμνης, στις 20
Αυγούστου. Εφευγε συχνά απο το σπίτι,
άλλα γυρνούσε μετά απο σύντομο
χρονικό διάστημα. Ομως αυτή τη φορά
δε γύρισε... Οποιος τον είδε η γνωρίζει
κάτι, ας επικοινωνήσει μαζί μας. Ο
Εκτορας είναι ενα ασπρόμαυρο κολεϊ.

ΧΑΘΗΚΕ ελληνικό τσοπανόσκυλο,
αρσενικό, ξανθό καφέ, ακούει στο όνομα
Λύκος, από την περιοχή Αγίων
Θεοδώρων Κορινθίας, δίδεται αμοιβή
Πληροφορίες 6973555555

ΧΑΘΗΚΕ παπαγάλος Μακάο Αρά, μπλε
-κίτρινος, περιοχή πλατείας Κολιάτσου,
δίνεται αμοιβή 3000 ευρώ.

α) Η απόφαση να βάλει κάποιος αγγελία όταν έχει χάσει το αγαπημένο του ζώο είναι
αποτελεσματική; Έχει ελπίδες να το βρει;

β) Στη δεύτερη αγγελία λείπουν οι τόνοι. Για να μπορέσω να τη διαβάσω
σωστά, πρέπει να τους συμπληρώσω.

γ) Για ποιο λόγο ο ιδιοκτήτης του παπαγάλου δίνει μια τόσο μεγάλη αμοιβή;
Γράφω την άποψη μου.
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C3-

^v^f Διαβάζω το παρακάτω κείμενο και απαντώ στις ερωτήσεις.

Ο Ευριπίδης ήταν ένας γάτος γεμάτος ζωντάνια. Αθλητικός τύπος και δυνατός,
είχε επιπλέον χάρη φυσική και τρόπους λεπτούς. Μα, πάνω απ' όλα, ήταν ένας
αληθινά αξιαγάπητος γάτος.
«Φτάνουν πια οι διακοπές! Είναι καιρός να βρω μια δουλειά», σκέφτηκε ένα
καλοκαιρινό πρωινό ο Ευριπίδης, καθώς διάβαζε την εφημερίδα του. Και, αμέσως
άνοιξε τη σελίδα με τις μικρές αγγελίες.

1

2
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«ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΑΝΤΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ,
ΟΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΟΙ ΤΥΠΟΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΟΝ:
ΑΓΡΙΩΠΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ».

«ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ. ΓΝΩΣΕΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ».

3

«ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, ΟΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΙ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΚΑΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ».

4

«ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟ
ΚΑΙ ΚΑΛΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ».

ι Γράφω ποια αγγελία από τις παραπάνω πρέπει να επιλέξει ο Ευριπίδης.
Αιτιολογώ την απάντηση μου.

Ποια επαγγέλματα θεωρώ κατάλληλα για τον Ευριπίδη;

Φτιάχνω αγγελίες για κάθε επάγγελμα που βρίσκω.
Ζητείται ...

Ζητείται ...

Ζητείται ...

Ζητείται ...
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Γράφω μια αγγελία για ένα ζώο. Μόνο που αυτή τη φορά
δεν θα γράψω για ένα δικό μου κατοικίδιο ζωάκι αλλά για
ένα ζώο του πλανήτη μας που κινδυνεύει να εξαφανιστεί.

Εργασίες για το σπίτι!
1.

\\ Διαβάζω τις παρακάτω λέξεις και φτιάχνω μία αγγελία
^ ^ ενοικίασης σπιτιών για μια εβδομαδιαία εφημερίδα.
περιοχή Κυψέλη
Ογδόντα τετραγωνικά
μέτρα δύο υπνοδωμάτια

ενοίκιο 300 ευρώ

δεύτερος όροφος
ηλιόλουστο
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2.

r-sr-y

^^-c^

QQ

Qgg> Παρατηρώ την εικόνα, διαβάζω τις λέξεις και φτιάχνω μια
αγγελία πώλησης για μια παιδική εφημερίδα.
20 ευρώ

μεταχειρισμένο

τηλέφωνο:

210 6828927

3.

~Ν Διαβάζω την αγγελία και σχεδιάζω το κατάστημα.
Ενοικιάζεται γωνιακό ισόγειο κατάστημα με πατάρι, υπόγεια
αποθήκη και δύο θέσεις πάρκινγκ στα δεξιά του καταστήματος, οδός
Μιχαήλ Βόδα 9, Αθήνα.

C

2 Η Ελένη, στη βιασύνη της να προλάβει να δώσει τις
αγγελίες της στην τοπική εφημερίδα της περιοχής της, τις
μπέρδεψε.
Μπορείς να βοηθήσεις την Ελένη να τις γράψει σωστά;

Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας, ενοικιάζεται, παλιά μηχανή ραψίματος,
παραθαλάσσια κατοικία, σε άριστη κατάσταση μόνο 50 ευρώ, 80 τμ, στη Ρόδο,
450 ευρώ τον μήνα, στο 6956766667, στο 6966789000.
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