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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

 

 

1. Τι δείχνει η κάθε εικόνα; 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

τηλεσκόπιο 

 

 

2. Τι κοινό έχουν οι πιο πάνω λέξεις; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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3. Όλες οι λέξεις της άσκησης 1, έχουν μέσα τη λέξη «τήλε». «Τήλε» σημαίνει 

μακριά. Εξήγησε γιατί αυτές οι λέξεις έχουν το «τήλε». 

 

Παράδειγμα: 

• Τηλεόραση: η τηλεόραση έχει το «τήλε», γιατί με την τηλεόραση βλέπω κάτι 

από μακριά. Για παράδειγμα, είμαι στο σπίτι μου στην Κύπρο, και βλέπω τι 

συμβαίνει στην Ελλάδα. 

 

• Τηλέφωνο: ……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

• Τηλεκοντρόλ: ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

• Τηλεσκόπιο: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

4. Η πιο κάτω εικόνα δείχνει τι είναι η τηλεργασία. Εξήγησε με δικά σου λόγια 

τι είναι η τηλεργασία. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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5. Διάβασε το πιο κάτω κείμενο και απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

Οκτάωρο με… παντόφλες 

 

 

Όλοι ονειρευτήκαμε να δουλεύουμε από το σπίτι μας, σε ένα ήσυχο πράσινο 

χωριό. Όλοι ονειρευτήκαμε να δουλεύουμε μακριά από τον θόρυβο της πόλης, 

μακριά από την κίνηση, μακριά το καυσαέριο και τους ενοχλητικούς συναδέλφους.  

Τώρα, η τηλεργασία υπάρχει στην πραγματικότητα! Ένας εργαζόμενος μπορεί να 

δουλεύει καθημερινά στο σπίτι του! Μπορεί να ξεκινά τη μέρα του με ένα ζεστό 

φλιτζάνι καφέ και ωραίο πρωινό, δίπλα στο κομπιούτερ. Μπορεί να εργάζεται, ενώ 

φοράει ακόμα τις πιτζάμες και τις παντόφλες του. Την ίδια στιγμή, μπορεί να ακούει 

την αγαπημένη του μουσική και να χαϊδεύει τη γάτα.   

Βέβαια, το να εργαζόμαστε από μακριά δεν είναι τόσο παράξενο. Αξίζει να 

σκεφτούμε ότι, από παλιά, πολλοί εργαζόμενοι χρησιμοποιούσαν κινητό τηλέφωνο, 

φαξ, internet, και άλλα, για να επικοινωνήσουν από μακριά με τους συναδέλφους 

τους. Μάλιστα, αρκετοί Βρετανοί ήδη δουλεύουν από το σπίτι. Επομένως, η 

τηλεργασία δεν είναι κάτι καινούργιο. 

Όμως, η εργασία από απόσταση δεν ταιριάζει σε όλους, αφού όσοι εργάζονται 

στο σπίτι, πρέπει να έχουν αυτοπειθαρχία1 και ψηλούς στόχους. Δηλαδή, οι 

εργαζόμενοι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι στη δουλειά τους και να 

ολοκληρώνουν τις εργασίες τους, όχι μόνο να αναπαύονται2 και να πίνουν καφέ.  

Επίσης, ακόμα μια δυσκολία της τηλεργασίας είναι ότι αλλάζει ο τρόπος 

εργασίας. Οι εργαζόμενοι στο σπίτι πρέπει να μάθουν πώς να επικοινωνούν με τους 

 
1 Αυτοπειθαρχία = ο έλεγχος του εαυτού μου, αυτοέλεγχος 
2 Αναπαύονται = ξεκουράζονται 
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συναδέλφους τους από απόσταση. Ακόμη, πρέπει να βρουν τρόπο να συνυπάρχουν3 

με την οικογένειά τους στο σπίτι. Ειδικά οι γονείς πρέπει να σκεφτούν πού και πώς 

θα δουλεύουν στο σπίτι και πώς θα απασχολούνται τα παιδιά. 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα της τηλεργασίας, είναι η κοινωνικοποίηση. Από τη 

μια, στον κανονικό χώρο εργασίας, οι υπάλληλοι συζητούν, ανταλλάσσουν ιδέες, 

γελούν, κάνουν φίλους, και κοινωνικοποιούνται. Η καθημερινή κουβέντα με 

συναδέλφους βελτιώνει τις ανθρώπινες σχέσεις και την απόδοση των εργαζομένων. 

Από την άλλη, με την τηλεργασία, ο καθένας δουλεύει μόνος του στο σπίτι. Αυτό 

δημιουργεί πρόβλημα, γιατί ο εργαζόμενος ίσως νιώσει μοναξιά. Έτσι, δεν είναι 

δημιουργικός και δεν προσφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. 

 

Βασισμένο σε άρθρο από την εφημερίδα Το Βήμα 

24 Νοεμβρίου 2008 

 

 

  

 
3 Συνυπάρχουν = να υπάρχουν μαζί, να ζουν μαζί 
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6. Ποια λέξη της πρώτης (1ης) παραγράφου του κείμενου ταιριάζει σε κάθε 

εικόνα; 

 

……………………………………… 
 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

 

7. Ποια εικόνα ταιριάζει με τη δεύτερη (2η) παράγραφο του κειμένου; Σημείωσε 

√ . 
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8. Ποια λέξη της τρίτης (3ης) παραγράφου του κείμενου ταιριάζει σε κάθε εικόνα; 

 

 

……………………………………… 

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

 

 

 

9. Ποια εικόνα ταιριάζει με την τέταρτη (4η) παράγραφο του κειμένου; Σημείωσε 

√ . 
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10. Ποια εικόνα ταιριάζει με την πέμπτη (5η) παράγραφο του κειμένου; 

Σημείωσε √ . 

 

 

 

 

 

 

 

11. Εξήγησε πώς η εικόνα (Α) και η εικόνα (Β) σχετίζονται με την τελευταία 

παράγραφο του κειμένου. 

 

Εικόνα Α 

 

Εικόνα Β 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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12. (Α) Συμπλήρωσε τον πίνακα. (Β) Κάνε περίληψη του κειμένου. 

Συνδετικές Λέξεις  

που χρησιμοποιώ στην περίληψη 

Ρήματα 

που χρησιμοποιώ στην περίληψη 

π.χ.            Αρχικά, 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

π.χ.                   λέει ότι 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

13. Συμπλήρωσε τον πίνακα για το κείμενο. 

Είδος Κειμένου 

(Άρθρο, ομιλία, επιστολή) 

 

Χρόνος γραφής 

(Πότε γράφτηκε το κείμενο;) 

 

Τόπος γραφής 

(Πού είναι γραμμένο το κείμενο;) 

 

Θέμα του Κειμένου 
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14. Σημείωσε εάν οι πιο κάτω προτάσεις είναι ορθές ή λανθασμένες σύμφωνα 

με το κείμενο. Γράψε «Ορθό» ή «Λάθος» αντίστοιχα. 

α) Ένας εργαζόμενος στο σπίτι, μπορεί να δουλεύει με τις πιτζάμες του. 

………………… 

β) Η τηλεργασία είναι κάτι εντελώς/απόλυτα καινούργιο. ………………… 

 

15. Να αναφέρεις ένα (1) πλεονέκτημα/θετικό της τηλεργασίας. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

16. Σύμφωνα με την τέταρτη (4η) παράγραφο του κειμένου, τι πρέπει να 

γίνεται, ώστε να έχει αποτέλεσμα η τηλεργασία; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

17. Να γράψεις τρία (3) προβλήματα/δυσκολίες της τηλεργασίας, σύμφωνα με 

την πέμπτη (5η) και έκτη (6η) παράγραφο του κειμένου. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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18. Τι χρειάζεται ένας εργαζόμενος, για να δουλεύει από το σπίτι του; Γράψε 

τη γνώμη σου. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

19. Στην Κύπρο, αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να δουλεύουν από το σπίτι; Πότε; 

Γιατί; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

20. Εσύ θα ήθελες να εργάζεσαι από το σπίτι; Γιατί; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

21. Ποια είναι τα δομικά μέρη της τρίτης (3ης) παραγράφου του κειμένου; 

Θεματική Πρόταση: 

 

 

Σχόλια/Λεπτομέρειες: 

 

 

 

 

 

Κατακλείδα: 
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22. Βρες δύο (2) συνδετικές λέξεις που υπάρχουν στην πέμπτη (5η) παράγραφο 

του κειμένου. 

• ……………………………… 

• ……………………………… 

 

23. Να γράψεις αντώνυμα/αντίθετα για τις πιο κάτω λέξεις: 

• μακριά  ≠ ………………………………………… 

• ξεκινά   ≠ ………………………………………… 

• ζεστό   ≠ ………………………………………… 

• ψηλούς  ≠ ………………………………………… 

• συγκεντρωμένοι ≠ ………………………………………… 

• δυσκολία  ≠ ………………………………………… 

• σημαντικό  ≠ ………………………………………… 

• βελτιώνει  ≠ ………………………………………… 

 

24. Να γράψεις συνώνυμα για τις πιο κάτω λέξεις: 

• δουλεύουμε  = ………………………………………… 

• ωραίο   = ………………………………………… 

• καινούργιο  = ………………………………………… 

• αυτοπειθαρχία = ………………………………………… 

• ολοκληρώνουν = ………………………………………… 

• αναπαύονται  = ………………………………………… 
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25. Πιο κάτω υπάρχουν λέξεις, οι οποίες σχηματίζονται από το ρήμα 

«εργάζεται» και από το ρήμα «ακούει». Βρες τις λέξεις αυτές και γράψε τις 

στη σωστή στήλη. 

ερώτηση, ακουστός, εργασία, έρανος, ακριτικός, εργάτης, ερασιτέχνης, 

ακουστικός, ακούραστος, εργάσιμος, υπάκουος, άνεργος, ακρινός, ακοή, 

άκακος, εργατικός, ακουολογικός, εργασιομανής, ακουολόγος 

 

  
• ……………………………… 

• ……………………………… 

• ……………………………… 

• ……………………………… 

• ……………………………… 

• ……………………………… 

 

 

• ……………………………… 

• ……………………………… 

• ……………………………… 

• ……………………………… 

• ……………………………… 

• ……………………………… 

 

26. Να γράψεις ένα άρθρο με θέμα την τηλεργασία. Να αναφέρεις τα πιο κάτω: 

α) Τι είναι η τηλεργασία; Τι χρειάζεται κάποιος, για να δουλέψει από το 

σπίτι; 

β) Δύο (2) θετικά της τηλεργασίας  

γ) Δύο (2) αρνητικά/προβλήματα της τηλεργασίας 

 

 

 

 

 

 

εργάζεται ακούει


