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ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ: Σόκιο
Το ηαξίδι ηος Κάζδαγλη ζηην Ιαπωνία ππαγμαηοποιήθηκε ηη δεκαεηία ηος 1980, ηην εποσή δηλαδή
πος η μεγάλη ανάπηςξη ηων ζςγκοινωνιών άπσιζε να διεςκολύνει ζημανηικά ηα ηαξίδια και ηον
ηοςπιζμό.(Δξόκνη ηεο ζηεξηάο θαη ηεο ζάιαζζαο).
Η Ιαπσλία είλ' εληππσζηαθή, θη ε αίζζεζε απηή μεθηλάεη από η' αεξνδξόκην, κόιηο θηάλεηο. Η ζσζηή
νξγάλσζε ζηελ αίζνπζα ππνδνρήο δελ επηηξέπεη θαλέλα ιάζνο, θακία παξεμήγεζε. Ο επηβάηεο ζα
πεξάζεη ηνλ πγεηνλνκηθό έιεγρν, ηνλ ηεισλεηαθό θαη ηα δηαβαηήξηα, δίρσο λα πξνιάβεη λα ζθεθηεί ηηο
πηζαλέο δπζθνιίεο. Οη ππάιιεινη ζνπ δίλνπλ ηελ αίζζεζε πσο πεξηκέλνπλ αθξηβώο εζέλα, λα ζ'
εμππεξεηήζνπλ. Όζν λα μεκπεξδέςεηο ηηο ζύληνκεο δηαδηθαζίεο γηα λα ζε δερηνύλε ζηελ Ιαπσλία νη
απνζθεπέο είλαη θηόιαο πάλσ ζηελ θνξδέια,* θαη ζηξηθνγπξίδνπλε. ηελ Ιαπσλία όια δνπιεύνπλε
ζαλ θαινιαδσκέλε κεραλή.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ: Θέισ λα πα ζηελ μεληηηά
Τα ηαξίδια ζε ξένερ σώπερ, η αποδημία, ο εκπαηπιζμόρ, η μεηανάζηεςζη είναι από ηα απσαία
σπόνια ωρ ηον εικοζηό αιώνα σαπακηηπιζηικά θαινόμενα ηηρ ελληνικήρ κοινωνικήρ ζωήρ.
Θέισ λα πα ζηελ μεληηηά λα θάκσ ηξηάληα εκέξεο
θαη ε μεληηηά κε γέιαζε θαη θάλσ ηξηάληα ρξόλνπο.
Πεξηθαιώ ζε, μεληηηά, αξξώζηηα κε κνπ δώζεηο.
Η αξξώζηηα ζέιεη πάπισκα, ζέιεη παρύ ζηξσζίδη,
ζέιεη καλνύιαο γόλαηα, ζέι' αδεξθήο αγθάιεο,
ζέιεη πξώηεο μαδέξθηζζεο λα θάζνληαη θνληά ζνπ,
ζέιεη θαη ζπίηη λα είλ' πιαηύ, λα ζηξώλεη, λα μηζηξώλεη.
Όζν 'ρεη ν μέλνο ηελ πγεηά, νύινη ηνλ αγαπάλε.
Μα 'ξζε θαηξόο θη αξξώζηεζε βαξηά γηα λα πεζάλεη·
θη ν μέλνο αλαζηέλαμε θαη ε γεο αλαηαξάρηε:
— Να είρα λεξ' απ' ηνλ ηόπν κνπ θαη κήι' απ' ηε κειηά κνπ,
ζηαθύιη ξνδνζηάθπιν απ' ηελ θιεκαηαξηά κνπ.
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ΕΡΩΣΗΕΙ
1.

Να ζπγθξίλεηε ηα απνζπάζκαηα: γηα πνην ιόγν, θαηά ηε γλώκε ζαο γίλνληαη απηά ηα
ηαμίδηα;

2.

Να ζρνιηάζεηε ηα ππνγξακκηζκέλα απνζπάζκαηα θαη λα εληνπίζεηε ηα ζσναιζθήμαηα και
ηις ζκέυεις ηνπ ήξσα

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: «ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ»
ΕΧΕΙΣ ΕΡΙΛΕΧΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟ ΟΡΟΙΟ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ
ΑΓΝΩΣΤΗ ΧΩΑ.




1. ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΡΙΛΕΞΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ:
ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΤΓΧΡΟΝΟ

2.ΕΡΙΛΕΓΕΙΣ ΟΛΟ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
 ΑΡΧΗΓΟ
 ΜΕΛΟ
 ΣΑΞΙΔΙΩΣΗ
ΧΟΛΙΑΖΕΙ ΣΙ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ
3. ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ ΡΟΥ ΘΕΩΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ.:
ΜΑΓΕΙΡΑ/ ΣΕΧΝΙΚΟ/ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ/ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ/ ΓΙΑΣΡΟ/ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ/ΑΛΛΟ…
4.ΔΙΑΛΕΓΕΙΣ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΑΣ:
 ΟΔΙΚΩ


ΠΛΟΙΟ



ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ

5.ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΡΟΙΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΥΡΟΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΑΣ:
 ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
 ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ
 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΤΝΘΗΚΩΝ
6.ΤΟΡΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
 Φίλοσ
 Καταφφγιο


Προςωπικζσ ικανότητεσ: προνοητικότητα, αυτοκυριαρχία, ψυχραιμία, υπομονή,
επιμονή, μεθοδικότητα, κοινωνικότητα, αλληλεγγφη.




Δφναμη ομάδασ
Σωςτικά μζςα

7.Αν μποροφςεσ να κρατιςεισ ζνα ενκφμιο από το ταξίδι αυτό, ποιο κα ιταν αυτό;
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Ο μικρός πρίγκιπας και η αλεπού
Έηζη ν κηθξόο πξίγθηπαο εκέξσζε ηελ αιεπνύ. Κη όηαλ θόληεπε πηα ε ώξα πνπ ζα ρσξίδαλε:
- Αρ!, είπε ε αιεπνύ. Κιάκα πνπ ζα θάλσ...
- Εζύ θηαηο, είπε ν κηθξόο πξίγθηπαο, εγώ δελ ήζεια ην θαθό ζνπ, κα εζύ ζέιεζεο λα ζε
εκεξώζσ...
- Ναη, ζσζηά, είπε ε αιεπνύ.
- Μα ηώξα ζα θιάςεηο!, είπε ν κηθξόο πξίγθηπαο.
- Ναη, ζσζηά, είπε ε αιεπνύ.
- Καη ηόηε ηη θέξδηζεο;
- Κέξδηζα, είπε ε αιεπνύ, γηαηί κνπ κέλεη ην ρξώκα ηνπ ζηαξηνύ.
Ύζηεξα πξόζζεζε:
- Άκε λα μαλαδείο ηα ηξηαληάθπιια. Θα θαηαιάβεηο πσο ην δηθό ζνπ είλαη ην κνλαδηθό ζηνλ
θόζκν. Να πεξάζεηο πάιη απνδώ, γηα λα κ' απνραηξεηήζεηο, θη εγώ ζα ζνπ ραξίζσ έλα κπζηηθό.
Ο κηθξόο πξίγθηπαο πήγε θαη μαλαείδε ηα ηξηαληάθπιια:
- Δε κνηάδεηε θαζόινπ κε ην δηθό κνπ ηξηαληάθπιιν, εζείο δελ είζαζηε αθόκα ηίπνηα, ηνπο είπε.
Καλέλαο δε ζαο εκέξσζε θη εζείο δελ εκεξώζαηε θαλέλα. Είζαζηε όπσο ήηαλ ε αιεπνύ κνπ. Ήηαλ κηα
αιεπνύ όκνηα κ' εθαηό ρηιηάδεο άιιεο. Γίλακε όκσο θίινη, θαη ηώξα είλαη κνλαδηθή ζηνλ θόζκν.
.

ΕΡΩΣΗΕΙ


Να ζπγθξίλεηε ηα απνζπάζκαηα: γηα πνην ιόγν, θαηά ηε γλώκε ζαο γίλνληαη απηά ηα ηαμίδηα;



Να ζρνιηάζεηε ηα ππνγξακκηζκέλα απνζπάζκαηα



Ελέγτφ και αλλάζφ ηις δσζλειηοσργικές μοσ ζκέυεις

∆εν πρζπει να µπαίνω ςτον
κόπο να κάνω κάτι, εφόςον
δεν είµαι ςίγουροσ ότι κα τα
καταφζρω τζλεια
Αν δϊςω κακι εντφπωςθ ι αν
δεν τα καταφζρω (αν δεν
είµαι τζλειοσ) κα µε
απορρίψουν
Πταν µε κατθγοροφν /
απορρίπτουν κλπ. οι άλλοι,
πρζπει να φταίω
Αν δε µε δζχονται όλοι, δεν
αξίηω
Αν προςεγγίςω τουσ άλλουσ,
κα τουσ απογοθτεφςω
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B’ ENOTHTA

ΑΝΑΚΑΛΥΡΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ
1.Επιλζξτε 6 φράςεισ ι λζξεισ που εςείσ αιςκάνεςτε ότι ςασ περιγράφουν καλφτερα και
κάνετε κφκλο γφρω από το κακζνα
1. οργανωμζνοσ

2. ακριβισ

3. δραςτιριοσ

4. ενκουςιϊδθσ

5. ςίγουροσ
9. εξυπθρετικόσ

6. ςυμπονετικόσ
10. υπεφκυνοσ

7. αξιόπιςτοσ
11. δθμιουργικόσ

8. εργατικόσ
12. ευαίςκθτοσ

13. Ευζλικτοσ

14. ανκεκτικόσ

15. υπομονετικόσ

16. ευρθματικόσ

17. Κάνει τουσ άλλουσ
να νοιϊςουν καλά

18. Εμπνζει
εμπιςτοςφνθ
ςτουσ άλλουσ

19. ενεργθτικόσ

20. πολυμιχανοσ

21. κετικόσ

22. Δεξιότθτεσ
23. αποφαςιςμζνοσ
24. ςυγκεντρωμζ
επικοινωνίασ
νοσ
 Μπορείτε να κυμθκείτε μια δραςτθριότθτα ι ζνα γεγονόσ, όπου επιδείξατε αυτι τθ
δφναμθ ι το
χαρακτθριςτικό;……………………………………………………………………………………………….
 ασ ζχει περιγράψει κάποιοσ άλλοσ χρθςιμοποιϊντασ μια από τισ επιλεγμζνεσ
φράςεισ ςασ;

2. Συμπλιρωςε τα χαρακτθριςτικά που χρειάηονται ςε κάκε επάγγελμα (μπορείσ να
αντλιςεισ και από τα παραπάνω).
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ

ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1. ΨΤΧΟΛΟΓΟ
2. ΔΙΚΗΓΟΡΟ
3. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

4. ΗΘΟΠΟΙΟ
5. ΝΟΗΛΕΤΣΗ
6. ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
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7. ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΑ

8. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ
3. Από τον πίνακα δεξιοτιτων/ικανοτιτων επζλεξε αυτζσ που ταιριάηουν με το αντίςτοιχο
επάγγελμα
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ/ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1.

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ: βάφω, επιδιορκϊνω, ςυναρμολογϊ

2.

ΔΗΜΙΟΥΓΙΚΕΣ: ηωγραφίηω, διακοςμϊ, υποδφομαι ρόλο

3.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ: φροντίηω, ακοφω, υποςτθρίηω

4.

ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: μιλϊ, πείκω, διατυπϊνω

5.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ: αγοράηω, διαχειρίηομαι χριματα

6.

ΔΙΕΕΥΝΗΤΙΚΕΣ: βρίςκω πλθροφορίεσ

7.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ: ςυμμετζχω

4.ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΑ ΜΟΥ

1.

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

2.

ΑΘΛΗΣΙΜΟ

3.

ΤΝΑΝΘΡΩΠΟΙ

4.

ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

5.

ΚΗΠΟ

6.

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

7.

ΣΑΙΝΙΕ

ΜΕ ΡΟΙΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΤΑΙΙΑΖΟΥΝ

ρεηηθέο αζθήζεηο on line:
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
http://eclass.sch.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=EL490117&exerciseId=5467
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ
http://eclass.sch.gr/modules/exercise/exercise_submit.php?course=EL490117&exerciseId=5471
ΣΤΠΟ HOLLAND: http://schoolpress.sch.gr/eperiodiko/test-%CE%B7olland/
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