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Unit 3. pgs 28,29: Jobs

Unit 3 pg 28

……

a showcase for theatre productions = μία παρουσίαση από διαφορετικές θεατρικές παραγωγές 

to perform at a venue = δίνω παράσταση σε ένα χώρο εκδηλώσεων..

different venues in the city = σε διάφορους χώρους εκδηλώσεων..

to work as a guide = δουλεύω ως ξεναγός

I love every second of it = λατρεύω κάθε στιγμή που περνάει 

a dazzling show = συναρπαστικό σόου

to get free admission = δωρεάν είσοδος

…..

a wedding photographer = φωτογράφος άγριας φύσης

to drive smn crazy = τον τρελαίνει

a part-time job = δουλειά μερικής απασχόλησης

to take portraits of families = φωτογραφίζει πορτραίτα οικογενειών

to be proud of sth = είμαι περήφανος για κτ

to make money = βγάζω χρήματα

a  competitive job = ανταγωνιστική δουλειά

to update my equipment = ανανεώνω τον εξοπλισμό μου

to update my lenses = ανανεώνω τους φακούς μου

to constantly spend money = διαρκώς ξοδεύω χρήματα 

It’s such a pain = είναι τόσο κοπιαστικό



Target Vocabulary
Study Lists
Full Blast B1+

Unit 3 pg 29

……

I’m pretty good at using computers = είμαι αρκετά καλός στους υπολογιστές

to make a website = φτιάχνω ιστοσελίδα

to turn a hobby into a job = κάνω το χόμπυ μου δουλειά

to charge people = χρεώνω άλλους ανθρώπους

to have little spare time = έχω λίγο ελεύθερο χρόνο

to run a company = διοικώ μία επιχείρηση

satisfying results = ικανοποιητικά αποτελέσματα

recently = πρόσφατα

……

to get some extra cash = βγάζω λίγα έξτρα λεφτά (μετρητά)

to make money = βγάζω λεφτά

to be patient with the kids = να είσαι υπομονετικός με τα παιδιά

to pick sth up quickly = το μαθαίνω γρήγορα

to become a star overnight = γίνομαι ‘φίρμα’ εν μία νυκτί

it takes time and energy = απαιτεί χρόνο και ενέργεια

it’s painful = είναι κοπιαστικό (επίπονο)

my skin has become like sandpaper = το δέρμα μου γίνονται σαν γυαλόχαρτο

my fingertips hold the strings down = τα δάκτυλά μου κρατούν σφιχτά τις χορδές
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Unit 3 pg 30 – Word Groups: about Jobs

to apply for a job = κάνω αίτηση για δουλειά
to go for an interview = πάω σε συνέντευξη

to work full-time = δουλεύω πλήρες ωράριο
to work part-time = δουλεύω μερική απασχόληση
to work in shifts = δουλεύω σε βάρδιες
to work overtime = δουλεύω υπερωρίες

to earn a salary = βγάζω ένα μισθό
to be well paid = είμαι καλοπληρωμένος
to be highly paid = είμαι υψηλά αμειβόμενος

to work as… (a technician) = δουλεύω ως..
to work for... (a company)  = δουλεύω για..
to work in… (a field)  = δουλεύω σε..
to work on… (a project)  = δουλεύω πάνω σε..

to get a rise             = παίρνω αύξηση
to get a promotion  = παίρνω προαγωγή

to get fired = απολύομαι
to resign     = παραιτούμαι

to be unemployed = είμαι  άνεργος
to be out of work  = είμαι εκτός δουλειάς

it’s hard to make ends meet = είναι δύσκολο να 
                                                             τα βγάλω πέρα

to look for an opening = ψάχνω για κάποια θέση εργασίας
to become self-employed = γίνομαι αυτοαπασχολούμενος
to run your own business = έχω δική μου επιχείρηση

to make your own money = βγάζω τα δικά μου λεφτά
to stand on your own two feet = στηρίζομαι στα πόδια μου 

Unit 3 pg 30 – Derivatives about Jobs
Verbs Noun (person) Verbs Noun (person)

(βοηθώ) assist assistant (προσλαμβάνω) employ employer (εργοδότης)
employee (εργαζόμενος)

(φροντίζω) attend attendant (καθοδηγώ) instruct instructor (εκπαιδευτής)

(συμβουλεύομαι) consult consultant (σύμβουλος) (εκπαιδεύω)train trainer (εκπαιδευτής)
trainee (εκπαιδευόμενος)

(επεξεργάζομαι κείμενο) edit editor (αναφέρω) refer referee (διαιτητής)

(διευθύνω) direct director (διοικώ) manage manager

 Unit 3 pg 30 – Collocations about Jobs
to get a rise to make money to work in shifts

to get a promotion to make ends meet to work overtime

to get fired to make a living to work full-time
to work part-time
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Unit 3 pg 32 – Idioms about Jobs

Stress :

1. My job is a race against time = η δουλειά μου είναι αγχωτική

2. I have to meet deadlines = πρέπει να πιάνω προθεσμίες

3. It’s the same routine day in, day out = μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει..

4. I’m tied to a desk in an office = είμαι ‘κολλημένος’ στο γραφείο

5. I feel worn out and drained = νιώθω εξαντλημένος

6. I'm stressed out = νιώθω αγχωμένος

7. I have no time for myself = δεν έχω χρόνο για τον εαυτό μου

8. I’m on my feet all day = είμαι ‘στο πόδι’ όλη μέρα

9. My boss is breathing down my neck all day = το αφεντικό είναι διαρκώς πάνω από το κεφάλι μου

10.He’s getting on my nerves = με εκνευρίζει

Leisure :

1. I want to get away for a few days = θέλω να ξεφύγω για λίγο

2. I want to take things easy = θέλω να χαλαρώσω

3. I want to take my mind off = θέλω να ξενοιάσω

4. I want to put my feet up = θέλω να ξεκουραστώ

5. I want to do my own thing = θέλω να κάνω τα δικά μου

6. I want to hang out with friends = θέλω να βγω με φίλους

7. I want to live it up a little = θέλω να ‘ζωντανεύσω’ λιγάκι


