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Unit 6. pgs 58,59: Education

Unit 6 pg 58
…..
to host an event = φιλοξενώ μία εκδήλωση 
a career day = ημέρα αφιερωμένη στον επαγγελματικό προσανατολισμό
the senior class = Γ’ Λυκείου
we can all pull together = μπορούμε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί
the final details = οι τελικές λεπτομέρειες
to greet the representatives = χαιρετίζω τους αντιπροσώπους
to assist with the advice stand = βοηθώ στον πάγκο συμβουλών
the event must run smoothly = η εκδήλωση πρέπει να κυλήσει ομαλά
any help is greatly appreciated = κάθε βοήθεια εκτιμάται πολύ
…..
to run a business = διοικώ μία επιχείρηση
the tools to succeed = τα εργαλεία για να πετύχεις
to be motivated = έχεις κίνητρο
to be self-employed = είσαι αυτοαπασχολούμενος
to explore the possibilities = εξερευνάς τις δυνατότητες
to find the right path = να βρεις το σωστό μονοπάτι
the right path for you = το σωστό μονοπάτι για εσένα
the right choice for your future = η σωστή επιλογή για το μέλλον σου
to attend an event = παρακολουθώ μία εκδήλωση
free admission = δωρεάν είσοδος
a welcome pack = πακέτο (με δώρα) για καλωσόρισμα
personalised advice = εξατομικευμένη συμβουλή
a no pressure environment = ένα χαλαρό περιβάλλον
jobs to suit you = δουλειές που σου ταιριάζουν
a special guest = ένας ξεχωριστός προσκεκλημένος 
to be hired = προσλαμβάνεσαι
to get fired = απολύεσαι
to rise to the peak of the company = ανεβαίνεις στην κορυφή της εταιρείας  
the computer industry = η βιομηχανία (ο κλάδος) των υπολογιστών
…..
Unit 6 pg 59

job hunting = αναζήτηση εργασίας
to put a twist on sth = βάζει μία ενδιαφέρουσα εξέλιξη/ανατροπή σε κτ 
a bright young talent = λαμπρό νέο ταλέντο
to knock on the door of an employer = χτυπώ την πόρτα ενός εργοδότη
employer = εργοδότης
employee = εργαζόμενος
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Unit 6 pg 59 (continued)

unemployed = άνεργος
to employ = προσλαμβάνω
a job hunter = αυτός που ζητά εργασία
his days are numbered = οι μέρες του είναι μετρημένες (δεν έχει πολύ ζωή)
the twelfth graders = the senior class= Γ’ Λυκείου , τελειόφοιτος
to gather representatives = συγκεντρώνω τους εκπροσώπους
to give an opportunity = δίνω την ευκαιρία
to access professionals = αποκτώ πρόσβαση στους επαγγελματίες
to explore career options = εξερευνώ τις δυνατότητες για καριέρα
a huge variety of options = τεράστια ποικιλία ευκαιριών
all under one roof = όλοι κάτω από μία στέγη
to support students = υποστηρίζουν τους σπουδαστές
the first of many to come = ο πρώτος από πολλούς
to provide information = δίνω πληροφορίες
useful information = χρήσιμη πληροφόρηση
relevant information for you = πληροφορία σχετική με εσένα
…..
a staff member = μέλη του προσωπικού
to inspire graduates = εμπνέει τους αποφοίτους
to pursue a career = επιδιώκω μία καριέρα σε κτ
to offer guidance = προσφέρω καθοδήγηση
to offer support = προσφέρω υποστήριξη
to admit = παραδέχομαι

to create links between school and businesses = δημιουργώ σύνδεσμο μεταξύ..
experience shapes your attitudes = εμπειρία που διαμορφώνει τη στάση σου
your attitude towards employment = τη στάση σου ως προς το επάγγελμα

to confide a secret = εκμυστηρεύομαι ένα μυστικό
to be entirely sure = είμαι απόλυτα βέβαιος
to train as a teacher = εκπαιδεύομαι ως δάσκαλος 
to qualify as a teacher = παίρνω πτυχίο ως δάσκαλος
career orientation = επαγγελματικός προσανατολισμός
career counselling = επαγγελματική συμβουλευτική
to face a challenge = αντιμετωπίζω μία πρόκληση
crucial information = σημαντική πληροφορία

now and in the years ahead = τώρα και στα χρόνια που θα έρθουν
to become involved in a programme = εμπλέκομαι σε ένα πρόγραμμα
to set up a comprehensive programme = στήνω ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα



Target Vocabulary
Study Lists
Full Blast B1+

Unit 6 pg 60 – Idioms about Learning

- For all I know, Peter hasn’t been to Athens before        ΑΠΟ ΟΣΟ ΓΝΩΡΙΖΩ
  so doesn’t know how dangerous the Greek drivers can be.
- He must learn a thing or two before he takes the car.   ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ 1-2 ΠΡΑΓΜΑΤΑ

   Actually he has to learn the ropes before he ventures in the streets. ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

- I know but he’s such a know-all. He never takes my advice.    ΕΙΝΑΙ ‘ΞΕΡΟΛΑΣ’

- Ok then. Let him learn the hard way.                                  ΘΑ ΠΑΘΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΘΕΙ
………………………………………………
- The taxi drivers know the streets of Athens by heart.            ΞΕΡΟΥΝ ΑΠ’ΕΞΩ τους δρόμους

- Yes, they know them like the back of their hand  τους ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΤΟΥΣ
……………………………………………….
- Wear a helmet if you know what’s good for you.              ΕΑΝ ΘΕΣ ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΟΥ
   Peter had a serious brain damage because he crashed 
   and he wasn’t wearing a helmet. He should know better.     ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΕ
   Now Peter has a small paralysis on his left hand and he has 
   to learn to live with it. ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟ
………………………………………………..

Unit 6 pg 60 – Easily Confused Words

I’m seeking for employment. εργασία (ως επαγγελματική απασχόληση)

My profession is in teaching. επάγγελμα

I want to have an academic career. καριέρα

To be a teacher you need people skills. δεξιότητες (πχ ομαδάρχης)

The most important quality is patience. στοιχείο προσωπικότητας (πχ υπομονή)

You need academic qualifications. τυπικό προσόν (πχ ένα πτυχίο)

“Before you advise your troubled friend μεταβατικό – Συμβουλεύω (δίνω σε κάποιον συμβουλή)

you need to consult an expert so as not    αμετάβατο – Συμβουλεύομαι (λαμβάνω από κπν συμβουλή) 

to give wrong advice. I recommend that  Συστήνω / Προτείνω
you consult doctor Jeremy. He’s amazing.”

This checked shirt matches your blue eyes  Ταιριάζει Χρωματικά

but it doesn’t fit you. It’s too small. Χωράει σε Μέγεθος

But in general the checked shirts suit you. Σου Πάνε Συνολικά, Σε Κολακεύουν
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Unit 6 pg 62 – Word Groups: about Education

preschool education: nursery school = προσχολική αγωγή,  νηπιαγωγείο

primary education = πρωτοβάθμια εκπαίδευση

secondary education = δευτεροβάθμια εκπαίδευση

tertiary education = τριτοβάθμια εκπαίδευση

you drop out of school before you finish = τα παρατώ

you finish school at the age of 18 = τελειώνω

you leave school at the age of 18 = αποφοιτώ

you take university entrance exams = δίνω εξετάσεις

you enter the university = μπαίνω στο πανεπιστήμιο

you are an undergraduate student for 4 years = προπτυχιακός φοιτητής

you graduate = αποφοιτώ

you get a degree = παίρνω πτυχίο

you continue for post-graduate studies = μεταπτυχιακές σπουδές

you take exams = you sit exams = δίνω εξετάσεις (προσοχή: όχι give)

you pass the exams ≠ you fail the exams = περνώ ή αποτυγχάνω στις εξετάσεις

if you cheat in the exams you are expelled = αντιγράφω..   αποβάλλομαι 

if you play truant you get detention = κάνω κοπάνα..    παίρνω αποβολή
 
public schools ≠ private schools= fee-paying schools = δημόσιο  ≠   ιδιωτικό

British American

primary school
secondary school
three terms

elementary school
high school
three semesters

Δημοτικό
Γυμνάσιο
Τρίμηνα


