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1 - Einfach maal ausprobieren
aus/probieren + AKK δοκιμάζω

Neue Menschen kennenlernen
1     Wie wird es sein?

die Denkblase, -n / die Sprechblase, -n συννεφάκι/μπαλονάκι με κείμενο

die Vermutung, -en εικασία, υπόθεση

aufgeregt αναστατωμένος

sauer [εδώ] τσατισμένος, εκνευρισμένος

entspannt χαλαρός, ήρεμος

begeistert ενθουσιασμένος

gut/schlecht gelaunt καλο-/κακοδιάθετος

skeptisch επιφυλακτικός

das Sped-Dating/Speeddating ταχυραντεβού

zu zweit από κοινού, σε ζευγάρια

2     Ich möchte gern Urlaub machen

die Aussage, -n [εδώ] πρόταση

der Hauptsatz, -"e κύρια πρόταση

die Satzklammer όρια της πρότασης

die Position, -en θέση, σημείο

das Satzfeld πεδίο της πρότασης

trennbar χωριζόμενος

das Modalverb, -en τροπικό ρήμα

das Strategietraining άσκηση στρατηγικής

die Grammatikübersicht, -en πίνακας γραμματικής

die Verbform, -en ρηματικός τύπος

nach/sehen* κοιτάζω, ελέγχω

der Grammatikanhang γραμματικό παράρτημα

schnippen κροταλίζω (με τα δάκτυλα)

weg/fahren* αναχωρώ, φεύγω

aus/schlafen* κοιμάμαι μέχρι αργά, χορταίνω ύπνο

Seite 11

3      Tipps für das Speed-Dating

reiselustig που του αρέσουν τα ταξίδια, ταξιδιάρης

die Nervosität εκνευρισμός

die Berninabahn [ορεινή σιδηροδρομική γραμμή από το Sankt Moritz μέχρι 
τα ελβετοϊταλικά σύνορα]

die Bahnstrecke, -n σιδηροδρομική γραμμή

das Weltkulturerbe παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά

auf/teilen + AKK μοιράζω

sich aus/tauschen ανταλλάσσω απόψεις
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die Phonetik φωνητική

die Satzmelodie προσωδία, επιτονισμός

laut mit/sprechen* + AKK διαβάζω παράλληλα φωναχτά

abwechselnd εναλλάξ

die Geste, -n χειρονομία

Seite 12

Ein Jahr weggehen
weg/gehen* φεύγω

1     Manons große Reise

das Tagebuch, -"er ημερολόγιο, λεύκωμα

der Freiwilligendienst, -e εθελοντική υπηρεσία

los/gehen* ξεκινώ

Vietnamesisch Βιετναμέζικα

die Impfung, -en εμβολιασμός

organisatorisch οργανωτικός

der Sprachkurs, -e τμήμα εκμάθησης ξένης γλώσσας

die Freizeitgestaltung διαμόρφωση της ελεύθερης ώρας

das Futur I μέλλοντας [χρόνος]

die Zeitangabe, -n χρονικός προσδιορισμός

wahrscheinlich πιθανώς

Seite 13

2     Wie wird der Freiwilligendienst sein?

zu/ordnen + AKK αντιστοιχίζω

es ist so weit έφθασε η ώρα

gerade [εδώ] ειδικά

äußern + AKK εκφράζω, διατυπώνω

das Nomen, - ουσιαστικό

der Großbuchstabe, -n κεφαλαίο (γράμμα)

das Verb, -en ρήμα

3     Vorbereitungen für ein Jahr im Ausland

die Ausreise αναχώρηση

passend κατάλληλος

die App, -s εφαρμογή

der Ablauf, -"e διαδικασία

Seite 14

Städte anders entdecken
1     Der Kulturzug Berlin - Breslau

polnisch πολωνικός

die Autorin, -nen η συγγραφέας
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das Adjektiv, -e επίθετο [μέρος του λόγου]

abstrakt αφηρημένος

2     Unterwegs in Berlin und Breslau

Seite 15

die Mischung, -en μείγμα, μείξη

der Pole, -n Πολωνός

mehrmals πολλές φορές

mit/fahren* [εδώ] ταξιδεύω, παίρνω το τρένο

der Reiseführer, - ξεναγός

der Zwerg, -e νάνος

die Laterne, -n φανάρι

der Ehrendoktor-Titel τίτλος του επίτιμου διδάκτορα

das Schmalzgebäck τριφτά κουλουράκια

der Cocktail, -s κοκτέιλ

der Lieblingsort, -e αγαπημένο μέρος

die East-Side-Gallery γκαλερί της ανατολικής όχθης [στο Βερολίνο]

ehemalig- πρώην

die Landebahn, -en διάδρομος προσγείωσης

skaten κάνω skateboard

recherchieren ερευνώ

das Gefallen αίσθημα ότι κάτι μου αρέσει

das Missfalllen αίσθημα ότι κάτι δεν μου αρέσει

total + ADJ/ADV εντελώς/τελείως …

uninteressant χωρίς ενδιαφέρον, βαρετός

3     Strategietraining: einen Kurzvortrag halten

einen Kurzvortrag halten* κάνω μια σύντομη ομιλία

das Stichwort, -"er λέξη κλειδί

gründen + AKK [εδώ] δημιουργώ

das Gericht, -e [εδώ] φαγητό, έδεσμα

der inhaltliche Teil κομμάτι του περιεχομένου

das Kärtchen, - καρτούλα

der Einleitungssatz εισαγωγική πρόταση

der Schlusssatz επίλογος

auswendig lernen + AKK μαθαίνω απ' έξω, αποστηθίζω

das Redemittel, - έκφραση

Seite 16

Nachbarschaft digital

die Nachbarschaft γειτονιά

digital ψηφιακός
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1     Eine App für alle

das Viertel, - τετράγωνο, γειτονιά

mit/machen bei + DAT συμμετέχω σε …

aus/tauschen + AKK ανταλλάσσω

der Babysitter, - babysitter

die Sportgruppe, -n αθλητικός όμιλος

teilen + AKK mit + DAT μοιράζομαι (κάτι) με …

egal ob … oder … αδιάφορο αν … ή … / είτε … είτε …

das Straßenfest, -e γιορτή (των περίοικων) του δρόμου

nach/fragen υποβάλλω ερώτημα, ρωτάω για …

verleihen + AKK [εδώ] δανείζω

der Stadtteil, -e συνοικία

kontaktieren + AKK έρχομαι σε επαφή / επικοινωνώ με …

der Laufpartner, - πρόσωπο με το οποίο κάνει κανείς μαζί jogging

in der Nähe κοντά

Seite 17

Rudirockt

1     Ein besonderer Abend

der Gang, "-e [εδώ] πιάτο

kreuz und quer εδώ και 'κεί

woanders κάπου αλλού

die Vorspeise, -n ορεκτικό

der Hauptgang, "-e κύριο πιάτο

der Nachtisch, -e επιδόρπιο

die Zusammenfassung, -en σύνοψη, περίληψη

schräg λοξά

die Zubereitung, -en παρασκευή (του φαγητού)

rollen + AKK τυλίγω

2     Rudirockt im Kurs

das Lieblingsgericht, -e αγαπημένο φαγητό

die Spezialität, -en σπεσιαλιτέ

Seite 18

Auf Schatzsuche

die Schatzsuche κυνήγι του θησαυρού

1     Geocaching

Geocaching [υπαίθριο παιχνίδι με τη χρήση GPS]

2     Geocaching-Spiel

der Schatz, "-e θησαυρός

zu viert σε τετράδες
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die Wegbeschreibung, -en περιγραφή της διαδρομής

der Stadtplan, -"e χάρτης της πόλης

Seite 19

die Einleitung, -en εισαγωγή

Seite 20

2 - Etwas zur Sprache bringen
zur Sprache bringen* + AKK φέρνω προς συζήτηση

Wie lernt man Sprachen am besten?
1     Sprachen lernen

die Mehrsprachigkeit πολυγλωσσία

beherrschen + AKK κατέχω

2     Die Zwillinge Matthew und Michael Youlden

der Zwilling, -e δίδυμος

das Sprachgenie, -s γλωσσική ιδιοφυϊα

der Lerntipp, -s μαθησιακή συμβουλή

die Vokabel, -n (άγνωστη) λέξη

3     Wie mein Sohn Sprachen lernen will

die Autorin, -nen η συγγραφέας

der Absatz, -"e [εδώ] παράγραφος

das Partizip, -ein μετοχή [γραμματική]

Seite 21

dran sein* είναι η σειρά …

ein/sehen* + ΑΚΚ αντιλαμβάνομαι, παραδέχομαι, καταλαβαίνω

der Hauptdarsteller, - πρωταγωνιστής

liegen* an + DAT οφείλομαι

der Untertitel, - υπότιτλος

authentisch αυθεντικός

der Lernweg, -e τρόπος μάθησης

Vergangenes περασμένα, κάτι που έγινε στο παρελθόν

unregelmäßig ανώμαλος

untrennbar μη χωριζόμενος

die Vorsilbe, -n πρόθεμα

das Präfix, -e πρόθεμα

der Wortakzent τονισμός της λέξης

trennbar χωριζόμενος

das Wortpaar, -e ζεύγος/δυάδα λέξεων
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4     Kurzvortrag: meine Sprachlernbiographie

die Biographie, -n βιογραφία

Seite 22

Wenn Computer die Sprache übernehmen
1     Geschichte des Computers - ein kurzer Überblick

der Überblick επισκόπηση

der Besprechungstermin, -e ραντεβού (για συζήτηση)

die Hosentasche, -n τσέπη του παντελονιού

die Taste, -n πλήκτρο

der Taschenrechner, - υπολογιστής τσέπης

die Revolution, -en επανάσταση

das Diskettenlaufwerk, -e μονάδα δισκέτας

der Riese, -n γίγαντας

kommunizieren mit + DAT επικοινωνώ με …

dank + DAT χάρις σε …

das Übersetzungstool, -s μεταφραστικό εργαλείο/πρόγραμμα

die Weltsprache, -n γλώσσα του κόσμου, ομιλούμενη γλώσσα

2     Digitale Sprachhelfer

der Sprachhelfer, - γλωσσικός βοηθός, γλωσσικό βοήθημα

witzig αστείος, κωμικός

das Hörverstehen ακουστική κατανόηση

Seite 23

anschließend κατόπιν, στη συνέχεια

die Bemerkung, -en παρατήρηση

3     Als ich Ramon gesehen habe, habe ich mich sofort verliebt

der Konnektor, -en σύνδεσμος

temporal χρονικός

der Nebensatz, -"e δευτερεύουσα πρόταση

der Hauptsatz, -"e κύρια πρόταση

ab/fliegen* αναχωρώ, απογειώνομαι

4     Ich muss dir etwas erzählen!

ein/leiten + AKK κάνω εισαγωγή σε …

aus/gehen* [εδώ] τελειώνω, καταλήγω

Seite 24

Wie Sprache das Denken beeinflusst
beeinflussen + AKK επηρεάζω

1     Diskussion über die offizielle Anrede
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die Leserin, -nen αναγνώστρια

um/gehen* mit + DAT χειρίζομαι

das Bundesgericht ομοσπονδιακό δικαστήριο

der Kontoinhaber, - κάτοχος λογαριασμού

das Bankformular, -e τραπεζικό έντυπο

das Gericht, -e [εδώ] δικαστήριο

klagen vor + DAT κάνω/εγείρω αγωγή (ενώπιον δικαστηρίου)

ignorieren + AKK αγνοώ

der Sprachgebrauch χρήση της γλώσσας

die Wahrnehmung αντίληψη, τρόπος που αντιλαμβανόμαστε

die Kategorie, -n κατηγορία

neutral ουδέτερος, ουδέτερα

geschlechtergerecht αμερόληπτος ως προς τα γένη

das Pronomen, Pronomina αντωνυμία

benennen* + AKK κατονομάζω

Schwedisch σουηδικά

berücksichtigen + AKK λαμβάνω υπόψη

der Studierende, -n φοιτών, φοιτητής

der Lehrende, -n διδάσκων, καθηγητής

die Richtlinie, -n οδηγία, κατευθυντήρια γραμμή

intersexuell διασεξουαλικός

transsexuell τρανσέξουαλ

Seite 25

die Präposition, -en πρόθεση

die Thematik θεματολογία

2     Sind Sie für oder gegen eine geschlechtergerechte Sprache?

teilweise εν μέρει

erstens πρώτον

zweitens δεύτερον

das Argument, -e επιχείρημα

der Kommentar, -e σχόλιο

der Psychologe, -n ο ψυχολόγος

die Journalistin, -nen η δημοσιογράφος

anhand + GEN επί τη βάσει, με …

Seite 26

Eine Geschichte von Liebe und Lüge

1     Film Lila, Lila

deutschsprachig γερμανόγλωσσος, γερμανόφωνος

die Schauspielerin, -nen η ηθοποιός

der Regisseur, -e / die Regisseurin, -nen σκηνοθέτης / σκηνοθέτρια

handeln von + DAT έχω ως θέμα
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die Film-Story ιστορία μιας ταινίας, σενάριο

die Studentin, -nen φοιτήτρια

der Lebenskünstler, - καλλιτέχνης της ζωής

das Manuskript, -e χειρόγραφο

der Bestseller, - μπεστ σέλερ

der Schriftstellerstar, -s διάσημος συγγραφέας

signieren + AKK υπογράφω

der Filmtipp, -s (σύντομη) παρουσίαση ταινίας

die Komödie, -n κωμωδία

gleichnamig ομώνυμος

der Roman, -e μυθιστόρημα

die Regie σκηνοθεσία

der Nachttisch, -e κομοδίνο

die Liebesgeschichte, -n ερωτική ιστορία, ιστορία αγάπης

die Buchpräsentation, -en παρουσίαση βιβλίου

auf/tauchen εμφανίζομαι

das Autogramm, -e αυτόγραφο

ironisch ειρωνικός

phantastisch φανταστικός, εκπληκτικός

die Satire σάτιρα

die Literaturszene κόσμος της λογοτεχνίας

der Buchmarkt αγορά του βιβλίου

unkitschig όχι κακόγουστος

die Romanze, -n ρομάντζο, αισθηματική ιστορία

2     Mein Filmtipp

die Hauptrolle, -n πρωταγωνιστικός ρόλος

Εmpfehlenswert! Συνιστάται!

Seite 27

Sprache in Berufen

1     In welchen Berufen ist Sprache besonders wichtig?

der Aussprachefehler, - λάθος στην προφορά

dolmetschen aus + DAT in + AKK μεταφράζω από τα … στα …

2     Sprache in verschiedenen Berufen

der Logopäde, -n λογοθεραπευτής

der Rhetorikcoach εκπαιδευτής ρητορικής

die Gebärdensprachdolmetscherin, -nen μεταφράστρια (στη γλώσσα της) νοηματικής

mehrsprachig πολύγλωσσος

das Ausspracheproblem, -e πρόβλημα προφοράς

sprachlich γλωσσικά

die Argumentation επιχειρηματολογία

die Körpersprache γλώσσα του σώματος
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der Workshop, -s (πρακτικό) εργαστήρι

die Emotion, -en συναίσθημα

aus/drücken + AKK εκφράζω

gegenseitig ο ένας τον/στον άλλο

Seite 28

Aktuelle Themen zur Sprache gebracht

1     Gleichstellung von Frau und Mann - wirklich geschafft?

die Gleichstellung ισότητα, ισοτιμία, ίσα δικαιώματα

die Führungsposition, -en διευθυντική θέση

das Unternehmen, - επιχείρηση

die Teilzeit μερική απασχόληση

raten* [εδώ] μαντεύω

weg/lassen* + AKK παραλείπω

2     Eine Diskussion führen

eine Diskussion führen διεξάγω/κάνω μια συζήτηση

nacheinander στη σειρά, τη μία μετά την άλλη

die Kinderbetreuung φροντίδα των παιδιών

zur Hälfte teilen + AKK μοιράζομαι στη μέση / 50% - 50%

Seite 29

Auf einen Blick

privat lernen + AKK μαθαίνω σε ιδιαίτερο μάθημα

die Ansicht, -en άποψη

recht haben* έχω δίκαιο

es geht um + AKK πρόκειται

das Drama, Dramen δράμα

der Thriller, - θρίλερ

Seite 30

3 - Aus vollem Herzen lachen
Aus vollem Herzen lachen γελάω με την καρδιά μου

Lachen macht das Leben leichter
das Lachen γέλιο

1     Haben Sie heute schon gelacht?

der Komiker, - / die Komikerin, -nen κωμικός/κωμική ηθοποιός

sozial κοινωνικός

das Netzwerk, -e δίκτυο

2     Mit Herbert und Mimi lachen

das Aussehen εμφάνιση
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der Gesichtsausdruck, -"e έκφραση του προσώπου

der Daumen αντίχειρας

der Zeigefinger δείκτης

überrascht έκπληκτος

große Augen machen γουρλώνω τα μάτια

die Lippen spritzen σουφρώνω τα χείλια

Rotkäppchen Κοκκινοσκουφίτσα

der Wolf, -"e λύκος

die Aufführung, -en παράσταση

der Clown, -s κλόουν, παλιάτσος

das Treibhaus, -"er θερμοκήπιο

ungeschickt αδέξιος

nach/spielen + AKK παίζω, αποδίδω

die ganze Zeit όλη την ώρα

gedacht sein* προορίζομαι για …

nicht einmal ούτε καν

der Jäger, - κυνηγός

durcheinander/kommen* γίνομαι άνω κάτω

die Künstlerin, -nen καλλιτέχνιδα

begeistern + AKK ενθουσιάζω

berühren + AKK [εδώ] συγκινώ

hin/gehen* πηγαίνω (κάπου)

Seite 31

3     Ist es schwer, lustig sein zu müssen?

der Steckbrief, -e προφίλ, σύντομη περιγραφή

aufgewachsen μεγαλωμένος

der Berufswunsch, -"e επαγγελματική επιθυμία

der Bühnenpartner, - συμπρωταγωνιστής, συνεργάτης στη σκηνή

das Echo ηχώ, αντήχηση

indirekte Frage πλάγια ερώτηση

mit/arbeiten bei + DAT συνεργάζομαι σε …

4     Manfred Unterluggauer - Porträt eines Clowns

das Porträt, -s πορτρέτο

sich engagieren für + AKK παίρνω θέση υπέρ …, υποστηρίζω, στηρίζω

die Textstelle, -n σημείο/απόσπασμα του κειμένου

gelungen επιτυχημένος

zurück/geben* + AKK επιστρέφω

Seite 32

Was darf Humor?
1     Wörter rund ums Lachen
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rund um + AKK γύρω από …, σχετικά με …

sich tot/lachen πεθαίνω απ' τα γέλια

aus/lachen + AKK περιγελώ

grinsen χαμογελώ ειρωνικά/κοροϊδευτικά

humorvoll με χιούμορ

kichern χαχανίζω

sich vor Lachen schütteln ξεκαρδίζομαι, χτυπιέμαι απ' τα γέλια

schadenfroh χαιρέκακος

Tränen lachen γελώ μέχρι δακρύων

2     Eine Diskussion über die Grenzen des Humors

durch/denken* + AKK μελετώ/σκέφτομαι καλά

der Cartoon, -s καρτούν, γελοιογραφία

bewerten + AKK αξιολογώ

geschmacklos κακόγουστος

problematisch προβληματικός

gut getroffen επιτυχημένος

respektlos χωρίς σεβασμό

provokant προκλητικός, προβοκατόρικος

absurd παράλογος, παράδοξος

unrealistisch μη ρεαλιστικός, εξωπραγματικός

der Karikaturist, -en / die Karikaturistin, -nen ο/η γελοιογράφος

überschreiten* + AKK ξεπερνώ, υπερβαίνω

der Suizidversuch, -e απόπειρα αυτοκτονίας

der Astronaut, -en αστροναύτης

das Mem, -e μιμίδιο

aggressiv επιθετικός, επιθετικά

via μέσω

ein/geben* + AKK γράφω, εισάγω, πληκτρολογώ

der Blinde, -n τυφλός

die Kinokarte, -n εισιτήριο για τον κινηματογράφο

zynisch κυνικός

der Stummfilm, -e βουβή ταινία

Seite 33

diskriminieren + AKK κάνω διάκριση σε βάρος …

der Satiriker, - σατιρικός συγγραφέας

die Kunstfreiheit καλλιτεχνική ελευθερία

definieren + AKK ορίζω, δίνω τον ορισμό

erlaubt επιτρεπτός

verboten απαγορευμένος

indirekt έμμεσα, πλαγίως
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religiös θρησκευτικός

unmenschlich απάνθρωπος

das Tabu, -s ταμπού

3     Das ist doch schlimm!

die Modalpartikel, -n μόριο [Γραμματική]

signalisieren + AKK δείχνω, φανερώνω

der Vorwurf, -"e μομφή

4     Was man am Telefon so sagt.

zu dritt σε τριάδες

sich aus/denken* + AKK επινοώ

Seite 34

Gefühle lesen
1     Was verraten unsere Gesichter?

besorgt ανήσυχος

unangenehm δυσάρεστος

überrascht έκπληκτος

melancholisch μελαγχολικός

ärgerlich 1. θυμωμένος   -   2. εκνευριστικός

zornig οργισμένος, εξοργισμένος

unglücklich δυστυχισμένος

angeekelt αηδιασμένος

die Trauer θλίψη, στεναχώρια

die Wut θυμός, οργή

die Neugier περιέργεια

die Offenheit ευθύτητα

der Ekel αηδία

nach/sprechen* επαναλαμβάνω (αυτό που άκουσα)

2     Verschiedene Gefühle

der Lexikoneintrag, -"e λήμμα, άρθρο λεξικού

gewalttätig βίαιος

geballt σφιγμένος

die Faust, -"e γροθιά

das Stampfen χτύπημα των ποδιών, ποδοκρότημα

die Adjektivdeklination κλίση (των) επιθέτων

der Nullartikel απουσία (οριστικού ή αόριστου) άρθρου

die Definition, -en ορισμός

erraten* + AKK μαντεύω (σωστά)

Seite 35

3     Gefühle lesen lernen
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der Autismus αυτισμός

der Begriff, -e όρος

seelisch ψυχικός

das Symptom, -e σύμπτωμα

die Müdigkeit κόπωση

die Erschöpfung εξάντληση

fehlende Gefühle (Pl.) απουσία συναισθημάτων

der Extremfall, -"e ακραία περίπτωση

depressiv καταθλιπτικός

die Entwicklungsstörung, -en αναπτυξιακή διαταραχή

4     Strategietraining: Notizen machen

vereinfachen + AKK απλοποιώ, απλουστεύω

formulieren + AKK διατυπώνω

die Mimik εκφράσεις (του προσώπου)

universell παγκόσμιος

bei/bringen* + DAT + AKK διδάσκω/μαθαίνω (σε κάποιον κάτι)

Seite 36

Warum nicht alle über dasselbe lachen

1     Lachkulturen in Schanghai, Berlin und London

die Lachkultur, -en κουλτούρα του γέλιου

das Schlüsselwort, -"er λέξη κλειδί

das Phänomen, -e φαινόμενο

kein Wunder δεν είναι ν' απορεί κανείς

missverstehen* + AKK παρεξηγώ, παρανοώ

der/die Jade ιάδης [πράσινο πετράδι]

die Ratte, -n αρουραίος

die Anekdote, -n ανέκδοτο

der Hintergrund, -"e (πολιτιστικό) υπόβαθρο

die Zielscheibe, -n στόχος

dagegen αντιθέτως, σε αντίθεση μ' αυτό

tabu sein* δεν επιτρέπεται, είναι ταμπού

das Familienmitglied, -er μέλος της οικογένειας

das Tierkreiszeichen, - ζώδιο

der Ostfriese, -n κάτοικος της Ανατολικής Φρισίας [αντίστοιχο του "Πόντιος"]

die Blondine, -n η ξανθιά

sich lustig machen über + AKK γελάω σε βάρος …

das Vorurteil, -e προκατάληψη

die Ungleichheit, -en ανισότητα

das Missverständnis, -se παρανόηση, παρεξήγηση

interkulturell διαπολιτισμικός

der Brite, -n Βρετανός, Άγγλος

eher [εδώ] μάλλον
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humorlos χωρίς χιούμορ

halten* + AKK für + ADJ θεωρώ …

der Geschäftsmann, Geschäftsleute επιχειρηματίας

die Verhandlung, -en διαπραγμάτευση, συζήτηση

keinen Spaß verstehen* δε σηκώνω αστεία

der Manager, - μάνατζερ

die Selbstironie αυτοειρωνία

interpretieren + AKK ερμηνεύω

der Unternehmer, - επιχειρηματίας

das Meeting, -s συνάντηση, meeting

seriös σοβαρός

die Humortradition, -en παράδοση του χιούμορ, πράγματα για τα οποία γελούν όλοι

die Interpretation, -en ερμηνεία

Seite 37

Lachen ist die beste Medizin

die Medizin [εδώ] φάρμακο

2     Eine Vorlesung über das Lachen

die Vorlesung, -en (πανεπιστημιακή) παράδοση

das Glückshormon, -e ορμόνη της ευτυχίας

frei/geben* + AKK απελευθερώνω

laut (+ GEN/DAT) σύμφωνα με …

abschließend- τελικός

das Experiment, -e πείραμα

Seite 38

Zum Lachen praktisch

2     Auf der Messe für Innovation im Alltag

die Messe, -n [εδώ] έκθεση

die Innovation, -en καινοτομία, νεωτερισμός

bewerben* + AKK διαφημίζω

originell πρωτότυπος

auf einmal με τη μία, μονομιάς

das Exemplar, -e [εδώ] κομμάτι (εμπορεύματος)

3     Greifen Sie zu!

zu/greifen* αρπάζω την ευκαιρία, επωφελούμαι

der Strampler-Mopp βρεφικό φορμάκι-μάπα

smart έξυπνος, πονηρός

das Informationsblatt, -"er πληροφοριακό έντυπο

der Schüttelkasten πλαίσιο (με λέξεις)

der Strampler, - βρεφικό/baby φορμάκι

der Wischmopp, -s μάπα, ξεσκονόπανο
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krabbeln αρκουδίζω

Staub wischen ξεσκονίζω

die Handytasche, -n θήκη κινητού

das Hosenbein, -e μπατζάκι

die Plastikfolie πλαστική μεμβράνη

durchsichtig διαφανής

unbemerkt απαρατήρητος

auf/hängen + AKK κρεμάω

an/preisen + AKK επαινώ, διαφημίζω

der Verkaufsstand, -"e σταντ/περίπτερο (για προβολή/πώληση προϊόντων)

Seite 39

Auf einen Blick

die Gestik χειρονομίες

hauptsächlich κυρίως

doof χαζός, ανόητος

Seite 40

4 - Sich Zeit nehmen
Meine Zeit gehört mir!
1     Zeit für mich

stressig αγχωτικός

die Entspannung χαλάρωση

2     Zurück zur Langsamkeit

die Langsamkeit βραδύτητα, αργός ρυθμός

die Geschäftsidee, -n επιχειρηματική ιδέα

die Schallplatte, -n δίσκος (βινυλίου)

der Besucher, - επισκέπτης

der Gründer, - ιδρυτής

ab/lenken + AKK αποσπώ την προσοχή

Seite 41

3     Warum? Weil ...

deshalb γι' αυτό (το λόγο)

der Kursspaziergang περίπατος στην τάξη

der Kursraum, -"e αίθουσα (διδασκαλίας), τάξη

draußen έξω

der Mittagsschlaf μεσημεριανός ύπνος

4     Wir verkaufen Entspannung.

die Kundin, -nen πελάτισσα

die Mitarbeiterin, -nen συνεργάτιδα



18

die Partnerin, -nen παρτενέρ

gegenseitig μεταξύ σας, ο ένας στον άλλο

Seite 42

Zeit nutzen
1     Arbeitszeit - schöne Zeit?

die Arbeitszeit ωράριο (εργασίας)

die Wortverbindung, -en συνδυασμός λέξεων

der Coach εκπαιδευτής

das Zeitmanagement διαχείριση (του) χρόνου

die Psychologin, -nen η ψυχολόγος

der Manager, - μάνατζερ

kostbar πολύτιμος

das Hilfsmittel, - βοηθητικό μέσο, βοήθημα

das Haushaltsgerät, -"e οικιακή συσκευή

effektiv αποτελεσματικός, αποτελεσματικά

der Zeitmangel έλλειψη χρόνου

erzeugen + AKK δημιουργώ, παράγω

je ... desto ... όσο … τόσο …

ungesund ανθυγιεινός, βλαβερός για την υγεία

der Zeitdruck πίεση χρόνου

motivieren + AKK παρακινώ, δίνω κίνητρα

der Unterrichtsstoff διδακτέα ύλη

bald σύντομα

die Auszeit, -en διάλειμμα

das Sabbatjahr, -e sabbatical, σαββατική άδεια (από τη δουλειά, π.χ. για έρευνα)

das Firmenteam, -s ομάδα της εταιρείας

die Radtour, -en βόλτα με το ποδήλατο

die Zeitplanung οργάνωση του χρόνου, χρονικός σχεδιασμός

unnötig άχρηστος, περιττός

die Motivation κίνητρα

Seite 43

der Komparativ συγκριτικός (βαθμός επιθέτου)

die Nachbarin, -nen η διπλανή

2     Vortrag Stress - was heißt das eigentlich?

die Gliederung δομή, διάρθρωση

die Begrüßung χαιρετισμός

die Überforderung υπερβολική επιβάρυνση

der Hauptteil, -e κεντρικό μέρος

die Konjunktion, -en σύνδεσμος [Γραμματική]

die Doppelkonjunktion, -en ζεύγος συνδέσμων
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stressen + AKK αγχώνω, στρεσάρω

zu/geben* + AKK παραδέχομαι, ομολογώ

3     Diskussion Zeit ist kostbar - wie sollten wir mit ihr umgehen?

der Hörtext, -e ακουστικό κείμενο

ein/bringen* + AKK προσθέτω, καταθέτω

Seite 44

Wohlfühlzeit für den Mann
die Wohlfühlzeit χρόνος ευεξίας, ώρα που νιώθει κανείς ωραία

1     Ein neuer Trend: Barbershops

der Barbershop, -s κουρείο (ανδρών), μπαρμπέρικο

der Einleitungstext, -e εισαγωγικό κείμενο

die Wohlfühl-Oase, -n όαση ευεξίας

in sein* είναι της μόδας

die Gesichtsmassage, -n μασάζ προσώπου

die individuelle Styling-Beratung συμβουλές για το προσωπικό στιλ

der Obstsaft, -"e φρουτοχυμός

verwöhnen + AKK κανακεύω, περιποιούμαι, κακομαθαίνω

der Barbier, -e κουρέας, μπαρμπέρης

streichen* über + AKK χαϊδεύω …

der Vollbart, -"e γενειάδα

die Pflege φροντίδα

professionell επαγγελματικός

die Behandlung φροντίδα, μεταχείριση, θεραπεία

das Alltagsproblem, -e καθημερινό πρόβλημα

die Innenstadt κέντρο της πόλης

auf/machen + AKK ανοίγω

das Haareschneiden κούρεμα (των μαλιών)

der Schaum αφρός

das Messer, - [εδώ] ξυράφι

das Rasieren ξύρισμα

die Wellness ευεξία

der Friseurbesuch, -e επίσκεψη στον κουρέα / στο κουρείο

die Routine ρουτίνα, συνήθεια

gepflegt φροντισμένος

der Wellnessurlaub διακοπές περιποίησης

die Anti-Stress-Behandlung, -en κούρα κατά του στρες

die Hautpflege περιποίηση του δέρματος

das Muskelaufbautraining άσκηση για την ενδυνάμωση των μυών

(die) Action δράση

die Mountainbike-Tour, -en βόλτα με ποδήλατο μάουντεν

die Golfrunde, -n παρτίδα γκολφ
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Seite 45

2     Strategietraining: unbekannte Wörter erschließen

unbekannt άγνωστος

erschließen* + AKK [εδώ] καταλαβαίνω τη σημασία

der Internationalismus, Internationalismen λέξη που χρησιμοποιείται διεθνώς

klären + AKK διευκρινίζω, διασαφηνίζω

3     Eine individuelle Beratung

die Endung, -en κατάληξη

das Genus, Genera γένος

das Kompositum, Komposita σύνθετη λέξη

das Bestimmungswort, -"er πρώτο συνθετικό (μιας σύνθετης λέξης)

das Grundwort, -"er δεύτερο συνθετικό (μιας σύνθετης λέξης)

4     Einen Kommentar schreiben

der Kommentar, -e σχόλιο

verbreitet διαδεδομένος

Seite 46

Zeit fürs Nichtstun

das Nichtstun απραγία, τεμπελιά

1     Eine "Heldin" - die Künstlerin Hudith Holofernes

die Heldin, -nen ηρωϊδα

die Texthälfte, -n μισό του κειμένου

die Musikerin, -nen η μουσικός

die Straßenmusikerin, -nen η πλανόδια μουσικός

das Kunststudium σπουδές Καλών Τεχνών

die Band, -s (μουσικό) συγκρότημα

die Single, -s σινγκλ [= ένα τραγούδι]

die Sängerin, -nen τραγουδίστρια

die Gitarristin, -nen κιθαρίστρια

der Songtext, -e κείμενο του τραγουδιού

der Musikautorenpreis βραβείο μουσικού συγγραφέα

die Solokünstlerin, -nen η σολίστ (καλλιτέχνιδα)

der/das Essay, -s δοκίμιο

gesellschaftlich κοινωνικός

aus dem Kopf από μνήμης

die Kurzbiografie, -en σύντομη βιογραφία

2     Nichtsnutz

der Nichtsnutz άχρηστος, αχαϊρευτος

der Refrain, -s ρεφρέν

die Strophe, -n στροφή (τραγουδιού)
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nutzen χρησιμεύω

schwitzen ιδρώνω

rascheln θροϊζω [= κάνω ελαφρύ θόρυβο καθώς κινούμαι]

liken κάνω like

Seite 47

Essenszeit

die Essenszeit ώρα φαγητού

1     Zeit sparen beim Essen - will man das?

die Warteschlange, -n ουρά (ανθρώπων που περιμένουν)

die Order-App εφαρμογή για παραγγελίες

der Code, -s κωδικός

scannen + AKK σκανάρω

das Warten αναμονή

die Bedienung [εδώ] σερβιτόρος

die Kellnerin, -nen σερβιτόρα

wie gewohnt ως συνήθως, όπως συνηθίζεται

nerven + AKK εκνευρίζω

2     Mit der App ins Restaurant

weiter/gehen* συνεχίζομαι

das Requisit, -en αντικείμενο (σκηνικού εξοπλισμού)

filmen + AKK κινηματογραφώ, τραβώ σε ταινία, βιντεοσκοπώ

Seite 48

Zeit (für sich) auf der Arbeit

Zeit für sich ελεύθερα διαθέσιμος χρόνος

1     Pausen am Arbeitsplatz

die Radioreportage, -n ραδιοφωνικό ρεπορτάζ, ραδιορεπορτάζ

die Wäscherei, -en πλυντήριο

die Mittagspause, -n μεσημεριανό διάλειμμα

2     Ein Quiz

DACH (= Deutschland / Österreich / Schweiz) γερμανόφωνες χώρες [Γερμανία - Αυστρία - Ελβετία]

der Arbeitstag, -e εργάσιμη ημέρα

der Arbeitgeber, - εργοδότης

der Arbeitnehmer, - εργαζόμενος

der Toilettenbesuch, -e επίσκεψη στην τουαλέτα

ab/ziehen* + AKK von + DAT αφαιρώ από …

die Pausenzeit, -en ώρα του διαλείμματος

die Raucherin, -nen καπνίστρια

der Dienstleistungsberuf, -e επάγγελμα παροχής υπηρεσιών
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Seite 49

Auf einen Blick

deswegen γι' αυτό (το λόγο)

leiden* unter + DAT υποφέρω από …

Seite 50

5 - Sich grün und blau ärgern
sich grün und blau ärgern γίνομαι έξω φρενών, βγαίνω απ' τα ρούχα μου

Wohin mir dem Ärger?
Gerade eben. Μόλις τώρα.

3     Ein Nachbarschaftsdienst

der Nachbarschaftsdienst, -e εξυπηρέτηση μεταξύ γειτόνων

Seite 51

Das darf doch nicht wahr sein! Δεν το πιστεύω!

Jetzt reicht's aber wirklich! Φθάνει πια!

unfair άδικος

Das ist doch ein Witz. Αστειεύεσαι. / Αστειεύεστε.

Machen Sie doch nicht so ein Drama! Μη δραματοποιείτε τα πράγματα!

Was erlauben Sie sich? Ποιος νομίζετε πως είστε;

Das geht zu weit! Αυτό πάει πολύ!

betont με έμφαση

der Akzent, -e [εδώ] έμφαση, βάρος (στην ομιλία)

4     Ich rauche trotzdem gern!

dennoch παρ' όλ' αυτά

5     Streitgespräche

das Streitgespräch, -e λογομαχία

die Rollenbeschreibung, -en περιγραφή του ρόλου

Seite 52

Vom Ärger zur Beschwerde
die Beschwerde, -n παράπονο, διαμαρτυρία

1     Verspätungen

der Nachtflug, -"e νυχτερινή πτήση

das Gate, -s έξοδος, gate

ein/checken κάνω τσεκ-ιν

zeitlich χρονικός

der Fernbus, -se υπεραστικό λεωφορείο

die Verpflegung διατροφή
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weg/werfen* + AKK πετάω (ως άχρηστο)

der Busbahnhof, -"e σταθμός υπεραστικών λεωφορείων

die Gegenwart παρόν

irreal μη πραγματικός, φανταστικός

der Anschlussflug, -"e ανταπόκριση [πτηση]

Seite 53

1     Jana möchte sich beschweren.

die Internetseite, -n ιστοσελίδα, σελίδα στο διαδίκτυο

die Entschädigung, -en αποζημίωση

die Flugverspätung, -en καθυστέρηση της πτήσης

außergewöhnliche Umstände (Pl.) εξαιρετικές/ειδικές περιστάσεις

o. ä. κτλ.

das Telefonat, -e τηλεφώνημα

ermöglichen + AKK καθιστώ δυνατό, επιτρέπω

der Abflug, -"e αναχώρηση (πτήσης)

der Transfer μεταφορά

streichen* + AKK [εδώ] ακυρώνω, διαγράφω

die Service-Hotline γραμμή εξυπηρέτησης

das Rechnertool, -s εργαλείο/εφαρμογή υπολογισμού

mithilfe + GEN με τη βοήθεια

das Muster, - υπόδειγμα

der Beschwerdebrief, -e επιστολή διαμαρτυρίας

sich wenden* an + AKK απευθύνομαι

die Kundenservicestelle, -n τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

die Fluggesellschaft, -en αεροπορική εταιρία

das Inkasso είσπραξη οφειλών

der Briefteil, -e κομμάτι/τμήμα της επιστολής

der Betreff θέμα (επιστολής/email)

die Empfängerin, -nen παραλήπτρια

die Anlage, -n συνημμένο

erstatten + AKK καταβάλλω

der Textbaustein, -e (δομικό) στοιχείο του κειμένου

Seite 54

Wie viel Ärger macht krank?
1     Mensch, ärgere dich nicht!

die Schlange, -n [εδώ] ουρά

spucken auf + AKK φτύνω

unpünktlich καθυστερημένος

sich vor/drängen μπαίνω μπροστά στη σειρά, τρώω τη θέση

der Hundehaufen κακά του σκύλου

weg/räumen + AKK μαζεύω (και πετάω)

ab/bilden + AKK απεικονίζω
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schmutzig βρόμικος

der Benzinpreis, -e τιμή της βενζίνης

unhöflich αγενής

nackt γυμνός, ακάλυπτος

an/geben* + AKK δίνω, δηλώνω, αναφέρω

das Drittel, - το ένα τρίτο

das Viertel, - το ένα τέταρτο

Seite 55

2     Worüber ärgern sich die Menschen in Deutschland und in der Schweiz?

das Ärgernis, -se αιτία/αφορμή θυμού

3     Was wir gegen Ärger tun können.

der Zorn οργή, θυμός

das Experteninterview, -s συνέντευξη με ειδικό / γνώστη του θέματος

der Aggressionsforscher, - ερευνητής (φαινομένων) επιθετικότητας

an/stehen* [εδώ] στέκομαι στην ουρά

es eilig haben* βιάζομαι

die Meinung sagen + DAT τα ψάλλω, μιλώ σε έντονο ύφος

ab/bauen + AKK μειώνω

ein/atmen εισπνέω

aus/atmen εκπνέω

der Arzttermin, -e ιατρικό ραντεβού

der Perspektivenwechsel αλλαγή προοπτικής

schlucken + AKK καταπίνω

ignorieren + AKK αγνοώ

schwer fallen* + DAT δυσκολεύει

in (der) Ich-Form μιλώντας στο πρώτο πρόσωπο

mit/teilen + DAT πληροφορώ

der Maulwurf, -"e τυφλοπόντικας

das Brett, -er σανίδα

Seite 56

Die Geschichte mit dem Hammer

1     Die Wutspirale

die Wutspirale, -n σπιράλ/χιονοστιβάδα θυμού, θυμός εκτός ελέγχου

auf/hängen + AKK κρεμάω

hinüber/gehen* πάω απέναντι

aus/borgen + AKK δανείζομαι

flüchtig πεταχτά, φευγαλέα

vorgeschützt προσχηματικός, ψεύτικος

an/tun* + DAT + AKK κάνω κακό

sich ein/bilden φαντάζομαι
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borgen + AKK δανείζομαι

der Mitmensch, -en συνάνθρωπος

der Gefallen εξυπηρέτηση, χάρη

ab/schlagen* + DAT + AKK αρνούμαι

der Kerl, -e τύπος [υποτιμητικά]

vergiften + AKK δηλητηριάζω

angewiesen sein* auf + AKK εξαρτώμαι, έχω ανάγκη

hinüber/stürmen ορμώ απέναντι

läuten χτυπώ το κουδούνι

an/schreien* + AKK βάζω τις φωνές

der Rüpel άξεστος, χοντράνθρωπος, γαϊδούρι

aus/leihen* + AKK δανείζομαι

der Idiot, -en ηλίθιος

unzivilisiert απολίτιστος

die Bildunterschrift, -en λεζάντα

Seite 57

Alles Absicht!

die Absicht, -en πρόθεση

1     Ärger mit den Öffis

die Öffis (Pl.) = die öffentlichen Verkehrsmittel ΜΜΜ, μέσα μαζικής μεταφοράς

unverständlich ακαταλαβίστικος

aus/steigen* κατεβαίνω, αποβιβάζομαι

das Werbevideo, -s διαφημιστικό βίντεο

die Kundenbeschwerde, -n παράπονο πελάτη

an/sprechen* + AKK [εδώ] θίγω, κάνω αναφορά

überfüllt υπερπλήρης, φίσκα

unfreundlich αγενής

die Ironie ειρωνία

2     Umfrage: Worüber ärgern Sie sich regelmäßig in Ihrer Stadt?
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Rotsehen

rot/sehen* γίνομαι έξω φρενών, μου ανάβουν τα λαμπάκια

2     Farben in der Sprache

schwarz-weiß denken* σκέφτομαι σε άσπρο-μαύρο / μονοδιάστατα

der Neid ζήλια, φθόνος

mit einem blauen Auge davon/kommen* τη γλυτώνω φθηνά

eine weiße Weste haben* έχω καθαρό μέτωπο

blau sein* είμαι μεθυσμένος/ντίρλα

schwarz/sehen* τα βλέπω μαύρα, είμαι απαισιόδοξος
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unschuldig αθώος

sich schämen ντρέπομαι

die Zustimmung συγκατάθεση

neidisch ζηλιάρης, φθονερός

würfeln ρίχνω τα ζάρια

das Feld, -er [εδώ] νταμάκι, κουτάκι

die Redewendung, -en έκφραση

färben + AKK βάφω, χρωματίζω

stimmen für + AKK ψηφίζω υπέρ …

gestalten + AKK φτιάχνω
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Auf einen Blick

Folgendes το εξής

unmöglich [εδώ] απαράδεκτος

die Erledigung διεκπεραίωση, τακτοποίηση
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6 - Sich gemeinsam erinnern
Fußball - ein Spiel, das Generationen verbindet
2     Die besondere Fußball-WM

die Fußball-Weltmeisterschaft, -en παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου

das Finale τελικός (αγώνας)

entscheidend [εδώ] που έκρινε το αποτέλεσμα

das Tor, -e γκολ, τέρμα

schießen* + AKK [εδώ] πετυχαίνω (γκολ)

der Fußballfan, -s φίλαθλος, ποδοσφαιρόφιλος

das Fußballspiel, -e ποδοσφαιρικός αγώνας

3     Sparwasser ... TOR! TOR! TOR!

die Sensation, -en τεράστια έκπληξη, γεγονός που έκανε πάταγο

die Entscheidung bringen* κρίνω το αποτέλεσμα

jubeln πανηγυρίζω

wie im Lehrbuch υποδειγματικός

unglaublich απίστευτος

das Los, -e κλήρος
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die Runde, -n [εδώ] γύρος

sich qualifizieren προκρίνομαι

emotional (συναισθηματικά) φορτισμένος

die Nationalhymne, -n εθνικός ύμνος

der Gruppensieger, - νικητής του ομίλου
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die Fußballgröße, -n (μεγάλη) ποδοσφαιρική δύναμη

der Schock, -s σοκ

der Misserfolg, -e αποτυχία

das Zitat, -e απόσπασμα, τσιτάτο

der Relativsatz, -"e αναφορική πρόταση

weg/lassen* + AKK παραλείπω

die Bezeichnung, -en χαρακτηρισμός

der Schiedsrichter, - διαιτητής

der Stürmer, - ο επιθετικός

der Torwart/Torhüter τερματοφύλακας

der Verteidiger, - ο αμυντικός

verteidigen + AKK υπερασπίζομαι

bewundern + AKK θαυμάζω

sich verlassen* auf + AKK εμπιστεύομαι

4     Erinnerung an ein besonderes Ereignis

aus/denken* + AKK βγάζω από το μυαλό μου, φαντάζομαι
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Das haben uns die 68er gebracht
die 68er η γενιά του (19)68

1     Für mehr Freiheit

der Andersdenkende, -n αντιφρονών, αυτός που έχει άλλη γνώμη/άποψη

die WG, -s / die Wohngemeinschaft, -en κοινόβιο, κοινή συμβίωση, συγκατοίκηση

nächtelang επί/για πολλές νύχτες

der Küchentisch, -e τραπέζι της κουζίνας

die Petition, -en αναφορά

das Zusammenleben συμβίωση

das Klischee, -s κλισέ, στερεότυπο

praktizieren + AKK εφαρμόζω, υιοθετώ, ακολουθώ

enttäuscht απογοητευμένος

die Auseinandersetzung, -en [εδώ] αντιπαράθεση

die Nazi-Vergangenheit ναζιστικό παρελθόν

der Nazi, -s ναζί, ναζιστής, εθνικοσοσιαλιστής

das Mitspracherecht, -e δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων

der Wortführer, - ηγέτης

das Vorbild, -er πρότυπο

der Mibewohner, - / die Mitbewohnerin, -nen o/η συγκάτοικος

die Demo, -s / die Demonstration, -en διαδήλωση

sich identifizieren mit + DAT ταυτίζομαι

der Verlierer, - χαμένος, αδικημένος

die Unterdrückung καταπίεση
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radikal ριζοσπαστικός

die Waffe, -n όπλο

zurück/blicken κοιτάζω πίσω

friedlich ειρηνικός
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das Präteritum παρατατικός

das Mischverb, -en μεικτό ρήμα

die Bildung [εδώ] σχηματισμός

2     Strategietraining: eine Zusammenfassung schreiben

der Satzanfang, -"e αρχή της πρότασης

unterschiedlich διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο

die Ortsangabe, -n τοπικός προσδιορισμός

die Zeitangabe, -n χρονικός προσδιορισμός

3     Und was brachte die 68er-Bewegung in Deutschland?

die wilde Ehe ελεύθερη συμβίωση (χωρίς γάμο)

siezen + AKK μιλώ στον πληθυντικό [με το "Sie"]

die Homosexualität ομοσεξουαλικότητα

strafbar ποινικά κολάσιμος
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So bewirbt man sich heute. Wie war es früher?
sich bewerben* um + AKK κάνω αίτηση (για μια θέση)

1     Das Vorstellungsgespräch

das Vorstellungsgespräch, -e συνέντευξη (γνωριμίας)

die Stellenanzeige, -n αγγελία προσφοράς εργασίας

die Bewerbungsmappe, -n φάκελος υποψηφίου

zusammen/stellen + AKK καταρτίζω, ετοιμάζω

die Zusage, -n θετική απάντηση

die Absage, -n αρνητική απάντηση

ab/schicken + AKK στέλνω, αποστέλλω

2     Bewerbung heute und früher

übertragbar μεταβιβάσιμος

die Soft Skills (Pl.) οριζόντιες δεξιότητες, προσωπικά χαρακτηριστικά

das Kurzprofil, -e σύντομο προφίλ, σύντομη περιγραφή

die Initiativbewerbung, -en αίτηση με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου

die Bewerbungsunterlagen (Pl.) συνοδευτικά έντυπα/δικαιολογητικά της αίτησης

das Anschreiben συνοδευτική επιστολή (αίτησης)
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das Plusquamperfekt υπερσυντέλικος

der Satzakzent τονιζόμενη λέξη της πρότασης

die Wirtschaftswissenschaften (Pl.) οικονομικές επιστήμες

der Assistent, -en / die Assistentin, -nen ο/η βοηθός

handschriftlich ιδιοχείρως, γραπτώς με το χέρι

die Gemeinsamkeit, -en κοινό στοιχείο, ομοιότητα

3     Strategietraining: einen tabellarischen Lebenslauf schreiben

tabellarisch σε μορφή πίνακα

die Berufserfahrung επαγγελματική εμπειρία
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60 Jahre Liebe

1     Frau Rode erinnert sich

Kunstgeschichte Ιστορία της Τέχνης

der Abschluss, -"e [εδώ] πτυχίο

auf/wachsen* μεγαλώνω

liebevoll στοργικά, με αγάπη

die Kindheit παιδική ηλικία

die Metzgerei, -en κρεοπωλείο

die Schulzeit σχολική ηλικία

die Verkäuferin, -nen πωλήτρια

das Schuhgeschäft, -e υποδηματοπωλείο

überglücklich πανευτυχής, τρισευτυχισμένος

sich leisten + AKK έχω τα (οικονομικά) μέσα για …

der Apotheker, - φαρμακοποιός

besitzen* + AKK έχω, κατέχω, είμαι ιδιοκτήτης

die Klavierstunde, -n μάθημα πιάνου

der Klavierunterricht μαθήματα πιάνου

das Tor, -e [εδώ] πόρτα, πύλη

die Bildung [εδώ] μόρφωση

täglich καθημερινός

die Zugfahrt, -en ταξίδι/διαδρομή με το τρένο

sich trennen χωρίζω

sich scheiden lassen* παίρνω διαζύγιο

Hochzeit feiern παντρεύομαι

2     Georg und der Großvater erzählen

die Perspektive, -n [εδώ] οπτική γωνία

Seite 67

Alte Mode wieder hip

hip της μόδας
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1     Altmodisch oder modern?

altmodisch παλιομοδίτικος, ξεπερασμένος

mehrmals περισσότερες (από μία) φορές

schick κομψός, σικ

klassisch κλασικός

einfarbig μονόχρωμος

stilvoll με στιλ

stillos χωρίς στιλ

lässig χαλαρός

die Damenmode γυναικεία μόδα

die Herrenmode ανδρική μόδα

schockierend σοκαριστικός

v. a. μεταξύ άλλων

der Minirock, -"e μίνι (φούστα)

der Skandal, -e σκάνδαλο

bestimmen ορίζω

gewohnt συνήθης

das Straßenbild, -er εικόνα του δρόμου

körperlich σωματικός

die Unabhängigkeit ανεξαρτησία

demonstrieren + AKK επιδεικνύω, δείχνω ανοιχτά

das Accessoire, -s αξεσουάρ, στολίδι

experimentieren πειραματίζομαι, κάνω πειράματα

das Herrenunterhemd, -en ανδρική φανέλα

die Herrenhose, -n ανδρικό παντελόνι

männlich wirkend- δείχνω/μοιάζω ανδρικός

der Mode-Designer, - σχεδιαστής μόδας

der Anti-Mode-Trend, -s τάση κόντρα στη μόδα

das Stilmittel, - εργαλείο ύφους/στιλ

die Veränderung, -en (σταδιακή) αλλαγή

das Modebild, -er εικόνα της μόδας

scharf [εδώ] ξεκάθαρος

das Blumenmuster, - λουλουδάτο σχέδιο

der Hosenanzug, -"e γυναικείο κοστούμι

modisch μοντέρνος, μοδάτος

das Geschlechterbild, -er εικόνα των φύλων
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Berufe im Wandel

der Wandel αλλαγή

1     Zukunftsprognosen von früher

die Zukunftsprognose, -n πρόβλεψη για το μέλλον

die Vorstellung, -en [εδώ] ιδέα
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die Raumfahrt αστροναυτική

der Unsinn ανοησία

der Hofastronom, -e αστρονόμος της (βασιλικής) αυλής

militärisch στρατιωτικός

der Marschal, -"e στρατάρχης

die Militärstrategie στρατιωτική στρατηγική

die Vorhersage, -n πρόβλεψη

der Zukunftsalmanach αλμανάχ/καλαντάρι με προβλέψεις για το μέλλον

2     Traumberuf Pilotin/Pilot

der Traumberuf, -e επάγγελμα των ονείρων / που ονειρεύεται κανείς

der Pilot, -en / die Pilotin, -nen ο/η πιλότος

der Stehtag, -e ημέρα ανάπαυσης

sich weiter/entwickeln (συνεχίζω να) εξελίσσομαι

Seite 69

Auf einen Blick

vor Kurzem προ ολίγου

kürzlich προσφάτως

zu der Zeit εκείνο τον καιρό, εκείνη την εποχή

das Geburtsdatum ημερομηνία γέννησης

der Geburtsort τόπος γέννησης

die Staatsangehörigkeit υπηκοότητα

die Senior Managerin, -nen ανώτερο διοικητικό στέλεχος

die Projektleiterin, -nen η επικεφαλής έργου

das Langgymnasium, Langgymnasien 6ετές σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [Ελβετία]

die Kantonsschule, -n (ελβετικό) δημόσιο σχολείο

die Sprachkenntnisse (Pl.) γνώσεις ξένων γλωσσών
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7 - Eine Lösung finden
Wohin damit?
1     Unser täglicher Müll

die Verpackung, -en συσκευασία

verpackt συσκευασμένος

aus/packen + AKK βγάζω από τη συσκευασία, αποσυσκευάζω, ξεπακετάρω

entsorgen + AKK πετάω (απόβλητα)

2     Der Weg des Plastiks

der Wochenendeinkauf, -"e αγορές/ψώνια του σαββατοκύριακου

sich stapeln συσσωρεύομαι, στοιβάζομαι

die Folie, -n διαφανής μεμβράνη, διαφάνεια

räumen + AKK [εδώ] βάζω, τοποθετώ
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der Mülleimer, - σκουπιδοτενεκές

der Hausmüll οικιακά απορρίμματα

der Plastikmüll πλαστικά απόβλητα

das Kinderspielzeug [εδώ] παιδικά παιχνίδια

das Bauwesen οικοδομικές δραστηριότητες

der Maschinenbau μηχανολογία

der Verbrauch κατανάλωση

die Einweg-Verpackung, -en συσκευασία μιας χρήσης

restlich υπόλοιπος

recyceln + AKK ανακυκλώνω

der Kunststoffaball απορρίμματα από συνθετικές ύλες, πλαστικά απορρίμματα

wieder/verwenden + AKK επαναχρησιμοποιώ, χρησιμοποιώ ξανά

exportieren + AKK εξάγω

unkontrolliert χωρίς έλεγχο, ανεξέλεγκτος

spülen + AKK [εδώ] παρασύρω

der Industriemüll βιομηχανικά απόβλητα

gelangen φθάνω, καταλήγω

sich auf/lösen αποσυντίθεμαι

die Plastikflasche, -n πλαστικό μπουκάλι

die Windel, -n πάνα

die Angelschnur, -"e πετονιά

das Lebewesen, - ον
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der Vorgang, -"e διαδικασία

3     Leben ohne Plastik

der Pappbecher, - κύπελο από χαρτόνι

der Becher, - κύπελο  

die Vermeidung αποφυγή

der Podcast, -s φωνητικό άρθρο/ρεπορτάζ (στο διαδίκτυο)
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Anders wohnen
1     Ein besonderes Haus

das Einraumhaus, -"er μονόχωρο σπίτι

das Faktum, Fakten δεδομένο

der Funktionalriegel, - λειτουργικός σύρτης

der Wohnbereich, -e χώρος κατοικίας

EG = das Erdgeschoss ισόγειο

OG = das Obergeschoss επάνω όροφος

die Schiebetür, -en συρόμενη πόρτα
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Seite 73

2     Wozu?

Sprachschatten άσκηση τύπου ντόμινο

3     Besondere Wohnformen

die Wohnform, -en μορφή κατοικίας

das Tiny-Haus, -"er σπιτάκι

das Hausboot, -e πλωτή κατοικία

der Bauwagen, - εργοταξιακός οικίσκος

hilfreich χρήσιμος
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Im virtuellen Wartezimer
virtuell εικονικός

das Wartezimmer, - αίθουσα αναμονής

1     Heute in der Zeitung

die Schlagzeile, -n επικεφαλίδα

der Ärztemangel έλλειψη ιατρών

auf dem Land στην επαρχία/ύπαιθρο

der Kassenpatient, -en ασθενής ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό ταμείο

der Nachfolger, - διάδοχος

die Arztpraxis, Arztpraxen ιατρείο

die Praxis, Praxen [εδώ] ιατρείο

die Nachsorge αποθεραπεία

2     Online beim Arzt

die Leistung, -en [εδώ] παροχή

die Sprechstunde ώρες επισκέψεων (σε ιατρείο)

laufend- τρέχων

der Facharzt, -"e ειδικευμένος ιατρός

die Erstdiagnose, -n πρώτη διάγνωση

auf/suchen + AKK επισκέπτομαι

erfolgen γίνομαι

der Fall, -"e [εδώ] περίπτωση

versorgen + AKK φροντίζω, περιποιούμαι

visuell οπτικά, με το μάτι

das Befinden κατάσταση (της υγείας)

ein/leiten + AKK ξεκινώ, αρχίζω

teilnehmend- συμμετέχων
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Blut ab/nehmen* παίρνω αίμα
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der/das Asthma-Spray σπρέι για το άσθμα

die OP εγχείρηση

die Halsschmerzen (Pl.) πονόλαιμος, πόνος στο λαιμό

der Imperativ προστακτική

das Rezept ein/lösen παίρνω το φάρμακο που συνταγογραφήθηκε

vorbei/kommen* περνώ από …

das Passwort κωδικός, password

ein/loggen συνδέομαι, κάνω log-in

die Aufforderung, -en προτροπή, παρακίνηση

3     Und Ihre Meinung?

der Pluspunkt, -e πλεονέκτημα, θετικό σημείο

sprechen* für + AKK συνηγορώ

ungünstig δυσμενής, δυσάρεστος

sprechen* gegen + AKK μιλώ εναντίον ...

ab/raten* δεν συνιστώ, αποτρέπω

die Strichliste, -n απογραφή (τραβώντας γραμμές)
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Heb mal auf!

auf/heben* + AKK σηκώνω

1     Heb mal auf! Eine Radioreportage

Plogging συλλογή απορριμμάτων (στην ύπαιθρο)

ein/sammeln + AKK μαζεύω, συλλέγω

die Kniebeuge, -n κάμψη (των γονάτων)

die Tonne, -n [εδώ] κάδος

steigern + AKK αυξάνω, βελτιώνω

das Müllaufheben συλλογή απορριμμάτων

herum/liegen* βρίσκομαι σκορπισμένος

der Passant, -en διαβάτης, περαστικός

der Plogger, - συλλέκτης απορριμμάτων

die Stadtreinigung συνεργείο καθαριότητας (της πόλης)

die Begleitung συνοδεία

2     Mitlaufen und Umwelt schützen. Macht bei unserer Plogging-Gruppe mit!

mit/laufen* τρέχω μαζί (με άλλους)

der Infoflyer, - πληροφοριακό φυλλάδιο
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Suchst du noch oder wohnst du schon?

1     Am Schwarzen Brett

das Schwarze Brett πίνακας ανακοινώσεων

warm [εδώ] συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τη θέρμανση
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hilfsbereit πρόθυμος να βοηθήσει

die Nebenkosten (Pl.) κοινόχρηστα

der Semesterbeginn έναρξη του εξαμήνου

das Studentenwohnheim, -e φοιτητική εστία

die Gemeinschaftsküche, -n κοινή κουζίνα

die Anfrage, -n αίτημα

2     Wohnen und helfen

vermitteln + AKK βοηθώ (κάποιον) να βρει ...

der Wohnraum, -"e κατοικία, χώρος κατοικίας

die Seniorin, -nen ηλικιωμένη

die Behinderung, -en αναπηρία

die Pflegekraft, -"e νοσηλευτής, νοσηλεύτρια

sich engagieren δραστηριοποιούμαι, στρατεύομαι

das Wohnmodell, -e μοντέλο κατοικίας

der Wohnpartner, - / die Wohnpartnerin, -nen ο/η συγκάτοικος

die Alltagspflicht, -en καθημερινό καθήκον, καθημερινή υποχρέωση

der Beratungstermin, -e συμβουλευτική συνάντηση

die Mindmap, -s διάγραμμα (ιδεών)
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Heute operiert Sie Dr. Roboter

der Roboter, - ρομπότ

1     Roboter im OP

ein/setzen + AKK [εδώ] χρησιμοποιώ

der Chirurg, -en / die Chirurgin, -nen ο/η χειρουργός

der Operationssaal, Operationssäle / der OP-Saal, OP-Säle χειρουργείο

präzise με ακρίβεια

die Ergänzung, -en συμπλήρωμα

ab/nehmen* + DAT + AKK απαλλάσσω, αναλαμβάνω (στη θέση άλλου)

vorstellbar sein* μπορώ να φανταστώ

der Operationstisch, -e χειρουργική κλίνη

die Narkose νάρκωση

ab/saugen + AKK απορροφώ

im Hintergrund στο βάθος

unvorhersehbar απρόβλεπτος, μη προβλέψιμος

auf/treten* [εδώ] παρουσιάζομαι, συμβαίνω

jahrelang μακρόχρονος

ein/programmieren + DAT + AKK εγκαθιστώ (πρόγραμμα)

letztlich τελικά

der Einsatz, -"e χρήση, χρησιμοποίηση

medizinisch ιατρικός
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2     Sollen mehr Roboter in Krankenhäusern eingesetzt werden?

der Moderator, -en / die Moderatorin, -nen παρουσιαστής / παρουσιάστρια

der Patient, -en / die Patientin, -nen ο/η ασθενής

der Leiter, - / die Leiterin, -nen διευθυντής / διευθύντρια
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bestehen* aus + DAT αποτελούμαι από …

die Aufmerksamkeit προσοχή
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8 - Wünsche erfüllen
Wir erfüllen jeden Wunsch!
1     Drei Wünsche

der Dschinn, -en τζίνι

die Figur, -en μορφή

2     Wir erfüllen jeden Wunsch!

die Agentur, -en πρακτορείο, γραφείο (παροχής υπηρεσιών)

der Wunschzettel, - σημείωμα με επιθυμίες

die Bildergalerie, -n φωτογραφίες, συλλογή φωτογραφιών

außergewöhnlich ασυνήθιστος, εξαιρετικός

wahr machen + AKK κάνω πραγματικό/πραγματικότητα

streicheln + AKK χαϊδεύω

unvergesslich αξέχαστος

romantisch ρομαντικός

die Erfüllung εκπλήρωση

finanzierbar (οικονομικά) προσιτός

der Profi-Koch, -"e επαγγελματίας μάγειρας

die Theaterkulissen (Pl.) παρασκήνια

der Segeltörn, -s ταξίδι με ιστιοπλοϊκό (σκάφος)

der Wiener Opernball χορός της 'Οπερας της Βιέννης

die Gründung, -en ίδρυση

unerfüllt ανεκπλήρωτος

der Kinderwunsch, -"e παιδική επιθυμία

die Wunscherfüllung εκπλήρωση της επιθυμίας

die Projektplanung σχεδιασμός του προγράμματος

die Projektrealisierung υλοποίηση του προγράμματος
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der Arbeitsschritt, -e βήμα (εργασίας)

das Kundengespräch, -e συζήτηση με τον πελάτη

die Teamsitzung, -en συνεδρίαση της ομάδας

beauftragen + AKK αναθέτω σε …



37

3     Ich habe zwar genug Geld, aber ...

der Kontrast, -e αντίθεση, κοντράστ

die Einschränkung, -en περιορισμός

4     Strategietraining: etwas planen

die Wunschagentur, -en γραφείο υλοποίησης επιθυμιών

die Realisierung υλοποίηση, πραγματοποίηση

ein/gehen* auf + AKK εξετάζω, μελετώ, υπεισέρχομαι

der Kostenplan, -"e μελέτη κόστους

der Zeitplan, -"e χρονοδιάγραμμα

kontaktieren + AKK έρχομαι σε επαφή με …

berücksichtigen λαμβάνω υπόψη, υπολογίζω
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Kauf dich glücklich
1     Konsumwünsche

der Konsumwunsch, -"e καταναλωτική επιθυμία

der Werbespruch, -"e διαφημιστικό σύνθημα/σλόγκαν

der Traumpartner, - σύντροφος που ονειρεύεσαι

die Ferne [εδώ] μακρινά μέρη

2     Ideen für den Einkauf von morgen

der Einkaufsberater, - σύμβουλος αγορών

der Allergiker, - / die Allergikerin, -nen ο αλλεργικός / η αλλεργική

der Inhaltsstoff, -e ουσία, συστατικό

anstatt zu + INF αντί να …

das Profil, -e προφίλ

an/legen + AKK [εδώ] δημιουργώ

die Wurst- und Käsetheke πάγκος αλλαντικών-τυριών

der Parmesan παρμεζάνα

der Emmentaler τυρί Έμενταλ

der Prager Schinken ζαμπόν Πράγας

die Pfeffersalami σαλάμι με πιπέρι

die Waage, -n ζυγαριά

der Einkaufswagen, - καρότσι για ψώνια

die Papier-Einkaufsliste, -n κατάλογος για ψώνια (σε χαρτί)

ein/scannen + AKK σκανάρω, περνάω (δεδομένα)

bezweifeln αμφιβάλλω

bedenken* λαμβάνω υπόψη, συνυπολογίζω
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die Produktinformation, -en πληροφορία για το προϊόν

die Handlungsalternative, -n εναλλακτικός τρόπος ενέργειας
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3     Strategietraining: unbekannte Wörter umschreiben

um/schreiben* + AKK παραφράζω, εκφράζω περιφραστικά

der Scanner, - σκάνερ

die Drohne, -n ντρον, drone

4     Die neuesten Erfindungen

die Erfindung, -en εφεύρεση
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Romantik - Wünsche und Sehnsüchte
die Romantik ρομαντισμός

die Sehnsucht, -"e νοσταλγία

1     Romantische Bilder: Der Wanderer über dem Nebelmeer

romantisch ρομαντικός

der Wanderer, - οδοιπόρος

das Nebelmeer θάλασσα ομίχλης

die Bewunderung θαυμασμός

die Einsamkeit μοναξιά

die Nachdenklichkeit περίσκεψη

der Stolz auf + AKK περηφάνεια για …

die Leinwand, -"e καμβάς, μουσαμάς

der Berggipfel, - βουνοκορφή

die Bildmitte κέντρο της εικόνας / του πίνακα

das Dreieck, -e τρίγωνο

der Felsen, - βράχος

geheimnisvoll μυστηριώδης

horizontal οριζόντιος

erkennbar διακριτός, αναγνωρίσιμος

der Stock, -"e [εδώ] μπαστούνι

die Aussicht θέα

die Komposition, -en σύνθεση

nummerieren + ΑΚΚ αριθμώ

das Gemälde, - (ζωγραφικός) πίνακας

im Vordergrund σε πρώτο πλάνο

traurig wirken δείχνω/φαίνομαι θλιμμένος

vertikal κάθετος, κάθετα

gliedern + AKK in + AKK χωρίζω, διαιρώ

bemerkenswert αξιοπρόσεκτος
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2     Das ist wirklich ein wundervolles Bild.

wundervoll θαυμάσιος

die Wortbildung παραγωγή λέξεων

machbar εφικτός, που μπορεί να γίνει
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endlos / unendlich ατέλειωτος

sichtbar ορατός

wolkenlos ανέφελος

vorstellbar που μπορεί να φανταστεί κανείς

3     Die Welt muss romantisiert werden.

romantisieren + AKK κάνω (κάτι) ρομαντικό, δίνω ρομαντικό χαρακτήρα

geschichtlich ιστορικός

das Motiv, -e μοτίβο, θέμα [τέχνη]

die Phase, -n φάση, στάδιο

5     Spiel: Wer beschreibt das Bild am genauesten?

nach/zeichnen + AKK ζωγραφίζω (κάτι) ακολουθώντας οδηγίες
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Unvermittelbar?

unvermittelbar αδύνατο να βρει δουλειά

1     Ein Interview mit einem Lehrer

der Programmhinweis, -e ανακοίνωση προγράμματος

erreichbar εφικτός, πραγματοποιήσιμος

der Rollstuhl, -"e αναπηρικό αμαξίδιο

neurologische Störung νευρολογική διαταραχή

die Jobsuche αναζήτηση εργασίας

der Arbeitsmarkt, -"e αγορά εργασίας

der Blindenhund, -e σκυλί βοηθός για τυφλούς

aufmerksam προσεκτικός

aufregend πολύ ενδιαφέρων, συναρπαστικός

das Referendariat περίοδος άσκησης

2     Mit Behinderung leben

behindert ανάπηρος

behindern + AKK παρεμποδίζω

rücksichtsvoll διακριτικός

rücksichtslos αδιάφορος, χωρίς τακτ

nutzlos άχρηστος

aussichtslos μάταιος, χωρίς προοπτικές

denkbar πιθανός

verständnisvoll με κατανόηση

hilflos αβοήθητος
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Die schöne neue Welt der Digitalisierung

die Digitalisierung ψηφιοποίηση
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1     Digitalisierung: hopp oder top?

hopp oder top? πολύ κακό ή πολύ καλό; τζίφος ή διάνα;

der Klappentext, -e κείμενο στο αφτί του εξώφυλλου (ενός βιβλίου)

rund laufen* πάω/κυλάω τέλεια

der Algorithm, -en αλγόριθμος

optimieren + AKK βελτιστοποιώ

selbstfahrend αυτοκινούμενος

unbewusst ασυνείδητα, χωρίς να το συνειδητοποιεί

automatisch αυτομάτως

zu/schicken + AKK στέλνω

superpraktisch υπερπρακτικός

gezwungen sein* είμαι υποχρεωμένος

beschleichen + AKK καταλαμβάνω, κυριεύω

der Maschinenverschrotter, - πολτοποιητής μηχανημάτων

die Flugangst αεροφοβία

der Kampfroboter, - ρομπότ μαχητής

posttraumatische Belastungsstörung μετατραυματική διαταραχή

maschinell μηχανικός

der Bestell-Service υπηρεσία παραγγελιών

steuern + AKK οδηγώ
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Romantische Gedichte

1     Romantische Gedichte früher und heute

blühen ανθίζω

die Harfe, -n άρπα

die Aue, -n ποταμιά

in der Runde τριγύρω

symbolisieren + AKK συμβολίζω

die Vernunft λογική

die Berechnung [εδώ] ιδιοτέλεια

die Einsicht [εδώ] κατανόηση

lächerlich γελοίος

leichtsinnig επιπόλαιος

2     Eine Gedicht-Stunde

das Lieblingsgedicht, -e αγαπημένο ποίημα

vor/tragen* + AKK απαγγέλλω

ab/spielen + AKK παίζω (μουσική)

die Pantomime παντομίμα
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Auf einen Blick

nachdenklich σκεπτικός

das Viereck, -e τετράγωνο
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