
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑ Β’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Πόςο ςημαντικόσ είναι ο ρόλοσ των γονζων ςτη λήψη απόφαςησ επαγγζλματοσ; 
Α. Οι γονείσ παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν επιλογι του επαγγζλματοσ ενόσ εφιβου και ςτθν 
επαγγελματικι του εξζλιξη. Όλοι οι γονείσ κζλουν τα παιδιά τουσ να βρουν τθν ευτυχία και 
να επιτφχουν ςτθ ηωι τουσ. Ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ, λοιπόν, που ζχει να κάνει με τθν 
ευτυχία και τθν επιτυχία κάποιου είναι και το επάγγελμα που ζχει επιλζξει. 
Β. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι οι μακθτζσ που νιϊκουν υποςτιριξθ και αγάπθ από τουσ γονείσ 
τουσ, ζχουν μεγαλφτερθ αυτοπεποίκθςθ όταν επιλζγουν το επάγγελμα που κα 
ακολουκιςουν και θ τελικι τουσ επιλογι τουσ ικανοποιεί και τουσ ευχαριςτεί. Αυτό είναι 
πολφ ςθμαντικό, γιατί ζχει αποδειχκεί ότι ζφθβοι που νιϊκουν ικανοποιθμζνοι από τθν 
επιλογι καριζρασ που ζχουν κάνει, τείνουν να είναι επιτυχθμζνοι επαγγελματίεσ ςτο 
μζλλον. 
Γ. Οι γονείσ επθρεάηουν τα παιδιά τουσ ςτθν επιλογι αυτι με πολλοφσ τρόπουσ. 
Κακορίηουν μζχρι ποιο επίπεδο εκπαίδευςθσ κα φτάςουν τα παιδιά τουσ και τισ γνϊςεισ 
που ζχουν ςχετικά με τισ διάφορεσ μορφζσ απαςχόλθςθσ και το πλικοσ των επαγγελμάτων 
που υπάρχουν. Επίςθσ, παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ ςτάςθ που κα κρατιςουν τα παιδιά 
τουσ μεγαλϊνοντασ, προσ τθν εργαςία γενικότερα, αλλά και ςτο κίνητρό τουσ να επιτφχουν 
ειδικότερα. Σα περιςςότερα από αυτά μακαίνονται αςυνείδθτα – τα παιδιά και οι 
ζφθβοι προςλαμβάνουν τισ πεποικιςεισ και τισ προςδοκίεσ των γονιϊν τουσ κακϊσ αυτά 
μεγαλϊνουν, ακόμα και αν δεν μιλιςουν ποτζ μαηί τουσ για αυτά. 
Δ. Η επιλογι επαγγζλματοσ είναι μια εξαιρετικά ςθμαντικι απόφαςθ που ζχει να κάνει με 
το μζλλον του ατόμου, και αυτό δθμιουργεί ςτο νζο αλλά και ςτουσ γονείσ πολφ μεγάλθ 
ανθςυχία και άγχοσ. Είναι ςθμαντικό οι γονείσ να δείχνουν υποςτιριξθ και 
να ενθαρρφνουν τα ζφθβα παιδιά τουσ να λάβουν υπόψθ τουσ όλεσ τισ δυνατζσ επιλογζσ 
που ζχουν και να βρουν αυτό που τουσ ταιριάηει καλφτερα. Θα ιταν πολφ βοθκθτικό να 
κρατοφν ανοιχτζσ διόδουσ επικοινωνίασ και να ενκαρρφνουν τα παιδιά ϊςτε να παίρνουν 
όςο περιςςότερθ πλθροφόρθςθ γίνεται ςχετικά με όλα τα δυνατά πεδία απαςχόλθςθσ 
όπωσ και το να παροτρφνουν το ζφθβο παιδί τουσ να παρακολουκιςει ζνα ςυμβουλευτικό 
πρόγραμμα επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ. Από μια τζτοια διαδικαςία κα πάρει ακόμα 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ τόςο για τισ διαφορετικζσ επαγγελματικζσ προοπτικζσ που 
υπάρχουν, όςο και για ςτοιχεία  του χαρακτιρα, τθσ προςωπικότθτασ και των ικανοτιτων 
του και πωσ κα μποροφςε αυτά να τα αξιοποιιςει ςε κάκε επάγγελμα. 
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Αςκιςεισ 

1.Να γράψετε τθν περίλθψθ του κειμζνου. 

2. Να γράψετε μια ςυνϊνυμθ λζξθ για τισ υπογραμμιςμζνεσ λζξεισ του κειμζνου. 
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3.  Να γράψετε τι μζροσ του λόγου είναι το β’ ςυνκετικό των λζξεων που ςασ δίνονται και 
να δθμιουργιςετε μια νζα λζξθ (απλι ι ςφνκετθ) από αυτό. 

επιτυχία     

υποςτήριξη     

επιλέγουν     

ικανοποιεί     

προςλαμβάνουν     

ανηςυχία     

επικοινωνίασ     

ενθαρρφνουν     

πρόγραμμα     

προοπτικέσ   
 

4.Να γράψετε τα παρακετικά των παρακάτω λζξεων: 

ΘΕΣΙΚΟ                                  ΤΓΚΡΗΣΙΚΟ                            ΤΠΕΡΘΕΣΙΚΟ 

                                              Μεγαλφτερθ 

θμαντικό 

Ικανοί 

Αδίκων 

5.Να υπογραμμίςετε τον α’ και τον β’ όρο ςφγκριςθσ ςτισ παρακάτω προτάςεισ: 

Α.  Είναι προτιμότερο να φφγουμε νωρίσ παρά αργά. 

Β.Η δικι μου εργαςία είναι πιο απαιτθτικι από τθ δικι ςου. 

Γ. Σο γλυκό κζικ είναι πιο νόςτιμο από το αλμυρό. 

     Δ.Η Ελζνθ είναι πιο όμορφθ από τθ Μαρία. 
 



 Άςκθςθ6.Να βρείτε το βϋ ςυνκετικό των παρακάτω λζξεων και να δθλϊςετε τι μζροσ του λόγου 
είναι: 
 
μεταφζρω 
πολφχρωμοσ 
κατακόκκινοσ 
αποχωρίηομαι 
πολυαγαπθμζνοσ 
παραπάνω 
 
 

    Άςκθςθ7. τισ παρακάτω φράςεισ να δθλϊςετε πότε οι υπογραμμιςμζνοι τφποι είναι 
αντωνυμίεσ και πότε άρκρα. 
 
     Για να το επιβεβαιϊςουμε πρζπει να ςυνεχίςουμε τθν ζρευνά μασ. 
     Σθσ ζδωςα να καταλάβει ότι το ζκανα για το καλό τθσ. 
     Σου το αγόραςα για τα γενζκλιά του. 
     Σον είδα χτεσ αργά να οδθγεί το αυτοκίνθτο που του δάνειςεσ. 
 
 
     Άςκθςθ8. Να βρείτε το είδοσ των παρακάτω υπογραμμιςμζνων αντωνυμιϊν. 
 
        Η ιδζα τθσ ανζγερςθσ του νζου κτθρίου ιταν δικι του. 
        Η επιτυχία του ςχεδίου εξαρτάται αποκλειςτικά από εμάσ. 
        Δικαίωμα εγγραφισ ςτο πρόγραμμα ζχουν μόνο όςοι είναι άνεργοι. 
        Κάποιοι πρζπει να αναλάβουν τισ ευκφνεσ των πράξεϊν τουσ. 
        Σόςθ ποςότθτα αλατιοφ είναι κατάλλθλθ, για να γίνει εφγευςτο το φαγθτό 
 

 


