
 

    

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

1. Τα τρία ψυχολογικά στάδια μέσα από τα οποία πραγματοποιείται η επιλογή επαγγέλματος σ’ 

έναν νέο άνθρωπο είναι: 

- Η περίοδος της φαντασίας που συμπίπτει με τις πρώτες σχολικές εμπειρίες του παιδιού στο 

Δημοτικό και προϋποθέτει επιλογές σε φανταστικό επίπεδο (π.χ. γιατρός, πιλότος 

διαστημοπλοίου, νοσοκόμα) που είναι περισσότερο συναισθηματικές παρά πρακτικές. Αυτές οι 

αντιλήψεις γύρω από το μελλοντικό επάγγελμα υπάρχουν μόνο στον κόσμο του παιχνιδιού και 

της ονειροπόλησης του παιδιού. 

-Η περίοδος της δοκιμής (ηλικία 11-17) όπου το αγόρι ή το κορίτσι κινείται στην 

πραγματικότητα και τα ενδιαφέροντά του/της παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Ο νέος αρχίζει να 

εξετάζει την εκπαίδευσή του, τις ικανότητές του, τις προσωπικές του αξίες και τους στόχους και 

προσπαθεί να τα ταιριάξει με τα ενδιαφέροντά του. 

-Η περίοδος της εκλογίκευσης που βρίσκει τον έφηβο να αξιολογεί με κριτική διάθεση τις 

επιθυμίες, τα κίνητρά του και τις απαιτήσεις του επαγγέλματος που θέλει να εξασκήσει. Τότε με 

βάση τους στόχους του, ο έφηβος προχωρεί συγκεκριμένα καθορίζοντας τον εκπαιδευτικό του 

σχεδιασμό. 

 

 

 
2.  
 
Θεματική περίοδος:« Οι έφηβοι … εμπειρία. » 

Σχόλια – Λεπτομέρειες:« Πολλές από … Πολλές από » 

Κατακλείδα: Δεν υπάρχει 

Τρόπος ανάπτυξης: Αίτιο – Αποτέλεσμα 

 

 

 

 

3. 

 γυρνάτε: ενεργητική φωνή , β΄ συζυγία, α΄ τάξη 

 έρχονται: παθητική φωνή, α΄συζυγία 

 αγάπησαν: ενεργητική φωνή , β΄ συζυγία, α΄ τάξη 

 μάθουμε: ενεργητική φωνή, α΄συζυγία 
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4. 

 

 κοιμάται: ουδέτερη διάθεση 

 λύνουν: ενεργητική διάθεση 

 ετοιμάστηκαν: μέση διάθεση 

 αξιοποιείται: παθητική διάθεση 

 

 

 

5. 

 μου: έμμεσο αντικείμενο, ένα βιβλίο: άμεσο αντικείμενο 

 τον Γιάννη (στον Γιάννη): έμμεσο αντικείμενο, χορούς: άμεσο αντικείμενο 

 με: άμεσο αντικείμενο, απορίες: έμμεσο αντικείμενο 

 

 

6. 

 

 

Θετικός 

 

Συγκριτικός 

 

Σχετικός 

Υπερθετικός 

 

Απόλυτος 

Υπερθετικός 

           έξυπνοι εξυπνότεροι /πιο 

έξυπνοι 

οι εξυπνότεροι / οι πιο 

έξυπνοι 

εξυπνότατοι / πολύ – 

πάρα πολύ έξυπνοι  

καλός καλύτερος                   -  άριστος 

 

          επιμελής επιμελέστερος / πιο 

επιμελής  
ο επιμελέστερος / ο 

πιο επιμελής 

επιμελέστατος / πολύ 

– πάρα πολύ επιμελής  

 

 

 

7. 

 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΛΕΞΗ Α΄ ΣΝΘΕΤΙΚΟ Β΄ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 

ΛΟΓΟΥ 

 

μέθοδος 

 

 

μετά 

 

οδός 

 

ουσιαστικό 

βιβλιοπωλείο βιβλίο πουλώ ρήμα 

παρατραβηγμένο παρά τραβηγμένο μετοχή 

επουράνιος επί ουράνιος επίθετο 



 

 

Γ.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

 Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο. Κυριαρχία γ΄ ρηματικού προσώπου. 

 

 Τίτλος 

 

 Πρόλογος: Αφόρμηση με επικαιρικό χαρακτήρα στην οποία εκτίθεται το θέμα ή η 

προβληματική του άρθρου. 

 

 Κύριο Μέρος  

 

       - αποπροσανατολίζονται από τους στόχους τους 

       - πιέζονται από την οικογένειας τους -> ακολουθούν επαγγέλματα που δεν τους ταιριάζουν 

       - άγχος για την επαγγελματική τους αποκατάσταση ή για την εύρεση δεύτερης και τρίτης  

       δουλειάς 

       - δεν επιλέγουν επάγγελμα με βάση τις ικανότητες και τις κλίσεις τους 

       - απογοήτευση, πλήξη, ανία, κούραση -> το άτομο δεν αισθάνεται ότι δημιουργεί 

       - αντιμετωπίζουν την ανεργία -> ψυχολογικά προβλήματα 

       - πολύωρη εργασία 

       - χαμηλοί μισθοί 

       - ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και παράλληλη αντικατάσταση του ανθρώπου από τη    

      μηχανή 

 

 Επίλογος:  Ανακεφαλαίωση του θέματος 

 

 

 

 

 


