ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ: [Η οικογένεια αλλάζει…]
Τετράδιο εργασιών του μαθητή, Β΄ Γυμνασίου σελ.24
Η οικογένεια είναι ένα μικρό κοινωνικό σύστημα, δυναμικό, που αλλάζει με
πολλούς τρόπους μέσα στο χρόνο. Είναι τα μέλη που την αποτελούν, οι μεταξύ τους
σχέσεις και οι συναισθηματικοί δεσμοί αγάπης και πίστης ανάμεσά τους που διαρκούν για χρόνια ή και δεκαετίες. Αυτό το σύστημα, όπως και κάθε οργανισμός,
λειτουργεί με τους ρόλους που έχουν τα μέλη. Για παράδειγμα, παλαιότερα ο πατέρας
ήταν ο <<κουβαλητής>>, τώρα στα εργαζόμενα ζευγάρια, είναι και οι δύο
<<κουβαλητές>>. Παλαιότερα, η μητέρα έκανε τις δουλειές του σπιτιού, όμως τώρα
που και η γυναίκα εργάζεται, αυτό το ρόλο τον παίρνει πολλές φορές και ο πατέρας
(για κάποιες τουλάχιστον δουλειές) ή ακόμα και τη φροντίδα του παιδιού που
παλιότερα είχε αποκλειστικά η μητέρα. Δηλαδή οι ρόλοι αλλάζουν, όπως αλλάζουν
και οι υποχρεώσεις των μελών, καθώς και τα δικαιώματα, ανάλογα με την ηλικία και
την προσφορά του καθενός στην οικογενειακή στέγη.
Πολλές φορές η οικογένεια αλλάζει μορφή. Τα ζευγάρια χωρίζουν για διάφορους
λόγους, αλλά όταν υπάρχουν παιδιά, οι δεσμοί συνεχίζουν να υπάρχουν, έστω κι αν οι
άνθρωποι ζουν χωριστά .Οι ευθύνες, οι υποχρεώσεις, οι ρόλοι μπορεί να πέσουν στις
πλάτες του ενός από τους δύο γονείς. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν ο ένας από τους γονείς αναγκάζεται να απουσιάζει –επειδή εργάζεται ή είναι υποχρεωμένος για διάφορους λόγους να μένει μακριά από την οικογένεια- οι ρόλοι του πατέρα και της μητέρας εναλλάσσονται στο ίδιο πρόσωπο, με όλο το βάρος που αυτό μπορεί να σημαίνει.
Άλλοτε, όταν οι γονείς δεν μπορούν να είναι κοντά στο παιδί τους, τους γονεϊκούς
ρόλους τους παίρνει ένας τρίτος (για παράδειγμα μια γιαγιά).
Δημοτικό σχολείο και γονείς, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2000
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Να γράψετε σε μια παράγραφο 8-10 σειρών περίπου την περίληψη του κειμένου.
2. Να εντοπίσετε στη δεύτερη παράγραφο τις συνδετικές λέξεις και φράσεις των προτάσεων και περιόδων και να δηλώσετε τη σημασία τους (αντίθεση, επεξήγηση,
συμπέρασμα, τρόπο, έμφαση, αιτιολόγηση, ή κάτι άλλο).
3. α) Παλιότερα, η μητέρα έκανε τις δουλειές του σπιτιού.
β) Πολλές φορές η οικογένεια αλλάζει μορφή.
γ) Τα ζευγάρια χωρίζουν για διάφορους λόγους.
δ) Όταν υπάρχουν παιδιά, οι δεσμοί συνεχίζουν να υπάρχουν.
ε) Ο ένας γονέας απουσιάζει επειδή εργάζεται.
Αφού βρείτε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς, να γράψετε τι δηλώνουν και
πως εκφέρονται.
4. λόγος,
πρόσωπο.
Να γράψετε για την κάθε μία λέξη πέντε (5) άλλες συγγενικές, απλές ή σύνθετες.
(Η κάθε μια ερώτηση βαθμολογείται με 2,5 μονάδες)
Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Να γράψετε για το μαθητικό περιοδικό του σχολείου σας ένα κείμενο 2-3
παραγράφων με θέμα:
Τι προσφέρει μια εργαζόμενη γυναίκα στην οικογένειά της και ποιες δυσκολίες
αντιμετωπίζει στην εκπλήρωση των οικογενειακών της υποχρεώσεων;
(10 μονάδες)

