
HONORS: Target Vocabulary
Study Lists

& Summary Questions

Unit 1 – Text 1: How in do you want to be?

Theme: PEER PRESSURE

Collocations: Study these phrases and learn them by heart.

§A

it’s of primary.. importance               = Είναι πρωταρχικής σημασίας

to hold something in.. high regard     = Κρατώ κάτι σε υψηλή εκτίμηση

to have negative.. consequences        = Έχει αρνητικές επιπτώσεις

§B

the effects of.. popularity                                 = οι επιπτώσεις της δημοσιότητας

to evaluate the.. effects                                    = να αξιολογήσει τα αποτελέσματα

to have high.. self esteem                                 = έχει υψηλή αυτοεκτίμηση

to rate the.. popularity of the participants        = αξιολογώ τη δημοφιλία των συμμετεχόντων 

to categorize the subjects.. into social groups  = κατηγοριοποιώ τα υποκείμενα σε κοινωνικά γκρουπ

to have social.. prowess                                    = έχω κοινωνική δύναμη

it comes.. naturally                                           = προκύπτει φυσικά

to be comfortable in.. the spotlight                   = να νιώθεις άνετα στα φώτα της δημοσιότητας

to be deemed.. average    = να θεωρείται ως μέσος όρος

to be at the bottom of.. the social ladder          = το να είναι στον πάτο της κοινωνικής σκάλας

Generally.. speaking                                         = γενικά μιλώντας

he proved to be.. adept                = αποδείχτηκε να είναι ικανός

to be adept at.. social interaction                      = το να είναι ικανός στην κοινωνική συναναστροφή

to be prone to.. engage in something                = το να είσαι επιρρεπής στο να εμπλακείς σε κάτι

to engage in.. deviant behaviour                       = το να εμπλακείς σε παραβατική συμπεριφορά

In.. essence                                                        = Στη ουσία

to exhibit deviant.. behaviour                           = το να επιδεικνύεις παραβατική συμπεριφορά 
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§C

to be susceptible to.. peer pressure = το να είσαι επιρρεπής στην πίεση των συνομιλήκων

to maintain your.. position                 = το να διατηρείς τη θέση σου 

your position at.. the top                    = η θέση σου στη κορυφή

to conform to.. the norms                  = συμμορφώνομαι στις νόρμες (στους κανόνες)

to indulge in deviant.. behaviour       = ενδίδω στην παραβατική συμπεριφορά

to follow.. suit                                    = ακολουθώ το παράδειγμα κάποιου

to have nothing to.. lose                     = δεν έχω τίποτα να χάσω

Summary and Oral Presentation

WRITE a summary (~80 words)  of the text and prepare an oral presentation following questions 

below. Use as many of the collocations as possible!

a. How did the researchers study the 185 7th and 8th graders?

b. Why are the popular guys more susceptible to peer pressure?
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