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Νεοελληνική Γλώσσα  

 

 

 

 

 

1ο θέμα 
αφορά σε 

ένα/περισσότερα 
των στοιχείων που 

παρατίθενται 

 

•κατανόηση : 

•πληροφορίες που αναφέρονται στο 
κείμενο, νόημα/σχολιασμός χωρίου  

•επικοινωνιακό πλαίσιο 
(πομπός/δέκτης/σκοπός του/βασικό 
μήνυμα)  

•συσχετισμός κειμένου με εικόνα, 
αναγνώριση βασικού μηνύματος 

•6 μονάδες 

2ο θέμα 
αφορά σε 

ένα/περισσότερα 
των στοιχείων που 

παρατίθενται 

•δομή/γλώσσα: 

•δομή κειμένου/ παραγράφου, 
τρόπος ανάπτυξης παραγράφου, 
πλαγιότιτλοι/διάγραμμα δομής, 
συνδετικές λέξεις/φράσεις, 
αφηγηματικές τεχνικές (περιγραφή, 
αφήγηση, επιχειρηματολογία) 

•γραμματικά/συντακτικά 
φαινόμενα, λεξιλόγιο 

•4 μονάδες 

3ο θέμα 
αφορά σε 

ένα/περισσότερα 
των στοιχείων που 

παρατίθενται 

•παραγωγή γραπτού λόγου 
(ενταγμένος σε επικοινωνιακό 
πλαίσιο) 

•σχολιάζονται σημεία του 
κειμένου 

•ή αναπτύσσονται προσωπικές 
απόψεις  με αφορμή το 
κείμενο(αξιολογούνται το ύφος, 
η ορθογραφία, το περιεχόμενο, η 
δομή του λόγου) 

•200-300 λέξεις   

•10 μονάδες 

Κείμενο 

σχετικό με τα θέματα που 

έχουν διδαχθεί  από 

έντυπες/ηλεκτρονικές πηγές 

(όχι από το σχολικό 

εγχειρίδιο), 

με σύντομο εισαγωγικό 

σημείωμα για το συντάκτη, τη 

χρονολογία, το μέσο 

δημοσίευσης και το πλαίσιο 

δημιουργίας του  

(ενδέχεται να υπάρχει  

εικόνα/γράφημα κλπ) 
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Νεοελληνική Λογοτεχνία 

 

 

 

1ο θέμα 
αφορά σε 

ένα/περισσότερα 
των στοιχείων που 

παρατίθενται 

•κατανόηση: πληροφορίες με 
βάση το κείμενο(τόπος, χρόνος, 
πρόσωπα, σκηνικό, κοινωνικό 
περιβάλλον, το πρόβλημα) 

• θέματα/ιδέες, η στάση του 
λογοτέχνη απέναντι σε αυτά 

•χαρακτήρες 

•συσχετισμός κειμένου με εικόνα 

•6 μονάδες 

2ο θέμα 
αφορά σε 

ένα/περισσότερα 
των στοιχείων που 

παρατίθενται 

•δομή/γλώσσα: 

•διάκριση του περιεχομένου (τι λέει 
το κείμενο) από τη μορφή (πώς το 
λέει)  

•αφηγηματικές τεχνικές 
(περιγραφή, αφήγηση, διάλογος)  

•σχήματα λόγου 

•γλώσσα / ύφος 

•6 μονάδες 

3ο θέμα 
κάθε θέμα αφορά 

σε 
ένα/περισσότερα 

των στοιχείων που 
παρατίθενται 

•παραγωγή γραπτού λόγου  
προτείνεται (1) ένα θέμα 
σχετικά με: 

•ιδέες/αξίες/πράξεις στο κείμενο: 
σχολιασμός τους, σύγκρισή τους 
με το σήμερα, συσχετισμός  τους 
με προσωπικές εμπειρίες 

•και (1) θέμα δημιουργικής 
γραφής σχετικά με: 

•αναδιήγηση από άλλη οπτική 
γωνία 

•αλλαγή/συμπλήρωση με 
περιγραφή/σχόλια/εικόνες 

•διατύπωση 
σκέψεων/συναισθημάτων 
(αξιολογούνται το περιεχόμενο, η 
δομή, η έκφραση/γλώσσα, το 
ύφος 

•Ο μαθητής επιλέγει ένα (1) από 
τα (2) δυο 

•100-200 λέξεις 

•8 μονάδες 

Κείμενο 

Ένα από όσα έχουν διδαχθεί 

από το σχολικό εγχειρίδιο, 

(στη Γ΄ Γυμνασίου  μπορεί να 

επιλεγεί κείμενο εκτός 

σχολικού εγχειριδίου, 

ομοειδές ή ομόθεμο με όσα 

έχουν διδαχθεί) 

συνοδευόμενο από σύντομο 

εισαγωγικό σημείωμα  (ή και 

εικόνα), στο οποίο 

δηλώνονται: ο λογοτέχνης, ο 

τίτλος του έργου, ο χρόνος 

έκδοσης, το ιστορικό πλαίσιο) 

 


