
Αξιολόγηζη

«Νεοελληνικήρ 

Γλώζζαρ και 

Λογοηεσνίαρ» Γ΄ 

Λςκείος

Όιγα Παρή

Οξγαλσηηθή Σπληνλίζηξηα



Δπιλογή  μη 

λογοηεσνικών κειμένων 

Α. Τα κε ινγνηερληθά θείκελα 
πξέπεη λα αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ 

ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο:

 Άκεζν θνηλσληθό πεξηβάιινλ 
(νηθνγέλεηα, ζρνιείν, παξέεο, 
θνηλσληθέο νκάδεο)

 Δπξύηεξν θνηλσληθό 
πεξηβάιινλ ζε ηνπηθό, 
πεξηθεξεηαθό θαη παγθόζκην 
επίπεδν (θνηλσληθνί ζεζκνί, 
αγνξά εξγαζίαο, ζεζκνί 
εμνπζίαο, αμίεο)

 Φπζηθό πεξηβάιινλ

 Ψεθηαθό πεξηβάιινλ

 Ταπηόηεηεο (θνηλσληθέο, 
εζληθέο, πνιηηηζκηθέο)

Β. Τα  κε ινγνηερληθά θείκελα 

πξέπεη λα αλήθνπλ ζε πνηθίιεο 

θαηεγνξίεο: 

Γεκνζηνγξαθηθά θείκελα (άξζξα 

ελεκεξσηηθά θαη εξκελεπηηθά, 

ζπλεληεύμεηο) 

Δπηζηεκνληθά 

Σηνραζηηθά θαη απνδεηθηηθά 

δνθίκηα

Πνιπηξνπηθά

Γ. Τα  κε ινγνηερληθά θείκελα πξέπεη 

λα πξνζθέξνληαη σο ζεκεία 

αλαθνξάο γηα ηελ παξαγσγή ιόγνπ 

θαη λα βνεζνύλ ηνλ καζεηή ζηελ 

αμηνπνίεζε ηεο θξίζεο ηνπ κε βάζε 

ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη ηηο γλώζεηο ηνπ. 



Α΄ Θέμα 

Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο/ 
ηξηεο λα απνδώζνπλ 
πεξηιεπηηθά ην λόεκα κέξνπο  
ηνπ θεηκέλνπ ή λα 
παξνπζηάζνπλ ζπλνπηηθά 
ζπγθεθξηκέλεο απόςεηο 
ηνπ/ηεο  ζπγγξαθέα.

Καινύληαη νη καζεηέο/ ηξηεο
λα εληνπίζνπλ ηηο ζρεηηθέο 
πιεξνθνξίεο ζην θείκελν, λα 
ηηο παξαθξάζνπλ θαη λα ηηο 
παξνπζηάζνπλ ζπλνπηηθά θαη 
ζπλεθηηθά. Γη’ απηό νη 
εξσηήζεηο πξέπεη λα είλαη 
πιεξνθνξηαθέο.

Δνδεικηικέρ εκθωνήζειρ

α. «Να παξνπζηάζεηε ζπλνπηηθά, ζε 60 
ιέμεηο, ην πεξηερόκελν ησλ ηξηώλ 
πξώησλ παξαγξάθσλ ηνπ θεηκέλνπ».

β. «Να παξνπζηάζεηε πεξηιεπηηθά ηηο 
απόςεηο ηνπ ζπγγξαθέα ζρεηηθά κε ηελ 
επζύλε ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ έμαξζε 
ηνπ θαηλνκέλνπ». (80 -90 ιέμεηο) 

γ. «Πνηνη είλαη νη ιόγνη/ πνηνη 
παξάγνληεο ζπκβάιινπλ/πνηα είλαη ηα 
απνηειέζκαηα/πνηεο είλαη νη κνξθέο 
ηνπ θαηλνκέλνπ ζύκθσλα κε ηνλ 
ζπγγξαθέα/ην θείκελν; Να απαληήζεηε 
ζπλνπηηθά (ζε 60 ιέμεηο πεξίπνπ) 
βαζηδόκελνη π.ρ. ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο 
παξαγξάθνπο».



Β΄ Θέμα

Με ηα εξσηήκαηα πνπ

πεξηέρνληαη ζην δεύηεξν ζέκα

νη καζεηέο/ηξηεο θαινύληαη λα

εληνπίζνπλ, λα ζπζρεηίζνπλ, λα

εξκελεύζνπλ ή θαη λα

αμηνινγήζνπλ θεηκεληθνύο

δείθηεο, ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ

(πεξηερόκελν- λόεκα, δνκή θαη

ύθνο/γιώζζα), ζηε κεηαμύ ηνπο

ζπλάθεηα θαη ζηε ζρέζε ηνπο

κε ην πεξηθείκελν (εηζαγσγηθό

ζεκείσκα ηνπ θεηκέλνπ, ηίηιν,

ζπγγξαθέα, ρξόλν έθδνζεο

θ.ιπ.), ηελ επηθνηλσληαθή

πεξίζηαζε θαη ην ζπγθείκελν

ηνπ/ηεο ζπγγξαθέα θαη ηνπ/ηεο

αλαγλώζηε/ηξηαο.



Τύποι επωηήζεων για ηην καηανόηζη ηων 

κειμένων

Πιεξνθνξηαθέο Δξσηήζεηο :

Δληνπηζκόο θαη εμαγσγή πιεξνθνξηώλ πνπ εληνπίδνληαη ξεηώο 

ζην θείκελν.

Δπαγσγηθέο - Σπκπεξαζκαηηθέο Δξσηήζεηο :

Οη απαληήζεηο  πξνθύπηνπλ από ζπλδπαζκό ζηνηρείσλ ηνπ 

θεηκέλνπ ή θαη από αμηνπνίεζε πξνϋπαξρνπζώλ γλώζεσλ (από 

πξνεγνύκελεο ελόηεηεο ή από «πεξηθεηκεληθέο» πιεξνθνξίεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηα εηζαγσγηθά ζεκεηώκαηα). 

Aμηνινγηθέο-Κξηηηθέο Δξσηήζεηο : 

Πξνβιεκαηηζκόο θαη αμηνιόγεζε επί ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο δνκήο 

θαη ηεο γιώζζαο ηνπ θεηκέλνπ. Αλαπηύζζνληαη αμηνινγηθέο θξίζεηο 

ζε ζρέζε κε ην θείκελν. Δθθξάδνληαη πξνζσπηθέο απόςεηο θαη 

θαηαηίζεληαη λέεο ηδέεο.



Γ΄  Θέμα

Γ΄ Θέμα 

Τν «εξκελεπηηθό ζρόιην»  απνηειεί 

ζρόιην, πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο (π.ρ. 100-

150 ιέμεηο ή 150-200 ιέμεηο), πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε αθελόο ηνπ 

βαζηθνύ, γηα ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο, 

εξσηήκαηνο/ζέκαηνο ηνπ θεηκέλνπ θαη 

αθεηέξνπ ηεο αληαπόθξηζήο ηνπο ζε απηό. 

Σην εξκελεπηηθό ζρόιην, ν/ε καζεηήο/ηξηα

δελ πεξηνξίδεηαη ζην «ηη ιέεη ην θείκελν» 

αιιά επεθηείλεηαη ζην «ηη ζεκαίλεη γηα 

ηνλ/ηελ ίδηνλ/α». 



Δλδεηθηηθέο εθθσλήζεηο ηνπ ζέκαηνο ηνπ 

εξκελεπηηθνύ ζρνιίνπ

• Να δηαηππώζεηε ην εξκελεπηηθό ζαο ζρόιην γηα ην 
πνίεκα/αθήγεκα θ.ιπ.

• Να ζρνιηάζεηε εθείλν ην ζέκα, από όζα ζέηεη ην θείκελν, πνπ 
θξίλεηε πην ζεκαληηθό. 

• Πνην είλαη ην εξώηεκα πνπ, θαηά ηε γλώκε ζαο, ζέηεη ην 
θείκελν; Πνηα είλαη ε απάληεζε ηνπ θεηκέλνπ/ ηνπ ήξσα θ.ιπ.; 
Πνηα είλαη ε δηθή ζαο απάληεζε;

• «Θεζζαινλίθε, Μέξεο ηνπ 1969 κ. Χ.»: Πνην είλαη ην εξώηεκα
πνπ πξνθύπηεη, θαηά ηε γλώκε ζαο, από ηνπο ζηίρνπο 15 θαη 17
ηνπ πνηήκαηνο; Απηό ην ζέκα ηη ζεκαίλεη γηα εζάο;

• «Έλα παηδί κεηξάεη ηα άζηξα»: Να παξνπζηάζεηο ηε
ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ δαζθάινπ, όπσο απηή
εκθαλίδεηαη ζην απόζπαζκα.



Αμηνπνηώληαο δεκηνπξγηθά ηηο 

πιεξνθνξίεο (π.ρ. επηρεηξήκαηα, 

ηδέεο, εθθξάζεηο θ.ά.) από ην θείκελν 

ή ηα θείκελα αλαθνξάο κε ηελ 

ηδηόηεηά ζαο σο καζεηέο/καζήηξηεο 

λα αλαπηύμεηε ηηο απόςεηο ζαο 

ζρεηηθά …. Τν θείκελό ζαο λα έρεη ηε 

κνξθή άξζξνπ ην νπνίν ζα 

δεκνζηεπηεί ζην πεξηνδηθό ηνπ 

ζρνιείνπ ζαο (γύξσ ζηηο 350 ιέμεηο). 

Ο αξζξνγξάθνο ππνζηεξίδεη ηε 

ζέζε όηη …. Δζείο ζπκθσλείηε ή 

δηαθσλείηε κε ηε ζέζε απηή; Να 

ππνζηεξίμεηε ηε γλώκε ζαο ζε έλα 

θείκελν 350 ιέμεσλ, ην νπνίν ζα έρεη 

ηε κνξθή δηαδηθηπαθήο επηζηνιήο 

πξνο απηόλ. 

Σην θείκελν παξνπζηάδνληαη θάπνηα 

πξνβιήκαηα πνπ έρεη ην ζύγρξνλν ζρνιείν. 

Πνην από ηα πξνβιήκαηα απηά ζεσξείηε σο ην 

πην ζεκαληηθό; Να εμεγήζεηε ηελ άπνςή ζαο 

θαη λα πξνηείλεηε ηεθκεξησκέλα θάπνηνπο 

ελδεηθηηθνύο ηξόπνπο επίιπζήο ηνπ 

αμηνπνηώληαο ηε δηθή ζαο καζεηηθή εκπεηξία. 

Τν θείκελό ζαο λα έρεη ηε κνξθή θαη ην ύθνο 

ηεο νκηιίαο ζε κηα εθδήισζε ζην ζρνιείν ζαο 

(γύξσ ζηηο 350 ιέμεηο).

Λακβάλνληαο ππόςε ηε ζέζε ηνπ 

αξζξνγξάθνπ ζην θείκελν αλαθνξάο Η, 

θαιείζηε λα ηνπνζεηεζείηε ζην εμήο εξώηεκα: 

Θεσξείηε όηη…. ( Κεηκεληθό είδνο: Άξζξν 

Πνκπόο: Μαζεηήο/Μαζήηξηα Μέζν:     

Δθεκεξίδα παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο 

Απνδέθηεο: Δπξύ αλαγλσζηηθό θνηλό.  Όξην 

ιέμεσλ: 350 ιέμεηο)

Γ΄ Θέμα 

Δνδεικηικέρ εκθωνήζειρ θεμάηων παπαγωγήρ 

λόγος



Γιαβαθμιζμένα κπιηήπια αξιολόγηζηρ
Σπλνπηηθή απόδνζε θεηκέλνπ

Βαθμό 
ς 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

o Παρουςιάηονται όλεσ 

οι κφριεσ ζννοιεσ  
o Περιλαμβάνονται 

ςθμαντικζσ 
ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ 

o Μεταφζρεται πειςτικά 

θ άποψθ του 

ςυγγραφζα 

o Παρουςιάηονται οι 

περιςςότερεσ κφριεσ  
ζννοιεσ  

o Περιλαμβάνονται κάποιεσ 
ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ 

o Μεταφζρεται εν μζρει θ 

άποψθ του ςυγγραφζα 

o Παρουςιάηεται το κζμα, αλλά όχι οι  κφριεσ ζννοιεσ  

o Περιλαμβάνονται λίγεσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ 

o Δε μεταφζρεται θ άποψθ του ςυγγραφζα 

o Αςτοχία ςτθν 
παρουςίαςθ του 
κζματοσ 

o Δε μεταφζρεται θ 

άποψθ του 

ςυγγραφζα 

 

  

 

o Χρθςιμοποιοφνται 
κατάλλθλα τεχνικζσ 
πφκνωςθσ ι/και 
παράφραςθσ για τθ  
ςυνοπτικι νοθματικι 
απόδοςθ 

o Οι πλθροφορίεσ 

παρουςιάηονται 

λογικά, με ςυνοχι 

και ςυνεκτικότθτα 

o Χρθςιμοποιοφνται ωσ επί το 
πλείςτον κατάλλθλα τεχνικζσ 
πφκνωςθσ ι/και παράφραςθσ  
για τθ ςυνοπτικι νοθματικι 
απόδοςθ 

o Οι περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 

παρουςιάηονται λογικά, με 

ςχετικι ςυνοχι και 

ςυνεκτικότθτα 

o Δε χρθςιμοποιοφνται τεχνικζσ πφκνωςθσ ι/και 
παράφραςθσ (πλιρθσ ι μεγάλθσ ζκταςθσ αντιγραφι 
από το κείμενο) και το νόθμα δεν αποδίδεται 
(ςυνοπτικά) 

o Οι πλθροφορίεσ παρουςιάηονται χωρίσ ςυνοχι και 

ςυνεκτικότθτα 

    

 

o Κατάλλθλθ χριςθ 
γλωςςικϊν ςυμβάςεων 
(γραμματικοςυντακτικά και 
ςθμαςιολογικά ςτοιχεία) 

o Μθδενικι επίπτωςθ τυχόν 

λακϊν ςτθν κατανόθςθ/ 

επικοινωνιακό ςτόχο 

o Επαρκισ χριςθ 
γλωςςικϊν ςυμβάςεων 
(γραμματικοςυντακτικά 
και ςθμαςιολογικά 
ςτοιχεία) 

o Μικρι επίπτωςθ τυχόν 

λακϊν ςτθν κατανόθςθ/ 

επικοινωνιακό ςτόχο 

o Ανεπαρκισ χριςθ 
γλωςςικϊν ςυμβάςεων 
(γραμματικοςυντακτικά 
και ςθμαςιολογικά 
ςτοιχεία) 

o Τα λάκθ δυςχεραίνουν 

τθν κατανόθςθ/ 

επικοινωνιακό ςτόχο 

 



Γιαβαθμιζμένα κπιηήπια αξιολόγηζηρ

Δξκελεπηηθό ζρόιην

Βαθμοί Καηανόηζη και ερμηνεία ηοσ λογοηετνικού 

κειμένοσ

o Βαθμόρ καηανόηζηρ ηων ιδεών και ηος 

ζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηος κειμένος

o Βαθμόρ ςποζηήπιξηρ ηηρ απάνηηζηρ με 

αναθοπέρ/παπαπομπέρ ζηο κείμενο

Κειμενικοί δείκηες και ζηοιτεία 

ζσγκειμένοσ (ηοσ λογοηετνικού κειμένοσ) 

o Βαθμόρ καηανόηζηρ ηων επιλογών ηος 

ζςγγπαθέα (κειμενικοί δείκηερ, ζςγκείμενο), 

ζσεηικά με ηην οπγάνωζη και ηη δομή (π.σ. 

γλώζζα, ηεσνική, ύθορ, εκθπαζηικά ζσήμαηα 

κ.λπ.) με παπαδείγμαηα από ηο κείμενο

Οργάνωζη και γλωζζική έκθραζη ερμηνεσηικού ζτολίοσ

o Αλληλοςσία και ζςνοσή ηος επμηνεςηικού ζσολίος

o Επίπηωζη γπαμμαηικοζςνηακηικών λαθών ζηην καηανόηζη 

ηηρ επμηνεςηικήρ εκδοσήρ

o Καηάλληλο λεξιλόγιο-οπολογία

13-15 Πνιύ θαιό επίπεδν θαηαλόεζεο ησλ ηδεώλ θαη 

ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ θιίκαηνο ηνπ 

θεηκέλνπ.

Πνιύ θαιή ηεθκεξίσζε ηεο απάληεζεο κε 

αλαθνξέο-παξαπνκπέο ζην θείκελν.

o Πνιύ θαιή αλαγλώξηζε ζπγγξαθηθώλ 

επηινγώλ

o Πινύζηεο αλαθνξέο παξαδεηγκάησλ από 

ην θείκελν θαη ζε δηαθνξεηηθά πεδία ησλ 

ζπγγξαθηθώλ επηινγώλ (ζρεηηθά κε ηε 

γιώζζα, ηελ ηερληθή, ην ύθνο, ηα 

εθθξαζηηθά ζρήκαηα θ.ιπ.)

o Πνιύ θαιή παξνπζίαζε ηεο εξκελεπηηθήο εθδνρήο κε ηελ 

απαξαίηεηε αιιεινπρία θαη ζπλνρή

o Αθξίβεηα ζηε ρξήζε γξακκαηηθνζπληαθηηθώλ θαηλνκέλσλ 

o Πινύζην ιεμηιόγην

09-12 o Καιό επίπεδν θαηαλόεζεο ησλ ηδεώλ θαη 

ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ θιίκαηνο ηνπ 

θεηκέλνπ.

o Καιόο βαζκόο ηεθκεξίσζεο ηεο 

απάληεζεο κε αλαθνξέοπαξαπνκπέο ζην 

θείκελν.

o Καιή αλαγλώξηζε ζπγγξαθηθώλ επηινγώλ

o Αξθεηέο αλαθνξέο παξαδεηγκάησλ από ην

θείκελν θαη ζε δηαθνξεηηθά πεδία ησλ

επηινγώλ απηώλ (ζρεηηθά κε ηε γιώζζα,

ηελ ηερληθή, ην ύθνο, ηα εθθξαζηηθά

ζρήκαηα θ.ιπ.)

o Καιή παξνπζίαζε ηεο εξκελεπηηθήο εθδνρήο κε 

αιιεινπρία θαη ζπλνρή 

o Καιή ρξήζε γξακκαηηθνζπληαθηηθώλ θαηλνκέλσλ 

o Καιό ιεμηιόγην

o Τα όπνηα ιάζε δε δπζρεξαίλνπλ ηελ θαηαλόεζε ηεο 

εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο

05-08 Δπαξθήο θαηαλόεζε, επαξθήο πξνζπάζεηα 

εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο. 

Δπαξθείο αλαθνξέο ηεθκεξίσζεο κε παξαπνκπέο 

ζην θείκελν.

Δπαξθήο αλαγλώξηζε ζπγγξαθηθώλ επηινγώλ

Δπηιεθηηθή αλαθνξά παξαδεηγκάησλ από ην

θείκελν π.ρ. ζρεηηθά κε ηε γιώζζα, ηελ ηερληθή, ην

ύθνο, ηα εθθξαζηηθά ζρήκαηα θ.ιπ.

o Δπαξθήο παξνπζίαζε ηεο εξκελεπηηθήο εθδνρήο o Δπαξθήο 

ρξήζε 

γξακκαηηθνζπληαθηηθώλ θαηλνκέλσλ 

o Δπαξθέο ιεμηιόγην

o Τα ιάζε δπζρεξαίλνπλ ελ κέξεη ηελ θαηαλόεζε ηεο 

εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο

01-04 o Έιιεηςε θαηαλόεζεο, παξαλόεζε.

o Μεδεληθή ή αθαηάιιειε αλαθνξά 

παξαδεηγκάησλ από ην θείκελν

o Έιιεηςε αλαθνξώλ ή αζύκβαηεο αλαθνξέο ζηηο 

ζπγγξαθηθέο επηινγέο, ή ειιεηπηηθή αλαθνξά ζε 

επί κέξνπο πιεπξέο.

o Αλεπαξθήο παξνπζίαζε ηεο εξκελεπηηθήο εθδνρήο 

o Αθαηάιιειε ή ιαλζαζκέλε ρξήζε γξακκαηηθνζπληαθηηθώλ

θαηλνκέλσλ

o Αθαηάιιειε ή ιαλζαζκέλε ρξήζε ιεμηινγίνπ 

o Τα ιάζε δπζρεξαίλνπλ ηελ θαηαλόεζε ηεο εξκελεπηηθήο 

πξνζέγγηζεο

0 o Δεν υπάρχει απάντθς ε.



Γιαβαθμιζμένα κπιηήπια αξιολόγηζηρ
Παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ

Βαθμός 12 11 10 9 8 7  6 5 4 3 2 1 0 

 

o 

o 

Πολφ καλι επίτευξθ 
επικοινωνιακοφ ςτόχου και 
ανταπόκριςθ ςτο 
επικοινωνιακό πλαίςιο Πολφ 
καλι κάλυψθ προδιαγραφϊν 
(κειμενικό είδοσ, κζμα, 
αρικμόσ λζξεων, αξιοποίθςθ 
πλθροφοριϊν και βαςικϊν 
εννοιϊν κειμζνου/ων 
αναφοράσ) 

o Καλι επίτευξθ επικοινωνιακοφ ςτόχου και 
ανταπόκριςθ ςτο επικοινωνιακό πλαίςιο 

o Καλι κάλυψθ των περιςςότερων προδιαγραφϊν  
(κειμενικό είδοσ, κζμα, αρικμόσ λζξεων, 
αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν και βαςικϊν εννοιϊν 
κειμζνου/-ων αναφοράσ) 

o 

o 
Επαρκισ επίτευξθ επικοινωνιακοφ ςτόχου και μερικι  
ανταπόκριςθ ςτο επικοινωνιακό πλαίςιο Κάλυψθ 
των περιςςότερων προδιαγραφϊν  
(κειμενικό είδοσ, κζμα, αρικμόσ λζξεων, αξιοποίθςθ 
πλθροφοριϊν και βαςικϊν εννοιϊν κειμζνου/-ων 
αναφοράσ) 

o Ανεπαρκισ επίτευξθ επικοινωνιακοφ 
ςτόχου (ο αναγνϊςτθσ δυςκολεφεται να 
παρακολουκιςει το κείμενο) και 
ανταπόκριςθ ςτο επικοινωνιακό πλαίςιο  

o Μθ κάλυψθ των περιςςότερων  
προδιαγραφϊν (κειμενικό είδοσ, κζμα, 
αρικμόσ λζξεων, αξιοποίθςθ 
πλθροφοριϊν και βαςικϊν εννοιϊν 
κειμζνου/-ων αναφοράσ) 

 

  

 

o Πολφ καλι οργάνωςθ 
κειμζνου (παράγραφοι, 
ςυνοχι κ.λπ.) 

o Πολφ καλι παρουςίαςθ 
ιδεϊν και λογικι ανάπτυξθ 
επιχειρθμάτων (χριςθ 
κατάλλθλου κειμενικοφ 
είδουσ, ςυνεκτικότθτα, 
μεταςχθματιςμόσ ιδεϊν 
κειμζνου/-ων αναφοράσ) 

o Συνεπισ χριςθ γζνουσ 

λόγου – φφουσ ςε όλο το 

κείμενο 

o Καλι οργάνωςθ κειμζνου  
(παράγραφοι, ςυνοχι κ.λπ.) o 

Καλι παρουςίαςθ ιδεϊν και λογικι 

ανάπτυξθ επιχειρθμάτων (χριςθ 

κατάλλθλου κειμενικοφ είδουσ, 

ςυνεκτικότθτα, μεταςχθματιςμόσ ιδεϊν 

κειμζνου/-ων αναφοράσ) 
o Συνεπισ χριςθ γζνουσ λόγου – 

φφουσ ςτο μεγαλφτερο μζροσ του 

κειμζνου 

o 

o 

o 

Επαρκισ οργάνωςθ κειμζνου (παράγραφοι, ςυνοχι 
κ.λπ.) 
Επαρκισ παρουςίαςθ των περιςςότερων ιδεϊν και 
επιχειρθμάτων (χριςθ κατάλλθλου κειμενικοφ 
είδουσ, ςυνεκτικότθτα, μεταςχθματιςμόσ ιδεϊν  
κειμζνου/-ων αναφοράσ) 
Επαρκισ χριςθ γζνουσ λόγου – φφουσ 

o Περιοριςμζνθ ι ανεπαρκισ οργάνωςθ 

κειμζνου (παράγραφοι, ςυνοχι κ.λπ.) 
o Ζλλειψθ ςυνεκτικότθτασ και λογικισ 

ανάπτυξθσ των περιςςότερων ιδεϊν και 

επιχειρθμάτων  
o Ακατάλλθλθ χριςθ γζνουσ λόγου – 

φφουσ 

    

 

o Μεγάλο εφροσ και ακρίβεια 
γραμματικοςυντακτικϊν 
φαινομζνων που ανταποκρίνονται 
ςτο κζμα 

o Μεγάλο εφροσ και ακρίβεια 
ςθμαςιολογικϊν ςτοιχείων που 
ανταποκρίνονται ςτο κζμα 

o Εξαιρετικι ορκογραφία και ςτίξθ o 

Μθδενικι επίπτωςθ τυχόν λακϊν 

ςτθν κατανόθςθ/ επικοινωνιακό  
ςτόχο 

o 

o 

o 

o 

Κατάλλθλο εφροσ και ακρίβεια 
γραμματικοςυντακτικϊν φαινομζνων 
που ανταποκρίνονται ςτο κζμα (μθ 
ςυςτθματικά λάκθ) Κατάλλθλο 
εφροσ και ακρίβεια ςθμαςιολογικϊν 
ςτοιχείων που ανταποκρίνονται ςτο 
κζμα (χωρίσ  
ςυχνι επανάλθψθ) 
Καλι ορκογραφία και ςτίξθ 
Μικρι επίπτωςθ τυχόν λακϊν ςτθν 
κατανόθςθ/ επικοινωνιακό ςτόχο 

o Επαρκισ ακρίβεια 
γραμματικοςυντακτικϊν 
φαινομζνων που 
ανταποκρίνονται ςτο κζμα, 
περιοριςμζνο εφροσ 

o Επαρκισ ακρίβεια 
ςθμαςιολογικϊν ςτοιχείων 
που ανταποκρίνονται ςτο 
κζμα, περιοριςμζνο εφροσ 

o Επαρκισ ορκογραφία και  
ςτίξθ 

o Τα λάκθ δυςχεραίνουν εν 

μζρει τθν κατανόθςθ/ 

επικοινωνιακό ςτόχο 

o Ανεπάρκεια ςτθ χριςθ 
γραμματικοςυντακτικϊν 
φαινομζνων 

o Ανεπάρκεια ςτθ χριςθ 
ςθμαςιολογικϊν 
ςτοιχείων 

o Ελλιπισ ορκογραφία και 
ςτίξθ 

o Τα λάκθ δυςχεραίνουν 

τθν κατανόθςθ/ 

επικοινωνιακό ςτόχο 

 



Βαζκνινγία   Γηαγσλίζκαηνο 



Α΄ Θέμα 

• Έκθαζε δίλεηαη ζηελ «πεηζηηθή κεηαθνξά ησλ 
απόςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα», ε νπνία πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη όια ηα θύξηα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. 
Δπίζεο, θξίζηκν κέγεζνο είλαη  ε αλαδηαηύπσζε θαη 
ζπλεθηηθή απόδνζε ηνπ λνήκαηνο. 

• Τα γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε απνηηκώληαη 
βαζκνινγηθά κε θξηηήξην ηελ επίπησζε πνπ έρνπλ απηά 
ζηε ζαθήλεηα ηνπ πεξηιεπηηθνύ θεηκέλνπ. 

• Ζ ηθαλόηεηα ηνπ/ηεο καζεηή/ ηξηαο λα αλαδηαηππώλεη 
ην λόεκα ηνπ θεηκέλνπ αλαθνξάο, ρξεζηκνπνηώληαο 
ζπλώλπκεο  ιέμεηο ή θξάζεηο, απνηειεί  ζηνηρείν 
νξγαλσηηθήο όςεο ηνπ πεξηιεπηηθνύ θεηκέλνπ. 



Α ΄ Θέμα

Μαζεηήο/ηξηα Χ

• Ωο πξνο ην πεξηερόκελν δελ έρεη 
κεηαθέξεη πεηζηηθά ηηο πεξηζζόηεξεο 
θύξηεο έλλνηεο (04).

• Ωο πξνο ηελ νξγάλσζε πζηεξεί ζε θάπνηα 
ζεκεία ζηελ παξάθξαζε θαη πύθλσζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ. Σρεηηθά θαιή ζπλνρή (03).

• Ωο πξνο ηε γιώζζα ην επίπεδν είλαη θαιό 
(02).

Βαθμολογία: 09

Μαζεηήο/ηξηα Ψ

• Ωο πξνο ην πεξηερόκελν, παξνπζηάδνληαη 
όιεο νη θύξηεο έλλνηεο εθηόο από απηήλ 
ηνπ ζεκείνπ (ε) ηνπ θεηκέλνπ αλαθνξάο. 
Πεξηιακβάλνληαη ζεκαληηθέο 
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 
κεηαθέξεηαη πεηζηηθά ε άπνςε ηνπ 
ζπγγξαθέα, αιιά παξαβηάδεηαη ην όξην 
ησλ ιέμεσλ (06). 

• Ωο πξνο ηελ νξγάλσζε ρξεζηκνπνηνύληαη 
θαηάιιεια ηερληθέο πύθλσζεο θαη 
παξάθξαζεο. Παξνπζηάδνληαη νη 
πιεξνθνξίεο ινγηθά κε ζπλνρή θαη 
ζπλεθηηθόηεηα εθηόο από ην ζεκείν πνπ 
ζπλδέεη ην (β) θαη (γ) ζηνηρεία ηνπ 
θεηκέλνπ αλαθνξάο (04).

• Ωο πξνο ηε γιώζζα δηαπηζηώλεηαη 
θαηάιιειε ρξήζε γισζζηθώλ ζπκβάζεσλ 
θαη έιιεηςε ιαζώλ (03). 

Βαθμολογία: 13



Γ ΄ Θέμα

• Οη καζεηέο/ηξηεο ζα πξέπεη λα δηαηππώζνπλ έλα εξώηεκα ή 
ζέκα πνπ πξνθύπηεη από ην βαζηθό κνηίβν ηνπ πνηήκαηνο, 
ην νπνίν είλαη ην «καραίξη» θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην 
«ηξαύκα» πνπ δεκηνπξγεί ζηνλ άλζξσπν.

• Θα πξέπεη λα αλαθεξζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ 
πνηήκαηνο πνπ ζα ζηεξίδνπλ ην εξώηεκα/ζέκα ην νπνίν 
πξνβάιινπλ.

• Ζ απάληεζή ηνπο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλνρή θαη αιιεινπρία, 
ώζηε λα απνηειεί έλα εληαίν θείκελν, ρσξίο ράζκαηα. 

• Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ν αξηζκόο ησλ ιέμεσλ ηνπ 
ζρνιίνπ –λα κελ ππάξρνπλ δειαδή ζεκαληηθέο απνθιίζεηο 
από ην όξην ησλ 100-150 ιέμεσλ πνπ έρεη ηεζεί.



Γ ΄ Θέμα

Μαθηηήρ/ηπια Χ

• Ωο πξνο ηελ θαηαλόεζε θηλείηαη 
ζε έλα νξηαθά θαιό επίπεδν, έρεη 
θαηαλνήζεη ην ζέκα, ηνλ βαζηθό 
ζπκβνιηζκό (καραίξη – ηξαύκα) 
θαη ην ζπλαηζζεκαηηθό θιίκα 
θαζώο επίζεο θαη επί κέξνπο 
πηπρέο ηνπ θεηκέλνπ.

• Ζ ηεθκεξίσζε ηνπ εξκελεπηηθνύ 
ζρνιίνπ είλαη επαξθήο ελώ ε 
ζπλνρή ηνπ θεηκέλνπ παξνπζηάδεη 
ειιείςεηο.

• Γελ ηεξεί ην όξην ησλ ιέμεσλ.   
Βαθμολογία: 08

Μαθηηήρ/ηπια Ψ

• Ωο πξνο ηνλ βαζκό θαηαλόεζεο 
ηνπ θεηκέλνπ παξαηεξείηαη έλα 
θαιό επίπεδν εξκελείαο ζρεηηθά 
κε ην ζπλαηζζεκαηηθό θιίκα θαη 
ηνλ βαζηθό ζπκβνιηζκό. 

• Αλαθέξεηαη ζηηο βαζηθέο ηδέεο 
ηνπ θεηκέλνπ θαη ηεθκεξηώλεη ηελ 
απάληεζή ηνπ/ηεο ζε αξθεηέο 
παξαπνκπέο, αιιά δελ είλαη ζε 
όια ηα ζεκεία ζαθήο ε 
δηαζύλδεζε ησλ θεηκεληθώλ
δεηθηώλ κε ην λόεκα πνπ ηνπο 
απνδίδεη .

Βαθμολογία: 12



Γ ΄ Θέμα

Οη καζεηέο/ ηξηεο, ζύκθσλα κε ην ζέκα, πξέπεη 

λα επηιέμνπλ έλαλ από ηνπο ηύπνπο ηεο 

ειηζηόηεηαο, λα ηνλ παξνπζηάζνπλ θαη λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ γηαηί ηνλ επέιεμαλ σο 

πην ζεκαληηθό. Σηε ζπλέρεηα λα ζθεθζνύλ 

ηξόπνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπκπηώκαηνο πνπ επέιεμαλ.



Γ ΄ Θέμα
Μαθηηήρ/ηπια Χ

• Ωο πξνο ην πεξηερόκελν, επηηπγράλεη ηνλ 
επηθνηλσληαθό ζηόρν θαη αληαπνθξίλεηαη 
ζην επηθνηλσληαθό πιαίζην, αλ θαη δελ 
απαληά κε ζαθήλεηα ζην πξώην εξώηεκα 
θαη δελ αλαιύεηαη ν ιόγνο ηεο επηινγήο 
(δελ ππάξρεη αμηνινγηθή θξίζε). Ωζηόζν ε 
ζύλδεζε ζπλάγεηαη από ηηο ιεπηνκέξεηεο 
πνπ παξαζέηεη. Καιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηνπ θεηκεληθνύ είδνπο. (06)

• Ωο πξνο ηελ νξγάλσζε έρεη θαιή δνκή θαη 
θαιή ινγηθή παξνπζίαζε ησλ ηδεώλ θαη 
επηρεηξεκάησλ πνπ επηιέγεη λα αλαπηύμεη. 
Γίλεηαη επαξθήο ρξήζε ηνπ γέλνπο-ιόγνπ 
(07).

• Ωο πξνο ηε γιώζζα έρεη θαηάιιειν εύξνο 
γξακκαηηθνζπληαθηηθώλ θαηλνκέλσλ αιιά 
κηθξό εύξνο ζεκαζηνινγηθώλ ζηνηρείσλ, 
επαξθή νξζνγξαθία, κε θάπνηα ιάζε 
ζηίμεο ηα νπνία δελ έρνπλ κεγάιε 
επίπησζε ζηελ θαηαλόεζε (05). 

Βαθμολογία: 18 

Μαθηηήρ/ηπια Ψ

• Ωο πξνο ην πεξηερόκελν επηηπγράλεηαη ν 
επηθνηλσληαθόο ζηόρνο κε πξσηόηππν 
ηξόπν θαη αληαπνθξίλεηαη ζην 
επηθνηλσληαθό πιαίζην θαιύπηνληαο όιεο 
ηηο πξνδηαγξαθέο ζε πνιύ θαιό επίπεδν 
(11).

• Ωο πξνο ηελ νξγάλσζε παξνπζηάδεη ηηο 
ηδέεο  θαη αλαπηύζζεη ηα επηρεηξήκαηά  
ινγηθά, κε ζπλνρή, ζπλεθηηθόηεηα θαη 
ζπλεπή ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ύθνπο, 
εθηόο από νξηζκέλα ζεκεία. Π.ρ. σο πξνο 
ην πξώην δεηνύκελν ε επηρεηξεκαηνινγία , 
ελώ είλαη αξθεηά θαιή, ππνιείπεηαη σο 
πξνο ηε ζπλνρή ηεο  (07). 

• Ωο πξνο ηε γιώζζα ππάξρεη θαηάιιειν 
εύξνο θαη αθξίβεηα ησλ 
γξακκαηηθνζπληαθηηθώλ θαηλνκέλσλ πνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζην ζέκα, θαιή 
νξζνγξαθία θαη ζηίμε θαη αξθεηή αθξίβεηα 
ησλ ζεκαζηνινγηθώλ ζηνηρείσλ ρσξίο 
πνιιέο επαλαιήςεηο (06). 

Βαθμολογία: 24



Δϋ Θζμα

Ωο πξνο ην πεξηερόκελν, επηηπγράλεη ηνλ επηθνηλσληαθό ζηόρν θαη 

αληαπνθξίλεηαη ζην επηθνηλσληαθό πιαίζην, αλ θαη δελ απαληά κε 

ζαθήλεηα ζην πξώην εξώηεκα θαη δελ αλαιύεηαη ν ιόγνο ηεο επηινγήο (δελ 

ππάξρεη αμηνινγηθή θξίζε). Ωζηόζν ε ζύλδεζε ζπλάγεηαη από ηηο 

ιεπηνκέξεηεο πνπ παξαζέηεη. Καιύπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θεηκεληθνύ

είδνπο θ.ιπ. (06) Ωο πξνο ηελ νξγάλσζε έρεη θαιή δνκή θαη θαιή ινγηθή 

παξνπζίαζε ησλ ηδεώλ θαη επηρεηξεκάησλ πνπ επηιέγεη λα αλαπηύμεη. 

Γίλεηαη επαξθήο ρξήζε ηνπ γέλνπο-ιόγνπ (07). Ωο πξνο ηε γιώζζα έρεη 

θαηάιιειν εύξνο γξακκαηηθνζπληαθηηθώλ θαηλνκέλσλ αιιά κηθξό εύξνο 

ζεκαζηνινγηθώλ ζηνηρείσλ, επαξθή νξζνγξαθία, κε θάπνηα ιάζε ζηίμεο ηα 

νπνία δελ έρνπλ κεγάιε επίπησζε ζηελ θαηαλόεζε (05). Βαθμολογία: 18 


