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1.Σρόπος αξιολόγησης και ενδεικτικές εκφωνήσεις 

 
 

 
Σρόπος αξιολόγησης 12/8/2019 
 
Σο τέταρτο θέμα  σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά στη γραπτή παραγωγή 

κριτικού λόγου,300 έως 400 λέξεις (ανάλογα με τη βαρύτητα του θέματος), το οποίο 

ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (σκοπό, πομπό, αποδέκτες, κειμενικό 

είδος) και ζητεί από τους μαθητές/τριες την ανάπτυξη τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης, τη 

συμφωνία ή τη διαφωνία τους με προβλήματα, θέσεις, στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις 

κ.ά. που θέτει το κείμενο/θέτουν τα κείμενα αναφοράς.  

Σο τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.» 

 

 

 

 

 

υμπληρωματικές διευκρινίσεις και οδηγίες του ΤΠΑΙΘ 11/11/2019 και 10/1/2020 
 

Για το τέταρτο θέμα (παραγωγή λόγου) διευκρινίζεται ότι:  

 -Σο Θέμα Δ σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμενα και αφορά τη γραπτή   

   παραγωγή κριτικού λόγου 300 έως 400 λέξεων (ανάλογα με τη βαρύτητα του   

   θέματος). 

 - ε αυτό ζητείται από τους/τις μαθητές/-ήτριες η ανάπτυξη τεκμηριωμένης  

  προσωπικής γνώμης ως προς τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με προβλήματα,   

  θέσεις, στάσεις, στερεότυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το κείμενο / θέτουν τα  

  κείμενα αναφοράς. 

- Τπηρετεί συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο (σκοπό, πομπό, αποδέκτες,    κειμενικό 
είδος).  
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2. Διαβάζουμε τις οδηγίες παραγωγής λόγου και εντοπίζουμε τα στοιχεία   
    του  κειμένου που θα συντάξουμε 
 
Σο πρώτο βήμα για να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε στο πρόχειρο είναι να διαβάσουμε 

πολύ προσεκτικά τις οδηγίες παραγωγής λόγου, διότι σε αυτές προσδιορίζονται τα 

στοιχεία του κειμένου που θα συντάξουμε. υγκεκριμένα:  

1.  Κειμενικό είδος: το κείμενο που παράγουμε είναι επιχειρηματολογικό διότι σε όλες τις 

εκφωνήσεις ζητείται η ανάπτυξη της θέσης/στάσης/άποψης του μαθητή/της μαθήτριας.  

2. Αριθμός ζητουμένων: τα ζητούμενα μπορεί να είναι ένα ή  δύο 

3. Περιεχόμενο:  το ή τα ζητούμενα προσδιορίζουν με ακρίβεια και σαφήνεια το περιεχόμενο του 

κειμένου 

4. Οργάνωση του περιεχομένου/δομή του κειμένου 

Όταν το όπιο των λέξεων είναι 300-350 λέξεις.  ενδεικτικά, προγραμματίζουμε  δύο 

παραγράφους για το κύριο μέρος (για να έχουν επαρκή ανάπτυξη).  

΄Οταν το όριο είναι 350-400 λέξεις,  προγραμματίζουμε  

-τρεις παραγράφους για το κύριο μέρος (όταν το ζητούμενο είναι ένα) 

-και τέσσερις (όταν τα ζητούμενα είναι δύο) 

5. Οργάνωση της παραγράφου: Η παράγραφος αναπτύσσεται ανάλογα με το περιεχόμενο 

του ζητουμένου.   

 

 
                         ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΝΕΙΔΗΣΟΠΟΙΗΟΤΜΕ ΣΗ     

                    ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΖΗΣΟΤΜΕΝΩΝ 

 

 

Πρόλογος 
 
 
Ισχυρισμός 
 
Επιχειρηματολογία 
Παραδείγματα 
Σεκμήρια 
 
 
Επιχειρηματολογία 
Παραδείγματα 
Σεκμήρια 
 
Επίλογος 
 
Περιεχόμενο ανάλογο με το κύριο μέρος 
 

 

  Βλέπε παραδείγματα-εφαρμογές 

 

Σο ζητούμενο  
είναι ένα   ή περισσότερα 
ερωτήματα 

 

Η έκθεση 

 είναι οι αναπτυγμένες και 

τεκμηριωμένες απαντήσεις  

σε αυτά τα ερωτήματα,  

οι οποίες 

οργανώνονται/ταξινομούνται 

σε παραγράφους 
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΄Ασκηση:  Αφού διαβάσετε τις παρακάτω ενδεικτικές εκφωνήσεις  να αντιγράψετε στο 

τετράδιό σας το ή τα ζητούμενα υπό μορφήν ερώτησης  

 
 
 
Α. Εκφωνήσεις θεμάτων -Οδηγίες αξιολόγησης 16/9/2019 («Εμείς και οι άλλοι»,  Δίκτυο 
κειμένων, φάκελος υλικού, Νεοελληνική γλώσσα, 2019,σελ. 147-164) 
 

1. Κριτήριο 1 

Επιχειρηματολογικό κείμενο - ανακοίνωση  στον  τύπο 

Ρόλος: Εκπρόσωπος μη κυβερνητικής οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Αποδέκτες: Ευρύ κοινό 

Θέμα: Με ποιους τρόπους το σχολείο μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να 

ξεπεράσουν στερεοτυπικές απόψεις που έχουν να κάνουν με τα πρότυπα φύλου;  (Μονάδες 30) 

  

2. Κριτήριο 2 

το  πλαίσιο  αφιερώματος για τα 100 χρόνια από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 

αξιοποιείτε στοιχεία από τα κείμενα και γράφετε ένα άρθρο (300-400 λέξεων) στη σχολική 

εφημερίδα, όπου παρουσιάζετε τους παράγοντες που οδηγούν  σε πολεμικές συγκρούσεις τα 

κράτη και τον ρόλο της ιστορικής εκπαίδευσης στη συμφιλίωση των λαών και στην ενδυνάμωση 

της ειρήνης ανάμεσα στα κράτη. (Μονάδες 30) 

 

3. Κριτήριο 3 

Η στάση των κοινωνιών απέναντι στις όποιες τεχνολογικές εξελίξεις είναι αντιφατική: την ίδια 

στιγμή που τονίζονται οι κίνδυνοι, τονίζονται και τα οφέλη που θα προκύψουν. Πώς ερμηνεύεται 

αυτή η αντίφαση; Να προσδιορίσετε τη δική σας στάση σχετικά με την τεχνολογική πρόοδο, σε ένα 

δοκίμιο 300 περίπου λέξεων. (Μονάδες 30) 

 

4. Κριτήριο 4 

Κειμενικό είδος: επιχειρηματολογία (επιλέξτε ελεύθερα  τον τύπο του κειμένου  σας) * 

Πομπός: τελειόφοιτος Λυκείου 

Αποδέκτης: ηγεσία του Τπουργείου Παιδείας 

Θέμα: αξιοποιώντας τις πληροφορίες των Κειμένων Ι και ΙΙΙ, να καταγράψετε τα εφόδια που πρέπει 

να διαθέτει ένας νέος στον σύγχρονο κόσμο και να καταθέσετε προτάσεις για την παροχή τους από 

το ελληνικό σχολείο. 

Έκταση: 300 έως 400 λέξεις. (Μονάδες 30) 

 
*Πρόκειται για απροσεξία ή δημιουργική ασάφεια, διότι αφού ο αποδέκτης είναι η ηγεσία του Τπουργείου 
Παιδείας το κείμενο θα είναι επιστολή (επίσημη/τυπική ή ανοιχτή επιστολή δημοσιευμένη σε έντυπο ή 
ηλεκτρονικό τύπο) 

 
  

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2019-09/%CE%91143300_1_odigies_g_gel_ng_log_arhaia_135019.pdf
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Β. Ενδεικτικές εκφωνήσεις θεμάτων παραγωγής  λόγου από τις διευκρινίσεις του Ιανουαρίου 

 
5. Αξιοποιώντας δημιουργικά τις πληροφορίες (π.χ. επιχειρήματα, ιδέες, εκφράσεις κ.ά.) από το 

κείμενο ή τα κείμενα αναφοράς με την ιδιότητά σας ως μαθητές/μαθήτριες να αναπτύξετε τις 

απόψεις σας σχετικά …. Σο κείμενό σας να έχει τη μορφή άρθρου το οποίο θα δημοσιευτεί στο 

περιοδικό του σχολείου σας (γύρω στις 350 λέξεις).  

 

6. Ο αρθρογράφος υποστηρίζει τη θέση ότι …. Εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη θέση αυτή; 

Να υποστηρίξετε τη γνώμη σας σε ένα κείμενο 350 λέξεων, το οποίο θα έχει τη μορφή 

διαδικτυακής επιστολής προς αυτόν.  

 

7. το κείμενο παρουσιάζονται κάποια προβλήματα που έχειτο σύγχρονο σχολείο. Ποιο από τα 

προβλήματα αυτά θεωρείτε ως το πιο σημαντικό; Να εξηγήσετε την άποψή σας και να 

προτείνετε τεκμηριωμένα κάποιους ενδεικτικούς τρόπους επίλυσής του αξιοποιώντας τη δική 

σας μαθητική εμπειρία. Σο κείμενό σας να έχει τη μορφή και το ύφος της ομιλίας σε μια 

εκδήλωση στο σχολείο σας (γύρω στις 350 λέξεις). 

 

8. Τπόθεσε ότι  συμμετέχεις σε  συζήτηση  σε γνωστή  σελίδα  κοινωνικής δικτύωσης με θέμα την 

κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων. Να εκθέσεις σε 300-400 λέξεις την προσωπική σου 

γνώμη σχετικά με το αν η ευγένεια είναι έμφυτη ή επίκτητη ιδιότητα. Για την οργάνωση του 

κειμένου σου μπορείς να αξιοποιήσεις στοιχεία από τα κείμενα αναφοράς 

 

9. Λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του αρθρογράφου στο κείμενο αναφοράς Ι, καλείστε να 

τοποθετηθείτε στο εξής ερώτημα: Θεωρείτε ότι….  

Είδος κειμένου: Άρθρο  

Πομπός: Μαθητής/Μαθήτρια 

Μέσο: Εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας  

Αποδέκτης: Ευρύ αναγνωστικό κοινό  

Όριο λέξεων: 350 λέξεις  

 

10. Ποια η γνώμη σου σχετικά με την άποψη που διατυπώνεται από πολλούς σήμερα ότι ο 

άνθρωπος είναι όσο ποτέ άλλοτε ελεύθερος να αποφασίζει και να επιλέγει στη ζωή του όσα ο 

ίδιος επιθυμεί;  

Είδος κειμένου: Επιχειρηματολογικό  

Περίσταση επικοινωνίας: Αγώνας επιχειρηματολογίας  

Ιδιότητα: Μαθητής/-ήτρια 
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Γ. Εκφωνήσεις από τα θέματα των Πανελληνίων Ιούνιος και επτέμβριος 2020 

 

11.Κείμενο αναφοράς για την ανάγνωση λογοτεχνίας Ιούνιος 2020 

Ποια είναι η σχέση σας με την ανάγνωση βιβλίων και ποιος ο ρόλος της στη γενικότερη 

διαχείριση του προσωπικού σας χρόνου; Με αφόρμηση τα Κείμενα 1 και 2 αποφασίζετε να 

καταθέσετε την προσωπική σας εμπειρία στο ιστολόγιο του σχολείου σας. Να δικαιολογήσετε  

την όποια επιλογή σας. (300-350 λέξεις). 

 

13 Επαναληπτικές, επτέμβριος 2020 
ε μια συζήτηση με έναν καθηγητή σας στη σχολική τάξη με θέμα: «Η επιστήμη στην 

καθημερινή ζωή», η δική του παρέμβαση τελείωσε με την άποψη του τέφανου Σραχανά ότι: 

«Σο να κρατάς διαρκώς το ενδεχόμενο να έχεις κάνει λάθος και να μη διστάζεις να κάνεις τις 

αναγκαίες αναθεωρήσεις, όταν το διαπιστώνεις, σε βοηθάει πολύ στο να γίνεσαι άξιος 

επιστήμονας και χρήσιμος άνθρωπος». Αυτή η άποψη μπορεί να έχει εφαρμογή στην 

προσωπική σας ζωή; Να αναπτύξετε τις απόψεις  σας σε ομιλία που θα απευθύνετε στην 

ολομέλεια της τάξης (300-350 λέξεις).  
 

13. Ομογενείς επτέμβριος 2020 
ε άρθρο στην ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου   σας να αναπτύξετε τις απόψεις σας 
σχετικά με το πώς τα σύγχρονα αισθητικά και κοινωνικά πρότυπα επηρεάζουν την 
προσωπικότητα και τον τρόπο ζωής σας (300-350 λέξεις). 
 

 

ημείωση:  Θα προσέξατε ότι μόνο στα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο σχολικό βιβλίο το 

περιεχόμενο των ζητουμένων αναφέρεται σε παράγοντες, εφόδια, τρόπους αντιμετώπισης, 

κινδύνους.  

Ωστόσο, η ανάπτυξη των απαντήσεων και σε τέτοιες περιπτώσεις προϋποθέτει την 

τεκμηρίωση με επαρκή επιχειρηματολογία. 

 

 

 

 

 


