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συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο πρωτότυπο 
απόσπασμα.

iii) να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση ανοικτού ή κλει-
στού τύπου που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος 
στο οποίο ανήκει το κείμενο, στον συγγραφέα ή στο 
έργο του.

iv) να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση λεξιλογική-ση-
μασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατή-
ρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρρι-
ζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα).

2. Δίνεται, επίσης, αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής δια-
λέκτου δώδεκα έως είκοσι (12-20) στίχων στερεότυπης 
έκδοσης με νοηματική συνοχή. Στο αδίδακτο κείμενο 
προτάσσεται σύντομο σχετικό εισαγωγικό σημείωμα, 
μέσω του οποίου δίνονται εξωκειμενικές πληροφορίες, 
απαραίτητες για την κατανόηση του κειμένου.

Οι μαθητές/-τριες καλούνται:
i) να μεταφράσουν από αυτό στη Νέα Ελληνική οκτώ 

έως δέκα (8-10) στίχους.
ii) να απαντήσουν σε μία(1) ερώτηση κατανόησης που 

αναφέρεται στον νοηματικό άξονα του κειμένου.
iii) να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση γραμματικής, 

η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα.
iv. να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση συντακτικού 

(π.χ. αναγνώριση λέξεων/φράσεων/προτάσεων/άλλων 
δομικών στοιχείων του κειμένου, μετασχηματισμός 
μέρους του κειμένου ως προς τη δομολειτουργική του 
διάσταση), η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο υποε-
ρωτήματα.

3. Κάθε ζητούμενη ερώτηση-δραστηριότητα που τί-
θεται για το διδαγμένο ή το παράλληλο ή το αδίδακτο 
κείμενο βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες της εκα-
τοντάβαθμης κλίμακας. Η μετάφραση του αδίδακτου 
κειμένου βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Για την 
εξέταση των παραπάνω θεμάτων, τόσο στο διδαγμένο 
όσο και στο αδίδακτο κείμενο, κρίνεται σκόπιμο να αξι-
οποιείται ποικιλία τύπων ασκήσεων/ερωτήσεων.

Τα τρία κείμενα (διδαγμένο, παράλληλο, αδίδακτο) 
και οι ζητούμενες ερωτήσεις- δραστηριότητες 1i και 1iv, 
καθώς και οι 2i και 2iv που τα ακολουθούν, λαμβάνονται 
με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων, ενώ οι υπόλοι-
πες ερωτήσεις-δραστηριότητες ορίζονται από τους/τις 
διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα.

IV. Για την εξέταση στο μάθημα Αρχαία Ελληνικά της 
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 
της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
ισχύουν τα εξής:

1. Δίνονται στους/στις μαθητές/-τριες σε φωτοαντί-
γραφο απόσπασμα κειμένου, διδαγμένου από το πρω-
τότυπο, δώδεκα έως είκοσι (12-20) στίχων, με νοηματική 
συνοχή, και παράλληλο κείμενο στη Νέα Ελληνική, δι-
δαγμένο ή αδίδακτο, από την αρχαία ή νεότερη ελληνική 
γραμματεία.

Οι μαθητές/-τριες καλούνται:
i) να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση κατανόησης με 

την οποία ζητείται να αποκωδικοποιήσουν σημεία του 
κειμένου και να αντλήσουν βασικές πληροφορίες που 
εντοπίζονται στο κείμενο. Η ερώτηση μπορεί να διαι-
ρείται σε δύο υποερωτήματα με τη μορφή ερωτήσεων 

ανοικτού ή κλειστού τύπου (σωστό ή λάθος, πολλαπλών 
επιλογών, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών κ.λπ.)

ii) να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές 
(2Χ10):

• Η πρώτη αναφέρεται σε ιδέες/αξίες/προβλήματα, σε 
στάσεις/ήθος/χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό/
κοινωνικό/πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, 
στη δομή/ σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά/αισθη-
τικά θέματα, με βάση το διδαγμένο από το πρωτότυπο 
κείμενο

• Η δεύτερη αναφέρεται στο παράλληλο κείμενο σε 
συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο πρωτότυπο 
απόσπασμα.

iii) να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση ανοικτού ή κλει-
στού τύπου που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος 
στο οποίο ανήκει το κείμενο, στον συγγραφέα ή στο 
έργο του.

iv) να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση λεξιλογική-ση-
μασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατή-
ρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρρι-
ζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα).

2. Δίνεται, επίσης, αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής δια-
λέκτου δώδεκα έως είκοσι (12-20) στίχων στερεότυπης 
έκδοσης με νοηματική συνοχή. Στο αδίδακτο κείμενο 
προτάσσεται σύντομο σχετικό εισαγωγικό σημείωμα, 
μέσω του οποίου δίνονται εξωκειμενικές πληροφορίες, 
απαραίτητες για την κατανόηση του κειμένου.

Οι μαθητές/-τριες καλούνται:
i) να μεταφράσουν από αυτό στη Νέα Ελληνική οκτώ 

έως δέκα (8-10) στίχους.
ii) να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση κατανόησης που 

αναφέρεται στον νοηματικό άξονα του κειμένου.
iii) να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση γραμματικής, 

η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα.
iv) να απαντήσουν σε μία (1) ερώτηση συντακτικού 

(π.χ. αναγνώριση λέξεων/φράσεων/προτάσεων/άλλων 
δομικών στοιχείων του κειμένου, μετασχηματισμός 
μέρους του κειμένου ως προς τη δομολειτουργική του 
διάσταση), η οποία μπορεί να αναλύεται σε δύο υποε-
ρωτήματα.

3. Κάθε ζητούμενη ερώτηση-δραστηριότητα που τί-
θεται για το διδαγμένο ή το παράλληλο ή το αδίδακτο 
κείμενο βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες της εκα-
τοντάβαθμης κλίμακας. Η μετάφραση του αδίδακτου 
κειμένου βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Για την 
εξέταση των παραπάνω θεμάτων, τόσο στο διδαγμένο 
όσο και στο αδίδακτο κείμενο, κρίνεται σκόπιμο να αξι-
οποιείται ποικιλία τύπων ασκήσεων/ερωτήσεων.

Β. Ελληνική Γλώσσα (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτε-
χνία) Α’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Για την εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λο-
γοτεχνίας στην Α’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενι-
κού Λυκείου οι μαθητές/-τριες αξιολογούνται σε ενιαία 
τρίωρη εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου.

Δίνονται στους/στις μαθητές/-τριες δύο μη διδαγμένα 
κείμενα, συνολικής έκτασης έως δύο σελίδων, εκ των 
οποίων το ένα είναι λογοτεχνικό, αυτοτελές ή απόσπα-
σμα, (ποίημα, διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα ή θεατρι-
κό έργο) και το δεύτερο μη λογοτεχνικό κείμενο το οποίο 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 55491Τεύχος B’ 4134/09.09.2021

μπορεί να είναι αυτοτελές, ελαφρώς διασκευασμένο, ή 
απόσπασμα, (άρθρο, συνέντευξη, κριτική, δοκίμιο, επι-
στολή, χρονογράφημα, επιφυλλίδα, εισήγηση-ομιλία). 
Τα κείμενα είναι δυνατόν να συνοδεύονται από σύντο-
μο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια, και 
λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.

Για τα κείμενα αυτά τίθενται τέσσερα συνολικά θέματα 
μέσω των οποίων αποτιμάται η ικανότητα των μαθη-
τών/-τριών να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων, 
να ερμηνεύουν, να μετασχηματίζουν, να προεκτείνουν 
δημιουργικά, να διαλέγονται με αυτά, να αξιολογούν 
στάσεις, αξίες, ιδέες, βασιζόμενοι/ες σε στοιχεία των κει-
μένων και να παράγουν ερμηνευτικό και κριτικό λόγο. Τα 
θέματα προτείνεται να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας 
και να τίθενται περιορισμοί στην έκταση των απαντήσε-
ων (όπου χρειάζεται). Το νοηματικό περιεχόμενο του μη 
λογοτεχνικού κειμένου είναι συναφές με κάποια από τις 
θεματικές ενότητες που ορίζονται στην εξεταστέα ύλη.

Το πρώτο θέμα σχετίζεται με το μη λογοτεχνικό κεί-
μενο και περιλαμβάνει τρία ερωτήματα, διαφορετικά 
μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να 
είναι κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της 
απάντησης. Το πρώτο ερώτημα αφορά την κατανόηση 
του κειμένου ή τη συνοπτική απόδοση των απόψεων-
θέσεων που διατυπώνονται για ένα από τα πραγματευ-
όμενα στο κείμενο θέματα. Το δεύτερο ερώτημα αφορά 
την οργάνωση του λόγου (συνοχή, συνεκτικότητα, τρό-
ποι ανάπτυξης, συλλογιστική πορεία). Το τρίτο ερώτη-
μα αφορά τη λειτουργία μορφοσυντακτικών δομών του 
κειμένου, επικοινωνιακές συνθήκες, πλαίσιο, στόχους, 
σημειωτικούς τρόπους, βασικές κειμενικές λειτουργίες, 
λεξιλόγιο, υφολογικά στοιχεία, στίξη, γλωσσικές ποικι-
λίες.

Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες (10+10+15).
Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με το μη λογοτεχνικό κεί-

μενο και αφορά τη γραπτή παραγωγή κριτικού λόγου επί 
θέματος που απορρέει και προεκτείνει το κείμενο ανα-
φοράς. Με αυτό καλούνται οι μαθητές/-τριες να κρίνουν, 
να σχολιάσουν σημεία του κειμένου ή να ανασκευάσουν 
θέσεις του, αναπτύσσοντας τεκμηριωμένα τις προσωπι-
κές απόψεις τους. Το μαθητικό κείμενο αναπτύσσεται με 
τη μορφή κειμένου επιχειρηματολογίας (δημόσια ομιλία, 
επιστολή, άρθρο) και έχει έκταση 350-400 λέξεις.

Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.
Το τρίτο θέμα συνδέεται με το λογοτεχνικό κείμενο και 

αφορά τη γλώσσα/μορφή του: γλωσσικές επιλογές, λε-
ξιλόγιο, έγκλιση, ρηματικό πρόσωπο, στίξη, εκφραστικά 
μέσα, το ύφος και τον τόνο.

Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 20 μονάδες.
Το τέταρτο θέμα αναφέρεται στο λογοτεχνικό κείμενο 

και ζητείται από τους/τις μαθητές/- τριες να σχολιάσουν 
ερμηνευτικά το κείμενο, να παρουσιάσουν την πρόσλη-
ψη/ανταπόκρισή τους σε αυτό, να προβούν σε στοχαστι-
κές επισημάνσεις (αποδοχή ή απόρριψη) που αφορούν 
χαρακτήρες του κειμένου, θέσεις, στάσεις, ιδέες, αξίες, 
κοινωνικά περιβάλλοντα.

Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.
Τα δύο κείμενα, καθώς και το πρώτο και το τέταρτο 

θέμα που τα ακολουθούν, λαμβάνονται με κλήρωση από 

την Τράπεζα Θεμάτων. Τα υπόλοιπα θέματα ορίζονται 
από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα.

Γ. Ελληνική Γλώσσα (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτε-
χνία) Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Για την εξέταση της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λο-
γοτεχνίας στη Β’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενι-
κού Λυκείου οι μαθητές/-τριες αξιολογούνται σε ενιαία 
τρίωρη εξέταση στην κατανόηση και παραγωγή λόγου.

Δίνονται στους/στις μαθητές/-τριες δύο μη διδαγμένα 
κείμενα, συνολικής έκτασης έως δύο σελίδων, εκ των 
οποίων το ένα είναι λογοτεχνικό, αυτοτελές ή απόσπα-
σμα, (ποίημα, διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα ή θεατρι-
κό έργο) και το δεύτερο μη λογοτεχνικό κείμενο το οποίο 
μπορεί να είναι αυτοτελές, ελαφρώς διασκευασμένο, ή 
απόσπασμα, (άρθρο, συνέντευξη, κριτική, δοκίμιο, επι-
στολή, χρονογράφημα, επιφυλλίδα, εισήγηση-ομιλία). 
Τα κείμενα είναι δυνατόν να συνοδεύονται από σύντο-
μο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια, και 
λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.

Για τα κείμενα αυτά τίθενται τέσσερα συνολικά θέματα 
μέσω των οποίων αποτιμάται η ικανότητα των μαθη-
τών/-τριών να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων, 
να ερμηνεύουν, να μετασχηματίζουν, να προεκτείνουν 
δημιουργικά, να διαλέγονται με αυτά, να αξιολογούν 
στάσεις, αξίες, ιδέες, βασιζόμενοι/-ες σε στοιχεία των κει-
μένων και να παράγουν ερμηνευτικό και κριτικό λόγο. Τα 
θέματα προτείνεται να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας 
και να τίθενται περιορισμοί στην έκταση των απαντήσε-
ων (όπου χρειάζεται). Το νοηματικό περιεχόμενο του μη 
λογοτεχνικού κειμένου είναι συναφές με κάποια από τις 
θεματικές ενότητες που ορίζονται στην εξεταστέα ύλη.

Το πρώτο θέμα σχετίζεται με το μη λογοτεχνικό κεί-
μενο και περιλαμβάνει τρία ερωτήματα, διαφορετικά 
μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να 
είναι κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της 
απάντησης. Το πρώτο ερώτημα αφορά την κατανόηση 
του κειμένου ή τη συνοπτική απόδοση των απόψεων-
θέσεων που διατυπώνονται για ένα από τα πραγματευ-
όμενα στο κείμενο θέματα. Το δεύτερο ερώτημα αφορά 
την οργάνωση του λόγου (συνοχή, συνεκτικότητα, τρό-
ποι ανάπτυξης, συλλογιστική πορεία). Το τρίτο ερώτη-
μα αφορά τη λειτουργία μορφοσυντακτικών δομών του 
κειμένου, επικοινωνιακές συνθήκες, πλαίσιο, στόχους, 
σημειωτικούς τρόπους, βασικές κειμενικές λειτουργίες, 
λεξιλόγιο, υφολογικά στοιχεία, στίξη, γλωσσικές ποικι-
λίες.

Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 35 μονάδες (10+10+15).
Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με το μη λογοτεχνικό κεί-

μενο και αφορά τη γραπτή παραγωγή κριτικού λόγου επί 
θέματος που απορρέει και προεκτείνει το κείμενο ανα-
φοράς. Με αυτό καλούνται οι μαθητές/-τριες να κρίνουν, 
να σχολιάσουν σημεία του κειμένου ή να ανασκευάσουν 
θέσεις του, αναπτύσσοντας τεκμηριωμένα τις προσωπι-
κές απόψεις τους. Το μαθητικό κείμενο αναπτύσσεται με 
τη μορφή κειμένου επιχειρηματολογίας (δημόσια ομιλία, 
επιστολή, άρθρο) και έχει έκταση 350-400 λέξεις.

Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.
Το τρίτο θέμα συνδέεται με το λογοτεχνικό κείμενο και 

αφορά τη γλώσσα/μορφή του: γλωσσικές επιλογές, λε-
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ξιλόγιο, έγκλιση, ρηματικό πρόσωπο, στίξη, εκφραστικά 
μέσα, το ύφος και τον τόνο.

Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 20 μονάδες.
Το τέταρτο θέμα αναφέρεται στο λογοτεχνικό κείμενο 

και ζητείται από τους/τις μαθητές/- τριες να σχολιάσουν 
ερμηνευτικά το κείμενο, να παρουσιάσουν την πρόσλη-
ψη/ανταπόκρισή τους σε αυτό, να προβούν σε στοχαστι-
κές επισημάνσεις (αποδοχή ή απόρριψη) που αφορούν 
χαρακτήρες του κειμένου, θέσεις, στάσεις, ιδέες, αξίες, 
κοινωνικά περιβάλλοντα.

Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.
Τα δύο κείμενα, καθώς και το πρώτο και το τέταρτο 

θέμα που τα ακολουθούν, λαμβάνονται με κλήρωση από 
την Τράπεζα Θεμάτων. Τα υπόλοιπα θέματα ορίζονται 
από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα.

Δ. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» 

στη Γ’ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου οι 
μαθητές/-τριες αξιολογούνται σε ενιαία τρίωρη εξέταση 
στην κατανόηση και παραγωγή λόγου.

Δίνονται στις μαθήτριες και τους μαθητές δύο ή τρία 
μη διδαγμένα κείμενα, συνολικής έκτασης έως τρεις σελί-
δες, ένα εκ των οποίων είναι λογοτεχνικό, σε ολοκληρω-
μένη ή αποσπασματική μορφή, (ποίημα, διήγημα, μυθι-
στόρημα ή θεατρικό έργο)· τα υπόλοιπα κείμενα μπορεί 
να είναι σε ολοκληρωμένη, ελαφρώς διασκευασμένη 
ή αποσπασματική μορφή: δημοσιογραφικά άρθρα, 
συνεντεύξεις, κριτικές, δοκίμια, επιστημονικά κείμενα, 
αφίσες με λεζάντα, πληροφοριακά κείμενα με εικόνες, 
σκίτσα, πίνακες ή διαγράμματα κ.ά.), διαφορετικά μεταξύ 
τους ως προς το κειμενικό είδος, ώστε να αποτιμάται η 
αναγνωστική ικανότητα των μαθητών και μαθητριών 
σε ποικιλία κειμενικών ειδών. Τα κείμενα μπορούν να 
συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς 
ερμηνευτικά σχόλια.

Για τα κείμενα αυτά τίθενται τέσσερα συνολικά θέματα 
μέσω των οποίων αποτιμάται η ικανότητα των μαθη-
τών/-τριών να κατανοούν το περιεχόμενο των κειμένων, 
να ερμηνεύουν και να αξιολογούν στάσεις, αξίες, ιδέες 
κ.ά. βασιζόμενοι/ες σε στοιχεία των κειμένων, καθώς 
επίσης να παράγουν ερμηνευτικό και κριτικό λόγο. Τα 
θέματα προτείνεται να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας 
και να τίθενται περιορισμοί στην έκταση των απαντή-
σεων (όπου χρειάζεται). Το νοηματικό περιεχόμενο των 
μη λογοτεχνικών κειμένων πρέπει να είναι συναφές με 
κάποιον ή κάποιους από τους θεματικούς άξονες που 
προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών για το μά-
θημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Τα κείμενα συνοδεύονται από τα εξής θέματα:
Το πρώτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κείμε-

να και αφορά στη συνοπτική νοηματική απόδοση από 
τους μαθητές και τις μαθήτριες μέρους ενός κειμένου ή 
τη συνοπτική απόδοση των απόψεων που διατυπώνο-
νται σε ένα κείμενο για κάποιο ζήτημα.

Το πρώτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.
Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά 

κείμενα και αναλύεται σε τρία ερωτήματα, διαφορετικά 
μεταξύ τους, με δυνατότητα κάποιο/κάποια από αυτά να 
είναι κλειστού τύπου και με ενδεχόμενη αιτιολόγηση της 

απάντησης. Ένα από αυτά μπορεί να διαιρείται σε δύο 
υποερωτήματα.

Τα ερωτήματα σχετίζονται με:
α) την αξιοποίηση του πλαισίου των κειμένων (κοινωνι-

κού, ιστορικού, πολιτιστικού, του χώρου και του χρόνου) 
με σκοπό την κατανόηση των λόγων και των ενεργειών 
των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών) που ανα-
φέρονται στα κείμενα, και των σχέσεων μεταξύ τους,

β) τον εντοπισμό και την ερμηνευτική προσέγγιση 
σκοπών, στάσεων, βασικών θέσεων και προθέσεων του/
των συντάκτη/συντακτών των κειμένων, καθώς και την 
τεκμηρίωση της βασικής ιδέας του κειμένου,

γ) την αξιολόγηση της συνάφειας ιδεών, επιχειρημά-
των, τίτλων, υπότιτλων, εικόνων κ.ά. με μια θέση, άποψη 
ή ζήτημα που θέτει το κείμενο και της αποδεικτικής τους 
αξίας,

δ) τον εντοπισμό και τη συσχέτιση συγκεκριμένων 
κειμενικών δεικτών που οργανώνουν το κείμενο ως ση-
μασιοδοτημένη κατασκευή -δηλαδή, οι μαθητές/-τριες 
να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο δείκτες (π.χ. λεξιλόγιο, 
ρηματικά πρόσωπα, στίξη, εκφραστικά μέσα, τρόπους 
σύνταξης, κ.ά.) και να αναγνωρίζουν τη λειτουργία τους 
στο κείμενο,

ε) την αναγνώριση και την ερμηνευτική προσέγγιση 
του τρόπου σύνδεσης και οργάνωσης ιδεών, προτάσε-
ων, παραγράφων ή διαφόρων σημειωτικών τρόπων σε 
ένα κείμενο, αφού λάβουν οι μαθητές και οι μαθήτριες 
υπόψη το επικοινωνιακό πλαίσιο και τα κοινωνικά συμ-
φραζόμενα,

στ) τη σύγκριση των μη λογοτεχνικών κειμένων ως 
προς τις θέσεις, τον τρόπο πραγμάτευσης του θέματος, 
την πειστικότητα, την αποτελεσματική μετάδοση του 
νοήματος κ.α.

Το δεύτερο θέμα βαθμολογείται με 40 μονάδες, που 
επιμερίζονται σε κάθε ερώτημα ανάλογα με τη βαρύτητα 
τους (15+15+10). Τα υποερωτήματα, επίσης, βαθμολο-
γούνται ανάλογα με τη βαρύτητά τους.

Το τρίτο θέμα σχετίζεται με το λογοτεχνικό κείμενο 
και αφορά στην παραγωγή ερμηνευτικού σχολίου, με το 
οποίο επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφενός 
να αναπτύσσουν κρίσιμα θέματα/ερωτήματα που πραγ-
ματεύεται το λογοτεχνικό κείμενο, αξιοποιώντας συνδυ-
αστικά κειμενικούς δείκτες ή και στοιχεία συγκειμένου, 
αφετέρου να τοποθετούνται/ανταποκρίνονται στα θέ-
ματα/ερωτήματα αυτά, τεκμηριώνοντας τις προσωπικές 
τους θέσεις. Η προβλεπόμενη έκταση της απάντησης 
μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 200 λέξεις.

Το τρίτο θέμα βαθμολογείται με 15 μονάδες.
Στα παραπάνω θέματα χρειάζεται να είναι σαφής και 

προσεκτική η διατύπωση των ερωτημάτων, ώστε να 
αποφεύγονται επικαλύψεις στις απαντήσεις των μαθη-
τριών και των μαθητών.

Το τέταρτο θέμα σχετίζεται με τα μη λογοτεχνικά κεί-
μενα και αφορά στη γραπτή παραγωγή κριτικού λόγου, 
300 έως 400 λέξεις (ανάλογα με τη βαρύτητα του θέμα-
τος), το οποίο ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένο επικοι-
νωνιακό πλαίσιο (σκοπό, πομπό, αποδέκτες, κειμενικό 
είδος) και ζητεί από τους μαθητές/-τριες την ανάπτυξη 
τεκμηριωμένης προσωπικής γνώμης, τη συμφωνία ή τη 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 55493Τεύχος B’ 4134/09.09.2021

διαφωνία τους με προβλήματα, θέσεις, στάσεις, στερεό-
τυπα, προκαταλήψεις κ.ά. που θέτει το κείμενο/θέτουν 
τα κείμενα αναφοράς.

Το τέταρτο θέμα βαθμολογείται με 30 μονάδες.
Ε. Ιστορία
1. Οι μαθητές/-τριες στην Α’ τάξη Ημερήσιου και Εσπε-

ρινού Γενικού Λυκείου αξιολογούνται στο μάθημα της 
Ιστορίας με συνδυασμό θεμάτων, τα οποία διαρθρώνο-
νται σε δύο (2) ομάδες:

Ι. Στην ομάδα Α’ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα 
που αναλύονται σε επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες 
ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών/-τριων 
(χρονολογίες, ιστορικές έννοιες, ιστορικά φαινόμενα ή 
γεγονότα, δράση προσώπων κ.λπ.):

1. Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει: α) ερωτήσεις «αντι-
κειμενικού τύπου» (1.α), που βαθμολογούνται με δέκα 
(10) μονάδες β) εξήγηση, δύο (2) ή τριών (3), ιστορικών 
όρων/εννοιών (1.β), που βαθμολογείται με δεκαπέντε 
(15) μονάδες.

2. Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύ-
ντομης απάντησης, αναπαραγωγής ιστορικών γνώσεων, 
(2.α.) και (2.β.) και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) 
μονάδες.

ΙΙ. Στην ομάδα Β’ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα, που 
το καθένα μπορεί να αναλύεται σε δύο επιμέρους ερωτή-
σεις, με τις οποίες ελέγχονται η ικανότητα των μαθητών/-
τριών στη σύνθεση των ιστορικών γνώσεων και η κριτική 
προσέγγιση τους (αξιοποίηση των ιστορικών μαρτυριών 
– ιστορικών πηγών, ανάλυση ή σύνθεση αιτίων ή συνθη-
κών, αποτίμηση της δράσης προσώπων βάσει κριτηρίων, 
αξιολόγηση αποτελεσμάτων, σύγκριση απόψεων, προέ-
κταση ιστορικών πληροφοριών κ.λπ.). Τα θέματα αυτής 
της ομάδας επιλέγονται από ενότητες της εξεταστέας 
ύλης διαφορετικές εκείνων από τις οποίες προέρχονται 
οι ερωτήσεις (2.α) και (2.β) της ομάδας Α’ και βαθμολο-
γούνται αθροιστικά με 50 μονάδες. Στην ομάδα Β΄ χρη-
σιμοποιούνται και ερωτήσεις κριτικής προσέγγισης και 
επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους 
μαθητές/-τριες φωτοτυπημένο. Το υλικό αυτό προέρχε-
ται από ιστορικές μαρτυρίες-ιστορικές πηγές, αρχαιολο-
γικές μελέτες, έργα τέχνης, φωτογραφίες, στατιστικούς 
πίνακες, δημοσιογραφικά άρθρα, χάρτες, διαγράμματα 
και, γενικότερα, από υλικό το οποίο αποτελεί ιστορικό 
τεκμήριο ή χρησιμοποιείται ως πηγή άντλησης πληρο-
φοριών για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων. Οι 
μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αξιολογήσουν και 
να αξιοποιήσουν το υλικό των ιστορικών μαρτυριών που 
τους δίνεται για επεξεργασία.

Η βαθμολογία κάθε ερώτησης των παραπάνω θεμά-
των και των δύο ομάδων διαφοροποιείται ανάλογα με 
τον βαθμό δυσκολίας της. Η βαθμολογία καθορίζεται 
κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται 
γραπτώς στους μαθητές/-τριες.

Τα θέματα της ομάδας Α΄ λαμβάνονται με κλήρωση 
από την Τράπεζα Θεμάτων, ενώ τα θέματα της ομάδας Β΄ 
ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα

2. Οι μαθητές/-τριες εξετάζονται στο μάθημα της 
Ιστορίας της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού 
Λυκείου με συνδυασμό θεμάτων/ερωτήσεων, που ταξι-
νομούνται σε δύο (2) ομάδες:

Ι. Στην ομάδα Α’ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα 
που αναλύονται σε επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες 
ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών/-τριών 
(χρονολογίες, ιστορικές έννοιες, ιστορικά φαινόμενα ή 
γεγονότα, δράση προσώπων κ.λπ.):

1. Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει: α) ερωτήσεις «αντι-
κειμενικού τύπου» (1.α), που βαθμολογούνται με δέκα 
(10) μονάδες β) εξήγηση δύο (2) ή τριών (3) ιστορικών 
όρων/εννοιών (1.β), που βαθμολογείται με δεκαπέντε 
(15) μονάδες.

2. Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύ-
ντομης απάντησης (2.α) και (2.β) και βαθμολογείται με 
είκοσι πέντε (25) μονάδες.

ΙΙ. Στην ομάδα Β’ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα, που 
το καθένα μπορεί να αναλύεται σε δύο επιμέρους ερω-
τήσεις, με τις οποίες ελέγχονται η ικανότητα των μαθη-
τών/-τριων στη σύνθεση των ιστορικών γνώσεων και η 
κριτική προσέγγιση τους (ανάλυση ή σύνθεση αιτίων ή 
συνθηκών, αποτίμηση της δράσης προσώπων, αξιολό-
γηση αποτελεσμάτων, σύγκριση απόψεων, προέκταση 
ιστορικών πληροφοριών κ.λπ.). Προς αποφυγήν επικαλύ-
ψεων, τα θέματα αυτής της ομάδας επιλέγονται από την 
εξεταστέα ύλη με τρόπο ώστε να είναι διαφορετικά ως 
προς το γνωστικό τους περιεχόμενο από τις ερωτήσεις 
(2.α) και (2.β) της ομάδας Α’ και βαθμολογούνται αθροι-
στικά με πενήντα (50) μονάδες. Στην περίπτωση αυτής 
της ομάδας χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργα-
σίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές 
φωτοτυπημένο. Το υλικό αυτό προέρχεται από ιστορικές 
μαρτυρίες, αρχαιολογικές μελέτες, έργα τέχνης, φωτο-
γραφίες, στατιστικούς πίνακες, χάρτες, διαγράμματα και 
από όλα εκείνα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται ως 
ιστορικά τεκμήρια ή ως μέσα άντλησης πληροφοριών 
για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.

Η βαθμολογία κάθε ερώτησης των παραπάνω θεμά-
των και των δύο (2) ομάδων διαφοροποιείται ανάλογα 
με τον βαθμό δυσκολίας της. Οι βαθμολογικές μονάδες 
καθεμιάς καθορίζονται κατά τη διατύπωση των θεμάτων 
και ανακοινώνονται γραπτώς στους μαθητές/-τριες.

Τα θέματα της ομάδας Α’ λαμβάνονται με κλήρωση 
από την Τράπεζα Θεμάτων, ενώ τα θέματα της ομάδας Β’ 
ορίζονται από τους/τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα.

3. Οι μαθητές/-τριες εξετάζονται στο μάθημα της 
Ιστορίας Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και 
Εσπερινού Γενικού Λυκείου με συνδυασμό θεμάτων, τα 
οποία διαρθρώνονται σε δύο (2) ομάδες.

Ι. Στην ομάδα Α΄ περιλαμβάνονται δύο (2) θέματα που 
αναλύονται σε επιμέρους ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγ-
χονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών (χρονολογίες, 
ιστορικές έννοιες, ιστορικά φαινόμενα ή γεγονότα, δρά-
ση προσώπων κ.λπ.):

1. Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει: α) ερωτήσεις «αντι-
κειμενικού τύπου» (1.α), οι οποίες βαθμολογούνται με 
δέκα (10) μονάδες· β) εξήγηση, δύο ή τριών, ιστορικών 
όρων/εννοιών (1.β), η οποία βαθμολογείται με δεκαπέ-
ντε (15) μονάδες.

2. Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύ-
ντομης απάντησης, αναπαραγωγής ιστορικών γνώσεων, 
(2.α.) και (2.β.) και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) 
μονάδες.
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