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ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
 

 1ο Σχέδιο 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   Ο Ελληνισµός της ∆ιασποράς  

(σσ. 177-180) 
   
∆ιάρκεια: Ολιγόλεπτο 
Θέµατα:  3 

 

ΘΕΜΑ 1ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να παρουσιάσετε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
παράγοντες, οι οποίοι προκάλεσαν ακούσιες µετακινήσεις και 
εκούσιους εκπατρισµούς κατά την πρώτη περίοδο της 
νεοελληνικής ∆ιασποράς. 

8 µονάδες 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Ποιοι συγκρότησαν τον πυρήνα των πρώτων νεοελληνικών 
παροικιών στην ιταλική χερσόνησο;  

4 µονάδες 

 
 

ΘΕΜΑ 3ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Α. Η οργάνωση των παροίκων σε αδελφότητες κατά την πρώτη 
περίοδο της νεοελληνικής ∆ιασποράς απέβλεπε: 
α) στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη των ιδιαίτερων 
πατρίδων τους. 

β) στην προβολή του πολιτικού προβλήµατος της πατρίδας 
τους. 

γ) στην κάλυψη τριών βασικών αναγκών: της κοινωνικής 
πρόνοιας, της εκπαίδευσης, της θρησκευτικής λατρείας 
των µελών της παροικίας. 

δ) στην αφοµοιωτική κοινωνική ενσωµάτωσή τους στις χώρες 
υποδοχής.  

Β.  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

8 µονάδες 

 



 

 170

2ο Σχέδιο 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   Ο Ελληνισµός της ∆ιασποράς 
 (σσ. 196-202) 
∆ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα 
Θέµατα:  4 

 
ΘΕΜΑ 1ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Αφού µελετήσετε τα στατιστικά στοιχεία των πινάκων (αρ. 3,  
σ. 196 του σχολικού βιβλίου, αρ. 4, σ. 200 του σχολικού βι-
βλίου, αρ. 5, σ. 202 του σχολικού βιβλίου), παρατηρήσετε το 
χάρτη της σ. 197 του σχολικού βιβλίου, και λάβετε υπόψη σας 
τις σχετικές πληροφορίες του σχολικού βιβλίου, να προσδιορί-
σετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που εµφανίζει η 
µεταπολεµική και σύγχρονη περίοδος της νεοελληνικής ∆ια-
σποράς σε σχέση µε τις προηγούµενες περιόδους. 

6 µονάδες 

 

 
ΘΕΜΑ 2ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Να προσδιορίσετε τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν τη 
σύγχρονη (ελληνική) εκπαιδευτική µετανάστευση από την 
εκπαιδευτική µετανάστευση του 18ου αιώνα.  

4 µονάδες 

 
ΘΕΜΑ 3ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

− Ποια προβλήµατα αντιµετώπισαν οι Έλληνες της Ρουµανίας 
και της Σοβιετικής Ένωσης κατά τη µεταπολεµική περίοδο; 
Ποιες λύσεις αναζήτησαν για την αντιµετώπιση αυτών των 
προβληµάτων;  

5 µονάδες 

 
ΘΕΜΑ 4ο  ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Α.  Κατά την τρίτη περίοδο της νεοελληνικής ∆ιασποράς ο κύριος 
όγκος των µεταναστών στράφηκε προς: 
α)  τις ΗΠΑ   
β)  τις βαλκανικές χώρες 
γ)  τη βόρεια Αφρική 
δ) τη δυτική Ευρώπη (κυρίως προς την Οµοσπονδιακή Γερ- 

µανία)  
Β. Αφού επιλέξετε την ορθή απάντηση, να εξηγήσετε γιατί οι 

µετανάστες της περιόδου αυτής στράφηκαν προς τη 
συγκεκριµένη περιοχή. 

5 µονάδες 

 


