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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ
ΣΙ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΣΑΞΕΙ ΛΤΚΕΙΟΤ
Α΄ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ
Λογοτεχνία και λογοτεχνική ανάγνωςη
Θ Λογοτεχνία αποτελεί τθ ςθμαίνουςα εκείνθ κοινωνικι πρακτικι που με τουσ
ςφνκετουσ γλωςςικοφσ τθσ μθχανιςμοφσ εγγράφει, ςυναιρεί και αντιπαρακζτει ςυνειδθτζσ
και λανκάνουςεσ οπτικζσ για τον κόςμο και τον ανκρϊπινο πολιτιςμό. Ραράλλθλα,
μορφοποιεί λεκτικά τθν ανκρϊπινθ ζκφραςθ, εμπειρία, μαρτυρία και φανταςία, ςυγκροτεί
δθλαδι ζνα νζο ςφμπαν. Αναπαριςτά, ζτςι, επιλεκτικά και εκλεκτικά μια «εποχι» που
διαμορφϊνεται μζςα από τθ ματιά του δθμιουργοφ. Μζςω τθσ αιςκθτικισ εμπειρίασ
ενεργοποιεί τθν ανταπόκριςθ των αναγνωςτϊν/-ςτριϊν με τα ιδιαίτερα πολιτιςμικά τουσ
χαρακτθριςτικά και τον δικό τουσ ιςτορικό και κοινωνικό ορίηοντα, μεταςχθματίηοντασ ι
κζτοντασ υπό ερϊτθςθ τισ υπάρχουςεσ αντιλιψεισ, ςχζςεισ και ταυτότθτζσ τουσ. Είναι,
επομζνωσ, όχι μόνο παράγωγο αλλά και δυνάμει παράγοντασ διαμόρφωςθσ των
κοινωνικϊν ςυνκθκϊν και του πολιτιςμοφ.
Θ κριτικι ανάγνωςθ των λογοτεχνικϊν κειμζνων προχποκζτει τθν κατανόθςθ τθσ
γλωςςικισ και δομικισ ιδιομορφίασ τουσ και βοθκά ςτθν κατεφκυνςθ τθσ βάςιμθσ
ερμθνευτικισ τουσ προςζγγιςθσ. Το λογοτεχνικό ζργο ςυγκροτεί και ονομάηει εκδοχζσ του
κόςμου, ανανεϊνει τθ γλϊςςα τθσ εποχισ του και εμπλουτίηει το ςθμαςιακό τθσ
περιεχόμενο. Θ Λογοτεχνία, ωσ μια ιδιαίτερθ μορφι γλϊςςασ μζςα ςτθ γλϊςςα, βοθκά
τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να αντιλθφκοφν ότι τα κείμενα προςφζρονται για
πολλαπλζσ ερμθνείεσ.
Θ πράξθ τθσ λογοτεχνικισ ανάγνωςθσ ςτθ ςχολικι τάξθ δεν αποτελεί μια ιδιωτικι
πρακτικι, αλλά ςυντελείται ωσ πράξθ ςυνανάγνωςθσ, που, ςτθν επικυμθτι τθσ μορφι,
διαμορφϊνει όρουσ κοινότθτασ αναγνωςτϊν. Οι προκζςεισ, τα χαρακτθριςτικά και οι
αναγνωςτικζσ δεξιότθτεσ του αποδζκτθ των ζργων δζχονται γόνιμεσ επιδράςεισ. Ο/Θ
αναγνϊςτθσ/-ςτρια ανιχνεφει ςτο κείμενο τθ βιωμζνθ εμπειρία άλλων εποχϊν και αναηθτεί
ςθμεία αναφοράσ για τθ δικι του/τθσ ηωι. Στθν ουςία προβαίνει ςε μια ςυνάντθςθ με το
«οικείο», αλλά και το «άλλο» ι τον «Άλλο», ακόμα και αν το «ανοίκειο»/«ξζνο» αφορά τον
ίδιο του/τθσ τον εαυτό.
Με αυτόν τον τρόπο, θ ανάγνωςθ υπθρετεί το αίτθμα για αυτογνωςία και κοινωνικι
ανάπτυξθ και ανοίγει δρόμουσ για να γεννθκοφν ερωτιματα που δεν είχαν τεκεί. Θ
διδακτικι πραγμάτωςθ τθσ λογοτεχνικισ ανάγνωςθσ είναι μια πράξθ ςυνάντθςθσ και
επικοινωνίασ που ςυντελείται με διαμεςολαβθτικό παράγοντα τον/τθν εκπαιδευτικό, ο
οποίοσ/θ οποία ενιςχφει, χωρίσ να χειραγωγεί, τθν προςλθπτικι ικανότθτα των μακθτϊν/τριϊν και υποςτθρίηει τθ βίωςθ τθσ αιςκθτικισ εμπειρίασ. Μζςα από ζνα παιγνίδι
αποκρφψεων, υπαινιγμϊν και φανερϊςεων ανάμεςα ςτο κείμενο και ςτον αναγνϊςτθμακθτι/ςτθν αναγνϊςτρια-μακιτρια θ Λογοτεχνία χαρίηει απόλαυςθ «μετά κόπου».
Τα λογοτεχνικά κείμενα ςτθν εκπαίδευςθ ανοίγουν ζναν ευρφ ορίηοντα αναηθτιςεων
και αντιςτζκονται ςτουσ όποιουσ περιοριςμοφσ προκζςεων και αντιλιψεων ςυνδζονται με
τυπικζσ διαδικαςίεσ μάκθςθσ. Θ αναγνϊριςθ αυτισ τθσ αναςυνκετικισ λειτουργίασ ςτον
χϊρο των λογοτεχνικϊν ςπουδϊν ζφερε μια ςτροφι από τθν αναηιτθςθ του ερωτιματοσ
«τι είναι» θ Λογοτεχνία ςτο «πϊσ επενεργεί» θ Λογοτεχνία ςτο άτομο και ςτθν κοινωνία.
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Λογοτεχνία και Δημιουργική γραφή
Θ Λογοτεχνία ανανεϊνει τθ ςυμβατικι χριςθ τθσ γλϊςςασ και τθν αντίλθψθ τθσ
πραγματικότθτασ που βαςίηεται ςτον κακθμερινό λόγο. Ενεργοποιεί και καλλιεργεί τθ
φανταςία, τθ φιλοςοφικι απορία και τθν πολυφωνία, κακϊσ προάγει τον ςτοχαςμό ωσ
ςτοιχείο πνευματικισ αυκεντικότθτασ και αυτονομίασ. Οι ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ των
μακθτϊν/-τριϊν, προφορικζσ, γραπτζσ ι πολυτροπικζσ, τουσ/τισ μυοφν ςτθν περίτεχνθ και
ςφνκετθ, γεμάτθ ςυναίςκθμα, ζκφραςθ και καλλιεργοφν ιδιαίτερεσ γλωςςικζσ και
επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ. Το λογοτεχνικό κείμενο ςυςτινει ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ μια
ςειρά ετερογενϊν αξιακϊν ςυςτθμάτων και τουσ/τισ βοθκά με τον τρόπο αυτό να
ξεπεράςουν διαφόρων ειδϊν διακρίςεισ, κοινωνικζσ, φυλετικζσ, εκνολογικζσ. Ζχει τθ
δυνατότθτα να αποκρυςταλλϊνει κειμενικά τθν ιςτορία, τισ ιδζεσ και τθν κατάςταςθ του
ανκρϊπου.
Θ καλλιτεχνικι, κοινωνικι και επικοινωνιακι δυναμικι τθσ ανάγνωςθσ ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία μπορεί και πρζπει να αξιοποιθκεί, ϊςτε να βοθκιςει τουσ/τισ
εφιβουσ να αντιλθφκοφν ότι θ Λογοτεχνία δε «μιλά» μόνο για τισ «ηωζσ των άλλων» αλλά
και για τθ δικι τουσ. Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι μποροφν και οι ίδιοι/ίδιεσ να μιλιςουν και
να γράψουν γι’ αυτι. Με τθ ςυνεπικουρία μάλιςτα των ψθφιακϊν μζςων και τθσ
κοινωνικισ δικτφωςθσ θ λογοτεχνικι επικοινωνία, αποτελεςματικότερα από άλλοτε,
δφναται να καταργιςει τισ αποςτάςεισ και να ενδυναμϊςει πανανκρϊπινουσ δεςμοφσ.
Θ άςκθςθ, ςτθν εργαςτθριακι λογικι τθσ δθμιουργικισ γραφισ, ςυμβάλλει ςτθν
απελευκζρωςθ τθσ δθμιουργικότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν και ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ
κριτικισ ικανότθτάσ τουσ. Οι μακθτζσ/-τριεσ λειτουργοφν ςε δφο αλλθλοςυμπλθροφμενα
πεδία: γράφουν δθμιουργικά και ςκζφτονται κριτικά τθν πράξθ τθσ γραφισ και τα
αποτελζςματά τθσ, αναπτφςςοντασ ζνα είδοσ μεταγνϊςθσ.
Θ δθμιουργικι γραφι προςφζρει τθ δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ να
προςεγγίηουν βιωματικά τον λόγο και να πειραματίηονται ςε ποικίλα λογοτεχνικά είδθ
χωρίσ τον φόβο του λάκουσ. Δίνει ζμφαςθ ςτθ δθμιουργικι δραςτθριότθτα, ςτθν
αυτογνωςία μζςω τθσ γλϊςςασ και ςτθν αξιοποίθςθ μζςω τθσ φανταςίασ προςωπικϊν
εμπειριϊν και ςυναιςκθμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, θ δθμιουργικι γραφι μυεί τουσ
μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, που δρουν ςυγγραφικά, ςτθ δθμιουργία και ςτθν πραγμάτευςθ
των νοθμάτων που αποκωδικοποιοφν ωσ πρϊτοι/-εσ αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ του ζργου τουσ.
Θ πολυςθμία των λογοτεχνικϊν κειμζνων, οι αναπαραςτάςεισ που προςφζρουν, θ
παρουςίαςθ ανκρϊπινων καταςτάςεων και ςυναιςκθμάτων από διάφορεσ οπτικζσ γωνίεσ,
θ πλοκι, το φφοσ και θ εκφραςτικι και κεραπευτικι ιδιότθτα τθσ δθμιουργικισ γραφισ
ςυντελοφν ςταδιακά ςτθ διαμόρφωςθ ενεργθτικϊν αναγνωςτϊν/-ςτριϊν και κριτικά
ςκεπτόμενων δθμοκρατικϊν πολιτϊν.
Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι ςτο ΡΣ τθσ Λογοτεχνίασ του Λυκείου ο δθμιουργικόσ
λόγοσ, προφορικόσ, γραπτόσ και πολυτροπικόσ, αποτελεί τθν άλλθ όψθ και τον κεμζλιο λίκο
τθσ κριτικισ και δθμιουργικισ ανάγνωςθσ.
Η Λογοτεχνία ςτο Λφκειο
Στθ διαμόρφωςθ του νζου ΡΣ του μακιματοσ ςτο Λφκειο λαμβάνονται υπόψθ οι εξισ
παραδοχζσ για τθ Λογοτεχνία, αλλά και για τθ διδαςκαλία τθσ:
− Ρροςφζρει, ωσ τζχνθ του λόγου, τθν ενεργθτικι αιςκθτικι απόλαυςθ και ςυγκίνθςθ
εμπλουτίηοντασ τθν ενςυναίςκθςθ του αναγνϊςτθ/τθσ αναγνϊςτριασ. Ωσ γραφι
δθμιουργικι, πρωτότυπθ και ςυγκινθςιακι εμπνζει τθν προςωπικι δθμιουργικι
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ζκφραςθ, αξιοποιϊντασ μια ςειρά τεχνικϊν και υπθρετεί, ταυτόχρονα, τθν καλλιζργεια
ποικίλων γραμματιςμϊν.
− Ρροωκεί τθν κριτικι και δθμιουργικι ανάγνωςθ και γραφι ωσ αναηιτθςθ και οικοδόμθςθ
νοθμάτων με δυναμικό εργαλείο τον προφορικό λόγο και διάλογο ςε κλίμα
επικοινωνιακισ ελευκερίασ.
− Υπθρετεί τθ μετεξζλιξθ τθσ ςχολικισ τάξθσ ςε αναγνωςτικι κοινότθτα και τθν καλλιζργεια
τθσ φιλαναγνωςίασ μζςω τθσ ανάγνωςθσ και τθσ μελζτθσ εκτενϊν, κατά προτίμθςθ
αυτοτελϊν ζργων.
− Αξιοποιεί τθ ςυνάντθςθ των λογοτεχνικϊν ζργων με άλλεσ μορφζσ ςυμβολικισ
αναπαράςταςθσ και τθ ςταδιακι ανάπτυξθ αιςκθτικϊν κριτθρίων ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ.
Στο Λφκειο, περαιτζρω, αναγνωρίηεται και αξιοποιείται θ δυνατότθτα των λογοτεχνικϊν
ζργων:
− Να προκαλοφν και να αναπτφςςουν τον θκικό και φιλοςοφικό ςτοχαςμό.
− Να αποτελοφν πεδίο διερεφνθςθσ τθσ ιδιαίτερθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθν ανκρϊπινθ ςκζψθ
και γραφι με τθν κοινωνία και τθν ιςτορία.
− Να οδθγοφν τουσ/τισ αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ ςτθν προςζγγιςθ του ικουσ, με τθν
αριςτοτελικι ζννοια, τθσ ψυχολογίασ και τθσ δράςθσ των χαρακτιρων (κειμενικι
λειτουργία των μυκοπλαςτικϊν θρϊων/αντιθρϊων). Τθν ίδια ςτιγμι, μζςω τθσ
δθμιουργικισ γραφισ, βοθκοφν τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να αντιλθφκοφν τα πολλαπλά
οφζλθ τθσ ςυγγραφικισ πράξθσ ωσ εκφραςτικισ και επικοινωνιακισ δυνατότθτασ.
Η ςυνολική θεώρηςη
Οι διαφορετικζσ, τελικά, αλλά και ςυμπλθρωματικζσ μεταξφ τουσ ερμθνευτικζσ
διαδρομζσ από το κείμενο ςτθν κοινωνία και τθν ιςτορία, τον φιλοςοφικό ςτοχαςμό και τθν
ψυχολογία αναμζνεται να τονϊςουν τθν ερμθνευτικι ποικιλότθτα και να προςδϊςουν
βάκοσ και ουςία ςτθ ςυνάντθςθ με τα λογοτεχνικά κείμενα. Θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ
ςτο Λφκειο ςυνιςτά, πράγματι, ζνα δθμιουργικό μακθςιακό πλαίςιο, που υπθρετεί τθν
αναγνωςτικι απόλαυςθ. Αναπτφςςει το ενδιαφζρον για τθν ανάγνωςθ. Καλλιεργεί τθν
αυτογνωςία και τθν κοινωνικι ευαιςκθτοποίθςθ. Αφυπνίηει τθ δθμιουργικότθτα και
προωκεί τθν αυτοζκφραςθ των μακθτϊν και των μακθτριϊν, διαμορφϊνοντασ τισ
ςυνκικεσ για πλθρζςτερθ ςτοχαςτικι και ςυνειδθτι ςυμμετοχι ςτθν κοινωνία των
ανκρϊπων.

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Γενικόσ κοπόσ
Σκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Λογοτεχνίασ ςτο Λφκειο είναι θ επικοινωνία –κατανόθςθ,
διάλογοσ, αιςκθτικι απόλαυςθ– των μακθτϊν/-τριϊν με τα λογοτεχνικά κείμενα ωσ ζργα
γλωςςικοφ, καλλιτεχνικοφ, ςτοχαςτικοφ και, ευρφτερα, πολιτιςμικοφ χαρακτιρα.
Ρρόκειται για πολφτροπθ επικοινωνία που υπθρετεί τθν ψυχοπνευματικι και
αιςκθτικι καλλιζργεια των μακθτϊν/-τριϊν, αφοφ με τθν προςζγγιςθ των κειμζνων
προςλαμβάνονται οι αξίεσ που μορφοποιεί ο άνκρωποσ ωσ δθμιουργόσ πολιτιςμοφ και
κατανοείται θ ανκρϊπινθ φπαρξθ.
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Γενικοί τόχοι
Με τθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςτο Λφκειο επιδιϊκεται ςταδιακά οι μακθτζσ/-τριεσ:
− Να οικειϊνονται τα λογοτεχνικά κείμενα ωσ πολυφωνικά και πολφςθμα δθμιουργιματα
που προωκοφν τον ςτοχαςμό, τθ διαλογικότθτα και τισ βιωματικζσ εμπειρίεσ.
− Να βελτιϊνουν, διευρφνουν, εμβακφνουν, εμπλουτίηουν τισ αναγνωςτικζσ και
ερμθνευτικζσ ςτάςεισ και δεξιότθτζσ τουσ.
− Να κατανοοφν τθν «ανοίκεια» γλϊςςα τθσ Λογοτεχνίασ, ϊςτε να απολαμβάνουν τθ
λογοτεχνικι ανάγνωςθ.
− Να εμπλουτίηουν τθ γλωςςικι τουσ επικοινωνία διερευνϊντασ τισ πραγματϊςεισ τθσ
λογοτεχνικισ γλϊςςασ.
− Να διαλζγονται με τα κείμενα και τουσ/τισ ςυναναγνϊςτεσ/-ςτριεσ και να λειτουργοφν ωσ
ανοικτοί/-ζσ και δθμιουργικοί/-ζσ ςυνομιλθτζσ/-τριεσ ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ τάξθσ που
εξελίςςεται ςε κοινότθτα αναγνωςτϊν.
− Να ανιχνεφουν τθ ςχζςθ των λογοτεχνικϊν κειμζνων με τθν κοινωνία τθσ εποχισ τουσ, με
τισ φιλοςοφικζσ-θκικζσ αναηθτιςεισ και με το ψυχολογικό υπόβακρο των δρϊντων
προςϊπων ςτθν κειμενικι τουσ λειτουργία.
− Να αναγνωρίηουν τα λογοτεχνικά είδθ κατανοϊντασ τθ διαχρονικι πορεία του
λογοτεχνικοφ φαινομζνου και να ςυναρτοφν, όπου αυτό είναι απαραίτθτο, τα
λογοτεχνικά κείμενα με το ιςτορικό πλαίςιο αναφοράσ τουσ.
− Να ςυνομιλοφν με τα λογοτεχνικά ζργα διερευνϊντασ και αξιοποιϊντασ τθ διακειμενικι
διάςταςθ.
− Να μετζχουν με ουςιαςτικό τρόπο ςε μια διαδικαςία αλλαγισ παραδείγματοσ που
διαφοροποιεί τθν προςζγγιςθ τθσ λογοτεχνικισ φλθσ από γνωςτικι υπόκεςθ ςε
πραγματικότθτα παιδευτικι, ψυχαγωγικι και δθμιουργικι.
Μερικοί τόχοι
Οι επιμζρουσ ςτόχοι απορρζουν από τουσ γενικοφσ ςτόχουσ και ςυναρτϊνται αφενόσ
με τθν ταυτότθτα του διδαςκόμενου κειμζνου και αφετζρου με τισ δυνατότθτεσ, τισ
ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν/-τριϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ, κάκε φορά, ςχολικισ
τάξθσ. Οι αναφερόμενοι ςτόχοι προςδιορίηουν ςε μεγάλο βακμό τον ςχεδιαςμό τθσ
διδαςκαλίασ ανά κείμενο, θ οποία ςε καμία περίπτωςθ, με δεδομζνθ τθ μοναδικότθτα κάκε
κειμενικισ πραγμάτωςθσ, δεν μπορεί να τυποποιείται και να επαναλαμβάνεται.
Επιδιϊκεται οι μακθτζσ/-τριεσ:
− Να αςκοφνται ςτθν υποβολι ερωτθμάτων που προκφπτουν από το κείμενο και να
διατυπϊνουν τα κζματα που, κατά τθ γνϊμθ τουσ, αυτό πραγματεφεται.
− Να αναπτφςςουν τθν προςωπικι τουσ άποψθ για τον κόςμο των λογοτεχνικϊν κειμζνων
και να τθν τεκμθριϊνουν με ςτοιχεία που απορρζουν από αυτά.
− Να διακρίνουν τουσ γλωςςικοφσ μθχανιςμοφσ με τουσ οποίουσ ο/θ ςυγγραφζασ
δθμιουργεί το ζργο του/τθσ και να αναγνωρίηουν τθ λειτουργικότθτά τουσ.
− Να καλλιεργοφν το γλωςςικό αίςκθμά τουσ, μορφοποιϊντασ δθμιουργικά προςωπικζσ
εμπειρίεσ και ιδζεσ ι και μεταπλάκοντασ, με τον δικό τουσ τρόπο, τα λογοτεχνικά κείμενα
που αναγιγνϊςκονται.
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− Να εξοικειϊνονται με τισ γλωςςικζσ αλλαγζσ που εγγράφονται με το πζραςμα του χρόνου
ςτα λογοτεχνικά κείμενα και με τθν ιδιαίτερθ χριςθ τθσ γλϊςςασ από τον/τθν κάκε
ςυγγραφζα.
− Να εκτιμοφν τθν ποιότθτα του κρυπτικοφ λογοτεχνικοφ λόγου και να αναηθτοφν «κλειδιά»
για να τον ξεκλειδϊςουν.
− Να κρίνουν τισ ενζργειεσ των λογοτεχνικϊν χαρακτιρων και να ςτοχάηονται για τον ρόλο
τουσ ςτθν εξζλιξθ του ζργου.
− Να ερμθνεφουν τισ επιλογζσ των ςυγγραφζων (αφθγθματικζσ τεχνικζσ, χαρακτιρεσ,
πλοκι, ςκθνικό, εκφραςτικά μζςα) και να αξιολογοφν τθ λειτουργία τουσ ςτα κείμενα.
− Να εντάςςονται οργανικά ςε ομάδεσ, ςυνεργαηόμενοι/-εσ για τθν ερμθνεία των κειμζνων,
επικοινωνϊντασ προφορικά μεταξφ τουσ και διατυπϊνοντασ γραπτϊσ τα αποτελζςματα
τθσ ςυνεργαςίασ.
− Να παρακολουκοφν ςυςτθματικά τθ ςχζςθ μορφισ και περιεχομζνου, βιϊματοσ και
ζκφραςθσ, ςθμαινόντων και ςθμαινομζνων, ϊςτε ςταδιακά να κατανοοφν βακφτερα τα
κείμενα.
− Να επιςθμαίνουν τα ςτοιχεία διακειμενικότθτασ και τουσ κοινοφσ ι διαφορετικοφσ
κεματικοφσ τόπουσ, τα μοτίβα και τα ςφμβολα που αναδεικνφουν τθ διαχρονικότθτα των
αξιϊν, οι οποίεσ εγγράφονται ςτα λογοτεχνικά ζργα των διαφορετικϊν εποχϊν και λαϊν.
− Να αξιοποιοφν λογοτεχνικζσ κριτικζσ που τουσ επιτρζπουν να διευρφνουν τον
αναγνωςτικό τουσ ορίηοντα και να επικοινωνοφν βακφτερα με τα λογοτεχνικά κείμενα.
− Να μελετοφν τα ςτοχαςτικά λογοτεχνικά δοκίμια ωσ κείμενα τα οποία προωκοφν τον
κριτικό γραμματιςμό και τθ διερεφνθςθ των κοινωνικοπολιτιςμικϊν ταυτοτιτων.
− Να αςκοφνται ςτθ ςφνταξθ κειμζνων κριτικισ και ςτοχαςτικισ ερμθνείασ με τα οποία κα
διατυπϊνουν τθ γνϊμθ τουσ για τα λογοτεχνικά ζργα, τθν πρωτοτυπία, τθ φυςικότθτα,
τθν αλικεια, τθ ςχζςθ με τθν παράδοςθ και τθν ανανζωςι τθσ και τθν αιςκθτικι τουσ
αξία.
− Να ενεργοποιοφν και να διευρφνουν τισ αναγνωςτικζσ και ερμθνευτικζσ τουσ δεξιότθτεσ
μετζχοντασ ςτθν ανάγνωςθ εκτενϊν λογοτεχνικϊν ζργων, κατά προτίμθςθ αυτοτελϊν,
αναλαμβάνοντασ ατομικζσ ι ομαδικζσ εργαςίεσ, από τισ οποίεσ κα ενιςχφονται οι
αναγνωςτικζσ εμπειρίεσ και οι εκφραςτικζσ δεξιότθτζσ τουσ.
− Να υποδφονται ρόλουσ ζχοντασ κατανοιςει με ενςυναίςκθςθ τον κόςμο των αφθγθτϊν,
των θρϊων και των ποιθτικϊν υποκειμζνων των λογοτεχνικϊν ζργων.
− Να δθμιουργοφν δικά τουσ κείμενα αξιοποιϊντασ τθν αναγνωςτικι εμπειρία τουσ.
Προςδοκώμενα Αποτελζςματα
Θ ςκοποκεςία που προαναφζρκθκε ειςάγει προσ ςυηιτθςθ ςτθν κοινότθτα των
διδαςκόντων/-ουςϊν κατευκφνςεισ που αποβλζπουν ςτο να «διδάςκεται» θ λογοτεχνικι
δθμιουργία με τζτοιον τρόπο, ϊςτε θ ςχολικι τάξθ να αποβαίνει εργαςτιριο ποικίλων
προςεγγίςεων και λογοτεχνικισ απόλαυςθσ. Ρρόκειται για αρχζσ που κζτουν τισ βάςεισ για
ανοικτζσ αναγνωςτικζσ – ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ, με τισ οποίεσ, προϊόντοσ του χρόνου,
προςδοκοφμε ςτο Λφκειο οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ:
− Να εξελιχκοφν ςε ενδιαφερόμενουσ/-εσ και επαρκζςτερουσ/-εσ αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ.
− Να διερωτθκοφν εφςτοχα για τον τρόπο με τον οποίο ο/θ ςυγγραφζασ μορφοποίθςε και
εξζφραςε τον κόςμο του/τθσ.
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− Να είναι διακζςιμοι/-εσ για τθν αποδοχι τθσ πολυςθμίασ των λογοτεχνικϊν ζργων και για
διάλογο με ςεβαςμό ςτθ γνϊμθ του/τθσ ςυναναγνϊςτθ/-ςτριασ.
− Να εξελιχκοφν ςε αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ ικανοφσ/-ζσ να απολαμβάνουν τα λογοτεχνικά ζργα
και να δικαιολογοφν τα αιςκθτικά κριτιριά τουσ κατά τθν προςζγγιςθ των κειμζνων.
− Να καλλιεργιςουν το γλωςςικό τουσ αίςκθμα και να αποκτιςουν επίγνωςθ των
δυνατοτιτων τουσ ςτον προφορικό και γραπτό λόγο.
− Να γίνουν αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ δθμιουργικοί/-ζσ και κριτικά ςκεπτόμενοι/-εσ ςχετικά με
τθ φφςθ τθσ λογοτεχνικισ γλϊςςασ και τον ρόλο τθσ ςτθ γλωςςικι καλλιζργεια.
− Να αιςκάνονται τθν ανάγκθ να προςφεφγουν ςτα λογοτεχνικά κείμενα πζραν τθσ
ςχολικισ τάξθσ και να αξιοποιοφν τον ελεφκερο χρόνο τουσ και με τθν ανάγνωςθ
λογοτεχνικϊν βιβλίων.
− Να αποβοφν αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ κοινωνικά εγγράμματοι/-εσ που μετζχουν ςτον
κοινωνικό βίο με δθμοκρατικι ςυνείδθςθ και ςεβαςμό ςτο φυςικό περιβάλλον, ςτα
δικαιϊματα και ςτα ζργα του ανκρϊπου.
− Να γίνουν άνκρωποι καλλιεργθμζνοι, αφοφ θ βίωςθ του κόςμου των λογοτεχνικϊν
κειμζνων αποβαίνει κθτεία ςτθν ομορφιά, ςτθν θκικι, ςτθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ
και ςτουσ πνευματικοφσ και κοινωνικοφσ αγϊνεσ.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςτο Λφκειο οργανϊνεται ςε ενότητεσ κειμζνων,
κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ, ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθν καλλιζργεια κετικισ ςτάςθσ των
μακθτϊν/-τριϊν για τθ Λογοτεχνία. Kάκε ενότθτα περιλαμβάνει κείμενα που
ανταποκρίνονται ςτθν αντιλθπτικι ικανότθτα των μακθτϊν/-τριϊν, παρουςιάηουν
ενδιαφζρον για τθν θλικιακι ομάδα και τθν ταυτότθτα τθσ τάξθσ και παρζχουν ερεκίςματα
για τθν εμπλοκι τουσ ςε προςωπικό και ςυλλογικό διάλογο με τoν κόςμο των κειμζνων.
Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψθ τα εξισ:
1. Kάκε ενότθτα περιλαμβάνει τον ίδιο περίπου αρικμό κειμζνων, τα οποία εκπροςωποφν
τθν ποίθςθ, τθν πεηογραφία, το κζατρο, το ςτοχαςτικό (λογοτεχνικό) δοκίμιο. Επιλζγονται
και ςτίχοι τραγουδιϊν, κόμικσ, γκράφικ νόβελσ. Υποςτθρικτικά μπορεί να αξιοποιθκεί
οπτικοακουςτικό ι άλλο ψθφιακό υλικό. Επιλζγονται κείμενα λογοτεχνϊν που
ςθματοδότθςαν τθ Νεοελλθνικι Λογοτεχνία και εμπλοφτιςαν τθ λογοτεχνικι μασ
παράδοςθ, όπωσ και νεότερων και ςφγχρονων λογοτεχνϊν, που ςυμμετζχουν με το ζργο
τουσ ςτθ διαμόρφωςθ του νεοελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Στισ ενότθτεσ αυτζσ, επίςθσ,
επιλζγονται ςθμαντικά ζργα ξζνων λογοτεχνϊν, παλαιότερων και νεότερων/ςφγχρονων,
ςε δόκιμεσ μεταφράςεισ.
2. Τα κείμενα κάκε ενότθτασ παρατίκενται με χρονολογικι ακολουκία, από τα παλαιότερα
ςτα νεότερα και τα ςφγχρονα, ϊςτε να:
α) Αναδεικνφονται οι ςυνζχειεσ και οι διαφοροποιιςεισ ωσ προσ τθ γλϊςςα, τθ μορφι,
τουσ λογοτεχνικοφσ τρόπουσ, τα λογοτεχνικά είδθ και τα λογοτεχνικά ρεφματα. Με τον
τρόπο αυτό, κατανοείται θ διαφορετικι αντίλθψθ για τθν ποιότθτα τθσ Λογοτεχνίασ, θ
οποία κακορίηει τον λογοτεχνικό κανόνα, που αναμορφϊνεται ςε κάκε εποχι και
εξελίςςεται. Σταδιακά οι μακθτζσ/-τριεσ ςυνειδθτοποιοφν τθν πορεία του λογοτεχνικοφ
φαινομζνου και εντάςςουν τθ λογοτεχνία ςτον παραςτατικό τουσ κφκλο.
β) Εντοπίηονται οι ςυγγζνειεσ και οι μεταλλαγζσ ωσ προσ τθν ανάδειξθ του ίδιου κζματοσ
και, επομζνωσ, οι διαφορετικζσ εποχζσ και οι τάςεισ τουσ (αιςκθτικζσ, κοινωνικζσ,
πολιτικζσ, πολιτιςμικζσ), και τροφοδοτείται ουςιαςτικά θ κριτικι διάκεςθ των μακθτϊν/-
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τριϊν. Τα παλαιότερα κείμενα διαλζγονται με τα νεότερα και αντίςτροφα και οι
μακθτζσ/-τριεσ τοποκετοφνται απζναντι ςε αυτά, ωσ ςφγχρονοι/-εσ αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ,
μζςα από τον δικό τουσ αναγνωςτικό ορίηοντα. Επιτυγχάνονται δθλαδι τα ηθτοφμενα τθσ
διακειμενικότθτασ και τθσ διακεματικότθτασ με ςεβαςμό ςτθν ιςτορικότθτα των
αναγνωςτϊν/-ςτριϊν και αξιοποίθςθ του ςυγκειμενικοφ πλαιςίου.
γ) Επανζρχονται απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τθ Λογοτεχνία και εμπλουτίηονται από τάξθ ςε
τάξθ με τθν προςζγγιςθ κατάλλθλων λογοτεχνικϊν κειμζνων, κακϊσ οι μακθτζσ/-τριεσ
μετακινοφνται από τα απλοφςτερα ςτα πιο ςφνκετα και πιο κρυπτικά λογοτεχνιματα.
3. Για κάκε τάξθ επιλζγονται διαφορετικά λογοτεχνικά κείμενα, τα οποία διζπονται από
εςωτερικι και εξωτερικι αλλθλουχία. Ρροςφζρονται για ερμθνευτικι προςζγγιςθ,
αναγνωςτικι/αιςκθτικι ανταπόκριςθ και ςυγκριτικι διερεφνθςθ με βάςθ τισ αρχζσ τθσ
διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και τισ ανάγκεσ κάκε μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ.
Με τθν ανάδειξθ τθσ κατάλλθλθσ αναγνωςτικισ διαδικαςίασ, οι μακθτζσ/-τριεσ βιϊνουν
τον κόςμο ςτον οποίο παραπζμπει το κάκε κείμενο ξεχωριςτά αλλά και θ κάκε ενότθτα
κειμζνων που ωσ ςφνολο δθμιουργθμάτων κζτουν τα δικά τουσ ερωτιματα και
αναμζνουν τθν ανταπόκριςθ/πρόςλθψθ των αναγνωςτϊν/-ςτριϊν. Σε ζνα τζτοιο κλίμα
αναγνωςτικισ και διερευνθτικισ ςυνάντθςθσ των μακθτϊν/-τριϊν με τα κείμενα, τα μζλθ
τθσ κοινότθτασ των αναγνωςτϊν, εκπαιδευτικόσ και μακθτζσ/-τριεσ, διεκδικοφν και τουσ
αναγνωρίηεται το δικαίωμα να παρουςιάηουν και να ςτοχάηονται ςυνεργατικά και πάνω
ςτισ δικζσ τουσ επιλογζσ κειμζνων ςτο μάκθμα.
4. Τα κεμελιϊδθ Κεματικά Ρεδία του μακιματοσ λόγω τθσ φυςιογνωμίασ τθσ Λογοτεχνίασ
αποτελοφν: α) η ανάγνωςη/κατανόηςη των κειμζνων και β) η παραγωγή λόγου,
προφορικοφ και γραπτοφ, από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. Τα άλλα τζςςερα Κεματικά Ρεδία
που αναφζρονται ςτο Βϋ Μζροσ: Επιςτημονική – γνωςτική διάςταςη του μαθήματοσ τησ
Λογοτεχνίασ, Διαλογικότητα, Ψυχαγωγική λειτουργία τησ Λογοτεχνίασ και Από την
ανάγνωςη τησ Λογοτεχνίασ ςτον κριτικό γραμματιςμό, διευρφνουν και ςυμπλθρϊνουν τον
διδακτικό προςανατολιςμό.
Το περιεχόμενο του μακιματοσ κατά τάξθ διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
− Στθν Αϋ Λυκείου διδάςκονται ποιιματα, διθγιματα, νουβζλεσ, αποςπάςματα από
μυκιςτοριματα και κεατρικά ζργα που ανταποκρίνονται ςτα κριτιρια τθσ ποιότθτασ του
διδακτικοφ υλικοφ, τθσ αντιπροςωπευτικότθτασ λογοτεχνϊν, ςχολϊν και τεχνοτροπιϊν.
Ραράλλθλα, ωσ προσ τα κζματα/ηθτιματα που πραγματεφονται, επιλζγονται κείμενα που
καλφπτουν τισ εξισ περιοχζσ: i) Με τθ λογικι ι με το ςυναίςκθμα;, ii) Τι πραγματικά
αξίηει; (διλιμματα, προκλιςεισ, αποφάςεισ), iii) Ροιοσ από τουσ δυο μασ είναι ο άλλοσ;
και iv) Λογοτεχνικά κείμενα για τθ Λογοτεχνία.
− Στθ Βϋ Λυκείου διδάςκεται μία ποιθτικι ςυλλογι, κακϊσ και ενότθτεσ κειμζνων που ζχουν
ςτο κζντρο τουσ αυτοτελι διθγιματα ι νουβζλεσ και πραγματεφονται
κζματα/προβλιματα/ηθτιματα που εντάςςονται ςτισ εξισ κεματικζσ περιοχζσ: i) Αγάπθ
και Ζρωτασ, ii) Ιρωεσ και Αντιιρωεσ, iii) Πνειρα και Πρια.
Θ προςζγγιςθ ιδιαίτερα τθσ ποιθτικισ ςυλλογισ με τθν αξιοποίθςθ και λογοτεχνικϊν
κριτικϊν δίνει τθ δυνατότθτα ςτθ ςχολικι τάξθ ωσ κοινότθτα αναγνωςτϊν να αναλάβει
ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ με τισ οποίεσ εκφράηονται απόψεισ και κζςεισ που
προωκοφν τθ ςτοχαςτικι ανάγνωςθ και ςυμβάλλουν ςτθν πραγμάτωςθ του κριτικοφ
γραμματιςμοφ. Θ μελζτθ, ακόμα, λογοτεχνικϊν δοκιμίων ςτθν τάξθ αυτι ειςάγει τουσ
μακθτζσ και τισ μακιτριεσ ςτθ διερεφνθςθ κεμάτων φιλοςοφίασ τθσ τζχνθσ, αιςκθτικισ
και ιςτορίασ τθσ Λογοτεχνίασ.
− Στθ Γϋ τάξθ Λυκείου ολοκλθρϊνεται θ διαλογικι, κριτικι, διερευνθτικι και ψυχαγωγικι
ςυνάντθςθ των μακθτϊν/-τριϊν με τθ Λογοτεχνία, που ςυνιςτά ηθτοφμενο του όλου
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Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. Κριτιρια των διδαςκόμενων ενοτιτων κειμζνων αποτελοφν α) θ
προζλευςθ των κειμζνων από τθ ςφγχρονθ ποιοτικι λογοτεχνικι παραγωγι (1970 και
εξισ), β) θ ανταπόκριςθ των κειμζνων ςτα ενδιαφζροντα και το πνευματικό επίπεδο των
μακθτϊν/-τριϊν, γ) θ δυνατότθτα των μακθτϊν/-τριϊν για προϊκθςθ προςωπικϊν
επιλογϊν λογοτεχνικϊν κειμζνων προσ ανάγνωςθ ςτθ ςχολικι τάξθ και δ) θ πραγμάτευςθ
κεμάτων/ηθτθμάτων που αφοροφν τισ εξισ περιοχζσ: i) προςωπικοί και ςυλλογικοί
αγϊνεσ – επιτυχία και αποτυχία, ii) θ αναηιτθςθ του εαυτοφ, iii) ο καυμαςτόσ καινοφριοσ
κόςμοσ: ουτοπία και δυςτοπία.
Στθν τάξθ αυτι ςυνεχίηεται και ολοκλθρϊνεται θ διδακτικι εργαςία που αφορά τθ χριςθ,
αναγνϊριςθ και κατανόθςθ λογοτεχνικϊν όρων κατά τθν προςζγγιςθ των κειμζνων. Θ
κατεφκυνςθ αυτι ζχει ζμμεςα γνωςτικό χαρακτιρα και αναφζρεται ςε ζννοιεσ και
λειτουργίεσ που αφοροφν το είδοσ, τθν τεχνικι, το ρεπερτόριο, τον/τθ ςυγγραφζα, το
λογοτεχνικό περιβάλλον, τον μφκο – υπόκεςθ, το φφοσ, τθν πρόκεςθ, τουσ
αφθγθματικοφσ τρόπουσ, τισ γλωςςικζσ επιλογζσ, τον ρυκμό, τθ δράςθ των προςϊπων,
τθν πλοκι, τον αφθγθτι και άλλα δομικά και υφολογικά ςτοιχεία των λογοτεχνικϊν
κειμζνων. Θ προφορικι ι γραπτι αναφορά των μακθτϊν/-τριϊν ωσ αναγνωςτϊν/-ςτριϊν
ςτθ χριςθ των λογοτεχνικϊν όρων και θ αναγνϊριςθ τθσ λειτουργίασ τουσ κατά τθν
προςζγγιςθ των κειμζνων ςυνιςτοφν κριτιρια τθσ ποιότθτασ τθσ εμπλοκισ τθσ ςχολικισ
τάξθσ ςτθ ςυςτθματικι ςπουδι τθσ Λογοτεχνίασ.
Επιςθμαίνεται, τζλοσ, θ ιδιαίτερθ ςθμαςία που αποδίδει το Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτθ
δυνατότθτα των μακθτϊν/-τριϊν να προτείνουν κείμενα προςωπικισ επιλογισ τουσ προσ
ανάγνωςθ ςτθ ςχολικι τάξθ.
5. Στισ Αϋ και Βϋ τάξεισ του Λυκείου διδάςκεται ςε οριςμζνο χρονικό διάςτθμα εκτενζσ
αυτοτελζσ λογοτεχνικό κείμενο, κατά προτίμθςθ μυκιςτόρθμα και κεατρικό ζργο
αντίςτοιχα. Θ επιλογι των κειμζνων αυτϊν, ο τρόποσ οργάνωςθσ τθσ διδαςκαλίασ και θ
ενεργοποίθςθ των μακθτϊν/-τριϊν κατά τθν ανάγνωςθ, ςυηιτθςθ και διερεφνθςθ τθσ
μορφισ και του περιεχομζνου τουσ μποροφν να ιςχυροποιιςουν τθν άποψθ ότι θ
Λογοτεχνία ςυνιςτά μορφωτικό αγακό κατάλλθλο για καλλιζργεια τθσ δθμιουργικισ
κριτικισ ςκζψθσ των μακθτϊν/-τριϊν και αιςκθτικι απόλαυςθ.

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
Θ Διδακτικι Μεκοδολογία τθσ Λογοτεχνίασ διαμορφϊνεται με τθ ςυςτθματικι
αξιοποίθςθ και ςυνφφανςθ νόμων και αρχϊν μάκθςθσ ςφμφωνα με τισ Κεωρίεσ Μάκθςθσ
και τισ πρακτικζσ όψεισ/κατευκφνςεισ των Κεωριϊν τθσ Λογοτεχνίασ.
Για τον ςχεδιαςμό τθσ ευζλικτθσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ λαμβάνονται υπόψθ: α) θ
ταυτότθτα του κειμζνου, β) οι δυνατότθτεσ, οι ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν/τριϊν ςτθν προοπτικι τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ, γ) οι διαφορζσ που
παρατθροφνται ανάμεςα ςτα επιμζρουσ ςχολικά περιβάλλοντα, δ) ο κοινωνικόσ
χαρακτιρασ τθσ ανάγνωςθσ που ςυνδζεται με τθν αλλθλεπίδραςθ, τθν ανακαλυπτικι
μάκθςθ, τθ μεταγνϊςθ και ε) οι υπόρρθτεσ ςυνδζςεισ με τθ διδαςκαλία τθσ Νεοελλθνικισ
Γλϊςςασ. Συνυπολογίηεται, βζβαια, θ δυναμικι των ψθφιακϊν μζςων, τα οποία
προςφζρουν τρόπουσ για τον εμπλουτιςμό τθσ αναγνωςτικισ εμπειρίασ με διακεματικζσ
και διακειμενικζσ προτάςεισ.
Ο ςχεδιαςμόσ αλλά και ο αναςχεδιαςμόσ διαδικαςιϊν μάκθςθσ, όταν κρίνεται
απαραίτθτο, αποτελεί πρωταρχικό μζλθμα του/τθσ εκπαιδευτικοφ. Κατά ςυνζπεια, οι
μεκοδολογικζσ επιλογζσ του/τθσ αφοροφν τθν πορεία και τθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ,
τα ςχιματα επικοινωνίασ, τουσ ρόλουσ εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν/-τριϊν, κακϊσ και τισ
ςχζςεισ ςυνεργαςίασ που κα υποςτθρίξουν τθν ερμθνευτικι προςζγγιςθ, τθν κατάκτθςθ
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δεξιοτιτων γραμματιςμοφ και κριτικισ κεϊρθςθσ, αλλά και τθν απόλαυςθ του κειμζνου ωσ
αιςκθτικοφ φαινομζνου.
α) Η προςζγγιςη των κειμζνων
Θ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ εςτιάηει ςτθν εξαςφάλιςθ των προχποκζςεων που
είναι απαραίτθτεσ, για να επικοινωνιςει ο/θ μακθτισ/-τρια με τα κείμενα, εντάςςοντάσ τα
ςτον δικό του/τθσ ιςτορικό και κοινωνικό ορίηοντα. Ρρόκειται για μια ερμθνευτικι
προςζγγιςθ ςτθν οποία αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ και κείμενα αλλθλεπιδροφν ςτο πλαίςιο του
«ερμθνευτικοφ κφκλου» (όλο-μζρθ-όλο). Επίκεντρο αναηιτθςθσ για τον/τθ μακθτι/-τρια –
αναγνϊςτθ/-ςτρια αποτελεί θ δυνατότθτα του κειμζνου να του/τθσ «μιλά»
αποκαλφπτοντασ ι/και ανατρζποντασ τα ςχιματα κατανόθςθσ του κόςμου και του εαυτοφ
του/τθσ, ςε μία διερευνθτικι-ανακαλυπτικι διαδικαςία/πρόςλθψθ.
Θ ανάγνωςθ του κειμζνου ςτο Λφκειο με αφετθρία τον κόςμο του/τθσ μακθτι/-τριασ
μπορεί να κινθκεί ςε ποικίλα ερμθνευτικά πλαίςια, με ζμφαςθ ςτθν θκικι, ςτθν
κοινωνιοκριτικι, ςτθ ςθμειωτικι και ςτθν ψυχολογικι/ψυχαναλυτικι διάςταςθ τθσ
προςζγγιςθσ. Μπορεί ακόμθ να πάρει τθ μορφι τθσ αναγνωςτικισ ανταπόκριςθσ με
διαδοχικζσ δθμιουργικζσ παρεμβάςεισ των μακθτϊν/-τριϊν ςτο επίπεδο των οριηόντων
εμπειρίασ και προςδοκίασ τουσ.
Θ λογοτεχνικι επικοινωνία, ςε όλα τα ερμθνευτικά πλαίςια, προχποκζτει από
τον/τθν αναγνϊςτθ/-ςτρια τθ δυνατότθτα να ανιχνεφει και να κατανοεί τθν ιδιαιτερότθτα
τθσ γλϊςςασ και τθσ δομισ του κειμζνου και να το αναγνωρίηει ωσ ςφνκετθ πράξθ
επικοινωνίασ και «καταςκευι» που επιτρζπει τθν πολυςθμία. Στθν καλλιζργεια δεξιοτιτων
παρατιρθςθσ και αναγνϊριςθσ τθσ αρχιτεκτονικισ του κειμζνου και τθσ πολφπλευρθσ
οικοδόμθςθσ του νοιματοσ αποφαςιςτικόσ είναι ο ρόλοσ των Κεωριϊν Λογοτεχνίασ,
ειδικότερα αυτϊν που ανζπτυξαν ζννοιεσ και ςχιματα ωσ εργαλεία μεκοδικισ ανάγνωςθσ.
Σθμαντικι, επίςθσ, ςυνιςτϊςα του κειμζνου ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ΡΣ αποτελεί θ
ζννοια τθσ διαλογικότθτασ των λογοτεχνικϊν κειμζνων, θ οποία υποδεικνφει ςτον/ςτθν
αναγνϊςτθ/-ςτρια να αντιλθφκεί τα κείμενα ωσ «ςταυροδρόμια» φωνϊν που ςυμβαδίηουν
ι ςυγκροφονται. Τζλοσ, υπαινιγμοί, πλθροφορίεσ ι ζννοιεσ από τθν Λςτορία και τθ
Γραμματολογία (εργοβιογραφικά ςτοιχεία, λογοτεχνικά ρεφματα, ςυγκείμενο, περικείμενο)
μποροφν να υποςτθρίηουν κατά περίπτωςθ τθν ανάγνωςθ, εμπλουτίηοντασ τθν ερμθνευτικι
διαδικαςία, χωρίσ όμωσ να επιςκιάηουν με τθν παρουςία τουσ «τισ φωνζσ» των
λογοτεχνικϊν κειμζνων και των μακθτϊν/-τριϊν ωσ αναγνωςτϊν/-ςτριϊν.
Θ πολφπλευρθ ερμθνευτικι προςζγγιςθ των κειμζνων υποςτθρίηεται και
εμπλουτίηεται από δραςτθριότθτεσ, όπωσ θ ςυνανάγνωςθ ζργων με βάςθ ςυγκεκριμζνο
κεματικό άξονα, θ δθμιουργικι γραφι, θ δραματοποίθςθ, θ ςφγκριςθ λογοτεχνικϊν
κειμζνων με τθν κινθματογραφικι μεταφορά τουσ. Επίςθσ, θ ςυγγραφι κριτικισ για το
λογοτζχνθμα, ο εντοπιςμόσ και θ επεξεργαςία άρκρων που αφοροφν προβλιματα και
καταςτάςεισ ανάλογεσ με αυτζσ ςτισ οποίεσ εμπλζκονται τα πρόςωπα των ζργων
επιτρζπουν ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ να διειςδφουν βιωματικά ςτο ςφμπαν του κειμζνου.
Να ςυμπλθρϊνουν τισ ςιωπζσ του. Να το μεταςχθματίηουν και να ςυναιςκάνονται τισ αξίεσ
και τθ δράςθ των μυκοπλαςτικϊν χαρακτιρων. Να κατανοοφν, ζτςι, βακφτερα τουσ
μθχανιςμοφσ και το περιεχόμενο του λογοτεχνικοφ ζργου.
β) Η οργάνωςη τησ διδαςκαλίασ
Θ ανάγνωςθ των κειμζνων, ςφμφωνα και με το παραπάνω πλαίςιο, προχποκζτει τθ
ςυγκρότθςθ από τον/τθν εκπαιδευτικό ενόσ ςφνκετου και ευζλικτου υποςτθρικτικοφ
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περιβάλλοντοσ μάκθςθσ, με δράςεισ που μεριμνοφν για τουσ ρόλουσ, τισ ςχζςεισ, τισ
ταυτότθτεσ, τισ μορφζσ επικοινωνίασ, τουσ διδακτικοφσ πόρουσ και τα μζςα διδαςκαλίασ. Θ
διάρκρωςθ τθσ διδαςκαλίασ του λογοτεχνικοφ κειμζνου κα μποροφςε να προςλάβει
ποικίλεσ μορφζσ, που υποδεικνφονται από το ίδιο το κείμενο, τθ ςτοχοκεςία και τθ
δυναμικι τθσ τάξθσ. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι ςθμαντικι βοικεια προςφζρουν οι
κεωρίεσ τθσ μάκθςθσ και ιδιαίτερα θ μορφολογικι ψυχολογία και θ «ακροιςτικι» μάκθςθ.
Η μορφή τησ διδαςκαλίασ
Στο επίκεντρο του ςχεδιαςμοφ βρίςκεται θ βακμιαία μετεξζλιξθ των μακθτϊν/-τριϊν
ςε μζλθ μιασ κοινότθτασ αναγνωςτϊν. H αναγνωςτικι κοινότθτα κεμελιϊνεται ςε
ςυνεργατικζσ πρακτικζσ που κακιςτοφν τα μζλθ τθσ ενεργθτικά, δθμιουργικά και ικανά να
επικοινωνιςουν και να αναπτφξουν πρωτοβουλίεσ. Βαςικό γνϊριςμα τθσ κοινότθτασ είναι θ
ιςότιμθ ςυμμετοχι ςτον ερμθνευτικό λόγο και τουσ αναγνωςτικοφσ πόρουσ, ςτθ βάςθ τθσ
εμπιςτοςφνθσ και του ςεβαςμοφ τθσ διαφορετικότθτασ ςτισ απόψεισ και ςτισ ταυτότθτεσ.
Θ εφαρμογι πρακτικϊν που ευνοοφν τον διάλογο αποτελεί αναγκαία ςυνκικθ για
τον μεταςχθματιςμό μιασ τάξθσ ςε αναγνωςτικι κοινότθτα. Ο διάλογοσ με καίριεσ,
ενδιαφζρουςεσ ερωτιςεισ που επιδζχονται περιςςότερεσ τθσ μίασ απαντιςεισ κινθτοποιεί
τθν προςωπικι ζκφραςθ και αναδεικνφει τισ πολλαπλζσ προςλιψεισ των κειμζνων. Ο/Θ
εκπαιδευτικόσ ενκαρρφνει και τουσ/τισ ίδιουσ/-εσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να κζτουν
ενεργθτικά ερωτιματα ςτο κείμενο και τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ. Τουσ/Tισ ενιςχφει,
επίςθσ, ϊςτε να ανταποκρίνονται με ςυνεχι λόγο, αιτιολογϊντασ τισ απόψεισ τουσ.
Λδιαίτερθ βαρφτθτα ςτο πλαίςιο αυτό αποκτά θ διαχείριςθ εκ μζρουσ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ τθσ διαφορετικισ πρόςλθψθσ του κειμζνου από τουσ μακθτζσ και τισ
μακιτριεσ. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ προωκεί τθ λογοτεχνικι ςυηιτθςθ ανταποκρινόμενοσ/-θ ςε
ό,τι πραγματικά είπε ο/θ μακθτισ/-τρια, ϊςτε να τον/τθν ωκιςει να διατυπϊςει καλφτερα
και ολοκλθρωμζνα τθν άποψι του/τθσ. Επίςθσ, μεριμνά για τθν εφαρμογι πρακτικϊν που
επιτρζπουν τθ «ςυνάντθςθ» και τθν αντιπαράκεςθ διαφορετικϊν αναγνϊςεων, ϊςτε θ
κοινότθτα να κατανοιςει τθν ποικιλία απόψεων και κεμάτων που τίκενται από τα κείμενα
και να ςτοχαςτεί ςχετικά.
Κεμζλιο τθσ εδραίωςθσ του διαλόγου με αυτόν τον τρόπο ςτθν αναγνωςτικι
κοινότθτα αποτελεί θ ςταδιακι καλλιζργεια τθσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ, ϊςτε οι μακθτζσ/τριεσ να λαμβάνουν υπόψθ τισ παρεμβάςεισ των άλλων. Αναπτφςςουν, ζτςι, τθν ικανότθτα
με τθ ςταδιακά μειοφμενθ διαμεςολάβθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ να ςυνομιλοφν άμεςα
μεταξφ τουσ ςτθν ολομζλεια τθσ κοινότθτασ και ςε βακμιαία διευρυνόμενεσ ομάδεσ. Στθν
καλλιζργεια των επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν/-τριϊν ςυμβάλλουν με
κακοριςτικό τρόπο ρθτορικζσ τεχνικζσ και παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ, που ςυνδυάηονται
ςτο πλαίςιο τθσ κατανόθςθσ των κειμζνων, τθσ υποςτιριξθσ διαφορετικϊν ερμθνειϊν, τθσ
ζκφραςθσ ςυναιςκθματικϊν αντιδράςεων, ςε μονολογικό και διαλογικό επίπεδο. Θ
διάρκρωςθ, τελικά, τθσ διδαςκαλίασ του λογοτεχνικοφ κειμζνου κα μποροφςε να
προςλάβει ποικίλεσ μορφζσ, που υποδεικνφονται από το ίδιο το κείμενο, τθ ςτοχοκεςία και
τθ δυναμικι τθσ τάξθσ.
Σα διδακτικά μζςα
Τα διδακτικά μζςα που ενδείκνυνται για τθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ είναι
ποικίλα, π.χ. ο διαδραςτικόσ πίνακασ, τα βιβλία αναφοράσ, οι ςυςκευζσ ανάγνωςθσ
ψθφιακϊν μζςων κ.ά. Λδιαίτερα χριςιμθ, ςτο πλαίςιο μάλιςτα διαφοροποιθμζνων
δραςτθριοτιτων, είναι θ αξιοποίθςθ των ΤΡΕ για τθ ςυνερευνθτικι διδακτικι πρακτικι. Τα
ςφγχρονα θλεκτρονικά μζςα, οι εφαρμογζσ κοινωνικισ δικτφωςθσ, οι μορφζσ θλεκτρονικοφ
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Τφπου (π.χ. ιςτολόγια) και τα εικονικά περιβάλλοντα με τισ ποικίλεσ δυνατότθτεσ που
προςφζρουν, δθμιουργοφν νζα δεδομζνα για τθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ και τθ
ςυγκρότθςθ κοινότθτασ αναγνωςτϊν ςτθ ςχολικι τάξθ. Ο επεξεργαςτισ κειμζνου και τα
ςυνεργατικά ζγγραφα, ιδιαίτερα, που υποςτθρίηουν τθν παραγωγι λόγου και τθ
δθμιουργικι γραφι ωσ μία μθ γραμμικι διαδικαςία, χάρθ ςτον αλλθλοεγκιβωτιςμό των
ςταδίων παραγωγισ λόγου (ςχεδιαςμόσ, γραφι, διόρκωςθ) ςυνειςφζρουν ςτον
δθμιουργικό εμπλουτιςμό των διδακτικϊν πρακτικϊν.
Ο ρόλοσ του/τησ εκπαιδευτικοφ
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ, ωσ διαμεςολαβθτισ/-τρια και εμψυχωτισ/-τρια, ςυμβάλλει ςτθν
αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ, εφόςον με τον βραχυπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο
ςχεδιαςμό του/τθσ μεριμνά για ζνα περιβάλλον μάκθςθσ που υποςτθρίηει τθν αυτονομία
και τθν αλλθλεπίδραςθ. Στο πλαίςιο του μακροπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ εντάςςει και τθν
υλοποίθςθ ςεναρίων και δράςεων φιλαναγνωςίασ προςβλζποντασ πάντα ςτθν επικοινωνία,
τθν κοινωνικι κριτικι, τθν πολιτιςμικι και αιςκθτικι ςυνάντθςθ του/τθσ αναγνϊςτθ/ςτριασ – μακθτι/-τριασ με τον κόςμο των κειμζνων. Μζριμνά του αποτελεί να γίνει το
μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ διαδραςτικό, ευχάριςτο και αποτελεςματικό.
Με τα νζα δεδομζνα μάλιςτα που δθμιουργεί θ διδαςκαλία εκτενϊν αυτοτελϊν
κειμζνων ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να επιλζξει τθ λειτουργία τθσ ανεςτραμμζνθσ ι
ανάςτροφθσ τάξθσ. Ρρόκειται για ςτρατθγικι μάκθςθσ που προςφζρει προπαραςκευαςτικό
ι κεμελιϊδεσ περιεχόμενο ζξω από τθν τάξθ και χρθςιμοποιεί τον χρόνο τθσ τάξθσ για
ενεργι μάκθςθ. Ζτςι, με τον/τθν εκπαιδευτικό ωσ ανατροφοδότθ/-τρια δίνονται αφορμζσ
και κίνθτρα για βελτιωμζνθ ςφνδεςθ των μακθτϊν/-τριϊν με το αναγιγνωςκόμενο κείμενο,
ενϊ παράλλθλα αξιοποιοφνται λογοτεχνικζσ κριτικζσ και ςχετικζσ με το κείμενο
διαδικτυακζσ πθγζσ.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Θ αξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν είναι δυναμική/διαμορφωτική και διατρζχει όλα
τα ςτάδια τθσ διδαςκαλίασ ωσ διαγνωςτική, ενδιάμεςη και τελική αξιολόγηςη. H
αξιολόγθςθ πραγματοποιείται από τον/τθν εκπαιδευτικό, από τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/-τριεσ
(ετεροαξιολόγθςθ) και από τον ίδιο τον μακθτι/τθν ίδια τθ μακιτρια (αυτοαξιολόγθςθ).
Επιδιϊκεται θ αξιολόγθςθ να είναι κυρίωσ ποιοτικι και να αξιολογοφνται ςθμαντικοί
ςτόχοι, που αναδεικνφουν τθ ςυναιςκθματικι εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν και τθν
ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ κατά τθ διαδικαςία ανάγνωςθσ των λογοτεχνικϊν κειμζνων και
ολόκλθρων λογοτεχνικϊν ζργων.
Στθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ πραγματοποιείται διαγνωςτική (αρχικι) αξιολόγθςθ.
Με αυτιν προςδιορίηεται, προφορικά ι γραπτά, το επίπεδο των γνϊςεων και των
δεξιοτιτων των μακθτϊν/-τριϊν, ϊςτε ο/θ εκπαιδευτικόσ να οργανϊςει τθ διδαςκαλία
του/τθσ ι και να τθ διαφοροποιιςει, αν χρειάηεται, με βάςθ τα χαρακτθριςτικά τθσ τάξθσ
του/τθσ. Θ διαγνωςτικι (αρχικι) αξιολόγθςθ μπορεί να εφαρμόηεται και ςτθν αρχι κάκε
νζασ διδακτικισ ενότθτασ, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον/τθν εκπαιδευτικό.
Ρροκειμζνου να είναι λειτουργικι θ αξιολόγθςθ ςε όλα τα ςτάδια, προτείνεται οι
ερωτιςεισ να είναι, κατά βάςθ, ανοικτοφ τφπου/ελεφκερθσ ανάπτυξθσ και διαβακμιςμζνου
χαρακτιρα.
Για τθ ςφνδεςθ των ςτόχων του μακιματοσ με τθν αξιολόγθςθ:
Α. Οι γνωςτικοί ςτόχοι μποροφν να ελεγχκοφν:
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α) Με ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου που κα αναφζρονται ςε ςτοιχεία του κειμζνου, για
παράδειγμα:
− Να εντοπίςεισ τρία χαρακτθριςτικά των δθμοτικϊν τραγουδιϊν που υπάρχουν ςτο
τραγοφδι που μελζτθςεσ.
− Να εντοπίςεισ τρία ςτοιχεία του κειμζνου που δικαιολογοφν τθν ζνταξι του ςτο
λογοτεχνικό είδοσ του διθγιματοσ.
β) Με διαβακμιςμζνεσ ερωτιςεισ ανοικτοφ τφπου, ελεφκερθσ ανάπτυξθσ ι δοκιμιακοφ
χαρακτιρα που αναφζρονται ςτθν ερμθνεία και αξιολόγθςθ ςτοιχείων του κειμζνου και ςτθ
ςυγγραφι ερμθνευτικοφ ςχολίου. Με αυτζσ τισ ερωτιςεισ αποτιμοφμε τον βακμό
κατανόθςθσ και ανταπόκριςθσ των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςτο κείμενο, τον βακμό
πρόςλθψθσ του κειμζνου, τθν ικανότθτά τουσ να εκφράςουν τθν προςωπικι τουσ άποψθ
για αυτό.
Ενδεικτικζσ κατευκφνςεισ:
− Να αποτιμιςεισ τον ρόλο του διαλόγου ςτθν εξζλιξθ τθσ πλοκισ.
− Να εντοπίςεισ επαναλαμβανόμενα μοτίβα ι ςφμβολα και να ςχολιάςεισ τον τρόπο με τον
οποίο ςυμβάλλουν ςτθν εξζλιξθ του ποιθτικοφ νοιματοσ (αναβακμοί νοιματοσ,
ςυνειρμικζσ ςχζςεισ, αξίεσ, μυκικι μζκοδοσ).
Β. Θ επίτευξθ των ςυναιςκθματικϊν ςτόχων μπορεί να ελεγχκεί τόςο με ερωτιςεισ
ανοικτοφ τφπου, ελεφκερθσ ανάπτυξθσ, δοκιμιακοφ χαρακτιρα όςο και με δραςτθριότθτεσ
που εμπλζκουν ψυχοκινθτικά τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, όπωσ είναι οι δθμιουργικζσ
εργαςίεσ και οι κεατρικζσ τεχνικζσ (π.χ. δραματοποίθςθ). Τζτοιου είδουσ δραςτθριότθτεσ
βοθκοφν τον/τθ διδάςκοντα/-ουςα να ανακαλφψει τισ ιδιαίτερεσ κλίςεισ-ταλζντα των
μακθτϊν/-τριϊν του/τθσ και να καταλιξει ςε μια όςο το δυνατόν πλθρζςτερθ εικόνα για
τον βακμό επίτευξθσ των ςτόχων τθσ διδαςκαλίασ.
Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ:
− Ρϊσ κα ζνιωκεσ εςφ, αν ιςουν ςτθ κζςθ του ιρωα/του ποιθτικοφ υποκειμζνου; Ρϊσ κα
αντιδροφςεσ; Να ςυνκζςεισ ζνα κείμενο αιτιολογϊντασ τθν απάντθςι ςου.
− Να ςυγκρίνεισ τα δφο ποιιματα που μελζτθςεσ. Ροιο ςε ςυγκινεί περιςςότερο;
Αιτιολόγθςε τθν απάντθςι ςου.
Γ. Θ Λογοτεχνία προςφζρεται και για ερωτιςεισ που εγείρουν ζναν γενικότερο φιλοςοφικό
ςτοχαςμό.
Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ:
− Να αγαπάσ ι να αγαπιζςαι; (π.χ. Γρθγορίου Ξενόπουλου, «Στζλλα Βιολάντθ»)
− Είμαςτε όλοι πλαςμζνοι για ιρωεσ; (π.χ. Τάκθ Σινόπουλου, «Ο Καιόμενοσ»)
Δ. Ανάλογεσ κατευκφνςεισ και ερωτιςεισ μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτισ ομαδικζσ
δραςτθριότθτεσ και ςτθν προςζγγιςθ ολόκλθρου λογοτεχνικοφ ζργου, για παράδειγμα:
− Να ςχεδιάςετε μια ψθφιακι αφίςα για τθν παρουςίαςθ του βιβλίου που μελετιςατε, για
να αναρτθκεί ςτθ ςχολικι θλεκτρονικι εφθμερίδα.
− Να επιλζξετε ζνα απόςπαςμα από το ζργο που μελετιςατε και να το μετατρζψετε ςε
κεατρικό κείμενο, με ςτόχο τθ δραματοποίθςι του (διάλογοσ, ςτιχομυκία, μονόλογοσ,
ςκθνικζσ οδθγίεσ).
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Θ ανατροφοδότθςθ μπορεί να γίνεται από τον/τθν εκπαιδευτικό ςε γραπτι μορφι
ςχολίων, κατά τθ διάρκεια τθσ αξιολόγθςθσ των εργαςιϊν, ι ςε προφορικι μορφι, κατά τθ
διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ ςτθν τάξθ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, ςτο πλαίςιο τθσ διαμορφωτικισ
αξιολόγθςθσ, θ αντιμετϊπιςθ του λάκουσ αναδεικνφεται ςε δυναμικό παράγοντα
ανακατεφκυνςθσ και αναβάκμιςθσ τθσ διδαςκαλίασ αλλά και ενίςχυςθσ τθσ μακθςιακισ
επίδοςθσ. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ κατανοεί τα λάκθ και τα μετατρζπει ςε εργαλείο μάκθςθσ,
καλλιεργϊντασ ζνα κλίμα ελευκερίασ τθσ ζκφραςθσ και δθμιουργικισ αλλθλεπίδραςθσ.
Θ αξιολόγθςθ λαμβάνει υπόψθ τόςο τον προφορικό λόγο, ςτο πλαίςιο τθσ
ολομζλειασ τθσ τάξθσ και των ομαδικϊν δραςτθριοτιτων, όςο και τισ γραπτζσ, ατομικζσ και
ομαδικζσ, εργαςίεσ. Για τθν αυτοαξιολόγθςθ προτείνεται να υπάρχει Πίνακασ
Αυτοαξιολόγηςησ ςτο τζλοσ κάκε ενότθτασ κειμζνων, όπου ο μακθτισ και θ μακιτρια κα
αξιολογεί τθν εργαςία του/τθσ και τουσ ςτόχουσ που ζχει κατακτιςει. Θ ετεροαξιολόγθςθ
μεταξφ ςυμμακθτϊν/-τριϊν μπορεί να πραγματοποιείται, όταν εργάηονται μαηί ςε
ςυνεργατικζσ ι κοινζσ δραςτθριότθτεσ μάκθςθσ. Ο ατομικόσ φάκελοσ μακθτι/-τριασ, το
ςυγγραφικό ςθμειωματάριο, οι ατομικζσ και ομαδικζσ εργαςίεσ, οι παρουςιάςεισ, οι
δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ γραφισ, οι διακαλλιτεχνικζσ και διακεματικζσ
δραςτθριότθτεσ κ.ά. αποτελοφν ανατροφοδοτικζσ πθγζσ αξιολόγθςθσ.
Ειδικά για τθν αξιολόγθςθ τθσ δθμιουργικισ γραφισ προτείνεται μια ςειρά κριτθρίων
με βάςθ τα οποία μποροφν να αξιολογοφνται, κατά περίπτωςθ, τα ςχετικά κείμενα των
μακθτϊν/-τριϊν, με διαβάκμιςθ ωσ προσ τον ςυνολικό βακμό δθμιουργικότθτασ (Γράφει
πολφ δθμιουργικά, Γράφει δθμιουργικά, Ρροςπακεί, μπορεί να γίνει πιο δθμιουργικόσ/-ι,
Ρρζπει να εμπλακεί περιςςότερο). Ρρόκειται για κριτιρια που αφοροφν το περιεχόμενο, τθ
δομι/οργάνωςθ, τθ γλϊςςα/φφοσ, τισ λογοτεχνικζσ ςυμβάςεισ και τθν κριτικι/
ανατροφοδότθςθ ςε ατομικό και ςυνεργατικό επίπεδο.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ προςζγγιςθσ κάκε ενότθτασ κειμζνων ι μιασ ποιθτικισ
ςυλλογισ ι των αυτοτελϊν λογοτεχνικϊν ζργων αποτιμοφμε τη ςυνολική ανταπόκριςη των
μακθτϊν/-τριϊν ςτθ διδακτικι – μακθςιακι διαδικαςία. Με ςυνκετικζσ δθμιουργικζσ
εργαςίεσ και ερωτιματα κριτικοφ χαρακτιρα, εντοπίηονται ςθμεία των κειμζνων που
αναδεικνφουν τθν αιςκθτικι τουσ αξία, προςελκφουν το ενδιαφζρον των μακθτϊν/-τριϊν
και αποκαλφπτουν τθ λειτουργικι τουσ ςθμαςία ςτθν αναγνϊριςθ τθσ αρτιότθτασ των
ζργων. Σθμαντικό ρόλο ςτο ςτάδιο αυτό τθσ αξιολόγθςθσ μπορεί να αναλάβει θ αξιοποίθςθ
κριτικϊν δοκιμίων που αναφζρονται ςτουσ ςυγγραφείσ και ςτα κείμενά τουσ.
Σε κάκε περίπτωςθ με τθν τελική αξιολόγθςθ αυτισ τθσ μορφισ δίνεται θ
δυνατότθτα και ςτουσ μακθτζσ και ςτισ μακιτριεσ να διατυπϊνουν τθν προςωπικι τουσ
άποψθ για τα αποτελζςματα τθσ όλθσ διδακτικισ δράςθσ και, κατά ςυνζπεια, για τθ
λειτουργικότθτα του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν. Εντζλει, μζριμνα του ΡΣ είναι με κατάλλθλεσ
δράςεισ αξιολογικοφ χαρακτιρα να κρίνονται οι μακθτζσ/-τριεσ για το αν προβλθματίηονται
ουςιαςτικά, αν επιχειρθματολογοφν με πειςτικό τρόπο και αν ζχουν τθ δυνατότθτα να
χρθςιμοποιοφν αποδοτικά τθν αφαιρετικι τουσ ςκζψθ ςτθν προςζγγιςθ των λογοτεχνικϊν
κειμζνων.
Θ τελικι εξζταςθ των μακθτϊν/-τριϊν οργανϊνεται ζτςι ϊςτε να ςυνάδει με τον
ςκοπό, τουσ ςτόχουσ και τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα του παρόντοσ Ρρογράμματοσ
Σπουδϊν ςε ςυνζργεια με το Ρρόγραμμα Σπουδϊν τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ.
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Β΄ Μζροσ
Β1. υγκεντρωτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδών
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ – ΛΤΚΕΙΟ
Θεματικά
Πεδία

Θεματικζσ
Ενότητεσ

Γενικοί τόχοι

Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ

Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ

Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ

Οι μαθητζσ/-τριεσ:
1. Ανάγνωςη/
Κατανόηςη

2. Παραγωγή
λόγου

1α. Ενότθτεσ
κειμζνων πεηϊν
και ποιθτικϊν

 Να κατανοοφν
τθν «ανοίκεια»
γλϊςςα τθσ
Λογοτεχνίασ,
ϊςτε να
απολαμβάνουν
τθ λογοτεχνικι
ανάγνωςθ.

1β. Αυτοτελζσ
εκτενζσ
λογοτεχνικό ζργο

 Να αποκτοφν μια ολοκλθρωμζνθ
επαφι με τθ λογοτεχνία, με τα κφρια
χαρακτθριςτικά του λογοτεχνικοφ
ζργου, με τθν πλοκι, τον χωροχρόνο,
τουσ χαρακτιρεσ και τισ ιδζεσ και να
επικοινωνοφν με το κείμενο με
επαρκείσ και ουςιαςτικοφσ όρουσ,
ϊςτε να καταςτοφν ςταδιακά
αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ «διά βίου» με
αναγνωςτικι αυτοδυναμία και
απόλαυςθ, διευρφνοντασ τουσ
πνευματικοφσ τουσ ορίηοντεσ.
 Να
 Να
πειραματίηονται
καλλιεργοφν το
ςε δθμιουργικοφσ γλωςςικό τουσ
μεταςχθματιαίςκθμα και να
ςμοφσ και δικϊν
αποκτοφν
τουσ
επίγνωςθ των
λογοτεχνικϊν
δυνατοτιτων
κειμζνων,
τουσ ςτον
αξιοποιϊντασ τθν προφορικό,
αναγνωςτικι
γραπτό και
τουσ εμπειρία.
ψθφιακό λόγο
για να εξελιχκοφν
ςε ενδιαφερόμενουσ/-εσ και
επαρκζςτερουσ/εσ αναγνϊςτεσ/-

2α. Ρροφορικόσ,
γραπτόσ,
ψθφιακόσ λόγοσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Να βελτιϊνουν,
να διευρφνουν,
να εμβακφνουν,
να εμπλουτίηουν
τισ αναγνωςτικζσ
και ερμθνευτικζσ
ςτάςεισ και
δεξιότθτζσ τουσ.

 Να
αναγνωρίηουν τα
λογοτεχνικά είδθ
κατανοϊντασ τθ
διαχρονικι
πορεία του
λογοτεχνικοφ
φαινομζνου και
να ςυναρτοφν,
μόνο όπου αυτό
είναι
απαραίτθτο, τα
λογοτεχνικά
κείμενα με το
ιςτορικό πλαίςιο
αναφοράσ τουσ.
–

 Να
αναπτφςςουν τθ
γλωςςικι τουσ
δυναμικι ςε όλα
τα επίπεδα του
προφορικοφ, του
γραπτοφ και του
ψθφιακοφ λόγου,
αναςτοχαηόμενοι
/-εσ τθ ςυμβολι
των λογοτεχνικϊν
κειμζνων ςτθ
διαμόρφωςθ και
ςτθν εξζλιξθ τθσ
γλϊςςασ.
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ΠΟΤΓΩΝ

18 |
2. Παραγωγή
λόγου

3. Επιςτημονική γνωςτική
διάςταςη του
μαθήματοσ τησ
Λογοτεχνίασ

Λογοτεχνία Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου

2β. Δθμιουργικι
γραφι

 Να ςυνδυάηουν
τθν προςωπικι
ζκφραςθ με
παιγνιϊδεισ
διαδικαςίεσ ςτθν
προςζγγιςθ και
ςφνκεςθ των
κειμζνων τθσ
δθμιουργικισ
γραφισ.

3α. Ρροςζγγιςθ
λογοτεχνικϊν
κειμζνων για τθ
λογοτεχνία

 Να
εξοικειϊνονται
με τουσ
αφθγθματικοφσ
τρόπουσ: μίμθςθ
και διιγθςθ,
κεατρικόσ
μονόλογοσ,
διάλογοσ,
ςτιχομυκία,
μεταφορικι
χριςθ του λόγου,
και να
πειραματίηονται
ςτθ λειτουργικι
ζνταξι τουσ ςε
δικά τουσ
λογοτεχνικά
κείμενα.
 Να διαλζγονται
με διαφορετικά
είδθ
λογοτεχνικϊν
κειμζνων, με
εργαλεία τθ
ςυνανάγνωςθ, τθ
διακειμενικότθτα, τθ
διακαλλιτεχνικότθτα και τθ
δθμιουργικι
γραφι.
–

3β. Ρροςζγγιςθ
ςτοχαςτικϊν
δοκιμίων για τθ
λογοτεχνία

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςτριεσ.
 Να
μεταπλάκουν με
τον δικό τουσ
τρόπο τα
λογοτεχνικά
κείμενα,
μορφοποιϊντασ
δθμιουργικά
προςωπικζσ
εμπειρίεσ και
ιδζεσ.

–

 Να
εμπλζκονται ςε
βιωματικζσ
παιγνιϊδεισ
δραςτθριότθτεσ
που προκφπτουν
από τα
λογοτεχνικά
κείμενα και να
προβλθματίηονται ςχετικά με
τισ κεραπευτικζσ
διαςτάςεισ τθσ
εκφραςτικισδθμιουργικισ
γραφισ για το
άτομο.
–

 Να διαλζγονται
με τα
λογοτεχνικά
δοκίμια και να
αναηθτοφν
τρόπουσ για να

 Να ςτοχάηονται
για θκικά και
φιλοςοφικά
ηθτιματα που
ςυνδζονται με
τθν ευκφνθ του

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
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3. Επιςτημονική γνωςτική
διάςταςη του
μαθήματοσ τησ
Λογοτεχνίασ

3γ. Από τα
κείμενα ςτθν
κατανόθςθ
λογοτεχνικϊν
όρων

 Να κατανοοφν
βαςικοφσ
λογοτεχνικοφσ
όρουσ, όπωσ
«αφθγθτισ»,
χαρακτιρεσ»,
«ςκθνικό»,
«πλοκι», «πράξθ
και ςκθνι», αλλά
και να τουσ
χρθςιμοποιοφν
με ορκό τρόπο
ςτον αυκεντικό
προςωπικό λόγο
τουσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

επικοινωνιςουν
με τα κζματα που
κζτουν οι
ςτοχαςτζσδθμιουργοί των
κειμζνων.
 Να μελετοφν
λογοτεχνικζσ
κριτικζσ και να
αςκοφνται ςτθ
ςφνταξθ
κειμζνων κριτικισ
και ερμθνείασ για
τα ςτοχαςτικά
δοκίμια για τθ
λογοτεχνία.
 Να διακρίνουν
τον παραδοςιακό
από τον
ελεφκερο ςτίχο
και να κατανοοφν
/ ερμθνεφουν τθν
ζννοια και τον
ρόλο του
ποιθτικοφ
μοτίβου και τθσ
εικόνασ ςτθν
ποιθτικι
ςφνκεςθ.
 Να ςυγκρίνουν
και να αποτιμοφν
τθ χριςθ και τον
ρόλο που
επιτελοφν ςτον
ποιθτικό λόγο
ςχιματα λόγου,
όπωσ θ
παριχθςθ, θ
αντίκεςθ κ.ά.
 Να
αναγνωρίηουν
τθν κειμενικι
λειτουργία
ςχθμάτων λόγου
που
παραπζμπουν ςε
ςυγκεκριμζνθ
γλωςςικι
ςυνκικθ
επικοινωνίασ,
όπωσ θ ειρωνεία,
θ επανάλθψθ, θ
αναδρομι, θ
πρόλθψθ, θ
προοικονομία, ο
εγκιβωτιςμόσ, ο

ατόμου μπροςτά
ςτα κοινωνικά
δρϊμενα.

 Να κατακτοφν
τθ δυνατότθτα
ανάλυςθσ και
ερμθνείασ
δυςκολότερων
λογοτεχνικϊν
όρων, όπωσ θ
«ανοικείωςθ», θ
«αποδόμθςθ», θ
«αυτοαναφορικότθτα», και να
τουσ αξιοποιοφν
ςε δικά τουσ
κείμενα.
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3. Επιςτημονική γνωςτική
διάςταςη του
μαθήματοσ τησ
Λογοτεχνίασ

3δ. Από τθν
ανάγνωςθ
λογοτεχνικϊν
κειμζνων ςτθν
αξιοποίθςθ τθσ
ιςτορίασ τθσ
λογοτεχνίασ

4. Διαλογικότητα

4α. Διάλογοσ με
τον κόςμο των
κειμζνων

4β. Διάλογοσ
μεταξφ των
αναγνωςτϊν για
τα λογοτεχνικά
κείμενα

εςωτερικόσ
μονόλογοσ, θ
ςτιχομυκία, το
κζατρο του
παραλόγου,
κζατρο του
φανταςτικοφ.
–
 Να κατανοοφν
τθ διαχρονικι
πορεία του
λογοτεχνικοφ
φαινομζνου και
να
εξοικειϊνονται
με τισ γλωςςικζσ
αλλαγζσ που
εγγράφονται ςτο
πζραςμα του
χρόνου ςτα
λογοτεχνικά
κείμενα και με
τθν ιδιαίτερθ
χριςθ τθσ
γλϊςςασ από
τον/τθν κάκε
ςυγγραφζα.
 Να προςλαμβάνουν τον κόςμο των
λογοτεχνικϊν κειμζνων και να τα
οικειϊνονται ςυνειδθτά ωσ
πολυφωνικά και πολφςθμα
δθμιουργιματα που προωκοφν τον
ςτοχαςμό, τθ διαλογικότθτα και τισ
βιωματικζσ εμπειρίεσ.
 Να ανιχνεφουν τθ ςχζςθ των
λογοτεχνικϊν κειμζνων με τθν
κοινωνία τθσ εποχισ τουσ, με τισ
φιλοςοφικζσ-θκικζσ αναηθτιςεισ, με
το ψυχολογικό υπόβακρο των
δρϊντων προςϊπων ςτθν κειμενικι
τουσ λειτουργία.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Να
ςυςχετίηουν, να
ςυγκρίνουν και
να αντιπαραβάλλουν κείμενα που
εντάςςονται ςτον
μοντερνιςμό και
ςτον μεταμοντερνιςμό.

 Να κατανοοφν
τον τρόπο με τον
οποίο
ςυγγραφείσ με
διαφορετικι
καταγωγι,
διαφορετικζσ
καταβολζσ και ςε
διαφορετικζσ
χρονικζσ
περιόδουσ
μορφοποιοφν
λογοτεχνικά τον
κόςμο τουσ και
αναδεικνφουν
μζςα από τουσ
κοινοφσ
κεματικοφσ
τόπουσ των
κειμζνων τουσ τθ
διαχρονικότθτα/
οικουμενικότθτα
των
προβλθματιςμϊν
– κεμάτων αλλά
και τισ
ομοιότθτεσ
/αντικζςεισ των
αξιϊν, των
ιδανικϊν και των
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4. Διαλογικότητα

4γ.
Διακειμενικότθτα
– Διακεματικότθτα
4δ. Θ ςχολικι
τάξθ ωσ
κοινότθτα
αναγνωςτϊν

5. Ψυχαγωγική
λειτουργία τησ
λογοτεχνίασ

5α. Βιωματικι
ανάγνωςθ και
αιςκθτικι
απόλαυςθ

5β. Κεατρικό
παιχνίδι,
κεατρικζσ
τεχνικζσ και
δραματοποίθςθ

5γ.
Διακαλλιτεχνικι
δράςθ και
διερεφνθςθ

ςυνακόλουκων
προβλθματιςμϊν.
 Να αναγνωρίηουν τα ςτοιχεία διακειμενικότθτασ και
τουσ κοινοφσ ι διαφορετικοφσ κεματικοφσ τόπουσ, τα
μοτίβα και τα ςφμβολα που αναδεικνφουν τθ
διαχρονικότθτα των αξιϊν, οι οποίεσ εγγράφονται ςτα
λογοτεχνικά ζργα των διαφορετικϊν εποχϊν και λαϊν.
 Να διαλζγονται  Να είναι
 Να κατακζτουν
με τα κείμενα και διακζςιμοι/-εσ
απόψεισ, ςκζψεισ
τουσ/τισ ςυνγια τθν αποδοχι
και προβλθματιαναγνϊςτεσ/τθσ πολυςθμίασ
ςμοφσ για τα
ςτριεσ για τθ
των λογοτεχνικϊν μεγάλα
ςυγκρότθςθ
ζργων και για
φιλοςοφικά και
κοινϊν νοθμάτων διάλογο με
ιδεολογικά
μζςω τθσ
ςεβαςμό ςτθ
ερωτιματα που
ζμφαςθσ, τθσ
γνϊμθ του/τθσ
τουσ/τισ
ζνταςθσ και τθσ
ςυναναγνϊςτθ/απαςχολοφν και
ποιότθτασ των
ςτριασ.
να τα ςυηθτοφν
κοινϊν
με ανοικτότθτα
εμπειριϊν.
ςτθ διαφορετικι
άποψθ.
 Να αναπτφξουν  Να
 Να μετζχουν με
κετικι ςτάςθ
αναλαμβάνουν
ουςιαςτικό
ζναντι τθσ
βιωματικά
τρόπο ςε μια
λογοτεχνίασ, να
ρόλουσ, ζχοντασ
διαδικαςία
ςυνειδθτοποιοφν κατανοιςει με
αλλαγισ
τθ ςυμβολι τθσ
ενςυναίςκθςθ
παραδείγματοσ
ςτθν ανάπτυξθ
τον κόςμο των
που
τθσ
αφθγθτϊν, των
μεταςχθματίηει
ςυναιςκθματικισ θρϊων και των
τθν προςζγγιςθ
τουσ νοθμοςφνθσ ποιθτικϊν
τθσ λογοτεχνικισ
και τθσ
υποκειμζνων των φλθσ από
αιςκθτικισ τουσ.
λογοτεχνικϊν
γνωςτικι
ζργων.
υπόκεςθ ςε
πραγματικότθτα
παιδευτικι,
ψυχαγωγικι και
δθμιουργικι.
 Να αξιοποιοφν
 Να διαλζγονται  Να
κεατρικζσ
με κεατρικά
δραματοποιοφν
τεχνικζσ για να
κείμενα και
τα ςθμεία εκείνα
κατανοοφν τον
τεχνικζσ που
των κειμζνων
κόςμο των
ενεργοποιοφν τθν που τουσ/τισ
αφθγθτϊν, των
ενςυναίςκθςθ
αγγίηουν
θρϊων και των
και τθν κριτικι
ιδιαίτερα και να
ποιθτικϊν
ςκζψθ μζςα από
αςκοφν κριτικι
υποκειμζνων των τον ηωντανό
ςε κοινωνικζσ
λογοτεχνικϊν
διάλογο μεταξφ
αξίεσ ι
ζργων.
των μακθτϊν/ιδεολογικά
τριϊν.
ςτερεότυπα που
εντοπίηουν.
 Να εκτιμοφν τθ  Να μυοφνται
 Να αςκοφνται
ςυμβολι τθσ
και ςε άλλεσ
ςτον εντοπιςμό
τζχνθσ ςτθν
μορφζσ τζχνθσ
ςυγκλίςεων ι
αναηιτθςθ τθσ
και να
αποκλίςεων

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

22 |

Λογοτεχνία Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου

5. Ψυχαγωγική
λειτουργία τησ
λογοτεχνίασ

6. Από την
ανάγνωςη τησ
λογοτεχνίασ ςτον
κριτικό
γραμματιςμό

ανκρϊπινθσ
ευηωίασ,
αξιοποιϊντασ
μζςα και τρόπουσ
άλλων τεχνϊν και
ςχετικϊν
ψθφιακϊν
περιβαλλόντων.

εκφραςτοφν
διακαλλιτεχνικά
για τθ
διαπροςωπικι
τουσ ανάπτυξθ.

5δ. Το ηθτοφμενο
τθσ
φιλαναγνωςίασ

 Να αςκοφνται
ςτθ
φιλαναγνωςία.

 Να
εξελίςςονται ςε
ενδιαφερόμενουσ/-εσ και
επαρκζςτερουσ/εσ αναγνϊςτεσ/ςτριεσ.

6α. Ο άνκρωποσ
ωσ δθμιουργόσ
πολιτιςμοφ

 Να αποβαίνουν
αναγνϊςτεσ/ςτριεσ κοινωνικά
εγγράμματοι/-εσ
που μετζχουν
ςτον κοινωνικό
βίο με ςυνείδθςθ
ευκφνθσ και
ςεβαςμό ςτο
περιβάλλον, ςτα
δικαιϊματα και
ςτα ζργα του
ανκρϊπου.

6β. Θ ποιότθτα
τθσ ηωισ

 Να γίνουν
άνκρωποι
καλλιεργθμζνοι,
αφοφ θ βίωςθ
του κόςμου των
λογοτεχνικϊν

 Να
αντιλαμβάνονται
πωσ θ πολφτροπθ
επικοινωνία με
τα λογοτεχνικά
κείμενα που
υπθρετεί τθν
ψυχοπνευματικι
και αιςκθτικι
καλλιζργεια των
μακθτϊν/-τριϊν
αναδεικνφει τισ
αξίεσ που
μορφοποιεί ο
άνκρωποσ ωσ
δθμιουργόσ
πολιτιςμοφ.
 Να
ςυνειδθτοποιοφν
ότι το
περιεχόμενο των
εννοιϊν των
λογοτεχνικϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μεταξφ
λογοτεχνικϊν
κειμζνων και
άλλων ζργων
τζχνθσ (κινθματογράφοσ, μουςικι,
ηωγραφικι,
φωτογραφία,
γλυπτικι κ.ά.) ςε
μια ςυγκεκριμζνθ
κεματικι
αναπαράςταςθ
και να
διερευνοφν τθν
αιτία τθσ
διαφοροποίθςθσ.
 Να εκφράηουν
τα ςυναιςκιματα
που τουσ
προκαλοφν τα
λογοτεχνικά
κείμενα και να τα
αξιοποιοφν ωσ
αφετθρία για
ςυνεργαςία με
τουσ/τισ
ςυμμακθτζσ/τριεσ και τουσ/τισ
κακθγθτζσ/-τριζσ
τουσ και τθν
περαιτζρω
λογοτεχνικι
αναηιτθςθ.
 Να
καλλιεργοφν το
κριτικό πνεφμα,
να αναπτφςςουν
τθν
κοινωνικότθτά
τουσ και να
βοθκιοφνται ςτο
να δομιςουν τον
προςωπικό
αξιακό τουσ
κϊδικα.

 Να αποβαίνουν
αναγνϊςτεσ/ςτριεσ κοινωνικά
εγγράμματοι/-εσ
που μετζχουν
ςτον κοινωνικό
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6. Από την
ανάγνωςη τησ
λογοτεχνίασ ςτον
κριτικό
γραμματιςμό

κειμζνων
αποβαίνει κθτεία
ςτθν ομορφιά,
ςτθν θκικι, ςτθ
ςυναιςκθματικι
νοθμοςφνθ και
ςτουσ
πνευματικοφσ και
κοινωνικοφσ
αγϊνεσ

6γ. Οι
ανκρϊπινεσ
ταυτότθτεσ

 Να
ςυνειδθτοποιοφν
ότι οι εμπειρίεσ
που αποκτοφν
από τα
λογοτεχνικά
κείμενα τουσ/τισ
βοθκοφν να
κατανοοφν τον
εαυτό τουσ και
τουσ άλλουσ.

6δ. Σχζςθ
λογοτεχνίασ και
γλϊςςασ

 Να
εμπλουτίηουν τθ
γλωςςικι τουσ
επικοινωνία,
διερευνϊντασ τισ
πραγματϊςεισ
τθσ λογοτεχνικισ
γλϊςςασ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κειμζνων, π.χ.
ιρωασ /
αντιιρωασ,
διαμορφϊνεται
ςε ποικίλα
κοινωνικοϊςτορικά πλαίςια.
 Να ερμθνεφουν
τθ ςυμπεριφορά
των λογοτεχνικϊν
προςϊπων μζςα
ςτο περιβάλλον
που ηουν.
 Να
προβλθματίηονται για τα
ςτοιχεία π.χ.
θρωικά/
αντιθρωικά που
παρουςιάηει θ
δικι τουσ ςτάςθ
ηωισ και των
άλλων.

 Να διακρίνουν
τουσ γλωςςικοφσ
μθχανιςμοφσ με
τουσ οποίουσ οι
ςυγγραφείσ
δθμιουργοφν τα
ζργα τουσ και να
αναγνωρίηουν τθ
λειτουργικότθτά
τουσ.

βίο με ςυνείδθςθ
ευκφνθσ και
ςεβαςμό ςτο
περιβάλλον, ςτα
δικαιϊματα και
ςτα ζργα του
ανκρϊπου.

 Να αποκτοφν
ςυνείδθςθ
ενεργοφ και
δθμοκρατικοφ
πολίτθ που
υπεραςπίηεται τα
ανκρϊπινα
δικαιϊματα και
αγωνίηεται για
τθν προςταςία
του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ.
 Να ςτοχάηονται
κριτικά για τθ
φφςθ τθσ
λογοτεχνικισ
γλϊςςασ και τον
ρόλο τθσ ςτθ
γλωςςικι
καλλιζργεια.
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Β2. Αναλυτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδών
Θεματικά
Πεδία

1. Ανάγνωςη /
Κατανόηςη

2. Παραγωγή
λόγου

ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ – Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκώμενα
Eνότητεσ
Mαθηςιακά
Aποτελζςματα

1α. Ενότθτεσ κειμζνων
πεηϊν και ποιθτικϊν

Οι μαθητζσ/-τριεσ να
είναι ςε θζςη:
 Να κατανοοφν και
να διατυπϊνουν
εφςτοχα τα κζματα
που αναδεικνφουν τα
λογοτεχνικά κείμενα,
αξιοποιϊντασ τθ
ςχζςθ μορφισ και
περιεχομζνου.

1β. Αυτοτελζσ εκτενζσ
λογοτεχνικό ζργο

 Nα εξοικειϊνονται
με το λογοτεχνικό
κείμενο
προςεγγίηοντάσ το με
επαρκείσ και
ουςιαςτικοφσ όρουσ
ςε ςυνκικεσ που
ευνοοφν τθν
αναγνωςτικι
αυτοδυναμία και
απόλαυςθ.
 Να αναλφουν και
να αντιδιαςτζλλουν
τθ μικρι φόρμα ςτον
πεηό λόγο από τθ
νουβζλα και το
μυκιςτόρθμα.

2α. Ρροφορικόσ,
γραπτόσ, ψθφιακόσ
λόγοσ

 Να δθμιουργοφν
δικά τουσ κείμενα με
προφορικό, γραπτό ι
ψθφιακό λόγο,
αξιοποιϊντασ τθν
αναγνωςτικι τουσ
εμπειρία.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ενδεικτικζσ
Δραςτηριότητεσ
Οι μαθητζσ/-τριεσ:
 Αςκοφνται ςε προφορικζσ
δραςτθριότθτεσ πριν και μετά
τθν ανάγνωςθ του κειμζνου
και διακρίνουν τισ διαφορζσ
τθσ μορφισ των λογοτεχνικϊν
ειδϊν, π.χ. θ διατφπωςθ των
προςδοκιϊν που δθμιουργεί
ο τίτλοσ του λογοτεχνικοφ
κειμζνου.
 Διαβάηουν εκφραςτικά το
κείμενο.
 Αςκοφνται ςε προφορικζσ
δραςτθριότθτεσ πριν, κατά τθ
διάρκεια και μετά τθν
ανάγνωςθ αυτοτελοφσ
εκτενοφσ λογοτεχνικοφ ζργου,
π.χ. επιλζγονται
δραςτθριότθτεσ
υποτικζμενθσ ςυνζχειασ
(ςυνομιλία με τουσ ιρωεσ,
παρεμβάςεισ των εμπειριϊν
των μακθτϊν/-τριϊν).
 Συνκζτουν ι
ςυμπλθρϊνουν πίνακεσ με
βάςθ τθν εξζλιξθ τθσ πλοκισ
του ζργου ι τθσ
ςκιαγράφθςθσ μζςα ςτον
χρόνο των αλλαγϊν των
θρϊων ςτα εξωτερικά και
εςωτερικά χαρακτθριςτικά
τουσ.
 Επιλζγουν προφορικζσ,
γραπτζσ και ψθφιακζσ
δραςτθριότθτεσ που τουσ
επιτρζπουν τθ βιωματικι
ςυνάντθςθ με το κείμενο και
τθν απόλαυςθ τθσ
δθμιουργίασ του πριν και
μετά τθν ανάγνωςι του, π.χ.
θ ςφντομθ ςυγγραφι των
ςυναιςκθμάτων που τουσ
προκάλεςε θ ανάγνωςθ του
κειμζνου.
 Δθμιουργοφν
δραςτθριότθτεσ ψθφιακισ
αφιγθςθσ ι ΤΡΕ, π.χ.
περιγραφι χϊρου του
λογοτεχνικοφ κειμζνου και
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2. Παραγωγή
λόγου

3.
Επιςτημονική γνωςτική
διάςταςη του
μαθήματοσ τησ
Λογοτεχνίασ

2β. Δθμιουργικι γραφι

 Να αςκοφνται ςτον
βιωματικό και
παιγνιϊδθ τρόπο
προςζγγιςθσ και
ςφνκεςθσ των
κειμζνων τθσ
δθμιουργικισ
γραφισ.

3α. Ρροςζγγιςθ
λογοτεχνικϊν κειμζνων
για τθ λογοτεχνία

 Να διαλζγονται με
διαφορετικά είδθ
λογοτεχνικϊν
κειμζνων, με
εργαλεία τθ
ςυνανάγνωςθ, τθ
διακειμενικότθτα, τθ
διακαλλιτεχνικότθτα
και τθ δθμιουργικι
γραφι.
 Να εξοικειϊνονται
με τουσ
αφθγθματικοφσ
τρόπουσ: μίμθςθ και
διιγθςθ, κεατρικόσ
μονόλογοσ, διάλογοσ,
ςτιχομυκία,
μεταφορικι χριςθ
του λόγου, και να
πειραματίηονται ςτθ
λειτουργικι ζνταξι
τουσ ςε δικά τουσ
λογοτεχνικά κείμενα.
–

3β. Ρροςζγγιςθ
ςτοχαςτικϊν δοκιμίων
για τθ λογοτεχνία
3γ. Από τα κείμενα ςτθν
κατανόθςθ
λογοτεχνικϊν όρων

 Να διακρίνουν
όρουσ όπωσ
«αφθγθτισ»,
χαρακτιρεσ»,
«ςκθνικό», «πλοκι»,
«πράξθ και ςκθνι»,
και να τουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

παρουςίαςι τθσ ςτουσ/ςτισ
ςυμμακθτζσ/-τριεσ. Στθ
ςυνζχεια ςυηθτοφν για το
ποια από τισ δφο περιγραφζσ,
θ οπτικοακουςτικι ι θ
λεκτικι, τουσ/τισ ςυγκινεί
περιςςότερο και γιατί.
 Δίνουν λόγο και
δυνατότθτα ςχολιαςμοφ των
πρωταγωνιςτϊν των
κειμζνων ςε άψυχα
αντικείμενα του χϊρου ςτον
οποίο ηουν.
 Αποδίδουν πολυφωνικά ςε
μικρά πρωτοπρόςωπα
κείμενα ζνα γεγονόσ που ςτο
υπό μελζτθ κείμενο
παρουςιάηεται από ζναν
τριτοπρόςωπο παντογνϊςτθ
αφθγθτι, και παρατθροφν τθ
διαφορά ςτθ δυναμικι τθσ
πρόςλθψθσ του ίδιου
νοιματοσ.
 Αναλαμβάνουν ατομικζσ ι
ομαδικζσ εργαςίεσ ανεφρεςθσ
κειμζνων πεηοφ και ποιθτικοφ
λόγου, που κζτουν ηθτιματα
για τον τρόπο γραφισ τθσ
λογοτεχνίασ, και ςυνομιλοφν
για τισ ομοιότθτεσ και τισ
διαφορζσ που παρουςιάηουν
ςτθν εςτίαςθ τθσ
προβλθματικισ τουσ.
 Μελετοφν λογοτεχνικά
κείμενα που αφοροφν τθ
λογοτεχνία και ςυνκζτουν
δικά τουσ, π.χ. επιχειροφν να
ςυντάξουν ποιιματα
ποιθτικισ.

–

 Αςκοφνται ςτθ διάκριςθ
των διαφορετικϊν ειδϊν
αφθγθτι, πλοκισ, ςκθνικοφ ι
χαρακτιρων με τθ ςυγγραφι
δικϊν τουσ κειμζνων,
προφορικϊν ι γραπτϊν, που
κάκε φορά εμπεριζχουν και
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3.
Επιςτημονική γνωςτική
διάςταςη του
μαθήματοσ τησ
Λογοτεχνίασ

εντάςςουν με ορκό
τρόπο ςτθν
προφορικι και
γραπτι ςφνκεςθ
δικϊν τουσ
λογοτεχνικϊν
κειμζνων.

3δ. Από τθν ανάγνωςθ
λογοτεχνικϊν κειμζνων
ςτθν αξιοποίθςθ τθσ
ιςτορίασ τθσ
λογοτεχνίασ

4.
Διαλογικότητα

4α. Διάλογοσ με τον
κόςμο των κειμζνων

4β. Διάλογοσ μεταξφ
των αναγνωςτϊν για τα
λογοτεχνικά κείμενα

4γ. Διακειμενικότθτα –
Διακεματικότθτα

 Να αναγνωρίηουν
τα ςτοιχεία του
διαφορετικοφ
ιςτορικοφ και
κοινωνικοφ
περιβάλλοντοσ μζςα
ςτο οποίο δρουν οι
ιρωεσ των
λογοτεχνικϊν
κειμζνων.
 Να αςκοφνται ςτθν
υποβολι ερωτθμάτων
που προκφπτουν από
το κείμενο και να
διατυπϊνουν τα
κζματα που, κατά τθ
γνϊμθ τουσ, αυτό
πραγματεφεται.
 Να αναπτφςςουν
τθν προςωπικι τουσ
άποψθ για τον κόςμο
των λογοτεχνικϊν
κειμζνων και να τθν
τεκμθριϊνουν με
ςτοιχεία που
απορρζουν από αυτά.

 Να επιςθμαίνουν
τα ςτοιχεία
διακειμενικότθτασ και
τουσ κοινοφσ ι
διαφορετικοφσ
κεματικοφσ τόπουσ,
τα μοτίβα και τα
ςφμβολα που
αναδεικνφουν τθ
διαχρονικότθτα των
αξιϊν, οι οποίεσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αναπτφςςουν ζναν από τουσ
όρουσ του κειμζνου
αφόρμθςθσ. Θ διαφορετικι
χριςθ του ςυγκεκριμζνου
όρου επθρεάηει και τθ
ςυγγραφικι λειτουργία των
υπολοίπων, π.χ. επινοοφν
ζναν χαρακτιρα που με τθ
δράςθ του αλλάηει τθν πλοκι
του ζργου.
 Διακρίνουν εκείνα τα χωρία
των κειμζνων που
ςυγκροτοφν το ιςτορικό και
κοινωνικό περιβάλλον
δράςθσ των θρϊων.

 Κζτουν μεγάλα φιλοςοφικά
ερωτιματα και επιςθμαίνουν
«απαντιςεισ» που δίνονται
ςτο κείμενο που μελετοφν ι
και ςε άλλα παρόμοια, όπωσ
π.χ. αποδίδεται τελικά
πάντοτε δικαιοςφνθ;
 Συμμετζχουν ςε αγϊνεσ
αντιλογίασ και αυκόρμθτου
λόγου που αφοροφν «μεγάλα
ερωτιματα», τα οποία
τίκενται άμεςα ι ζμμεςα από
το κείμενο, όπωσ π.χ. «Το
καλό και το καλό
αντιμάχονται από
δθμιουργίασ κόςμου. Ροιο
κερδίηει τελικά ςτθ ηωι κατά
τθ γνϊμθ ςασ;» (αγϊνασ
αντιλογίασ), «Με αφορμι το
κείμενο που μελετιςατε να
ετοιμάςετε ζναν αυκόρμθτο
λόγο με κζμα ‘‘γεννιζςαι ι
γίνεςαι;’’» (αυκόρμθτοσ
λόγοσ).
 Συγκρίνουν λογοτεχνικά
κείμενα με βάςθ τθ κεματικι
τουσ ι άλλθ ςυνάφεια, π.χ.
μελετοφν ςυγκριτικά το τζλοσ
από το διιγθμα «Θ Φόνιςςα»
του Ραπαδιαμάντθ και το
τζλοσ του «Ηθτιάνου» του
Καρκαβίτςα ι ςυγκρίνουν ςτο
ποίθμα «Θ Ρόλισ» του
Καβάφθ και ςτο ποίθμα «Ζνα
ποίθμα είναι μια πόλθ» του
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4.
Διαλογικότητα

4δ. Θ ςχολικι τάξθ ωσ
κοινότθτα αναγνωςτϊν

5.
Ψυχαγωγική
λειτουργία τησ
λογοτεχνίασ

5α. Βιωματικι
ανάγνωςθ και
αιςκθτικι απόλαυςθ

5β. Κεατρικό παιχνίδι,
κεατρικζσ τεχνικζσ και
δραματοποίθςθ

εγγράφονται ςτα
λογοτεχνικά ζργα των
διαφορετικϊν εποχϊν
και λαϊν.
 Να διαλζγονται με
τα κείμενα ςτο
πλαίςιο τθσ ςχολικισ
τάξθσ και να
εξελίςςονται με
ανοικτζσ και
δθμιουργικζσ
ςυνομιλίεσ ςε
κοινότθτα
αναγνωςτϊν με τθ
μετατόπιςθ του
διδακτικοφ
ενδιαφζροντοσ από
τθν επίτευξθ
προκακοριςμζνων
ςτόχων ςτθ
ςυγκρότθςθ κοινϊν
νοθμάτων.
 Να εξελίςςονται ςε
αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ
ικανοφσ/-ζσ να
επιλζγουν τα
λογοτεχνικά τουσ
αναγνϊςματα βάςει
προςωπικϊν
κριτθρίων που
αναπτφςςουν
ςταδιακά.

 Να κατανοοφν τθ

λειτουργία των
προςϊπων του
κεατρικοφ κειμζνου
που γράφεται για να
αποτελζςει κεατρικό
ζργο, κακϊσ κα τθ
λειτουργία ποικίλων
κεατρικϊν όρων,
όπωσ «πράξθ»,

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Μπουκόφςκι τον τρόπο
αναπαράςταςθσ και
λειτουργίασ του ςυμβόλου
τθσ πόλθσ.
 Συνεργάηονται ςε ομάδεσ
μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ και
επεξεργάηονται ερμθνευτικά
κζματα που τουσ/τισ
αφοροφν, όπωσ π.χ. θ ζννοια
του ιρωα και του αντιιρωα
ςε ζνα λογοτεχνικό κείμενο.

 Αςκοφνται ςτον ρυκμό
ανάγνωςθσ που υπαγορεφει
το κάκε κείμενο.
 Διακρίνουν τθ μονότονθ,
κατά τθ γνϊμθ τουσ, εκφορά
του λόγου και τθν
αντιπαραβάλλουν με τθ
ςαφινεια και τθν
αποτελεςματικότθτα τθσ
πφκνωςθσ και τθσ
ακριβολογίασ ςτθ διατφπωςθ.
 Εμβακφνουν ςτον τρόπο
που οι ςυγγραφείσ
οργανϊνουν τθ ςκζψθ και τθ
δράςθ των χαρακτιρων του
κειμζνου, εντοπίηοντασ π.χ.
λζξεισ και φράςεισ που
αποδίδουν τθν ψυχικι
κατάςταςθ των θρϊων και
ςυνδζοντάσ τεσ με τουσ
εκφραςτικοφσ τρόπουσ που
χρθςιμοποιεί ο/θ
ςυγγραφζασ για να τθν
παρουςιάςει.
 Αξιοποιοφν κεατρικζσ
τεχνικζσ («καρζκλα των
ερωτιςεων», «διάδρομοσ
ςυνείδθςθσ» κ.ά.).
 Δραματοποιοφν το
λογοτεχνικό κείμενο
επιλζγοντασ τον τομζα που
τουσ/τισ ενδιαφζρει, όπωσ
υποκριτικι, ςκθνοκεςία,
μουςικι, ςε ςυνεργαςία
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5.
Ψυχαγωγική
λειτουργία τησ
λογοτεχνίασ
5γ. Διακαλλιτεχνικι
δράςθ και διερεφνθςθ

6. Από την
ανάγνωςη τησ
λογοτεχνίασ
ςτον κριτικό
γραμματιςμό

«ςκθνι», «δραματικι
ειρωνεία»,
«αυτοςχεδιαςμόσ»
κ.ά.
 Να αξιοποιοφν
μζςα και τρόπουσ
άλλων τεχνϊν, π.χ.
του κινθματογράφου,
τθσ ηωγραφικισ, τθσ
φωτογραφίασ, κακϊσ
και θλεκτρονικά
μζςα, εφαρμογζσ
κοινωνικισ
δικτφωςθσ, μορφζσ
θλεκτρονικοφ Τφπου
και τα εικονικά
περιβάλλοντα με τισ
ποικίλεσ δυνατότθτεσ
που προςφζρουν και
τα νζα δεδομζνα που
δθμιουργοφν ςτθν
προςζγγιςθ και
κατανόθςθ των
λογοτεχνικϊν
κειμζνων.

5δ. Το ηθτοφμενο τθσ
φιλαναγνωςίασ

 Να αιςκάνονται τθν
ανάγκθ να
προςφεφγουν ςτα
λογοτεχνικά κείμενα
πζραν τθσ ςχολικισ
τάξθσ και να
αξιοποιοφν τον
ελεφκερο χρόνο τουσ
και με τθν ανάγνωςθ
λογοτεχνικϊν
βιβλίων.

6α. Ο άνκρωποσ ωσ
δθμιουργόσ πολιτιςμοφ

 Να αποβαίνουν
αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ
κοινωνικά
εγγράμματοι/-εσ, που
μετζχουν ςτον
κοινωνικό βίο με
ςυνείδθςθ ευκφνθσ
και ςεβαςμό ςτο
περιβάλλον, ςτα
δικαιϊματα και ςτα
ζργα του ανκρϊπου.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

παράλλθλα με όλουσ/-εσ
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ τθσ
τάξθσ.
 Ρροβαίνουν ςε νζεσ
δθμιουργίεσ, που
ςυνδυάηουν άλλα είδθ τζχνθσ
με αφορμι το κείμενο που
διάβαςαν, όπωσ ςενάρια,
διαφθμιςτικζσ αφίςεσ ι
καμπάνιεσ ςτα ςφγχρονα
κοινωνικά δίκτυα, δθμιουργία
ηωγραφικϊν πινάκων ι
ςυνκζςεων με τθ ςυνδρομι
των ΤΡΕ και τθν αξιοποίθςθ
των υπαρχόντων ψθφιακϊν
εκπαιδευτικϊν εργαλείων.
 Αξιοποιοφν
αντιπροςωπευτικά
αποςπάςματα από όλα τα
κείμενα τθσ ενότθτασ που
μελζτθςαν, προκειμζνου να
παρουςιάςουν ζνα κζμα που
τα διατρζχει, π.χ. ο ζρωτασ,
και τα ςυνδυάηουν με μια
από τισ παρακάτω μορφζσ
τζχνθσ: ηωγραφικι,
φωτογραφία, ςκιτςογραφία,
ζναν ςτίχο αντί για λεηάντα
κ.ά.
 Διατυπϊνουν τα
ςυναιςκιματά τουσ για
λογοτεχνικά κείμενα που
διάβαςαν εκτόσ τθσ ςχολικισ
τάξθσ και τα ςυγκρίνουν με
αυτά που γνϊριςαν ςτο
ςχολείο.
 Συντάςςουν ζνα κείμενο
που προτείνει ζνα αγαπθμζνο
τουσ βιβλίο ςε άλλουσ/-εσ
φίλουσ/-εσ.
Ρροβλθματίηονται όςον
αφορά το τι κα
ςυμπεριλάβουν ωσ
επιχειριματα.
 Αξιοποιοφν πολυμεςικά
εργαλεία (παρουςιάςεισ,
θχθτικά κείμενα, βίντεο,
ςφντομεσ προβολζσ ταινιϊν
τφπου τρζιλερ, τριςδιάςτατα
ψθφιακά μουςεία κ.ά.) ςε
δραςτθριότθτεσ που
αναδεικνφουν τθν
αναπαράςταςθ του φυςικοφ
και του κοινωνικοφ
περιβάλλοντοσ.
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6β. Θ ποιότθτα τθσ ηωισ

 Να εξελίςςονται ςε
καλλιεργθμζνουσ
ανκρϊπουσ, αφοφ θ
βίωςθ του κόςμου
των λογοτεχνικϊν
κειμζνων αποβαίνει
κθτεία ςτθν ομορφιά,
ςτθν θκικι, ςτθ
ςυναιςκθματικι
νοθμοςφνθ και ςτουσ
πνευματικοφσ και
κοινωνικοφσ αγϊνεσ.

6γ. Οι ανκρϊπινεσ
ταυτότθτεσ

 Να
ςυνειδθτοποιοφν ότι
οι εμπειρίεσ που
αποκτοφν από τα
λογοτεχνικά κείμενα
τουσ/τισ βοθκά να
κατανοιςουν τον
εαυτό τουσ και τουσ
άλλουσ, να
αποκτιςουν
ςυνείδθςθ ενεργοφ
και δθμοκρατικοφ
πολίτθ που
υπεραςπίηεται τα
ανκρϊπινα
δικαιϊματα και
αγωνίηεται για τθν
προςταςία του
φυςικοφ
περιβάλλοντοσ.
 Να αναγνωρίηουν
και να διακρίνουν τα
λογοτεχνικά είδθ και
γζνθ και τθ γλωςςικι
τουσ διαφοροποίθςθ
από τον κακθμερινό
λόγο.

6δ. Σχζςθ λογοτεχνίασ
και γλϊςςασ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ρροςεγγίηουν κριτικά τα
θκικά διλιμματα που
αντιμετωπίηουν οι
χαρακτιρεσ διαφορετικϊν
λογοτεχνικϊν κειμζνων, π.χ.
οι γυναίκεσ ςτθν ποιθτικι
ςφνκεςθ «Ελεφκεροι
Ρολιορκθμζνοι» του Σολωμοφ
και θ Μαργαρίτα Ρερδικάρθ
από το ομϊνυμο διιγθμα του
Χατηι. Συγκρίνουν τισ
αντιδράςεισ και τισ
ςυμπεριφορζσ των
λογοτεχνικϊν προςϊπων και
τεκμθριϊνουν τθν άποψι
τουσ για τθ ςχζςθ των θκικϊν
αρχϊν με τθν ποιότθτα τθσ
ηωισ.
 Εντοπίηουν ςτοιχεία ςτα
κείμενα που υπεραςπίηονται
τα ανκρϊπινα δικαιϊματα
και το δθμοκρατικό ικοσ ι
που ζμμεςα αποδομοφν
ςτερεότυπα και παρωχθμζνεσ
αντιλιψεισ για τθ
διαφορετικότθτα των
ανκρϊπων, π.χ. θ κετικι
δράςθ των κειμενικϊν
χαρακτιρων του Γιϊργου
Λωάννου προσ τον
ςυνάνκρωπο Κεςςαλονικιό
Εβραίο και θ υπονόμευςθ των
ιδεολθψιϊν τθσ εποχισ.

 Αςκοφνται ςτθ διαφορετικι
οικονομία του λόγου ςτον
ποιθτικό και πεηογραφικό
τρόπο, π.χ. θ ςυμπφκνωςθ
του ποιθτικοφ λόγου ςε
αντιπαραβολι με τθν
επικυμθτι πολλζσ φορζσ
μακροςκελι περιγραφι ι
αφιγθςθ ςκθνικϊν ι
δράςεων του πεηοφ.
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ – Β΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκώμενα
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Αποτελζςματα

1α. Ενότθτεσ κειμζνων
πεηϊν και ποιθτικϊν

Οι μαθητζσ/-τριεσ
είναι ςε θζςη:
 Να αποδζχονται τθν
πολυςθμία των
λογοτεχνικϊν ζργων
και να ςυνομιλοφν με
ςεβαςμό ςτθ γνϊμθ
του/τθσ
ςυναναγνϊςτθ/ςτριασ προβαίνοντασ
ςε ουςιαςτικότερθ
γνωριμία με τα
λογοτεχνικά ρεφματα.

1β. Αυτοτελζσ εκτενζσ
λογοτεχνικό ζργο

 Να εξοικειϊνονται

2α. Ρροφορικόσ,
γραπτόσ, ψθφιακόσ
λόγοσ

 Να καλλιεργοφν το
γλωςςικό τουσ
αίςκθμα και να
αποκτοφν επίγνωςθ
των δυνατοτιτων

με το λογοτεχνικό
κείμενο, ϊςτε να
αναπτφςςονται
αιςκθτικά,
πνευματικά και
γλωςςικά, να κζτουν
τισ βάςεισ για τθ
δθμιουργία μιασ
κετικισ ςχζςθσ με τθν
ανάγνωςθ
λογοτεχνικϊν βιβλίων
με απϊτερο ςτόχο τθν
αναγνωςτικι
χειραφζτθςθ.
 Να αποκτοφν μια
ολοκλθρωμζνθ
επαφι με τθ
λογοτεχνία, με τα
κφρια χαρακτθριςτικά
του λογοτεχνικοφ
ζργου, με τθν πλοκι,
τον χωροχρόνο του,
τουσ χαρακτιρεσ και
τισ ιδζεσ και να
ωκοφνται ϊςτε να
καταςτοφν ςταδιακά
αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ
«διά βίου»
διευρφνοντασ τουσ
πνευματικοφσ τουσ
ορίηοντεσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Ενδεικτικζσ
Δραςτηριότητεσ
Οι μαθητζσ/-τριεσ:


Διαβάηουν ςυγκριτικά
κείμενα ίδιων ι
διαφορετικϊν εποχϊν και
ειδϊν, που αυξάνουν το
εφροσ των πικανοτιτων να
καλυφκοφν οι αναγνωςτικζσ
προτιμιςεισ τθσ τάξθσ, π.χ. θ
ςυνανάγνωςθ των ποιθμάτων
«Νζοι τθσ Σιδϊνοσ 400 μ.Χ.»
του Κωνςταντίνου Ρ. Καβάφθ
και «Νζοι τθσ Σιδϊνοσ 1970»
του Μανόλθ Αναγνωςτάκθ.
 Συγκρίνουν ςθμεία του
αυτοτελοφσ ζργου με άλλα
παλαιότερα που τουσ είναι
γνωςτά, όπωσ π.χ. τα ικθ των
διαφορετικϊν κοινωνιϊν τθσ
ομθρικισ «Οδφςςειασ» και
του «Ηθτιάνου» του
Καρκαβίτςα και ςυηθτοφν για
τθν εμφάνιςθ, τθ
ςυμπεριφορά και τθν
αντιμετϊπιςθ του Οδυςςζα
ωσ ηθτιάνου ςε ςχζςθ με τον
αντίςτοιχο ιρωα
Τηιριτόκωςτα του
Καρκαβίτςα.
 Ρροβαίνουν ςε
δραςτθριότθτεσ ςυνολικισ
κεϊρθςθσ του ζργου που
μελζτθςαν, όπωσ π.χ.
ςυγγραφι κειμζνου κριτικισ
που κα δθμοςιευτεί ςτο
ιςτολόγιο του ςχολείου,
φανταςτικι ςυνάντθςθ με
ζναν βαςικό ιρωα και
ςυνομιλία μαηί του κ.ά.
 Σχεδιάηουν ι
ςυμπλθρϊνουν χάρτθ τθσ
ιςτορίασ του ζργου (μπορεί
να ςυμπεριλαμβάνει τον
τόπο, τουσ χαρακτιρεσ, το
πρόβλθμα, τισ ενζργειεσ
επίλυςισ του, τθ λφςθ/
ζκβαςθ).
 Ρεριγράφουν προφορικά,
γραπτά ι με ψθφιακό τρόπο
εξωτερικά τουσ ιρωεσ και
ςχολιάηουν τα εκφραςτικά
μζςα που αξιοποιεί ο/θ
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2. Παραγωγή
λόγου

2β. Δθμιουργικι γραφι

3.
Επιςτημονική γνωςτική
διάςταςη του
μαθήματοσ τησ
Λογοτεχνίασ

3α. Ρροςζγγιςθ
λογοτεχνικϊν κειμζνων
για τθ λογοτεχνία
3β. Ρροςζγγιςθ
ςτοχαςτικϊν δοκιμίων
για τθ λογοτεχνία

3γ. Από τα κείμενα ςτθν
κατανόθςθ
λογοτεχνικϊν όρων

τουσ ςτον προφορικό,
γραπτό και ψθφιακό
λόγο.
 Να εξελίςςονται ςε
ενδιαφερόμενουσ/-εσ
και επαρκζςτερουσ/εσ αναγνϊςτεσ/ςτριεσ.
 Να μεταπλάκουν με
τον δικό τουσ τρόπο
τα λογοτεχνικά
κείμενα,
μορφοποιϊντασ
δθμιουργικά
προςωπικζσ εμπειρίεσ
και ιδζεσ.
–

ςυγγραφζασ για να πετφχει
τον ςτόχο του/τθσ.
 Ρεριγράφουν τον
εςωτερικό κόςμο των θρϊων
και αιτιολογοφν τθν
απάντθςι τουσ.

 Να διερωτϊνται
εφςτοχα για τα
λογοτεχνικά δοκίμια
και να αναηθτοφν
τρόπουσ για να
επικοινωνιςουν με τα
κζματα που κζτουν οι
ςτοχαςτζσδθμιουργοί των
κειμζνων.
 Να αςκοφνται ςτθ
ςφνταξθ κειμζνων
κριτικισ και
ςτοχαςτικισ
ερμθνείασ με τα
οποία κα
διατυπϊνουν τθ
γνϊμθ τουσ για τα
λογοτεχνικά ζργα, τθν
πρωτοτυπία, τθ
φυςικότθτα, τθν
αλικεια, τθ ςχζςθ με
τθν παράδοςθ και τθν
ανανζωςι τθσ και τθν
αιςκθτικι τουσ αξία.
 Να διακρίνουν τον
παραδοςιακό από τον
ελεφκερο ςτίχο και να
αντιλθφκοφν τθν
ζννοια και τον ρόλο
του ποιθτικοφ
μοτίβου και τθσ
εικόνασ ςτθν ποιθτικι
ςφνκεςθ.
 Να ςυγκρίνουν και
να αποτιμοφν τθ
χριςθ και τον ρόλο

 Μελετοφν ςυγκριτικά
ςτοχαςτικά δοκίμια για τθ
λογοτεχνία, π.χ. του Ελφτθ και
του Σεφζρθ, και
προβλθματίηονται για τα
ηθτιματα που αναδεικνφουν.
Τζλοσ, κρατοφν ςθμειϊςεισ
ςτο ςυγγραφικό
ςημειωματάριο για τισ
προςδοκίεσ που τουσ
δθμιουργοφν οι απόψεισ των
δθμιουργϊν για τα επόμενα
λογοτεχνικά ζργα που
ςυνζγραψαν μετά τα δοκίμια
που κατζκεςαν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ξαναγράφουν διαλογικά
και μθ μζρθ του κειμζνου
χρθςιμοποιϊντασ δικζσ τουσ
λζξεισ, εκφράςεισ και
ιδιωματιςμοφσ που
χρθςιμοποιοφνται ςτθν εποχι
τουσ ι ςτθν περιοχι που
ηουν.
–

 Αςκοφνται ςε κείμενα που
προςφζρονται για τθν
ανάδειξθ ςυγκεκριμζνων
λογοτεχνικϊν όρων, π.χ. τον
παραδοςιακό ςτίχο ςτουσ
ρομαντικοφσ ποιθτζσ και τον
ελεφθερο ςτθ γενιά του ’70.
 Διερευνοφν τθ χριςθ
ςχθμάτων λόγου ςε
ποιιματα, όπωσ π.χ. ο
πλθκυντικόσ «Δον Κιχϊτεσ»
ςτο ομϊνυμο ποίθμα του
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3.
Επιςτημονική γνωςτική
διάςταςη του
μαθήματοσ τησ
Λογοτεχνίασ

3δ. Από τθν ανάγνωςθ
λογοτεχνικϊν κειμζνων
ςτθν αξιοποίθςθ τθσ
ιςτορίασ τθσ
λογοτεχνίασ

4.
Διαλογικότητα

4α. Διάλογοσ με τον
κόςμο των κειμζνων

που επιτελοφν ςτον
ποιθτικό λόγο
ςχιματα λόγου, όπωσ
θ παριχθςθ, θ
αντίκεςθ κ.ά.
 Να διαπιςτϊνουν
τθν κειμενικι
λειτουργία ςχθμάτων
λόγου που
παραπζμπουν ςε
ςυγκεκριμζνθ
γλωςςικι ςυνκικθ
επικοινωνίασ, όπωσ θ
ειρωνεία, θ
επανάλθψθ, θ
αναδρομι, θ
πρόλθψθ, θ
προοικονομία, ο
εγκιβωτιςμόσ, ο
εςωτερικόσ
μονόλογοσ, θ
ςτιχομυκία, ο τρόποσ
ζκφραςθσ ςτο κζατρο
του παραλόγου και
ςτο κζατρο του
φανταςτικοφ.
 Να αςκοφνται ςτθν
κειμενικι ανάγνωςθ
ςυνδζοντασ το
πλαίςιο δθμιουργίασ
του με τθ διαχρονικι
πορεία του
λογοτεχνικοφ
φαινομζνου και να
εξοικειϊνονται με τισ
γλωςςικζσ αλλαγζσ
που εγγράφονται ςτο
πζραςμα του χρόνου
ςτα λογοτεχνικά
κείμενα και με τθν
ιδιαίτερθ χριςθ τθσ
γλϊςςασ από τον/τθν
κάκε ςυγγραφζα.
 Να εκτιμοφν τθν
ποιότθτα του
κρυπτικοφ
λογοτεχνικοφ λόγου
και να αναηθτοφν
«κλειδιά» για να τον
ξεκλειδϊςουν.
 Να κρίνουν τισ
ενζργειεσ των
λογοτεχνικϊν
χαρακτιρων και να
ςτοχάηονται, με βάςθ
τθ δικι τουσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Καρυωτάκθ, και τθν ειρωνικι
διάςταςθ τθσ φράςθσ.
 Συηθτοφν ςυγκεκριμζνεσ
γλωςςικζσ επιλογζσ των
δθμιουργϊν, π.χ. τθν
παριχθςθ ςτο ζργο τθσ
Δθμουλά.

 Εντοπίηουν μζςα από το
υλικό αξιόπιςτων
ιςτοςελίδων τθν ιςτορικι
περίοδο ςτθν οποία
τοποκετοφνται τα γεγονότα
που αναπαριςτϊνται ςτα
λογοτεχνικά κείμενα που
μελετοφν, ςυγκεντρϊνουν τισ
αντίςτοιχεσ πλθροφορίεσ και
παρουςιάηουν οργανωμζνα
προσ ςυηιτθςθ ςτθν
ολομζλεια τα δεδομζνα τθσ
ζρευνάσ τουσ ςε ςυνάρτθςθ
με το λογοτεχνικό ζργο.

 Ρεριγράφουν και
αιτιολογοφν κοινζσ
καταςτάςεισ, ςχιματα λόγου
και λζξεισ που διαπιςτϊνουν
ςε κείμενα γραμμζνα ςε
διαφορετικζσ χρονικζσ
περιόδουσ ι και ςτθν ίδια
εποχι, όπωσ π.χ. τον
διαφορετικό τρόπο που
ςκζπτονται και ενεργοφν ςε
ανάλογα ηθτιματα οι ιρωεσ
ςτον «Άμλετ» του Σαίξπθρ και
ςτον «Δον Κιχϊτθ» του
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4.
Διαλογικότητα

4β. Διάλογοσ μεταξφ
των αναγνωςτϊν για τα
λογοτεχνικά κείμενα

4γ. Διακειμενικότθτα –
Διακεματικότθτα

4δ. Θ ςχολικι τάξθ ωσ
κοινότθτα αναγνωςτϊν

5.
Ψυχαγωγική
λειτουργία τησ
λογοτεχνίασ

5α. Βιωματικι
ανάγνωςθ και
αιςκθτικι απόλαυςθ

προςωπικότθτα και
τθν ψυχολογία, τισ
προκζςεισ και τθ
ςυμπεριφορά των
θρϊων.
 Να εντάςςονται
οργανικά ςε ομάδεσ,
ςυνεργαηόμενοι/-εσ
για τθν ερμθνεία των
κειμζνων,
επικοινωνϊντασ
προφορικά μεταξφ
τουσ και
διατυπϊνοντασ
γραπτϊσ τα
αποτελζςματα τθσ
ςυνεργαςίασ.
 Να ερμθνεφουν τισ
επιλογζσ των
ςυγγραφζων
(αφθγθματικζσ
τεχνικζσ, χαρακτιρεσ,
πλοκι, ςκθνικό,
εκφραςτικά μζςα) και
να αξιολογοφν τθ
λειτουργία τουσ ςε
κείμενα
διαφορετικϊν εποχϊν
και δθμιουργϊν.
 Να αποδζχονται τθν
πολυςθμία των
λογοτεχνικϊν ζργων
μετά από διάλογο με
ςεβαςμό ςτθ γνϊμθ
του/τθσ
ςυναναγνϊςτθ/ςτριάσ τουσ.
 Να διερωτϊνται για
τον τρόπο με τον
οποίο ο/θ
ςυγγραφζασ
μορφοποίθςε και
εξζφραςε τον κόςμο
του/τθσ.
 Να γίνουν
δθμιουργικοί/-ζσ
αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ
υποδυόμενοι/-εσ
ρόλουσ, αφοφ
προθγουμζνωσ κα
ζχουν κατανοιςει με
ενςυναίςκθςθ τον
κόςμο των αφθγθτϊν,
των θρϊων και των
ποιθτικϊν
υποκειμζνων των

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Κερβάντεσ.

 Συνομιλοφν για τθ χριςθ
κοινϊν τόπων ςε διαφορετικά
είδθ λόγου που
επθρεάςτθκαν από τθ
λογοτεχνία, όπωσ π.χ. θ Ελζνθ
ωσ ςφμβολο ςε κεατρικά
κείμενα και τραγοφδια τθσ
ςφγχρονθσ εποχισ.

 Αξιοποιοφν ψθφιακά
εργαλεία, π.χ. Συμφραςτικοφσ
Ρίνακεσ ςε ποιθτικά κείμενα,
χρονογραμμζσ κ.ά.,
εντοπίηοντασ διακειμενικζσ
ςυνδζςεισ, επιςθμαίνοντασ
κοινά και διαφορετικά
ςτοιχεία μορφισ και
περιεχομζνου των κειμζνων
και αναδεικνφοντασ τθν
πολφτροπθ «ςυνομιλία» τουσ.
 Εντοπίηουν φράςεισαποςπάςματα των
λογοτεχνικϊν κειμζνων που
μελετοφν και ενεργοποίθςαν
ςυνολικά το ενδιαφζρον τουσ.
Στθ ςυνζχεια χωρίηονται ςε
ομάδεσ και επιχειροφν να
παρουςιάςουν
δραματοποιθμζνα τα
αποςπάςματα αυτά, π.χ.
ςυγκροφςεισ χαρακτιρων και
αξιακϊν ςυςτθμάτων.



Οργανϊνουν επιτόπιεσ
επιςκζψεισ, πραγματικζσ ι
εικονικζσ, ςε βιβλιοκικεσ,
μουςεία ι ςε άλλουσ χϊρουσ
που ςχετίηονται με το
ιςτορικό πλαίςιο τθσ δράςθσ
των θρϊων. Στισ
δραςτθριότθτεσ αυτζσ είναι
δυνατόν να ςυμπεριλθφκεί
οργάνωςθ αγϊνων
αυκόρμθτου λόγου, όπου κα
επιχειρείται θ ανάδειξθ τθσ
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5.
Ψυχαγωγική
λειτουργία τησ
λογοτεχνίασ

λογοτεχνικϊν ζργων.

5β. Κεατρικό παιχνίδι,
κεατρικζσ τεχνικζσ και
δραματοποίθςθ

 Να διαλζγονται με
κεατρικά κείμενα και
τεχνικζσ που
ενεργοποιοφν τθν
ενςυναίςκθςθ και τθν
κριτικι ςκζψθ μζςα
από τον ηωντανό
διάλογο μεταξφ των
μακθτϊν/-τριϊν.
 Να
αυτοςχεδιάηουν, να
μπουν ςτθ κζςθ των
θρϊων, να
προφζρουν τα λόγια
και τισ ςκζψεισ τουσ,
να ηωντανζψουν
δθλαδι το κείμενο.

5γ. Διακαλλιτεχνικι
δράςθ και διερεφνθςθ

 Να αξιοποιοφν τθ
διακαλλιτεχνικότθτα
και τθ διαχρονικι
αλλθλενζργεια
μεταξφ των τεχνϊν
για τθ διαπροςωπικι
τουσ ανάπτυξθ.
 Να ενεργοποιοφν το
ενδιαφζρον τουσ για
τθ λογοτεχνία και να
ενδυναμϊςουν τθν
αυτοπεποίκθςι τουσ,
αξιοποιϊντασ
προςωπικζσ τουσ
κλίςεισ.
 Να αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίεσ
ςυνειδθτισ επιλογισ
των αναγνωςμάτων
τουσ και να
παρουςιάηουν με
επάρκεια και
πρωτοτυπία τθν
αναγνωςτικι τουσ
εμπειρία ςτθν
κοινότθτα.

5δ. Το ηθτοφμενο τθσ
φιλαναγνωςίασ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ενςυναίςκθςθσ για τον τρόπο
ςκζψθσ και δράςθσ των
χαρακτιρων του κειμζνου
που μελετάται τθ δεδομζνθ
χρονικι ςτιγμι ςτθ ςχολικι
τάξθ.
 Συγκροτοφν ομάδεσ
αναπαράςταςθσ του
λογοτεχνικοφ κειμζνου, π.χ.
θεατρική με παιχνίδι ρόλων,
εικαςτική, που κα αςχολθκεί
με τθν εικονογράφθςθ του
κειμζνου ι τθ διαφορετικι
τθσ εκδοχι, μουςική, που κα
επιλζξει τα κατάλλθλα
μουςικά κομμάτια ι
τραγοφδια για ςυγκεκριμζνα
αποςπάςματα του βιβλίου
κ.ά. Ανακοινϊνουν ςτθν
ολομζλεια τθσ τάξθσ και
αναρτοφν ςε ιςτολόγιο του
ςχολείου το αποτζλεςμα τθσ
ομαδικισ αυτισ εργαςίασ που
ςυνιςτά μια ιδιαίτερθ
ςυνομιλία.
 Διαβάηουν και
παρουςιάηουν λογοτεχνικά
ζργα ςυνδυάηοντασ τθ
Λογοτεχνία με άλλα
μακιματα και άλλεσ τζχνεσ
(κινθματογράφοσ, μουςικι,
εικαςτικά κ.ά.). Δυνθτικά
μποροφν να προβοφν ςτθ
ςφνταξθ ςχετικϊν
ανκολογίων ι ςυγκζντρωςθ
αρχειακοφ υλικοφ μζςω
ςυνεντεφξεων ι ςυηθτιςεων
με δθμιουργοφσ
προςκεκλθμζνουσ ςτο
ςχολείο τουσ.
 Διαλζγονται με τα μζλθ τθσ
κοινότθτασ για τθν ποιότθτα
ενόσ κειμζνου βάςει ςαφϊν
κριτθρίων. Ρροβάλλουν ςτθν
ολομζλεια κείμενα που κατά
τθ γνϊμθ τουσ κζτουν
επίκαιρα και ενδιαφζροντα
για τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/τριζσ τουσ κζματα.
 Συηθτοφν με ζναν/μια
ςυγγραφζα για τθ
δυςκολία/απελευκερωτικι
δφναμθ τθσ γραφισ και για τα
βιβλία του/τθσ.
 Ψθφίηουν τα πιο
ενδιαφζροντα βιβλία τθσ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

35 |

Λογοτεχνία Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου

5.
Ψυχαγωγική
λειτουργία τησ
λογοτεχνίασ

6. Από την
ανάγνωςη τησ
λογοτεχνίασ
ςτον κριτικό
γραμματιςμό

6α. Ο άνκρωποσ ωσ
δθμιουργόσ πολιτιςμοφ

 Να αντιλθφκοφν
πωσ θ πολφτροπθ
επικοινωνία με τα
λογοτεχνικά κείμενα,
που υπθρετεί τθν
ψυχοπνευματικι και
αιςκθτικι
καλλιζργειά τουσ,
αναδεικνφει τισ αξίεσ
που μορφοποιεί ο
άνκρωποσ ωσ
δθμιουργόσ
πολιτιςμοφ.

6β. Θ ποιότθτα τθσ ηωισ

 Να ερμθνεφουν το
γεγονόσ ότι το
περιεχόμενο των
εννοιϊν των
λογοτεχνικϊν
κειμζνων, π.χ. ιρωασ
/ αντιιρωασ,
διαμορφϊνεται ςε
ποικίλα
κοινωνικοϊςτορικά
πλαίςια.
 Να ερμθνεφουν τθ
ςυμπεριφορά των
λογοτεχνικϊν
προςϊπων μζςα ςτο
περιβάλλον που ηουν.
 Να αναγνωρίηουν
τα ςτοιχεία, π.χ.
θρωικά / αντιθρωικά,
που παρουςιάηει θ
δικι τουσ ςτάςθ ηωισ
και των άλλων.

6γ. Οι ανκρϊπινεσ
ταυτότθτεσ

6δ. Σχζςθ λογοτεχνίασ
και γλϊςςασ

 Να διακρίνουν τουσ
γλωςςικοφσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςχολικισ βιβλιοκικθσ –
Σκυταλοδρομία ανάγνωςθσ –
Διαγωνιςμόσ παρουςίαςθσ
βιβλίου από ομάδεσ κτλ.
 Καταγράφουν ςτο
ςυγγραφικό τουσ
ςημειωματάριο πϊσ κα
αφθγοφνταν τθν ίδια ιςτορία
από τθν οπτικι γωνία ενόσ
ιρωα, ι δίνουν λόγο ςε ζνα
άψυχο αντικείμενο.
 Ρραγματοποιοφν ζρευνα
για τον/τθ ςυγγραφζα, το
ιςτορικό και κοινωνικό
πλαίςιο ςτο οποίο ζηθςε και
αυτό που επζλεξε για το
ςυγκεκριμζνο λογοτεχνικό
ζργο.
 Αναηθτοφν πλθροφορίεσ
για ικθ και ζκιμα που
περιγράφονται ςτα κείμενα,
κακϊσ και για τθ λογοτεχνικι
παράδοςθ άλλων λαϊν και
χωρϊν.
 Διερευνοφν τθν κοινωνικι
επίδραςθ λογοτεχνικϊν
ζργων ςε κρίςιμεσ ιςτορικζσ
ςτιγμζσ.
 Αςκοφνται ςτθ διάκριςθ
θρϊων και αντιθρϊων μζςα
ςτα λογοτεχνικά κείμενα και
προβαίνουν ςε διαλόγουσ,
προφορικοφσ, γραπτοφσ ι
ψθφιακοφσ (αναρτθμζνουσ ςε
μακθτικά ιςτολόγια) ανάμεςα
ςτουσ χαρακτιρεσ των ζργων
που εκπροςωποφν αντίκετεσ
αντιλιψεισ ίδιων ι
διαφορετικϊν χρονικϊν
περιόδων.

 Συηθτοφν προςωπικζσ

περιπτϊςεισ αντίδραςισ τουσ
που επθρεάςτθκαν από
ανάλογθ ςυμπεριφορά
λογοτεχνικϊν χαρακτιρων ςε
αγαπθμζνα τουσ λογοτεχνικά
ζργα και διαπιςτϊνουν
ςυγκλίςεισ και αποκλίςεισ
ςτισ ςτάςεισ των ςυμμακθτϊν
και των ςυμμακθτριϊν τουσ.
 Διακρίνουν και ςυηθτοφν
τθν αξία και το ειδικό βάροσ
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μθχανιςμοφσ με τουσ
οποίουσ οι
ςυγγραφείσ
δθμιουργοφν τα ζργα
τουσ και να
αναγνωρίηουν τθ
λειτουργικότθτά τουσ.
 Να ςυγκρίνουν και
να αποτιμοφν τισ
γλωςςικζσ ςυμβάςεισ
των λογοτεχνικϊν
κειμζνων.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κάκε λζξθσ και φράςθσ μζςα
ςτο ςφνολο του κειμζνου, π.χ.
τα παράλογα και ςυνειρμικά
ςτοιχεία ςτο υπερρεαλιςτικό
κίνθμα.
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1. Ανάγνωςη/
Κατανόηςη

2. Παραγωγή
λόγου
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ – Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκώμενα
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Αποτελζςματα

1α. Ενότθτεσ κειμζνων
πεηϊν και ποιθτικϊν

1β. Αυτοτελζσ εκτενζσ
λογοτεχνικό ζργο
2α. Ρροφορικόσ,
γραπτόσ, ψθφιακόσ
λόγοσ

2β. Δθμιουργικι γραφι

Ενδεικτικζσ
Δραςτηριότητεσ

Οι μαθητζσ/-τριεσ να
είναι ςε θζςη:
 Να αποκτοφν
βακφτερθ γνϊςθ των
λογοτεχνικϊν και
καλλιτεχνικϊν
ρευμάτων και
κινθμάτων του 20οφ
και 21ου αιϊνα.
–

Οι μαθητζσ/-τριεσ:

 Να καλλιεργοφν τισ
γλωςςικζσ τουσ
δεξιότθτεσ ςε όλα τα
επίπεδα του
προφορικοφ, του
γραπτοφ και του
ψθφιακοφ λόγου
αναςτοχαηόμενοι/-εσ
τθ ςυμβολι των
λογοτεχνικϊν
κειμζνων ςτθ
διαμόρφωςθ και ςτθν
εξζλιξθ τθσ γλϊςςασ.

 Εκφράηουν ι καταγράφουν
τισ ςκζψεισ, τισ ιδζεσ, τισ
απόψεισ τουσ, ακόμα και τισ
απορίεσ που τουσ
δθμιουργοφνται ςτο
ςυγγραφικό τουσ
ςημειωματάριο με βάςθ το
λογοτεχνικό κείμενο που
διάβαςαν. Μπορεί να
επιδιωχκεί θ κακθμερινι
«τιρθςθ» του
ςθμειωματαρίου, μζςα από
προςωπικά ςχόλια ι τθν
αποδελτίωςθ φράςεων,
ςτίχων, εικόνων κ.ά., ζτςι
ϊςτε να αποτυπϊνεται
ςταδιακά θ εξζλιξθ τθσ
αναγνωςτικισ τουσ πορείασ.
 Αςκοφνται ςτθ λεκτικι
μεταγραφι
οπτικοακουςτικϊν κειμζνων.
 Συγγράφουν λογοτεχνικά
κείμενα που ανικουν ςε
διαφορετικά είδθ από αυτό
που διάβαςαν. Για
παράδειγμα, αν το κείμενο
αναφοράσ είναι διιγθμα,
αςκοφνται ςτθ ςυγγραφι
ποιιματοσ.
 Συντάςςουν επιςτολζσ προσ
τον/τθ ςυγγραφζα, ςε κάποιο
πρόςωπο του ζργου ι ςε
μελλοντικοφσ/-ζσ
αναγνϊςτεσ/-τριεσ
διατυπϊνοντασ ερωτιματα,
ςυμπαράςταςθ, υποδείξεισ ι
διαφωνίεσ.
 Μυοφνται ςτα
ενδεδειγμζνα βιματα κατά τθ
ςυγγραφι ενόσ λογοτεχνικοφ
κειμζνου: τθν οργάνωςθ πριν

 Να εμπλζκονται
δθμιουργικά ςε
βιωματικζσ
παιγνιϊδεισ
δραςτθριότθτεσ που
προκφπτουν από τα
λογοτεχνικά κείμενα
και να
προβλθματιςτοφν
ςχετικά με τισ
κεραπευτικζσ
διαςτάςεισ τθσ
εκφραςτικισδθμιουργικισ γραφισ
για το άτομο.
 Να επιςθμαίνουν
τα «υλικά
καταςκευισ» των
θρϊων / αντιθρϊων
μιασ αφιγθςθσ:

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Συηθτοφν και
αντιπαρατίκενται, ςε ομάδεσ,
για τισ επιδράςεισ και τθν
αιςκθτικι αξία των νεότερων
καλλιτεχνικϊν ρευμάτων και
κινθμάτων.
–
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2. Παραγωγή
λόγου

3.
Επιςτημονική
– γνωςτική
διάςταςη του
μαθήματοσ τησ
Λογοτεχνίασ

3α. Ρροςζγγιςθ
λογοτεχνικϊν κειμζνων
για τθ λογοτεχνία
3β. Ρροςζγγιςθ
ςτοχαςτικϊν δοκιμίων
για τθ λογοτεχνία

λζξεισ / φράςεισ,
ςχιματα λόγου, που
περιγράφουν
εξωτερικά και
εςωτερικά (π.χ.
(ψυχολογικά και
ιδεολογικά) τουσ
χαρακτθριςτικά,
εικόνεσ, ςκθνζσ,
αφθγθματικζσ
τεχνικζσ και τρόπουσ
(τφποι
αφθγθτι/οπτικι
γωνία, ςχόλιο του
αφθγθτι ι άλλων
προςϊπων).
–

το γράψιμο, το ςχζδιο, τθν
ανακεϊρθςθ, τθ δεφτερθ
γραφι, τθ γενικι επιμζλεια,
τθν παρουςίαςθ, τθν
ανατροφοδότθςθ.

 Να ςτοχάηονται για
θκικά και φιλοςοφικά
ηθτιματα που
ςυνδζονται με τθν
ευκφνθ του ατόμου
μπροςτά ςτα
κοινωνικά δρϊμενα.

 Κατακζτουν τισ απόψεισ
τουσ για το τι αιςκάνκθκαν
και τι ςκζφτθκαν μετά τθν
ανάγνωςθ ςτοχαςτικϊν
δοκιμίων για τθ λογοτεχνία.
 Διαβάηουν κριτικζσ που
ζχουν γραφτεί για αυτά και
διαπιςτϊνουν εάν μετά τθν
ανάγνωςθ των κριτικϊν
διαφοροποιικθκε θ
προςωπικι τουσ γνϊμθ.
 Συνκζτουν μικρά κριτικά
δοκίμια με προςωπικζσ τουσ
απόψεισ για κζματα που
απαςχολοφν τουσ/τισ
ςυγγραφείσ των ςτοχαςτικϊν
δοκιμίων για τθ λογοτεχνία.
 Συνομιλοφν με κείμενα που
προςφζρονται για τθν
ανάδειξθ ςυγκεκριμζνων
λογοτεχνικϊν όρων, π.χ. τθν
ζννοια τθσ δυςτοπίασ ςτον
φανταςτικό, παράλογο και
λαβυρινκϊδθ μυκοπλαςτικό
κόςμο ςφγχρονων
λογοτεχνϊν.
 Διερευνοφν εάν
λογοτεχνικοί όροι, όπωσ
«αποδόμθςθ»,
«αυτοαναφορικότθτα» κ.ά.,
ζχουν επθρεάςει άλλα
κειμενικά είδθ λόγου, όπωσ
τθ ςτιχουργικι, το γκράφικ
νόβελ κ.ά.
 Αντλοφν γραπτζσ πθγζσ και
οπτικοακουςτικό υλικό από
τθ Χρονογραμμι «Λςτορία και

3γ. Από τα κείμενα ςτθν
κατανόθςθ
λογοτεχνικϊν όρων

 Να κατακτοφν τθ
δυνατότθτα
ανάλυςθσ και
ερμθνείασ όρων όπωσ
θ «ανοικείωςθ», θ
«αποδόμθςθ», «θ
αυτοαναφορικότθτα»
και να αξιοποιοφν τθ
λειτουργία τουσ ςε
δικά τουσ κείμενα.

3δ. Από τθν ανάγνωςθ
λογοτεχνικϊν κειμζνων
ςτθν αξιοποίθςθ τθσ

 Να ςυςχετίηουν, να
ςυγκρίνουν και να
αντιπαραβάλλουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

–
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3.
Επιςτημονική
– γνωςτική
διάςταςη του
μαθήματοσ τησ
Λογοτεχνίασ

ιςτορίασ τθσ
λογοτεχνίασ

κείμενα που
εντάςςονται ςτον
μοντερνιςμό και ςτον
μεταμοντερνιςμό.

4.
Διαλογικότητα

4α. Διάλογοσ με τον
κόςμο των κειμζνων

 Να
αντιλαμβάνονται τον
τρόπο με τον οποίο
ςυγγραφείσ με
διαφορετικι
καταγωγι,
διαφορετικζσ
καταβολζσ και ςε
διαφορετικζσ
χρονικζσ περιόδουσ
μορφοποιοφν
λογοτεχνικά τον
κόςμο τουσ και
αναδεικνφουν μζςα
από τουσ κοινοφσ
κεματικοφσ τόπουσ
των κειμζνων τουσ τθ
διαχρονικότθτα και
τθν οικουμενικότθτα
των αξιϊν, των
ιδανικϊν και των
ςυνακόλουκων
προβλθματιςμϊν.
 Να διερωτϊνται για
τα διλιμματα που
αντιμετωπίηουν οι
ιρωεσ και για τον
τρόπο που τα
επιλφουν/
αποφαςίηουν ςχετικά
με αυτά.
 Να βιϊνουν τθ
λογοτεχνικι
ανάγνωςθ ωσ
απόλαυςθ,
κακθμερινι ςυνικεια
και επικοινωνία με
τουσ/τισ
ςυμμακθτζσ/-τριζσ
τουσ.

4β. Διάλογοσ μεταξφ
των αναγνωςτϊν για τα
λογοτεχνικά κείμενα

4γ. Διακειμενικότθτα –
Διακεματικότθτα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Λογοτεχνία» τθσ «Ρφλθσ για
τθν Ελλθνικι Γλϊςςα» και
δθμιουργοφν μια
παρουςίαςθ του
χωροχρονικοφ πλαιςίου των
κειμζνων που εντάςςονται
ςτον μοντερνιςμό και ςτον
μεταμοντερνιςμό.
 Συηθτοφν τθν ζνταςθ των
ςυναιςκθμάτων κατά τθν
ανάγνωςθ ςυγκεκριμζνων
ςθμείων του κειμζνου και τθν
εμβάκυνςθ που
πραγματοποιοφν ςτον ψυχικό
κόςμο των προςϊπων του
ζργου.
 Αναςτοχάηονται ςε γραπτό,
προφορικό ι ψθφιακό λόγο
πάνω ςτο τρίπτυχο:
ςυγγραφζασ, κείμενο,
αναγνϊςτθσ. Στθ ςυνζχεια,
αναηθτοφν τα ςτοιχεία του
κειμζνου που, κατά τθ γνϊμθ
τουσ, του προςδίδουν
λογοτεχνικότθτα και
διαχρονικι αξία.
Καταγράφουν ςε ψθφιακό
ςυνεργατικό ζγγραφο και
καλοφν τουσ/τισ
ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ να
προςκζςουν αςφγχρονα (ι
ςφγχρονα, κατά τθ διάρκεια
του μακιματοσ), με τθ μορφι
ςχολίων, τθ γνϊμθ τουσ.
 Μελετοφν δφο ι τρία
λογοτεχνικά κείμενα,
ποιθτικζσ ςυλλογζσ, ίδιων ι
διαφορετικϊν εποχϊν, και
διατυπϊνουν τθ γνϊμθ τουσ
για το εάν διαπιςτϊνουν
κοινά ςθμεία μεταξφ τουσ ωσ
προσ ςυγκεκριμζνα μοτίβα
(ζννοιεσ, λζξεισ, κεματικζσ,
εκφραςτικά μζςα κ.ά.),
ακολουκϊντασ το
παράδειγμα των ψθφιακϊν
ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν
και με μεκοδολογικά
εργαλεία, όπωσ θ
καταμζτρθςθ τθσ ςυχνότθτασ
λζξεων, ο εντοπιςμόσ
ςυνδυαςμϊν λζξεων, τα
επαναλαμβανόμενα μοτίβα
κ.ά. Μποροφν να
χρθςιμοποιιςουν ςχετικά
διαδικτυακά εργαλεία
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4.
Διαλογικότητα

4δ. Θ ςχολικι τάξθ ωσ
κοινότθτα αναγνωςτϊν

5.
Ψυχαγωγική
λειτουργία τησ
Λογοτεχνίασ

5α. Βιωματικι
ανάγνωςθ και
αιςκθτικι απόλαυςθ

5β. Κεατρικό παιχνίδι,
κεατρικζσ τεχνικζσ και
δραματοποίθςθ

5γ. Διακαλλιτεχνικι
δράςθ και διερεφνθςθ

 Να κατακζτουν
απόψεισ, ςκζψεισ και
προβλθματιςμοφσ για
τα μεγάλα
φιλοςοφικά και
ιδεολογικά
ερωτιματα που
τουσ/τισ απαςχολοφν
και να τα ςυηθτοφν με
ανοικτότθτα ςτθ
διαφορετικι άποψθ.
 Να ςυηθτοφν και να
προβλθματίηονται για
τθν επιρροι των
ςυναιςκθμάτων που
νιϊκουν κατά τθν
ανάγνωςθ
ςυγκεκριμζνων
ςθμείων των
λογοτεχνικϊν
κειμζνων και τθν
εμβάκυνςθ που
πραγματοποιοφν ςτον
ψυχικό κόςμο των
χαρακτιρων τουσ.
 Να οικοδομοφν
ςταδιακά αιςκθτικά
κριτιρια κοινϊσ
αποδεκτά από τα
μζλθ τθσ κοινότθτασ.
 Να δραματοποιοφν
τα ςθμεία εκείνα των
κειμζνων που
τουσ/τισ αγγίηουν
ιδιαίτερα και να
αςκοφν κριτικι ςε
κοινωνικζσ αξίεσ ι
ιδεολογικά
ςτερεότυπα που
εντοπίηουν.

 Να εντοπίηουν
ςυγκλίςεισ ι
αποκλίςεισ μεταξφ
λογοτεχνικϊν
κειμζνων και άλλων
ζργων τζχνθσ
(κινθματογράφοσ,
μουςικι, ηωγραφικι,
φωτογραφία,
γλυπτικι κ.ά.) ςε μία

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

διερεφνθςθσ κειμζνων ι τουσ
Συμφραςτικοφσ Ρίνακεσ τθσ
«Ρφλθσ για τθν Ελλθνικι
Γλϊςςα».
 Κατακζτουν, γραπτά ι
προφορικά, απόψεισ και
ςκζψεισ τουσ για το ευρφτερο
πλαίςιο δράςθσ των
χαρακτιρων και τα
ερωτιματα, φιλοςοφικά και
ιδεολογικά, που το κείμενο
κζτει για τθν εποχι του, αλλά
παραμζνουν επίκαιρα και
διαχρονικά.
 Αξιολογοφν τθν αιςκθτικι
διάςταςθ των ζργων που
διάβαςαν και εντοπίηουν τα
ςτοιχεία που ςυνζβαλαν
περιςςότερο ςτθν προςωπικι
αναγνωςτικι τουσ απόλαυςθ.
 Εντοπίηουν ςτοιχεία των
ζργων που δεν τουσ/τισ
ικανοποιοφν και
προβλθματίηονται
λαμβάνοντασ υπόψθ τθν
αναγνωςτικι τουσ εμπειρία
και τθ διαφορά αιςκθτικισ
ανάμεςα ςτισ
εποχζσ/ρεφματα κτλ.

 Αναλαμβάνουν τον ρόλο
των ςκθνοκετϊν των
κεατρικϊν ζργων.
Εναλλάςςονται ςτουσ ρόλουσ
του θκοποιοφ και του
ςκθνοκζτθ. Ωσ ςκθνοκζτεσ
υποδεικνφουν τισ ςκθνικζσ
οδθγίεσ και το ςφνολο τθσ
ςχολικισ τάξθσ διαπιςτϊνει
τθ διαφορετικότθτα του
κεατρικοφ κειμζνου από το
διιγθμα ι το μυκιςτόρθμα.
 Δθμιουργοφν μια
παρουςίαςθ ι μια ζκκεςθ ι
ζνα διαδραςτικό βιβλίολεφκωμα ι ζνα ψθφιακό
μουςείο δίνοντασ ωσ τίτλο
ζνα από τα κεματικά κζντρα
του κειμζνου. Στθ ςυνζχεια
εντοπίηουν τον ίδιο κεματικό
άξονα ςε ποικίλεσ μορφζσ
τζχνθσ (μουςικι, ηωγραφικι,

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

41 |

Λογοτεχνία Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου

5.
Ψυχαγωγική
λειτουργία τησ
Λογοτεχνίασ

6. Από την
ανάγνωςη τησ
Λογοτεχνίασ
ςτον κριτικό
γραμματιςμό

ςυγκεκριμζνθ
κεματικι
αναπαράςταςθ και να
διερευνοφν τθν αιτία
τθσ διαφοροποίθςθσ.

5δ. Το ηθτοφμενο τθσ
φιλαναγνωςίασ

 Να διατυπϊνουν τα
ςυναιςκιματα που
τουσ προκαλοφν τα
λογοτεχνικά κείμενα
και να τα αξιοποιοφν
ωσ αφετθρία για
ςυνεργαςία με τουσ/
τισ ςυμμακθτζσ/-τριεσ
και τουσ/τισ
κακθγθτζσ/-τριζσ τουσ
και τθν περαιτζρω
λογοτεχνικι
αναηιτθςθ.

6α. Ο άνκρωποσ ωσ
δθμιουργόσ πολιτιςμοφ

 Να εκφράηονται με
κριτικι διάκεςθ και
να εκδθλϊνουν τθν
κοινωνικότθτά τουσ
ϊςτε να δομοφν τον
προςωπικό αξιακό

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

παραςτατικζσ τζχνεσ κ.ά.).
Τζλοσ, καλοφνται να
ςυνοδεφςουν με ζναν τίτλολεηάντα και με λίγα λόγια,
που εξθγοφν τθν επιλογι
κάκε εκκζματόσ τουσ.
Δθμιουργοφν για παράδειγμα
ζνα ψθφιακό μουςείο
αναρτϊντασ τα εκκζματά
τουσ.
 Με κριτιριο π.χ. τθ
ςυηυγικι ςχζςθ, όπωσ
αναδεικνφεται ςτο
λογοτεχνικό κείμενο «Ο
Σιοφλασ ο ταμπάκοσ»,
εντοπίηουν, ςυγκρίνουν και
ςυηθτοφν καλλιτεχνικζσ
αναπαραςτάςεισ του
κζματοσ, ςε άλλεσ
καλλιτεχνικζσ δθμιουργίεσ,
όπωσ για παράδειγμα ςτισ
ταινίεσ: «Ο Τελευταίοσ
Στακμόσ» («The Last Station»,
2009) και «Θ Σφηυγοσ» («The
Wife», 2017).
 Αξιοποιοφν τουσ
ψθφιακοφσ ιςτοτόπουσ για να
γνωρίςουν καλφτερα τουσ/τισ
ςυγγραφείσ και άλλα ζργα
τουσ, π.χ. ακρόαςθ
ανάγνωςθσ αποςπαςμάτων
από τουσ/τισ δθμιουργοφσ ι
και ςυηθτιςεισ για τον τρόπο
γραφισ/ποιθτικι τουσ, τθν
επιλογι και τθν ανάδειξθ
κεμάτων που απαςχολοφν
τον άνκρωπο κ.ά.
 Διαβάηουν μεγαλόφωνα
κείμενα, κατά προτίμθςθ
ποιθτικά, ςτον χϊρο τθσ
ςχολικισ ι τθσ δθμοτικισ
βιβλιοκικθσ και ςυηθτοφν τον
ςθμαντικό ρόλο που
διαδραματίηουν δράςεισ που
προωκοφν τθν ενκάρρυνςθ,
τθ διευκόλυνςθ, τθ
διαμεςολάβθςθ, τθν
εμψφχωςθ, ςτθν ανάπτυξθ
ςχζςθσ ηωισ των μακθτϊν/τριϊν με τθ λογοτεχνία.
 Αναηθτοφν τθν κοινι
εμπειρία δθμιουργϊν που
αντιτάχκθκαν μζςα από το
ζργο τουσ ςε απολυταρχικά
και ανελεφκερα κακεςτϊτα.
Ρροβλθματίηονται εάν και
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6. Από την
ανάγνωςη τησ
Λογοτεχνίασ
ςτον κριτικό
γραμματιςμό
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6β. Θ ποιότθτα τθσ ηωισ

6γ. Οι ανκρϊπινεσ
ταυτότθτεσ

6δ. Σχζςθ λογοτεχνίασ
και γλϊςςασ

τουσ κϊδικα.
 Να αποβαίνουν
αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ
κοινωνικά
εγγράμματοι/-εσ, που
μετζχουν ςτον
κοινωνικό βίο με
ςυνείδθςθ ευκφνθσ
και ςεβαςμό ςτο
περιβάλλον, ςτα
δικαιϊματα και ςτα
ζργα του ανκρϊπου.
 Να ςυναιςκάνονται
ότι θ
διαφορετικότθτα, θ
«ετερότθτα» των
ατόμων ςυνιςτά
διαχρονικό
λογοτεχνικό
ηθτοφμενο και
αναγκαίο όρο τθσ
βάςιμθσ
ερμθνευτικισ
προςζγγιςθσ των
κειμζνων.
 Να ςτοχάηονται
κριτικά για τθ φφςθ
τθσ λογοτεχνικισ
γλϊςςασ και τον ρόλο
τθσ ςτθ γλωςςικι
καλλιζργεια.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

κατά πόςο θ βιωμζνθ τουσ
εμπειρία που
αναπαραςτάκθκε ςτα ζργα
λειτοφργθςε κετικά ι
αρνθτικά ωσ προσ τθ
λογοτεχνικι τουσ αξία.
Επιςθμαίνουν τουσ
αντίςτοιχουσ κειμενικοφσ
δείκτεσ που κατά τθ γνϊμθ
τουσ το αποδεικνφουν.
Καταλθκτικά διατυπϊνουν το
ερμθνευτικό τουσ ςχόλιο.
 Συηθτοφν ι αναρτοφν τισ
απόψεισ τουσ ςε πλατφόρμεσ
αςφγχρονθσ εκπαίδευςθσ για
τισ εξωτερικζσ και εςωτερικζσ
ςυγκροφςεισ των χαρακτιρων
ι των ποιθτικϊν υποκειμζνων
που εκκινοφν από τθ λιψθ
ςθμαντικϊν αποφάςεων, τθ
ςτάςθ, τισ αντιδράςεισ ι τθ
διαφοροποίθςθ τθσ
ςυμπεριφοράσ τουσ για ζνα
ηιτθμα και τουσ λόγουσ αυτισ
τθσ διαφοροποίθςθσ.
 Καλοφνται να
προβλθματιςτοφν πάνω ςτο
μεγάλο εργαςτιρι του
δθμοτικοφ τραγουδιοφ που
αντζχει ςτον χρόνο και φτάνει
μζχρι τισ μζρεσ μασ. Να
γνωρίςουν πϊσ θ διαδικαςία
τθσ δθμιουργίασ του
δθμοτικοφ τραγουδιοφ
αξιοποιεί το παραδοςιακό
υλικό με τθν προςαρμογι,
τθν ανάπλαςθ και τον
αναλογικό του ςχθματιςμό,
π.χ. οι μαντινάδεσ με ςτίχουσ
ςυνικωσ
δεκαπενταςφλλαβουσ και με
ομοιοκαταλθξία που
ςυνεχίηουν να
δθμιουργοφνται και ςιμερα
με ςφγχρονθ κεματολογία.
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