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Αϋ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ
Σι είναι θ λογοτεχνία
Θ λογοτεχνία ωσ ζκφραςθ τθσ ανκρϊπινθσ δθμιουργικότθτασ αποτελεί γλϊςςα
παρεκκλίνουςα, γλϊςςα μζςα ςτθ γλϊςςα. Συνιςτά ςφνκετθ μορφι επικοινωνίασ, κακϊσ
παρακάμπτει τουσ αυτοματιςμοφσ του κακθμερινοφ λόγου, αναδεικνφει τα μορφολογικά
χαρακτθριςτικά του γλωςςικοφ κϊδικα και εμπλουτίηει το ςθμαςιακό και ιδεολογικό του
περιεχόμενο. Θ λογοτεχνία είναι μια πνευματικι περιπζτεια διεφρυνςθσ των ορίων τθσ
ατομικισ και κοινωνικισ ταυτότθτασ που ανανεϊνει ςυνεχϊσ τα υπάρχοντα γλωςςικά υλικά
και παράγει νζα, μορφοποιϊντασ ιδζεσ και ςυναιςκιματα.
Ωσ πολιτιςμικό πεδίο επιτρζπει ςτον άνκρωπο να αντιλθφκεί τθ ηωι ςτθν
πολλαπλότθτά τθσ. Ο λογοτεχνικόσ λόγοσ ςυμπυκνϊνει και αναπλάκει το ανκρϊπινο
βίωμα, κατά τρόπο που δθμιουργεί νζα πεδία πρόςλθψθσ τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ,
ενϊ διαςϊηει το ατομικό και το μετατρζπει ςε κακολικό. Ο λόγοσ των κειμζνων απθχεί,
μορφοποιεί, τροποποιεί και αναςυνκζτει τθν κοινωνικι εμπειρία ατόμων και ομάδων. Θ
λογοτεχνία αποδίδει δθμιουργικά τθν ιςτορικι μνιμθ ςτθ διυποκειμενικι τθσ κεϊρθςθ και
εγγράφει φανερζσ και λανκάνουςεσ ιδεολογικζσ ςτάςεισ, ελζγχοντασ ι και ανατρζποντάσ
τεσ μζςω τθσ τζχνθσ του λόγου.
Θ επαφι με τθ λογοτεχνία, θ ανάγνωςθ, ςυνιςτά «δθμιουργικι πράξθ», κακϊσ
ιςοδυναμεί με μια πολφπλοκθ διαδικαςία διαλόγου με το αξιακό πεδίο του κειμζνου. Θ
λογοτεχνία είναι ζκφραςθ πολιτιςμοφ που τζρπει, ςυγκινεί και παρζχει τθ γνϊςθ τθσ
ιςτορικισ εξζλιξθσ μζςω μιασ ανκρωπομορφικισ και μυκοπλαςτικισ απεικόνιςθσ του
κοινωνικοφ γεγονότοσ. Αποτυπϊνει με τόλμθ τισ κοινωνικζσ εξελίξεισ, προωκεί αλλαγζσ ςε
όλουσ τουσ τομείσ του ανκρϊπινου βίου, ενϊ αφομοιϊνει τισ λογοτεχνικζσ τάςεισ και
ενςτάςεισ κάκε εποχισ παράγοντασ νζεσ μορφζσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ.
Η λογοτεχνία ωσ μορφωτικό αγακό
Θ παρουςία τθσ λογοτεχνίασ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, ειδικότερα ςτο
Γυμνάςιο, αποςκοπεί ςτθν ενεργό εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν με τθν εμπειρία τθσ
ανάγνωςθσ. Θ αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ, αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ και
τα λογοτεχνικά κείμενα είναι πολφμορφθ, όςο και ο διάλογοσ ανάμεςα ςτουσ/ςτισ
εκπαιδευτικοφσ και τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. Μζςω τθσ λογοτεχνικισ ανάγνωςθσ και
γραφισ οι μακθτζσ/-τριεσ εκφράηουν τισ βακφτερεσ ςυναιςκθματικζσ ανάγκεσ τουσ και
δραςτθριοποιοφνται κοινωνικά ςε ζνα ςυνεργατικό και παραγωγικό περιβάλλον μάκθςθσ.
Συγκεκριμζνα, θ ςυνάντθςθ των μακθτϊν/-τριϊν με λογοτεχνικά ζργα κινθτοποιεί τθ
φανταςία τουσ που ςυνυφαίνεται με τθ διανοθτικι και ςυναιςκθματικι τουσ ολοκλιρωςθ
και ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ κριτικισ ςτάςθσ. Θ επαφι με τα λογοτεχνικά κείμενα
αναδεικνφει τθν ερμθνευτικι ετερογζνεια με τθν καλλιζργεια τθσ ατομικισ αλλθλεπίδραςθσ
των μακθτϊν/- τριϊν με το κείμενο και τθν ενίςχυςθ τθσ αναγνωςτικισ ανταπόκριςισ τουσ,
που οδθγεί ςτθν προςωπικι ζκφραςθ.
Θ ανάγνωςθ των λογοτεχνικϊν κειμζνων οδθγεί ςτθ ςταδιακι μετατροπι τθσ
ςχολικισ τάξθσ ςε «κοινότθτα αναγνωςτϊν». Με αυτόν τον τρόπο προεκτείνει, ςε επίπεδο
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ςυλλογικισ επεξεργαςίασ, τισ ιδζεσ του κειμζνου και τισ εμπλουτίηει με τισ προςωπικζσ
γνϊςεισ, τα βιϊματα ι τισ «μνθμονικζσ αποςκευζσ» τθσ. Θ αιςκθτικι ανάγνωςθ ενιςχφεται,
κακϊσ οι μακθτζσ/-τριεσ, αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ εκλαμβάνουν το λογοτεχνικό κείμενο ωσ
ενότθτα μορφισ και περιεχομζνου, επθρεαηόμενοι/-εσ και από προθγοφμενεσ
αναγνωςτικζσ εμπειρίεσ. Θ αναγνωςτικι διαδικαςία κακίςταται πνευματικι και
ψυχαγωγικι εμπειρία, που κινθτοποιεί πολυδφναμα τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ και
αναδιοργανϊνει τθ ςχζςθ τουσ με τον εαυτό τουσ και τον κόςμο, ενεργοποιϊντασ γνωςτικζσ
και ςυναιςκθματικζσ δεξιότθτεσ που εκφράηονται και με τθν ανάλθψθ εργαςιϊν
δθμιουργικισ γραφισ.
Θ επικοινωνία των μακθτϊν/-τριϊν με το λογοτεχνικό κείμενο προωκεί τθ μακθςιακι
διαδικαςία, κακϊσ ενιςχφει τθ ςτοχαςτικι και κατανοοφςα ανάγνωςθ, δθλαδι τθν
ικανότθτά τουσ να αντιλαμβάνονται τουσ ιδιαίτερουσ τρόπουσ ςυγκρότθςθσ του
λογοτεχνικοφ λόγου, να εκφράηουν προβλθματιςμοφσ και να κζτουν ερωτιματα. Οι
μακθτζσ/-τριεσ οδθγοφνται ςτθ δθμιουργικι μζκεξθ με τον κόςμο του κειμζνου και
εμπλουτίηουν τισ ςκζψεισ και τον ςτοχαςμό τουσ. Ραράλλθλα, κατανοοφν τθν ετερότθτα
μζςω τθσ ενςυναίςκθςθσ, θ οποία αποτελεί και τθ βαςικότερθ διάςταςθ τθσ
ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ. H ενεργθτικι ανάγνωςθ, εντζλει, ωσ πράξθ εςωτερικι, που
ανικει ςτθν ιδιωτικι ηωι του υποκειμζνου, αφυπνίηει τθ φανταςία, τροφοδοτεί τθν
ονειροπόλθςθ και διακρίνεται από ανιδιοτζλεια, αυτογνωςία και ταυτόχρονθ αποδοχι του
«Άλλου».
Γενικζσ κατευκφνςεισ τθσ προςζγγιςθσ τθσ λογοτεχνίασ
Θ ενδυνάμωςθ τθσ αναγνωςτικισ δεξιότθτασ ςτο Γυμνάςιο μπορεί να γίνει μζςα από
προςεκτικά οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ και «επινοθμζνεσ τεχνικζσ» που αξιοποιοφν τθ
φφςθ του λογοτεχνικοφ λόγου και αναδεικνφουν τθν απόλαυςθ τθσ αναγνωςτικισ
εμπειρίασ ωσ ψυχαγωγίασ «μετά κόπου». Οι μακθτζσ/-τριεσ, αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ
εξοικειϊνονται μζςω τθσ βιωματικισ-διερευνθτικισ μάκθςθσ με τισ αναγνωςτικζσ
ςτρατθγικζσ προςζγγιςθσ του λογοτεχνικοφ κειμζνου, ςυνδζουν το κείμενο με τα
προςωπικά τουσ βιϊματα και καλλιεργοφν τθ δθμιουργικότθτα και τθ φανταςία τουσ. Αυτζσ
οι επιςθμάνςεισ εδράηονται ςτο ότι ο λογοτεχνικόσ λόγοσ δυνθτικά τροφοδοτεί το
ενδιαφζρον των μακθτϊν/-τριϊν, ενιςχφει τθ δθμιουργικι ανάγνωςθ και ςυμβάλλει ςτθν
καλλιζργεια τθσ φιλαναγνωςίασ.
Θ εμπλοκι των εκπαιδευομζνων με το λογοτεχνικό κείμενο αποτελεί μια αιςκθτικι
εμπειρία που οδθγεί ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ αξίασ και τθσ δφναμθσ που ζχει θ ςχολικι
τάξθ ωσ ςφνολο δθμιουργικϊν υποκειμζνων. Μζςω τθσ ςυνεργατικισ προςζγγιςθσ και των
τεχνικϊν ςυν-ανάγνωςθσ και ςυνεργατικισ γραφισ ενιςχφεται θ ευαιςκθςία των μακθτϊν/τριϊν, ενϊ καλλιεργείται θ αλλθλεγγφθ και θ ιςότθτα ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ. Οι δια-μακθτικζσ ςχζςεισ ενδυναμϊνονται με αυτόν τον τρόπο περιςςότερο και
οι ςχολικζσ τάξεισ αποβαίνουν πυρινεσ δράςθσ και μάκθςθσ.
Θ πρόςλθψθ του λογοτεχνικοφ ζργου, ςυνολικά, ςτο ςφγχρονο ςχολείο υπθρετεί τθν
κριτικι κεϊρθςθ ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν, τθν ολόπλευρθ καλλιζργεια, τθν κατανόθςθ
και αποδοχι του άλλου, τθ χειραφζτθςθ τθσ ςκζψθσ και τθν ενδυνάμωςθ τθσ διάκεςθσ για
προςωπικι ζκφραςθ. Θ λογοτεχνία είναι μια διαρκϊσ ανοιχτι πρόςκλθςθ ςε κάκε
άνκρωπο, ανεξάρτθτα από χρϊμα, καταγωγι, μόρφωςθ, εκνικότθτα.
Θ ανάγνωςθ του λογοτεχνικοφ κειμζνου τελικά αφυπνίηει και προςφζρει απόλαυςθ.
Αποβαίνει ζνα παιχνίδι ενεργοποίθςθσ τθσ φανταςίασ, ανακάλυψθσ του εαυτοφ ςτθν
αναμζτρθςθ με τον κόςμο τον οποίο ανιχνεφουν και «κατεργάηονται» οι δθμιουργοί τθσ
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τζχνθσ του λόγου και μζςα από αυτιν (τθν τζχνθ του λόγου) και οι μακθτζσ/-τριεσ ωσ
αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ.

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Γενικόσ κοπόσ
Σκοπόσ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ ςτο Γυμνάςιο είναι θ
πνευματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν/-τριϊν και, ειδικότερα, θ αιςκθτικι, γλωςςικι,
κοινωνικι και θκικι καλλιζργειά τουσ. Με τθν άςκθςθ και μφθςθ των μακθτϊν/-τριϊν ςτθν
ανάγνωςθ και τθν προςζγγιςθ των λογοτεχνικϊν κειμζνων επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ των
εκφραςτικϊν δυνατοτιτων τουσ, θ διαμόρφωςθ αιςκθτικϊν κριτθρίων, θ διεφρυνςθ του
κφκλου των εμπειριϊν τουσ και θ αφξθςθ του ενδιαφζροντόσ τουσ για τθ λογοτεχνία και τθν
ανάγνωςθ.
Γενικοί και Επιμζρουσ τόχοι
1. Η επαφι και εξοικείωςθ των μακθτϊν/-τριϊν με τα λογοτεχνικά κείμενα
Επιμζρουσ τόχοι
Με τθ διδαςκαλία τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ οι μακθτζσ/-τριεσ ζρχονται ςε επαφι με
όςο το δυνατόν περιςςότερα λογοτεχνικά κείμενα (πεηά, ποιθτικά, κεατρικά), ϊςτε:
− Να αςκθκοφν ςυςτθματικά ςτθν εκφραςτικι και κατανοοφςα ανάγνωςθ και ςτθν
ενεργθτικι ακρόαςθ των λογοτεχνικϊν κειμζνων.
− Να αναγνωρίηουν και να αναηθτοφν με τα κατάλλθλα ερωτιματα (τι λζει, ποφ το λζει, πώσ
το λζει) το περιεχόμενο των κειμζνων.
− Να αφομοιϊςουν ςταδιακά ζννοιεσ-κλειδιά και όρουσ με τουσ οποίουσ μιλάμε για τθ
λογοτεχνία και να αναγνωρίηουν τα είδθ και τισ ςυμβάςεισ του λογοτεχνικοφ λόγου.
− Να κατανοιςουν ότι ο/θ κάκε αναγνϊςτθσ/-ςτρια προςλαμβάνει διαφορετικά τα κείμενα
λόγω τθσ πολυςθμίασ τθσ λογοτεχνικισ γραφισ και των διαφορετικϊν εμπειριϊν του.
− Να αξιοποιοφν τισ εμπειρίεσ τουσ ωσ ομιλθτζσ/-τριεσ, αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ ι κοινωνικά
υποκείμενα και να διατυπϊνουν τισ προςδοκίεσ τουσ για τθν εξζλιξθ τθσ υπόκεςθσ, του
ςεναρίου, του πλαιςίου δράςθσ.
− Να ςυνδζουν τα κείμενα, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, με τθν εποχι που γράφτθκαν και να
εκφζρουν γνϊμθ για τθ διαχρονικότθτα των νοθμάτων τουσ και τθ ςχζςθ τουσ με τον
ιςτορικό ορίηοντα του παρόντοσ.
− Να αςκοφν κριτικι ςτα κείμενα αιτιολογϊντασ τα ςυναιςκιματά τουσ και τισ ςκζψεισ
τουσ.
− Να καλλιεργιςουν το γλωςςικό τουσ αίςκθμα, αςκοφμενοι/-εσ ςτον προφορικό και ςτον
γραπτό λόγο, μιλϊντασ χάρη ςτα, με και για τα κείμενα και μετζχοντασ ςε δραςτθριότθτεσ
δθμιουργικισ γραφισ.
− Να διαβάηουν τα κείμενα υπό το πρίςμα τθσ ςφγκριςθσ, ςυνεξζταςθσ ι αντιπαραβολισ
τουσ, ζτςι ϊςτε να διακρίνουν τα ιδιαίτερα γνωρίςματά τουσ ωσ προσ το είδοσ και το
φφοσ, τθν τεχνοτροπία, τισ ιδιαίτερεσ ςυμβάςεισ, το αξιακό περιεχόμενο κτλ.
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2. Η καλλιζργεια του ψυχικοφ κόςμου, τθσ αιςκθτικισ και τθσ δθμιουργικότθτασ των
μακθτϊν/-τριϊν μζςω τθσ λογοτεχνίασ
Επιμζρουσ τόχοι
Επιδιϊκεται οι μακθτζσ/-τριεσ:
− Να γνωρίςουν και να κατανοιςουν τον κόςμο ςτον οποίο παραπζμπουν τα λογοτεχνικά
κείμενα και να ευαιςκθτοποιθκοφν ωσ αναπτυςςόμενοι άνκρωποι για τα επιτεφγματα και
τα πάκθ του ανκρϊπου.
− Να απολαμβάνουν ακουςτικά τα κείμενα ωσ αναγνϊςματα και ςτθ μελοποιθμζνθ, αν
υπάρχει, εκδοχι τουσ.
− Να εξοικειωκοφν ςταδιακά με τθ λογοτεχνικι γλϊςςα, για να μάκουν να απολαμβάνουν
τθ λογοτεχνία ωσ αιςκθτικό αγακό.
− Να ομιλοφν για τα κείμενα χωρίσ τον φόβο του λάκουσ.
− Να βιϊνουν τθ λογοτεχνικι ατμόςφαιρα αποςταςιοποιοφμενοι/-εσ ι ταυτιηόμενοι/-εσ με
πρόςωπα των κειμζνων.
− Να αξιοποιοφν κεατρικζσ τεχνικζσ, αναλαμβάνοντασ ρόλουσ με βάςθ τα κείμενα και να
μετακινοφνται από το άλλοτε ςτο τϊρα, από το εδϊ ςτο αλλοφ.
− Να «παίηουν» με τθν ανάγνωςθ των κειμζνων προεκτείνοντασ καταςτάςεισ ι ςχζςεισ και
τροφοδοτϊντασ με κειμενικά ερεκίςματα τθ φανταςία και τθ δθμιουργικότθτά τουσ.
− Να τροφοδοτοφν με τισ ερωτιςεισ και τισ απορίεσ τουσ τον διάλογο με και για τα κείμενα,
ϊςτε να καλλιεργείται θ κριτικι ςκζψθ και θ ενςυναίςκθςθ των ςυμμετεχόντων/-ουςϊν.
− Να χρθςιμοποιοφν με αφετθρία τα κείμενα τθ φανταςία τουσ για τθν παραγωγι άλλων
μορφϊν τζχνθσ, π.χ. κεατρικϊν παραςτάςεων, εικαςτικϊν ζργων, μουςικϊν ςυνκζςεων,
κινθματογραφικϊν δθμιουργιϊν κ.ά., αξιοποιϊντασ και τισ νζεσ τεχνολογίεσ.
3. Η καλλιζργεια του κριτικοφ πνεφματοσ των μακθτϊν/-τριϊν, θ δόμθςθ του
προςωπικοφ τουσ κϊδικα αξιϊν και θ ανάπτυξθ τθσ κοινωνικότθτάσ τουσ
Επιμζρουσ τόχοι
Επιδιϊκεται οι μακθτζσ/-τριεσ:
− Να ζρκουν ςε επαφι με τθν πολιτιςμικι τουσ κλθρονομιά αλλά και με διαφορετικοφσ
πολιτιςμοφσ και τισ αξίεσ τουσ, ϊςτε να αναπτφξουν πνεφμα μετριοπάκειασ, ανοχισ και
ςεβαςμοφ ςτο διαφορετικό.
− Να διερευνιςουν τθ ςχζςθ τθσ λογοτεχνίασ με τθν κοινωνία, τθν ιςτορία και τουσ αγϊνεσ
του ανκρϊπου ανεξαρτιτωσ φφλου, κρθςκείασ, ιδεολογικισ ταυτότθτασ ι καταγωγισ.
− Να αξιολογοφν κατεςτθμζνεσ αντιλιψεισ και να λαμβάνουν κζςθ απζναντι ςτα κοινωνικά
ηθτιματα.
− Να αςκοφνται ςτθν κριτικι κεϊρθςθ των κειμζνων, ϊςτε να μάκουν να αναηθτοφν τα
αίτια που οδθγοφν ςτισ κοινωνικζσ πακογζνειεσ και τθν περιβαλλοντικι ανιςορροπία,
αλλά και τα κίνθτρα τθσ ανκρϊπινθσ δράςθσ που οδθγοφν ςτθ δθμιουργία του
πολιτιςμοφ.
− Να μακαίνουν να διαλζγονται και να ςυνεργάηονται κατά τθν επεξεργαςία των κειμζνων
και να αναηθτοφν ερμθνευτικζσ απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που κζτουν τα κείμενα.
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4. Η καλλιζργεια τθσ φιλαναγνωςίασ ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ
Επιμζρουσ τόχοι
Οι μακθτζσ/-τριεσ επιδιϊκεται:
− Να εξοικειωκοφν με το λογοτεχνικό βιβλίο και να αποκτιςουν τθ ςυνικεια τθσ
ανάγνωςθσ.
− Να εμπλακοφν ςε παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ, με αφετθρία το αναγιγνωςκόμενο κάκε
φορά λογοτεχνικό κείμενο, ϊςτε να δθμιουργείται ςτθ ςχολικι τάξθ ατμόςφαιρα
επικοινωνιακισ ελευκερίασ και ψυχαγωγίασ.
− Να ςυμμετζχουν ςε ομάδεσ ανάγνωςθσ πζραν του ςχολείου και να ευνοοφν με τθ δράςθ
τουσ τθ ςυνεργατικι ςχολικι εργαςία.
− 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 ςε δραςτθριότθτεσ που προάγουν τθ φιλαναγνωςία.
− Να αξιοποιοφν ψθφιακά εργαλεία και να εμπλζκονται ςε ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ
ανάγνωςθσ, δθμιουργικισ γραφισ, καλλιτεχνικισ δράςθσ, διαδικτυακισ επικοινωνίασ και
ςτον χϊρο τθσ βιβλιοκικθσ του ςχολείου.
Προςδοκϊμενα Αποτελζςματα
Θ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ ςτισ Αϋ και Βϋ τάξεισ Γυμναςίου ειςάγει και μυεί
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςτθν ανάγνωςθ και ςτθν εξοικείωςθ με τθ γλϊςςα και τον κόςμο
τθσ λογοτεχνίασ. Στθ Γϋ Γυμναςίου επιδιϊκεται θ περαιτζρω εξζλιξθ τθσ αναγνωςτικισ
επάρκειασ των μακθτϊν/-τριϊν και θ αξιοποίθςθ τθσ προθγοφμενθσ αναγνωςτικισ τουσ
εμπειρίασ για κριτικι ερμθνεία των κειμζνων. Γενικά ςτο Γυμνάςιο, επομζνωσ,
προςδοκοφμε οι μακθτζσ/-τριεσ:
− Να αγαπιςουν τθ λογοτεχνία και να μυθκοφν ςτθν ανάγνωςθ και τθν ακρόαςθ των
κειμζνων.
− Να αιςκανκοφν τθ χαρά τθσ βιωματικισ ςυμμετοχισ και τθσ εκφραςτικισ-δθμιουργικισ
γραφισ.
− Να βιϊςουν τθν αιςκθτικι απόλαυςθ που προςφζρει θ λογοτεχνία ϊςτε να εντάξουν τθν
ανάγνωςι τθσ ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ.
− Να αποβοφν δθμιουργικοί/-ζσ αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ και να διαμορφϊςουν αιςκθτικά
κριτιρια που κα αξιοποιθκοφν ωσ ερείςματα για ποιοτικι ηωι.
− Να καλλιεργιςουν τθ γλωςςικι τουσ δυναμικι απολαμβάνοντασ τισ επινοιςεισ των
λογοτεχνϊν και ςυνειδθτοποιϊντασ τθ ςυμβολι τουσ ςτθ διαμόρφωςθ και ςτθν εξζλιξθ
τθσ γλϊςςασ.
− Να καλλιεργιςουν τθν κριτικι τουσ ικανότθτα, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αξιολογοφν ι να
αμφιςβθτοφν κατεςτθμζνεσ αντιλιψεισ και κοινωνικά ςτερεότυπα.
− Να αποκτιςουν ςταδιακά ςυνείδθςθ ενεργοφ και δθμοκρατικοφ πολίτθ, που
υπεραςπίηεται τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και αγωνίηεται για τθν προςταςία του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ.
− Να αντιλθφκοφν ότι χρειάηονται τθ λογοτεχνία, γιατί με αυτιν αποκτοφν εμπειρίεσ
χριςιμεσ για να κατανοιςουν τον εαυτό τουσ και τον κόςμο.
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Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
1.Το μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ ςτο Γυμνάςιο περιλαμβάνει αντιπροςωπευτικά
κείμενα τθσ νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ και μεταφραςμζνα κείμενα τθσ παγκόςμιασ
λογοτεχνίασ. Επιλζγονται κείμενα λογοτεχνϊν που αντιπροςωπεφουν τθ λογοτεχνικι μασ
παράδοςθ αλλά και νεότερων και ςφγχρονων δθμιουργϊν.
Εκτόσ από ποιθτικά, πεηογραφικά και κεατρικά κείμενα, περιλαμβάνονται επίςθσ ςτίχοι
τραγουδιϊν, γκράφικ νόβελσ, κόμικσ. Υποςτθρικτικά για όλα τα παραπάνω είδθ
αξιοποιείται οπτικοακουςτικό ι άλλο ψθφιακό υλικό (πχ. ταινίεσ, κεατρικζσ παραςτάςεισ
ςε βιντεοςκοπθμζνθ μορφι, ζργα από τον χϊρο των αναπαραςτατικϊν και των πλαςτικϊν
τεχνϊν, μουςικι).
2.Βαςικά κριτιρια επιλογισ των κειμζνων ςυνιςτοφν: θ λογοτεχνικι τουσ αξία και θ
δυνατότθτά τουσ να υπθρετιςουν τουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ. Τα λογοτεχνικά κείμενα
επιλζγονται με κριτιρια τθν πρόκλθςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν/-τριϊν, τθν
προϊκθςθ τθσ φιλαναγνωςίασ και τθν καλλιζργεια τθσ δθμιουργικισ και τθσ κριτικισ
ςκζψθσ. Θ κάκε τάξθ αντιμετωπίηεται αυτόνομα:
α. Θ Α' Γυμναςίου είναι ειςαγωγικι τάξθ. Σε αυτι δίνεται ζμφαςθ περιςςότερο ςτθν
ανάγνωςθ/ακρόαςθ λογοτεχνικϊν ζργων και λιγότερο ςτθν ερμθνευτικι προςζγγιςθ.
Επιδιϊκεται, δθλαδι, πρωτίςτωσ θ επαφι των μακθτϊν/-τριϊν με τον λογοτεχνικό λόγο και
με κείμενα λαϊκισ ςοφίασ να αποτελζςει εμπειρία ψυχαγωγικι.
β. Στθ Βϋ Γυμναςίου τα διδαςκόμενα κείμενα είναι πιο ςφνκετα και εκτενζςτερα.
Επιδιϊκεται οι μακθτζσ/-τριεσ να επικοινωνιςουν δθμιουργικότερα με τθ λογοτεχνία και
αξιοποιϊντασ τθν εμπειρία τθσ προθγοφμενθσ τάξθσ να αςκθκοφν ςτθν κατανοοφςα
ανάγνωςθ και ςτθν παραγωγι προφορικοφ και γραπτοφ λόγου.
γ. Στθ Γϋ Γυμναςίου οι μακθτζσ/-τριεσ μελετοφν ςυςτθματικότερα τα λογοτεχνικά κείμενα
και ειςάγονται ςτθν κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ και τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ αλλαγισ τθσ
νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ ςτθν πορεία του χρόνου. Θ διάταξθ των κειμζνων είναι ιςτορικογραμματολογικι και ζχει ωσ πυρινα των επιλογϊν τθν παρουςίαςθ του ζργου αξιόλογων
δθμιουργϊν, ςχολϊν, γενεϊν και τεχνοτροπιϊν και αφορά κεματικζσ που ενδιαφζρουν
ιδιαίτερα τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ και εμπίπτουν ςτον παραςτατικό κφκλο τουσ.
δ. Σε ςυνεργαςία με τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, οι διδάςκοντεσ/-ουςεσ ζχουν τθ δυνατότθτα
να κάνουν και τισ δικζσ τουσ επιλογζσ λογοτεχνικϊν κειμζνων για ανάγνωςθ και
επεξεργαςία μζςα ςτθν τάξθ.
Σφμφωνα με τα ανωτζρω, θ ανάγνωςθ/ακρόαςθ/ερμθνεία και θ παραγωγι λόγου
αποτελοφν κεμελιϊδθ κεματικά πεδία του γνωςτικοφ αντικειμζνου. Θ γνωςτικι διάςταςθ,
θ ψυχαγωγικι λειτουργία τθσ λογοτεχνίασ και θ δθμιουργία κοινότθτασ αναγνωςτϊν
ςυμπλθρϊνουν και δίνουν δυνατότθτεσ για πολφτροπθ ανάγνωςθ των κειμζνων.
3. Θ διδαςκαλία ςε κάκε τάξθ οργανϊνεται ςε κφκλουσ ανάγνωςθσ και μελζτθσ που
περιλαμβάνουν τόςο ςυςτάδεσ κειμζνων γφρω από ζνα κοινό κζμα όςο και αυτοτελι
εκτενι ζργα (μυκιςτόρθμα, ςυλλογι διθγθμάτων, ποιθτικι ςυλλογι, νουβζλα, κεατρικό
ζργο), κατάλλθλα επιλεγμζνα, ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ δυνατότθτεσ και τισ ανθςυχίεσ
των εφιβων και να προωκοφν τον ςτοχαςμό.
Στισ τάξεισ Αϋ και Βϋ διδάςκονται διθγιματα, νουβζλεσ, αποςπάςματα από μυκιςτοριματα,
ποιιματα ςθμαντικϊν δθμιουργϊν από τον Καβάφθ ζωσ ςιμερα, δθμοτικά τραγοφδια,
παραμφκια, μφκοι, παροιμίεσ. Στθ Γ' τάξθ τα λογοτεχνικά κείμενα κα παρουςιάηονται ςε
χρονολογικι ςειρά (με αφετθρία τθν επτανθςιακι ςχολι) με βάςθ ιςτορικογραμματολογικά κριτιρια ςε μία ςυλλογι Κειμζνων Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ. Επικυμθτι
είναι θ επαφι του/τθσ μακθτι/-τριασ με ποικιλία κειμζνων.
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4. Θ διδαςκαλία του αυτοτελοφσ εκτενοφσ ζργου. Για τθ Γϋ Γυμναςίου, εφόςον είναι εφικτό,
το αυτοτελζσ κεατρικό κείμενο μπορεί να προςφζρεται και με δυνατότθτα
πραγματοποίθςθσ κεατρικισ παράςταςθσ.
5. Πςον αφορά τισ γνϊςεισ για τθ λογοτεχνία, επιδιϊκεται οι εκπαιδευτικοί να μυιςουν
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριζσ τουσ ςε αυτζσ, «οικοδομϊντασ» τθ γνϊςθ από τα απλοφςτερα ςτα
πιο ςφνκετα, πάντα εξ αφορμισ τθσ προςζγγιςθσ κειμζνων, με φειδϊ ςτθ χριςθ τθσ
μεταγλϊςςασ και με γνϊμονα το επίπεδο γνωςτικισ ετοιμότθτασ των μακθτϊν/-τριϊν.
Σταδιακά, κα ενςωματϊνονται γνϊςεισ και όροι που κρίνονται απαραίτθτοι για τθν
ανάγνωςθ των κειμζνων. Συγκεκριμζνα το περιεχόμενο του γνωςτικοφ αντικειμζνου
οργανϊνεται ωσ εξισ:

Οργάνωςθ περιεχομζνου του γνωςτικοφ αντικειμζνου
Αϋ Γυμναςίου

Βϋ Γυμναςίου

Γϋ Γυμναςίου

Συςτάδεσ κειμζνων (ποίθςθ,
διιγθμα, απόςπαςμα
μυκιςτοριματοσ, μφκοι,
παραμφκια, παροιμίεσ, ςτίχοι
τραγουδιϊν, κόμικσ)
και
αυτοτελζσ εκτενζσ ζργο
(μυκιςτόρθμα, κεατρικό ζργο,
νουβζλα, ςυλλογι
διθγθμάτων, γκράφικ νόβελ)

Συςτάδεσ κειμζνων (ποίθςθ,
διιγθμα, απόςπαςμα
μυκιςτοριματοσ, ςτίχοι
τραγουδιϊν, κόμικσ)
και
αυτοτελζσ εκτενζσ ζργο
(μυκιςτόρθμα, κεατρικό ζργο,
νουβζλα, ςυλλογι
διθγθμάτων, γκράφικ νόβελ)

Συλλογή λογοτεχνικών κειμζνων
(ποιθτικϊν, πεηϊν και
κεατρικϊν) παρουςιαηόμενων
ςε χρονολογικι ςειρά, με βάςθ
ιςτορικο-γραμματολογικά
κριτήρια, τθν
αντιπροςωπευτικότθτα των
δθμιουργϊν, τθν ποιότθτα των
ζργων και τθν καταλλθλότθτά
τουσ βάςει των προτεινόμενων
κεμάτων
και
αυτοτελζσ εκτενζσ ζργο
(κεατρικό)

Άξονεσ
προβλθματιςμοφ
Κοινωνικι ηωι

Εξερεφνθςθ

Αυτογνωςία

Αϋ Γυμναςίου
Θζματα

Βϋ Γυμναςίου

Γϋ Γυμναςίου

Θζματα

Θζματα

Εγϊ, ο Άλλοσ
(φιλία – αγάπθ –
αλτρουιςμόσ –
ξενοφοβία)
Φανταςία, περιπζτεια
και παιχνίδι

Οικουμενικζσ αξίεσ,
κοινωνικά
προβλιματα

Ανκρϊπινα
δικαιϊματα, δράςεισ
και πρωτοβουλίεσ

Ο τόποσ μου, ο
κόςμοσ, το ταξίδι

Εφθβεία, ιρωεσ και
θρωίδεσ

Ταυτότθτεσ,
διλιμματα και
προκλιςεισ
Γνϊςεισ για τον
κόςμο:
 θ ςυνομιλία
πραγματικότθτασ
και μυκοπλαςίασ
 θ επιςτθμονικι και
θ τεχνολογικι
ανάπτυξθ και οι
επιπτϊςεισ τθσ

Θ δθμιουργία του
πολιτιςμοφ και θ
ποιότθτα τθσ ηωισ
Θ μνιμθ και ο χρόνοσ –
θ ευκφνθ του
ανκρϊπου
Γνϊςεισ για τον
κόςμο:
 θ πολυπλοκότθτα
των ανκρϊπινων
ςχζςεων
 οι ςτάςεισ ηωισ και
οι επιλογζσ του
ανκρϊπου
 τα πολιτιςμικά

Γνϊςεισ για τον
κόςμο:
 τα ςφγχρονα
κοινωνικά ηθτιματα
και θ λογοτεχνικι
τουσ αξιοποίθςθ
 θ ςχζςθ με τουσ
άλλουσ
 θ παιδικι και
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εφθβικι θλικία ςτο
κοντινό παρελκόν
και το παρόν

Γνϊςεισ για τθ
λογοτεχνία:
 τα ςτοιχεία του
αφθγθματικοφ
κειμζνου (θ ζννοια
του χρόνου, ςκθνικό,
πλοκι, χαρακτιρεσ)
 τα χαρακτθριςτικά
των λογοτεχνικϊν
προςϊπων
 τα βαςικά
χαρακτθριςτικά του
λόγου τθσ ποίθςθσ
 ειςαγωγι ςτον
ποιθτικό λόγο
 λογοτεχνία και
κεατρικζσ τεχνικζσ

ςτον ςφγχρονο
κόςμο
 θ ςχζςθ του
ανκρϊπου με τθ
φφςθ και το
περιβάλλον
Γνϊςεισ για τθ
λογοτεχνία:
 τα δομικά ςτοιχεία
του αφθγθματικοφ
κειμζνου (θ ζννοια
του χρόνου,
ςκθνικό, πλοκι,
χαρακτιρεσ), θ
ςυλλειτουργία τουσ
 το ικοσ και θ
δράςθ των
χαρακτιρων ωσ
ςτοιχείων δόμθςθσ
του μυκοπλαςτικοφ
κειμζνου
 θ ποίθςθ και τα
χαρακτθριςτικά του
ποιθτικοφ λόγου
(εικόνεσ, ρυκμόσ,
μεταφορικι χριςθ
του λόγου)
 τα χαρακτθριςτικά
του κεατρικοφ
κειμζνου (μφκοσ,
δραματικά
πρόςωπα, πράξεισ
και ςκθνζσ)

αγακά και θ ςθμαςία
τουσ για τθ ηωι μασ
 θ ςχζςθ του
ανκρϊπου με το
παρελκόν / θ αξία
τθσ μνιμθσ
Γνϊςεισ για τθ
λογοτεχνία:
 τα δομικά ςτοιχεία
του αφθγθματικοφ
κειμζνου, θ
ςυλλειτουργία τουσ
και θ ερμθνεία του
κζματοσ/υπόκεςθσ/
ςεναρίου
 θ οργάνωςθ του
αφθγθματικοφ
κειμζνου (αφθγθτισ/
χαρακτιρεσ/ χρονικά
επίπεδα)
 τα λογοτεχνικά
πρόςωπα και θ
ςυνάντθςθ με αυτά
 θ δομι και θ
πολυςθμία του
ποιθτικοφ λόγου
 τα λογοτεχνικά
μοτίβα και τα
λογοτεχνικά
ςφμβολα
 θ λειτουργία και θ
αξία των κεατρικϊν
διαλόγων και
μονολόγων
 ειςαγωγι ςτα
λογοτεχνικά είδθ

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ - ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
Γενικζσ αρχζσ
Θ φφςθ του μακιματοσ τθσ Λογοτεχνίασ υποδεικνφει διδακτικι προςζγγιςθ που
αντιμετωπίηει τθ μάκθςθ ωσ ενεργθτικι, εποικοδομθτικι και ςυνεργατικι διαδικαςία. Θ
ερμθνεία του κειμζνου και θ μφθςθ ςτον κόςμο τθσ λογοτεχνίασ, γενικότερα, ζχει, όπωσ και
κάκε μορφι μάκθςθσ, ανακαλυπτικό χαρακτιρα. Οι μακθτζσ/-τριεσ προςλαμβάνουν και
ερμθνεφουν τα λογοτεχνικά κείμενα όχι ωσ μεμονωμζνα άτομα, αποκομμζνα από το
κοινωνικό τουσ περιβάλλον, αλλά ωσ μζλθ μιασ ευρφτερθσ αναγνωςτικισ και ερμθνευτικισ
κοινότθτασ, που χαρακτθρίηεται από κάποιεσ κοινζσ κοινωνικζσ αναπαραςτάςεισ και
ερμθνευτικζσ ςυμβάςεισ. Επομζνωσ, ο/θ εκπαιδευτικόσ είναι αναγκαίο να προκαλεί και να
διερευνά τισ ανταποκρίςεισ των μακθτϊν/-τριϊν, να αξιοποιεί τα βιϊματά τουσ και να
ενιςχφει τθν αλλθλεπίδραςθ μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ. Μζςω διαλογικϊν και διαδραςτικϊν
μορφϊν διδαςκαλίασ αναδεικνφει τισ διαφορετικζσ αναγνωςτικζσ ταυτότθτεσ των
μακθτϊν/-τριϊν, όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται από το κοινωνικο-πολιτιςμικό τουσ
περιβάλλον αλλά και από τθν ιδιοςυγκραςία τουσ, ενιςχφει τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ
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μακθςιακι διαδικαςία και καλλιεργεί τθν πνευματικι, ςυναιςκθματικι και θκικι τουσ
ανάπτυξθ.
Με αυτό το πλαίςιο, ηθτοφμενο είναι θ διδαςκαλία του λογοτεχνικοφ κειμζνου να
δθμιουργιςει ευνοϊκό περιβάλλον μάκθςθσ, μζςα ςτο οποίο κα ενκαρρφνονται οι
διαφορετικζσ αναγνϊςεισ, κα διερευνϊνται οι ποικίλεσ ερμθνευτικζσ εκδοχζσ και κα
καλλιεργείται ο κριτικόσ ςτοχαςμόσ, ζτςι ϊςτε θ ανάγνωςθ και μελζτθ των λογοτεχνικϊν
κειμζνων να αποβαίνει αποτελεςματικι, ενδιαφζρουςα και απολαυςτικι. Θ ανάγνωςη ςε
ςυνδυαςμό με τθ δημιουργική γραφή, τισ θεατρικζσ τεχνικζσ/διακαλλιτεχνικζσ δράςεισ και
τθν καλλιζργεια τθσ φιλαναγνωςίασ αποτελοφν βαςικοφσ πυλϊνεσ του ςυνολικοφ
ςχεδιαςμοφ μάκθςθσ και διδαςκαλίασ τθσ λογοτεχνίασ ςτο Γυμνάςιο.
Διδακτικι μεκοδολογία
Ρροκειμζνου να οργανϊςει ο/θ εκπαιδευτικόσ τθ διδαςκαλία του/τθσ ζτςι ϊςτε να
κζςει τον μακθτι και τθ μακιτρια ςτο κζντρο τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, προτείνεται να
αξιοποιιςει τα εργαλεία τθσ Θεωρίασ τθσ Λογοτεχνίασ και των Θεωριϊν τθσ Μάκθςθσ.
Σε πρϊτθ φάςθ, προτείνεται θ ςυνεργατικι μάκθςθ ςυνδυαςτικά με τθν
άμεςθ/κατευκυνόμενθ διδαςκαλία. Θ εναλλαγι των δφο αυτϊν διδακτικϊν μεθόδων κατά
τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ ςυμβάλλει ςτθν αξιοποίθςθ των πλεονεκτθμάτων τουσ και
προςδίδει ποικιλία ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα, που κρατά ηωντανό το ενδιαφζρον των
μακθτϊν/-τριϊν. Για τθ διδαςκαλία του λογοτεχνικοφ κειμζνου ςυνιςτϊνται οι διαλογικζσ
μορφζσ. Στθν προςζγγιςθ του κειμζνου ο/θ εκπαιδευτικόσ ζχει ρόλο υποςτθρικτικό και
διαμεςολαβθτικό και ςτοχεφει ςτθν ουςιαςτικι επικοινωνία των μακθτϊν/-τριϊν με το
κείμενο.
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ καλείται, επιπλζον, να επιλζξει εκείνεσ τισ διδακτικζσ ενζργειεσ /
δραςτθριότθτεσ που κα οδθγιςουν τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να βιϊςουν τα κείμενα, να τα
κατανοιςουν, να τουσ αποδϊςουν νόθμα και, εντζλει, να τα απολαφςουν. Για τον λόγο
αυτό, προτείνεται θ αξιοποίθςθ κειμενοκεντρικϊν ςυνδυαςτικά με αναγνωςτικοκεντρικζσ
και ςθμειωτικζσ ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ. Στο πλαίςιο των παραδειγμάτων αυτϊν
διερευνάται το τι λζει το κείμενο, ποφ και πώσ το λζει, με ςκοπό να αςκθκεί ο/θ μακθτισ/τρια, αναγνϊςτθσ/-ςτρια ςτθν αξιολόγθςθ και κατανόθςθ του λογοτεχνικοφ λόγου και ςτθν
πολυεπίπεδθ ανάγνωςθ.
Ρροτείνουμε, επομζνωσ, τθν κατ’ εναλλαγι αξιοποίθςθ:
α. τθσ ερμηνευτικήσ μεθόδου, ςφμφωνα με τθν οποία θ πράξθ τθσ ανάγνωςθσ απαιτεί μια
ςυνεχι κίνθςθ ανάμεςα ςτα μζρθ και ςτο όλο, προκειμζνου να κατανοθκεί και να
ερμθνευκεί το κείμενο,
β. τρόπων, τεχνικϊν και μεκοδικϊν κατευκφνςεων που απορρζουν:
− από τισ αναγνωςτικζσ θεωρίεσ, όπου το ενδιαφζρον ςτρζφεται ςτο πϊσ ο/θ ίδιοσ/-α ο/θ
αναγνϊςτθσ/-ςτρια προςλαμβάνει το λογοτεχνικό κείμενο με βάςθ τα προςωπικά
του/τθσ βιϊματα, τισ αναπαραςτάςεισ από τισ οποίεσ εμφορείται ωσ μζλοσ μιασ
ερμηνευτικήσ κοινότητασ ι τθν ενεργοποίθςθ των οριηόντων εμπειρίασ και προςδοκίασ,
− από τθ Νζα Κριτική θεωρία, ςφμφωνα με τθν οποία αξιοποιείται θ ενδοκειμενική
ανάγνωςη ειδικά για τθ διδαςκαλία των ποιθμάτων,
− από τισ κεωρίεσ που ςυγκροτοφν τθν Αφηγηματολογία, ειδικά για τα πεηά κείμενα (π.χ.
λειτουργικι αξιοποίθςθ αφθγθματικϊν τρόπων, ρόλων, χαρακτιρων).
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Από τθ κεωρία ςτθν πράξθ
Ρροκειμζνου να επιτφχει ο/θ εκπαιδευτικόσ τθν ουςιαςτικι επαφι των μακθτϊν/τριϊν με το λογοτεχνικό κείμενο και να μθν καταλιξει να υπαγορεφει «ζτοιμεσ» ερμθνείεσ,
προτείνουμε τθν άςκθςθ ςτθ χριςθ διδακτικϊν μοντζλων, τα οποία αντλοφν τον
προςανατολιςμό, τισ μορφζσ και τουσ τρόπουσ διδαςκαλίασ από τισ κεωρίεσ λογοτεχνίασ
που προαναφζρκθκαν. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να εναλλάςςει ι να ςυνδυάηει τα
διδακτικά μοντζλα/παραδείγματα που ακολουκοφν:
1) Το μοντζλο που αξιοποιεί τον «ερμηνευτικό κφκλο» μζςα από το ςχιμα: όλο – μζρθ –
όλο.
2) Σο παράδειγμα τθσ αναγνωςτικήσ ανταπόκριςησ, το οποίο ςτοχεφει ςτθν ενεργοποίθςθ
των ανταποκρίςεων των μακθτϊν/-τριϊν και ςτθν αξιοποίθςθ των βιωμάτων τουσ
προκειμζνου να αποδϊςουν νόθμα ςτο κείμενο και να δθμιουργιςουν τα δικά τουσ
κείμενα.
3) Το παράδειγμα τησ τετραπλήσ ανάγνωςησ, το οποίο ςυνιςτά εφαρμογι τθσ Νζασ
Κριτικήσ και υποδεικνφει τθν ενδοκειμενικι ανάγνωςθ, κατά τθν οποία δεν αξιοποιοφνται
εξωκειμενικά ςτοιχεία (όπωσ πλθροφορίεσ για τον/τθν ποιθτι/-τρια και τθν εποχι του/τθσ).
Τα παραπάνω μοντζλα/παραδείγματα διδαςκαλίασ μποροφν ‒και ενδείκνυται‒ να
χρθςιμοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ ενεργθτικισ/διαλογικισ διδαςκαλίασ που υπθρετεί τθ
ςυνεργατικι μάκθςθ.
Η ςυνεργατικι μάκθςθ ωσ προτεινόμενθ διδακτικι ςτρατθγικι
Θ ςυνεργατικι μάκθςθ προκρίνεται για τθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ, διότι απθχεί
τισ αρχζσ τθσ ενεργθτικισ μάκθςθσ. Δθμιουργεί ςτα παιδιά κίνθτρα για τθν απόκτθςθ
γνϊςεων μζςω τθσ δράςθσ και ενδείκνυται για ςφνκετεσ νοθτικζσ διεργαςίεσ, όπωσ είναι θ
ερμθνεία τθσ λογοτεχνίασ. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ είναι ςκόπιμο να ςχεδιάςει και να οργανϊςει
εξαρχισ τον τρόπο λειτουργίασ των ομάδων, ορίηοντασ αρμοδιότθτεσ και παρζχοντασ
κίνθτρα προκειμζνου να εξαςφαλίςει πραγματικι ςυνεργαςία μεταξφ των μακθτϊν/-τριϊν.
Πποιο διδακτικό ςχζδιο και αν διαμορφϊςει ο/θ εκπαιδευτικόσ, είναι ανάγκθ να ζχει
κατά νου, πζρα από τισ γενικζσ αρχζσ διδαςκαλίασ τθσ λογοτεχνίασ, κάποιεσ πρακτικζσ που
καλό είναι να διατρζχουν τθν κακθμερινότθτα τθσ διδακτικισ πράξθσ. Αρχικά, είναι
αναγκαίο να επιμζνει ςτθν άςκθςθ και ενίςχυςθ τθσ εκφραςτικισ ανάγνωςθσ από τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ. Επιπλζον, ιδιαίτερθ κζςθ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία κατζχει θ άςκθςθ ςτθ
δθμιουργικι γραφι, θ οποία ξεκινά με απλζσ δραςτθριότθτεσ αρχικά, που εξελίςςονται και
προςαρμόηονται ςτο είδοσ των κειμζνων και ςτθν θλικία των παιδιϊν. Ακόμθ, επιλζγεται θ
παιγνιϊδθσ προςζγγιςθ του λογοτεχνικοφ κειμζνου μζςα από δραςτθριότθτεσ/εργαςίεσ
που τζρπουν και κινθτοποιοφν τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. Τζλοσ, ο/θ εκπαιδευτικόσ
ενκαρρφνεται να χρθςιμοποιεί μζςα διδαςκαλίασ πζραν του διδακτικοφ βιβλίου για τθν
υποςτιριξθ τθσ ανάγνωςθσ, τθν ενίςχυςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν/-τριϊν και τθ
διακεματικι προςζγγιςθ των κειμζνων. Τζτοια μζςα είναι οι εικόνεσ (π.χ. πίνακεσ
ηωγραφικισ, φωτογραφίεσ), οι θχογραφθμζνεσ αναγνϊςεισ από τουσ/τισ ίδιουσ/-εσ τουσ/τισ
ςυγγραφείσ/ποιθτζσ/-τριεσ ι από θκοποιοφσ, οι κινθματογραφικζσ ταινίεσ, οι
βιντεοςκοπθμζνεσ κεατρικζσ παραςτάςεισ, οι μελοποιθμζνεσ εκδοχζσ των κειμζνων.
Σθμαντικι ενίςχυςθ προςφζρουν οι τεχνικζσ τθσ Ραιδαγωγικισ του Θεάτρου ςτο να
εμπλζκονται οι αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ μακθτζσ/-τριεσ ςτθ διαδικαςία βίωςθσ του κόςμου των
κειμζνων, ςτθ δθμιουργικι γραφι, ςτον διάλογο με τα κείμενα και τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/τριζσ τουσ (πεδίο κοινότητασ αναγνωςτών/-ςτριών).
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Ο/Θ εκπαιδευτικόσ οργανϊνει τθ διδαςκαλία του εκτενοφσ αυτοτελοφσ λογοτεχνικοφ
ζργου ςτθ ςχολικι τάξθ αξιοποιϊντασ και τθ μζκοδο πρότηεκτ. Θ διδακτικι προςζγγιςθ
προτείνεται να διαρκεί τρεισ μινεσ περίπου και να αναπτφςςεται ςε τρεισ φάςεισ (πριν,
κατά τθ διάρκεια και μετά τθν ανάγνωςθ). Θ ανάκλθςθ των βιωμάτων, θ ενεργοποίθςθ τθσ
υπάρχουςασ γνϊςθσ και θ πρόκλθςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν/-τριϊν (και μζςω
ποικίλου οπτικοακουςτικοφ υλικοφ) ακολουκείται από τθ ςταδιακι ανάγνωςθ και μελζτθ
του βιβλίου εντόσ τθσ ςχολικισ τάξθσ, θ οποία ςυνοδεφεται από φφλλα εργαςίασ (ίδια ι
διαφορετικά για κάκε ομάδα). Θ επεξεργαςία του λογοτεχνικοφ ζργου ολοκλθρϊνεται με τθ
δθμιουργικι ζκφραςθ των μακθτϊν/-τριϊν (γραπτι, προφορικι, κεατρικι, εικαςτικι).
Θ προςζγγιςθ του εκτενοφσ αυτοτελοφσ κειμζνου προςφζρεται για τθν αξιοποίθςθ
τρόπων και πρακτικϊν τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ με αποτζλεςμα να δίνει κίνθτρα
ςε όλουσ/-εσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. Επίςθσ, με τθν υιοκζτθςθ τθσ διδαςκαλίασ του
εκτενοφσ αυτοτελοφσ κειμζνου δίνονται ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό
για αξιοποίθςθ τθσ «αντεςτραμμζνθσ/ανάςτροφθσ» διδακτικισ πράξθσ.
Συμπεραςματικά, θ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ είναι μία διαδικαςία ιδιαίτερα
ςφνκετθ. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ καλείται να δθμιουργεί, με τισ μεκοδολογικζσ του/τθσ
επιλογζσ, ςυνκικεσ που κα επιτρζπουν ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ να αντιμετωπίηουν τθν
αναγνωςτικι και ερμθνευτικι προςζγγιςθ ωσ πρόκλθςθ, ωσ δθμιουργικό πρόβλθμα και ωσ
παιχνίδι. Σκοπόσ είναι θ ςχολικι τάξθ να μετατραπεί ςταδιακά ςε μια πλουραλιςτικι και
αναςτοχαςτικι κοινότθτα ενεργθτικϊν και κριτικϊν αναγνωςτϊν και αναγνωςτριϊν που κα
εξελιχκοφν, εντζλει, ςε εγγράμματουσ, ελεφκερα ςκεπτόμενουσ και ςυνειδθτοφσ πολίτεσ.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Εκπαιδευτικό πλαίςιο και ο ρόλοσ τθσ αξιολόγθςθσ
Με τον όρο «αξιολόγθςθ» ςτο μάκθμα τθσ λογοτεχνίασ αναφερόμαςτε ςε ζνα
ςφνολο προςεκτικά ςχεδιαςμζνων ενεργειϊν του/τθσ εκπαιδευτικοφ και ςε μια ςειρά
διαδικαςιϊν που εκτείνονται χρονικά ςε όλο το ςχολικό ζτοσ, αποτελϊντασ αναπόςπαςτο
μζροσ τθσ διδαςκαλίασ. Θ αξιολόγθςθ ςυνιςτά ςυνεχι και ςφνκετθ διαδικαςία που
διαπερνά ςυνολικά τθν εκπαιδευτικι πράξθ και τθν πορεία/εξζλιξθ τθσ μάκθςθσ.
Ειδικότερα, θ αξιολόγθςθ ςτο μάκθμα τθσ λογοτεχνίασ: α. επιδιϊκει να αναδείξει
τουσ διδακτικοφσ τρόπουσ που προωκοφν τθν κατανοοφςα ανάγνωςθ ςτο πλαίςιο τθσ
ςχολικισ τάξθσ ωσ αναγνωςτικισ κοινότθτασ, β. βοθκάει τον/τθν εκπαιδευτικό να
διαπιςτϊςει πόςο κατάλλθλεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ ςχολικι τάξθ είναι οι διδακτικζσ
μζκοδοι/ενζργειεσ που εφαρμόηει, γ. επιτρζπει ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό τθν
αναπροςαρμογι των διδακτικϊν ςτόχων και μεκόδων, επιδιϊκοντασ να βιϊςουν οι
μακθτζσ και οι μακιτριεσ τθν ανάγνωςθ τθσ λογοτεχνίασ ωσ ψυχαγωγικι και
ανκρωπογνωςτικι εμπειρία, δ. ςυμβάλλει ςτθν αυτογνωςία των μακθτϊν/-τριϊν και
αποςκοπεί ςτθν ενκάρρυνςθ και τθν ενδυνάμωςθ τθσ ςχζςθσ τουσ με τθ λογοτεχνία.
Δείκτεσ αξιολόγθςθσ
Στο μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ του Γυμναςίου αξιολογοφνται ωσ
προσ:
− τθν ενεργθτικι ακρόαςθ των κειμζνων,
− τον βακμό κατανόθςθσ των ποικίλων λογοτεχνικϊν κειμζνων ι και άλλων καλλιτεχνικϊν
δθμιουργθμάτων που αξιοποιοφνται ςτο μάκθμα,
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− τον βακμό ςυνειδθτοποίθςθσ τθσ ιδιαίτερθσ φφςθσ του λογοτεχνικοφ λόγου και του
πολιτιςμικοφ ρόλου τθσ λογοτεχνίασ,
− τθ δυνατότθτα αναγνϊριςθσ τθσ αιςκθτικισ λειτουργίασ των ποιθτικϊν τρόπων,
− τθν αναγνϊριςθ και τθν κατανόθςθ βαςικϊν αφθγθματικϊν δομϊν και τεχνικϊν,
− τθν ποιότθτα και τθ ςυνοχι του παραγόμενου προφορικοφ και γραπτοφ λόγου για το
κείμενο,
− τθν κριτικι προςζγγιςθ των ιδεϊν των λογοτεχνικϊν κειμζνων,
− τθν ετοιμότθτα για διάλογο και επικοινωνία με τα κείμενα και τουσ/τισ ςυναναγνϊςτεσ/ςτριεσ,
− τθ ςυμβολι ςτισ ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ,
− τθν ανάπτυξθ τθσ φιλαναγνωςίασ και τθσ δθμιουργικισ γραφισ,
− τθν ενδυνάμωςθ τθσ ενςυναίςκθςισ τουσ.
Σρόποι και μζκοδοι αξιολόγθςθσ ςτθ Λογοτεχνία
Μποροφμε να διακρίνουμε τρεισ φάςεισ αξιολόγθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Λογοτεχνίασ ςτο
Γυμνάςιο ανάλογα με τουσ ςτόχουσ που υπθρετεί:
α. Αρχικι αξιολόγθςθ. Ρεριγράφει διερευνθτικζσ πρακτικζσ που υλοποιεί ο/θ
εκπαιδευτικόσ ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ ι κάκε Θεματικισ Ενότθτασ, προκειμζνου να
κατανοιςει τισ αναγνωςτικζσ εμπειρίεσ και τθν ετοιμότθτα των μακθτϊν και των
μακθτριϊν. Αυτζσ οι πρακτικζσ δίνουν πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για τον βακμό ετοιμότθτασ
των μακθτϊν/-τριϊν ςτο να προςεγγίηουν λογοτεχνικά κείμενα και να ανταποκρίνονται ςε
καλλιτεχνικά ερεκίςματα. Βοθκοφν, ζτςι, τον/τθν εκπαιδευτικό ςτθν επιλογι του
διδακτικοφ υλικοφ και ςτθν οργάνωςθ του διδακτικοφ χρόνου.
Θ αρχικι αυτι διερεφνθςθ κα βοθκιςει τον/τθν εκπαιδευτικό να εξατομικεφςει τθ μάκθςθ
και να αξιολογιςει, ςτθ ςυνζχεια, τον/τθ μακθτι/-τρια με κριτιριο τθν ανταπόκριςι
του/τθσ ςτουσ ςτόχουσ του μακιματοσ και τισ δεξιότθτεσ που αποκτικθκαν μζςω τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ κα είναι ςθμαντικζσ και για τα κριτιρια
διαμόρφωςθσ μακθτικϊν ομάδων και τθν αξιοποίθςθ τθσ ςυνεργατικισ διδαςκαλίασ.
β. Διαμορφωτικι αξιολόγθςθ. Ρροςδιορίηει κάκε τεχνικι αξιολόγθςθσ με τθν οποία ο/θ
εκπαιδευτικόσ επιδιϊκει να κατανοιςει τον βακμό ςτον οποίο οι μακθτζσ/-τριεσ
ανταποκρίνονται ςε μια ςυγκεκριμζνθ διδακτικι μζκοδο/πορεία/διαδικαςία ι περιεχόμενο
τθσ διδαςκαλίασ και αν αναπτφςςουν τισ προςδοκϊμενεσ δεξιότθτεσ από τθν επαφι τουσ
με τα λογοτεχνικά ζργα.
Θ αξιολόγθςθ ςτο μάκθμα τθσ λογοτεχνίασ αναδεικνφει τισ διδακτικζσ μεκόδουσ και
τεχνικζσ που αξιοποιοφν τθ διαλογικι φφςθ των λογοτεχνικϊν κειμζνων, καλλιεργοφν τισ
ερμθνευτικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν και ενιςχφουν τθν αυτενζργεια λαμβάνοντασ
υπόψθ τισ δυνατότθτζσ τουσ. Γι’ αυτόν τον ςκοπό, προτείνεται θ αξιολόγθςθ μζςω του
ατομικοφ φακζλου του/τθσ μακθτι/-τριασ, θ οποία επιτρζπει τθ ςυνολικι αποτίμθςθ τθσ
εμπλοκισ του/τθσ ςτισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ. Θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι ενιςχφει τισ
δεξιότθτεσ αυτοαξιολόγθςθσ των μακθτϊν/-τριϊν, κακϊσ τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να
αντιλθφκοφν τθν πορεία εξζλιξισ τουσ με βάςθ τθν ανταπόκριςι τουσ ςε ζνα ςφνολο
διαβακμιςμζνθσ δυςκολίασ δραςτθριοτιτων.
Στθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ εντάςςονται μια ςειρά από δραςτθριότθτεσ που
καλλιεργοφν τα αναγνωςτικά ενδιαφζροντα και τισ ερμθνευτικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν/-
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τριϊν, όπωσ: α. ατομικζσ ι ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ κατανόθςθσ και εμβάκυνςθσ ςτο
περιεχόμενο και ςτουσ τρόπουσ οργάνωςθσ του λογοτεχνικοφ κειμζνου, β. αςκιςεισ
παραγωγισ δθμιουργικοφ λόγου, γ. άλλεσ δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ ςε
ςχζςθ με τα λογοτεχνικά κείμενα (π.χ. δραματοποίθςθ, εικαςτικι ζκφραςθ), δ. ςχεδιαςμόσ
και υλοποίθςθ ςυνκετικϊν και δθμιουργικϊν εργαςιϊν -- (πρότηεκτ) ανά Θεματικι Ενότθτα,
ε. γραπτι δοκιμαςία τετραμινου κ.ά.
Ραρατίκενται ενδεικτικά οριςμζνα κριτιρια αποτίμθςθσ τθσ ατομικισ προςπάκειασ ςτισ
ομαδικζσ εργαςίεσ: α. ο βακμόσ ςυμμετοχικότθτασ και ςυνεργαςίασ του/τθσ μακθτι/-τριασ
με τον/τθν εκπαιδευτικό και τθν ομάδα του/τθσ, β. ο βακμόσ ενεργθτικισ ακρόαςθσ, γ. κατά
πόςο εκφράηει αποτελεςματικά ςκζψεισ και ςυναιςκιματα για τα λογοτεχνικά ζργα ςτον
προφορικό και τον γραπτό λόγο, δ. θ γνωςτικι ευελιξία και θ φανταςία, ε. οι γλωςςικζσ
δεξιότθτεσ και θ προςαρμογι του παραγόμενου λόγου ςτα χαρακτθριςτικά κάκε κειμζνου,
η. θ ςυμβολι του/τθσ ςτθν παρουςίαςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ ςτθν ολομζλεια.
γ. Σελικι αξιολόγθςθ. Θ αξιολόγθςθ μπορεί να ςυνδυάηεται και με άλλεσ μορφζσ
αποτίμθςθσ τθσ μακθτικισ ανταπόκριςθσ ςτουσ ςτόχουσ του μακιματοσ. Ιδιαίτερα, ςτθ Γϋ
Γυμναςίου κρίνεται απαραίτθτο να προςεγγίηεται αξιολογικά και παράλλθλο κείμενο.
Το τελικό κριτιριο αποτίμθςθσ μιασ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και τθσ ατομικισ ι
ςυλλογικισ προςπάκειασ είναι να βιϊςουν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ τθ λογοτεχνικι
ανάγνωςθ ςε όλεσ τισ διαςτάςεισ τθσ, ωσ μια εμπειρία ευχάριςτθ, διαλεκτικι, δθμιουργικι
και, εντζλει, απελευκερωτικι. Στθν αποτίμθςθ αυτισ τθσ επιδίωξθσ οι μακθτζσ/-τριεσ ςτο
τζλοσ κάκε ενότθτασ κειμζνων ι του αυτοτελοφσ κειμζνου, ςε ζνα ανοικτό και
μακθτοκεντρικό Ρρόγραμμα Σπουδϊν, ζχουν τθ δυνατότθτα, με τθ ςυνεργαςία και τθν
παρακίνθςθ των εκπαιδευτικϊν, να εκφζρουν γνϊμθ και κρίςθ για τθν αποτελεςματικότθτα
τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ, ϊςτε να υπάρχουν οι τρόποι για βελτιωτικι
ανατροφοδότθςθ.
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Βϋ Μζροσ
Β1. υγκεντρωτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν
Θεματικά
Πεδία

Θεματικζσ
Ενότθτεσ

ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ – ΓΤΜΝΑΙΟ
τόχοι
Αϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

1.
Ανάγνωςθ/
ακρόαςθ/
κατανόθςθ

1α.
Προςζγγιςθ
κειμζνου

1β. Ενότθτα
κειμζνων

2.
Παραγωγι
λόγου

1γ.
Αυτοτελζσ
εκτενζσ
κείμενο
2α.
Προφορικόσ,
γραπτόσ,

Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Με τθ διδαςκαλία τθσ Λογοτεχνίασ ςτο Γυμνάςιο επιδιϊκεται
ςταδιακά οι μακθτζσ/-τριεσ:
Να αςκθκοφν ςυςτθματικά ςτθν εκφραςτικι και κατανοοφςα
ανάγνωςθ και ςτθν ενεργθτικι ακρόαςθ των λογοτεχνικϊν
κειμζνων.
Να ζρκουν ςε επαφι με τθν πολιτιςμικι τουσ κλθρονομιά αλλά και
με διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ και τισ αξίεσ τουσ, ϊςτε να
αναπτφξουν πνεφμα μετριοπάκειασ, ανοχισ και ςεβαςμοφ ςτο
διαφορετικό.
Να μακαίνουν να διαλζγονται και να ςυνεργάηονται κατά τθν
επεξεργαςία των κειμζνων και να αναηθτοφν ερμθνευτικζσ
απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που κζτουν τα κείμενα.
Να κατανοιςουν ότι ο/θ κάκε αναγνϊςτθσ/-ςτρια προςλαμβάνει
διαφορετικά τα κείμενα λόγω τθσ πολυςθμίασ τθσ λογοτεχνικισ
γραφισ και των διαφορετικϊν εμπειριϊν του/τθσ.
Να αφομοιϊςουν Να αφομοιϊςουν
ςταδιακά
ζννοιεσ-κλειδιά και
ζννοιεσ-κλειδιά
όρουσ με τουσ
και όρουσ με
οποίουσ
τουσ οποίουσ
προςεγγίηουμε τθ
μιλάμε για τθ
λογοτεχνία.
λογοτεχνία.
Να ζρχονται ςε επαφι
Να διατυπϊνουν Να εξετάηουν με
με ςυςτάδεσ κειμζνων
ερωτιματα για
κριτικά ερωτιματα
που ζχουν κοινι
το περιεχόμενο
τισ ςχζςεισ των
κεματικι.
των κειμζνων.
κειμζνων.
Να αξιοποιοφν τισ εμπειρίεσ τουσ ωσ
ομιλθτζσ/-τριεσ, αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ ι
κοινωνικά υποκείμενα και να
διατυπϊνουν τισ προςδοκίεσ τουσ για τθν
εξζλιξθ τθσ υπόκεςθσ, του ςεναρίου, του
πλαιςίου δράςθσ.
Να διαβάηουν τα κείμενα υπό το πρίςμα
τθσ ςφγκριςθσ, ςυνεξζταςθσ ι
αντιπαραβολισ τουσ, ζτςι ϊςτε να
διακρίνουν τα ιδιαίτερα γνωρίςματά τουσ
ωσ προσ το είδοσ και το φφοσ, τθν
τεχνοτροπία, τισ ιδιαίτερεσ ςυμβάςεισ, το
αξιακό περιεχόμενο.
Να εξοικειωκοφν με τα κφρια χαρακτθριςτικά του αυτοτελοφσ,
εκτενοφσ λογοτεχνικοφ ζργου ωσ προσ τθν πλοκι, τον χωροχρόνο
του, τουσ χαρακτιρεσ και τισ ιδζεσ του.
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
εκπαιδευτικοφσ τουσ ςε γραπτζσ και προφορικζσ δραςτθριότθτεσ
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ψθφιακόσ
λόγοσ

2β.
Δθμιουργικι γραφι

2γ. Κριτικι
λειτουργία

3. Γνωςτικι
διάςταςθ
του
μακιματοσ
τθσ
Λογοτεχνίασ

3α. Από τα
κείμενα
ςτθν
κατανόθςθ
και χριςθ
ορολογίασ

που προάγουν τθ φιλαναγνωςία.
Να μοιράηονται τισ ςκζψεισ και τισ προςδοκίεσ τουσ για τθν εξζλιξθ
τθσ υπόκεςθσ, του ςεναρίου, του πλαιςίου δράςθσ.
Να αξιοποιοφν ψθφιακά εργαλεία και να εμπλζκονται ςε
ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ διαδικτυακισ επικοινωνίασ.
Να μεταπλϊθουν με τον δικό τουσ τρόπο τα λογοτεχνικϊ κείμενα,
μορφοποιώντασ δημιουργικϊ προςωπικϋσ εμπειρίεσ και ιδϋεσ.
Να πειραματίηονται ςτθ δθμιουργία και δικϊν τουσ λογοτεχνικϊν
κειμζνων, αξιοποιϊντασ τθν αναγνωςτικι τουσ εμπειρία.
Να εμπλζκονται ςε δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ γραφισ και μζςω
τθσ αξιοποίθςθσ ψθφιακϊν εργαλείων.
Να μακαίνουν να διαλζγονται και να ςυνεργάηονται κατά τθν
επεξεργαςία των κειμζνων και να αναηθτοφν ερμθνευτικζσ
απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που κζτουν τα κείμενα.
Να αςκοφν κριτικι ςτα κείμενα αιτιολογϊντασ τα ςυναιςκιματά
τουσ και τισ ςκζψεισ τουσ.
Να προβλθματίηονται και να ςυηθτοφν για
Να αξιολογοφν
κοινωνικά ηθτιματα.
κατεςτθμζνεσ
αντιλιψεισ και να
λαμβάνουν κζςθ
απζναντι ςτα
κοινωνικά ηθτιματα.
Να ευαιςκθτοποιοφνται ςε κοινωνικά και
Να αςκοφνται ςτθν
περιβαλλοντικά ηθτιματα.
κριτικι κεϊρθςθ των
κειμζνων, ϊςτε να
μάκουν να αναηθτοφν
τα αίτια που οδθγοφν
ςτισ κοινωνικζσ
πακογζνειεσ και τθν
περιβαλλοντικι
ανιςορροπία, αλλά
και τα κίνθτρα τθσ
ανκρϊπινθσ δράςθσ
που οδθγοφν ςτθ
δθμιουργία του
πολιτιςμοφ.
Να ζρκουν ςε επαφι με τθν πολιτιςμικι τουσ κλθρονομιά αλλά και
με διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ και τισ αξίεσ τουσ, ϊςτε να
αναπτφξουν πνεφμα μετριοπάκειασ, ανοχισ και ςεβαςμοφ ςτο
διαφορετικό.
Να αντιλθφκοφν τθ ςχζςθ τθσ λογοτεχνίασ με τθν κοινωνία, τθν
ιςτορία και τουσ αγϊνεσ του ανκρϊπου ανεξαρτιτωσ φφλου,
κρθςκείασ, ιδεολογικισ ταυτότθτασ ι καταγωγισ.
Να αναγνωρίηουν Να αναγνωρίηουν τα
ςταδιακά τα είδθ είδθ και τισ
και τισ ςυμβάςεισ ςυμβάςεισ του
του λογοτεχνικοφ λογοτεχνικοφ λόγου.
λόγου.
Να διακρίνουν τα
ιδιαίτερα γνωρίςματα
των κειμζνων ωσ
προσ το είδοσ και το
φφοσ, τθν
τεχνοτροπία, τισ
ιδιαίτερεσ ςυμβάςεισ,
το αξιακό
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τθσ
λογοτεχνίασ

5. Κοινότθτα
αναγνωςτϊν
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3β. Από τα
κείμενα ςτθ
Γραμματολογικιιςτορικι
πορεία τθσ
λογοτεχνίασ

3γ.
Γλωςςικζσ
επιλογζσ και
λειτουργίεσ
4α.
Βιωματικι
ανάγνωςθ
και
αιςκθτικι
απόλαυςθ

4β.
Θεατρικό
παιχνίδι,
κεατρικζσ
τεχνικζσ,
δραματοποίθςθ με
αφετθρία
τα κείμενα
4γ.
Διακαλλιτεχνικι
διερεφνθςθ,
αξιοποίθςθ
5α.
Διάλογοσ με
τα κείμενα,
με τουσ
ςυναναγνϊςτεσ, με το
διαδίκτυο
5β.
Προςανατολιςμόσ ςτθ
φιλαναγνωςία
5γ.
Ομαδικζσ
ςυνεργατι-

περιεχόμενο.
Να ςυνδζουν τα
κείμενα, ανάλογα με
τθν περίπτωςθ, με
τθν εποχι που
γράφτθκαν και να
εκφζρουν γνϊμθ για
τθ διαχρονικότθτα
των νοθμάτων τουσ
και τθ ςχζςθ τουσ με
τον ιςτορικό ορίηοντα
του παρόντοσ.
Να καλλιεργιςουν το γλωςςικό τουσ αίςκθμα, αςκοφμενοι/-εσ ςτον
προφορικό και ςτον γραπτό λόγο, μιλϊντασ χάρη ςτα, με και για τα
κείμενα και μετζχοντασ ςε δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ γραφισ.
Να γνωρίςουν και να κατανοιςουν τον κόςμο ςτον οποίο
παραπζμπουν τα λογοτεχνικά κείμενα και να ευαιςκθτοποιθκοφν
ωσ αναπτυςςόμενοι άνκρωποι για τα επιτεφγματα και τα πάκθ του
ανκρϊπου.
Να απολαμβάνουν ακουςτικά τα κείμενα ωσ αναγνϊςματα και ςτθ
μελοποιθμζνθ, αν υπάρχει, εκδοχι τουσ.
Να εξοικειωκοφν ςταδιακά με τθ λογοτεχνικι γλϊςςα, για να
μάκουν να απολαμβάνουν τθ λογοτεχνία ωσ αιςκθτικό αγακό.
Να ομιλοφν για τα κείμενα χωρίσ τον φόβο του λάκουσ.
Να βιϊνουν τθ λογοτεχνικι ατμόςφαιρα αποςταςιοποιοφμενοι/-εσ
ι ταυτιηόμενοι/-εσ με πρόςωπα των κειμζνων.
Να αξιοποιοφν κεατρικζσ τεχνικζσ, αναλαμβάνοντασ ρόλουσ με βάςθ
τα κείμενα και να μετακινοφνται από το άλλοτε ςτο τϊρα, από το
εδϊ ςτο αλλοφ.
Να «παίηουν» με τθν ανάγνωςθ των κειμζνων προεκτείνοντασ
καταςτάςεισ ι ςχζςεισ και τροφοδοτϊντασ με κειμενικά ερεκίςματα
τθ φανταςία και τθ δθμιουργικότθτά τουσ.

Να χρθςιμοποιοφν με αφετθρία τα κείμενα τθ φανταςία τουσ για
τθν παραγωγι άλλων μορφϊν τζχνθσ, π.χ. κεατρικϊν παραςτάςεων,
εικαςτικϊν ζργων, μουςικϊν ςυνκζςεων, κινθματογραφικϊν
δθμιουργιϊν, αξιοποιϊντασ και τισ νζεσ τεχνολογίεσ.
Να τροφοδοτοφν με τισ ερωτιςεισ και τισ απορίεσ τουσ τον διάλογο
με και για τα κείμενα, ϊςτε να καλλιεργείται θ κριτικι ςκζψθ και θ
ενςυναίςκθςθ των ςυμμετεχόντων/-ουςϊν.

Να εξοικειωκοφν με το λογοτεχνικό βιβλίο και να αποκτιςουν τθν
αγάπθ και τθ ςυνικεια τθσ ανάγνωςθσ.

Να εμπλακοφν ςε παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ, με αφετθρία το
αναγιγνωςκόμενο κάκε φορά λογοτεχνικό κείμενο, ϊςτε να
δθμιουργείται ςτθ ςχολικι τάξθ ατμόςφαιρα επικοινωνιακισ
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κζσ δράςεισ

ελευκερίασ και ψυχαγωγίασ.
Να ςυμμετζχουν ςε ομάδεσ ανάγνωςθσ πζραν του ςχολείου και να
ευνοοφν με τθ δράςθ τουσ τθ ςυνεργατικι ςχολικι εργαςία.
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 δαςκάλουσ/εσ τουσ ςε δραςτθριότθτεσ που προάγουν τθ φιλαναγνωςία.
Να ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ ςτο πλαίςιο δραςτθριοτιτων
ανάγνωςθσ, ζρευνασ, δθμιουργικισ γραφισ, καλλιτεχνικισ δράςθσ,
αξιοποιϊντασ και ψθφιακά εργαλεία (και ςτον χϊρο τθσ
βιβλιοκικθσ του ςχολείου).
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Β2. Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν
Λογοτεχνία – Αϋ Γυμναςίου
Θεματικά
Πεδία

1. Ανάγνωςθ/
ακρόαςθ/
κατανόθςθ

Θεματικζσ
Ενότθτεσ

Προςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
 Να απολαμβάνουν
ακουςτικά τα κείμενα
ωσ αναγνϊςματα και
να αςκοφνται ςτθν
εκφραςτικι και
κατανοοφςα
ανάγνωςθ.

1α. Ρροςζγγιςθ
κειμζνου

1β. Ενότθτα κειμζνων

1γ. Αυτοτελζσ κείμενο

 Να εντοπίηουν
μορφολογικά και
κεματικά
χαρακτθριςτικά του
λογοτεχνικοφ
κειμζνου και να
προβλθματίηονται για
τον τρόπο με τον
οποίο θ λογοτεχνία
αποδίδει τον κόςμο
και τθν ανκρϊπινθ
εμπειρία.
 Να αναπτφξουν τθν
ικανότθτα να
διερευνοφν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ςτο κζμα ι
ςτον τρόπο ζκφραςθσ
ανάμεςα ςτα κείμενα
μιασ ενότθτασ.
 Να εντοπίηουν τθν
αλλθλουχία των
γεγονότων ςτα
λογοτεχνικά κείμενα.
 Να αςκοφνται ςτθν
ανάγνωςθ και
κατανόθςθ του
εκτενοφσ αυτοτελοφσ
λογοτεχνικοφ
κειμζνου ωσ
ολότθτασ.
 Να αξιοποιοφν τισ
δικζσ τουσ
προχπάρχουςεσ
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Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 Διαβάηουν με εκφραςτικό
τρόπο ςτθ ςχολικι τάξθ
λογοτεχνικά ζργα που
ανικουν ςε διαφορετικά γζνθ
και είδθ, π.χ. μελετοφν ζνα
απόςπαςμα από τθ «Νινζτ»
τθσ Η. Σαρι και διατυπϊνουν
δφο ερωτιματα που κρίνουν
ότι ςχετίηονται με τον
χαρακτιρα τθσ
πρωταγωνίςτριασ ι
περιγράφουν τθν κοινωνία
τθσ εποχισ.
 Ρροςεγγίηουν ςυςτάδεσ
κειμζνων με ανάλογο κζμα ι
μορφολογικά χαρακτθριςτικά
και μζςω ατομικϊν ι
ομαδικϊν δραςτθριοτιτων
αναπτφςςεται θ αυτενζργεια
και ο διάλογοσ ςτθν
αναγνωςτικι κοινότθτα τθσ
τάξθσ, π.χ. διαβάηουν το
ποίθμα «Για ζνα παιδί που
κοιμάται» τθσ Δ. Χ.
Χριςτοδοφλου και το
απόςπαςμα από το ζργο τθσ
Μ. Κλιάφα «Ο δρόμοσ για τον
παράδειςο είναι μακρφσ» και
εντοπίηουν ςθμεία του
κειμζνου που φαίνεται θ
ςυμπεριφορά των ανκρϊπων
που επιτίκενται ςτθ Βερόνικα
και ςτο παιδί του ποιιματοσ.
 Εντοπίηουν και ςχολιάηουν
τθν αλλθλουχία των
γεγονότων ςτα λογοτεχνικά
κείμενα, π.χ. διαβάηουν «Τα
ςτενά παποφτςια» τθσ Η.
Σαρι και τοποκετοφν τα
γεγονότα και τισ αναμνιςεισ
του κεντρικοφ ιρωα ςε
χρονολογικι ςειρά.
 Ενκαρρφνονται από τον/τθν
εκπαιδευτικό να
διατυπϊνουν κρίςεισ, ωσ
άτομα ι ομάδεσ.
 Αςκοφνται ςτθν
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1. Ανάγνωςθ/
ακρόαςθ/
κατανόθςθ

2. Παραγωγι
λόγου

γνϊςεισ και
αναγνωςτικζσ
εμπειρίεσ ςτθν
ερμθνεία του
αυτοτελοφσ κειμζνου.
 Να καλλιεργοφν τθν
ενςυναίςκθςι τουσ
με το να μπαίνουν
ςτθ κζςθ των
λογοτεχνικϊν
χαρακτιρων και να
ταυτίηονται μαηί τουσ
ι να
διαφοροποιοφνται.

2α. Ρροφορικόσ,
γραπτόσ και ψθφιακόσ
λόγοσ

2β. Δθμιουργικι γραφι

2γ. Κριτικι λειτουργία

 Να παράγουν
προφορικό, γραπτό
και ψθφιακό λόγο ςε
ςχζςθ με τα
λογοτεχνικά κείμενα
ι και τα άλλα
καλλιτεχνικά ζργα
που προςεγγίηονται
ςτθ ςχολικι τάξθ.
 Να οδθγοφνται από
τον καταιγιςμό ιδεϊν
και τθν ελεφκερθ
ζκφραςθ απόψεων
ςτον διάλογο.
 Να εκφράηουν με
δθμιουργικό λόγο τισ
δικζσ τουσ ιδζεσ,
ςκζψεισ,
ςυναιςκιματα και
βιϊματα.
 Να ενιςχφουν τθ
φανταςία και τισ
γλωςςικζσ τουσ
δεξιότθτεσ, ζτςι ϊςτε
μζςα ςε κλίμα
πειραματιςμοφ,
παιγνιϊδουσ
εξερεφνθςθσ και
ελευκερίασ να
μεταπλάκουν
πρωτότυπα κείμενα
που προςεγγίηονται
ςτθ ςχολικι τάξθ.

 Να εντοπίηουν και
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τεκμθρίωςθ των απόψεων
που εκφράηουν για τα
κείμενα με βάςθ
ςυγκεκριμζνα αποςπάςματα
που δικαιολογοφν τθν
ερμθνευτικι τουσ
προςζγγιςθ, π.χ. διαβάηουν
«Το ψζμα» τθσ Η. Σαρι και
εντοπίηουν φράςεισ ι
προτάςεισ που
περιγράφουν/εξθγοφν τουσ
λόγουσ που οδηγούν την
ϋφηβη ηρωίδα ςτο ψϋμα.
 Διαβάηουν ζνα
μυκιςτόρθμα και εξθγοφν
ποιοι λογοτεχνικοί
χαρακτιρεσ τοφσ αρζςουν και
γιατί.
 Αςκοφνται ςτθν παραγωγι
όλων των μορφϊν του λόγου,
π.χ. διαβάηουν απόςπαςμα
από το μυκιςτόρθμα «Ο
μεγάλοσ περίπατοσ του
Ρζτρου» τθσ Α. Ηζθ και
ςυνκζτουν, ανά ομάδα, ζνα
ςφντομο κείμενο, ςτο οποίο
αναλφουν πϊσ οι ςυνκικεσ
ηωισ κατά τθ γερμανικι
Κατοχι επθρεάηουν και
διαμορφϊνουν τον
χαρακτιρα του
πρωταγωνιςτι.
 Ραροτρφνονται ςτθν
ζμπρακτθ κατανόθςθ τθσ
λειτουργίασ των ποικίλων
εκφραςτικϊν τρόπων και
τεχνικϊν μζςα από τθν
επιλεκτικι αξιοποίθςι τουσ
ςε δικά τουσ κείμενα
δθμιουργικισ γραφισ, π.χ.
διαβάηουν το ποίθμα του Γ.
Βαρβζρθ «Ωδι ςτθ χαρά» και
γράφουν ζνα μικρό διιγθμα
ςε τρίτο πρόςωπο ςτο οποίο
αφθγοφνται μια ιςτορία
πραγματικισ φιλίασ ανάμεςα
ςε ςυνομιλικοφσ τουσ.
 Μετατρζπουν ζνα ποίθμα,
π.χ. το «Πνειρο καλοκαιρινοφ
μεςθμεριοφ» (απόςπαςμα)
του Γ. ίτςου, ςε
αφθγθματικό κείμενο ι
γράφουν ζνα δικό τουσ
ποίθμα «με τον τρόπο» (à la
manière de) του ποιθτι.
 Αςκοφνται ςυςτθματικά
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2. Παραγωγι
λόγου

3. Γνωςτικι
διάςταςθ του
μακιματοσ τθσ
Λογοτεχνίασ

να ςχολιάηουν
ςυγκεκριμζνεσ
πλθροφορίεσ ςτο
κείμενο που τουσ/τισ
βοθκοφν να
εμβακφνουν
ςταδιακά ςτον εαυτό
τουσ και τον κόςμο.
 Να
ευαιςκθτοποιοφνται
ωσ αναπτυςςόμενοι
άνκρωποι για τα
επιτεφγματα και τα
πάκθ του ανκρϊπου
μζςω τθσ ενεργθτικισ
ανάγνωςθσ και
ακρόαςθσ.

3α. Από τα κείμενα
ςτθν κατανόθςθ και
χριςθ ορολογίασ

 Να εξοικειωκοφν
ςταδιακά με τουσ
εκφραςτικοφσ και
αφθγθματικοφσ
τρόπουσ που
αξιοποιοφν οι
λογοτζχνεσ.

3β. Από τα κείμενα ςτθ
Γραμματολογικιιςτορικι πορεία τθσ
λογοτεχνίασ

 Να εντοπίζουν
εκείνα τα ςημεία των
κειμϋνων που
αποτυπώνουν το
ιςτορικό και
κοινωνικό
περιβϊλλον τησ
δρϊςησ των ηρώων.

3γ. Γλωςςικζσ επιλογζσ
και λειτουργίεσ

 Να διακρίνουν τισ
διαφορετικζσ
γλωςςικζσ και
υφολογικζσ επιλογζσ
των ςυγγραφζων.
 Να εντοπίηουν
λζξεισ ι φράςεισ του
κειμζνου που του
προςδίδουν ζνα

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

μζςω τθσ ερμθνείασ των
λογοτεχνικϊν κειμζνων και
τθσ αναςτοχαςτικισ
διαδικαςίασ ςτθν αναγνϊριςθ
των διαχρονικϊν αξιϊν που
προβάλλουν τα λογοτεχνικά
ζργα, π.χ. διαβάηουν το
διιγθμα «Τα κόκκινα
λουςτρίνια» τθσ Ει. Μάρρα
και καλοφνται να
ςκιαγραφιςουν τουσ
χαρακτιρεσ των θρϊων και
τισ ςχζςεισ που
αναπτφςςονται μεταξφ τουσ.
 Διαβάηουν τα λογοτεχνικά
κείμενα και ςυηθτοφν για τα
κοινωνικά προβλιματα και
τισ προκλιςεισ τθσ
πραγματικότθτασ, π.χ.
διαβάηουν διθγιματα από τθ
ςυλλογι διθγθμάτων
«Μπροςτά ςτο ίδιο ποτάμι»
του Νικ. Βρεττάκου και
ςυηθτοφν για τισ επιπτϊςεισ
του πολζμου ςτισ ηωζσ
παιδιϊν από όλο τον κόςμο.
 Μακαίνουν ςταδιακά να
εντοπίηουν ςτοιχεία
αφιγθςθσ, φφουσ και
εκφραςτικϊν τρόπων για τθν
κατανόθςθ του περιεχομζνου
των κειμζνων, π.χ. εντοπίηουν
λζξεισ ςτο λαϊκό παραμφκι
«Το πιο γλυκό ψωμί», που
φανερϊνουν τα γνωρίςματα
τθσ λαϊκισ αφιγθςθσ.
 Διαβάηουν τα λογοτεχνικά
κείμενα ζτςι ϊςτε να
γνωρίηουν και να κατανοοφν
τθ «ςυνομιλία» τθσ
λογοτεχνίασ με τθν Ιςτορία,
π.χ. διαβάηουν το κλζφτικο
τραγοφδι «Του Μάρκου
Μπότςαρθ» και διερευνοφν
το ιςτορικό υπόβακρο του
κειμζνου.
 Εντοπίηουν ςτα κείμενα
ςτοιχεία γλϊςςασ και φφουσ,
π.χ. εντοπίηουν λόγιεσ λζξεισ
ςτο ποίθμα του Αλ.
Ραπαδιαμάντθ «Στθν
Ραναγία τθ Σαλονικιά».
 Σχολιάηουν τισ τεχνικζσ του
χιοφμορ ι τθσ ςάτιρασ ςε ζνα
λογοτεχνικό κείμενο, π.χ.
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4.
Ψυχαγωγικι
λειτουργία τθσ
λογοτεχνίασ
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4α. Βιωματικι
ανάγνωςθ και
αιςκθτικι απόλαυςθ

4β. Θεατρικό παιχνίδι,
κεατρικζσ τεχνικζσ,
δραματοποίθςθ με
αφετθρία τα κείμενα

4γ. Διακαλλιτεχνικι
διερεφνθςθ,
αξιοποίθςθ

ςυγκεκριμζνο φφοσ
και να εξοικειϊνονται
με τθ λειτουργία τουσ
μζςα ςτα κείμενα.
 Να εξοικειϊνονται
ςταδιακά με τθ
γλϊςςα των
αφθγθματικϊν και
ποιθτικϊν κειμζνων.
 Να κατανοοφν τθ
ςχζςθ ανάμεςα ςτθ
λογοτεχνία, τθ φφςθ
και τθν κοινωνία
βιϊνοντασ με
ενςυναίςκθςθ τα
κείμενα μζςα από τισ
ποικίλεσ
αφθγθματικζσ φωνζσ.

 Να ζρκουν ςε
επαφι με βαςικά
ςτοιχεία κεατρικισ
τεχνικισ και
δραματοποίθςθσ,
όπωσ θ χριςθ των
διαλόγων, θ διαίρεςθ
του κειμζνου ςε
ςκθνζσ, οι
ςκθνοκετικζσ οδθγίεσ.
 Να βιϊνουν τθ
λογοτεχνικι
ατμόςφαιρα μζςα
από τθν αξιοποίθςθ
τθσ δραματικισ
ζκφραςθσ, των
δραματικϊν τεχνικϊν
και ςυμβάςεων.
 Να υιοκετοφν
τρόπουσ και τεχνικζσ
άλλων μορφϊν τζχνθσ
(ηωγραφικι, μουςικι,
κζατρο,
κινθματογράφοσ,
φωτογραφία, άλλα
ψθφιακά και εικονικά
περιβάλλοντα) για να
προςεγγίηουν
πολφπλευρα τα
λογοτεχνικά κείμενα.
 Να ζρκουν ςε

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

ςτον «Μικρό Νικόλα» των
Γκοςινί και Σενπζ.

 Εντοπίηουν ςτα κείμενα
λζξεισ και φράςεισ που
αποτυπϊνουν τθν ψυχικι και
ςυναιςκθματικι κατάςταςθ
των θρϊων και τισ
ςυςχετίηουν με τον
εκφραςτικό τρόπο απόδοςισ
τουσ από τον/τθ ςυγγραφζα,
π.χ. διερευνοφν τα εξελικτικά
ςτάδια ςτθν αλλαγι των
ςυναιςκθμάτων και τθσ
ςυμπεριφοράσ του βαςικοφ
ιρωα, του Σκρουτη, ςτο ζργο
«Χριςτουγεννιάτικθ ιςτορία»
του Κ. Ντίκενσ.
 Αςκοφνται ςτθν εκφραςτικι
ανάγνωςθ και διακρίνουν τον
διαφορετικό τρόπο
οργάνωςθσ των κειμζνων
ανάλογα με το λογοτεχνικό
είδοσ ςτο οποίο ανικουν.
 Αξιοποιοφν κεατρικζσ
τεχνικζσ, όπωσ τισ παγωμζνεσ
εικόνεσ και τθν παντομίμα.
 Δραματοποιοφν ςκθνζσ του
λογοτεχνικοφ κειμζνου και
αναλαμβάνουν ρόλουσ, π.χ.
διαβάηουν το απόςπαςμα
«Ριτςιρίκοι» από το ομϊνυμο
ζργο του Δ. Ψακά, χωρίηονται
ςε ομάδεσ και θ κάκε ομάδα
αναλαμβάνει να παρουςιάςει
ςτθν ολομζλεια με τον δικό
τθσ πρωτότυπο τρόπο το
περιςτατικό του ςαμποτάη
του γερμανικοφ φορτθγοφ
από τθν παρζα των παιδιϊν.

 Δθμιουργοφν εικαςτικά ι
μουςικά ζργα με αφορμι ζνα
αφιγθμα ι ζνα ποίθμα και
ςυνκζτουν ποιιματα ι
ιςτορίεσ με αφορμι εικαςτικά
ζργα ι μουςικζσ ςυνκζςεισ,
π.χ. δίνεται ο πίνακασ του Ν.
Γφηθ «Θ αποςτικιςθ» και
καλοφνται να γράψουν ζνα
κείμενο (ποιθτικό ι πεηό ι
μια ηωγραφιά) εμπνευςμζνο
από τον πίνακα.
 Συγκρίνουν λογοτεχνικά και
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4.
Ψυχαγωγικι
λειτουργία τθσ
λογοτεχνίασ

5. Κοινότθτα
αναγνωςτϊν

επαφι μζςω των
διαφορετικϊν
μορφϊν τζχνθσ με τθν
πολιτιςμικι τουσ
κλθρονομιά αλλά και
με διαφορετικοφσ
πολιτιςμοφσ και τισ
αξίεσ τουσ.

5α. Διάλογοσ με τα
κείμενα, με τουσ
ςυναναγνϊςτεσ, με το
διαδίκτυο

5β. Ρροςανατολιςμόσ
ςτθ φιλαναγνωςία

5γ. Ομαδικζσ
ςυνεργατικζσ δράςεισ

 Να αναγνωρίηουν
τα διαφορετικά είδθ
λογοτεχνικϊν
κειμζνων και να
αςκοφνται ςτθ
διατφπωςθ
ερωτθμάτων και
προβλθματιςμϊν για
κζματα/ηθτιματα
που ανακφπτουν από
τα ίδια τα κείμενα.
 Να εξοικειϊνονται
με τθν αναηιτθςθ και
τθ διαχείριςθ
πλθροφοριακοφ
υλικοφ από το
διαδίκτυο και να
αξιοποιοφν τα
ψθφιακά εργαλεία
για τθν ανάγνωςθ και
εξοικείωςι τουσ με τα
λογοτεχνικά κείμενα.
 Να απολαμβάνουν
το λογοτεχνικό βιβλίο
εντόσ και εκτόσ τάξθσ
και να αποκτοφν
αναγνωςτικζσ
ςυνικειεσ.
 Να εμπλζκονται ςε
παιγνιϊδεισ
δραςτθριότθτεσ
δθμιουργικισ
ζκφραςθσ και
γραφισ, που
ςυμβάλλουν ςτθν
καλλιζργεια τθσ
αγάπθσ για τθ
λογοτεχνία.
 Να ςυμμετζχουν
ενεργά ςε ομάδεσ
ανάγνωςθσ εντόσ και
εκτόσ του ςχολείου
και να ςυνεργάηονται
από κοινοφ για τθν

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

εικαςτικά ζργα ωσ προσ τουσ
διαφορετικοφσ κϊδικζσ τουσ,
π.χ. ςυγκρίνουν τον πίνακα
του Ν. Γφηθ «Το παραμφκι τθσ
γιαγιάσ» με το ομϊνυμο
ποίθμα του Ι. Ρολζμθ.
 Βλζπουν μια ταινία, π.χ. τθν
ταινία μικροφ μικουσ «The
present» (Το δϊρο) και
εκφράηουν ςκζψεισ και
ςυναιςκιματα.
 Εκφράηουν, προφορικά και
γραπτά, ςκζψεισ και απόψεισ
για ποικίλα ηθτιματα
κοινωνικοφ προβλθματιςμοφ,
όπωσ θ εκμετάλλευςθ τθσ
εργαςίασ των παιδιϊν, που
κίγονται ςε μια ενότθτα
λογοτεχνικϊν κειμζνων, π.χ.
«Σοφία» τθσ Η. Σαρι, «Πλιβερ
Τουίςτ» του Κ. Ντίκενσ.
 Συηθτοφν και αναπτφςςουν
επιχειριματα χωριςμζνοι/-εσ
ςε ομάδεσ υπζρ και κατά ενόσ
κζματοσ.
 Ανταλλάςςουν ιδζεσ και
απόψεισ για τα κείμενα μζςω
τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ (eclass) ι του ιςτολογίου (blog)
του μακιματοσ.

 Εκφράηουν ςκζψεισ και
ςυναιςκιματα για τα
λογοτεχνικά κείμενα που
διάβαςαν εντόσ τθσ ςχολικισ
τάξθσ και προτείνουν δικά
τουσ αναγνϊςματα
αιτιολογϊντασ τθν επιλογι
τουσ.
 Συηθτοφν για τα αγαπθμζνα
τουσ βιβλία και τα
παρουςιάηουν ςτθν
ολομζλεια τθσ τάξθσ.
 Συνκζτουν λογοτεχνικά
κείμενα και ςυμμετζχουν ςε
λογοτεχνικό διαγωνιςμό
εντόσ του ςχολείου και τθσ
τοπικισ κοινωνίασ.
 Συνεργάηονται ςε μικρζσ
ομάδεσ και παρουςιάηουν τα
βιβλία που επιλζγουν κάκε
φορά ι παράγουν κοινά
κείμενα δθμιουργικισ
γραφισ, π.χ. με αφετθρία μια
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παραγωγι κοινϊν
ζργων λόγου,
καλλιτεχνικισ
ζκφραςθσ,
πολυτροπικϊν
κειμζνων.

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

παράγραφο από το ζργο
ενόσ/μίασ ςυγγραφζα, τα
μζλθ τθσ ομάδασ
ςυμπλθρϊνουν διαδοχικά τθν
εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ.
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Θεματικά
Πεδία

1. Ανάγνωςθ/
ακρόαςθ/
κατανόθςθ
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ – Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενότθτεσ
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
 Να προςεγγίηουν
μζςω ερωτθμάτων το
περιεχόμενο των
κειμζνων,
ςυνειδθτοποιϊντασ
τθ ςυμβολι τθσ
λογοτεχνίασ ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ
πολιτιςμικισ
φυςιογνωμίασ κάκε
εποχισ.

1α. Ρροςζγγιςθ
κειμζνου

1β. Ενότθτα κειμζνων

 Να
αντιλαμβάνονται τον
εςωτερικό «διάλογο»
(διακειμενικότθτα)
που αναπτφςςεται
ανάμεςα ςτα
λογοτεχνικά ζργα.
 Να εξοικειωκοφν με
τθν πολυφωνία του
λογοτεχνικοφ λόγου,
ο οποίοσ αποτυπϊνει
αιςκθτικά τθ ςφνκετθ
φφςθ του ανκρϊπου
και του κόςμου που
τον περιβάλλει.

1γ. Αυτοτελζσ κείμενο

 Να αξιοποιοφν τισ
δικζσ τουσ
προχπάρχουςεσ
γνϊςεισ και
αναγνωςτικζσ
εμπειρίεσ ςτθν

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

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 Διαβάηουν με εκφραςτικό
τρόπο ςτθ ςχολικι τάξθ
λογοτεχνικά ζργα που
ανικουν ςε διαφορετικά γζνθ
και είδθ, ϊςτε να κατανοοφν
ζμπρακτα τθ ςθμαςία του
ρυκμοφ και τθν ποικιλία των
τρόπων απόδοςθσ τθσ
λογοτεχνικισ ζκφραςθσ, π.χ.
διαβάηουν εκφραςτικά τα
ποιιματα των Κ. Ουράνθ
«Ζνα καράβι φεφγει» και Οδ.
Ελφτθ «Ο ιλιοσ ο θλιάτορασ»
και ςυηθτοφν τισ ομοιότθτεσ
και τισ διαφορζσ ςτον ρυκμό,
ςτθ γλϊςςα και ςτο κζμα των
δφο κειμζνων.
 Εντοπίηουν και
αντιλαμβάνονται τισ
διακειμενικζσ ςχζςεισ, π.χ.
μεταξφ τθσ ποίθςθσ του Ν.
Γκάτςου και του δθμοτικοφ
τραγουδιοφ.
 Ρροςεγγίηουν ςυςτάδεσ
κειμζνων με ανάλογο κζμα ι
μορφολογικά χαρακτθριςτικά
και μζςω ατομικϊν ι
ομαδικϊν δραςτθριοτιτων
αναπτφςςεται θ αυτενζργεια
και ο διάλογοσ ςτθν
αναγνωςτικι κοινότθτα τθσ
τάξθσ, π.χ. διαβάηουν
αποςπάςματα από τα ζργα
«Κυριακάτικθ περιδιάβαςθ
ςτθν Ακινα» του Γ. Ιωάννου,
«Μενεξεδζνια πολιτεία» του
Α. Τερηάκθ, «Αςτραδενι» τθσ
Ε. Φακίνου και το ποίθμα
«Ρραγματογνωμοςφνθ» του
Χ. Λιοντάκθ και ςχολιάηουν
πϊσ το κάκε λογοτεχνικό
κείμενο αποδίδει
διαφορετικά τον τρόπο ηωισ
ςτθ ςφγχρονθ πόλθ.
 Αςκοφνται ςτθν
τεκμθρίωςθ των απόψεων
που εκφράηουν για τα
κείμενα με βάςθ
ςυγκεκριμζνα αποςπάςματα
που δικαιολογοφν τθν
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1. Ανάγνωςθ/
ακρόαςθ/
κατανόθςθ

2. Παραγωγι
λόγου

ερμθνεία του
αυτοτελοφσ κειμζνου.
 Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία τθσ
ςχζςθσ όλου-μζρουσ
ςτθ λογοτεχνία.

2α. Ρροφορικόσ,
γραπτόσ και ψθφιακόσ
λόγοσ

2β. Δθμιουργικι γραφι

 Να παράγουν
προφορικό, γραπτό
και ψθφιακό λόγο ςε
ςχζςθ με τα
λογοτεχνικά κείμενα
ι και τα άλλα
καλλιτεχνικά ζργα
που προςεγγίηονται
ςτθ ςχολικι τάξθ.
 Να διακρίνουν τα
ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά τθσ
κάκε μορφισ λόγου
και να προςαρμόηουν
τθν ζκφραςι τουσ
ανάλογα με τθ
δραςτθριότθτα.
 Να εκφράηονται με
ςαφινεια και ςυνοχι
αναφορικά με τα
εξεταηόμενα ζργα.
 Να υιοκετοφν αρχζσ
και καλζσ πρακτικζσ
του διαλόγου, όπωσ
να ςζβονται τθ
διαφορετικι ςτάςθ
και άποψθ των
ςυμμακθτϊν/-τριϊν
τουσ ςτθν προςζγγιςθ
των λογοτεχνικϊν
κειμζνων.
 Να οδθγοφνται από
τον καταιγιςμό ιδεϊν
και τθν ελεφκερθ
ζκφραςθ απόψεων
ςτον διάλογο.
 Να αναπτφςςουν τθ
φανταςία και τισ
γλωςςικζσ τουσ
δεξιότθτεσ και να
μεταπλάκουν
πρωτότυπα κείμενα
που προςεγγίηονται
ςτθ ςχολικι τάξθ.
 Να εκφράηουν με
δθμιουργικό λόγο τισ

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

ερμθνευτικι τουσ
προςζγγιςθ, π.χ. μελετοφν,
χωριςμζνοι/-εσ ςε ομάδεσ,
απόςπαςμα από τον «Λεωνι»
του Γ. Θεοτοκά και
επιςθμαίνουν ςθμεία που
δίνουν ςυγκεκριμζνεσ
πλθροφορίεσ για τθν εποχι
και τθν κοινωνικι
πραγματικότθτα.
 Αςκοφνται ςτθν παραγωγι
όλων των μορφϊν του λόγου,
π.χ. διαβάηουν το διιγθμα το
«Τριακοςτό πζναλτι» του Α.
Χιόνθ και ςχολιάηουν με
ποιουσ τρόπουσ θ επιλογι τθσ
πρωτοπρόςωπθσ αφιγθςθσ
επθρεάηει τθν άποψι τουσ
για τον αφθγθτι και ιρωα
τθσ ιςτορίασ.

 Αναπτφςςουν τθ φανταςία
τουσ ςυνκζτοντασ μια
μυκοπλαςτικι ιςτορία.
 Ραροτρφνονται ςτθν
ζμπρακτθ κατανόθςθ τθσ
λειτουργίασ των ποικίλων
εκφραςτικϊν τρόπων και
τεχνικϊν μζςα από τθν
επιλεκτικι αξιοποίθςι τουσ
ςε δικά τουσ κείμενα
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2. Παραγωγι
λόγου

δικζσ τουσ ιδζεσ,
ςκζψεισ,
ςυναιςκιματα και
βιϊματα.

2γ. Κριτικι λειτουργία

3.
Γνωςτικι
διάςταςθ του
μακιματοσ τθσ
Λογοτεχνίασ

3α. Από τα κείμενα
ςτθν κατανόθςθ και
χριςθ ορολογίασ

 Να αναπτφςςουν
ςτρατθγικζσ
κατανόθςθσ του
τρόπου με τον οποίο
τα λογοτεχνικά
κείμενα
αναπαριςτοφν τα
επιτεφγματα και τα
προβλιματα του
ςφγχρονου
ανκρϊπου.
 Να εξοικειϊνονται
ςταδιακά με τθν
ενεργθτικι
ανάγνωςθ, τθν
ακρόαςθ και τθν
ανταλλαγι απόψεων
ςτο πλαίςιο τθσ
κοινότθτασ
αναγνωςτϊν/-ςτριϊν.
 Να καλλιεργιςουν
τθν κριτικι τουσ
ικανότθτα, ϊςτε να
είναι ςε κζςθ να
αξιολογοφν ι να
αμφιςβθτοφν
κατεςτθμζνεσ
αντιλιψεισ και
κοινωνικά
ςτερεότυπα.
 Να εντοπίηουν ςτο
λογοτεχνικό κείμενο
τουσ εκφραςτικοφσ
και αφθγθματικοφσ
τρόπουσ που

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

δθμιουργικισ γραφισ, π.χ.
γράφουν ζνα δικό τουσ
ποίθμα ςε ελεφκερο ςτίχο
(τουλάχιςτον τζςςερισ
ςτίχουσ) που εκφράηει τα
όνειρά τουσ ι τουσ φόβουσ
τουσ για το μζλλον, αφοφ
ζχουν προςεγγίςει
ερμθνευτικά το ποίθμα του
Οδ. Ελφτθ «Είςαι νζοσ…» ι
διαβάηουν το ποίθμα του Χ.
Λ. Μπόρχεσ «Ζνα ποίθμα
ςτουσ φίλουσ» και
αφθγοφνται ςε πρϊτο
πρόςωπο τισ περιπζτειεσ
ενόσ/μιασ εφιβου/-θσ ςτθν
προςπάκειά του/τθσ να
ςτθρίξει ζναν/μια φίλο/-θ
του/τθσ ςε μια δφςκολθ
κατάςταςθ που
αντιμετωπίηει.
 Αςκοφνται ςυςτθματικά
μζςω τθσ ερμθνείασ των
λογοτεχνικϊν κειμζνων και
τθσ αναςτοχαςτικισ
διαδικαςίασ ςτθν αναγνϊριςθ
των διαχρονικϊν αξιϊν που
προβάλλουν τα λογοτεχνικά
ζργα, π.χ. διαβάηουν
ςυγκριτικά το ποίθμα του Ν.Α. Αςλάνογλου «Ακινα» και
το απόςπαςμα από τθ μελζτθ
του Σ. Σταυρίδθ για τθν
αςτικοποίθςθ ςτθν Ακινα και
ςυνκζτουν ζνα ςφντομο
κείμενο αναφορικά με τα
κοινά ηθτιματα που κίγονται
ι με βάςθ τθν ερμθνευτικι
προςζγγιςθ που ζγινε ςτο
κείμενο «Ζνασ αρικμόσ» του
Α. Τςζχοφ, ανά ομάδα
γράφουν ζνα ςφντομο
κείμενο για το πϊσ βλζπουν
τον εαυτό τουσ.

 Εντοπίηουν και αξιοποιοφν
ςτοιχεία αφιγθςθσ, φφουσ
και εκφραςτικϊν τρόπων για
τθν κατανόθςθ του
περιεχομζνου των κειμζνων,
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3.
Γνωςτικι
διάςταςθ του
μακιματοσ τθσ
Λογοτεχνίασ

4.
Ψυχαγωγικι
λειτουργία τθσ
λογοτεχνίασ

αξιοποιοφν οι
λογοτζχνεσ.

3β. Από τα κείμενα ςτθ
Γραμματολογικιιςτορικι πορεία τθσ
λογοτεχνίασ

 Να εντοπίηουν
εκείνα τα ςθμεία των
κειμζνων που
αποτυπϊνουν το
ιςτορικό και
κοινωνικό περιβάλλον
τθσ δράςθσ των
θρϊων.

3γ. Γλωςςικζσ επιλογζσ
και λειτουργίεσ

 Να καλλιεργιςουν
τθ γλωςςικι τουσ
δυναμικι
απολαμβάνοντασ τισ
επινοιςεισ των
λογοτεχνϊν και
ςυνειδθτοποιϊντασ
τθ ςυμβολι τουσ ςτθ
διαμόρφωςθ και ςτθν
εξζλιξθ τθσ γλϊςςασ.
 Να κατανοοφν τθ
ςχζςθ ανάμεςα ςτθ
λογοτεχνία, τθ φφςθ
και τθν κοινωνία
βιϊνοντασ με
ενςυναίςκθςθ τα
κείμενα μζςα από τισ
ποικίλεσ
αφθγθματικζσ φωνζσ.
 Να καταςτοφν
δθμιουργικοί και
κριτικοί αναγνϊςτεσ
ηθτθμάτων και
ςυμπεριφορϊν που
κίγει το κείμενο.

4α. Βιωματικι
ανάγνωςθ και
αιςκθτικι απόλαυςθ

4β. Θεατρικό παιχνίδι,
κεατρικζσ τεχνικζσ,
δραματοποίθςθ με
αφετθρία τα κείμενα

 Να κατανοοφν
βαςικά ςτοιχεία
κεατρικισ τεχνικισ
και δραματοποίθςθσ,
όπωσ θ χριςθ των
διαλόγων, θ διαίρεςθ
του κειμζνου ςε
ςκθνζσ, οι

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

π.χ. πϊσ θ χριςθ τθσ
πρωτοπρόςωπθσ αφιγθςθσ
ςτο ζργο «Τα ψάκινα
καπζλα» τθσ Μ. Λυμπεράκθ
κακιςτά τθν αφιγθςθ
βιωματικι.
 Διαβάηουν τα λογοτεχνικά
κείμενα ζτςι ϊςτε να
γνωρίηουν και να κατανοοφν
τθ «ςυνομιλία» τθσ
λογοτεχνίασ με το ιςτορικό
και κοινωνικό περιβάλλον,
π.χ. ςτο διιγθμα «Θ
κάλαςςα» από τα «Λόγια τθσ
πλϊρθσ» του Α. Καρκαβίτςα
ςχολιάηουν τθ ναυτικι
παράδοςθ του νθςιοφ του
αφθγθτι και τισ αντιξοότθτεσ
τθσ ηωισ των ναυτικϊν.
 Διακρίνουν τισ
διαφορετικζσ γλωςςικζσ και
υφολογικζσ επιλογζσ των
ςυγγραφζων, π.χ. ςυγκρίνουν
τα ποιιματα «Θ
Καλλιπάτειρα» του Λ. Μαβίλθ
και ζνα απόςπαςμα από τθν
«Ελζνθ» του Γ. ίτςου ωσ
προσ το περιεχόμενο, το φφοσ
και τθ γλϊςςα.
 Εντοπίηουν ςτα κείμενα
λζξεισ και φράςεισ που
αποτυπϊνουν τθν ψυχικι και
ςυναιςκθματικι κατάςταςθ
των θρϊων και τισ
ςυςχετίηουν με τον
εκφραςτικό τρόπο απόδοςισ
τουσ από τον/τθ ςυγγραφζα,
π.χ. διερευνοφν τα κίνθτρα
ενόσ ι περιςςότερων θρϊων
ςτο ζργο του Δ. Ψακά
«Ηθτείται ψεφτθσ».
 Εκφράηονται προφορικά ι
γραπτά δθμιουργϊντασ μια
ςκθνι ςυνάντθςθσ με τουσ
λογοτεχνικοφσ χαρακτιρεσ
και διερευνοφν, π.χ. με
μορφι ςυνζντευξθσ,
ςυγκεκριμζνεσ ςτάςεισ ηωισ.
 Αξιοποιοφν κεατρικζσ
τεχνικζσ, όπωσ τισ παγωμζνεσ
εικόνεσ και τθν παντομίμα.
 Δραματοποιοφν ςκθνζσ του
λογοτεχνικοφ κειμζνου και
αναλαμβάνουν ρόλουσ, π.χ.
ςκθνοκζτθσ/-τρια, θκοποιόσ,
ςκθνογράφοσ, μουςικόσ.
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4.
Ψυχαγωγικι
λειτουργία τθσ
λογοτεχνίασ

4γ. Διακαλλιτεχνικι
διερεφνθςθ,
αξιοποίθςθ

5. Κοινότθτα
αναγνωςτϊν

5α. Διάλογοσ με τα
κείμενα, με τουσ
ςυναναγνϊςτεσ, με το
διαδίκτυο

ςκθνοκετικζσ οδθγίεσ.
 Να ςυγκρίνουν το
κεατρικό με το
λογοτεχνικό ζργο και
να εντοπίηουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ.
 Να βιϊνουν τθ
λογοτεχνικι
ατμόςφαιρα μζςα
από τθν αξιοποίθςθ
τθσ δραματικισ
ζκφραςθσ, των
δραματικϊν τεχνικϊν
και ςυμβάςεων.
 Να υιοκετοφν
τρόπουσ και τεχνικζσ
άλλων μορφϊν τζχνθσ
(ηωγραφικι, μουςικι,
κζατρο,
κινθματογράφοσ,
φωτογραφία, άλλα
ψθφιακά και εικονικά
περιβάλλοντα) για να
προςεγγίηουν
πολφπλευρα τα
λογοτεχνικά κείμενα.
 Να ζρκουν ςε
επαφι μζςω των
διαφορετικϊν
μορφϊν τζχνθσ με τθν
πολιτιςμικι τουσ
κλθρονομιά αλλά και
με διαφορετικοφσ
πολιτιςμοφσ και τισ
αξίεσ τουσ.

 Να αναπτφςςουν
τθν ικανότθτα
κριτικισ ςκζψθσ και
ςχολιαςμοφ
διατυπϊνοντασ δικζσ
τουσ προτάςεισ για
ςτάςεισ και
ςυμπεριφορζσ που
επιλζγουν με αφορμι
τα κείμενα.
 Να κατανοοφν τθν
πολυςθμία των
κειμζνων μζςα από
τθν ζνταξι τουσ ςε
ομάδεσ ανάγνωςθσ
και να ςζβονται τισ
διαφορετικζσ κζςεισ

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

 Μετατρζπουν
αφθγθματικό κείμενο ςε
κεατρικό και το αντίςτροφο.

 Μετατρζπουν τα
λογοτεχνικά κείμενα ςε
πολυτροπικά με τθ χριςθ
πολφμορφου
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ,
όπωσ εικαςτικά ζργα,
φωτογραφίεσ, μουςικι,
βίντεο, εφαρμογζσ
πολυμζςων, ψθφιακι
αφιγθςθ.
 Δθμιουργοφν εικαςτικά ι
μουςικά ζργα με αφορμι ζνα
αφιγθμα ι ζνα ποίθμα και
ςυνκζτουν ποιιματα ι
ιςτορίεσ με αφορμι εικαςτικά
ζργα ι μουςικζσ ςυνκζςεισ,
π.χ. παρουςιάηεται ςτθν τάξθ
το ζργο του Γάλλου
ηωγράφου Seurat
«Κυριακάτικο απόγευμα ςτο
νθςί Grande Jatte» και
καλοφνται να γράψουν ζνα
κείμενο εμπνευςμζνο από το
ζργο.
 Μελετοφν δφο ι τρία
διαφορετικά είδθ
λογοτεχνικϊν κειμζνων και τα
ςυγκρίνουν ωσ προσ τθν
τεχνοτροπία, το φφοσ και το
περιεχόμενό τουσ, π.χ. το
απόςπαςμα «Ο Κάςπαρ
Χάουηερ ςτθν ζρθμθ χϊρα»
από το μυκιςτόρθμα του Δ.
Χατηι «Το διπλό βιβλίο», το
ποίθμα «Για τον όρο
“μετανάςτεσ”» του Μπζρτολτ
Μπρεχτ και το απόςπαςμα
«Δφο γράμματα τθσ Χαράσ»
από το μυκιςτόρθμα του Θ.
Βαλτινοφ «Στοιχεία για τθ
δεκαετία του ’60» (επιςτολικι
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5. Κοινότθτα
αναγνωςτϊν

και απόψεισ των
μελϊν τθσ ομάδασ.
 Να εξοικειϊνονται
με τθν αναηιτθςθ και
τθ διαχείριςθ
πλθροφοριακοφ
υλικοφ από το
διαδίκτυο και να
αξιοποιοφν τα
ψθφιακά εργαλεία
για τθν ανάγνωςθ και
εξοικείωςι τουσ με τα
λογοτεχνικά κείμενα.

5β. Ρροςανατολιςμόσ
ςτθ φιλαναγνωςία

5γ. Ομαδικζσ
ςυνεργατικζσ δράςεισ

 Να απολαμβάνουν
το λογοτεχνικό βιβλίο
εντόσ και εκτόσ τάξθσ
και να αποκτοφν
αναγνωςτικζσ
ςυνικειεσ.
 Να εμπλζκονται ςε
παιγνιϊδεισ
δραςτθριότθτεσ
δθμιουργικισ
ζκφραςθσ και γραφισ
που ςυμβάλλουν ςτθν
καλλιζργεια τθσ
αγάπθσ για τθ
λογοτεχνία.
 Να κατανοιςουν
ότι χρειάηονται τθ
λογοτεχνία, γιατί με
αυτιν αποκτοφν
εμπειρίεσ χριςιμεσ
για να λειτουργιςουν
ςυνειδθτά ωσ
ςυνάνκρωποι.
 Να ςυμμετζχουν
ενεργά ςε ομάδεσ
ανάγνωςθσ εντόσ και
εκτόσ του ςχολείου
και να εμπλζκονται ςε
ερευνθτικζσ
δραςτθριότθτεσ

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

μορφι).
 Εκφράηουν, προφορικά και
γραπτά, ςκζψεισ και απόψεισ
για ποικίλα ηθτιματα
κοινωνικοφ προβλθματιςμοφ,
όπωσ θ εκμετάλλευςθ τθσ
εργαςίασ των παιδιϊν, θ ηωι
ςτθν πόλθ, που κίγονται ςε
μια ενότθτα λογοτεχνικϊν
κειμζνων, π.χ. το απόςπαςμα
«Στθν εποχι του τςιμζντου
και τθσ πολυκατοικίασ» («Θ
αυλι μασ») τθσ Μ.
Ιορδανίδου, το απόςπαςμα
«Χαλαςμζνεσ γειτονιζσ»
(«Μανία πόλεωσ») του Κ.
Χαρπαντίδθ και το
απόςπαςμα «Μανιτάρια ςτθν
πόλθ» («Μαρκοβάλντο ι Οι
εποχζσ ςτθν πόλθ») του Ι.
Καλβίνο.
 Ανταλλάςςουν ιδζεσ και
απόψεισ για τα κείμενα μζςω
τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ (eclass) ι του ιςτολογίου (blog)
του μακιματοσ.
 Εκφράηουν ςκζψεισ και
ςυναιςκιματα για τα
λογοτεχνικά κείμενα που
διάβαςαν εντόσ τθσ ςχολικισ
τάξθσ και προτείνουν δικά
τουσ αναγνϊςματα
αιτιολογϊντασ τθν επιλογι
τουσ.
 Συηθτοφν για τα αγαπθμζνα
τουσ βιβλία και τα
παρουςιάηουν ςτθν
ολομζλεια τθσ τάξθσ.
 Οργανϊνουν μαρακϊνιο
ανάγνωςθσ.
 Συνκζτουν λογοτεχνικά
κείμενα και ςυμμετζχουν ςε
λογοτεχνικό διαγωνιςμό
εντόσ του ςχολείου και τθσ
τοπικισ κοινωνίασ.

 Συνεργάηονται ςε μικρζσ
ομάδεσ και παρουςιάηουν τα
βιβλία που επιλζγουν κάκε
φορά.
 Συνκζτουν κεματικζσ
ανκολογίεσ με αποςπάςματα
από τα λογοτεχνικά κείμενα
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ανάγνωςθσ,
δθμιουργικισ
γραφισ,
καλλιτεχνικισ
ζκφραςθσ και
διαδικτυακισ
επικοινωνίασ.

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

που διαβάηουν, π.χ. τθν
ξενοφοβία, προκειμζνου να
παρουςιάςουν ζνα κζμα που
τουσ/τισ ενδιαφζρει ι
τουσ/τισ προβλθματίηει.
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ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ – Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
Θεματικά
Πεδία

1. Ανάγνωςθ/
ακρόαςθ/
κατανόθςθ

Θεματικζσ
Ενότθτεσ

Προςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
 Να απολαμβάνουν
ακουςτικά τα κείμενα
ωσ νοθματικά και
μορφολογικά ςφνολα
με αιςκθτικι αξία.
 Να εξελίςςουν τισ
δεξιότθτζσ τουσ ςτθν
εκφραςτικι και
κατανοοφςα
ανάγνωςθ.
 Να προςεγγίηουν
μζςω κριτικϊν
ερωτιςεων το
περιεχόμενο των
κειμζνων, ωσ άτομα
και αναγνωςτικι
κοινότθτα.
 Να αςκοφνται ςτθν
αναγνϊριςθ τθσ
ςυγχρονίασ και
διαχρονίασ του
λογοτεχνικοφ λόγου,
ςυνειδθτοποιϊντασ
τθ ςυμβολι τθσ
λογοτεχνίασ ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ
πολιτιςμικισ
φυςιογνωμίασ κάκε
εποχισ.

1α. Ρροςζγγιςθ
κειμζνου

1β. Ενότθτα κειμζνων

 Να μελετοφν τουσ
τρόπουσ με τουσ
οποίουσ τα
λογοτεχνικά κείμενα
ςυμπυκνϊνουν και
αναπλάκουν το
ανκρϊπινο βίωμα.
 Να
αντιλαμβάνονται τον
τρόπο διαμόρφωςθσ
τθσ λογοτεχνικισ
παράδοςθσ και να
εντοπίηουν πϊσ
νεότερα ζργα
διαλζγονται με
προθγοφμενα
πρότυπα.
 Να εξοικειωκοφν με
τθν πολυφωνία του

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

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ
Οι μακθτζσ/-τριεσ:
 Διαβάηουν με εκφραςτικό
τρόπο λογοτεχνικά ζργα ςτθ
ςχολικι τάξθ που ανικουν ςε
διαφορετικά γζνθ και είδθ,
ϊςτε να κατανοοφν ζμπρακτα
τθ ςθμαςία του ρυκμοφ και
τθν ποικιλία των τρόπων
απόδοςθσ τθσ λογοτεχνικισ
ζκφραςθσ.
Ραραδείγματα:
α. Διαβάηουν εκφραςτικά τα
ποιιματα των Κ. Ραλαμά «Ο
Ολυμπιακόσ Φμνοσ», Κ. Ρ.
Καβάφθ «Ικάκθ» και Γ.
Σεφζρθ «Το ςπίτι κοντά ςτθ
κάλαςςα» και ςυηθτοφν τισ
ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ
ςτον ρυκμό και ςτθ γλϊςςα
των τριϊν κειμζνων.
β. Μελετοφν ζνα απόςπαςμα
από το μυκιςτόρθμα «Ελζνθ
ι ο Κανζνασ» τθσ .
Γαλανάκθ, χωρίηονται ςε
ομάδεσ, θ κάκε ομάδα
διατυπϊνει δφο ερωτιματα
που διερευνοφν τθ ςτάςθ τθσ
κοινωνίασ για τθ κζςθ τθσ
γυναίκασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ
εποχι και εντοπίηουν τα
αντίςτοιχα παρακζματα.
 Ρροςεγγίηουν ςυςτάδεσ
κειμζνων με ανάλογο κζμα ι
μορφολογικά χαρακτθριςτικά
και μζςω ατομικϊν ι
ομαδικϊν δραςτθριοτιτων
αναπτφςςεται θ αυτενζργεια
και ο διάλογοσ ςτθν
αναγνωςτικι κοινότθτα τθσ
τάξθσ.
Ραραδείγματα:
α. Διαβάηουν αποςπάςματα
από τα ζργα «Μενεξεδζνια
πολιτεία» του Α. Τερηάκθ,
«Κυριακάτικθ περιδιάβαςθ
ςτθν Ακινα» του Γ. Ιωάννου
και «Αςτραδενι» τθσ Ε.
Φακίνου ςχολιάηοντασ τισ
ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ
ςτον τρόπο που
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1. Ανάγνωςθ/
ακρόαςθ/
κατανόθςθ

2. Παραγωγι
λόγου

λογοτεχνικοφ λόγου
που δθμιουργεί νζα
πεδία πρόςλθψθσ τθσ
κοινωνικισ
πραγματικότθτασ.

1γ. Αυτοτελζσ κείμενο

 Να αναγνωρίηουν
τθ ςθμαςία που
ζχουν τα λογοτεχνικά
κείμενα ωσ
πολιτιςμικά αγακά
για τθ ηωι μασ.
 Να αξιοποιοφν τισ
δικζσ τουσ
προχπάρχουςεσ
γνϊςεισ και
αναγνωςτικζσ
εμπειρίεσ ςτθν
ερμθνεία του
αυτοτελοφσ κειμζνου.
 Να
αντιλαμβάνονται τθ
ςθμαςία τθσ ςχζςθσ
όλου-μζρουσ ςτθ
λογοτεχνία.
 Να διακρίνουν τισ
ποικίλεσ ςτάςεισ ηωισ
και επιλογζσ του
ανκρϊπου, όπωσ
αυτζσ αποδίδονται
ςτα λογοτεχνικά
κείμενα
διαφορετικϊν
εποχϊν.

2α. Ρροφορικόσ,
γραπτόσ και ψθφιακόσ
λόγοσ

 Να παράγουν
προφορικό, γραπτό
και ψθφιακό λόγο ςε
ςχζςθ με τα
λογοτεχνικά κείμενα
ι και τα άλλα
καλλιτεχνικά ζργα
που προςεγγίηονται
ςτθ ςχολικι τάξθ.
 Να

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

προςλαμβάνουν τα
μυκοπλαςτικά πρόςωπα τθν
κακθμερινότθτα τθσ πόλθσ.
β. Διαβάηουν ςυγκριτικά το
δθμοτικό τραγοφδι «Τθσ
Ράργασ» και ζνα απόςπαςμα
από τουσ «Ελεφκερουσ
Ρολιορκθμζνουσ» *Σχεδίαςμα
Βϋ+ του Δ. Σολωμοφ και
εντοπίηουν ςθμεία των
κειμζνων που φανερϊνουν τθ
ςτάςθ των ανκρϊπων ωσ
προσ το αγακό τθσ
ελευκερίασ.
 Ενκαρρφνονται από τον/τθν
εκπαιδευτικό να
διατυπϊνουν κρίςεισ ωσ
άτομα ι ομάδεσ.
 Αςκοφνται ςτθν
τεκμθρίωςθ των απόψεων
που εκφράηουν για τα
κείμενα με βάςθ
ςυγκεκριμζνα αποςπάςματα
που δικαιολογοφν τθν
ερμθνευτικι τουσ
προςζγγιςθ.
Ραραδείγματα:
α. Διαβάηουν το διιγθμα του
Γ. Ιωάννου «Το παλιό
ςχολείο» και εντοπίηουν
φράςεισ ι προτάςεισ που
περιγράφουν ποια κριτιρια
επιλογισ επαγγζλματοσ
χρειάηεται να διαμορφϊςει
ζνασ/μια νζοσ/νζα.
β. Μελετοφν από κοινοφ ωσ
ομάδεσ ςφντομα
αποςπάςματα από τα
«Απομνθμονεφματα» του
ςτρατθγοφ Μακρυγιάννθ και
επιςθμαίνουν ςθμεία που
αναφζρονται ςτθ ςθμαςία
των μνθμείων για τθ
διαμόρφωςθ τθσ εκνικισ
μνιμθσ και του πολιτιςμοφ
ενόσ λαοφ.
 Αςκοφνται ςτθν παραγωγι
όλων των μορφϊν του λόγου.
Ραραδείγματα:
α. Διαβάηουν το ποίθμα τθσ Ε.
Βακαλό «Ρϊσ ζγινε ζνασ
κακόσ άνκρωποσ» και
αναφζρουν με ποιεσ τεχνικζσ
το ποιθτικό υποκείμενο
ςχολιάηει τθν ζννοια τθσ
κοινωνικισ ευκφνθσ
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2. Παραγωγι
λόγου

2β. Δθμιουργικι γραφι

αντιλαμβάνονται τα
ιδιαίτερα γνωρίςματα
κάκε μορφισ λόγου
και να προςαρμόηουν
τθν ζκφραςι τουσ
ανάλογα με τθ
δραςτθριότθτα.
 Να τροφοδοτοφν με
τισ ερωτιςεισ και τισ
απορίεσ τουσ τον
διάλογο με και για τα
κείμενα.
 Να εκφράηονται με
ςαφινεια και ςυνοχι
αναφορικά με τα
εξεταηόμενα ζργα.
 Να υιοκετοφν αρχζσ
και καλζσ πρακτικζσ
του διαλόγου, όπωσ
να ςζβονται τθ
διαφορετικι ςτάςθ
και άποψθ των
ςυμμακθτϊν/-τριϊν
τουσ ςτθν προςζγγιςθ
των λογοτεχνικϊν
κειμζνων.
 Να οδθγοφνται από
τον καταιγιςμό ιδεϊν
και τθν ελεφκερθ
ζκφραςθ απόψεων
ςτον διάλογο.
 Να αναγνωρίηουν
και να αναπτφςςουν
τισ δθμιουργικζσ τουσ
κλίςεισ.
 Να ενιςχφουν τθ
φανταςία και τισ
γλωςςικζσ τουσ
δεξιότθτεσ, ζτςι ϊςτε
μζςα ςε κλίμα
πειραματιςμοφ,
παιγνιϊδουσ
εξερεφνθςθσ και
ελευκερίασ να
μεταπλάκουν
πρωτότυπα κείμενα
που προςεγγίηονται
ςτθ ςχολικι τάξθ.
 Να εκφράηουν με
δθμιουργικό λόγο τισ
δικζσ τουσ ιδζεσ,
ςκζψεισ και
ςυναιςκιματα,
τροφοδοτϊντασ με
κειμενικά ερεκίςματα
τθ δθμιουργικότθτά

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

(προφορικόσ λόγοσ).
β. Διαβάηουν ςφντομο
απόςπαςμα από «Τθν
κοιλάδα των Ακθνϊν» του Γ.
Γιατρομανωλάκθ και
ςυνκζτουν, ανά ομάδα, ζνα
ςφντομο κείμενο, αναλφοντασ
πϊσ οι ςφγχρονεσ ςυνκικεσ
ηωισ επθρεάηουν τθν
ψυχολογία του
πρωταγωνιςτι (γραπτόσ
λόγοσ).
γ. Διαβάηουν ανά ομάδα το
διιγθμα «Γιατί» του Γ.
Μαγκλι και απόςπαςμα από
τθ «Ηωι εν τάφω» του Στρ.
Μυριβιλθ και δθμιουργοφν
ςτον ψθφιακό πόρο padlet
ζναν δικό τουσ «τοίχο» με
κζμα «Ενϊνοντασ τισ φωνζσ
μασ ενάντια ςτον πόλεμο»
(ψθφιακόσ λόγοσ).

 Ραροτρφνονται ςτθν
ζμπρακτθ κατανόθςθ τθσ
λειτουργίασ των ποικίλων
εκφραςτικϊν τρόπων και
τεχνικϊν μζςα από τθν
επιλεκτικι αξιοποίθςι τουσ
ςε δικά τουσ κείμενα
δθμιουργικισ γραφισ.
 Ενιςχφουν τθ φανταςία
τουσ ςυνκζτοντασ
μυκοπλαςτικζσ ιςτορίεσ με
αφορμι τα κείμενα που
διαβάηουν ςτθν τάξθ.
 Αναπτφςςουν γλωςςικζσ
και ψθφιακζσ δεξιότθτεσ
ςυνκζτοντασ, π.χ. ζνα videopoem (βίντεο-ποίθμα).
 Αςκοφνται ςτθ ςταδιακι
διαμόρφωςθ γλωςςικϊν
δεξιοτιτων και αιςκθτικϊν
κριτθρίων για τθν
επεξεργαςία και τθν
αποτίμθςθ των κειμζνων
τουσ.
Ραραδείγματα:
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2. Παραγωγι
λόγου

τουσ.
 Να βιϊνουν διά τθσ
γραφισ τθν
παιγνιϊδθ και
απελευκερωτικι
φφςθ του
λογοτεχνικοφ λόγου
που ςυμβάλλει ςτθν
αυτογνωςία και
αυτοζκφραςθ.

2γ. Κριτικι λειτουργία

 Να
αντιλαμβάνονται
μζςα από τον
προβλθματιςμό που
καλλιεργεί θ
ανάγνωςθ τθσ
λογοτεχνίασ τθν
ζννοια τθσ ευκφνθσ,
των ανκρϊπινων
δικαιωμάτων και τθν
αξία τθσ ςυμμετοχισ
ςτισ κοινωνικζσ
διαδικαςίεσ και να
αποκτιςουν
ςταδιακά ςυνείδθςθ
του δθμοκρατικοφ
πολίτθ.
 Να
ευαιςκθτοποιοφνται
μζςω τθσ ενεργθτικισ
ανάγνωςθσ και
ακρόαςθσ για τισ
αξίεσ και τισ ιδιότθτεσ
που προςδιορίηουν

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

α. Γράφουν ζνα δικό τουσ
ποίθμα ςε ελεφκερο ςτίχο
(τουλάχιςτον τζςςερισ
ςτίχουσ) όπου εκφράηουν τα
όνειρά τουσ ι τουσ φόβουσ
τουσ για το μζλλον, αφοφ
ζχουν προςεγγίςει
ερμθνευτικά ςτθ ςχολικι
τάξθ το ποίθμα του Οδ. Ελφτθ
«Είςαι νζοσ…».
β. Διαβάηουν ζνα απόςπαςμα
από το «Άνκρωποι και
ςπίτια» του Α. Φραγκιά και
γράφουν με μορφι
εςωτερικοφ μονολόγου τα
ςυναιςκιματα και τισ ςκζψεισ
που βιϊνει ο άνεργοσ
Αργφρθσ, όταν αντικρίηει τθν
απογοθτευμζνθ ςφηυγό του,
Γεωργία.
γ. Διαβάηουν το ποίθμα
«Χρονικό» του Λ.
Ξανκόπουλου και γράφουν
ζνα μικρό διιγθμα ςε τρίτο
πρόςωπο ςτο οποίο
αφθγοφνται τθν ιςτορία του
μεγάλου ι του μικροφ
αδερφοφ τθσ οικογζνειασ ι
τισ περιπζτειεσ ενόσ
ςφγχρονου/-θσ νζου/-ασ που
αποφάςιςε να
μεταναςτεφςει.
 Αςκοφνται ςυςτθματικά
μζςω τθσ ερμθνείασ των
λογοτεχνικϊν κειμζνων και
τθσ αναςτοχαςτικισ
διαδικαςίασ ςτθν αναγνϊριςθ
των ςφγχρονων κοινωνικϊν
προβλθμάτων αλλά και των
διαχρονικϊν ανκρϊπινων
αξιϊν που προβάλλουν τα
λογοτεχνικά ζργα.
Ραραδείγματα:
α. Διαβάηουν με τρόπο
ςυγκριτικό απόςπαςμα από
τα «Απομνθμονεφματα» τθσ
Ε. Μουτηάν-Μαρτινζγκου και
το ποίθμα τθσ Η. Καρζλλθ
«Εγϊ, θ άνκρωποσ» και
ςυνκζτουν ζνα ςφντομο
κείμενο, αναφορικά με τα
κοινά ηθτιματα που κίγονται.
β. Με βάςθ τθν ερμθνευτικι
προςζγγιςθ που ζγινε ςτο
κείμενο «Κάπου ν’ ανικεισ»
του Φίλιππου Μανδθλαρά,
ανά ομάδα γράφουν ζνα
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2. Παραγωγι
λόγου

3. Γνωςτικι
διάςταςθ του
μακιματοσ
Λογοτεχνίασ

3α. Από τα κείμενα
ςτθν κατανόθςθ και
χριςθ ορολογίασ

3β. Από τα κείμενα ςτθ
Γραμματολογικιιςτορικι πορεία τθσ
λογοτεχνίασ

τον όρο «ποιότθτα
ηωισ» ςε μια
ςφγχρονθ κοινωνία.
 Να καλλιεργοφν τθν
ενςυναίςκθςθ και τθν
αναλυτικι τουσ
ςκζψθ και με αφορμι
τθ λογοτεχνία να
είναι ςε κζςθ να
προςλαμβάνουν
κριτικά και
αναςτοχαςτικά τισ
προκαταλιψεισ και τα
ςτερεότυπα.
 Να αναγνωρίηουν
τα διαφορετικά
λογοτεχνικά γζνθ και
είδθ.
 Να κατανοοφν τουσ
τρόπουσ οργάνωςθσ
και να
αντιλαμβάνονται τα
δομικά ςτοιχεία του
αφθγθματικοφ
κειμζνου (θ ζννοια
του χρόνου, ςκθνικό,
πλοκι, χαρακτιρεσ)
και τθ ςυλλειτουργία
τουσ.
 Να εξοικειωκοφν με
τα λογοτεχνικά
μοτίβα και τα
λογοτεχνικά
ςφμβολα.

 Να εντοπίηουν
εκείνα τα ςθμεία των
κειμζνων που
αποτυπϊνουν το
ιςτορικό και
κοινωνικό περιβάλλον
τθσ δράςθσ των
θρϊων.
 Να εξοικειωκοφν με
βαςικοφσ όρουσ και
χαρακτθριςτικά των
λογοτεχνικϊν ςχολϊν
και γενιϊν τθσ
εγχϊριασ
λογοτεχνικισ
ιςτορίασ.
 Να κατανοιςουν

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

ςφντομο δοκίμιο για τα
ςτάδια διαμόρφωςθσ τθσ
εφθβικισ ταυτότθτασ.

 Εντοπίηουν και αξιοποιοφν
ςτοιχεία αφιγθςθσ, φφουσ
και εκφραςτικϊν τρόπων για
τθν κατανόθςθ του
περιεχομζνου των κειμζνων.
Ραραδείγματα:
α. Σχολιάηουν πϊσ θ χριςθ
τθσ πρωτοπρόςωπθσ
αφιγθςθσ ςτο ζργο «Ιςτορία
ενόσ αιχμαλϊτου» του Στρ.
Δοφκα κακιςτά τθν αφιγθςθ
βιωματικι.
β. Εντοπίηουν τα
χαρακτθριςτικά του
επιςτολικοφ μυκιςτοριματοσ
ςτο «Ο Δρόμοσ για τον
Ραράδειςο είναι μακρφσ» τθσ
Μ. Κλιάφα.
γ. Ραρουςιάηουν ςυγκριτικά
τον ρόλο του
προςωποποιθμζνου πτθνοφ
ςτθν εξζλιξθ τθσ πλοκισ ςτα
δθμοτικά τραγοφδια «Τθσ
Ράργασ» και «Του γιοφυριοφ
τθσ Άρτασ».
 Εντοπίηουν εκείνα τα χωρία
των κειμζνων που
ςυγκροτοφν το ιςτορικό και
κοινωνικό περιβάλλον
δράςθσ των θρϊων και
αςκοφνται ςτθν αναγνϊριςθ
των εκφραςτικϊν τρόπων και
τεχνικϊν του λογοτεχνικοφ
λόγου.
Ραραδείγματα:
α. Στο Γϋ κεφάλαιο («Τα
Βότανα») από τον «Ηθτιάνο»
του Α. Καρκαβίτςα:
εντοπίηουν αςυνικιςτεσ
λζξεισ που ζχει επινοιςει ο
ςυγγραφζασ και εξθγοφν τθ
ςθμαςία τουσ, και ςχολιάηουν

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

39 |

Λογοτεχνία Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμναςίου

3. Γνωςτικι
διάςταςθ του
μακιματοσ
Λογοτεχνίασ

4.
Ψυχαγωγικι
λειτουργία τθσ
λογοτεχνίασ

τουσ βαςικοφσ
ςτακμοφσ εξζλιξθσ
των εκφραςτικϊν
τρόπων και τεχνικϊν
τθσ πεηογραφίασ και
τθσ ποίθςθσ ςτο
πζραςμα των χρόνων.
 Να προςεγγίηουν
ερμθνευτικά το ικοσ
και τθ δράςθ των
λογοτεχνικϊν
προςϊπων και να
ςυνδζουν τισ επιλογζσ
τουσ με βάςθ τα
ςυμφραηόμενα τθσ
κοινωνικισ
πραγματικότθτασ που
εντάςςονται.
3γ. Γλωςςικζσ επιλογζσ
και λειτουργίεσ

 Να καλλιεργιςουν
τθ γλωςςικι τουσ
δυναμικι
απολαμβάνοντασ τισ
επινοιςεισ των
λογοτεχνϊν και
ςυνειδθτοποιϊντασ
τθ ςυμβολι τουσ ςτθ
διαμόρφωςθ και ςτθν
εξζλιξθ τθσ γλϊςςασ.

4α. Βιωματικι
ανάγνωςθ και
αιςκθτικι απόλαυςθ

 Να αναπτφςςουν
τθν ενςυναίςκθςι
τουσ
πειραματιηόμενοι/-εσ
με τθ λειτουργία και
τα όρια των
αφθγθματικϊν
φωνϊν.
 Να κατανοιςουν
ότι ο/θ κάκε
αναγνϊςτθσ/-ςτρια
προςλαμβάνει
διαφορετικά τα
κείμενα λόγω τθσ
πολυςθμίασ τθσ
λογοτεχνικισ γραφισ.
 Να καταςτοφν
δθμιουργικοί και
κριτικοί αναγνϊςτεσ
ςτάςεων και
ςυμπεριφορϊν που
αποδίδει το κείμενο.
 Να βιϊνουν τθ
λογοτεχνικι
ατμόςφαιρα

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

τθ μεγάλθ επικυμία των
γυναικϊν να αποκτιςουν τα
βότανα που κα τουσ
πουλοφςε ο Τηιριτόκωςτασ.
β. Διαβάηουν απόςπαςμα
από το διιγθμα του Γ.
Βιηυθνοφ «Το μόνον τθσ ηωισ
του ταξείδιον» και
επιςθμαίνουν βαςικά
χαρακτθριςτικά τθσ
θκογραφίασ ωσ προσ τθ
γλϊςςα και τθ κεματολογία.
γ. Διαβάηουν τα ποιιματα
«Χϊροσ απορριμμάτων» του
Γ. ίτςου και
«Ρραγματογνωμοςφνθ» του
Χ. Λιοντάκθ και εντοπίηουν τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του
ελεφκερου ςτίχου.
 Διακρίνουν τισ
διαφορετικζσ γλωςςικζσ και
υφολογικζσ επιλογζσ των
ςυγγραφζων, ωσ ςτοιχεία
ιςτορικισ ςθμαςιοδότθςθσ
και παραγωγισ νοθμάτων,
π.χ. ςυγκρίνουν τα ποιιματα
«Θ καταςτροφι των Ψαρϊν»
του Δ. Σολωμοφ και
«Επιτφμβιο» του Γ. ίτςου ωσ
προσ το περιεχόμενο, το φφοσ
και τθ γλϊςςα.
 Αςκοφνται ςτθν εκφραςτικι
ανάγνωςθ και ερμθνεφουν με
προφορικό ι γραπτό λόγο τθν
πορεία των χαρακτιρων ι τθν
εξζλιξθ τθσ δράςθσ και
διερευνοφν, π.χ. με μορφι
ςυνζντευξθσ, ςυγκεκριμζνεσ
ςτάςεισ ηωισ και τον βακμό
ανταπόκριςθσ με τα δικά τουσ
βιϊματα.
Ραραδείγματα:
α. Διαβάηουν ωσ αυτοτελζσ
ζργο τθν «Τιμι και το χριμα»
του Κ. Θεοτόκθ και
ςχολιάηουν τθ διαφορετικι
ςτάςθ τθσ πρωταγωνίςτριασ
από τον ςφντροφό τθσ
ςχετικά με τισ ςυμβάςεισ τθσ
εποχισ ι παρουςιάηουν τισ
πλθροφορίεσ που αντλοφν
από το κείμενο για το ηιτθμα
τθσ προίκασ και τισ
ςυγκρίνουν με τα βιϊματα
θλικιωμζνων ςυγγενϊν τουσ.
β. Διαβάηουν ωσ αυτοτελζσ
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4β. Θεατρικό παιχνίδι,
κεατρικζσ τεχνικζσ,
δραματοποίθςθ με
αφετθρία τα κείμενα

4γ. Διακαλλιτεχνικι
διερεφνθςθ,
αξιοποίθςθ

αποςταςιοποιοφμενοι
/-εσ ι ταυτιηόμενοι/εσ με πρόςωπα των
κειμζνων.
 Να
αντιλαμβάνονται τον
βακμό που τα
μυκοπλαςτικά
πρόςωπα
εξελίςςονται ι όχι ωσ
ξεχωριςτζσ
προςωπικότθτεσ μζςα
ςτο λογοτεχνικό ζργο.
 Να κατανοοφν
βαςικά ςτοιχεία
κεατρικισ τεχνικισ
και δραματοποίθςθσ,
όπωσ θ χριςθ των
διαλόγων, θ διαίρεςθ
του κειμζνου ςε
ςκθνζσ, οι
ςκθνοκετικζσ οδθγίεσ.
 Να ςυγκρίνουν το
κεατρικό με το
λογοτεχνικό ζργο και
να εντοπίηουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ.
 Να βιϊνουν τθ
λογοτεχνικι
ατμόςφαιρα μζςα
από τθν αξιοποίθςθ
τθσ δραματικισ
ζκφραςθσ, των
τεχνικϊν και
ςυμβάςεων.
 Να αξιοποιοφν
δθμιουργικά άλλεσ
μορφζσ τζχνθσ για τθν
προςζγγιςθ των
λογοτεχνικϊν
κειμζνων.
 Να ςυνδζουν τα
λογοτεχνικά κείμενα
και τα καλλιτεχνικά
ζργα με τθν εποχι
που γράφτθκαν και
να εκφζρουν γνϊμθ
για τθ διαχρονικότθτα
των νοθμάτων τουσ
και τθ ςχζςθ τουσ με
τον ιςτορικό ορίηοντα
του παρόντοσ.
 Να ζρκουν ςε
επαφι μζςω των
διαφορετικϊν

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

ζργο το διιγθμα «Ζρωτασ ςτα
χιόνια» του Αλ.
Ραπαδιαμάντθ και
εντοπίηουν ςθμεία που
αποτυπϊνουν ρεαλιςτικά τθν
κοινωνικι κζςθ του
πρωταγωνιςτι ι
προετοιμάηουν τον/τθν
αναγνϊςτθ/-ςτρια για τθν
κατάλθξι του.

 Αςκοφνται ςτθν αξιοποίθςθ
κεατρικϊν τεχνικϊν,
δραματοποιοφν ςκθνζσ του
λογοτεχνικοφ κειμζνου ι
μετατρζπουν το κεατρικό ςε
αφθγθματικό κείμενο.
Ραραδείγματα:
α. Διαβάηουν ζνα απόςπαςμα
από τον διάλογο τθσ
δαςκάλασ και του εργοδότθ
ςτο διιγθμα «Ζνασ αρικμόσ»
του Α. Τςζχωφ και το
αποδίδουν με κεατρικι
ανάγνωςθ ςτθ ςχολικι τάξθ ι
το παρουςιάηουν ωσ δρϊμενο
ςτον χϊρο εκδθλϊςεων του
ςχολείου.
β. Μετατρζπουν τθ βαςικι
πλοκι του «Αρχοντοχωριάτθ»
του Μολιζρου ςε ζνα δικό
τουσ αφιγθμα ςε τρίτο ι
πρϊτο πρόςωπο.
 Μετατρζπουν τα
λογοτεχνικά κείμενα ςε
πολυτροπικά με τθ χριςθ
πολφμορφου
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ,
όπωσ εικαςτικά ζργα,
φωτογραφίεσ, μουςικι,
βίντεο, εφαρμογζσ
πολυμζςων, ψθφιακι
αφιγθςθ, π.χ. μετατρζπουν
το ποίθμα του Γ. Σεφζρθ «ΙΒϋ
Μποτίλια ςτο πζλαγο» ςε
videopoem.
 Δθμιουργοφν εικαςτικά ι
μουςικά ζργα με αφορμι ζνα
αφιγθμα ι ζνα ποίθμα και
ςυνκζτουν ποιιματα ι
ιςτορίεσ με αφορμι εικαςτικά
ζργα ι μουςικζσ ςυνκζςεισ,
π.χ. καλοφνται να
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μορφϊν τζχνθσ με τθν
πολιτιςμικι τουσ
κλθρονομιά αλλά και
με διαφορετικοφσ
πολιτιςμοφσ και τισ
αξίεσ τουσ.

5α. Διάλογοσ με τα
κείμενα, με τουσ
ςυναναγνϊςτεσ, με το
διαδίκτυο

 Να αναγνωρίηουν
τα διαφορετικά είδθ
λογοτεχνικϊν
κειμζνων και να
αςκοφνται ςτθ
διατφπωςθ
ερωτθμάτων και
προβλθματιςμϊν για
κζματα/ηθτιματα
που ανακφπτουν από
τα ίδια τα κείμενα.
 Να αναπτφςςουν
τθν ικανότθτα
κριτικισ ςκζψθσ και
ςχολιαςμοφ
διατυπϊνοντασ δικζσ
τουσ προτάςεισ για
ςτάςεισ και
ςυμπεριφορζσ που
επιλζγουν με αφορμι
τα κείμενα.
 Να κατανοοφν τθν
πολυςθμία των
κειμζνων μζςα από
τθν ζνταξι τουσ ςε
ομάδεσ ανάγνωςθσ
και να ςζβονται τισ
διαφορετικζσ κζςεισ

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

«ειςζλκουν» ςτον πίνακα του
Ν. Γφηθ «Τα ορφανά» και να
γράψουν ζνα αφιγθμα ςτο
οποίο κα διθγοφνται τθν
ιςτορία ενόσ από τα
απεικονιηόμενα πρόςωπα ι
τθ ςχζςθ του με τισ άλλεσ
μορφζσ του εικαςτικοφ
ζργου.
 Ρροβαίνουν ςτθν
ανάγνωςθ του λογοτεχνικοφ
κειμζνου με τθν παράλλθλθ
αξιοποίθςθ και ςυγκριτικι
εξζταςθ των εικαςτικϊν
ζργων που είναι
εμπνευςμζνα από αυτό, π.χ.
«Το Άξιον Εςτί» του Οδ. Ελφτθ
ςε ςυνδυαςμό με τισ
αντίςτοιχεσ εικονογραφιςεισ
του Γ. Τςαροφχθ, του Γ.
Μόραλθ, του Ν.
Χατηθκυριάκου-Γκίκα.
 Συνκζτουν ποιιματα με τθ
χριςθ γνωςτϊν ποιθτικϊν
μορφϊν ι μοτίβων, όπωσ
haiku, diamante, limerick,
ςχθματικά ποιιματα/
καλλιγράμματα.
 Συγκρίνουν δφο ι τρία
διαφορετικά είδθ
λογοτεχνικϊν κειμζνων ωσ
προσ τθν τεχνοτροπία, το
φφοσ και το περιεχόμενό τουσ
και τα ςχολιάηουν ωσ προσ τισ
διακειμενικζσ ςχζςεισ τουσ,
π.χ. «Το όνειρο καλοκαιρινισ
νφχτασ» του Σαίξπθρ, «Το
όνειρο καλοκαιρινοφ
μεςθμεριοφ» του Γ. ίτςου
και «Ραραμφκια και
παραδόςεισ τθσ Ιρλανδίασ»
του Γζιτσ.
 Εκφράηουν, προφορικά και
γραπτά, ςκζψεισ και απόψεισ
για ποικίλα ηθτιματα
κοινωνικοφ προβλθματιςμοφ,
όπωσ θ εκμετάλλευςθ τθσ
εργαςίασ των παιδιϊν, που
κίγονται ςε μια ενότθτα
λογοτεχνικϊν κειμζνων, π.χ.
«Το μόνον τθσ ηωισ του
ταξείδιον» του Γ. Βιηυθνοφ,
«Σοφία» τθσ Ηωρη Σαρι,
«Πλιβερ Τουίςτ» του Κ.
Ντίκενσ.
 Συηθτοφν και αναπτφςςουν
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και απόψεισ των
μελϊν τθσ ομάδασ.
 Να εξοικειϊνονται
με τθν αναηιτθςθ και
τθ διαχείριςθ
πλθροφοριακοφ
υλικοφ από το
διαδίκτυο και να
αξιοποιοφν τα
ψθφιακά εργαλεία
για τθν ανάγνωςθ και
τθν εξοικείωςι τουσ
με τα λογοτεχνικά
κείμενα.
5β. Ρροςανατολιςμόσ
ςτθ φιλαναγνωςία

 Να εμπλζκονται ςε
παιγνιϊδεισ
δραςτθριότθτεσ
δθμιουργικισ
ζκφραςθσ και γραφισ
που ςυμβάλλουν ςτθν
ανάπτυξθ τθσ
αναγνωςτικισ
ευαιςκθςίασ και τθσ
αγάπθσ για το βιβλίο.
 Να απολαμβάνουν
το λογοτεχνικό βιβλίο
εντόσ και εκτόσ τάξθσ
και να αποκτοφν
αναγνωςτικζσ
ςυνικειεσ.
 Να εξελίςςονται ςε
αναγνϊςτεσ/-ςτριεσ
ικανοφσ/-ζσ να
επιλζγουν τα
αναγνϊςματά τουσ
βάςει προςωπικϊν
ενδιαφερόντων και
ποιοτικϊν
χαρακτθριςτικϊν.

5γ. Ομαδικζσ
ςυνεργατικζσ δράςεισ

 Να ςυμμετζχουν
ενεργά ςε ομάδεσ
ανάγνωςθσ εντόσ και
εκτόσ του ςχολείου
και να εμπλζκονται ςε
ερευνθτικζσ
δραςτθριότθτεσ
ανάγνωςθσ,
δθμιουργικισ

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

επιχειριματα χωριςμζνοι/-εσ
ςε ομάδεσ υπζρ και κατά ενόσ
κζματοσ, π.χ. διαβάηουν ζνα
απόςπαςμα από τον
«Ρατοφχα» του Ι. Κονδυλάκθ
και επιχειρθματολογοφν, αν
ςυμφωνοφν ι όχι με τθν
αρχικι απόφαςθ του ιρωα
να εγκαταλείψει το χωριό και
να ηιςει ςτο βουνό.
 Ανταλλάςςουν ιδζεσ και
απόψεισ για τα κείμενα μζςω
τθσ θλεκτρονικισ τάξθσ (eclass) ι του ιςτολογίου (blog)
του μακιματοσ.
 Εκφράηουν ςκζψεισ και
ςυναιςκιματα για τα
λογοτεχνικά κείμενα που
διάβαςαν εντόσ τθσ ςχολικισ
τάξθσ και προτείνουν δικά
τουσ αναγνϊςματα
αιτιολογϊντασ τθν επιλογι
τουσ.
 Αναηθτοφν πλθροφορίεσ
για τθ ηωι και το ζργο των
λογοτεχνϊν και οργανϊνουν
ςυνάντθςθ μαηί τουσ ςτον
χϊρο του ςχολείου, εφόςον
αυτό είναι εφικτό.
 Συηθτοφν για τα αγαπθμζνα
τουσ βιβλία και τα
παρουςιάηουν ςτθν
ολομζλεια τθσ τάξθσ.
 Οργανϊνουν μαρακϊνιο
ανάγνωςθσ, π.χ. διαβάηουν
ελλθνικά διθγιματα και
μυκιςτοριματα με κζμα τθ
μετανάςτευςθ.
 Συνκζτουν λογοτεχνικά
κείμενα και ςυμμετζχουν ςε
λογοτεχνικό διαγωνιςμό
εντόσ του ςχολείου και τθσ
τοπικισ κοινωνίασ, π.χ.
διαγωνιςμόσ διθγιματοσ
μακθτϊν/-τριϊν των τριϊν
τάξεων του Γυμναςίου μασ με
κζμα «Σχολικι εκδρομι».
 Συνεργάηονται ςε μικρζσ
ομάδεσ και παρουςιάηουν τα
βιβλία που επιλζγουν κάκε
φορά.
 Συνκζτουν κεματικζσ
ανκολογίεσ με αποςπάςματα
από τα λογοτεχνικά κείμενα
που διαβάηουν, π.χ. τθν
ξενοφοβία, προκειμζνου να
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γραφισ,
καλλιτεχνικισ
ζκφραςθσ και
διαδικτυακισ
επικοινωνίασ.

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

παρουςιάςουν ζνα κζμα που
τουσ/τισ ενδιαφζρει ι
τουσ/τισ προβλθματίηει.
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