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Το προτεινόµενο ΠΣ για το µάθηµα της λογοτεχνίας στην Α΄
Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία
της λογοτεχνίας που να συνάδουν µε τη φιλοσοφία του νέου
ΠΣ για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση αλλά και να ετοιµάζουν
το έδαφος για την ανανέωση του µαθήµατος στις δύο
επόµενες τάξεις του Λυκείου. Τούτο πρέπει να γίνει οµαλά
διότι οι µαθητές που θα φοιτήσουν άµεσα στην Α΄ Λυκείου, 
καθώς και οι εκπαιδευτικοί, έχουν συνηθίσει σε έναν ορισµένο
τρόπο οργάνωσης και διδασκαλίας του µαθήµατος. Παρακάτω
θα περιγραφούν και θα εξηγηθούν όλα τα σηµεία στο
περιεχόµενο και στη µεθοδολογία της διδασκαλίας που
επιδιώκεται να αλλάξουν. Εκείνο όµως που προηγείται και
δίνει το στίγµα του νέου ΠΣ είναι η σκοποθεσία του

µαθήµατος.  



ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΣ ΓΙΑ ΤΗ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ

ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

• Βασικός σκοπός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας είναι «η
κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισµό». Με τη φράση
αυτή επιδιώκουµε να τονίσουµε πως αφετηρία µας είναι το
παρόν, τα προβλήµατα και τα χαρακτηριστικά του
σύγχρονου, περίπλοκου και δυσνόητου κόσµου. Να
αναδείξουµε τη λογοτεχνία ως ένα σύνθετο πολιτισµικό
φαινόµενο το οποίο χαρακτηρίζεται από την ιστορικότητα
του συγγραφέα, του κειµένου αλλά και των αναγνωστών
του, εκπαιδευτικών και µαθητών. Ένα φαινόµενο το οποίο
έχει σηµαντική θέση στη ζωή µας, γιατί µας δίνει εργαλεία
να κατανοήσουµε τον κόσµο και να συγκροτήσουµε την
υποκειµενικότητά µας: να θέσουµε ως πρωταρχική αξία του
µαθήµατος την κριτική στάση απέναντι στις πολιτισµικές
παραδόσεις, τις αξίες και τα µηνύµατα από όπου κι αν
προέρχονται



ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΣ ΓΙΑ ΤΗ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ

ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

• Η συνειδητοποίηση της σχέσης της λογοτεχνίας µε την
ανθρώπινη εµπειρία και, εποµένως, της σηµασίας της για
την κατανόηση του κόσµου στον οποίο ζούµε και του
εαυτού µας.

• Η δηµιουργία ενός «έθνους αναγνωστών». Στην Ελλάδα η
κρίσιµη µάζα των αναγνωστών είναι πολύ µικρή και το
µάθηµα της λογοτεχνίας µπορεί να βοηθήσει στην
προώθηση της φιλαναγνωσίας, τη δηµιουργία, δηλαδή, 
συστηµατικών και ανεξάρτητων αναγνωστών, οι οποίοι
αισθάνονται την ανάγνωση ως βασική τους ανάγκη και είναι
ικανοί να επιλέγουν και να αξιοποιούν τα αναγνώσµατά
τους. 

• Η ανασύσταση της σχολικής τάξης ως µιας κοινότητας
αναγνωστών, η οποία θα διέπεται από τις αξίες της
δηµοκρατίας, της ισότητας, του σεβασµού της διαφοράς, του
πλουραλισµού, του διαλόγου, της κριτικής εγρήγορσης και
αυτογνωσίας, της διαπολιτισµικής συνείδησης.



ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΣ ΓΙΑ ΤΗ
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ

ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

• Η καλλιέργεια µιας πλατειάς ποικιλίας αναγνωστικών και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων, µέσα από την αξιοποίηση
κειµένων από όλο το φάσµα της πολιτισµικής παραγωγής, 
από όλα δηλαδή τα διαφορετικά είδη της εικονικής, 
θεατρικής και µαζικής επικοινωνίας. Mέσα από αυτή τη
διευρυµένη ποικιλία κειµένων ο ρόλος της λογοτεχνίας
αναδεικνύεται στρατηγικός, καθώς αυτή έχει αναπτύξει ένα
ρεπερτόριο συµβολικών µορφών, τρόπων και συµβάσεων
που διευκολύνουν την αναλυτική προσέγγιση και των
άλλων ειδών επικοινωνίας. 

• Η ενίσχυση της αίσθησης ότι η δύναµη και οι δυνατότητες
της γλώσσας µπορούν να είναι µια από τις µεγαλύτερες
χαρές της ανάγνωσης της λογοτεχνίας. Η απόκτηση, µέσα
από τη λογοτεχνία, πολλαπλών γλωσσικών εµπειριών και η
εξοικείωση µε τη µεταφορική λειτουργία της γλώσσας, 
απαραίτητη για τη φιλοσοφία, την έρευνα και το στοχασµό.



Σκοποί της διδασκαλίας της λογοτεχνίας ως προς

την πρόσληψη των λογοτεχνικών κειµένων

• Να κατανοήσουν και να αποδεχτούν οι µαθητές τη σχετικότητα και
την πολλαπλότητα των ερµηνευτικών προσεγγίσεων καθώς και να
αντιµετωπίζουν κριτικά και τις δικές τους ερµηνευτικές προτάσεις.

• Να διερευνούν όλους τους συντελεστές και τους αναγκαίους
παράγοντες που συµβάλλουν στην παραγωγή και στην πρόσληψη
των λογοτεχνικών κειµένων. 

• Να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν τις αξίες και τις ιδέες που
ενυπάρχουν στα λογοτεχνικά κείµενα. Να κατανοήσουν ότι οι
πολιτισµικές αξίες σχετίζονται µε το χώρο, το χρόνο και την
κοινωνική οµάδα που τις παράγει, είναι εποµένως προσδιορισµένες
ιστορικά, γεγονός που δικαιολογεί τη σχετικότητα αλλά και την
ποικιλία τους. Να διερευνούν την ιστορικότητά τους και να
τοποθετούνται κριτικά απέναντι σε αυτές. 

• Να εξοικειωθούν οι µαθητές µε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη και
να κατανοήσουν ότι αυτά ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς
σκοπούς και ιστορικές ανάγκες. Να συνειδητοποιήσουν ότι τα
λογοτεχνικά είδη διακρίνονται στη βάση συγκεκριµένων
χαρακτηριστικών και κειµενικών συµβάσεων.



∆εξιότητες που αναµένεται να
αποκτήσουν οι µαθητές

• Ανάπτυξη αιτιολογηµένης και τεκµηριωµένης προσωπικής άποψης, 
αρέσκειας ή απαρέσκειας, για τα κείµενα που διαβάζουν. 
Αυτοαξιολόγηση της δικής τους ερµηνευτικής προσέγγισης καθώς
και εκείνης των συµµαθητών τους

• Αναγνώριση των πολιτισµικών στοιχείων που υπάρχουν σε κάθε
κείµενο και προσδιορισµός της ιστορικότητάς τους. Αναγνώριση και
περιγραφή ιστορικού πλαισίου: χρόνος, χώρος, ιστορικά γεγονότα
που ορίζουν την εξέλιξη της πλοκής, τους χαρακτήρες, καθώς και

την οπτική γωνία του συγγραφέα. 

• Αναγνώριση και περιγραφή των συµβάσεων και τεχνικών των
λογοτεχνικών κειµένων. Συσχέτιση µε τις χαρακτηριστικές µορφές
και συµβάσεις των διαφορετικών ειδών της λογοτεχνίας.

• Μετουσίωση και µεταφορά των συναισθηµάτων που τους προκαλεί
µια λογοτεχνική ανάγνωση σε νέο κείµενο κάθε είδους: πεζό, 
ποιητικό, δοκιµιακό, ζωγραφικό, µουσικό, δραµατικό.



Ειδικοί σκοποί για την Α΄ Λυκείου:

• Να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές την ιστορικότητα των κειµένων, 
δηλαδή την πολυσύνθετη αλληλεπίδραση των κειµένων µε το
ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αυτά γεννήθηκαν και διαβάστηκαν.

• Να εµβαθύνουν στην ιστορικότητα ενός θέµατος, στους τρόπους
δηλαδή µε το οποίο αυτό εµφανίζεται και γίνεται αντικείµενο
λογοτεχνικής επεξεργασίας σε διαφορετικές εποχές. 

• Να κατανοήσουν ότι οι αλλαγές που σηµειώνονται στη λογοτεχνία
δεν είναι αυθαίρετες ή τυχαίες αλλά εντάσσονται στο πλαίσιο
γενικότερων καλλιτεχνικών και πολιτισµικών ρευµάτων. 

• Να αποκτήσουν µια συνολική εικόνα της εξέλιξης της νεοελληνικής
ποίησης. 

• Να κατανοήσουν την έννοια του λογοτεχνικού κινήµατος και τη
σχέση ενός λογοτεχνικού κινήµατος µε την εποχή του.

• Να διευρύνουν και να εµβαθύνουν τη γνωριµία τους µε τα δύο
βασικά είδη θεατρικού λόγου, την κωµωδία και το δράµα και να
παρακολουθήσουν τη µεταβολή τους σε κάθε εποχή.



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ

ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Μέχρι τώρα στην Γ΄ Γυµνασίου, την Α΄ και Β΄ Λυκείου, η
οργάνωση του µαθήµατος της λογοτεχνίας γινόταν µε
βάση την ιστορική διάταξη της ύλης. Στις τάξεις αυτές η
διδασκαλία της λογοτεχνίας ταυτίζεται µε την
παρακολούθηση µίας σειράς αποσπασµάτων ή
αυτοτελών κειµένων τα οποία παρατάσσονται µέσα στο
εγχειρίδιο µε χρονολογική σειρά. Στην παρούσα
πρόταση για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, η ιστορική
παρουσίαση της λογοτεχνίας, µε τη µορφή αυτή, 
απουσιάζει. Ως τρόπος οργάνωσης της ύλης στην Α΄
τάξη του Λυκείου (το ίδιο προτείνει το νέο ΠΣ για την Γ΄
Γυµνασίου) επιλέγεται ο θεµατικός ή ειδολογικός.



Σύµφωνα µε το νέο ΠΣ ιστορική προσέγγιση

της λογοτεχνίας σηµαίνει:

• Ανάδειξη της ιστορικότητας των ποικίλων
παραµέτρων του λογοτεχνικού φαινοµένου

• Ανάδειξη της ιστορικότητας ενός θέµατος
• Ανάδειξη της ιστορικότητας των λογοτεχνικών

ειδών
• Παρακολούθηση της ιστορικής συνέχειας µέσω

της εναλλαγής της παράδοσης και της µεταβολής
σε επίπεδο ατόµων, έργων, θεµάτων, ρευµάτων
και ειδών.

• Η ιστορία, λοιπόν, θα είναι πάντοτε παρούσα στην
εξέταση θεµατικών και ειδολογικών ενοτήτων, 
ακολουθώντας, όµως, τη µεθοδολογική ανανέωση
του περιεχοµένου της.



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ:

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΩΝ
Εάν επιδιώκουµε µια πραγµατική ανανέωση του µαθήµατος, 
θα πρέπει να προσπαθήσουµε να απαγκιστρωθούµε από την
εξάρτηση από το σχολικό ανθολόγιο, να χρησιµοποιήσουµε
πολλά παράλληλα κείµενα και, το κυριότερο, να εισάγουµε
την ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών έργων. Ένα πρώτο
βήµα είναι η απεξάρτηση από το ανθολόγιο της
συγκεκριµένης τάξης. Το παρόν ΠΣ χρησιµοποιεί ως
αφετηρία το ανθολόγιο της Α΄ Λυκείου αλλά προτείνει τη
συνανάγνωση κειµένων από τα άλλα δύο ανθολόγια
λογοτεχνικών κειµένων του Λυκείου. Παράλληλα
προτείνονται, ως παράλληλα, κείµενα που είναι διαθέσιµα
στο διαδίκτυο σε ψηφιακή µορφή. Τούτος είναι ένας άµεσος
τρόπος να πολλαπλασιάσουµε τις δυνατότητες επιλογής
κειµένων και να δηµιουργήσουµε ενδιαφέρουσες διδακτικές
ενότητες.



∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΠΕ

• Να πολλαπλασιάσει τους διαθέσιµους µαθησιακούς πόρους
που έχει στη διάθεσή του τώρα ο εκπαιδευτικός και ο
µαθητής.

• Να ενδυναµώσει την αυτοπεποίθηση του εκπαιδευτικού
προσφέροντάς του ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο διδασκαλίας
της λογοτεχνίας στο οποίο θα εντάσσεται οµαλά και µε
συνέπεια η χρήση των ΤΠΕ.

• Να ενδυναµώσει την αυτοπεποίθηση του µαθητή στην
κατεύθυνση της διαµόρφωσης, έκφρασης και επικοινωνίας
των προσωπικών του ερµηνειών για τα λογοτεχνικά κείµενα.

• Να διευρύνει το πολιτισµικό υπόβαθρο του µαθητή
προσφέροντας γνώσεις, πληροφορίες, εικόνες, ακούσµατα, 
µε άλλα λόγια, εµπειρίες που θα τον βοηθήσουν να
διαµορφώσει προσωπικές ερµηνείες για το λογοτεχνικό
κείµενο.



∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΠΕ

• Να φέρει σε επαφή τον µαθητή µε πολύ περισσότερα
λογοτεχνικά κείµενα από αυτά που είναι διαθέσιµα στα
σχολικά ανθολόγια.

• Να δώσει τις δυνατότητες στους µαθητές να κατανοήσουν
την κατασκευή των λογοτεχνικών κειµένων, επεµβαίνοντας
σ’ αυτά µε τροποποιήσεις και πειραµατιζόµενοι µε τη
δηµιουργική γραφή.

• Να προωθήσει νέους τρόπους συνεργασίας των µαθητών
µεταξύ τους στην κατεύθυνση της διαπραγµάτευσης και
συνοικοδόµησης του νοήµατος του λογοτεχνικού κειµένου
(forum, blog, facebook, twitter, wikis).

• Να αναπτύξει τις συνθετικές και κριτικές ικανότητες των
µαθητών µε διαθεµατικές εργασίες, πολυµεσικά
παρουσιασµένες.



ΜΕΘΟ∆ΕΥΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 
∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ, ΟΧΙ ΤΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Η µεθοδολογική µας προσέγγιση βασίζεται σε δύο
παιδαγωγικές µεθόδους: τη διδασκαλία σε οµάδες
και τη µέθοδο project. Και οι δύο είναι
µαθητοκεντρικές µέθοδοι διδασκαλίας, 
καλλιεργούν τη συνεργασία, την οµαδικότητα και
προσφέρουν δυνατότητα συµµετοχής και
κινητοποίησης στους αδύναµους και τους
αδιάφορους µαθητές, προωθούν την ενεργητική
µάθηση, ενθαρρύνουν την ανάδειξη
ενδιαφερόντων, συντελούν στην αναβάθµιση της
αυτο-εικόνας και της αυτοπεποίθησης των
µαθητών, δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές
να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώµη τους στην
οµάδα και δίνουν, επίσης, την ευκαιρία στον
εκπαιδευτικό να αυτενεργεί. 



ΜΕΘΟ∆ΕΥΣΗ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ: 
∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ, ΟΧΙ ΤΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Η µονάδα οργάνωσης του προτεινόµενου Προγράµµατος
Σπουδών είναι η διδακτική ενότητα. ∆ιδακτική ενότητα
ονοµάζουµε µια ολοκληρωµένη αναγνωστική και µαθησιακή
διαδικασία η οποία στηρίζεται σε µια αρχική ιδέα που µπορεί
να είναι ένα θέµα ή ένα λογοτεχνικό είδος, πραγµατοποιείται
µέσα από ένα σύνολο οµοειδών ή οµόθεµων κειµένων και
διαρκεί αρκετό χρονικό διάστηµα. Προτείνονται τρεις
διδακτικές ενότητες για µια σχολική χρονιά. Κάθε διδακτική
ενότητα είναι σχεδιασµένη ως project, προσαρµοσµένο στις
ιδιαιτερότητες της λογοτεχνίας. Η διάρκειά του είναι δύο µε
τρεις µήνες, ανάλογα µε τη συχνότητα των ωρών
διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων που θα γίνουν. Όπως
σε όλα τα project, η διδασκαλία των ενοτήτων µας
αναπτύσσεται σε φάσεις, µε διακριτή στοχοθεσία στην κάθε
µία. Οι φάσεις αυτές είναι συνήθως τρεις. 



Φάσεις διδασκαλίας µιας
διδακτικής ενότητας

• Α΄ Φάση: Πριν από την ανάγνωση

• Β΄ Φάση: Ανάγνωση – παρουσίαση

• Γ΄ Φάση: Μετά την ανάγνωση



Α΄ Φάση: Πριν από την ανάγνωση

Η φάση αυτή είναι πολύ σηµαντική, καθώς
«χτίζει τις γέφυρες» µεταξύ των κειµένων
και των µαθητών µας. Ο κυριότερος
σκοπός της είναι να δώσει κίνητρα για την
ανάγνωση που θα ακολουθήσει και να
πλουτίσει το γνωστικό και πολιτισµικό
ορίζοντα των µαθητών, δηµιουργώντας
ένα πλαίσιο προβληµατισµού που θα
διευκολύνει την εξαγωγή νοήµατος. 



Α΄ Φάση: Πριν από την ανάγνωση

Οι προσπάθειές µας σ’ αυτή τη φάση
κατατείνουν στο να εισαγάγουµε τους
µαθητές είτε στο θέµα της διδακτικής
ενότητας (αν η ενότητα είναι θεµατική, 
είτε στο λογοτεχνικό είδος και την ιστορία
του (εάν η ενότητα είναι ειδολογική), 
επιστρατεύοντας τα προσωπικά τους
βιώµατα, τις προηγούµενες γνώσεις τους
(σχολικές και εξωσχολικές) τις

παραστάσεις και τις εµπειρίες τους.



Α΄ Φάση: Πριν από την ανάγνωση

Τα κείµενα που χρησιµοποιούµε σε αυτή τη φάση
είναι συνήθως µη λογοτεχνικά (επιστηµονικά, 
πληροφοριακά, δηµοσιογραφικά, οπτικά, 
ηλεκτρονικά) αλλά και µικρά λογοτεχνικά κείµενα
(µικρά διηγήµατα, αποσπάσµατα από µεγαλύτερα
πεζά, ποιήµατα) που διαβάζονται µέσα στην τάξη
και προετοιµάζουν την κυρίως ανάγνωση που θα
ακολουθήσει. Η φάση αυτή ολοκληρώνεται όταν
θεωρήσουµε ότι οι µαθητές µας έχουν εξοικειωθεί
µε κάποιες έννοιες και ζητήµατα και τους έχουν
δηµιουργηθεί κάποια ερωτήµατα που θα
απευθύνουν στα κείµενα που θα διαβάσουν. 
Οπωσδήποτε χρειάζονται το λιγότερο τέσσερις
διδακτικές ώρες για να ολοκληρωθεί. 



Β΄Φάση: Ανάγνωση -
παρουσίαση

Οι µαθητές διαβάζουν µεγαλύτερα
κείµενα (συστάδες ποιηµάτων, 
διηγήµατα, κεφάλαια από
µυθιστορήµατα και, στο τέλος, 
ολόκληρα βιβλία) στο σπίτι τους. Στο
σηµείο αυτό θα πρέπει ιδιαιτέρως να
τονιστεί πως έχει µεγάλη σηµασία το
σχολείο να ζητά από τους µαθητές να
διαβάζουν λογοτεχνικά κείµενα στο
σπίτι. 



Β΄Φάση: Ανάγνωση -
παρουσίαση

Στη φάση της κυρίως ανάγνωσης αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η
οµαδική εργασία, η οποία οργανώνεται ως εξής: η τάξη χωρίζεται
σε οµάδες και κάθε οµάδα αναλαµβάνει να διαβάσει και να
παρουσιάσει ένα διαφορετικό κείµενο. Στην περίπτωση που η
διδακτική ενότητα αφορά αποκλειστικά στην ποίηση, όπως είναι η
ενότητα «Παράδοση και µοντερνισµός στη νεοελληνική ποίηση», η
κάθε οµάδα µαθητών µπορεί να αναλάβει να µελετήσει µια
συστάδα ποιηµάτων.Ετσι, λοιπόν, µπορεί να επιτευχθεί µια
διαφοροποιηµένη διδασκαλία καθώς κάθε οµάδα µπορεί να
αναλάβει ένα ή περισσότερα κείµενα που να ταιριάζουν στις
δυνατότητές της και στις επιθυµίες της. Στο πλαίσιο της οµάδας, οι
µαθητές αλληλοβοηθούνται και διαπραγµατεύονται το νόηµα των
κειµένων: άλλος µπορεί να κατάλαβε καλύτερα ένα σηµείο, άλλος
κάποιο άλλο, ανταλλάσσουν απόψεις και αξιοποιούν τις όποιες
ικανότητες έχει ο καθένας. Όταν εµφανίζονται µπροστά στην τάξη
για να παρουσιάσουν τα κείµενά τους και τις εργασίες τους, έχουν
τιθασεύσει κάπως το «άγχος του νοήµατος» που τυραννά όλους
τους µαθητές και ιδίως τους αδύνατους, εκείνους που υστερούν
στη γλώσσα ή στο πολιτισµικό κεφάλαιο. 



Β΄Φάση: Ανάγνωση - παρουσίαση

Οι εργασίες που συνοδεύουν την παρουσίαση των κειµένων σχετίζονται
στενότερα ή ευρύτερα µε το κείµενο, λ.χ. επιδιώκουν οι µαθητές να
αναπτύξουν αιτιολογηµένη και τεκµηριωµένη προσωπική άποψη γι αυτά
που διαβάζουν, να αναγνωρίζουν τα διάφορα πολιτισµικά στοιχεία που
υπάρχουν στα κείµενα και να προσδιορίζουν την ιστορικότητά τους. Να
περιγράφουν και να ερµηνεύουν την εποχή, το κοινό και τις συνθήκες
παραγωγής ενός έργου, να επισηµαίνουν τους συγκρουόµενους κώδικες
συµπεριφοράς και τις αξίες που εκφράζονται από τους ήρωες, να
διατυπώνουν προτάσεις και πιθανές λύσεις για τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι ήρωες, όσο και για τις επιλογές που πρέπει να
πραγµατοποιήσουν, να συγκρίνουν κείµενα (λογοτεχνικά και οπτικο-
ακουστικά, πεζά και ποιητικά) ως προς έναν παράγοντα (π.χ. κοινή
θεµατική). Άλλες εργασίες εστιάζουν στην οπτική γωνία από την οποία µιλά
ο αφηγητής, στη συγκεκριµένη στάση ζωής στην οποία παραπέµπει και
ζητούν να σχολιάσουν τους διαφορετικούς τρόπους σκέψης, τις
διαφορετικές αξίες που καθορίζουν τις συµπεριφορές των ηρώων. Άλλες
εργασίες επικεντρώνονται στην αναζήτηση µορφικών χαρακτηριστικών των
κειµένων, ανάλογα µε το λογοτεχνικό είδος στο οποίο ανήκουν ή την
τεχνοτροπία που υιοθετούν.



Γ΄ Φάση: Μετά την ανάγνωση

Στη φάση αυτή οι µαθητές µας παράγουν το δικό
τους λόγο όχι πια γύρω από τα κείµενα, αλλά
γύρω από το θέµα της διδακτικής ενότητας µε την
οποία ασχολήθηκαν. Ο σκοπός της φάσης αυτής
είναι να διαπιστώσουν όλοι, διδάσκοντες και
διδασκόµενοι, τι καινούριο έµαθαν, ποιες
αντιλήψεις σχηµάτισαν, ποια συναισθήµατα
ένιωσαν µέσα από τις αναγνώσεις και τις
συζητήσεις τους. Η παραγωγή λόγου νοείται ως
έκφραση προσωπικών αντιλήψεων και στάσεων
που µπορεί να επιτευχθεί µε γλωσσικές αλλά και
µη γλωσσικές δραστηριότητες.



Γ΄ Φάση: Μετά την ανάγνωση

Σ’ αυτή τη φάση ζητείται από τους µαθητές να γράψουν, 
ατοµικά ή οµαδικά, ένα κείµενο ανάλογο του είδους που
διάβασαν, να κάνουν έρευνα και να γράψουν µια συνθετική
εργασία. Στις εργασίες αυτής της φάσης αξιοποιούνται
συνήθως µοτίβα, λογοτεχνικοί χαρακτήρες και επεισόδια
από τα βιβλία που διαβάστηκαν αλλά και οι ειδικότερες
γνώσεις γύρω από το λογοτεχνικό είδος ή φαινόµενο που
µελέτησαν. Με τις τελικές αυτές δραστηριότητες, άλλοτε πιο
«καλλιτεχνικές» (όπως είναι η συγγραφή ή διασκευή
ποιηµάτων, θεατρικών έργων) και άλλοτε πιο
«επιστηµονικές» (όπως είναι η συγγραφή συνθετικών
εργασιών), ολοκληρώνεται η διδακτική ενότητα, δηλ. το
project. Και στις τρεις φάσεις γίνεται εναλλαγή µεταξύ της
µετωπικής διδασκαλίας και της διδασκαλίας σε οµάδες, της
οµαδικής και της ατοµικής εργασίας ανάλογα µε τις ανάγκες
της τάξης κάθε φορά, χωρίς να υποτιµάται καµία από αυτές. 



ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

• Τα φύλα στη λογοτεχνία

• Παράδοση και µοντερνισµός στη
νεοελληνική ποίηση

• Θέατρο



Κάθε διδακτική ενότητα παρουσιάζεται παρακάτω σε
έναν πίνακα που περιλαµβάνει πέντε στήλες ως

εξής:

1. Σκοποθεσία. Περιλαµβάνει τους γνωστικούς, αξιακούς, 
συναισθηµατικούς στόχους της συγκεκριµένης διδακτικής
ενότητας. ∆ιαµορφώνει το παιδαγωγικό πλαίσιο εντός του
οποίου θα κινηθεί ο εκπαιδευτικός σε όλα τα στάδια της
διδασκαλίας και υπαγορεύει τις διδακτικές προσεγγίσεις και
τις εργασίες των µαθητών.

2. ∆εξιότητες. Οι δεξιότητες σχετίζονται µε τα όσα οι µαθητές
θα είναι σε θέση να κάνουν πάνω στα κείµενα ή γύρω από
τα κείµενα µε την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της
ενότητας και µπορούν να πιστοποιηθούν µε την αξιολόγηση.  
Οι δεξιότητες βρίσκονται σε διαλεκτική σχέση µε τη
σκοποθεσία και είναι, κατά κάποιον τρόπο, η εφαρµογή των
όσων οι µαθητές γνώρισαν, κατανόησαν ή
συνειδητοποίησαν. Αποτελούν, επιπλέον, οδηγό για την
επινόηση και επιλογή των δραστηριοτήτων των µαθητών. 



Κάθε διδακτική ενότητα παρουσιάζεται παρακάτω σε
έναν πίνακα που περιλαµβάνει πέντε στήλες ως

εξής:

3. Περιεχόµενο. Εδώ παραθέτονται τα προτεινόµενα για διδασκαλία
κείµενα, εξαντλώντας κατ’ αρχήν όλα τα σχετικά κείµενα από τα
τρία ανθολόγια του Λυκείου. Ταυτοχρόνως όµως παραθέτουµε και
«παράλληλα κείµενα», οµόθεµα ή οµοειδή από την ελληνική και
ξένη παραγωγή, σύγχρονα ή και παλαιότερα. Κάποια από αυτά
µπορούν να διαβαστούν αποσπασµατικά αλλά κάποια επιβάλλεται
να διαβαστούν ολόκληρα. Πρέπει να τονιστεί ότι τα κείµενα που
προτείνονται είναι ενδεικτικά. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να προτείνει
και άλλα κείµενα αρκεί να είναι µέσα στο γενικό πλαίσιο της
διδακτικής ενότητας και να εξυπηρετούν τη σκοποθεσία. 

4. ∆ραστηριότητες. ∆εν πρόκειται για ερωτήσεις γνωστικού τύπου ή
ερωτήσεις κατανόησης που ζητούν µια απάντηση εκ µέρους του
µαθητή, όπως αυτές που βρίσκονται κάτω από τα κείµενα στα ΚΝΛ. 
Οι δραστηριότητες επιδιώκουν να κινητοποιήσουν τον µαθητή να
«δράσει», να ερευνήσει, να συνεργαστεί µε τους συµµαθητές του
και να παράγει κάτι. Οι δραστηριότητες που προτείνονται στην
αντίστοιχη στήλη µπορούν να κατανεµηθούν στις τρεις φάσεις της
διδασκαλίας που περιγράφηκαν παραπάνω, κατά την κρίση του
εκπαιδευτικού. Εννοείται πως είναι ενδεικτικές. Ο εκπαιδευτικός και
οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν εκείνες που ταιριάζουν
περισσότερο στις συνθήκες της τάξης.



Κάθε διδακτική ενότητα παρουσιάζεται παρακάτω σε
έναν πίνακα που περιλαµβάνει πέντε στήλες ως

εξής:

5. Αξιολόγηση
Στη στήλη αυτή αναφέρονται επιγραµµατικά οι
βασικές γνώσεις και δεξιότητες που ελπίζουµε να
έχουν αποκτήσει οι µαθητές και τις οποίες
αξιολογούµε ως ικανές και αναγκαίες για την
επιτυχία της διδακτικής ενότητας. Όπως θα
παρατηρήσει κανείς, αυτές είναι λιγότερες από

όσες αναφέρονται στη στήλη των δεξιοτήτων. 



Αξιολόγηση των µαθητών

Οι µαθητές στο µάθηµα της λογοτεχνίας
αξιολογούνται όχι µε βάση τις γενικότερες
γνώσεις και την κουλτούρα τους, αλλά µε βάση
αυτά που διδάχτηκαν και αυτά που έκαναν στην
τάξη. Οι µαθητές µας αξιολογούνται τόσο για τις
ατοµικές εργασίες τους όσο και για τη συµµετοχή
τους στις οµαδικές εργασίες. Οι οµαδικές εργασίες
συνιστούν ένα πολύ ουσιαστικό κοµµάτι της
δουλειάς µας και –µεταξύ άλλων– ασκούν τους
µαθητές στην ανοχή της διαφοράς, στην
πολυφωνία, στην υπευθυνότητα. Οι µαθητές
αξιολογούνται για τον προφορικό και γραπτό τους
λόγο, για τη γενικότερη συµµετοχή τους στο
µάθηµα και για τη συµβολή τους στη δουλειά της
οµάδας τους.



Αξιολόγηση των µαθητών

Κάθε µαθητής έχει έναν φάκελο τον οποίον
εµπλουτίζει τόσο µε τις ατοµικές όσο και µε τις
οµαδικές εργασίες. Ο εκπαιδευτικός ανά πάσα
στιγµή είναι σε θέση να διαπιστώσει την εξέλιξη
των γραπτών εργασιών του µαθητή, 
συµπληρώνοντας την εικόνα που έχει γι’ αυτόν
από την προφορική συµµετοχή του στο µάθηµα. 
Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση του µαθητή στη
διάρκεια της χρονιάς είναι διαµορφωτική και στις
εξετάσεις τελική. Σε καµία φάση, ωστόσο, δεν
προκρίνονται για την αξιολόγηση των µαθητών τα
τεστ µε ερωτήσεις πολλαπλού τύπου ούτε και
φύλλα εργασίας τα οποία είναι πολύ
καθοδηγητικά και περιορίζουν τους ορίζοντες των
µαθητών. 



Αξιολόγηση των µαθητών

Στο µάθηµα της λογοτεχνίας η άρθρωση προσωπικού λόγου
στο σχολείο εκ µέρους των µαθητών είναι πολύ σηµαντική
και αποτελεί το σηµαντικότερο στοιχείο για την αξιολόγησή
τους. Η άρθρωση του λόγου αυτού δεν είναι ζήτηµα
ταλέντου ή υψηλών ικανοτήτων τις οποίες κάποιοι
διαθέτουν και «φέρνουν» στο σχολείο από το σπίτι τους. 
Είναι αντικείµενο κοπιαστικής και συστηµατικής άσκησης, 
µαθηµένης συµπεριφοράς, ζήτηµα εξοικείωσης µε τα κείµενα
ως πολιτισµικά προϊόντα. Η παραγωγή προσωπικού λόγου
µπορεί να αφορά στο κείµενο ή στο θέµα για το οποίο µιλά
το κείµενο και αποµακρύνεται από τη λογική του
σωστού/λάθους ή της αναπαραγωγής έτοιµων απαντήσεων
που βρίσκονται στα κάθε είδους βοηθήµατα που
κυκλοφορούν στο εµπόριο. 



Αξιολόγηση των µαθητών

Η αξιολόγηση προκύπτει από τις εργασίες
των µαθητών και δεν τους αιφνιδιάζει
ζητώντας τους άγνωστα στοιχεία ή
δραστηριότητες που δεν έχουν συζητηθεί
και δουλευτεί µέσα στην τάξη. Στις
γραπτές εξετάσεις στο τέλος της σχολικής
χρονιάς, προτείνεται οι µαθητές να
εξετάζονται σε άγνωστο λογοτεχνικό
κείµενο, οµοειδές ή οµόθεµο µε τις
διδακτικές ενότητες που διδάχτηκαν και µε
ασκήσεις παρόµοιες µε αυτές που
δούλεψαν µέσα στην τάξη



Οι τρεις διδακτικές ενότητες















Τι είναι τα σενάρια διδασκαλίας και ποια είναι η
σχέση τους µε το ΠΣ;

Το σενάριο ή «σενάριο µάθησης» είναι ένας δοµηµένος
τρόπος σχεδιασµού δραστηριοτήτων µάθησης, που µας
βοηθά να οργανώσουµε τα µαθήµατα στη βάση των
δραστηριοτήτων των µαθητών. Το σενάριο περιγράφει αυτό
που γίνεται στην τάξη όχι από τη σκοπιά του «τι διδάσκω;»
αλλά από τη σκοπιά του «τι κάνουν οι µαθητές» και «τι
θέλω να αποκοµίσουν από αυτή τους τη δραστηριότητα;».
Το σενάριο απευθύνεται σε κάθε εκπαιδευτικό που θα
διδάξει το συγκεκριµένο αντικείµενο αλλά και γενικότερα
στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς αποτελεί έναν σαφή
και πρακτικό τρόπο να εξειδικευτούν οι εξαγγελίες και οι
γενικές αρχές του Προγράµµατος Σπουδών και να δοθούν
παραδείγµατα οργάνωσης της διδασκαλίας και
δραστηριοτήτων των µαθητών. 



Ποια είναι η σχέση σεναρίου και διδακτικής
ενότητας του ΠΣ;

Η διδακτική ενότητα, όπως αναπτύσσεται στους
πίνακες του ΠΣ, δίνει το γενικό παιδαγωγικό
πλαίσιο και το σενάριο αποτελεί µια εκδοχή, µια
πρόταση για την οργάνωση της διδασκαλίας µιας
διδακτικής ενότητας. Τα σενάρια είναι εποµένως
παραδειγµατικά. Τούτο σηµαίνει πως για µια
διδακτική ενότητα µπορούµε να έχουµε
περισσότερα του ενός σενάρια και σηµαίνει επίσης
πως ο εκπαιδευτικός µπορεί να αλλάζει σηµεία
των προτεινόµενων σεναρίων, ανάλογα µε τις
ανάγκες της τάξης του. 



Ποια σηµεία µπορεί να αλλάζει
ο εκπαιδευτικός;

Μπορεί να αλλάζει τα προτεινόµενα κείµενα και τις
δραστηριότητες των µαθητών. Μπορεί δηλαδή να κάνει
επιλογή από τα προτεινόµενα κείµενα και να προσθέσει και
άλλα από τα πολλά οµόθεµα ή οµοειδή που υπάρχουν. 
Μπορεί επίσης να επιλέξει κάποιες από τις προτεινόµενες
δραστηριότητες ή να επινοήσει άλλες, στο πνεύµα πάντα της
ενεργητικής µάθησης. Εκείνα τα οποία πρέπει να
ακολουθούνται, σε κάθε περίπτωση, διότι αποτελούν τη
βάση του νέου ΠΣ είναι: α) η εργασία των µαθητών σε
οµάδες (χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν υπάρχουν ατοµικές
εργασίες), β) η οργάνωση της διδασκαλίας σε µεγάλες
χρονικά ενότητες, γ) η διάκριση της διαδικασίας σε τρεις
διακριτές φάσεις (πριν από την ανάγνωση, ανάγνωση –
παρουσίαση, µετά την ανάγνωση). 



Τρόπος αξιολόγησης στις γραπτές
προαγωγικές εξετάσεις

Στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στο τέλος της σχολικής
χρονιάς δίνονται στους µαθητές δύο θέµατα. Το κάθε θέµα
περιλαµβάνει ένα ή (αν πρόκειται για ποιήµατα) περισσότερα
άγνωστα λογοτεχνικά κείµενα, οµοειδή ή οµόθεµα µε τις
διδακτικές ενότητες που διδάχτηκαν (Τα φύλα στη
λογοτεχνία, Παράδοση και µοντερνισµός στη νεοελληνική
ποίηση, Θέατρο). Οι µαθητές καλούνται να επιλέξουν το ένα
από τα δύο θέµατα. Ακριβώς επειδή είναι άγνωστα, είναι
σηµαντικό να έχουν δυνατότητα επιλογής. Οι «ερωτήσεις»
που τα συνοδεύουν είναι παρόµοιες µε αυτές που δούλεψαν
µέσα στην τάξη και ελέγχουν το βαθµό κατάκτησης των
δεξιοτήτων και των γνώσεων που αναφέρονται στη στήλη 5 
του Προγράµµατος Σπουδών. 



Πιο συγκεκριµένα οι µαθητές, σε περίπτωση που το
δοσµένο κείµενο είναι αφηγηµατικό ή θεατρικό,

καλούνται:

1α. Να διακρίνουν και να περιγράψουν τον κεντρικό
λογοτεχνικό χαρακτήρα κάνοντας τις αντίστοιχες
παραποµπές στο κείµενο σε σχέση µε τον κοινωνικό του
ρόλο ως άνδρα ή γυναίκας, τα στερεότυπα που τον
περιβάλλουν, τις σχέσεις των φύλων. Να αιτιολογήσουν τα
παραπάνω, παραπέµποντας στο ιστορικό, κοινωνικό πλαίσιο
στο οποίο εγγράφεται το κείµενο.

1β. Να εκφέρουν άποψη για το θέµα του κειµένου, συνδέοντάς
το µε την καθηµερινή τους εµπειρία

• ή εναλλακτικά

1β. Να διατυπώσουν το κεντρικό διακύβευµα-σύγκρουση σε
ένα θεατρικό έργο.

• Οι ερωτήσεις αυτές βαθµολογούνται µε 1α (25) + 1β (25) = 
50 µονάδες



Πιο συγκεκριµένα οι µαθητές, σε περίπτωση που το
δοσµένο κείµενο είναι αφηγηµατικό ή θεατρικό,

καλούνται:

2α. Να µετατρέψουν κοµµάτι του θεατρικού κειµένου σε
αφηγηµατικό λόγο.

• ή εναλλακτικά
2α. Να αλλάξουν τον αφηγητή της ιστορίας προκειµένου να

δοθεί έµφαση στη σηµασία της «φωνής» (φωνή ενηλίκου, 
άνδρα, γυναίκας, νέου, νέας).

2β. Να συγγράψουν ένα µικρό κείµενο ως «διαφήµιση» ή
βιβλιοπαρουσίαση ή κριτική για το κείµενο που θα δοθεί ή
να τοποθετηθούν (αν συµφωνούν ή διαφωνούν και γιατί) 
απέναντι σε κριτική που θα δοθεί.

• ή εναλλακτικά
2β. Να ταυτιστούν µε κάποιον ήρωα του κειµένου και να

γράψουν σελίδες του ηµερολογίου του ή επιστολών του.
• Τα θέµατα αυτά βαθµολογούνται µε 2α (25) + 2β (25) = 50 

µονάδες



Σε περίπτωση που το θέµα περιλαµβάνει δύο
ή τρία ποιήµατα, οι µαθητές καλούνται:

1α. Να αναγνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της
παραδοσιακής και της µοντέρνας ποίησης
και να διακρίνουν τα ποιήµατα σε
παραδοσιακά και µοντέρνα µε βάση αυτά
τα χαρακτηριστικά.

1β. Να τα κατατάξουν σε µια σειρά από το
πιο παραδοσιακό ως το πιο υπερρεαλιστικό
και, ενδεχοµένως, να ανιχνεύσουν το
λογοτεχνικό κίνηµα στο οποίο εντάσσεται
το καθένα.

• Οι ερωτήσεις αυτές βαθµολογούνται µε 1α
(30) + 1β (20) = 50 µονάδες



Σε περίπτωση που το θέµα
περιλαµβάνει δύο ή τρία ποιήµατα, οι

µαθητές καλούνται:
2α. Να εντοπίσουν τις πιο «ποιητικές» και τις πιο

«καθηµερινές» λέξεις στα ποιήµατα και να τις
τοποθετήσουν σε πίνακα µε δύο ή περισσότερες
στήλες.

• 2β. Να εντοπίσουν τα σύµβολα σε όσα ποιήµατα
υπάρχουν και να τα κατατάξουν σε κατηγορίες
ανάλογα µε το είδος τους (αντικείµενα, φυσικά
φαινόµενα, εικόνες, ήχοι). 

• ή εναλλακτικά
2β. Να εντοπίσουν λυρικά ή δραµατικά στοιχεία στα

ποιήµατα. 
• Οι ερωτήσεις αυτές βαθµολογούνται µε 2α (25) + 

2β (25) = 50 µονάδες


