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Α΄-Β΄ ΤΑΞΔΙΣ 

Ολοκληπώνονηαρ ηη μαθηηεία ηοςρ ζηο επίπεδο ηων δύο ππώηων ηάξεων 

ηος Γημοηικού (Α΄ - Β΄), οι μαθηηέρ και οι μαθήηπιερ να είναι ζε θέζη: 

 Να αληηιακβάλνληαη, «παίδνληαο κε ηηο ιέμεηο», πσο ε ρξήζε ηεο θνηλήο 

γιώζζαο κπνξεί λα επηθέξεη έλα ηδηαίηεξν αηζζεηηθό απνηέιεζκα. 

 Να κπνξνύλ λα «δηαβάζνπλ» δεκηνπξγηθά έλα θείκελν κε ηε βνήζεηα εηθόλσλ ή 

κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνύ.  

 Να αλαγλσξίδνπλ ζηνηρεησδώο ηε δηαθνξά ελόο πνηήκαηνο από έλα 

πεδνγξάθεκα, έλα παξακύζη, έλα εηθνλνγξαθήγεκα (θόκηθ) θ.ιπ. 

 Να ζπλδπάδνπλ έλα ινγνηερληθό θείκελν κε άιιεο κνξθέο έθθξαζεο θαη ηέρλεο. 

 

Γ΄-Γ΄ ΤΑΞΔΙΣ 

Ολοκληπώνονηαρ ηη μαθηηεία ηοςρ ζηο επίπεδο ηηρ Γ΄ - Γ΄ Γημοηικού, οι 

μαθηηέρ και οι μαθήηπιερ να είναι επιπλέον ζε θέζη: 

 Να δηαθξίλνπλ ηα γέλε θαη ηα πξσηνγελή είδε ηεο ινγνηερλίαο (πνηήκαηα – 

πεδνγξαθήκαηα) κε βάζε ηα εηδνπνηά ηνπο γλσξίζκαηα.  

 Πξναηξεηηθά, λα έρνπλ κηα ηδέα θαη γηα ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ζεαηξηθνύ θώδηθα θαη 

ηεο «δξακαηηθήο αλαπαξάζηαζεο» (ζεαηξηθήο παξάζηαζεο).  

 Να αλαγλσξίδνπλ ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο (π.ρ. ηίηινο, ζπγγξαθέαο, 

εηθνλνγξάθνο, εθδόηεο)  ελόο ινγνηερληθνύ βηβιίνπ θαη λα εληνπίδνπλ ζε απηά 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο θαη ηνλ δεκηνπξγό ηνπ.  

 Να αληηιακβάλνληαη από εζσηεξηθά ζηνηρεία δνκήο θαη νξγάλσζεο ην είδνο 

ελόο θεηκέλνπ (πνηεηηθό, αθεγεκαηηθό, ζεαηξηθό θ.ιπ.). 

 Να πξνζιακβάλνπλ θαη λα εξκελεύνπλ ζηνηρεησδώο έλα ινγνηερληθό θείκελν, 

αλαπηύζζνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε θαζώο θαη ηελ επαηζζεζία ηνπο. 

 Να αιιειεπηδξνύλ δεκηνπξγηθά κε ην θείκελν δνθηκάδνληαο ελαιιαθηηθνύο 

ηξόπνπο έθθξαζεο.  

 Να δηαθξίλνπλ ζηνηρεησδώο ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ θεηκέλσλ (ζεκαηνινγηθέο, 

κνξθνινγηθέο θαη άιιεο). 

 Να κπνξνύλ λα δνπλ έλα ινγνηερληθό θείκελν ζε ζπλάθεηα κε άιια δηδαθηηθά 

αληηθείκελα (ηδίσο εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη επίζεο κε ηελ Τέρλε). 

 Να αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηελ αλάιπζε ησλ 

θεηκέλσλ, θαιιηεξγώληαο δεμηόηεηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. 
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Δ΄-Ση΄ ΤΑΞΔΙΣ 

Ολοκληπώνονηαρ ηη μαθηηεία ηοςρ ζηο επίπεδο ηηρ Δ΄ - Ση΄ Γημοηικού, οι 

μαθηηέρ και οι μαθήηπιερ να είναι επιπλέον ζε θέζη: 

 Να αλαγλσξίδνπλ νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηεηηθνύ ιόγνπ (ζηίρνη 

–ζηξνθέο, ηύπνη νκνηνθαηαιεμίαο, βαζηθά κέηξα). 

 Να δηαθξίλνπλ ηηο βαζηθέο πνηεηηθέο κνξθέο: έκκεηξε (παξαδνζηαθή) πνίεζε ≠ 

(κνληέξλα) πνίεζε ζε ειεύζεξν ζηίρν. 

 Να μερσξίδνπλ ζηνηρεησδώο ηα πνηεηηθά θαη αθεγεκαηηθά είδε ηεο δεκνηηθήο 

παξάδνζεο από ηα αληίζηνηρα είδε ηεο επώλπκεο (θαη λεόηεξεο) ινγνηερλίαο κε 

γλώκνλα ζεκαηηθά, κνξθνινγηθά θαη εθθξαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 Να δηαθξίλνπλ ηνλ δεκηνπξγό, θαζώο θαη ηνπο ζπζηαηηθνύο όξνπο ελόο 

πεδνγξαθήκαηνο: αθεγεηήο – ήξσεο (πξσηαγσληζηέο θαη δεπηεξεύνληα 

πξόζσπα) – επεηζόδηα ή ζθελέο. 

 Να αλαγλσξίδνπλ είδε αθεγεκαηηθώλ θεηκέλσλ αλάινγα κε ην ζέκα ηνπο θαη ηελ 

πινθή ηνπο (π.ρ. επηζηεκνληθή θαληαζία, πεξηπέηεηα, αζηπλνκηθό, κηθξή ηζηνξία, 

ζύγρξνλν παξακύζη).   

 Να αλαγλσξίδνπλ –θαη δπλάκεη λα κπνξνύλ λα μερσξίζνπλ– άιια θεηκεληθά είδε 

ζε ζηίρν ή πεδό, πνπ είλαη παξαπιεξσκαηηθά ζηελ θαζαπηό ινγνηερλία 

(ζηηράθηα, ηξαγνύδηα, απνκλεκνλεύκαηα, ρξνληθά, καξηπξίεο θ.ιπ.) 

 Να παξάγνπλ κεζνδεπκέλα πξνζσπηθή δεκηνπξγηθή γξαθή θαη λα αμηνινγνύλ 

κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ην απνηέιεζκα, αλαπηύζζνληαο παξάιιεια θαη ηελ 

«ελζπλαηζζεηηθή» ηνπο ηθαλόηεηα (λα κπαίλνπλ ζηε ζέζε ησλ εξώσλ, ζηελ 

αηκόζθαηξα ηνπ έξγνπ, ζην θιίκα ηεο επνρήο όπνπ δηαδξακαηίδεηαη θ.η.ό.) 

 Να αλαπηύζζνπλ ηελ ηθαλόηεηα γηα ζπιινγηθή εξγαζία, παξάιιεια κε ηηο 

δεμηόηεηεο ηεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ, 

θάλνληαο ρξήζε θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ καζήκαηνο. 

 

 

Πεπαηώνονηαρ, γενικά, ηη βαθμίδα ηηρ Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ, οι μαθηηέρ 

και οι μαθήηπιερ να είναι ζε θέζη: 

 Να εθθξάδνληαη αλαζπλζέηνληαο θαη αλαδηεγνύκελνη κηα ηζηνξία ή έλα πνίεκα, 

θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηε δξακαηνπνίεζε ελόο θεηκέλνπ. 

 Να αιιειεπηδξνύλ κε ην ινγνηερληθό θείκελν θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ 

ελζπλαηζζεηηθή θαη επηλνεηηθή ηνπο ηθαλόηεηα κε δεκηνπξγηθή πξόζεζε 

(δεκηνπξγηθή αλάγλσζε θαη δεκηνπξγηθή γξαθή).    

 Να αληηιακβάλνληαη ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξώπνπ θαη πεξηβάιινληνο, ηελ αμία 

ηεο θπζηθήο δσήο θαη ηνπ αζιεηηζκνύ γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή ηζνξξνπία ηνπ 

αλζξώπνπ, αλαπηύζζνληαο αληίζηνηρεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. 
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 Να ζπλεηδεηνπνηνύλ ηε ζρέζε Ιζηνξίαο θαη Λνγνηερλίαο θαη λα θαηαλννύλ πώο ε 

ινγνηερλία ζπκβάιιεη ζηελ πξόζιεςε θαη κλεκείσζε ηνπ ηζηνξηθνύ 

παξειζόληνο. 

 Να βιέπνπλ ηε δηαθνξεηηθόηεηα ζηελ αλζξσπνινγηθή θαη θνηλσληθή ηεο 

δηάζηαζε θαη λα ζπλεηδεηνπνηνύλ ηελ αμία ηεο θηιίαο, ηεο αλεθηηθόηεηαο θαη ηεο 

αλζξώπηλεο αιιειεγγύεο. 

 Να δηαβιέπνπλ πίζσ από ηνλ παηγληώδε θαη θαληαζηηθό ηύπν ελόο 

ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ (ρηνπκνξηζηηθνύ, επηζηεκνληθήο θαληαζίαο θ.ιπ.) ζηνηρεία 

θνηλσληθνύ ζρνιηαζκνύ θαη αλαηξνπήο. 

 Να ιεηηνπξγνύλ σο θνηλόηεηα αλαγλσζηώλ, θαιιηεξγώληαο ην θνηλό γνύζην, 

αιιά θαη λα ζπλεηδεηνπνηνύλ ηηο ππνθεηκεληθέο θιίζεηο ή πξνηηκήζεηο ηνπο γηα ηα 

θείκελα πνπ δηαβάδνπλ. 

 Να έρνπλ απνθηήζεη εζσηεξηθά θίλεηξα ώζηε λα απνδεηνύλ επαθή κε ηε 

ινγνηερλία θαη εθηόο ζρνιείνπ (θηιαλαγλσζία).  

 


