ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Α. ΘΔΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ – ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ
Η νξγάλωζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ Λνγνηερλίαο ζην Γεκνηηθό γίλεηαη θαηά
θεμαηικούρ άξονερ, νη νπνίνη ππνδηαηξνύληαη ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο (πηπρέο ηνπ
ζέκαηνο). Η θαηαλνκή ηωλ ζεκαηηθώλ ελνηήηωλ αλά επίπεδν ηάμεωλ είλαη
ενδεικτική θαη γίλεηαη θαηά ινγηθή αθνινπζία από ην ζηνηρεηώδεο ζην πην ζύλζεην,
ζύκθωλα κε ηελ αξρή ηεο ζπεηξνεηδνύο νξγάλωζεο ηεο ύιεο. Αθήλεηαη ζηε
δηαθξηηηθή επρέξεηα ηωλ εθπαηδεπηηθώλ λα πξνζαξκόζνπλ–ζπλδπάζνπλ ηα ζέκαηα,
αλάινγα κε ην επίπεδν θαη ην δπλακηθό ηεο ηάμεο. Δθείλν πνπ ζα πξέπεη λα
ηεξείηαη είλαη ε κεηάβαζε από ην απιό ή ην πην νηθείν ζην πην ζύλζεην, κε γλώκνλα
ηελ ωξηκόηεηα ηωλ καζεηώλ αλά επίπεδν ηάμεωλ.
ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΑΞΟΝΑ: ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΚΑΙ ΦΤΗ
Α΄ και Β΄ ηάξη

Γεωθπζηθό θαη Βηνθπζηθό πεξηβάιινλ: ζαιάζζην, πεδηλό θαη
νξεηλό πεξηβάιινλ – δώα ηεο άγξηαο θύζεο θαη θαηνηθίδηα

Γ΄ και Γ΄ ηάξη

Αλζξωπνγεωγξαθία: παξαδνζηαθό/αγξνηηθό θαη αζηηθό
πεξηβάιινλ – ν άλζξωπνο «ηεο ππαίζξνπ» θαη ν άλζξωπνο
«ηεο πόιεο»

Δ΄ και Σ΄ ηάξη

Φπζηθόο ηξόπνο δωήο θαη αζιεηηθό ηδεώδεο – Καηαζηξνθή
θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, είδε ππό εμαθάληζε

ΣΗΜΔΙΩΣΗ Καη ζηηο ηξεηο παξαπάλω ελόηεηεο ππνδειώλεηαη ε ζρέζε ηωλ
αλζξώπωλ κε ηα ζηνηρεία ηεο θύζεο, ηδίωο κε ηα δώα

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΑΞΟΝΑ: ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΑΝΘΡΩΠΙΝΔ ΥΔΔΙ
Α΄ και Β΄ ηάξη

Όινη ίδηνη, όινη δηαθνξεηηθνί (κε έκθαζε ζηε ζσολική ζωή)

Γ΄ και Γ΄ ηάξη

Όινη ίδηνη, όινη δηαθνξεηηθνί (κε έκθαζε ζηελ οικογενειακή
ζωή)

Δ΄ και Σ΄ ηάξη

Όινη ίδηνη, όινη δηαθνξεηηθνί (ανθπώπινοι σαπακηήπερ θαη
ζύγσπονη κοινωνική ζωή)

ΣΗΜΔΙΩΣΗ Η έκθαζε δελ είλαη δεζκεπηηθή. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα
αμηνπνηήζνπλ θείκελα ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ηε ζρνιηθή, ηελ
νηθνγελεηαθή θαη ηελ θνηλωληθή δωή, αξθεί απηά λα αλαδεηθλύνπλ ηε
δηάζηαζε «όινη ίδηνη, όινη δηαθνξεηηθνί».

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΑΞΟΝΑ: ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ / ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΗ

Α΄ και Β΄ ηάξη

Λανγξαθηθά έζηκα – Λαϊθέο ηζηνξηθέο παξαδόζεηο (ζξύινη) –
Λαϊθή ζξεζθεπηηθή δωή

Γ΄ και Γ΄ ηάξη

Η ηζηνξία κέζα από ηε ινγνηερλία – Δζληθέο (θαη
ζξεζθεπηηθέο) επέηεηνη

Δ΄ και Σ΄ ηάξη

Η ηζηνξία ηνπ ηόπνπ κνπ κέζα από ηε ινγνηερλία, ιαϊθή θαη
επώλπκε

ΣΗΜΔΙΩΣΗ Η δηάθξηζε ηωλ ζεκάηωλ είλαη ζρεκαηηθή, δεδνκέλνπ όηη πνιιά
θείκελα ζπλδπάδνπλ απηέο ηηο πηπρέο. Η ινγηθή θαη εδώ είλαη ε
βαζκηαία κεηάβαζε ηωλ καζεηώλ από ηα πην εύθνια ζηα πην
ζύλζεηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηηο ζρέζεηο ηεο Λνγνηερλίαο κε
ηελ Ιζηνξία, αλαιόγωο ηεο ωξηκόηεηάο ηνπο.

ΘΔΜΑΣΙΚΟ ΑΞΟΝΑ: ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΣΑΙΑ
Α΄ και Β΄ ηάξη

Φαληαζία θαη ρηνύκνξ

Γ΄ και Γ΄ ηάξη

Φαληαζία θαη πεξηπέηεηα

Δ΄ και Σ΄ ηάξη

Δπηζηεκνληθή θαληαζία θαη «εηθνληθή» πξαγκαηηθόηεηα

ΣΗΜΔΙΩΣΗ Είλαη πξνθαλέο όηη ζηνηρεία θαληαζίαο ελππάξρνπλ ζε όια ηα
ινγνηερληθά θείκελα. Σηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα είλαη λα
αλαδεηρζνύλ νη πηπρέο ηνπ ρηνύκνξ, ηεο πεξηπέηεηαο θαη ηεο
επηζηεκνληθήο θαληαζίαο πνπ ζπληζηνύλ «είδε» (εηδηθέο
θαηεγνξίεο ινγνηερληθώλ θεηκέλωλ).

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ
Τν πεξηερόκελν θαη νη δεμηόηεηεο ηνπ ινγνηερληθνύ γξακκαηηζκνύ ζηε Γεκνηηθή
Δθπαίδεπζε πεξηγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο κε ηνπο δείθηεο επηηπρίαο θαη επάξθεηαο.
Σεκεηώλεηαη όηη ν όξνο «γξακκαηηζκόο» ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή
ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ εηδηθόηεξε έλλνηα ηεο κύεζεο ηωλ καζεηώλ ζην ζύζηεκα
ηεο ινγνηερληθήο γιώζζαο θαη ζε ζηνηρεία ζεωξίαο ηωλ ινγνηερληθώλ εηδώλ.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα ζηνηρεία ηνπ ινγνηερληθνύ γξακκαηηζκνύ δελ δηδάζθνληαη
απηνηειώο αιιά πάληα κέζα από ηα θείκελα, θαη απνηεινύλ ζπζηαηηθό κέξνο ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο καδί κε ηνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο.

Γηα ηηο ηάμεηο Α΄ και Β΄ Γημοηικού, πνπ γεηηληάδνπλ κε ηελ πξνζρνιηθή αγωγή, ην
πιαίζην κύεζεο ηωλ παηδηώλ ζην ινγνηερληθό παηρλίδη παξακέλεη ζε ζπλάξηεζε κε
άιιεο κνξθέο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο (ζέαηξν, κνπζηθή, εηθαζηηθά), αιιά πην
ζηνρεπκέλν πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο ινγνηερλίαο. Δίλαη πξνθαλέο όηη νη καζεηέο
ηωλ ηάμεωλ απηώλ ζα πξέπεη πξώηα λα απνθηήζνπλ ηελ αλαγθαία γιωζζηθή πξνπαηδεία (βαζηθέο δεμηόηεηεο γξακκαηηζκνύ: αλάγλωζε θαη γξαθή, ζηνηρεηώδεηο
γλώζεηο ηνπ γξακκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο γιώζζαο) πξηλ πεξάζνπλ, από ηελ Γ΄
ηάμε θαη κεηά, ζηα θείκελα θαη ζην ζύζηεκα ηεο θαζαπηό ινγνηερληθήο γιώζζαο.

ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ

 Οη εθπαηδεπηηθνί θξνληίδνπλ ώζηε νη ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη ηα θείκελα πνπ ζα
δηδάμνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο λα θαιύπηνπλ όλοςρ ηοςρ
θεμαηικούρ άξονερ.
 Τα θείκελα ή απνζπάζκαηα πνπ ζα επηιεγνύλ λα είλαη θαίξηα, λα θωηίδνπλ
δειαδή ην ζέκα από δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, έηζη ώζηε ην ζέκα λα ιεηηνπξγεί
όληωο ωο «άμνλαο», ωο ζύλδεζκνο γηα ηε ζπλεμέηαζε πνιιώλ θεηκέλωλ καδί.
 Η δηδαζθαιία ηόζν ηωλ ζεκάηωλ όζν θαη ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ ινγνηερληθνύ
γξακκαηηζκνύ, όπωο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλω, επηηξέπεη εςελιξία ενηόρ
πλαιζίων: νη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ, αλαιόγωο ηνπ επηπέδνπ ηωλ καζεηώλ,
πνηεο πηπρέο ζα αλαδείμνπλ από θάζε ζεκαηηθό άμνλα θαη πνηα ζηνηρεία ζα
δηδάμνπλ από ηε «γξακκαηηθή» ηεο ινγνηερληθήο γιώζζαο, κέζα από ηα
θείκελα πάληα, θαη θιηκαθωηά, από ηα πην απιά ζηα πην ζύλζεηα ζηνηρεία. Τν
δεηνύκελν είλαη να επιηεςσθούν οι δείκηερ επιηςσίαρ, ώζηε νη καζεηέο θαη νη
καζήηξηεο, νινθιεξώλνληαο ηε καζεηεία ηνπο ζην Γεκνηηθό, λα έρνπλ δηδαρζεί
ό,ηη πεξηιακβάλεηαη ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο ινγνηερληθήο ηνπο
κόξθωζεο γη’ απηή ηε βαζκίδα ηόζν από πιεπξάο ζεκάηωλ όζν θαη από
πιεπξάο ζεωξίαο ηωλ ινγνηερληθώλ θεηκέλωλ. (Βι. ηνπο δείθηεο επηηπρίαο θαη
ηνπο δείθηεο επάξθεηαο).

