
 

 

 

 
To κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο ζην δεκνηηθό ζρνιείν  

 

Γξ Γήκεηξα Μέζζηνπ 

Δπηζεωξήηξηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

ύλδεζκνο ΔΓΔ γηα ην ΑΠ Λνγνηερλίαο 

 

ΔΠΑΡΥΗΑΚΑ ΤΝΔΓΡΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΩΝ/ΝΣΡΗΩΝ 
 

ρνιηθή ρξνληά 2018-2019 
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ΕΛΛΘΝΙΚΑ 

ΝΕΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
ΓΛΩΑ 

ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΑ 

ΝΕΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
ΓΛΩΑ 

ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΕΝΟΣΘΣΕ 
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 
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5% – 10% του διδακτικοφ χρόνου  
του μακιματοσ των Ελλθνικϊν 

 
 

ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 
(διδακτικζσ ενότθτεσ Λογοτεχνίασ) 

 
 
 



ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΔΝΟΣΖΣΩΝ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ  

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ 

ΣΑΞΘ ΠΕΡΙΟΔΟΙ (ετιςια) 
 

Αϋ 22-44 

Βϋ 22-44 

Γϋ 18-36 

Δϋ 18-36 

Εϋ 16-32 

τϋ 16-32 5 



ΠΟΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ 

ΥΡΟΝΟ ΠΟΤ ΑΦΗΔΡΩΝΔΣΑΗ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ 

• Αξηζκόο ηωλ θεηκέλωλ 

• Αξηζκόο θαη θύζε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ  

• Δλδηαθέξνλ ηωλ παηδηώλ γηα ην ζέκα 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ: 

2-4 ελόηεηεο ζε θάζε ηάμε 

 

6 ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ/ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΦΝΙΑ 

ΦΙΛΟΟΦΙΑ 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΠΟ ΚΑΣΑ ΣΑΞΘ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΜΑΘΘΜΑΣΟ 
8 



 
http://archeia.moec.gov.cy/sd/200/ap_deiktes_eparkeias_
epitychias.pdf 

 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ  

ΚΑΙ  

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

9 http://logod.schools.ac.cy                Αναλυτικό 
Πρόγραμμα           Δείκτεσ Επιτυχίασ - Επάρκειασ         

ι 
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ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΚΑΗ  

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΗΑ 

 
Λογοτεχνικόσ 
Γραμματιςμόσ 

Γενικοί δείκτεσ 

Αξιακό περιεχόμενο 
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Αϋ - Βϋ τάξεων 
Γϋ - τϋ τάξεων 
 



ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 
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ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ 
ΑΞΟΝΕ 

Λογοτεχνία 

& Κοινωνία 

Λογοτεχνία 

& Ιςτορία 

Λογοτεχνία 

& 
Φανταςία 

Λογοτεχνία 

& Φφςθ 



Άξονες & Θεματικές Ενότητες (πτυχές του θέματος) 

ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΦΤΘ  

Αϋ και Βϋ τάξθ:  Γεωφυςικό και Βιοφυςικό περιβάλλον: καλάςςιο, πεδινό και 

   ορεινό περιβάλλον – ηώα τθσ άγριασ φφςθσ και κατοικίδια. 

Γϋ και Δϋ τάξθ:  Ανκρωπογεωγραφία: παραδοςιακό/αγροτικό και αςτικό 

    περιβάλλον –  ο άνκρωποσ «τθσ υπαίκρου» και ο άνκρωποσ 

    «τθσ πόλθσ». 

Εϋ και Σϋ τάξθ:  Φυςικόσ τρόποσ ηωισ και ακλθτικό ιδεώδεσ – Καταςτροφι και   

                                        προςταςία του περιβάλλοντοσ, είδθ υπό εξαφάνιςθ. 

 

ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Αϋ και Βϋ τάξθ:  Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί  

  (με ζμφαςθ ςτθ ςχολικι ηωι) 

Γϋ και Δϋ τάξθ:  Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί  

  (με ζμφαςθ ςτθν οικογενειακι ηωι) 

Εϋ και Σϋ τάξθ:  Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί  

  (ανκρϊπινοι χαρακτιρεσ και ςφγχρονθ κοινωνικι ηωι) 
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ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΑ / ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ  

 

Α΄ θαη Β΄ ηάμε:  Λανγξαθηθά έζηκα – Λαϊθέο ηζηνξηθέο παξαδόζεηο (ζξύινη) –  

  Λαϊθή ζξεζθεπηηθή δωή. 

Γ΄ θαη Γ΄ ηάμε:  Η ηζηνξία κέζα από ηε ινγνηερλία – Εζληθέο  

  θαη ζξεζθεπηηθέο επέηεηνη. 

Δ΄ θαη Σ΄ ηάμε:  Η ηζηνξία ηνπ ηόπνπ κνπ κέζα από ηε ινγνηερλία, ιαϊθή 

  θαη επώλπκε. 

 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΦΑΝΣΑΗΑ  (ν «θόζκνο» ηεο Λνγνηερλίαο) 

 

Α΄ θαη Β΄ ηάμε:  Φαληαζία θαη ρηνύκνξ 

 

Γ΄ θαη Γ΄ ηάμε:  Φαληαζία θαη πεξηπέηεηα 

 

Δ΄ θαη Σ΄ ηάμε:  Επηζηεκνληθή θαληαζία θαη «εηθνληθή» πξαγκαηηθόηεηα  

 

 Η θαηαλνκή ηωλ ζεκαηηθώλ ελνηήηωλ αλά επίπεδν ηάμεωλ είλαη ελδεηθηηθή. 

 Αθήλεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηωλ εθπαηδεπηηθώλ λα πξνζαξκόζνπλ – 

ζπλδπάζνπλ ηα ζέκαηα, αλάινγα κε ην επίπεδν θαη ην δπλακηθό ηεο ηάμεο. 

 Να ηεξείηαη ε κεηάβαζε από ην απιό ή ην πην νηθείν ζην πην ζύλζεην.  
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Φαληαζία θαη ρηνύκνξ 

Λογοτεχνία 

& Φανταςία 
 
 
 

Αϋ-Βϋ 
τάξθ 

 
 

. 

ΗΣΟΡΗΔ ΜΔ ΠΟΝΣΗΚΟΤ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΞΟΝΑ: 

ΣΑΞΖ: 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: 

ΘΔΜΑ: 
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Ζ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ κνπ κέζα από 

ηε ινγνηερλία, ιαϊθή θαη επώλπκε. 

Λογοτεχνία 

& Ιςτορία 
 
 
 

Εϋ-τϋ 
τάξθ 

 
 

. 

ΓΝΩΡΗΕΩ, ΓΔΝ ΞΔΥΝΩ ΚΑΗ ΑΓΩΝΗΕΟΜΑΗ 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΞΟΝΑ: 

ΣΑΞΖ: 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: 

ΘΕΜΑ: 



ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

• Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο γηα όιεο ηηο 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο, γηα όιεο ηηο 

ηάμεηο, αλαξηεκέλεο ζηνλ ηζηόηνπν: 

http://logod.schools.ac.cy    

 

• Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα 

ζρεδηάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ελόηεηεο 

(να ακολουκοφνται οι αρχζσ του Αναλυτικοφ 
Προγράμματοσ) 
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ΑΝΑΡΣΖΜΔΝΔ  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ 

Α΄-Β΄ ΣΑΞΔΗ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ  

ΦΤΖ 

• Οξεηλό, πεδηλό θαη ζαιαζζηλό πεξηβάιινλ 

• Ζώα ηεο ππαίζξνπ θαη θαηνηθίδηα 

• Η άλνημε θαη ηα πνπιηά 

 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΩΝΗΑ 

• ρνιείν 

 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ 

ΗΣΟΡΗΑ 

 

 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ 

ΦΑΝΣΑΗΑ 

• Θζηνξίεο κε γάηεο 

• Τγεία 

• Θζηνξίεο ζην ηζίξθν 

• Θζηνξίεο κε πνληηθνύο 17 



ΑΝΑΡΣΖΜΔΝΔ  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ 

Γ΄-Γ΄ ΣΑΞΔΗ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ 

ΦΤΖ 

• Παηδηθά παηρλίδηα ζην αζηηθό θαη παξαδνζηαθό 

πεξηβάιινλ 

• Αγξνηηθό θαη αζηηθό πεξηβάιινλ θαη ν 

άλζξωπνο 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΩΝΗΑ 

• Μεηξηθή αγάπε 

• Οηθνγέλεηα 
 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ 

ΗΣΟΡΗΑ 

 

 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ 

ΦΑΝΣΑΗΑ 

• Άγλνηα ηεο πξαγκαηηθόηεηαο 

• Πεξηπέηεηεο ζηε ζάιαζζα 
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ΑΝΑΡΣΖΜΔΝΔ  

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΣΑΔΗ 

Δ΄-η΄ ΣΑΞΔΗ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ  

ΦΤΖ 

• Φπζηθόο ηξόπνο δωήο 

• ρέζεηο αλζξώπωλ-δώωλ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΩΝΗΑ 

• Φηώρεηα 

• Γεξαηεηά 

• Ραηζηζκόο 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ 

ΗΣΟΡΗΑ 

• Η επέηεηνο ηνπ 1940 

• Αλζξώπηλνη ραξαθηήξεο θαη Υξηζηνύγελλα 

• Γλωξίδω, Δελ Ξερλώ θαη Αγωλίδνκαη 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ 

ΦΑΝΣΑΗΑ 

• Σαμίδηα ζην δηάζηεκα 

• Επαθέο κε εμωγήηλνπο 

• Σα ξνκπόη ζηε δωή καο 

• Σαμίδη ζην ρξόλν 
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http://logod.schools.ac.cy    
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Τλικό 
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ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ 

Ση ιέεη ην θείκελν θαη πώο αλαδεηθλύεηαη από ηε κνξθή ηνπ 
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ΣΗ  

ΠΩ 

ΑΞΗΑΚΟ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 



ΗΟΡΡΟΠΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ 
ΣΩΝ ΚΔΗΜΔΝΩΝ 

ΣΟΗΥΔΗΑ 
ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟΤ 
ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 



ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΜΔ 

ΣΟΝ ΛΟΓΟ 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΣΖ 

ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΖ 

ΓΛΩΑ 
Γ΄ - η΄ 

Α΄ - Β΄  

ΠΡΟΓΖΜΟΣΗΚΖ 
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ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

 

 



• τρατθγικζσ ανάγνωςθσ και μορφζσ 
εκφϊνθςθσ του κειμζνου 

• Περικειμενικά ςτοιχεία 

• Παιχνίδια με τον λόγο (Αϋ-Βϋ) – Γραμματικι 
τθσ λογοτεχνικισ γλϊςςασ (Γϋ- τϋ) 

τοιχεία του ποιθτικοφ λόγου 

τοιχεία του αφθγθματικοφ λόγου 

• Ειδολογικοί κϊδικεσ 

• Λογοτεχνία και άλλεσ τζχνεσ 
26 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ – ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 



ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ: 

• Να δηαθξίλνπλ ην είδνο ελόο ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ 

(πνίεκα, πεδό, ζεαηξηθό). 

• Να αλαγλωξίδνπλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πνηεηηθνύ ιόγνπ (ζηίρνη-ζηξνθέο, ηύπνη 

νκνηνθαηαιεμίαο, βαζηθά κέηξα). 

• Να δηαθξίλνπλ ηηο βαζηθέο πνηεηηθέο κνξθέο: έκκεηξε 

πνίεζε, πνίεζε ζε ειεύζεξν ζηίρν. 

• Να μερωξίδνπλ ηα πνηεηηθά θαη αθεγεκαηηθά είδε ηεο 

ιαϊθήο παξάδνζεο (δεκνηηθά ηξαγνύδηα, κύζνη θ.ιπ.) 

από ηα αληίζηνηρα είδε ηεο επώλπκεο ινγνηερλίαο. 

• Να δηαθξίλνπλ ηνλ δεκηνπξγό, ηνλ αθεγεηή θαη ηνπο 

ήξωεο (πξωηαγωληζηέο θαη δεπηεξεύνληα πξόζωπα) 

ελόο πεδνγξαθήκαηνο. 

• Να ρωξίδνπλ κηα ηζηνξία ζε επεηζόδηα. 

27 



ΔΜΦΑΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ  
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Θεκαηηθνί άμνλεο θαη ζεκαηηθέο ελόηεηεο αλά ηάμε 

Αμηαθό πεξηερόκελν θεηκέλωλ - ΣΗ 

ηνηρεία ινγνηερληθνύ γξακκαηηζκνύ - ΠΩ 

πλεμέηαζε θεηκέλωλ («παθέην» θεηκέλωλ) 



ΗΣΟΡΗΔ ΜΔ ΠΟΝΣΗΚΟΤ (Α΄- Β΄ ηάμε) 

29 

ΠΕΗΑ ΠΟΙΘΜΑ 
1. Λαϊκό παραμφκι, «Ο ποντικόσ κι θ 

κυγατζρα του» (Ανκολόγιο 
Λογοτεχνικών Κειμζνων, το ςχολειό 
του κόςμου, Γ΄ και Δ΄ Δθμοτικοφ,  ςς. 
50-52)   
 

2. Ευγζνιοσ Σριβιηάσ, «Σο ποντικάκι 
που ικελε να αγγίξει ζνα 
αςτεράκι: Μια χριςτουγεννιάτικθ 
ιςτορία»  (Ελλθνικά Γράμματα, 
Ακινα 2000) 

1. Λιδα Βαρβαροφςθ, «Ζνασ 
ποντικόσ …κάπωσ βιαςτικόσ»  
(Εκδόςεισ Παπαδόπουλοσ, 2005) 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

πλεμέηαζε θεηκέλωλ («παθέην» θεηκέλωλ) 



ΦΣΩΥΔΗΑ – ΠΑΗΓΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ (Δ΄- η  ́ηάμε) 

30 

ΠΕΗΑ 
Φραντςζςκο Ντ’ Αντάμο (2010). «Ικμπάλ: το χρζοσ δε ςβινει ποτζ», απόςπαςμα από 
το Ικμπάλ: Ένα παιδί ενάντια ςτθν παιδικι εργαςία. Ακινα: Εκδόςεισ Πατάκθ, ςς. 43-
48. (μυκιςτόρθμα) 
 

Ελζνθ Κατςαμά (2011). «Κίνα, Γκουιγιοφ, Ρίγιο και Μαςοφτηι», διιγθμα από το 
Κοςμοδρόμιο. Ακινα: Εκδόςεισ Πατάκθ, ςς. 83-88. (ςυλλογι διθγθμάτων) 
 

Βάςοσ Δαςκαλάκθσ (1975). «Από μικρόσ ςτα βάςανα τθσ ηωισ», απόςπαςμα από το Οι 
ξεριηωμζνοι: διιγθςθ ενόσ χωριάτθ, εικονογραφίεσ Γιώργθ Λυδάκθ. Ακινα:*χ.ε.], 
1930). (μυκιςτόρθμα) 
 

Αντώνθσ αμαράκθσ (1973). «Σο ποδιλατο», διιγθμα από το Ζθτείται ελπίσ. Ακινα: 
Ελευκερουδάκθσ, ςς. 50-52. (ςυλλογι διθγθμάτων) 
 

Ελζνθ Θεοχάρουσ (2008). «Φζλιξ», «Σεμπελοκαλόκαιρο. Αφθγιματα που δεν 
κατάφεραν να μεταγραφοφν ςε ποίθςθ. Θ μαγεία των μικρϊν πραγμάτων.» 
Λεμεςόσ: Εκδόςεισ Αφι, ςς. 105-110.  (ςυλλογι διθγθμάτων)  
 

Βαςίλθσ Παπακεοδώρου (2011). Σο κεφάλαιο 3 από το Ιπτάμενεσ ςελίδεσ. Ακινα: 
Εκδόςεισ Καςτανιώτθ, ςς. 22-26. (μυκιςτόρθμα) 
 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 

πλεμέηαζε θεηκέλωλ («παθέην» θεηκέλωλ) 



ΓΝΩΡΗΕΩ, ΓΔΝ ΞΔΥΝΩ ΚΑΗ ΑΓΩΝΗΕΟΜΑΗ (Δ΄-η΄ ηάμε) 
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ΠΕΗΑ ΠΟΙΘΜΑΣΑ 
1. Ρινα Κατςελλι, «Θ γυναίκα τθσ 

Κερφνειασ – Πρόςφυγασ ςτον 
τόπο μου» (Αποςπάςματα) 
(Κείμενα Κυπριακισ Λογοτεχνίασ, 
ςς. 392-393)   
 

2. Ανδρζασ Ονουφρίου, «Οι ϊρεσ 
του χαμοφ»  (Κυπριακό Ανκολόγιο, 
Για τα παιδιά του δθμοτικοφ, Μζροσ 
Β΄, ςς. 204-205) 
 

3. Αγγελικι μυρλι, «Θ μάνα του 
αγνοοφμενου»  (Κυπριακό 
Ανκολόγιο, Για τα παιδιά του 
δθμοτικοφ, Μζροσ Α΄, ςς. 73-75) 

 

1. Κώςτασ Μόντθσ, «Σουρκικι 
ειςβολι ΙΙ»  (Πικραινόμενοσ εν 
Εαυτώ, 1975) 

2. Άντθσ Κανάκθσ, «Σα καρφιά» 
(Ανκολογία Κυπριακισ ποίθςθσ, 
Λευκωςία, 1980, ς. 38) 

3. Φοίβοσ ταυρίδθσ, «Θ γριά γιαγιά 
μου» (Κυπριακό Ανκολόγιο, Για τα 
παιδιά του δθμοτικοφ, Μζροσ Β΄, ς. 
225)  

4. Γεώργιοσ Κατςαντώνθσ, 
«Προςφυγικόσ καθμόσ» (Σα 
μαραμζνα φκιόρα, 1990, ς. 26) 

5. Κλαίρθ Αγγελίδου, «τερνόσ 
λόγοσ»  (Κυπριακό Ανκολόγιο, Για τα 
παιδιά του δθμοτικοφ, Μζροσ Β΄, ς. 
171) 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 



ΣΗ ΤΝΔΞΔΣΑΕΩ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΣΩΝ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΚΟΤ 
ΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 



ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΔΗΜΔΝΩΝ ΑΠΟ  

ΣΟΝ/ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

Κάζε εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα ληώζεη άλεηα λα 

δηαθνξνπνηείηαη, εληόο πιαηζίωλ,  

• είηε από ηηο πξνηεηλόκελεο ελόηεηεο, 

• είηε από ηηο πξνηεηλόκελεο δηδαθηηθέο πξνηάζεηο,  

• είηε από ηα αλζνιόγηα,  

 

 

δηδάζθνληαο θαη ινγνηερληθά θείκελα πνπ επηιέγεη, κε 

θξηηήξηα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηωλ παηδηώλ θαη ηηο 

πξνζωπηθέο ηνπ ινγνηερληθέο γλώζεηο θαη 

επαηζζεζίεο, ώζηε, ηειηθά, λα εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε 

ηωλ δεηθηώλ επηηπρίαο, γηα θάζε βαζκίδα θαη ηάμε.  
33 



ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΔΗΜΔΝΩΝ ΑΠΟ  

ΣΟΝ/ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ 

θνπόο ηνπ καζήκαηνο δελ είλαη 

λα δηδαρηνύλ ζπγθεθξηκέλα, 

πάγηα θαη αλαληηθαηάζηαηα 

ινγνηερληθά θείκελα αιιά κέζω 

«παξαδεηγκαηηθώλ» ινγνηερληθώλ 

θεηκέλωλ λα επηηεπρζνύλ νη 

δείθηεο επηηπρίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ην Αλαιπηηθό 

Πξόγξακκα ηεο Λνγνηερλίαο. 
34 



ΔΜΦΑΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ  
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Θεκαηηθνί άμνλεο θαη ζεκαηηθέο ελόηεηεο αλά ηάμε 

Αμηαθό πεξηερόκελν θεηκέλωλ - ΣΗ 

ηνηρεία ινγνηερληθνύ γξακκαηηζκνύ - ΠΩ 

πλεμέηαζε θεηκέλωλ («παθέην» θεηκέλωλ) 

Γεκηνπξγηθή γξαθή 



• Μεηαγξάθνπλ ην πνίεκα ζε πεδό ή ην αληίζηξνθν. 

• πκπιεξώλνπλ ζηίρνπο ζε δνζκέλα πνηήκαηα, 

αθνινπζώληαο ηηο ηερληθέο ηνπ πνηεηή/ηεο πνηήηξηαο. 

• Εληάζζνπλ λέα πξόζωπα ζηελ ηζηνξία θαη ηελ εμειίζζνπλ 

κε ηνλ δηθό ηνπο ηξόπν. 

• Μεηαηξέπνπλ ηελ αθήγεζε από ηξηηνπξόζωπε ζε 

πξωηνπξόζωπε ή ην αληίζηξνθν. 

• Ελώλνπλ δύν θείκελα, έηζη ώζηε ην έλα λα απνηειέζεη 

πξνέθηαζε ηνπ άιινπ. 

• Φέξλνπλ καδί ραξαθηήξεο από δύν θείκελα, 

δεκηνπξγώληαο έλα δηάινγν κεηαμύ ηνπο. 

• Αληηθαζηζηνύλ ηνλ αθεγεηή έηζη πνπ ε ηζηνξία λα δίλεηαη 

κέζα από δηαθνξεηηθή νπηηθή γωληά. 
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ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΓΡΑΥΗ 
παραδείγματα 
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http://logod.schools.ac.cy    

Τλικό          Όλεσ οι τάξεισ              Ερωτιςεισ-Απαντιςεισ 
 
 

ΤΛΙΚΟ (ΒΟΘΘΘΜΑ) ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 

http://logod.schools.ac.cy/
http://logod.schools.ac.cy/
http://logod.schools.ac.cy/


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ 
ΜΟΡΦΕ 

ΜΑΘΘΘ 

ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΕ 
ΜΟΡΦΕ 

ΜΑΘΘΘ 

ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΘΘ 

ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΘ 
ΤΝΑΝΑΣΡΟΦΘ 
ΜΕ ΣΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

ΕΤΧΑΡΙΣΘ ΚΑΙ 
ΠΑΙΓΝΙΩΔΘ 

ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ 
ΣΑΞΘ 
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ΜΑΘΘΜΑ 
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

γνϊςεισ 

αξίεσ 

δθμιουργία 

παιχνίδι 

κριτικι 
ςτάςθ 

αιςκθτικι 
απόλαυςθ 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ 
Α΄ -  τ΄  

40 

Να ανακαλφψουν τθν απόλαυςθ τθσ ανάγνωςθσ, 
ότι ο «κόςμοσ» τθσ λογοτεχνίασ είναι κατά βάςθ 
ζνασ κόςμοσ φανταςίασ, ο οποίοσ αποςκοπεί πριν 
απ’ όλα ςτθν τζρψθ του αναγνϊςτθ και ςτθν ζξαψθ 
τθσ περιζργειασ και τθσ δικισ του φανταςίασ, και 
άρα: 
- να αςκθκοφν ςτθ δθμιουργικι ανάγνωςθ και 

γραφι, και  
- να αναπτφξουν φιλαναγνωςτικι ςτάςθ.  



ΔΡΑΕΙ  

ΑΝΑΠΣΤΞΘ  

ΣΘ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ  

ΣΘΝ ΣΑΞΘ ΚΑΙ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ 
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http://www.politeianet.gr/books/9789600401462-sotiriou-dido-kedros-mesa-stis-floges-205983
http://www.politeianet.gr/books/9789605669256-lehman-barbara-metaichmio-to-kokkino-biblio-171821
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz6u-wqPLWAhXlYZoKHU8IDRwQjRwIBw&url=https://www.thebalance.com/get-free-kids-stuff-from-summer-reading-programs-for-kids-1356875&psig=AOvVaw2zV_Ijccqju-5pWfuae_xi&ust=1508146022206976
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm_d29_u_WAhXkQJoKHcNvB6wQjRwIBw&url=http://www.sheknows.com/parenting/articles/809400/8-tips-to-start-building-the-best-home-library-for-your-child&psig=AOvVaw36i19E9y7u1ZIVMcM9V7gZ&ust=1508066179189929
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj39uTZgvDWAhWFCJoKHfWUAToQjRwIBw&url=https://www.huffingtonpost.com/pam-allyn/nurturing-and-cultivating_b_5522062.html&psig=AOvVaw36i19E9y7u1ZIVMcM9V7gZ&ust=1508066179189929
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw15_qrIDaAhUSblAKHWhMC5wQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.designmag.gr%2Fpolka-dot-toxo%2F12733&psig=AOvVaw2GtunP7pqVJAqBi_hf6BCH&ust=1521822459854798
http://www.politeianet.gr/books/9789609950176-aisopos-kokkino-aisopos-muthoi-179222
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGtbWdrIDaAhXDLFAKHcT4Bo4QjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fe-agyra.gr%2Findex.php%3Froute%3Dproduct%2Fproduct%26product_id%3D682&psig=AOvVaw2vJg0eN-e5Haht_0M-FG-M&ust=1521822241270577


• Όια ηα ζρνιεία λα 

ιεηηνπξγνύλ ωο ρώξνη 

θαιιηέξγεηαο ηεο 

θηιαλαγλωζίαο   

• Να δεκηνπξγεζνύλ 

θνηλόηεηεο αλαγλωζηώλ 

ζηα ζρνιεία 

• Σα παηδηά λα 

αγαπήζνπλ ην βηβιίν 
 

 

 

 
42 Αλάπηπμε δηα βίνπ αλαγλωζηώλ 



ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΩΝ/ΝΣΡΗΩΝ 

• Μειέηε ηνπ ΑΠ Λνγνηερλίαο 

• Γηαζθάιηζε όηη αθηεξώλεηαη ρξόλνο γηα 

δηδαζθαιία ελνηήηωλ ινγνηερλίαο, ζε 

όια ηα ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ (5%-10%) 

• Γεθαπελζήκεξνο πξνγξακκαηηζκόο ηωλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

• Μεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζην 

κάζεκα 

• Γξάζεηο πξνώζεζεο ηεο θηιαλαγλωζίαο 
43 



ΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΕΔΣΑΗ 
• Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ «Δξωηήζεηο – 

Απαληήζεηο», κε ηελ πξνζζήθε λέωλ εξωηήζεωλ 

θαη απαληήζεωλ 
 

• Δπηκνξθώζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζε όιεο ηηο 

επαξρίεο  (45 εθπαηδεπηηθνί ζε θάζε επαξρία – 

βηωκαηηθό εξγαζηήξην) 

   Λεπθωζία:  14 Ηαλνπαξίνπ 2019 

   Λάξλαθα – Ακκόρωζην:  21 Ηαλνπαξίνπ 2019 

   Λεκεζό (Φεβξνπάξην 2019) 

   Πάθν (Φεβξνπάξην 2019) 
 

• Δπηκνξθώζεηο ζε ζρνιηθή βάζε (από τον 

Φεβρουάριο 2019) – δειώζεηο, ειεθηξνληθά, ζηνλ 

ηζηνρώξν ηνπ ΠΗ 
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ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

45 

 

ΤΝΓΔΜΟ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΡΗΑ 

• Γξ Γήκεηξα Μέζζηνπ  (ηει. 22800789) 

 dmessiou@schools.ac.cy 

 

ΑΠΟΠΑΜΔΝΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ - Π.Η.  (Γεπηέξα) 

• Υαξάιακπνο Γεκεηξίνπ (ηει. 22402485) 

     demetriou.c@cyearn.pi.ac.cy 



Ευχαριστώ πολύ για την 
προσοχή σας! 
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