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1. θνπνί ηνπ καζήκαηνο Λνγνηερλίαο Δζπεξηλνύ ρνιείνπ (Λπθεηαθόο Κύθινο)
1.1 Γεληθόο ζθνπόο
Γεληθόο ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο Δζπεξηλνύ ρνιείνπ (Λπθεηαθόο Κύθινο) είλαη ε απόθηεζε ελόο επαξθνύο ζώκαηνο γλώζεσλ γύξσ από ηε
ινγνηερληθή παξαγσγή, ε δηακόξθσζε αμηώλ – ζηάζεσλ – ζπκπεξηθνξώλ κέζα από ηελ επαθή κε ινγνηερληθά θείκελα θαη ε απόθηεζε ησλ βαζηθώλ δεμηνηήησλ
ηνύ εγγξάκκαηνπ αλζξώπνπ ηνπ 21νπ αηώλα.
1.2 Δπηκέξνπο ζθνπνί
Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο εδξάδεηαη ζε ηξεηο άμνλεο. Ο πξώηνο άμνλαο αθνξά ζην γλσζηηθό πεξηερόκελν πνπ ζηνρεύεη ζηελ απόθηεζε ελόο
επαξθνύο ζώκαηνο γλώζεσλ γύξσ από ηε ινγνηερληθή παξαγσγή θαη πνπ απνζθνπεί εηδηθόηεξα ζηελ θαηαλόεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ηξόπσλ, κε ηνπο νπνίνπο ε
ινγνηερλία επεμεξγάδεηαη θαη αλαζπγθξνηεί ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζηε γισζζηθή-αηζζεηηθή αγσγή ησλ καζεηώλ, ζηελ απόθηεζε ζθαηξηθήο γλώζεο δηά κέζνπ ηνπ
«δηαιόγνπ» ηεο ινγνηερλίαο κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα (δηαζεκαηηθόηεηα) θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ζηαζεξήο αλαγλσζηηθήο ζρέζεο κε
ηε ινγνηερλία θαη εθηόο ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο. Ο δεύηεξνο άμνλαο αθνξά ζην αμηαθό πεξηερόκελν, κε βάζε ην νπνίν δηακνξθώλνληαη αμίεο, ζηάζεηο θαη
ζπκπεξηθνξέο κέζα από ηελ επαθή κε ινγνηερληθά θείκελα, ώζηε νη καζεηέο λα επαηζζεηνπνηνύληαη απέλαληη ζηελ πνιηηηζκηθή ηνπο θιεξνλνκηά, λα
πξνηξέπνληαη ζηελ πξνάζπηζε ζεκειησδώλ αμηώλ θαη ηνπ ζεβαζκνύ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ (ειεπζεξία, δηθαηνζύλε, δεκνθξαηία, αιιειεγγύε,
ζεβαζκόο ηεο εηεξόηεηαο, θνηλσληθή ππεπζπλόηεηα, αγσληζηηθόηεηα θ.ά.), λα θαιιηεξγνύλ ην αηζζεηηθό ηνπο θξηηήξην θαη λα αμηνπνηνύλ ηνλ ειεύζεξό ηνπο
ρξόλν κε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Σέινο, ν ηξίηνο άμνλαο αθνξά ζηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ πνπ ζπληεινύλ ζηελ θαιιηέξγεηα γεληθόηεξσλ ηθαλνηήησλ,
όπσο ε αλαιπηηθή θαη ε ζπλζεηηθή ζθέςε, ε δεκηνπξγηθή θαληαζία, ε θξηηηθή ηθαλόηεηα θαη δηαρείξηζε ηεο γλώζεο, θαζώο θαη ε αλαγλώξηζε ηεο ύπαξμεο
πνηθίισλ νπηηθώλ γσληώλ. 1
Δηδηθόηεξα γηα ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο πνπ δηδάζθεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δζπεξηλνύ ρνιείνπ (Λπθεηαθόο Κύθινο), είλαη ζεκειηώδεο νη καζεηέο/-ηξηεο λα
θαηαλννύλ ηα ινγνηερληθά θείκελα θαη λα ηα πξνζιακβάλνπλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθά, κέζσ βησκαηηθώλ πξνζεγγίζεσλ. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα αληινύλ
βαζηθέο πιεξνθνξίεο από απηά ηα θείκελα, λα εληνπίδνπλ ζεκαληηθέο ηδέεο θαη λα ηα εξκελεύνπλ κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο πνπ πεγάδνπλ από ηελ
θαζεκεξηλόηεηα θαη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα.

1

Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο, «Γεληθνί ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο» http://logom.schools.ac.cy/index.php/el/logotechnia/analytiko-programma
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2. Μεζνδνινγηθέο Δηζεγήζεηο
2.1 Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο αλακέλεηαη λα θαιύςεη όινπο ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο, επηιέγνληαο ηνπο θαηάιιεινπο θάζε θνξά γηα ην κάζεκα, κε
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ Γεηθηώλ, αλάινγα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ ηνπ.
2.2 Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία
Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη κηα παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί απνδέρνληαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ καζεηώλ θαη
νηθνδνκνύλ ηε γλώζε κε ζηόρν ηε κέγηζηε αλάπηπμε θάζε παηδηνύ θαη ηελ αηνκηθή ηνπ επηηπρία.
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο ιακβάλεη ππόςε όρη κόλν ηη δηδάζθεη αιιά θαη πνηνπο δηδάζθεη. Πξέπεη λα γλσξίδεη πνιύ θαιά ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα, λα έρεη επειημία,
πξνζαξκνζηηθόηεηα αλάινγα κε ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο, ηηο δπλαηόηεηεο, ηηο ηθαλόηεηεο, ηηο θιίζεηο, ηα ηαιέληα, ηα εηδηθά (επαγγεικαηηθά) ελδηαθέξνληα θαη ηηο
δπζθνιίεο ησλ καζεηώλ ηνπ/ηεο θαη λα νξγαλώλεη έγθαηξα ην δηδαθηηθό ηνπ πιηθό, ώζηε λα εθαξκόδεη δηαθνξνπνηεκέλε/εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, αλάινγα κε
ηνλ βαζκό εηνηκόηεηαο θάζε καζεηή/-ηξηαο, ην ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλύεη (έιμε, πεξηέξγεηα, επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη ζηόρνη) θαη ηνλ καζεζηαθό ηνπ
ραξαθηήξα (ηνλ ηξόπν, κε ηνλ νπνίν καζαίλεη).
Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηνρεύεη ζην ζύλνιν ηεο ηάμεο, θαζώο θαη ζε θάζε καζεηή/-ηξηα μερσξηζηά, θαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο δίλεη ηε
δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο/-ηξηεο λα αλαπηπρζνύλ ζε πξνζσπηθό επίπεδν, θαηαθηώληαο έλα βαζηθό ζώκα γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Οη βαζηθέο αξρέο
εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη:












Δπηθέληξσζε ζηα νπζηώδε
Γηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (ζεκαηηθή ελόηεηα, ζηξαηεγηθέο πξνζέγγηζεο, έλλνηεο, ρξήζε πνιιαπιώλ θεηκέλσλ, ρξήζε πνηθίισλ πιηθώλ)
Γηαθνξνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο (δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, πξνζαξκνζκέλεο ζην πεξηερόκελν θάζε ζεκαηηθήο ελόηεηαο)
Γηαθνξνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο (αμηνιόγεζε γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ κέζσ ηεο πνηθηιίαο ησλ εξγαζηώλ πνπ αλαηίζεληαη)
Αληαπόθξηζε ζηε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ (απαηηείηαη γλώζε ηεο καζεζηαθήο ηθαλόηεηαο θάζε καζεηή/-ηξηαο)
Δπέιηθηε εξγαζία ζηελ ηάμε
Πνηθηιία ζην είδνο ησλ εξγαζηώλ πνπ αλαηίζεληαη θαη’ νίθνλ, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ
Αλάπηπμε ζηελήο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ζηνπο καζεηέο/-ηξηεο
Πξνώζεζε ηόζν ηεο νκαδηθήο όζν θαη ηεο αηνκηθήο εξγαζίαο
Δθαξκνγή πνιιαπιώλ κνξθώλ αμηνιόγεζεο
πλερήο αμηνιόγεζε ησλ αλαγθώλ ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ
4
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ύκθσλα κε ηηο πην πάλσ αξρέο, ν/ε εθπαηδεπηηθόο εζηηάδεη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ θαη νξγαλώλεη ηηο πιεξνθνξίεο κε βάζε θαη ηα βηώκαηα
ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ, θαηαζθεπάδνληαο λνεκαηηθνύο ράξηεο, ηζηνύο θαη δελδξνδηαγξάκκαηα, όπνπ απηό ρξεηάδεηαη, ώζηε λα απεπζύλεηαη ζηα δηαθνξεηηθά
καζεζηαθά γλσξίζκαηα ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ/ηεο.
2.3 Μέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ηξόπνη νξγάλσζεο ηεο ηάμεο
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο εθαξκόδεη πνηθίιεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηξόπνπο νξγάλσζεο ηεο ηάμεο, αλάινγα κε ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη ηνπο Γείθηεο
Δπάξθεηαο πνπ επηζπκεί λα θαιύςεη. Δλδεηθηηθά πξνηείλνληαη νη εμήο:
 Βησκαηηθή κάζεζε: Οη καζεηέο/-ηξηεο εκπεδώλνπλ ηε γλώζε κέζσ ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθηνύλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο
είλαη ν ζπζρεηηζκόο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ θαη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα. Οη καζεηέο/-ηξηεο
καζαίλνπλ θαιύηεξα κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο εκπινθήο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, κε απνηέιεζκα λα αλαδεηθλύνληαη ηα
ελδηαθέξνληά ηνπο, λα ηνλώλεηαη ε απηνεθηίκεζή ηνπο θαη λα θαηαθηνύλ ηε γλώζε.


πλεξγαηηθή κάζεζε: Οη καζεηέο/-ηξηεο εξγάδνληαη από θνηλνύ θαη ν θάζε έλαο/ε θάζε κία ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε κία νκαδηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο έρεη θαζνδεγεηηθό ξόιν θαη επεκβαίλεη, όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξόπνο νξγάλσζεο
ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δξαζηεξηόηεηεο είλαη δεκηνπξγηθέο θαη απιέο, ώζηε όινη νη
καζεηέο/-ηξηεο λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρνπλ παξαγσγηθά (π.ρ. δηαλνκή ξόισλ/ζπδήηεζε ζθελνζεηηθώλ νδεγηώλ ζηελ πεξίπησζε δξακαηνπνίεζεο
ελόο ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ πνπ επεμεξγάζηεθαλ ζηε Λνγνηερλία).



Γηεξεπλεηηθή κέζνδνο: Οη καζεηέο/-ηξηεο θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε έλα εξώηεκα ππό κνξθή πξνβιήκαηνο θαη, γηα λα ην πξάμνπλ, ζρεδηάδνπλ, κε ηελ
θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ, ηελ πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα εθαξκόζεη ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν
δηδαζθαιίαο, αμηνπνηώληαο εξσηήκαηα πνπ νη ίδηνη νη καζεηέο/-ηξηεο ζέηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνηεηλόκελσλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ
νη νπνίεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα βηώκαηά ηνπο. Ζ δηεξεπλεηηθή κέζνδνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά, καδί κε ηηο άιιεο
κεζόδνπο δηδαζθαιίαο, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο νη καζεηέο/-ηξηεο κπνξνύλ, αλ θξίλεηαη ζθόπηκν θαη αλαγθαίν, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα
κέζα ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηόζν θαηά ηε δηαδηθαζία έξεπλαο όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηώλ.



Απηόλνκε κάζεζε: Οη καζεηέο/-ηξηεο αλαιακβάλνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ επζύλε ηεο κάζεζήο ηνπο, ζέηνληαο πξνζσπηθνύο ζηόρνπο θαη επηιέγνληαο ηηο
θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο. Λόγσ ηεο δπζθνιίαο πνπ ελδερνκέλσο ραξαθηεξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε κάζεζε, πξνηείλεηαη λα αλαζέηεη ν/ε εθπαηδεπηηθόο
δξαζηεξηόηεηεο, ηηο νπνίεο ζα κπνξνύλ νη καζεηέο/-ηξηεο λα δηεθπεξαηώλνπλ ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη
ζύκθσλεο κε ηνλ καζεζηαθό ραξαθηήξα ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Ζ απηόλνκε κάζεζε κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηα εηδηθά
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επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα θαη ζηόρνπο θάζε καζεηή/-ηξηαο. Ο ζηόρνο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο κάζεζεο είλαη ε ζηαδηαθή απηνλόκεζε
ηνπ/ηεο καζεηή/-ηξηαο.2
Από ηηο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο επηιέγνληαη από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό εθείλεο πνπ θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο
καζεηέο/-ηξηεο.

2

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα αληιήζεη ρξήζηκν πιηθό θαη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο α) από ην «Δπξεηήξην ησλ Φεθηαθώλ Πόξσλ θαη Δξγαιείσλ ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιώζζαο γηα ηα Γισζζηθά
Μαζήκαηα»: http://www.greek-language.gr/greekLang/portal/blog/archive/2017/11/16/8249.html θαη β) από ην δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ «Πξσηέαο»: http://proteas.greek.language.gr/
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3. Δηζαγσγή ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Δζπεξηλνύ ρνιείνπ (Λπθεηαθόο Κύθινο)
ην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηεο Λνγνηερλίαο Δζπεξηλνύ ρνιείνπ (Λπθεηαθόο Κύθινο) ε ύιε αλαδνκείηαη, ζην πιαίζην ηεο ηζηνξηθήο-γξακκαηνινγηθήο θαηάηαμεο
ησλ θεηκέλσλ, θαη πξνηείλεηαη ηόζν ν ζπλδπαζκόο κε δηαθεηκεληθέο θαη, όπνπ είλαη δπλαηόλ, θαη κε δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, όζν θαη ε αμηνπνίεζε ηεο
ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο θαη άιινπ επνπηηθνύ πιηθνύ.
1. Ζ αξρή ηεο ζπλεμέηαζεο κνξθήο-πεξηερνκέλνπ δηέπεη θάζε κάζεκα Λνγνηερλίαο ζε όιεο ηηο θάζεηο ηνπ, από ηελ πξόθιεζε ελδηαθέξνληνο έσο ηελ
αμηνιόγεζε, πξνθνξηθή θαη γξαπηή. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, ν δηδάζθσλ/ε δηδάζθνπζα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε εξσηήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνσζνύλ
ηελ πινπνίεζε ηεο πην πάλσ αξρήο θαη αζθεί ηνπο καζεηέο ηνπ/ηεο ηόζν ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνύ Λεξικού λογοτεσνικών όπων όζν θαη ζηε ρξήζε ησλ
όξσλ απηώλ ζηνλ πξνθνξηθό θαη ζηνλ γξαπηό ιόγν.
2. ην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο αμηνιόγεζεο, θαη κε νδεγό ηνπο ζρεηηθνύο δείθηεο, ηνπνζεηείηαη ν ινγνηερληθόο γξακκαηηζκόο, όρη σο δηδαζθαιία
ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο εξήκελ ησλ θεηκέλσλ, αιιά πάληνηε ζε ζπλάξηεζε κε ηα εθάζηνηε θείκελα θαη κε ζηόρν ηελ αλάδεημε ηεο ινγνηερληθόηεηάο ηνπο.
Απώηεξνο ζθνπόο ηεο δηδαζθαιίαο ζηνηρείσλ ινγνηερληθνύ γξακκαηηζκνύ είλαη λα θαηαζηνύλ, ζηαδηαθά, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο επαξθείο αλαγλώζηεο
ηεο ινγνηερλίαο.
3. Οη δύν πην πάλσ αξρέο δηδαζθαιίαο δελ αλαηξνύλ ηνλ αλζξσπνθεληξηθό θαη αμηαθό ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο. πλεπώο, πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ρσξίο
αθξόηεηεο θαη ππεξβνιέο, ώζηε λα κελ ππνβαζκίδεηαη ην αμηαθό πεξηερόκελν ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ.
4. ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο, πνπ αθνινπζεί, δίλνληαη ηα θείκελα πνπ πξνηείλνληαη γηα ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία, καδί
κε ηνπο αληίζηνηρνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη ηνπο Γείθηεο Δπάξθεηαο, θαη ηνλ δηαζέζηκν ρξόλν ζε δηδαθηηθέο πεξηόδνπο, θαζώο θαη ζπλαθόινπζεο πξνηάζεηο
δηαθεηκεληθήο θαη δηαζεκαηηθήο αλάγλσζεο, πνπ δελ εμαληινύλ αζθαιώο ην εύξνο ησλ δηαζέζηκσλ αλαθνξώλ θαη εξκελεπηηθώλ πξνηάζεσλ ησλ θεηκέλσλ.
Από ηελ άιιε, είλαη ζεκαληηθό λα πξνζερζεί όηη ε ζπλαλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ δελ ελδείθλπηαη λα ππνβαζκίδεηαη σο ζύληνκε θαηαθιείδα ηνπ καζήκαηνο,
αιιά πξέπεη λα εληάζζεηαη ιεηηνπξγηθά ζε απηό θαη θαηά δηαζηήκαηα λα αμηνινγείηαη, δεδνκέλνπ όηη ε εμέηαζε ησλ καζεηώλ ζε αδίδαθην ινγνηερληθό
θείκελν, γηα ζύγθξηζε κε δηδαγκέλν, εηζάγεηαη ζηα δηαγσλίζκαηα θαη ζηα εμεηαζηηθά δνθίκηα Λνγνηερλίαο ηνπ Δζπεξηλνύ ρνιείνπ (Λπθεηαθόο Κύθινο).
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ΥΟΛΙΚΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ






Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοτεσνίαρ, Α΄ Γεληθνύ Λπθείνπ, A΄ Σεύρνο, ΗΣΤΔ «Γηόθαληνο», 2012. = Κ.Ν.Δ.Λ. Α΄
Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοτεσνίαρ, B΄ Γεληθνύ Λπθείνπ, B΄ Σεύρνο, ΗΣΤΔ «Γηόθαληνο», 2012. = Κ.Ν.Δ.Λ. Β΄
Κείμενα Κςππιακήρ Λογοτεσνίαρ, Σόκνο Α΄, ΤΠΠ, ΠΗ, ΤΑΠ, Λεπθσζία 2015. = Κ.Κ.Λ. Α΄
Λεξικό λογοτεσνικών όπων, ΟΔΓΒ, Αζήλα 2004. = Λ.Λ.Ο.
Γημιοςπγική Γπαυή, Οδεγίεο Πιεύζεσο, Τ.Α.Π., Λεπθσζία 2012

ΠΡΟΣΑΗ ΔΣΗΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΣΗ ΤΛΗ (25 ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΓΟΙ)
εκείσζε 1: ηε ζηήιε ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ ζεκεηώλνληαη ηα θείκελα πνπ πξννξίδνληαη γηα ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία, είλαη δειαδή δηδαθηέα θαη εμεηαζηέα.
εκείσζε 2: ηηο ζηήιεο ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ θαη ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ζεκεηώλνληαη νη αληίζηνηρνη δείθηεο πνπ θαινύληαη λα θαιύςνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα
θάζε θείκελν. Ννείηαη όηη νη Γεληθνί Γείθηεο Λνγνηερληθνύ Γξακκαηηζκνύ 18-253 πινπνηνύληαη ζπεηξνεηδώο θαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο.
εκείσζε 3: ηε ζηήιε ΔΙΗΓΗΔΙ – ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ πξνηείλνληαη θείκελα πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ν θαζέλαο θαηά ηελ θξίζε ηνπ
θαη κε δπλαηόηεηα αηνκηθήο επηινγήο, ζην πιαίζην ηεο δηαθεηκεληθόηεηαο θαη ηεο ζπλαλάγλσζεο-ζπλεμέηαζεο ησλ θεηκέλσλ, θαζώο επίζεο ησλ κηθξώλ
εξγαζηώλ ηύπνπ project, αλάινγα κε ηνλ δηαζέζηκν δηδαθηηθό ρξόλν, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην επίπεδν ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ ηνπο.
εκείσζε 4: Οη πεξίνδνη πνπ ζεκεηώλνληαη ζηελ ηειεπηαία ζηήιε (ΠΔΡΙΟΓΟΙ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ) είλαη ελδεηθηηθέο.
εκείσζε 5: Οη ζπζηεκαηηθέο ζπλαλαγλώζεηο/ζπλεμεηάζεηο θαζνξίδνληαη ζε δύν (2) ην πξώην ηεηξάκελν θαη κία (1) ην δεύηεξν ηεηξάκελν: ζπλνιηθά
ηξεηο (3).

3

Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο Α΄ θαη Β΄ Λπθείνπ: http://logom.schools.ac.cy/index.php/el/logotechnia/analytiko-programma
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4. Δλδεηθηηθό Πεξίγξακκα Πεξηερνκέλνπ-Αληηζηνίρηζε κε ηνπο δείθηεο επηηπρίαο θαη ηνπο δείθηεο επάξθεηαο
Α΄ ΣΔΣΡΑΜΗΝΟ (13 ΠΔΡΙΟΓΟΙ)
ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

Γεληθή Δηζαγσγή
Οη αξρέο θαη ηα
βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά
ηεο Νενειιεληθήο
Λνγνηερλίαο,
Κ.Ν.Δ.Λ. Α΄, ζζ. 712.

(ζπλνιηθά: 1)
Να γλσξίδνπλ ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο
ζηαζκνύο ηεο Ηζηνξίαο ηεο
ειιεληθήο, επξσπατθήο θαη
παγθόζκηαο Λνγνηερλίαο.

- ζηαζκνί θαη γλσξίζκαηα ηεο λενειιεληθήο
ινγνηερλίαο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επξσπατθή
θαη ηελ παγθόζκηα

1

- ζεκαληηθά ινγνηερληθά έξγα,
Να θαηαλννύλ, κέζα ζην
αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ινγνηερληθώλ ηάζεσλ
γξακκαηνινγηθό ηνπο πιαίζην, ηε
ινγνηερληθή παξαγσγή θαη ηα
θαη ξεπκάησλ, από ηελ ειιεληθή θαη
ινγνηερληθά ξεύκαηα ηνπ 19νπ αηώλα.
κεηαθξαζκέλε ινγνηερλία ηνπ 20νύ αηώλα θαη
εκβάζπλζε ζηα πην πάλσ

Πξώηε πεξίνδνο (10νο αη. – 1453): Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη
Παραλογές
«Σνπ Νεθξνύ
Αδειθνύ»,
Κ.Ν.Δ.Λ. Α΄, ζζ.
24-27.

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

ΔΙΗΓΗΔΙ –
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

Να αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά «γέλε»
ηεο ινγνηερλίαο (πνίεζε/πεδνγξαθία
/ζέαηξν) θαη ηα θεηκεληθά είδε (είδε
πνηεκάησλ – αθεγεκαηηθώλ
θεηκέλσλ – ζεαηξηθώλ έξγσλ).4

(ζπλνιηθά: 4)
 ην είδνο ελόο ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ θαη ηα
εζσηεξηθά ζηνηρεία ηνπ:
− πνίεκα: θείκελα ζε ζηίρν,
νκνηνθαηαιεμία, ρσξηζκόο ζε ζηξνθέο
− ε αθήγεζε ζηνλ πνηεηηθό, πεδό θαη
ζεαηξηθό ιόγν: δηεγήζεηο ζε πεδό ή

4

 Να δνζνύλ ηα γεληθά

4

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα
ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ.

Ο Γείθηεο 1 ηνπ Λνγνηερληθνύ Γξακκαηηζκνύ, νη Γεληθνί Γείθηεο θαη νη Γείθηεο Αμηαθνύ Πεξηερνκέλνπ πινπνηνύληαη ζπεηξνεηδώο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο Γείθηεο Λνγνηερληθνύ Γξακκαηηζκνύ,
ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο.
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«Σνπ λεθξνύ
αδειθνύ»
(ζπλέρεηα)

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

−

Να δηαθξίλνπλ ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο επώλπκεο
παξαδνζηαθήο πνίεζεο θαη λα ηα
δηαρσξίδνπλ από ηελ αλώλπκε
δεκνηηθή.

έκκεηξν ιόγν, ρσξηζκόο ζε θεθάιαηα ή
ζθελέο (έπνο, κπζηζηόξεκα, δηήγεκα)
δξάκα/ζέαηξν: δνκηθά ζηνηρεία
ζεαηξηθνύ θεηκέλνπ: ζθελέο, πξάμεηο,
πξόζσπα, ρώξνο, ρξόλνο

- γλσξίζκαηα ηεο επώλπκεο παξαδνζηαθήο
πνίεζεο: πνηθηιία αξηζκνύ ζπιιαβώλ θαη
κεηξηθώλ επηινγώλ (ηακβηθόο, ηξνρατθόο,
αλαπαηζηηθόο, κεζνηνληθόο), («αζύκκεηξε»
πνηεηηθή ζύληαμε (ππεξβαηό, επίηαμε
επηζέηνπ, δηαζθειηζκόο, θινληζκόο ή άξζε
ηνκήο), ρσξηζκόο ζε ζηξνθέο,
νκνηνθαηαιεμία, ινγηθή ή έιινγε αιιεινπρία
- γλσξίζκαηα ηεο δεκνηηθήο πνίεζεο: ύπαξμε
ηζνζύιιαβσλ ζηίρσλ, θπξηαξρία ηνπ ηακβηθνύ
δεθαπεληαζύιιαβνπ, απνπζία
νκνηνθαηαιεμίαο, θαλόλαο ηεο «ηζνκεηξίαο»
(ζπκκεηξία κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ, δειαδή
ε νινθιήξσζε ηνπ λνήκαηνο ζε έλαλ ή ην
πνιύ δύν ζηίρνπο), εθθξαζηηθά κέζα /
ζρήκαηα ιόγνπ ηππηθά ζηελ αλώλπκε
δεκνηηθή πνίεζε (πξνζσπνπνίεζε, ζρήκα
«ηνπ αδπλάηνπ», ζρήκα ησλ ηξηώλ, άζθνπα
εξσηήκαηα, ρηαζηό ζρήκα, επαλάιεςε)
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ΔΙΗΓΗΔΙ –
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
 Πξνηείλεηαη λα αλαδεηεζνύλ
θαη λα δνζνύλ νη επηδξάζεηο
ηεο ζπγθεθξηκέλεο
παξαινγήο ζηε λεσηεξηθή
πνίεζε. Δλδεηθηηθά πνηεηηθά
παξαδείγκαηα: Ν.
Δγγνλόπνπινο, Γ.
Παπιόπνπινο, Μ. Γθαλάο.
Απηό κπνξεί λα γίλεη ζην
πιαίζην ησλ κηθξώλ
εξγαζηώλ ηύπνπ project.

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΛΤΚΕΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ
«Σνπ λεθξνύ
αδειθνύ»
(ζπλέρεηα)

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ
Να αλαγλσξίδνπλ ζηα πνηεηηθά
θείκελα ην πνηεηηθό ππνθείκελν.

Να αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά
ζρήκαηα ιόγνπ ηεο πνηεηηθήο
γιώζζαο θαη λα θαηαλννύλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπο.

Να εξκελεύνπλ ηα ινγνηερληθά
θείκελα ζε δηαθεηκεληθή θαη
δηαζεκαηηθή πξννπηηθή θαη λα
αληηιακβάλνληαη ηε ινγνηερλία ζηε
ζπλάθεηά ηεο κε άιιεο κνξθέο
έθθξαζεο σο αηζζεηηθό θαη
πνιηηηζκηθό θαηλόκελν.

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

ΔΙΗΓΗΔΙ –
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

- ε «θσλή πνπ κηιάεη» (=πνηνο είκαη ή ηη είκαη
εγώ πνπ ζαο κηιώ) ζηα πνηεηηθά θείκελα
α. ην πνηεηηθό ππνθείκελν κηιάεη κε ην «εγώ» ή
κε ην «εζύ»
β. ην πνηεηηθό ππνθείκελν κηιάεη κε ην «εκείο»
ή κε ην «εζείο» (ι.ρ. ε κεηάβαζε από ην «εγώ»
ζην ζπιινγηθό «εκείο»)
γ. ην πνηεηηθό ππνθείκελν ππνβάιιεη ηελ
παξνπζία ελόο πξνζσπείνπ/κηαο πεξζόλαο, κηαο
επηλνεκέλεο κνξθήο πνπ απνκέλεη λα
αληρλεπζεί.
- ζεκαζηνινγηθά ζρήκαηα ιόγνπ: (κεηαθνξά,
κεησλπκία, ζπλεθδνρή, παξνκνίσζε, εηξσλεία,
αιιεγνξία, πξνζσπνπνίεζε, ππεξβνιή) θαη
- ζπληαθηηθά ζρήκαηα ιόγνπ: (αλαθόινπζν,
ππεξβαηό, ρηαζηό, θύθινο, πξσζύζηεξν,
παξήρεζε, νκνηνηέιεπην, νκνηνθάηαξθην,
επίηαμε επηζέηνπ, επαλάιεςε, παξαιιειία)
- ε «ζπλνκηιία» ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ όρη
κόλν κεηαμύ ηνπο (δηαθεηκεληθόηεηα), αιιά
θαη κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο (δηαζεκαηηθόηεηα)
- γλώζεηο από άιια γλσζηηθά αληηθείκελα (π.ρ.
ηελ Ηζηνξία) γηα ην «μεθιείδσκα» θαη ηελ
εξκελεία ησλ θεηκέλσλ
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 Πξνηείλεηαη ζπλαλάγλσζε κε
ηελ θππξηαθή παξαιιαγή «Ζ
Αξεηή» (Κ.Κ.Λ. Α΄, 16-18).
ε ζρέζε κε ην πνίεκα
«Αξεηή», λα ζρνιηαζηεί ε
νλνκαηνινγία θαη ε ρξήζε
ηνπ νλόκαηνο Απετή. (ΚΝΔΛ
Β΄, 262).
 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο
ελόηεηαο, νη καζεηέο
αλακέλεηαη λα γλσξίδνπλ ηα

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΛΤΚΕΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

Γεύηεξε Πεξίνδνο (1453-1669)
Να αλαγλσξίδνπλ ζηα πνηεηηθά
θείκελα ην πνηεηηθό ππνθείκελν.

Β. Κνξλάξνο,
Ερωτόκριτος:
 [«Η ζθελή ηνπ
απνρσξηζκνύ»],
(Γ΄ ζη. 13551450):
http://archeia.moec.
gov.cy/sm/15/erotok
ritos_a_lykeiou.pdf,

Να θαηαλννύλ ηηο ζεκαζίεο ηνπ
πνηεηηθνύ ιεμηινγίνπ θαη λα
αληηιακβάλνληαη ηνλ ζπγθηλεζηαθό
ραξαθηήξα ηεο πνίεζεο.

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ θαη ηηο
πξνεθηάζεηο θαη επηδξάζεηο
ηνπ ζηε λεόηεξε πνίεζε. Να
γίλεη επηπιένλ ζύληνκε, θαηά
ην δπλαηόλ, αλαθνξά ζε
βαζηθά ζηνηρεία κεηξηθήο θαη
εηδηθά ζηνλ ηακβηθό
δεθαπεληαζύιιαβν.
(ζπλνιηθά: 4)

«Σνπ λεθξνύ
αδειθνύ»
(ζπλέρεηα)

Κρητική
Αναγέννηση

ΔΙΗΓΗΔΙ –
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

- ε «θσλή πνπ κηιάεη» (= πνηνο είκαη ή ηη είκαη
εγώ πνπ ζαο κηιώ) ζηα πνηεηηθά θείκελα
α. ην πνηεηηθό ππνθείκελν κηιάεη κε ην «εγώ» ή
κε ην «εζύ»
β. ην πνηεηηθό ππνθείκελν κηιάεη κε ην «εκείο»
ή κε ην «εζείο» (ι.ρ. ε κεηάβαζε από ην «εγώ»
ζην ζπιινγηθό «εκείο»)
γ. ην πνηεηηθό ππνθείκελν ππνβάιιεη ηελ
παξνπζία ελόο πξνζσπείνπ/κηαο πεξζόλαο, κηαο
επηλνεκέλεο κνξθήο πνπ απνκέλεη λα
αληρλεπζεί.
- ε κεηαθνξηθή ζεκαζία ησλ ιέμεσλ ζηα
πνηήκαηα θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ιέμεσλ σο
ζπκβόισλ
- ην πνηεηηθό ζύκβνιν σο εκπινπηηζκέλν
γισζζηθό ζεκείν κε κεηαθνξηθέο ζεκαζίεο /
ζπλδειώζεηο
- ε ζπγθηλεζηαθή αιιεινπρία ησλ ιέμεσλ, από
ηελ νπνία πξνθύπηεη ην «λόεκα» ελόο
πνηήκαηνο, ε πνίεζε σο έθθξαζε
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΛΤΚΕΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

ΔΙΗΓΗΔΙ –
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ζπλαηζζήκαηνο θαη ζπγθίλεζεο

Β. Κνξλάξνο,
Ερωτόκριτος
(ζπλέρεηα)

Να αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά
ζρήκαηα ιόγνπ ηεο πνηεηηθήο
γιώζζαο θαη λα θαηαλννύλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπο.

- ζεκαζηνινγηθά ζρήκαηα ιόγνπ: (κεηαθνξά,
κεησλπκία, ζπλεθδνρή, παξνκνίσζε, εηξσλεία,
αιιεγνξία, πξνζσπνπνίεζε, ππεξβνιή) θαη
- ζπληαθηηθά ζρήκαηα ιόγνπ: (αλαθόινπζν,
ππεξβαηό, ρηαζηό, θύθινο, πξσζύζηεξν,
παξήρεζε, νκνηνηέιεπην, νκνηνθάηαξθην,
επίηαμε επηζέηνπ, επαλάιεςε, παξαιιειία)

Να αλαπηύζζνπλ ην αηζζεηηθό θαη
γισζζηθό ηνπο θξηηήξην, θαζώο θαη
ζπλδπαζηηθή θξηηηθή ζθέςε.

- νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπ «θώδηθα» ηεο
ινγνηερλίαο κε άιινπο ζεκεησηηθνύο θώδηθεο
(εηθαζηηθέο ηέρλεο, κνπζηθή, ζέαηξν,
θηλεκαηνγξάθνο)

Να εξκελεύνπλ ηα ινγνηερληθά
θείκελα ζε δηαθεηκεληθή θαη
δηαζεκαηηθή πξννπηηθή θαη λα
αληηιακβάλνληαη ηε ινγνηερλία ζηε
ζπλάθεηά ηεο κε άιιεο κνξθέο
έθθξαζεο σο αηζζεηηθό θαη
πνιηηηζκηθό θαηλόκελν.
Να θαηαλννύλ κέζα από ηε
ινγνηερλία ηνπο ηξόπνπο, κε ηνπο
νπνίνπο δηακνξθώλνληαη νη ζρέζεηο
ησλ αλζξώπσλ.

- ε «ζπλνκηιία» ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ όρη
κόλν κεηαμύ ηνπο (δηαθεηκεληθόηεηα), αιιά
θαη κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο (δηαζεκαηηθόηεηα)
- γλώζεηο από άιια γλσζηηθά αληηθείκελα (π.ρ.
ηελ Ηζηνξία) γηα ην μεθιείδσκα ησλ θεηκέλσλ
- νη αλζξώπηλνη ραξαθηήξεο κέζα από
ινγνηερληθά θείκελα ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο
θαη θνηλσληθά πεξηβάιινληα
- νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δύν θύια
13

 Πξνηείλεηαη ζπλαλάγλσζε
κε ηα Κςππιακά επωτικά
ποιήματα
Αλώλπκνο, «Ρίκεο αγάπεο»:
Λπξηθά εξσηηθά ηξαγνύδηα.
αξ. 64: (Κ.Κ.Λ. Α΄, 87)
 Πξνηείλεηαη δηαζεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα:
Να γίλεη αθξόαζε κηαο από
ηηο πνιιέο κεινπνηήζεηο ηνπ
Δπωτόκπιτος. Να γίλεη
ζρεηηθή αθξόαζε ηεο
κεινπνίεζεο ηνπ πνηήκαηνο
θαη ηεο ζθελήο ηνπ

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΛΤΚΕΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

-

Β. Κνξλάξνο,
Ερωτόκριτος
(ζπλέρεηα)

ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζηάζεηο πνπ δηέπνπλ
ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο: αγάπε, έξσηαο,
αιιειεγγύε, ζεβαζκόο, επηβνιή, βία,
δηαθξίζεηο, αιινηξίσζε, κνλαμηά,
πεξηζσξηνπνίεζε

Σέηαξηε πεξίνδνο (1830-1980): Δπηαλεζηαθή ρνιή
Γ. νισκόο,
Ελεύθεροι
πολιορκημένοι:

Να αλαγλσξίδνπλ ζηα πνηεηηθά
θείκελα ην πνηεηηθό ππνθείκελν.

ρεδίαζκα Β΄2, [«Ο
Απξίιεο κε ηνλ
Έξσηα»], Κ.Ν.Δ.Λ.
Α΄, ζζ. 229-230.

Να θαηαλννύλ ηηο ζεκαζίεο ηνπ
πνηεηηθνύ ιεμηινγίνπ θαη λα
αληηιακβάλνληαη ηνλ ζπγθηλεζηαθό
ραξαθηήξα ηεο πνίεζεο.

ΔΙΗΓΗΔΙ –
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

«Απνραηξεηηζκνύ».

(ζπλνιηθά: 2)
- ε «θσλή πνπ κηιάεη» (= πνηνο είκαη ή ηη είκαη
εγώ πνπ ζαο κηιώ) ζηα πνηεηηθά θείκελα
α. ην πνηεηηθό ππνθείκελν κηιάεη κε ην «εγώ» ή
κε ην «εζύ»
β. ην πνηεηηθό ππνθείκελν κηιάεη κε ην «εκείο»
ή κε ην «εζείο» (ι.ρ. ε κεηάβαζε από ην «εγώ»
ζην ζπιινγηθό «εκείο»)
γ. ην πνηεηηθό ππνθείκελν ππνβάιιεη ηελ
παξνπζία ελόο πξνζσπείνπ/κηαο πεξζόλαο, κηαο
επηλνεκέλεο κνξθήο πνπ απνκέλεη λα
αληρλεπζεί.
- ε κεηαθνξηθή ζεκαζία ησλ ιέμεσλ ζηα
πνηήκαηα θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ιέμεσλ σο
ζπκβόισλ
- ην πνηεηηθό ζύκβνιν σο εκπινπηηζκέλν
γισζζηθό ζεκείν κε κεηαθνξηθέο ζεκαζίεο /
ζπλδειώζεηο
- ε ζπγθηλεζηαθή αιιεινπρία ησλ ιέμεσλ, από
ηελ νπνία πξνθύπηεη ην «λόεκα» ελόο
πνηήκαηνο, ε πνίεζε σο έθθξαζε
ζπλαηζζήκαηνο θαη ζπγθίλεζεο
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΛΤΚΕΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ
Γ. νισκόο,
Ελεύθεροι
πολιορκημένοι
(ζπλέρεηα)

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

Να αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά
ζρήκαηα ιόγνπ ηεο πνηεηηθήο
γιώζζαο θαη λα θαηαλννύλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπο.

- ζεκαζηνινγηθά ζρήκαηα ιόγνπ: (κεηαθνξά,
κεησλπκία, ζπλεθδνρή, παξνκνίσζε, εηξσλεία,
αιιεγνξία, πξνζσπνπνίεζε, ππεξβνιή) θαη
- ζπληαθηηθά ζρήκαηα ιόγνπ: (αλαθόινπζν,
ππεξβαηό, ρηαζηό, θύθινο, πξσζύζηεξν,
παξήρεζε, νκνηνηέιεπην, νκνηνθάηαξθην,
επίηαμε επηζέηνπ, επαλάιεςε, παξαιιειία)

Να θαηαλννύλ ηνπο ηξόπνπο, κε ηνπο
νπνίνπο ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα
επηδξνύλ ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ,
δηακνξθώλνληαο ηελ
αηνκηθή/ζπιινγηθή ζπλείδεζή ηνπο.

- ην ηζηνξηθό πιαίζην ησλ ινγνηερληθώλ έξγσλ:
ρξόλνο, ρώξνο, ηζηνξηθά γεγνλόηα,
ραξαθηήξεο, νπηηθή γσλία
- ε επίδξαζε πνπ αζθνύλ νη ηζηνξηθέο εμειίμεηο
ζηηο πξάμεηο, ηα αηζζήκαηα θαη ηηο αληηδξάζεηο
ησλ εξώσλ
- νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπ «θώδηθα» ηεο
ινγνηερλίαο κε άιινπο ζεκεησηηθνύο θώδηθεο
(εηθαζηηθέο ηέρλεο, κνπζηθή, ζέαηξν,
θηλεκαηνγξάθνο)

Να αλαπηύζζνπλ ην αηζζεηηθό θαη
γισζζηθό ηνπο θξηηήξην, θαζώο θαη
ζπλδπαζηηθή θξηηηθή ζθέςε.
Να εξκελεύνπλ ηα ινγνηερληθά
θείκελα ζε δηαθεηκεληθή θαη
δηαζεκαηηθή πξννπηηθή θαη λα
αληηιακβάλνληαη ηε ινγνηερλία ζηε
ζπλάθεηά ηεο κε άιιεο κνξθέο
έθθξαζεο σο αηζζεηηθό θαη
πνιηηηζκηθό θαηλόκελν.

- ε «ζπλνκηιία» ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ όρη
κόλν κεηαμύ ηνπο (δηαθεηκεληθόηεηα), αιιά
θαη κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο (δηαζεκαηηθόηεηα)
- γλώζεηο από άιια γλσζηηθά αληηθείκελα
(π.ρ. ηελ Ηζηνξία) γηα ην μεθιείδσκα ησλ
θεηκέλσλ

ΔΙΗΓΗΔΙ –
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

 Πξνηείλεηαη ε αθξόαζε
κεινπνηεκέλσλ
απνζπαζκάησλ ησλ
Δλεύθεπων
πολιοπκημένων
Δπαλαιήςεηο – Γηαγσλίζκαηα: 2 πεξίνδνη
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΛΤΚΕΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Β΄ ΣΔΣΡΑΜΗΝΟ (12 ΠΔΡΙΟΓΟΙ)
ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

Κππξηαθή Λνγνηερλία – Πξώηε γεληά ηεο Αγγινθξαηίαο
Βαζίιεο
Μηραειίδεο,
«Η 9ε Ινπιίνπ 1821
ελ Λεπθσζίᾳ
Κύπξνπ», ΚΚΛ Α΄,
ζζ. 143-149.

Να θαηαλννύλ ηηο ζεκαζίεο ηνπ
πνηεηηθνύ ιεμηινγίνπ θαη λα
αληηιακβάλνληαη ηνλ ζπγθηλεζηαθό
ραξαθηήξα ηεο πνίεζεο.

- ε κεηαθνξηθή ζεκαζία ησλ ιέμεσλ ζηα
πνηήκαηα θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ιέμεσλ σο
ζπκβόισλ
- ην πνηεηηθό ζύκβνιν σο εκπινπηηζκέλν
γισζζηθό ζεκείν κε κεηαθνξηθέο ζεκαζίεο /
ζπλδειώζεηο
- ε ζπγθηλεζηαθή αιιεινπρία ησλ ιέμεσλ, από
ηελ νπνία πξνθύπηεη ην «λόεκα» ελόο
πνηήκαηνο, ε πνίεζε σο έθθξαζε
ζπλαηζζήκαηνο θαη ζπγθίλεζεο

Να αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά
ζρήκαηα ιόγνπ ηεο πνηεηηθήο
γιώζζαο θαη λα θαηαλννύλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπο.

- ζεκαζηνινγηθά ζρήκαηα ιόγνπ: (κεηαθνξά,
κεησλπκία, ζπλεθδνρή, παξνκνίσζε, εηξσλεία,
αιιεγνξία, πξνζσπνπνίεζε, ππεξβνιή) θαη
- ζπληαθηηθά ζρήκαηα ιόγνπ: (αλαθόινπζν,
ππεξβαηό, ρηαζηό, θύθινο, πξσζύζηεξν,
παξήρεζε, νκνηνηέιεπην, νκνηνθάηαξθην,
επίηαμε επηζέηνπ, επαλάιεςε, παξαιιειία)

Να δηαθξίλνπλ ηε ζπιινγηθόηεηα
ζηε ινγνηερλία «ηνπ εκείο» θαη ηελ
αηνκηθόηεηα ζηε ινγνηερλία «ηνπ
εγώ».

- πνίεζε: Ο επικόρ-ηπωικόρ ραξαθηήξαο ηεο
πνίεζεο «ηνπ εκείο» θαη ν λςπικόρ ραξαθηήξαο
ηεο πνίεζεο «ηνπ εγώ»
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ΔΙΗΓΗΔΙ –
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ
(ζπλνιηθά: 3)
3

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΛΤΚΕΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

Β. Μηραειίδεο,
«Η 9ε Ινπιίνπ…»
(ζπλέρεηα)

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

Να αλαπηύζζνπλ ην αηζζεηηθό θαη
γισζζηθό ηνπο θξηηήξην, θαζώο θαη
ζπλδπαζηηθή θξηηηθή ζθέςε.

- νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπ «θώδηθα» ηεο
ινγνηερλίαο κε άιινπο ζεκεησηηθνύο θώδηθεο
(εηθαζηηθέο ηέρλεο, κνπζηθή, ζέαηξν,
θηλεκαηνγξάθνο)

Να εξκελεύνπλ ηα ινγνηερληθά
θείκελα ζε δηαθεηκεληθή θαη
δηαζεκαηηθή πξννπηηθή θαη λα
αληηιακβάλνληαη ηε ινγνηερλία ζηε
ζπλάθεηά ηεο κε άιιεο κνξθέο
έθθξαζεο σο αηζζεηηθό θαη
πνιηηηζκηθό θαηλόκελν.

- ε «ζπλνκηιία» ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ όρη  Πξνηεηλόκελεο
δηαζεκαηηθέο
κόλν κεηαμύ ηνπο (δηαθεηκεληθόηεηα), αιιά
δξαζηεξηόηεηεο:
θαη κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο (δηαζεκαηηθόηεηα)
 Αθξόαζε
- γλώζεηο από άιια γλσζηηθά αληηθείκελα (π.ρ.
κεινπνηεκέλσλ
ηελ Ηζηνξία) γηα ην μεθιείδσκα ησλ θεηκέλσλ
απνζπαζκάησλ ηεο 9ηρ
Ιοςλίος
 Αμηνπνίεζε ηεο
ζεαηξηθήο/ηειενπηηθήο
- ην ηζηνξηθό θαη γξακκαηνινγηθό πιαίζην ησλ
κεηαθνξάο ηεο πνηεηηθήο
ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ
ζύλζεζεο από ην
- ηξόπνη, κε ηνπο νπνίνπο ε επνρή, ζηελ νπνία
ΘΔ.ΠΑ.Κ, Λεπθσζία
δεκηνπξγνύληαη ηα ινγνηερληθά θείκελα
2001.
επεξεάδεη ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελό ηνπο

Να θαηαλννύλ ηελ ηζηνξηθόηεηα ησλ
ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ θαη ησλ
ηδεώλ, νη νπνίεο απνηππώλνληαη ζε
απηά.

Να αληηιακβάλνληαη ηε δηαιεθηηθή
ζρέζε ηεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο κε
ηελ επξύηεξε λενειιεληθή
ινγνηερλία, ηελ επξσπατθή θαη ηελ
παγθόζκηα.

- παξαιιειηζκόο ησλ γλσξηζκάησλ ηεο
θνηλσλίαο ηεο Κύπξνπ, όπσο απνηππώλνληαη
ζηα ινγνηερληθά θείκελα, κε εθείλα άιισλ
ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ
- εξκελεία ησλ θεηκέλσλ ηεο θππξηαθήο
ινγνηερλίαο κε βάζε ηα ηδηαίηεξα γεσθπζηθά,
αλζξσπνινγηθά, ηζηνξηθά δεδνκέλα ηνπ
λεζηνύ

Να αλαπηύζζνπλ ζπλείδεζε ελεξγνύ
δεκνθξαηηθνύ πνιίηε

- ην πεξηερόκελν θαη ε ηζηνξηθόηεηα
ζεκειησδώλ αμηώλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ
17

ΔΙΗΓΗΔΙ –
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΛΤΚΕΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

ΔΙΗΓΗΔΙ –
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

αλζξώπνπ (ειεπζεξία, εηξήλε, δηθαηνζύλε,
ηζόηεηα), κε απώηεξν ζηόρν ηε δηακόξθσζε
−κέζα από ηε κειέηε ησλ ινγνηερληθώλ
θεηκέλσλ− κηαο θνηλσληθά ππεύζπλεο ζηάζεο
θαη αγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα δεηήκαηα
πνπ αθνξνύλ ζε ζεκειηώδε αλζξώπηλα
δηθαηώκαηα θαη νηθνπκεληθέο αμίεο.

Β. Μηραειίδεο,
«Η 9ε Ινπιίνπ…»
(ζπλέρεηα)

Σέηαξηε πεξίνδνο (1830-1980): Από ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα έσο ηε δεθαεηία ηνπ 1920 (Πεδνγξαθία)
Αιέμαλδξνο
Παπαδηακάληεο,
«Σν κνηξνιόγη ηεο
θώθηαο», Κ.Ν.Δ.Λ.
Β΄, ζζ. 68-71.

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

Να αλαγλσξίδνπλ βαζηθά είδε ηεο
έληερλεο πεδνγξαθίαο (δηήγεκα,
λνπβέια, κπζηζηόξεκα), θαζώο θαη
άιια είδε αθεγήζεσλ.

- είδε πεδνγξαθηθώλ θεηκέλσλ κε βάζε ηελ
επνρή πνπ γξάθηεθαλ, ηα ξεύκαηα, από ηα
νπνία επεξεάζηεθαλ, ην ζέκα θαη ηελ πινθή
(ξνκαληηθό, ξεαιηζηηθό, λαηνπξαιηζηηθό,
εζνγξαθηθό, θνηλσληθό, ηζηνξηθό,
επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, εθεβηθό, αζηπλνκηθό
δηήγεκα)

Να αλαγλσξίδνπλ:
‒ηνλ ηύπν ηνπ αθεγεηή (= ην
πξόζσπν πνπ αθεγείηαη ηελ ηζηνξία)
‒ηε ζπκκεηνρή ηνπ ή κε ζηελ
ηζηνξία πνπ αθεγείηαη θαη
‒ην ξεκαηηθό πξόζσπν, ζην νπνίν
γίλεηαη ε αθήγεζε,
θαη λα θαηαλννύλ ηε ιεηηνπξγηθή
ζεκαζία ησλ πην πάλσ ζην αθήγεκα.

1. εμσδηεγεηηθόο (= αθεγείηαη ηελ θύξηα
ηζηνξία), ελδνδηεγεηηθόο (= αθεγείηαη κηα
εγθηβσηηζκέλε ηζηνξία κέζα ζηελ θύξηα
ηζηνξία)
2. εηεξνδηεγεηηθόο (= δελ ζπκκεηέρεη ζηα όζα
αθεγείηαη), νκνδηεγεηηθόο (= ζπκκεηέρεη ζηελ
αθήγεζή ηνπ), απηνδηεγεηηθόο (= είλαη ν ίδηνο
πξσηαγσληζηήο ηεο αθεγνύκελεο ηζηνξίαο)
3. πξσηνπξόζσπε, δεπηεξνπξόζσπε,
ηξηηνπξόζσπε αθήγεζε
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(ζπλνιηθά: 5)
 Πξνηείλεηαη ε πξνβνιή ή
ε παξαπνκπή ζηε ζρεηηθή
ηαηλία –παξαγσγή ηνπ
Παηδαγσγηθνύ
Ηλζηηηνύηνπ Κύπξνπ
(ΠΗΚ) «Σν κπξνιόγη ηεο
θώθηαο» (βι.
http://paragoges.pi.ac.cy/
?cat=35)
 Να δνζνύλ παξαδείγκαηα
από ηελ παπαδηακαληηθή
πεδνγξαθία κε ηε
ζεκαηηθή ηνπ ζαλάηνπ
θαη ηνπ πόλνπ, ηεο
ραξνθακέλεο κεηέξαο
πνπ ζξελεί ηα παηδηά ηεο.
Να πξνηαζνύλ κηθξέο
εξγαζίεο ηύπνπ project.

2

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΛΤΚΕΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

Να αλαγλσξίδνπλ ην πεξηερόκελν -ηη ιέεη: αθήγεζε γεγνλόησλ ή αθήγεζε
ηεο αθήγεζεο πνπ θαζνξίδεη θαη ηνλ ζθέςεσλ – ζπλαηζζεκάησλ
ηύπν ηεο
Αι. Παπαδηακάληεο, «Σν κνηξνιόγη
ηεο θώθηαο»
(ζπλέρεηα)

Να
δηαθξίλνπλ
ηηο
βαζηθέο
ιεηηνπξγίεο ζε έλα αθεγεκαηηθό
θείκελν:
- πνηνο «βιέπεη»
- πνηνο «κηιάεη»
θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ
ηνπο θύξηνπο ηξόπνπο εζηίαζεο θαη
απόδνζεο ηνπ ιόγνπ ησλ πξνζώπσλ.

1. εζηίαζε (πνηνο «βιέπεη»: ν αθεγεηήο ή ηα
πξόζσπα) θαη ζπλαθείο ηξόπνη εζηίαζεο:
«κεδεληθή» εζηίαζε (παληνγλώζηεο αθεγεηήο,
ν αθεγεηήο γλσξίδεη πεξηζζόηεξα από ηνπο
ήξσεο), «εζσηεξηθή» εζηίαζε (ν αθεγεηήο είλαη
πξόζσπν ή πξόζσπα ηνπ θεηκέλνπ κε
πεξηνξηζκέλε γλώζε), «εμσηεξηθή» εζηίαζε (ν
αθεγεηήο ιέεη/γλσξίδεη ιηγόηεξα απ’ όζα
μέξνπλ νη ήξσεο, ι.ρ. ζην αζηπλνκηθό
κπζηζηόξεκα)
2. θσλή (πνηνο «κηιάεη»: ν αθεγεηήο ή ηα
πξόζσπα) θαη ηξόπνη απόδνζεο ηνπ ιόγνπ:
επζύο ιόγνο, πιάγηνο ιόγνο, ειεύζεξνο πιάγηνο
ιόγνο (ν ιόγνο ηνπ πξνζώπνπ αθνύγεηαη κέζσ
ηνπ αθεγεηή)

Να αλαγλσξίδνπλ ηνπο
αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο ζε έλα
αθεγεκαηηθό θείκελν.

- πώο ην «ιέεη»: αθήγεζε, κνλόινγνο, δηάινγνο,
πεξηγξαθή, ζρόιην, ειεύζεξνο πιάγηνο ιόγνο,
εζσηεξηθόο κνλόινγνο

Να θαηαλννύλ κέζα από ηε
ινγνηερλία ηνπο ηξόπνπο, κε ηνπο
νπνίνπο δηακνξθώλνληαη νη ζρέζεηο
ησλ αλζξώπσλ.

- νη αλζξώπηλνη ραξαθηήξεο κέζα από
ινγνηερληθά θείκελα ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη
θνηλσληθά πεξηβάιινληα
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ΔΙΗΓΗΔΙ –
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΛΤΚΕΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

Κσλζηαληίλνο
Θενηόθεο, Η τιμή
και το χρήμα:
[«Αλάζεκα ηα
ηάιαξα»], Κ.Ν.Δ.Λ.
Β΄, ζζ. 147-150.

Να αλαγλσξίδνπλ βαζηθά είδε ηεο
έληερλεο πεδνγξαθίαο (δηήγεκα,
λνπβέια, κπζηζηόξεκα), θαζώο θαη
άιια είδε αθεγήζεσλ.

Να αλαγλσξίδνπλ ηε δνκή θαη ηελ
πινθή ελόο ινγνηερληθνύ
αθεγήκαηνο.

Να αλαγλσξίδνπλ:
‒ηνλ ηύπν ηνπ αθεγεηή (= ην
πξόζσπν πνπ αθεγείηαη ηελ
ηζηνξία)
‒ηε ζπκκεηνρή ηνπ ή κε ζηελ
ηζηνξία πνπ αθεγείηαη θαη
‒ην ξεκαηηθό πξόζσπν, ζην νπνίν
γίλεηαη ε αθήγεζε, θαη λα
θαηαλννύλ ηε ιεηηνπξγηθή
ζεκαζία ησλ πην πάλσ ζην
αθήγεκα.
Να αλαγλσξίδνπλ ηνπο
αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο ζε έλα
αθεγεκαηηθό θείκελν.

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ
- είδε πεδνγξαθηθώλ θεηκέλσλ κε βάζε ηελ
επνρή πνπ γξάθηεθαλ, ηα ξεύκαηα, από ηα
νπνία επεξεάζηεθαλ, ην ζέκα θαη ηελ πινθή
(ξνκαληηθό, ξεαιηζηηθό, λαηνπξαιηζηηθό,
εζνγξαθηθό, θνηλσληθό, ηζηνξηθό,
επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, εθεβηθό,
αζηπλνκηθό δηήγεκα)
- παξνπζίαζε επεηζνδίσλ ή ζθελώλ ζε έλα
αθεγεκαηηθό θείκελν
- ε πινθή δελ ζπκπίπηεη πάληνηε κε ηε
γξακκηθή εμέιημε κηαο ηζηνξίαο (αλαρξνλίεο,
«παξάιιειεο» ηζηνξίεο, εγθηβσηηζκέλεο
αθεγήζεηο)
1. εμσδηεγεηηθόο (= αθεγείηαη ηελ θύξηα
ηζηνξία), ελδνδηεγεηηθόο (= αθεγείηαη κηα
εγθηβσηηζκέλε ηζηνξία κέζα ζηελ θύξηα
ηζηνξία)
2. εηεξνδηεγεηηθόο (= δελ ζπκκεηέρεη ζηα όζα
αθεγείηαη), νκνδηεγεηηθόο (= ζπκκεηέρεη ζηελ
αθήγεζή ηνπ), απηνδηεγεηηθόο (= είλαη ν ίδηνο
πξσηαγσληζηήο ηεο αθεγνύκελεο ηζηνξίαο)
3. πξσηνπξόζσπε, δεπηεξνπξόζσπε,
ηξηηνπξόζσπε αθήγεζε
- πώο ην «ιέεη»: αθήγεζε, κνλόινγνο, δηάινγνο,
πεξηγξαθή, ζρόιην, ειεύζεξνο πιάγηνο ιόγνο,
εζσηεξηθόο κνλόινγνο
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ΔΙΗΓΗΔΙ –
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
 Πξνηείλεηαη λα κειεηεζεί
θαη ε ζρεηηθή εηζαγσγή
ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ θαη
λα δνζεί πεξηιεπηηθά ην
πεξηερόκελν όιεο ηεο
λνπβέιαο. Σν απόζπαζκα
[«Γνπιεπηάδεο θη νη δπν,
πνηόλε έρνπκε αλάγθε;»]
(Κ.Ν.Δ.Λ. Β΄, 144-147)
κπνξεί λα πξνζθεξζεί κε
απιή αλάγλσζε.

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ
3

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΛΤΚΕΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

Κ. Θενηόθεο, Η
τιμή και το χρήμα:
[«Αλάζεκα ηα
ηάιαξα»]
(ζπλέρεηα)

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

ΔΙΗΓΗΔΙ –
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

Να εξκελεύνπλ ηα ινγνηερληθά
θείκελα ζε δηαθεηκεληθή θαη
δηαζεκαηηθή πξννπηηθή θαη λα
αληηιακβάλνληαη ηε ινγνηερλία ζηε
ζπλάθεηά ηεο κε άιιεο κνξθέο
έθθξαζεο σο αηζζεηηθό θαη
πνιηηηζκηθό θαηλόκελν.

- ε «ζπλνκηιία» ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ όρη
κόλν κεηαμύ ηνπο (δηαθεηκεληθόηεηα), αιιά
θαη κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο (δηαζεκαηηθόηεηα)
- γλώζεηο από άιια γλσζηηθά αληηθείκελα (π.ρ.
ηελ Ηζηνξία) γηα ην «μεθιείδσκα» θαη ηελ
εξκελεία ησλ θεηκέλσλ

 Πξνηείλεηαη ζπλαλάγλσζε
κε απόζπαζκα από ην
δηήγεκα ηνπ Γξ.
Ξελόπνπινπ, τέλλα
Βιολάντη (Κ.Ν.Δ.Λ. Β΄,
103-107)
 Πξνηείλεηαη ε δηαθεηκεληθή
ή θαη δηαζεκαηηθή
πξνζέγγηζε κε ην ζεαηξηθό
έξγν ηνπ Δξξίθνπ Ίςελ Σο
κοςκλόσπιτο

Να επαηζζεηνπνηνύληαη απέλαληη ζε - ηα θνηλσληθν-ηζηνξηθά πξνβιήκαηα πνπ
θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θ.ά.
πξνζεγγίδνπλ ηα ινγνηερληθά θείκελα
πξνβιήκαηα, παιαηόηεξα θαη
- ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ
ζύγρξνλα.
ηζηνξία θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απηά
επεξεάδνπλ ηνλ άλζξσπν
Να θαηαλννύλ κέζα από ηε
- νη αλζξώπηλνη ραξαθηήξεο κέζα από
ινγνηερλία ηνπο ηξόπνπο, κε ηνπο
ινγνηερληθά θείκελα ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο
νπνίνπο δηακνξθώλνληαη νη ζρέζεηο
θαη θνηλσληθά πεξηβάιινληα
ησλ αλζξώπσλ.
- νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο θαηέρνληεο δύλακε
(πνιηηηθή, νηθνλνκηθή) θαη ηνπο αδύλακνπο
- νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δύν θύια
- ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζηάζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο
αλζξώπηλεο ζρέζεηο: αγάπε, έξσηαο,
αιιειεγγύε, ζεβαζκόο, επηβνιή, βία,
δηαθξίζεηο, αιινηξίσζε, κνλαμηά,
πεξηζσξηνπνίεζε
Σέηαξηε πεξίνδνο (1830-1980): Η Γεληά ηνπ 1930: Πεδνγξαθία
ηξ. Μπξηβήιε, Η
ζωή εν τάυῳ [«Η
κπζηηθή

Να αλαγλσξίδνπλ:
1. εμσδηεγεηηθόο (= αθεγείηαη ηελ θύξηα
-ηνλ ηύπν ηνπ αθεγεηή (= ην ηζηνξία), ελδνδηεγεηηθόο (=αθεγείηαη κηα
πξόζσπν πνπ αθεγείηαη ηελ εγθηβσηηζκέλε ηζηνξία κέζα ζηελ θύξηα
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ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

(ζπλνιηθά: 2)
 Πξνηείλεηαη ε πξνβνιή
ληνθηκαληέξ γηα ηνλ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΛΤΚΕΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ
παπαξνύλα»],
(Κ.Ν.E.Λ. Β΄, ζζ.
271-274.

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

ηζηνξία)
-ηε ζπκκεηνρή ηνπ ή κε ζηελ
ηζηνξία πνπ αθεγείηαη θαη
-ην ξεκαηηθό πξόζσπν, ζην νπνίν
γίλεηαη ε αθήγεζε θαη λα
θαηαλννύλ ηε ιεηηνπξγηθή ζεκαζία
ησλ πην πάλσ ζην αθήγεκα.

ηζηνξία)
2. εηεξνδηεγεηηθόο (= δελ ζπκκεηέρεη ζηα όζα
αθεγείηαη), νκνδηεγεηηθόο (= ζπκκεηέρεη ζηελ
αθήγεζή ηνπ), απηνδηεγεηηθόο (= είλαη ν ίδηνο
πξσηαγσληζηήο ηεο αθεγνύκελεο ηζηνξίαο)
3. πξσηνπξόζσπε, δεπηεξνπξόζσπε,
ηξηηνπξόζσπε αθήγεζε

Να αλαγλσξίδνπλ ην πεξηερόκελν
ηεο αθήγεζεο πνπ θαζνξίδεη θαη
ηνλ ηύπν ηεο.

- ηη «ιέεη»: αθήγεζε γεγνλόησλ ή αθήγεζε
ζθέςεσλ-ζπλαηζζεκάησλ

Να δηαθξίλνπλ ηηο βαζηθέο
ιεηηνπξγίεο ζε έλα αθεγεκαηηθό
θείκελν:
- πνηνο «βιέπεη»
- πνηνο «κηιάεη»
θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ
ηνπο θύξηνπο ηξόπνπο εζηίαζεο θαη
απόδνζεο ηνπ ιόγνπ ησλ
πξνζώπσλ.

1. εζηίαζε (πνηνο «βιέπεη»: ν αθεγεηήο ή ηα
πξόζσπα) θαη ζπλαθείο ηξόπνη εζηίαζεο:
«κεδεληθή» εζηίαζε (παληνγλώζηεο αθεγεηήο,
ν αθεγεηήο γλσξίδεη πεξηζζόηεξα από ηνπο
ήξσεο), «εζσηεξηθή» εζηίαζε (ν αθεγεηήο είλαη
πξόζσπν ή πξόζσπα ηνπ θεηκέλνπ κε
πεξηνξηζκέλε γλώζε), εμσηεξηθή εζηίαζε (ν
αθεγεηήο ιέεη/γλσξίδεη ιηγόηεξα απ’ όζα
μέξνπλ νη ήξσεο, ι.ρ. ζην αζηπλνκηθό
κπζηζηόξεκα)
2. θσλή (πνηνο «κηιάεη»: ν αθεγεηήο ή ηα
πξόζσπα) θαη ηξόπνη απόδνζεο ηνπ ιόγνπ:
επζύο ιόγνο, πιάγηνο ιόγνο, ειεύζεξνο πιάγηνο
ιόγνο (ν ιόγνο ηνπ πξνζώπνπ αθνύγεηαη κέζσ
ηνπ αθεγεηή)

Να αλαγλσξίδνπλ ηνπο
αθεγεκαηηθνύο ηξόπνπο ζε έλα
αθεγεκαηηθό θείκελν.

- πώο ην «ιέεη»: αθήγεζε, κνλόινγνο,
δηάινγνο, πεξηγξαθή, ζρόιην, ειεύζεξνο
πιάγηνο ιόγνο, εζσηεξηθόο κνλόινγνο
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ΔΙΗΓΗΔΙ –
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
πόιεκν ησλ ραξαθσκάησλ.

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΛΤΚΕΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ
ηξ. Μπξηβήιε, Η
ζωή εν τάυῳ [«Η
κπζηηθή
παπαξνύλα»]
(ζπλέρεηα)

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

Να θαηαλννύλ ηελ ηζηνξηθόηεηα ησλ
ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ θαη ησλ
ηδεώλ, νη νπνίεο απνηππώλνληαη ζε
απηά.

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

ΔΙΗΓΗΔΙ –
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

- ην ηζηνξηθό θαη γξακκαηνινγηθό πιαίζην ησλ
ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ
- ηξόπνη, κε ηνπο νπνίνπο ε επνρή, ζηελ νπνία
δεκηνπξγνύληαη ηα ινγνηερληθά θείκελα,
επεξεάδεη ηε κνξθή θαη ην πεξηερόκελό ηνπο
Δπαλαιήςεηο – Γηαγσλίζκαηα: 2 πεξίνδνη
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

5. Αμηνιόγεζε
5.1 θνπόο ηεο αμηνιόγεζεο
Ζ αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ Νέσλ Διιεληθώλ θαη αθνξά ζε εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
αθνινπζνύληαη κε ζηόρν ηελ εθηίκεζε ηεο πνξείαο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δηαξθή βειηίσζε ησλ καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ. Οη δηαδηθαζίεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιόγεζε εζηηάδνπλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ, ησλ γνλέσλ/θεδεκόλσλ ηνπο θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην
απνηέιεζκα ηεο πνξείαο πνπ εθαξκόδεηαη, θαη ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ν θάζε/ε θάζε εθπαηδεπηηθόο νδεγείηαη ζηνλ επαλαζρεδηαζκό ησλ
πξαθηηθώλ πνπ εθαξκόδεη, κε βάζε ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη ηνπο Γείθηεο Δπάξθεηαο.

5.2 Μνξθέο αμηνιόγεζεο
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο εθαξκόδεη πνιιαπιέο κνξθέο αμηνιόγεζεο, νη νπνίεο ζηνρεύνπλ ζηελ αλαηξνθνδόηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Απηέο νη κνξθέο είλαη
ε αξρηθή (δηαγλσζηηθή) αμηνιόγεζε, ε δηακνξθσηηθή (ζπληξέρνπζα) θαη ε ηειηθή.

5.2.1 Αξρηθή αμηνιόγεζε
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο αμηνινγεί ζε πξώην ζηάδην ην επίπεδν εηνηκόηεηαο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ, πξνζδηνξίδνληαο ηηο αθξηβείο καζεζηαθέο ηνπο δπλαηόηεηεο θαη
αδπλακίεο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκόδεη θαη λα ηξνπνπνηεί ηε δηδαζθαιία κε βάζε ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη ηνπο Γείθηεο Δπάξθεηαο, ζύκθσλα κε ηε
καζεζηαθή ηθαλόηεηα θάζε καζεηή/-ηξηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν/ε εθπαηδεπηηθόο αμηνπνηεί ην πξώην ινγνηερληθό θείκελν πνπ πξνηείλεηαη ζην Α.Π. γηα λα
αμηνινγήζεη ηνπο καζεηέο/-ηξηεο ζε ζρέζε κε ηελ αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ, ηελ θαηαλόεζε, θαη ηελ ηθαλόηεηα αλαδηήγεζεο
ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηελ αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκνύ γύξσ από ην θεληξηθό ζέκα θαη ηνπο επηκέξνπο ζεκαηηθνύο άμνλεο, θαζώο θαη ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνύ θαη
γξαπηνύ ιόγνπ ζε ζρεηηθή κε ην θείκελν ζεκαηνινγία.

5.2.2 Γηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο αμηνινγεί θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηνρεύνληαο ζηνλ ζπλερή έιεγρν ηεο πνξείαο θάζε καζεηή/-ηξηαο, θαη
πξνζαξκόδεη ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκόδεη, αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν/ε εθπαηδεπηηθόο αμηνινγεί κε βάζε ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη ηνπο
Γείθηεο Δπάξθεηαο, πνπ έρεη επηιέμεη θάζε θνξά, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαηαλόεζε θαη ζηελ αηζζεηηθή απόιαπζε ελόο ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ, ζηελ
αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο κε αθόξκεζε από ην θείκελν θαη ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ ζρεηηθνύ κε απηό, θαζώο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο
εκπεηξίεο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ.
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
5.2.3 Σειηθή αμηνιόγεζε
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο αμηνινγεί όηαλ νινθιεξώλεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο ελόηεηαο), ζηνρεύνληαο
ζηελ απνηίκεζε ηνπ βαζκνύ επίηεπμεο ησλ Γεηθηώλ Δπηηπρίαο πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί. Σν απνηέιεζκα ηεο ηειηθήο αμηνιόγεζεο νδεγεί ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό ζε
νινθιεξσκέλε εηθόλα ηεο πξνόδνπ ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ, θαη θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ώζηε λα επηηπγράλνληαη όινη νη Γείθηεο Δπηηπρίαο πνπ έρνπλ επηιεγεί. Σα
δνθίκηα γξαπηήο αμηνιόγεζεο δνκνύληαη κε ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε λα ζπλάδνπλ κε ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο – Γείθηεο Δπάξθεηαο. Χζηόζν, ν/ε εθπαηδεπηηθόο ζα
πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ ηνπ/ηεο θαη λα δηακνξθώλεη κε ηέηνην ηξόπν ην εμεηαζηηθό δνθίκην, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη
ζηα καζεζηαθά ηνπο επίπεδα

5.3 Σερληθέο αμηνιόγεζεο
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ν/ε εθπαηδεπηηθόο εθαξκόδεη πνιιαπιέο ηερληθέο αμηνιόγεζεο. Πέξαλ ηεο πξνθνξηθήο αμηνιόγεζεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ηεο αλάζεζεο θαη’ νίθνλ εξγαζηώλ θαη ησλ γξαπηώλ δηαγσληζκάησλ θαη ηειηθώλ εμεηάζεσλ, ν/ε εθπαηδεπηηθόο αμηνινγεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε θαη, πηζαλόλ, ησλ κηθξώλ εξγαζηώλ πνπ αλαζέηεη. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, νη
νπνίεο ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, θαζώο επίζεο θαη ζε εξγαζίεο πνπ απεπζύλνληαη ζε καζεηέο κε δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο λνεκνζύλεο, κε
έκθαζε ζηνλ γισζζηθό, νπηηθό/ρσξηθό, θηλαηζζεηηθό, δηαπξνζσπηθό θαη κνπζηθό ηύπν. Σέινο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ απηναμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, θαηά ηελ
νπνία νη καζεηέο/-ηξηεο θαινύληαη λα πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηελ πνξεία θαη ην απνηέιεζκα ησλ εξγαζηώλ ηνπο, λα αλαζεσξήζνπλ ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη
θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, ζπκκεηέρνληαο πην ελεξγά ζηελ όιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
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