ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ KOINOY ΚΟΡΜΟΤ 2020ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ 2021
ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ

το Αναλυτικό Πρόγραμμα τησ Λογοτεχνίασ Λυκείου (υποχρεωτικό μάθημα ςτο πλαίςιο των Νέων Ελληνικών) η ύλη
αναδομείται ςτα μέτρα μιασ ιςτορικήσ-γραμματολογικήσ προςέγγιςησ. υγχρόνωσ διαφοροποιούνται, ςε οριςμένα ςημεία, οι
μεθοδολογικέσ ειςηγήςεισ για τη διδαςκαλία τησ, ενώ προτείνεται ο ςυνδυαςμόσ τησ προςφοράσ τησ με διακειμενικϋσ και,
όπου είναι δυνατόν, και με διαθεματικέσ προςεγγίςεισ, καθώσ και με την αξιοποίηςη τησ ηλεκτρονικήσ τεχνολογίασ και άλλου
εποπτικού υλικού. Η διδακτική τησ Λογοτεχνίασ ςτο Λύκειο αναδιαμορφώνεται, ώςτε να είναι ςυμβατή με την τρέχουςα
διδακτική πρακτική ςτο Γυμνάςιο και να αποτελεί ομαλή ςυνέχειά τησ: Πιο ςυγκεκριμένα:
1. Η αρχό τησ ςυνεξϋταςησ μορφόσ-περιεχομϋνου διέπει κάθε μάθημα Λογοτεχνίασ ςε όλεσ τισ φάςεισ του, από την
πρόκληςη ενδιαφέροντοσ έωσ την αξιολόγηςη, προφορική και γραπτή. Για τον ςκοπό αυτό, ο διδάςκων δίνει ιδιαίτερη
έμφαςη ςε ερωτήςεισ και δραςτηριότητεσ που προωθούν την υλοποίηςη τησ πιο πάνω αρχήσ και αςκεί τουσ μαθητέσ του
τόςο ςτην αξιοποίηςη του ςχολικού Λεξικού λογοτεχνικών όρων όςο και ςτη χρήςη των όρων αυτών ςτον προφορικό και
ςτον γραπτό λόγο.
2. το επίκεντρο τησ διδαςκαλίασ και τησ αξιολόγηςησ, και με οδηγό τουσ ςχετικούσ δείκτεσ, τοποθετείται ο λογοτεχνικόσ
γραμματιςμόσ, όχι ωσ διδαςκαλία θεωρίασ τησ λογοτεχνίασ ερήμην των κειμένων, αλλά πάντοτε ςε ςυνάρτηςη με τα
εκάςτοτε κείμενα και με ςτόχο την ανάδειξη τησ λογοτεχνικότητάσ τουσ. Απώτεροσ ςκοπόσ τησ διδαςκαλίασ ςτοιχείων
λογοτεχνικού γραμματιςμού είναι, ςταδιακά, να καταςτούν οι μαθητέσ και οι μαθήτριεσ επαρκείσ αναγνώςτεσ τησ
λογοτεχνίασ.
3. Οι δύο πιο πάνω αρχέσ διδαςκαλίασ δεν αναιρούν τον ανθρωποκεντρικό και αξιακό χαρακτόρα του μαθόματοσ.
υνεπώσ, πρέπει να εφαρμόζονται χωρίσ ακρότητεσ και υπερβολέσ, ώςτε να μην υποβαθμίζεται το αξιακό περιεχόμενο
των λογοτεχνικών κειμένων.
4. τον ςχεδιαςμό και την ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματοσ, που ακολουθεί, δίνονται τα κείμενα που προτείνονται
για ςυςτηματική διδαςκαλία, μαζί με τον διαθέςιμο χρόνο ςε διδακτικέσ περιόδουσ, καθώσ και ςυνακόλουθεσ προτάςεισ
διακειμενικόσ και διαθεματικόσ ανάγνωςησ, που δεν εξαντλούν αςφαλώσ το εύροσ των διαθέςιμων αναφορών και
ερμηνευτικών προτάςεων των κειμένων. Διευκρινίζεται ότι, δεδομένου ότι ςτο Λύκειο η κατάταξη τησ ύλησ του
μαθήματοσ τησ Λογοτεχνίασ είναι ιςτορική-γραμματολογική και όχι θεματική, δεν εύναι δυνατόν να διδαχθούν όλα τα
λογοτεχνικϊ κεύμενα με τη διδακτικό πρακτικό τησ ςυνανϊγνωςησ. Επομένωσ, διδάςκονται ςυςτηματικά τα
προβλεπόμενα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα κείμενα και γύνεται ςυςτηματικό ςυνανϊγνωςη μερικών από αυτϊ (τα
οπούα καθορύζονται ςτο Περύγραμμα Ύλησ) με ϊλλα κεύμενα, με κριτόριο προκαθοριςμϋνουσ ενδεικτικούσ
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ϊξονεσ ςυνανϊγνωςησ, ςτη βϊςη των δεικτών επιτυχύασ και επϊρκειασ. Είναι ςημαντικό να προςεχθεί ότι η
ςυνανάγνωςη των κειμένων δεν ενδείκνυται να υποβαθμίζεται ωσ ολιγόλεπτη καταληκτική δραςτηριότητα του
μαθήματοσ, αλλά πρέπει να εντάςςεται λειτουργικά ςε αυτό και κατά διαςτήματα να αξιολογείται.

ΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ






Κείμενα Νεοελληνικήσ Λογοτεχνίασ, B΄ Γενικού Λυκείου, B΄ Σεύχοσ, ΙΣΤΕ «Διόφαντοσ», 2012.= ΚΝΕΛ Β΄
Κείμενα Νεοελληνικήσ Λογοτεχνίασ, Γ΄ Γενικού Λυκείου, ΙΣΤΕ «Διόφαντοσ», 2012.=ΚΝΕΛ Γ΄
Ανθολογία Νεοελληνικήσ Ποίηςησ, Για την Σρίτη Λυκείου, ΤΑΠ, Λευκωςία 2004.=ΑΝΠ Γ΄
Κείμενα Κυπριακήσ Λογοτεχνίασ, Σόμοσ Β΄, ΤΠΠ, ΠΙ, ΤΑΠ, Λευκωςία 2012. = ΚΚΛ Β΄
Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2004. = ΛΛΟ

ΠΡΟΣΑΗ ΕΣΗΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΣΗ ΤΛΗ (50 ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΔΟΙ)
ημεύωςη 1: τη ςτήλη ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ςημειώνονται τα κείμενα που προορίζονται για ςυςτηματική διδαςκαλία.
ημεύωςη 2: τη ςτήλη ΕΙΗΓΗΕΙ - ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ προτείνονται κείμενα που θα αξιοποιήςουν οι εκπαιδευτικοί, είτε για
απλή είτε για ςυςτηματική ςυνανάγνωςη. Σα κεύμενα για ςυςτηματικό ςυνανϊγνωςη διδϊςκονται υποχρεωτικϊ, αλλϊ
δεν περιλαμβϊνονται ςτην εξεταςτϋα ύλη των τετραμόνων και των Παγκύπριων Εξετϊςεων. Σα κείμενα για απλή
ςυνανάγνωςη είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν κατά την κρίςη του διδάςκοντοσ, δηλαδή δεν διδάςκονται υποχρεωτικά. Οι
λοιπέσ ειςηγήςεισ και δραςτηριότητεσ είναι, επίςησ, προαιρετικέσ. Για τισ παραπομπέσ ςτουσ δείκτεσ, βλ. Δείκτεσ Επιτυχίασ
και Επάρκειασ, Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου Κοινού Κορμού: Εφεξήσ: Δείκτεσ. ημειώνεται ότι η κατανομό των περιόδων
διδαςκαλύασ εύναι ενδεικτικό.
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Α΄ ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ (25 ΠΕΡΙΟΔΟΙ)
ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ


ΕΙΗΓΗΕΙ - ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

Κ. Π. Καβϊφησ


«Αλεξανδρινοί Βαςιλείσ» (ΑΝΠ Γ΄,
50-51)

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
ΔΙΔ/ΛΙΑ
(ςυνολικϊ: 4)

 υςτηματικό
ςυνανϊγνωςη
του
ποιόματοσ
«Αλεξανδρινού βαςιλεύσ» με το πούημα του Κ. Π. Καβϊφη
«Περιμϋνοντασ τουσ βαρβϊρουσ» (ΑΝΠ Γ΄, 45-46).
Ενδεικτικοί άξονεσ (παράμετροι) ςυνανάγνωςησ: α) Δείκτεσ
Ε/Ε 7, 17 (η ειρωνεία ωσ κώδικασ αμφιςημίασ), β) ποιητική
ςκηνοθεςία (λ.χ. πρόςωπα, χώροσ, ενδυματολογικόσ
κώδικασ) ςε ςυνάρτηςη με τα ποιητικά ςύμβολα (Δείκτησ 3).
 Ανίχνευςη των γνωριςμάτων τησ ποίηςησ του Κ. Π. Καβάφη
ςτα υποχρεωτικά κείμενα, αλλά και ςε άλλα που
ςημειώνονται πιο κάτω.


Μπορούν, ακόμη, να προςεγγιςθούν κατά τρόπο
διακειμενικό −ςε ςχέςη με το διδαςκόμενο ποίημα του
Καβάφη− τα ποιήματα: «Απολείπειν ο θεόσ Αντώνιον» (ΑΝΠ
Γ΄, 47), «Σείχη» (ΑΝΠ Γ΄, 40), «Σα παράθυρα» (ΑΝΠ Γ΄, 41),
«Ο βαςιλεύσ Δημήτριοσ» (ΑΝΠ Γ΄, 47), «Θερμοπύλεσ» (ΑΝΠ
Γ΄, 43), «Che fece… il gran rifiuto» (ΑΝΠ Γ΄, 43), «Όςο
μπορείσ» (ΑΝΠ Γ΄, 49-50), «Εν πάρτῃ» (ΑΝΠ Γ΄, 49),
«Επιτύμβιον Αντιόχου, Βαςιλέωσ Κομμαγηνήσ» (ΑΝΠ Γ΄, 5152).

 Ο/Η εκπαιδευτικόσ μπορεί να αξιοποιήςει τισ ακόλουθεσ
ταινίεσ-παραγωγέσ του Παιδαγωγικού Ινςτιτούτου Κύπρου
(ΠΙΚ): «K.Π. Καβάφησ, Εγκλειςμόσ και Παγίδευςη» και «Σο
ςπίτι του Κωνςταντίνου Καβάφη, Ο κλειςτόσ τόποσ τησ
μοναχικότητασ» (βλ. http://paragoges.pi.ac.cy/?cat=35 )
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ΠΕΡΙΟΔΟΙ
ΔΙΔ/ΛΙΑ
(ςυνολικϊ: 10)



Η Γενιϊ του ’30: Πούηςη



Γιώργοσ εφέρησ:
 «Ελένη» (ΚΝΕΛ Β΄, 208-212 ή ΑΝΠ
Γ΄, 86-88)

 Προτείνεται η αξιοποίηςη τησ ταινίασ-παραγωγήσ του ΠΙΚ

Οδυςςέασ Ελύτησ:
 Άξιον εςτί, Τα Πάθη, Ψαλμόσ Β΄
(ΑΝΠ Γ΄, 138) και άςμα δ´ (ΑΝΠ Γ΄,
140-141)

υςτηματικό ςυνανϊγνωςη του Ψαλμού Β΄ με το πούημα
«Έλληνεσ ποιητϋσ» του Κ. Μόντη (ΚΚΛ Β΄, 183). Ενδεικτικοί
άξονεσ ςυνανάγνωςησ: α) Δείκτησ 7: Τφολογία (ςχήματα λόγου ςε
ςυνάρτηςη με το ύφοσ), β) Δείκτησ 29: Αξιακό περιεχόμενο (αξία
και διαχρονικότητα ελληνικήσ γλώςςασ).





«Ελένη» (βλ. http://paragoges.pi.ac.cy/?cat=35)

3



Γιάννησ Ρίτςοσ:
 Αποχαιρετιςμόσ: το απόςπαςμα
από την έξοδο του ποιήματοσ
«Όλο ετοιμάζομαι να φύγω … Γεια
ςασ» (ΑΝΠ Γ΄, 205-207)

5

2



Μεταπολεμικό Πεζογραφύα (υνϋχεια ςτη ςελύδα 5)



Γιώργοσ Ιωάννου, «†13-12-43»
(ΚΝΕΛ Γ΄, 275-277)

(ςυνολικϊ: 4)

 υςτηματικό ςυνανϊγνωςη του διηγόματοσ «ϯ13-12-43»
με το διόγημα του Θανϊςη Βαλτινού «Ο Παναγιώτησ»
(ΚΝΕΛ Γ΄, 312-314). Ενδεικτικοί άξονεσ ςυνανάγνωςησ: α)
Δείκτησ 12: Σύποσ αφηγητή, β) Δείκτησ 14: Εςτίαςη και φωνή
και γ) Δείκτεσ 31 και 32: Ηρωιςμόσ vs αντιηρωική εποχή.
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Λογοτεχνικό Βιβλύο: Ι. Μ. Παναγιωτόπουλοσ, Αστροφεγγιά
Α΄ Μϋροσ: Ειςαγωγή, Δομή, Περιεχόμενο, Ανάθεςη εργαςιών

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
ΔΙΔ/ΛΙΑ
4

Επαναλόψεισ επτεμβρύου – Διαγωνύςματα: 3 περύοδοι

Β΄ ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ (25 ΠΕΡΙΟΔΟΙ)
ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ

ΕΙΗΓΗΕΙ - ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ



Μεταπολεμικό Πεζογραφύα (υνϋχεια από Α΄ Σετρϊμηνο)



Διδώ ωτηρίου, «Οι νεκροί
περιμένουν» (ΚΝΕΛ Γ΄, 173-179)



Μεταπολεμικό Πούηςη



Μανόλησ Αναγνωςτάκησ,
«Θεςςαλονίκη, Μέρεσ του 1969 μ.Φ.»
(ΚΝΕΛ Γ΄, 54-55)



Σάκησ ινόπουλοσ, «Υίλιπποσ» (ΚΝΕΛ
Γ΄, 17-18)

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
ΔΙΔ/ΛΙΑ
3
3
(ςυνολικϊ: 5)

 Να προςφερθεί με απλή ανάγνωςη το ποίημα του Μ.

3

Αναγνωςτάκη «Επίλογοσ» (ΑΝΠ Γ΄, 291).

 Απλή ανάγνωςη του ποιήματοσ του ινόπουλου «Ο καιόμενοσ»
(ΚΝΕΛ Γ΄, 20)
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Κυπριακό Λογοτεχνύα




Κώςτασ Μόντησ, Δεύτερο γράμμα  Να γίνει απλή ςυνανάγνωςη του Δεύτερου γράμματοσ ςτη
ςτη μητέρα, θ’ (ΚΚΛ Β΄, 184-185)
μητέρα με το ποίημα «Γράμμα» του Παντελή Μηχανικού (ΚΚΛ
Β΄, 190).
 Να αξιοποιηθούν οι μελοποιήςεισ ποιημάτων του Μόντη και
άλλο οπτικοακουςτικό υλικό με παράλληλη ακρόαςη
ποιημάτων από τον ίδιο τον ποιητή.
Παντελήσ Μηχανικόσ,
«Ονήςιλοσ» (ΚΚΛ Β΄, 197)

 Κυριάκοσ Φαραλαμπίδησ,
«τα ςτέφανα τησ κόρησ του»
(ΚΝΕΛ Γ΄, 118)





ΠΕΡΙΟΔΟΙ
ΔΙΔ/ΛΙΑ
(ςυνολικϊ: 10)

3

2

 υςτηματικό ςυνανϊγνωςη με το πούημα «Σησ ειςβολόσ»

του Κ. Μόντη (ΚΚΛ Β΄, 186). Ενδεικτικοί άξονεσ
ςυνανάγνωςησ: α) Δείκτησ 6: Ποιητικά ςύμβολα και
ςυγκινηςιακή φόρτιςη λέξεων, β) Δείκτησ 24: Ιςτορικότητα
λογοτεχνικών κειμένων (Σραγωδία 1974). Μπορεί, επιπλέον, να
γίνει απλή ςυνανάγνωςη του ποιήματοσ με το ποίημα του Α.
Παςτελλά «Σου Φρυςοςώτηρου».

2



Γ. Υ. Πιερίδησ,
«Ο πορτοκαλόκηποσ» (ΚΚΛ Β΄,
227-231)

3

Λογοτεχνικό βιβλύο: Ι. Μ. Παναγιωτόπουλοσ, Αστροφεγγιά (Β΄ Μϋροσ)

(4)

Σημείωςη: Ο ςυνολικόσ αριθμόσ των διδακτικών περιόδων που διατίθενται για το Λογοτεχνικό Βιβλίο είναι 8 (οκτώ): Α΄ Τετράμηνο: 4, Β’
Τετράμηνο: 4
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ΠΕΡΙΟΔΟΙ
ΔΙΔ/ΛΙΑ

Με τη μέθοδο τησ ςυςτηματικήσ ςυνανάγνωςησ να γίνει ςύγκριςη: α) του αποςπάςματοσ από το μυθιςτόρημα τησ Διδώσ ωτηρίου, «Οι
νεκροί περιμένουν» (ΚΝΕΛ Γ΄, 173-179), το οπούο ανόκει ςτα διδακτϋα, με το απόςπαςμα από το Κεφ. 10, ς. 156-159 τησ
Αςτροφεγγιάσ. Ενδεικτικοί άξονεσ ςυνανάγνωςησ: α) η νοςταλγία για τη χαμένη πατρίδα και η απόδοςη μιασ εξιδανικευμένησ εικόνασ
τησ, β) Η άφιξη των προςφύγων ςτην Ελλάδα μετά τη Μικραςιατική Καταςτροφή και η αντιμετώπιςή τουσ από τουσ γηγενείσ. Mπορούν
να υλοποιηθούν οι Δείκτεσ 18, 29, 30 (Γενικοί δείκτεσ και δείκτεσ για το αξιακό περιεχόμενο) και οι Δείκτεσ 12, 14, 16 (λογοτεχνικόσ
γραμματιςμόσ). Η ςυνεξέταςη μπορεί να αρχίςει ςτην τάξη και να ολοκληρωθεί με ανάθεςη μικρήσ εργαςίασ (project).
το πλαίςιο των εργαςιών για το Λογοτεχνικό βιβλίο, οι διδάςκοντεσ μπορούν να αξιοποιήςουν και το απόςπαςμα από το μυθιςτόρημα
του Ανδρέα Υραγκιά «Άνθρωποι και ςπίτια» (ΚΝΕΛ Γ΄, 243-247) για ςυνανάγνωςη με αποςπάςματα από το Κεφ. 2 (ςς. 28-32) και το
Κεφ. 6 (ςς. 80-93) τησ Αςτροφεγγιάσ. Η δραςτηριότητα αυτό μπορεύ να ϋχει προαιρετικό χαρακτόρα και να εκπονηθεύ ωσ
εργαςύα τύπου project.
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