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Σχεδιασμός - διδακτική οργάνωση θεματικής ενότητας, με
βάση τις εμφάσεις και μεθοδολογικές αρχές του
Προγράμματος Σπουδών Λογοτεχνίας
Σχεδιασμός διδακτικών σεναρίων, με έμφαση στη
συνανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων και με βάση
σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Στοιχεία λογοτεχνικού γραμματισμού σε πεζά και ποιητικά
κείμενα - πρακτικές εφαρμογές.
Λέσχη Ανάγνωσης και Δημιουργική Γραφή - καλλιέργεια
φιλαναγνωσίας και δημιουργικής έκφρασης μαθητών.
Αξιολόγηση διδασκαλίας.








Πώς «διαβάζω» το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας;
Πώς εκπονώ τον ατομικό μου προγραμματισμό;
Με ποια κριτήρια επιλέγω τα λογοτεχνικά κείμενα;
Τι προσέχω σε σχέση με τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται
στο βιβλίο εκπαιδευτικού;
Πώς οργανώνω τη μαθησιακή διαδικασία, με γνώμονα τις
εμφάσεις του νέου Π.Σ.Λ.;
Με ποιο υποστηρικτικό υλικό μπορώ να εμπλουτίσω τη
διδασκαλία μου, προσελκύοντας έτσι το ενδιαφέρον των
μαθητών μου, αλλά και υπηρετώντας ταυτόχρονα τους
διδακτικούς μου στόχους; Πώς συνδέω το υλικό αυτό οργανικά
και ουσιαστικά με τα κείμενα;










Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω
υπόψη σε σχέση με αυτό;
Ποιες προαπαιτούμενες γνώσεις /δεξιότητες θα πρέπει να έχουν οι
μαθητές μου, για να «ξεκλειδώσουν» και να συνεξετάσουν
λογοτεχνικά κείμενα ή -αν δεν τις έχουν- πώς θα τους βοηθήσω να τις
αποκτήσουν;
Ποιες μεθοδολογικές προσεγγίσεις ενδείκνυται ή μπορώ να υιοθετήσω
και με ποιες στρατηγικές μπορώ να μεγιστοποιήσω τα μαθησιακά
αποτελέσματα;
Ποια μικρά «μυστικά» μπορούν να δώσουν μια γεύση επιτυχίας στους
μαθητές μου αλλά και σε μένα; Πώς μπορώ, εν τέλει, να καλλιεργήσω
τη φιλαναγνωσία και την αγάπη για τη λογοτεχνία;
Πώς «ελέγχω» εάν και σε ποιον βαθμό έχουν επιτευχθεί οι διδακτικοί
στόχοι που έχω θέσει;

 Δεν διδάσκω ερήμην των μαθητών και των κειμένων
 Κατ’ ακρίβειαν δεν «διδάσκω», αλλά διευκολύνω τη μαθησιακή

διαδικασία
 γίνομαι ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στους μαθητές και τα
κείμενα.


Σημ: Για επιμέρους θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό και τη
διδακτική οργάνωση των θεματικών ενοτήτων -ιδιαίτερα για
σημαντικές επισημάνσεις σχετικά με τον προγραμματισμό, τη
μεθοδολογία, τον λογοτεχνικό γραμματισμό, τα φύλλα εργασίας κ.ά.βλ. παρουσιάσεις για το Π.Σ.Λ. στην ιστοσελίδα Λογοτεχνίας Μ.Ε.
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/logotechnia/index.html >
Επιμόρφωση > Σεμινάρια Αναλυτικών Προγραμμάτων

Π ρ ογρ α μ μ α τ ι σ μ ο ί
 Οι συνδιδάσκοντες σε ένα σχολείο επιλέγουν καταρχάς ένα

κοινό σώμα κειμένων από κάθε θεματική ενότητα, το οποίο δεν
θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου (για όλη τη χρονιά τα κοινά
κείμενα μπορούν να καλύπτουν περίπου 23 διδακτικές
περιόδους στο σύνολο των 68 που προβλέπονται για τη
Λογοτεχνία).
 Τα υπόλοιπα λογοτεχνικά κείμενα θα επιλέγονται από κάθε
φιλόλογο, με βάση την παιδαγωγική αρχή της διαφοροποίησης,
ανάλογα με το δυναμικό της τάξης του.
 Επομένως, κάθε φιλόλογος θα εκπονεί έναν ατομικό
προγραμματισμό –στον οποίο θα συμπεριλαμβάνει και το
κοινό σώμα κειμένων– και τον οποίο θα παραδίδει στον
συντονιστή του μαθήματος, διατηρώντας το δικαίωμα να τον
διαφοροποιεί στην πορεία.

Πηγές ανεύρεσης εκπαιδευτικού υλικού
 Νέα διδακτικά εγχειρίδια:
 Ο λόγος ανάγκη της ψυχής (βιβλίο μαθητή - ΚΕΙΜΕΝΑ)
 Ο λόγος ανάγκη της ψυχής (βιβλίο εκπαιδευτικού –
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)
 Διδακτικά σενάρια (αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.)
 Παλαιότερα διδακτικά εγχειρίδια (χαρτογραφημένα στον
Οδηγό του εκπαιδευτικού)
 Άλλες πηγές (π.χ. Ανθολογίες ποίησης, πεζογραφίας)
o ΣΗΜ.: Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΛΗΣΕΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΗΓΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΧΕΙ ΣΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ Ή ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ (βλ. και ιστοσελίδα Λογοτεχνίας
Μ.Ε.: http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/logotechnia/index.html >
Συνδέσεις)

Πώς επιλέγουμε τα λογοτεχνικά κείμενα
Με κριτήρια:
 τη λογοτεχνική τους αξία
 τη δυνατότητα σύγκρισης/αντιπαραβολής μεταξύ τους
 την ανταπόκρισή τους στους στόχους του Π.Σ. Λογοτεχνίας:
 Ειδικοί διδακτικοί στόχοι κάθε θεματικής ενότητας

 Λογοτεχνικός γραμματισμός
 Αντιπροσωπευτικότητα

(κείμενα της νεοελληνικήςκυπριακής και ξένης λογοτεχνίας, παλαιότερα και
νεότερα)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΟΥ Π.Σ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΑ - ΣΧΟΛΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΑ

ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΧΙΟΥΜΟΡ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ
ΕΦΗΒΕΙΑ



Ανοιχτό και ευέλικτο corpus κειμένων
«παραδειγματικά» κείμενα δυνάμει ανανεώσιμα



Αρκετά σε αριθμό κείμενα, ώστε να αναδειχθούν οι
πολλαπλές πτυχές των θεμάτων και οι διαφορετικές
όψεις για κάθε θέμα

Ποικιλία και πολυσημία
του «κόσμου της λογοτεχνίας»

Ερωτήσεις ανάλυσης και
συνδυασμού των
κειμένων
(για πρωτοβάθμια
πρόσληψη των κειμένων
στην τάξη)
• Ασκήσεις δημιουργικής
γραφής & λογοτεχνικού
γραμματισμού

Ομαδοσυνεργατικές
ασκήσεις &
διαθεματικές
δραστηριότητες
(μετά την
ολοκλήρωση μιας
θεματικής
υποενότητας)

Ερευνητικά
σχέδια εργασίας
τύπου project
(στο τέλος κάθε
θεματικής
ενότητας)








Καλύπτουν τους τρεις άξονες του Π.Σ.Λ. (γνωστικό και αξιακό
περιεχόμενο, βασικές δεξιότητες λογοτεχνικού γραμματισμού)
Αντιστοιχούν στους διδακτικούς στόχους των Θ.Ε.
Ενδεικτικές και υποβοηθητικές για την αξιολόγηση των
μαθητών
Ανταποκρίνονται στις εμφάσεις του Π.Σ.Λ. και στις σύγχρονες
μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Ποικιλία ερωτήσεων:
πολυφωνία και πιο
σφαιρική ανάδειξη
του θέματος

διευρυμένη δυνατότητα
επιλογών για τον εκπ/κό

ΕΡΩΤΉΣΕΙς

-

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕς

Προσοχή!

Ο εκπαιδευτικός –στο πλαίσιο
της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας– οφείλει να
αναπροσαρμόζει τις ερωτήσεις,
ανάλογα με το δυναμικό της
τάξης του.

Πώς οργανώνουμε τη μαθησιακή διαδικασία (α)
 Με τη «συνομιλία» των λογοτεχνικών κειμένων: βασική
μέθοδος είναι η συγκριτική (συν)εξέταση των κειμένων, η
οποία υποστηρίζεται από συνεργατικές και βιωματικές μεθόδους
μάθησης, τη λειτουργική ένταξη των Τ.Π.Ε. και με γνώμονα την
αρχή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
 Στόχος αυτής της μεθοδολογίας είναι να αναδειχθούν:
• οι οπτικές γωνίες και οι ποικίλες όψεις γύρω από έναν κοινό
θέμα-σύνδεσμο, τις οποίες αναδεικνύουν τα λογοτεχνικά
κείμενα
• ο διάλογος κειμένων και μαθητών (διερευνητική μάθηση)
• ειδικότερα στοιχεία λογοτεχνικού γραμματισμού, δηλαδή
βασικές έννοιες της λογοτεχνικής ανάλυσης, η άρρηκτη σχέση
μορφής και περιεχομένου, διαφορές ποιημάτων – πεζών κλπ.

Πώς οργανώνουμε τη μαθησιακή διαδικασία (β)
 Με το άνοιγμα σε συγγενείς λογοτεχνικές παραδόσεις
και σε άλλες μορφές τέχνης, στοχεύοντας στην
«ολιστική γνώση» των μαθητών.
 Με μέλημα την επικαιροποίηση: συνδέοντας τα
κείμενα με τη ζώσα πραγματικότητα και τα βιώματα
των μαθητών.
 Ασκώντας τους μαθητές στη δημιουργική γραφή και
ανάγνωση.
 Με ερωτήσεις/δραστηριότητες κλιμακούμενης
δυσκολίας (=εμβάθυνσης) και με οδηγό τους δείκτες
επιτυχίας (ανά επίπεδο τάξεων).







Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί κατά τη διδασκαλία οποιοδήποτε
μέσο κρίνει πρόσφορο κάθε φορά (πίνακας, προβολέας,
τετράδιο, φύλλα εργασίας κλπ.).
Οι ερωτήσεις διατυπώνονται πάντοτε με τρόπο που:
o να διευκολύνουν τη συνομιλία του μαθητή με τα
λογοτεχνικά κείμενα (να διερευνά, να ψάχνει μέσα στα
κείμενα για την απάντηση).
o να ωθούν τον μαθητή να αναπτύσσει συνεχή λόγο.
Αποφεύγουμε
την
επανάληψη
στερεότυπων
και
αυτονόητων ερωτήσεων (π.χ. ποιο είναι το κοινό θέμα των
κειμένων, κάθε φορά).







Για τη συγκριτική ανάλυση και ερμηνεία των κειμένων
στηριζόμαστε κατ’ αρχάς στα ίδια τα κείμενα αλλά και σε
περικειμενικά στοιχεία, λ.χ. στα εισαγωγικά σημειώματα που
προηγούνται των κειμένων. Στηριζόμαστε, επίσης, κατά μείζονα λόγο,
στους διδακτικούς στόχους της ενότητας, όπως περιγράφονται στο
Π.Σ.Λ.
ΠΡΟΣΟΧΗ! «Συνεξέταση» δεν σημαίνει, απλώς, να διαβάζουμε δύο δύο
τα κείμενα και να τα αντιμετωπίζουμε το ένα ως «βασικό» και το άλλο
ως «παράλληλο», σύμφωνα με την παλιά αντίληψη. Όλα τα κείμενα
είναι ισοβαρή!

Η συνανάγνωση/σύγκριση των κειμένων δεν είναι αυτοσκοπός,
αλλά μέθοδος με στόχο να κατανοήσουν οι μαθητές τον διάλογο
μεταξύ των κειμένων (τις ποικίλες όψεις και διαστάσεις της
πραγματικότητας που παρέχουν τα λογοτεχνικά κείμενα).







Τα δομικά στοιχεία των κειμένων (τόπος, χρόνος, πρόσωπα· μέτρο,
στιχουργική οργάνωση κλπ.) αναδεικνύονται σταδιακά κατά την
ανάλυση των κειμένων και εντάσσονται λειτουργικά στην πορεία του
μαθήματος.
Τα στοιχεία μορφής (στιχουργική-ρυθμική οργάνωση των
ποιημάτων, πλοκή-αφηγηματική δομή των πεζών και όμοια)
παρουσιάζονται πάντα σε συνδυασμό με το περιεχόμενο των
κειμένων, ώστε να μπορούν οι μαθητές να βλέπουν τη λειτουργία τους
και να διαπιστώνουν από μόνοι τους την άρρηκτη σχέση μορφήςπεριεχομένου στα λογοτεχνικά κείμενα.
Δεν δίνονται εξαρχής έτοιμα φυλλάδια, λ.χ. με χαρακτηριστικά
γνωρίσματα ενός είδους, γιατί οι ίδιοι οι μαθητές θα πρέπει να
ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις πάνω στα
κείμενα, και όχι αυτή να τους δίνεται ως πληροφορία.

Ειδικότερα για τον λογοτεχνικό γραμματισμό (1)
 Οι μαθητές μυούνται μέσα από τα κείμενα στις αφηγηματικές
τεχνικές, στους ποιητικούς τρόπους και σε άλλα στοιχεία της
λογοτεχνικής θεωρίας.
 Η εισαγωγή τεχνικών όρων (π.χ. αφηγητής – χαρακτήρες,
παραδοσιακή – νεωτερική ποίηση, πρωτοπρόσωπη ή
τριτοπρόσωπη αφήγηση, μοτίβα, σύμβολα κ.ά.) γίνεται
σταδιακά, ανάλογα με τα κείμενα (βλ. τις ερωτήσεις στο βιβλίο
του εκπαιδευτικού).
 Οι όροι αυτοί επαναφέρονται κατόπιν συστηματικά στη
διδασκαλία, ώστε να γίνουν, με την εμπέδωσή τους, μέρος του
επαρκούς σώματος γνώσεων που χρειάζεται να αποκτήσουν
για τη λογοτεχνία οι μαθητές.

Ειδικότερα για τον λογοτεχνικό γραμματισμό (2)
 Είναι σαφές ότι δεν «διδάσκουμε από καθέδρας» ούτε
δίνουμε «φυλλάδια» με εξεζητημένα στοιχεία της
λογοτεχνικής θεωρίας. Όλα πρέπει να προκύπτουν μέσα
από τα κείμενα και να εντοπίζονται στα κείμενα από τους
μαθητές!
 Γενικός στόχος του λογοτεχνικού γραμματισμού είναι οι
μαθητές να αντιληφθούν σταδιακά τι διαφοροποιεί τα
λογοτεχνικά κείμενα από όλα τα υπόλοιπα και πώς ο
καθημερινός λόγος, η κοινή γλώσσα, γίνεται –με
κατάλληλες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς–
«τέχνη του λόγου» (λογοτεχνία).

Δημιουργική γραφή
 Η δεξιότητα αυτή απαιτείται να είναι καθοδηγούμενη από τον
διδάσκοντα, να αναπτύσσεται σε στάδια και, σε κάθε περίπτωση,
οφείλει να είναι προαιρετική.
 Στάδια:
 Επιλέγεται το λογοτεχνικό γένος και είδος
 Γίνονται κατανοητά τα διακριτικά του γνωρίσματα
 Σχεδιάζεται η άσκηση σε συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικού
 Γίνεται η παραγωγή του κειμένου από τους ενδιαφερόμενους
μαθητές ατομικά ή σε ομάδες, στην τάξη ή ως κατ’ οίκον εργασία.
 Η αξιολόγηση του αποτελέσματος γίνεται με κριτήρια:
 την αντιστοιχία του κειμένου με το λογοτεχνικό «πρότυπό» του
(κατά πόσο ανταποκρίνεται στις συμβάσεις/στους κανόνες του
είδους)
 την πρωτοτυπία του.

Δημιουργική γραφή:
Οδηγίες πλεύσεως
(βιβλίο εκπαιδευτικού,
εκδ. Υ.Α.Π., 2012)
Σημ: δραστηριότητες δημιουργικής
γραφής έχουν συμπεριληφθεί και
στα βιβλία Ο λόγος ανάγκη της
ψυχής (τεύχη εκπαιδευτικού) για
κάθε θεματική ενότητα. Είναι
σχετικές με τα κείμενα που
περιλαμβάνει το αντίστοιχο βιβλίο
του μαθητή.
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Them
ata/logotechnia/vivlia_anaforas.html

Λέσχη ανάγνωσης (λογοτεχνικό βιβλίο)


Η τάξη αναμένεται να λειτουργεί ως «λογοτεχνικό εργαστήρι»
και «λέσχη ανάγνωσης», με στόχο μια πιο ουσιαστική
καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των μαθητών.
o Βλ. σχετικά «Η τάξη ως λέσχη ανάγνωσης – λογοτεχνικό
εργαστήρι» στην ιστοσελίδα Λογοτεχνίας, καθώς επίσης τη
σχετική παρουσίαση.
• http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/logotechn
ia/leschi_anagnosis.html
o Βλ., επίσης, σχετικές εργασίες μαθητών στο Μαθητικές
Δημιουργίες.
• http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/Themata/logotechn
ia/leschi_anagnosis_mathites.html

Αξιολόγηση (α)
 Στόχος
της
αξιολόγησης
είναι
η
συνεχής
ανατροφοδότηση, έτσι ώστε η διδασκαλία να γίνεται πιο
αποτελεσματική και η μάθηση αποδοτικότερη. Κατά
συνέπεια, η αξιολόγηση οφείλει να είναι καθημερινή και
διαγνωστική.
 Προβλέπονται διάφορες μορφές αξιολόγησης (βασικά
στην τάξη, με την ολοκλήρωση μιας ενότητας κειμένων,
στο τέλος του τετραμήνου, στο τέλος της χρονιάς). Δεν
θα πρέπει να παραλείπεται, σε εύλογο χρόνο, η ανάληψη
πιο σύνθετων εργασιών τύπου project, με την πρόσφορη
αξιοποίηση και των Τ.Π.Ε.

Αξιολόγηση (β)
 Με το εξεταστικό δοκίμιο επιδιώκεται: η ισόρροπη ανάδειξη
γνωστικού, αξιακού περιεχομένου και δεξιοτήτων λογοτεχνικού
γραμματισμού.
Το νέο Π.Σ.Λ. προβλέπει:
 χρήση άγνωστων λογοτεχνικών κειμένων (κείμενα τα
οποία δεν διδάχτηκαν οι μαθητές) σε συνεξέταση με κείμενα
που έχουν διδαχτεί.
 ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού μεταξύ των κειμένων
(διδαγμένων και μη).
 ερωτήσεις διαβαθμιζόμενης δυσκολίας (=εμβάθυνσης) που να
ανταποκρίνονται ανάλογα στο μαθησιακό προφίλ των
μαθητών της τάξης (αρχή της διαφοροποίησης).
{βλ. σχετικά αρχεία στην ιστοσελίδα Λογοτεχνίας Μ.Ε.}

http://www.moec.gov.cy >
Εκπαιδευτικό σύστημα > Μέση
Εκπαίδευση > Εκπαιδευτικό υλικό
> Νέα Ελληνικά > Λογοτεχνία
ή απευθείας στο:
http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/t
hemata/logotechnia/index.html

