ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΣΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ (Ε.Π..Λ.) ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 2020–
ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ – ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 2021

Ζ δηάξζξσζε ηνπ Δ.Π..Λ. αθνινπζεί, ζηηο γεληθέο ηνπ γξακκέο, ηνλ ηζρύνληα δηαρσξηζκό ζε ηξεηο
θύξηεο βαζκίδεο: (πξν)Γεκνηηθή εθπαίδεπζε – Γπκλαζηαθή εθπαίδεπζε – Λπθεηαθή εθπαίδεπζε.
Σν Γπκλάζην είλαη κέζνο ‒θαη γη’ απηό θξίζηκνο‒ ππιώλαο. Θα πξέπεη λα αμηνπνηεί θαη ηε γλώζε
πνπ απνθηήζεθε ζην Γεκνηηθό θαη λα πξνεηνηκάδεη γηα ην Λύθεην. Έηζη, ε θαηαλνκή ηεο
δηδαθηηθήο ύιεο γίλεηαη θαη εδώ ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ ζπλερίδνπλ ή θαη ζπκπιεξώλνπλ ηηο
αληίζηνηρεο ηνπ Γεκνηηθνύ. Σν θέληξν βάξνπο, σζηόζν, ξίρλεηαη εμίζνπ θαη ζηε ζεσξία, ηνλ
γξακκαηηθό θαη γξακκαηνινγηθό «θώδηθα» ηεο ινγνηερλίαο, γη’ απηό ε επηινγή ησλ θεηκέλσλ ζα
πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηεο θαη απηή ηελ αλαγθαηόηεηα.
Γηα ηε ζεκαηηθή δηάξζξσζε ηνπ ινγνηερληθνύ καζήκαηνο πξνηείλνληαη νη αθόινπζεο ελόηεηεο αλά
ηάμε θαη αλά ηξίκελν:

ΣΑΞΗ

Α΄ ΓΜΝ.
ανηιζηοίτιζη με
ΘΔΜ. ΑΞΟΝ.

1

Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΤΛΗ
2

3

ρνιείν - ρνιηθή δωή
(ηα παηδηθά θαη ζρνιηθά
ρξόληα, ρηεο θαη ζήκεξα)

Λαϊθή παξάδνζε &
ινγνηερλία
(κύζνη – παξακύζηα – δεκνηηθό
ηξαγνύδη)

Υηνύκνξ & ινγνηερλία

ΛΟΓ. & ΚΟΗΝΧΝ.
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΛΟΓ. & ΠΟΛΗΣΗΜ.
ΠΑΡΑΓΟΖ

ΛΟΓ. «θόζκνο»/«θώδηθαο»

 ζύγθξηζε/δηάδεπμε

παιαηόηεξσλ & ζύγρξνλσλ
κνξθώλ ζρνιηθήο δσήο
(θνηλσληθνπνίεζεο)
 έκθαζε ζηε ζρέζε παηδηθήο
*Δηδηθνί θαη ελήιηθεο μαηιάς: ν θόζκνο
Γείθηεο ησλ «κεγάισλ» κέζα απ’ ηα
επάξθεηαο: κάηηα ησλ «κηθξώλ», θαη
αληίζηξνθα, ε «Δδέκ» ηεο
παηδηθήο ειηθίαο (ε
αλαπόιεζε ηεο ρακέλεο
παηδηθόηεηαο από ηνπο
ελήιηθεο)

 έκθαζε

ζηηο παιαηόηεξεο
κνξθέο δσήο θαη ζηε ιατθή
πνιηηηζηηθή & ινγνηερληθή
θιεξνλνκηά
 πξόζθνξεο αλαθνξέο ζηε
«ζπγγελή» παξάδνζε ησλ
ιαώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο
Δπξώπεο: Βαιθαληθήο
ρεξζνλήζνπ θαη Μεζνγείνπ

 έκθαζε

ζηνπο ηξόπνπο κε
ηνπο νπνίνπο εθθξάδεηαη ην
θσκηθό ζηνηρείν ζηη λογοηετνία
(επαλαιήςεηο, παξερήζεηο,
δηθνξνύκελα λνήκαηα,
ινγνπαίγληα θ.ά.)
 θαηαλόεζε όηη ε ινγνηερλία
ηνπ θσκηθνύ ελέρεη ηε
δσναμική ηης αναηροπής, θαη
αλαδεηθλύεη κηα άιιε όυη ησλ
πξαγκάησλ, ππνλνκεπηηθή ηεο
ζπκβαηηθήο

εκείωζε: Καηά ηελ πξώηε εβδνκάδα ησλ καζεκάησλ (επηέκβξηνο 2020) ιακβάλνληαη ππόςε νη
δείθηεο πνπ δελ δηδάρζεθαλ επαξθώο θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2019-20 ζηελ Σ΄ Σάμε Γεκνηηθνύ,
ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ, θαη νη νπνίνη επαλέξρνληαη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηεο Α΄
Γπκλαζίνπ. Πξνηείλεηαη ην θείκελν ηνπ Παληειή Καιηόηζνπ, «Έλα ζαθί καιιηά»
(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E111/322/2160,7855/), ην νπνίν κπνξεί λα
ζπζρεηηζζεί κε ηελ 1ε Θεκαηηθή Δλόηεηα (ρνιείν-ρνιηθή Εσή) ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ.
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Β΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΣΑΞΗ

Β΄ ΓΜΝ.
ανηιζηοίτιζη με

1
Λνγνηερλία θαη Οηθνινγία
ΛΟΓ. & ΦΤΖ

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΤΛΗ
2
Σν ηαμίδη ζηε ινγνηερλία
(θπξηνιεθηηθά θαη κεηαθνξηθά)
ΛΟΓ. & ΣΑΞΗΓΗ

3

Αλζξώπηλεο ζρέζεηο –
Αλζξώπηλνη ραξαθηήξεο
ΛΟΓ. & ΑΝΘΡ.ΥΔΔΗ

ΘΔΜ. ΑΞΟΝ.

 ζύγρξνλα

πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα & επηπηώζεηο
ηνπο ζηηο δσέο θαη ζρέζεηο ησλ
αλζξώπσλ, ελ γέλεη ζηελ
πνηόηεηα δσήο
 νηθνινγηθή
επαηζζεηνπνίεζε κέζα από
ηελ «πξάζηλε» ινγνηερλία
(εμέηαζε ι.ρ. ηεο ζρέζεο ηνπ
δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ, ηεο
ιπξηθήο πνίεζεο, ησλ
(πξν)ξνκαληηθώλ κε ηε Φύζε,
ή αθόκε, ζηε ινγνη. παξάδνζε
ησλ ρατθνύ)

Δηδηθνί
Γείθηεο
επάξθεηαο:

> εμέηαζε θεηκέλσλ ηεο
«ηαμηδησηηθήο» ινγνηερλίαο
(από δηάθνξεο επνρέο θαη
ζπγγξαθείο), γηα λα θσηηζηνύλ:
 παιαηνί θαη ζύγρξνλνη ηξόπνη
κεηαθίλεζεο θαη ζθνπνί
ηαμηδηνύ
 ζπλαθόινπζεο κεηαβνιέο
ζηελ «θνπιηνύξα ηνπ
ηαμηδηνύ» & ζηε λννηξνπία ηνπ
«ηαμηδεπηή» (ν ηύπνο ηνπ
«ηνπξίζηα» ζε αληηδηαζηνιή κε
ηνλ «πεξηεγεηή»-παξαηεξεηή
δσήο)
 ηα πνιιαπιά «λνήκαηα» ηνπ
ηαμηδηνύ, ζπλαξηώκελα κε
αηνκηθέο πεξηέξγεηεο
(εμεξεύλεζεο ηνπ θόζκνπ θαη
ηνπ εαπηνύ) αιιά θαη
θνηλσληθέο (επαγγεικαηηθέο,
νηθνλνκηθέο) αλάγθεο
«επηβίσζεο»
 ε ζπκβνιηθή-κεηαθνξηθή
δηάζηαζε ηνπ ηαμηδηνύ σο
«ηόπνπ» απηνγλσζίαο,
κεηνπζίσζεο ηεο
πξαγκαηηθόηεηαο δηά ηεο
θαληαζίαο (ηη “βιέπεη” ην κάηη
ηνπ ηαμηδηώηε), πνιηηηζκηθήο
«πξαγκαηνγλσζίαο»
(ζηεξεόηππα, ηξόπνη δσήο,
ηδενινγία: ε «πνιηηηθή» ηεο
πεξηγξαθήο)
> πξόζθνξε δηαζεκαηηθή
ζύλδεζε κε ηε Γιώζζα:
αληηπαξαβνιή ηεο ηαμηδησηηθήο
ινγνηερλίαο κε ηηο ζπκβάζεηο
ηεο πεξηγξαθήο θαη ηελ ελ
γέλεη εξγαιεηαθή ρξήζε ηνπ
ηαμηδηνύ σο «ηόπνπ δηαθνπώλ»
ζηε γιώζζα ηεο δηαθήκηζεο

2

 έκθαζε ζηνλ ζύγρξνλν

ηξόπν δσήο θαη ζηα θνηλσληθά
πξνβιήκαηα
 ζύγθξηζε ησλ αλζξώπηλσλ
ζρέζεσλ ζε δηαθνξεηηθά
θνηλσληθά πεξηβάιινληα (π.ρ.
πόιε – επαξρία)
 αληηπαξαβνιή ζηάζεσλ πνπ
δηέπνπλ ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο
(θηιία, αιιειεγγύε, ζεβαζκόο |
ξαηζηζκόο, βία, θαηαπίεζε |
αιινηξίσζε, κνλαμηά)
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εκείωζε: Καηά ηελ πξώηε εβδνκάδα ησλ καζεκάησλ (επηέκβξηνο 2020) ιακβάλνληαη ππόςε νη
δείθηεο πνπ δελ δηδάρζεθαλ επαξθώο θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2019-20 ζηελ Α΄ Γπκλαζίνπ, ιόγσ ηεο
παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ, θαη νη νπνίνη επαλέξρνληαη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ.
Πξνηείλεηαη επηινγή ελόο από ηα αθόινπζα θείκελα από ηελ 3ε Θεκαηηθή Δλόηεηα ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ
(Υηνύκνξ & ινγνηερλία):
 Γεκήηξεο Φαζάο, Μανηάμ Σοσζού (απόζπαζκα), ζζ. 152-154.
 Φξέληπ Γεξκαλόο, Εσθσμογραθήμαηα (απνζπάζκαηα)
 «Μεζεκβξηλή αλάπαπζηο», ζ. 160.
 «Καιά εζύ κεηαθόκηζεο λσξίο…», ζ. 161.
 Γεκήηξεο Πνηακίηεο, «Ηζηνξία δεύηεξε – Αραξληώηεο» (απόζπαζκα), ζζ. 168-170.

Γ΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
«ΜΔΣΑΙΥΜΙΑΚΗ» ΒΑΘΜΙΓΑ ΠΡΟ ΣΟ ΛΤΚΔΙΟ
Οηθνπκεληθέο αμίεο & ινγνη. Ο ηόπνο κνπ θαη νη άλζξωπνη
Λνγνηερλία θαη Δθεβεία
(αλζξώπηλα δηθαηώκαηα &
(Λνγνηερλία & ηνπηθή Ηζηνξία
Γ΄ ΓΜΝ.
αμίεο ηνπ «ελεξγνύ πνιίηε»)
- θνηλσλία)
ανηιζηοίτιζη με
Καη ηα ηξία ζέκαηα εληάζζνληαη, ππό ηελ επξεία έλλνηα, ζηνλ ζεκαηηθό άμνλα:
ΘΔΜ. ΑΞΟΝ.
ΛΟΓ. & ΑΝΘΡ. ΥΔΔΗ [ε ζρέζε κε ηνλ άιιν θαη κε ηνλ εαπηό]
> εμέηαζε ινγνηερληθώλ
 έκθαζε ζην γεσθπζηθό,
> επξύ θάζκα θεηκέλσλ από
θεηκέλσλ, ζε αλαγθαία
βηνθπζηθό θαη
ηε ζύγρξνλε & παιαηόηεξε
διαθεμαηική ζσνάρηηζη κε ηελ αλζξσπνγεσγξαθηθό
ινγνηερλία, ειιεληθή θαη εη
Πνιηηηθή Αγσγή, γηα λα
πεξηβάιινλ ηνπ «θόζκνπ ηεο
δπλαηόλ μέλε, κε έκθαζε:
αλαδεηρζεί
Κύπξνπ»
 ζηνλ «θόζκν ηνπ εθήβνπ»
 ε «θπζηθή» έδξαζε αιιά θαη  αλαθνξέο ζηε ιατθή
θαη ζηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα
Δηδηθνί
ε ηζηνξηθόηεηα (ζρεηηθόηεηα
παξάδνζε ηνπ λεζηνύ, ηελ
ηεο λέαο γεληάο
Γείθηεο
αλά επνρή) ζεκειησδώλ αμηώλ ηζηνξία θαη ηνπο εζληθνύο
 ζην αμηαθό ζύζηεκα ησλ
επάξθεηαο:
θαη δηθαησκάησλ ηνπ
αγώλεο, ηε ζξεζθεπηηθή δσή,
κεγαιύηεξσλ θαη ησλ λεόηεξσλ
αλζξώπνπ, όπσο ε ειεπζεξία,
ηα ζύγρξνλα πξνβιήκαηα θαη
(«ράζκα γελεώλ»)
ε εηξήλε, ε δηθαηνζύλε, ε
ηελ θνηλσληθή δσή θαη δξάζε
 ζηνλ κεηαηρκηαθό νπ-ηόπν
δεκνθξαηία, ην δηθαίσκα ηεο
αλάκεζα ζηελ παηδηθόηεηα θαη
δσήο, ηεο κόξθσζεο, ε
ηελ ελειηθίσζε: «θξίζε ηεο
ηζνλνκία θαη ε ηζνπνιηηεία, ε
εθεβείαο» θαη ζπγθξόηεζε
θνηλσληθή αιιειεγγύε αιιά
ηαπηόηεηαο (απηνζπλεηδεζίαο)
θαη ην δηθαίσκα ζηε
 ζην κπζηζηόξεκα «ηεο
δηακαξηπξία, ν ζεβαζκόο ηνπ
εθεβείαο» ή «καζεηείαο»:
«δηαθνξεηηθνύ» (κε βάζε ην
πνξηξέηα εθήβσλ ζηνλ δξόκν
θύιν, ην ρξώκα, ηε ζξεζθεία,
πξνο ηελ ελειηθίσζε
ηελ θνηλσληθή ζέζε θιπ.),
> δπλάκεη ζύλδεζε κε ηελ
ώζηε
Φπρνινγία (εηδηθά «ηνπ
 λα γίλεη αληηιεπηό ζηνπο
εθήβνπ»)
καζεηέο όηη ηα ηδεώδε απηά
δελ είλαη δεδνκέλα θαη
απηνλόεηα αιιά απαηηνύλ ηελ
αγφνιζηική εγρήγορζη θαη ην
δεκνθξαηηθό ήθος ηνπ
«ελεξγνύ πνιίηε» γηα λα
θαηαθηεζνύλ θαη λα
δηαθπιαρζνύλ
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εκείωζε: Καηά ηελ πξώηε εβδνκάδα ησλ καζεκάησλ (επηέκβξηνο 2020) ιακβάλνληαη ππόςε νη
δείθηεο πνπ δελ δηδάρζεθαλ επαξθώο θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2019-20 ζηε Β΄ Γπκλαζίνπ, ιόγσ ηεο
παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ, θαη νη νπνίνη επαλέξρνληαη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ηεο Γ΄ Γπκλαζίνπ.
Πξνηείλεηαη επηινγή ελόο από ηα αθόινπζα θείκελα από ηελ 3ε Θεκαηηθή Δλόηεηα ηεο Β΄ Γπκλαζίνπ
(Αλζξώπηλεο ζρέζεηο –Αλζξώπηλνη ραξαθηήξεο):
 Αιέμαλδξνο Παπαδηακάληεο, «Παηέξα ζην ζπίηη!» (απόζπαζκα), ζζ. 154-156.
 Μηράιεο Γθαλάο, «Κνηηάδεη ηα ρέξηα ηεο», ζ. 170.
 Νίθνο Νηθνιαΐδεο, «α ζθπιί», ζζ. 204-208.

* ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ
ε ό,ηη αθνξά ηε κεζόδεπζε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ζαθέο, από ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ, όηη
δίλεηαη έκθαζε: (α) ζηε ζύγθξηζε ησλ θεηκέλσλ κε γλώκνλα ην ζρήκα «παιαηό / ζύγρξνλν», ώζηε
λα θαηαδεηρζεί ε ηζηνξηθόηεηα θαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ζεκάησλ («ηόπσλ») θαη ηξόπσλ ηεο
ινγνηερληθήο δεκηνπξγίαο, αιιά θαη ε δηαινγηθή ζρέζε πνπ αλαπηύζζνπλ ηα θείκελα γύξσ από ηνλ
ίδην ζεκαηηθό άμνλα ή «ζύλδεζκν»· (β) ζην άλνηγκα ηεο δηδαζθαιίαο ζε θείκελα πνπ αλήθνπλ όρη
ζηελά ζηελ ειιεληθή παξάδνζε αιιά ζηελ επξύηεξε πλεπκαηηθή παξάδνζε ηεο νπνίαο ε ειιεληθή
απνηειεί αλαπόζπαζην κέινο (ηελ όκνξε: ηεο Μεζνγείνπ θαη ησλ Βαιθαλίσλ, αιιά θαη ηε
ζπλνιηθόηεξε επξσπατθή), θαζώο θαη ζε δηαζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα,
όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, γηα ηελ εκβάζπλζε ηεο δηδαζθαιίαο· (γ) ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ
ζεκάησλ: ε ζθνπηά πνπ επηιέγεηαη, γηα ηελ εθθίλεζε θαη ηελ θαηάιεμε ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ, είλαη
απηή ηεο ζύγρξνλεο επνρήο, αθξηβώο γηαηί είλαη ε πην νηθεία θαη ελδηαθέξεη πην άκεζα ηνπο καζεηέο.
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