ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ
Οη γεληθνί ζθνπνί ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ηεο Λνγνηερλίαο εδξάδνληαη ζε
ηξεηο άμνλεο:
 ην γλσζηηθό πεξηερόκελν
 ην αμηαθό πεξηερόκελν
 ηηο θνκβηθέο δεμηόηεηεο ηνπ εγγξάκκαηνπ αλζξώπνπ ζηελ θνηλσλία ηνπ 21 νπ
αηώλα
Α. ΓΝΩΣΙΚΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ
Με ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο επηδηώθεηαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα
απνθηήζνπλ έλα ζπλεθηηθό θαη επαξθέο ζώκα γλώζεσλ γύξσ από ηε ινγνηερληθή
παξαγσγή, αλώλπκε/ιατθή θαη επώλπκε/«έληερλε», παιαηόηεξε θαη λεόηεξε,
ειιεληθή θαη μέλε (από κεηάθξαζε), κε ζθνπό:

ηελ θαηαλόεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο ε ινγνηερλία
επεμεξγάδεηαη, πξνζνκνηώλεη, απνδνκεί θαη αλαδνκεί ηελ πξαγκαηηθόηεηα,
δεκηνπξγώληαο έλαλ δηθό ηεο θόζκν ζε δηαιεθηηθή ζρέζε κε ηνλ πξαγκαηηθό

ηε γισζζηθή-αηζζεηηθή θαη πνιηηηζκηθή αγσγή ηνπο, κε έκθαζε ζηνλ
ινγνηερληθό γξακκαηηζκό

ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλαγθαηόηεηαο γηα «νιηζηηθή γλώζε», κε γλώκνλα ηε
ζπλάθεηα θαη δηάδξαζε ησλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ θαη ηξόπσλ ηεο ινγνηερλίαο
κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο (ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο, εηθαζηηθέο ηέρλεο, κνπζηθή
θ.ιπ.), αιιά θαη ηελ επηβεβιεκέλε «δηαζεκαηηθή» ηεο δηαζηαύξσζε κε άιια
γλσζηηθά αληηθείκελα, πξνθεηκέλνπ λα θσηηζηεί κε επάξθεηα ν ππθλόο ηζηόο
ησλ ζεκαζηώλ θαη ε ελ γέλεη πνιππινθόηεηα ηεο Λνγνηερλίαο σο αηζζεηηθνύπνιηηηζκηθνύ θαηλνκέλνπ

ηελ θαιιηέξγεηα εζσηεξηθώλ θηλήηξσλ πνπ λα σζνύλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο
καζήηξηεο ζε κηα ζηαζεξόηεξε αλαγλσζηηθή ζρέζε κε ηε ινγνηερλία θαη εθηόο
ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο (θηιαλαγλσζία)

εληέιεη ηε δηεύξπλζε ηνπ κνξθσηηθνύ ηνπο ππόβαζξνπ θαη, θπξίσο, ηελ
ελίζρπζε ηεο αλζξσπηζηηθήο δηάζηαζεο ηεο παηδείαο ηνπο, πνπ είλαη θαη ην
κείδνλ δεηνύκελν ηνπ καζήκαηνο.

Β. ΑΞΙΑΚΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ
Με ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο επηδηώθεηαη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο λα
δηακνξθώζνπλ αμίεο – ζηάζεηο – ζπκπεξηθνξέο κέζα από ηελ επαθή κε ινγνηερληθά
θείκελα πνπ λα ππεξεηνύλ:

ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο απέλαληη ζηελ πνιηηηζκηθή ηνπο θιεξνλνκηά


ηελ εκπέδσζε ζεκειησδώλ αμηώλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, όπσο ε
ειεπζεξία, ε ηζόηεηα, ε δηθαηνζύλε, ε εηξήλε, ε δεκνθξαηία, ε αιιειεγγύε, ν
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ζεβαζκόο ηεο εηεξόηεηαο, ε ππέξβαζε έκθπισλ ή άιισλ θνηλσληθώλ
δηαθξίζεσλ, ε θνηλσληθή ππεπζπλόηεηα, ε αγσληζηηθόηεηα






ηελ θαιιηέξγεηα ηεο επαηζζεζίαο θαη ηελ εθιέπηπλζε ηνπ αηζζεηηθνύ ηνπο
γνύζηνπ
ηελ ηζνξξνπεκέλε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπο αλάπηπμε
ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο απέλαληη ζην νηθνζύζηεκα
ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ ηνπο ζε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο,
όπσο ε θηιαλαγλσζία.

Γ. ΚΟΜΒΙΚΔ ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ
Ι. Γεξιόηηηερ «λογοηεσνικού γπαμμαηιζμού»
Με ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο επηδηώθεηαη:


Η αλαγλσζηηθή ππόζλητη ησλ ινγνηερληθώλ έξγσλ, ηόζν ζην ζπιινγηθό
επίπεδν ηεο ηάμεο όζν θαη ζην επίπεδν ηεο αηνκηθήο πξόζιεςεο ησλ θεηκέλσλ
από θάζε καζεηή/-ηξηα ρσξηζηά, θαη κάιηζηα ζε δύο τρόνοσς: ζηελ πξώηε
επαθή κε ηα θείκελα, θαη ζην ηέινο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο
ηνπο ζηελ ηάμε.



Η καηανόηζη – ανάλςζη – επμηνεία ησλ ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ, ζύκθσλα
κε ηνπο κεζνδνινγηθνύο, πθνινγηθνύο, ηζηνξηθν-γξακκαηνινγηθνύο όξνπο πνπ
ζέηεη ην ινγνηερληθό γένος, ην θεηκεληθό είδος θαη ε παράδοζη ζηελ νπνία
αλήθνπλ. Απηό ην ηξίπηπρν δεμηνηήησλ αλαπηύζζεηαη βαζκηδσηά ζε ηξία
επίπεδα:
α) ζην επίπεδν ηεο πξαγκαηνινγηθήο θαηαλόεζεο-εμνκάιπλζεο ησλ
θεηκέλσλ·
β) ζην επίπεδν ηεο θεηκεληθήο δνκήο «επηθαλείαο»: νη καζεηέο θαη νη
καζήηξηεο εμεηάδνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ ζηνηρείσλ ζηε δνκή ηνπ θεηκέλνπ
θαη αληηιακβάλνληαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα ινγνηερληθά θείκελα
αλαπαξηζηνύλ ηνλ θόζκν, αιιά θαη εηζάγνπλ ηνκέο ζηελ ππάξρνπζα
πξαγκαηηθόηεηα·
γ) ζην επίπεδν ηεο «βαζηάο δνκήο» ησλ θεηκέλσλ: νη καζεηέο θαη νη
καζήηξηεο αζθνύληαη ζηελ θαηαλόεζε θαη εξκελεία ησλ σπόρρηηων
πιεξνθνξηώλ πνπ κεηαδίδεη έλα ινγνηερληθό θείκελν, ελεξγνπνηώληαο ηηο
γεληθόηεξεο γλώζεηο ηνπο θαη αλαηξέρνληαο ζε άιιεο πεγέο, έμσ από ην
θείκελν, πξνθεηκέλνπ λα θσηίζνπλ ηηο άδειεο όςεηο θαη πηπρέο ηνπ
θεηκεληθνύ λνήκαηνο.
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Η ζςνανάγνυζη - ζύγκπιζη – ανηιπαπαβολή κε άιια ινγνηερληθά έξγα
(κεηαθξαζκέλα ή ειιεληθά, νκνεηδή ή όρη, αιιά κε θνηλή ζεκαηηθή θ.ιπ.),
θαζώο θαη κε άιια έξγα ηέρλεο (ζεαηξηθά, εηθαζηηθά, θηλεκαηνγξαθηθά θ.ιπ.).
Η δεμηόηεηα απηή επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο λα θαηαλνήζνπλ
ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηε ινγνηερλία κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο θαη άιινπο
ζεκεησηηθνύο θώδηθεο.



Η αποηίμηζη-αξιολόγηζη ηνπ ινγνηερληθνύ έξγνπ, κε γλώκνλα:
α)
ηελ αηζζεηηθή ηνπ αμία: αλαγλώξηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ιόγνπ, ησλ
πθνινγηθώλ θαη ηερλνηξνπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ θαζηζηνύλ ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν έλα «έξγν ηέρλεο»·
β) ηελ αλζξσπνγλσζηηθή ηνπ αμία: αλαγλώξηζε ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ –
ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ, αμηώλ– πνπ θαζηζηνύλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν
«κνξθσηηθό αγαζό»·
γ) ην εηδηθό ηνπ βάξνο κέζα ζην γξακκαηεηαθό είδνο θαη ζηε ινγνηερληθή
παξάδνζε πνπ εληάζζεηαη, εη δπλαηόλ, ζην ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ δεκηνπξγνύ.



Η ανάπηςξη ηηρ δημιοςπγικόηηηαρ ησλ καζεηώλ κέζσ ηεο βαζκηαίαο
εμνηθείσζήο ηνπο κε ζπγγξαθηθέο πξαθηηθέο (δεκηνπξγηθή γξαθή). Η
θαιιηέξγεηα ηεο δεμηόηεηαο απηήο έρεη σο πξώην ζηόρν λα αληηιεθζνύλ νη
καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πώο νη επηινγέο ζε ζπγγξαθηθό/δεκηνπξγηθό επίπεδν
ζπγθξνηνύλ ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλα άηνκν, ν δεκηνπξγόο,
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ινγνηερληθήο ζπλζήθεο
(ζύκβαζεο), ελίνηε θαη ηηο ππεξβαίλεη.
Σε έλα δεύηεξν επίπεδν, ε δεκηνπξγηθή ζρέζε κε ηα ινγνηερληθά θείκελα
επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, κε άκεζν
ηξόπν, θαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ απέλαληη ζηε δηαδηθαζία ηεο ινγνηερληθήο
γξαθήο –θαη γεληθά ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο– σο ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ηα
άηνκα (νη δεκηνπξγνί) δελ πεξηγξάθνπλ απιώο ην πεξηβάιινλ ηνπο, αιιά
παξεκβαίλνπλ δπλακηθά ζ’ απηό θαη ην αλα-δεκηνπξγνύλ (δειαδή, ην αιιάδνπλ).
Η

οικοδόμηζη ηηρ ηάξηρ ζε κοινόηηηα λογοηεσνικού γπαμμαηιζμού κέζα

ζε ζπλζήθεο δεκνθξαηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπιινγηθήο κάζεζεο επηηξέπεη ζε
δηδάζθνληεο θαη δηδαζθνκέλνπο λα απνθηήζνπλ θξηηηθή επίγλσζε ηεο
πνιπθσλίαο αιιά θαη ηης αζσμμεηρίας ησλ νπηηθώλ γσληώλ, ηεο ζρεηηθόηεηαο
αιιά ότι ηης ασθαιρεζίας ησλ απόςεσλ θαη ηδεώλ.
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II. Γενικόηεπερ δεξιόηηηερ ηος «κπιηικά εγγπάμμαηος» ανθπώπος
Η αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ ινγνηερληθνύ γξακκαηηζκνύ ζπληειεί ζηελ
θαιιηέξγεηα γεληθόηεξσλ ικανοηήηυν-κλειδιών πνπ απαηηείηαη λα δηαζέηεη έλαο
κνξθσκέλνο άλζξσπνο, όπσο:

δεμηόηεηεο αλάιπζεο, ζύγθξηζεο θαη αλαζρεδηαζκνύ δεδνκέλσλ (αλαιπηηθή θαη
ζπλζεηηθή ζθέςε)

δεκηνπξγηθή θαληαζία θαη ελζπλαηζζεηηθή ηθαλόηεηα

θξηηηθή επίγλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο γλώζεο, κέζα από ηελ θαηαλόεζε ηνπ
πνιύκνξθνπ ραξαθηήξα ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηνπ ππνθείκελνπ λνήκαηνο






αλαγλώξηζε ηεο πνιιαπιόηεηαο θαη αζπκκεηξίαο ησλ νπηηθώλ γσληώλ,
επίγλσζε ηεο ππνθεηκεληθόηεηαο θαη, άξα, δηακόξθσζε εγξήγνξεο ζπλείδεζεο
γύξσ από δεηήκαηα ηαπηόηεηαο θαη απηνπξνζδηνξηζκνύ
ηθαλόηεηα ζπιινγηθήο εξγαζίαο θαη δηαπξνζσπηθήο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ,
κε ηε ιεινγηζκέλε ρξήζε θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ
δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, γηα
ηελ αλεύξεζε ιύζεσλ ζηα πξνβιήκαηα θαη ελαιιαθηηθώλ εθδνρώλ ζηα
ζελάξηα ηεο δσήο.
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