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1. θνπνί ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο Δζπεξηλνύ ρνιείνπ (Γπκλαζηαθόο Κύθινο)
1.1 Γεληθόο ζθνπόο
Γεληθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο Δζπεξηλνχ ρνιείνπ (Γπκλαζηαθφο Κχθινο) είλαη ε απφθηεζε ελφο επαξθνχο ζψκαηνο γλψζεσλ γχξσ απφ ηε
ινγνηερληθή παξαγσγή, ε δηακφξθσζε αμηψλ-ζηάζεσλ-ζπκπεξηθνξψλ κέζα απφ ηελ επαθή κε ινγνηερληθά θείκελα θαη ε απφθηεζε ησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ ηνχ
εγγξάκκαηνπ αλζξψπνπ ηνπ 21νπ αηψλα.
1.2 Δπηκέξνπο ζθνπνί
Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο εδξάδεηαη ζε ηξεηο άμνλεο. Ο πξψηνο άμνλαο αθνξά ζην γλσζηηθφ πεξηερφκελν, πνπ ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε ελφο
επαξθνχο ζψκαηνο γλψζεσλ γχξσ απφ ηε ινγνηερληθή παξαγσγή θαη πνπ απνζθνπεί εηδηθφηεξα ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ηξφπσλ, κε ηνπο νπνίνπο ε
ινγνηερλία επεμεξγάδεηαη θαη αλαζπγθξνηεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηε γισζζηθή-αηζζεηηθή αγσγή ησλ καζεηψλ, ζηελ απφθηεζε ζθαηξηθήο γλψζεο δηά κέζνπ ηνπ
«δηαιφγνπ» ηεο ινγνηερλίαο κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο θαη άιια γλσζηηθά αληηθείκελα (δηαζεκαηηθφηεηα) θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ζηαζεξήο αλαγλσζηηθήο ζρέζεο κε
ηε ινγνηερλία θαη εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ζην αμηαθφ πεξηερφκελν, κε βάζε ην νπνίν δηακνξθψλνληαη αμίεο, ζηάζεηο θαη
ζπκπεξηθνξέο κέζα απφ ηελ επαθή κε ινγνηερληθά θείκελα, ψζηε νη καζεηέο λα επαηζζεηνπνηνχληαη απέλαληη ζηελ πνιηηηζκηθή ηνπο θιεξνλνκηά, λα
πξνηξέπνληαη ζηελ πξνάζπηζε ζεκειησδψλ αμηψλ θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ (ειεπζεξία, δηθαηνζχλε, δεκνθξαηία, αιιειεγγχε,
ζεβαζκφο ηεο εηεξφηεηαο, θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα, αγσληζηηθφηεηα θ.ά.), λα θαιιηεξγνχλ ην αηζζεηηθφ ηνπο θξηηήξην θαη λα αμηνπνηνχλ ηνλ ειεχζεξφ ηνπο
ρξφλν κε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, ν ηξίηνο άμνλαο αθνξά ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ θαιιηέξγεηα γεληθφηεξσλ ηθαλνηήησλ,
φπσο ε αλαιπηηθή θαη ε ζπλζεηηθή ζθέςε, ε δεκηνπξγηθή θαληαζία, ε θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη δηαρείξηζε ηεο γλψζεο, θαζψο θαη ε αλαγλψξηζε ηεο χπαξμεο
πνηθίισλ νπηηθψλ γσληψλ. 1
Δηδηθφηεξα γηα ην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο πνπ δηδάζθεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δζπεξηλνχ ρνιείνπ (Γπκλαζηαθφο Κχθινο), είλαη ζεκειηψδεο νη καζεηέο/-ηξηεο λα
θαηαλννχλ ηα ινγνηερληθά θείκελα θαη λα ηα πξνζιακβάλνπλ ςπρνζπλαηζζεκαηηθά, κέζσ βησκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα αληινχλ
βαζηθέο πιεξνθνξίεο απφ απηά ηα θείκελα, λα εληνπίδνπλ ζεκαληηθέο ηδέεο θαη λα ηα εξκελεχνπλ κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, φπσο πεγάδνπλ απφ ηελ
θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.

1

Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 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 εθπαηδεπηηθφο αλακέλεηαη λα θαιχςεη φινπο ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο, επηιέγνληαο ηνπο θαηάιιεινπο θάζε θνξά γηα ην κάζεκα, κε
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ Γεηθηψλ, αλάινγα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ηνπ/ηεο.
2.2 Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ιακβάλεη ππφςε φρη κφλν ηη δηδάζθεη αιιά θαη πνηνπο δηδάζθεη. Πξέπεη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, λα έρεη επειημία θαη
πξνζαξκνζηηθφηεηα, αλάινγα κε ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο, ηηο δπλαηφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο θιίζεηο, ηα ηαιέληα, ηα εηδηθά (επαγγεικαηηθά) ελδηαθέξνληα θαη ηηο
δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ηνπ/ηεο, θαη λα νξγαλψλεη έγθαηξα ην δηδαθηηθφ ηνπ πιηθφ, ψζηε λα εθαξκφδεη δηαθνξνπνηεκέλε/εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, κε βάζε
ηνλ βαζκφ εηνηκφηεηαο θάζε καζεηή/-ηξηαο, ην ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλχεη (έιμε, πεξηέξγεηα, επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη ζηφρνη) θαη ηνλ καζεζηαθφ ηνπ
ραξαθηήξα (ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν καζαίλεη).
Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζηνρεχεη ζην ζχλνιν ηεο ηάμεο, θαζψο θαη ζε θάζε καζεηή/-ηξηα μερσξηζηά, θαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο/-ηξηεο λα αλαπηπρζνχλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, θαηαθηψληαο έλα βαζηθφ ζψκα γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Οη βαζηθέο αξρέο
εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο είλαη:
 Δπηθέληξσζε ζηα νπζηψδε
 Γηαθνξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (ζεκαηηθή ελφηεηα, ζηξαηεγηθέο πξνζέγγηζεο, έλλνηεο, ρξήζε πνιιαπιψλ θεηκέλσλ, ρξήζε πνηθίισλ πιηθψλ)
 Γηαθνξνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο (δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, πξνζαξκνζκέλεο ζην πεξηερφκελν θάζε ζεκαηηθήο ελφηεηαο)
 Γηαθνξνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο (αμηνιφγεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ κέζσ ηεο πνηθηιίαο ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαηίζεληαη)
 Αληαπφθξηζε ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ (απαηηείηαη γλψζε ηεο καζεζηαθήο ηθαλφηεηαο θάζε καζεηή/-ηξηαο)
 Δπέιηθηε εξγαζία ζηελ ηάμε
 Πνηθηιία ζην είδνο ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαηίζεληαη θαη’ νίθνλ, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ
 Αλάπηπμε ζηελήο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηνπο καζεηέο/-ηξηεο
 Πξνψζεζε ηφζν ηεο νκαδηθήο φζν θαη ηεο αηνκηθήο εξγαζίαο
 Δθαξκνγή πνιιαπιψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο
 πλερήο αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ
χκθσλα κε ηηο πην πάλσ αξρέο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο εζηηάδεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θαη νξγαλψλεη ηηο πιεξνθνξίεο κε βάζε θαη ηα βηψκαηα
ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, θαηαζθεπάδνληαο λνεκαηηθνχο ράξηεο, ηζηνχο θαη δελδξνδηαγξάκκαηα, φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη, ψζηε λα απεπζχλεηαη ζηα δηαθνξεηηθά
καζεζηαθά γλσξίζκαηα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ.
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2.3 Μέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ηξόπνη νξγάλσζεο ηεο ηάμεο
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο εθαξκφδεη πνηθίιεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηξφπνπο νξγάλσζεο ηεο ηάμεο, αλάινγα κε ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη ηνπο Γείθηεο Δπάξθεηαο
πνπ επηζπκεί λα θαιχςεη. Δλδεηθηηθά πξνηείλνληαη ηα εμήο:




Βησκαηηθή κάζεζε: Οη καζεηέο/-ηξηεο εκπεδψλνπλ ηε γλψζε κέζσ ηεο εκπεηξίαο πνπ απνθηνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο
είλαη ν ζπζρεηηζκφο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Οη καζεηέο/-ηξηεο
καζαίλνπλ θαιχηεξα κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο εκπινθήο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, κε απνηέιεζκα λα αλαδεηθλχνληαη ηα
ελδηαθέξνληά ηνπο, λα ηνλψλεηαη ε απηνεθηίκεζή ηνπο θαη λα θαηαθηνχλ ηε γλψζε. ην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο Δζπεξηλνχ ρνιείνπ (Γπκλαζηαθφο
Κχθινο), ηα πξνηεηλφκελα γηα δηδαζθαιία ινγνηερληθά θείκελα πξνέξρνληαη απφ ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζρεηηθέο κε ηα βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ
καζεηψλ/-ηξηψλ.
πλεξγαηηθή κάζεζε: Οη καζεηέο/-ηξηεο εξγάδνληαη απφ θνηλνχ θαη ν θάζε έλαο/ε θάζε κία ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε κία νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη
πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο έρεη θαζνδεγεηηθφ ξφιν θαη επεκβαίλεη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο νξγάλσζεο
ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην κάζεκα ηεο Λνγνηερλίαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη δεκηνπξγηθέο θαη απιέο, ψζηε φινη νη
καζεηέο/-ηξηεο λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρνπλ παξαγσγηθά (π.ρ. δηαλνκή ξφισλ/ζπδήηεζε ζθελνζεηηθψλ νδεγηψλ ζηελ πεξίπησζε δξακαηνπνίεζεο
ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ πνπ επεμεξγάζηεθαλ ζηε Λνγνηερλία).



Γηεξεπλεηηθή κέζνδνο: Οη καζεηέο/-ηξηεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε έλα εξψηεκα ππφ κνξθή πξνβιήκαηνο θαη, γηα λα ην πξάμνπλ, ζρεδηάδνπλ, κε ηελ
θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, ηελ πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα εθαξκφζεη ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν
δηδαζθαιίαο, αμηνπνηψληαο εξσηήκαηα πνπ νη ίδηνη νη καζεηέο/-ηξηεο ζέηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ,
νη νπνίεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα βηψκαηά ηνπο. Ζ δηεξεπλεηηθή κέζνδνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά, καδί κε ηηο άιιεο
κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο νη καζεηέο/-ηξηεο κπνξνχλ, αλ θξίλεηαη ζθφπηκν θαη αλαγθαίν, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα
κέζα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία έξεπλαο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ.



Aπηφλνκε κάζεζε: Οη καζεηέο/-ηξηεο αλαιακβάλνπλ ζε έλαλ κεγάιν βαζκφ ηελ επζχλε ηεο κάζεζήο ηνπο, ζέηνληαο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο θαη
επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο. Λφγσ ηεο δπζθνιίαο πνπ ελδερνκέλσο ραξαθηεξίδεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κάζεζεο, πξνηείλεηαη λα αλαζέηεη
ν/ε εθπαηδεπηηθφο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ νη καζεηέο/-ηξηεο λα δηεθπεξαηψλνπλ ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζα
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ καζεζηαθφ ραξαθηήξα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Ζ απηφλνκε κάζεζε κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε ηα
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εηδηθά επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα θαη ηνπο ζηφρνπο θάζε καζεηή/-ηξηαο. Ο ζηφρνο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο κάζεζεο είλαη ε ζηαδηαθή
απηνλφκεζε ηνπ/ηεο καζεηή/-ηξηαο.2
Απφ ηηο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο επηιέγνληαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ εθείλεο πνπ θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο
καζεηέο/-ηξηεο.

2

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αληιήζεη ρξήζηκν πιηθφ θαη δηδαθηηθέο πξνηάζεηο α) απφ ην «Δπξεηήξην ησλ Φεθηαθψλ Πφξσλ θαη Δξγαιείσλ ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο γηα ηα Γισζζηθά
Μαζήκαηα»: http://www.greek-language.gr/greekLang/portal/blog/archive/2017/11/16/8249.html θαη β) απφ ην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ «Πξσηέαο»: http://proteas.greek.language.gr/
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3. Δηζαγσγή ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Δζπεξηλνύ ρνιείνπ (Γπκλαζηαθόο Κύθινο)
ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο Λνγνηερλίαο Δζπεξηλνχ ρνιείνπ (Γπκλαζηαθφο θχθινο) ε χιε αλαδνκείηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη
πξνηείλεηαη ηφζν ν ζπλδπαζκφο κε δηαθεηκεληθέο θαη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, θαη κε δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, φζν θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο
θαη άιινπ επνπηηθνχ πιηθνχ.
1. Ζ αξρή ηεο ζπλεμέηαζεο κνξθήο-πεξηερνκέλνπ δηέπεη θάζε κάζεκα Λνγνηερλίαο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ, απφ ηελ πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο έσο ηελ
αμηνιφγεζε, πξνθνξηθή θαη γξαπηή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν δηδάζθσλ/ε δηδάζθνπζα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε εξσηήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ
ηελ πινπνίεζε ηεο πην πάλσ αξρήο θαη αζθεί ηνπο καζεηέο ηνπ/ηεο ηφζν ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ Λεξικού λογοηεσνικών όπυν φζν θαη ζηε ρξήζε ησλ
φξσλ απηψλ ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν.
2. ην επίθεληξν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο, θαη κε νδεγφ ηνπο ζρεηηθνχο δείθηεο, ηνπνζεηείηαη ν ινγνηερληθφο γξακκαηηζκφο, φρη σο δηδαζθαιία
ζεσξίαο ηεο ινγνηερλίαο εξήκελ ησλ θεηκέλσλ, αιιά πάληνηε ζε ζπλάξηεζε κε ηα εθάζηνηε θείκελα θαη κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο ινγνηερληθφηεηάο ηνπο.
Απψηεξνο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ζηνηρείσλ ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ είλαη λα θαηαζηνχλ, ζηαδηαθά, νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο επαξθείο αλαγλψζηεο
ηεο ινγνηερλίαο.
3. Οη δχν πην πάλσ αξρέο δηδαζθαιίαο δελ αλαηξνχλ ηνλ αλζξσπνθεληξηθφ θαη αμηαθφ ραξαθηήξα ηνπ καζήκαηνο. πλεπψο, πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ρσξίο
αθξφηεηεο θαη ππεξβνιέο, ψζηε λα κελ ππνβαζκίδεηαη ην αμηαθφ πεξηερφκελν ησλ ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ.
4. ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ αθνινπζεί, δίλνληαη ηα θείκελα πνπ πξνηείλνληαη γηα ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία, καδί κε
ηνπο αληίζηνηρνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη ηνπο Γείθηεο Δπάξθεηαο, ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν ζε δηδαθηηθέο πεξηφδνπο, θαζψο θαη ζπλαθφινπζεο πξνηάζεηο
δηαθεηκεληθήο θαη δηαζεκαηηθήο αλάγλσζεο, πνπ δελ εμαληινχλ αζθαιψο ην εχξνο ησλ δηαζέζηκσλ αλαθνξψλ θαη εξκελεπηηθψλ πξνηάζεσλ ησλ θεηκέλσλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, δηδάζθνληαη ζπζηεκαηηθά ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θείκελα θαη επηιέγνληαη απφ ηα πξνηεηλφκελα γηα ζπλαλάγλσζε
θείκελα, θαηά ηελ θξίζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζα πξνζθέξνληαη γηα ηνπο καζεηέο/-ηξηέο ηνπο. Σα επηιεγκέλα γηα ζπλαλάγλσζε θείκελα θαηαγξάθνληαη απφ
θάζε θηιφινγν θαη ππνβάιινληαη κε γξαπηφ ζεκείσκα ζηνλ ΒΓ πξνο ην ηέινο θάζε ηεηξακήλνπ, γηα λα δηαζθαιίδεηαη κε απφιπηε βεβαηφηεηα φηη ην
άγλσζην ινγνηερληθφ θείκελν πνπ ζα επηιεγεί γηα ηηο εμεηάζεηο είλαη φλησο αδίδαθην γηα φινπο ηνπο καζεηέο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απηά κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ βαζηθνχ θεηκέλνπ, ρσξίο σζηφζν ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο ζηελ ηάμε λα είλαη
δπζαλάινγα κεγάιε ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ρξφλν δηδαζθαιίαο ηνπ πξψηνπ. Απφ ηελ άιιε, είλαη ζεκαληηθφ λα πξνζερζεί φηη ε ζπλαλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ δελ
ελδείθλπηαη λα ππνβαζκίδεηαη σο ζχληνκε θαηαθιείδα ηνπ καζήκαηνο, αιιά πξέπεη λα εληάζζεηαη ιεηηνπξγηθά ζε απηφ θαη θαηά δηαζηήκαηα λα αμηνινγείηαη,
δεδνκέλνπ φηη ε εμέηαζε ησλ καζεηψλ ζε αδίδαθην ινγνηερληθφ θείκελν, γηα ζχγθξηζε κε ην δηδαγκέλν, εηζάγεηαη ζηα δηαγσλίζκαηα θαη ζηα εμεηαζηηθά
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δνθίκηα Λνγνηερλίαο ηνπ Δζπεξηλνχ ρνιείνπ (Γπκλαζηαθφο Κχθινο).

ΥΟΛΗΚΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ
 Ο λόγορ ανάγκη ηηρ τςσήρ (Β΄ Έθδνζε), Κείμενα Λογοηεσνίαρ Α΄ Γςμναζίος, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ, Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ, 2014=






Λ.Α.Φ., Α΄
Ο λόγορ ανάγκη ηηρ τςσήρ (Β΄ Έθδνζε), Κείμενα Λογοηεσνίαρ Β΄ Γςμναζίος, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ, Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ, 2014=
Λ.Α.Φ., B΄
Ο λόγορ ανάγκη ηηρ τςσήρ, Δπυηήζειρ – Γπαζηηπιόηηηερ, Βιβλίο εκπαιδεςηικού, Τ.Α.Π. Λεπθσζία, Α΄ έθδνζε 2011
Ο λόγορ ανάγκη ηηρ τςσήρ, Δπυηήζειρ – Γπαζηηπιόηηηερ, Βιβλίο εκπαιδεςηικού, Τ.Α.Π. Λεπθσζία, 2013
Λεξικό λογοηεσνικών όπυν, ΟΔΓΒ, Αζήλα 2004 = Λ.Λ.Ο.
Γημιοςπγική Γπαθή, Οδεγίεο Πιεχζεσο, Τ.Α.Π., Λεπθσζία 2012

ΠΡΟΣΑΖ ΔΣΖΗΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΣΖ ΤΛΖ (25 ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ)

εκείσζε 1: ηε ζηήιε ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ ζεκεηψλνληαη ηα θείκελα πνπ πξννξίδνληαη γηα ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία, είλαη δειαδή δηδαθηέα θαη εμεηαζηέα.
εκείσζε 2: ηηο ζηήιεο ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ θαη ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ζεκεηψλνληαη νη αληίζηνηρνη δείθηεο πνπ θαινχληαη λα θαιχςνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα
θάζε θείκελν. Ννείηαη φηη νη Γεληθνί Γείθηεο Λνγνηερληθνχ Γξακκαηηζκνχ 18-253 πινπνηνχληαη ζπεηξνεηδψο θαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.
εκείσζε 3: ηε ζηήιε ΔΙΗΓΗΔΙ −ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ πξνηείλνληαη θείκελα πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ν θαζέλαο θαηά ηελ θξίζε ηνπ
θαη κε δπλαηφηεηα αηνκηθήο επηινγήο, ζην πιαίζην ηεο δηαθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ζπλαλάγλσζεο-ζπλεμέηαζεο ησλ θεηκέλσλ, θαζψο επίζεο ησλ κηθξψλ
εξγαζηψλ ηχπνπ project, αλάινγα κε ηνλ δηαζέζηκν δηδαθηηθφ ρξφλν, ηα ελδηαθέξνληα θαη ην επίπεδν ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ηνπο.
εκείσζε 4: Οη πεξίνδνη πνπ ζεκεηψλνληαη 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 Γπκλαζίνπ: http://logom.schools.ac.cy/index.php/el/logotechnia/analytiko-programma
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4. Δλδεηθηηθό Πεξίγξακκα Πεξηερνκέλνπ − Αληηζηνίρηζε κε ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη ηνπο Γείθηεο Δπάξθεηαο
Α΄ ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ (13 ΠΔΡΗΟΓΟΗ)
ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ
ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ

Εεξάξ Νηε Νεξβάι,
«Ηζηνξία κηαο
θώθηαο, Λ.Α.Φ., Β΄,
ζ. 48.

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

Να αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά «γέλε»
ηεο ινγνηερλίαο
(πνίεζε/πεδνγξαθία/ζέαηξν) θαη ηα
«πξσηνγελή» θεηκεληθά είδε: πνηήκαηα
– αθεγήκαηα – ζεαηξηθά θείκελα.4

Να γλσξίδνπλ ηελ ηππνινγία ηνπ
παξακπζηνχ θαη λα δηαθξίλνπλ ηε
ζρέζε αλάκεζα ζηα παξαδνζηαθά θαη
ζηα ζχγρξνλα παξακχζηα, ζε
ζπλάξηεζε κε ηελ επνρή θαη ην
πνιηηηζκηθφ πιαίζην παξαγσγήο ηνπο.

Να αλαγλσξίδνπλ βαζηθέο κνξθέο ηεο
έληερλεο πεδνγξαθίαο (δηήγεκα,
λνπβέια, κπζηζηφξεκα), θαζψο θαη
άιια είδε αθεγήζεσλ.
4

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΗΑ

ΔΗΖΓΖΔΗ −
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

Δζσηεξηθά ζηνηρεία, ηα νπνία δηαθξίλνπλ ην
θάζε είδνο ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ:
-

ε αθήγεζε ζηνλ πνηεηηθφ, πεδφ ιφγν θαη
ζεαηξηθφ ιφγν: δηεγήζεηο ζε πεδφ, ρσξηζκφο
ζε θεθάιαηα ή ζθελέο (κπζηζηφξεκα,
δηήγεκα), αθεγεκαηηθά πνηήκαηα, ην
αθεγεκαηηθφ ζηνηρείν ζηα ζεαηξηθά
θείκελα



ηππνινγία παξαδνζηαθψλ παξακπζηψλ απφ
δηάθνξεο ρψξεο (κνηίβα θαη εθθξαζηηθνί
ηξφπνη)
 νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο σο πξνο ην
πεξηερφκελν θαη ηε κνξθή αλάκεζα ζηα
παξαδνζηαθά θαη ζηα ζχγρξνλα
αλαηξεπηηθά παξακχζηα επψλπκσλ
ζπγγξαθέσλ
 είδε πεδνγξαθηθψλ θεηκέλσλ κε βάζε ην
ζέκα θαη ηελ πινθή (επηζηεκνληθή
θαληαζία, εθεβηθφ κπζηζηφξεκα,

Ο Γείθηεο πινπνηείηαη ζπεηξνεηδψο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη αθνξά ζε φια ηα ινγνηερληθά θείκελα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ.
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ΠΔΡΗΟΓΟΗ
ΓΗΓ/ΛΗΑ
2

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΗ-Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΗΑ
«αζηπλνκηθφ δηήγεκα»)
 άιια είδε αθεγήζεσλ: ρξνληθά, καξηπξίεο,
εκεξνιφγηα, (απην)βηνγξαθίεο, κε βάζε ηα
εζσηεξηθά γλσξίζκαηα θαη ηελ επνρή ζηελ
νπνία γξάθηεθαλ

Εεξάξ Νηε Νεξβάι,
«Ηζηνξία κηαο
θώθηαο» (ζπλέρεηα)
Να θαηαλννχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ
αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ.

 ηα γξακκαηηθά πξφζσπα ηεο αθεγεκαηηθήο
γιψζζαο: ην εγώ ηνπ αθεγεηή, ην εζύ ηνπ
απνδέθηε, ην ππόζυπο, γηα ην νπνίν γίλεηαη
ιφγνο
 ηα «δνκηθά ζηνηρεία» ηνπ αθεγεκαηηθνχ
θφζκνπ: ιζηοπία, πλοκή, επειζόδια (ηεο
«δξάζεο»), μοηίβα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην
πνηφλ θαη ηε δξάζε ησλ εξψσλ

Να αλαπηχζζνπλ ην αηζζεηηθφ θαη
γισζζηθφ ηνπο θξηηήξην, θαζψο θαη
ζπλδπαζηηθή θξηηηθή ζθέςε.

 ζχγθξηζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ κε άιιεο
κνξθέο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο (εηθαζηηθέο
ηέρλεο, κνπζηθή, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο)
 νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπ θψδηθα ηεο
ινγνηερλίαο κε άιινπο ζεκεησηηθνχο
θψδηθεο (εηθαζηηθέο ηέρλεο, κνπζηθή,
ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο)

Να επαηζζεηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα
νηθνινγίαο.




ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηα
δψα σο ζπζηήκαηνο πνπ ε δηαηάξαμή ηνπ
απεηιεί ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν
ζχγρξνλα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα θαη νη
επηπηψζεηο ηνπο ζηελ πνηφηεηα δσήο
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ΔΗΖΓΖΔΗ −
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΠΔΡΗΟΓΟΗ
ΓΗΓ/ΛΗΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΗ-Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΗΑ

Νίθνο Καββαδίαο,
«ην άινγό κνπ»,
Λ.Α.Φ., Β΄, ζ. 50.

Να αλαγλσξίδνπλ βαζηθέο κνξθέο
ηεο έληερλεο πεδνγξαθίαο (δηήγεκα,
λνπβέια, κπζηζηφξεκα), θαζψο θαη
άιια είδε αθεγήζεσλ.

 είδε πεδνγξαθηθψλ θεηκέλσλ κε βάζε ην
ζέκα θαη ηελ πινθή (επηζηεκνληθή
θαληαζία, εθεβηθφ κπζηζηφξεκα,
αζηπλνκηθφ δηήγεκα)
 άιια είδε αθεγήζεσλ: ρξνληθά, καξηπξίεο,
εκεξνιφγηα, (απην)βηνγξαθίεο, κε βάζε ηα
εζσηεξηθά γλσξίζκαηα θαη ηελ επνρή ζηελ
νπνία γξάθηεθαλ

Να θαηαλννχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία
ηνπ αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ.

 ηα γξακκαηηθά πξφζσπα ηεο αθεγεκαηηθήο
γιψζζαο: ην εγψ ηνπ αθεγεηή, ην εζχ ηνπ
απνδέθηε, ην πξφζσπν, γηα ην νπνίν γίλεηαη
ιφγνο
 ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ αθεγεκαηηθνχ
θφζκνπ: ηζηνξία, πινθή, επεηζφδηα (ηεο
δξάζεο), κνηίβα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην
πνηφλ θαη ηε δξάζε ησλ εξψσλ

Να δηαθξίλνπλ έλα ινγνηερληθφ

θείκελν απφ άιιεο κνξθέο/είδε
ιφγνπ θαη θαιιηηερληθήο έθθξαζεο,
θαη λα αληηιακβάλνληαη φηη ε
ινγνηερλία είλαη ηδηαίηεξε «γιψζζα»
κε δηαθνξεηηθά επίπεδα ζεκαζίαο.

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζε
ινγνηερληθά θείκελα θαη ζε άλλα είδε
θεηκέλσλ (δεκνζηνγξαθηθά θείκελα,
ηαμηδησηηθνί νδεγνί, θφκηθο, ιεπθψκαηα,
πξνζσπηθφ εκεξνιφγην θ.ά.)
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ΔΗΖΓΖΔΗ −
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΠΔΡΗΟΓΟΗ
ΓΗΓ/ΛΗΑ

 Πξνηείλεηαη ε ζπλαλάγλσζε
κε ην δηήγεκα:
Αξγχξεο Δθηαιηψηεο, «Ο
κπάξκπα Γηάλλεο θαη ν
γάδαξφο ηνπ», Νηζιώηικερ
ιζηοπίερ, Αζήλα, Νεθέιε
1989, ζζ. 158-162
http://ebooks.edu.gr/modules/
ebook/show.php/DSGL105/2
29/1695,5441/extras/texts/ind
exm_2_parallilo_keimeno_2.
html

4

 Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα
αμηνπνηήζεη ηηο αθφινπζεο
ηαηλίεο:



Steven Spielberg, War
Ηorse, (2011)
Robert Redford, The
Horse Whisperer,
(1999)

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΗ-Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ
Ν. Καββαδίαο,
«ην άινγό κνπ»
(ζπλέρεηα)

Κώζηαο Βαζηιείνπ,
«Δπεηδή», Λ.Α.Φ.,
Β΄, ζ. 57.

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΗΑ

Να αλαπηχζζνπλ ην αηζζεηηθφ θαη
γισζζηθφ ηνπο θξηηήξην, θαζψο θαη
ζπλδπαζηηθή θξηηηθή ζθέςε.

 ζχγθξηζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ κε άιιεο
κνξθέο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο (εηθαζηηθέο
ηέρλεο, κνπζηθή, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο)
 νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπ θψδηθα ηεο
ινγνηερλίαο κε άιινπο ζεκεησηηθνχο
θψδηθεο (εηθαζηηθέο ηέρλεο, κνπζηθή,
ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο)

Να κειεηνχλ θαη λα εξκελεχνπλ ηα
ινγνηερληθά θείκελα ζε δηαθεηκεληθή
θαη δηαζεκαηηθή πξννπηηθή θαη λα
αληηιακβάλνληαη ηε ινγνηερλία ζηε
ζπλάθεηά ηεο κε άιιεο κνξθέο
έθθξαζεο σο αηζζεηηθφ θαη
πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν.

 παξνπζίαζε ζχδεπμεο/ζχγθιηζεο ησλ
ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, φρη κφλν κεηαμχ
ηνπο αιιά θαη κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο (π.ρ.
ζέαηξν, κνπζηθή, εηθαζηηθέο ηέρλεο,
θηλεκαηνγξάθνο)

Να επαηζζεηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα
νηθνινγίαο.

 ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηα
δψα σο ζχζηεκα πνπ ε δηαηάξαμή ηνπ
απεηιεί ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν
 ζχγρξνλα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα θαη νη
επηπηψζεηο ηνπο ζηελ πνηφηεηα δσήο

Να αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά γέλε
ηεο ινγνηερλίαο
(πνίεζε/πεδνγξαθία/ζέαηξν) θαη ηα
«πξσηνγελή» θεηκεληθά είδε:
πνηήκαηα – αθεγήκαηα – ζεαηξηθά
θείκελα.

Δζσηεξηθά ζηνηρεία, ηα νπνία δηαθξίλνπλ
θάζε είδνο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ:
-

πνίεζε: θείκελα ζε ζηίρν, νκνηνθαηαιεμία,
ρσξηζκφο ζε ζηξνθέο
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ΔΗΖΓΖΔΗ −
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΠΔΡΗΟΓΟΗ
ΓΗΓ/ΛΗΑ

3

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΗ-Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ

Κ. Βαζηιείνπ,
«Δπεηδή»
(ζπλέρεηα)

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ
Να δηαθξίλνπλ ηελ παξαδνζηαθή
έκκεηξε απφ ηε κνληέξλα πνίεζε.

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

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΗΑ


εληνπηζκφο βαζηθψλ γλσξηζκάησλ
λεσηεξηθήο πνίεζεο ζε επίπεδν κνξθήο θαη
εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ: κέηξν −
ζηξνθέο/ειεχζεξνο ζηίρνο, /δξακαηηθφηεηα,
ζχκβνια

ΔΗΖΓΖΔΗ −
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

 Πξνηείλεηαη ε ζπλαλάγλσζε
κε ην πνίεκα ηνπ Νηξηηεξφ
Αγθφιιη, «Ο ζάλαηνο ηνπ
δάζνπο» (Λ.Α.Φ., Β΄, ζ. 58)

 παξαιιειηζκφο ησλ γλσξηζκάησλ ηεο

θνηλσλίαο ηεο Κχπξνπ, φπσο απνηππψλνληαη
ζηα ινγνηερληθά θείκελα, κε εθείλα άιισλ
ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ

 εξκελεία ηνπο κε βάζε ηα ηδηαίηεξα
γεσθπζηθά, αλζξσπνινγηθά, ηζηνξηθά
δεδνκέλα ηνπ λεζηνχ


Να κειεηνχλ θαη λα εξκελεχνπλ ηα
ινγνηερληθά θείκελα ζε δηαθεηκεληθή
θαη δηαζεκαηηθή πξννπηηθή θαη λα
αληηιακβάλνληαη ηε ινγνηερλία ζηε
ζπλάθεηά ηεο κε άιιεο κνξθέο
έθθξαζεο σο αηζζεηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ
θαηλφκελν.

 παξνπζίαζε ζχδεπμεο/ζχγθιηζεο ησλ
ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, φρη κφλν κεηαμχ
ηνπο αιιά θαη κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο (π.ρ.
ζέαηξν, κνπζηθή, εηθαζηηθέο ηέρλεο,
θηλεκαηνγξάθνο)

13

Πξνηείλεηαη ε αθξφαζε ησλ
αθφινπζσλ ηξαγνπδηψλ:
«Ο εθηάιηεο ηεο
Πεξζεθφλεο» (Ν. Γθάηζνο –
Μ. Υαηδεδάθηο)
«Αλ ζα κπνξνχζα ηνλ θφζκν
λα άιιαδα» (Νη.
Υαηδεθακπάλε – Φ.
Πιηάηζηθαο)

ΠΔΡΗΟΓΟΗ
ΓΗΓ/ΛΗΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΗ-Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ
Κ. Βαζηιείνπ,
«Δπεηδή»
(ζπλέρεηα)

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ
Να επαηζζεηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα
νηθνινγίαο.

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΗΑ



Ακαιία Σζαθληά,
«Ννζηαιγία»,
Λ.Α.Φ., Β΄, ζ. 54.

ΠΔΡΗΟΓΟΗ
ΓΗΓ/ΛΗΑ

ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηα
δψα σο ζχζηεκα πνπ ε δηαηάξαμή ηνπ
απεηιεί ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν
ζχγρξνλα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα θαη νη
επηπηψζεηο ηνπο ζηελ πνηφηεηα δσήο

Να δηαθξίλνπλ ηελ παξαδνζηαθή απφ
ηε κνληέξλα πνίεζε.



εληνπηζκφο βαζηθψλ γλσξηζκάησλ
λεσηεξηθήο πνίεζεο θαη ζχγθξηζε κε ηα
θπξηφηεξα γλσξίζκαηα ηεο παξαδνζηαθήο
πνίεζεο

Να επαηζζεηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα
νηθνινγίαο.



ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε θαη ηα
δψα σο ζχζηεκα πνπ ε δηαηάξαμή ηνπ
απεηιεί ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν
ζχγρξνλα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα θαη νη
επηπηψζεηο ηνπο ζηελ πνηφηεηα δσήο



ΔΗΖΓΖΔΗ −
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

2

Δπαλαιήςεηο – Γηαγσλίζκαηα: 2 πεξίνδνη
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΗ-Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Β΄ ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ (12 ΠΔΡΗΟΓΟΗ)
ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: ΥΗΟΤΜΟΡ ΚΑΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ
ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ
Βαζίιεο
Μηραειίδεο,
«πνπδαία
αλαθάιπςηο»,
Λ.Α.Φ., Α΄, ζ. 171.

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΗΑ

Να αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά «γέλε»
Δζσηεξηθά ζηνηρεία, ηα νπνία δηαθξίλνπλ θάζε
ηεο ινγνηερλίαο
είδνο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ:
(πνίεζε/πεδνγξαθία/ζέαηξν) θαη ηα
«πξσηνγελή» θεηκεληθά είδε: πνηήκαηα - πνίεζε: θείκελα ζε ζηίρν, νκνηνθαηαιεμία,
ρσξηζκφο ζε ζηξνθέο
– αθεγήκαηα – ζεαηξηθά θείκελα.
Να δηαθξίλνπλ ηελ παξαδνζηαθή
έκκεηξε απφ ηε κνληέξλα πνίεζε.



εληνπηζκφο γλσξηζκάησλ παξαδνζηαθψλ
θαη κνληέξλσλ πνηεκάησλ ζε επίπεδν
κνξθήο θαη εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ: κέηξν –
ζηξνθέο − νκνηνθαηαιεμία/ειεχζεξνο
ζηίρνο, ιπξηθφ ιεμηιφγην/δξακαηηθφηεηα,
ζχκβνια

Να επηζεκαίλνπλ ηνπο ηξφπνπο, κε
ηνπο νπνίνπο εθθξάδεηαη ην ρηνχκνξ
ζηε ινγνηερλία θαη λα
αληηιακβάλνληαη κε πνην ηξφπν ην
ζηνηρείν ηνπ «θσκηθνχ» ππνλνκεχεη
ή/θαη αλαηξέπεη ηε ζπκβαηηθή φςε ησλ
πξαγκάησλ.



ηξφπνη έθθξαζεο ηνπ ρηνχκνξ ζηε
ινγνηερλία (ινγνπαίγληα, δηθνξνχκελα
κελχκαηα, παξερήζεηο, επαλαιήςεηο, άιια
γισζζηθά παηρλίδηα) θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο

Να αληηιακβάλνληαη ηε ζρέζε
ινγνηερληθήο κνξθήο θαη
πεξηερνκέλνπ.

 εληνπηζκφο ησλ γισζζηθψλ θαη πθνινγηθψλ
γλσξηζκάησλ, θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ
(πνηεηηθψλ) ησλ θεηκέλσλ
 ζρνιηαζκφο ηεο λνεκαηηθήο θαη αηζζεηηθήο
ιεηηνπξγίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ
15

ΔΗΖΓΖΔΗ −
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΠΔΡΗΟΓΟΗ
ΓΗΓ/ΛΗΑ
2

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΗ-Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ

Β. Μηραειίδεο,
«πνπδαία
αλαθάιπςηο»
(ζπλέρεηα)

Γεκήηξεο Φαζάο,
«Μαληάκ νπζνύ»,
(απόζπαζκα)
Λ.Α.Φ., Α΄, ζ. 152154.

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΗΑ

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

 παξαιιειηζκφο ησλ γλσξηζκάησλ ηεο
θνηλσλίαο ηεο Κχπξνπ, φπσο απνηππψλνληαη
ζηα ινγνηερληθά θείκελα, κε εθείλα άιισλ
ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ
 εξκελεία ηνπο κε βάζε ηα ηδηαίηεξα
γεσθπζηθά, αλζξσπνινγηθά, ηζηνξηθά
δεδνκέλα ηνπ λεζηνχ

Να εληνπίδνπλ ζηα θείκελα θψδηθεο
ακθηζεκίαο, φπσο ε παξσδία, ε
ζάηηξα, ε εηξσλεία, θαη λα δηαθξίλνπλ
κε πνηνλ ηξφπν αλαηξέπνπλ ην έθδειν
λφεκα ηνπ θεηκέλνπ.

1. παξσδία (πξνυπνζέηεη έλα ινγνηερληθφ
πξφηππν), ζάηηξα (είλαη ζπλήζσο
«επηθαηξηθή» θαη κπνξεί λα έρεη ζαθή
θνηλσληθή αηρκή), εηξσλεία (έρεη δηηηή φςε,
θαζψο απνθαιχπηεη ηελ αληίζεζε αλάκεζα
ζην είλαη θαη ην θαίλεζζαη, ζηα ιφγηα θαη ηα
έξγα, ζην πξφζσπν θαη ην πξνζσπείν)
2. νη πην πάλσ ηξφπνη ζε ινγνηερληθά θείκελα
φρη θαη’ αλάγθε «ρηνπκνξηζηηθά»

Να αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά γέλε ηεο
Δζσηεξηθά ζηνηρεία, ηα νπνία δηαθξίλνπλ θάζε
ινγνηερλίαο
είδνο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ:
(πνίεζε/πεδνγξαθία/ζέαηξν) θαη ηα
«πξσηνγελή» θεηκεληθά είδε: πνηήκαηα - ε αθήγεζε ζηνλ πνηεηηθφ, πεδφ θαη
ζεαηξηθφ ιφγν: δηεγήζεηο ζε πεδφ, ρσξηζκφο
– αθεγήκαηα – ζεαηξηθά θείκελα.
ζε θεθάιαηα ή ζθελέο (κπζηζηφξεκα,
δηήγεκα), αθεγεκαηηθά πνηήκαηα, ην
αθεγεκαηηθφ ζηνηρείν ζηα ζεαηξηθά
θείκελα
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ΔΗΖΓΖΔΗ −
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΠΔΡΗΟΓΟΗ
ΓΗΓ/ΛΗΑ

3

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΗ-Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΗΑ

Να αλαγλσξίδνπλ βαζηθέο κνξθέο ηεο
έληερλεο πεδνγξαθίαο (δηήγεκα,
Γ. Φαζάο, «Μαληάκ λνπβέια, κπζηζηφξεκα), θαζψο θαη
άιια είδε αθεγήζεσλ.
νπζνύ»,
(απόζπαζκα),
(ζπλέρεηα)

 είδε πεδνγξαθηθψλ θεηκέλσλ κε βάζε ην
ζέκα θαη ηελ πινθή (επηζηεκνληθή
θαληαζία, εθεβηθφ κπζηζηφξεκα,
αζηπλνκηθφ δηήγεκα)
 άιια είδε αθεγήζεσλ: ρξνληθά, καξηπξίεο,
εκεξνιφγηα, (απην)βηνγξαθίεο, κε βάζε ηα
εζσηεξηθά γλσξίζκαηα θαη ηελ επνρή, ζηελ
νπνία γξάθηεθαλ

Να θαηαλννχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ
αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ.

 ηα γξακκαηηθά πξφζσπα ηεο αθεγεκαηηθήο
γιψζζαο: ην εγώ ηνπ αθεγεηή, ην εζύ ηνπ
απνδέθηε, ην ππόζυπο, γηα ην νπνίν γίλεηαη
ιφγνο
 ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ αθεγεκαηηθνχ
θφζκνπ: ιζηοπία, πλοκή, επειζόδια (ηεο
«δξάζεο»), μοηίβα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην
πνηφλ θαη ηε δξάζε ησλ εξψσλ

Να επηζεκαίλνπλ ηνπο ηξφπνπο, κε
ηνπο νπνίνπο εθθξάδεηαη ην ρηνχκνξ
ζηε ινγνηερλία θαη λα
αληηιακβάλνληαη κε πνην ηξφπν ην
ζηνηρείν ηνπ «θσκηθνχ» ππνλνκεχεη
ή/θαη αλαηξέπεη ηε ζπκβαηηθή φςε ησλ
πξαγκάησλ.



Να αληηιακβάλνληαη ηε ζρέζε
ινγνηερληθήο κνξθήο θαη
πεξηερνκέλνπ.




ηξφπνη έθθξαζεο ηνπ ρηνχκνξ ζηε
ινγνηερλία (ινγνπαίγληα, δηθνξνχκελα
κελχκαηα, παξερήζεηο, επαλαιήςεηο, άιια
γισζζηθά παηρλίδηα) θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο

εληνπηζκφο ησλ γισζζηθψλ θαη πθνινγηθψλ
γλσξηζκάησλ, θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ
(αθεγεκαηηθψλ) ησλ θεηκέλσλ
ζρνιηαζκφο ηεο λνεκαηηθήο θαη αηζζεηηθήο
ιεηηνπξγίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ
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ΔΗΖΓΖΔΗ −
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

 Πξνβνιή απνζπαζκάησλ
ηεο ηαηλίαο Μανηάμ οςζού
https://www.youtube.com/w
atch?v=yC56icbCqI&list=PL8Pra97AUsbt19
sMVP_EFJVkwtN_W3i7a

ΠΔΡΗΟΓΟΗ
ΓΗΓ/ΛΗΑ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΗ-Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΗΑ

Γ. Φαζάο, «Μαληάκ
νπζνύ»,
(απόζπαζκα),
(ζπλέρεηα)

Να θαηαλννχλ θαη λα εξκελεχνπλ ηηο
αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ηνπο
αλζξψπηλνπο ραξαθηήξεο ζε
δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη θνηλσληθά
πεξηβάιινληα.

 ραξαθηήξεο θαη αλζξψπηλεο ζρέζεηο ζε
ινγνηερληθά θείκελα κε δηαθνξεηηθή
δπλακηθή ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ
 ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζηάζεηο πνπ δηέπνπλ
ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο: αιιειεγγχε,
ζεβαζκφο, βία, δηαθξίζεηο, αιινηξίσζε,
κνλαμηά, πεξηζσξηνπνίεζε
 ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο
δσήο θαη ηξφπνη, κε ηνπο νπνίνπο απηά
ζπκβάιινπλ ζηελ εκπέδσζε ζπλζεθψλ
αιιειεγγχεο θαη ηζφηεηαο κεηαμχ φισλ ησλ
αλζξψπσλ

Φξέληπ Γεξκαλόο,
«Μεζεκβξηλή
αλάπαπζηο»,
Λ.Α.Φ., Α΄, ζ.160.

Να αλαγλσξίδνπλ βαζηθέο κνξθέο ηεο
έληερλεο πεδνγξαθίαο (δηήγεκα,
λνπβέια, κπζηζηφξεκα), θαζψο θαη
άιια είδε αθεγήζεσλ.

 είδε πεδνγξαθηθψλ θεηκέλσλ κε βάζε ην
ζέκα θαη ηελ πινθή (επηζηεκνληθή
θαληαζία, εθεβηθφ κπζηζηφξεκα,
αζηπλνκηθφ δηήγεκα)
 άιια είδε αθεγήζεσλ: ρξνληθά, καξηπξίεο,
εκεξνιφγηα, (απην)βηνγξαθίεο, κε βάζε ηα
εζσηεξηθά γλσξίζκαηα θαη ηελ επνρή ζηελ
νπνία γξάθηεθαλ
 ηα γξακκαηηθά πξφζσπα ηεο αθεγεκαηηθήο
γιψζζαο: ην εγώ ηνπ αθεγεηή, ην εζύ ηνπ
απνδέθηε, ην ππόζυπο, γηα ην νπνίν γίλεηαη
ιφγνο
 ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ αθεγεκαηηθνχ
θφζκνπ: ιζηοπία, πλοκή, επειζόδια (ηεο
δξάζεο), μοηίβα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην πνηφλ
θαη ηε δξάζε ησλ εξψσλ

Να θαηαλννχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ
αθεγεκαηηθνχ ιφγνπ.
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ΔΗΖΓΖΔΗ −
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΠΔΡΗΟΓΟΗ
ΓΗΓ/ΛΗΑ

2

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΗ-Α΄ ΕΣΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΓΗΓΑΚΣΔΑ ΤΛΖ
Φξ. Γεξκαλόο,
«Μεζεκβξηλή
αλάπαπζηο»
(ζπλέρεηα)

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΗΑ

Να επηζεκαίλνπλ ηνπο ηξφπνπο, κε
ηνπο νπνίνπο εθθξάδεηαη ην ρηνχκνξ
ζηε ινγνηερλία θαη λα
αληηιακβάλνληαη πψο ην ζηνηρείν ηνπ
«θσκηθνχ» ππνλνκεχεη ή/θαη
αλαηξέπεη ηε ζπκβαηηθή φςε ησλ
πξαγκάησλ.



Να αληηιακβάλνληαη ηε ζρέζε
ινγνηερληθήο κνξθήο θαη
πεξηερνκέλνπ.



Να θαηαλννχλ θαη λα εξκελεχνπλ ηηο
αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ηνπο
αλζξψπηλνπο ραξαθηήξεο ζε
δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη θνηλσληθά
πεξηβάιινληα.

Να δηαθξίλνπλ έλα ινγνηερληθφ
θείκελν απφ άιιεο κνξθέο/είδε ιφγνπ
θαη θαιιηηερληθήο έθθξαζεο, θαη λα
αληηιακβάλνληαη φηη ε ινγνηερλία
είλαη κηα ηδηαίηεξε «γιψζζα» κε
δηαθνξεηηθά επίπεδα ζεκαζίαο.

ΔΗΖΓΖΔΗ −
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

κεξηθνί απφ ηνπο ηξφπνπο έθθξαζεο ηνπ
ρηνχκνξ ζηε ινγνηερλία (ινγνπαίγληα,
δηθνξνχκελα κελχκαηα, παξερήζεηο,
επαλαιήςεηο, άιια γισζζηθά παηρλίδηα) θαη
ε ιεηηνπξγία ηνπο

εληνπηζκφο ησλ γισζζηθψλ θαη πθνινγηθψλ
γλσξηζκάησλ, θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ
(αθεγεκαηηθψλ) ησλ θεηκέλσλ
 ζρνιηαζκφο ηεο λνεκαηηθήο θαη αηζζεηηθήο
ιεηηνπξγίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ
 ραξαθηήξεο θαη αλζξψπηλεο ζρέζεηο ζε
ινγνηερληθά θείκελα κε δηαθνξεηηθή
δπλακηθή ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ
 ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζηάζεηο πνπ δηέπνπλ
ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο: αιιειεγγχε,
ζεβαζκφο, βία, δηαθξίζεηο, αιινηξίσζε,
κνλαμηά, πεξηζσξηνπνίεζε
 ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο
δσήο θαη ηξφπνη, κε ηνπο νπνίνπο απηά
ζπκβάιινπλ ζηελ εκπέδσζε ζπλζεθψλ
αιιειεγγχεο θαη ηζφηεηαο κεηαμχ φισλ ησλ
αλζξψπσλ
 νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζε
ινγνηερληθά θείκελα θαη ζε άλλα είδε
θεηκέλσλ (δεκνζηνγξαθηθά θείκελα,
ηαμηδησηηθνί νδεγνί, θφκηθο, ιεπθψκαηα,
πξνζσπηθφ εκεξνιφγην θ.ά.)
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 Δληνπηζκφο ζηνλ Σχπν
επζπκνγξαθηθψλ θεηκέλσλ
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ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΗΑ

Φξ. Γεξκαλόο,
«Μεζεκβξηλή
αλάπαπζηο»
(ζπλέρεηα)

Να αλαπηχζζνπλ ην αηζζεηηθφ θαη
γισζζηθφ ηνπο θξηηήξην, θαζψο θαη
ζπλδπαζηηθή θξηηηθή ζθέςε.

 ζχγθξηζε ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ κε άιιεο
κνξθέο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο (εηθαζηηθέο
ηέρλεο, κνπζηθή, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο)
 νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ηνπ θψδηθα ηεο
ινγνηερλίαο κε άιινπο ζεκεησηηθνχο θψδηθεο
(εηθαζηηθέο ηέρλεο, κνπζηθή, ζέαηξν,
θηλεκαηνγξάθνο)

Κσλζηαληίλνο
θόθνο,
«Δπηγξάκκαηα»,
Λ.Α.Φ., Α΄, ζ. 166:

Να δηαθξίλνπλ ηελ παξαδνζηαθή απφ
ηε λεσηεξηθή πνίεζε.



Δληνπηζκφο γλσξηζκάησλ λεσηεξηθήο
πνίεζεο ζε επίπεδν κνξθήο θαη
εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ: κέηξν –
ζηξνθέο/ειεχζεξνο ζηίρνο, /δξακαηηθφηεηα,
ζχκβνια

Να επηζεκαίλνπλ ηνπο ηξφπνπο, κε
ηνπο νπνίνπο εθθξάδεηαη ην ρηνχκνξ
ζηε ινγνηερλία θαη λα
αληηιακβάλνληαη πψο ην ζηνηρείν ηνπ
«θσκηθνχ» ππνλνκεχεη ή/θαη
αλαηξέπεη ηε ζπκβαηηθή φςε ησλ
πξαγκάησλ.



κεξηθνί απφ ηνπο ηξφπνπο έθθξαζεο ηνπ
ρηνχκνξ ζηε ινγνηερλία (ινγνπαίγληα,
δηθνξνχκελα κελχκαηα, παξερήζεηο,
επαλαιήςεηο, άιια γισζζηθά παηρλίδηα) θαη
ε ιεηηνπξγία ηνπο

Να αληηιακβάλνληαη ηε ζρέζε
ινγνηερληθήο κνξθήο θαη
πεξηερνκέλνπ.



εληνπηζκφο ησλ γισζζηθψλ θαη πθνινγηθψλ
γλσξηζκάησλ, θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ
(αθεγεκαηηθψλ) ησλ θεηκέλσλ
ζρνιηαζκφο ηεο λνεκαηηθήο θαη αηζζεηηθήο
ιεηηνπξγίαο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ

α)«Δηο ξήηνξα
επηθήδεηνλ»
β)«Δηο θάπνηνλ
ππνπξγήζηκνλ»
γ)«Δηδύιιηνλ
αλδξνγύλνπ»



Να κειεηνχλ θαη λα εξκελεχνπλ ηα
ινγνηερληθά θείκελα ζε δηαθεηκεληθή
θαη δηαζεκαηηθή πξννπηηθή, θαη λα

 παξνπζίαζε ζχδεπμεο/ζχγθιηζεο ησλ
ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, φρη κφλν κεηαμχ
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3

 Γηα ην Δπίγξακκα «Δηο
ξήηνξα επηθήδεηνλ»
πξνηείλεηαη ε ζπλαλάγλσζε
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Κ. θόθνο,
«Δπηγξάκκαηα»
(ζπλέρεηα)

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ
αληηιακβάλνληαη ηε ινγνηερλία ζηε
ζπλάθεηά ηεο κε άιιεο κνξθέο
έθθξαζεο σο αηζζεηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ
θαηλφκελν.
Να θαηαλννχλ θαη λα εξκελεχνπλ ηηο
αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ηνπο
αλζξψπηλνπο ραξαθηήξεο ζε
δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη θνηλσληθά
πεξηβάιινληα.

ΓΔΗΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΗΑ
ηνπο αιιά θαη κε άιιεο κνξθέο ηέρλεο (π.ρ.
ζέαηξν, κνπζηθή, εηθαζηηθέο ηέρλεο,
θηλεκαηνγξάθνο)
 ραξαθηήξεο θαη αλζξψπηλεο ζρέζεηο ζε
ινγνηερληθά θείκελα κε δηαθνξεηηθή
δπλακηθή ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ
 ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζηάζεηο πνπ δηέπνπλ
ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο: αιιειεγγχε,
ζεβαζκφο, βία, δηαθξίζεηο, αιινηξίσζε,
κνλαμηά, πεξηζσξηνπνίεζε
 ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο ζχγρξνλεο
δσήο θαη ηξφπνη, κε ηνπο νπνίνπο απηά
ζπκβάιινπλ ζηελ εκπέδσζε ζπλζεθψλ
αιιειεγγχεο θαη ηζφηεηαο κεηαμχ φισλ ησλ
αλζξψπσλ

ΔΗΖΓΖΔΗ −
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΠΔΡΗΟΓΟΗ
ΓΗΓ/ΛΗΑ

κε ην πνίεκα ηνπ Κ. Μφληε,
«Πξνο δήζελ πνηεηή»,
Άπανηα πκπιήξσκα Γ΄,
Λεπθσζία, Ίδξ.
Αλαζηάζηνπ Λεβέληε, 1987,
ζ. 155
 Γηα ην Δπίγξακκα «Δηο
θάπνηνλ ππνπξγήζηκνλ»
πξνηείλεηαη ε ζπλαλάγλσζε
κε ηα πνηήκαηα ηνπ Κ.
Μφληε «Πξνο
κεζνπξαλνχληα πνιηηηθφλ»,
Άπανηα Α΄, Ποίηζη, Ίδξ.
Αλαζηάζηνπ Λεβέληε,
Λεπθσζία 1987, ζ. 1037
θαη «Πξνο πνιηηηθφ»,
Άπανηα πκπιήξσκα Γ΄,
Ίδξ. Αλαζηάζηνπ Λεβέληε,
Λεπθσζία 1987, ζ. 177
Δπαλαιήςεηο – Γηαγσλίζκαηα: 2 πεξίνδνη
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5. Αμηνιόγεζε
5.1 θνπόο ηεο αμηνιόγεζεο
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ καζεηή απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο θαη αθνξά ζε εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη κε ζηφρν ηελ
εθηίκεζε ηεο πνξείαο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δηαξθή βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ. Οη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
αμηνιφγεζε εζηηάδνπλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ ηνπο θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην απνηέιεζκα ηεο πνξείαο πνπ
εθαξκφδεηαη. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο, ν θάζε/ε θάζε εθπαηδεπηηθφο νδεγείηαη ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδεη, κε
βάζε ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη ηνπο Γείθηεο Δπάξθεηαο.

5.2 Μνξθέο αμηνιόγεζεο
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο εθαξκφδεη πνιιαπιέο κνξθέο αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Απηέο νη κνξθέο είλαη
ε αξρηθή (δηαγλσζηηθή) αμηνιφγεζε, ε δηακνξθσηηθή (ζπληξέρνπζα) θαη ε ηειηθή.

5.2.1 Αξρηθή αμηνιόγεζε
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί ζε πξψην ζηάδην ην επίπεδν εηνηκφηεηαο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, πξνζδηνξίδνληαο ηηο αθξηβείο καζεζηαθέο ηνπο δπλαηφηεηεο θαη
αδπλακίεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφδεη θαη λα ηξνπνπνηεί ηε δηδαζθαιία κε βάζε ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη ηνπο Γείθηεο Δπάξθεηαο, κε βάζε ηε
καζεζηαθή ηθαλφηεηα θάζε καζεηή/-ηξηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο αμηνπνηεί ην πξψην ινγνηερληθφ θείκελν πνπ πξνηείλεηαη ζην Α.Π. γηα λα
αμηνινγήζεη ηνπο καζεηέο/-ηξηεο ζε ζρέζε κε ηελ αλαγλσζηηθή απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεηκέλνπ, ηελ θαηαλφεζε, θαη ηελ ηθαλφηεηα αλαδηήγεζεο
ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηελ αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκνχ γχξσ απφ ην θεληξηθφ ζέκα θαη ηνπο επηκέξνπο ζεκαηηθνχο άμνλεο, θαη ηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ
ιφγνπ ζε ζρεηηθή κε ην θείκελν ζεκαηνινγία.

5.2.2 Γηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηνρεχνληαο ζηνλ ζπλερή έιεγρν ηεο πνξείαο ηνπ/ηεο θάζε καζεηή/-ηξηαο, θαη
πξνζαξκφδεη ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκφδεη, αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί κε βάζε ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη ηνπο
Γείθηεο Δπάξθεηαο, πνπ έρεη επηιέμεη θάζε θνξά, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ αηζζεηηθή απφιαπζε ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, ζηελ
αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο κε αθφξκεζε απφ ην θείκελν θαη ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζρεηηθνχ κε απηφ, θαζψο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο
εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ.
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5.2.3 Σειηθή αμηνιόγεζε
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί, φηαλ νινθιεξψλεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, κεηά ηελ νινθιήξσζε κηαο ελφηεηαο),
ζηνρεχνληαο ζηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ Γεηθηψλ Δπηηπρίαο πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί. Σν απνηέιεζκα ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο νδεγεί ηνλ/ηελ
εθπαηδεπηηθφ ζε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, θαη θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε λα πινπνηνχληαη φινη νη Γείθηεο Δπηηπρίαο
πνπ έρνπλ επηιεγεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη εξγαζίεο πνπ αμηνινγνχλ ηνλ βαζκφ απφθηεζεο ησλ δεμηνηήησλ, ηεο θαηαλφεζεο θαη
αηζζεηηθήο απφιαπζεο ελφο θεηκέλνπ, ηεο αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ηεο παξαγσγήο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζρεηηθνχ κε ην πεξηερφκελν ηνπ
θεηκέλνπ θαη κε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ. Καηαβάιιεηαη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα, ψζηε νη εξγαζίεο λα έρνπλ δεκηνπξγηθφ ραξαθηήξα, κε βάζε ηε
καζεζηαθή ηθαλφηεηα θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ.

5.3 Σερληθέο αμηνιόγεζεο
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο εθαξκφδεη πνιιαπιέο ηερληθέο αμηνιφγεζεο. Πέξαλ ηεο πξνθνξηθήο αμηνιφγεζεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ηεο αλάζεζεο θαη’ νίθνλ εξγαζηψλ θαη ησλ γξαπηψλ δηαγσληζκάησλ θαη ηειηθψλ εμεηάζεσλ, ν/ε/ εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί ηνπο
καζεηέο/-ηξηεο κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο δηδαζθαιίαο ζηελ ηάμε θαη πηζαλφλ βάζεη ησλ κηθξψλ εξγαζηψλ πνπ αλαζέηεη. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε δεκηνπξγηθέο
εξγαζίεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, θαζψο επίζεο θαη ζε εξγαζίεο πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο
λνεκνζχλεο, κε έκθαζε ζηνλ γισζζηθφ, νπηηθφ/ρσξηθφ, θηλαηζζεηηθφ, δηαπξνζσπηθφ θαη κνπζηθφ ηχπν. Σέινο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ απηναμηνιφγεζε ησλ
καζεηψλ, θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο/-ηξηεο θαινχληαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ πνξεία θαη ην απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ ηνπο θαη λα αλαζεσξήζνπλ ηνπο
ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ζπκκεηέρνληαο πην ελεξγά ζηε φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
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