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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 ηνπ
εγγξάκκαηνπ αλζξψπνπ ηνπ 21νπ αηψλα.
1.2. Δπηκέξνπο ζθνπνί
Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, βαζίδεηαη 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, θαζψο
θαη ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ ινγνηερληθνχ γξακκαηηζκνχ, 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/-ηξηεο λα επαηζζεηνπνηνχληαη απέλαληη ζηελ πνιηηηζκηθή ηνπο θιεξνλνκηά, λα πξνηξέπνληαη ζηελ πξνάζπηζε ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ
θαη 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 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 πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ
θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα.

1

Μάζεκα Λνγνηερλίαο Μέζεο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο, «Γεληθνί ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο ηεο Λνγνηερλίαο»: http://logom.schools.ac.cy/index.php/el/

1

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: 3Ο ΕΣΟ: Β΄ ΕΣΟΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

2.

2019–
2020

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, 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, αλάινγα κε 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 ηεο 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
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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.
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 νη 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 Λνγνηερλίαο 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
μεθάζαξα πξνζδηνξηζηεί. 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. θαηαλνκή ξφισλ θαη ζπδήηεζε ζθελνζεηηθψλ νδεγηψλ, ζηελ πεξίπησζε
δξακαηνπνίεζεο ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ πνπ επεμεξγάζηεθαλ ζηε Λνγνηερλία, αλάγλσζε κε ξφινπο, δσγξαθηθή αλαπαξάζηαζε ή εξκελεία
δσγξαθηθνχ πίλαθα/θσηνγξαθίαο, δεκηνπξγηθή γξαθή, αλάγλσζε ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ κε χθνο, δηεξεχλεζε ελφο ζέκαηνο κέζα απφ ηνλ
θηλεκαηνγξάθν θαη γεληθφηεξα ζπζρέηηζε ησλ θεηκέλσλ –φπνπ πξνζθέξεηαη– κε κηα κνξθή ηέρλεο).
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,
θαη ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα βηψκαηά ηνπο. Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά, ζε ζρέζε κε ηηο
άιιεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο νη καζεηέο/-ηξηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα κέζα ηεο ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο, ηφζν θαηά ηε δηαδηθαζία έξεπλαο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ησλ εξγαζηψλ.
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Απηφλνκε 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 ηε ζπγθεθξηκέλε κάζεζε (πεξηνξηζκέλνο ειεχζεξνο ρξφλνο
ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ηνπ εζπεξηλνχ ζρνιείνπ), πξνηείλεηαη φπσο ν/ε εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη εχθνιεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ λα αθνξνχλ ζην κάζεκα ηεο
Λνγνηερλίαο, ηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ νη καζεηέο/-ηξηεο λα δηεθπεξαηψλνπλ ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη
πξνζαξκνζκέλεο ζηε καζεζηαθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ θαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο.2 Ο ζηφρνο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο κάζεζεο
είλαη ε ζηαδηαθή απηνλφκεζε ηνπ/ηεο καζεηή/-ηξηαο.

Απφ ηηο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο επηιέγνληαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ εθείλεο πνπ θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο/-ηξηεο
πνπ έρνπλ λα δηδάμνπλ.

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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Δηζαγσγή ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Λνγνηερλίαο Δζπεξηλνύ ρνιείνπ (Γπκλαζηαθόο Κύθινο)

ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο Λνγνηερλίαο Δζπεξηλνχ ρνιείνπ (Γπκλαζηαθφο Κχθινο) 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. Πην ζπγθεθξηκέλα:
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/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε εξσηήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ηελ
πινπνίεζε ηεο πην πάλσ αξρήο θαη αζθεί ηνπο καζεηέο/-ηξηεο ηφζν ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ Λεμηθνύ ινγνηερληθώλ όξσλ 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, θαη 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
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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
δνθίκηα Λνγνηερλίαο ηνπ εζπεξηλνχ ζρνιείνπ (Γπκλαζηαθφο Κχθινο).

ΥΟΛΙΚΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΑ

 Ο Λόγνο αλάγθε ηεο ςπρήο (Β΄ Έθδνζε), Κείκελα Λνγνηερλίαο Γ΄ Γπκλαζίνπ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ, Τπεξεζία Αλάπηπμεο Πξνγξακκάησλ, 2014

= Λ.Α.Φ.
 Ο Λόγνο αλάγθε ηεο ςπρήο: βηβιίν εθπαηδεπηηθνύ (Β΄ Έθδνζε), Κείκελα Λνγνηερλίαο Γ΄ Γπκλαζίνπ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ, Τπεξεζία Αλάπηπμεο

Πξνγξακκάησλ, 2014: http://archeia.moec.gov.cy/sm/14/vivlio_ekpaideftikou_c_gymn_2014.pdf
 Λεμηθό Λνγνηερληθώλ Όξσλ, ΟΔΓΒ, Αζήλα 2004 = Λ.Λ.Ο.
 Δεκηνπξγηθή Γξαθή, Οδεγίεο Πιεχζεσο, Τ.Α.Π., Λεπθσζία 2012
ΠΡΟΣΑΗ ΔΣΗΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΣΗ ΤΛΗ (25 ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΓΟΙ)

εκείσζε 1: ηε ζηήιε ΔΙΔΑΚΣΕΑ ΤΛΗ ζεκεηψλνληαη ηα θείκελα πνπ πξννξίδνληαη γηα ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία, είλαη δειαδή δηδαθηέα θαη εμεηαζηέα.
εκείσζε 2: ηηο ζηήιεο ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΥΙΑ θαη ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ζεκεηψλνληαη νη αληίζηνηρνη 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 ΕΙΗΓΗΕΙ - ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 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 (ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ) 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

Bι. Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο Λνγνηερλίαο Γπκλαζίνπ: http://logom.schools.ac.cy/index.php/el/logotechnia/analytiko-programma.
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4.

Δλδεηθηηθόο Πξνγξακκαηηζκόο – Αληηζηνίρηζε κε Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη Γείθηεο Δπάξθεηαο
4.1. Α΄ ΣΔΣΡΑΜΗΝΟ (13 ΠΔΡΙΟΓΟΙ)
ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΔ ΑΞΙΔ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ

ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

Κσλζηαληίλνο
Καβάθεο,
«Θεξκνπύιεο»,
Λ.Α.Φ. Γ΄, ζ. 23.

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

Να αλαγλσξίδνπλ ζηα πνηεηηθά θείκελα
ηε «θσλή πνπ κηιάεη».

Να θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο πνηεηηθήο
ιέμεο θαη ηνπ πνηεηηθνχ ιεμηινγίνπ θαη
λα αληηιακβάλνληαη ηνλ ζπγθηλεζηαθφ
ραξαθηήξα ηεο πνίεζεο.

Να αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζρήκαηα
ιφγνπ ηεο πνηεηηθήο γιψζζαο θαη λα
αληηιακβάλνληαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

ΔΙΗΓΗΔΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

 Πξνηείλεηαη γηα ζπλαλάγλσζε ην
ρεδίαζκα Β΄ θαη ην ρεδίαζκα
Γ ΄ απφ ηελ πνηεηηθή ζχλζεζε
ηνπ Γηνλχζηνπ νισκνχ
Ειεύζεξνη Πνιηνξθεκέλνη
[Ζ λχρηα ηεο Δμφδνπ], Λ.Α.Φ.
- ε κεηαθνξηθή ζεκαζία ησλ ιέμεσλ ζηα
Γ΄, ζ. 21
πνηήκαηα θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ιέμεσλ
σο ζπκβφισλ
- ην πνηεηηθφ ζχκβνιν σο
εκπινπηηζκέλν γισζζηθφ ζεκείν κε
κεηαθνξηθέο ζεκαζίεο /
ζπλππνδειψζεηο (πέξα απφ ηελ
θπξηνιεθηηθή ζεκαζία ηνπ)
- ε ζπγθηλεζηαθή αιιεινπρία ησλ
ιέμεσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ην
«λφεκα» ελφο πνηήκαηνο
- παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ ζηελ
πνίεζε ηεο «θσλήο πνπ κηιάεη» σο
«πνηεηηθνχ εγψ» ή «πνηεηηθνχ
ππνθεηκέλνπ»

- ζρήκαηα ιφγνπ: ζεκαζηνινγηθά
(παξνκνίσζε, κεηαθνξά)
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ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

2

2019–
2020

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: 3Ο ΕΣΟ: Β΄ ΕΣΟΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

Κ. Π. Καβάθεο,
«Θεξκνπύιεο»

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

Να δηαθξίλνπλ ηε ζπιινγηθφηεηα ζηε
ινγνηερλία «ηνπ εκείο» θαη ηελ
αηνκηθφηεηα ζηε ινγνηερλία «ηνπ εγψ».

- πνίεζε: δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ
δηδαθηηθό ή επηθό-εξσηθό ραξαθηήξα ηεο
πνίεζεο «ηνπ εκείο» θαη ζηνλ ιπξηθό
ραξαθηήξα ηεο πνίεζεο «ηνπ εγψ»

Να αλαπηχζζνπλ ζπλείδεζε ελεξγνχ
δεκνθξαηηθνχ πνιίηε.

- ζεκειηψδεηο αμίεο θαη δηθαηψκαηα ηνπ
αλζξψπνπ (ειεπζεξία, εηξήλε, ηζφηεηα,
δηθαηνζχλε), κέζα απφ ινγνηερληθά
θείκελα, κε απψηεξν ζηφρν ηε
δηακφξθσζε θνηλσληθά ππεχζπλεο
ζηάζεο θαη αγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο
- δηαρσξηζκφο θαη παξνπζίαζε
επεηζνδίσλ ή ζθελψλ ζε έλα
αθεγεκαηηθφ θείκελν
- ηη είλαη πινθή θαη ηξφπνη εμέιημήο ηεο.
Ζ πινθή δελ ζπκπίπηεη πάληνηε κε ηε
γξακκηθή εμέιημε κηαο ηζηνξίαο
(αλαρξνλίεο)

(ζπλέρεηα)

Ιάθσβνο
Κακπαλέιιεο,
Μαοσητάοσζεν
(απόζπαζκα),
Λ.Α.Φ. Γ΄,
ζζ. 35-36.

Να εληνπίδνπλ επεηζφδηα ή ζθελέο ζε
έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν.
Να θαηαλννχλ ην γεγνλφο φηη ζηα
ινγνηερληθά θείκελα ε πινθή δελ
ζπκπίπηεη πάληνηε κε ηε γξακκηθή
εμέιημε κηαο ηζηνξίαο.
Να θαηαλννχλ ηε κε γξακκηθφηεηα ηνπ
αθεγεκαηηθνχ ρξφλνπ θαη ηε ζεκαζία
ησλ αλαρξνληψλ, δει. ησλ παξαβηάζεσλ
ηεο ρξνληθήο αθνινπζίαο.

ΔΙΗΓΗΔΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

 Πξνηείλεηαη λα αθνπζηεί ην



-

- αλαγλψξηζε θαη παξνπζίαζε ζηα
θείκελα ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζε
«ρξφλν δξάζεο» – «ρξφλν αθήγεζεο»
- παξνπζίαζε αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ
πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ρξφλν, είηε «ηεο
δξάζεο» (επηηάρπλζε) είηε «ηεο
αθήγεζεο» (αλαδξνκηθή αθήγεζε)
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ηξαγνχδη «Ο Αληψλεο», ησλ Ηάθ.
Κακπαλέιιε – Μ. Θενδσξάθε.
Πξνηείλνληαη νη αληηπνιεκηθέο
ηαηλίεο:
Schindler’s List
[Η ιίζηα ηνπ ίληιεξ],
ηνπ Steven Spielberg (1993)
La Vita è Bella
[Η δσή είλαη σξαία],
ηνπ Roberto Benigni (1997)
The Pianist [Ο πηαλίζηαο],
ηνπ Roman Polanski (2002)

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

2

2019–
2020

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: 3Ο ΕΣΟ: Β΄ ΕΣΟΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

Ιάθ.
Κακπαλέιιεο,
Μαοσητάοσζεν
(απόζπαζκα)

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

Να αλαπηχζζνπλ ζπλείδεζε ελεξγνχ
δεκνθξαηηθνχ πνιίηε.

- ζεκειηψδεηο αμίεο θαη δηθαηψκαηα ηνπ
αλζξψπνπ (ειεπζεξία, εηξήλε, ηζφηεηα,
δηθαηνζχλε), κέζα απφ ινγνηερληθά
θείκελα, κε απψηεξν ζηφρν ηε
δηακφξθσζε θνηλσληθά ππεχζπλεο
ζηάζεο θαη αγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Να αλαγλσξίδνπλ ην αληηθείκελν ηνπ
αθεγείζζαη –ην πξόζσπν θαη ην πξάγκα–
πνπ θαζνξίδεη θαη ηνλ ηχπν ηεο
αθήγεζεο.

- δηάθξηζε ηνπ πξνζψπνπ γηα ην νπνίν
γίλεηαη ιφγνο ζηα θείκελα:
πξσηνπξφζσπε αθήγεζε
(«νκνδηεγεηηθή» ή «απηνδηεγεηηθή»),
ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε
(«εηεξνδηεγεηηθή»)
- δηάθξηζε, αληηζηνίρσο, ηνπ πξάγκαηνο
πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο
αθήγεζεο: αθήγεζε γεγνλφησλ ή
αθήγεζε ζθέςεσλ-ζπλαηζζεκάησλ

Να μερσξίδνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο
ζε έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν (πνηνο
«βιέπεη», πνηνο «κηιάεη», ηη «ιέεη», πψο
ην «ιέεη») θαη λα είλαη ζε ζέζε λα
δηαθξίλνπλ ηνπο θχξηνπο ηξφπνπο
εζηίαζεο θαη απφδνζεο ηνπ ιφγνπ ζε
θάζε αθήγεκα.

- εζηίαζε (πνηνο «βιέπεη»: ν αθεγεηήο ή
ηα πξφζσπα) θαη ζπλαθείο ηξφπνη
εζηίαζεο: «κεδεληθή» εζηίαζε
(=παληνγλψζηεο αθεγεηήο),
«εζσηεξηθή» εζηίαζε, πνιιαπιή
εζηίαζε
- θσλή (πνηνο «κηιάεη»: ν αθεγεηήο ή
ηα πξφζσπα) θαη ηξφπνη απφδνζεο ηνπ
ιφγνπ: επζχο ιφγνο, πιάγηνο ιφγνο,
ειεχζεξνο πιάγηνο ιφγνο (ν ιφγνο ηνπ
πξνζψπνπ αθνχγεηαη κέζσ ηνπ
αθεγεηή)

(ζπλέρεηα)
Έξηρ Μαξία
Ρεκάξθ, Οσδέν
νεώηερον από ηο
δσηικόν μέηωπον
(απόζπαζκα),
Λ.Α.Φ. Γ΄,
ζζ. 43-44.

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ
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ΔΙΗΓΗΔΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

 Πξνηείλεηαη ε αληηπνιεκηθή

ηαηλία All Quiet on the Western
Front [Οπδέλ λεώηεξνλ από ην
δπηηθόλ κέησπνλ], ηνπ Lewis
Milestone (1930)

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

2

2019–
2020

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: 3Ο ΕΣΟ: Β΄ ΕΣΟΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

Έ. Μ. Ρεκάξθ,
Οσδέν νεώηερον
από ηο δσηικόν
μέηωπον
(απόζπαζκα)

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

Να αλαπηχζζνπλ ζπλείδεζε ελεξγνχ
δεκνθξαηηθνχ πνιίηε.

(ζπλέρεηα)

σηήξεο
Γεκεηξίνπ,
«Σν πνηακάθη κε
ηνπο γπξίλνπο»,
Λ.Α.Φ. Γ΄,
ζζ. 56-57.

Να αλαγλσξίδνπλ ην αληηθείκελν ηνπ
αθεγείζζαη –ην πξόζσπν θαη ην πξάγκα–
πνπ θαζνξίδεη θαη ηνλ ηχπν ηεο
αθήγεζεο.
Να θαηαλννχλ ηε κε γξακκηθφηεηα ηνπ
αθεγεκαηηθνχ ρξφλνπ θαη ηε ζεκαζία
ησλ αλαρξνληψλ (ν αθεγεκαηηθφο
ρξφλνο δελ είλαη πάληνηε γξακκηθφο).
Να θαηαλννχλ θαη λα εξκελεχνπλ ηηο
αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ηνπο
αλζξψπηλνπο ραξαθηήξεο ζε
δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη θνηλσληθά
πεξηβάιινληα.

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

ΔΙΗΓΗΔΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

- πψο αθεγείηαη γεγνλφηα ή εθθξάδεη
ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα (ζηε
δεχηεξε πεξίπησζε ν ηχπνο ιφγνπ
είλαη, ζπρλά, ν εζσηεξηθφο κνλφινγνο ή
ν ειεχζεξνο πιάγηνο ιφγνο)
- ζεκειηψδεηο αμίεο θαη δηθαηψκαηα ηνπ
αλζξψπνπ (ειεπζεξία, εηξήλε, ηζφηεηα,
δηθαηνζχλε), κέζα απφ ινγνηερληθά
θείκελα, κε απψηεξν ζηφρν ηε
δηακφξθσζε θνηλσληθά ππεχζπλεο
ζηάζεο θαη αγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

- δηάθξηζε ηνπ πξνζψπνπ γηα ην νπνίν
γίλεηαη ιφγνο ζηα θείκελα:
πξσηνπξφζσπε αθήγεζε
(«νκνδηεγεηηθή»), ηξηηνπξφζσπε
αθήγεζε («εηεξνδηεγεηηθή»)
- παξνπζίαζε αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ
πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ρξφλν «ηεο
αθήγεζεο» (αλαδξνκηθή αθήγεζε)
- 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
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Πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο
ηαηλίεο γηα ηηο θπιεηηθέο
δηαθξίζεηο θαη ηνλ ξαηζηζκφ:
Mississippi Burning
[Ο Μηζηζζηπήο θιέγεηαη],
ηνπ Alan Parker (1988)
- Malcolm X, ηνπ Spike Lee
(1992)

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

2

2019–
2020

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: 3Ο ΕΣΟ: Β΄ ΕΣΟΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

. Γεκεηξίνπ,
«Σν πνηακάθη κε
ηνπο γπξίλνπο»

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

Να αλαπηχζζνπλ ζπλείδεζε ελεξγνχ
δεκνθξαηηθνχ πνιίηε.

(ζπλέρεηα)
Γηάλλεο Ρίηζνο,
Αποταιρεηιζμός
(απόζπαζκα),
Λ.Α.Φ. Γ΄, ζ. 77.

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

ΔΙΗΓΗΔΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

 Πξνηείλεηαη ζπλαλάγλσζε κε ην
θείκελν ηεο Λίλαο νινκσλίδνπ
Ελζάδε θείηαη (απφζπαζκα),
Λ.Α.Φ. Γ΄, ζζ. 37-38
 Πξνηείλεηαη λα αθνπζηεί
απαγγειία ηνπ Απνραηξεηηζκνύ
απφ ηνλ Γηάλλε Ρίηζν:
https://www.youtube.com/watch
?v=lm15HJp3epk
 Πξνηείλεηαη λα αθνπζηεί
κεινπνηεκέλνο ν επηθήδεηνο
ιφγνο ηεο κεηέξαο ηνχ Γξεγφξε
Απμεληίνπ:
https://www.youtube.com/watch
?v=A7ucCD2_uGw.
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- ζεκειηψδεηο αμίεο θαη δηθαηψκαηα ηνπ
αλζξψπνπ (ειεπζεξία, εηξήλε, ηζφηεηα,
δηθαηνζχλε), κέζα απφ ινγνηερληθά
θείκελα, κε απψηεξν ζηφρν ηε
δηακφξθσζε θνηλσληθά ππεχζπλεο
ζηάζεο θαη αγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

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
- παξνπζίαζε ζχδεπμεο/ζχγθιηζεο ησλ
ινγνηερληθά θείκελα ζε δηαθεηκεληθή θαη
ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ, φρη κφλν
δηαζεκαηηθή πξννπηηθή θαη λα
κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε άιιεο κνξθέο
αληηιακβάλνληαη ηε ινγνηερλία ζηε
ηέρλεο (π.ρ. ζέαηξν, κνπζηθή,
ζπλάθεηά ηεο κε άιιεο κνξθέο έθθξαζεο
εηθαζηηθέο ηέρλεο, θηλεκαηνγξάθνο)
σο αηζζεηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν. - αμηνπνίεζε γλψζεσλ απφ άιια
δηδαθηηθά αληηθείκελα (π.ρ. ηελ
Ηζηνξία) γηα ην «μεθιείδσκα» ησλ
θεηκέλσλ
Να θαηαλννχλ ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ
- έληαμε ησλ θεηκέλσλ ζην ηζηνξηθφ θαη
ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη ησλ ηδεψλ, νη
γξακκαηνινγηθφ ηνπο πιαίζην
νπνίεο απνηππψλνληαη ζε απηά.
Να αληηιακβάλνληαη ηε ζρέζε
- εληνπηζκφο ησλ γισζζηθψλ θαη
ινγνηερληθήο κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ.
πθνινγηθψλ γλσξηζκάησλ, θαζψο θαη
ησλ ηερληθψλ (αθεγεκαηηθψλ –
11

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: 3Ο ΕΣΟ: Β΄ ΕΣΟΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

Γ. Ρίηζνο,
Αποταιρεηιζμός
(απόζπαζκα)
(ζπλέρεηα)

Να αλαπηχζζνπλ ζπλείδεζε ελεξγνχ
δεκνθξαηηθνχ πνιίηε.

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

ΔΙΗΓΗΔΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

2019–
2020

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

πνηεηηθψλ) ησλ θεηκέλσλ
- ζρνιηαζκφο ηεο λνεκαηηθήο θαη
αηζζεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηνηρείσλ
απηψλ
- ζεκειηψδεηο αμίεο θαη δηθαηψκαηα ηνπ
αλζξψπνπ (ειεπζεξία, εηξήλε, ηζφηεηα,
δηθαηνζχλε), κέζα απφ ινγνηερληθά
θείκελα, κε απψηεξν ζηφρν ηε
δηακφξθσζε θνηλσληθά ππεχζπλεο
ζηάζεο θαη αγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο
Δπαλάιεςε – Γηαγώληζκα: 2 πεξίνδνη
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2019–
2020

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: 3Ο ΕΣΟ: Β΄ ΕΣΟΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

4.2. Β΄ ΣΔΣΡΑΜΗΝΟ (12 ΠΔΡΙΟΓΟΙ)
ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: Ο ΣΟΠΟ ΜΟΤ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΧΠΟΙ
ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

Βαζίιεο
Μηραειίδεο, Η 9η
Ιοσλίοσ ηοσ 1821
εν Λεσκωζία
Κύπροσ
(απνζπάζκαηα),
Λ.Α.Φ. Γ΄,
ζζ. 104-105.

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

Να εληνπίδνπλ επεηζφδηα ή ζθελέο ζε
έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν.
Να θαηαλννχλ ην γεγνλφο φηη ζηα
ινγνηερληθά θείκελα ε πινθή δελ
ζπκπίπηεη πάληνηε κε ηε γξακκηθή
εμέιημε κηαο ηζηνξίαο.

Να θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο πνηεηηθήο
ιέμεο θαη ηνπ πνηεηηθνχ ιεμηινγίνπ θαη
λα αληηιακβάλνληαη ηνλ ζπγθηλεζηαθφ
ραξαθηήξα ηεο πνίεζεο.

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

ΔΙΗΓΗΔΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

 Πξνηείλεηαη λα αθνπζηεί
- δηαρσξηζκφο θαη παξνπζίαζε
κεινπνηεκέλν απφζπαζκα απφ
επεηζνδίσλ ή ζθελψλ ζε έλα
ηελ 9ε Ινπιίνπ ηνπ 1821 ελ
αθεγεκαηηθφ θείκελν
Λεπθσζία Κύπξνπ: ελδεηθηηθά,
- ηη είλαη πινθή θαη ηξφπνη εμέιημήο ηεο.
βι.https://www.youtube.com/wat
Ζ πινθή δελ ζπκπίπηεη πάληνηε κε ηε
ch?v=IKaOCgO665E
γξακκηθή εμέιημε κηαο ηζηνξίαο
(αλαρξνλίεο, «παξάιιειεο» ηζηνξίεο,
εγθηβσηηζκέλεο αθεγήζεηο)
- ε κεηαθνξηθή ζεκαζία ησλ ιέμεσλ ζηα
πνηήκαηα θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ιέμεσλ
σο ζπκβφισλ
- ην πνηεηηθφ ζχκβνιν σο
εκπινπηηζκέλν γισζζηθφ ζεκείν κε
κεηαθνξηθέο ζεκαζίεο /
ζπλππνδειψζεηο (πέξα απφ ηελ
θπξηνιεθηηθή)
- ε ζπγθηλεζηαθή αιιεινπρία ησλ
ιέμεσλ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ην
«λφεκα» ελφο πνηήκαηνο
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ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

2

2019–
2020

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: 3Ο ΕΣΟ: Β΄ ΕΣΟΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

Β. Μηραειίδεο, Η
9η Ιοσλίοσ ηοσ
1821 εν Λεσκωζία
Κύπροσ
(απνζπάζκαηα)

Να δηαθξίλνπλ ηε ζπιινγηθφηεηα ζηε
ινγνηερλία «ηνπ εκείο» θαη ηελ
αηνκηθφηεηα ζηε ινγνηερλία «ηνπ εγψ».

- πνίεζε: δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ
δηδαθηηθό ή επηθό-εξσηθό ραξαθηήξα ηεο
πνίεζεο «ηνπ εκείο» θαη ζηνλ ιπξηθό
ραξαθηήξα ηεο πνίεζεο «ηνπ εγψ»

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
- δηάθξηζε ηνπ πξνζψπνπ γηα ην νπνίν
γίλεηαη ιφγνο ζηα θείκελα:
πξσηνπξφζσπε αθήγεζε
(«νκνδηεγεηηθή» ή «απηνδηεγεηηθή»),
ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε
(«εηεξνδηεγεηηθή»)
- δηάθξηζε, αληηζηνίρσο, ηνπ πξάγκαηνο
πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο
αθήγεζεο: αθήγεζε γεγνλφησλ ή
αθήγεζε ζθέςεσλ-ζπλαηζζεκάησλ

(ζπλέρεηα)

Λόξελο Νηάξει,
Πικρολέμονα
(απόζπαζκα),
Λ.Α.Φ. Γ΄,
ζζ. 121-122.

Να αλαγλσξίδνπλ ην αληηθείκελν ηνπ
αθεγείζζαη –ην πξόζσπν θαη ην πξάγκα–
πνπ θαζνξίδεη θαη ηνλ ηχπν ηεο
αθήγεζεο.
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ΔΙΗΓΗΔΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

 Πξνηείλεηαη ζπλαλάγλσζε κε ην
αθήγεκα ηνπ Κψζηα Μφληε
Κιεηζηέο πόξηεο (απφζπαζκα),
Λ.Α.Φ. Γ΄, ζζ. 123-124

3

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: 3Ο ΕΣΟ: Β΄ ΕΣΟΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

Λ. Νηάξει,
Πικρολέμονα
(απόζπαζκα)
(ζπλέρεηα)

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

Να μερσξίδνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο
- εζηίαζε (πνηνο «βιέπεη»: ν αθεγεηήο ή
ζε έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν (πνηνο
ηα πξφζσπα) θαη ζπλαθείο ηξφπνη
«βιέπεη», πνηνο «κηιάεη», ηη «ιέεη», πψο
εζηίαζεο: «κεδεληθή» εζηίαζε
ην «ιέεη») θαη λα είλαη ζε ζέζε λα
(=παληνγλψζηεο αθεγεηήο),
δηαθξίλνπλ ηνπο θχξηνπο ηξφπνπο
«εζσηεξηθή» εζηίαζε, πνιιαπιή
εζηίαζεο θαη απφδνζεο ηνπ ιφγνπ ησλ
εζηίαζε
πξνζψπσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε θάζε - θσλή (πνηνο «κηιάεη»: ν αθεγεηήο ή ηα
αθήγεκα
πξφζσπα) θαη ηξφπνη απφδνζεο ηνπ
ιφγνπ: επζχο ιφγνο, πιάγηνο ιφγνο,
ειεχζεξνο πιάγηνο ιφγνο (ν ιφγνο ηνπ
πξνζψπνπ αθνχγεηαη κέζσ ηνπ
αθεγεηή)
- πψο αθεγείηαη γεγνλφηα ή εθθξάδεη
ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα (ζηε
δεχηεξε πεξίπησζε ν ηχπνο ιφγνπ
είλαη, ζπρλά, ν εζσηεξηθφο κνλφινγνο ή
ν ειεχζεξνο πιάγηνο ιφγνο)

Να αλαπηχζζνπλ ζπλείδεζε ελεξγνχ
δεκνθξαηηθνχ πνιίηε.

- ζεκειηψδεηο αμίεο θαη δηθαηψκαηα ηνπ
αλζξψπνπ (ειεπζεξία, εηξήλε, ηζφηεηα,
δηθαηνζχλε), κέζα απφ ινγνηερληθά
θείκελα, κε απψηεξν ζηφρν ηε
δηακφξθσζε ππεχζπλεο θνηλσληθά
ζηάζεο θαη αγσληζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο,
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ΔΙΗΓΗΔΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

2019–
2020

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

2019–
2020

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: 3Ο ΕΣΟ: Β΄ ΕΣΟΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

Κπξηάθνο
Υαξαιακπίδεο,
«Παηδί κε κηα
θσηνγξαθία»,
Λ.Α.Φ. Γ΄, ζ. 115.

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

Να αλαγλσξίδνπλ ζηα πνηεηηθά θείκελα
ηε «θσλή πνπ κηιάεη».

- παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ ζηελ
πνίεζε ηεο «θσλήο πνπ κηιάεη» σο
«πνηεηηθνχ εγψ» ή «πνηεηηθνχ
ππνθεηκέλνπ»

Να θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο πνηεηηθήο
ιέμεο θαη ηνπ πνηεηηθνχ ιεμηινγίνπ θαη
λα αληηιακβάλνληαη ηνλ ζπγθηλεζηαθφ
ραξαθηήξα ηεο πνίεζεο.

- ε κεηαθνξηθή ζεκαζία ησλ ιέμεσλ ζηα
πνηήκαηα θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ιέμεσλ
σο ζπκβφισλ
- ην πνηεηηθφ ζχκβνιν σο
εκπινπηηζκέλν γισζζηθφ ζεκείν κε
κεηαθνξηθέο ζεκαζίεο /
ζπλππνδειψζεηο (πέξα απφ ηελ
θπξηνιεθηηθή)
- ε ζπγθηλεζηαθή αιιεινπρία ησλ
ιέμεσλ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ην
«λφεκα» ελφο πνηήκαηνο
- ζρήκαηα ιφγνπ: ζεκαζηνινγηθά
(παξνκνίσζε, κεηαθνξά,
πξνζσπνπνίεζε)

Να αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζρήκαηα
ιφγνπ ηεο πνηεηηθήο γιψζζαο θαη λα
αληηιακβάλνληαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

Ρήλα Καηζειιή,
Πρόζθσγας ζηον
ηόπο μοσ
(απνζπάζκαηα),
Λ.Α.Φ. Γ΄,
ζζ. 128-129.

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

Να θαηαλννχλ ηελ ηζηνξηθφηεηα ησλ
- έληαμε ησλ θεηκέλσλ ζην ηζηνξηθφ θαη
ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη ησλ ηδεψλ, νη
γξακκαηνινγηθφ ηνπο πιαίζην
νπνίεο απνηππψλνληαη ζε απηά.
Να αλαγλσξίδνπλ ην αληηθείκελν ηνπ
- δηάθξηζε ηνπ πξνζψπνπ γηα ην νπνίν
αθεγείζζαη –ην πξόζσπν θαη ην πξάγκα–
γίλεηαη ιφγνο ζηα θείκελα:
πνπ θαζνξίδεη θαη ηνλ ηχπν ηεο
πξσηνπξφζσπε αθήγεζε
αθήγεζεο.
(«νκνδηεγεηηθή» ή «απηνδηεγεηηθή»),
ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε
(«εηεξνδηεγεηηθή»)
- δηάθξηζε, αληηζηνίρσο, ηνπ πξάγκαηνο
πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο
16

ΔΙΗΓΗΔΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
 Πξνηείλεηαη λα αθνπζηεί

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

2

κεινπνηεκέλν ην πνίεκα:
https://www.youtube.com/watch
?v=WLVqvEB_ZCw

2

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ – ΓΤΜΝΑΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ: 3Ο ΕΣΟ: Β΄ ΕΣΟΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ
ΑΝΣΙΣΟΙΧΙΗ ΜΕ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΕIΚΣΕ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΓΙΓΑΚΣΔΑ ΤΛΗ

Ρ. Καηζειιή,
Πρόζθσγας ζηον
ηόπο μοσ
(απνζπάζκαηα)
(ζπλέρεηα)

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

αθήγεζεο: αθήγεζε γεγνλφησλ ή
αθήγεζε ζθέςεσλ-ζπλαηζζεκάησλ

Να μερσξίδνπλ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο
- εζηίαζε (πνηνο «βιέπεη»: ν αθεγεηήο ή
ζε έλα αθεγεκαηηθφ θείκελν (πνηνο
ηα πξφζσπα) θαη ζπλαθείο ηξφπνη
«βιέπεη», πνηνο «κηιάεη», ηη «ιέεη», πψο
εζηίαζεο: «κεδεληθή» εζηίαζε
ην «ιέεη») θαη λα είλαη ζε ζέζε λα
(=παληνγλψζηεο αθεγεηήο),
δηαθξίλνπλ ηνπο θχξηνπο ηξφπνπο
«εζσηεξηθή» εζηίαζε, πνιιαπιή
εζηίαζεο θαη απφδνζεο ηνπ ιφγνπ ησλ
εζηίαζε
πξνζψπσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε θάζε - θσλή (πνηνο «κηιάεη»: ν αθεγεηήο ή ηα
αθήγεκα.
πξφζσπα) θαη ηξφπνη απφδνζεο ηνπ
ιφγνπ: επζχο ιφγνο, πιάγηνο ιφγνο,
ειεχζεξνο πιάγηνο ιφγνο (ν ιφγνο ηνπ
πξνζψπνπ αθνχγεηαη κέζσ ηνπ
αθεγεηή)
- πψο αθεγείηαη γεγνλφηα ή εθθξάδεη
ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα (ζηε
δεχηεξε πεξίπησζε ν ηχπνο ιφγνπ
είλαη, ζπρλά, ν εζσηεξηθφο κνλφινγνο ή
ν ειεχζεξνο πιάγηνο ιφγνο)
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Ρ. Καηζειιή,
Πρόζθσγας ζηον
ηόπο μοσ
(απνζπάζκαηα)
(ζπλέρεηα)

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

ΔΙΗΓΗΔΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

Να θαηαλννχλ ηε κε γξακκηθφηεηα ηνπ - αλαγλψξηζε θαη παξνπζίαζε ζηα
αθεγεκαηηθνχ ρξφλνπ θαη ηε ζεκαζία
θείκελα ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζε
ησλ αλαρξνληψλ (ν αθεγεκαηηθφο
«ρξφλν δξάζεο» - «ρξφλν αθήγεζεο»
ρξφλνο δελ είλαη πάληνηε γξακκηθφο).
- παξνπζίαζε αθεγεκαηηθψλ ηερληθψλ
πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ρξφλν, είηε «ηεο
δξάζεο» (επηηάρπλζε, επηβξάδπλζε,
επαλαιεπηηθφηεηα) είηε «ηεο
αθήγεζεο» (αλαδξνκηθή αθήγεζε,
πξννηθνλνκία, «πάγσκα» ηνπ ρξφλνπ)
- παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ ζε
ινγνηερληθά αθεγήκαηα κε εζηίαζε ζε
ζέκαηα αθεγεκαηηθνχ ρξφλνπ

Να αλαπηχζζνπλ ζπλείδεζε ελεξγνχ
δεκνθξαηηθνχ πνιίηε.

Θενθιήο
Κνπγηάιεο,
«Πεξί πνληηθώλ»,
Λ.Α.Φ. Γ΄, ζ. 139.

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

Να αλαγλσξίδνπλ ζηα πνηεηηθά θείκελα
ηε «θσλή πνπ κηιάεη».
Να θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο πνηεηηθήο
ιέμεο θαη ηνπ πνηεηηθνχ ιεμηινγίνπ θαη
λα αληηιακβάλνληαη ηνλ ζπγθηλεζηαθφ

- ζεκειηψδεηο αμίεο θαη δηθαηψκαηα ηνπ
αλζξψπνπ (ειεπζεξία, εηξήλε, ηζφηεηα,
δηθαηνζχλε), κέζα απφ ινγνηερληθά
θείκελα, κε απψηεξν ζηφρν ηε
δηακφξθσζε θνηλσληθά ππεχζπλεο
ζηάζεο θαη αγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο
- παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ ζηελ
πνίεζε ηεο «θσλήο πνπ κηιάεη» σο
«πνηεηηθνχ εγψ» ή «πνηεηηθνχ
ππνθεηκέλνπ»
- ε κεηαθνξηθή ζεκαζία ησλ ιέμεσλ ζηα
πνηήκαηα θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ιέμεσλ
σο ζπκβφισλ
18
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ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

ραξαθηήξα ηεο πνίεζεο.
Θ. Κνπγηάιεο,
«Πεξί πνληηθώλ»
(ζπλέρεηα)

Να αλαγλσξίδνπλ ηα βαζηθά ζρήκαηα
ιφγνπ ηεο πνηεηηθήο γιψζζαο θαη λα
αληηιακβάλνληαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
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.

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

- ην πνηεηηθφ ζχκβνιν σο
εκπινπηηζκέλν γισζζηθφ ζεκείν κε
κεηαθνξηθέο ζεκαζίεο /
ζπλππνδειψζεηο (πέξα απφ ηελ
θπξηνιεθηηθή)
- ε ζπγθηλεζηαθή αιιεινπρία ησλ
ιέμεσλ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ην
«λφεκα» ελφο πνηήκαηνο
- ζρήκαηα ιφγνπ: ζεκαζηνινγηθά
(αιιεγνξία)
- δηάθξηζε βαζηθψλ δηαθνξψλ: 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 )
- αλαγλψξηζε θαη παξνπζίαζε ησλ
ηξφπσλ απηψλ ζε ινγνηερληθά θείκελα
φρη θαη’ αλάγθε «ρηνπκνξηζηηθά»
- αληηπαξαβνιή κε άιιεο
εμσινγνηερληθέο κνξθέο έθθξαζεο ηνπ
θσκηθνχ (εηθαζηηθέο ηέρλεο, ζέαηξν,
κνπζηθή, γθξάθηηη)
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ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ

Να θαηαλννχλ θαη λα εξκελεχνπλ ηηο
αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ηνπο
αλζξψπηλνπο ραξαθηήξεο ζε
δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη θνηλσληθά
πεξηβάιινληα.
Θ. Κνπγηάιεο,
«Πεξί πνληηθώλ»
(ζπλέρεηα)

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΑΡΚΔΙΑ
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2019–
2020

ΠΔΡΙΟΓΟΙ
ΓΙΓ/ΛΙΑ

- 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
Δπαλάιεςε – Γηαγώληζκα: 2 πεξίνδνη
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2019–
2020

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 θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην απνηέιεζκα ηεο πνξείαο πνπ αθνινπζείηαη. χκθσλα κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ν θάζε/ε θάζε εθπαηδεπηηθφο νδεγείηαη ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδεη, κε βάζε ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη
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 θάζε καζεηή θαη καζήηξηαο,
θαη πξνζαξκφδεη ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκφδεη αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί κε βάζε ηνπο Γείθηεο Δπηηπρίαο θαη
Γείθηεο Δπάξθεηαο πνπ έρεη επηιέμεη θάζε θνξά, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ αηζζεηηθή απφιαπζε ελφο θεηκέλνπ, ζηελ αλάπηπμε
θξηηηθήο ζθέςεο κε βάζε ην πεξηερφκελν θαη ζηελ παξαγσγή πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ζρεηηθνχ κε απηφ ην πεξηερφκελν θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ
καζεηψλ/-ηξηψλ.
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. Η ηειηθή αμηνιόγεζε πεξηιακβάλεη δύν (2) γξαπηά δνθίκηα
αμηνιόγεζεο εηεζίσο, έλα (1) αλά ηεηξάκελν. Σν απνηέιεζκα ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο νδεγεί ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ζε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο πξνφδνπ
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2020

ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ, θαη θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε λα επηηπγράλνληαη 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 ηελ θαζεκεξηλή δσή 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 ησλ 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, λα αλαζεσξήζνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη θαη ηα κέζα πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ, ζπκκεηέρνληαο πην ελεξγά ζηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
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