
Οδηγίες ∆ιδασκαλίας για το σχολικό έτος 2013-14 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  
Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου και 

Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου 
Το Π.Σ. για το µάθηµα της Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις 
στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας που να συνάδουν µε τη φιλοσοφία του Π.Σ. για την 
Υποχρεωτική Εκπαίδευση αλλά και να προετοιµάζουν το έδαφος για την ανανέωση του 
µαθήµατος στις δύο επόµενες τάξεις του Λυκείου. ∆εν είναι κειµενοκεντρικό, αλλά 
µαθητοκεντρικό. 
 
Με ποια κείµενα δουλεύουµε στο µάθηµα της λογοτεχνίας; 
Το παρόν Π.Σ. χρησιµοποιεί ως αφετηρία το Ανθολόγιο Κειµένων της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου αλλά προτείνει τη συνανάγνωση κειµένων που ανθολογούνται και 
στα άλλα δύο ανθολόγια λογοτεχνικών κειµένων του Λυκείου. Παράλληλα προτείνονται για τον 
εµπλουτισµό της διδασκαλίας παράλληλα κείµενα που είναι διαθέσιµα στο διαδίκτυο σε 
ψηφιακή µορφή. Τούτος είναι ένας άµεσος τρόπος να πολλαπλασιάσουµε τις δυνατότητες 
επιλογής κειµένων και να δηµιουργήσουµε ενδιαφέρουσες διδακτικές ενότητες. Ταυτόχρονα, 
το παρόν ΠΣ προτείνει την ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών έργων, ενταγµένων στις 
προτεινόµενες διδακτικές ενότητες. 
 
Τι είναι η διδακτική ενότητα; 
Μέχρι τώρα, η µονάδα οργάνωσης του µαθήµατος της Λογοτεχνίας ήταν το µεµονωµένο 
λογοτεχνικό κείµενο που διδασκόταν σε µία διδακτική ώρα ή περισσότερες. Η µονάδα 
οργάνωσης του ισχύοντος Π.Σ. είναι η διδακτική ενότητα. Η ∆ιδακτική ενότητα στηρίζεται σε 
µια αρχική ιδέα που µπορεί να είναι ένα θέµα ή ένα λογοτεχνικό είδος, πραγµατοποιείται µέσα 
από ένα σύνολο οµοειδών ή οµόθεµων κειµένων και διαρκεί αρκετό χρονικό διάστηµα. 
Προτείνονται τρεις διδακτικές ενότητες για µια σχολική χρονιά. Κάθε διδακτική ενότητα είναι 
σχεδιασµένη ως project, προσαρµοσµένο στις ιδιαιτερότητες της λογοτεχνίας και διαρκεί δύο 
µε τρεις µήνες, ανάλογα µε τη συχνότητα των ωρών διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων που 
θα γίνουν. Όπως σε όλα τα project, η διδασκαλία των ενοτήτων αναπτύσσεται σε φάσεις µε 
διακριτή στοχοθεσία. Οι προτεινόµενες διδακτικές ενότητες για την Α΄ Λυκείου είναι:  
1) Τα φύλα στη λογοτεχνία.  
2) Παράδοση και µοντερνισµός στη νεοελληνική ποίηση.  
3) Θέατρο. 
 
Τι είναι η µέθοδος project; 
Μέχρι τώρα, η συνηθέστερη µέθοδος διδασκαλίας της λογοτεχνίας ήταν η µετωπική διδασκαλία 
µε τον καθηγητή να ερµηνεύει το κείµενο ή να εκµαιεύει την ορθή ερµηνεία και τους µαθητές 
να απαντούν ατοµικά σε ερµηνευτικές ή ιστορικές ερωτήσεις. Χωρίς να καταργείται η µετωπική 
διδασκαλία (ούτε εξάλλου θα ήταν αυτό δυνατόν), επιδιώκουµε οι µαθητές να εργάζονται σε 
οµάδες και να εκπονούν δραστηριότητες παρά να απαντούν σε ερωτήσεις. Η µεθοδολογική µας 
προσέγγιση βασίζεται σε δύο παιδαγωγικές µεθόδους: τη διδασκαλία σε οµάδες και τη µέθοδο 
project. H µέθοδος project είναι µία ανοιχτή διαδικασία µάθησης τα όρια και οι διαδικασίες της 
οποίας δεν είναι αυστηρά καθορισµένα και εξελίσσεται ανάλογα µε την εκάστοτε κατάσταση και 
τα ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων. Mε την υιοθέτηση της µεθόδου project επιχειρείται η 
µεταφορά του βάρους από τη διδασκαλία στη µάθηση και στην ανακάλυψη, τόσο των µαθητών 
όσο και των δασκάλων. Η µέθοδος project προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ µέρους 
των µαθητών, την ανακαλυπτική µάθηση (discovery learning), την οµαδική εργασία των 
µαθητών, τη συνέχεια της σχολικής εργασίας σε χρόνο µεγαλύτερο της µίας διδακτικής ώρας, 
την τελική της παρουσίαση στην στενότερη (τάξη ή και σχολείο) ή και ευρύτερη κοινότητα 
(γειτονιά, πόλη), την αλλαγή του ρόλου του δασκάλου από κύριο καθοδηγητή σε συντονιστή 
και εµψυχωτή της σχολικής εργασίας. Με τη µέθοδο project δίδεται έµφαση στην παραγωγή 
πρωτότυπου υλικού και κυρίως ― αυτό άλλωστε µας ενδιαφέρει στη λογοτεχνία ― 
προσωπικών ερµηνειών των µαθητών. 
 
Ποιες είναι οι φάσεις της διδασκαλίας µιας διδακτικής ενότητας; 
Οι φάσεις αυτές είναι συνήθως τρεις: 
Α΄ Φάση: Πριν από την ανάγνωση. Στη φάση αυτή «χτίζονται οι γέφυρες» µεταξύ κειµένων 
και µαθητών. Κύριος σκοπός της είναι να δώσει κίνητρα για ανάγνωση που θα ακολουθήσει, 
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και να πλουτίσει τον γνωστικό και πολιτισµικό ορίζοντα των µαθητών, δηµιουργώντας ένα 
πλαίσιο προβληµατισµού που θα διευκολύνει την προσέγγιση του νοήµατος. Γίνονται 
συζητήσεις στην τάξη και διάφορες δραστηριότητες, ατοµικές ή οµαδικές, προφορικές ή 
γραπτές, συνήθως ερευνητικής φύσεως (σε µη λογοτεχνικές πηγές ή στο πεδίο). Τα κείµενα 
που χρησιµοποιούµε σε αυτή τη φάση είναι συνήθως µη λογοτεχνικά (επιστηµονικά, 
πληροφοριακά, δηµοσιογραφικά, οπτικά, ηλεκτρονικά) αλλά και µικρά λογοτεχνικά κείµενα 
(µικρά διηγήµατα, αποσπάσµατα από µεγαλύτερα πεζά, ποιήµατα) που διαβάζονται στην τάξη 
και προετοιµάζουν την κυρίως ανάγνωση. 
 
Β΄ Φάση: Ανάγνωση – Παρουσίαση. Οι µαθητές διαβάζουν µεγαλύτερα κείµενα (συστάδες 
ποιηµάτων, διηγήµατα, κεφάλαια από µυθιστορήµατα και στο τέλος ολόκληρα βιβλία) στο 
σχολείο αλλά και στο σπίτι. Θα πρέπει ιδιαιτέρως να τονιστεί πως έχει µεγάλη σηµασία το 
σχολείο να ζητά από τους µαθητές να διαβάζουν λογοτεχνικά κείµενα στο σπίτι. Η φάση της 
κυρίως ανάγνωσης έχει µεγάλη διάρκεια, γιατί περιλαµβάνει πολλά υποστάδια διαβαθµισµένης 
δυσκολίας. Ξεκινούµε, δηλαδή, από µικρότερα και ευκολότερα κείµενα, συνεχίζουµε σε 
µεγαλύτερα και δυσκολότερα και καταλήγουµε στην ανάγνωση ολόκληρων βιβλίων. Κάθε 
τάξη, ανάλογα µε τις δυνατότητές της, προχωρεί σε όσο περισσότερα στάδια µπορεί. Στη φάση 
της κυρίως ανάγνωσης έχει ιδιαίτερη σηµασία η οµαδική εργασία, η οποία οργανώνεται ως 
εξής: Η τάξη χωρίζεται σε οµάδες και κάθε οµάδα αναλαµβάνει να διαβάσει και να παρουσιάσει 
ένα διαφορετικό κείµενο. Στην περίπτωση που η διδακτική ενότητα αφορά αποκλειστικά στην 
ποίηση, όπως είναι η ενότητα «Παράδοση και µοντερνισµός στη νεοελληνική ποίηση», κάθε 
οµάδα µαθητών µπορεί να αναλάβει να µελετήσει µια συστάδα ποιηµάτων. Έτσι, µπορεί να 
επιτευχθεί µια διαφοροποιηµένη διδασκαλία καθώς κάθε οµάδα µπορεί να αναλάβει ένα ή 
περισσότερα κείµενα που να ταιριάζουν στις δυνατότητες και στις επιθυµίες της. Οι εργασίες 
που συνοδεύουν την παρουσίαση των κειµένων σχετίζονται στενότερα ή ευρύτερα µε το 
κείµενο. Επιδιώκουν λ.χ. οι µαθητές να αναπτύξουν αιτιολογηµένη και τεκµηριωµένη 
προσωπική άποψη γι’ αυτά που διαβάζουν, αναγνωρίζουν διάφορα πολιτισµικά στοιχεία των 
κειµένων και προσδιορίζουν την ιστορικότητά τους· περιγράφουν και ερµηνεύουν την εποχή, 
το κοινό και τις συνθήκες παραγωγής ενός έργου, επισηµαίνουν τους συγκρουόµενους κώδικες 
συµπεριφοράς και τις αξίες που εκφράζονται από τους ήρωες, διατυπώνουν προτάσεις, ή και 
πιθανές λύσεις, σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ήρωες, και κρίσεις σχετικά µε 
τις επιλογές που πρέπει να πραγµατοποιήσουν, συγκρίνουν κείµενα (λογοτεχνικά και οπτικο-
ακουστικά, πεζά και ποιητικά) ως προς έναν παράγοντα (π.χ. κοινή θεµατική). Άλλες εργασίες 
εστιάζουν στην οπτική γωνία από την οποία µιλά ο αφηγητής, στη συγκεκριµένη στάση ζωής 
στην οποία παραπέµπει, ή έχουν ως στόχο τον σχολιασµό των διαφορετικών τρόπων σκέψης 
και των διαφορετικών αξιών που καθορίζουν τις συµπεριφορές των ηρώων. Άλλες εργασίες 
επικεντρώνονται στην αναζήτηση µορφικών χαρακτηριστικών των κειµένων ανάλογα µε το 
λογοτεχνικό είδος στο οποίο ανήκουν ή την τεχνοτροπία που υιοθετούν. 
 
Γ΄ Φάση: Μετά την ανάγνωση. Στη φάση αυτή οι µαθητές παράγουν δικό τους λόγο όχι πια 
γύρω από τα κείµενα, αλλά γύρω από το θέµα της διδακτικής ενότητας µε την οποία 
ασχολήθηκαν. Ο σκοπός της φάσης αυτής είναι να διαπιστώσουν όλοι, διδάσκοντες και 
διδασκόµενοι, τι καινούργιο έµαθαν, ποιες αντιλήψεις σχηµάτισαν, ποια συναισθήµατα ένιωσαν 
µέσα από τις αναγνώσεις και τις συζητήσεις τους. Η παραγωγή λόγου νοείται ως έκφραση 
προσωπικών αντιλήψεων και στάσεων που µπορεί να επιτευχθεί µε γλωσσικές αλλά και µη 
γλωσσικές δραστηριότητες. Σ’ αυτή τη φάση ζητείται από τους µαθητές να γράψουν, ατοµικά ή 
οµαδικά, ένα κείµενο ανάλογο του είδους που διάβασαν, να κάνουν έρευνα και να γράψουν 
µια συνθετική εργασία. Στις εργασίες αυτής της φάσης αξιοποιούνται συνήθως µοτίβα, 
λογοτεχνικοί χαρακτήρες και επεισόδια από τα βιβλία που διαβάστηκαν αλλά και οι ειδικότερες 
γνώσεις γύρω από το λογοτεχνικό είδος ή φαινόµενο που µελέτησαν. 
 
Τι είναι το σενάριο; 
Το σενάριο ή «σενάριο µάθησης» είναι ένας δοµηµένος τρόπος σχεδιασµού δραστηριοτήτων 
µάθησης, που βοηθά να οργανώσουµε τα µαθήµατα στη βάση των δραστηριοτήτων των 
µαθητών. Το σενάριο περιγράφει αυτό που γίνεται στην τάξη όχι από τη σκοπιά του «τι 
διδάσκω;» αλλά από τη σκοπιά του «τι κάνουν οι µαθητές;» και «τι θέλω να αποκοµίσουν από 
αυτή τους τη δραστηριότητα;». Το σενάριο απευθύνεται σε κάθε εκπαιδευτικό που θα διδάξει 
το συγκεκριµένο αντικείµενο αλλά και γενικότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς 
αποτελεί έναν σαφή και πρακτικό τρόπο να εξειδικευτούν οι εξαγγελίες και οι γενικές αρχές 
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του Προγράµµατος Σπουδών και να δοθούν παραδείγµατα οργάνωσης της διδασκαλίας και 
δραστηριοτήτων των µαθητών. Όπως έχει εξηγηθεί παραπάνω, το Π.Σ. για τη λογοτεχνία 
προτείνει την οργάνωση της διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε τρεις 
διδακτικές ενότητες, µε βάση ένα θέµα ή ένα λογοτεχνικό είδος. Επίσης, υιοθετεί δύο 
µεθοδολογικές επιλογές, την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία και τη µέθοδο project. Με βάση τα 
παραπάνω, τα σενάρια που θα προταθούν στο πλαίσιο του Π.Σ. σκοπεύουν στο να προτείνουν 
µια ορισµένη οργάνωση της διδασκαλίας µιας διδακτικής ενότητας µε τη µέθοδο project. 
Πρόκειται για παιδαγωγική µέθοδο που αποτελεί το υπόβαθρο για όλα τα σενάρια στο πλαίσιο 
του µαθήµατος της Λογοτεχνίας. Η διδακτική ενότητα, όπως αναπτύσσεται στους πίνακες του 
Π.Σ., δίνει το γενικό παιδαγωγικό πλαίσιο και το σενάριο αποτελεί µια εκδοχή, µια πρόταση για 
την οργάνωση της διδασκαλίας µιας διδακτικής ενότητας. Τα σενάρια είναι, εποµένως, πάντα 
παραδειγµατικά. Τούτο σηµαίνει πως για µια διδακτική ενότητα µπορούµε να έχουµε 
περισσότερα του ενός σενάρια και πως ο εκπαιδευτικός µπορεί να αλλάζει σηµεία των 
προτεινόµενων σεναρίων, ανάλογα µε τις ανάγκες της τάξης του, ή να δηµιουργεί δικά του. 
Ποια σηµεία µπορεί να αλλάζει; Μπορεί να αλλάζει τα προτεινόµενα κείµενα και τις 
δραστηριότητες των µαθητών. Μπορεί, δηλαδή, να κάνει επιλογή από τα προτεινόµενα βιβλία 
και να προσθέσει και άλλα από τα πολλά οµόθεµα ή οµοειδή που υπάρχουν. Μπορεί, επίσης, να 
επιλέξει κάποιες από τις προτεινόµενες δραστηριότητες ή να επινοήσει άλλες, στο πνεύµα 
πάντα της ενεργητικής µάθησης. Εκείνα τα οποία πρέπει να ακολουθούνται, σε κάθε 
περίπτωση, διότι αποτελούν τη βάση του Π.Σ., είναι: α) η εργασία των µαθητών σε οµάδες 
(χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν υπάρχουν ατοµικές εργασίες), β) η οργάνωση της 
διδασκαλίας σε µεγάλες χρονικά ενότητες, γ) η διάκριση της διαδικασίας σε τρεις διακριτές 
φάσεις (πριν από την ανάγνωση, ανάγνωση – παρουσίαση, µετά την ανάγνωση). 
 
Πόσες διδακτικές ώρες διαρκεί µία διδακτική ενότητα;  
Μία διδακτική ενότητα διαρκεί το ένα τρίτο της σχολικής χρονιάς, δηλαδή 24 διδακτικές ώρες 
περίπου. Ο χρόνος αυτός µπορεί ελαφρώς να αυξοµειωθεί εάν η προηγούµενη ή επόµενη 
ενότητα που πρόκειται να διδάξουµε, υπολογίζουµε ότι θα χρειαστεί περισσότερο ή λιγότερο 
χρόνο. Πάντως, καλό είναι στις τρεις ενότητες κάθε χρονιά να διαθέτουµε περίπου τον ίδιο 
χρόνο. 
 
Η χρήση των ΤΠΕ στο µάθηµα της λογοτεχνίας 
Η χρήση των ΤΠΕ στο µάθηµα της λογοτεχνίας δεν είναι µονότροπη. Έχει πολλές διαβαθµίσεις. 
Μπορούµε να τις αξιοποιήσουµε µόνο ως µέσο αναζήτησης πηγών και βιβλιογραφίας. 
Μπορούµε ακόµη να τις αξιοποιήσουµε για να ακούσουµε αναγνώσεις κειµένων ή να 
γνωρίσουµε έτοιµο υλικό σε ιστοσελίδες που συνδέουν τη λογοτεχνία µε άλλες τέχνες, π.χ. 
ζωγραφική, τραγούδι, κ.λπ. Οι δραστηριότητες αυτές εισάγουν τους µαθητές στον κόσµο της 
ηλεκτρονικής λογοτεχνικής βιβλιοθήκης και του ηλεκτρονικού λογοτεχνικού βιβλίου. Για το 
λόγο αυτό είναι απαραίτητες και αξίζει να προηγηθούν. Στη συνέχεια µπορούµε να περάσουµε 
σε πιο σύνθετες εργασίες, δηλαδή σε δηµιουργία δικών µας σελίδων, blogs, βίντεο, σύνθετες 
παρουσιάσεις κ.λπ. 
 
Στις οµαδικές εργασίες πώς θα αξιολογήσουµε τη συµβολή κάθε µαθητή χωριστά; 
Ο εκπαιδευτικός γνωρίζει πολύ καλά το επίπεδο κάθε µαθητή του και εξάλλου οι οµαδικές 
εργασίες παρουσιάζονται στην τάξη και µπορούµε να διαπιστώσουµε το µέγεθος και την 
ποιότητα της συµβολής του κάθε µέλους της οµάδας. Συνεπώς, η βαθµολογία της οµαδικής 
εργασίας µπορεί να µην είναι πάντοτε ίδια για όλους. Ο εκπαιδευτικός, επίσης, γνωρίζει το 
επίπεδο των µαθητών του καθώς οι εργασίες είναι ποικίλες και αναδεικνύουν επιµέρους 
δεξιότητες των µαθητών. Οι µαθητές αξιολογούνται για τη συµµετοχή τους στις οµαδικές 
εργασίες, για τον προφορικό και γραπτό τους λόγο, για τη γενικότερη συµµετοχή τους στο 
µάθηµα και για τη συµβολή τους στη δουλειά της οµάδας τους, για την προθυµία που δείχνουν 
και για την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας τους. 
 
Τι είναι οι συνθετικές εργασίες στο µάθηµα της Λογοτεχνίας; 
Συνθετική είναι µια εργασία, ατοµική ή οµαδική, η οποία επικεντρώνεται σε ένα ή περισσότερα 
λογοτεχνικά κείµενα αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά. Χρειάζεται τη συµβολή και άλλων 
πρωτογενών ή δευτερογενών πηγών σε έντυπη ή ψηφιακή µορφή (βιβλία γνώσεων, ιστορικά 
κείµενα, δηµοσιογραφικά άρθρα, κινηµατογραφικές ταινίες ή ντοκιµαντέρ, κείµενα κριτικής). 
Σηµασία δεν έχει η έκτασή της αλλά η διατύπωση ενός ορισµένου ερωτήµατος – προβλήµατος 
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ως αφετηρία της. Αξιολογείται ο συνδυασµός των εξωκειµενικών πληροφοριών µε την 
ερµηνεία του κειµένου, η παραγωγή προσωπικού λόγου εκ µέρους των µαθητών και η 
οργανωµένη παρουσίαση των δεδοµένων, των ερµηνειών και των συµπερασµάτων της. 
 
Για την αξιολόγηση του µαθήµατος ισχύει το Π.∆. 24/2013, άρθρο 1, παρ. 2 (ΦΕΚ Α΄ 55).  
 


