
Το μάθημα της λογοτετνίας στην Α΄ Λσκείοσ  

το οργανωτικό στήμα 

 

 

 

 

 

Η δηδαζθαιία δελ είλαη ηδησηηθή ππόζεζε. Είλαη δεκόζηα πξάμε. Γίλεηαη 

κπξνζηά ζε αθξναηήξην, καζεηηθό βέβαηα, αιιά πάλησο αθξναηήξην. Απ-

ηό, κάιηζηα, ην αθξναηήξην δελ είλαη βνπβό θαη άθσλν. Είλαη ελεξγό θαη 

δξαζηήξην. Αλαπηύζζεη κηα δσληαλή ζπκκεηνρηθόηεηα ζηε καζεζηαθή δη-

αδηθαζία. 

 

Η δηδαζθαιία είλαη, βέβαηα δεκόζηα πξάμε, αιιά ζρεδηάδεηαη θαη νξγαλώ-

λεηαη από ηνλ δηδάζθνληα ζε ρξόλν ηδησηηθήο κνλαμηάο. Τη ρξεηάδεηαη απ-

ηόο ν πξν–ζρεδηαζκόο ηεο δηδαζθαιίαο, γηα λα κελ κεηαπέζεη ζην επίπεδν 

ελόο θιύαξνπ δηδαθηηθνύ ρπινύ; 

 

Θα αξθνύζαλ, ίζσο ηέζζεξα ζηνηρεία πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θαη βαξύηε-

ηαο: 

 

ην πξώην: ν δηδάζθσλ πξέπεη λα γλσξίδεη, ζε κεγάιν βάζνο ρξόλνπ 

(ηνπιάρηζηνλ γηα έλα ηξίκελν), ηε ζπλνιηθή ηξνρηά πνπ ζα 

δηαγξάςεη ην κάζεκα σο κηα εμειηζζόκελε δπλακηθή· 
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ην δεύηεξν: παξάιιεια, ζα πξέπεη λα δηακνξθώζεη ην γεληθό νξγαλσηη-

θό ζρήκα, ηα δηαδνρηθά βήκαηα, πνπ ζα αθνινπζήζεη απηή 

ε ηξνρηά· 

 

ην ηξίην: ρξεηάδεηαη αθόκε ε δηδαθηηθή θαζεκεξηλόηεηα λα νξγαλσ-

ζεί ζε έλα ζρέδην δηδαζθαιίαο (= δηδαθηέα ελόηεηα, δηδα-

θηηθνί ζηόρνη, κέζνδνο θαη κνξθή δηδαζθαιίαο, δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο θαη δξαζηεξηόηεηεο), πνπ ζα εθθξάδεη ηε ζπλν-

ιηθή δηδαθηηθή ινγηθή· 

 

ην ηέηαξην: όηαλ ην κάζεκα, ζηελ νιόηεηά ηνπ, θαηαηείλεη ζηε ινγηθή 

θαη ην ζηόρν ηνπ project, ρξεηάδεηαη έλα βαζηθό πξναπαη-

ηνύκελν: λα δηακνξθσζεί έλα εηδηθό θαη αλαιπηηθό νξγαλσ-

ηηθό ζρήκα πνπ ζα δείρλεη κέζα από πνηα δηαδνρηθά βήκαηα 

θαηαιήγνπκε ζηε ζύλζεζε ελόο project από ηνπο καζεηέο. 

 

 

Τα όζα αθνινπζνύλ απηό, αθξηβώο, δείρλνπλ: κέζα από πνην νξγαλσηηθό 

ζρήκα, ζην κάζεκα ηεο ινγνηερλίαο, (Α΄ Λπθείνπ) θαηαιήγνπκε ζηαδηαθά 

ζηε δεκηνπξγία κηαο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο. 
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Γηδαθηέα ελόηεηα 

π.ρ. "Τα θύια ζηε ινγνηερλία" 

Γηδαθηηθέο θάζεηο 

(ζπλνιηθή δηάξθεηα: 1 ηξίκελν) 

 

Τα πξηλ ηελ 

αλάγλωζε 

 

(δηάξθεηα:  

4 - 6 ώξεο) 

 

Η θπξίωο 

αλάγλωζε 

 

(δηάξθεηα: 2 κήλεο) 

 

 

Τα  κεηά ηελ 

αλάγλωζε 

 

(δηάξθεηα: ην ππόινηπν 

ηνπ ρξόλνπ) 
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Οξγάλωζε ηεο πξώηεο θάζεο 

Πώο 

κέζα από κηθξνθείκελα 
ζπλήζωο κε ινγνηερληθά 

Γηδαθηηθή εξγαζία ζηελ ηάμε 

Σηόρνο 

ε θαηαλόεζε ηεο 
ζεκαηηθήο ελόηεηαο 
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Πξναπαηηνύκελα: 

 α) «νδεγόο αλάγλσζεο» κε θαζνδεγεηηθά εξσηήκαηα 

β) βηβιηνγξαθία πξνζβάζηκε ζηνπο καζεηέο 

γ) ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο (URL) γηα «δηαδηθηπαθή βηβιηνγξαθία» 

δ) θαηαλνκή ξόισλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο 

ε) πξνθαζνξηζκόο ηεο έθηαζεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ε εξγαζία ησλ 

καζεηώλ (minimum – maximum) 

ζη) ρξνλνδηάγξακκα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηηο παξνπζηάζεηο ησλ 

νκάδσλ 

δ) ε κνξθνινγία ηεο εξγαζίαο (= ζρήκα, κνξθή, ηίηινο, ππόηηηινο, 

ζπγγξαθηθή νκάδα, πξόινγνο, ην θπξίσο ζώκα, επηινγηθά - θα-

ηαιεθηηθά ζπκπεξάζκαηα). 

 

 

Οξγάλωζε ηεο δεύηεξεο θάζεο 

(εηζάγεηαη ην νκαδνζπλεξγαηηθό κνληέιν) 

Σηάδην Α΄ 

θαηαλνκή ηεο ηάμεο ζε 
ηζνκειείο νκάδεο 

Σηάδην Β΄ 

(εξγαζία ζην ζπίηη) 

θάζε νκάδα αλαιακβάλεη 
λα κειεηήζεη έλα εθηελέο 

ινγνηερληθό έξγν (= 
κπζηζηόξεκα - λνπβέια) 
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7 Οθησβξίνπ 2011  Ν. Παρίσης 

 

Σηάδην Γ΄ 

νη νκάδεο παξνπζηάδνπλ δηαδνρηθά ζηελ ηάμε, κε βάζε ηνλ 
πξνδηακνξθωκέλν πξνγξακκαηηζκό, ηηο εξγαζίεο γηα ηα 

κπζηζηνξήκαηα πνπ κειέηεζαλ θαη' νίθνλ 

 

[Μεηά από θάζε παξνπζίαζε, πξνθαιείηαη ζπδήηεζε θαη 

αμηνιόγεζε κε ζπκκεηνρή όιωλ ηωλ καζεηώλ]. 
 

Οξγάλωζε ηεο ηξίηεο θάζεο 

Σηόρνο: 

Η παξνπζίαζε, από ηελ πιεπξά 

ηωλ καζεηώλ, κηαο ζπλζεηηθήο 

εξγαζίαο (ελόο project), αηνκη-

θήο ή νκαδηθήο, ζε ρξόλν πνπ 

ζα έρεη πξνθαζνξηζζεί. 

Τν ζέκα ηεο εξγαζίαο: 

Γε ζα αλαθέξεηαη ζε ινγνηερλη-

θά βηβιία αιιά ζηελ νπζία, ηηο 

πηπρέο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ 

θαηέθηεζε ν καζεηήο γηα ηε ζε-

καηηθή ελόηεηα, δειαδή γηα ην 

ζέκα "Τα δύν θύια". 


