
Το μάθημα της λογοτετνίας στην Α΄ Λσκείοσ  

οι νέοι τρόποι προσέγγισης των κειμένων 

 

 

 

 

 

 

 

θαζνξηζκόο δηδαθηηθώλ ελνηήησλ 

 

 Οξίδνληαη ηξεηο γηα όιν ην δηδαθηηθό έηνο. 

 

 Μπνξεί λα είλαη: 

α) Θεκαηηθέο π.ρ.: Ζ ζρνιή ηνπ πνηεηηθνύ λεν–ζπκβνιηζκνύ  

     Δπηαλεζηαθή ζρνιή 

     Διιεληθόο πνηεηηθόο ππεξξεαιηζκόο  

 

β) Δηδνινγηθέο π.ρ.: Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα 

     Σν εζνγξαθηθό δηήγεκα 

     Πνηήκαηα ζηαζεξήο κνξθήο 

 

Χπονική διάπκεια: Κάζε ελόηεηα, σο δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ζα δηαξ-

θεί ηξεηο κήλεο (maximum) ή δύν (minimum). 

[Ο δηδαθηηθόο ρξόλνο, σο ζπλνιηθή δηάξθεηα, ζα κπνξνύ-

ζε λα θαηαλεκεζεί ζε ηξία, ζρεδόλ ηζόρξνλα, ηξίκελα: 

α) 12 επηεκβξίνπ – 30 Ννεκβξίνπ 

• η οπγάνωζη ηηρ διδαζκαλίαρΜέπορ Α΄

Βήμα 1ο: 



Το μάθημα ηης λογοηετνίας ζηην Α΄ Λσκείοσ  

 

 

β) 1 Γεθεκβξίνπ – 20 Φεβξνπαξίνπ 

γ) 21 Φεβξνπαξίνπ – 10 Μαΐνπ ]. 

 

 

 

αλαδήηεζε θεηκέλσλ 

 

Αλαδεηνύληαη θαη θαηαινγνγξαθνύληαη όια ηα θείκελα πνπ ζα ππνζηεξί-

μνπλ δηδαθηηθά ηελ θάζε ελόηεηα, ζεκαηηθή ή εηδνινγηθή. 

 

Σα επηιεγόκελα θείκελα θαηαλέκνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 α) ηα όζα ζα ζπδεηεζνύλ ζηελ ηάμε  

β) ηα όζα ζα κειεηεζνύλ από ηνπο καζεηέο ζην ζπίηη θαη ζα πα-

ξνπζηαζζνύλ από ηνπο ίδηνπο ζηελ ηάμε 

γ) ηα εθηελή έξγα (= κπζηζηνξήκαηα ή λνπβέιεο) πνπ ζα αλαγλσ-

ζζνύλ επίζεο από ηνπο καζεηέο ζην ζπίηη. 

 

 

 

εξεπλεηέα ζέκαηα ζε θάζε ελόηεηα 

 

Γηα λα απνθεπρζεί ν δηδαθηηθόο απηνζρεδηαζκόο θαη ε θιύαξε γεληθνινγί-

α, είλαη δηδαθηηθά πξνηηκεηέν λα νξηζζνύλ γηα θάζε ελόηεηα, ζεκαηηθή ή 

εηδνινγηθή, ηα εξεπλεηέα ζέκαηα: 

π.ρ.: δηδαθηηθή ελόηεηα (= εηδνινγηθή) 

 Παξάδνζε θαη κνληεξληζκόο ζηε λενειιεληθή πνίεζε 

 

Πλαίζιο επεςνηηέων θεμάηων (ελδεηθηηθά): 

α) Χαξαθηεξηζηηθά ηεο παξαδνζηαθήο πνίεζεο 

Βήμα 2ο: 

Βήμα 3ο: 



Ν. Παρίζης 

 

β) Οη πξόδξνκνη ηνπ πνηεηηθνύ κνληεξληζκνύ 

γ) Παξαδνζηαθόο, ειεπζεξσκέλνο θαη ειεύζεξνο ζηίρνο 

δ) Οη πξώηνη εθπξόζσπνη ηνπ πνηεηηθνύ κνληεξληζκνύ 

ε) Ζ λενηεξηθή πνηεηηθή γιώζζα   θιπ. 

 

 

 

νη δηαθνξνπνηεκέλνη πξνγξακκαηηζκνί 

 

Όια ηα πξναλαθεξόκελα θαηαλέκνληαη ζ’ έλαλ ηξίπηπρν πξνγξακκαηηζκό 

(= ελόηεηα, θείκελα, ζέκαηα), ρσξηζηά γηα θάζε δηδαθηηθό ηξίκελν. 

 

 

 

 

 

 

1. Μοπθή διδαζκαλίαρ: Οκαδνζπλεξγαηηθή 

Μέθοδορ διδαζκαλίαρ: Project 

Γηεπθξίληζε:  Μέζνδνο project – εθαξκνγή 

εξεπλεηηθήο καζεζηαθήο δηα-

δηθαζίαο από ηελ πιεπξά ησλ 

καζεηώλ ζε πνηθίιεο πεγέο: 

 θεηκεληθέο 

 ειεθηξνληθέο (δηαδίθηπν 

θιπ.) 

 βηβιηνζήθεο. 

• μεθοδολογικά θέμαηαΜέπορ B΄

Βήμα 4ο: 



Το μάθημα ηης λογοηετνίας ζηην Α΄ Λσκείοσ  

 

 

Βαζικόρ ζηόσορ: Ζ κέζνδνο project θαηαιήγεη, σο απνηέιεζκα έ-

ξεπλαο, ζε γξαπηή εξγαζίαο (αηνκηθή ή νκαδηθή), 

πνπ αλαθνηλώλεηαη ζηελ ηάμε θαη αμηνινγείηαη 

από ηνλ δηδάζθνληα. 

 

 

2. Οι ηπειρ διαδοσικέρ θάζειρ  

 

 

ηα πξηλ από ηελ αλάγλσζε 

 

α) δηάξθεηα:  ηέζζεξηο ώξεο (minimum) 

β) ζε ηη απνζθνπεί: θαιιηέξγεηα θηιαλαγλσζίαο  

     αλαγλσζηηθά θίλεηξα 

γ)    πξσηαξρηθόο δηδαθηηθόο ζηόρνο: λα εηζαρζνύλ νη καζεηέο ζην 

ζέκα ηεο δηδαζθόκελεο ελό-

ηεηαο, ζεκαηηθήο ή εηδνινγη-

θήο θαη ζηα ζπλεπόκελα η-

ζηνξηθά ζηνηρεία. 

δ) αλαπηπζζόκελεο δξαζηεξηόηεηεο: 

 δηαβάδνληαη θείκελα ζηελ ηάμε (κε ινγνηερληθά αιιά θαη 

ινγνηερληθά: δνθίκηα, επηζηεκνληθά, ειεθηξνληθά, ή ζύλην-

κα δηεγήκαηα, πνηήκαηα θιπ.) 

 ζπδεηήζεηο ζηελ ηάμε 

 γξαπηέο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

[Απηνλόεην όηη ην πιαίζην δξαζηεξηνηήησλ θαη ηα πξνο αλάγλσζε θείκελα, 

ζα πξέπεη λα έρνπλ θαη ηα δύν πξννξγαλσζεί, γηα λα κελ επηθξαηήζεη ζηελ 

ηάμε δηδαθηηθή απηνζρεδηαζηηθή πξνρεηξνινγία]. 

 

Φάζη 1η: 



Ν. Παρίζης 

 

 

 

ε θπξίσο αλάγλσζε 

 

Τα ιδιαίηεπα σαπακηηπιζηικά ηηρ 2
ηρ

 θάζηρ: 

α) αλάγλσζε θεηκέλσλ ζην ζπίηη 

(πνξεία: από ην ζύληνκα θαη βαηά πξνο ηα εθηελέζηεξα θαη δπ-

ζθνιόηεξα) 

β) δεκηνπξγία κηθξώλ νκάδσλ  (4 – 5 καζεηέο αλά νκάδα) 

γ) θάζε νκάδα δηαβάδεη θαη παξνπζηάδεη έλα βηβιίν (ή κηα δέζκε 

νκόηξνπσλ πνηεκάησλ) 

δ) νη νκάδεο αλαδεηνύλ ην λόεκα ησλ θεηκέλσλ  

 (άξα ζηόρνο: ε θαηαλόεζε) 

ε) ε θαηαλόεζε ησλ θεηκέλσλ είλαη πνιππξηζκαηηθή 

 (νξίδνληαη πεξηζζόηεξεο από δέθα δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο – 

ζει. 81 ησλ νδεγηώλ) 

ζη) παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζηελ ηάμε. 

 

 

 

ηα κεηά ηελ αλάγλσζε 

 

Τα ιδιαίηεπα σαπακηηπιζηικά ηηρ 3
ηρ

 θάζηρ: 

α) νη καζεηέο παξάγνπλ κελ ιόγν είηε σο άηνκα είηε σο νκάδεο, αι-

ιά ην ζέκα ηνπο δελ είλαη πιένλ ηα θείκελα 

β) ν παξαγόκελνο ιόγνο, κε κνξθή ζπλζεηηθήο εξγαζίαο, αλαθέξε-

ηαη απνθιεηζηηθά ζην ζέκα ηεο ελόηεηαο πνπ δηδάρηεθαλ (αζξνί-

δνληαη, ηξόπνλ ηηλά, ηα όζα θαηέθηεζαλ νη καζεηέο γηα ην ζέκα 

πνπ δηδάρηεθαλ). 

Φάζη 2η: 

Φάζη 3η: 



Το μάθημα ηης λογοηετνίας ζηην Α΄ Λσκείοσ  

 

 

 

 

 

α) Σν λέν Π (= Πξόγξακκα πνπδώλ) νξίδεη ηξεηο δηδαθηηθέο ελόηεηεο, 

κηα ζεκαηηθή (= Τα θύλα ζηη λογοηετνία) θαη νη δύν εηδνινγηθέο (= 

Παράδοζη και μονηερνιζμός ζηη νεοελληνική ποίηζη θαη ην Θέαηρο). 

 

β) Γηα θάζε ελόηεηα νξίδνληαη: 

 νη δηδαθηηθνί ζηόρνη 

 πνηεο ηθαλόηεηεο πξέπεη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο 

 ηα θείκελα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θάζε δηδαζθόκελε ελόηεηα 

 εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, δξαζηεξηόηεηεο θαη κειέηε δηαθόξσλ ζε-

κάησλ γηα ηα θείκελα πνπ ζα κειεηήζνπλ νη καζεηέο 

 θαη, ηέινο, ηξόπνη αμηνιόγεζεο ησλ καζεηώλ (ζει. 86 ηνπ Π)  

[όιεο νη πξνηεηλόκελεο θαηαγξαθέο πξνβάιινληαη σο ελδεηθηηθέο]. 

 

γ) Ζ ηειηθή γξαπηή αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ γίλεηαη ζε άγλσζην θείκε-

λν, αλάινγν, νκόζεκν ή νκόηξνπν κε ηα αλαγλσζζέληα. 

 

 

  

• καηαληκηικά ζηοισείαΜέπορ Γ΄



Ν. Παρίζης 

 

 

 

 

Για ηην 1
η
 ενόηηηα   

(= Τα θύλα ζηη λογοηετνία) 

γ
ια

 η
η

ν
 η

ά
ξη

 

α)   Σνπ γεθπξηνύ ηεο Άξηαο, παξαινγή 

β)   Σνπ λεθξνύ αδεξθνύ, παξαινγή 

γ)   Ο Λάκπξνο, Γ. νισκνύ 

δ)   Παηέξα ζην ζπίηη, Αι. Παπαδηακάληε 

ε)   Σν αγλάληεκα, Αι. Παπαδηακάληε 

ζη)  Σν ηέινο ηεο κηθξήο καο πόιεο, Γ. Χαηδή 

δ)    δνθηκηαθά  θείκελα  γηα  παηξηαξρία, κεηξηαξρία, γηα  ην ζεζκό 

ηεο πξνίθαο, γηα ηα πνιηηηθά δηθαηώκαηα ηεο γπλαίθαο θιπ. 

 

 

γ
ια

 η
ο

 ζ
π

ίη
ι 

Δκηενέζηεπα έπγα 

α)   Ζ γπλαίθα ηεο Εάθπζνο, Γ. νισκνύ 

β)   Ζ θόληζζα, Αι. Παπαδηακάληε 

γ)   Ο θαηάδηθνο, Κ. Θενηόθε 

δ)   Ζ ηηκή θαη ην ρξήκα, Κ. Θενηόθε 

ε)   Σν ηξίην ζηεθάλη, Κ. Σαρηζή 

ζη)  Ζ θπξία Κνύια, Μ. Κνπκαληαξέα 

δ)   Μαξία Νεθέιε, Οδ. Διύηε 

 

• πποηεινόμενα κείμεναΜέπορ Γ΄



Το μάθημα ηης λογοηετνίας ζηην Α΄ Λσκείοσ  

 

 

Για ηη 2
η
 ενόηηηα   

(= Παράδοζη και μονηερνιζμός ζηη νεοελληνική ποίηζη) 

γ
ια

 η
η

ν
 η

ά
ξη

 

α)   Γεκνηηθά ηξαγνύδηα 

β)   Πνηήκαηα ηνπ νισκνύ 

γ)   Πνηήκαηα ηνπ Παιακά 

δ)   ηνπ όζηνπ Λνπθά ην κνλαζηήξη, Αγ. ηθειηαλνύ 

ε)   Θαιεξό, Αγγ. ηθειηαλνύ 

ζη)  Πνηήκαηα ηνπ Καβάθε (Νένη ηεο ηδώλνο, Ζ αηξαπεία θιπ.) 

δ)    Πνηήκαηα ηνπ Κ. Καξπσηάθε (Δίκαζηε θάηη μεραξβαισκέλεο 

θηζάξεο, αλ δέζκε από ηξηαληάθπιια θιπ.) 

ε)   Πνηήκαηα εθέξε (π.ρ. Διέλε), Ρίηζνπ (π.ρ. νλάηα), Διύηε 

(π.ρ. Ζ Μαξίλα ησλ βξάρσλ), αρηνύξε, Αλαγλσζηάθε θιπ. 

ζ)   Μειέηεο γηα ηνλ πνηεηηθό κνληεξληζκό 

 

 

γ
ια

 η
ο

 ζ
π

ίη
ι 

Ποιήμαηα και ποιηηικέρ ζςλλογέρ 

α)   ηξνθή, Γ. εθέξε 

β)   Σν ηξαγνύδη ηεο αδειθήο κνπ, Γ. Ρίηζνπ 

γ)   Ο δξόκνο, Α. Δκπεηξίθνπ 

δ)   Ύκλνο ζηηο γπλαίθεο πνπ αγαπάκε, Ν. Δγγνλόπνπινπ 

ε)   Πξνζαλαηνιηζκνί, Οδ. Διύηε 

ζη)  Αξραηόκπζα πνηήκαηα ηνπ Ρίηζνπ από ηελ Σέηαξηε δηάζηαζε 

δ)   Άμηνλ Δζηί θαη ν Μηθξόο Ναπηίινο ηνπ Οδ. Διύηε 

ε)   Νεθξόδεηπλνο, Σ. ηλόπνπινπ θιπ. 

 

 



Ν. Παρίζης 

 

Για ηην 3
η
 ενόηηηα   

(= Θέαηρο) 

γ
ια

 η
η

ν
 

η
ά

ξη
 

α)   Μειέηεο γηα ην λενειιεληθό ζέαηξν (ε ζηαδηαθή ηνπ εμέιημε – 

έκθαζε ζην κεηαπνιεκηθό) 

β)   ύληνκα κνλόπξαθηα (π.ρ. Αλ. Σζέρσθ, Ζ αξθνύδα, Ζ επέηεη-

νο, Κ. Μνπξζειά, από ην Δθείλνο θαη Δθείλνο θιπ.) 

 

 

γ
ια

 η
ο

 ζ
π

ίη
ι 

Δκηενέζηεπα έπγα 

α)   Ζ απιή ησλ ζαπκάησλ, Η. Κακπαλέιιε 

β)   Οη ληαληάδεο, Γ. θνύξηε 

γ)   αίμπεξ (Ρσκαίνο θαη Ηνπιηέηα), Σζέρσθ (Βπζζηλόθεπνο), Ίςελ 

(Αγξηόπαπηα), Λόξθα (Μαησκέλνο Γάκνο) θιπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 επηεκβξίνπ 2011  Ν. Παρίσης 

 


