
Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου  
 

 

1. Θα μιλιςουμε για τουσ νζουσ τρόπουσ διδαςκαλίασ τθσ λογοτεχνίασ 

ςτθν Αϋ Λυκείου. Αυτό κα είναι το ευρφ κεματικό μασ πλαίςιο. 

 

Σο γενικό οργανωτικό ςχιμα που ζχει προτείνει το Τπουργείο και 

εκόντεσ άκοντεσ το ακολουκοφμε, το γνωρίηετε. 

 

Δε κα το κρίνουμε τϊρα ωσ προσ τθ διδακτικι ευςτοχία και τισ δυ-

ςκολίεσ που ενδεχομζνωσ παρουςιάηει. Δθμόςια το ζχω ιδθ κρίνει. 

Πολφ ςυνοπτικά κα εκφράςω και τϊρα τθ γνϊμθ μου. Πρόκειται για 

ζνα είδοσ διδακτικισ εκτροπισ. Πιςτεφω ότι τα λογοτεχνικά κείμενα 

περικωριοποιοφνται, υποβακμίηονται και τθν πρωτεφουςα κζςθ τθν 

παίρνουν όχι τα κείμενα, αλλά τα κζματα που απορρζουν από τα 

κείμενα. Θ διδαςκαλία αποκτά μιαν άλλθ χροιά. Θα τθν ζλεγα εξω-

λογοτεχνικι ι και κοινωνιολογικι. 

 

 

2. Δεν είναι, βζβαια, αυτό το κζμα μασ, να αςκιςουμε δθλαδι κριτικι 

ςτο ιςχφον και εφαρμοηόμενο ςφςτθμα. Σα όςα είπα, ασ εκλθφκοφν 

ωσ παρζνκετοσ λόγοσ. 

 

Σο κζμα μασ είναι κάτι άλλο: να αναηθτιςουμε, μζςα ςτο υπάρχον 

ςχιμα, μια διδακτικι πρόταςθ που να ςυγκεντρϊνει τα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά: 
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Να είναι:  αξιοπρεπήσ 

προςγειωμζνη 

εφικτή – εφαρμόςιμη 

αποτελεςματική 

 

 

3. Η περιγραφή τησ πρόταςησ 
ποια ςτοιχεία τθ ςυγκροτοφν 

 

 

 

 

 

Ζχουμε τρία δοτά κζματα, τα οποία πρζπει να υποςτθριχκοφν με 

κάποια κείμενα. Θ διερεφνθςθ αυτϊν των κεμάτων μζςω ςυγκεκρι-

μζνων κειμζνων κλιμακϊνεται ςε τρεισ χρονικζσ φάςεισ (αντιςτοιχί-

ηονται ςτα ιςάρικμα τρίμθνα): 

 

Τα δοτά θζματα: Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία 

Παράδοςθ και ποιθτικόσ μοντερνιςμόσ  

Θζατρο  

 

Αν εμείσ ωσ διδάςκοντεσ νιϊκουμε πιο επαρκείσ για το 2ο, λ.χ., κζμα 

και πιςτεφουμε ότι οι μακθτζσ μποροφν ναν ανταποκρικοφν καλφτε-

ρα, ζχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τθ ςειρά των δοτϊν κεμάτων. 
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Όποιο κζμα και αν διαλζξουμε από τα τρία, πρζπει να καταρτίςουμε 

αναλυτικό διδακτικό ςενάριο (όχι ςχζδιο διδαςκαλίασ). 

 

Σι κα περιλαμβάνει το ςενάριο αυτό: 

α) το ςυνολικό διδακτικό οργανόγραμμα 

(ςε ποιεσ δθλαδι φάςεισ κα οργανϊςουμε ςυνολικά το μάκθ-

μα) 

β) ζνταξθ αυτοφ του οργανωτικοφ ςχιματοσ ςτθ διακζςιμθ χρονι-

κι οικονομία 

(περίπου ζνα τρίμθνο) 

γ) τα διαδοχικά βιματα που κα ακολουκιςουμε ςε κάκε φάςθ. 

(ποιο κα είναι ςυνοπτικά το διδακτικό ηθτοφμενο ςε κάκε ϊρα 

διδαςκαλίασ) 
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προχποκζςεισ διδακτικισ ευςτοχίασ 

 

Εκτόσ από το διδακτικό ςενάριο, που είναι θ πρωταρχικι προχπόκε-

ςθ διδακτικισ ευςτοχίασ, υπάρχουν και άλλεσ προχποκζςεισ που 

πρζπει να τθρθκοφν με διδακτικι ςχολαςτικότθτα (υπενκυμίηω τα 

αυτονόθτα): 

α) επιλογι κατάλλθλων κειμζνων που κα λειτουργιςουν ωσ ςτθ-

ρικτικό υλικό για διερεφνθςθ του κζματοσ 

β) ςτοιχειϊδθσ εξοικείωςθ των μακθτϊν με τθν ερευνθτικι μεκο-

δολογία 

(είτε ςε βιβλία είτε ςτο διαδίκτυο) 

γ) επαρκισ βιβλιογραφικι ενθμζρωςθ του διδάςκοντοσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διαδικτυακισ) 

δ) εξοικείωςθ του διδάςκοντοσ με τθν ομαδοςυνεργατικι μορφι 

διδαςκαλίασ 

 (δεν είναι μζκοδοσ) 

ε) κατανομι των μακθτϊν ςε ομάδεσ εργαςίασ βάςει ςυγκεκριμζ-

νων κριτθρίων 

 (ομάδεσ ιςομελείσ και ιςοδφναμου δυναμικοφ) 

ςτ) χρονοδιαγραμματικι οργάνωςθ των διαδοχικϊν φάςεων και 

βθμάτων. 
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4. Διαμόρφωςη – διατφπωςη διδακτικήσ πρόταςησ 
 

 

Κάκε κεματικι ι ειδολογικι ενότθτα οργανωτικά κατανζμεται ςε 

τρεισ διαδοχικζσ (χρονικά) φάςεισ: 

 

 

 

τα πριν από τθν ανάγνωςθ 

 

Είναι μικρισ διάρκειασ (4 ϊρεσ), ςτθρίηεται ςε μικροκείμενα 

(κυρίωσ μθ λογοτεχνικά) και αποβλζπει ςτθν κατανόθςθ του 

κζματοσ ι του προβλιματοσ που ςτοιχειοκετεί θ διδακτζα ενό-

τθτα. 

 

 

 

θ κυρίωσ ανάγνωςθ 

 

Είναι θ μεγαλφτερθ ςε διάρκεια (π.χ. 12 ϊρεσ). Λειτουργοφν 

ομάδεσ εργαςίασ. Κάκε ομάδα μελετά (ςτο ςπίτι) ζνα ζργο (ι 

μια δζςμθ ομότροπων ποιθμάτων) με προοπτικι να παρουςιά-

ςει τα ςυμπεράςματά τθσ ςτθν τάξθ. 
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Οι μακθτζσ (είτε ςε ομάδεσ είτε και ατομικά) ςυνκζτουν ζνα 

project όχι για ζνα ςυγκεκριμζνο λογοτεχνικό κείμενο αλλά για 

τα όςα κατζκτθςαν ςχετικά με τθ διδαχκείςα ενότθτα. 

 

Αυτό είναι το ςχιμα τθσ εξωτερικισ οργάνωςθσ τθσ διδαςκαλίασ. Σο 

ουςιϊδεσ, όμωσ, είναι πϊσ κα οργανϊςουμε το εςωτερικό ςχιμα 

τθσ διδαςκαλίασ. 

 

Ασ πάρουμε ωσ υπόκεςθ εργαςίασ τθ δεφτερθ διδακτζα ενότθτα (ει-

δολογικι – παράδοςθ και ποιθτικόσ μοντερνιςμόσ). 

 

Μζςα ςε 4 ϊρεσ, κα πρζπει οι μακθτζσ να κατανοιςουν: 

α) τθν ζννοια τθσ ποιθτικισ παράδοςθσ 

(ωσ χρονικι διάρκεια – ωσ γραμματολογικό περίγραμμα και, 

κυρίωσ, ωσ ποιθτικι μορφολογία) 

β) τθ ςταδιακι μετάβαςθ από τθν παραδοςιακι ποίθςθ ςτθ νεο-

τερικι 

γ) τισ κεματικζσ, γλωςςικζσ – υφολογικζσ και μορφολογικζσ δια-

φορζσ ανάμεςα ςτθν ποιθτικι παράδοςθ και τον ποιθτικό μο-

ντερνιςμό. 
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Για όλθ αυτι τθν τρίπτυχθ διδακτικι ςτοχοκεςία κα ςτθριχτοφμε 

(κυρίωσ) ςε μικροκείμενα μθ λογοτεχνικά, που κα ςυηθτθκοφν ςτθν 

τάξθ μζςα ςε 4 ϊρεσ! *αυτά ορίηει το Π+. 

 

 

5. Τι θα μποροφςαμε να αντιπροτείνουμε 
 

 

α) Να διευρφνουμε χρονικά τθν πρϊτθ φάςθ. 

β) Να παρουςιάςουμε τρία ποιθτικά μικροκείμενα (δθμοτικό τρα-

γοφδι, ολωμόσ, Παλαμάσ) και μζςω αυτϊν το γραμματολογικό 

– χρονικό εφροσ τθσ ποιθτικισ παράδοςθσ και τθ μορφολογικι 

τθσ ταυτότθτα. 

γ) Να μιλιςουμε για τθν πρϊτθ ρωγμι και για το πρϊτο ράγιςμα 

τθσ ποιθτικισ παράδοςθσ, κακϊσ ςταδιακά περνάμε από τον 

αυςτθρά μετρικό ςτίχο ςτον ελευκερωμζνο (παρουςίαςθ ποιθ-

μάτων Καβάφθ – Καρυωτάκθ που κεωροφνται οι πρόδρομοι 

του ποιθτικοφ μοντερνιςμοφ). 

δ) Σο πζραςμα από τον ελευκερωμζνο ςτον ελεφκερο ςτίχο. 

ε) Ανάγνωςθ μικρο–αποςπαςμάτων από ςχετικζσ μελζτεσ. 

 

Υποςτηρικτικά κείμενα: 

Δθμοτικό τραγοφδι:  Νανοφριςμα 

Διονφςιοσ ολωμόσ: Θ καταςτροφι των Ψαρϊν 

Κωςτισ Παλαμάσ:  Ρόδου μοςκοβόλθμα 

     Ανατολι 
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Πρόβλημα 1
ο  

Κ. Π. Καβάφθσ:  Καιςαρίων 

Κ. Γ. Καρυωτάκθσ:  Είμαςτε κάτι… 

Γ. εφζρθσ:   Σο φφοσ μιασ μζρασ 

     Ζνα ποίθμα από το Μυκιςτόρθμα 

 

Θ δεφτερθ φάςθ είναι χρονικά θ εκτενζςτερθ και διδακτικά θ πλζον 

ουςιαςτικι. 

[Χαρακτθριςτικά: 

 οι μακθτζσ είναι χωριςμζνοι ςε ιςομελείσ και ιςοδφναμεσ ομά-

δεσ· 

 μελετοφν ςτο ςπίτι ποιθτικά κείμενα ομότροπα (κάκε ομάδα τα 

δικά τθσ)· 

 διδακτικόσ ςτόχοσ: να παρουςιάςει κάκε ομάδα τα πορίςματά 

τθσ+. 

 

 

Διδακτικά προβλήματα 
προτεινόμενεσ λφςεισ 

  

 

Με τι αςχολείται η τάξη μζχρι να αρχίςει 

η παρουςίαςη των μαθητικών εργα-

ςιών; 

Προτεινόμενεσ λφςεισ: 

α) μεκοδολογικζσ υποδείξεισ 

(πϊσ οργανϊνεται μεκοδικά μια εργαςία) 
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Πρόβλημα 2
ο  

β) γραμματολογικά ςτοιχεία 

(από τθ Γενιά του ’30 ςτθ γενιά τθσ αμφιςβιτθςθσ – 1970) 

Γενιά του ’30, ορκόδοξοσ υπερρεαλιςμόσ, μεταπολεμικόσ νζο–

υπερρεαλιςμόσ, ποίθςθ τθσ ιττασ, 2θ μεταπολεμικι ποιθτικι 

γενιά, γενιά του ’70. 

 

Ποια ειδικότερα θζματα θα μποροφςαν 

να μελετήςουν οι ομάδεσ των μαθητών; 

 

Προτεινόμενεσ λφςεισ: 

α) 5 – 6 ομόκεμα δθμοτικά τραγοφδια 

(π.χ. Παραλογζσ, τθσ ξενιτιάσ, κλζφτικα κλπ.) 

β) μια ποιθτικι ςφνκεςθ του ολωμοφ 

(π.χ. Ο Λάμπροσ, Ελεφκεροι πολιορκθμζνοι) 

γ) 4 – 5 ποιιματα του ικελιανοφ 

δ) ποιιματα Καβάφθ – Καρυωτάκθ  

ε) μια ποιθτικι ςυλλογι του εφζρθ ι του Ελφτθ ι του Ρίτςου 

(Θμερολόγιο Καταςτρϊματοσ Βϋ, Θμερολόγιο ενόσ ακζατου Α-

πριλίου, θ Κυρά των Αμπελιϊν) 

ςτ) ενδεικτικά ποιιματα από τθν ποίθςθ τθσ ιττασ 

η) ποιιματα από τθ γενιά τθσ αμφιςβιτθςθσ 
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Πρόβλημα 3
ο   

 

Ποια η βιβλιογραφική ςτήριξη; 

 

Προτεινόμενεσ λφςεισ: 

α) επιλεκτικι μελζτθ οριςμζνων κεφαλαίων από τισ πιο πρόςφα-

τεσ ιςτορίεσ τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ 

(Λ. Πολίτθ, M. Vitti, R. Beaton) 

β) βιβλία για τθ Γενιά του ’30   

(π.χ. του Σηιόβα) 

γ) βιβλία για εφζρθ, Ρίτςο, Ελφτθ 

(π.χ. Μαρωνίτθ, Vitti, Βελουδι, Γαραντοφδθ κλπ.) 

δ) Μελζτεσ για τθν ποίθςθ τθσ ιττασ 

(π.χ. Β. Λεοντάρθ, Θ ποίθςθ τθσ ιττασ, εκδ. Ζραςμοσ) 

ε) Μελζτεσ για τθ γενιά του ’70 

 (π.χ. Αλζξθ Ηιρα) 

ςτ) υποδείξεισ για ςωςτι διαδικτυακι ζρευνα. 

 

Θ τρίτθ φάςθ αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία, από τθν πλευρά των μα-

κθτϊν, ενόσ project που κα ανακεφαλαιϊνει και κα ςυνοψίηει τα 

όςα κατζκτθςαν οι μακθτζσ ςχετικά με τθ διδαχκείςα ειδολογικι ε-

νότθτα. 
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Αναφυόμενα προβλήματα 
προτεινόμενεσ λφςεισ 

 

α) Προβλήματα: 

 Πϊσ οργανϊνεται μεκοδικά ζνα project (μια ςυνκετικι εργαςί-

α); 

 Πϊσ κα αποφευχκεί θ αντιγραφικι τάςθ των μακθτϊν; 

(Πϊσ κα καταπολεμθκεί θ «λογικι» και θ νοοτροπία του copy 

paste;) 

 Ποια βιβλιογραφικι ςτιριξθ κα ζχουν οι μακθτζσ; 

 

 

β) Προτεινόμενεσ λφςεισ: 

 Μεκοδολογικζσ υποδείξεισ για τθ ςυγγραφι ςυνκετικισ εργα-

ςίασ (δομι και οργάνωςθ). 

 Θα δοκοφν κεματικζσ και γενικότερα ςυγγραφικζσ προδιαγρα-

φζσ, για να αποτραπεί θ αντιγραφικι τάςθ. 

 Για ςυγγραφικι διευκόλυνςθ μποροφν να δοκοφν και πιο εξει-

δικευμζνα κζματα. 

(π.χ. Γενετικι ςπουδι του ελλθνικοφ ποιθτικοφ μοντερνιςμοφ, 

οι πριν από το 1930 πρόδρομοι εκφραςτζσ του ποιθτικοφ μο-

ντερνιςμοφ). 

 Θα δοκεί ζντυπθ και διαδικτυακι βιβλιογραφία ςτουσ μακθτζσ. 
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Καταληκτικό ςυμπζραςμα 
 

 

Σο πρόγραμμα ςπουδϊν, κακϊσ «πάςχει» από μια κεματικι γενικότθτα 

και ρευςτότθτα, επιτρζπει να διαμορφωκοφν διάφορεσ διδακτικζσ προ-

τάςεισ (ςτον ίδιο, βζβαια, κεματικι άξονα). 

 

 

 

Θ παροφςα πρόταςθ, χωρίσ να αγνοιςει τα αναφυόμενα προβλιματα, 

επεδίωξε να διαμορφϊςει ζνα ενδεικτικό ςχιμα οργάνωςθσ τθσ διδακτι-

κισ εργαςίασ. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Μαρτίου 2012  Ν. Παρίσης 

 


