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ΜΑΘΗΜΑ/ΤΑΞΗ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:  
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Β΄ Γενικού Λυκείου, Β΄ τεύχος, ΙΤΥΕ 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Βιβλίο Μαθητή  

 
 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 
Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας ως μάθημα Γενικής Παιδείας διδάσκεται 

δύο (2) ώρες την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με ελεύθερη επιλογή κειμένων 
από τον/την εκπαιδευτικό από τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου. Μέσα 
από τα λογοτεχνικά κείμενα οι μαθητές/τριες καλούνται να συνειδητοποιήσουν τη σχέση 
της λογοτεχνίας με την ανθρώπινη εμπειρία και να αναγνωρίσουν την αξία της λογοτεχνίας 
ως μέσου διαμόρφωσης της πολιτισμικής και κοινωνικής μνήμης. Η καλλιέργεια μίας 
ποικιλίας αναγνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της μαθητικής ανάγνωσης 
(ανάγνωση, ακρόαση, κριτική, συγκριτική εξέταση κειμένων, κ.λπ.) και η μετατροπή της 
σχολικής τάξης σε ομάδα αναγνωστών/στριών αποτελούν βασικούς σκοπούς της 
ανάγνωσης λογοτεχνικών κειμένων στη σχολική τάξη και αποβλέπουν στην ενίσχυση της 
φιλαναγνωσίας. Ως εκ τούτου, το μάθημα της Λογοτεχνίας και στη Β΄ Λυκείου δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο κειμένων που διδάσκονται κατά παράταξη, χωρίς να 
συνομιλούν μεταξύ τους, αλλά να εκλαμβάνεται ως ένα μάθημα μαθητοκεντρικό και 
κειμενοκεντρικό, που επιτρέπει στη σχολική τάξη να κατανοεί και να συνομιλεί για την 
πολλαπλότητα των τρόπων της λογοτεχνικής αναπαράστασης θεμάτων που τροφοδοτούν 
συνεχώς την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Η διερεύνηση της ιστορικότητας των 
κειμένων (ιστορικότητα του συγγραφέα, του κειμένου, των αναγνωστών) ενισχύει την 
ερμηνευτική και κριτική στάση των μαθητών/τριών απέναντι στα κείμενα.  

Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς διδάσκονται από το διδακτικό εγχειρίδιο τουλάχιστον 
δέκα (10) κείμενα (ποιήματα, διηγήματα, αποσπάσματα εκτενέστερων λογοτεχνικών 
κειμένων) για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια. Κατά την επιλογή των κειμένων θεωρείται 
απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται κείμενα τόσο από τη νεότερη και σύγχρονη όσο και 
από την παλαιότερη λογοτεχνία. Ως μαθησιακοί και διδακτικοί πόροι μπορούν, επίσης, να 
αξιοποιηθούν, κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού και σύμφωνα με τις ανάγκες της 
τάξης, λογοτεχνικά κείμενα από έγκριτες πηγές, έντυπες ή / και ηλεκτρονικές. Τα αναγκαία 
γραμματολογικά στοιχεία διερευνώνται σταδιακά, σε συνάρτηση προς τα κείμενα και δεν 
αποτελούν αντικείμενο αποστήθισης, αλλά βοηθητικό υλικό που επιτρέπει την ανάδειξη 
της ιστορικότητας που διαπερνά και καθορίζει ολόκληρη τη λογοτεχνία ως θεσμό, με όλες 
τις ενδολογοτεχνικές και εξωλογοτεχνικές συναρτήσεις του. Για την αποτελεσματικότερη 
αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου, το μάθημα προτείνεται να γίνεται σε συνεχόμενο 
δίωρο, εφόσον ο διδάσκων/η διδάσκουσα το επιθυμεί και καταστεί δυνατό στο πλαίσιο του 
σχολικού προγράμματος. Προβλέπονται οπωσδήποτε διδακτικές ώρες για την παραγωγή 
λόγου των μαθητών/τριών στη σχολική τάξη και ώρες για την παρουσίαση ατομικών ή/και 
ομαδικών εργασιών (βλ. πίνακα ενδεικτικής διαχείρισης διδακτικού χρόνου). Η 
βιβλιοπαρουσίαση και βιβλιοκριτική αξιοποιούνται στο μάθημα της Λογοτεχνίας.  

Για τη μεθόδευση της εργασίας σημειώνεται πως η συνεξέταση κειμένων θεωρείται 
χρήσιμη τόσο κατά την παραδοσιακή συν-διδασκαλία του γνωστού και του αντίστοιχου 
«παράλληλου» κειμένου, όσο και κατά την περίπτωση που ο διδάσκων/η διδάσκουσα 
επιλέγει την συνεξέταση περισσότερων κειμένων (βλ. παρακάτω σχετική επισήμανση). Τα 
συν-εξεταζόμενα κείμενα δε συνυπολογίζονται στον αριθμό των δέκα (10) κειμένων για τα 
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ημερήσια λύκεια. 
 

Παράδειγμα ενδεικτικής διαχείρισης διδακτικού χρόνου 
 

Λογοτεχνικό/ά κείμενο/α 
 

     Μεθόδευση εργασίας Διδακτικός 
χρόνος 

Διδασκαλία  λογοτεχνικού 
κειμένου  
 
Προτείνεται η διδασκαλία   
τουλάχιστον δέκα (10) 
λογοτεχνικών κειμένων από 
το σχολικό εγχειρίδιο για τα 
Ημερήσια Γενικά Λύκεια 
(στον αριθμό αυτό δε 
συνυπολογίζονται τα συν-
εξεταζόμενα κείμενα) 
 

-Ανάγνωση κειμένου, 
-κατανόηση, ερμηνεία κειμένου 
  Με τη διδασκαλία και συνεξέταση  
κειμένου/ων επιδιώκεται:  
- να συνειδητοποιήσουν οι 
μαθητές/τριες την πολυσύνθετη 
αλληλεπίδραση των κειμένων με το 
ιστορικό πλαίσιο (γενική ιστορία, 
ιστορία των ιδεών, λογοτεχνικά 
ρεύματα),  
-να συνεξετάσουν τα λογοτεχνικά 
κείμενα μίας ή άλλων εποχών για να 
διαπιστώσουν και να ερμηνεύσουν τη 
διαφορετική πραγμάτευση του ίδιου 
θέματος στον χώρο και στον χρόνο.  
-  Παράλληλα επιδιώκεται η αναγνώριση 
των αφηγηματικών τεχνικών που 
αξιοποιούνται αλλά και η διερεύνηση 
των δυνατοτήτων της γλώσσας ως 
μέσου προσωπικής και καλλιτεχνικής 
έκφρασης.   
- Η βίωση της λογοτεχνίας ως πηγής 
συναισθημάτων, εμπειριών και 
διανοητικών ερεθισμάτων αποτελεί  
επιθυμητό ζητούμενο. 

 
 
 
 
 

 
Ενδεικτικός 
χρόνος για 

κάθε κείμενο  
 

   3 ή 4 ώρες 

Ατομικές και ομαδικές 
εργασίες στη σχολική τάξη 

- Δίνονται σύντομες ατομικές ή/και 
ομαδικές εργασίες για δημιουργούς, 
ρεύματα, κείμενο ή κείμενα. 
- Οι εργασίες στοχεύουν στην κάλυψη 
των παραπάνω στόχων, αλλά και στην 
παραγωγή προσωπικού λόγου των 
μαθητών/τριών για τα κείμενα 
(Ενδεικτικά: παρουσίαση σελίδας 
ημερολογίου ενός ήρωα, μεταφορά 
αφηγηματικού κειμένου σε θεατρική 
σκηνή, συνέχιση μίας σκηνής, αλλαγή 
τέλους στην ιστορία). Οι εργασίες αυτές 
αναδεικνύουν τη δημιουργική και 
κριτική σχέση που αναπτύσσουν οι 
μαθητές/τριες με τα κείμενα. 
- Οι μαθητές/τριες ασκούνται στην 
βιβλιοπαρουσίαση και βιβλιοκριτική, 
διαβάζοντας ή/και παράγοντας 
αντίστοιχα κείμενα, προκειμένου  να 
σχολιάζουν και να επεξεργάζονται 
διαφορετικές ή/και συμπληρωματικές 

  
 
 
Ενδεικτικά 
μπορούν να 
διατεθούν 
οκτώ (08) ώρες 
για ατομική 
ή/και ομαδική 
εργασία στην 
τάξη. 
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απόψεις που διατυπώνονται για το ίδιο 
έργο. 

Παρουσίαση ατομικών 
ή/και ομαδικών εργασιών 
 

- Κατά την παρουσίαση εργασιών οι 
μαθητές/τριες κρατούν σημειώσεις π.χ. 
για το θέμα, τους ήρωες, το ιστορικό και 
κοινωνικό πλαίσιο των 
παρουσιαζόμενων κειμένων.  
- Η παρακολούθηση του 
προσχεδιασμένου προφορικού λόγου 
των συμμαθητών/τριών συνιστά 
κομβική δεξιότητα που πρέπει να 
καλλιεργείται συστηματικά ως στόχος 
και του μαθήματος της Νεοελληνικής 
Γλώσσας. 
-Η ανάθεση συνθετικής ή/και ατομικής 
εργασίας για ένα ευρύτερο θέμα 
(παρουσίαση του έργου ενός 
δημιουργού που εξετάσθηκε στο 
μάθημα, βιβλιοπαρουσίαση και κριτική 
ολόκληρου λογοτεχνικού έργου ή 
λογοτεχνικής κριτικής) μπορούν να 
ενταχθούν στο μάθημα και να 
αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της 
δημιουργικής εργασίας. 

 
 
 
 
Ενδεικτικός 
χρόνος οκτώ 
(08) διδακτικές 
ώρες 

 
Επισήμανση σχετικά με τη συνεξέταση περισσότερων κειμένων: Τα Κείμενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας της Β΄ Λυκείου περιλαμβάνουν ηθογραφικά διηγήματα και κοινωνικά 
μυθιστορήματα από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και τη γενιά του ’30. Πρόκειται για την 
περίοδο κατά την οποία αναπτύχθηκε ο ρεαλισμός στη νεοελληνική λογοτεχνία στις 
διάφορες μορφές του. Συνεπώς, η συνεξέταση κειμένων κάτω από τη θεματική «Κοινωνικές 
αναπαραστάσεις στη ρεαλιστική νεοελληνική πεζογραφία» ή «Από το ηθογραφικό διήγημα 
στο κοινωνικό μυθιστόρημα» θα επιτρέψει στους μαθητές/τριες να κατανοήσουν καλύτερα 
την εξέλιξη ενός θέματος, που στην περίπτωση αυτή είναι η αναπαράσταση της κοινωνίας 
στη λογοτεχνία, με τη βοήθεια των βασικών εννοιών ρεαλισμού και νατουραλισμού. Για τη 
σκοποθεσία, δεξιότητες, περιεχόμενο και μεθόδευση της προτεινόμενης εργασίας, καθώς 
και ανάλογα διδακτικά παραδείγματα βλ. στο Νέα Παιδεία 145,28-9-2012. Αφιέρωμα: 
Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση σσ.22-28. www.neapaidia_glossa.gr/145.htm   
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) 
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=299  

 Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα. Η Λογοτεχνία στο Διαδίκτυο. Ηλεκτρονικές σελίδες 
για τη νεοελληνική λογοτεχνία.  
 http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/guides/net/greek/index.html 
Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη και Ανδρέας Λούνης. Τελευταία αναθεώρηση 

(συμπλήρωση και διόρθωση): Λ. Αραμπατζίδου και Ελένη 

Κατσαβέλη.Κατάλογος Διευθύνσεων στο Διαδίκτυο για Νεοελληνιστές 

http://www.lit.auth.gr/sites/default/files/links_neoellinistes.pdf   

 Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού. http://www.snhell.gr/  

 

http://www.neapaidia_glossa.gr/145.htm
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=299
http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/guides/net/greek/index.html
http://www.lit.auth.gr/sites/default/files/links_neoellinistes.pdf
http://www.snhell.gr/

		2017-10-09T17:52:44+0300




