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ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 
Σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών, ως γενικός σκοπός της διδασκαλίας για το 

μάθημα της Λογοτεχνίας ορίζεται «η κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό». Το μάθημα 

είναι κειμενοκεντρικό και μαθητοκεντρικό. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, ο/η εκπαιδευτικός ακολουθεί ομαδοσυνεργατικές 

διαδικασίες που ευνοούν τον δημιουργικό διάλογο και συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

αναγνωστικών δεξιοτήτων.  

Στο πλαίσιο αυτό η διδασκαλία της Λογοτεχνίας δεν μπορεί παρά να στοχεύει, ώστε οι 

μαθητές/τριες να μπορούν: 

 

α) να βιώσουν τη λογοτεχνία ως πηγή εμπειριών, ως διαλεκτική συγκρότηση αισθητικών και 

διανοητικών συγκινήσεων, και να αναγνωρίσουν τη δραστική αξία τους για τη ζωή τους, 

β) να συγκροτήσουν την υποκειμενικότητά τους, εμπλουτίζοντας την κατανόησή τους για 

πτυχές του κόσμου που προϋπήρξε και εκείνου που τους περιβάλλει, και ενισχύοντας την 

κριτική τους στάση απέναντι στον τρόπο με τον οποίο η λογοτεχνία υποβάλλει νοήματα και 

αξίες. 

Για να επιτευχθεί, με μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα ο πρωταρχικός σκοπός, δηλαδή ο 

διάλογος με τα κείμενα και τον κόσμο, είναι σημαντικό να περιλάβει και τον διάλογο 

μεταξύ των μαθητών/τριών. Οι μαθητές/τριες, επομένως, χρειάζεται να υποστηριχθούν στα 

ακόλουθα:  

α) να αποκτήσουν αναγνωστικές δεξιότητες, ώστε να αξιοποιούν συνδυαστικά έναν αριθμό 

ενδοκειμενικών και εξωκειμενικών στοιχείων, για να ιχνηλατούν με μεγαλύτερη επάρκεια 

το νοηματικό υπόστρωμα των κειμένων (διότι, για να συνομιλήσουμε με κάποιον/κάτι, 

χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τι λέει) 

β) να θέτουν κρίσιμα για εκείνους/εκείνες ερωτήματα/θέματα συζήτησης σχετικά με τα 

ζητήματα που πραγματεύονται τα κείμενα∙τα ερωτήματα να λειτουργούν στη συνέχεια ως 

άξονες ή κέντρα αλληλεπιδράσεων και συνομιλιών μεταξύ των μαθητών/τριών, ελεύθερων 

τόσο στη διανοητική όσο και στη συναισθηματική τους διάσταση (διότι, για να 

συζητήσουμε για κάτι, χρειάζεται να αναρωτηθούμε πρώτα κάτι) 

γ) να διαπραγματεύονται τις υποθέσεις τους στο πλαίσιο μιας αναγνωστικής/ ερμηνευτικής 

κοινότητας (διότι το νόημα που δίνουμε εμείς σε κάτι, ενδεχομένως, δεν είναι το ίδιο με 

εκείνο που δίνουν οι άλλο). 

Από τη διαδικασία αυτή αναμένεται:  

ή η ανακάλυψη και η αποδοχή της ερμηνευτικής πολλαπλότητας και της πολλαπλότητας 

των απόψεων, 

ή/και η διαμόρφωση πυρήνων κοινών θέσεων μέσα από σταδιακές μετατοπίσεις, 

ή/και η από κοινού συγκρότηση μιας πιο πολύπλευρης ερμηνείας. 
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Γενικότερα, ο διάλογος για το νόημα των κειμένων αναμένεται να επιφέρει μετατοπίσεις 

στις απόψεις και στάσεις των μαθητών/τριών, προς την κατεύθυνση του εμπλουτισμού της 

υποκειμενικότητάς τους και της σταδιακής συγκρότησής τους σε ιστορικά υποκείμενα.  

Πιο σχηματικά ως προς τα παραπάνω θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα ως εξής:  

Α. Διαδικασίες κατανόησης κειμένων 

 Εντοπισμός και αναγνώριση των βασικών στοιχείων/δομών των κειμένων 

Οι μαθητές / -τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

να αναγνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους η λογοτεχνική γλώσσα διαμορφώνεται 

από τις επιλογές του/της συγγραφέα σχετικά με το λεξιλόγιο, τη δομή, τις 

εκφραστικές τεχνικές και την οπτική γωνία  

να εντοπίζουν πληροφορίες σχετικά με το επικοινωνιακό πλαίσιο των κειμένων και τον 

τρόπο που τα κείμενα διαλέγονται με τον/την αναγνώστη/τρια  

να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους και τις βασικές συμβάσεις 

που απορρέουν από αυτό 

Ερμηνεία και μετασχηματισμοί των εκφραστικών και νοηματικών δομών των κειμένων  

Οι μαθητές / -τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

να μετασχηματίζουν εκφραστικά, σημασιολογικά, αφηγηματολογικά στοιχεία των 

κειμένων και να εξηγούν τις αλλαγές στο νόημά τους, στο επίπεδο του ύφους και 

στο επικοινωνιακό αποτέλεσμα 

να ερμηνεύουν φράσεις, προτάσεις, περιόδους των κειμένων αξιοποιώντας κειμενικά, 

επικοινωνιακά και ιστορικά συμφραζόμενα 

 

Κριτικός στοχασμός σε σχέση με το συγκινησιακό φορτίο/συναισθηματικό κλίμα των 

κειμένων, το επικοινωνιακό πλαίσιο και την αποτελεσματικότητά τους 

Οι μαθητές / -τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

να αξιολογούν τη σχέση εικόνας-κειμένου ως προς τον βαθμό ενίσχυσης του 

νοηματικού ή/και συναισθηματικού βάρους τους 

να συγκρίνουν τις τεχνικές των κειμένων ως προς την πληρότητα, την συναισθηματική 

δραστικότητα και ως προς τις ιδεολογικές θέσεις που εγγράφουν κ.λπ. 

να συσχετίζουν μεταξύ τους τα κείμενα κάνοντας διακειμενικές αναφορές και 

συγκρίνοντας ως προς τους εκφραστικούς τρόπους, τις ιδεολογικές θέσεις, το ύφος 

και την αποτελεσματικότητά τους  
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Αναστοχασμός σε σχέση με τις ακολουθούμενες στρατηγικές ανάγνωσης / κατανόησης 

Οι μαθητές / -τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

 να περιγράφουν τις στρατηγικές κατανόησης και ερμηνείας που χρησιμοποιούν  και 

να τις συζητούν στο πλαίσιο της αναστοχαστικής φάσης 

 να αναγνωρίζουν τις προσωπικές αξίες, στάσεις, εμπειρίες, ιδεολογικές θέσεις που 

τους επηρεάζουν στη διαδικασία πρόσληψης των κειμένων και να τις 

παρουσιάζουν στην ομάδα τους ή στην ολομέλεια, στο πλαίσιο μιας 

αναστοχαστικής συζήτησης  

 να αποτιμούν την πορεία που προηγήθηκε, σε μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης ή 

και αυτοελέγχου 

 

Β. Διαδικασίες παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου:  

Σύνθεση κειμένων (συγγραφική φάση) 

Οι μαθητές / -τριες αναμένεται να είναι σε θέση: 

να δημιουργούν προφορικά, γραπτά ή/και πολυμεσικά κείμενα, τα οποία να 

διαλέγονται με τη «λογοτεχνικότητα» [είτε ερμηνεύοντας κριτικά τα λογοτεχνικά 

κείμενα είτε παράγοντας δημιουργικά ομοιότροπα κείμενα (π.χ. δημιουργική 

γραφή)] 

να αξιοποιούν τις πληροφορίες και το λεξιλόγιο που ποικίλουν σε διαφορετικά κείμενα 

ή διαφορετικούς συγγραφείς, καθώς και τις γνώσεις τους για τους εκφραστικούς 

τρόπους και την ποικιλία των τεχνικών των κειμενικών ειδών (π.χ. ποίησης, 

πεζογραφίας, θεάτρου) προκειμένου να συντάξουν/εκφωνήσουν τα κείμενά τους 

να υιοθετούν στρατηγικές διαπροσωπικής προφορικής επικοινωνίας (π.χ. γλώσσα του 

σώματος, χιούμορ κ.α.) και προφορικής έκφρασης (π.χ. επιτονισμός, παύσεις, 

ένταση της φωνής κ.ά.) στο πλαίσιο μιας «εκφραστικής ανάγνωσης» και να τις 

χρησιμοποιούν για την επίτευξη των επικοινωνιακών τους στόχων 

 

Αναστοχασμός σε σχέση με τις ακολουθούμενες στρατηγικές και την αποτελεσματικότητα 

των παραγόμενων κειμένων, στο συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο 

 

 να εντοπίζουν τις περισσότερο αποτελεσματικές από τις στρατηγικές που 

χρησιμοποίησαν σε όλα τα στάδια της παραγωγής είτε του προφορικού λόγου είτε 

των γραπτών κειμένων τους 
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 να αντιλαμβάνονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους ως 

συγγραφείς/ομιλητές/τριες, ώστε να προσδιορίσουν τους τρόπους με τους οποίους 

θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους να γράφουν και να μιλούν κατάλληλα και 

αποτελεσματικά 

 να αναστοχάζονται εκτιμώντας την πορεία των ενεργειών τους σε σχέση με πιθανές 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν και τις λύσεις στις οποίες οδηγήθηκαν. 

 

 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Α΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:   

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, A΄ Γενικού Λυκείου, Α΄ Τεύχος, ITYE 

“ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Βιβλίο Μαθητή  

 
Από τις τρεις διδακτικές ενότητες που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Σπουδών για την Α’ 

Τάξη, διδάσκονται: μία ή δύο ενότητες, («Τα φύλα στη λογοτεχνία», «Παράδοση και 

μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση», «Θέατρο») και μία ενότητα με θέμα που θα 

επιλέξει ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες. Σκόπιμο 

κρίνεται πριν την επιλογή να προηγηθεί συζήτηση στην τάξη και να ληφθούν υπόψη η 

γνώμη και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διδασκαλία 

κάθε ενότητας ακολουθούνται τρεις φάσεις, καθεμία από τις οποίες έχει ιδιαίτερη 

στοχοθεσία: Πριν από την ανάγνωση, Κυρίως ανάγνωση, Μετά την ανάγνωση.  

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας κάθε ενότητας, ο/η εκπαιδευτικός δημιουργεί συγκεκριμένα 

σχέδια εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και επιθυμίες των μαθητών/τριών, 

καθώς και τον διαθέσιμο διδακτικό χρόνο. Κατά την επεξεργασία κάθε ενότητας, θεωρείται 

απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται κείμενα τόσο από τη νεότερη και σύγχρονη όσο και 

από την παλαιότερη λογοτεχνία. Τα αναγκαία γραμματολογικά στοιχεία διερευνώνται 

σταδιακά κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των λογοτεχνικών κειμένων, σε συνάρτηση 

προς αυτά και δεν αποτελούν αντικείμενο αποστήθισης. Εάν ο/η εκπαιδευτικός επιλέξει τις 

ενότητες «Τα φύλα στη λογοτεχνία» και «Θέατρο», καλό είναι να φροντίσει να 

συμπεριλάβει στη διδασκαλία όχι μόνο πεζά αλλά και ποιητικά κείμενα. Οι ενότητες αυτές 

θα μπορούσαν να διδαχθούν και συνδυαστικά. Η ενθάρρυνση των μαθητών/τριών να 

προτείνουν κείμενα προς συζήτηση και παρουσίαση στην τάξη μπορεί να συμβάλει στην 

ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τη λογοτεχνία. Τον ίδιο στόχο υπηρετούν, επίσης, ποικίλες 

πρακτικές φιλαναγνωσίας.  

Ως διδακτικό εγχειρίδιο θα χρησιμοποιηθεί το Ανθολόγιο Κειμένων της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου με συστηματική συνανάγνωση και διδακτική αξιοποίηση 

κειμένων από τα άλλα δύο ανθολόγια της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου. 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.  
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