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ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
Β΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:  

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Β΄ Γενικού Λυκείου, Β΄ τεύχος, ΙΤΥΕ 

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», Βιβλίο Μαθητή  

 
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. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι 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 κείμενα 

(ποιήματα, διηγήματα, αποσπάσματα εκτενέστερων λογοτεχνικών κειμένων) ή/και  

λογοτεχνικά κείμενα (είτε αποσπάσματα είτε και ολόκληρα) από έγκριτες πηγές, έντυπες 

ή/και ηλεκτρονικές, κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού και σύμφωνα με τις ανάγκες των 

μαθητών και μαθητριών. Κατά την επιλογή των κειμένων θεωρείται απαραίτητο να 

συμπεριλαμβάνονται κείμενα τόσο από τη νεότερη και σύγχρονη όσο και από την 

παλαιότερη λογοτεχνία. 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. Η 

βιβλιοπαρουσίαση και βιβλιοκριτική, όπως και οι δραστηριότητες της δημιουργικής γραφής 

αξιοποιούνται στο μάθημα της Λογοτεχνίας. (βλ. πίνακα ενδεικτικής οργάνωσης της 

διδασκαλίας) 

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. Η επιλογή περισσότερων κειμένων που 

συνομιλούν μεταξύ τους θα μπορούσε να έχει ως κέντρο και τα λογοτεχνικά μοτίβα που 

μένουν σταθερά ή εξελίσσονται μέσα στον χρόνο αποκαλύπτοντας μετατοπίσεις οπτικών 

και αναδεικνύοντας την ιστορικότητα θεμάτων και οπτικών (π.χ. Τα «τείχη» στη 

νεοελληνική λογοτεχνία, αρχαιόθεμα ποιήματα). Το λογοτεχνικό μοτίβο δεν είναι θεματική 

ενότητα, αλλά αντλεί κατευθείαν από τη δεξαμενή των λογοτεχνικών αναπαραστάσεων. 

Λ.χ., Το θέμα «Εγώ και οι άλλοι» θα μπορούσε να είναι μια θεματική ενότητα που περιέχει 

μια ποικιλία λογοτεχνικών και μη αναπαραστάσεων για τη σχέση του ανθρώπου και ειδικά 
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του/της εφήβου με τον εαυτό του/της και τους/τις άλλους/άλλες. Το μοτίβο του 

«καθρέφτη», από την άλλη, συναρθρώνει παρόμοια ζητήματα γύρω από το συγκεκριμένο 

λογοτεχνικό σύμβολο. 

 

Παράδειγμα ενδεικτικής οργάνωσης της διδασκαλίας 
 

Λογοτεχνικό/ά κείμενο/α 
 

     Μεθόδευση εργασίας 

Διδασκαλία λογοτεχνικού κειμένου  
 
 

-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.  
 

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. Οι εργασίες 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 απόψεις 
που διατυπώνονται για το ίδιο έργο.  
Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να αξιοποιηθούν 
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής (Ενδεικτικά: 
παρουσίαση σελίδας ημερολογίου ενός ήρωα, 
συνέχιση μίας σκηνής, αναδιήγηση τμήματος της 
ιστορίας με άλλον αφηγητή/αφηγήτρια, 
δημιουργία νέας σκηνής στην οποία ο/η 
αναγνώστης/στρια συναντιέται με τον/την 
ήρωα/ηρωίδα, αλλαγή του τέλους της ιστορίας, 
αλλαγή του φύλου του/της ήρωα/ηρωίδας κ.λπ.).  
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Μέσω της δημιουργικής γραφής μπορούν οι 
μαθητές και οι μαθήτριες, αφήνοντας πιο 
ελεύθερα τα περιθώρια στη φαντασία τους, να 
συνειδητοποιούν στην πράξη τεχνικές και 
μηχανισμούς της λογοτεχνικής έκφρασης, δηλαδή: 
πώς π.χ. μπορούν να διακρίνουν έμπρακτα τη 
διαφορά ιστορίας και πλοκής, πώς δομούνται οι 
χαρακτήρες, τι είναι η κορύφωση, πότε υπάρχει 
«κάθαρση» και πότε το τέλος παραμένει 
«ανοιχτό», πώς μετατρέπουμε μια γραμμική 
αφήγηση σε μη-γραμμική, πώς ένα ποίημα μπορεί 
να γίνει διήγημα και πώς ένα διήγημα μπορεί να 
«δραματοποιηθεί» και να αποδοθεί με τη θεατρική 
σύμβαση κ.λπ. 
 

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 ή 
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής) μπορούν να 
ενταχθούν στο μάθημα και να αξιοποιηθούν στο 
πλαίσιο της δημιουργικής εργασίας. 

 
 

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