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Η λογοτεχνία ως λόγος για τον 

κόσμο 
 

Οι μαθητές ιχνηλατούν τους κόσμους των λογοτεχνικών 
αναπαραστάσεων μέσα από τη λογοτεχνική γλώσσα, 
διαλέγονται με τα νοήματα και τις αξίες τους, μαθαίνουν να 
αποδέχονται την πολλαπλότητα των εκδοχών τους, 
ανανεώνοντας τη ζωή των κειμένων και ανοίγοντας 
δρόμους για τον αυτοπροσδιορισμό τους. 

Όλες οι προηγούμενες θεωρητ ικές παραδοχές 
(γραμματολογική, ιστορική, αισθητική, πολιτισμική, κτλ) 
εξακολουθούν να αποτελούν παρακαταθήκες εργαλείων. 
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Στόχοι 

n   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  

n  να θέτουν κρίσιμα για εκείνους/εκείνες ερωτήματα/θέματα 
συζήτησης σχετικά με τα ζητήματα που πραγματεύονται τα 
κείμενα  

n  να διαπραγματεύονται τις υποθέσεις τους στο πλαίσιο μιας 
αναγνωστικής/ ερμηνευτικής κοινότητας  
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ερμηνευτική ανάγνωση  

n Δραστηριότητα πολλαπλών και διαφορετικών αναγνώσεων του 
κειμένου  

n  Συνδυάζει τις ιστορικο-πολιτισμικές και κοινωνικο-πολιτικές 
συνιστώσες του κειμένου με αυτές του/της εκάστοτε 
αναγνώστη/τριας  

n  Ανοιχτή δραστηριότητα και όχι κλειστή και σχολαστική 
αναζήτηση κρυμμένων νοημάτων 

n  Επικαιροποιημένη ανάγνωση  
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διαλογικότητα 
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Δίκτυα κειμένων 

n  κείμενα που θέτουν κοινά ερωτήματα σε άλλα κοινωνικο-
ιστορικά συμφραζόμενα, σε άλλο είδος ή με διαφορετική 
αισθητική και να δίνουν διαφορετικές απαντήσεις  

n  ένα δίκτυο θα μπορούσε να έχει ως κέντρο και κάποιο 
λογοτεχνικό μοτίβο 

n  μπορούν να κλιμακώνονται από μια συνεξέταση σύντομων 
κειμένων στη διάρκεια δύο διδακτικών ωρών μέχρι τη 
δημιουργία μικρών σχεδίων δράσης 

n  δεν αποτελούν παράλληλα κείμενα που δορυφορούν 
γύρω από ένα αρχικό  
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Κριτήρια επιλογής κειμένων 

η λογοτεχνική αξία τους 

η ανάδειξη ενδιαφέροντων ερωτημάτων 

η ίση περίπου αναλογία πεζών και ποιητικών κειμένων, 
παλαιών και σύγχρονων, ελληνικών και μεταφρασμένων 

κείμενα ειδολογικής και υφολογικής ποικιλίας και 
διαφορετικής οπτικής  πάνω στο ερώτημα 



+
Επιλογή κειμένων 

Από τα 
υπάρχοντα 
σχολικά 
ανθολόγια 
του 
Λυκείου 

Κείμενα Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄ τεύχος 

Νεοελληνική Λογοτεχνία (το 
παλιό βιβλίο της κατεύθυνσης) 

Φάκελος υλικού – Δίκτυα 
κειμένων 

Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 



+
Επιλογή κειμένων 

Από 
έγκριτες 
πηγές 

  

www.snhell.gr 

http://politropi.greek-
language.gr 

http://proteas.greek-
language.gr/ 
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Φάκελος υλικού-Δίκτυα κειμένων 
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Περιεχόμενα 

n  1ο δίκτυο κειμένων: «Όταν θέλεις να φύγεις...» 17 κείμενα 

n  2ο δίκτυο κειμένων: «Ανατομία ενός εγκήματος» 14 
κείμενα 

n  3ο δίκτυο κειμένων: «Βίοι ελάσσονες» 19 κείμενα 

n  Γλωσσάρι όρων 

n  Εργοβιογραφική πλαισίωση 

n  Βιβλιογραφικές πηγές κειμένων 
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Χαρακτηριστικά 

n  Κείμενα διαφόρων ειδών (ποιήματα, διηγήματα, νουβέλες, 
στίχοι τραγουδιών, θεατρικά έργα) 

n  Ελληνικά και ξένα 

n  Περιλαμβάνονται και μερικά πολύ πρόσφατα κείμενα 

n  Συνοδεύονται από προτάσεις για εκτενέστερα κείμενα και 
κινηματογραφικές ταινίες 

n  Εικονογράφηση που συνομιλεί με τα κείμενα 
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Φάκελος εκπαιδευτικού 
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Για κάθε δίκτυο 

n  Συλλογιστική του δικτύου 

n  Εργαλεία που μπορεί να αξιοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός 
για την εμβάθυνση του διαλόγου 

n  Παραδείγματα ερωτήσεων 

n  Ενδεικτικές δραστηριότητες 

n  Χρήσιμοι σύνδεσμοι 
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ερωτήματα 
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+
ερωτήματα 



+
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κατανόηση ερμηνεία αναστοχασμός 
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Εργασίες 

n  Ερμηνευτικό σχόλιο 

n Δημιουργική γραφή  

n  τροποποιήσεις/συμπληρώσεις στο αρχικό κείμενο  

n  Αλλαγή στο είδος του κειμένου 

n  Σύνθεση νέου κειμένου  

n  Σύγκριση λογοτεχνικού κειμένου με την κινηματογραφική 
του μεταφορά  

n Δημιουργία πολυτροπικού κειμένου 


