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Ομάδα εργασίας για το ΝΑΠ Λογοτεχνίας
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Π.Ι. (Εκπαιδευτικοί)
§ Μιχάλης Μάρκου
§ Ελένη Μηνά – Ματθαίου
§ Άννα Κουππάνου
• ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
§ Αφροδίτη Αθανασοπούλου
Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας – Π.Κ.
§ Μίμης Σουλιώτης
Καθηγητής Λογοτεχνίας, Παν. Δυτ. Μακεδονίας
§ Μένη Κανατσούλη
Καθηγήτρια Παιδικής Λογοτεχνίας - Α.Π.Θ.
• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ
§ Δήμητρα Μέσσιου
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ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
• Οι εμφάσεις του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ)
• Οι τρεις πυλώνες των ΝΑΠ και το ΠΣ της Λογοτεχνίας
• Λογοτεχνικός γραμματισμός
• Η Λογοτεχνία στην Προδημοτική Εκπαίδευση
• Η Λογοτεχνία στη Δημοτική Εκπαίδευση
• Πού επικεντρώνει την προσοχή του/της ο/η
επιθεωρητής/τρια
• Παραδείγματα
• Εφαρμογή του ΠΣ της Λογοτεχνίας, κατά τη φετινή
σχολική χρονιά – Τι προγραμματίζεται
• Διδακτική πρόταση - παράδειγμα
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Νέα Ελληνική Γλώσσα

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λογοτεχνία

Θεατρική Αγωγή
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ΕΜΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ü Η υποχρεωτική εκπαίδευση (Προδημοτική - Δημοτική – Μέση)
νοείται ως ενιαίος κορμός
ü Δείκτες επιτυχίας (ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και επίπεδο τάξεων)
ü Αναδιάρθρωση του περιεχομένου σε ευάριθμους θεματικούς
άξονες
ü Ισόρροπη παρουσίαση του περιεχομένου μαζί με στοιχεία της
λογοτεχνικής θεωρίας (λογοτεχνικός γραμματισμός)
ü Δημιουργική γραφή
ü Διδακτική μεθοδολογία συμβατή με τη νέα παιδαγωγική της
«κριτικής πολιτισμικής εγγραμματοσύνης»
ü Συνεξέταση – σύγκριση – αντιπαραβολή κειμένων ή/και κειμένων
– έργων τέχνης
ü Χρήση της τεχνολογίας
ü Διαθεματικές συναρτήσεις με άλλα γνωστικά αντικείμενα
ü Επικαιροποίηση της ύλης
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Οι τρεις σκοποί – πυλώνες των νέων Α.Π.

Κατέχουν ένα
συνεκτικό και επαρκές
σώμα γνώσεων από
όλες τις επιστήμες

Συνεκτικό και επαρκές σώμα
γνώσεων γύρω από τη
λογοτεχνική παραγωγή,
ανώνυμη/«λαϊκή» και
επώνυμη, παλαιότερη και
νεότερη, ελληνική και ξένη

Αναπτύσσουν στάσεις
και συμπεριφορές που
διακρίνουν το
δημοκρατικό πολίτη

Διαμόρφωση
αξιών, στάσεων
και
συμπεριφορών
μέσα από την
επαφή με
λογοτεχνικά
κείμενα

Διαθέτουν τις
κομβικές δυνατότητες,
ικανότητες και
δεξιότητες που
απαιτούνται στην
κοινωνία του 21ου
αιώνα

Κριτικός γραμματισμός

Λογοτεχνικός
γραμματισμός
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Συνεκτικό και επαρκές
σώμα γνώσεων γύρω
από τη λογοτεχνική
παραγωγή,
ανώνυμη/«λαϊκή» και
επώνυμη, παλαιότερη
και νεότερη, ελληνική
και ξένη

Διαμόρφωση
αξιών, στάσεων
και
συμπεριφορών
μέσα από την
επαφή με
λογοτεχνικά
κείμενα

Κριτικός
γραμματισμός

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΑΞΙΑΚΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΓΡΑΦΗ
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Η Λογοτεχνία στην Προδημοτική Εκπαίδευση
• Υπάρχει καθορισμένη ώρα λογοτεχνίας σε καθημερινή βάση
• Η λογοτεχνία περιλαμβάνει ισόρροπα παραμύθι – ποίημα –
θεατρικό
• Η διδασκαλία βασίζεται στον προφορικό λόγο και την εικόνα
• Κεντρική θέση έχουν η αφήγηση, αναδιήγηση και
αναπαράσταση ιστοριών
• Τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν ή να δραματοποιήσουν
δικές τους ιστορίες με αφορμή ένα ποίημα ή ένα παραμύθι
• Η διδασκαλία ποίησης βασίζεται στην ακρόαση έμμετρων
ποιημάτων και τραγουδιών
• Ενθαρρύνεται η αποστήθιση και απαγγελία για εμπέδωση
ρυθμού
• Η ύλη διαρθρώνεται στους αντίστοιχους με το Δημοτικό
θεματικούς άξονες
• Η επιλογή κειμένων εναπόκειται στον/στην εκπαιδευτικό
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Δημοτική Εκπαίδευση: ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
Λογοτεχνία
& Κοινωνία

Λογοτεχνία
& Φύση

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΞΟΝΕΣ

Λογοτεχνία
&
Φαντασία

Λογοτεχνία
& Ιστορία
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Δημοτική Εκπαίδευση:
Άξονες & Θεματικές Ενότητες (πτυχές του θέματος)
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΗ
Α΄ και Β΄ τάξη:

Γεωφυσικό και Βιοφυσικό περιβάλλον: θαλάσσιο, πεδινό και
ορεινό περιβάλλον – ζώα της άγριας φύσης και κατοικίδια.

Γ΄ και Δ΄ τάξη:

Ανθρωπογεωγραφία: παραδοσιακό/αγροτικό και αστικό
περιβάλλον – ο άνθρωπος «της υπαίθρου» και ο άνθρωπος
«της πόλης».

Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη:

Φυσικός τρόπος ζωής και αθλητικό ιδεώδες – καταστροφή και
προστασία του περιβάλλοντος, είδη υπό εξαφάνιση.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Α΄ και Β΄ τάξη:

Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί
(με έμφαση στη σχολική ζωή)

Γ΄ και Δ΄ τάξη:

Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί
(με έμφαση στην οικογενειακή ζωή)

Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη:

Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί
(ανθρώπινοι χαρακτήρες και σύγχρονη κοινωνική ζωή)
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Α΄ και Β΄ τάξη:
Γ΄ και Δ΄ τάξη:
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη:

Λαογραφικά έθιμα – Λαϊκές ιστορικές παραδόσεις (θρύλοι) –
Λαϊκή θρησκευτική ζωή.
Η ιστορία μέσα από τη λογοτεχνία – Εθνικές
(και θρησκευτικές) επέτειοι.
Η ιστορία του τόπου μου μέσα από τη λογοτεχνία, λαϊκή
και επώνυμη.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ (ο «κόσμος» της Λογοτεχνίας)
Α΄ και Β΄ τάξη:

Φαντασία και χιούμορ

Γ΄ και Δ΄ τάξη:

Φαντασία και περιπέτεια

Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη:

Επιστημονική φαντασία και «εικονική» πραγματικότητα

ü Η κατανομή των θεματικών ενοτήτων ανά επίπεδο τάξεων είναι ενδεικτική.
ü Αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευτικών να προσαρμόσουν –
συνδυάσουν τα θέματα, ανάλογα με το επίπεδο και το δυναμικό της τάξης.
ü Να τηρείται η μετάβαση από το απλό ή το πιο οικείο στο πιο σύνθετο.
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ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Γ΄ - Στ΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

Α΄ - Β΄
ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΙΣ
ΛΕΞΕΙΣ
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ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
(Σύστημα της λογοτεχνικής γλώσσας / Θεωρία λογοτεχνίας)

[λογοτεχνικός γραμματισμός]

“παίζοντας με τις λέξεις”
α. φωνολογικά παιχνίδια: παρηχήσεις,
συνηχήσεις, ρίμες – αίσθηση και εμπέδωση
ρυθμού (νανουρίσματα, τσιαττίσματα κλπ.) (π.χ.
ταχταρίσματα)

Α΄ - Β΄ τάξη

β. μορφοσυντακτικά παιχνίδια: γλωσσοδέτες,
ακροστιχίδες κ.τ.ό.
γ. λεξικοσημασιολογικά παιχνίδια: λίμερικ,
λογοπαίγνια, αινίγματα, διφορούμενα/ανέκδοτα
κλπ. (π.χ. χαϊκού)
δ. το θεατρικό παιχνίδι: θέατρο σκιών,
κουκλοθέατρο, παντομίμα, θεατρικά σκετς κ.ά.
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ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
(Σύστημα της λογοτεχνικής γλώσσας / Θεωρία λογοτεχνίας)

[λογοτεχνικός γραμματισμός]

Πρωτοβάθμια στοιχεία Θεωρίας

Οι μαθητές/-τριες έρχονται σε επαφή με:
• Τα «γένη» της λογοτεχνίας (ποίηση, αφήγηση, θέατρο)

Α΄ - Β΄ τάξη

• «Πρωτογενή» κειμενικά είδη:
ποιήματα – πεζογραφήματα – θεατρικά έργα/δρώμενα
(διακρίνουν χτυπητές διαφορές, ειδοποιά γνωρίσματα).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

έμφαση στην πρόσληψη και στην (ανα)παραγωγή των
κειμένων:
• ακρόαση και αναδιήγηση ιστοριών και ποιημάτων
• απαγγελία και δημιουργία ποιημάτων
• ανάγνωση ιστοριών μέσω εικόνων (εικονογραφημένα
κείμενα, εξοικείωση με ειδικό λογισμικό) – δημιουργική
ανάπλαση ιστοριών
• θεατρική έκφραση/δραματοποίηση: παντομίμα, θεατρικά
σκετς
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ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
(Σύστημα της λογοτεχνικής γλώσσας / Θεωρία λογοτεχνίας)

[λογοτεχνικός γραμματισμός]

Εισαγωγή στη «Γραμματική» της λογοτεχνικής
γλώσσας
Οι μαθητές/-τριες εμβαθύνουν στα ακόλουθα:

Γ΄ - Στ΄ τάξη

ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
• ποιητική «πρόταση»: στίχος, ημιστίχιο, στροφή
• τύποι ομοιοκαταληξίας (ζευγαρωτή, πλεχτή κλπ.)
• βασικά μέτρα (π.χ. 15σύλλαβος)
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
• διάκριση μεταξύ του «αφηγητή» και των «ηρώων» ή
«χαρακτήρων» της ιστορίας: πρωταγωνιστές και
δευτερεύοντα πρόσωπα
• χωρισμός της ιστορίας σε επεισόδια ή σκηνές
> προαιρετική αναφορά στις συμβάσεις της θεατρικής
παράστασης
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ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
[λογοτεχνικός γραμματισμός]

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
(Σύστημα της λογοτεχνικής γλώσσας / Θεωρία
λογοτεχνίας)

Θεωρία των λογοτεχνικών ειδών

Γ΄ - Στ΄ τάξη

ΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Οι μαθητές/-τριες να μπορούν να διακρίνουν γενικά
ανάμεσα σε:
• ανώνυμη/δημοτική και επώνυμη ποίηση
•έμμετρα ομοιοκατάληκτα ποιήματα και ποιήματα σε
ελεύθερο στίχο
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Οι μαθητές/-τριες να μπορούν να διακρίνουν γενικά
ανάμεσα σε:
• παραδοσιακές/λαϊκές αφηγήσεις (μύθοι, θρύλοι,
παραμύθια)
• είδη κειμένων της νεότερης πεζογραφίας (με βάση
το θέμα και την πλοκή τους, π.χ. «επιστημονική
φαντασία», «εφηβικό» μυθιστόρημα, «αστυνομικό»
διήγημα κ.λπ.)
• άλλα είδη αφηγήσεων: χρονικά, μαρτυρίες,
ημερολόγια, (αυτο)βιογραφίες κ.λπ.
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ΠΟΥ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ Ο/Η
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
17
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ü Τα στοιχεία λογοτεχνικού γραμματισμού
που πρέπει να αναδειχτούν.
ü Η συνεξέταση – σύγκριση – αντιπαραβολή
ενός λογοτεχνικού κειμένου με άλλα
λογοτεχνικά κείμενα καθώς και με άλλα έργα
τέχνης.
ü Οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής
που
στοχεύουν
στην
ανάπτυξη
της
δημιουργικότητας των παιδιών.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επιλογή Θεματικού Άξονα - Θεματικής Ενότητας

Θεματικός άξονας: Λογοτεχνία και φύση
Θεματική ενότητα: Φυσικός τρόπος ζωής
Επιλογή κειμένων και είδος συνομιλίας
Τίτλοι κειμένων

Κ. Καβάφης: Σπίτι με κήπον, πμ
Κ. Παλαμάς: Ο πιο τρανός καημός μου, πμ
Μ. Παπαγιάννη: Ως δια μαγείας, πζ

Πώς συνομιλούν μεταξύ τους;

Η σχέση μας με τη φύση –
όραμα για ζωή πιο ‘φυσική’ –
πιο κοντά στη φύση

Επιλογή κειμένων και είδος συνομιλίας
Τίτλοι κειμένων

Σ. Ζαραμπούκα: Ο ωραίος Δαρείος, πζ
Χ. Μπουλώτης: Ουφ! Οι απίθανες
ιστορίεςτου Άρη, πζ

Πώς συνομιλούν μεταξύ τους;

Η σωστή διατροφή και η
άθληση – συστατικά στοιχεία
του φυσικού τρόπου ζωής
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Α΄- Β΄ τάξη: Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί
(με έμφαση στη σχολική ζωή)
ΠΕΖΑ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

1. Μ. Φραγκιά: «Ξ... όπως ξιφίας»

1. Σοφία Παράσχου: Θαλασσινό
(Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων
Σχολείο (Από το ομώνυμο βιβλίο,
Α΄& Β’ δημοτικού Το Δελφίνι σ.3536)

2. Αγγελική Βαρελλά: «Δώσε την
αγάπη»
(Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων
Α΄& Β’ δημοτικού Το Δελφίνι σ.107108)

Εκδόσεις Περίπλους) (παράλληλα για
συνεξέταση με το Ξ…όπως ξιφίας)

2. Χάρης Σακελλαρίου: Όλου του
κόσμου τα παιδιά (παράλληλα για
συνεξέταση με το Δώσε την αγάπη)
(Το βιβλίο των τραγουδιών, εκδ. Ελληνικά
Γράμματα, Αθήνα, 2002)

3. Φ. Δενδρινού: «Μουντζούρα»
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Α΄- Β΄ τάξη
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Λογοτεχνία και Φαντασία
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Φαντασία και Χιούμορ
ΘΕΜΑ: Ιστορίες με γάτες

• Anna Vivarelli «Ο γάτος Όσιρις» (πεζό)
Χωρίζουμε την ιστορία σε επεισόδια:
1ο επεισόδιο: Η γιαγιά χαρίζει στην Ελένα ένα γάτο
• πού διαδραματίζεται αυτό το επεισόδιο; (στο σπίτι της γιαγιάς)
• ποια πρόσωπα συναντάμε σε αυτό; (τη γιαγιά και την Ελένα)
2ο επεισόδιο: Η Ελένα παίρνει το γάτο στο σπίτι της
• πού διαδραματίζεται το 2ο επεισόδιο; (σπίτι της Ελένας)
• ποιοι είναι παρόντες σε αυτό; (οι γονείς και η Ελένα)
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ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ε΄ - Στ΄ τάξη
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Λογοτεχνία και ιστορία
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ιστορία μέσα από τη λογοτεχνία
ΘΕΜΑ: Η επέτειος του 1940
• Νικηφόρος Βρεττάκος «Μάνα και γιος»
• Κώστας Ουράνης «Κατοχή»

Συγκρίνουν το ποίημα του Ουράνη με το ποίημα του
Βρεττάκου από το προηγούμενο μάθημα. Κάνουν
παρατηρήσεις που αφορούν τον αριθμό των στροφών
και των στίχων καθώς και την ομοιοκαταληξία. Εξάγεται
η σταυρωτή ομοιοκαταληξία. Μέσα από τη σύγκριση, τα
παιδιά ανακαλύπτουν διαφορές μεταξύ ενός έμμετρου
ποιήματος κι ενός ποιήματος σε ελεύθερο στίχο.
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ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
Ε΄ - Στ΄ τάξη
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Λογοτεχνία και κοινωνία
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί
ΘΕΜΑ: Τα γηρατειά
Οι μαθητές παρατηρώντας το έργο του Βαν
Γκονγκ «Ο θλιμμένος γέρος», μπορούν να το
αντιπαραβάλουν με το ποίημα του Καβάφη
«Ένας γέρος»:
Στου καφενείου του βοερού το μέσα μέρος
σκυμένος στο τραπέζι κάθετ’ ένας γέρος•
με μιαν εφημερίδα εμπρός του, χωρίς συντροφιά.
Και μες στων άθλιων γηρατειών την καταφρόνια
σκέπτεται πόσο λίγο χάρηκε τα χρόνια
που είχε και δύναμι, και λόγο, κ’ εμορφιά.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Γ΄ - Δ΄ τάξη
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Λογοτεχνία και φαντασία
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Φαντασία και περιπέτεια
ΘΕΜΑ: Άγνοια της πραγματικότητας
Ευγένιος Τριβιζάς, «Ο Ιγνάτιος και η γάτα»
Τζάνι Ροντάρι, «Ο ποντικός που έτρωγε τις γάτες»
• Τα παιδιά διαφοροποιούν το τέλος, εισάγοντας νέα δεδομένα:
Ø Ένας δημοσιογράφος ανακαλύπτει ότι το κατόρθωμα του Ιγνάτιου
ήταν μια απάτη και το δημοσιοποιεί.
Ø Αφαιρείται η αράχνη από την ιστορία του Ροντάρι και η γάτα δεν
αποσπάται από τον ποντικό.

• Δημιουργούν ένα διάλογο μεταξύ του Ιγνάτιου και του ποντικού
στο κείμενο του Ροντάρι, όπως αυτός θα λάμβανε χώρα αν
συναντιούνταν στο δρόμο, κατά την περίοδο της δόξας τους.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣΥΛΙΚΟ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

ΔΙΔΑΧΘΕΙΣΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ –
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΕΥΣΕΩΣ
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http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/logotechnia/index.html
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
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Σταδιακή εφαρμογή των Ν.Α.Π.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
2012-2013

ΤΑΞΕΙΣ
Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄
Εφαρμογή 1-2 ενοτήτων
από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο,
με έμφαση στην Ε΄και Στ΄ τάξη
(επιμόρφωση)

Στην ολική εφαρμογή του Ν.Α.Π. υπάρχουν οδηγίες για
επιλογή από τον εκπαιδευτικό μιας-δυο θεματικών
ενοτήτων κάθε τρίμηνο.
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Επιμόρφωση – Στήριξη εκπαιδευτικών
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
• Εκπαιδευτικοί Ε΄ και Στ΄ τάξης
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΣΗ

• Παρουσίαση – Συζήτηση σε συνεδριάσεις προσωπικού
• Στήριξη εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό ή/και εφαρμογή
ενοτήτων
• Επίλυση αποριών - συζήτηση με ομάδες εκπαιδευτικών
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
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ΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ
Ø Εγκύκλιος για το μάθημα της Λογοτεχνίας
Ø Συνέχιση της κεντρικής επιμόρφωσης
Ø Ανθολόγια (Α΄-Β΄, Γ΄-Δ΄, Ε΄-Στ΄)
Ø Βιβλίο εκπαιδευτικού για κάθε ανθολόγιο
Ø Παρουσίαση για τη δημιουργική γραφή,
από τον Ευγένιο Τριβιζά (πρόταση)
Ø Συνέδριο Παιδικής Λογοτεχνίας (πρόταση)
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Ø Ημερίδα Δημιουργικής Γραφής (πρόταση)

Στήριξη εκπαιδευτικών και σχολείων
Ομάδα Υποστήριξης ΝΑΠ Λογοτεχνίας (Δημοτική)
Σύνδεσμος
Επιθεωρήτρια

Αποσπασμένοι
Εκπαιδευτικοί

Δήμητρα Μέσσιου

22800789

dmessiou@cytanet.com.cy

Μιχάλης Μάρκου

22402467

marcou.m@cyearn.pi.ac.cy

Ελένη Μηνά - Ματθαίου

22402467

mina.e@cyearn.pi.ac.cy

Άννα Κουππάνου

22402364

kouppanou.a@cyearn.pi.ac.cy

• Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν το Α.Π Λογοτεχνίας
• Στήριξη εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό και εφαρμογή ενοτήτων
(κείμενα, στοιχεία λογοτεχνικού γραμματισμού / αξιακού περιεχομένου,
πορεία διδασκαλίας)
• Σεμινάρια σε σχολική βάση (παρουσιάσεις σε συνεδρίες προσωπικού ή
σε ομάδες εκπαιδευτικών)
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Ευχαριστούμε πολύ για
την προσοχή σας!
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΑΞΗ: Ε΄- Στ΄
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Λογοτεχνία και φαντασία
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επιστημονική φαντασία και
«εικονική» πραγματικότητα
ΘΕΜΑ: Τα ρομπότ στη ζωή μας
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