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Εισαγωγικά 

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Λογοτεχνίας προβλέπει τη διδασκαλία του 
μαθήματος στο Γυμνάσιο μέσα από τρεις ενότητες για κάθε τάξη. Τόσο οι 
ειδικοί στόχοι των θεματικών ενοτήτων, όσο και τα ιδιαίτερα στοιχεία του 
λογοτεχνικού γραμματισμού που πρέπει να κατακτηθούν από τους μαθητές και 
τις μαθήτριες υπάρχουν μέσα στο ίδιο το Πρόγραμμα Σπουδών, που 
περιλαμβάνει, επίσης, τους γενικούς σκοπούς, τη μεθοδολογία, τους δείκτες 
επιτυχίας, καθώς και τρόπους αξιολόγησης. Επομένως, το μοναδικό πράγμα που 
δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτό, προκειμένου οι φιλόλογοι να είναι έτοιμοι για τη 
διδασκαλία του μαθήματος, είναι τα λογοτεχνικά κείμενα, μέσω της 
διδασκαλίας των οποίων θα επιτευχθούν οι στόχοι του Αναλυτικού 
Προγράμματος. Ο παρών οδηγός έρχεται ακριβώς να καλύψει αυτήν την πτυχή. 
Θέτει, δηλαδή, στη διάθεση των φιλολόγων κείμενα και πηγές που καλύπτουν 
πλήρως τις ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος στην Α΄ Γυμνασίου. 
Προκειμένου να συνταχθεί ο συγκεκριμένος οδηγός αξιοποιήθηκαν: 
 Το νέο διδακτικό υλικό που ετοιμάστηκε και το οποίο βρίσκεται σε απόλυτη 

αντιστοιχία με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος. Το υλικό αυτό έχει 
ως εξής: 
α) Ο λόγος ανάγκη της ψυχής - Κείμενα Λογοτεχνίας για την Α΄ Γυμνασίου. Το 
εν λόγω εγχειρίδιο έχει δύο τεύχη: Το τεύχος Ι περιλαμβάνει κείμενα 
λογοτεχνίας και είναι βιβλίο μαθητή/τριας, ενώ το τεύχος ΙΙ είναι βιβλίο του 
εκπαιδευτικού και περιλαμβάνει ερωτήσεις και δραστηριότητες∙  πρόκειται 
για βιβλίο από το οποίο οι φιλόλογοι θα επιλέγουν ασκήσεις και 
δραστηριότητες σχετικές με τα κείμενα, τις οποίες θα διαφοροποιούν ανάλογα 
με τον μαθητικό πληθυσμό της τάξης τους και το προφίλ κάθε μαθητή. Το νέο 
αυτό υλικό παραμένει «ανοιχτό», δηλαδή θα αναδιαμορφώνεται και θα 
εξελίσσεται με βάση την ανατροφοδότηση από τα σχολεία, έτσι ώστε να 
γίνεται όλο και πιο αποτελεσματικό. 
β) Οδηγός Δημιουργικής Γραφής για τον εκπαιδευτικό. Εγχειρίδιο το οποίο θα 
περιλαμβάνει ενδεικτικές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής και το οποίο 
θα είναι έτοιμο ως την έναρξη του β΄ τετραμήνου. 
 Τα δύο αυτά εγχειρίδια προσφέρονται και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική 
μορφή. 
 Τα υφιστάμενα σχολικά εγχειρίδια  του ΟΕΔΒ (Κείμενα Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου), βιβλία μαθητή και εκπαιδευτικού, καθώς και 
το Ανθολόγιο Κυπριακής Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο ΥΑΠ, το περιεχόμενο 
των οποίων όμως διερευνήθηκε, χαρτογραφήθηκε και αναδιατάχθηκε, με 
γνώμονα τις καινούργιες θεματικές ενότητες. Έτσι, κάθε θεματική ενότητα 
εξυπηρετείται με κείμενα που προέρχονται όχι μόνο από το αντίστοιχο της 
τάξης αλλά από τα εγχειρίδια και των τριών τάξεων του Γυμνασίου.  

 

 Εκπαιδευτικό Υλικό σε ηλεκτρονική μορφή αναρτημένο στις ιστοσελίδες  
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
Κύπρου το οποίο αναλύεται σε: 

• διδακτικές εφαρμογές που σχεδιάστηκαν σε αντιστοιχία με τις θεματικές 
ενότητες του Α.Π. και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της περιορισμένης 
εφαρμογής των νέων Αναλυτικών στα σχολεία την Άνοιξη του 2011, καθώς 
και το επιμορφωτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την επιμόρφωση των 
μάχιμων εκπαιδευτικών κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011,  

• επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. οπτικοακουστικό υλικό, βιβλιογραφία 
κ.ά.), το οποίο μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά στη διδασκαλία, καθώς 
και το επιμορφωτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 
επιμόρφωσης. 

Τα λογοτεχνικά κείμενα που περιλαμβάνονται στον Οδηγό είναι πολύ 
περισσότερα απ’ αυτά που απαιτούνται. Κρίθηκε, όμως, χρήσιμο να τεθούν στο 
σύνολό τους στη διάθεση των φιλολόγων για τους εξής λόγους: 
 Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει έμφαση στη συνανάγνωση, σύγκριση και 

αντιπαραβολή κάθε κειμένου με άλλα λογοτεχνικά έργα, έτσι που να 
αναδεικνύεται η ιστορικότητα και η διαχρονική εξέλιξη των θεμάτων και 
τρόπων της λογοτεχνικής δημιουργίας αλλά και η διαλογική σχέση που 
αναπτύσσουν τα κείμενα γύρω από τον ίδιο θεματικό άξονα ή «σύνδεσμο» 
(Π.Σ. Λογοτεχνίας, β΄ έκδοση, σ. 94). Επομένως, όσα περισσότερα κείμενα 
έχουν στη διάθεσή τους οι φιλόλογοι, τόσο πιο άνετα μπορούν να 
οργανώσουν τη διδασκαλία τους σύμφωνα με την παραπάνω στόχευση. 

 Για την αξιολόγηση του μαθήματος μέσω εξεταστικού δοκιμίου, 
προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών η χρήση άγνωστων λογοτεχνικών 
κειμένων (Π.Σ. Λογοτεχνίας, β΄ έκδοση, σ. 96). Επομένως, πολλά απ’ αυτά τα 
κείμενα μπορούν να εξυπηρετήσουν όχι κατ’ ανάγκη τη διδασκαλία, αλλά 
τους σκοπούς της αξιολόγησης. 

Εντούτοις, ο οδηγός του εκπαιδευτικού για τη λογοτεχνία δεν πρέπει να 
θεωρηθεί ως ένας κλειστός «κατάλογος», η χρήση του οποίου είναι απόλυτα 
δεσμευτική, περιχαρακώνοντας τη διδασκαλία και απαγορεύοντας τη χρήση 
άλλων λογοτεχνικών κειμένων που δεν συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτόν.  Πρέπει 
να εκληφθεί απλώς ως αφετηρία, ως μια βάση υλικού, που σκοπό έχει να 
διευκολύνει τους φιλολόγους κάθε σχολείου στην ανεύρεση εκπαιδευτικού 
υλικού. Γιατί εν τέλει, σύμφωνα με τη φιλοσοφία των νέων Αναλυτικών 
Προγραμμάτων, ο σκοπός του μαθήματος δεν είναι να διδαχτούν 
συγκεκριμένα, πάγια και αναντικατάστατα, λογοτεχνικά κείμενα, αλλά 
μέσω «παραδειγματικών» λογοτεχνικών κειμένων, να επιτευχθούν οι 
στόχοι που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών της Λογοτεχνίας, 
όπως αυτοί προσδιορίζονται λεπτομερώς από τους δείκτες επιτυχίας.  
 
 



 
2  /  ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α΄ Γυμνασίου  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εισαγωγικά 

Για τον σχολικό προγραμματισμό 
 
Οι διδακτικές περίοδοι διδασκαλίας του μαθήματος παραμένουν οι ίδιες. 
Συγκεκριμένα για την Α΄ τάξη, σύμφωνα με το υφιστάμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα προβλέπονται 5 περίοδοι εβδομαδιαίως για τα Νέα Ελληνικά, 
οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 
 3 περίοδοι για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 
 2 περίοδοι για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας. 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, και για την παρούσα σχολική χρονιά  2011-2012, η 
ομάδα φιλολόγων για κάθε τάξη επιλέγει από τον οδηγό του εκπαιδευτικού κατ 
αρχάς ένα κοινό σώμα κειμένων και από τις τρεις θεματικές ενότητες, το οποίο 
δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των κειμένων (περίπου 20 διδακτικές 
περίοδοι).  
 
 Τα υπόλοιπα λογοτεχνικά κείμενα θα επιλέγονται από τον κάθε 
φιλόλογο με βάση την παιδαγωγική αρχή της διαφοροποίησης, σύμφωνα 
με τις ιδιαιτερότητες των μαθητών και μαθητριών που καλείται να 
διδάξει, αξιοποιώντας κάθε δυνατή πηγή άντλησης λογοτεχνικών 
κειμένων και στηριζόμενος στα κριτήρια που έχουν ήδη αναφερθεί. Η 
καταλληλότητα των κειμένων αυτών θα επιβεβαιώνεται πάντοτε με 
συγκεκριμένη παραπομπή στο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας. 
 
Επομένως, κάθε φιλόλογος θα εκπονεί έναν ατομικό προγραμματισμό –όπου θα 
συμπεριλαμβάνει και το κοινό σώμα κειμένων- τον οποίο θα παραδίδει στον 
συντονιστή του μαθήματος.  Στην πορεία έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιεί 
αυτόν τον προγραμματισμό, δηλώνοντας τις αλλαγές. Η σειρά διδασκαλίας των 
θεματικών ενοτήτων εξαρτάται από τον διδάσκοντα. 

 
Στο τέλος της χρονιάς, μέσα από το σύνολο των κειμένων που θα έχουν διδαχτεί 
θα πρέπει να έχει επιτευχθεί το σύνολο των στόχων που προβλέπονται από το 
Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας. 
 
Για την παρούσα σχολική χρονιά επίσης, η διδασκαλία του λογοτεχνικού 
βιβλίου παραμένει ως έχει (για την αξιολόγησή του βλ. παρακάτω). Παράλληλα, 
μπορεί να λειτουργήσει σε κάθε τάξη η λέσχη ανάγνωσης λογοτεχνικού βιβλίου, 
όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.Λ., Β΄ έκδοση σ. 96).  
 
 

Για την αξιολόγηση 
 

Στόχος της αξιολόγησης είναι κυρίως η ανατροφοδότηση της διδασκαλίας – και 
για τον μαθητή/τρια και για τον εκπαιδευτικό – έτσι ώστε αυτή να γίνεται όλο 
και πιο αποτελεσματική για όλους τους μαθητές και μαθήτριες, και όχι αόριστα 
η διάγνωση της σχολικής επιτυχίας ή αποτυχίας τους. Γι’ αυτό και πρέπει να 
είναι καθημερινή και διαγνωστική. 
 Το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει διάφορες μορφές αξιολόγησης των οποίων 
πρέπει να γίνεται συστηματική χρήση, όπως είναι η ανάληψη εργασιών τύπου 
project, ατομικών και ομαδικών, με τη χρήση Τ.Π.Ε., καθώς και η επιβράβευση 
της ενασχόλησης με ασκήσεις δημιουργικής γραφής, με ποικίλους τρόπους, με 
στόχο τη δημιουργία εσωτερικών κινήτρων για τη φιλαναγνωσία και την 
εξαλειψη της βαθμοθηρικής αντίληψης που κυριαρχεί μέχρι σήμερα.       
Το εξεταστικό δοκίμιο του τετραμήνου θα είναι ανεξάρτητο από αυτό της Ν.Ε. 
Γλώσσας. 
Το λογοτεχνικό βιβλίο δεν θα εξετάζεται στις τελικές εξετάσεις, αλλά μόνο στα 
τετράμηνα, με ατομικές ή ομαδικές παρουσιάσεις ή project, ή και στα 
διαγωνίσματα. 
Ειδικότερα, η σύνταξη τόσο των εξεταστικών δοκιμίων (διαγωνισμάτων) των 
τετραμήνων, όσο και του τελικού εξεταστικού δοκιμίου στηρίζεται στις εξής 
αρχές, οι οποίες απορρέουν από τη διδασκαλία και ανταποκρίνονται στις 
επιδιώξεις της: 
 
 ισόρροπη ανάδειξη γνωστικού, αξιακού περιεχομένου και δεξιοτήτων 

λογοτεχνικού γραμματισμού , 
 χρήση άγνωστων λογοτεχνικών κειμένων (κείμενα τα οποία δεν 

διδάχτηκαν στους μαθητές) σε συνεξέταση με κείμενα που έχουν 
διδαχτεί, 

 ερωτήσεις ανάλυσης και συνδυασμού («…ώστε ο μαθητής να είναι 
υποχρεωμένος να συγκρίνει δεδομένα και να ερμηνεύσει τις σχέσεις-
αντιθέσεις-αναλογίες-διαφορές των κειμένων», Π.Σ.Λ., Β΄ έκδοση σ. 96) 
μεταξύ κειμένων (διδαγμένων και μη), 

 ερωτήσεις που ανταποκρίνονται στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών 
και μαθητριών. 
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Χρήσιμο είναι να ελέγχεται και η ανταπόκριση των μαθητών/τριών σε 
ερεθίσματα διαθεματικών αντιστοιχιών με άλλα γνωστικά αντικείμενα ή με άλλες 
μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας, μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις (Π.Σ.Λ., Β΄ 
έκδοση σ. 96) .  
 
Έτσι, το εξεταστικό δοκίμιο:  

 Μπορεί να περιλαμβάνει κείμενα από δύο θεματικές ενότητες, με το 
σκεπτικό ότι σε κάθε τετράμηνο διδάσκουμε μιάμιση περίπου 
θεματική ενότητα.  Ωστόσο, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Η 
εξέταση/το δοκίμιο θα μπορούσε να περιορίζεται σε μία μόνο 
ενότητα. 

 Συνεξετάζει, μεταξύ τους, δύο ποιητικά κείμενα ή δύο πεζά κείμενα ή 
ένα ποιητικό με ένα πεζό κείμενο (ένα διδαγμένο/γνωστό και ένα 
αδίδακτο/άγνωστο). 

 Συμπεριλαμβάνει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας, δηλαδή: 
 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης για την αξιολόγηση βασικών 

πυρηνικών γνώσεων γύρω από τα κείμενα (π.χ. για τον 
συγγραφέα, τον τίτλο, το είδος, το ιστορικό περιβάλλον στο 
οποίο αναφέρεται ένα κείμενο κ.λπ.),  

 ερωτήσεις  που αφορούν ένα από τα κείμενα, και τελικά  
 συνθετότερες ερωτήσεις, που προϋποθέτουν, 

σύγκριση/αντιπαραβολή των λογοτεχνικών κειμένων. 
Επίσης: 

 Δίνονται στους μαθητές και μαθήτριες όλα τα γλωσσικά ή 
πραγματολογικά στοιχεία που είναι αναγκαία για την κατανόηση και 
ερμηνεία των κειμένων. 

 Οι μονάδες κατανέμονται στις ερωτήσεις από τον διδάσκοντα, όπως 
αυτός κρίνει σωστότερα. 

 Επειδή ορισμένες από τις ερωτήσεις θα είναι συνθετικές, δεν ενδείκνυται 
να υπάρχει μεγάλος αριθμός ασκήσεων. 

 
Οι ερωτήσεις θα πρέπει να συναρτώνται με τους δείκτες επιτυχίας κάθε βαθμίδας 
και συστάδας/δυάδας τάξεων. 
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ΤΑΞΗ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΙΚΑ – ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 
 

Α. ΝΕΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Ο λόγος  ανάγκη της ψυχής - Κείμενα Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου και 
                                                         Ερωτήσεις-Δραστηριότητες, Βιβλίο εκπαιδευτικού 

Ιστοσελίδα www.nap.pi.ac.cy/ → Λογοτεχνία → Μέση Εκπαίδευση 

Έντυπη/Ηλεκτρονική μορφή - 
Σελίδες  Ι. Κείμενα:  σ. 21 – 65  ΙΙ.  Ερωτήσεις-Δραστηριότητες:  σ. 12 - 28 

 
Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Α/Α Τίτλος / Πηγή Θεματικός πυρήνας 
κειμένου Διαθεματικότητα  Κείμενα για συνανάγνωση Υποστηρικτικό υλικό / σχόλια 

1. Νίκος Καζαντζάκης, "Η 
Νέα Παιδαγωγική"  
 
Κείμενα Ν.Ε.  
Λογοτεχνίας, Α΄ 
Γυμνασίου, ΟΕΔΒ,   
 σ. 92 

Σχολικές αναμνήσεις (η 
εμπειρία της πρώτης μέρας 
στο σχολείο, παλαιότερες 
μορφές σχολικής ζωής και 
παρωχημένες παιδαγωγικές 
μέθοδοι) 

Λογοτεχνία - Γλώσσα Γκιώνης Δ., Τώρα θα δεις…, 
Καστανιώτης, Αθήνα, 1994 (βλ. 
σχετικό απόσπασμα στο αντίστοιχο 
βιβλίο εκπαιδευτικού, σ. 72). 

Βλ. τα σχετικά με το κείμενο 
στο αντίστοιχο βιβλίο 
εκπαιδευτικού. //Για τον 
συγγραφέα, βλ. βιντεοταινία 
(DVD), παραγωγής ΕΤ για ΜΕ, 
κωδ. Β28: Νεοελληνική 
Λογοτεχνία, το 3. Νίκος 
Καζαντζάκης (διάρκεια: 15΄). // 
Γενικά για την ενότητα, βλ. 
βιντεοταινία (DVD), παραγωγής 
Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης 
Ελλάδας (ΕΤ) για Μέση 
Εκπαίδευση (ΜΕ), κωδ. Β45: 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 
(το 1: Εγώ κι εμείς: Σχολείο, 
12΄).// Κινηματογραφική ταινία 
«Ο ψύλλος» του Δ.  Σπύρου. 
 
 

2. Άλκη Ζέη, "Αναµνήσεις 
της Κωνσταντίνας από 
τη Γερµανία" 
 

Σχολικές αναμνήσεις (τα 
μαθητικά χρόνια μιας έφηβης 
σε ένα πολυπολιτισμικό 
γερμανικό σχολείο, 

Λογοτεχνία - Γλώσσα -  
Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή - Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση 

 Βλ. τα σχετικά με το κείμενο 
στο αντίστοιχο βιβλίο 
εκπαιδευτικού. 

http://www.nap.pi.ac.cy/�
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Κείμενα Ν.Ε.  
Λογοτεχνίας, Β΄ 
Γυμνασίου, ΟΕΔΒ,  
 σ. 148   
 
 
 

προσαρμογή σε ξένη χώρα) 

3. Γιώργος Ιωάννου, "Να 
'σαι καλά, δάσκαλε!" 
 
 Κείμενα Ν.Ε.  
Λογοτεχνίας, Β΄ 
Γυμνασίου, ΟΕΔΒ,  
σ. 32 
 

Σχολικές αναμνήσεις (αγάπη 
εκπαιδευτικού για λαϊκή 
παράδοση και γνωριμία 
μαθητών με τον λαογραφικό 
πλούτο)   

Λογοτεχνία - Γλώσσα - 
Λαογραφία 

 Βλ. τα σχετικά με το κείμενο 
στο αντίστοιχο βιβλίο 
εκπαιδευτικού. // 
Το κείμενο μπορεί να 
αξιοποιηθεί και για την ενότητα 
«Λαϊκή παράδοση και 
Λογοτεχνία» 

Επισημάνσεις: Τα  παραπάνω τρία κείμενα εστιάζουν στην πτυχή των σχολικών χρόνων. 
 

 
Γ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 
1) http://www.moec.gov.cy/ → ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ →  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ →  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ→  Υλικό (διδακτική εφαρμογή  με θέμα  «Σχολείο – Σχολική 
ζωή» 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.moec.gov.cy/�
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Θεματική Ενότητα: ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 

Α. ΝΕΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:  Ο λόγος ανάγκη της ψυχής - Κείμενα Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου και  
                                                          Ερωτήσεις-Δραστηριότητες, Βιβλίο εκπαιδευτικού 

Ιστοσελίδα www.nap.pi.ac.cy/ → Λογοτεχνία → Μέση Εκπαίδευση  

Έντυπη/Ηλεκτρονική  μορφή - 
Σελίδες  Ι. Κείμενα:   Α. Δημοτική Ποίηση:  σ. 69 - 95    Β. Μύθοι-Θρύλοι-Παραμύθια:   97 – 129  ΙΙ.  Ερωτήσεις- Δραστηριότητες: σ. 30 - 60 

 
Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Α/Α Τίτλος / Πηγή Θεματικός πυρήνας 
κειμένου Διαθεματικότητα  Κείμενα για συνανάγνωση Υποστηρικτικό υλικό / σχόλια 

1. Λαϊκό παραμύθι, "Το πιο 
γλυκό ψωμί" 
  
Κείμενα Ν.Ε. 
Λογοτεχνίας, Α΄ 
Γυμνασίου, ΟΕΔΒ,  
σ.18 
 

Λαϊκή αφήγηση διδακτικού 
χαρακτήρα (η δυστυχία της 
απραξίας, η σοφία και 
εσωτερική γαλήνη του 
βιοπαλαιστή, το ψωμί ως 
προϊόν και αμοιβή του 
ανθρώπινου μόχθου). 

Λογοτεχνία 
- Oικιακή Οικονομία 
(κατασκευή ψωμιού) 

α) Το ανατολίτικο παραμύθι  
"Ο βασιλιάς και το αηδόνι"  
και  
β) το παραμύθι  
"Ο φτωχός και τα γρόσια"  
(ΚΝΛ Α΄ Γυμν., ΟΕΔΒ, σ.186). 

Βλ. τα σχετικά με το κείμενο 
στο αντίστοιχο βιβλίο 
εκπαιδευτικού. // Για τα λαϊκά 
παραμύθια, βλ. την εισαγωγή 
από το «Το νεοελληνικό λαϊκό 
παραμύθι», Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών 
[Ίδρυμα Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη], σ. 31-181. 

2. Ακριτικό τραγούδι, "Ο 
Διγενής" 
 
Κείμενα Ν.Ε. 
Λογοτεχνίας, Β΄ 
Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, 
σ. 74 
 

Δημοτικό τραγούδι 
- ακριτικό (ο Διγενής ως 
απόλυτο πρότυπο ανδρείας, 
πάλη Διγενή - Χάροντα) 

Λογοτεχνία 
- Ιστορία 
(Βυζαντινή Περίοδος) 
- Μουσική 

 Βλ. τα σχετικά με το κείμενο 
στο αντίστοιχο βιβλίο 
εκπαιδευτικού.  

3. Κλέφτικο τραγούδι, 
"Του Βασίλη" 
 
Κείμενα Ν.Ε. 
Λογοτεχνίας, Β΄ 

Δημοτικό τραγούδι 
- κλέφτικο (ο κλέφτης ως 
πρότυπο ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας  και ελεύθερης 
ζωής) 

Λογοτεχνία 
- Ιστορία 
(Περίοδος 
Τουρκοκρατίας) 
- Μουσική 

"Ένας αϊτός περήφανος"  
(ΚΝΛ Α΄ Γυμν., ΟΕΔΒ, σ. 72). 

Βλ. τα σχετικά με το κείμενο 
στο αντίστοιχο βιβλίο 
εκπαιδευτικού.  

http://www.nap.pi.ac.cy/�
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Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, 
σ. 75 
 

4. Δημοτικό τραγούδι της 
ξενιτιάς "Ξενιτεμένο μου 
πουλί" 
 
Κείμενα Ν.Ε. 
Λογοτεχνίας, Β΄ 
Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, 
σ. 127 
 

Δημοτικό τραγούδι 
- της ξενιτιάς 
(η θλίψη όσων μένουν πίσω 
για τους ξενιτεμένους τους)   

Λογοτεχνία 
- Γλώσσα 
- Μουσική 
- Αρχαία Γραμματεία 
(Οδύσσεια: θεσμός 
φιλοξενίας, πλανεύτρα 
δύναμη ξενιτιάς) 

Συνανάγνωση - συγκριτική εξέταση με 
το "Θέλω να πα στην ξενιτιά" (ΚΝΛ Β΄ 
Γυμν., ΟΕΔΒ, σ. 126) και ανάδειξη της  
συμπληρωματικής λειτουργίας των 
δύο κειμένων: οι δύο εκδοχές του 
πόνου που προκαλεί ο ξενιτεμός, γι΄ 
αυτούς που φεύγουν και γι' αυτούς 
που μένουν. 

Βλ. τα σχετικά με το κείμενο 
στο αντίστοιχο βιβλίο 
εκπαιδευτικού. // Ακρόαση του 
μελοποιημένου ποιήματος 
(μπορεί, επομένως, ευκολότερα 
να ιδωθεί ολιστικά το είδος του 
δημοτικού τραγουδιού). 
//Ακρόαση του 
δωδεκανησιακού τραγουδιού 
"Τζιβαέρι". 

5. Δημοτικό τραγούδι, 
"Κοιμήσου αστρί"  
  
Κείμενα Ν.Ε. 
Λογοτεχνίας, Γ΄ 
Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, 
σ. 9 

Δημοτικό τραγούδι - 
νανούρισμα: σύγχρονη 
εκδοχή παλιού τραγουδιού, με 
όλα τα τυπικά στοιχεία της 
δημοτικής ποίησης 
(τρυφερότητα και 
προσδοκίες της μάνας για το 
παιδί της) 

Λογοτεχνία - Λαογραφία 
- Γεωγραφία - Οικιακή 
Οικονομία 

α) Το νανούρισμα "Να μου το πάρεις 
ύπνε μου" (ΚΝΛ Γ΄ Γυμν., ΟΕΔΒ, σ. 8) 
// β) Το κυπριακό νανούρισμα "Αγιά 
Μαρίνα τζιαί τζυρά" (μελοποιημένο). 
// γ) Συνεξέταση με μια έντεχνη 
δημιουργία, ενός νεοτερικού ποιητή: 
Γ. Ρίτσος, "Πρωινό άστρο" (ΚΝΛ Α΄ 
Γυμν., ΟΕΔΒ, σ.168). 
 

Βλ. τα σχετικά με το κείμενο 
στο αντίστοιχο βιβλίο 
εκπαιδευτικού. 

6. Δημοτικό τραγούδι, 
"Του γιοφυριού της 
Άρτας"  
 
Κείμενα Ν.Ε. 
Λογοτεχνίας, Γ΄ 
Γυμνασίου, ΟΕΔΒ,  
σ.12 

Δημοτικό τραγούδι - 
παραλογή, με όλα τα τυπικά 
στοιχεία (οι θυσίες που 
απαιτούνται για τα μεγάλα 
έργα, η δύναμη της κατάρας, η 
αδερφική αγάπη) 

Λογοτεχνία - Λαογραφία 
- Αρχαία Γραμματεία  - 
Θρησκευτικά  - 
Γεωγραφία &Τεχνολογία 
(τοποθεσία, λειτουργία 
και σημασία γεφυριών) 

Αναφορές & σχετικά αποσπάσματα 
που εξετάζουν α) το θέμα της θυσίας: 
Αρχαία Γραμματεία ("Ιφιγένεια εν 
Αυλίδι"), Θρησκευτικά (θυσία Ισαάκ), 
Λογοτεχνία (Β. Κορνάρου "Η θυσία 
του Αβραάμ") και β) το θέμα της 
αδερφικής αγάπης:  Αρχαία 
Γραμματεία ("Αντιγόνη", "Ιφιγένεια εν 
Ταύροις"). 
 

Βλ. τα σχετικά με το κείμενο 
στο αντίστοιχο βιβλίο 
εκπαιδευτικού. // 

 
Γ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 
1) http://www.moec.gov.cy/→ Εκπαιδευτικό σύστημα  → Μέση Εκπαίδευση → Εκπαιδευτικό υλικό → Συνέδρια/Σεμινάρια → Φιλολογικά θέματα → Λογοτεχνία → 
Διδακτική πρόταση Α΄ Γυμνασίου 
 
2) www.nap.pi.ac.cy/  → Λογοτεχνία → Μέση Εκπαίδευση → Εκπαιδευτικό υλικό → Διδακτικές προτάσεις 

 
 

http://www.moec.gov.cy/�
http://www.nap.pi.ac.cy/�
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Θεματική Ενότητα: ΧΙΟΥΜΟΡ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 
 

Α. ΝΕΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Ο λόγος  ανάγκη της ψυχής - Κείμενα Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου και  
                                                         Ερωτήσεις-Δραστηριότητες, Βιβλίο εκπαιδευτικού 

Ιστοσελίδα www.nap.pi.ac.cy/ → Λογοτεχνία → Μέση Εκπαίδευση  

Έντυπη/Ηλεκτρονική μορφή - 
Σελίδες Ι. Κείμενα: σ. 133 – 181   ΙΙ. Ερωτήσεις-Δραστηριότητες:  σ. 63 - 81 

 
Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Α/Α Τίτλος / Πηγή Θεματικός πυρήνας 
κειμένου Διαθεματικότητα  Κείμενα για συνανάγνωση Υποστηρικτικό υλικό / σχόλια 

Για την ενότητα αυτή δεν ανιχνεύθηκε υλικό στα υφιστάμενα εγχειρίδια.  Υπάρχουν μόνο κάποιες  χιουμοριστικές αναφορές σε ορισμένα κείμενα, όπως  λ.χ. στα κείμενα 
"Η Νέα Παιδαγωγική"  του Ν. Καζαντζάκη και «Οι πιτσιρίκοι» του Δ. Ψαθά. 
 

 
Γ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.nap.pi.ac.cy/�
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Επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό Λογοτεχνίας (γραμματολογικοϊστορική κατάταξη) 
 

1α. Νεοελληνική Λογοτεχνία 
 

A/A Λέξη-κλειδί Είδος εκπαιδευτικού 
υλικού  Πηγή - τίτλος Γενικά σχόλια /πληροφορίες 

 1. Ποίηση  Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης Ελλάδας 
(ΕΤ) για Μέση Εκπαίδευση (ΜΕ), κωδ. Β47: Τι 
είναι ποίηση; (διάρκεια:19΄) 

Οι βιντεοταινίες παραγωγής Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης 
Ελλάδας (ΕΤ), εκτός ότι μπορούν να αποσταλούν δωρεάν στα 
σχολεία κατόπιν παραγγελίας, διατίθενται πλέον και online 
στην ιστοσελίδα http://www.edutv.gr Στην ιστοσελίδα αυτή 
υπάρχει η δυνατότητα προβολής αλλά και λήψης  των ταινιών. 

 2. Δημοτικό τραγούδι Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Δημοτικό τραγούδι, 
Του νεκρού αδελφού 

Το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (ΨΕΠ) για τα Ελληνικά 
(Λυκείου) έχει αποσταλεί στα σχολεία, ενώ παράλληλα 
διατίθεται online στην εκπαιδευτική πύλη  
https://www.dias.ac.cy (Διαδικτυακό Σχολείο [ΔΙ.Α.Σ]). Προς το 
παρόν είναι προσβάσιμο για ορισμένα μόνο σχολεία, αλλά 
προσεχώς θα είναι ελεύθερη η πρόσβαση για όλους τους 
ενδιαφερόμενους. 

 3. Λαϊκή στιχουργική 
παράδοση 
(ρεμπέτικο 
τραγούδι) 

Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΕΤ για ΜΕ, κωδ. Β61: Η μουσική στην 
Ελλάδα, Ρεμπέτικο (διάρκεια:15΄) 

Τα βιβλία εκπαιδευτικού για τα λογοτεχνικά βιβλία Γυμνασίου 
- Λυκείου (εκδ. Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων) 
διατίθενται online στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ): http://www.pi.ac.cy >  ΥΑΠ > 
Οικοσελίδα ΥΑΠ > Τελευταίες ανακοινώσεις: Υποστηρικτικό 
υλικό για τα λογοτεχνικά βιβλία Γυμνασίου - Λυκείου.  

 4. Β. Κορνάρος Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Β. Κορνάρου, 
Ερωτόκριτος (Μονομαχία Κρητικού και 
Καραμανίτη) 
 

 

 5. Δ. Σολωμός Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου 
(ΠΙΚ), κωδ. ΠΒ25: Το φως στην ποίηση του 
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Διονύσιου Σολωμού (διάρκεια: 15΄) 
 

 6. Δ. Σολωμός Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΕΤ για ΜΕ, κωδ. Β19: Διονύσιος 
Σολωμός (διάρκεια: 27΄) 
 

  

 7. Δ. Σολωμός Διδακτικό σενάριο - 
μαθησιακή 
δραστηριότητα 

http://www.e-epimorfosi.ac.cy  > e-yliko > e-
yliko > download υλικό: επιμορφωτικό 
υποστηρικτικό υλικό για την ενσωμάτωση των 
ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Νέα Ελληνικά - 
Διαδίκτυο, για Μέση Γενική  Εκπαίδευση, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 2008 : 
Αφιέρωμα στο Διονύσιο Σολωμό (αναπτυγμένη 
δραστηριότητα αρ. 1, σ. 65-75) 
 

  

 8. Δ. Σολωμός Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Δ. Σολωμού, 
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι 
 

  

 9. Α. Κάλβος Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΕΤ για ΜΕ, κωδ. Β26: το γ) Ανδρέας 
Κάλβος (διάρκεια:14΄) 
 

  

 10. Κ. Παλαμάς Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Κ. Παλαμάς, Ο 
δωδεκάλογος του γύφτου 
 

  

     
11. 

Αλ. Παπαδιαμάντης Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Αλ.Παπαδιαμάντη, Το 
Μοιρολόγι της φώκιας 
 

  

 12. Αλ. Παπαδιαμάντης Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΠΙΚ, κωδ. ΠΒ16: "Το μυρολόγι της 
φώκιας" Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη (διάρκεια: 
14΄) 

  

 13. Αλ. Παπαδιαμάντης Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΠΙΚ, κωδ. ΠΒ17: "Η σεληνοφεγγής 
νυξ" στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη (διάρκεια: 
19΄) 

  

 14. Αλ. Παπαδιαμάντης Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΠΙΚ, κωδ. ΠΒ22: Το σπίτι του 
Παπαδιαμάντη, Ο τόπος της ταπεινότητας 
(διάρκεια: 8΄)   
 

  

 15. Αλ. Παπαδιαμάντης Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΕΤ για ΜΕ, κωδ. Β28: Νεοελληνική 
Λογοτεχνία, το 1. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 
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(διάρκεια: 25΄) 
 

 16. Αλ. Παπαδιαμάντης Βιβλίο εκπαιδευτικού http://www.pi.ac.cy (ιστοσελίδα ΠΙΚ) >  ΥΑΠ 
(Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων) > 
Οικοσελίδα ΥΑΠ > Τελευταίες ανακοινώσεις: 
Υποστηρικτικό υλικό για τα λογοτεχνικά βιβλία 
Γυμνασίου - Λυκείου (βιβλία εκπαιδευτικού), Αλ. 
Παπαδιαμάντη, Διηγήματα 
 

  

 17. Κ.Π.Καβάφης Πρόγραμμα ήχου-
εικόνας (σε DVD) 

Παραγωγή ΠΙΚ, κωδ. ΗΕΒ19: Κ. Π. Καβάφης, Ο 
Ποιητής του μείζονος Ελληνισμού (διάρκεια: 12΄) 
 

  

 18. Κ.Π.Καβάφης Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΠΙΚ, κωδ. ΠΒ21: K.Π. Καβάφης, 
Εγκλεισμός και Παγίδευση (διάρκεια: 18΄) 
 

  

 19. Κ.Π.Καβάφης Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΠΙΚ, κωδ. ΠΒ23: Το σπίτι του 
Κωνσταντίνου Καβάφη, Ο κλειστός τόπος της 
μοναχικότητας (διάρκεια: 10΄)   
 

  

 20. Κ.Π.Καβάφης Διδακτικό σενάριο - 
μαθησιακή 
δραστηριότητα 

http://www.e-epimorfosi.ac.cy  > e-yliko > e-
yliko > download υλικό: επιμορφωτικό 
υποστηρικτικό υλικό για την ενσωμάτωση των 
ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Νέα Ελληνικά - 
Διαδίκτυο, για Μέση Γενική  Εκπαίδευση, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 2008 : 
Γνωριμία με το έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη 
(αναπτυγμένη δραστηριότητα αρ. 4, σ. 95-100) 

  

 21. Κ.Π.Καβάφης  Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Κ.Π. Καβάφη, Ιθάκη 
 

  

 22. Άγγ. Σικελιανός Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΕΤ για ΜΕ, κωδ. Β28: Νεοελληνική 
Λογοτεχνία, το 4. ΄Αγγελος Σικελιανός (διάρκεια: 
15΄)   
 

  

 23. Άγγ. Σικελιανός Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΕΤ για ΜΕ, κωδ. Β40: Οι Έλληνες 
ποιητές του εικοστού αιώνα, το 2. Άγγελος 
Σικελιανός (διάρκεια: 15΄)  
 

  

 24. Άγγ. Σικελιανός Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Α. Σικελιανού, Ιερά 
Οδός 
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 25. Κ. Καρυωτάκης Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΕΤ για ΜΕ, κωδ. Β80: Κώστας 

Καρυωτάκης, ο επαναστατημένος ποιητής 
(διάρκεια: 14΄) 
 

  

 26. Κ. Καρυωτάκης Διδακτικό σενάριο - 
μαθησιακή 
δραστηριότητα 

http://www.e-epimorfosi.ac.cy  > e-yliko > e-
yliko > download υλικό: επιμορφωτικό 
υποστηρικτικό υλικό για την ενσωμάτωση των 
ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Νέα Ελληνικά - 
Διαδίκτυο, για Μέση Γενική  Εκπαίδευση, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 2008 :Τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ποίησης του Κ. 
Καρυωτάκη (αναπτυγμένη δραστηριότητα αρ. 2, 
σ. 77-87) 
 

  

 27. Κ. Καρυωτάκης Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Κ.Γ. Καρυωτάκη, Στο 
Άγαλμα της Ελευθερίας που φωτίζει τον κόσμο 
 

  

 28. Κ. Θεοτόκης Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Κων. Θεοτόκη, Η τιμή 
και το χρήμα 
 

  

 29. Κ. Θεοτόκης Βιβλίο εκπαιδευτικού http://www.pi.ac.cy (ιστοσελίδα ΠΙΚ) >  ΥΑΠ 
(Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων) > 
Οικοσελίδα ΥΑΠ > Τελευταίες ανακοινώσεις: 
Υποστηρικτικό υλικό για τα λογοτεχνικά βιβλία 
Γυμνασίου - Λυκείου (βιβλία εκπαιδευτικού), Κ. 
Θεοτόκη, Η τιμή και το χρήμα 
 

  

 30. Ν. Καζαντζάκης Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΕΤ για ΜΕ, κωδ. Β28: Νεοελληνική 
Λογοτεχνία, το 3. Νίκος Καζαντζάκης (διάρκεια: 
15΄) 
 

  

 31. Γ. Σεφέρης Πρόγραμμα ήχου-
εικόνας (σε DVD) 

Παραγωγή ΠΙΚ, κωδ. ΗΕΒ12: Γιώργου Σεφέρη, 
Σαλαμίνα της Κύπρος (διάρκεια: 8΄) 
 

  

 32. Γ. Σεφέρης Πρόγραμμα ήχου-
εικόνας (σε DVD) 

Παραγωγή ΠΙΚ, κωδ. ΗΕΒ16: O Σεφέρης στην 
Κύπρο - Μια περιδιάβαση (διάρκεια:27΄) 
 

  

 33. Γ. Σεφέρης Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΠΙΚ, κωδ. ΠΒ26: Ελένη (Γ. Σεφέρης) -   
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(διάρκεια:10΄) 
 

 34. Γ. Σεφέρης Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Γ. Σεφέρη, Ελένη 
 

  

 35. Γ. Σεφέρης Πρόγραμμα ήχου-
εικόνας (σε DVD) 

Παραγωγή ΠΙΚ, κωδ. ΗΕΒ26: Γιώργου Σεφέρη, 
Επί Ασπαλάθων (διάρκεια: 6΄) 

  

 36. Γ. Σεφέρης Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Γ. Σεφέρη, Επί 
Ασπαλάθων 
 

  

 37. Γ. Σεφέρης Διδακτικό σενάριο - 
μαθησιακή 
δραστηριότητα 

http://www.e-epimorfosi.ac.cy  > e-yliko > e-
yliko > download υλικό: επιμορφωτικό 
υποστηρικτικό υλικό για την ενσωμάτωση των 
ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Νέα Ελληνικά - 
Διαδίκτυο, για Μέση Γενική  Εκπαίδευση, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 2008 : 
Γνωριμία με τον ποιητή Γιώργο Σεφέρη («Επί 
Ασπαλάθων…», αναπτυγμένη δραστηριότητα αρ. 
3, σ. 89-94) 
 

  

 38. Γ. Σεφέρης Ψηφιακός φάκελος - 
διδακτικές 
δραστηριότητες 

http://www.ekebi.gr (ιστοσελίδα Εθνικού 
Κέντρου Βιβλίου) > 
http://www.ekebi.gr/fakeloi/seferis/index2.htm
: φάκελος με τίτλο "Ταξιδεύοντας με τον Γιώργο 
Σεφέρη" 
 

  

 39. Ν. Εγγονόπουλος & 
Α. Εμπειρίκος 

Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΕΤ για ΜΕ, κωδ. Β40: Οι Έλληνες 
ποιητές του εικοστού αιώνα, το 1. Εγγονόπουλος 
- Εμπειρίκος (διάρκεια: 15΄) 
 

  

 40. Ν. Εγγονόπουλος & 
Α. Εμπειρίκος 

Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΕΤ για ΜΕ, κωδ. Β26: το β) 
Εγγονόπουλος - Εμπειρίκος (διάρκεια: 15΄) 
 

  

 41. Ν. Εγγονόπουλος Πρόγραμμα ήχου-
εικόνας (σε DVD) 

Παραγωγή ΠΙΚ, κωδ. ΗΕΒ25: Νίκου 
Εγγονόπουλου, Νέα περί του θανάτου του 
Ισπανού ποιητή Φ. Γ. Λόρκα (διάρκεια: 6΄)  

  

 42. Οδ. Ελύτης Πρόγραμμα ήχου-
εικόνας (σε DVD) 

Παραγωγή ΠΙΚ, κωδ. ΗΕΒ27: Οδυσσέα Ελύτη, 
Πορεία προς το Μέτωπο (διάρκεια: 12΄) 
 

  

 43. Οδ. Ελύτης Πρόγραμμα ήχου- Παραγωγή ΠΙΚ, κωδ. ΗΕΒ11: Ωδή στον   
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εικόνας (σε DVD) Αρχάγγελο του Αιγαίου, Μια παραγωγή για τον 
Οδυσσέα Ελύτη (διάρκεια: 38΄) 
 

 44. Οδ. Ελύτης Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΕΤ για ΜΕ, κωδ. Β26: α) Το άξιον εστί 
(1. Η Γένεσις 19΄, 2. Τα πάθη 16΄, 3. Το 
Δοξαστικόν 12΄) 
 

  

 45. Οδ. Ελύτης Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Ο. Ελύτης, Το Άξιον 
Εστί [...Τα Πάθη (Ψαλμός Β’)] 
 

  

 46. Οδ. Ελύτης Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Ο. Ελύτης, Τα Πάθη 
(άσμα δ’) 
 

  

 47. Οδ. Ελύτης Διδακτικό σενάριο - 
μαθησιακή 
δραστηριότητα 

http://www.e-epimorfosi.ac.cy  > e-yliko > e-
yliko > download υλικό: επιμορφωτικό 
υποστηρικτικό υλικό για την ενσωμάτωση των 
ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία: Νέα Ελληνικά - 
Διαδίκτυο, για Μέση Γενική  Εκπαίδευση, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 2008 : 
Οδυσσέας Ελύτης (συνοπτική δραστηριότητα αρ. 
7, σ. 26) 
 

  

 48. Οδ. Ελύτης Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Οδ. Ελύτη, Η τρελή 
Ροδιά 
 

  

 49. Γ. Ρίτσος Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΠΙΚ, κωδ. ΠΒ15: «Η διάσταση του 
θανάτου» στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου 
(διάρκεια: 21΄) 
 

  

 50. Γ. Ρίτσος Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΕΤ για ΜΕ, κωδ. Β28: Νεοελληνική 
Λογοτεχνία, το 5. Γιάννης Ρίτσος (διάρκεια: 15΄) 
 

  

 51. Γ. Ρίτσος Επιλογή ιστοσελίδων 
για τον ποιητή 

http://www.moec.gov.cy  (ιστοσελίδα ΥΠΠ) > 
Μέση Εκπαίδευση > Εκπαιδευτικό υλικό > Νέα 
Ελληνικά Λυκείου > Εκπαιδευτικό υλικό: Γιάννης 
Ρίτσος και Διαδίκτυο  
 

  

 52. Γ. Ρίτσος Ψηφιακό Εκπαιδευτικό https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο   
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Περιεχόμενο (ΨΕΠ) (ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Γ. Ρίτσος, 
Αποχαιρετισμός 
 

 53. Στρ. Μυριβήλης Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΕΤ για ΜΕ, κωδ. Β28: Νεοελληνική 
Λογοτεχνία, το 2. Στρατής Μυριβήλης (διάρκεια: 
15΄) 

  

 54. Στρ. Μυριβήλης Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Στρατή Μυριβήλη, Η 
Ζωή εν Τάφω [Η μυστική παπαρούνα] 
 

  

 55. Η. Βενέζης Βιβλίο εκπαιδευτικού http://www.pi.ac.cy (ιστοσελίδα ΠΙΚ) >  ΥΑΠ 
(Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων) > 
Οικοσελίδα ΥΑΠ > Τελευταίες ανακοινώσεις: 
Υποστηρικτικό υλικό για τα λογοτεχνικά βιβλία 
Γυμνασίου - Λυκείου (βιβλία εκπαιδευτικού), H. 
Βενέζη, Αιολική Γη 
 

  

 56. Κ. Πολίτης Εκπαιδευτικό υλικό http://www.moec.gov.cy  (ιστοσελίδα ΥΠΠ) > 
Μέση Εκπαίδευση > Εκπαιδευτικό υλικό > Νέα 
Ελληνικά Λυκείου > Εκπαιδευτικό υλικό  - 
Λογοτεχνικά βιβλία: Ερόικα (Κοσμάς Πολίτης) 

  

 57. Γ. Θεοτοκάς Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Γ. Θεοτοκάς, Αργώ 
 

  

 58. Ν. Καββαδίας Επιλογή ιστοσελίδων 
για τον ποιητή 

http://www.moec.gov.cy  (ιστοσελίδα ΥΠΠ) > 
Μέση Εκπαίδευση > Εκπαιδευτικό υλικό > Νέα 
Ελληνικά Λυκείου > Εκπαιδευτικό υλικό: Ο Νίκος 
Καββαδίας στο διαδίκτυο  
 

  

 59. Μ. Αναγνωστάκης Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Μανόλη 
Αναγνωστάκη, «Θεσσαλονίκη, μέρες του 1969 
μ.Χ.» 
 

  

 60. Δ. Χατζής Βιβλίο εκπαιδευτικού http://www.pi.ac.cy (ιστοσελίδα ΠΙΚ) >  ΥΑΠ 
(Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων) > 
Οικοσελίδα ΥΑΠ > Τελευταίες ανακοινώσεις: 
Υποστηρικτικό υλικό για τα λογοτεχνικά βιβλία 
Γυμνασίου - Λυκείου (βιβλία εκπαιδευτικού), Δ. 
Χατζή, Tο Διπλό Βιβλίο 
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 61. Δ. Χατζής Βιβλίο εκπαιδευτικού http://www.pi.ac.cy (ιστοσελίδα ΠΙΚ) >  ΥΑΠ 
(Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων) > 
Οικοσελίδα ΥΑΠ > Τελευταίες ανακοινώσεις: 
Υποστηρικτικό υλικό για τα λογοτεχνικά βιβλία 
Γυμνασίου - Λυκείου (βιβλία εκπαιδευτικού), Δ. 
Χατζής, Το τέλος της μικρής μας πόλης 
 

  

 62. Α. Σαμαράκης Βιβλίο εκπαιδευτικού http://www.pi.ac.cy (ιστοσελίδα ΠΙΚ) >  ΥΑΠ 
(Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων) > 
Οικοσελίδα ΥΑΠ > Τελευταίες ανακοινώσεις: 
Υποστηρικτικό υλικό για τα λογοτεχνικά βιβλία 
Γυμνασίου - Λυκείου (βιβλία εκπαιδευτικού), Α. 
Σαμαράκη, Η Κόντρα 
 

  

 63. Μ. Ιορδανίδου Οπτικοακουστικό υλικό http://www.moec.gov.cy  (ιστοσελίδα ΥΠΠ) > 
Μέση Εκπαίδευση > Εκπαιδευτικό υλικό > Νέα 
Ελληνικά Γυμνασίου > Εκπαιδευτικό υλικό: 
"Λωξάντρα", Μ. Ιορδανίδου   
 

  

 64. Μ. Λυμπεράκη Βιβλίο εκπαιδευτικού http://www.pi.ac.cy (ιστοσελίδα ΠΙΚ) >  ΥΑΠ 
(Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων) > 
Οικοσελίδα ΥΑΠ > Τελευταίες ανακοινώσεις: 
Υποστηρικτικό υλικό για τα λογοτεχνικά βιβλία 
Γυμνασίου - Λυκείου (βιβλία εκπαιδευτικού), Μ. 
Λυμπεράκη, Τα ψάθινα καπέλα 
 

  

 65. Θ. Βαλτινός Βιβλίο εκπαιδευτικού http://www.pi.ac.cy (ιστοσελίδα ΠΙΚ) >  ΥΑΠ 
(Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων) > 
Οικοσελίδα ΥΑΠ > Τελευταίες ανακοινώσεις: 
Υποστηρικτικό υλικό για τα λογοτεχνικά βιβλία 
Γυμνασίου - Λυκείου (βιβλία εκπαιδευτικού), Θ. 
Βαλτινός, Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη, βιβλίο 
πρώτο: Αμερική 
 

  

 66. Μ. Χάκκας Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Μ.Χάκκας, Το ψαράκι 
της γυάλας 
 

  

 67. Γ. Χειμωνάς Βιντεοταινία (DVD) Παραγωγή ΕΤ για ΜΕ, κωδ. Β28: Νεοελληνική 
Λογοτεχνία, το 6. Γιώργος Χειμωνάς 
(διάρκεια:13΄) 
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1β. Κυπριακή λογοτεχνική παραγωγή 

 
A/A Λέξη-κλειδί Είδος εκπαιδευτικού 

υλικού Πηγή - τίτλος Γενικά σχόλια /πληροφορίες 

 1. Β. Μιχαηλίδης Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Β. Μιχαηλίδη, Η 9η 
Ιουλίου 1821 εν Λευκωσία Κύπρου 

Το εκπαιδευτικό υλικό για την κυπριακή λογοτεχνική 
παραγωγή καταγράφεται ξεχωριστά από το υπόλοιπο για 
πρακτικούς μόνο λόγους (για διευκόλυνση των 
εκπαιδευτικών), καθώς θεωρούμε ότι η παραγωγή αυτή 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
και οργανικό κομμάτι του κοινού λογοτεχνικού κορμού. 

 2. Θ. Πιερίδης Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Θ.Πιερίδης, Κυπριακή 
Συμφωνία 
 

  

 3. Κ. Μόντης Βιβλίο εκπαιδευτικού  http://www.pi.ac.cy (ιστοσελίδα ΠΙΚ) >  ΥΑΠ 
(Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων) > 
Οικοσελίδα ΥΑΠ > Τελευταίες ανακοινώσεις: 
Υποστηρικτικό υλικό για τα λογοτεχνικά βιβλία 
Γυμνασίου - Λυκείου (βιβλία εκπαιδευτικού), Κ. 
Μόντη, Ο αφέντης Μπατίστας και τ’ άλλα 

  

 4. Π. Μηχανικός Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Π. Μηχανικός, 
Ονήσιλος 
 

  

 5. Γ.Φ.Πιερίδης Οπτικοακουστικό υλικό http://www.moec.gov.cy  (ιστοσελίδα ΥΠΠ) > 
Μέση Εκπαίδευση > Εκπαιδευτικό υλικό > Νέα 
Ελληνικά Γυμνασίου > Εκπαιδευτικό υλικό: 
Γ.Φ.Πιερίδης: Αναδρομή στη ζωή και το έργο του 
 

  

 6. Γ.Φ.Πιερίδης Βιβλίο εκπαιδευτικού http://www.pi.ac.cy (ιστοσελίδα ΠΙΚ) >  ΥΑΠ 
(Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων) > 
Οικοσελίδα ΥΑΠ > Τελευταίες ανακοινώσεις: 
Υποστηρικτικό υλικό για τα λογοτεχνικά βιβλία 
Γυμνασίου - Λυκείου (βιβλία εκπαιδευτικού), Γ. 
Φιλίππου Πιερίδη, Ο καιρός της δοκιμασίας 

  

 7. Κ. Χαραλαμπίδης Ψηφιακό Εκπαιδευτικό 
Περιεχόμενο (ΨΕΠ) 

https://www.dias.ac.cy, Διαδικτυακό Σχολείο 
(ΔΙ.Α.Σ), ΨΕΠ για Ελληνικά, Κ. Χαραλαμπίδης, Στα 
στέφανα της κόρης του 
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2. Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 

 
A/A Λέξη-κλειδί Είδος εκπαιδευτικού 

υλικού Πηγή - τίτλος Γενικά σχόλια /πληροφορίες 

 1. Α. Π. Τσέχοφ Βιβλίο εκπαιδευτικού http://www.pi.ac.cy (ιστοσελίδα ΠΙΚ) >  ΥΑΠ 
(Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων) > 
Οικοσελίδα ΥΑΠ > Τελευταίες ανακοινώσεις: 
Υποστηρικτικό υλικό για τα λογοτεχνικά βιβλία 
Γυμνασίου - Λυκείου (βιβλία εκπαιδευτικού), Α. 
Π. Τσέχοφ, Διηγήματα 
 

  

 2. Α. Σαιντ Εξυπερύ Βιβλίο εκπαιδευτικού http://www.pi.ac.cy (ιστοσελίδα ΠΙΚ) >  ΥΑΠ 
(Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων) > 
Οικοσελίδα ΥΑΠ > Τελευταίες ανακοινώσεις: 
Υποστηρικτικό υλικό για τα λογοτεχνικά βιβλία 
Γυμνασίου - Λυκείου (βιβλία εκπαιδευτικού), Α. 
Σαιντ Εξυπερύ, Ο μικρός πρίγκιπας 
 

  

 3. Α. Σαιντ Εξυπερύ Ψηφιακός δίσκος (CD 
ROM) 

ψηφιακός δίσκος (CD ROM): Ο μικρός πρίγκιπας, 
εκδ. Πατάκης 
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