
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 13203/Δ2 
   Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Λογο-

τεχνίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. γ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 

(Α’  167), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο  7 του 
ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 188).

2. Την υποπ. ββ της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πει-
ραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 118).

3. Το άρθρο 175 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του 
Σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 136).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08.01.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

9. Την υπό στοιχεία 104671/ΓΔ4/27.09.2021 απόφαση 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πιλοτική 
Εφαρμογή Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Β’ 4003).

10. Την υπ’ αρ. 65/08.12.2022 πράξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/74/9398/B1/27.01.2023 εισήγηση του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον
Το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Λογοτε-

χνίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου ορίζεται ως εξής:
Α. Φυσιογνωμία
Τι είναι η λογοτεχνία
Η λογοτεχνία ως έκφραση της ανθρώπινης δημιουργι-

κότητας αποτελεί γλώσσα παρεκκλίνουσα, γλώσσα μέσα 
στη γλώσσα. Συνιστά σύνθετη μορφή επικοινωνίας, κα-
θώς παρακάμπτει τους αυτοματισμούς του καθημερινού 
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λόγου, αναδεικνύει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του 
γλωσσικού κώδικα και εμπλουτίζει το σημασιακό και ιδε-
ολογικό του περιεχόμενο. Η λογοτεχνία είναι μια πνευ-
ματική περιπέτεια διεύρυνσης των ορίων της ατομικής 
και κοινωνικής ταυτότητας που ανανεώνει συνεχώς τα 
υπάρχοντα γλωσσικά υλικά και παράγει νέα, μορφοποι-
ώντας ιδέες και συναισθήματα.

Ως πολιτισμικό πεδίο επιτρέπει στον άνθρωπο να αντι-
ληφθεί τη ζωή στην πολλαπλότητά της. Ο λογοτεχνικός 
λόγος συμπυκνώνει και αναπλάθει το ανθρώπινο βίωμα, 
κατά τρόπο που δημιουργεί νέα πεδία πρόσληψης της 
κοινωνικής πραγματικότητας, ενώ διασώζει το ατομικό 
και το μετατρέπει σε καθολικό. Ο λόγος των κειμένων 
απηχεί, μορφοποιεί, τροποποιεί και ανασυνθέτει την κοι-
νωνική εμπειρία ατόμων και ομάδων. Η λογοτεχνία απο-
δίδει δημιουργικά την ιστορική μνήμη στη διυποκειμενι-
κή της θεώρηση και εγγράφει φανερές και λανθάνουσες 
ιδεολογικές στάσεις, ελέγχοντας ή και ανατρέποντάς τες 
μέσω της τέχνης του λόγου.

Η επαφή με τη λογοτεχνία, η ανάγνωση, συνιστά «δη-
μιουργική πράξη», καθώς ισοδυναμεί με μια πολύπλοκη 
διαδικασία διαλόγου με το αξιακό πεδίο του κειμένου. 
Η λογοτεχνία είναι έκφραση πολιτισμού που τέρπει, συ-
γκινεί και παρέχει τη γνώση της ιστορικής εξέλιξης μέσω 
μιας ανθρωπομορφικής και μυθοπλαστικής απεικόνισης 
του κοινωνικού γεγονότος. Αποτυπώνει με τόλμη τις κοι-
νωνικές εξελίξεις, προωθεί αλλαγές σε όλους τους τομείς 
του ανθρώπινου βίου, ενώ αφομοιώνει τις λογοτεχνικές 
τάσεις και ενστάσεις κάθε εποχής παράγοντας νέες μορ-
φές δημιουργικής έκφρασης.

Η λογοτεχνία ως μορφωτικό αγαθό
Η παρουσία της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκ-

παίδευση, ειδικότερα στο Γυμνάσιο, αποσκοπεί στην 
ενεργό εμπλοκή των μαθητών/-τριών με την εμπειρία 
της ανάγνωσης. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους/στις 
μαθητές/-τριες, αναγνώστες/-στριες και τα λογοτεχνικά 
κείμενα είναι πολύμορφη, όσο και ο διάλογος ανάμεσα 
στους/στις εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/-τριες. 
Μέσω της λογοτεχνικής ανάγνωσης και γραφής οι μα-
θητές/-τριες εκφράζουν τις βαθύτερες συναισθηματικές 
ανάγκες τους και δραστηριοποιούνται κοινωνικά σε ένα 
συνεργατικό και παραγωγικό περιβάλλον μάθησης.

Συγκεκριμένα, η συνάντηση των μαθητών/-τριών με 
λογοτεχνικά έργα κινητοποιεί τη φαντασία τους που συ-
νυφαίνεται με τη διανοητική και συναισθηματική τους 
ολοκλήρωση και συμβάλλει στην ανάπτυξη κριτικής 
στάσης. Η επαφή με τα λογοτεχνικά κείμενα αναδεικνύ-
ει την ερμηνευτική ετερογένεια με την καλλιέργεια της 
ατομικής αλληλεπίδρασης των μαθητών/-τριών με το 
κείμενο και την ενίσχυση της αναγνωστικής ανταπόκρι-
σής τους, που οδηγεί στην προσωπική έκφραση.

Η ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων οδηγεί στη 
σταδιακή μετατροπή της σχολικής τάξης σε «κοινότη-
τα αναγνωστών». Με αυτόν τον τρόπο προεκτείνει, σε 
επίπεδο συλλογικής επεξεργασίας, τις ιδέες του κειμέ-
νου και τις εμπλουτίζει με τις προσωπικές γνώσεις, τα 
βιώματα ή τις «μνημονικές αποσκευές» της. Η αισθητική 
ανάγνωση ενισχύεται, καθώς οι μαθητές/-τριες, αναγνώ-

στες/-στριες εκλαμβάνουν το λογοτεχνικό κείμενο ως 
ενότητα μορφής και περιεχομένου, επηρεαζόμενοι/-ες 
και από προηγούμενες αναγνωστικές εμπειρίες. Η ανα-
γνωστική διαδικασία καθίσταται πνευματική και ψυχα-
γωγική εμπειρία, που κινητοποιεί πολυδύναμα τους/τις 
μαθητές/-τριες και αναδιοργανώνει τη σχέση τους με τον 
εαυτό τους και τον κόσμο, ενεργοποιώντας γνωστικές 
και συναισθηματικές δεξιότητες που εκφράζονται και με 
την ανάληψη εργασιών δημιουργικής γραφής.

Η επικοινωνία των μαθητών/-τριών με το λογοτεχνικό 
κείμενο προωθεί τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς ενι-
σχύει τη στοχαστική και κατανοούσα ανάγνωση, δηλαδή 
την ικανότητά τους να αντιλαμβάνονται τους ιδιαίτερους 
τρόπους συγκρότησης του λογοτεχνικού λόγου, να εκ-
φράζουν προβληματισμούς και να θέτουν ερωτήματα. Οι 
μαθητές/-τριες οδηγούνται στη δημιουργική μέθεξη με 
τον κόσμο του κειμένου και εμπλουτίζουν τις σκέψεις και 
τον στοχασμό τους. Παράλληλα, κατανοούν την ετερότη-
τα μέσω της ενσυναίσθησης, η οποία αποτελεί και τη βα-
σικότερη διάσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης. H 
ενεργητική ανάγνωση, εντέλει, ως πράξη εσωτερική, που 
ανήκει στην ιδιωτική ζωή του υποκειμένου, αφυπνίζει τη 
φαντασία, τροφοδοτεί την ονειροπόληση και διακρίνεται 
από ανιδιοτέλεια, αυτογνωσία και ταυτόχρονη αποδοχή 
του «Άλλου».

Γενικές κατευθύνσεις της προσέγγισης της λογοτεχνίας
Η ενδυνάμωση της αναγνωστικής δεξιότητας στο Γυ-

μνάσιο μπορεί να γίνει μέσα από προσεκτικά οργανω-
μένες δραστηριότητες και «επινοημένες τεχνικές» που 
αξιοποιούν τη φύση του λογοτεχνικού λόγου και ανα-
δεικνύουν την απόλαυση της αναγνωστικής εμπειρίας 
ως ψυχαγωγίας «μετά κόπου». Οι μαθητές/-τριες, ανα-
γνώστες/-στριες εξοικειώνονται μέσω της βιωματικής-
διερευνητικής μάθησης με τις αναγνωστικές στρατηγικές 
προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου, συνδέουν το 
κείμενο με τα προσωπικά τους βιώματα και καλλιεργούν 
τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Αυτές οι επι-
σημάνσεις εδράζονται στο ότι ο λογοτεχνικός λόγος δυ-
νητικά τροφοδοτεί το ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών, 
ενισχύει τη δημιουργική ανάγνωση και συμβάλλει στην 
καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας.

Η εμπλοκή των εκπαιδευομένων με το λογοτεχνικό 
κείμενο αποτελεί μια αισθητική εμπειρία που οδηγεί στη 
συνειδητοποίηση της αξίας και της δύναμης που έχει η 
σχολική τάξη ως σύνολο δημιουργικών υποκειμένων. 
Μέσω της συνεργατικής προσέγγισης και των τεχνικών 
συν-ανάγνωσης και συνεργατικής γραφής ενισχύεται η 
ευαισθησία των μαθητών/-τριών, ενώ καλλιεργείται η αλ-
ληλεγγύη και η ισότητα ανάμεσα στα μέλη της σχολικής 
κοινότητας. Οι δια-μαθητικές σχέσεις ενδυναμώνονται 
με αυτόν τον τρόπο περισσότερο και οι σχολικές τάξεις 
αποβαίνουν πυρήνες δράσης και μάθησης.

Η πρόσληψη του λογοτεχνικού έργου, συνολικά, στο 
σύγχρονο σχολείο υπηρετεί την κριτική θεώρηση στάσε-
ων και συμπεριφορών, την ολόπλευρη καλλιέργεια, την 
κατανόηση και αποδοχή του άλλου, τη χειραφέτηση της 
σκέψης και την ενδυνάμωση της διάθεσης για προσω-
πική έκφραση. Η λογοτεχνία είναι μια διαρκώς ανοιχτή 
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πρόσκληση σε κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από χρώμα, 
καταγωγή, μόρφωση, εθνικότητα.

Η ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου τελικά αφυ-
πνίζει και προσφέρει απόλαυση. Αποβαίνει ένα παιχνίδι 
ενεργοποίησης της φαντασίας, ανακάλυψης του εαυτού 
στην αναμέτρηση με τον κόσμο τον οποίο ανιχνεύουν 
και «κατεργάζονται» οι δημιουργοί της τέχνης του λόγου 
και μέσα από αυτήν (την τέχνη του λόγου) και οι μαθη-
τές/-τριες ως αναγνώστες/-στριες.

Β. Σκοποθεσία
Γενικός Σκοπός
Σκοπός της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Λογοτε-

χνίας στο Γυμνάσιο είναι η πνευματική ανάπτυξη των 
μαθητών/-τριών και, ειδικότερα, η αισθητική, γλωσσική, 
κοινωνική και ηθική καλλιέργειά τους. Με την άσκηση 
και μύηση των μαθητών/-τριών στην ανάγνωση και 
την προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων επιδιώκε-
ται η ενίσχυση των εκφραστικών δυνατοτήτων τους, η 
διαμόρφωση αισθητικών κριτηρίων, η διεύρυνση του 
κύκλου των εμπειριών τους και η αύξηση του ενδιαφέ-
ροντός τους για τη λογοτεχνία και την ανάγνωση.

Γενικοί και Επιμέρους Στόχοι
1. Η επαφή και εξοικείωση των μαθητών/-τριών με τα 

λογοτεχνικά κείμενα 
Επιμέρους Στόχοι
Με τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας οι 

μαθητές/-τριες έρχονται σε επαφή με όσο το δυνατόν 
περισσότερα λογοτεχνικά κείμενα (πεζά, ποιητικά, θε-
ατρικά), ώστε:

- Να ασκηθούν συστηματικά στην εκφραστική και κα-
τανοούσα ανάγνωση και στην ενεργητική ακρόαση των 
λογοτεχνικών κειμένων.

- Να αναγνωρίζουν και να αναζητούν με τα κατάλληλα 
ερωτήματα (τι λέει, πού το λέει, πώς το λέει) το περιεχό-
μενο των κειμένων.

- Να αφομοιώσουν σταδιακά έννοιες-κλειδιά και όρους 
με τους οποίους μιλάμε για τη λογοτεχνία και να αναγνω-
ρίζουν τα είδη και τις συμβάσεις του λογοτεχνικού λόγου.

- Να κατανοήσουν ότι ο/η κάθε αναγνώστης/-στρια 
προσλαμβάνει διαφορετικά τα κείμενα λόγω της πολυ-
σημίας της λογοτεχνικής γραφής και των διαφορετικών 
εμπειριών του.

- Να αξιοποιούν τις εμπειρίες τους ως ομιλητές/-τρι-
ες, αναγνώστες/-στριες ή κοινωνικά υποκείμενα και να 
διατυπώνουν τις προσδοκίες τους για την εξέλιξη της 
υπόθεσης, του σεναρίου, του πλαισίου δράσης.

- Να συνδέουν τα κείμενα, ανάλογα με την περίπτωση, 
με την εποχή που γράφτηκαν και να εκφέρουν γνώμη για 
τη διαχρονικότητα των νοημάτων τους και τη σχέση τους 
με τον ιστορικό ορίζοντα του παρόντος.

- Να ασκούν κριτική στα κείμενα αιτιολογώντας τα 
συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους.

- Να καλλιεργήσουν το γλωσσικό τους αίσθημα, 
ασκούμενοι/-ες στον προφορικό και στον γραπτό λόγο, 
μιλώντας χάρη στα, με και για τα κείμενα και μετέχοντας 
σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής.

- Να διαβάζουν τα κείμενα υπό το πρίσμα της σύγκρι-
σης, συνεξέτασης ή αντιπαραβολής τους, έτσι ώστε να 
διακρίνουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματά τους ως προς το 

είδος και το ύφος, την τεχνοτροπία, τις ιδιαίτερες συμ-
βάσεις, το αξιακό περιεχόμενο κ.τ.λ.

2. Η καλλιέργεια του ψυχικού κόσμου, της αισθητικής 
και της δημιουργικότητας των μαθητών/-τριών μέσω 
της λογοτεχνίας

Επιμέρους Στόχοι
Επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες:
-  Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τον κόσμο στον 

οποίο παραπέμπουν τα λογοτεχνικά κείμενα και να ευ-
αισθητοποιηθούν ως αναπτυσσόμενοι άνθρωποι για τα 
επιτεύγματα και τα πάθη του ανθρώπου.

- Να απολαμβάνουν ακουστικά τα κείμενα ως αναγνώ-
σματα και στη μελοποιημένη, αν υπάρχει, εκδοχή τους.

- Να εξοικειωθούν σταδιακά με τη λογοτεχνική γλώσ-
σα, για να μάθουν να απολαμβάνουν τη λογοτεχνία ως 
αισθητικό αγαθό.

- Να ομιλούν για τα κείμενα χωρίς τον φόβο του λά-
θους.

- Να βιώνουν τη λογοτεχνική ατμόσφαιρα αποστα-
σιοποιούμενοι/-ες ή ταυτιζόμενοι/-ες με πρόσωπα των 
κειμένων.

- Να αξιοποιούν θεατρικές τεχνικές, αναλαμβάνοντας 
ρόλους με βάση τα κείμενα και να μετακινούνται από το 
άλλοτε στο τώρα, από το εδώ στο αλλού.

- Να «παίζουν» με την ανάγνωση των κειμένων προ-
εκτείνοντας καταστάσεις ή σχέσεις και τροφοδοτώντας 
με κειμενικά ερεθίσματα τη φαντασία και τη δημιουρ-
γικότητά τους.

- Να τροφοδοτούν με τις ερωτήσεις και τις απορίες 
τους τον διάλογο με και για τα κείμενα, ώστε να καλλι-
εργείται η κριτική σκέψη και η ενσυναίσθηση των συμ-
μετεχόντων/-ουσών.

- Να χρησιμοποιούν με αφετηρία τα κείμενα τη φαντα-
σία τους για την παραγωγή άλλων μορφών τέχνης, π.χ. 
θεατρικών παραστάσεων, εικαστικών έργων, μουσικών 
συνθέσεων, κινηματογραφικών δημιουργιών κ.ά., αξιο-
ποιώντας και τις νέες τεχνολογίες.

3. Η καλλιέργεια του κριτικού πνεύματος των μαθη-
τών/-τριών, η δόμηση του προσωπικού τους κώδικα 
αξιών και η ανάπτυξη της κοινωνικότητάς τους

Επιμέρους Στόχοι
Επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες:
- Να έρθουν σε επαφή με την πολιτισμική τους κλη-

ρονομιά αλλά και με διαφορετικούς πολιτισμούς και τις 
αξίες τους, ώστε να αναπτύξουν πνεύμα μετριοπάθειας, 
ανοχής και σεβασμού στο διαφορετικό.

- Να διερευνήσουν τη σχέση της λογοτεχνίας με την 
κοινωνία, την ιστορία και τους αγώνες του ανθρώπου 
ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, ιδεολογικής ταυτότητας 
ή καταγωγής.

- Να αξιολογούν κατεστημένες αντιλήψεις και να λαμ-
βάνουν θέση απέναντι στα κοινωνικά ζητήματα.

- Να ασκούνται στην κριτική θεώρηση των κειμένων, 
ώστε να μάθουν να αναζητούν τα αίτια που οδηγούν στις 
κοινωνικές παθογένειες και την περιβαλλοντική ανισορ-
ροπία, αλλά και τα κίνητρα της ανθρώπινης δράσης που 
οδηγούν στη δημιουργία του πολιτισμού.

- Να μαθαίνουν να διαλέγονται και να συνεργάζονται 
κατά την επεξεργασία των κειμένων και να αναζητούν 
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ερμηνευτικές απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν 
τα κείμενα.

4. Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στους/στις μα-
θητές/-τριες 

Επιμέρους Στόχοι
Οι μαθητές/-τριες επιδιώκεται:
- Να εξοικειωθούν με το λογοτεχνικό βιβλίο και να 

αποκτήσουν τη συνήθεια της ανάγνωσης.
- Να εμπλακούν σε παιγνιώδεις δραστηριότητες, με 

αφετηρία το αναγιγνωσκόμενο κάθε φορά λογοτεχνι-
κό κείμενο, ώστε να δημιουργείται στη σχολική τάξη 
ατμόσφαιρα επικοινωνιακής ελευθερίας και ψυχαγωγίας.

- Να συμμετέχουν σε ομάδες ανάγνωσης πέραν του 
σχολείου και να ευνοούν με τη δράση τους τη συνεργα-
τική σχολική εργασία.

- Να εκφράζουν τα συναισθήματα που τους προκα-
λούν τα λογοτεχνικά κείμενα και να τα αξιοποιούν ως 
αφετηρία για συνεργασία με τους/τις συμμαθητές/-τριες 
και τους/τις καθηγητές/-τριές τους σε δραστηριότητες 
που προάγουν τη φιλαναγνωσία.

- Να αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία και να εμπλέκονται 
σε ερευνητικές δραστηριότητες ανάγνωσης, δημιουρ-
γικής γραφής, καλλιτεχνικής δράσης, διαδικτυακής επι-
κοινωνίας και στον χώρο της βιβλιοθήκης του σχολείου.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στις Α’ και Β’ τάξεις Γυ-

μνασίου εισάγει και μυεί τους/τις μαθητές/-τριες στην 
ανάγνωση και στην εξοικείωση με τη γλώσσα και τον 
κόσμο της λογοτεχνίας. Στη Γ’ Γυμνασίου επιδιώκεται 
η περαιτέρω εξέλιξη της αναγνωστικής επάρκειας των 
μαθητών/-τριών και η αξιοποίηση της προηγούμενης 
αναγνωστικής τους εμπειρίας για κριτική ερμηνεία των 
κειμένων. Γενικά στο Γυμνάσιο, επομένως, προσδοκούμε 
οι μαθητές/-τριες:

- Να αγαπήσουν τη λογοτεχνία και να μυηθούν στην 
ανάγνωση και την ακρόαση των κειμένων.

- Να αισθανθούν τη χαρά της βιωματικής συμμετοχής 
και της εκφραστικής-δημιουργικής γραφής.

- Να βιώσουν την αισθητική απόλαυση που προσφέρει 
η λογοτεχνία ώστε να εντάξουν την ανάγνωσή της στον 
ελεύθερο χρόνο τους.

- Να αποβούν δημιουργικοί/-ές αναγνώστες/-στριες 
και να διαμορφώσουν αισθητικά κριτήρια που θα αξιο-
ποιηθούν ως ερείσματα για ποιοτική ζωή.

- Να καλλιεργήσουν τη γλωσσική τους δυναμική απο-
λαμβάνοντας τις επινοήσεις των λογοτεχνών και συνει-
δητοποιώντας τη συμβολή τους στη διαμόρφωση και 
στην εξέλιξη της γλώσσας.

- Να καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα, ώστε 
να είναι σε θέση να αξιολογούν ή να αμφισβητούν κατε-
στημένες αντιλήψεις και κοινωνικά στερεότυπα.

-  Να αποκτήσουν σταδιακά συνείδηση ενεργού και 
δημοκρατικού πολίτη, που υπερασπίζεται τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα και αγωνίζεται για την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος.

- Να αντιληφθούν ότι χρειάζονται τη λογοτεχνία, γιατί 
με αυτήν αποκτούν εμπειρίες χρήσιμες για να κατανοή-
σουν τον εαυτό τους και τον κόσμο.

Γ. Περιεχόμενο - Θεματικά Πεδία
1. Στα Προγράμματα Σπουδών Γλώσσας και Λογοτε-

χνίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο δίνεται έμφαση στη δι-
δασκαλία των κειμένων όχι ως μεμονωμένων οντοτήτων, 
αλλά σε σχέση με άλλα κείμενα. Κάθε κείμενο προέρχεται 
από προγενέστερα, παραπέμπει και διαλέγεται με άλλα 
κείμενα, διαθέτει κοινή ή διαφορετική θεματική, παρό-
μοιο ή διακριτό ύφος ή γλωσσική έκφραση σε σχέση 
με αυτά και εντάσσεται έτσι σε ένα ευρύτερο κειμενικό 
σύμπαν.

Για να τονιστεί η σχέση των κειμένων με άλλα στο πα-
ρόν Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο, 
προκρίνεται ο όρος «συστάδα λογοτεχνικών κειμένων». 
Ο όρος αποδίδει με ενάργεια μέσω της οργανικής μετα-
φοράς τη στενή σχέση μικρού αριθμού λογοτεχνικών 
κειμένων κυρίως ως προς το θεματικό τους περιεχόμενο. 
Η «συστάδα» ως απλό συγκροτημένο σύνολο συνάδει με 
τα ψυχοπνευματικά χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών 
αυτής της βαθμίδας και με τη φιλοσοφία του παρόντος 
Προγράμματος Σπουδών, το οποίο προσανατολίζει τη 
σχολική τάξη στη συν-ανάγνωση, τη διερευνητική μά-
θηση, την κριτική σκέψη και την αισθητική καλλιέργεια.

Το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνά-
σιο περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά κείμενα της νεοελ-
ληνικής λογοτεχνίας και μεταφρασμένα κείμενα της πα-
γκόσμιας λογοτεχνίας. Επιλέγονται κείμενα λογοτεχνών 
που αντιπροσωπεύουν τη λογοτεχνική μας παράδοση 
αλλά και νεότερων και σύγχρονων δημιουργών.

Εκτός από ποιητικά, πεζογραφικά και θεατρικά κείμε-
να, περιλαμβάνονται επίσης στίχοι τραγουδιών, γκράφικ 
νόβελς, κόμικς. Υποστηρικτικά για όλα τα παραπάνω 
είδη αξιοποιείται οπτικοακουστικό ή άλλο ψηφιακό υλι-
κό (π.χ. ταινίες, θεατρικές παραστάσεις σε βιντεοσκοπη-
μένη μορφή, έργα από τον χώρο των αναπαραστατικών 
και των πλαστικών τεχνών, μουσική).

2. Βασικά κριτήρια επιλογής των κειμένων συνιστούν: 
η λογοτεχνική τους αξία και η δυνατότητά τους να υπη-
ρετήσουν τους διδακτικούς στόχους. Τα λογοτεχνικά 
κείμενα επιλέγονται με κριτήρια την πρόκληση του εν-
διαφέροντος των μαθητών/-τριών, την προώθηση της 
φιλαναγνωσίας και την καλλιέργεια της δημιουργικής 
και της κριτικής σκέψης. Η κάθε τάξη αντιμετωπίζεται 
αυτόνομα:

α. Η Α’ Γυμνασίου είναι εισαγωγική τάξη. Σε αυτή δί-
νεται έμφαση περισσότερο στην ανάγνωση/ακρόαση 
λογοτεχνικών έργων και λιγότερο στην ερμηνευτική 
προσέγγιση. Επιδιώκεται, δηλαδή, πρωτίστως η επαφή 
των μαθητών/-τριών με τον λογοτεχνικό λόγο και με κεί-
μενα λαϊκής σοφίας να αποτελέσει εμπειρία ψυχαγωγική. 
Προτείνεται οι μαθητές/-τριες να προσεγγίσουν τα λογο-
τεχνικά κείμενα με βιωματικό τρόπο, να αισθανθούν και 
να εκφράσουν συναισθήματα, καλλιεργώντας τη φαντα-
σία και την ενσυναίσθησή τους μέσα από δημιουργικές 
και παιγνιώδεις δραστηριότητες, που αποβλέπουν στην 
αισθητική απόλαυση.

β. Στη Β’ Γυμνασίου τα διδασκόμενα κείμενα είναι πιο 
σύνθετα και εκτενέστερα. Επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες 
να επικοινωνήσουν δημιουργικότερα με τη λογοτεχνία 
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και αξιοποιώντας την εμπειρία της προηγούμενης τάξης 
να ασκηθούν στην κατανοούσα ανάγνωση και στην πα-
ραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

γ. Στη Γ’ Γυμνασίου οι μαθητές/-τριες μελετούν συστη-
ματικότερα τα λογοτεχνικά κείμενα και εισάγονται στην 
κατανόηση της εξέλιξης και τη συνειδητοποίηση της αλ-
λαγής της νεοελληνικής λογοτεχνίας στην πορεία του 
χρόνου. Η διάταξη των κειμένων είναι ιστορικο-γραμμα-
τολογική και έχει ως πυρήνα των επιλογών την παρουσί-
αση του έργου αξιόλογων δημιουργών, σχολών, γενεών 
και τεχνοτροπιών και αφορά θεματικές που ενδιαφέρουν 
ιδιαίτερα τους/τις μαθητές/-τριες και εμπίπτουν στον 
παραστατικό κύκλο τους.

δ. Σε συνεργασία με τους/τις μαθητές/-τριες, οι διδά-
σκοντες/-ουσες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και τις 
δικές τους επιλογές λογοτεχνικών κειμένων για ανάγνω-
ση και επεξεργασία μέσα στην τάξη.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Πρόγραμμα Σπουδών 
συγκροτείται από πέντε θεματικά πεδία τα οποία ανα-
φέρονται στο περιεχόμενο και στις γενικές κατευθύνσεις 
της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας. Η ανάγνωση, η ακρό-
αση, η κατανόηση και η παραγωγή λόγου αποτελούν 
θεμελιώδη θεματικά πεδία του γνωστικού αντικειμένου, 
ενώ η γνωστική διάσταση του μαθήματος, η ψυχαγωγική 
λειτουργία της λογοτεχνίας και η δημιουργία κοινότητας 
αναγνωστών συμπληρώνουν και δίνουν δυνατότητες 
για πολύτροπη ανάγνωση των κειμένων. Κάθε θεματικό 
πεδίο περιλαμβάνει τρεις επιμέρους θεματικές ενότητες, 
οι οποίες προσδιορίζουν τους τρόπους προσέγγισης των 
λογοτεχνικών κειμένων στη σχολική τάξη.

3. Η διδασκαλία σε κάθε τάξη οργανώνεται σε κύκλους 
ανάγνωσης και μελέτης που περιλαμβάνουν τόσο συστά-
δες κειμένων γύρω από ένα κοινό θέμα όσο και αυτοτελή 

εκτενή έργα, κατάλληλα επιλεγμένα, ώστε να ανταποκρί-
νονται στις δυνατότητες και τις ανησυχίες των εφήβων 
και να προωθούν τον στοχασμό. Οι συστάδες κειμένων 
αποτελούνται από ποικίλα λογοτεχνικά κείμενα, κατά 
προτίμηση σύντομης έκτασης και μικρού αριθμού, δι-
αφορετικών ή και όχι ειδών (π.χ. ποίηση, πεζογραφία, 
θεατρικό κείμενο, γκράφικ νόβελς, κ.ά.), τεχνοτροπιών 
ή αισθητικών ρευμάτων.

Στις τάξεις Α’ και Β’ διδάσκονται διηγήματα, νουβέλες, 
αποσπάσματα από μυθιστορήματα, ποιήματα σημαντι-
κών δημιουργών με έμφαση σε νεότερους (π.χ. από τον 
Καβάφη έως σήμερα), δημοτικά τραγούδια, παραμύθια, 
μύθοι, παροιμίες. Στη Γ’ τάξη θα διδάσκονται κείμενα τα 
οποία θα παρουσιάζονται και σε χρονολογική σειρά με 
βάση ιστορικο-γραμματολογικά κριτήρια. Επιθυμητή εί-
ναι η επαφή του/της μαθητή/-τριας με ποικιλία κειμένων.

4. Για τη διδασκαλία του αυτοτελούς εκτενούς έργου 
στο Γυμνάσιο επιλέγεται μυθιστόρημα, θεατρικό έργο, 
νουβέλα, συλλογή διηγημάτων, εκτενές διήγημα, ποιητι-
κή συλλογή, γκράφικ νόβελ. Εφόσον είναι εφικτό, το αυ-
τοτελές θεατρικό κείμενο μπορεί να προσεγγίζεται και με 
δυνατότητα πραγματοποίησης θεατρικής παράστασης. 
Στην Γ’ τάξη συνιστάται η διδασκαλία θεατρικού έργου.

5. Όσον αφορά τις γνώσεις για τη λογοτεχνία, επιδιώκε-
ται οι εκπαιδευτικοί να μυήσουν τους/τις μαθητές/-τριές 
τους σε αυτές, «οικοδομώντας» τη γνώση από τα απλού-
στερα στα πιο σύνθετα, πάντα εξ αφορμής της προσέγ-
γισης κειμένων, με φειδώ στη χρήση της μεταγλώσσας 
και με γνώμονα το επίπεδο γνωστικής ετοιμότητας των 
μαθητών/-τριών. Σταδιακά, θα ενσωματώνονται γνώσεις 
και όροι που κρίνονται απαραίτητοι για την ανάγνωση 
των κειμένων. Συγκεκριμένα το περιεχόμενο του γνω-
στικού αντικειμένου οργανώνεται ως εξής:

Οργάνωση περιεχομένου του γνωστικού αντικειμένου

Α’ Γυμνασίου Β’ Γυμνασίου Γ’ Γυμνασίου

Συστάδες κειμένων (ποίηση,
διήγημα, απόσπασμα
μυθιστορήματος, μύθοι,
παραμύθια, παροιμίες, στίχοι
τραγουδιών, κόμικς)
και
αυτοτελές εκτενές έργο
(μυθιστόρημα, θεατρικό έργο,
νουβέλα, συλλογή
διηγημάτων, εκτενές διήγημα,
γκράφικ νόβελ)

Συστάδες κειμένων (ποίηση,
διήγημα, απόσπασμα
μυθιστορήματος, στίχοι
τραγουδιών, κόμικς)
και
αυτοτελές εκτενές έργο
(μυθιστόρημα, θεατρικό έργο,
νουβέλα, συλλογή
διηγημάτων, εκτενές διήγημα,
γκράφικ νόβελ)

Συστάδες κειμένων (ποιητικών,
πεζών και θεατρικών)
παρουσιαζόμενων σε
χρονολογική σειρά, με βάση
ιστορικο-γραμματολογικά
κριτήρια, την
αντιπροσωπευτικότητα των
δημιουργών, την ποιότητα των
έργων και την καταλληλότητά
τους βάσει των προτεινόμενων
θεμάτων
και
αυτοτελές εκτενές έργο
(μυθιστόρημα, νουβέλα,
θεατρικό έργο, συλλογή
διηγημάτων, εκτενές διήγημα,
ποιητική συλλογή)
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Α’ Γυμνασίου Β’ Γυμνασίου Γ’ Γυμνασίου

Άξονες 
προβληματισμού Θέματα Θέματα Θέματα

Κοινωνική ζωή Εγώ, ο Άλλος (φιλία - αγάπη - 
αλτρουισμός - ξενοφοβία)

Οικουμενικές αξίες, 
κοινωνικά προβλήματα

Ανθρώπινα δικαιώματα, 
δράσεις και πρωτοβουλίες

Εξερεύνηση Φαντασία, περιπέτεια 
και παιχνίδι

Ο τόπος μου, ο κόσμος, 
το ταξίδι

Η δημιουργία του πολιτισμού 
και η ποιότητα της ζωής

Αυτογνωσία Εφηβεία, ήρωες 
και ηρωίδες

Ταυτότητες, διλήμματα 
και προκλήσεις

Η μνήμη και ο χρόνος - 
η ευθύνη του ανθρώπου

Γνώσεις για τον κόσμο:
-  τα σύγχρονα κοινωνικά 

ζητήματα και η λογοτεχνική 
τους αξιοποίηση

- η σχέση με τους άλλους
-  η παιδική και εφηβική 

ηλικία στο κοντινό 
παρελθόν και το παρόν

Γνώσεις για τον κόσμο:
-  η συνομιλία 

πραγματικότητας και 
μυθοπλασίας

-  η επιστημονική και η 
τεχνολογική ανάπτυξη 
και οι επιπτώσεις της στον 
σύγχρονο κόσμο

-   η σχέση του ανθρώπου με 
τη φύση και το περιβάλλον

Γνώσεις για τον κόσμο:
-  η πολυπλοκότητα των 

ανθρώπινων σχέσεων
-  οι στάσεις ζωής και οι 

επιλογές του ανθρώπου
-  τα πολιτισμικά αγαθά 

και η σημασία τους 
για τη ζωή μας

-  η σχέση του ανθρώπου 
με το παρελθόν/η αξία 
της μνήμης

Γνώσεις για τη λογοτεχνία:
-  τα στοιχεία του 

αφηγηματικού κειμένου 
(η έννοια του χρόνου, 
σκηνικό, πλοκή, 
χαρακτήρες)

-  τα χαρακτηριστικά των 
λογοτεχνικών προσώπων

-  τα βασικά χαρακτηριστικά 
του λόγου της ποίησης

-  εισαγωγή στον ποιητικό 
λόγο

-  λογοτεχνία και θεατρικές 
τεχνικές

Γνώσεις για τη λογοτεχνία:
-  τα δομικά στοιχεία του 

αφηγηματικού κειμένου 
(η έννοια του χρόνου, 
σκηνικό, πλοκή, 
χαρακτήρες), 
η συλλειτουργία τους

-  το ήθος και η δράση 
των χαρακτήρων ως 
στοιχείων δόμησης του 
μυθοπλαστικού κειμένου

-  η ποίηση και τα 
χαρακτηριστικά του 
ποιητικού λόγου (εικόνες, 
ρυθμός, μεταφορική χρήση 
του λόγου)

-  τα χαρακτηριστικά του 
θεατρικού κειμένου (μύθος, 
δραματικά πρόσωπα, 
πράξεις και σκηνές)

Γνώσεις για τη λογοτεχνία:
-  τα δομικά στοιχεία του 

αφηγηματικού κειμένου, 
η συλλειτουργία τους 
και η ερμηνεία του 
θέματος/υπόθεσης/
σεναρίου

-  η οργάνωση του 
αφηγηματικού κειμένου 
(αφηγητής/χαρακτήρες/
χρονικά επίπεδα)

-  τα λογοτεχνικά πρόσωπα 
και η συνάντηση με αυτά

-  η δομή και η πολυσημία 
του ποιητικού λόγου

-  τα λογοτεχνικά μοτίβα 
και τα λογοτεχνικά 
σύμβολα

-  η λειτουργία και η αξία 
των θεατρικών διαλόγων 
και μονολόγων

-  εισαγωγή στα λογοτεχνικά 
είδη

Δ. Διδακτική Πλαισίωση - Σχεδιασμός Μάθησης
Γενικές αρχές
Η φύση του μαθήματος της Λογοτεχνίας υποδεικνύει 

διδακτική προσέγγιση που αντιμετωπίζει τη μάθηση ως 
ενεργητική, εποικοδομητική και συνεργατική διαδικα-
σία. Η ερμηνεία του κειμένου και η μύηση στον κόσμο 
της λογοτεχνίας, γενικότερα, έχει, όπως και κάθε μορφή 
μάθησης, ανακαλυπτικό χαρακτήρα. Οι μαθητές/-τριες 
προσλαμβάνουν και ερμηνεύουν τα λογοτεχνικά κεί-
μενα όχι ως μεμονωμένα άτομα, αποκομμένα από το 
κοινωνικό τους περιβάλλον, αλλά ως μέλη μιας ευρύ-

τερης αναγνωστικής και ερμηνευτικής κοινότητας, που 
χαρακτηρίζεται από κάποιες κοινές κοινωνικές αναπαρα-
στάσεις και ερμηνευτικές συμβάσεις. Επομένως, ο/η εκ-
παιδευτικός είναι αναγκαίο να προκαλεί και να διερευνά 
τις ανταποκρίσεις των μαθητών/-τριών, να αξιοποιεί τα 
βιώματά τους και να ενισχύει την αλληλεπίδραση μέσα 
στη σχολική τάξη. Μέσω διαλογικών και διαδραστικών 
μορφών διδασκαλίας αναδεικνύει τις διαφορετικές 
αναγνωστικές ταυτότητες των μαθητών/-τριών, όπως 
αυτές διαμορφώνονται από το κοινωνικο-πολιτισμικό 
τους περιβάλλον αλλά και από την ιδιοσυγκρασία τους, 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6521Τεύχος B’ 694/10.02.2023

ενισχύει τη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία 
και καλλιεργεί την πνευματική, συναισθηματική και ηθι-
κή τους ανάπτυξη.

Με αυτό το πλαίσιο, ζητούμενο είναι η διδασκαλία 
του λογοτεχνικού κειμένου να δημιουργήσει ευνοϊκό 
περιβάλλον μάθησης, μέσα στο οποίο θα ενθαρρύνο-
νται οι διαφορετικές αναγνώσεις, θα διερευνώνται οι 
ποικίλες ερμηνευτικές εκδοχές και θα καλλιεργείται ο 
κριτικός στοχασμός, έτσι ώστε η ανάγνωση και μελέτη 
των λογοτεχνικών κειμένων να αποβαίνει αποτελεσμα-
τική, ενδιαφέρουσα και απολαυστική. Η ανάγνωση σε 
συνδυασμό με τη δημιουργική γραφή, τις θεατρικές 
τεχνικές/διακαλλιτεχνικές δράσεις και την καλλιέργεια 
της φιλαναγνωσίας αποτελούν βασικούς πυλώνες του 
συνολικού σχεδιασμού μάθησης και διδασκαλίας της 
λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο.

Διδακτική μεθοδολογία
Προκειμένου να οργανώσει ο/η εκπαιδευτικός τη δι-

δασκαλία του/της έτσι ώστε να θέσει τον μαθητή και 
τη μαθήτρια στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας, 
προτείνεται να αξιοποιήσει τα εργαλεία της Θεωρίας της 
Λογοτεχνίας και των Θεωριών της Μάθησης.

Σε πρώτη φάση, προτείνεται η συνεργατική μάθηση 
συνδυαστικά με την άμεση/κατευθυνόμενη διδασκαλία. 
Η εναλλαγή των δύο αυτών διδακτικών μεθόδων κατά 
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς συμβάλλει στην αξιο-
ποίηση των πλεονεκτημάτων τους και προσδίδει ποικιλία 
στη σχολική καθημερινότητα, που κρατά ζωντανό το 
ενδιαφέρον των μαθητών/-τριών. Για τη διδασκαλία του 
λογοτεχνικού κειμένου συνιστώνται οι διαλογικές μορ-
φές. Στην προσέγγιση του κειμένου ο/η εκπαιδευτικός 
έχει ρόλο υποστηρικτικό και διαμεσολαβητικό και στο-
χεύει στην ουσιαστική επικοινωνία των μαθητών/-τριών 
με το κείμενο.

Ο/Η εκπαιδευτικός καλείται, επιπλέον, να επιλέξει 
εκείνες τις διδακτικές ενέργειες/δραστηριότητες που 
θα οδηγήσουν τους/τις μαθητές/-τριες να βιώσουν τα 
κείμενα, να τα κατανοήσουν, να τους αποδώσουν νόημα 
και, εντέλει, να τα απολαύσουν. Για τον λόγο αυτό, προ-
τείνεται η αξιοποίηση κειμενοκεντρικών συνδυαστικά 
με αναγνωστικοκεντρικές και σημειωτικές ερμηνευτικές 
προσεγγίσεις. Στο πλαίσιο των παραδειγμάτων αυτών 
διερευνάται το τι λέει το κείμενο, πού και πώς το λέει, 
με σκοπό να ασκηθεί ο/η μαθητής/-τρια, αναγνώστης/-
στρια στην αξιολόγηση και κατανόηση του λογοτεχνικού 
λόγου και στην πολυεπίπεδη ανάγνωση.

Προτείνουμε, επομένως, την κατ’ εναλλαγή αξιοποίηση:
α. της ερμηνευτικής μεθόδου, σύμφωνα με την οποία 

η πράξη της ανάγνωσης απαιτεί μια συνεχή κίνηση ανά-
μεσα στα μέρη και στο όλο, προκειμένου να κατανοηθεί 
και να ερμηνευθεί το κείμενο,

β. τρόπων, τεχνικών και μεθοδικών κατευθύνσεων που 
απορρέουν:

- από τις αναγνωστικές θεωρίες, όπου το ενδιαφέρον 
στρέφεται στο πώς ο/η ίδιος/-α ο/η αναγνώστης/- στρια 
προσλαμβάνει το λογοτεχνικό κείμενο με βάση τα προ-
σωπικά του/της βιώματα, τις αναπαραστάσεις από τις 
οποίες εμφορείται ως μέλος μιας ερμηνευτικής κοινό-
τητας ή την ενεργοποίηση των οριζόντων εμπειρίας και 
προσδοκίας,

- από τη Νέα Κριτική θεωρία, σύμφωνα με την οποία 
αξιοποιείται η ενδοκειμενική ανάγνωση ειδικά για τη 
διδασκαλία των ποιημάτων,

- από τις θεωρίες που συγκροτούν την Αφηγηματο-
λογία, ειδικά για τα πεζά κείμενα (π.χ. λειτουργική αξι-
οποίηση αφηγηματικών τρόπων, ρόλων, χαρακτήρων).

Από τη θεωρία στην πράξη
Προκειμένου να επιτύχει ο/η εκπαιδευτικός την ουσι-

αστική επαφή των μαθητών/-τριών με το λογοτεχνικό 
κείμενο και να μην καταλήξει να υπαγορεύει «έτοιμες» 
ερμηνείες, προτείνουμε την άσκηση στη χρήση διδακτι-
κών μοντέλων, τα οποία αντλούν τον προσανατολισμό, 
τις μορφές και τους τρόπους διδασκαλίας από τις θεω-
ρίες λογοτεχνίας που προαναφέρθηκαν. Ο/Η εκπαιδευ-
τικός μπορεί να εναλλάσσει ή να συνδυάζει τα διδακτικά 
μοντέλα/παραδείγματα που ακολουθούν:

1) Το μοντέλο που αξιοποιεί τον «ερμηνευτικό κύκλο» 
μέσα από το σχήμα: όλο - μέρη - όλο.

2) Το παράδειγμα της αναγνωστικής ανταπόκρισης, το 
οποίο στοχεύει στην ενεργοποίηση των ανταποκρίσεων 
των μαθητών/-τριών και στην αξιοποίηση των βιωμάτων 
τους προκειμένου να αποδώσουν νόημα στο κείμενο και 
να δημιουργήσουν τα δικά τους κείμενα.

3) Το παράδειγμα της τετραπλής ανάγνωσης, το οποίο 
συνιστά εφαρμογή της Νέας Κριτικής και υποδεικνύει 
την ενδοκειμενική ανάγνωση, κατά την οποία δεν αξιο-
ποιούνται εξωκειμενικά στοιχεία (όπως πληροφορίες για 
τον/την ποιητή/-τρια και την εποχή του/της).

Τα παραπάνω μοντέλα/παραδείγματα διδασκαλίας 
μπορούν -και ενδείκνυται- να χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο της ενεργητικής/διαλογικής διδασκαλίας που 
υπηρετεί τη συνεργατική μάθηση.

Η συνεργατική μάθηση ως προτεινόμενη διδακτική 
στρατηγική

Η συνεργατική μάθηση προκρίνεται για τη διδασκαλία 
της λογοτεχνίας, διότι απηχεί τις αρχές της ενεργητικής 
μάθησης. Δημιουργεί στα παιδιά κίνητρα για την από-
κτηση γνώσεων μέσω της δράσης και ενδείκνυται για 
σύνθετες νοητικές διεργασίες, όπως είναι η ερμηνεία της 
λογοτεχνίας. Ο/Η εκπαιδευτικός είναι σκόπιμο να σχεδι-
άσει και να οργανώσει εξαρχής τον τρόπο λειτουργίας 
των ομάδων, ορίζοντας αρμοδιότητες και παρέχοντας 
κίνητρα προκειμένου να εξασφαλίσει πραγματική συ-
νεργασία μεταξύ των μαθητών/-τριών.

Ιδιαίτερη θέση στη μαθησιακή διαδικασία κατέχει η 
άσκηση στη δημιουργική γραφή, στην εκφραστική ανά-
γνωση καθώς και η παιγνιώδης προσέγγιση του λογο-
τεχνικού κειμένου μέσα από δραστηριότητες/εργασίες 
που τέρπουν και κινητοποιούν τους/τις μαθητές/-τριες. 
Η δημιουργική γραφή ξεκινά με απλές δραστηριότητες 
αρχικά, που εξελίσσονται και προσαρμόζονται στο είδος 
των κειμένων, στην ηλικία των παιδιών και στα ενδια-
φέροντα της αναγνωστικής κοινότητας. Συγκεκριμένα, 
προτείνονται τρεις διαφορετικές βαθμίδες/τύποι δημι-
ουργικών δραστηριοτήτων που αφορούν την παραγωγή 
δημιουργικού λόγου.

Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις 
παραπάνω μορφές, προσαρμοσμένες πάντοτε στα χα-
ρακτηριστικά της μαθητικής κοινότητας, και, όπου χρειά-
ζεται, να επιλέγει τρόπους διαφοροποιημένης μάθησης.
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Τέλος, ο/η εκπαιδευτικός ενθαρρύνεται να χρησιμο-
ποιεί μέσα διδασκαλίας, πέραν του διδακτικού βιβλίου, 
για την υποστήριξη της ανάγνωσης, την ενίσχυση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών/-τριών και τη διαθεματική 
και διακαλλιτεχνική προσέγγιση των κειμένων. Τέτοια 
μέσα είναι οι εικόνες (π.χ. πίνακες ζωγραφικής, φωτο-
γραφίες), οι ηχογραφημένες αναγνώσεις από τους/τις 
ίδιους/-ες τους/τις συγγραφείς/ποιητές/-τριες ή από ηθο-
ποιούς, οι κινηματογραφικές ταινίες, οι βιντεοσκοπημέ-
νες θεατρικές παραστάσεις, οι μελοποιημένες εκδοχές 
των κειμένων. Η εμπλοκή άλλων μορφών καλλιτεχνικής 
έκφρασης στον διδακτικό σχεδιασμό έχει επικουρικό 
χαρακτήρα, ενισχύει τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών 
και αξιοποιεί επιμέρους κλίσεις και ενδιαφέροντά τους. 
Επιπλέον, η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία χρειάζεται 
να αναδεικνύει την αλληλεπίδραση των τεχνών, να φα-
νερώνει διαφορετικές πτυχές του θεματικού άξονα και 
να αναπτύσσει περαιτέρω την αισθητική παιδεία της μα-
θητικής κοινότητας. Σημαντική ενίσχυση προσφέρουν, 
επίσης, οι τεχνικές της Παιδαγωγικής του Θεάτρου στο 
να εμπλέκονται οι αναγνώστες/-στριες μαθητές/-τρι-
ες στη διαδικασία βίωσης του κόσμου των κειμένων, 
στη δημιουργική γραφή, στον διάλογο με τα κείμενα 
και τους/τις συμμαθητές/-τριές τους (πεδίο κοινότητας 
αναγνωστών/- στριών).

Ο/Η εκπαιδευτικός οργανώνει τη διδασκαλία του εκτε-
νούς αυτοτελούς λογοτεχνικού έργου στη σχολική τάξη 
αξιοποιώντας και τη μέθοδο πρότζεκτ. Η διδακτική προ-
σέγγιση προτείνεται να διαρκεί τρεις μήνες περίπου και 
να αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις (πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά την ανάγνωση). Η ανάκληση των βιωμάτων, η 
ενεργοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και η πρόκλη-
ση του ενδιαφέροντος των μαθητών/-τριών (και μέσω 
ποικίλου οπτικοακουστικού υλικού) ακολουθείται από 
τη σταδιακή ανάγνωση και μελέτη του βιβλίου εντός 
της σχολικής τάξης, η οποία συνοδεύεται από φύλλα 
εργασίας (ίδια ή διαφορετικά για κάθε ομάδα). Η επε-
ξεργασία του λογοτεχνικού έργου ολοκληρώνεται με 
τη δημιουργική έκφραση των μαθητών/-τριών (γραπτή, 
προφορική, θεατρική, εικαστική).

Η προσέγγιση του εκτενούς αυτοτελούς κειμένου προ-
σφέρεται για την αξιοποίηση τρόπων και πρακτικών της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας με αποτέλεσμα να δίνει 
κίνητρα σε όλους/-ες τους/τις μαθητές/-τριες. Επίσης, με 
την υιοθέτηση της διδασκαλίας του εκτενούς αυτοτε-
λούς κειμένου δίνονται ευκαιρίες και δυνατότητες στον/
στην εκπαιδευτικό για αξιοποίηση της «αντεστραμμέ-
νης/ανάστροφης» διδακτικής πράξης.

Συμπερασματικά, η διδασκαλία της λογοτεχνίας είναι 
μία διαδικασία ιδιαίτερα σύνθετη. Ο/Η εκπαιδευτικός 
καλείται να δημιουργεί, με τις μεθοδολογικές του/της 
επιλογές, συνθήκες που θα επιτρέπουν στους/στις μα-
θητές/-τριες να αντιμετωπίζουν την αναγνωστική και 
ερμηνευτική προσέγγιση ως πρόκληση, ως δημιουρ-
γικό πρόβλημα και ως παιχνίδι. Σκοπός είναι η σχολική 
τάξη να μετατραπεί σταδιακά σε μια πλουραλιστική και 
αναστοχαστική κοινότητα ενεργητικών και κριτικών ανα-
γνωστών και αναγνωστριών που θα εξελιχθούν, εντέλει, 
σε εγγράμματους, ελεύθερα σκεπτόμενους και συνειδη-
τούς πολίτες.

Ε. Αξιολόγηση
Εκπαιδευτικό πλαίσιο και ο ρόλος της αξιολόγησης
Με τον όρο «αξιολόγηση» στο μάθημα της λογοτεχνίας 

αναφερόμαστε σε ένα σύνολο προσεκτικά σχεδιασμέ-
νων ενεργειών του/της εκπαιδευτικού και σε μια σειρά 
διαδικασιών που εκτείνονται χρονικά σε όλο το σχολικό 
έτος, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλί-
ας. Η αξιολόγηση συνιστά συνεχή και σύνθετη διαδικα-
σία που διαπερνά συνολικά την εκπαιδευτική πράξη και 
την πορεία/εξέλιξη της μάθησης.

Ειδικότερα, η αξιολόγηση στο μάθημα της λογοτεχνίας: 
α. επιδιώκει να αναδείξει τους διδακτικούς τρόπους 

που προωθούν την κατανοούσα ανάγνωση στο πλαίσιο 
της σχολικής τάξης ως αναγνωστικής κοινότητας, 

β. βοηθάει τον/την εκπαιδευτικό να διαπιστώσει πόσο 
κατάλληλες για τη συγκεκριμένη σχολική τάξη είναι οι 
διδακτικές μέθοδοι/ενέργειες που εφαρμόζει, 

γ. επιτρέπει στον/στην εκπαιδευτικό την αναπροσαρ-
μογή των διδακτικών στόχων και μεθόδων, επιδιώκοντας 
να βιώσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες την ανάγνωση 
της λογοτεχνίας ως ψυχαγωγική και ανθρωπογνωστική 
εμπειρία, 

δ. συμβάλλει στην αυτογνωσία των μαθητών/-τριών 
και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και την ενδυνάμωση 
της σχέσης τους με τη λογοτεχνία.

Δείκτες αξιολόγησης
Στο μάθημα της Λογοτεχνίας οι μαθητές και οι μαθή-

τριες του Γυμνασίου αξιολογούνται ως προς:
- την ενεργητική ακρόαση των κειμένων,
- τον βαθμό κατανόησης των ποικίλων λογοτεχνικών 

κειμένων ή και άλλων καλλιτεχνικών δημιουργημάτων 
που αξιοποιούνται στο μάθημα,

- τον βαθμό συνειδητοποίησης της ιδιαίτερης φύσης 
του λογοτεχνικού λόγου και του πολιτισμικού ρόλου της 
λογοτεχνίας,

- τη δυνατότητα αναγνώρισης της αισθητικής λειτουρ-
γίας των ποιητικών τρόπων,

- την αναγνώριση και την κατανόηση βασικών αφηγη-
ματικών δομών και τεχνικών,

- την ποιότητα και τη συνοχή του παραγόμενου προ-
φορικού και γραπτού λόγου για το κείμενο,

- την κριτική προσέγγιση των ιδεών των λογοτεχνικών 
κειμένων,

- την ετοιμότητα για διάλογο και επικοινωνία με τα 
κείμενα και τους/τις συναναγνώστες/-στριες,

- τη συμβολή στις ομαδοσυνεργατικές δραστηριότη-
τες της τάξης,

- την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας και της δημιουρ-
γικής γραφής,

- την ενδυνάμωση της ενσυναίσθησής τους.
Τρόποι και μέθοδοι αξιολόγησης στη Λογοτεχνία
Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις φάσεις αξιολόγησης 

στο πλαίσιο της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο ανάλογα με 
τους στόχους που υπηρετεί:

α. Αρχική αξιολόγηση. Περιγράφει διερευνητικές πρα-
κτικές που υλοποιεί ο/η εκπαιδευτικός στην αρχή του 
σχολικού έτους ή κάθε Θεματικής Ενότητας, προκειμέ-
νου να κατανοήσει τις αναγνωστικές εμπειρίες και την 
ετοιμότητα των μαθητών και των μαθητριών. Αυτές οι 
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πρακτικές δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τον βαθμό 
ετοιμότητας των μαθητών/-τριών στο να προσεγγίζουν 
λογοτεχνικά κείμενα και να ανταποκρίνονται σε καλλιτε-
χνικά ερεθίσματα. Βοηθούν, έτσι, τον/την εκπαιδευτικό 
στην επιλογή του διδακτικού υλικού και στην οργάνωση 
του διδακτικού χρόνου.

Η αρχική αυτή διερεύνηση θα βοηθήσει τον/την εκπαι-
δευτικό να εξατομικεύσει τη μάθηση και να αξιολογήσει, 
στη συνέχεια, τον/τη μαθητή/-τρια με κριτήριο την αντα-
πόκρισή του/της στους στόχους του μαθήματος και τις 
δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι σημαντικές 
και για τα κριτήρια διαμόρφωσης μαθητικών ομάδων και 
την αξιοποίηση της συνεργατικής διδασκαλίας.

β. Διαμορφωτική αξιολόγηση. Προσδιορίζει κάθε 
τεχνική αξιολόγησης με την οποία ο/η εκπαιδευτικός 
επιδιώκει να κατανοήσει τον βαθμό στον οποίο οι μα-
θητές/-τριες ανταποκρίνονται σε μια συγκεκριμένη δι-
δακτική μέθοδο/πορεία/διαδικασία ή περιεχόμενο της 
διδασκαλίας και αν αναπτύσσουν τις προσδοκώμενες 
δεξιότητες από την επαφή τους με τα λογοτεχνικά έργα.

Η αξιολόγηση στο μάθημα της λογοτεχνίας αναδεικνύ-
ει τις διδακτικές μεθόδους και τεχνικές που αξιοποιούν 
τη διαλογική φύση των λογοτεχνικών κειμένων, καλλι-
εργούν τις ερμηνευτικές δεξιότητες των μαθητών/-τριών 
και ενισχύουν την αυτενέργεια λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυνατότητές τους. Γι’ αυτόν τον σκοπό, προτείνεται η 
αξιολόγηση μέσω του ατομικού φακέλου του/της μαθη-
τή/-τριας, η οποία επιτρέπει τη συνολική αποτίμηση της 
εμπλοκής του/της στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
Η συγκεκριμένη τεχνική ενισχύει τις δεξιότητες αυτοα-
ξιολόγησης των μαθητών/-τριών, καθώς τους δίνει τη 
δυνατότητα να αντιληφθούν την πορεία εξέλιξής τους 
με βάση την ανταπόκρισή τους σε ένα σύνολο διαβαθ-
μισμένης δυσκολίας δραστηριοτήτων.

Στη διαμορφωτική αξιολόγηση εντάσσονται μια σειρά 
από δραστηριότητες που καλλιεργούν τα αναγνωστικά 
ενδιαφέροντα και τις ερμηνευτικές δεξιότητες των μα-
θητών/-τριών, όπως: α. ατομικές ή ομαδικές δραστηριό-
τητες κατανόησης και εμβάθυνσης στο περιεχόμενο και 
στους τρόπους οργάνωσης του λογοτεχνικού κειμένου,  
β. ασκήσεις παραγωγής δημιουργικού λόγου, γ. άλλες 
δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης σε σχέση με 
τα λογοτεχνικά κείμενα (π.χ. δραματοποίηση, εικαστική 

έκφραση), δ. σχεδιασμός και υλοποίηση συνθετικών και 
δημιουργικών εργασιών -(πρότζεκτ) ανά Θεματική Ενό-
τητα, ε. γραπτή δοκιμασία τετραμήνου κ.ά.

Παρατίθενται ενδεικτικά ορισμένα κριτήρια αποτίμη-
σης της ατομικής προσπάθειας στις ομαδικές εργασίες:  
α. ο βαθμός συμμετοχικότητας και συνεργασίας του/
της μαθητή/-τριας με τον/την εκπαιδευτικό και την ομά-
δα του/της, β. ο βαθμός ενεργητικής ακρόασης, γ. κατά 
πόσο εκφράζει αποτελεσματικά σκέψεις και συναισθή-
ματα για τα λογοτεχνικά έργα στον προφορικό και τον 
γραπτό λόγο, δ. η γνωστική ευελιξία και η φαντασία, 
ε. οι γλωσσικές δεξιότητες και η προσαρμογή του πα-
ραγόμενου λόγου στα χαρακτηριστικά κάθε κειμένου,  
στ. η συμβολή του/της στην παρουσίαση της ομαδικής 
εργασίας στην ολομέλεια.

Αναφορικά με την αξιολόγηση ατομικών ή ομαδικών 
δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής, προτείνεται 
μια σειρά κριτηρίων, με μορφή διαβαθμισμένης κλίμα-
κας, που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη διαδικασία 
αυτοαξιολόγησης ή ετεροαξιολόγησης. Ειδικότερα, οι 
απαντήσεις αξιολογούνται με βάση τους ακόλουθους 
δείκτες: α. ως προς τον βαθμό ανταπόκρισης-προσαρ-
μογής στις οδηγίες της δραστηριότητας, β. ως προς τον 
βαθμό δημιουργικότητας στη διαχείριση της πλοκής ή 
της ποιητικής σύνθεσης, γ. ως προς τον βαθμό πρωτοτυ-
πίας της έκφρασης, και δ. ως προς το αν και κατά πόσο 
είναι επιμελημένο το τελικό κείμενο.

γ. Τελική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση μπορεί να συνδυ-
άζεται και με άλλες μορφές αποτίμησης της μαθητικής 
ανταπόκρισης στους στόχους του μαθήματος. Ιδιαίτερα, 
στη Γ’ Γυμνασίου κρίνεται απαραίτητο να προσεγγίζεται 
αξιολογικά και παράλληλο κείμενο.

Το τελικό κριτήριο αποτίμησης μιας εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και της ατομικής ή συλλογικής προσπά-
θειας είναι να βιώσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τη 
λογοτεχνική ανάγνωση σε όλες τις διαστάσεις της, ως 
μια εμπειρία ευχάριστη, διαλεκτική, δημιουργική και, 
εντέλει, απελευθερωτική. Στην αποτίμηση αυτής της 
επιδίωξης οι μαθητές/-τριες στο τέλος κάθε ενότητας 
κειμένων ή του αυτοτελούς κειμένου, σε ένα ανοικτό 
και μαθητοκεντρικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη 
δυνατότητα, με τη συνεργασία και την παρακίνηση των 
εκπαιδευτικών, να εκφέρουν γνώμη και κρίση για την 
αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας, ώστε 
να υπάρχουν οι τρόποι για βελτιωτική ανατροφοδότηση.

 –  
    

 /-     :
1. /

/
1 .  •      

    
   .

ΣΤ. Αναλυτική Απεικόνιση του Προγράμματος Σπουδών
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Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών θα εφαρμοστεί πιλοτικά - σε συνδυασμό με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών - 
σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια της χώρας κατά το σχολικό έτος 2022-2023. Η περαιτέρω εφαρμογή 
του θα ορισθεί με νέα υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2023

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   
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*02006941002230020*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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