
 

Φόρμα υποβολής πρότασης για τη δημιουργία 

ομίλου 

 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Μαρία Γραμματά 

 

Κλάδος/ειδικότητα: ΠΕ02 

 

Τίτλος ομίλου:  «Λόγου χάρη» 

 

Θεματική που εντάσσεται ο όμιλος:  

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία, Κ.Π.Ε. 

 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα: 2 

 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος: Α, Β, Γ 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  

Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και δημιουργικής σκέψης, βελτίωση 

προφορικού και γραπτού λόγου, αγωγή του ακροατή,  συνειδητοποίηση της 

δύναμης του λόγου, του διαλόγου, της  κριτικής σκέψης, της πειθούς και της 

τεκμηριωμένης άποψης, ενημέρωση σε θέματα επικαιρότητας, δόμηση και 

ενδυνάμωση συγκροτημένης προσωπικότητας με θάρρος, αυτοπεποίθηση 

αλλά και  ενσυναίσθηση, προετοιμασία για συμμετοχή σε σχετικούς σχολικούς 

αγώνες Ρητορικής. 

 

Διδακτική μεθοδολογία:  



Συμμετοχή σε δραστηριότητες και ενδοσχολικά εργαστήρια με ποικίλη 

θεματολογία, που προϋποθέτουν την ενεργητική ακρόαση και συμμετοχή, την 

ελεύθερη έκφραση, τη δημιουργική σκέψη, την αλληλεπίδραση, τη 

συνεργασία, την ενεργητική αναζήτηση της γνώσης και την κριτική αποτίμηση 

των πληροφοριών και που τελικά οδηγούν στην ανάπτυξη επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων, σκέψης και λόγου, στη  διαμόρφωση νέων στάσεων και 

συμπεριφορών. Μέσα από αυτή τη βιωματική, ενεργητική ομαδοσυνεργατική 

προσέγγιση ενδυναμώνονται οι σημερινοί έφηβοι και προετοιμάζονται  οι 

αυριανοί, ενεργοί, υπεύθυνοι και κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες. 

 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα (με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης από Οκτώβριο μέχρι Μάιο ή Ιούνιο): 

 

-Εισαγωγικά για τη λειτουργία του Ομίλου. Πλαίσιο εργασίας ομάδας, 

«συμβόλαιο τιμής» συνεργασίας.  

- Εισαγωγή στη Ρητορική.  

- Παιχνίδια γνωριμίας. 

-Συμμετοχή σε ενδοσχολικά εργαστήρια: 

1. Γινόμαστε Ομάδα! 

2. Παιχνίδια νοηματικής, εκφραστικής ανάγνωσης 

3. Εκφράζομαι με αυτοπεποίθηση. 

4. Παιχνίδια αυθόρμητου λόγου 

5. Αφήγηση και Φαντασία. 

6. Παραγωγή ιδεών από το μηδέν. 

7. Προτρεπτικός λόγος. 

8. Μαθαίνω να διαλέγομαι. 

9. Επιχειρηματολογώ άρα… υπάρχω! 

10. Επιχειρηματολογία και πειθώ. Ο διάδρομος της συνείδησης. 

11. Αντεπιχειρήματα. Παιχνίδια αντιλογίας 

12. Αγώνες αντιλογίας. 

 

 

 



Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ ώρα 

έναρξης/ώρα λήξης): Τετάρτη 2.15-3.30 

 

 

Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.): 

Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση 

 

 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου: 

 Ο βαθμός συμμετοχής στις εργασίες και τα δρώμενα του Ομίλου. 

 

Παραδοτέα: 

Προετοιμασία των μελών στα ρητορικά αγωνίσματα, διεξαγωγή 

ρητορικών αγώνων και   συμμετοχή σε συναντήσεις αντίστοιχων Ομίλων 

και σχολικών διαγωνισμών Ρητορικής. 

 


