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ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ 

 Σχ. Έτος: 2013 – 14 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:  ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΑΤΡΩΝ 

  

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ:  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

(ΠΕ) 

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΟΜΙΛΩΝ ΣΕ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 

ΕΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

(ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

ΚΩΤΣΕΛΕΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ 
 

ΠΕ02 
1 ΟΧΙ ΟΧΙ 

 

 
A. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

B. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ: 

 

α. Η προαγωγή γενικά της Ρητορικής ως  τέχνης του «καλώς 

λέγειν», δηλαδή του λόγου που χαρακτηρίζεται από γραμματική αρτιότητα, 

αισθητική ομορφιά και πρακτική αποτελεσματικότητα μέσα από την ισχύ 

της επιχειρηματολογίας,  (τυπικής και μη τυπικής). 

 

β. Η προώθηση της Ρητορικής ως σύγχρονης διδακτικής μεθόδου που καλλιεργεί 

 παράλληλα και σε βάθος τη σκέψη (κριτική και δημιουργική) και το λόγο (γραπτό και, κυρίως, 

προφορικό) και η ενίσχυσή της ως πρακτικής στην Εκπαίδευση. 

 

γ. Η συμβολή στη δημιουργία ενεργών πολιτών με πίστη στην αξία του 

δημοκρατικού διαλόγου, βασική προϋπόθεση του οποίου είναι η αγωγή του ακροατή με 

έμφαση στο σεβασμό της διαφορετικής άποψης. 

 

 
έμφαση στο σεβασμό της διαφορετικής άποψης. 
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Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (περιεχόμενο σπουδών, συσχέτιση με την 

προώθηση της αριστείας, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ.). 

Εκφραστική ανάγνωση :δυνατότητα σωστής απόδοσης & χρήση στίξης, γνωριμία με ποικίλα 

είδη ύφους . 

Παιχνίδι ρόλων : επαφή με βασικά στοιχεία υποκριτικής & γλώσσα σώματος ,απόδοση 

διαφόρων μορφών διαλόγου & μονολόγου (διλήμματα ,καθημερινές βιωματικές καταστάσεις).  

Αυθόρμητος & Προτρεπτικός λόγος :ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης & φαντασίας . 

Διττοί λόγοι : δυνατότητα συμμετοχής σε εναλλακτικές μορφές συζήτησης (debate,στρογγυλή 

τράπεζα ,παιχνίδι ρόλων με σύγκρουση ,forum,panel ομιλητών σε συνέδριο. Εξάσκηση στην 

περιληπτική απόδοση ομιλίας .Εξοικείωση με την κατανόηση & αντίκρουση 

επιχειρηματολογίας. 

Ο όμιλος Επιχειρηματολογίας – Αντιλογίας στοχεύει προωθώντας την αριστεία  στην 

προετοιμασία των μαθητών σε ενδοσχολικούς ,διασχολικούς και πανελλήνιους ρητορικούς 

αγώνες. 

Ο όμιλος Επιχειρηματολογίας- Αντιλογίας θα συμβάλλει στην αξιοποίηση των γνώσεων που οι 

μαθητές έχουν αποκομίσει από τη διδασκαλία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών 

στο σχολείο. Η επαφή των μαθητών με σοβαρά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος θα έχει 

ως συνέπεια την προετοιμασία τους για το μελλοντικό τους ρόλο ως σκεπτόμενων πολιτών 

της δημοκρατικής πολιτείας. Επιπλέον, θα τους προσφέρεται η δυνατότητα να αναπτύξουν μια 

διαφορετικού είδους συνεργασία και σχέση με τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους και 

να εισαχθούν στο πνεύμα της υγιούς διασχολικής άμιλλας με κύριο κριτήριο την ομαδική 

εργασία. 

 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ  

Καταιγισμός ιδεών, παιχνίδι ρόλων, δραματοποίηση . 

Ακολουθώντας τη σωκρατική μέθοδο, που αποτελεί το θεμελιώδες στοιχείο της 
επιχειρηματολογίας, οι μαθητές προχωρούν σε διατύπωση των κατάλληλων επιχειρημάτων με 
τα οποία ενισχύουν τη θέση τους έναντι της αντίπαλης ομάδας. 
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Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 

 

Α΄φάση  (10 ώρες) : θεωρητική κατάρτιση μαθητών στην τέχνη του επιχειρήματος. 

Β΄φάση ( 30 ώρες) : Πρακτικές ασκήσεις προώθησης της Ρητορικής και των επιχειρημάτων με 

αφόρμηση την επικαιρότητα και το υλικό των θεματικών κύκλων του μαθήματος της Έκθεσης 

Έκφρασης. 

 

 

Ε. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Οι μαθητές μέσα από την λειτουργία του ομίλου  θα έχουν την ευκαιρία : 
*να μελετούν και να αναλύουν σοβαρά θέματα που τους απασχολούν 
* να μαθαίνουν πώς να αναπτύσσουν τις ερευνητικές τους ικανότητες και την 
επιχειρηματολογία,  
*να ασκούν με αυτοπεποίθηση τεκμηριωμένο προφορικό λόγο και να εξασκούνται στο 
«λογοάθλημα» του debate. 

 

Παραδοτέο υλικό: Δημιουργία ιστολογίου με δράσεις διττών λόγων των μαθητών. 

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Χρήση έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού  

Χρήση φορητού βιντεοπροβολέα 

Χρήση βιντεοκάμερας  

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σχίζας Εμμ., Εγχειρίδιο  Διττών Λόγων ,Ρητορικός όμιλος Πανεπιστημίου Αθηνών – 

Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Αθήνα 2003. 

Λουτριανάκη Β.Η ρητορική στην τάξη – Μεθοδολογία & δραστηριότητες για τα νέα σχολικά 

βιβλία. εκδ. Παπαζήση 

Διαδίκτυο, Ιστότοποι για την προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση. 

 

 Πάτρα,   6  Σεπτεμβρίου      2013 
 

 Οι ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
 ΚΩΤΣΕΛΕΝΗ ΣΟΦΙΑ ΠΕΟ2 
 ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ02 

 
 
 
 


