


Ρητορικοί Αγώνες στο 

σχολείο 
 Γιατί; 

      ( Καλλιέργεια σκέψης, προφορικού λόγου, 
επιχειρηματολογίας με αποτέλεσμα την 
ενίσχυση  της αυτοεκτίμησης και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων) 

 Είδη 

     Νοηματική Ανάγνωση 

       Αυθόρμητος λόγος 

        Επιχειρηματολογία/αντιλογία 

 Προσδοκίες 

       Εμπειρία δημόσιας έκθεσης, καλλιέργεια 
γρήγορης σκέψης, παραγωγή 
προφορικού λόγου, ανάπτυξη των 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων  



 

    Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΗ …. ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗ (Μπαμπινιώτης)  

 

 

 



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ 
Απλές παιγνιώδεις ασκήσεις που θα τονώσουν την 

αυτοπεποίθηση των μαθητών όταν πρόκειται να μιλήσουν σε 

μια ομάδα  

 

•ΣΕ ΚΥΚΛΟ , ΛΕΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΩ ΜΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗ  

•ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΗΝ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΜΕ  

ΜΕ ΕΠΙΘΕΤΑ / ΡΗΜΑΤΑ /ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ/ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΦΑΝΕΡΏΝΟΥΝ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ 

• ΑΝ ΉΜΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ…. 

 

 

 



 

 Αν ήμουν ένα γράμμα της αλφαβήτας…. 

 Μιλώ για συναισθήματα: Χαίρομαι όταν…  

 Δυο αλήθειες κι ένα ψέμα  

 Κρατώ το τηλεκοντρόλ: σε τι θα πατούσα το mute και σε τι θα 

δυνάμωνα την ένταση (στη σύγχρονη πραγματικότητα και 

στον εαυτό μου)  

 Είμαι παντοδύναμος και εξηγώ τι θα άλλαζα στον εαυτό 

μου/στο δωμάτιό μου/στο σχολείο μου/στον κόσμο και γιατί 

 Είμαι ο Ροβινσώνας Κρούσος. Ποιά πέντε πράγματα διαλέγω 

να έχω μαζί μου και γιατί;  

 



Νοηματική ανάγνωση 

 Tι  σημαίνει; 

   Πρόκειται για την απόδοση ενός πεζού 
κειμένου με ζωντανό και εκφραστικό 
τρόπο, ανάλογο με το ύφος του 
κειμένου, που έχει ως στόχο την ανάδειξη 
ιδεών και συναισθημάτων.  

   ΠΡΟΣΟΧΗ: 

   Δεν πρόκειται για θεατρική ερμηνεία 

 
 

 

 



Τα διαδικαστικά 

 Ο αναγνώστης  συστήνεται (όνομα-
επώνυμο και σχολείο) ,κάνει μια 
εισαγωγή για το κείμενο, που 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τίτλο και 
τον συγγραφέα.  

 Διάρκεια: (μαζί με την εισαγωγή) 2-
3λεπτά. Ο αναγνώστης διαβάζει, χωρίς 
να χάνει την επαφή με το κείμενο, 
δίνοντας έμφαση στην έκφραση του 
προσώπου και στην οπτική επαφή με 
το κοινό. 

 Ρόλος χρονομέτρη  
 



Γιατί είναι σημαντική; 

 

 Διευκολύνει την κατανόηση του κειμένου 

 Ενισχύει την τέρψη του αναγνώστη  και του 

ακροατηρίου . 

 Αναπτύσσει τη φαντασία 

 

Πώς καλλιεργείται; 
 Με τη σωστή απόδοση και χρήση της στίξης 

 Με τη γνωριμία με ποικίλα είδη ύφους 

 

 



Τι θα βοηθούσε ακόμα; 
 

 

 

 

•Οι Παύσεις (προσδίδουν δραματική ένταση και 
ξεκουράζουν τον ακροατή) 

•Η επαφή με βασικούς κανόνες ορθοφωνίας 

•Η ανάπτυξη οπτικής επαφής με το κοινό 

•Να μην χάνονται οι συλλαβές. 

•Να τονίζονται οι λέξεις με συναίσθημα, π.χ αν χαρώ 
μιλάω γρήγορα, αν λυπηθώ αργά 

•Να τονίζονται οι αριθμοί , οι χρονολογίες … τα κύρια 

ονόματα 

•Να δουλεύω σωστά το κείμενο όταν το παίρνω στα χέρια 

μου, διαβάζω καλά, κατανοώ πλήρως, υπογραμμίζω 

λέξεις που θα τονίσω και που θα κάνω παύσεις. 

 

 

 



Ο …νοηματικός 

αναγνώστης είναι αυτός 

που… 
  Συνειδητοποιεί τις ιδιαίτερες ικανότητες και ατομικές 

αδυναμίες στην εκφορά του λόγου 

 Νιώθει συνέχεια ότι κάθε λέξη του αξίζει την προσοχή του 

κοινού του, γι’ αυτό και πρέπει να  ακούγεται δυνατά, 

καθαρά και να τη συνοδεύει με τις κατάλληλες κινήσεις του 

σώματός του χωρίς όμως να φτάνει σε ακρότητες και 

υπερβολικές κινήσεις σώματος και χεριών μια και κάτι 

τέτοιο  μπορεί να γίνει ενοχλητικό ή να προκαλέσει και το 

γέλιο και να αποσπάσει την προσοχή του ακροατηρίου. 

 



Φωνή 
Σημαντικό ρόλο παίζει ο ρυθμός και η ένταση της φωνής μας 

 Ρυθμός: αρμονικό ανέβασμα-κατέβασμα και 
ελεγχόμενη ταχύτητα 

    (δεν πρέπει ποτέ να λαχανιάζουμε, αλλά να 
αναπνέουμε πάντα φυσιολογικά) 

 Ένταση και δύναμη: ανάλογη του χώρου σε σύνδεση 
πάντα με το λόγο 

 Άνοδος: δηλώνει έντονη βούληση (κάποτε γίνεται 
ενοχλητική) 

 Σταθερότητα: επιτρέπει τη λογική ανάλυση όσων 
λέγονται 

 Κάθοδος ή /και παύση: φορτίζει συναισθηματικά)  



Πρόσωπο 

Ιδανικά πρέπει να: 

 

 Αποπνέει μετρημένη αυτοπεποίθηση και σιγουριά 

 Εκφράζει όλα τα συναισθήματα που συνοδεύουν όσα 

λέμε (απορία ,ανησυχία, ειρωνία) υπογραμμίζοντας τις 

σκέψεις μας. 

 Έχει συγκρατημένο χαμόγελο και 

 Βλέμμα στραμμένο προς το ακροατήριο στον 

αυθόρμητο λόγο, κρατώντας τακτική βλεμματική 

επαφή με το κοινό στην νοηματική ανάγνωση 

  



Σώμα 

 Ίσια και ευθυτενής στάση 

 Το χέρι με το κείμενο περίπου 20 εκατοστά μακριά και 

χαμηλά να μην κρύβει το πρόσωπο. 

 Αποφεύγονται οι απότομες κινήσεις δεξιά –αριστερά 

(αν και καλό είναι να υπάρχει λίγη κίνηση, όχι 

σταυρωμένα χέρια και στις τσέπες) 

 Δε φανερώνουμε ποτέ με κινήσεις αμηχανίας την 

ανησυχία μας 



Κριτήρια νοηματικής 

ανάγνωσης 
  

1. Εκφορά (1-20 βαθμοί): καθαρή άρθρωση, υποβλητική χροιά, 

κατάλληλος ρυθμός και ένταση με εναλλαγές, παύσεις, 

απόδοση στίξης, προφορά / διάλεκτοι.  

2. Απόδοση ύφους του κειμένου (1-20 βαθμοί): ατμόσφαιρα, 

χαρακτήρες, συναισθήματα.  

3. Παρουσία ομιλητή (1-10 βαθμοί): κινήσεις του σώματος και 

εκφράσεις του προσώπου (χωρίς υπερβολική θεατρικότητα), 

εκφραστικότητα, βλεμματική επαφή με το ακροατήριο, 

ανάγνωση και όχι απομνημόνευση.  

 



Παιχνίδια νοηματικής 

ανάγνωσης 
 Δίνοντας έμφαση σε κάποιες λέξεις διαφορετικές κάθε φορά 

στην ίδια πρόταση: 

    Ο δάσκαλος έδωσε το κόκκινο τετράδιο στο παιδί 

 

 Προσθήκη στίξης σε κείμενο και μετά ανάγνωσή του 

 

 Ασκήσεις ύφους 

Λέω τη συνταγή πίτσας με ύφος : 

Τραγικό , κωμικό, ιταλικό, ειρωνικό, θυμωμένο… 

 

Κάνουν γκριμάτσες , κοιτάζουν στα μάτια , προκαλούν με 
πειράγματα προσπαθώντας να κάνουν τον ομιλητή να γελάσει  



ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 

 Σκοπός του ομιλητή είναι με αφορμή το θέμα που επέλεξε να 
παρουσιάσει έναν λόγο με αλληλουχία, πρωτοτυπία και ζωντάνια 
ώστε να  τέρψει  το ακροατήριο.   

      Τρόποι 

 Μια μοναδική λέξη (η οποία μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς 
τρόπους αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακουστεί έστω μια 
φορά στη διάρκεια της ομιλίας)  

 Μια ανολοκλήρωτη ή διφορούμενη φράση (την οποία ο 
διαγωνιζόμενος μπορεί να χειριστεί όπως επιλέξει αρκεί να μείνει 
συνεπής)  

 Ένα απόφθεγμα, ένας στίχος, μια παροιμία, κλπ. (ο 
διαγωνιζόμενος μπορεί τεκμηριωμένα να συμφωνήσει ή να 
διαφωνήσει με το περιεχόμενο)  

 εικόνα 

       Χρόνος 

       1΄με 2΄λεπτά  (έχει δοθεί και λίγος χρόνος για προετοιμασία) 



Προετοιμασία Αυθόρμητου 

Λόγου 

(οδηγίες προς μαθητές)  

  ΑΡΧΗ  

 ΜΕΣΗ  

 ΤΕΛΟΣ 

  Νοερό σχεδιάγραμμα 

     ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Να εξαντλήσεις όλο το χρόνο προετοιμασίας … μη 

νομίζεις ότι θα σου έρθουν οι ιδέες όσο θα μιλάς, επειδή έχεις 

σκεφτεί πώς θα ξεκινήσεις. Υπάρχει κίνδυνος αν βγεις εκτός 

θέματος,  να μιλήσεις λίγο ,να μην αναπτύξεις όσο θα ήθελες  



 Ο αυτοσχέδιος λόγος είναι σκόπιμο να διέπεται από 
κειμενικές αρχές (συνοχή, συνεκτικότητα 
ιδεών),πλούσιο λεξιλόγιο, σωστή γραμματική και 
συντακτική χρήση της γλώσσας, ενώ ταυτόχρονα να 
είναι ευφάνταστος και πρωτότυπος. 

 

 Τα όπλα σου: Φαντασία, χιούμορ, δημιουργική σκέψη 

 

 Όσο για το εεεεεε…., καλύτερα να το καταπιείς! 

     Να προτιμάς τις παύσεις! 

 



Τεχνικές αυθόρμητου λόγου  
 Περιγραφή  

 Ενσυναίσθηση 

 Προσωποποίηση 

 Θετικά – Αρνητικά  

 Εικόνα 

 Συναισθήματα 

 Επιστημονική διάσταση 

 Αντίθετο – απουσία  

 Προσωπική εμπειρία  

 Βάζω χρώμα  

 Αίτιο – αποτέλεσμα  

 Και μετά τι έγινε  

 Μεγαλώνω προτάσεις 

 Πρόβλημα - λύση 

 Ανάγκη – σχέδιο – πλεονέκτημα  

 



Τεχνικές αυθόρμητου λόγου  
 

 Το αντίθετο: Τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε 

 Η έννοια με μια εικόνα 

 Συναισθήματα 

 Μια παροιμία 

 Ένας μύθος 

 Μεταφορική – Αλληγορική έννοια 

 Μια εμπειρία 

 Ένα παράδειγμα 

 Ένα ιστορικό γεγονός 

 Γεγονός από την πραγματικότητα 

 Παραλλαγή σε μέγεθος- σχήμα-μορφή-υλικό-χρώμα 

 



Τεχνικές αυθόρμητου λόγου  
 Ορισμός  

     Για να ορίσεις μία λέξη, δηλαδή να αποδώσεις τη σημασία 
της ακολουθείς τέσσερα βήματα:  

α) βάζεις τη λέξη στην οικογένεια με την οποία μοιράζεται 
παρόμοια χαρακτηριστικά 

β) βρίσκεις τη διαφορά αυτής της λέξης από άλλες που 
ανήκουν στην ίδια οικογένεια 

γ)μιλάς για τις  ιδιότητες της λέξης την οποία θέλεις να ορίσεις  
(υλικό, σχήμα, μορφή, πώς/πού/ από ποιον  έχει φτιαχτεί) 

δ) αναφέρεις το σκοπό για τον οποίο υπάρχει ή το 
αποτέλεσμα που επιφέρει 

ε) πώς σχετίζεται αυτή η λέξη με τη ζωή μου (οικογένεια , φίλοι , 
σχολείο) ή αν λείπει η λέξη από τη ζωή μου τι συμβαίνει ; 

ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν ορίζεις μία έννοια δεν επαναλαμβάνεις λέξεις 
της ίδιας οικογένειας π.χ. ..ζωή είναι να ζεις…   



Τεχνικές αυθόρμητου: 

Πρέπει να απαντάς  στις ερωτήσεις: 

 Πού; 

 Πότε; 

 Ποιος; 

 Τι; 

 Γιατί; 

 Πώς; 

 

 

    Γίνε μικρός δημοσιογράφος και παρουσίασε μια είδηση που αφορά τη 
σχολική ζωή π.χ   





Κριτήρια αυθόρμητου λόγου 

 

 

1. Περιεχόμενο (1-20 βαθμοί): σχέση με το θέμα (συνάφεια και 

νοηματική σύνδεση), ανάπτυξη ποικίλων διαστάσεων, ποιότητα 

ιδεών, ποικιλία, πρωτοτυπία, ευρηματικότητα, λογοτεχνικότητα.  

2. Παρουσία ομιλητή – εκφορά (1-20 βαθμοί): εκφραστικότητα, 

κινήσεις συνεπείς με τον λόγο χωρίς υπερβολές, ευφράδεια και 

άνεση, συνεχής ροή, οπτική επαφή, αυτοπεποίθηση.  

3. Δομή (1-10 βαθμοί): διαύγεια σκέψης και συνοχή, αλληλουχία, 
ομαλή μετάβαση από τη μία ιδέα στην επόμενη (χωρίς 

απαρίθμηση), ολοκληρωμένη ομιλία με αρχή – μέση – τέλος.  

 



Παιχνίδια 
 Σου δίνεται η αρχή μιας ιστορίας. Μπορείς να τη συνεχίσεις; 

π.χ. Τις πέταξα όλες… 

         Αυτή τη φορά το είχε παρατραβήξει… 

         Και τότε συνέβη ξανά…. 

 Σου δίνεται το τέλος μιας ιστορίας. Μπορείς να επινοήσεις 

την ιστορία που προηγήθηκε; 

π.χ. Πράγματι οι εκπλήξεις στο σχολείο δεν σταματούν ποτέ! 

        Πάντα κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. 

 Τυχαίο ερέθισμα( από κάτι που έχεις εσύ δει γύρω σου 

ξεκινάς και κάνεις ιστορία) 

 



Στον αυθόρμητο λόγο σε βοηθάει να 
αναπτύξεις τη σκέψη σου αν σκεφτείς 
σχετικά με το θέμα κάτι αρνητικό, κάτι θετικό 
και κάτι ενδιαφέρον για κάθε περίπτωση! 

 
 

 π.χ. Τι θα συνέβαινε αν τα παράθυρα δεν είχαν 
παντζούρια; 

         Τι θα συνέβαινε αν τα λεωφορεία δεν είχαν  
καθίσματα; 

         Τι θα συνέβαινε αν σταματούσε να υπάρχει 
ηλεκτρικό ρεύμα; 



Θέματα αυθόρμητου λόγου  

 Κάθε φορά που με μαλώνουν ...... 

 Εκδρομή.. 

 Παιχνίδι….  

 Διακοπές….  

 Πρόσφυγας…  

 Οικονομία … 

 Πάρτι…. 

 Σινεμά / θέατρο.. 

 Αν ήσουν χρώμα ποιο θα ήσουν …. 

 Διάστημα …. 
 



 Με ένα διαστημόπλοιο προσγειώθηκα στον Άρη …..  

 Περιβάλλον … 

 Γειτονιά …. 

 Δάσκαλος/α… 

 Όταν μεγαλώσω ….. 

 Θαυμάζω….. 

 Φαντάζομαι τον εαυτό μου σε 5 χρόνια ….σε 10 χρόνια …. 

 Αν ζούσα σε άλλη εποχή ….. 

 Αν συναντούσα τον Περικλή …. /τον Μ. Αλέξανδρο … /τον 
Οδυσσέα… 

 Αν ταξίδευα στο χρόνο… 

 Αν ήμουν διαφήμιση , σίγουρα θα διαφήμιζα… 

 Περίεργα πράγματα συνέβησαν εκείνο το βράδυ… 

 Άλλαξα γνώμη μόλις  

 Αν είχα μια μαγική γόμα θα έσβηνα... 

 

 

 



 

  Όταν τσακώνομαι μ’ έναν φίλο μου… 

 Όταν οι γονείς μου καβγαδίζουν…  

 Όταν κάτι σε δυσκολεύει....  

 Σε διάλεξα για καλύτερό μου φίλο γιατί…  

 Ανοίγω το συρτάρι του γραφείου μου… 

 Κοιτάζοντας αυτή τη φωτογραφία... 

 Η  τσάντα στο σχολείο …. 

 Η τηλεόραση  

 Επιτραπέζιο ή ηλεκτρονικό  

 Είσαι ένα μολύβι , πες την ιστορία σου .. 

 Η πιο αστεία /τραγική στιγμή 

 Αν διοικούσες ένα σχολείο τι θα άλλαζες .. 

 Με ένα μαγικό χαλί θα πετούσα… 

 Ποιες ευχές θα ζητούσες να σου εκπληρώσει το Τζίνι ; 

 



 Τα τεχνητά λουλούδια είναι καλύτερα από τα φυσικά 

 Πρέπει να τιμωρείται αυστηρά η χρήση κακών λέξεων 

 Τα παιδιά πρέπει να μελετούν με τους γονείς τους κάθε μέρα 

 Τα κυλικεία δεν πρέπει να πωλούν γλυκά και ανθυγιεινά φαγητά 

 Θα μπορούσαμε να μιλάμε στον ενικό στους καθηγητές; 

 Πρέπει να επιτρέπονται τα κινητά στο σχολείο; 

 Πρέπει να ακολουθούμε τη μόδα στο ντύσιμο; 

 Αν βρίσκαμε 100 ευρώ στο δρόμο, θα έπρεπε να τα 

κρατήσουμε; 

 Θα «κάρφωνες» έναν συμμαθητή σου που αντέγραφε κατά τη 

διάρκεια διαγωνίσματος; 

 Θα ήθελες να είχες δική σου πιστωτική κάρτα; 

 Πρέπει να είναι υποχρεωτικές οι στολές στα σχολεία; 

 





Για παράδειγμα… 

                                 Ιστορία 

 Τι θα έλεγε η θεοδώρα στον Ιουστινιανό για να μην 

εγκαταλείψει την Πόλη στη στάση του Νίκα;  

 Επιχειρήματα εικονομάχων και εικονολατρών .  

 

 

 

 

 

 



 Οι πηγές αφηγούνται... 

 1. Ο όρκος των Φιλικών (απόδοση στα νέα ελληνικά) 

 «Ορκίζομαι οικειοθελώς ενώπιον του αληθινού Θεού ότι θα 

είμαι για όλη μου τη ζωή απόλυτα πιστός στην Εταιρεία. 

Ορκίζομαι ότι δεν θα φανερώσω το παραμικρό από τα Σημεία 

και τους λόγους της, ούτε θα σταθώ για κανέναν λόγο η 

αφορμή να καταλάβουν ποτέ οι άλλοι, ούτε οι συγγενείς ούτε ο 

Πνευματικός ούτε ο φίλος μου, ότι γνωρίζω ο,τιδήποτε σχετικά 

με αυτά... Ορκίζομαι ότι θα τρέφω στην καρδιά μου αδιάλλακτο 

μίσος κατά των τυράννων της Πατρίδας μου, κατά των οπαδών 

και κατά των ομοφρόνων τους. Θα ενεργώ πάντα με τρόπο 

που να τους βλάπτει και όταν το επιτρέψουν οι εξελίξεις θα 

συμβάλλω στην πλήρη καταστροφή τους.».   

 Ο μαθητής κάνει νοηματκή ανάγνωση τον όρκο και συνεχίζει 

την ορκομωσία ………… 

 Προσπαθεί ένας μαθητής να πείσει το διπλανό του να γίνει 

μέλος της Φιλικής εταιρείας …..  

 



2. Προετοιμασία της Επανάστασης (απόδοση στα νέα ελληνικά) 

«Κατάλαβα τότε, πως ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε μόνοι μας και ότι δεν έχουμε 

καμία ελπίδα από τους ξένους. Ο Τζωρτζ* πήγε στη Νεάπολη, έγινε εκεί 

στρατηγός. Με προσκάλεσε με δύο γράμματά του, αλλά επειδή ήξερα για την 

Εταιρία δεν δέχθηκα, αλλά κοίταξα πότε θα επαναστατήσουμε για την πατρίδα 

μας. Για την Εταιρία μου είπε ο Πάγκαλος**. Έπειτα πέρασε ο Αριστείδης ο 

Παπάς και ο Αναγνωσταράς μου έφερε γράμμα από την Εταιρία, και τότε 
άρχισα να κατηχώ κι εγώ διάφορους στην Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά και 

διάφορους καπεταναίους σπετσιώτικων και υδραίικων καραβιών. Στα 1820 

έλαβα γράμματα από τον Υψηλάντη για να είμαι έτοιμος, όπως και όλοι οι 

δικοί μας. Εικοστή πέμπτη Μαρτίου ήταν η μέρα της γενικής επανάστασης». 

Κολοκοτρώνη Απομνημονεύματα, Καταγραφή Γ. Τερτσέτη, επιμέλεια Τάσος 

Βουρνάς, Αθήνα 1983, σ. 69.  
 

Ένας μαθητής είναι δημοσιογράφος και παίρνει συνέντευξη από τον 
Κολοκοτρώνη  με αφορμή το παραπάνω κείμενο   

* Πρόκειται για τον Άγγλο στρατιωτικό Ρ. Τσωρτς. 

** Πρόκειται για τον Νικόλαο Πάγκαλο, ταγματάρχη του ρωσικού στρατού.  

 Για ποιους Λόγους πιστεύετε ότι ο Κολοκοτρώνης (Πηγή 2) υποστηρίζει πως 
οι Έλληνες θα έπρεπε να βασίζονται μόνο στις δικές τους δυνάμεις; Στην 

απάντηση θα σας βοηθήσει η «Ματιά στο παρελθόν» και όσα έχετε διδαχθεί 

στην προηγούμενη ενότητα.  



                     Θρησκευτικά  

 
 Τι θα έλεγα στο Νώε να τον πείσω ώστε να με πάρει 

μαζί του στην Κιβωτό ;  

 Θα αποτυπώσουμε με επιχειρήματα τη σημασία των 
ορίων στην ατομική και συλλογική ζωή . (θρησκευτικά 
Ε΄ τάξη , σελ.23) 

 Φανταζόμαστε ότι είμαστε ναυαγοί σε ένα νησί . 
Σκεφτόμαστε κάποιους κανόνες που θα μας 
βοηθήσουν να επιβιώσουμε .(θρησκευτικά Ε΄ τάξη , 
σελ.34)- Παρατήρηση εικόνων  και σχολιασμός . 

 Σχολιασμός φράσεων σελ. 43 

 Όποιος δεν έκανε ποτέ λάθος , δεν έχει δοκιμάσει ποτέ 
κάτι καινούριο ( Αϊνστάιν) 

 Το βράδυ έχω βρει έναν ωραίο τρόπο για να κοιμάμαι 
… τους συγχωρώ όλους έναν – έναν .( Τ.Λειβαδίτης) 

 

 



 Παρατηρούμε τον πίνακα του Ρέμπραντ « Ο Παύλος στη 

φυλακή» Μπαίνουμε στη θέση του Αποστόλου Παύλου και 

αναλογιζόμαστε :τι μπορεί να γνωρίζει  , τι νιώθει , τι σκέφτεται , 

τι είναι αυτό που πιθανόν τον απασχολεί.(σελ.120) 

 Υποθέτουμε ότι ο Απόστολος  Παύλος επισκέπτεται την περιοχή 

μας σήμερα και αποφασίζουμε να του πάρουμε μια 

συνέντευξη, τι θα τον ρωτούσαμε ; ( σελ.120) 



 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 
 

 Ψηφίστε με για Δήμαρχο… 

 Είμαι Υπουργός Παιδείας … 

 

 Φανταζόμαστε ότι είμαστε ενήλικες. Κάποιοι από εμάς αποφασίζουν 
να είναι υποψήφιοι στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Χωριζόμαστε σε 
ομάδες και προτείνουμε υποψήφιο. Μοιραζόμαστε τους ρόλους και 
παίζουμε το σενάριο. 
 Ο κάθε υποψήφιος παρουσιάζει το πρόγραμμά του. 

   

 Πρώτος υποψήφιος: Όταν γίνω δήμαρχος, θα φτιάξω ένα καινούριο 
σχολείο που θα χωράει περισσότερους μαθητές και θα έχει κλειστό 
γυμναστήριο και εργαστήριο πειραμάτων 
............................................................................................................... 
 Δεύτερη υποψήφια: Όταν εκλεγώ δήμαρχος, ................................... 
.............................................................................................................. 
 Τρίτος υποψήφιος: Ως δήμαρχος θα φροντίσω................................. 
 

 
 

 

  



Φυσική 
 

Γιατί;;; 

  Θα πάθω ηλεκτροπληξία 

 Θα στεγνώσει η μπουγάδα  

 Ο Κρόνος έχασε τα δαχτυλίδια ….. 

  



Γλώσσα 
 Επαυξημένες προτάσεις  

 Ιστορία μόνο με ρήματα ή ουσιαστικά ή επίθετα … 

 

Και για να προπονούμαστε και για το γυμνάσιο: 

 Επιχειρηματολογία ( ΣΤ΄) 



 Η μηχανή του χρόνου 

 Tετάρτη 23 Οκτωβρίου 2002 

 Φανταστείτε ότι έχετε ήδη διαβάσει αυτό το άρθρο και κατόπιν μπαίνετε θαρραλέα σε μια χρονομηχανή η οποία 
θα σας μεταφέρει στο παρελθόν, ακριβώς τη στιγμή πριν αρχίσετε να διαβάζετε το άρθρο. Τι θα κάνατε; Θα 
ξαναδιαβάζατε το άρθρο. Σύμφωνα με πολλούς φυσικούς, αν δεχτούμε ότι είναι δυνατό να επιστρέψετε στο 
παρελθόν, θα σας ήταν αδύνατο να το αλλάξετε. Τελικά μπορούν να πραγματοποιηθούν τα ταξίδια στο χρόνο; 
Πώς θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε μια χρονομηχανή; 

 Ο Αλβέρτος Αϊνστάιν απέδειξε ότι, αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε με την ταχύτητα του φωτός, θα το 
καταφέρναμε. Κάτι τέτοιο όμως φαίνεται απίθανο, γι’ αυτό τα ταξίδια γίνονται μόνο στη φαντασία των 
συγγραφέων ή των σεναριογράφων. 

 περιοδικό Focus, τεύχος 32, Οκτώβριος 2002 (διασκευή) 

 Εσείς σε ποια εποχή θα θέλατε να ταξιδέψετε; Γράψτε ένα κείμενο στο οποίο να υποστηρίζετε τη γνώμη σας. 
Σκεφτείτε ότι θα πρέπει να την παρουσιάσετε με τέτοιον τρόπο, ώστε να δείξετε για ποιο λόγο η εποχή αυτή είναι η 
πιο ενδιαφέρουσα. Έτσι, είναι καλό να περιγράψετε: 

  τα χαρακτηριστικά της εποχής στην οποία θέλετε να ταξιδέψετε 

 ποιους θα θέλατε να συναντήσετε 

 ποιο είναι το μυστήριο που κρύβει για σας 

 τι ελπίζετε να ανακαλύψετε γι’ αυτήν 

 και ό,τι άλλο θα έκανε το ταξίδι σας συναρπαστικό για τον αναγνώστ 

 2. Συμπληρώστε με τη φαντασία σας την απόδοση στους επόμενους υποθετικούς λόγους: 

 1. Αν συναντούσα το μεγάλο Περικλή, 

 2. Αν είχα κατασκευάσει μια χρονομηχανή,_ 

 3. Αν ήμουνα στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολη 

 4. Αν ταξίδευα στο 2200 μ.Χ., 

 



ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
 Oμαδική δραστηριότητα (προαιρετική) 

 Επιλέγουμε ρόλους ενηλίκων και συνεδριάζουμε σαν τοπικοί 

σύμβουλοι, για να διαμορφώσουμε ένα υπόμνημα προς την 

κεντρική εξουσία, με το οποίο θα ζητάμε να γίνουν ενέργειες, 

ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες της ζωής μας στο νησί. 

 

 Oμαδική δραστηριότητα (προαιρετική) 

 Χωρισμένοι σε δύο ομάδες κατασκευάζουμε μία μακέτα του 

τόπου μας, όπως είναι σήμερα και μία μακέτα του τόπου, 

όπως τον φανταζόμαστε χωρίς τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. 

 



 

Φυσική Αγωγή 

 Στάση του σώματος  ( νοηματική και αυθόρμητο) 

 

 

 

 

Εικαστικά 

 Μιλήστε με αφορμή πίνακες ζωγραφικής 

 



ΤΡΕΜΩ… 

 Απενοχοποίηση τώρα …όλοι κάνουμε λάθη … όλοι τρέμουμε … 

αλλά  αν δεν δοκιμάσουμε δε θα μάθουμε ποτέ πόσο καλοί 

μπορούμε να γίνουμε! 

 Παλιό, αλλά καλό και αποδοτικό …. Σηκώστε τους μαθητές να 

μιλήσουν μπροστά στους μαθητές τους, να κάνουν μια 

ανακοίνωση στην πρωινή προσευχή.  

 



Το δικό μου επάγγελμα είναι καλύτερο από το δικό σου  

 Μάχη των επαγγελμάτων , των χόμπι …. 



Νοηματική Ανθολόγιο Ε΄  
 Ο ήλιος ο ηλιάτορας  σελ.16  

 Ο ασημένιος δρόμος  σελ.30 

 Η Χιονάτη της Πάρνηθας σελ.37 

 Τα πουλιά (με εισαγωγή) σελ.51 

 Δημοτικό Ξενιτιάς σελ.56 

 Περιπέτεια με την τηλεόραση σελ.60 

 Ο Θωμάς σελ.69 

 Η μάνα μου σελ.81 

 Η καρδιά ενός ποντικού σελ.85 

 Οι έλεγχοι σελ.108 

 Η Καρδούλα σελ.136 

 Ο κάβουρας και η μάνα του σελ.142 

 Η Σακοράφα σελ.147 

 Η αγάπη σελ.161 

 Τα κουλουράκια σελ.218 

 Κάποτε ριζώνουν και τα λόγια σελ.234 

 Ειρήνη σελ.243 

 Το χαμογελαστό συννεφάκι σελ.253 

 Η Θλιμμένη αγελάδα σελ.273 

 



Νοηματική Ανθολόγιο ΣΤ ΄ 
 1.Τραγουδάκια του Φωτούλη σελ.22 

 2. Η Ασπρούδα σελ.34 

 3. Στο νησί των Φαιάκων σελ.46 

 4. Προμηθέας Δεσμώτης σελ.48 

 5.Ένα παιδί μετράει τ’άστρα σελ.65 

 6.Σ’ ένα συνοριακό σταθμό σελ.67 

 7.Αποκριάτικη ιστορία σελ.90 

 8.Το καυκασιανό παραμύθι σελ.99 

 9. Η Βαγγελίτσα σελ.105 

 10.Η Αστραδενή στο νέο της σχολείο σελ.115 

 11.Ένα γράμμα στη Μίνα σελ.130 

 12. Η Ηλιογέννητη σελ.144 

 13.Η καλόγρια η τσιγγάνα σελ.153  

 14.Οι πρόσφυγες σελ.206 

 15.Η παρέλαση σελ.215 

 16. Ειρήνη  σελ.243 

 17.Ταξίδια γεμάτα περιπέτειες σελ.265 



 



Λαϊκό παραμύθι: 

Μια φορά ήταν ένας βασιλιάς και είχε στο κεφάλι του ένα κερατάκι. Το είχε 

πολύ κρυφό, μα πώς να το κρύψει και από τον κουρέα του; 

Κάθε φορά όμως που πήγαινε να του κόψει τα μαλλιά, ο βασιλιάς τον 

φοβέριζε να μην το πει σε κανένα, γιατί θα του πάρει το κεφάλι. Άλλος 

κανένας δεν το ήξερε εκτός από τον κουρέα του βασιλιά. Ο κουρέας δεν 

μπορούσε να βαστάξει το μυστικό, μα φοβόταν πάλι. Τι να κάνει; Πού να το 

ειπεί; 

Πήγε σ’ ένα πηγάδι, έσκυψε από πάνω και φώναξε μ’ όλη του την καρδιά: Ο 

βασιλιάς έχει κερατάκι! 

Ύστερα από λίγον καιρό το πηγάδι ξεράθηκε και φύτρωσε μέσα μια καλαμιά. 
Η καλαμιά μεγάλωσε και μια μέρα πέρναγεν ένας τσοπάνης, έκοψε την 

καλαμιά κι έκανε μια φλογέρα και την έπαιζε. Μα η φλογέρα έλεγε: Μπι, μπι, ο 

βασιλιάς έχει κερατάκι, ο βασιλιάς έχει κερατάκι! 

Το άκουσεν ένας, το άκουσεν άλλος, το έμαθεν όλη η χώρα, έφτασε και στ’ 

αυτιά του βασιλιά. 

Στέλνει ο βασιλιάς, φωνάζει τον κουρέα. 

— Πού τον είπες αυτόν το λόγο; τον ρωτάει. 

Ο καημένος ο κουρέας ορκιζόταν πως δεν το είπε σε κανένα. Μόνο μια 

φορά, λέει, δε βάσταξα και πήγα και το είπα μέσα στο πηγάδι. Φωνάζουν και 

τον τσοπάνη κι αυτός μαρτύρησε πως τη φλογέρα την έκαμε από ένα καλάμι 

που βγήκε μέσα στο πηγάδι. Έτσι φανερώθηκε πως κάποτε ριζώνουν και τα 

λόγια. 



Λευτέρης Παπαδόπουλος: Η μάνα μου 
 

Η μάνα μου φοράει  

Τσεμπέρι 

σαν τις μανάδες τις παλιές. 

Παίρνει την Παναγιά απ’ το 

 χέρι 

και τρέχουνε στις γειτονιές 

και σμίγουνε με τον  

κοσμάκη 

που λέει το ψωμί ψωμάκι. 

Κι όταν γυρνάνε κούτσα  

κούτσα 

σαν δυο σκιές μες στη  

βραδιά 

με τα φτωχόρουχά τους 

 λούτσα 

από βροχή και λασπουριά 

δεν ξέρω να τις ξεχωρίσω 

ποιανής το χέρι να φιλήσω. 

 
 



    

Ευγ. Φακίνου: Η Αστραδενή 

 
Μια μέρα, κάτι κορίτσια μου τραγουδούσανε ένα πειραχτικό τραγούδι: 

«Αστερία, Αστερία, είσαι μια μικρή κυρία». Τις πλάκωσα στο ξύλο. Με 

νευριάζανε... Καθόμουν στη γωνιά μου κι έτρωγα το κουλούρι μου κι 

αυτές εκεί: «Αστερία κι Αστερία...». Στην αρχή έκανα ότι δεν καταλάβαινα, 

μετά... άνθρωπος είμαι κι εγώ... τις βούτηξα απ’ τα μαλλιά —τις δύο— και 

τις έφερα κάτω. Είμαι πολύ καλή σ’ αυτό το κόλπο. Μου το ’χει μάθει ο 

ξάδελφός μου ο Ντίνος.  

    Οι μαρτυριάρες πήγανε στη δασκάλα. Με φώναξε η δεσποινίς. Της τα 

’πα κι εγώ. Δε θα μίλαγα, αν δε γινόταν η φασαρία, αλλά τώρα που 

έγινε... Θα έκανα υπομονή, πόσος καιρός μας μένει... Ένας μήνας!... Του 

χρόνου μπορεί και να ’χω άλλη δασκάλα... Αλλά τώρα... Δεν την κράτησα 

τη γλώσσα μου και τα ’πα. Καλά λέει η μάνα μου ότι είμαι «γλωσσού». 

    «Με λέγανε Αστερία», είπα στη δεσποινίδα, «κι εγώ θύμωσα. Ούτε 

Αστερία ούτε Ουρανία με λένε. Τ’ όνομά μου είναι Αστραδενή! Κι ο παπα-

Λεμόνης, που είναι Χριστιανός με Χ κεφαλαίο, τη βαφτιστικιά του 

Αστραδενή τη φωνάζει. Κι εμένα Αστραδενή με λένε. Κι όποιος με ξαναπεί 

μ’ άλλο όνομα δε θ’ ακούσω!...». 

       Αυτό, βέβαια, για την αφεντιά της το είπα. Ουρανία με ανέβαζε, 

Ουρανία με κατέβαζε. 



    Θύμωσε. Με είπε αυθάδη, αναιδή και τέτοια. Με πήγε στον κύριο 

διευθυντή. Εκεί έγινε άλλη φασαρία. Ο διευθυντής με ρώτησε πώς με 

βάφτισε ο παπάς. Του ’πα. Άνοιξε και το χαρτί που ’χα φέρει απ’ τη 

Σύμη και που μ’ έγραφε Αστερόπη. Είπε στη δεσποινίδα να με 

φωνάζει Αστερόπη. 

     Όχι ότι με πείραζε... Καλό και περίκαλο το Αστερόπη... Αλλά 

σκέφτομαι... «Αστραδενή, ή που καταφέρνεις να σε φωνάζουν 

Αστραδενή ή που δεν αξίζεις τίποτα...». 

     Είπα, λοιπόν, στο διευθυντή ότι και τους Γιάννηδες τους βαφτίζει ο 

παπάς Ιωάννηδες, ποιος όμως τους λέει έτσι... Όλοι Γιάννηδες τους 

φωνάζουν... Γέλασε ο διευθυντής κι είπε: «Εντάξει, μη χάνουμε την 

ώρα μας για ένα όνομα. Αστραδενή, λοιπόν!...». 

     Η δεσποινίς, αν την έπιανες από τη μύτη, θα ’σκαγε. Εγώ δεν 

τολμούσα να την κοιτάξω.  

      Τις πρώτες φορές που με φώναξε «Ουρανία», σκέφτηκα ότι θα με 

είχε συνηθίσει έτσι και δεν απάντησα. Έκανα σαν να μίλαγε σε 

κάποιον άλλον. Μια, δυο, άρχισε να με φωνάζει Αστραδενή. Πολύ 

μου άρεσε. Να, σαν να ’τρεχε δροσερό νεράκι μέσα μου. Έτσι μου 

φαινόταν 



Φύλλα αξιολόγησης κριτών 





ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΣΑΣ 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ  ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ !! 


