
 

 

Φ ό ρ μ α  Υ π ο β ο λ ή ς  Π ρ ό τ α σ η ς  γ ι α  τ η  δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  Ο μ ί λ ο υ  

 

 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού  

 

 

      ΜΠΕΚΡΗ ΣΟΦΙΑ 

 

Κλάδος/Ειδικότητα  

 

 

     ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

 

Τίτλος του ομίλου 

 

 

      ΟΜΙΛΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος 

 

 

      ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα  

 

 

            2 ΩΡΕΣ 

 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος 

 

 

             Α’, Β’, Γ’  Γυμνασίου 

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα 

 

 

 Νὰ γνωρίσουν τὸν πλοῦτο, τὴν ποικιλία καὶ τὴν ὀμορφιὰ 

τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στὴν διαχρονική της ἐξέλιξη μέσα 

ἀπὸ ἁπλά, εὔληπτα καὶ παιγνιώδη κείμενα (π.χ. μύθους 

Αἰσώπου, κλασσικὰ εἰκονογραφημένα, λογοτεχνικὰ 

κείμενα). 

 Νὰ διευρύνουν τοὺς ὁρίζοντές τους καὶ νὰ ὀξύνουν τὴν 

κρίση τους, ξεφεύγοντας ἀπὸ τὴν κλασσικὴ προσέγγιση 

τῶν ἀρχαίων π.χ. κειμένων μόνον μέσα ἀπὸ τὴν 

γραμματικὴ καὶ τὸ συντακτικό. 

 

 Νὰ ἀντιληφθοῦν ἀρχὲς καὶ ἀξίες ποὺ μποροῦν καὶ σήμερα 



νὰ τοὺς βοηθήσουν στὴν ἀντιμετώπιση τῶν σύγχρονων 

προβλημάτων.  

 Νὰ ἀναπτύξουν δεξιότητες ἀνάγνωσης, διαλόγου, 

ἐπικοινωνίας, αὐτοσχεδιάζοντας ἢ δραματοποιῶντας 

μικροὺς καὶ εὔληπτους διαλόγους! 

 

 

Διδακτική μεθοδολογία 

 

 

 Συνεργατικὴ διδασκαλία-μάθηση 

 Σχέδια δράσης (projects) 

 Δραματοποίηση-παιγχνίδι ρόλων 

 

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησής από 

Οκτώβριο μέχρι Μάιο ή Ιούνιο) 

 

 

Ὀκτώβριος 

-Εἰσαγωγή: Διαχρονικὴ πορεία γλώσσας (μέσα ἀπὸ ἐνδεικτικὰ 

ἀποσπάσματα). 

-Διαλεκτικὲς μορφές - ἱστορικὴ ἐξέλιξη τῆς γλώσσας. 

-Δείγματα ἑλληνικῆς γραφῆς. 

- Ἐργαστήριο: Τὰ παιδιὰ διασκευάζουν μικροὺς διαλόγους μὲ 

ποικίλες γλωσσικὲς ἐκφράσεις ἀπὸ τὸ παρελθὸν ἕως καὶ σήμερα.  
 

Νοέμβριος 

-Ὁ μυθοποιὸς Αἴσωπος, Μῦθος: Λύκος καὶ ἀμνός. 

-Αἰσώπου μῦθοι συνέχεια: Ἀνθρώπινα παράπονα. 

-Ἡ ἀηδών, Τέττιγες, ἀπὸ τὸν Νέο Αἴσωπο. 

-Ἐργαστήρι: Τὰ παιδιὰ διασκευάζουν ἕναν δικό τους μῦθο. 
 

Δεκέμβριος 

-Ἀλληγορίες μὲ σταφύλι καὶ ἀμπέλι: α. Αἰσώπου μῦθος, β. Ἡ 

ἄμπελος ἡ ἀληθινή (Παραβολή), γ. Μιὰ «διδαχή» τοῦ 

Πατροκοσμᾶ. δ. Τὰ πάθη τῆς ἀμπέλου, Νέος Αἴσωπος. 

-Ἐργαστήρι:  Ἀλληγορία-Παραβολή-Διδαχή. Παραδείγματα. 

 

Ἰανουράριος 

-Πλουτάρχου «Βίοι»: π.χ. Σόλων, Ἀλέξανδρος (ἀποσπάσματα) 

-Δραματοποίηση/ἀναζήτηση γνωμικῶν σχετικῶν μὲ τὶς παραπάνω 



ἤ ἄλλες προσωπικότητες.  

-Πολιτεία καὶ Θρησκεία (Πλούταρχος, Ἠθικά, Πρὸς Κολώτην, 31). 
 

Φεβρουάριος 

-Λουκιανός: α. Νεκρικοὶ Διάλογοι (ἀπόσπασμα) 

β.  Τὸ ἅρμα τοῦ Φαέθοντα [(Θεῶν Διάλογοι 24, (25)]. 

-Ἐργαστήρι: Ὁ Ἥλιος: Μεταφορὲς καὶ συμβολισμοί. Τὰ παιδιὰ 

καθοδηγοῦνται νὰ ἀναζητήσουν παραδείγματα μέσα ἀπὸ τὴν 

μυθολογία/ἱστορία/λογοτεχνία. 
 

Μάρτιος 

- Τὸ πάθημα τοῦ κομπογιανίτη γιατροῦ (μῦθος Αἰσώπου). 

- Κακός γιατρός, κακός καπετάνιος ( Ἱπποκράτης, Περὶ ἀρχαίης 

ἰατρικῆς 9, 5). 

Παραλληλισμοί- Συζήτηση. 

«Ἰατρικές» παροιμίες. 

-Ἐργαστήριο γιὰ τὸν Ἱπποκράτη:  Τὰ παιδιὰ ἀναζητοῦν πτυχὲς τῆς 

προσωπικότητός του. 
 

Ἀπρίλιος 

α.  Ὁ παιάνας τῶν Σαλαμινομάχων (Αἰσχύλος, Πέρσαι, στ. 402-5). 

β.  Ἕλλην γένος εἰμί ( Ἡρόδοτος, Ἱστορίαι, Θ’ (Ι΄), 45 ).   

Θεματικοὶ παραλληλισμοί ἀνάμεσα στὰ δύο κείμενα-Συζήτηση. 

-Ἐργαστήρι: «Ἀθλητικό» σταυρόλεξο/ «Ὁ Ἀστερίκιος ἐν Ὀλυμπία» 
 

Μάϊος 

- Πιστεύω τῷ φίλῳ ( Ἀναγνωστικὸν Γ. Ζούκη). 

- Δάμων καὶ Φιντίας (Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη 10.4.3-6, 

διασκευή). 

-Διάδραση: Ἱστορικὲς φιλίες - Συζήτηση. 

-Γενικὴ ἀποτίμηση - Ἀξιολόγηση. 

 

 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) 

 

 

 Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα, Κείμενα Ἀρχαῖα, Βυζαντινὰ καὶ Λόγια, 

Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, 1999. 

 Ἀναγνωστικὸν Γ. Ζούκη, ΟΕΔΒ, 1974. 



 Ἡροδότου Ἱστορίαι, Πάπυρος, 1975. 

 Αἰσώπειοι Μῦθοι,  Ἐκδ. Ζῆτρος, 2005. 

 Ὁ Νέος Αἴσωπος, Ἐκδ. Παρρησία, 2008 

 https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/0/d/7/metadata 

 www.greek-language.gr 

 www.mikrosapoplous.gr 

 

 

Τρόπος επιλογής μαθητών 

 

 

Ἐὰν οἱ αἰτήσεις τῶν ἐνδιαφερομένων εἶναι περισσότερες ἀπὸ τὸν 

ἀπαιτούμενο ἀριθμό, θὰ γίνῃ ἐπιλογὴ μὲ ἀντικειμενικὰ κριτήρια. 

 

 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 

 

 

 Ἀτομικὲς & Ὁμαδικές παρουσιάσεις - ἐργασίες 

 Διαδραστικές ἀσκήσεις (Σταυρόλεξα-Παιγνίδια 

ρόλων) 

 

 

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα 

ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα λήξης) 

 

           

           Τετάρτη 13:30-15:00 

 

 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 

 

           Βιβλιοθήκη 

 

 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 

 

 

 Στέφανος Γανωτής, συγγραφέας-μουσικός.  

 Μαρία Ὑδραίου, φιλόλογος-λογοτέχνης. 

 

 

Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, 

σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.) 

 

 

 ΕΚΠΑ - Τμήματα Κλασσικῆς φιλολογίας/Γλωσσολογίας.  

 ΠΣΠΑ - Ὅμιλοι Ἰστορικοῦ Ἀρχείου & Δημιουργικῆς 

Ἔκφρασης. 

 

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

 

 Κέντρο Πολιτισμοῦ Σταῦρος Νιάρχος - Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη 



 

  Ναός Ποσειδῶνος - Σούνιο 

 

 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου 

 

 

 Διαρκὴς ἀνατροφοδότηση, συζήτηση μὲ τοὺς μαθητὲς 

κατὰ τὴν πορεία τῆς διαδικασίας γιὰ ἀνανέωση 

ἐνδιαφερόντων. 

 Γενικὴ ἀποτίμηση, νέες προτάσεις. 

 Ἔκθεση αὐτοαξιολόγησης. 

 

 

Παραδοτέα 

 

 Φάκελος μὲ τὶς ἐργασίες - παρουσιάσεις τῶν μαθητῶν. 

 Παρουσίαση στὴν ὁλομέλεια καὶ στὴν σχολικὴ κοινότητα 

μέρους τῶν ἐργασιῶν τῶν μαθητῶν. 

 


