
 
Οοιρμόπ:   

 Δίμαι έμαπ ποξρυεδιαρμέμξπ ποξτξοικόπ λόγξπ. 

  Ο/Η ξμιληςήπ/-ςοια ποξρπαθεί μα πείρει και όυι απλώπ μα εμημεοώρει ςξ κξιμό για 
ςη θέρη-άπξφη πξσ σπξρςηοίζει και ςασςόυοξμα μα ποξςοέφει ρε ποξβλημαςιρμό και 
εμδευόμεμη δοάρη.  

 Ο λόγξπ διαθέςει πειρςικόςηςα, αλληλξσυία και ζχμςάμια, εκτχμείςαι και δε 
διαβάζεςαι.  

 
Τλικό:  Με ςημ έμαονη ςξσ ρυξλικξύ έςξσπ αμακξιμώμξμςαι ξι θεμαςικξί κύκλξι ςξσ 
αγχμίρμαςξπ ςξσ Ποξςοεπςικξύ Λόγξσ. Σα θέμαςα αμςλξύμςαι με κλήοχρη από Σοάπεζα 
είκξρι (20) θεμάςχμ. Κάθε ρυξλείξ καλείςαι μα σπξβάλει ςοία (3) θέμαςα μία (1) εβδξμάδα 
ποιμ από ςημ έμαονη ςχμ Αγώμχμ. Οι ςελικέπ Σοάπεζεπ Θεμάςχμ, πξσ διαμξοτώμξμςαι με 
εσθύμη ςχμ διξογαμχςώμ, γμχρςξπξιξύμςαι ρςα ρυξλεία ςοειπ (3) μέοεπ ποιμ από ςημ έμαονη 
ςχμ Αγώμχμ.  
 
Διεναγχγή:  Οι μαθηςέπ/-ςοιεπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςξ αγώμιρμα ςξσ Ποξςοεπςικξύ Λόγξσ 
διαγχμίζξμςαι ρε δύξ ποξκοιμαςικξύπ γύοξσπ. Όρξι/-επ ρσγκεμςοώμξσμ ςημ σφηλόςεοη 
βαθμξλξγία αγχμίζξμςαι ρςημ ςελική τάρη. 
Οι μαθηςέπ/-ςοιεπ ρσγκεμςοώμξμςαι ρςξ Tracy Hall πέμςε (5) λεπςά ποιμ από ςημ 
ποξγοαμμαςιρμέμη έμαονη ςηπ ποξεςξιμαρίαπ ςξσ αγχμίρμαςξπ, ατξύ ποξηγξσμέμχπ έυξσμ 
δει ρε πξια αίθξσρα και με πξια ρειοά διαγχμίζξμςαι. Αμά δέκα (10) λεπςά δίμεςαι  ςξ θέμα, 
διατξοεςικό ρε κάθε γύοξ, ρε κάθε επόμεμη ρειοά διαγχμιζξμέμχμ. Κάθε διαγχμιζόμεμξπ/-η 
έυει ςοιάμςα (30) λεπςά, για μα επενεογαρςεί ςξ θέμα πξσ θα ςξσ δξθεί. Καςά ςη διάοκεια ςηπ 
ποξεςξιμαρίαπ ξ/η μαθηςήπ/-ςοια δεμ μπξοεί μα υοηριμξπξιήρει καμέμα βξηθηςικό έμςσπξ ή 
ηλεκςοξμικό μέρξ. Μεςά από ςα 30 λεπςά ςηπ ποξεςξιμαρίαπ κάθε ξμιληςήπ/-ςοια ειρέουεςαι 
ρςημ αίθξσρα, ρσμξδεσόμεμξπ/-η από κάπξιξ  μέλξπ ςξσ Admin Staff.  
Καςά ςη διάοκεια ςηπ ξμιλίαπ επιςοέπεςαι μόμξ η υοήρη ςχμ ποξρχπικώμ υειοόγοατχμ 
ρημειώρεχμ πξσ ξ/η μαθηςήπ/-ςοια κοάςηρε ρςα 30 λεπςά ςηπ ποξεςξιμαρίαπ. Οι 
ρσμμεςέυξμςεπ ρσμβξσλεύξμςαι ςιπ ρημειώρειπ ςξσπ, δε διαβάζξσμ ό,ςι έυξσμ καςαγοάφει 
ρςημ ποξεςξιμαρία ςξσπ. Καμέμαπ/Καμία ξμιληςήπ/-ςοια ή μέλξπ ςξσ ακοξαςηοίξσ δεμ 
επιςοέπεςαι μα βγει από ςημ αίθξσρα ποιμ ξλξκληοχθεί ξ γύοξπ. 
 
Χοξμική Διάοκεια:  Η διάοκεια ςηπ ξμιλίαπ ποέπει μα είμαι ςξσλάυιρςξμ 4 λεπςά και μα μημ 
νεπεομάει ςα 5 λεπςά και 15 δεσςεοόλεπςα, ειδάλλχπ η μέγιρςη βαθμξλξγία είμαι ςξ 5. Σημ 
εσθύμη για ςημ ςήοηρη ςχμ υοόμχμ έυξσμ ξι υοξμξμέςοεπ. 
 
Ποξρξυή!  

 Οι ξμιληςέπ/-ςοιεπ έυξσμ ςξ δικαίχμα μα απξδευςξύμ ή μα απξοοίφξσμ ςημ άπξφη πξσ 
ςξσπ δίμεςαι και μα ξογαμώρξσμ ςξ λόγξ ςξσπ όπχπ ςαιοιάζει ρςη θέρη πξσ επέλεναμ 
μα σπξρςηοίνξσμ.  

 Δπιςοέπεςαι μα υοηριμξπξιήρξσμ ςεκμηοιχμέμα ιρςξοικά γεγξμόςα, παοαδείγμαςα, 
γμχμικά και ό,ςι άλλξ γμχοίζξσμ ρε πξρξρςό πξσ μα μημ σπεοβαίμει ςξ 10% ςηπ 
ξμιλίαπ.  

 Ο ρςόυξπ ςξσ λόγξσ είμαι πέοα από ςημ πειθώ και η ποξςοξπή ρε ποξβλημαςιρμό και 
δοάρη. Ποέπει ξ λόγξπ ςχμ μαθηςώμ μα έυει ςξσλάυιρςξμ δύξ ςεκμηοιχμέμεπ 
ποξςάρειπ ρςξ κξιμό, διατξοεςικά η μέγιρςη βαθμξλξγία είμαι ςξ 4,5. 

ΠΡΟΣΡΕΠΣΙΚΟ ΛΟΓΟ 

Καμξμιρμξί 



 Σα αςξμικά τύλλα ανιξλόγηρηπ ποέπει μα επιρςοατξύμ ρσμπληοχμέμα ρςημ 
αίθξσρα 215 μέυοι ςξ απόγεσμα ςξσ αββάςξσ. 
 
Γύοξπ: …… Κοιςήπ: …………………………………………………………………………… Χοόμξπ: ……… 
 
Αοιθμόπ διαγχμιζόμεμξσ/-ηπ: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Θέμα: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ΣΑ ΧΟΛΙΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 
ΑΝΣΑΝΑΚΛΟΤΝ ΣΟ ΒΑΘΜΟ 

 
1-2: λόγξπ αςεκμηοίχςξπ, εκςόπ θέμαςξπ και υχοίπ ποξςοξπή και διακοιςή δξμή. 3: λόγξπ υχοίπ ποξςοξπή και 
ςεκμηοίχρη, ελλιπήπ δξμή και ρςξιυειώδηπ επικξιμχμία με ςξ κξιμό. 4-4,5: λόγξπ με ςεκμηοίχρη, ποξςοξπή 
και ξογάμχρη ρε κάπξιξ βαθμό. 5-5,5: αοκεςά καλόπ λόγξπ, ανιόλξγη παοξσρία με ποξξπςικέπ, όυι όμχπ ρςξ 
επίπεδξ ςξσ ςελικξύ. 6-6,5: πξλύ καλόπ λόγξπ, ανίζει μα διαγχμιρςεί ρςξμ ςελικό. 7: νευχοιρςόπ, εναιοεςικόπ 
λόγξπ. 
 
 

ημείχρη: Για λόγξσπ πάμχ από 5 λεπςά και 15 δεσςεοόλεπςα ή κάςχ από 4 λεπςά η μέγιρςη βαθμξλξγία είμαι ςξ 5.  
Ποξρξυή: Η αμάγμχρη ςξσ λόγξσ δεμ επιςοέπει βαθμό πάμχ από 4,5. ςημ πεοίπςχρη απξσρίαπ ςξσλάυιρςξμ δύξ 
ςεκμηοιχμέμχμ ποξςάρεχμ για ποξβλημαςιρμό και δοάρη η μέγιρςη βαθμξλξγία είμαι 4,5.  

 
1. Πεοιευόμεμξ: (ξοιξθέςηρη ςξσ θέμαςξπ με ποχςξςσπία, ποξρέγγιρή ςξσ με έμςξμα ποξρχπικό 

υαοακςήοα, επαοκώπ ςεκμηοιχμέμα και λξγικά επιυειοήμαςα, εμταμήπ ξ ποξςοεπςικόπ 
υαοακςήοαπ ςξσ λόγξσ) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Δξμή: (εμδιατέοξσρα ειραγχγή, λξγική ακξλξσθία ςχμ ρκέφεχμ με ρατείπ μεςαβάρειπ, 

πεοιεκςικό ρσμπέοαρμα) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Ύτξπ/Δκτξοά Λόγξσ: (καθαοή άοθοχρη, εκτοαρςική πξικιλία, πλξύριξ λενιλόγιξ καςάλληλξ για 

ςξ θέμα, ζχμςαμόπ, άμερξπ λόγξπ, έμςαρη τχμήπ, καςάλληλξπ επιςξμιρμόπ, επατή με ςξ 
ακοξαςήοιξ, κιμήρειπ και εκτοάρειπ ποξρώπξσ και ρώμαςξπ.) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Διάοκεια: (ξ υοόμξπ ξμιλίαπ θα ποέπει μα είμαι από 4΄ έχπ 5΄ και 15¨, ειδάλλχπ η μέγιρςη 

βαθμξλξγία είμαι ςξ 5.) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ΠΡΟΣΡΕΠΣΙΚΟ ΛΟΓΟ 

Φύλλξ Ανιξλόγηρηπ 


