
    

ΘΕΜΑ

Σεμινάριο τριών συναντήσεων με τίτλο «Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο:
Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ»

8/12/22, 12/1/23, 18/1/23

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων,
σε  συνεργασία  με  το  Ινστιτούτο  Ρητορικών  και  Επικοινωνιακών  Σπουδών  Ελλάδας  (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε),
διοργανώνει  βιωματικό  σεμινάριο  τριών  συναντήσεων  (12  διδακτικές  ώρες) με  θέμα «Παιχνίδια
Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο:  Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ»,  στις  8/12/22, 12/1/23, και
18/1/23 και ώρες 17.00-20.00. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο 49ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Αγ.
Ασωμάτων 37, κοντά στον σταθμό ΗΣΑΠ Θησείο και στον σταθμό μετρό Μοναστηράκι (χάρτης).

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί για το σχολικό έτος 2022-2023 από το ΥΠΑΙΘ (αρ. πρωτ. Φ.5/ 85096/
ΛΑ/88668/Δ1/18-7-2022).  Το  σεμινάριο  πραγματοποιείται  στο  πλαίσιο  φεστιβάλ  ρητορικής  που
συνδιοργανώνεται από Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής (Πολιτιστικά Θέματα).

Στόχος του σεμιναρίου είναι η  εξοικείωση εκπαιδευτικών και παιδιών στη νοηματική ανάγνωση,
τον  αυθόρμητο  λόγο  και  την  ανταλλαγή  επιχειρημάτων  σε  διαλογικό  πλαίσιο,  η  ενδυνάμωση  του
προφορικού λόγου των μαθητών/τριών και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων ζωής,  μέσα από ρητορικά
παιχνίδια,  σύγχρονες  παραλλαγές  των  ρητορικών  προγυμνασμάτων.  Τα  ρητορικά  παιχνίδια  και  οι
τεχνικές  μπορούν  να  αξιοποιηθούν  σε  πολιτιστικά  προγράμματα  που  δίνουν  έμφαση  στην  ενεργό
πολιτειότητα,  τα  δικαιώματα,  τη  συμμετοχή,  τη  φιλαναγνωσία,  το  παραμύθι,  την  ανάπτυξη
επιχειρημάτων αλλά και γενικότερα στη σχολική καθημερινότητα.

Εισηγήτρια: Φωτεινή Εγγλέζου,  Δρ, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών
Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), Διδάσκουσα Δημόσιου Λόγου-Ρητορικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η Συνάντηση: Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2022
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Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις  επικοινωνιακές τους δεξιότητες
μέσα  από  τη  μεγαλόφωνη  νοηματική  ανάγνωση  αποσπασμάτων  από  έργα  της  ελληνικής  ή  ξένης
γραμματείας  (λογοτεχνικά,  θεατρικά,  φιλοσοφικά  κ.ά.)  και  να  τους  δώσουν  «ζωή».  Θα  κληθούν  να
μεταφέρουν με τη στάση του σώματος και τη φωνή τους τα μηνύματα, τα νοήματα και τα συναισθήματα
που το έργο κρύβει μέσα του. 

2η Συνάντηση: Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2022

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα παίξουν παιχνίδια αυθόρμητου λόγου σύντομης χρονικής διάρκειας (1΄-2΄),
καλλιεργώντας  τη  γρήγορη  σκέψη  και  την  παραγωγή  προσφορικού  λόγου,  ανταποκρινόμενοι/ες  σε
λεκτικά και οπτικά ερεθίσματα. Θα επιδιωχθεί ο αυτοσχέδιος λόγος να διέπεται από κειμενικές αρχές,
όπως της συνοχής και της συνεκτικότητας ιδεών, πλούσιο λεξιλόγιο, σωστή γραμματική και συντακτική
χρήση της γλώσσας, ενώ, ταυτόχρονα, να είναι ευφάνταστος και πρωτότυπος. 

3η Συνάντηση: Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξοικειωθούν με το επιχείρημα ως μέσο πειθούς, με τη σύνδεση διαδοχικών
επιχειρημάτων,  την  αναγνώριση  και  παραγωγή  ποικίλων  ειδών  επιχειρημάτων  (ψυχολογικά,  με
αιτιολόγηση, ομοιότητα / αναλογία, αντίθεση, υπόθεση) και στη συνέχεια θα εισαχθούν σταδιακά στην
έννοια του αντεπιχειρήματος και της ανασκευής μέσα από ποικίλες διαδραστικές τεχνικές γύρω από
ποικίλα θέματα. Επίσης, θα εξοικειωθούν με τη χρήση του επιχειρηματολογικού λόγου σε διαφορετικά
επικοινωνιακά πλαίσια (της διαφήμισης, της πολιτικής, των δικαστηρίων, της φιλοσοφίας κ.ά.) και με
διάφορες τεχνικές συζήτησης, διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων (η συζήτηση της γυάλας, η αντιλογία
των τεσσάρων γωνιών κ.ά.), για να οδηγηθούν, στο τέλος, στη διεξαγωγή αγώνων αντιλογίας. 

Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε. 
https://www.rhetoricinstitute.edu.gr/

 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή και τη χορήγηση βεβαίωσης 12 διδακτικών ωρών  είναι η
παρακολούθηση και των τριών συναντήσεων.

 Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι
τις 7 Δεκεμβρίου, 10 π.μ.  στον σύνδεσμο:  https://forms.gle/7LPMUu5AXKGbwXTS9 (αν ο σύνδεσμος
δεν ανοίγει αυτόματα, μπορείτε να τον αντιγράψετε και να επικολλήσετε στον φυλλομετρητή). 

 Λόγω  του  μικρού  αριθμού  συμμετοχών,  προτεραιότητα  έχουν  οι  εκπαιδευτικοί  που  υλοποιούν
πολιτιστικό πρόγραμμα.

 Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους στο email  που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική
φόρμα στις 7 Δεκεμβρίου 2022, μετά τις 11.00 π.μ.

Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιόπη Κύρδη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.  Ε.  Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
κ.α.α.

Η νόμιμη αναπληρώτριά του

ΑΜΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ

https://forms.gle/7LPMUu5AXKGbwXTS9
https://www.rhetoricinstitute.edu.gr/
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