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ΘΕΜΑ: Σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων 

 « Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο: Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ» 

     Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, δια της 
Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων , για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, συνδιοργανώνει με τις 
Διευθύνσεις Π.Ε. Αν. Αττικής και Δ΄ Αθήνας δια των  αντίστοιχων Υπευθύνων και  το 
Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών  Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.)   επιμορφωτικό 
σεμινάριο- βιωματικά εργαστήρια με θέμα: 

     « Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο: Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ» 

[Αριθμός έγκρισης εφαρμογής (υπ. Αρ. 146910/Δ7-7-09-2018 του ΥΠΠΕΘ) του 
εκπαιδευτικού προγράμματος «Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο: Σκέφτομαι… 
Εκφράζομαι… Επικοινωνώ…» του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών 
Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), για μαθητές και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. 
Αττικής για το σχολικό έτος 2018-2019 ] 

     Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, κατά τις ώρες 
17.00-20.00,  στο 11Ο Δ.Σ. Αργυρούπολης ( Ηλεκτρουπόλεως  1 Αργυρούπολη, πλησίον 
μετρό  «Αργυρούπολη», έξοδος προς Αθήνα, τηλ. 210-991956) 
 
     Στόχος του σεμιναρίου είναι η  εξοικείωση εκπαιδευτικών και μαθητών με ρητορικά 
παιχνίδια, σύγχρονες παραλλαγές των ρητορικών προγυμνασμάτων, στη νοηματική 
ανάγνωση, τον αυθόρμητο λόγο και την ανταλλαγή επιχειρημάτων σε διαλογικό πλαίσιο 
(π.χ. η αντιλογία της γυάλας, η αντιλογία των τεσσάρων γωνιών κ.ά.), η ενδυνάμωση του 
προφορικού λόγου των μαθητών/τριών και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων ζωής (life skills), 
που συνεπάγεται αυτή η προσπάθεια. Η άσκηση στην τέχνη του λόγου συντελεί στο να 
γνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/τριες τον εαυτό τους και τον κόσμο, να 
επικοινωνήσουν, να εκπληρώσουν στόχους, να λύσουν προβλήματα. 

     Το υλικό του προγράμματος θα δοθεί σε όσους εκπαιδευτικούς πάρουν μέρος στο 
σεμινάριο και δηλώσουν συμμετοχή στο 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης για 
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μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, που θα διοργανωθεί κατά το σχολικό έτος 2018-
2019. Βασική επιδίωξή μας είναι να επαναλάβουμε την επιτυχή διοργάνωση του περσινού 
Φεστιβάλ, που πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος. Στο φετινό Φεστιβάλ πέρα από τη νοηματική ανάγνωση και τον 
αυθόρμητο λόγο, ομάδες μαθητών θα επιδείξουν επιχειρηματολογικές δεξιότητες στο 
πλαίσιο διαλογικών συζητήσεων.  

     Τίτλος του φετινού Φεστιβάλ είναι: «H τέχνη στη ζωή μας μέσα από την τέχνη του 
λόγου». Η θεματολογία θα αφορά κείμενα, λέξεις, φράσεις, επιχειρηματολογικές 
συζητήσεις αναφορικά με την τέχνη και τη δημιουργία στη ζωή των μαθητών και των 
σχολείων (θα δοθεί τράπεζα θεμάτων).  

     Εισηγήτρια του βιωματικού σεμιναρίου θα είναι η κ. Φωτεινή Εγγλέζου, Εκπαιδευτικός 
(ΠΕ70), Δρ. της Διδακτικής Γλώσσας, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πειραιά, Πρόεδρος 
του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.). 

     Η συμμετοχή στο βιωματικό σεμινάριο είναι προαιρετική και χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση. Επειδή ο αριθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών είναι περιορισμένος (25) θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να αποστείλουν  e-mail στο politistikab@gmail.com   μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2018 
αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους, ειδικότητα, το τηλέφωνό τους και το σχολείο στο 
οποίο υπηρετούν. 

     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ελένη Κατσούφη στα τηλ. 210 
6142593 και 693 6398486.  

     Επισυνάπτεται:   

Έντυπο συνοπτικής παρουσίασης του προγράμματος « Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο 
Σχολείο: Σκέφτομαι… Εκφράζομαι… Επικοινωνώ» 
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