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ΠΡΟ: ΧΟΛΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ
Δ/ΝΗ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΟΙΝ: 1. κ.κ. υντονίςτριεσ/ςτζσ
6oυ ΠΕΚΕ ΑΣΣΙΚΗ
2. Ινςτιτοφτο Ρθτορικϊν και
Επικοινωνιακϊν πουδϊν
Ελλάδασ (Ι.Ρ.Ε..Ε.)
3. Φ. 28.4

ΘΕΜΑ: εμινάριο με κζμα «Παιχνίδια Ρθτορικισ Σζχνθσ ςτο χολείο: κζφτομαι… Εκφράηομαι…
Επικοινωνώ…»
Η Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πειραιά, δια τθσ Τπεφκυνθσ Πολιτιςτικϊν
Θεμάτων, ςε ςυνεργαςία με το Ινςτιτοφτο Ρθτορικϊν και Επικοινωνιακϊν πουδϊν Ελλάδασ
(Ι.Ρ.Ε..Ε.), διοργανϊνει βιωματικό ςεμινάριο τριϊν τρίωρων ςυναντιςεων με κζμα:
«Παιχνίδια Ρθτορικισ Σζχνθσ ςτο χολείο: κζφτομαι… Εκφράηομαι… Επικοινωνώ…»
[Εγκεκριμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023 από το ΤΠΑΙΘ με κζμα:
«Παιχνίδια Ρθτορικισ Σζχνθσ ςτο χολείο: κζφτομαι… Εκφράηομαι…» (αρ. πρωτ. Φ.5/
85096/ΛΑ/88668/Δ1 / 18-7-2022 (Ι.Ρ.Ε..Ε.: https://www.rhetoricinstitute.edu.gr/ )]
τόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ εξοικείωςθ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν με ρθτορικά
παιχνίδια, ςφγχρονεσ παραλλαγζσ των ρθτορικϊν προγυμναςμάτων, ςτθ νοθματικι ανάγνωςθ, τον
αυκόρμθτο λόγο και τθν ανταλλαγι επιχειρθμάτων ςε διαλογικό πλαίςιο, θ ενδυνάμωςθ του
προφορικοφ λόγου των μακθτϊν/τριϊν και θ καλλιζργεια των δεξιοτιτων ηωισ.
Οι τρείσ ςυναντιςεισ του ςεμιναρίου κα πραγματοποιθκοφν κατά τισ ϊρεσ 17.30-20.30, ςτο 5ο
Δθμοτικό χολείο Πειραιά τισ ακόλουκεσ θμερομθνίεσ και με τισ ακόλουκεσ κεματικζσ:
1θ υνάντθςθ: Σετάρτθ 2 Νοεμβρίου 2022
Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να αναπτφξουν τισ επικοινωνιακζσ τουσ
δεξιότθτεσ μζςα από τθ μεγαλόφωνθ νοθματικι ανάγνωςθ, αναςφροντασ αποςπάςματα από
ζργα τθσ ελλθνικισ ι ξζνθσ γραμματείασ (λογοτεχνικά, κεατρικά, φιλοςοφικά κ.ά.) και να
τουσ δϊςουν «ηωι». Θα κλθκοφν να μεταφζρουν με τθ ςτάςθ του ςϊματοσ και τθ φωνι
τουσ τα μθνφματα, τα νοιματα και τα ςυναιςκιματα που το ζργο κρφβει μζςα του ςτο
πλαίςιο μιασ μοναδικισ και ανεπανάλθπτθσ ανάγνωςθσ.
2θ υνάντθςθ: Σετάρτθ 30 Νοεμβρίου 2022
Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα παίξουν παιχνίδια αυκόρμθτου λόγου ςφντομθσ χρονικισ
διάρκειασ (1ϋ-2ϋ) καλλιεργϊντασ τθ γριγορθ ςκζψθ και τθν παραγωγι προςφορικοφ λόγου
ανταποκρινόμενοι/εσ ςε λεκτικά και οπτικά ερεκίςματα. Θα επιδιωχκεί ο αυτοςχζδιοσ λόγοσ
να διζπεται από κειμενικζσ αρχζσ, όπωσ τθσ ςυνοχισ και τθσ ςυνεκτικότθτασ ιδεϊν, πλοφςιο
λεξιλόγιο, ςωςτι γραμματικι και ςυντακτικι χριςθ τθσ γλϊςςασ, ενϊ, ταυτόχρονα, να είναι
ευφάνταςτοσ και πρωτότυποσ.

3θ υνάντθςθ: Σετάρτθ 11 Ιανουαρίου 2023
Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα εξοικειωκοφν με το επιχείρθμα ωσ μζςο πεικοφσ, με τθ ςφνδεςθ
διαδοχικϊν επιχειρθμάτων, τθν αναγνϊριςθ και παραγωγι ποικίλων ειδϊν επιχειρθμάτων
(ψυχολογικά, με αιτιολόγθςθ, ομοιότθτα / αναλογία, αντίκεςθ, υπόκεςθ) και ςτθ ςυνζχεια
κα ειςαχκοφν ςταδιακά ςτθν ζννοια του αντεπιχειριματοσ και τθσ αναςκευισ μζςα από
ποικίλεσ διαδραςτικζσ τεχνικζσ αναφορικά με ποικίλα κζματα. Επίςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ κα
εξοικειωκοφν με τθ χριςθ του επιχειρθματολογικοφ λόγου ςε ποικίλα επικοινωνιακά
πλαίςια (τθσ διαφιμιςθσ, τθσ πολιτικισ, των δικαςτθρίων, τθσ φιλοςοφίασ κ.ά.) και με
διάφορεσ τεχνικζσ ςυηιτθςθσ, διαλόγου και ανταλλαγισ απόψεων (θ ςυηιτθςθ τθσ γυάλασ, θ
αντιλογία των τεςςάρων γωνιϊν κ.ά.), για να οδθγθκοφν, ςτο τζλοσ, ςτθ διεξαγωγι αγϊνων
αντιλογίασ.
Ειςθγιτρια του ςεμιναρίου: Φωτεινι Εγγλζηου, Δρ, Πρόεδροσ του Ινςτιτοφτου Ρθτορικϊν
και Επικοινωνιακϊν πουδϊν Ελλάδασ (Ι.Ρ.Ε..Ε.), Διδάςκουςα Δθμόςιου Λόγου-Ρθτορικισ ςτο
Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι οι εκπαιδευτικοί που κα επιλεγοφν να παρακολουκιςουν
και τισ τρεισ ςυναντιςεισ.
Σο ςεμινάριο κα πραγματοποιθκεί ςτο 5ο Δθμοτικό χολείο Πειραιά (Αντιπλοιάρχου
Παναγιϊτθ Βλαχάκου 99,Σθλ. ,2104203272. Πρόςβαςθ: Μετρό γραμμι 3 Πειραιάσ- Αεροδρόμιο,
τακμόσ Μανιάτικα)
Οι ενδιαφερόμενεσ/οι εκπαιδευτικοί παρακαλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τθν θλεκτρονικι
φόρμα μζχρι 30 Οκτωβρίου 2022, ςτον ςφνδεςμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBPfMF6sSXc2yTaxaY7otxwmYcjH_YJVEf7nnQ
5qUs3E7ybQ/viewform (αν ο ςφνδεςμοσ δεν ανοίγει αυτόματα, μπορείτε να τον αντιγράψετε και
να επικολλιςετε ςτον φυλλομετρθτι). Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. Θα δοκοφν βεβαιϊςεισ
ςυμμετοχισ.
Οι εκπαιδευτικοί κα ενθμερωκοφν για τθ ςυμμετοχι τουσ από τθ ςχολικι τουσ μονάδα αλλά
και από το email που ζχουν δθλϊςει ςτθν θλεκτρονικι φόρμα για τθν ςυμμετοχι τουσ από
31/10/2022.
Η Τπεφκυνθ Πολιτιςτικών Θεμάτων : Βαςιλικι Αρβανιταντώνθ

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ
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