
         
   

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ   

για ηην πρόζκληζη εκπαιδεσηικών ΠΕ70 ζε κύκλο ηριών 

επιμορθωηικών ζσνανηήζεων ζτεηικά με ηο εκπαιδεσηικό 

πρόγραμμα 

«Παιχνίδια Ρηηορικής Σέχνης ζηο χολείο: 

κέθηομαι… Εκθράζομαι… Επικοινωνώ…»                                                                               

    (για μαθηηές/ηριες Δ΄, Ε΄ και Σ΄ Δημοηικού) 
 

Η καλλιζργεια του προφορικοφ λόγου και θ κατάλλθλθ και αποτελεςματικι χριςθ του ςε 

ποικίλεσ κοινωνικζσ περιςτάςεισ αποτελεί βαςικι επιδίωξθ των αναλυτικϊν προγραμμάτων 

του ςφγχρονου ςχολείου, ενϊ ςυγκαταλζγεται ςτισ δεξιότθτεσ ηωισ (life skills), αφοφ 

διευκολφνει τθν επικοινωνία και τθ δθμόςια ζκφραςθ απόψεων και ιδεϊν όπωσ και τθ 

διαμόρφωςθ τθσ ταυτότθτασ του πολίτθ. Για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων το 

εγκεκριμζνο για το ςχολικό ζτοσ 2022-2023 από το ΤΠΑΙΘ εκπαιδευτικό πρόγραμμα με κζμα: 

«Παιχνίδια Ρθτορικισ Σζχνθσ ςτο χολείο: κζφτομαι… Εκφράηομαι…» (αρ. πρωτ. Φ.5/ 

85096/ΛΑ/88668/Δ1 / 18-7-2022) παρζχει ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ/τριεσ τθ δυνατότθτα 

να αςκθκοφν ςτθν τζχνθ του Λόγου, ςτθ ρθτορικι τζχνθ μζςα από ποικίλα βιωματικά ρθτορικά 

παιχνίδια ςτθ ςχολικι τάξθ κ.ά.   

Οι προτεινόμενεσ παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ αποτελοφν ςφγχρονεσ παραλλαγζσ των 

ρθτορικϊν προγυμναςμάτων. Μζςα από τθ νοθματικι ανάγνωςθ, τον αυκόρμθτο λόγο, τθν 

ανταλλαγι επιχειρθμάτων ςε διαλογικό πλαίςιο επιδιϊκεται, ταυτόχρονα, τόςο θ καλλιζργεια 

τθσ λογικισ και κριτικισ ςκζψθσ, τθσ δθμιουργικότθτασ, τθσ φανταςίασ όςο και θ ενδυνάμωςθ 

του προφορικοφ λόγου των μακθτϊν/τριϊν και θ καλλιζργεια δεξιοτιτων ηωισ. Η άςκθςθ 

ςτθν τζχνθ του λόγου ςυντελεί ςτο να γνωρίςουν και να ςυνειδθτοποιιςουν οι μακθτζσ/τριεσ 

τον εαυτό τουσ και τον κόςμο, να εκφραςτοφν, να ανταλλάξουν απόψεισ, να επικοινωνιςουν, 

να λφςουν προβλιματα, να αναπτφξουν τόςο τθν ατομικι όςο και τθν πολιτειακι τουσ 

ταυτότθτα. 

Για τθν εξοικείωςθ των εκπαιδευτικϊν με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παιχνίδια ρθτορικισ 

τζχνθσ για ςτο ςχολείο: Σκζφτομαι.... Εκφράηομαι.... Επικοινωνώ...» διοργανϊνεται από το 4ο 

ΠΕΚΕ Αττικισ δια των ΕΕ ΠΕ70 ςε ςυνεργαςία με το Ινςτιτοφτο Ρθτορικϊν & Επικοινωνιακϊν 

πουδϊν Ελλάδασ (Ι.Ρ.Ε..Ε.) κφκλοσ τριϊν επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων με βιωματικό 

χαρακτιρα. το πλαίςιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί κα ζχουν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν βαςικζσ 
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κεωρθτικζσ αρχζσ για τθν καλλιζργεια του προφορικοφ λόγου, τθσ γλϊςςασ του ςϊματοσ, τθσ 

επικοινωνίασ μθνυμάτων, τθσ επιχειρθματολογίασ και, κυρίωσ, κα ζχουν τθν ευκαιρία να 

αλλθλεπιδράςουν με τουσ/τισ υπόλοιπουσ/εσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ, να διαλεχκοφν μαηί τουσ, 

να εκφράςουν τισ ιδζεσ τουσ με ςαφινεια και πειςτικότθτα και να ςτοχαςτοφν αναφορικά με 

τθ διαχρονικά αξεπζραςτθ δφναμθ και γοθτεία που μπορεί να αςκεί ο ανκρϊπινοσ λόγοσ ςτο 

εκάςτοτε ακροατιριο.  

Ειδικότερα, 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.  

Επίςθσ, οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα παίξουν παιχνίδια αυκόρμθτου λόγου ςφντομθσ χρονικισ 

διάρκειασ (1ϋ-2ϋ) καλλιεργϊντασ τθ γριγορθ ςκζψθ και τθν παραγωγι προφορικοφ 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.  

Σζλοσ, 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.  

                        


