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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 Οι τρείς συναντήσεις του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν κατά τις ώρες 17.30-20.30, στο 5ο 
Δημοτικό Σχολείο Πειραιά  τις ακόλουθες ημερομηνίες και με τις ακόλουθες θεματικές: 

1η Συνάντηση: Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές 
τους δεξιότητες μέσα από τη μεγαλόφωνη νοηματική ανάγνωση, ανασύροντας 
αποσπάσματα 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 στο πλαίσιο μιας μοναδικής και ανεπανάληπτης ανάγνωσης.  

2η Συνάντηση: Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 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.  
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3η Συνάντηση: Τετάρτη 11 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 αναφορικά με ποικίλα 
θέματα. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τη χρήση του 
επιχειρηματολογικού λόγου σε ποικίλα 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.  

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

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εκπαιδευτικοί να  παρακολουθήσουν και τις τρεις 
συναντήσεις. 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο  5ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά (Αντιπλοιάρχου 
Παναγιώτη Βλαχάκου 99,Τηλ. ,2104203272. Πρόσβαση: Μετρό γραμμή 3 Πειραιάς- 
Αεροδρόμιο, Σταθμός Μανιάτικα) 

 

Βάσω Αρβανιταντώνη 
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