Η Οργανωτική Επιτροπή των 5ων Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης
Περιφέρειας Πελ/σου,
το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα,
οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕΚΕΣ Πελ/σου,
οι Σύνδεσμοι Φιλολόγων Νομών Κορινθίας και Αργολίδας
και η Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής
στην Εκπαίδευση
συνδιοργανώνουν βιωματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς
των Ν. Κορινθίας και Αργολίδας με θέμα:

«Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου και των
επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο αναλυτικό
πρόγραμμα»
23 Νοεμβρίου 2019, Καλογεροπούλειο Ίδρυμα, Κόρινθος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09.00-09.30: Προσέλευση – εγγραφές
09.30-11.30: Ασκήσεις γνωριμίας, συνεργασίας και ομαδικότητας,
επικοινωνίας και ακρόασης
2ο
11.45-14.00:
Εισαγωγικό βιωματικό εργαστήριο: «Λόγος – Σκέψη – Δράση»: Ρητορική και δεξιότητες ζωής στην τάξη και
στον όμιλο
Πρόγραμμα
βιωματικού εργαστηρίου
• Η καλλιέργεια της προφορικότητας
στο σχολείο
• Η αξιολόγηση του προφορικού λόγου (ατομικά και σε ομάδες)
• Όμιλοι Ρητορικής Τέχνης και Αγωγή Προφορικού Λόγου (πρόγραμμα «Τεισίας»): οργάνωση και
περιεχόμενο συναντήσεων
• Δεξιότητες ενεργού πολίτη σύμφωνα με το πλαίσιο «Competences for Democratic Culture» (Council
of Europe)
• Βιωματική γνωριμία με ρητορικά αγωνίσματα (εκφραστική ανάγνωση, αυθόρμητος λόγος,
προτρεπτικός λόγος, διττοί λόγοι / debate) και ποικίλες δραστηριότητες και παιχνίδια προφορικού
λόγου
Η ολιστική προσέγγιση της γλώσσας μέσα από βιωματικές ομαδικές και ατομικές δράσεις αναμένεται να
καλλιεργήσει την αγάπη για την αποτελεσματική επικοινωνία και την ικανότητα συνεργασίας. Η παρούσα
προσέγγιση αντιμετωπίζει τα ρητορικά αγωνίσματα ως μέρος ενός ευρύτερου και εμπλουτισμένου
προγράμματος ρητορικής παιδείας, το οποίο διαχέεται σε όλα τα μαθήματα και αναμένεται να συμβάλει
στην καλλιέργεια δεξιοτήτων δημοκρατικής κουλτούρας.
Διοργάνωση:
Βασιλική Αλεξανδράκη, Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου φιλολόγων, ΠΕΚΕΣ Πελ/σου
Αλεξάνδρα Δημακοπούλου, Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου φιλολόγων, ΠΕΚΕΣ Πελ/σου
Ελένη Βολονάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας,
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Παναγιώτης Θεοδοσίου, Μουσικός-εκπαιδευτικός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ωδείου Καλογεροπούλειου
Ιδρύματος, Αντιπρόεδρος του Μουσικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Ψυχικού "Η ΕΥΤΕΡΠΗ"
Αντιγόνη Βογιατζή-Ζακούρα, Πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας
Νίκος Μπουμπάρης, Πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας
Βάλια Λουτριανάκη, Φιλόλογος-εκπαιδευτικός (Αρσάκειο Ψυχικού), υπ. Δρ, διδάσκουσα Μεταπτυχιακού
«Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» - ΕΚΠΑ, πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης για την
Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, ιδρυτικό μέλος ομάδας «Σύμπραξη Σχολείων για τη
Δημοκρατία στην Εκπαίδευση» – Eudec Greece

Εμψύχωση εργαστηρίων:
Παναγιώτα Γιαννοπούλου, φιλόλογος, εκπαιδεύτρια ρητορικής, υπ. Δρ, μέλος
επιμορφωτικής ομάδας Ένωσης Ρητορικής
Έφη Λαλιώτου, φιλόλογος-εκπαιδευτικός, εκπαιδεύτρια ρητορικής, μέλος ΔΣ Ένωσης
Ρητορικής
Βάλια Λουτριανάκη
Μαρσώ Μαρκεσίνη, φοιτήτρια φιλολογίας, εκπαιδεύτρια ρητορικής, μέντορας TEDx, μέλος Ερευνητικής
Παιδαγωγικής Ομάδας «Σείριος»
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Λόγω του βιωματικού χαρακτήρα οι θέσεις είναι περιορισμένες (θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας). Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Η παραλαβή των βεβαιώσεων θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 14.00.

Εγγραφές έως τις 22 Νοεμβρίου 2019 μέσω της φόρμας που θα βρείτε στην ιστοσελίδα
https://rhetorikoiagones.blogspot.com

