
Η ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής – Πολιτιστικά Θέµατα  
σε συνεργασία µε την   

Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση  
οργανώνουν  

 
Επιµορφωτικό σεµινάριο 

«Η Ρητορική στην τάξη: η καλλιέργεια του προφορικού λόγου  
και της δηµιουργικής σκέψης» 

∆ιάρκεια 10 ώρες 
Συµµετοχή ελεύθερη. Θέσεις περιορισµένες 

Παρασκευή 18/11/2011, 4:30-8:00µ.µ. & Σάββατο 19/11/2011 09:00 π.µ.- 3:00 µ.µ. 
∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι 15/11/11 στο didanpep@sch.gr  ή στο 2103576046 

 
Στόχοι-περιεχόµενο:  
α) Η Ρητορική στην τάξη και στον όµιλο: σύνδεση µε τα νέα Προγράµµατα Σπουδών για το Γυµνάσιο 
και το Λύκειο, θεωρητικό πλαίσιο, η υπάρχουσα εµπειρία από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σχετική 
έρευνα και βιβλιογραφία. 
β) Βιωµατική γνωριµία µε τα κύρια  ρητορικά αγωνίσµατα και µε ποικίλες δραστηριότητες 
προφορικού λόγου: εκφραστική ανάγνωση, αυθόρµητος λόγος, προτρεπτικός λόγος, διττοί λόγοι 
(debating), παιχνίδι ρόλων (duet acting), αφήγηση (storytelling), ανακριτική καρέκλα, προσοµοίωση δίκης 
κ.ά. Οι συµµετέχοντες θα λάβουν µέρος σε όσο το δυνατόν περισσότερες ατοµικές και οµαδικές 
δραστηριότητες και µέσα από την αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση θα προκύψει όλη η σχετική 
θεωρία. Έµφαση θα δοθεί και στη διαδικασία διαµόρφωσης οµάδας µε σκοπό την αξιοποίηση της 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. 
γ) Βιωµατική παρουσίαση τεχνικών και ασκήσεων για την καλλιέργεια της αφαιρετικής, της 
κριτικής και µάλιστα της δηµιουργικής σκέψης: διάκριση κάθε είδους σκέψης, χαρακτηριστικά 
δηµιουργικών ατόµων, βασικές τεχνικές παραγωγής ιδεών: καταιγισµός ιδεών, ερωτήσεις SCAMPER, τα 6 
Σκεπτόµενα Καπέλα του de Bono. 
δ) Εφαρµογή σε διδακτικά αντικείµενα του Γυµνασίου και του Λυκείου 
Τα νέα Προγράµµατα Σπουδών εστιάζουν στην κριτική ικανότητα και την καλλιέργεια της 
δηµιουργικότητας, τα οποία αναµένεται να καλλιεργηθούν αποτελεσµατικά µέσα από τη συστηµατική 
ενασχόληση των µαθητών µε την παραγωγή και αξιολόγηση και του προφορικού λόγου. Επίσης, τα σχέδια 
εργασίας (projects) φιλοδοξούν να συµβάλουν στη βαθύτερη επαφή των µαθητών µε θέµατα ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος, γι’ αυτό και είναι καλό ο διδάσκων να αξιοποιήσει, κατά την πραγµατοποίησή τους, µια 
ποικιλία διδακτικών προσεγγίσεων. Σε αυτό το πλαίσιο οι συµµετέχοντες θα προτείνουν διάφορες ενότητες 
του µαθήµατός τους, καθώς και θέµατα για σχέδια εργασίας, και θα αναζητηθούν οµαδικά διδακτικές 
προτάσεις µε αξιοποίηση δραστηριοτήτων προφορικού λόγου, ρητορικών αγωνισµάτων και τεχνικών 
δηµιουργικής σκέψης. 
 
Επιµορφώτριες: 
Μυρτώ Μαλάµου, φιλόλογος-εκπαιδευτικός, εκπαιδεύτρια ρητορικής, MA, συντονίστρια οµάδας 
επιµορφώσεων Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση 
Βάλια Λουτριανάκη, φιλόλογος-εκπαιδευτικός, εκπαιδεύτρια ρητορικής, DEA, υπ. ∆ρ, επιµορφώτρια στα 
νέα Π.Σ., Πρόεδρος της Ένωσης  
∆ρ Στέλλα Νάκη, φιλόλογος-εκπαιδευτικός, MA, µέλος της Ένωσης  
 
Τόπος: Αίθουσα ΥΠΑΤΙΑ, ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Ανατ. Αττικής. Πλατεία Γέρακα 
 
Αιτήσεις συµµετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να στείλουν ονοµατεπώνυµο, σχολείο, κινητό και 
ηλεκτρονική διεύθυνση στο didanpep@sch.gr µέχρι 15/11/2011 Θέσεις περιορισµένες. Θα γίνει κλήρωση. 
Για το αποτέλεσµα της κλήρωσης οι ενδιαφερόµενοι πρέπει στις 16/11/2011 να τηλεφωνήσουν στο 
2103576046 ή να στείλουν email στο didanpep@sch.gr 
 
Οργάνωση-Πληροφορίες: Νίκος Γκόβας, 210-3576946, didanpep@sch.gr, http://dide-anatol.att.sch.gr 


