
 

 
 

 
 
 

 
 
 
09.30-10.00: Προσέλευση – εγγραφές  
10.00-10.30: Παρουσίαση από τις Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου 
Φιλολόγων 
10.30-11.30: Ασκήσεις γνωριμίας, συνεργασίας και ομαδικότητας, 
επικοινωνίας και ακρόασης 
11.30-13.30: (με 1 διάλειμμα) 
Προφορικός λόγος / Ρητορική στην τάξη και στον όμιλο: στόχοι, οργάνωση 
και περιεχόμενο διδασκαλίας 

· Η καλλιέργεια της προφορικότητας στο σχολείο 
· Η αξιολόγηση του προφορικού λόγου (ατομικά και σε ομάδες) 
· Δημιουργική σκέψη και γραφή – σύνδεση με προφορικό λόγο.  
· Δραστηριότητες και παιχνίδια για την κατανόηση και παραγωγή 

προφορικού λόγου: καλλιεργώντας σταδιακά και συστηματικά 
επικοινωνιακές δεξιότητες (παιχνίδι ρόλων και αυτοσχεδιασμός, 
δραστηριότητες αφήγησης-storytelling, θεατρικές τεχνικές, γλώσσα 
του σώματος κ.ά.)  

· Τεχνικές παραγωγής ιδεών και αξιοποίησή τους στο πλαίσιο της 
Νεοελληνικής Γλώσσας και στον όμιλο ρητορικής: αναπτύσσοντας 
αυτοπεποίθηση και εναλλακτική σκέψη – εφαρμογές στον 
αυθόρμητο λόγο και στους διττούς λόγους 

· Όμιλοι Ρητορικής Τέχνης και Αγωγή Προφορικού Λόγου 
(πρόγραμμα «Τεισίας»): διαμορφώνοντας δημόσιους ομιλητές και 
ενεργούς πολίτες μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων ρητορικής 
παιδείας. Προτάσεις για σχέδια εργασίας / projects και καινοτόμα 
προγράμματα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00-16.30  
Βιωματική γνωριμία με τα ρητορικά αγωνίσματα (η σταδιακή ανάπτυξη 
δεξιοτήτων μέσω της κυκλικής άσκησης και συμμετοχής σε ποικίλες μορφές 
ομιλίας): εκφραστική ανάγνωση, αυθόρμητος λόγος, προτρεπτικός λόγος, 
διττοί λόγοι-debating. Κανόνες, κριτήρια αξιολόγησης, δυσκολίες, συμβουλές 
για κριτές και εκπαιδευτές ομάδων. 

 
Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν μέρος σε όσο το δυνατόν περισσότερες 
ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες και μέσα από την αυτοαξιολόγηση και 
ετεροαξιολόγηση θα προκύψει σταδιακά και θα συστηματοποιηθεί η σχετική 
θεωρία. 

 
 

                                   
Τα εργαστήρια απευθύνονται σε καθηγητές/τριες όλων των ειδικοτήτων.  

Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων θα προσαρμοστεί στα ενδιαφέροντα 
και στις ανάγκες των συμμετεχόντων/ουσών. 

Λόγω του βιωματικού χαρακτήρα της συνάντησης ο μέγιστος αριθμός 
συμμετεχόντων/ουσών είναι τα 30 άτομα  

(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.  
 
 
 
 

Το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, 
η οργανωτική επιτροπή των 5ων Αγώνων Επιχειρηματολογίας των ΓΕ.Λ.  

Κεντρικής Μακεδονίας σχολικού έτους 2019-2020 και  
η Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση 

διοργανώνουν βιωματικό εργαστήριο με θέμα: 
«Η καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην τάξη και στον όμιλο»  

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020 
Αμφιθέατρο Πειραματικού ΓΕ.Λ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας  

(πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη) 

 
 
 

  
 

 



 

 
Διοργάνωση:  
Ελευθερία Ζάγκα, Οργανωτική Συντονίστρια του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Κεντρικής Μακεδονίας 
Χριστίνα Αραμπατζή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του 
2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 
Ευαγγελία Ψυχογυιού, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας 
Ελένη Χειμαριού, καθηγήτρια του Πειραματικού ΓΕ.Λ.  
Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Νικόλαος Λύσσας, καθηγητής των Εκπαιδευτηρίων 
Φρυγανιώτη 
Ευαγγελία Καρατζιούλα, καθηγήτρια των Εκπαιδευτηρίων 
Φρυγανιώτη 
Βάλια Λουτριανάκη, φιλόλογος-εκπαιδευτικός, υπ. Δρ, 
διδάσκουσα Μεταπτυχιακού «Ρητορική, Επιστήμες του 
Ανθρώπου και Εκπαίδευση» - ΕΚΠΑ, πρόεδρος της Ελληνικής 
Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, 
μέλος ομάδας «Σύμπραξη Σχολείων για τη Δημοκρατία στην  
Εκπαίδευση» – Eudec Greece 

Εμψύχωση εργαστηρίων:  
Βάλια Λουτριανάκη 
Ευαγγελία Καρατζιούλα 
Ελένη Χειμαριού 
 

 


