Ρητορικά παιχνίδια… δημοκρατικής σκέψης
Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016, με θέα τη Βουλή των Ελλήνων στον 5ο όροφο του
«Public» Συντάγματος, παρακολουθήσαμε μαθήματα δημοκρατίας από τον καθηγητή
πολιτικής αγωγής κ. Μπίκο και τη φιλόλογο και Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης για την
προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, κα Βάλια Λουτριανάκη.
Με όχημα τη θετική διάθεση και τελικό προορισμό τη δημοκρατία οι καθηγήτριες του
σχολείου μας κ. Αραθύμου, κ. Λαμπρινάκου και κ. Λεμονή μάς συνόδευσαν σε αυτή την
περιπλάνηση σε έννοιες πρωτόγνωρες για εμάς. Μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες
και δημιουργικά ρητορικά παιχνίδια μάθαμε τι είναι πολιτική. Ανακαλύψαμε τη διαφορά
ανάμεσα στο τι είναι πολιτική αυτή τη στιγμή και στο τι πρέπει να είναι . Ενημερωθήκαμε
για τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν έναν πολιτικό, καθώς και για το ποια πρέπει να
είναι η στάση του σωστού πολιτικού απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Ακόμα
προβληματιστήκαμε για το μελλοντικό πολιτικό μας ρόλο και μέσα από το παιχνίδι
επιχειρηματολογίας <<Ναι μεν, αλλά>> εκφράσαμε την άποψή μας για το πανεπιστημιακό
άσυλο, ένα παιχνίδι σημαντικό και χρήσιμο για την μετέπειτα πορεία μας ως πολιτικά όντα.
Συμπεράναμε ότι δεν πρέπει να θεωρούμε την πολιτική ως κάτι το οποίο μας φοβίζει αλλά
κάτι μέσω του οποίου μπορούμε να υψώσουμε τη φωνή μας, να εκφράσουμε τις επιθυμίες
και τις πεποιθήσεις μας. Κατανοήσαμε ότι σε λίγα χρόνια γινόμαστε ενεργοί πολίτες και
αποκτούμε δικαίωμα ψήφου, για να προβληματιστούμε εγκαίρως για αυτά τα ζητήματα.
Τέλος οι εμψυχωτές του προγράμματος μάς έδωσαν το ερέθισμα να ενδιαφερθούμε και να
ψάξουμε πιο βαθιά τα μονοπάτια της πολιτικής, να την δούμε με μια πιο καθαρή ματιά και
όχι με αυτή που παρουσιάζεται μέχρι σήμερα. Γι΄ αυτό και ευχαριστούμε πάρα πολύ την
Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση καθώς και τις
Εκδόσεις Πατάκη για την υπέροχη αυτή πρωτοβουλία.
Οι μαθήτριες του Γ΄1 & Γ΄2

Δημοσίευση στο:
https://rhetoricedu.com/2016/12/08/%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%
b7%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/

Η συνεργασία της Ένωσης με τις Εκδόσεις Πατάκη στο πλαίσιο του «Μήνα Εφηβείας
2016» εγκαινιάζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συνόλου εργαστηρίων που
απευθύνονται σε σχολεία. Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε στις 7/12, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Public Συντάγματος, 54 μαθήτριες του Ραλλείου Γυμνασίου, μαζί με
τις καθηγήτριές τους – μία εκ των οποίων είναι και το μέλος και συνεργάτιδα της
Ένωσης κ. Ε. Λαμπρινάκου. Με ιδιαίτερη προθυμία η ομάδα συμμετείχε σε
συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων, εμπνευστικές ομιλίες, σύντομα debate, θεατρικές
δραστηριότητες και άλλα παιχνίδια.
Το περιεχόμενο του εργαστηρίου, που εμψύχωσαν εθελοντικά η Βάλια Λουτριανάκη
και ο Γιώργος Μπίκος, ήταν το εξής:

Μικρά μαθήματα πολιτικής για αυριανούς πολίτες
Τι θα συνέβαινε, αν δεν υπήρχε η πολιτική; Πώς μπορεί να αποδείξει σήμερα τη
χρησιμότητά της; Με ποιον τρόπο μπορεί να συμβάλει στην ευημερία των
πολιτών; Πώς νιώθει ένας ηγέτης και πώς βρίσκει ισορροπία ανάμεσα στο να είναι
«καλός» και «κακός»; Ποιος είναι ο ρόλος της καχυποψίας, του ανταγωνισμού, της
ανασφάλειας, της συναίνεσης και του καταναγκασμού σε μια πολιτική κοινωνία; Το
σίγουρο είναι ότι η πολιτική έχει σημασία. Χτίζει και γκρεμίζει, μεταμορφώνει
και παραμορφώνει, φορτίζει και αποφορτίζει… Με αφορμή τις παραπάνω σκέψεις του
David Runciman (2015), καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Cambridge, στο βιβλίο
του Πολιτική. Μια μικρή Ιστορία, και με θέα στο κοινοβούλιο, θα αναπτυχθεί ένα μικρό
εργαστήριο βασισμένο σε τρία ερωτήματα: 1. Πώς η πολιτική ελέγχει τη βία; 2. Πώς
ελέγχουν οι πολιτικοί την τεχνολογία; 3. Γιατί η πολιτική δεν μπορεί να γεφυρώσει το
χάσμα μεταξύ των επιτυχημένων και των λιγότερο επιτυχημένων κρατών; Οι έφηβοι θα
διερευνήσουν βιωματικά, μέσα από ατομικά και ομαδικά παιχνίδια σκέψης και λόγου,
ρητορικά αγωνίσματα, θεατρικές δραστηριότητες και προσομοιώσεις πολιτικών
θεσμών, τη σημασία της πολιτικής και τον ρόλο του ενεργού, συνειδητοποιημένου
πολίτη που θέλει να αποφύγει την απολιτικοποίηση.

