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ΠΡΟ: 1. Γηεπζπληέο Γεκνηηθώλ
ρνιείσλ ηεο Γηεύζπλζεο Π.Δ.
Γ΄ Αζήλαο
2. Δθπαηδεπηηθνύο Γεκνηηθώλ
ρνιείσλ ηεο Γηεύζπλζεο Π.Δ.
Γ΄ Αζήλαο

Σαρ. Γ/λζε

ΚΟΙΝ:

θ.θ. ρνιηθνύο πκβνύινπο Π.Δ.
Γ΄ Αζήλαο

ΘΔΜΑ: Μαζεηηθό Φεζηηβάι Ρεηνξηθήο Σέρλεο:
«θέθηνκαη… Δθθξάδνκαη… Δπηθνηλωλώ… ζηε Ννεκαηηθή Αλάγλωζε θαη ζηνλ
Απζόξκεην Λόγν»
Δζληθή Βηβιηνζήθε ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνύ Ίδξπκα ηαύξνο Νηάξρνο
Κπξηαθή 3 Ινπλίνπ 2018
Οη Γηεπζύλζεηο Π.Δ. Γ’, Β’ Αζήλαο θαη Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, δηα ησλ Τπεπζύλσλ
Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ιλζηηηνύην Ρεηνξηθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ
πνπδώλ Διιάδαο (Ι.Ρ.Δ..Δ.) δηνξγαλώλνπλ Μαζεηηθό Φεζηηβάι Ρεηνξηθήο Σέρλεο
κε ζέκα:
«Σθέυτοκαη… Εθυράδοκαη… Επηθοηλωλώ… στε Νοεκατηθή Αλάγλωσε θαη στολ
Ασζόρκετο Λόγο»
ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 3 Ινπλίνπ 2018 ζηνλ ρώξν ηεο Δζληθήο
Βηβιηνζήθεο ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνύ Ίδξπκα ηαύξνο Νηάξρνο θαηά ηηο ώξεο
11:00 – 16:00. ην Φεζηηβάι θαινύληαη καζεηέο θαη καζήηξηεο ηωλ Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄
ηάμεωλ Γεκνηηθνύ, από όια ηα δεκνηηθά ζρνιεία ησλ παξαπάλσ Γηεπζύλζεσλ λα
ιάβνπλ κέξνο ζηε λνεκαηηθή αλάγλσζε ή / ζηνλ απζόξκεην ιόγν.
Σν Φεστιβάλ Ρητορικής Τέτνης πξνθύπηεη σο ζπλέρεηα ηνπ ηξηήκεξνπ βησκαηηθνύ
ζεκηλαξίνπ πνπ δηνξγάλσζαλ θαη νη ηξεηο Γ/λζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ην Ιλζηηηνύην
Ρεηνξηθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πνπδώλ Διιάδαο (Ι.Ρ.Δ..Δ.) ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2017.
ηόρνο ηνπ είλαη ε θαιιηέξγεηα ησλ επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ ράξε ζηελ
θαιιηέξγεηα ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ κέζα από ηελ λνεκαηηθή θαη εξκελεπηηθή αλάγλσζε
θεηκέλσλ, ηε ζαθή θαη δσληαλή έθθξαζε ηδεώλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
επηρεηξεκαηνινγηθήο ηθαλόηεηαο. Πξόθεηηαη γηα δεμηόηεηεο δσήο πνπ πξνϋπνζέηνπλ ηελ
εμνηθείσζε κε ηελ έθζεζε ζε αλνηρηό αθξναηήξην θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο θαη
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απνθιίλνπζαο ζθέςεο. Σαπηόρξνλα, πξόθεηηαη γηα βαζηθέο δεμηόηεηεο πνπ
ραξαθηεξίδνπλ θάζε ελεξγό πνιίηε. ηελ ειηθία απηή ν απζνξκεηηζκόο ησλ παηδηώλ
απνηειεί έλα κεγάιν πιενλέθηεκα, αθνύ ε δσληάληα, ε θξεζθάδα θαη ε θαληαζία
απνηεινύλ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ παηδηθνύ ιόγνπ, ν νπνίνο κέζσ ηνπ
Φεζηηβάι κπνξεί λα αζθεζεί θαη λα νξγαλσζεί ζύκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα
αλαιπηηθώλ ζπνπδώλ.
Με αθνξκή ηελ εθθξαζηηθή αλάγλσζε θαη ηελ εθθνξά απζόξκεηνπ ιόγνπ
αλαθνξηθά κε έλα απιό ζέκα, ην νπνίν ζα πξνέξρεηαη από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη
εκπεηξία, νη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία, αλάκεζα ζηα άιια, λα αλαλεώζνπλ ηε
ζρέζε ηνπο κε ην γισζζηθό κάζεκα, λα λνεκαηνδνηήζνπλ ηε ζρνιηθή πξαθηηθή ηεο
αλάγλσζεο, λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη ηαπηόρξνλα λα
αζθεζνύλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ ιόγνπ θαη ζηελ θαηαλόεζε ηεο αμίαο ηνπ (σο ζθέςεο θαη
νκηιίαο) ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο.
Καινύληαη όζνη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνύλ λα δειώζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηωλ
καζεηώλ ηνπο (νλνκαηεπώλπκν θαη ηάμε) γηα ηηο θαηεγνξίεο:
α) λοεκατηθή αλάγλωσε (θείκελα από ηα Αλζνιόγηα ηεο Γ΄& Γ΄ θαη Δ΄& Σ΄ ή
απνζπάζκαηα ινγνηερληθώλ βηβιίωλ) θαη
β) ασζόρκετο ιόγο γηα θάπνην ζέκα (π.ρ. ζάιαζζα, ήιηνο, θνιύκπη, θαινθαίξη,
παηρλίδη, δηαθνπέο, θ.ά.)
κέρξη ηελ Παξαζθεπή 30 Μαξηίνπ 2018 ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKqKzspM5odpAQmzuXI8ZI7vznXM
1t__Kl72UM1v5AnlYE9g/viewform
Όροι Σσμμετοτής:
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Φεστιβάλ Ρητορικής Τέτνης έρνπλ όινη νη
καζεηέο/ηξηεο Γ΄, Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ Γεκνηηθνύ, όισλ ησλ Γεκνηηθώλ ζρνιείσλ
ησλ Γηεπζύλζεσλ Π.Δ. Γ΄ θαη Β΄ Αζήλαο θαη Αλαηνιηθήο Αηηηθήο.
2. Κάζε καζεηήο έρεη δηθαίωκα λα ζπκκεηέρεη ζε κία κόλν από ηηο δύν
θαηεγνξίεο, «Ννεκαηηθή Αλάγλσζή» ή «Απζόξκεηνο ιόγνο».
3. Ο κέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηνρώλ αλά θαηεγνξία θαη αλά ηάμε γηα θάζε ζρνιείν
νξίδεηαη έσο 2 καζεηέο. Έηζη ν κέγηζηνο δπλαηόο αξηζκόο καζεηώλ γηα θάζε
ζρνιείν δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ηνπο 12 καζεηέο (έσο 4 καζεηέο Γ΄ Γεκνηηθνύ,
έσο 4 καζεηέο Δ΄ Γεκνηηθνύ, έσο 4 καζεηέο Σ΄ Γεκνηηθνύ – ν αξηζκόο
θαηαλέκεηαη ηζάξηζκα ζε θάζε θαηεγνξία).
4. Οη καζεηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ «Απζόξκεηνπ Λόγνπ» ζα
ρξεηαζηεί λα πξνζρεδηάζνπλ κία ζύληνκε απζόξκεηε νκηιία ζπλνιηθήο δηάξθεηαο
1 1/2- 2 ιεπηώλ θαη λα κηιήζνπλ πάλσ ζε έλα ζέκα ζρεηηθό κε ηηο Θεκαηηθέο
Δλόηεηεο πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζηα ρνιηθά Δγρεηξίδηα ηεο Γιώζζαο Γ΄, Δ΄
θαη Σ΄ Γεκνηηθνύ αληίζηνηρα (π.ρ. νηθνγέλεηα, ηερλνινγία, πεξηβάιινλ,
βηβιηνζήθεο, θιπ.). Δμαηξνύληαη νη Θεκαηηθέο Δλόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
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5.

6.

7.
8.

επεηεηαθά αθηεξώκαηα. ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα απνζηαιεί θαηάινγνο
ελδεηθηηθώλ ζεκάησλ.
Οη καζεηέο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ θαηεγνξία ηεο «Ννεκαηηθήο Αλάγλσζεο»
ζα δηαβάζνπλ έλα ζύληνκν θείκελν ηεο αξεζθείαο ηνπο πνπ δελ ζα μεπεξλά ηηο
10 – 12 ζεηξέο (απόζπαζκα από ινγνηερληθό, ζεαηξηθό , πνηεηηθό θείκελν θηι.) ή
ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα μεπεξλά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ηξηώλ ιεπηώλ (3΄).
Η επηινγή ησλ ζεκάησλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ «Απζόξκεηνπ Λόγνπ» ζα γίλεη κε ηε
δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί δεκόζηα θαηά ηελ έλαξμε
ηνπ Φεζηηβάι ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ κε βάζε ηελ ελδεηθηηθή ζεκαηνινγία πνπ
ζα έρεη απνζηαιεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
Όινη νη καζεηέο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ, θαζώο θαη νη ππεύζπλνη εθπαηδεπηηθνί ηνπο
ζα ιάβνπλ Έπαηλν πκκεηνρήο.
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην Φεζηηβάι Ρεηνξηθήο Σέρλεο, ζα
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ζρεηηθό επηκνξθωηηθό
ζεκηλάξην.

Παξαθαινύληαη νη θ.θ. Γηεπζπληέο/ληξηεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ λα ελεκεξώζνπλ
ζρεηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.
Η Τπεύζπλε Πνιηηηζηηθώλ Θεκάηωλ: ηαπξνύια (Λώξα) Πεηξνπνύινπ

Ο Δηεσζσλτής Π.Ε. Δ΄ Αζήλας

Γεώργηος Κέλτρος
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