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ΘΕΜΑ: : Μακθτικό Φεςτιβάλ Ρθτορικισ Σζχνθσ:
«κζφτομαι… Εκφράηομαι… Επικοινωνώ… ςτθ Νοθματικι Ανάγνωςθ και ςτον Αυκόρμθτο
Λόγο»
Εκνικι Βιβλιοκικθ του Κζντρου Πολιτιςμοφ Κδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ
Κυριακι 3 Ιουνίου 2018
Η Διεφκυνςθ Π.Ε. Ανατολικισ Αττικισ ςε ςυνεργαςία με τισ Δ/νςεισ τθσ Δ’ και Β’ Ακινασ,
δια των Τπευκφνων Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, και με το Ινςτιτοφτο Ρθτορικϊν και Επικοινωνιακϊν
πουδϊν Ελλάδασ (Ι.Ρ.Ε..Ε.) διοργανϊνουν Φεςτιβάλ Ρθτορικισ Σζχνθσ με κζμα:
«κζφτομαι… Εκφράηομαι… Επικοινωνώ… ςτθ Νοθματικι Ανάγνωςθ και ςτον Αυκόρμθτο
Λόγο»
Σο Φεςτιβάλ απευκφνεται ςε μακθτζσ και μακιτριεσ των Δ΄, Ε΄ και Σ΄ τάξεων
Δθμοτικοφ, από όλα τα δθμοτικά ςχολεία των παραπάνω Διευκφνςεων και καλοφνται να λάβουν
μζροσ ςτθ νοθματικι ανάγνωςθ ι / και ςτον αυκόρμθτο λόγο. Θα διεξαχκεί τθν Κυριακι 3
Ιουνίου 2018 ςτον χώρο τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ του Κζντρου Πολιτιςμοφ Κδρυμα ταφροσ
Νιάρχοσ κατά τισ ώρεσ 11:00 – 16:00.
Σο Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης προκφπτει ωσ ςυνζχεια του τριιμερου βιωματικοφ
ςεμιναρίου που διοργάνωςαν και οι τρεισ Δ/νςεισ ςε ςυνεργαςία με το Ινςτιτοφτο Ρθτορικϊν και
Επικοινωνιακϊν πουδϊν Ελλάδασ (Ι.Ρ.Ε..Ε.) τον Νοζμβριο του 2017. τόχοσ του είναι θ
καλλιζργεια των επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν, χάρθ ςτθν καλλιζργεια του
προφορικοφ λόγου μζςα από τθν νοθματικι και ερμθνευτικι ανάγνωςθ κειμζνων, τθ ςαφι και
ηωντανι ζκφραςθ ιδεϊν και τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματολογικισ ικανότθτασ. Πρόκειται για
δεξιότθτεσ ηωισ που προχποκζτουν τθν εξοικείωςθ με τθν ζκκεςθ ςε ανοιχτό ακροατιριο και τθν
καλλιζργεια τθσ κριτικισ και αποκλίνουςασ ςκζψθσ. Σαυτόχρονα, πρόκειται για βαςικζσ
δεξιότθτεσ που χαρακτθρίηουν κάκε ενεργό πολίτθ. τθν θλικία αυτι ο αυκορμθτιςμόσ των
παιδιϊν αποτελεί ζνα μεγάλο πλεονζκτθμα, αφοφ θ ηωντάνια, θ φρεςκάδα και θ φανταςία

αποτελοφν χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του παιδικοφ λόγου, ο οποίοσ μζςω του Φεςτιβάλ
μπορεί να αςκθκεί και να οργανωκεί ςφμφωνα με τα προγράμματα αναλυτικϊν ςπουδϊν.
Με αφορμι τθν εκφραςτικι ανάγνωςθ και τθν εκφορά αυκόρμθτου λόγου αναφορικά με
ζνα απλό κζμα, το οποίο κα προζρχεται από τθν κακθμερινι τουσ ηωι και εμπειρία, οι μακθτζσ
κα ζχουν τθν ευκαιρία, ανάμεςα ςτα άλλα, να ανανεϊςουν τθ ςχζςθ τουσ με το γλωςςικό
μάκθμα, να νοθματοδοτιςουν τθ ςχολικι πρακτικι τθσ ανάγνωςθσ, να καλλιεργιςουν τθν
πρακτικι τθσ φιλαναγνωςίασ και ταυτόχρονα να αςκθκοφν ςτθν οργάνωςθ του λόγου και ςτθν
κατανόθςθ τθσ αξίασ του (ωσ ςκζψθσ και ομιλίασ) ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ.
Καλοφνται όςοι εκπαιδευτικοί επικυμοφν να δθλώςουν τθ ςυμμετοχι των μακθτών
τουσ (ονοματεπώνυμο και τάξθ) για τισ κατθγορίεσ:
α) νοηματική ανάγνωση (κείμενα από τα Ανκολόγια τθσ Γ΄& Δ΄ και Ε΄& Σ΄ ι αποςπάςματα
λογοτεχνικών βιβλίων) και
β) αυθόρμητο λόγο για κάποιο κζμα (π.χ. κάλαςςα, ιλιοσ, κολφμπι, καλοκαίρι, παιχνίδι,
διακοπζσ, κ.ά.)
μζχρι τθν Παραςκευι 30 Μαρτίου 2018 ςτθν εξισ θλεκτρονικι διεφκυνςθ:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo6ATJ9Q-5nSbYTWBmIZzOTbXGXvQHAI0bOW5je99s8TpMQ/viewform
Όροι Συμμετοχής:
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης ζχουν όλοι οι μακθτζσ/τριεσ Δϋ, Εϋ
και Σϋ τάξεων Δθμοτικοφ, όλων των Δθμοτικϊν ςχολείων των Διευκφνςεων Π.Ε. Δϋ και Βϋ
Ακινασ και Ανατολικισ Αττικισ.
2. Κάκε μακθτισ ζχει δικαίωμα να ςυμμετζχει ςε μία μόνο από τισ δφο κατθγορίεσ,
«Νοθματικι Ανάγνωςι» ι «Αυκόρμθτοσ λόγοσ».
3. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ανά κατθγορία και ανά τάξθ για κάκε ςχολείο ορίηεται
ζωσ 2 μακθτζσ. Ζτςι ο μζγιςτοσ δυνατόσ αρικμόσ μακθτϊν για κάκε ςχολείο δεν μπορεί να
ξεπερνάει τουσ 12 μακθτζσ (ζωσ 4 μακθτζσ Δϋ Δθμοτικοφ, ζωσ 4 μακθτζσ Εϋ Δθμοτικοφ,
ζωσ 4 μακθτζσ Σϋ Δθμοτικοφ – ο αρικμόσ κατανζμεται ιςάρικμα ςε κάκε κατθγορία).
4. Οι μακθτζσ που κα ςυμμετζχουν ςτθν κατθγορία του «Αυκόρμθτου Λόγου» κα χρειαςτεί
να προςχεδιάςουν μία ςφντομθ αυκόρμθτθ ομιλία ςυνολικισ διάρκειασ 1 1/2- 2 λεπτϊν
και να μιλιςουν πάνω ςε ζνα κζμα ςχετικό με τισ Θεματικζσ Ενότθτεσ που διδάςκονται οι
μακθτζσ ςτα χολικά Εγχειρίδια τθσ Γλϊςςασ Δϋ, Εϋ και Σϋ Δθμοτικοφ αντίςτοιχα (π.χ.
οικογζνεια, τεχνολογία, περιβάλλον, βιβλιοκικεσ, κλπ.). Εξαιροφνται οι Θεματικζσ
Ενότθτεσ που ςχετίηονται με επετειακά αφιερϊματα. τουσ ςυμμετζχοντεσ κα αποςταλεί
κατάλογοσ ενδεικτικϊν κεμάτων.
5. Οι μακθτζσ που κα λάβουν μζροσ ςτθν κατθγορία τθσ «Νοθματικισ Ανάγνωςθσ» κα
διαβάςουν ζνα ςφντομο κείμενο τθσ αρεςκείασ τουσ που δεν κα ξεπερνά τισ 10 – 12
ςειρζσ (απόςπαςμα από λογοτεχνικό, κεατρικό , ποιθτικό κείμενο κτλ.) ι ςε κάκε
περίπτωςθ δεν κα ξεπερνά τθ χρονικι διάρκεια των τριϊν λεπτϊν (3ϋ).
6. Η επιλογι των κεμάτων ςτθν κατθγορία του «Αυκόρμθτου Λόγου» κα γίνει με τθ
διαδικαςία τθσ κλιρωςθσ θ οποία κα πραγματοποιθκεί δθμόςια κατά τθν ζναρξθ του

Φεςτιβάλ τθν θμζρα διεξαγωγισ του με βάςθ τθν ενδεικτικι κεματολογία που κα ζχει
αποςταλεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.
7. Όλοι οι μακθτζσ που κα ςυμμετζχουν, κακϊσ και οι υπεφκυνοι εκπαιδευτικοί τουσ κα
λάβουν Ζπαινο υμμετοχισ.
8. Οι εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετζχουν ςτο Φεςτιβάλ Ρθτορικισ Σζχνθσ, κα ζχουν τθ
δυνατότθτα να παρακολουκιςουν ςχετικό επιμορφωτικό ςεμινάριο.

Η Διευθφντρια
Διεφθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Βασιλική Ξυθάλη

