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ΘΕΜΑ: εμινάριο Πολιτιςτικών Θεμάτων – Δεφτερθ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ 

«Παιχνίδια Ρθτορικισ Σζχνθσ ςτο χολείο: κζφτομαι… Εκφράηομαι… Επικοινωνώ – μζςω 
τθσ Ζωγραφικισ και των Ποιθμάτων» 

ασ ενθμερώνουμε ότι θ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Β΄ Ακινασ, δια τθσ 
Τπευκφνου Πολιτιςτικών Θεμάτων , για δεφτερθ ςυνεχόμενθ χρονιά, ςυνδιοργανώνει με τισ 
Διευκφνςεισ Π.Ε. Αν. Αττικισ και Δ΄ Ακινασ δια των αντίςτοιχων Τπευκφνων και το 
Ινςτιτοφτο Ρθτορικών και Επικοινωνιακών πουδών Ελλάδασ (Ι.Ρ.Ε..Ε.) το δεφτερο 
επιμορφωτικό ςεμινάριο - βιωματικά εργαςτιρια με κζμα: 

«Παιχνίδια Ρθτορικισ Σζχνθσ ςτο χολείο: κζφτομαι… Εκφράηομαι… Επικοινωνώ – μζςω 
τθσ Ζωγραφικισ και των Ποιθμάτων» 

[Αρικμόσ ζγκριςθσ εφαρμογισ (υπ. Αρ. 146910/Δ7-7-09-2018 του ΤΠΠΕΘ) του 
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ «Παιχνίδια Ρθτορικισ Σζχνθσ ςτο χολείο: κζφτομαι… 
Εκφράηομαι… Επικοινωνώ…» του Ινςτιτοφτου Ρθτορικών και Επικοινωνιακών πουδών 
Ελλάδασ (Ι.Ρ.Ε..Ε.), για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ τθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Ν. 
Αττικισ για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019, https://www.rhetoricinstitute.edu.gr/?p=843 ] 

Σο ςεμινάριο κα πραγματοποιθκεί  τθν Σρίτθ 5 Μαρτίου 2019, κατά τισ ώρεσ 16.45-
20.00, ςτο 3ο - 4ο Δ.. Νζου Ψυχικοφ, (Καρακεοδωρι και Ουράνθ 16, Νζο Ψυχικό, τθλ. 
2106715210 & 2106710275, πρόςβαςθ από μετρό, ςτακμόσ Εκνικι Άμυνα δεσ τον χάρτθ). 
 

τόχοσ του δεφτερου ςεμιναρίου είναι να δοκεί ζμφαςθ ςε τεχνικζσ καλλιζργειασ 
αυκόρμθτου και επιχειρθματολογικοφ λόγου, όπου θ κεματολογία του κα βαςίηεται ςε 
πίνακεσ ηωγραφικισ και τίτλουσ ποιθμάτων. Οι τεχνικζσ αυτζσ κα αξιοποιθκοφν ςτο 2ο 
Μακθτικό Φεςτιβάλ Ρθτορικισ Σζχνθσ για μακθτζσ των Δ΄, Ε΄ και Σ΄ Δθμοτικού, που κα 
διοργανωκεί 8 και 9 Ιουνίου 2019 ςτθν Εκνικι Βιβλιοκικθ του Κζντρου Πολιτιςμοφ 
Κδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ. το φετινό Φεςτιβάλ πζρα από τθ νοθματικι ανάγνωςθ και τον 
αυκόρμθτο λόγο, ομάδεσ μακθτών κα επιδείξουν επιχειρθματολογικζσ δεξιότθτεσ ςτο 
πλαίςιο διαλογικών ςυηθτιςεων.  

            
ΠΡΟ :  :   κ.κ. Δ/ντεσ & Εκπαιδευτικοφσ 

Δθμόςιων και Ιδιωτικών Δθμοτικών 

χολείων τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Β΄ Ακινασ 

ΚΟΙΝ:  2ο ΠΕΚΕ 

 

 

 

http://politistikabathinas.blogspot.gr
https://www.rhetoricinstitute.edu.gr/?p=843
https://www.google.gr/maps/dir/%CE%A3%CE%A4.%CE%95%CE%98%CE%9D.%CE%91%CE%9C%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%A3,+%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85/3%CE%BF+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+4%CE%BF+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CF%85+%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D,+%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1+%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B7,+%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1/@37.998284,23.7778962,16z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x14a198156afbd3bf:0x65e78f17262229bf!2m2!1d23.7857555!2d37.9999898!1m5!1m1!1s0x14a19813b57cde1f:0xc192f85c2c4da3ff!2m2!1d23.7790532!2d37.9983256?hl=el


Σίτλοσ του φετινοφ Φεςτιβάλ είναι: «H τζχνθ ςτθ ηωι μασ μζςα από τθν τζχνθ του 
λόγου». Η κεματολογία κα αφορά κείμενα, λζξεισ, φράςεισ, επιχειρθματολογικζσ 
ςυηθτιςεισ αναφορικά με τθν τζχνθ και τθ δθμιουργία ςτθ ηωι των μακθτών και των 
ςχολείων (κα δοκεί τράπεηα κεμάτων με τίτλουσ ποιθμάτων και πίνακεσ ηωγραφικισ).  

Ειςθγιτρια του βιωματικοφ ςεμιναρίου κα είναι θ κ. Φωτεινι Εγγλζηου, 
Εκπαιδευτικόσ (ΠΕ70), Δρ. τθσ Διδακτικισ Γλώςςασ, υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
Πειραιά, Πρόεδροσ του Ινςτιτοφτου Ρθτορικών και Επικοινωνιακών πουδών Ελλάδασ 
(Ι.Ρ.Ε..Ε.). 

Η ςυμμετοχι ςτο βιωματικό ςεμινάριο είναι προαιρετικι και χωρίσ καμία 
οικονομικι επιβάρυνςθ. Επειδι ο αρικμόσ ςυμμετοχισ των εκπαιδευτικών είναι 
περιοριςμζνοσ (25) κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ με βάςθ τισ δθλώςεισ ςυμμετοχισ. Οι 
ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να αποςτείλουν e-mail ςτο politistikab@gmail.com μζχρι τθν 1 
Μαρτίου 2019 αναγράφοντασ το ονοματεπώνυμό τουσ, ειδικότθτα, το τθλζφωνό τουσ και 
το ςχολείο ςτο οποίο υπθρετοφν. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μποροφν να 
επικοινωνοφν με τθν Τπεφκυνθ Πολιτιςτικών Θεμάτων Ελζνθ Κατςοφφθ ςτα τθλ. 
2132105748 και 693 6398486.  
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