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 ΘΕΜΑ: Προπαραςκευαςτικό εμινάριο για το 3ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ρθτορικισ 
Σζχνθσ: 

«Παιχνίδια Ρθτορικισ Σζχνθσ ςτο χολείο: κζφτομαι… Εκφράηομαι… 
Επικοινωνώ: Ο Λόγοσ για τθ μουςικι... θ μουςικι του λόγου» 

 

                             «Ναι, κατά τη γνώμη μου καμιά μορφή ρητορικήσ δεν είναι πιο πειςτική ή δεν  
αςκεί μεγαλφτερη επιρροή ςτο μυαλό μασ από τη μουςική...  

δεν ζχει και η μουςική τα ςχήματά τησ, όπωσ η ρητορική;» 
(Ηenry Peacham) 

 

ασ ενθμερϊνουμε ότι, μετά τθν επιτυχι διεξαγωγι του 2ου Μακθτικοφ Φεςτιβάλ 

Ρθτορικισ Σζχνθσ κατά το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ, θ Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθ Βϋ Ακινασ, δια τθσ Τπεφκυνθσ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, πρόκειται να 

ςυνδιοργανϊςει με τισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Αττικισ, Γϋ και 

Δϋ Ακινασ, δια των αντίςτοιχων Τπευκφνων, το Ινςτιτοφτο Ρθτορικϊν και Επικοινωνιακϊν 

πουδϊν Ελλάδασ και τθ Μεγάλθ Μουςικι Βιβλιοκικθ Λίλιαν Βουδοφρθ-φλλογοσ Οι Φίλοι 

τθσ Μουςικισ το 3ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Ρθτορικισ Σζχνθσ.  

το πλαίςιο του 3ου Μακθτικοφ Φεςτιβάλ Ρθτορικισ Σζχνθσ, θ τζχνθ του λόγου κα 

ςυναντιςει τθν τζχνθ τθσ μουςικισ. Οι μακθτζσ/τριεσ κα κλθκοφν να μιλιςουν για τον 

κόςμο τθσ μουςικισ, ςτο “ςπίτι” τθσ μουςικισ. Η μουςικι και τα τραγοφδια μεταδίδουν με 

ικοσ, πάκοσ και λόγο ςτο ακροατιριο ποικίλα μθνφματα μζςα από μελοποιθμζνα 

ποιιματα, μουςικά παραμφκια, νανουρίςματα, όπερεσ... Η μουςικι εμπνζει, ςυγκινεί, 

προβλθματίηει, ψυχαγωγεί χάρθ ςτθν επικοινωνιακι δφναμι τθσ και τθν πεικϊ που αςκεί 

ςε μεγάλουσ και μικροφσ. Ο λόγοσ για τθ μουςικι λοιπόν!  

Για τθν πλθρζςτερθ ενθμζρωςθ και προετοιμαςία των εκπαιδευτικϊν που κα 

ςυμμετζχουν με τουσ μακθτζσ τουσ ςτο 3ο Φεςτιβάλ Ρθτορικισ Σζχνθσ, ςε ςυνζχεια 

αντίςτοιχων ςεμιναρίων που πραγματοποιικθκαν κατά τα προθγοφμενα ςχολικά ζτθ, κα 

πραγματοποιθκεί και φζτοσ προπαραςκευαςτικό επιμορφωτικό ςεμινάριο με κζμα:   

 

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

Εκπαιδευτικοφσ Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν 

Δθμοτικϊν χολείων  τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. Βϋ 

Ακινασ 

ΚΟΙΝ: κ.κ. υντονιςτζσ/ιςτριεσ 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου 2 ου ΠΕ.Κ.Ε.. Αττικισ 

 

 

 

http://politistikabathinas.blogspot.gr/


«Παιχνίδια Ρθτορικισ Σζχνθσ ςτο χολείο: κζφτομαι… Εκφράηομαι… Επικοινωνώ: O 

λόγοσ για τθ μουςικι... θ μουςικι του λόγου»  

 

Σο επιμορφωτικό ςεμινάριο κα πραγματοποιθκεί τθν Σρίτθ 4 Φεβρουαρίου 2020, 

κατά τισ ϊρεσ 17.15-20.30, ςτθ Νομικι Βιβλιοκικθ (Μαυρομιχάλθ 23, Ακινα, χάρτθσ: 

https://goo.gl/maps/5oWT4A7aFFGAaUJw8   τθλ. 2013678800). 

τόχοσ του ςεμιναρίου κα είναι θ εξοικείωςθ των εκπαιδευτικϊν με ρθτορικά 

παιχνίδια, ςφγχρονεσ παραλλαγζσ των ρθτορικϊν προγυμναςμάτων, τθ νοθματικι 

ανάγνωςθ, τον αυκόρμθτο λόγο και τθν ανταλλαγι επιχειρθμάτων ςε διαλογικό πλαίςιο 

(π.χ. θ αντιλογία τθσ γυάλασ, θ αντιλογία των τεςςάρων γωνιϊν κ.ά.), θ ενδυνάμωςθ του 

προφορικοφ λόγου των μακθτϊν/τριϊν και θ καλλιζργεια των δεξιοτιτων ηωισ (life skills). 

Η άςκθςθ ςτθν τζχνθ του λόγου ςυντελεί ςτο να γνωρίςουν και να ςυνειδθτοποιιςουν οι 

μακθτζσ/τριεσ τον εαυτό τουσ και τον κόςμο, να εκφραςτοφν, να ανταλλάξουν απόψεισ, να 

επικοινωνιςουν. Επιςθμαίνεται ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με κζμα: «Παιχνίδια 

Ρθτορικισ Σζχνθσ ςτο χολείο: κζφτομαι… Εκφράηομαι… Επικοινωνϊ» είναι εγκεκριμζνο 

από το Τ.ΠΑΙ.Θ. για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 (υπ. Αρ. Φ.1/Δ/156727/Δ7 156727/Δ7-8-10-

2019 ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ. με κζμα: «Ζγκριςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ του 

Ινςτιτοφτου Ρθτορικϊν και Επικοινωνιακϊν πουδϊν Ελλάδασ -Ι.Ρ.Ε..Ε.»). 

Σο ςεμινάριο απευκφνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ που ενδιαφζρονται να 

ςυμμετάςχουν με τουσ μακθτζσ τουσ ςτο 3ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρητορικής Τέχνης για 

μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, που κα διεξαχκεί τθν Κυριακι 24 Μαΐου 2020 ςτουσ 

χώρουσ τθσ Μουςικισ Βιβλιοκικθσ Λίλιαν Βουδοφρθ-φλλογοσ Οι Φίλοι τθσ Μουςικισ, 

ςτο Μζγαρο Μουςικισ. 

Ειςθγιτρια του βιωματικοφ ςεμιναρίου κα είναι θ κ. Φωτεινι Εγγλζηου, 

Εκπαιδευτικόσ (ΠΕ70), Δρ. τθσ Διδακτικισ τθσ Γλϊςςασ, υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

Πειραιά, Πρόεδροσ του Ινςτιτοφτου Ρθτορικϊν και Επικοινωνιακϊν πουδϊν Ελλάδασ 

(Ι.Ρ.Ε..Ε.).   

Η ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο είναι προαιρετικι και χωρίσ καμία οικονομικι 

επιβάρυνςθ. Επειδι ο αρικμόσ ςυμμετοχισ των εκπαιδευτικϊν είναι περιοριςμζνοσ κα 

τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ με βάςθ τισ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ. Οι ενδιαφερόμενοι κα 

πρζπει να αποςτείλουν e-mail ςτο politistikab@gmail.com  μζχρι τθν Παραςκευι 31 

Ιανουαρίου 2020 αναγράφοντασ το ονοματεπϊνυμό τουσ, ειδικότθτα, το τθλζφωνό τουσ 

και το ςχολείο ςτο οποίο υπθρετοφν. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μποροφν να 

επικοινωνοφν με τθν Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Ελζνθ Κατςοφφθ ςτο 693 6398486.  
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