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3°ι ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

           Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) 

Περιφέρειας Πελοποννήσου και το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου συνδιοργανώνουν τους 3
ους

 Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης 

για μαθητές των τάξεων  Ε΄ και ΣΤ΄ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Περιφερειακής 

Ενότητας Μεσσηνίας μαζί με την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής 

στην Εκπαίδευση, το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας 

(ΙΡΕΣΕ), τον Ρητορικό Όμιλο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Στόχος των ατομικών και ομαδικών ρητορικών αγωνισμάτων είναι οι μαθητές 

να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητές τους, να καλλιεργήσουν 

τη δημιουργική και την κριτική σκέψη τους, να αρθρώσουν ορθό και τεκμηριωμένο 

λόγο με αισθητική αξία. Γενικότερος στόχος των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής είναι 

να προωθήσουν τη ρητορική παιδεία ως μέσο ενδυνάμωσης του λόγου και της σκέψης 

των μαθητών. 

Η καλλιέργεια του προφορικού λόγου και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, 

της δημιουργικής και κριτικής σκέψης, του πρωτότυπου και αυθεντικού ύφους και της 

ομιλίας που χαρακτηρίζεται από υψηλή αισθητική, καθώς και η ικανότητα παραγωγής 

λογικών συλλογισμών και τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας, συνδέονται με την 

διαμόρφωση ενεργών πολιτών με πίστη στην αξία του δημοκρατικού διαλόγου. Το 

όφελος, λοιπόν, από τη συμμετοχή των μαθητών μας αναμένεται να είναι πολλαπλό 

και γι’ αυτό υποστηρίζουμε όλοι οι συνδιοργανωτές ένθερμα αυτήν την προσπάθεια 

και καλούμε και τους εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας μας να 

συμβάλουν ενεργά στην επιτυχία τους. 

 

 

 



Οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετάσχουν στα εξής ρητορικά αγωνίσματα: 

1. Αυθόρμητος λόγος 

Πρόκειται για έναν σύντομο αυτοσχέδιο λόγο, διάρκειας 3-4 λεπτών, που στηρίζεται 

κυρίως στη δημιουργική και συνειρμική σκέψη του ομιλητή με στόχο την τέρψη του 

ακροατηρίου. 

2. Νοηματική ανάγνωση 

Στο αγώνισμα της Νοηματικής Ανάγνωσης ο ομιλητής καλείται να αναγνώσει 

απόσπασμα από τα σχολικά βιβλία του  (διάρκεια ανάγνωσης: 3 λεπτά). Ο ομιλητής 

καλείται να αποδώσει το ύφος και το νόημα του κειμένου με ζωντανό και εκφραστικό 

τρόπο, αξιοποιώντας τη στίξη και δίνοντας έμφαση στην καθαρή άρθρωση, την 

ένταση και τη χροιά της φωνής, την έκφραση του προσώπου και την οπτική επαφή με 

το κοινό. 

 

Συμμετοχή των σχολείων: 
 
Η διεξαγωγή των αγώνων αποτελείται από δυο φάσεις :  

1.Ενδοσχολικοί αγώνες:  στις 10 Μαΐου όσοι από τους μαθητές των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ 

που επιθυμούν να λάβουν μέρος θα διαγωνιστούν στο σχολείο τους. Ενδοσχολική 

κριτική επιτροπή η οποία θα αποτελείται από επιμορφωμένους  εκπαιδευτικούς στη 

ρητορική εκπαίδευση, θα αποφασίσει εκείνους τους μαθητές που θα περάσουν στην 

επόμενη φάση των τελικών . 

2.Τελικοί αγώνες: στις 7 Ιουνίου  στο Αμφιθέατρο Ν. Πολίτης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου θα διεξαχθούν οι τελικοί αγώνες μεταξύ των προκριθέντων μαθητών   

των  σχολείων που συμμετέχουν. Κάθε σχολείο θα μπορεί να στείλει  έως 8 μαθητές. 

Δυο μαθητές από την Ε΄ τάξη  και δυο από την ΣΤ΄ στη νοηματική ανάγνωση και 

αντίστοιχα στον αυθόρμητο  λόγο. 

            Στους συμμετέχοντες θα αποσταλούν και θα δοθούν εξηγήσεις για τους 

αναλυτικούς κανόνες των αγωνισμάτων και ενδεικτικά θέματα. Επιπλέον θα 

διεξαχθούν επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς με θέματα που αφορούν 

την άσκηση της ρητορικής τέχνης καθώς και την προετοιμασία για τους αγώνες. Η 

πρώτη προγραμματισμένη επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου με 

εισηγήτρια την Δρ. Εγγλέζου Φωτεινή. 

Οι 3°
ι
 Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής θα διεξαχθούν εντός ωραρίου διδασκαλίας 



μαθημάτων. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω του 

ιστολογίου μέχρι την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019. 

Πληροφορίες-επικοινωνία: Βολονάκη Ελένη, τηλ.: 693 724 1593, Χρονοπούλου 

Αθανασία, τηλ.: 6934739770, Πολυχρονόπουλος Μιχαήλ τηλ.: 6947406858, 

Σταυροπούλου Ελένη τηλ.: 6937085249 

 email: athanasiaxron@gmail.com, micpol@hotmail.com, helenstavro@gmail.com 

Σημείωση: α) στη δήλωση συμμετοχής για το επιμορφωτικό σεμινάριο πρέπει να 

αναφέρονται τα εξής: το όνομα Σχολείου και το ονοματεπώνυμο των εκπ/κών ενώ 

β) στη δήλωση συμμετοχής στους μαθητικούς, ρητορικούς αγώνες πρέπει να 

αναφέρονται τα εξής: όνομα σχολείου, ονοματεπώνυμο μαθητών και το είδος του 

αγωνίσματος που θα συμμετάσχουν 

Επιστημονική Υπεύθυνη Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης ________  

Βολονάκη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα 

Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70 (δασκάλων) της Περιφερειακής 

Ενότητας Μεσσηνίας: Πολυχρονόπουλος Μιχαήλ, Σταυροπούλου Ελένη , 

Χρονοπούλου Αθανασία 

Οργανωτική Επιτροπή ____________________________________________  

Γρουσουζάκου Σταυρούλα , Σαρρής Δημήτρης, Τσορώνη Μαριάννα 

Επιτροπή Υποστήριξης και Ενημέρωσης 
 
Γιαννοπούλου Γιώτα, Μπούνα Ευαγγελία,  Μπουρίκα Νίκη, Σασαρώλη Αιμιλία και 
Πανταζή Βασιλική 
 
Επιστημονικοί Συνεργάτες - Επιμορφωτές 

Λουτριανάκη Βάλια: φιλόλογος (Αρσάκειο Ψυχικού), Πρόεδρος της Ελληνικής 

Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, ΌΕΛ, υπ. Δρ  

Εγγλέζου Φωτεινή: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Περιφέρειας Πειραιά, 

Πρόεδρος Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών, Δρ Διδακτικής 

Γλώσσας και Ρητορικής 

 

https://rhetorikoiagones.blogspot.com/
mailto:athanasiaxron@gmail.com

