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2οι ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2022 

 

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Περιφερειακό 

Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πελοποννήσου, συνδιοργανώνουν τους 2
ους

 

Περιφερειακούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης για μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού της  

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Στόχος των ατομικών ρητορικών αγωνισμάτων είναι οι μαθητές των δύο τελευταίων 

τάξεων του Δημοτικού να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητές τους, να 

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

τεκμηριωμένο δημόσιο λόγο. Γενικότερος στόχος των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής είναι να 

προωθήσουν τη ρητορική παιδεία ως μέσο ενδυνάμωσης του λόγου και της σκέψης των μαθητών.  

 Ειδικότερα, μέσω της ρητορικής τέχνης οι μαθητές: α) καλλιεργούν την παραγωγή 

προφορικού λόγου αναφορικά με θέματα της ηλικίας τους και σύμφωνα με τα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων, β) αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές 

τους δεξιότητες, γ) καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία μέσα από τη μεγαλόφωνη, νοηματική 

ανάγνωση διαφόρων κειμενικών ειδών (αποσπάσματα από λογοτεχνικά, ποιητικά, θεατρικά 

κείμενα κ.ά.)., δ) καλλιεργούν τη δυνατότητα παραγωγής αυθόρμητων προφορικών κειμένων 

βάσει της ηλικίας και των δυνατοτήτων τους, ε) αναπτύσσουν τη δεξιότητα παραγωγής 

επιχειρημάτων για την υποστήριξη των απόψεών τους, ζ) συμμετέχουν με επιτυχία σε διαλογικές 

δράσεις, η) αναπτύσσουν την κριτική σκέψη τους και την αποκλίνουσα σκέψη και θ) 

εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους. 

   

Η θεματική για τους 2ους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης είναι:  «Μιλώ-Επικοινωνώ-

Συνεργάζομαι » 

 

 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 Δημοτικού  (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. 

3. Προτρεπτικός λόγος 

Ο  Προτρεπτικός Λόγος αποτελεί προσχεδιασμένη ομιλία μέγιστης διάρκειας 4 λεπτών. Ο 

ομιλητής έχει ως στόχο να προτρέψει / να πείσει με επιχειρήματα το ακροατήριο για ένα θέμα που 

θεωρεί σημαντικό. 

    

Συμμετοχή των σχολείων: 

 Τα σχολεία που επιθυμούν να πάρουν μέρος στους Αγώνες  μπορούν να συμμετέχουν  με  2 

μαθητές/τριες στον Αυθόρμητο, 2 μαθητές/τριες στην Εκφραστική και 2 μαθητές/τριες στον 

Προτρεπτικό.  

Ένα σχολείο επομένως θα μπορεί να έχει συμμετοχές έως 12 μαθητές/τριες. Δεν είναι 

απαραίτητο να υπάρχουν συμμετοχές μαθητών/τριών για όλα τα αγωνίσματα και από τις δυο 

τάξεις .  

Στους/στις εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να προετοιμάσουν τους/τις μαθητές/τριες τους θα 

αποσταλούν και θα δοθούν εξηγήσεις για τους αναλυτικούς κανόνες των αγωνισμάτων και 

ενδεικτικά θέματα. Επιπλέον θα διεξαχθούν επιμορφωτικά σεμινάρια διαδικτυακά για τους 

εκπαιδευτικούς με θέματα που αφορούν την άσκηση της ρητορικής τέχνης καθώς και την 

προετοιμασία για τους αγώνες. 

Οι 2
οι

 Περιφερειακοί, Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα 

διεξαχθούν δια ζώσης εκτός ωραρίου διδασκαλίας μαθημάτων, με τήρηση των υγειονομικών 

πρωτοκόλλων, ως εξής:  

 Οι προκριματικοί ανά περιφερειακή ενότητα 27 & 28 Μαΐου 2022 (σε συνεννόηση με 

τη συντονιστική επιτροπή και την επιτροπή υποστήριξης κάθε περιφερειακής ενότητας) 

 Οι τελικοί 4 & 5 Ιουνίου 2022 

 Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω της συμπλήρωσης 



φόρμας:  https://forms.gle/Xasjbh4oYUwd1EgP9   μέχρι τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου  2022. 

 

 

Πληροφορίες-επικοινωνία: 

Βολονάκη Ελένη, τηλ.: 693 724 1593, email: evolonaki2003@yahoo.co.uk     

Χρονοπούλου Αθανασία , τηλ.: 6934739770, email: athanasiaxron@gmail.com  

 

Ιστολόγιο: https://rhetorikoiagones.blogspot.com 

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: retorikoiagones@gmail.com 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ–ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

Ελένη Βολονάκη, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου  

Δημήτριος Οικονομόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 

Πελοποννήσου  

Αθανασία Χρονοπούλου, Αικατερίνη Γκίνη, Αντώνιος Κοκκονός, Γεωργία Καρούντζου, 

Ελένη  Παπαζήση, Ελένη Σταυροπούλου, Ζαχαρούλα Καραβά, Ηλίας Μαρούδας, Μιχαήλ 

Πολυχρονόπουλος  Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου  

Αλεξάνδρα Δήμου, Διδάκτωρ-Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο ΙΕΠ  

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ελένη Βολονάκη, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας, Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου  

Δημήτριος Οικονομόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου  

Ιωάννης Σόλαρης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου  

Αθανασία Χρονοπούλου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου Δασκάλων του ΠΕΚΕΣ 

Πελοποννήσου  

Μάριος Αθανασόπουλος, ΕΔΙΠ Τμήματος Φιλολογίας του Παν. Πελοποννήσου      

Σταύρος Νικολόπουλος, Υπεύθυνος Πληροφορικής Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου  

Χρυσοβαλάντω Πετροπούλου, Διδάκτωρ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου  

Σπύρος Σταθάς, Πρόεδρος του Ρητορικού Ομίλου Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και 

Πολιτισμικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην 

Εκπαίδευση Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών 

Ελλάδας 

https://forms.gle/Xasjbh4oYUwd1EgP9
mailto:evolonaki2003@yahoo.co.uk
mailto:athanasiaxron@gmail.com
https://rhetorikoiagones.blogspot.com/
mailto:retorikoiagones@gmail.com


 

ΠΡΟΣΩΠΑ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΡΟΥΛΑ ΜΟΥΝΤΑΝΟΥ – Φιλόλογος, Συγγραφέας, Διευθύντρια Ιδ. Εκπ. 

«Πολύτροπη Αρμονία» 


