
 

1οι ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ

 

          Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Περιφέρειας 

Περιφερειακούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  της

            Στόχος των ατομικών και

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. Γεν

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

μαθητών.  

       Οι εν λόγω μαθητικοί αγώνες θα υλοποιηθούν διαδικτυακά και πάντοτε με βάση τα 

υγειονομικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση  

πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυνα

επικίνδυνο ιικό φορτίο. 

      Μάλιστα, αυτή τη σχολική χρονιά 2020

διακόσια χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821,

έχουν ως θεματικό άξονα την 

μαθητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να προβληματιστούν γύρω από ζητήματα ιστορικά, 

ελευθερίας, αλληλεγγύης, ηρωισμού, αποφασιστικότητας κ.ά.

       Οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετάσχουν στα εξής ρητορικά αγωνίσματα:

1. Αυθόρμητος λόγος 

Πρόκειται για έναν σύντομο αυτοσχέδιο λόγο, διάρκειας 3

δημιουργική και συνειρμική σκέψη 

ακροατηρίου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 

 

ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  2021 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Κέντρο 

Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Περιφέρειας Πελοποννήσου συνδιοργανώνουν τους 

ς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης  για μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Στόχος των ατομικών και 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 

λόγο. Γενικότερος στόχος των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής είναι να 

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

Οι εν λόγω μαθητικοί αγώνες θα υλοποιηθούν διαδικτυακά και πάντοτε με βάση τα 

α την αντιμετώπιση  επιδημιολογικών κινδύνων και τη μείωση της 

πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυνα

Μάλιστα, αυτή τη σχολική χρονιά 2020-21 με αφορμή τον εορτασμό της επετείου για τα 

διακόσια χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης του 1821, οι ρητορικοί, μαθητικοί αγώνες θα 

έχουν ως θεματικό άξονα την Ελληνική Επανάσταση. Συνεπώς, οι συμ

α έχουν τη δυνατότητα να προβληματιστούν γύρω από ζητήματα ιστορικά, 

ελευθερίας, αλληλεγγύης, ηρωισμού, αποφασιστικότητας κ.ά. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετάσχουν στα εξής ρητορικά αγωνίσματα: 

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

δημιουργική και συνειρμική σκέψη των μαθητών και μαθητριών με στόχο την τέρψη του 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ’21 

Περιφερειακό Κέντρο 

συνδιοργανώνουν τους 1
ους

 

 τάξης Δημοτικού της  

ρητορικών αγωνισμάτων είναι οι μαθητές των δύο τελευταίων 

να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητές τους, να 

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

ικότερος στόχος των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής είναι να 

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

Οι εν λόγω μαθητικοί αγώνες θα υλοποιηθούν διαδικτυακά και πάντοτε με βάση τα 

επιδημιολογικών κινδύνων και τη μείωση της 

πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε 

21 με αφορμή τον εορτασμό της επετείου για τα 

οι ρητορικοί, μαθητικοί αγώνες θα 

πανάσταση. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες/ουσες 

α έχουν τη δυνατότητα να προβληματιστούν γύρω από ζητήματα ιστορικά, 

4 λεπτών, που στηρίζεται κυρίως στη 

με στόχο την τέρψη του 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 



2. Νοηματική ανάγνωση 

Στο αγώνισμα της Νοηματικής Ανάγνωσης τα παιδιά καλούνται να διαβάσουν αποσπάσματα 

από τα σχολικά βιβλία του Δημοτικού αλλά και εκτός αρκεί να σχετίζονται με τα θέματα της 

Ελληνικής Επανάστασης (διάρκεια ανάγνωσης: 3 λεπτά). Τα παιδιά θα προσπαθήσουν να 

αποδώσουν 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.  Τα 

παιδιά καλούνται να πείσουν με επιχειρήματα το ακροατήριο για ένα θέμα που θεωρούν 

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 από κάθε τάξη, την Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού. 

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

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

Στους 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 αλλά και για τα παιδιά με θέματα που αφορούν την άσκηση της 

ρητορικής τέχνης καθώς και την προετοιμασία για τους αγώνες. 

Οι 1
οι

 Περιφερειακοί, Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα 

διεξαχθούν διαδικτυακά εκτός ωραρίου διδασκαλίας μαθημάτων ως εξής:  

 Οι προκριματικοί ανά περιφερειακή ενότητα το Σάββατο 29 Μαΐου 2021  (σε 

συνεννόηση με τη συντονιστική επιτροπή και την επιτροπή υποστήριξης κάθε 

περιφερειακής ενότητας) 

 Οι τελικοί την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 

 Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω της συμπλήρωσης 

φόρμας:  https://forms.gle/NodpbkVwrQw7kerM9  μέχρι την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021. 



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, 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  

Σταυρούλα Γρουσουζάκου, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Βέργας, Απόφοιτη ΠΜΣ 

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Γιώτα Γιαννοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ Ιονίου Πανεπιστημίου, Μέλος της Ένωσης για την 

Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση και Μέλος της Ερευνητικής και Παιδαγωγικής 

Ομάδας «Σείριος» 

Δημήτριος Σαρρής, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Βιωματικής Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας 

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, Υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου 

ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση 

Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας 

ΠΡΟΣΩΠΑ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

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

«Πολύτροπη Αρμονία» 


