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Το Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης του 

Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει τους 2
ους

 

Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου – Π.Ε. Μεσσηνίας, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, τους Σχολικούς Συμβούλους Φιλολόγων του Νομού 

Μεσσηνίας, τον Σύνδεσμο Φιλολόγων του Νομού Μεσσηνίας και την Ελληνική 

Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση.  

  

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 και να ασκηθούν στον δημοκρατικό διάλογο. Γενικότερος 

στόχος των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής είναι να προωθήσουν τη ρητορική 

παιδεία ως μέσο ενδυνάμωσης του λόγου και της σκέψης των μαθητών και 

αποσκοπούν στην ανάδειξη σύγχρονων προσεγγίσεων των αρχαίων κειμένων, στον 

ουσιαστικό "διάλογο" των μαθητών με τη σκέψη και τη γλώσσα των αρχαίων 

συγγραφέων.  

 Η ιδιαιτερότητα των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Περιφερείας 

Πελοποννήσου έγκειται στο ότι συμπεριλαμβάνουν και αγωνίσματα με θέματα από 

την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Στόχος είναι να αναδειχθεί η διαχρονική αξία των 

παραπάνω κειμένων και να ενθαρρυνθεί η εμβάθυνση στο περιεχόμενό τους και σε 

νοήματα που εμπνέουν τον σύγχρονο αναγνώστη. Τα θέματα θα αντληθούν από τα 

σχολικά εγχειρίδια Αρχαίων Ελληνικών από το Πρωτότυπο και από Μετάφραση 



καθώς και από τα εγχειρίδια της Νεοελληνικής Γλώσσας όλων των τάξεων 

Γυμνασίου και Λυκείου.  

 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 τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών με πίστη στην αξία του 

δημοκρατικού διαλόγου. Το όφελος, λοιπόν, από τη συμμετοχή των μαθητών μας 

αναμένεται να είναι πολλαπλό και για αυτό υποστηρίζουμε όλοι οι συνδιοργανωτές 

ένθερμα αυτήν την προσπάθεια και καλούμε και τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς 

μας να συμβάλουν ενεργά στην επιτυχία τους. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετάσχουν στα εξής ρητορικά αγωνίσματα: 

1. Διττοί λόγοι 

Σε αυτό το ομαδικό ρητορικό αγώνισμα τριμελείς ομάδες μαθητών από διαφορετικά 

σχολεία καλούνται να επιχειρηματολογήσουν υπέρ ή κατά ενός θέματος.  

2. 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. 

3. Προτρεπτικός  λόγος 

Ο Προτρεπτικός Λόγος αποτελεί προσχεδιασμένη ομιλία μέγιστης διάρκειας 6 

λεπτών. Ο ομιλητής έχει ως στόχο να προτρέψει / να πείσει το ακροατήριο για ένα 

θέμα που θεωρεί σημαντικό. 

4. Νοηματική ανάγνωση  

Στο αγώνισμα της Νοηματικής Ανάγνωσης ο ομιλητής καλείται να αναγνώσει 

απόσπασμα από μεταφρασμένο κείμενο Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (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.  

 

Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών στους 2ους Μαθητικούς Αγώνες 

Ρητορικής Περιφερείας Πελοποννήσου από κάθε σχολείο είναι τρείς έως έξι (3-6), με 



την προϋπόθεση ότι οι τρεις (3) θα αποτελούν την ομάδα των διττών λόγων και δεν 

θα συμμετάσχουν σε άλλα αγωνίσματα, ενώ οι άλλοι τρεις (3) θα συμμετάσχουν στα 

υπόλοιπα ατομικά αγωνίσματα. 

Στους συμμετέχοντες θα αποσταλούν και θα δοθούν εξηγήσεις για τους 

αναλυτικούς κανόνες των αγωνισμάτων, ενδεικτικά θέματα και φάκελος 

υποστηρικτικού υλικού στις αρχές Φεβρουαρίου.  

Οι 2
οι

 Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής θα διεξαχθούν την Παρασκευή και το 

Σάββατο 10-11 και 17-18 Μαρτίου 2017 στο Αμφιθέατρο της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών «Νικόλαος Πολίτης» 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα.  

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 22 

Δεκεμβρίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ypsd@dide.mes.sch.gr .  

 

Πληροφορίες:  

Ελένη Βολονάκη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αρχαίας Ρητορικής 

και Δραματικής Τέχνης, του Τμήματος Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (τηλ.: 693 724 1593)  

Ιωάννης Σόλαρης, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας (τηλ.: 

27213 61546 & 694 315 3865) 
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