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«ΑΓΩΝΕΣ ΡΗΤΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ»
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2018
Το Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης του Τμήματος Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.
Μεσσηνίας, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων και τους Σχολικούς Συμβούλους της
Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Ν.Μεσσηνίας, το Ινστιτούτο Ρητορικής και Επικοινωνιακών Σπουδών
Ελλάδας και τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά

διοργανώνει
Αγώνες Ρητορικών Επιδείξεων
στην Νοηματική Ανάγνωση και στον Αυθόρμητο Λόγο
και καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριες της Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ Δημοτικού, από όλα τα δημοτικά
σχολεία του Νομού Μεσσηνίας να λάβουν μέρος σε όποιο αγώνισμα επιθυμούν.
Στόχος των Αγώνων Ρητορικών Επιδείξεων είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά από μικρή ηλικία
να εκφράζονται στον προφορικό λόγο, να εκτίθενται δημόσια και να επιχειρηματολογούν. Με
αφορμή τα δύο συγκεκριμένα αγωνίσματα, την νοηματική ανάγνωση και την εκφορά
αυθόρμητου λόγου σε ένα απλό θέμα από την καθημερινή τους ζωή και εμπειρία θα έχουν την
ευκαιρία να αγωνιστούν με άλλα παιδιά της ηλικίας και να βραβευτούν. Στην ηλικία αυτή ο
αυθορμητισμός των παιδιών είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα και ιδιαιτέρως μέσω αυτών των
αγώνων μπορούν να ασκηθούν να οργανώσουν τη σκέψη και το λόγο τους σε περιορισμένο
χρόνο και συγκεκριμένη μορφή.
Οι Αγώνες Ρητορικών Επιδείξεων θα διεξαχθούν την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 στο
Αμφιθέατρο «Ν. Πολίτης» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών
του Πανεπιστημίο Πελοποννήσου στην Καλαμάτα.
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Καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να δηλώσουν τη συμμετοχή των μαθητών τους
(ονοματεπώνυμο και τάξη) για τα δύο αγωνίσματα: α) νοηματική ανάγνωση (ένα κείμενο από τα
Ανθολόγια της Γ΄& Δ΄ και Ε΄& ΣΤ΄) και β) αυθόρμητο λόγο για κάποιο θέμα (π.χ. θάλασσα,
ήλιος, κολύμπι, καλοκαίρι, παιχνίδι, διακοπές, κ.ά.) μέχρι την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018
στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: activities.mysch.gr.
Όροι Συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στις ρητορικές επιδείξεις έχουν όλοι οι μαθητές/τριες Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄
τάξεων Δημοτικού, όλων των Δημοτικών σχολείων του N. Μεσσηνίας.
2. Σε περίπτωση που εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής πολλοί μαθητές/ριες σε κάθε
σχολείο, θα ήταν καλό με ευθύνη του Διευθυντή/Διευθύντριας και του/της Υπεύθυνου
Εκπαιδευτικού της κάθε τάξης να γίνονται ενδοσχολικοί προκριματικοί αγώνες, από τους
οποίους θα διακριθούν οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στους Αγώνες Ρητορικών Επιδείξεων
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Σκοπός αυτών των ενδοσχολικών αγώνων είναι να δοθεί η
ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές να ασκηθούν και να αγωνισθούν.
3. Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε μία μόνο από τις δύο κατηγορίες των
αγώνων, «Νοηματική Ανάγνωσή» ή «Αυθόρμητος λόγος».
4. Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχών ανά αγώνισμα και ανά τάξη για κάθε σχολείο ορίζεται έως
2 μαθητές. Έτσι ο μέγιστος δυνατός αριθμός μαθητών για κάθε σχολείο δεν μπορεί να
ξεπερνάει τους 12 μαθητές (έως 4 μαθητές Δ΄ Δημοτικού, έως 4 μαθητές Ε΄ Δημοτικού, έως 4
μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού – ο αριθμός κατανέμεται ισάριθμα σε κάθε αγώνισμα).
5. Οι μαθητές που θα διαγωνιστούν στην κατηγορία του «Αυθόρμητου Λόγου» θα χρειαστεί
να προσχεδιάσουν μία σύντομη αυθόρμητη ομιλία συνολικής διάρκειας 2 – 4 λεπτών και να
μιλήσουν πάνω σε ένα θέμα σχετικό με τις Θεματικές Ενότητες που διδάσκονται οι μαθητές στα
Σχολικά Εγχειρίδια της Γλώσσας Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού αντίστοιχα.
6. Οι μαθητές που θα διαγωνιστούν στην κατηγορία της «Νοηματικής Ανάγνωσης» θα
διαβάσουν ένα σύντομο κείμενο 10 – 12 σειρών, απόσπασμα από λογοτεχνικό κείμενο που
εμπεριέχεται στα Διδακτικά Εγχειρίδια του Ανθολογίου για τις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.
7. Η επιλογή των θεμάτων τόσο στην κατηγορία της «Νοηματικής Ανάγνωσης» όσο και στην
κατηγορία του «Αυθόρμητου Λόγου» θα γίνει με τη διαδικασία της κλήρωσης η οποία θα
πραγματοποιηθεί δημόσια στο Αμφιθέατρο «Ν. Πολίτης» στη Σχολή Ανθρωπιστικών
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Επιστημών και Πολιτιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά την έναρξη του
Διαγωνισμού την ημέρα διεξαγωγής του.
8. Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών την ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα γίνει από τις:
κ. Ελένη Βολονάκη (Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου), κ. Φωτεινή Εγγλέζου (Δρ. Διδακτικής Γλώσσας και Ρητορικής) και κ.
Μουντάνου Ρούλα (Φιλόλογος, Διευθύντρια Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων «Πολύτροπη
Αρμονία») και συμβούλους της Α/βάθμιας Διεύθυνσης Ν. Μεσσηνίας.
9. Όλοι οι μαθητές που θα συμμετέχουν, καθώς και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί τους θα λάβουν
Έπαινο Συμμετοχής, ενώ οι τρεις πρώτοι μαθητές για κάθε αγώνισμα από κάθε τάξη θα
λάβουν Βραβείο Ρητορικών Επιδείξεων. Η απονομή των Επαίνων Συμμετοχής και των
Βραβείων θα γίνει στο Αμφιθέατρο «Ν.Γ. Πολίτης» μετά την ολοκλήρωση όλων των
συμμετοχών, την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018.

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του
Εργαστηρίου Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης
Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
Επίκουρη Καθηγήτρια

Ελένη Βολονάκη

