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4οι ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
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Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)
Περιφέρειας Πελοποννήσου και το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου συνδιοργανώνουν τους 4ους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης
για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου μαζί με
την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της
Ρητορικής στην Εκπαίδευση, το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών
Ελλάδας (ΙΡΕΣΕ), τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Πολύτροπη Αρμονία», τον Σύνδεσμο
Φιλολόγων Μεσσηνίας και 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 και να ασκηθούν στον δημοκρατικό διάλογο.
Συμμετοχή των σχολείων:
ΔΙΤΤΟΙ ΛΟΓΟΙ: Κάθε σχολείο, Γυμνάσιο ή Λύκειο, μπορεί να παρέχει μια ομάδα 5
ατόμων για διττούς αγώνες, (χωρίς περιορισμό ή υποχρέωση) στις συμμετοχές ανά
γύρο και δυνατότητα συμμετοχής και σε ένα ατομικό αγώνισμα. Οι διττοί έχουν
θεματική και από την αρχαία και από τη νέα ελληνική γραμματεία χωρίς διάκριση.
ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: Κάθε σχολείο, Γυμνάσιο ή Λύκειο, μπορεί να
συμμετέχει με 3 θέσεις προτρεπτικού λόγου, 4 θέσεις εκφραστικής ανάγνωσης και 6

θέσεις αυθόρμητου λόγου. Εκτός από τη νοηματική ανάγνωση Λυκείου, τα ατομικά
αγωνίσματα έχουν θεματική και από την αρχαία και από τη νέα ελληνική γραμματεία
χωρίς διάκριση.
Ένα σχολείο επομένως θα μπορεί να στείλει έως 13 μαθητές, αν οι 5 εξ αυτών
διαγωνίζονται και στην 5μελή ομάδα των διττών ή έως 18 μαθητές, αν όλοι
αγωνιστούν σε ξεχωριστά αγωνίσματα.
Οι 4οι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής θα διεξαχθούν εκτός ωραρίου διδασκαλίας
μαθημάτων τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 29-31 Μαρτίου 2019
στην Καλαμάτα.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω του ιστολογίου
https://rhetorikoiagones.blogspot.com/ μέχρι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019.
Ενημέρωση σχετικά με τα σεμινάρια, το επιμορφωτικό υλικό και τους κανόνες των
αγώνων μπορείτε να λαμβάνετε μέσω του ιστολογίου:
https://rhetorikoiagones.blogspot.com/
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