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ΘΕΜΑ: «Αίτημα του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Περιφερειακού

Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με την έγκριση
υλοποίησης των «2ων Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου»,
που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικών σχολείων της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για το σχολικό έτος 2021-2022».
Σχετ. εγγρ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 37695/01-04-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. Φ.14Α /18317/23-02-2022 αιτήματος σας και λαμβάνοντας υπόψη
το με αρ. 17/31-03-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας
ενημερώνουμε ότι το αίτημα σας γίνεται αποδεκτό για τη διεξαγωγή των «2ων Μαθητικών Αγώνων
Ρητορικής Τέχνης της Περιφέρειας Πελοποννήσου»για το σχολικό έτος 2021-2022.
Οι εν λόγω Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής, συνδιοργανώνονται από το Τμήμα Φιλολογίας του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ)
Περιφέρειας Πελοποννήσου και απευθύνονται σε μαθήτριες Ε’ και ΣΤ’ τάξης Δημοτικών σχολείων και
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η έγκριση του ανωτέρω Διαγωνισμού δίδεται για το σχολικό έτος 2021-2022 εφόσον τηρηθούν
απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από
τον κορονοϊό COVID-19 και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. 1. Η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών και της Διεύθυνσης της
σχολικής μονάδας κρίνεται ως απαραίτητη.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο διαγωνισμό να είναι προαιρετική και με τη σύμφωνη
γνώμη των γονέων. Επιπλέον, κάθε μαθητής/τρια δύναται σε ατομική βάση να αποφασίσει ελεύθερα τη
συμμετοχή του/της σε αυτήν.
3. Η ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων για τη δημοσιοποίηση των παραγόμενων
έργων των μαθητών/-τριών σε έντυπο, ηλεκτρονικό ή άλλου είδους μέσο.
4. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση κ.α.) να υλοποιηθεί με
ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/-τριών και διασφάλισης των
πνευματικών δικαιωμάτων.
5. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση
των μαθητών/τριών παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών.
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εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
7. Η συμμετοχή των διακριθέντων/θεισών μαθητών/τριών στην τελετή βράβευσης να υλοποιηθεί
εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για εκείνους/- ες.
8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος
τον πλήρη φάκελο αποτίμησης της δράσης.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου
εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να
δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών
κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό
δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική
ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων
έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις
σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής
κρίσης.
Αναφορικά με τον διαγωνισμό οι διαγωνιζόμενοι θα συμμετάσχουν στα 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 (διάρκειας 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.
Τα σχολεία που επιθυμούν να πάρουν μέρος στους Αγώνες μπορούν να συμμετέχουν με 2 μαθητές/
τριες στον Αυθόρμητο λόγο, 2 μαθητές/τριες στην Εκφραστική νοηματική ανάγνωση και 2 μαθητές/τριες
στον Προτρεπτικό λόγο. Ένα σχολείο επομένως θα μπορεί να έχει συμμετοχές έως 12 μαθητές. 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/τις εκπαιδευτικούς με θέματα που αφορούν την
άσκηση της ρητορικής τέχνης καθώς και την προετοιμασία για τους αγώνες. Τα σεμινάρια θα αφορούν και
τους μαθητές και τις μαθήτριες και θα γίνουν διαδικτυακά (για να εξυπηρετηθούν όσοι ενδιαφέρονται από
όλους τους νομούς) και διά ζώσης, εκτός σχολικού ωραρίου.
Οι 2οι Περιφερειακοί, Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα διεξαχθούν
εκτός ωραρίου διδασκαλίας μαθημάτων 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.
Η έγκριση του ανωτέρω διαγωνισμού θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ http://edugate.minedu.gov.gr/→Ενημερωτικό Υλικό → Εγκεκριμένα Προγράμματα → 2021-22→Διαγωνισμοί
Συν: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο
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