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ηελ αξραία Ειιεληθή γιώζζα ν όξνο 

¨Ρεηνξηθή¨ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξώηε 

θνξά ηνλ 5ν αηώλα π.Υ ζηελ Αζήλα γηα λα 

δειώζεη ηελ πνιηηηθή ηέρλε ηεο δεκόζηαο 

νκηιίαο ζηηο ζπλειεύζεηο θαη ζηα 

δηθαζηήξηα. Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε ε ξεηνξηθή 

απνηειεί ζεκαληηθή δύλακε, κε ηελ νπνία 

ν θαζέλαο κπνξεί λα αλαθαιύπηεη εύινγα 

πεηζηηθά θαη πνηνηηθά επηρεηξήκαηα γηα 

νπνηνδήπνηε ζέκα.



ηηο κέξεο καο, ζηελ επνρή ηεο  

ηερλνινγίαο, ηεο πιεξνθνξηθήο ηνπ 

δηαδηθηύνπ θαη ησλ Μέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηύσζεο θαζώο θαη  ηεο ηαρύηαηεο 

ελεκέξσζεο ε απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ 

δεκηνπξγηθνύ πξνθνξηθνύ ιόγνπ κε ζηόρν 

ηε δηακόξθσζε νκηιεηώλ αζθεκέλσλ 

ζηνλ πνιηηηζκέλν δηάινγν θαη ζηελ 

ηεθκεξησκέλε έθθξαζε, 



απνηειεί απαξαίηεην εθόδην γηα ηνλ 

άλζξσπν, ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο 

ηνπ. Καζίζηαηαη, ινηπόλ επηηαθηηθή ε 

αλάγθε εθπαίδεπζεο ηνπ καζεηή ζηε 

Ρεηνξηθή. Γη απηό θαη παξαηεξείηαη κία 

αύμεζε ελδηαθέξνληνο από ηελ πιεπξά 

ησλ ζρνιείσλ γηα ηελ ηέρλε ηεο πεηζνύο.



Ρητορικά  
Αγωνίσμα
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Ανάγνωση

Αυθόρμητος 
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 Σν ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα εζηίαζε ζην 
αγώληζκα ηνπ Απζόξκεηνπ Λόγνπ. 
Πξόθεηηαη γηα έλαλ ζύληνκν απηνζρέδην 
ιόγν, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηε ζπλεηξκηθή 
ζθέςε θαηά θύξην ιόγν θαη ζηνρεύεη λα 
ηέξςεη, λα εκπλεύζεη ην αθξναηήξην. Οη 
καζεηέο θαινύληαη  κέζα ζε 1,5 ιεπηό λα 
επηιέμνπλ θαη λα πξνεηνηκάζνπλ έλα από 
ηα ηξία ζέκαηα πνπ ηνπο δίλνληαη θαη λα ην 
αλαπηύμνπλ  κέζα ζε 2 κε 3 ιεπηά.



 Η δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο ελίζρπζεο ηεο 

ξεηνξηθήο ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ. Έλαο 

κεγάινο αξηζκόο καζεηώλ δπζθνιεύνληαη 

λα εθθξαζηνύλ, λα παξνπζηάζνπλ 

νινθιεξσκέλεο θαη θαηαλνεηέο ζθέςεηο, 

πξνθνξηθά ή γξαπηά, λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ππέξ ή θαηά , λα 

αθνινπζήζνπλ ηνπο βαζηθνύο θαλόλεο ηνπ 

δηαιόγνπ. 



 Η έληαμε ησλ καζεηώλ ζηελ νκάδα γίλεηαη 

κεηά από εθδήισζε ελδηαθέξνληνο από 

ηνπο καζεηέο θαη ησλ ηξηώλ ηάμεσλ.

Τπάξρνπλ θαη πεξηπηώζεηο καζεηώλ πνπ 

ζπκκεηείραλ  ζην πξόγξακκα ην 

πξνεγνύκελν έηνο θαη  εμέθξαζαλ ηελ 

επηζπκία λα ζπλερίζνπλ.



 Κάζε Παξαζθεπή κεηά ην ηέινο ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο.

 Αμηνπνίεζε δηαιεηκκάησλ. Κπξίσο 

ύζηεξα από επηζπκία ησλ καζεηώλ.



 Να απνθηήζνπλ ηα παηδηά άλεζε ζηελ 
νκηιία ρσξίο πξνεηνηκαζία, 

 Να βειηηώζνπλ, εληζρύζνπλ ηνλ 
πξνθνξηθό ιόγν,

 Να είλαη εηνηκόινγα,

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηε δπλαηόηεηα 
απηνζρεδηαζκνύ θαη ηε θαληαζία ηνπο, 
παξνπζηάδνληαο έλαλ ιόγν πνηνηηθό, 
δσληαλό θαη πξσηόηππν.



 Να αλαγλσξίζνπλ ηε γιώζζα σο αμία, σο 

ηόπν ζπλάληεζήο  ηνπο κε ηνπο άιινπο 

θαη σο κέζν απνθάιπςεο ησλ 

πξνζσπηθώλ ηνπο ζπλαηζζεκάησλ. 

 Να εθηηκήζνπλ ηνλ ιόγν σο κέζν 

δήισζεο ηεο κνλαδηθόηεηάο ηνπ, ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο  ηαπηόηεηαο.



 Να θαιιηεξγήζνπλ ηε ζθέςε ηνπο θαη λα 

νμύλνπλ ηελ θξίζε ηνπο, κε απνηέιεζκα 

ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηνλ κειινληηθό 

ηνπο ξόιν σο ζθεπηόκελσλ πνιηηώλ κηαο 

δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο.

 Σέινο λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη 

εμσζηξέθεηα.



Το ρητορικό τρίγωνο του Αριστοτέλη



 θύιια εξγαζίαο πνπ ζηόρν έρνπλ ηελ 
θαιιηέξγεηα ηεο εθθξαζηηθήο αλάγλσζεο 
κε δξαζηεξηόηεηεο αθήγεζεο 
(storytelling), ηνπ απζόξκεηνπ ιόγνπ θαη 
ηνπ πξνηξεπηηθνύ ιόγνπ.

 Παξαθνινύζεζε αγώλσλ δηηηνύ ιόγνπ-
debate ελειίθσλ θαη αλειίθσλ.

 Παξαθνινύζεζε αγόξεπζεο ζε 
δηθαζηήξην.



ηηο πξώηεο ζπλαληήζεηο αθηεξώλεηαη 

ρξόλνο ζε θάπνηα βαζηθά ζέκαηα:

 ύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή , ιίγα ιόγηα 

γηα ηελ αμία θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή 

ηεο  «Ρεηνξηθήο»  ζηε ζύγρξνλε 

θνηλσλία. 



 παηρλίδηα απηνγλσζίαο, εμνηθείσζεο θαη 

γλσξηκίαο όπσο ην « Μάληεςε πνηνο» 

(γξάθσ & κηιώ γηα ηνλ εαπηό κνπ, γηα έλα 

αγαπεκέλν πξόζσπν, γηα ην 

πξόηππν/είδσιό κνπ…) ηηο αθξνζηηρίδεο 

νλνκάησλ, ηηο αζθήζεηο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο, αθεγήζεσο θαη ύθνπο

 θαη ξεηνξηθά – ζεαηξηθά παηρλίδηα όπσο 

ηνλ δηάδξνκν ηεο ζπλεηδήζεσο , ηελ 

αλαθξηηηθή θαξέθια ,πξνζνκνίσζε δίθεο.



 ηε ζπλέρεηα  νη καζεηέο ελεκεξώλνληαη 

γηα ηνπο θαλόλεο ηνπ αγσλίζκαηνο  ηνπ 

Απζόξκεηνπ Λόγνπ, ηηο ηερληθέο ηνπ θαη 

δίλνληαη ελδεηθηηθά ζέκαηα – αζθήζεηο γηα 

εμάζθεζε( θαη επηινγήο ησλ παηδηώλ αιιά 

θαη κε βάζε ηνπο θαλόλεο θαη ηα ζέκαηα 

πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ξεηνξηθνύο αγώλεο 

πξνεγνύκελσλ εηώλ.



 πκβνπιέο & ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

εθθνξά ηνπ ιόγνπ θαη ηελ 

εθθξαζηηθόηεηα.



 Εμνηθείσζε κε ηελ παξαγσγή 

ηεθκεξησκέλνπ θαη ζύλζεηνπ ιόγνπ.

 Εμάζθεζε ζηελ ελεξγεηηθή αθξόαζε.

 Σήξεζε θαλόλσλ

 Οκαδηθόηεηα, ζπλεξγαζία θαη θαιιηέπεηα 

ηνπ ιόγνπ.

 Καηαθύγην γηα ηνπο κνλαρηθνύο -

θνηλσληθνπνίεζε



 Δεκηνπξγία κηαο λέαο ζρέζεο θαζεγεηή –
καζεηώλ. Ο θαζεγεηήο αθνύεη  θαη  γίλεηαη 
ν δέθηεο ελώ ν καζεηήο κεηαηξέπεηαη ζε 
πνκπόο. 

 Ο καζεηήο απνθηά ζάξξνο ζηε δεκόζηα 
έθζεζε, θαηαπνιεκά ην άγρνο θαη απνθηά 
ζηγά - ζηγά απηνπεπνίζεζε.

 Ελ ζπλόισ, ν καζεηήο απνθηά δεμηόηεηεο 
δσήο (lifeskills).



 πκκεηνρή ζε δηαγσληζκό ξεηνξηθήο.

 Δεκηνπξγία power point κε ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο νκάδαο καο.





Γεληθόηεξνο  ζηόρνο ησλ Μαζεηηθώλ 

Αγώλσλ Ρεηνξηθήο είλαη λα πξνσζήζνπλ 

ηε ξεηνξηθή παηδεία σο κέζν 

ελδπλάκσζεο ηνπ ιόγνπ θαη ηεο ζθέςεο 

ησλ καζεηώλ. Σν όθεινο από ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ είλαη πνιιαπιό 

γη απηό θαη ε έλζεξκε ππνζηήξημή καο γηα 

ηνπο αγώλεο.



 Ο δηαγσληζκόο Επηρεηξεκαηνινγίαο θαη 

Απζόξκεηνπ ιόγνπ θηινμελήζεθε ζην 7ν

Γπκλάζην Καηεξίλεο ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ 

2020.

 Καηά ην ζρνιηθό έηνο πνπ δηαλύνπκε 

παξαηεξήζεθε αύμεζε ελδηαθέξνληνο 

από ηα ζρνιεία γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

δηαγσληζκό.



 Όια ηα  κέιε ηεο νκάδαο καο ζπκκεηείραλ 

ζηνλ δηαγσληζκό.

Μαζήηξηα ηεο νκάδαο απέζπαζε ην 

πξώην βξαβείν ζην αγώληζκα ηνπ 

Απζόξκεηνπ ιόγνπ, ελώ άιιν κέινο ηεο 

νκάδαο βξέζεθε ζηελ 5ε ζέζε ζην ίδην 

αγώληζκα. 



 Γεληθά όινη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο 

αμίδνπλ ηα ζεξκά ζπγραξεηήξηά καο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηό ην ππέξνρν 

ηαμίδη γλώζεσλ θαη επίδεημεο ήζνπο σο 

δσληαλά παξαδείγκαηα δξαζηήξησλ 

εθήβσλ.




