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 Σκοπός του Ομίλου Ρητορικής είναι : 

 

 α) η καλλιέργεια του «καλώς λέγειν»,  

δηλαδή του λόγου, και μάλιστα του προφορικού, που 
χαρακτηρίζεται από  

 γραμματική ορθότητα, 

 αισθητική ομορφιά, 

 ηθική αξία και 

 πρακτική αποτελεσματικότητα. 



β) η παρουσίαση ποικίλων τρόπων με τους οποίους θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η ρητορική ως 

εναλλακτική διδακτική μέθοδος. 

γ) η διερεύνηση τεχνικών που μπορούν να 

βελτιώσουν την επικοινωνία με τους γύρω μας αλλά 

και… με τον εαυτό μας. 

 



Ειδικότερα,  

δ) για τον όμιλο των μαθητών Λυκείου, ο σκοπός είναι η 
ενεργοποίηση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης και 
η παράλληλη καλλιέργεια του προφορικού λόγου σε 
υψηλό επίπεδο μέσα από ποικίλες ατομικές και ομαδικές 
δραστηριότητες αλλά και η εντατική προετοιμασία των 
μαθητών που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε 
διοργανώσεις όπως οι: 

Αγώνες Αντιλογίας του Υπουργείου Παιδείας,  

η Βουλή των Εφήβων,  

το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών, κ.α. 



 Σε αυτό το πλαίσιο θα δοθεί έμφαση και στην 
εξοικείωση με τους κανόνες και τις ξεχωριστές 
ικανότητες που απαιτούν ρητορικά αγωνίσματα 
όπως:  

 ο Αυθόρμητος Λόγος  

 ο Προτρεπτικός Λόγος 

 η Εκφραστική Ανάγνωση,  

 το Παιχνίδι ρόλων και οι Διττοί Λόγοι (debate)… 



 Αυθόρμητος Λόγος   
Πρόκειται για έναν αυτοσχέδιο αλλά δομημένο λόγο διάρκειας 3 

λεπτών με στόχο την τέρψη του ακροατηρίου και την 
κινητοποίηση σκέψεων και συναισθημάτων. Ο ομιλητής 
καλείται να αναπτύξει ένα θέμα με προετοιμασία μόλις 60 
δευτερολέπτων. Τα θέματα μπορεί να είναι:  

1. Λέξεις ή οικείες έννοιες (π.χ. φιλία) ή αφηρημένες έννοιες (π.χ. 
δικαιοσύνη) 

2. Αυθόρμητες αντιδράσεις και σκέψεις σε απροσδόκητες καταστάσεις (π.χ. 
«Η κλήση σας προωθείται!»,),  

3. Συναισθήματα (π.χ. φόβος).  

4. Αυθόρμητες σκέψεις και συναισθήματα που γεννά μια εικόνα.  

5. Αποφθέγματα και παροιμίες. 



Προτρεπτικός Λόγος  

 

Ο Προτρεπτικός Λόγος αποτελεί προσχεδιασμένη ομιλία 
μέγιστης διάρκειας 6 λεπτών. Η ιδιαιτερότητά του συνίσταται 
στο ότι ο ομιλητής επιδιώκει να πείσει το κοινό για τη θέση που 
υποστηρίζει και όχι απλώς να το ενημερώσει.  

 Το θέμα τού Προτρεπτικού Λόγου δίνεται 45 λεπτά πριν από 
την εκφώνησή της ομιλίας και είναι διαφορετικό σε κάθε 
γύρο. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας οι μαθητές δεν 
μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.).  

 Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ελευθερία να αποδεχτούν ή να 
απορρίψουν τη θέση που τους δίνεται 



Εκφραστική Ανάγνωση  

 

 

 Η Εκφραστική Ανάγνωση περιλαμβάνει την απόδοση 
ενός πεζού κειμένου με ζωντανό και εκφραστικό 
τρόπο, ανάλογο του ύφος του κειμένου, με στόχο την 
ανάδειξη ιδεών και συναισθημάτων. Δεν πρόκειται για 
θεατρική ερμηνεία.  

 

 Ο αναγνώστης κάνει μια μικρή εισαγωγή για το 
κείμενο, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τίτλο και 
το συγγραφέα. 



Στον προκριματικό γύρο παρουσιάζονται 
προεπιλεγμένα από τους διαγωνιζόμενους λογοτεχνικά 
κείμενα από την ελληνική πεζογραφία διάρκειας 6-8 
λεπτών.  

Είναι σημαντικό το κείμενο, εφόσον είναι απόσπασμα, 
να έχει αυτοτέλεια. Στον τελικό ζητείται, μετά από 
προετοιμασία 20΄, η ανάγνωση κειμένου που θα 
επιλεγεί από την Οργανωτική Επιτροπή 



Αγώνας Αντιλογίας – Επιχειρηματολογίας 

 

 Στο ρητορικό αυτό αγώνισμα τριμελείς ομάδες μαθητών 
καλούνται να επιχειρηματολογήσουν υπέρ ή κατά ενός 
άγνωστου θέματος, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του 
Λόγου ή του Αντιλόγου μετά από κλήρωση. Η κάθε 
ομάδα έχει 15΄ για να προετοιμάσει τις ομιλίες της. 



 “Ο μαθητής που αρθρώνει σταδιακά και μετά από 
συστηματική άσκηση λόγο άρτιο και ουσιαστικό, με την 
αισθητική και το ήθος που αρμόζει σε ένα δημόσιο 
ομιλητή, αποκτά επικοινωνιακές δεξιότητες υψηλού 
επιπέδου. Για να συμβεί αυτό μέσα στην τάξη, ο 
καθηγητής πρέπει να του παραχωρήσει το βήμα, να τού 
δώσει κίνητρα, να μοιραστεί σκέψεις, συναισθήματα 
και πρωτότυπες ιδέες. Παράλληλα, πρέπει να 
καταστήσει σταδιακά την τάξη μία ομάδα, όπου η 
αίσθηση του “ανήκειν” κάνει όλους να νιώθουν την 
ανάγκη και την άνεση να εκφραστούν ελεύθερα”. 

 



 

 

«Ο καλός δάσκαλος δεν λειτουργεί ως δάσκαλος 

αλλά ως ένας άνθρωπος ο οποίος εξακολουθεί να 

μαθαίνει μαζί με τους μαθητές του». 
 



 

 

http://sofiakotsleleni.wordpress.com 
 


