Ι΄ ΔΙΑΡΣΑΚΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

(Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία, 8-9 Μαρτίου 2018)

Κανόνες Αγωνισμάτων - Συνοπτική Περιγραφή
ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΣΤΗΝ ΙΑ΄ΔΙΑΡΣΑΚΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
5 (πέντε) ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΤΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΚΑΙ 2 (ΔΎΟ) ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ ΓΥΡΟ
ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ

Α. Διττοί Λόγοι
(στην ΙΑ΄ΔΙΑΡΣΑΚΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ θα πραγματοποιηθούν ΔΥΟ
προκριματικοί γύροι)
Περιγραφή: Στο ομαδικό ρητορικό αυτό αγώνισμα τριμελείς ομάδες μαθητών
από διαφορετικά σχολεία καλούνται να επιχειρηματολογήσουν υπέρ ή κατά
ενός άγνωστου θέματος αναλαμβάνοντας το ρόλο του λόγου ή του αντιλόγου

μετά από κλήρωση. Η κάθε ομάδα έχει 15' για να προετοιμάσει τις ομιλίες
της. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας οι μαθητές δεν μπορούν να
χρησιμοποιούν βοηθήματα-σημειώσεις ή ηλεκτρονικά μέσα (Η/Υ, κινητό
τηλέφωνο κλπ).

Μετά από

δύο προκριματικούς γύρους,

όπου

οι

ομιλητές

αναλαμβάνουν διαφορετική θέση, οι 12 καλύτεροι ομιλητές από κάθε
βαθμίδα προκρίνονται στην ημιτελική φάση, όπου με διαδικασία αποκλεισμού
οι δύο καλύτερες ομάδες κάθε βαθμίδας θα αντιμετωπίσουν η μία την άλλη

στους τελικούς. Θα υπάρχει βραβείο για τους τρεις καλύτερους ομιλητές με
βάση τη συνολική ατομική βαθμολογία που συγκέντρωσαν κατά τους
προκριματικούς γύρους. Οι ομάδες θα αξιολογηθούν και για την ομαδικότητά
τους. Μετά το πέρας των αγώνων κάθε ομιλητής θα λάβει αντίγραφα των
φύλλων

αξιολόγησης

και

των

συνολικών

ομαδικών

και

ατομικών

αποτελεσμάτων των προκριματικών γύρων.
Κατά τον πρώτο Προκριματικό Γύρο Διττών Λόγων απαγορεύεται η
βαθμολογία των κριτών να κυμαίνεται κάτω του 55 και άνω του 85. Έτσι
προστατεύονται οι διαγωνιζόμενοι από τυχόν ακραίες βαθμολογήσεις.
Δημιουργία μικτών διασχολικών ομάδων: Οι τριμελείς ομάδες είναι
διασχολικές, δηλαδή αποτελούνται από μαθητές τριών διαφορετικών
σχολείων, όπου αυτό είναι εφικτό και σχηματίζονται κατόπιν
κλήρωσης.
Ονομασίες Ομάδων: Οι μικτές ομάδες καλούνται, πριν από την έναρξη του
πρώτου προκριματικού γύρου, να επιλέξουν και να δηλώσουν την
ονομασία τους.
Θέματα: Τα θέματα των αγώνων είναι άγνωστα και διαφορετικά για τις
ομάδες Γυμνασίου και Λυκείου. Παραδίδονται σε σφραγισμένο
φάκελο και ανακοινώνονται στις αίθουσες των αγώνων. Τα θέματα θα
αντληθούν από την επικαιρότητα και από την ύλη των σχολικών
βιβλίων (κυρίως από την Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο και τους
Θεματικούς Κύκλους για το Λύκειο).

Μετά το πέρας των αγώνων, για όλα τα αγωνίσματα, οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν
φωτοτυπημένα τα συνολικά ατομικά αποτελέσματα των προκριματικών γύρων.

Β. Αυθόρμητος Λόγος
Περιγραφή: Πρόκειται για έναν αυτοσχέδιο λόγο διάρκειας 2-3΄ για το
Γυμνάσιο και 3-4΄ για το Λύκειο, στηριζόμενο κυρίως στη συνειρμική
έκφραση. Ο ομιλητής καλείται να αναπτύξει ένα θέμα με προετοιμασία 60΄΄.
Επιλέγει ένα από τα τρία θέματα που του δίνονται και που μπορεί να είναι:
για το Γυμνάσιο:
I.

Λέξεις ή συναισθήματα ή οικείες έννοιες (π.χ. αστέρια, φιλία, χαρά).

II.

Φράσεις ή σειρά λέξεων ή μισοτελειωμένες φράσεις (π.χ. Όταν
άνοιξε η πόρτα…, Χθες – σήμερα – αύριο, Και ύστερα;)

III. Παροιμίες ή αποφθέγματα ή γνωμικά (π.χ. Η σιωπή είναι χρυσός,
άνθρωπος αγράμματος – ξύλο απελέκητο, σαν το σκύλο με τη γάτα).
για το Λύκειο:
I.

Αφηρημένες ή φιλοσοφικές και θεωρητικές έννοιες (π.χ. αποξένωση,
δημοκρατία, ελευθερία χωρίς όρια).

II.

Αυθόρμητες αντιδράσεις και σκέψεις σε απροσδόκητες ή άβολες
καταστάσεις (π.χ. καταιγίδα, αποτυχία στις εξετάσεις, πέρασες!).

III. Προτάσεις

ή

θέσεις,

γνωμικά

ή

αποφθέγματα

(π.χ.

ο

πρωταθλητισμός δεν είναι αθλητισμός, τα λόγια πετούν και χάνονται,
υιοθετείστε ένα αδέσποτο).
Στον ημιτελικό γύρο θα προκριθούν οι καλύτεροι 8 ομιλητές από κάθε
βαθμίδα και στον τελικό θα προκριθούν οι καλύτεροι 3 ομιλητές.

Γ. Προτρεπτικός Λόγος
Περιγραφή: αποτελεί προσχεδιασμένη ομιλία μέγιστης διάρκειας 5΄για το
Γυμνάσιο και 6΄ για το Λύκειο . 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 του Προτρεπτικού Λόγου δίνεται 45΄ πριν από την εκφώνηση τής
ομιλίας. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας οι μαθητές δεν μπορούν να
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα (Η/Υ, κινητό τηλέφωνο κλπ). Τα θέματα θα
αντληθούν από την επικαιρότητα και από την ύλη των σχολικών βιβλίων
(κυρίως από την Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο και τους Θεματικούς
Κύκλους για το Λύκειο). Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να
αποδεχθούν ή να απορρίψουν τη θέση που τους δίνεται.
Στον ημιτελικό γύρο θα προκριθούν οι καλύτεροι 8 ομιλητές από κάθε
βαθμίδα και στον τελικό θα προκριθούν οι καλύτεροι 3 ομιλητές.

Δ. Νοηματική Ανάγνωση
Περιγραφή: Η νοηματική ανάγνωση περιλαμβάνει την απόδοση ενός πεζού ή
δοκιμιακού κειμένου διάρκειας 2-3΄ για το Γυμνάσιο και 3-4΄ για το
Λύκειο, με τρόπο, ανάλογο με το ύφος του κειμένου, που έχει ως στόχο την
ανάδειξη ιδεών, νοημάτων και συναισθημάτων.
Δεν πρόκειται για θεατρική ερμηνεία.
Στον προκριματικό γύρο διαγωνίζονται με προετοιμασμένο κείμενο, ενώ στον
ημιτελικό γύρο, στον οποίο θα προκριθούν οι καλύτεροι 8 ομιλητές από κάθε
βαθμίδα, το κείμενο είναι άγνωστο.
καλύτεροι ομιλητές από κάθε βαθμίδα.

Στον

τελικό γύρο

θα προκριθούν οι 3

