
    

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής Διασχολικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 91915/Δ2/22-07-2022 έγγραφο

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. 609Γ/εφ/13-05-2022 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη 

τη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 40/21-07-2022 του 

Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε ότι εγκρίνουμε την διεξαγωγή του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: 

«Θ΄ Διασχολικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίων – Λυκείων 2023» που διοργανώνουν 

τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου με την επιστημονική στήριξη του 

Διαπανεπιστημιακού – Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και 

Εκπαίδευση» του Π.Τ.Δ.Ε./Ε.Κ.Π.Α., για το σχολικό έτος 2022-2023.

Στον εν λόγω διαγωνισμό δίνεται έμφαση στο ομαδικό ρητορικό αγώνισμα των διττών 

λόγων και στα ατομικά αγωνίσματα του αυθόρμητου και του προτρεπτικού λόγου. Στόχος της 

διοργάνωσης είναι η καλλιέργεια του προφορικού λόγου, η απόκτηση ομαδοσυνεργατικών 

δεξιοτήτων, η επαφή με ποικίλα είδη κειμένων (λογοτεχνικών κειμένων, άρθρων, δοκιμίων 

κ.λπ.) καθώς και η άσκηση των μαθητών και μαθητριών στη δημόσια ομιλία. Επιπλέον, 

επιδιώκεται μέσα από τους αγώνες να προαχθεί η δημοκρατία στο σχολείο, η δημοκρατική 

διοίκηση και η πολιτειακή παιδεία. 

Οι Αγώνες θα διεξαχθούν στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2023, χωρίς κόστος συμμετοχής, 

απευθύνονται σε μαθητές/-ήτριες Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων όλης της χώρας και θα 

πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του σχολείου με τις εξής προϋποθέσεις:

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας: 

Αθήνα,      25-08-2022
Αρ. Πρωτ. 103142/Δ2

ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα – 
Λιναρδάτου

Υπόψη κ.κ. Γεώργιου Λιναρδάτου 
και Αντιγόνης Κουτίνη

info@avgouleaschool.gr
akoutini@avgouleaschool.gr

-----
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΚΟΙΝ.:

• Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
• Συντονιστές Εκπ/κού Έργου Δ.Ε. 

(μέσω των Περιφερειακών 
Δ/νσεων Εκπ/σης)

• Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
• Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια (μέσω 

των Δ/νσεων Δ.Ε.)

info@avgouleaschool.gr
akoutini@avgouleaschool.gr
http://www.minedu.gov.gr/
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1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να είναι προαιρετική 

και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου 

Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές 

εκδρομές. 

2. Να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και να πληρούνται οι ισχύοντες κανόνες 

ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών.

3. Όλες οι δράσεις προετοιμασίας και συμμετοχής των μαθητών/μαθητριών να 

πραγματοποιηθούν εκτός ωρολογίου προγράμματος.

4. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον διαγωνισμό να γίνεται με την ενυπόγραφη 

συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

5. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει 

της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η 

μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

7. Να αποσταλεί στο Ι.Ε.Π. η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού μετά την υποβολή των 

αιτήσεων των σχολείων.

8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του 

διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορούν να αποσταλούν μέχρι τις 31 

Οκτωβρίου 2022 στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα: 

https://forms.office.com/r/vrUcSxPqGB

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να 

επικοινωνούν με την κ. Αντιγόνη Κουτίνη στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

akoutini@avgouleaschool.gr και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του σχολείου 

www.avgouleaschool.gr.

Εσωτ. Διανομή
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

https://forms.office.com/r/vrUcSxPqGB
https://forms.office.com/r/vrUcSxPqGB
mailto:akoutini@avgouleaschool.gr
http://www.avgouleaschool.gr/
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