
 
 
 
 
 

THE DEMOSTHENES 
GREEK PUBLIC SPEAKING COMPETITION 2016 

 
 

The Demosthenes Greek Public Speaking competition provides opportunities for 
students to build their self confidence and extend their skills in researching, 
speech writing and public speaking. 
Entry in the competition supports student learning Greek by providing further 
opportunities to learn and practise their language skills. 
Teachers can use the Demosthenes Competition as a context for task – oriented, 
authentic oral activities. 
The Demosthenes Competition supports learning and assessment in curriculum 
for Greek in a range of learning domains. 

Preparation of students 

In preparing students for this competition, teachers can involve the whole class in a 

range of related activities such as brainstorming ideas for speeches, delivering 

speeches in various class formats, and listening for a speaker's effectiveness.  

 Not all students in the class may want to participate in this Competition. We 

want to make it perfectly clear that participation is entirely voluntary.  

These ideas are for teachers who may want to encourage students to participate. It is a 

valuable exercise in itself. Those students who do not wish to participate in the 

Competition may participate in significant supportive ways by providing 'critical 

friends' for speakers and by assisting in research and the writing of speeches.  

All students can be involved in some way in the event by providing input for 

preparatory activities such as group discussions and research. Participation of all 

students in writing and editing speeches can also be encouraged. 

 

 

 

 



ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΕ 

1. Προετοιμαςμένο θέμα 
Α) Μαθητϋσ Α’ και Β’ Γυμναςύου – 1 λεπτό 
      Μαθητϋσ Α’ και Β’ Γυμναςύου ( μαθητϋσ εδώ λιγότερα από 3 χρόνια) – 2 λεπτϊ 
 
Β) Μαθητϋσ Γ’ και Α’ Λυκεύου – 2 λεπτϊ 
      Μαθητϋσ Γ’ και Α’ Λυκεύου (μαθητϋσ εδώ λιγότερα από 3 χρόνια) – 3 λεπτϊ 
 
Θέματα 
 
Α) Μαθητϋσ Α’ και Β’ Γυμναςύου  
Ένα αγαπημένο μου πρόςωπο 
Μαθητϋσ Α’ και Β’ Γυμναςύου ( μαθητϋσ εδώ λιγότερα από 3 χρόνια)  
Μία αξέχαςτη εκδήλωςη 
 
Β) Μαθητϋσ Γ’ Γυμναςύου και Α’ Λυκεύου 
Οι διακοπέσ των ονείρων μου 
Μαθητϋσ Γ’ Γυμναςύου και Α’ Λυκεύου ( μαθητϋσ εδώ λιγότερα από 3 χρόνια)  
Ειρήνη και Ολυμπιακοί Αγώνεσ 
 
Διαδικαςία του Διαγωνιςμού 
Για την προετοιμαςμϋνη ομιλύα, οι μαθητϋσ θα πρϋπει να μιλόςουν για το 
χρονικό διϊςτημα που ορύζεται για την κατηγορύα τουσ πϊνω ςτο θϋμα.  Θα 
ακουςτεύ κουδουνϊκι 15 δευτερόλεπτα πριν από την λόξη του χρόνου και ξανϊ 
ςτο τϋλοσ. 
Θα τηρηθεύ αυςτηρϊ ο χρόνοσ. Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να προετοιμαςτούν ϋτςι 
ώςτε να τηρόςουν το χρόνο που ϋχει καθοριςτεύ.  Οι κριτϋσ θα επιτρϋψουν ςτο 
μαθητό να ολοκληρώςει την πρόταςό του όταν ϋχει λόξει ο χρόνοσ.  
Το θϋμα ςτην κατηγορύα του ϊγνωςτου θϋματοσ θα εύναι το ύδιο για όλουσ τουσ 
μαθητϋσ εκεύνησ τησ κατηγορύασ. 
τισ ομιλίεσ επιτρέπεται η χρήςη καρτέλων αλλά υπευθυμίζουμε ότι είναι 
ομιλία και όχι ανάγνωςη.  
Η παρουςύαςη θα γύνει δημοςύωσ, αφού ο ςκοπόσ του διαγωνιςμού εύναι και η 
παρουςύαςη ςε κοινό. 
Σασ γνωςτοποιούμε ότι οι ομιλύεσ μπορεύ να ηχογραφηθούν ό να αντιγραφούν 
δημοςύωσ για τουσ ςκοπούσ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Νϋοελληνικών 
Μελβούρνησ και Βικτώριασ.  Για αυτό τον λόγο ζητϊμε τη ςυγκατϊθεςό ςασ 
αφού υπογρϊψετε τη ςχετικό αύτηςη. 
 
Επιπλέον οδηγίεσ για εκπαιδευτικούσ και μαθητέσ 
Οι μαθητϋσ θα πρϋπει να μιλϊνε καθαρϊ και με πειθώ για το θϋμα που ϋχουν 
διαλϋξει.  Για μια πετυχημϋνη ομιλύα, ο μαθητόσ/η μαθότρια θα πρϋπει – 
-να μιλόςει πϊνω ςτο θϋμα 
-να παρουςιϊςει μιϊ καλϊ δομημϋνη ομιλύα 
-να μιλόςει με ςωςτϊ επιχειρόματα 
-να χρηςιμοποιόςει ποικιλύα γλώςςασ 
-να τηρόςει το χρονικό όριο που δύνεται 
 



Σο περιεχόμενο τησ ομιλίασ 
Η ςωςτό δομό ςε μια ομιλύα εύναι απαραύτητη γιατύ κϊνει το θϋμα πιο 
κατανοητό ςτον ακροατό. 
Στην προετοιμαςύα τησ ομιλύασ ςου, να λϊβεισ υπόψη ςου τα ακόλουθα- 
 

1. ο ςκοπόσ τησ ομιλύασ ςου θα πρϋπει να εκφραςτεύ ςτην αρχό τησ ομιλύασ, 
δηλαδό αυτό που θϋλεισ να πετύχεισ με την ομιλύα ςου 

2. λογικέσ ιδέεσ με λογική ςειρά.  Θα πρϋπει να υπϊρχει μια λογικό ςειρϊ 
ςτην παρουςύαςη των ιδεών ςου  

3. μια ελκυςτική ειςαγωγή.  Η ειςαγωγό θα πρϋπει να προςελκύςει τον 
ακροατό ςου από την αρχό. Μπορεύσ να το πετύχεισ αυτό με διϊφορουσ 
τρόπουσ, πχ. Μϋ ϋνα ανϋκδοτο, μια ανϊμνηςη, ϋνα ρητό, μια ρητορικό 
ερώτηςη. 

4. ϋνα δυναμικό επίλογο.  Ο επύλογόσ ςου θα πρϋπει να υπενθυμύςει τον 
ακροατό ςου για το ςκοπό τησ ομιλύασ και να επιςφραγύςει το μόνυμϊ 
ςου.  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
1. Το μόνυμα τησ ομιλύασ-αποφϊςιςε ποιο θϋλεισ να εύναι το μόνυμϊ ςου και 

ετούμαςε την ομιλύα ςου γύρω από αυτό.   
2. Άποψη με κύροσ-θα πρϋπει να υποςτηρύξεισ τισ ιδϋεσ ςου με κατϊλληλα 

παραδεύγματα και επιχειρόματα. 
3. Το χιούμορ ςε μια ομιλύα βοηθϊ ςτο να κατακτόςεισ τον ακροατό ςου.  

Όμωσ πρϋπει να ςτοχεύει κϊπου και να μην εύναι ϊςχετο με το θϋμα και 
το ύφοσ τησ ομιλύασ ςου.  Σκϋψου αν ταιριϊζει ςτο θϋμα ςου γιατύ δεν 
εύναι απαραύτητο ςε όλεσ τισ ομιλύεσ. 

 
Η ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΟΜΙΛΙΑ ΟΤ 
Ο ςτόχοσ μιασ πετυχημϋνησ ομιλύασ εύναι να κρατόςεισ το ενδιαφϋρον του 
ακροατό.   
 

1. επαφό με το κοινό 
2. κορμοςταςιϊ και ςτϊςη-Ο τρόποσ που ςτϋκεςαι και οι χειρονομύεσ ςου 

θα πρϋπει να εκφρϊζουν και να επιςφραγύζουν αυτό που θϋλεισ να πεισ.   
3. Η φωνό ςου-το ακροατόριο θα πρϋπει να ςε ακούει. Μύλα αργϊ, καθαρϊ 

και δυνατϊ και με κατϊλληλο ρυθμό.  Πϊνω από όλα να μην προςποιεύςαι 
αλλϊ να μιλϊσ με φυςικό τρόπο. 

 
Χρήςη ςημειώςεων και καρτέλων 
Η χρόςη ςημειώςεων ςε μύα καρτϋλα επιτρϋπεται μόνο για να ρύχνεισ μια 
γρόγορη ματιϊ και όχι για ανάγνωςη, αλλιώσ χϊνεισ μονϊδεσ. 
 
Οι κριτέσ 
Οι κριτϋσ δεν θα εύναι ϊτομα τα οπούα διδϊςκουν ςε ςχολεύα το 2016.   
 
Σα βραβεία και τα πιςτοποιητικά ςυμμετοχήσ 
Α’, Β’ και Γ’ βραβεύα θα δοθούν ςε όλεσ τισ κατηγορύεσ.   Όλοι οι ςυμμετϋχοντεσ 
μαθητϋσ θα λϊβουν πιςτοποιητικό ςυμμετοχόσ. 
Οι νικητϋσ θα ανακοινωθούν αμϋςωσ μετϊ το επύςημο μϋροσ του διαγωνιςμού.   



Θα δοθούν μόνο θετικϊ προφορικϊ ςχόλια την ημϋρα του διαγωνιςμού και όχι 
γραπτϊ ςχόλια, αμϋςωσ μετϊ τησ παρουςύαςησ του κϊθε μαθητό ό μαθότριασ. 
 
Καλό επιτυχύα! 
 
Η οργανωτικό επιτροπό 
Φρειδερύκη Πϋρτιλε 
Διονυςύα Διακοδημητρύου 
 


