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Διοργάνωση
● Οι Ελληνικοί αγώνες λόγου θα διοργανώνονται κάθε χρόνο.
● Κάθε διοργάνωση θα φιλοξενείται είτε στον ίδιο Δήμο είτε
σε διαφορετικό κάθε χρόνο.
● Θα προσκληθούν όλοι οι Δήμοι της χώρας.
● Διοργανωτής των πρώτων Ελληνικών Αγώνων Λόγου για το
Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προτείνεται ο Δήμος Αιγιαλείας.

Μορφή
● Όσοι μαθητές φοιτούν στην Τρίτη Γυμνασίου και επιθυμούν να
συμμετάσχουν θα ετοιμάσουν μία έκθεση σχετική με το θέμα
που έχει ορίσει ο διοργανωτής Δήμος.
● Η τάξη θα αποφασίζει τον εκπρόσωπο της.
● Επιλεγμένη επιτροπή από κάθε Περιφέρεια, θα αξιολογεί και
θα επιλέγει την εκπροσώπηση της.
● Ακολουθούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα αξιολόγησης.
● Οι νικητές κάθε περιφέρειας θα διαγωνιστούν στην εκδήλωση
όπου θα γίνει υπό την αιγίδα του διοργανωτή Δήμου (δια ζώσης
ή ψηφιακά).
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Θέμα
● Προτεινόμενο θέμα για την διοργάνωση των πρώτων Ελληνικών
Αγώνων Λόγου από τον Δήμο Αιγιαλείας είναι η “Δημοκρατία”.
● Ο τίτλος που θα επιλέξει κάθε μαθητής για την έκθεση του θα είναι
ελεύθερος, σχετικός όμως με το θέμα.

Κόστος
● Το κόστος για την διοργάνωση των Ελληνικών Αγώνων Λόγου 20212022 από τον Δήμο Αιγιαλείας ανέρχεται στα 18.000€ + ΦΠΑ (Royalties + διοργάνωση) συν 2.000€ +ΦΠΑ για τα έξοδα προβολής και
προώθησης. (Σε περίπτωση που η διοργάνωση θα αφορά και δήμους
εκτός Ελλάδας το κόστος θα διαμορφωθεί ανάλογα).
● Ο διοργανωτής Δήμος είναι επίσης υποχρεωμένος να καλύψει τα
έξοδα διαμονής για τους συμμετέχοντες που θα παραβρεθούν στους
αγώνες(ο αριθμός των συμμετεχόντων θα εξαρτηθεί από τον Δήμο).
● Το κόστος για την συμμετοχή των υπολοίπων Δήμων στον θεσμό
στους αγώνες ανέρχεται στα 300 Ευρώ ετησίως.
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Σκοπός
● Σύσφιξη σχέσεων μεταξύ δημοτών και Δήμου.
● Προβολή και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου
Αιγιαλείας σε όλη την Ελλάδα.
● Τουριστική διαφήμιση του Δήμου Αιγιαλείας.
● Καλλιέργεια και ανάδειξη των κριτικών ικανοτήτων των μαθητών.
● Εμβάθυνση των μαθητών πάνω στο θέμα και ανταλλαγή απόψεων
με τους συμμαθητές τους μέσω των γραπτών τους.
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