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ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΟΝΟΛΟΓΟΥ
Είναι ένας αυτοσχέδιος λόγος, διάρκειας 1 έως 5 λεπτών, που στηρίζεται στη συνειρμική
έκφραση. Στη Μαθητική Συνάντηση, «Conseil des jeunes Citoyens», απευθύνεται σε μαθητές που
έχουν γνώσεις γαλλικών επίπεδου Α2.
Οι Μαθητές-Ομιλητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο αγώνισμα του Μονόλογου επιλέγουν
ένα από τα θέματα που έχουν ανακοινωθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του «Conseil des Jeunes
Citoyens», με τη Δήλωση Επιλογής Θέματος και διαγωνίζονται σε δύο γύρους :
1. Ακρόαση - Προσχεδιασμένος Μονόλογος
2. Τελικός Αγώνας - Αυθόρμητος Μονόλογος
Σκοπός του Μαθητή-Ομιλητή είναι να εκφράσει την ατομική του άποψη σε έναν οργανωμένο
λόγο, που χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και ζωντάνια.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
1. ΑΚΡΟΑΣΗ (Προσχεδιασμένος Μονόλογος)
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Οι Μαθητές-Ομιλητές διαγωνίζονται μπροστά στην Κριτική Επιτροπή ανά θέμα και ανά δύο, με
αλφαβητική σειρά και σύμφωνα με τη δημοσιευμένη λίστα συμμετεχόντων.



Όταν ολοκληρώσουν τον Προσχεδιασμένο Μονόλογό τους, παραμένουν στην Αίθουσα και
κάθονται στις θέσεις που έχουν προβλεφθεί για το Ακροατήριο.



Από την Ακρόαση διακρίνονται έξι Μαθητές-Ομιλητές, δύο μαθητές από κάθε θέμα, και
ανακοινώνονται στο Ακροατήριο από την Κριτική Επιτροπή.

2. ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΥ (Αυθόρμητος Μονόλογος)


Μετά τη λήξη της Ακρόασης, οι Μαθητές-Ομιλητές που έχουν διακριθεί λαμβάνουν το
άγνωστο θέμα του Αυθόρμητου Μονόλογου που ανταποκρίνεται στη θεματική του γνωστού
θέματος της Ακρόασης.



Αντίστοιχα με τα θέματα της Ακρόασης, δίνονται τα άγνωστα θέματα του Τελικού και οι
Μαθητές-Ομιλητές διαγωνίζονται στη θεματική που είχαν επιλέξει.
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Η προετοιμασία των Μαθητών-Ομιλητών για τον Τελικό γίνεται σε μια αίθουσα που
φυλάσσεται από δύο Αγγελιοφόρους και έναν Χρονομέτρη, ενώ παρευρίσκονται μόνο
Μαθητές-Μέντορες και Γραμματείς.



Ο διαθέσιμος χρόνος προετοιμασίας είναι 20 λεπτά. Με τη λήξη αυτού του χρόνου, οι
Μαθητές-Ομιλητές επιστρέφουν στην Αίθουσα του Ακροατηρίου, όπου εκφωνούν τον
Αυθόρμητο Μονόλογό τους ανά θέμα και ανά δύο και κάθονται ανάμεσα στο Ακροατήριο.



Οι νικητές του Τελικού Αγώνα Μονόλογου ανακοινώνονται και βραβεύονται στην Τελετή Λήξης
της Μαθητικής Συνάντησης, «Conseil des Jeunes Citoyens».

Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής του αγωνίσματος του Αυθόρμητου Λόγου, η πόρτα της
Αίθουσας παραμένει κλειστή και την ευθύνη έχουν οι Αγγελιαφόροι.
Την ευθύνη για την τήρηση των χρόνων έχουν οι Χρονομέτρες.
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