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Θεζζαινλίθε, 10 Ιαλνπαξίνπ 2018 

«Μαθηηέρ Αγοπηηέρ» 
 

 Αξ. Πξση. 04 

    

 ΠΡΟ: 1. Πεξηθεξεηαθνύο  Γηεπζπληέο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

  2. Πξντζηακέλνπο  Δπηζηεκνληθήο & 
Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

  3. Γξαθείν ρνιηθώλ πκβνύισλ 

  4. Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο 

  5. Γηεπζπληέο ρνιηθώλ Μνλάδσλ 
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

  6. πιιόγνπο Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ 

  7. Μαζεηηθέο  Κνηλόηεηεο (15κειή  
ζπκβνύιηα) 

 
 
 
ΘΕΜΑ  : Αγώνερ Ρηηοπικήρ Σέσνηρ ζηην Ελληνική Γλώζζα. 

 

 

Βξηζθόκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ζηηο 17 και 18 Μαπηίος 2018 ζα 

δηεμαρζνύλ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηεξίσλ «Απόζηνινο Παύινο» ζηε Θεζζαινλίθε, 

Παλειιήληνη Αγώλεο Ρεηνξηθήο Σέρλεο «Μαθηηέρ Αγοπηηέρ».  

 

Πξόθεηηαη γηα αγώνερ επισειπημαηολογίαρ ζηελ Διιεληθή γιώζζα, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζην 

πιαίζην ελίζρπζεο ηεο εμάζθεζεο ηνπ ξεηνξηθνύ ιόγνπ κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Οη αγώλεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο βαζίδνληαη ζηελ αλάπηπμε θαη ζπδήηεζε ελόο ζέκαηνο επξύηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο ζην νπνίν ππάξρνπλ δύν «αληίπαιεο» πιεπξέο, ήηνη ηξηκειείο νκάδεο θαη ε κελ κία 

(ιόγνο) θαιείηαη λα ππνζηεξίμεη ην ζέκα όπσο δόζεθε, ε δε άιιε (αληίινγνο) θαιείηαη λα 

ππνζηεξίμεη ηελ αληίζεηε ζέζε (πξνβάιινληάο ηελ σο ηελ νξζή θαη πξνβάιινληαο ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο άιιεο ζέζεο). Η ζπδήηεζε δηεμάγεηαη επί ηε βάζεη επηρεηξεκάησλ θαη εληόο 

απζηεξώλ πξνθαζνξηζκέλσλ ρξνληθώλ θαη δηαδηθαζηηθώλ πιαηζίσλ, ελώ ληθήηξηα νκάδα 

αλαδεηθλύεηαη εθείλε πνπ, αλεμαξηήησο ηεο θξαηνύζαο άπνςεο επί ηνπ ζέκαηνο, θαηάθεξε λα 

πείζεη γηα ηελ νξζόηεηα ηεο ζέζεο ηεο. Δλ νιίγνηο, πξόθεηηαη γηα αγώνερ πειθούρ θη όρη θαη’ 

αλάγθελ γηα αγώλεο πνπ απαηηνύλ εηδηθέο γλώζεηο επί ηνπ ζέκαηνο. 
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Οη θεηηλνί αγώλεο, ζηνπο νπνίνπο έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο πξνζθαινύκε, βαζίδνληαη αλακθίβνια 

ζηηο αλσηέξσ παξαδνρέο θαη επισειπούν να εξελίξοςν ηο θεζμό, καθώρ ςιοθεηούν κάποιερ 

καινοηομίερ υρ ππορ ηη διαδικαζία διεξαγυγήρ ηυν αγώνυν. 

 

Έηζη, γηα πξώηε θνξά, καζεηέο Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ζα δηαγσληζηνύλ ζηα ίδια ακπιβώρ 

θέμαηα, ελώ επίζεο γηα πξώηε θνξά θαζηεξώλεηαη ε δπλαηόηεηα ζρεκαηηζκνύ μικηών ομάδυν 

(ήηνη απνηεινύκελσλ από καζεηέο ηόζν Γπκλαζίνπ όζν θαη Λπθείνπ), θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα 

νκαδηθήο ή θαη αηνκηθήο δήισζεο ζπκκεηνρήο, αθνύ ην θάζε ζρνιείν κπνξεί λα απνζηείιεη είηε 

ηξηκειείο νκάδεο, είηε κεκνλσκέλνπο καζεηέο, ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζηεί εθηθηόο ν 

ζρεκαηηζκόο νκάδσλ. 

 

Μηα αθόκε βαζηθή θαηλνηνκία είλαη ε πξνζζήθε ηέηαπηηρ ομιλίαρ ζε θάζε πιεπξά, θαηά ηα 

πξόηππα ηνπ παγθνζκίνπ πξσηαζιήκαηνο. Με ηνλ ηξόπν απηό, ηα θαζήθνληα ηνπ ηξίηνπ νκηιεηή 

ζηηο παιαηόηεξεο δηεμαγσγέο αγώλσλ νπζηαζηηθά επηκεξίδνληαη ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε νκηιία, κε ηε 

κηα λα εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζηελ αλαζθεπή ησλ ζέζεσλ ηεο αληίπαιεο πιεπξάο θαη ηελ άιιε ζηε 

ζύλνςε ησλ ζέζεσλ ηεο δηθήο ηεο νκάδαο. 

 

Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ελίζρπζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο κέγηζηεο δπλαηήο δηαθάλεηαο 

ησλ αγώλσλ, γηα πξώηε θνξά ε αμηνιόγεζε ζα γίλεηαη από έλα ώμα Κπιηών, ην νπνίν έρεη 

παξαθνινπζήζεη εηδηθά ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο θαη ζην νπνίν δελ πεξηιακβάλνληαη δηδάζθνληεο 

θαζεγεηέο, ησλ νπνίσλ νη καζεηέο ιακβάλνπλ κέξνο ζηνπο αγώλεο. 

 

Σέινο, γηα πξώηε θνξά καζεηέο νη νπνίνη ζα ήζειαλ λα απνθηήζνπλ ηελ εκπεηξία ησλ αγώλσλ 

ξεηνξηθήο ηέρλεο, συπίρ όμυρ να διαγυνιζηούν εκθυνώνηαρ λόγοςρ, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ είηε σο δημοζιογπάθοι, είηε υρ αζκούμενοι αγοπηηέρ. Οη «αζθνύκελνη 

αγνξεηέο» ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ όιεο ηηο εξγαζίεο ηεο δηνξγάλσζεο, 

θαζώο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζεηξά επιμοπθυηικών ζεμιναπίυν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηεκέξνπ, ώζηε λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα κηα πηζαλή ζπκκεηνρή ζε κειινληηθνύο αγώλεο. 

Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζα παξαθνινπζήζνπλ θαη νη αγνξεηέο (θαηά ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ 

πξσηαζιήκαηνο), ελώ νη ηειεπηαίνη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία αλνηρηή ζπδήηεζε κε ηνπο θξηηέο κεηά 

ην πέξαο ηνπ πξώηνπ γύξνπ, ώζηε λα βειηησζνύλ ζηε ζπλέρεηα ησλ αγώλσλ. ην πιαίζην ηεο 

πξνζπάζεηαο ζπλερνύο βειηίσζεο ησλ ξεηνξηθώλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ, ζα ρνξεγεζνύλ θαη 

ενημεπυηικά θςλλάδια θαη γηα θάζε ζέκα πνπ ζα ζπδεηεζεί, ελώ νη καζεηέο ζα έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ελόο αγώλα κεηαμύ ησλ θξηηώλ. 
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Σα ζέκαηα ησλ αγώλσλ ζα επηκειεζεί επιζηημονική επιηποπή από θαηαξηηζκέλνπο θαη 

έκπεηξνπο επηζηήκνλεο, ηα ζύληνκα βηνγξαθηθά ησλ νπνίσλ κπνξείηε λα δηαβάζεηε ζηελ 

ηζηνζειίδα www.elart.gr, ελώ η πποεηοιμαζία και η εκπαίδεςζη ηυν ζςμμεηεσόνηυν μποπεί 

να γίνει και από ομάδα κπιηών ηλεκηπονικά ή με επίζκετη ζηα ζσολεία, εθόζον ηα ζσολεία 

δηλώζοςν ηο ενδιαθέπον ηοςρ καηά ηην αίηηζή ηοςρ.  

 

Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ έρνπλ όινη νη καζεηέο Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη 

πξνεγνύκελεο εκπεηξίαο. Μάιηζηα, ραηξεηίδνπκε θαη ελζαξξύλνπκε ηε ζπκκεηνρή λέσλ νκηιεηώλ 

νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εμειίμνπλ ηελ ελάζθεζε ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο θαη ζηα επόκελα 

έηε. 

 

Η ςποβολή ηυν δηλώζευν ζςμμεηοσήρ (αηνκηθέο, νκαδηθέο, αζθνύκελσλ αγνξεηώλ, 

εζεινληώλ-ρξνλνκεηξώλ) γίλεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο επίζεκεο ηζηνζειίδαο  www.elart.gr ζην 

πεδίν «Αιηήζειρ». 

 

Πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο γηα ηνπο θαλόλεο δηαδηθαζίαο ησλ Αγώλσλ, ην πξόγξακκα ηνπ, ηνλ ηξόπν 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ζα εληνπίζεηε ζηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα, ελώ παξακέλνπκε 

ζηε δηάζεζή ζαο γηα επηθνηλσλία, δηεπθξηλίζεηο, επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαη θαζνδήγεζε ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ νκηιεηώλ. 

 
Παπακαλούμε για ηην ενημέπυζη ηυν ενδιαθεπομένυν.  
 
 

 

Με εθηίκεζε, 
 
 
 

Κσηνύια Μαξία 

Πξόεδξνο  ΚΟΙΝ..ΔΠ "ΡΟΗ" 

 

Φνξέαο πινπνίεζεο:  
«ΡΟΗ» ΚΟΙΝΔΠ  
Αξηζηνηέινπο 11  
Σ.Κ. 54624, Θεζζαινλίθε 
Αξ. Μεηξ: Γ01098 
 

 

Πιεξνθνξίεο: Μαπξίδνπ Φσηεηλή (6987400040) 

Καξακπαηάθε Βάιηα (6944225737) 

Web: www.elart.gr  

e-mail:   info@elart.gr  

http://www.elart.gr/
http://www.elart.gr/

