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Ηράκλειο, 3-5-2017 

Αρ. Πρωτ.: 440 

 

       Προς:   

 Διευθύνσεις Σχολείων Δ.Ε.                      

Ηρακλείου  και Λασιθίου 

Φιλολόγων αρμοδιότητας Σχολ. 

Συμβούλου Φιλολόγων Β. 

Καλοκύρη και Σχολ. Συμβ. Γ. 

Κορναράκη 

 Φιλολόγους Σχολείων Δ.Ε.                      

Ηρακλείου και Λασιθίου 

αρμοδιότητας  των Σχολ. 

Συμβούλων Φιλολόγων Β. 

Καλοκύρη και Γ. Κορναράκη 

Κοιν. :  

1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας &  

Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

 2. Προϊστάμενο Επιστημ.&  Παιδαγ. 

 Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπ/σης  

3.  Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου  

4. Διεύθυνση Δ.Ε. Λασιθίου 

 

Θέμα: Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής σε δύο διαδικτυακές επιμορφωτικές 

συναντήσεις προετοιμασίας (11 και 15 Μαΐου 2017) για τους «1ους 

Παγκρήτιους Μαθητικούς αγώνες Ρητορικής Τέχνης» του Δικτύου «Η 

ρητορική στο σχολείο».  

 

 

 Αγαπητοί/ Αγαπητές Συνάδελφοι,  

Όσοι/όσες Συνάδελφοι πρόκειται να συμμετάσχετε με τους μαθητές σας 

στους 1ους Παγκρήτιους Μαθητικούς αγώνες Ρητορικής Τέχνης (τον Ιούνιο του 

2017) αλλά και όσοι ενδιαφέρεστε για σχετική ενημέρωση-επιμόρφωση, 

ανεξάρτητα από τη συμμετοχή με μαθητές σας φέτος στου αγώνες  
μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή 

στις δύο διαδικτυακές επιμορφωτικές συναντήσεις για στήριξη των 

καθηγητών στην προετοιμασία των μαθητών που θα λάβουν μέρος στους  αγώνες, 

οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 11 Μαΐου  και τη Δευτέρα  15 Μαΐου  

2017, ώρες 8.00-10.00 μ.μ. 

Οι Συνάδελφοι Φιλόλογοι σχολείων περ. εν. Ηρακλείου (και Λασιθίου, εφόσον 

τους είναι δυνατό) προσκαλούνται να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση στο 

Γραφείο Σχολικών Συμβούλων στο Ηράκλειο (Ρολέν 4), τις παραπάνω 
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ημερομηνίες και ώρες. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε από κοντά και 

να συντονιστούμε για ζητήματα σχετικά με τη ρητορική στο σχολείο και τους 

μαθητικούς αγώνες.  

Επίσης, η ομαδική παρακολούθηση δίνει την δυνατότητα να αυξηθεί ο αριθμός των 

συμμετεχόντων,  καθώς ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων σε ατομικούς 

υπολογιστές είναι 25 άτομα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας). 

 

Οι επιμορφωτικές αυτές συναντήσεις διοργανώνονται από το Δίκτυο μας «Η 

Ρητορική στο Σχολείο» και την Οργανωτική Επιτροπή των 1ων Παγκρήτιων 

Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής, με εισηγήτρια την κ. Βάλια Λουτριανάκη, 

φιλόλογο, πρόεδρο της Ένωσης Ρητορικής και διδάσκουσα στο ΠΜΣ "Ρητορική: 

θεωρία και πράξη".   

 

Το περιεχόμενο της ενημέρωσης θα περιλαμβάνει: 

α. Τους Κανόνες των αγωνισμάτων και τα κριτήρια αξιολόγησης (παρακολούθηση 

βίντεο αγώνων και σχολιασμός). 

β. Συμβουλές για την προετοιμασία των μαθητών.  

γ. Τα στάδια διδασκαλίας του debate και στοιχεία για τη διδασκαλία του 

επιχειρήματος. 

δ. Τεχνικές παραγωγής ιδεών κατά την προετοιμασία μιας ομιλίας. 

 

 

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά ως και την  9η Μαΐου 

2017 στον σύνδεσμο:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQkyG5mTa4Qk-Hmj9vuHv-

ftVAMMwKvqhJyh7pXSuxQ4VL5g/viewform  

 

Επικαιροποιούμε, επίσης, την πρόσκληση για εγγραφή νέων μελών στο Δίκτυο 

καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση εγγραφής http://goo.gl/forms/WYxxLu0mSB  

(Η εγγραφή στο Δίκτυο δεν συνεπάγεται υποχρεωτική συμμετοχή σε διοργάνωση 

ρητορικών αγώνων.) 

 

Στη συνέχεια του παρόντος παρατίθεται για διευκόλυνση/υπενθύμιση το κείμενο με 

τη σύντομη περιγραφή των αγωνισμάτων του Δικτύου «Η Ρητορική στο Σχολείο».   

 

 

Με τιμή, 

 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων Ηρακλείου  

 

  

 

 

 

 

 

 

Βασιλεία Καλοκύρη 

 

Γεώργιος Κορναράκης  
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Δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων και σχολείων για την προώθηση της ρητορικής: 
 «Η Ρητορική στο Σχολείο». 

Ρητορικά αγωνίσματα-Σύντομη περιγραφή 

Εκφραστική-νοηματική Ανάγνωση:  Η νοηματική ανάγνωση αναδεικνύει την ικανότητα 

του ομιλητή να αποδώσει το περιεχόμενο/ νόημα πεζού λογοτεχνικού ή δοκιμιακού 

κειμένου με τη χρήση της φωνής, την έκφραση του προσώπου και τις κινήσεις του 

σώματος, την καθαρή άρθρωση και την επαφή με το κοινό.  

Αυθόρμητος Λόγος: Σύντομος, αυτοσχέδιος λόγος 3-4 λεπτών, πάνω σε ένα θέμα 

άγνωστο στον διαγωνιζόμενο. Ο στόχος είναι η τέρψη του ακροατηρίου και όχι η πειθώ. Ο 

αυθόρμητος λόγος δοκιμάζει τη δημιουργική και συνειρμική σκέψη του ομιλητή, γιατί 

καλείται μέσα σε πολύ περιορισμένο χρόνο να προετοιμάσει και να εκφωνήσει μια ομιλία 

με αλληλουχία, πρωτοτυπία και ζωντάνια.  

Προτρεπτικός λόγος: Προσχεδιασμένη ομιλία 6 λεπτών πάνω σ’ ένα θέμα κοινού ή/και 

προσωπικού ενδιαφέροντος. Ο ομιλητής επιδιώκει με ορθά δομημένο λόγο και 

επιχειρηματολογία όχι απλώς να ενημερώσει, αλλά να πείσει το κοινό για τη θέση που 

υποστηρίζει, οριοθετώντας το θέμα, αναδεικνύοντας τις σημαντικότερες πτυχές του και 

κυρίως αναπτύσσοντας πρωτότυπες ιδέες και προτάσεις.  

Διττοί Λόγοι:  Ομαδικό αγώνισμα προφορικού λόγου, στο οποίο δύο τριμελείς ομάδες 

μαθητών διαφορετικών σχολείων αντιπαρατίθενται δημόσια με επιχειρήματα και 

αντεπιχειρήματα υπέρ ή κατά μιας δεδομένης θέσης, μέσα σε ένα αυστηρά καθορισμένο 

πλαίσιο κανόνων. Οι μαθητές του Γυμνασίου αναμετρούνται με μαθητές Γυμνασίου και οι 

μαθητές Λυκείου με μαθητές Λυκείου. Οι διττοί λόγοι υπηρετούν τον εποικοδομητικό 

διάλογο και απαιτούν καλούς ομιλητές αλλά και καλούς ακροατές. 

Συμμετοχή 

Στο Δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης, Γυμνάσια και Λύκεια, 

με υπεύθυνους καθηγητές Φιλολόγους ή και άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι συνεργάζονται 

με Φιλολόγους σε διαθεματικές δράσεις ή/και αξιοποιούν ρητορικές τεχνικές είτε στο 

πλαίσιο των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος είτε στο πλαίσιο Ομίλων και 

καινοτόμων προγραμμάτων. Την αγωγή στις τεχνικές ανάπτυξης του προφορικού λόγου και 

τη συμμετοχή στο Δίκτυο ευνοεί και η διεπιστημονική συνεργασία. Η συμβολή και 

διασύνδεση πολλών γνωστικών αντικειμένων, εκτός από την ενίσχυση των γνώσεων των 

μαθητών, καλλιεργεί τις ικανότητες- δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες τους και 

ενεργοποιεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.  Τα σχολεία και οι συνάδελφοι που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω 

ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής: http://goo.gl/forms/WYxxLu0mSB  

http://goo.gl/forms/WYxxLu0mSB

