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 Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2017 
«Μαθητές Αγορητές» 

 
 Αρ. Πρωτ. 02 

    

 ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακούς  Διευθυντές 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

  2. Προϊσταμένους  Επιστημονικής & 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

  3. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων 

  4. Διευθυντές Εκπαίδευσης 

  5. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

  6. Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων 

  7. Μαθητικές  Κοινότητες (15μελή  
συμβούλια) 

 
 
ΘΕΜΑ  : Εκδήλωση «Μαθητές Αγορητές» 

   

Αξιότιμες/οι, 

Στη Θεσσαλονίκη, στις 17 και 18 Μαρτίου 2018, θα πραγματοποιηθούν Πανελλήνιοι Μαθητικοί 

Αγώνες Ρητορικής Τέχνης «Μαθητές Αγορητές» στην ελληνική γλώσσα. Η εκδήλωση θα 

φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος» και θα αφορά μαθητές 

Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων από όλη την Ελλάδα, αλλά και σχολεία της 

ομογένειας.   

 

Την επιστημονική επιτροπή απαρτίζουν έγκριτοι ακαδημαϊκοί, μεταξύ των οποίων ο Δρ. 

Δημοσθένης Δαββέτας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο IESA Παρισιού, η Δρ Παρασκευή Νάσκου-

Περράκη, καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου, ο Δρ Κωνσταντίνος  Τσιτσελίκης, καθηγητής Βαλκανικών 

Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών.  

 

Στην οργανωτική επιτροπή, μεταξύ άλλων, θα συμμετέχουν η κα Εύα Πλιάγκα, φιλόλογος – 

σύμβουλος ρητορικής και προπονήτρια ρητορικών μαθητικών και φοιτητικών ομάδων, η κα 

Αλεξάνδρα Μάρα νομικός-καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοργανώτρια διασχολικών 

αγώνων ρητορικής τέχνης. 

Οι αγώνες θα διαρκέσουν για δύο ημέρες (Σάββατο και Κυριακή) κατά τη διάρκεια των οποίων θα 

διεξαχθούν έξι γύροι, τέσσερις το Σάββατο και δύο την Κυριακή (ημιτελικός και τελικός). Οι μαθητές 
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θα συμμετέχουν σε τριμελείς ομάδες, είτε σχηματισμένες εκ των προτέρων, στην περίπτωση των 

σχολείων που έχουν ήδη αμιγείς ομάδες, είτε σχηματισμένες την πρώτη ημέρα του 

πρωταθλήματος, στην περίπτωση που υπάρχουν μεμονωμένοι μαθητές ή σχολεία που δεν 

μπορούν να συμπληρώσουν μια ομάδα. Για την αξιολόγηση των ομιλητών θα είναι υπεύθυνο ένα 

«σώμα κριτών», απαρτιζόμενο από ιδιαίτερα έμπειρους κριτές, που θα επιλεγούν μετά από 

ανοιχτή διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα διεξαχθεί “αγώνας κριτών”, ο οποίος θα είναι 

ανοιχτός στο κοινό. Θα τηρηθούν οι βασικοί κανόνες επιχειρηματολογίας που ισχύουν σε 

αντίστοιχα ελληνικά και παγκόσμια πρωταθλήματα. 

 

Σκοπός των Μαθητικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης είναι να δοθεί η δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες μαθητές να μιλήσουν για διάφορα θέματα μπροστά σε κοινό και επιπλέον να 

μάθουν την τεχνική του επιχειρήματος ως μέσου επικοινωνίας και επίλυσης των διαφορών. 

Επίσης, θα έχουν τη ευκαιρία να εξοικειωθούν με την κρίση, τη διάκριση και την ορθή 

επιχειρηματολογία. 

 
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι οι αιτήσεις συμμετοχής θα 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 15/12/2017 έως 15/01/2018 στην ιστοσελίδα www.elart.gr. 

 
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.  
 
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 

 

  
Με εκτίμηση, 

 
 
 

Κωτούλα Μαρία 

Πρόεδρος  ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ "ΡΟΗ" 

 
 

Φορέας υλοποίησης:  
«ΡΟΗ» ΚΟΙΝΣΕΠ  
Αριστοτέλους 11  
Τ.Κ. 54624, Θεσσαλονίκη 
Αρ. Μητρ: Δ01098 
 

 

Πληροφορίες: Μαυρίδου Φωτεινή (6987400040) 

Καραμπατάκη Βάλια (6944225737) 

Web: www.elart.gr  

e-mail:   info@elart.gr  


