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Πεύκα, 19 Ιανουαρίου 2015 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Αξιότιμε/-η κ. Διευθυντή / Διευθύντρια,  

Αγαπητοί/-ες καθηγητές/-τριες, 

 

Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στην 2η Μαθητική Συνάντηση Δημόσιου 

Λόγου στα Γαλλικά, «Conseil des Jeunes Citoyens» (Συμβούλιο Νέων Πολιτών), που θα διεξαχθεί 

στους χώρους του Κολεγίου, το Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015 και ελπίζει ότι, με τη δική σας υποστήριξη, 

θα καθιερωθεί ως Διαγωνισμός Ρητορικού Λόγου στη γαλλική γλώσσα. 

 

Η Μαθητική Συνάντηση, «Conseil des Jeunes Citoyens», εγκρίθηκε από το ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, με 

αριθμό πρωτοκόλλου : 211207/Δ2 και ημερομηνία 24/12/2014 και έχει την συναίνεση του σχολικού 

συμβούλου γενικής παιδαγωγικής καθοδήγησης του Γυμνασίου κ. Χρήστου Ρουμπίδη και της 

σχολικής συμβούλου της Γαλλικής γλώσσας, κ. Βαρβάρας Χρυσάφη.  

 

Η ενασχόληση με την Επιχειρηματολογία-Αντιλογία στη γαλλική γλώσσα δεν είναι καινούργια στο 

Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ». Από το 2004, λειτουργούν Όμιλοι επιχειρηματολογίας σε τρεις (3) γλώσσες και οι 

μαθητές μας συμμετέχουν σε παγκόσμια και ελληνικά μαθητικά συνέδρια, στα οποία και διακρίνονται. 

Αυτόν τον ενθουσιασμό, σε συνδυασμό με την αγάπη μας για τη γαλλική γλώσσα και την πεποίθηση 

ότι η γνώση αυτής δεν είναι στείρα, αλλά αυθεντική, θέλουμε να μοιραστούμε με τα σχολεία που 

προσφέρουν στους μαθητές τους τις ευκαιρίες και το πλαίσιο, ώστε να εξελίσσονται και να θέτουν 

νέους στόχους.  

 

Η Μαθητική Συνάντηση Δημόσιου Λόγου στα Γαλλικά «Conseil des Jeunes Citoyens» προσομοιώνει 

μια Ανοιχτή Συνεδρίαση Δημοτών και ζητάει από τους μαθητές να πάρουν δημόσια θέση σε επίκαιρα 

θέματα κοινωνικής πολιτικής, να προτείνουν λύσεις και να τις υπερασπιστούν. Επιδιώκει να 

δημιουργήσει ένα σχολικό περιβάλλον υψηλού επικοινωνιακού επιπέδου, που τοποθετεί τους μαθητές 

στο προσκήνιο των κοινωνικών εξελίξεων και τους ωθεί να εφαρμόσουν τεχνικές επιχειρηματολογίας, 

για να παράγουν ικανό δημόσιο λόγο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές σε ρόλο πολίτη-ομιλητή 

ανακαλύπτουν τα οφέλη του διαλόγου και της συνεργασίας, προκειμένου να προωθήσουν τις 

απόψεις τους και να υπερασπιστούν τις θέσεις τους. Οι αγωνιζόμενοι προπονούνται στην 

επιχειρηματολογία και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη δύναμη της αμφισβήτησης σε έναν γοητευτικό 

λόγο. Ακολουθώντας τη λογική του Honoré de Balzac: «Από τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις των 

γνωμών αναπηδά η αλήθεια», αξιοποιούν τον δυναμισμό της ηλικίας τους, την εκφραστική δύναμη 

του λόγου τους και τις γνώσεις τους στη γαλλική γλώσσα, ώστε να δώσουν το στίγμα τους ως 

ενεργοί πολίτες, που έχουν εμπεριστατωμένη άποψη και δύναμη λόγου! 

 

Γνωρίζοντας τα σημαντικά οφέλη που έχει η εξάσκηση στον δημόσιο λόγο για την προσωπική εξέλιξη 

και παιδαγωγική ανάπτυξη των Μαθητών-Ομιλητών, καθώς τονώνει την αυτοπεποίθησή τους και 

βελτιώνει την κριτική τους σκέψη, η Μαθητική Συνάντηση Δημόσιου Λόγου στα Γαλλικά «Conseil des 

Jeunes Citoyens» στοχεύει να αναδείξει, μεταξύ άλλων, την πρόκληση της συνεργασίας σε 

επικοινωνιακές καταστάσεις που απαιτούν δομημένο διάλογο.  
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Η Μαθητική Συνάντηση Δημόσιου Λόγου στα Γαλλικά, «Conseil des Jeunes Citoyens» απευθύνεται 

στους μαθητές Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων που ανήκουν 

στις Δ.Δ.Ε. Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης και των Ελληνογαλλικών σχολείων της Ελλάδας που 

ανήκουν στη Γ.Ι.Ε.Ι.Ε.( Γραμματεία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα).  Η συμμετοχή των 

μαθητών είναι προαιρετική, η μετακίνηση και η δαπάνη των μαθητών και των συνοδών καθηγητών θα 

γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Η συμμετοχή των μαθητών έχει το συμβολικό χρηματικό αντίτιμο 

των 10 ευρώ, για το οποίο κάθε συμμετέχων/-ουσα θα λάβει απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Η 

Μαθητική Συνάντηση Δημόσιου Λόγου στα Γαλλικά «Conseil des Jeunes Citoyens»  θα ξεκινήσει στις 

9:00 π.μ. του Σαββάτου, 7 Μαρτίου 2015 και θα λήξει στις 16:00. Οι μαθητές και οι καθηγητές θα 

παραλάβουν την απαραίτητη γραφική ύλη και τη Βεβαίωση Συμμετοχής. Στη διάρκεια των δύο 

διαλειμμάτων θα υπάρχει μπουφές. Οι Μαθητές- Ομιλητές που θα διακριθούν, θα λάβουν το Βραβείο 

«Prix du Jeune Citoyen». 

 

Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου διαγωνισμού επιχειρηματολογίας είναι ότι οι Μαθητές-Ομιλητές 

διαγωνίζονται σε αγωνίσματα που εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες δημόσιου λόγου : Αυθόρμητο, 

Προσχεδιασμένο, Διττό και Προτρεπτικό Λόγο. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η επιτροπή της 

Μαθητικής Συνάντησης Επιχειρηματολογίας στα Γαλλικά «Conseil des Jeunes Citoyens» επιθυμεί να 

προσφέρει το πλαίσιο εκείνο που επιτρέπει στους Μαθητές- Ομιλητές να εκφραστούν, να θέσουν 

προτάσεις σε επίκαιρα ζητήματα, να υπερασπιστούν τα επιχειρήματά τους, χωρίς να παρουσιάζονται 

εριστικοί ή αυθάδεις.  

 

Σας καλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Κολεγίου www.delasalle.gr, και συγκριμένα τον χώρο 

http://www.gymlyk.delasalle.gr/ - Γαλλικό Τμήμα, όπου μπορείτε να βρείτε, σε ελεύθερη διάθεση, το 

σύνολο του ενημερωτικού υλικού, τον Οδηγό Προετοιμασίας και τις Δηλώσεις Συμμετοχής. Ελπίζουμε 

ότι θα προβείτε στις δικές σας ενέργειες για την ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών 

γαλλικής γλώσσας, προκειμένου να δημιουργήσετε μια ομάδα Μαθητών-Ομιλητών, των οποίων η 

συμμετοχή στην 2η Μαθητική Συνάντηση Δημόσιου Λόγου στα Γαλλικά «Conseil des Jeunes Citoyens» 

θα είναι ιδιαίτερη τιμή για μας.  

 

Για κάθε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας και 

Υπεύθυνη του προγράμματος, κ. Σοφία Πασχαλούδη, στο τηλέφωνο : 2310673252, και στα email : 

info@delasalle.gr  και spaschaloudi@delasalle.gr  

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.  

 

Η Γενική Διευθύντρια του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» 

 

Σταυρούλα Κανελλοπούλου 

Η Υπεύθυνη της διοργάνωσης  

 

Σοφία Πασχαλούδη  
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