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ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ
Είναι ένα ομαδικό αγώνισμα που αποτελείται από ομάδες Μαθητών-Ομιλητών διαφορετικών
σχολείων, που επιχειρηματολογούν Υπέρ ή Κατά του Θέματος που τους έχει ανατεθεί, σύμφωνα
με τη Δήλωση Επιλογής Θεμάτων που έχουν στείλει στην Οργανωτική Επιτροπή της Μαθητικής
Συνάντησης, «Conseil des Jeunes Citoyens».
Η Μαθητική Συνάντηση, «Conseil des jeunes Citoyens», απευθύνεται σε μαθητές που έχουν
γνώσεις γαλλικών επίπεδου Β1 ή Β2.
Το αγώνισμα της Επιχειρηματολογίας – Αντιλογίας στη Μαθητική Συνάντηση, «Conseil des Jeunes
Citoyens», διεξάγεται σε τρεις φάσεις μεταξύ αντίπαλων, ισάριθμων Ομάδων Επιχειρηματολογίας.
Κάθε ομάδα έχει μία κοινή θέση πάνω σε ένα θέμα.
1. Φάση Προθέρμανσης
2. Ημιτελικοί Αγώνες – Διττός Λόγος
3. Τελικοί Αγώνες – Προτρεπτικός Λόγος
1. ΦΑΣΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Είναι η πρώτη φάση της Μαθητικής Συνάντησης, «Conseil des Jeunes Citoyens», και έχει διάρκεια
50 λεπτών. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι Μαθητές-Ομιλητές γνωρίζονται με τα υπόλοιπα
άτομα της Ομάδας Επιχειρηματολογίας τους και επεξεργάζονται από κοινού το θέμα που τους έχει
ανατεθεί. Οι ομάδες κατανέμονται σε διαφορετικές αίθουσες και εργάζονται υπό την επίβλεψη
των Μαθητών-Μεντόρων, των Γραμματέων, των Αγγελιαφόρων και των Χρονομετρών.
Η Φάση Προθέρμανσης εξυπηρετεί τη γνωριμία των Μαθητών-Ομιλητών κάθε Ομάδας
Επιχειρηματολογίας, δεδομένου ότι προέρχονται από διαφορετικά σχολεία. Οφείλουν να
ανταλλάξουν τις γνώσεις και τις απόψεις τους πάνω στη θέση της Ομάδας τους, να συμφωνήσουν
στις ομιλίες που θα παρουσιάσουν, να καταλήξουν στη σειρά με την οποία θα μιλήσουν, αλλά και
να προβλέψουν τα αντεπιχειρήματα της αντίπαλης ομάδας.
2. ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (Διττός Λόγος )
Στους Ημιτελικούς Αγώνες, οι Μαθητές-Ομιλητές καλούνται να συνεργαστούν μεταξύ τους και
μέσα στην Ομάδα τους, ενώ συγχρόνως προάγουν τις προσωπικές τους απόψεις και την ατομική
τους θέση, προκειμένου να διακριθούν για τον Τελικό και να διαγωνιστούν στο αγώνισμα του
Προτρεπτικού Λόγου. Οι αγώνες διεξάγονται στις Αίθουσες του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» και οι
Μαθητές-Ομιλητές βρίσκονται στις Ομάδες Επιχειρηματολογίας τους ανά Θέμα και διαγωνίζονται
μπροστά στους Κριτές.
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Κάθε ομάδα παρουσιάζει τη θέση της και συναγωνίζεται την αντίπαλη ομάδα στο ίδιο θέμα, αλλά
με αντίθετη θέση.
Η δεύτερη φάση της Μαθητικής Συνάντησης, «Conseil des Jeunes Citoyens», δεν ξεπερνάει τη
συνολική διάρκεια των 70 λεπτών. Οι Ομάδες Επιχειρηματολογίας διαγωνίζονται ταυτόχρονα, σε
διαφορετικές αίθουσες, και υποχρεούνται να εξαντλήσουν τον χρόνο του αγωνίσματος.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Δικαίωμα και υποχρέωση λόγου έχουν όλοι οι Μαθητές-Ομιλητές.



Κανείς δεν έχει δικαίωμα να διακόψει μια ομιλία ή να παρέμβει σε αυτήν.



Ένας Μαθητής-Ομιλητής μπορεί να ζητήσει τον λόγο, σηκώνοντας το χέρι του.



Μόνο οι Κριτές έχουν δικαίωμα να του δώσουν τον λόγο.



Στην έναρξη των Αγώνων, οι Κριτές ανακοινώνουν το Θέμα Ομιλίας και καλούν ονομαστικά
τους Μαθητές-Ομιλητές των δύο αντίπαλων Ομάδων Επιχειρηματολογίας.



Οι Αγώνες ξεκινούν με μια Ομιλία Θέσης και μια Ομιλία Αντίθεσης, στις οποίες κάθε ομάδα
ορίζει τη θέση της.



Κάθε ομιλία διαρκεί από 1 έως 5 λεπτά.



Ακολουθούν οι παρουσιάσεις των απόψεων από τους Μαθητές-Ομιλητές των δύο Ομάδων
αντίστοιχα, διατηρώντας την εναλλαγή Θέση-Αντίθεση.



Οι ερωτήσεις μεταξύ αντίπαλων Μαθητών-Ομιλητών επιτρέπονται, όχι όμως ο διάλογος.



Κατά τη διάρκεια των Ομιλιών, οι Κριτές βαθμολογούν ατομικά τους Μαθητές-Ομιλητές,
συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο με την Κλίμακα Αξιολόγησης.



Οι Κριτές έχουν το δικαίωμα να θέσουν ερώτηση στην ομάδα ή σε έναν Μαθητή-Ομιλητή.



Μετά το τέλος του Ημιτελικού Αγώνα, ανακοινώνονται οι Μαθητές-Ομιλητές που έχουν
διακριθεί, με βάση την τελική βαθμολογία των Κριτών. Έτσι, ορίζονται τα ζευγάρια που
συμμετέχουν στον Τελικό : δύο μαθητές ανά Θέμα Ομιλίας , ένας Μαθητής-Ομιλητής της
ομάδας Θέσης και ένας της ομάδας Αντίθεσης.
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Την ευθύνη για την τήρηση των χρόνων έχουν οι Χρονομέτρες.
Αν υπάρξουν ερωτήσεις επί της διαδικασίας, οι Μαθητές – Ομιλητές μπορούν να τις απευθύνουν
στους Κριτές, ζητώντας τον λόγο.
3. ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ (Προτρεπτικός Λόγος)
Στην τελική φάση της Μαθητικής Συνάντησης, «Conseil des Jeunes Citoyens», οι ΜαθητέςΟμιλητές αγωνίζονται στα αντίπαλα ζευγάρια, που έχουν προκύψει από τους Ημιτελικούς Αγώνες
του Διττού Λόγου, με βάση τη βαθμολογία των Κριτών.
Ο Τελικός Αγώνας Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας της Μαθητικής Συνάντησης, «Conseil des Jeunes
Citoyens», έχει μέγιστη διάρκεια 50 λεπτών. Τα αντίπαλα ζευγάρια των Τελικών Αγώνων
παρουσιάζονται ανά Θέμα και απευθύνονται στους παρευρισκόμενους Μαθητές-Ομιλητές, τους
Μαθητές-Μέντορες, τους Κριτές και το κοινό, με σκοπό να τους πείσουν, χρησιμοποιώντας τις
τεχνικές του Προτρεπτικού Λόγου.
ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Είναι ένα ατομικό αγώνισμα σε μορφή Ομιλίας πάνω στο Θέμα που έχει επιλέξει κάθε ΜαθητήςΟμιλητής για τον Διττό Λόγο. Σκοπός των Μαθητών-Ομιλητών είναι να πείσουν τους
παρευρισκόμενους, ώστε να υιοθετήσουν τις απόψεις τους και, ενδεχομένως, να διαμορφώσουν
τη συμπεριφορά τους. Η Ομιλία τους είναι προσχεδιασμένη, έχει επεξηγηματικό και ενθουσιώδη
χαρακτήρα.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ


Μετά τη λήξη των Ημιτελικών, οι Μαθητές-Ομιλητές που έχουν διακριθεί έχουν 20 λεπτά
χρόνο προετοιμασίας για τον Τελικό. Η προετοιμασία τους γίνεται σε μια αίθουσα που
φυλάσσεται από δύο Αγγελιαφόρους και έναν Χρονομέτρη, ενώ παρευρίσκονται μόνο
Μαθητές-Μέντορες και Γραμματείς.



Με τη λήξη αυτού του χρόνου, οι Μαθητές-Ομιλητές επιστρέφουν στην Αίθουσα του Τελικού.



Οι Κριτές ανακοινώνουν το Θέμα Ομιλίας και καλούν ονομαστικά τους δύο αντίπαλους
Μαθητές-Ομιλητές.



Οι Μαθητές-Ομιλητές εκφωνούν την ομιλία τους.
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Κάθε Ομιλία έχει υποχρεωτική διάρκεια 5 λεπτών.



Κατά τη διάρκεια των Ομιλιών, οι Κριτές βαθμολογούν ατομικά τους Μαθητές-Ομιλητές,
συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο με την Κλίμακα Αξιολόγησης.



Κανείς δεν έχει δικαίωμα ερώτησης.



Συγχρόνως, οι καθηγητές, μαθητές και μέντορες ψηφίζουν ανώνυμα και μυστικά εκείνον τον
Μαθητή-Ομιλητή από τους δύο υποψηφίους που θεωρούν περισσότερο πειστικό.



Με τη λήξη όλων των Ομιλιών, οι Αγγελιαφόροι συλλέγουν τα ψηφοδέλτια και τα παραδίδουν
στη Γραμματεία, για να γίνει η καταμέτρησή τους.



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

Την ευθύνη για την τήρηση των χρόνων έχουν οι Χρονομέτρες.
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