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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

«CONSEIL DES JEUNES CITOYENS» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» Θεσσαλονίκης έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στην 9η Μαθητική Συνάντηση 

Δημόσιου Λόγου στα Γαλλικά, «Conseil des Jeunes Citoyens», που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του 

Κολεγίου, το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022. 

 

Η Μαθητική Συνάντηση, «Conseil des Jeunes Citoyens», έχει καθιερωθεί ως Διαγωνισμός Δημόσιου 

Λόγου στη γαλλική γλώσσα, με την έγκριση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, της ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, με αριθμό πρωτοκόλλου : Φ15/90366/Δ2 και ημερομηνία 23/7/2021. 

 

Η Μαθητική Συνάντηση, «Conseil des Jeunes Citoyens», προσομοιώνει μια Ανοιχτή Συνεδρίαση Δημοτών, 

τοποθετεί τους μαθητές σε ρόλο ενεργού πολίτη και τους ωθεί να εφαρμόσουν τεχνικές δημόσιου 

λόγου: Αυθόρμητου και Προσχεδιασμένου Μονόλογου, Διττού και Προτρεπτικού Λόγου. Σε αυτό το 

πλαίσιο και ακολουθώντας τη λογική του Honoré de Balzac: «Από τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις των 

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

δύναμη του λόγου τους και τις γνώσεις τους στη γαλλική γλώσσα. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Μαθητική Συνάντηση, «Conseil des Jeunes Citoyens», έχουν οι μαθητές 

Γυμνασίων και Α’ Β’ τάξεων Γ.Ε.Λ, Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων, που έχουν γνώσεις γαλλικής 

γλώσσας επιπέδου Α2 – Β2. Τις Μαθητικές Συναντήσεις παρακολουθούν σχολικοί σύμβουλοι, 

εκπαιδευτικοί, γονείς, φοιτητές, Ακαδημαϊκοί των Ανώτερων Ιδρυμάτων της Θεσσαλονίκης και 

εκπρόσωποι της Γαλλοφωνίας. 

 

Η 9η Μαθητική Συνάντηση, «Conseil des Jeunes Citoyens», θα διεξαχθεί το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022, 

από τις 09:00 μέχρι τις 16:30.  

 

Όλοι οι συμμετέχοντες, μαθητές και καθηγητές, θα παραλάβουν την απαραίτητη γραφική ύλη και τη 

Βεβαίωση Συμμετοχής και οι Μαθητές - Ομιλητές που θα διακριθούν θα λάβουν τα Βραβεία «Jeune 

Citoyen», «Jeune Orateur» και «Prix de mérite». Τέλος, η μετακίνηση και η δαπάνη των μαθητών και 

των συνοδών καθηγητών γίνεται χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. 

 



ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ» 

 

Η ενασχόλησή μας με την Επιχειρηματολογία και τον Ρητορικό Λόγο, η αγάπη μας για τη γαλλική γλώσσα, 

η πεποίθηση ότι η γνώση της είναι αυθεντική και, κυρίως, ο ενθουσιασμός των μαθητών μας είναι τα 

κίνητρα πραγματοποίησης της Μαθητικής Συνάντησης, «Conseil des Jeunes Citoyens». Επιθυμούμε να 

μοιραστούμε τα παραπάνω με τα σχολεία που προσφέρουν στους μαθητές τους τις ευκαιρίες και το 

πλαίσιο που τους επιτρέπουν να εξελίσσονται και να θέτουν νέους στόχους. 

 

Σας καλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» www.delasalle.org, όπου θα 

βρείτε σε ελεύθερη διάθεση όλο το ενημερωτικό υλικό : την Πρόσκληση Συμμετοχής, τον Κανονισμό 

λειτουργίας, τα Θέματα, τις Δηλώσεις Συμμετοχής και Επιλογής Θεμάτων, την Πολυμεσική άδεια και το 

Πρόγραμμα.  

 

Για κάθε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και 

της Μαθητικής Συνάντησης, κ. Ντίνα Μαριβίδου, ΠΕ05, στο email: nmarividou@delasalle.gr και στο 

τηλέφωνο του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ»: 23.10.67.32.52. 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 

 

Ντίνα Μαριβίδου        Ιωάννης Παπαδόπουλος 

Η Υπ. Τμήματος Γαλλικών Σπουδών      Ο Γεν. Διευθυντής του Κολεγίου 
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