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Σύνδεσμος Φιλολόγων Ρεθύμνου
Μαρκέλου και Σάθα
(κτήριο Πειραματικού Λυκείου)
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Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Βαγγέλης Βασσάλος: 6973373544
Φώτης Παπαδόπουλος: 6977263763

Προς:
1. Όλες τις σχολικές μονάδες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
(μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης)
2. Υπευθύνους Σχολικών
Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ηρακλείου,
Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων
Κοιν:
Π.Δ.Ε. Κρήτης, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Ενημερωτικό σημείωμα

Παγκρήτιοι Μαθητικοί Αγώνες Ρητορικής Τέχνης
Καλή χρονιά σε όλους!
Στα πλαίσια της προετοιμασίας για τη διεξαγωγή των 3ων Παγκρήτιων Μαθητικών
Αγώνων Ρητορικής Τέχνης, για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι θα
διεξαχθούν διαδικτυακά το Σαββατοκύριακο 17-18 Απριλίου 2021, θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5-2-2021, ώρα 17:30-20:30, η τρίτη διαδικτυακή
επιμορφωτική συνάντηση από την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της
Ρητορικής στην Εκπαίδευση, με τη συμμετοχή μαθητών από όλη την Ελλάδα.
Στο πρώτο μέρος θα παρακολουθήσουμε ένα εργαστήριο δημιουργικής σκέψης και
αυθόρμητου λόγου, από την ομάδα επιμόρφωσης της Ένωσης Ρητορικής, που αφορά
την παραγωγή επιχειρημάτων με τεχνικές παραγωγής ιδεών. Στο β΄ μέρος θα
ακούσουμε τον κ. Miha Andric, εκπαιδευτή ρητορικής, ο οποίος θα μιλήσει για το
debate και το χτίσιμο επιχειρηματολογίας, και θα δεχτεί ερωτήσεις από τους
συμμετέχοντες. Θα ακολουθήσει συζήτηση, ανταλλαγή υλικού και θεμάτων.
Μέχρι στιγμής είναι αρκετά ενθαρρυντική η συμμετοχή σχολείων και από τους 4
νομούς της Κρήτης, με κριτές και μαθητές για όλα τα αγωνίσματα. Μπορούν ακόμη,
όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στους Παγκρήτιους Αγώνες ή και
να προσθέσουν περισσότερους συμμετέχοντες. Θα ακολουθήσει νεώτερη
ανακοίνωση για να δηλώσουν οι υπεύθυνοι καθηγητές τα ονόματα των μαθητών που
θα λάβουν μέρος στα Ατομικά Αγωνίσματα.
Παρατίθενται για υπενθύμιση οι σύνδεσμοι στους οποίους μπορούν οι
ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τη συμμετοχή τους στους Παγκρήτιους Αγώνες. Όσοι

συμπληρώσουν τις φόρμες, θα λαμβάνουν ενημερωτικό υλικό για την προετοιμασία
των Αγώνων καθώς και τους συνδέσμους για την παρακολούθηση των
επιμορφωτικών συναντήσεων.
Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στους Αγώνες με μαθητές και κριτές
πρέπει
να
συμπληρώσουν
την
ακόλουθη
φόρμα:
https://forms.gle/hR6dcoJ67DeayQvq6.
Στο ομαδικό αγώνισμα των Διττών Λόγων μπορούν να δηλωθούν και μεμονωμένοι
μαθητές και θα ενταχθούν σε ομάδες με μαθητές άλλων σχολείων. Όσοι επιθυμούν να
λάβουν μέρος στους Αγώνες Επιχειρηματολογίας/debate #ClimateOfChange πρέπει
να
εγγραφούν
και
ατομικά
μέσω
της
ηλεκτρονικής
φόρμας
https://forms.gle/rLhbah585tkCXZGT6.
Για τη συμμετοχή των μαθητών στις διαδικτυακές συναντήσεις και τους Αγώνες είναι
απαραίτητη η συναίνεση των γονέων-κηδεμόνων μέσω υπεύθυνης δήλωσης/φόρμας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παρακολουθείτε την Ιστοσελίδα στο
facebook του Δικτύου Ρητορικής Κρήτης και του Προγράμματος #ClimateofChange.

Συνεχίζουμε διαδικτυακά και… Παραμένουμε συντονισμένοι!

Σύνδεσμος Φιλολόγων Ρεθύμνου

