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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

«CONSEIL DES JEUNES CITOYENS» 

 

 

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, 

ώστε να διακριθούν και να λάβουν τα Βραβεία «Jeune Citoyen», «Jeune Orateur» και «Prix de 

mérite».  

 

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

Α’, Β’, Γ’ τάξεων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Α’ Β’ Λυκείου των Δημόσιων και 

Ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Ελλάδας, 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 μαθητές και οι καθηγητές θα παραλάβουν Βεβαίωση 

Συμμετοχής.  

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

1. Καμία οικονομική υποχρέωση δεν επιβαρύνει τους συμμετέχοντες μαθητές. 

2. Η 9η Μαθητική συνάντηση Δημόσιου Λόγου στα γαλλικά, «Conseil des Jeunes Citoyens», 

δεν σχετίζεται με εμπορικούς ή άλλους διαφημιστικούς σκοπούς. 

3. Ο φορέας διοργάνωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να διασφαλίσει τα προσωπικά 

δεδομένα των συμμετεχόντων όπως αυτά ορίζονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

Νομοθεσία. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

 Τα σχολεία, που δείχνουν ενδιαφέρον για τη Μαθητική Συνάντηση, «Conseil des Jeunes 

Citoyens», υποχρεούνται :  

1. να στείλουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση Συμμετοχής στη Δ.Δ.Ε στην οποία ανήκουν, 

2. να στείλουν ηλεκτρονικά τις Δηλώσεις Επιλογής Θέματος και την Πολυμεσική Άδεια 

των Μαθητών-Ομιλητών στη Γραμματεία της Μαθητικής Συνάντησης, «Conseil des 

Jeunes Citoyens»,  του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» : cjc@delasalle.gr  

 

 Δηλώσεις  θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021. 

 

 Κάθε σχολείο δικαιούται να δηλώσει :  

μέχρι δώδεκα συμμετοχές Μαθητών-Ομιλητών ανά αγώνισμα,   

τους Μαθητές-Μέντορες που διαθέτει και  

2 Κριτές  

 

 Στη Μαθητική Συνάντηση, «Conseil des Jeunes Citoyens», οι Μαθητές-Ομιλητές διαγωνίζονται 

υποχρεωτικά στο αγώνισμα δημόσιου λόγου που έχουν σημειώσει στη Δήλωση Επιλογής 

Θεμάτων. 

 

 Στο αγώνισμα του Μονόλογου, η κατανομή των μαθητών γίνεται σύμφωνα με τη δήλωσή τους.  

 

 Στο αγώνισμα της Επιχειρηματολογίας – Αντιλογίας, η κατανομή των Μαθητών-Ομιλητών στις 

Ομάδες γίνεται με βάση τις προεπιλογές των σχολείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή, έτσι 

ώστε να υπάρχουν μαθητές από διαφορετικά σχολεία σε κάθε Ομάδα.  

 

 Η οργανωτική επιτροπή δεσμεύεται να τηρήσει, στον βαθμό του δυνατού, τις επιλογές των 

Μαθητών-Ομιλητών και να προβεί στην έγκαιρη ηλεκτρονική ενημέρωση της τελικής ανάθεσης 

των θεμάτων στις ομάδες των σχολείων που συμμετέχουν στη Μαθητική Συνάντηση.  

 

 Οι καθηγητές που είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία των μαθητών, μπορούν να βρουν σε 

ελεύθερη διάθεση, στην ιστοσελίδα του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» http://www.delasalle.gr/, την 

Πρόσκληση Συμμετοχής, τον Οδηγό Προετοιμασίας, τα Θέματα, τις Δηλώσεις Συμμετοχής και 

Επιλογής Θεμάτων, την Πολυμεσική Άδεια και το Πρόγραμμα. 

 

 Οι καθηγητές που συνοδεύουν τους μαθητές στη Μαθητική Συνάντηση, «Conseil des Jeunes 

Citoyens», είναι υπεύθυνοι για την ευπρέπεια των μαθητών τους, καθώς και για την τήρηση 

του κανονισμού.  

 

mailto:cjc@delasalle.gr
http://www.delasalle.gr/
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ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΜΟΝΟΛΟΓΟΥ 

Είναι ένας αυτοσχέδιος λόγος, διάρκειας 1 έως 5 λεπτά, που στηρίζεται στη συνειρμική έκφραση. 

Η Μαθητική Συνάντηση, «Conseil des Jeunes Citoyens», απευθύνεται σε μαθητές που έχουν 

γνώσεις γαλλικών επίπεδου Α2. Οι Μαθητές-Ομιλητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο 

αγώνισμα του Μονόλογου επιλέγουν ένα από τα θέματα που έχουν ανακοινωθεί από την 

Οργανωτική Επιτροπή του «Conseil des Jeunes Citoyens» με τη Δήλωση Επιλογής Θέματος  και 

διαγωνίζονται σε δύο γύρους :  

 

1. Ακρόαση - Προσχεδιασμένος Μονόλογος  

2. Τελικός Αγώνας - Αυθόρμητος Μονόλογος 

 

Σκοπός του Μαθητή-Ομιλητή είναι να εκφράσει την ατομική του άποψη σε έναν οργανωμένο 

λόγο, που χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και ζωντάνια.  

 

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 και 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  

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Είναι ένα ατομικό αγώνισμα σε μορφή Ομιλίας πάνω στο Θέμα που έχει επιλέξει κάθε Μαθητής-

Ομιλητής 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.  
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΜΟΝΟΛΟΓΟΥ 

1. ΑΚΡΟΑΣΗ (Προσχεδιασμένος Μονόλογος) 

 Οι Μαθητές-Ομιλητές διαγωνίζονται μπροστά στην Κριτική Επιτροπή ανά θέμα, με αλφαβητική 

σειρά και σύμφωνα με τη δημοσιευμένη λίστα συμμετεχόντων.  

 Όταν ολοκληρώσουν τον Προσχεδιασμένο Μονόλογό τους, παραμένουν στην Αίθουσα και 

κάθονται στις θέσεις που έχουν προβλεφθεί για το Ακροατήριο.   

 Από την Ακρόαση διακρίνονται εννιά Μαθητές-Ομιλητές, τρεις μαθητές από κάθε θέμα, και 

ανακοινώνονται στο Ακροατήριο από την Κριτική Επιτροπή. 

 

2. ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΟΝΟΛΟΓΟΥ  (Αυθόρμητος Μονόλογος) 

 Μετά τη λήξη της Ακρόασης, οι Μαθητές-Ομιλητές που έχουν διακριθεί λαμβάνουν το 

άγνωστο θέμα  του Αυθόρμητου Μονόλογου, που ανταποκρίνεται στη θεματική του γνωστού 

θέματος της Ακρόασης, και έχουν 20 λεπτά χρόνο προετοιμασίας για τον Τελικό. Η 

προετοιμασία τους γίνεται σε μια αίθουσα που φυλάσσεται από δύο Αγγελιοφόρους-

Χρονομέτρες και παρευρίσκονται Μαθητές-Μέντορες και Γραμματείς.  

 Αντίστοιχα με τα θέματα της Ακρόασης, δίνονται τα άγνωστα θέματα του Τελικού και οι 

Μαθητές-Ομιλητές διαγωνίζονται στη θεματική που είχαν επιλέξει.  

 

ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΝΤΙΛΟΓΙΑΣ 

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 και των Αγγελιοφόρων-Χρονομετρών.  

 

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», οι Μαθητές-

Ομιλητές βρίσκονται στις Ομάδες Επιχειρηματολογίας τους ανά Θέμα και διαγωνίζονται μπροστά 

στους Κριτές. 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.  
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 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.  

 Μόνον 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.  

 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 Μαθητές-

Ομιλητές 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.  

 

 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 Αγγελιοφόρους-Χρονομέτρες και παρευρίσκονται Μαθητές-Μέντορες και 

Γραμματείς.  

 Με τη λήξη αυτού του χρόνου, οι Μαθητές-Ομιλητές επιστρέφουν στην Αίθουσα του Τελικού. 
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 Οι Κριτές ανακοινώνουν  το Θέμα Ομιλίας και καλούν  ονομαστικά τους δύο αντίπαλους 

Μαθητές-Ομιλητές, οι οποίοι εκφωνούν την ομιλία τους.  

 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 Αγγελιοφόροι 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.  

 

Μαθητής σε ρόλο Μέντορα : 

Είναι μαθητής που έχει διακριθεί με το βραβείο «Jeune Citoyen», «Jeune Orateur» ή «Prix de 

mérite» των προηγούμενων Μαθητικών Συναντήσεων, «Conseil des Jeunes Citoyens». Έχει 

αποδεδειγμένη εμπειρία από Αγώνες Δημόσιου Λόγου και ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της 

γαλλικής γλώσσας. Συμμετέχει στην ομάδα σύνταξης των θεμάτων, βοηθάει, στηρίζει και 

ενθαρρύνει τους μαθητές-Ομιλητές, παρέχοντάς τους πληροφορίες σχετικές με την προετοιμασία 

τους, πριν από τους Αγώνες, αλλά και  με την παρουσία τους, κατά τη διάρκεια της Μαθητικής 

Συνάντησης, «Conseil des Jeunes Citoyens». Τέλος, συμμετέχει σαν Κριτής στους Τελικούς.  

 

Μαθητής σε ρόλο Ομιλητή :  

Έχει προετοιμάσει το θέμα που του έχει ανατεθεί, με βάση την προεπιλογή του. Ανάλογα με το 

αγώνισμα που έχει επιλέξει, συμμετέχει, υποχρεωτικά, σε όλες τις φάσεις της Μαθητικής 

Συνάντησης, «Conseil des Jeunes Citoyens».  

 

Μαθητής σε ρόλο Αγγελιοφόρου-Χρονομέτρη :  

Χειρίζεται το χρονόμετρο και είναι υπεύθυνος για την τήρηση του χρόνου που έχει οριστεί για τις 

Ομιλίες. Οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τους Μαθητές-Ομιλητές για τη λήξη του διαθέσιμου 

χρόνου. Έχει την ευθύνη της φύλαξης των Αιθουσών για όλα τα αγωνίσματα, παραλαμβάνει τη 

βαθμολογία των Κριτών για κάθε Μαθητή-Ομιλητή και την παραδίδει στη Γραμματεία. Αφού 

παραλάβει την τελική βαθμολογία από τη Γραμματεία, την παραδίδει στους Κριτές.  

Κατά τη διάρκεια του Τελικού Αγώνα Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας, έχει την ευθύνη για το 

μοίρασμα, τη συλλογή των ψηφοδελτίων  και την παράδοσή τους στη Γραμματεία.  
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Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μαθητών σε ρόλο Μέντορα, Ομιλητή, Αγγελιοφόρου- 
Χρονομέτρη.  

 Η Μαθητική Συνάντηση, «Conseil des Jeunes Citoyens», είναι ένας Διαγωνισμός που διεξάγεται 

σε σχολικό περιβάλλον. Επομένως, ο σχολικός κανονισμός ισχύει και εφαρμόζεται απόλυτα.  

 Απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνεύματος και το κάπνισμα. Το ντύσιμο πρέπει να είναι 

ευπρεπές.   

 Κάθε μαθητής οφείλει να διαβάσει τον Κανονισμό Διεξαγωγής. Η συμμετοχή του στη 

Μαθητική Συνάντηση, «Conseil des Jeunes Citoyens», προϋποθέτει ότι τον αποδέχεται.  

 Κάθε μαθητής θα λάβει την ημέρα της Μαθητικής Συνάντησης, «Conseil des Jeunes Citoyens», 

ένα καρτελάκι συνεδρίου με το όνομά του και τη βεβαίωση συμμετοχής.  

 Οι συμμετέχοντες οφείλουν να φορούν συνεχώς το καρτελάκι με τα στοιχεία τους, ώστε να 

διευκολύνουν την επικοινωνία και τη συνεργασία.  

 Κάθε μαθητής μπορεί να συμμετέχει μόνο σε ένα αγώνισμα.   

 Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο χειρόγραφες γραπτές σημειώσεις, τις οποίες 

πρέπει να έχουν φροντίσει να φέρουν μαζί τους.  

 Δεν θα υπάρξει δυνατότητα αναπαραγωγής φωτοτυπιών και απαγορεύεται απόλυτα η χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων και κινητών τηλεφώνων, σε όλη τη διάρκεια της Μαθητικής Συνάντησης, 

«Conseil des Jeunes Citoyens».  

 Οι μαθητές, σε ρόλο Μέντορα και Αγγελιοφόρου-Χρονομέτρη, οφείλουν να είναι τυπικοί, 

διακριτικοί και εχέμυθοι.  

 

Κοινό :  

Αποτελείται από μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, κριτές και καλεσμένους που έχουν ενδιαφέρον 

για τη Μαθητική Συνάντηση, «Conseil des Jeunes Citoyens», και έχουν δικαίωμα να 

παρακολουθήσουν τους Τελικούς Αγώνες. Στον Τελικό Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας, ψηφίζουν 

για την τελική διάκριση οι εγγεγραμμένοι μαθητές στο «Conseil des Jeunes Citoyens»,  οι 

καθηγητές τους, οι κριτές και οι εκπρόσωποι της Γαλλοφωνίας.  

Αυτή η ψήφος συνυπολογίζεται κατά 30% στη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής.  

 

Γραμματεία : 

Υποδέχεται τους Μαθητές-Ομιλητές, τους καταγράφει, τους δίνει τις κάρτες με τα στοιχεία τους 

και τη Βεβαίωση Συμμετοχής. Επίσης, τους κατευθύνει στους χώρους διεξαγωγής των 

αγωνισμάτων της Μαθητικής Συνάντησης, «Conseil des Jeunes Citoyens». Έχει την ευθύνη του 

μέσου όρου βαθμολογίας για τους Αγώνες.  

 

Κριτές:  

Αποτελούνται από προσωπικότητες της γαλλικής γλώσσας και της Γαλλοφωνίας, καθηγητές 

γαλλικής γλώσσας, Μαθητές-Μέντορες, αποφοίτους του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», των σχολείων που 
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συμμετέχουν στη Μαθητική Συνάντηση, «Conseil des Jeunes Citoyens», και έχουν αποδεδειγμένη 

εμπειρία σε ανάλογα μαθητικά συνέδρια ή αγώνες επιχειρηματολογίας.  

Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρεις Κριτές.  

Στους Τελικούς του Μονόλογου και της Επιχειρηματολογίας-Αντιλογίας, η Κριτική Επιτροπή 

αποτελείται από τέσσερις Κριτές, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον ένας Μαθητής-Μέντορας. 

Σε κάθε αγώνισμα, η σύσταση της Κριτικής Επιτροπής διαφοροποιείται.  

 

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των Κριτών  

 Βαθμολογούν κάθε Μαθητή-Ομιλητή ατομικά, συμπληρώνουν εγκαίρως το Έντυπο 

Αξιολόγησης και το παραδίδουν στον Αγγελιοφόρο-Χρονομέτρη, για να το μεταφέρει στη 

Γραμματεία.  

 Διευθύνουν  τον Αγώνα, δίνουν τον λόγο σε κάθε Μαθητή-Ομιλητή, φροντίζουν να τηρούνται 

οι Κανόνες Διεξαγωγής και να επαναφέρουν την τάξη.  

 Έχουν  το δικαίωμα να θέτουν ερωτήσεις στο αγώνισμα του Διττού Λόγου.  

 Δεν έχουν το δικαίωμα να θέτουν ερωτήσεις στο αγώνισμα του Μονόλογου.  

 Μεταφέρουν στην Οργανωτική Επιτροπή όποιο ζήτημα προκύψει, με γραπτό σημείωμα, μέσω 

του Αγγελιοφόρου-Χρονομέτρη.  

 Οι Κριτές που γνωρίζουν προσωπικά κάποιον διαγωνιζόμενο μαθητή οφείλουν να 

ενημερώσουν την Οργανωτική Επιτροπή και να ζητήσουν αντικατάσταση. Σε αντίθετη 

περίπτωση, διακινδυνεύουν τον αποκλεισμό και την απόρριψη του διαγωνιζόμενου.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση γίνεται με γνώμονα την αξιοκρατική αντιμετώπιση και την ενίσχυση της 

προσπάθειας των διαγωνιζόμενων μαθητών σε ρόλο δημότη-ομιλητή. Τα Κριτήρια Αξιολόγησης 

σέβονται το Ενιαίο Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και είναι διαφορετικά για τον Μονόλογο, 

τον Διττό και τον Προτρεπτικό Λόγο.  

 

Έντυπο της Κλίμακας Αξιολόγησης :  

Συμπληρώνεται από την Κριτική Επιτροπή. Τα αποτελέσματα και οι συνολικές βαθμολογίες των 

μαθητών μπορούν να δοθούν μετά το πέρας του διαγωνισμού στους υπεύθυνους καθηγητές.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το αναλυτικό πρόγραμμα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», 

www.delasalle.gr . Επίσης, ανακοινώνεται ηλεκτρονικά στα σχολεία που δηλώνουν συμμετοχή στη 

Μαθητική Συνάντηση, «Conseil des Jeunes Citoyens». 

 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ 

Στην Τελετή Λήξης της Μαθητικής Συνάντησης Δημόσιου Λόγου στα Γαλλικά, « Conseil des Jeunes 

Citoyens», ανακοινώνονται οι νικητές και τους απονέμονται βραβεία. 

 

http://www.delasalle.gr/
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ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ  

1η θέση : τρεις Μαθητές-Ομιλητές παίρνουν το βραβείο «Jeune Citoyen» 

2η θέση : τρεις Μαθητές-Ομιλητές παίρνουν τη διάκριση «Jeune Orateur» 

3η θέση : τρεις Μαθητές-Ομιλητές παίρνουν τη διάκριση «Prix de mérite» 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΤΙΛΟΓΙΑ  

1η θέση : πέντε Μαθητές-Ομιλητές παίρνουν το βραβείο «Jeune Citoyen» 

2η θέση : πέντε Μαθητές-Ομιλητές παίρνουν τη διάκριση «Jeune Orateur» 

3η θέση : πέντε Μαθητές-Ομιλητές παίρνουν τη διάκριση «Prix de mérite» 

 

 

 

 


