
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-22 
 

• Συμμετοχή του Π.Γ.Ε.Σ.Σ. σε εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια 

Ημέρα της Ελληνικής Γλώσσας  

 

 
Το ΠΓΕΣΣ συμμετείχε με έναν μαθητή της Γ΄τάξης, από τον Όμιλο Ρητορικής, σε 
εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής γλώσσας, που 

οργάνωσαν διαδικτυακά τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, την Τετάρτη 9 Μαρτίου (το 

απόγευμα), με τίτλο: «It’s not Greek to me… Ελληνική, μια γλώσσα που μας 

ενώνει». 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ca' Foscari της 

Βενετίας με κεντρικές ομιλήτριες τις κ. Caterina Carpinato και Ευγενία Λιοσάτου, 

καθηγήτριες Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο εν λόγω πανεπιστήμιο.  
Έλληνες μαθητές συνομίλησαν στα Ελληνικά με Ιταλούς φοιτητές που σπουδάζουν 

την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να αναδείξει τον 
υπερτοπικό και διαχρονικό χαρακτήρα της γλώσσας μας ως κύριο συστατικό της 
Παγκόσμιας Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.  

Εκτός από μαθητές των Εκπαιδευτήριων Δούκα, συμμετείχαν κι άλλοι μαθητές από 
δημόσια σχολεία του Δικτύου Συνδεδεμένων Σχολείων της Unesco. Τα παιδιά 

υπέβαλαν ερωτήσεις στους Ιταλούς καθηγητές και φοιτητές για τη σημασία της 
ελληνικής γλώσσας στον σύγχρονο κόσμο, τη θέση της σε σχέση με τις υπόλοιπες 
«δημοφιλείς» γλώσσες, τα «greeklish», τη διαχρονικότητα της γλώσσας των 

ελληνόφωνων χωριών της Καλαβρίας, κ.ά. Ακούστηκαν επίσης τραγούδια από τα 
χωριά αυτά που ερμήνευσε η απόφοιτος των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, Ναταλία  

Κωτσάνη, μέλος του συγκροτήματος των Encardia. Η εκδήλωση σημείωσε σημαντική 
επιτυχία. 
 

• Συμμετοχή μαθητών του Ομίλου Ρητορικής στον 4ο 

Διαγωνισμό  Εικονικών Δικών "Πρωταγορας"  

 
Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό "ΑΦΙΞΙΣ".  

Το σχολείο μας πήρε μέρος με δύο πενταμελείς ομάδες στον στον  προκριματικό γύρο 
στις 19 και 20 Μαρτίου και κατάφερε να προκριθεί στον τελικό στις 2 και 3 Απριλίου 
2022.  

 

• Συμμετοχή του σχολείου στο Μαθητικό Συμπόσιο της Unesco 

 
Το σχολείο μας συμμετείχε με μαθητές από τους Ομίλους Ρητορικής και Εικαστικών 
με υπεύθυνες καθηγήτριες την κα Ελ. Γκόνου, την κα Χρ. Παπαδάκη, την κα Αικ. 

Γκότση και την κα Αντ. Ξενάκη.  
 

• Συμμετοχή του σχολείου στους 3ους  Διασχολικούς Αγώνες Δημιουργικού 

Λόγου 

 
Το σχολείο μας συμμετείχε με δύο μαθητές από τον Όμιλο Ρητορικής στους Αγώνες 
που οργανώθηκαν από το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία με 

την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση στις 2 
Απριλίου 2022. 



 

• Συμμετοχή του σχολείου στους 6ους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής 

Τέχνης Γυμνασίου «ΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΤΙ-ΡΗΣΕΙΣ» 

 

Σε αυτούς συμμετείχαν 27 γυμνάσια, 240 μαθητές/ τριες και 65 κριτές / εκπαιδευτικοί. 
Η εκδήλωση έγινε με την αρωγή του  Δήμου Παλαιού Φαλήρου και την επιστημονική 

υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην 
Εκπαίδευση και του Διαπανεπιστημιακού – Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΔΕ – ΕΚΠΑ,"Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου 

και Εκπαίδευση». 
Το σχολείο μας συμμετείχε με οκτώ μαθητές σε δύο αγωνίσματα, τον Αυθόρμητο Λόγο 

και τους Διττούς Λόγους και πέτυχε σημαντικές διακρίσεις. 
 
Στον Όμιλο Ρητορικής όπως και στην τάξη συζητήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της 

χρονιάς και έγιναν σχετικές δράσεις στα θέματα: 

 

1. Δικαιώματα του παιδιού (προβολή της ταινίας Το σκασιαρχείο, του Jean-Paul Le 
Chanois 

2. Θέση της γυναίκας σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους στόχους (5 και 10) 
3. Μηδενική φτώχεια και πείνα 
4. Ειρήνη – πόλεμος 

5. Ποιοτική εκπαίδευση 
6. Καλή υγεία και ευημερία 

7. Ζωή στο νερό και στην ξηρά 
8. Δικαιώματα των ζώων 

 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία, αφού ενημερώθηκαν πάνω σε αυτά, να συμμετάσχουν 
σε ρητορικά αγωνίσματα (Αυθόρμητο Λόγο και Διττούς Λόγους) με σχετικά θέματα.  

 
 
 

 
 


