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Πεξίιεςε
Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία γίλεηαη κε ζθνπφ λα εμεηάζεη πψο ε ζπκκεηνρή ζε
ζρνιηθνχο καζεηηθνχο αγψλεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ε πξαθηηθφ επίπεδν ε εξγαζία βαζίδεηαη ζηελ
εκπεηξία ηεο δηνξγάλσζεο ησλ ξεηνξηθψλ αγψλσλ, σο θαηλνηφκνπ πξνζέγγηζεο θαη
«θαιήο πξαθηηθήο», πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο ζπλεξγαηηθνχ
θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα.
Λέμεηο-θιεηδηά: Δθπαηδεπηηθή δηνίθεζε, απνδνηηθή δηνίθεζε, ζρνιηθνί αγψλεο, ξεηνξηθνί
αγψλεο
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Partitipation in School Student Contests and Effective School
Administration

Abstract
The aim of this study is to examine how participation in school student contests can
contribute to the effective administration of the school. At a practical level, this
project is based on an empirical organisation of rhetoric speech contests as an
innovative approach and good practice which has a significant role to play in the
development of a collaborative school climate in the school community.

Keywords: Educational administration; efficient; administration; student contests; rhetoric
speech contests.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ην θεθάιαην απηφ θάλνπκε κηα εηζαγσγή ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο,
παξαζέηνπκε ηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλά καο, θαζψο θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηέινο παξαζέηνπκε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία
πξφθεηηαη λα απαληήζνπκε ζην ηέινο.
1.1 Εηζαγσγή
Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία γίλεηαη κε ζθνπφ λα εμεηάζεη πψο ε ζπκκεηνρή ζε
ζρνιηθνχο καζεηηθνχο αγψλεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. ε πξαθηηθφ επίπεδν ε εξγαζία βαζίδεηαη ζηελ
εκπεηξία ηεο δηνξγάλσζεο ησλ ξεηνξηθψλ αγψλσλ, σο θαηλνηφκνπ πξνζέγγηζεο θαη
«θαιήο πξαθηηθήο», πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο ζπλεξγαηηθνχ
θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα.

Εικόνα 1: ρνιηθνί δηαγσληζκνί

ηηο ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ν Γηεπζπληήο, εθηφο απφ ηηο βαζηθέο γλψζεηο
δηνίθεζεο, απαηηείηαη λα έρεη επηπιένλ γλψζεηο θαιήο νξγάλσζεο ηνπ παηδαγσγηθνχ
έξγνπ. Γελ πξέπεη λα είλαη πξνζθνιιεκέλνο ζε κηα ζηελή γξαθεηνθξαηηθή αληίιεςε
θαη ζε αθ’ πςεινχ θαη εμ απνζηάζεσο άζθεζε εμνπζίαο. Αληίζεηα, πξέπεη λα
21

επηδησρζεί απφ ην κέξνο ηνπ ε δεκηνπξγία γλήζησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ, καθξηά απφ
δηαθφξσλ εηδψλ δηακάρεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη λα έρεη σο
ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε θιίκαηνο εξεκίαο γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: καζεηέο, γνλείο, εθπαηδεπηηθνχο. Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο κε
ηνλ νπνίν κπνξεί ν δηεπζπληήο λα ζηξέςεη ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα ζε θάπνηνλ πςειφ
ζηφρν κε έληνλν εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα είλαη νη ζρνιηθνί αγψλεο.
ρνιηθνί αγψλεο είλαη δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο νη καζεηέο δηαγσλίδνληαη
αηνκηθά ή νκαδηθά κε ζθνπφ ηελ εζηθή αληακνηβή. Απφ ηέηνηεο δηαδηθαζίεο νη
καζεηέο θεξδίδνπλ πνιιαπιά. Απνθηνχλ γλψζεηο νη νπνίεο ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηελ
πλεπκαηηθή ηνπο θαιιηέξγεηα θαη απνθηνχλ εζηθέο αμίεο πνπ κπνξνχλ λα
δηακνξθψζνπλ έλαλ αθέξαην ραξαθηήξα. Δπίζεο απνθηνχλ θνηλσληθέο αξρέο νη
νπνίεο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αμηνπξεπή ελζσκάησζή ηνπο ζε θνηλσληθέο
νκάδεο ζήκεξα θαη ζηελ θνηλσλία αξγφηεξα. Σέινο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ςπρηθή
θαη αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο
ηζνξξνπία.
Σν ζχγρξνλν ζρνιείν έρεη, ή ζα έπξεπε λα έρεη, σο ζηφρν ηε δηακφξθσζε καζεηψλελεξγψλ πνιηηψλ «ππνςηαζκέλσλ» γηα φ,ηη ζπκβαίλεη γχξσ ηνπο. Θεσξείηαη πιένλ
αλαγθαία ε ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ παληνεηδψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δέρνληαη θαη
ε θξηηηθή ηνπνζέηεζε απέλαληί ηνπο. Αθφκε, ε απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ηφζν ζε
επίπεδν θξηηηθήο ζθέςεο φζν θαη ζε επίπεδν ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο, θξίλεηαη
απαξαίηεηε γηα ηελ ςπρνζσκαηηθή ηζνξξνπία. Καη βέβαηα, ν πξνθνξηθφο ιφγνο, ζε
κηα γεληά καζεηψλ πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θπξίσο κέζσ γξαπηψλ κελπκάησλ,
έρεη ράζεη ηε ζεκαζία ηνπ, πεξηνξίδνληαο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αιεζηλνχ
«δηαιέγεζζαη». Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ξεηνξηθήο ηέρλεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζε
φια ηα παξαπάλσ.
Ζ δηνξγάλσζε ησλ αγσληζκάησλ ηνπ ξεηνξηθνχ ιφγνπ απνζθνπεί αθξηβψο ζηελ
πξνψζεζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ, δίλνληαο ζηνπο
καζεηέο ηελ επθαηξία λα δηαγσληζηνχλ κέζα ζε έλα απζηεξά θαζνξηζκέλν πιαίζην
θαλφλσλ. Οη θαλφλεο απηνί επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο
ηνπο ζηε ινγηθή δηάξζξσζε ησλ επηρεηξεκάησλ, ηελ πεηζαξρεκέλε ζπλεξγαζία κε
22

ηνπο ζπκπαίθηεο ηνπο θαη ηελ θαινπξναίξεηε θξηηηθή ησλ ζέζεσλ ηεο αληίπαιεο
νκάδαο. Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα νκαδηθά θαη αηνκηθά ξεηνξηθά αγσλίζκαηα,
έρνπλ ηελ επθαηξία λα αμηνπνηήζνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο θαη γισζζηθέο δεμηφηεηέο
ηνπο, λα αλαπηχμνπλ γφληκν δηάινγν θαη λα αξζξψζνπλ ζαθή θαη ηεθκεξησκέλν
ιφγν.
1.2 θνπόο ηεο Δηπισκαηηθήο Εξγαζίαο
Ζ

εξγαζία απηή απνζθνπεί ζην

λα αλαδείμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη

θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κέζα απφ ηε
ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ ζε ζρνιηθνχο αγψλεο .Θα αλαπηχμνπκε ηνπο
ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε παξφηξπλζε ζπκκεηνρήο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζε
ζρνιηθνχο αγψλεο (δηαγσληζκνχο, ζπλέδξηα) ζπληειεί ζηελ αλάπηπμε ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο θαη πψο φιε απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα δηνξγαλσζεί αιιά θαη λα
βνεζήζεη ηε Γηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Ζ αλάγθε έξεπλαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο πξνέθπςε απφ ην γεγνλφο ηεο
πνιχρξνλεο ελαζρφιεζήο κνπ κε ην ζέκα απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξηηή θαη νξγαλσηή.
Οη εκπεηξίεο ήηαλ πνιιέο, θαιέο θαη πνιχ ρξήζηκεο. Ζ σθέιεηα ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο ήηαλ πάληα εκθαλήο, αιιά φρη θαηαγεγξακκέλε εξεπλεηηθά. Ζ έξεπλα
πνπ έγηλε ηειηθά θαηέδεημε ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα. Δπίζεο αλέδεημε ηελ σθέιεηα
απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ ήηαλ θαη ην δεηνχκελν ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο
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Εικόνα 2: Μαζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζε αγψλεο ιφγνπ

Τπάξρνπλ δηαθφξσλ εηδψλ ρνιηθνί Αγψλεο. Ζ δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο ζρεηίδεηαη κε
ηα δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία θαη ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θάζε ζρνιηθή
κνλάδα ζπκκεηέρεη ζε φζνπο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηα είδε ζρνιηθψλ
αγψλσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ αζιεηηζκφ, φπσο κπάζθεη, πνδνζθαίξνπ, βφιευ, ράληκπνι,
θνιχκβεζεο, ζηίβνπ θαη άιια πνπ ζρεηίδνληαη κε επηζηήκεο, φπσο πιεξνθνξηθήο,
καζεκαηηθψλ, βηνινγίαο, θπζηθήο, ρεκείαο, θηινζνθίαο θαη νηθνλνκίαο. Δπίζεο
δηελεξγνχληαη αγψλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε παηρλίδηα ζθέςεο θαη ζηξαηεγηθήο, φπσο
stratego, ζθάθη θαη αγψλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηέρλε θαη πνιηηηζκφ, φπσο αγψλεο
ξεηνξηθνχ ιφγνπ, ζεάηξνπ, ρνξσδίαο, νξρήζηξαο, θηλεκαηνγξάθνπ, πνίεζεο,
πεδνγξαθίαο, forensics (ξεηνξηθνχ ιφγνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα).
ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα επηθεληξψζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζηνπο αγψλεο
ξεηνξηθνχ ιφγνπ, νη νπνίνη ζπκβάιινπλ πξσηίζησο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο
ζθέςεο θαη πνιππξηζκαηηθήο νπηηθήο ησλ πξαγκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ..
Παξ’ φιν πνπ ε αληηινγία θαη ε «ξεηνξεία» ησλ εθήβσλ κεξηθέο θνξέο ζπγρέεηαη κε
ηελ αλνχζηα αληαιιαγή ιεθηηθψλ δηαμηθηζκψλ, κε ηελ εξηζηηθφηεηα θαη ηελ
απζάδεηα, σζηφζν, ε ζπγθξνηεκέλε θαη εππξεπήο αληαιιαγή απφςεσλ, ε
αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ ππέξ θαη ελαληίνλ κηαο δεδνκέλεο ζέζεο, αμίεο πνπ
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θαιιηεξγνχληαη θαηά θφξνλ ζε φιε ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ
δηαγσληζκνχ ησλ ξεηνξηθψλ αγψλσλ, ζπλεηζθέξεη απνθαζηζηηθά ζηε ζθαηξηθφηεξε
αληηκεηψπηζε θαη ηειηθά ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ελφο ζέκαηνο. Παξάιιεια
θέξλεη ηνπο ζπλδηαιεγνκέλνπο πην θνληά κεηαμχ ηνπο, παξέρνληάο ηνπο έλαλ θνηλφ
ρψξν επηθνηλσλίαο ζην επίπεδν ηνπ ιφγνπ, καθξηά απφ ζηείξεο πξνθαηαιήςεηο θαη
θαλαηηζκνχο.
ηελ Αζήλα ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο ν σθξάηεο, «ν νίζηξνο ηεο πφιεσο», ε
«αινγφκπγα» δειαδή πνπ δελ άθελε ηνπο ζπκπνιίηεο ηεο λα εθεζπράζνπλ, αιιά
ηνπο νδεγνχζε δηαξθψο πξνο ηε ζπδήηεζε θαη ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ησλ
δεηεκάησλ, απνηέιεζε αηψλην πξφηππν θαη ζχκβνιν γφληκνπ «πλεχκαηνο
αληηινγίαο». Όκσο ελαιιαθηηθέο κνξθέο νληνινγηθήο ζθέςεο κε ην ζρήκα ζέζεο –
αληίζεζεο ή ιφγνπ - αληίινγνπ βξίζθνπκε ζηα έξγα θαη άιισλ κεγάισλ πλεπκαηηθψλ
κνξθψλ ηεο αξραηφηεηαο, φπσο ν ηξαγηθφο πνηεηήο Δπξηπίδεο θαη ν ηζηνξηθφο
Θνπθπδίδεο. Ίζσο δε ζα ήηαλ θαηαρξεζηηθφ λα πνχκε φηη ε αληηινγία απνηειεί έλα
απφ ηα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ πνπ, κεηαμχ άιισλ
αμηψλ, γέλλεζε ηε δεκνθξαηία.
χκθσλα κε ην Έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ
θαη Αζιεηηζκνχ κε ζηνηρεία 162550/Γ2/21-12-2012, ε αμία ηνπ ζεζκνχ είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο καζεηέο θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ
δηαλνεηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ, ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεψλ ηνπο θαη ζηελ
απφθηεζε επρέξεηαο θαη εηνηκφηεηαο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν, ηδηαίηεξα ελψπηνλ
αθξναηεξίνπ.
Βαζηθφο ζηφρνο ησλ αγψλσλ επηρεηξεκαηνινγίαο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ζθέςεο θαη
ε επαθή ησλ καζεηψλ κε ζέκαηα επίθαηξα θαη πξσηφηππα πνπ, ελψ δε δηδάζθνληαη
ζην ζρνιείν ζε εηδηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν κάζεκα - βέβαηα ην κάζεκα ηεο
Νενειιεληθήο Γιψζζαο είλαη πιεζηέζηεξν ζηε ζεκαηνινγία απηή - βξίζθνληαη
δηάρπηα ζε φιν ην εχξνο ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη είλαη επξχηεξα γλσζηά απφ ηνλ Σχπν
θαη ηα ΜΜΔ. Οη καζεηέο εμαζθνχληαη ζην λα ζθέθηνληαη ινγηθά, ψζηε λα είλαη
ηθαλνί λα θαζνξίζνπλ κε αθξίβεηα ηα θεληξηθά ζεκεία ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα ηνπο
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δνζεί, λα παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κε πεηζηηθά επηρεηξήκαηα θαη λα κπνξνχλ
κε εηνηκφηεηα λα αληαπαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο.
Οη αγψλεο επηρεηξεκαηνινγίαο-αληηινγίαο ζπκβάιινπλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ
γλψζεσλ πνπ νη καζεηέο έρνπλ απνθνκίζεη απφ ηε δηδαζθαιία ησλ θνηλσληθψλ θαη
αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ ζην ζρνιείν. Ζ επαθή ησλ καζεηψλ κε ζνβαξά δεηήκαηα
γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηνλ
κειινληηθφ ηνπο ξφιν σο ζθεπηφκελσλ πνιηηψλ ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο.
Δπηπιένλ, ηνπο πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ κηα δηαθνξεηηθνχ είδνπο
ζπλεξγαζία θαη ζρέζε κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα εηζαρζνχλ
ζην πλεχκα ηεο πγηνχο δηαζρνιηθήο άκηιιαο κε θχξην θξηηήξην ηελ νκαδηθή εξγαζία.
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1.3 Εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδνπκε ηε ζπκβνιή ησλ καζεηηθψλ αγψλσλ ζηελ
απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Δμεγνχκε πψο νη καζεηηθνί
αγψλεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηε δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ψζηε λα γίλεη
πην παξαγσγηθή θαη πην απνηειεζκαηηθή απέλαληη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο
θνηλσλίαο.
Οη Ρεηνξηθνί Αγψλεο απνηεινχλ κία βαζηθή θαηλνηφκν δξάζε ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε. Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Καηλνηφκσλ Πξνγξακκάησλ είλαη ε
έκθαζε ζηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο θαη βησκαηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε νηθνδφκεζε
γλψζεσλ θαη ε αλάπηπμε ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ.
Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη, ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο,

νη

εζσηεξηθέο αμηνινγήζεηο θαη νη εξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ έγηλαλ θαηαδεηθλχνπλ φηη νη
Ρεηνξηθνί Αγψλεο ζπληεινχλ θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, φπσο ε
δεκηνπξγηθφηεηα, ε θαληαζία, ε θξηηηθή ζθέςε, ε ζπλεξγαζία θαη ε επηθνηλσλία.
Παξάιιεια ελδπλακψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή θαη καζεηηθή θνηλφηεηα θαη αλνίγνπλ ην
ζρνιείν πξνο ηελ θνηλσλία.
Οη νκάδεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα είλαη: νη δηεπζπληέο/ηξηεο ησλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο, νη εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο/ηξηεο γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ
θαζψο θαη απφθνηηνη.
Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέζακε είλαη ηα εμήο :
1. Καηά πφζν σθειήζεθαλ νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζε ηέηνηνπο αγψλεο;
2. Καηά πφζν σθειήζεθαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείρα ;
3. Καηά πφζν σθειήζεθαλ νη δηεπζπληέο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο;
4. Σειηθά πφζν σθειείηαη ε ίδηα ε ζρνιηθή κνλάδα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο
εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζηνπο αγψλεο ιφγνπ;
ηα εξσηήκαηα απηά απάληεζαλ νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο θαη έδσζαλ ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αμηνινγήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαη
πξνέθπςαλ πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ην παξψλ θεθάιαην, θάλνπκε κηα θαηαγξαθή ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο ζηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο θαη ηα πηζαλά νθέιε
απφ απηή ηε ζπκκεηνρή. Δπίζεο γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηνπο ξεηνξηθνχο αγψλεο.
2.1 Εμέηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο κέζα από αλαδξνκή ζηε βηβιηνγξαθία
Κάζε ζρνιείν απνηειεί έλα ίδξπκα, ην νπνίν έρεη ζπγθεθξηκέλε νξγαλσηηθή θαη
ιεηηνπξγηθή δνκή κε ζαθή δηάηαμε δηαδηθαζηψλ, γεγνλφησλ θαη ππνθεηκέλσλ. Σα
ζρνιεία είλαη ππνρξεσκέλα λα αθνινπζνχλ ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο πνπ
ππαγνξεχνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηελ νπνία νη εκπιεθφκελνη ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπρλά εξκελεχνπλ θαη

πξνζαξκφδνπλ ζηηο δηθέο ηνπο

αλάγθεο. Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ, ηηο ζρέζεηο θαη ηε
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ηε
δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε, δεκηνπξγνχλ δπλακηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε θάζε
ζρνιηθή κνλάδα θαη δηακνξθψλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ξεηνξηθήο ηνπ ιφγνπ. Ζ
ξεηνξηθή ηνπ ιφγνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε έλα ζεηηθφ ζρνιηθφ θιίκα θαη κηα
ζεηηθή ζρνιηθή θνπιηνχξα. Έηζη θαιηεξγείηαη ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε επηθνηλσλία θαη
ε απηνπεπνίζεζε. Σα ζέκαηα απηά ζπδεηνχληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.
ρνιηθό θιίκα
Χο ζρνιηθφ θιίκα ζεσξείηαη ε γεληθφηεξε αηκφζθαηξα πνπ επηθξαηεί ζηνλ ζρνιηθφ
ρψξν, ε αξκνληθή ή φρη ζπλχπαξμε θαη ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ή φρη ζηελ ειεπζεξία έθθξαζεο
γλψκεο. Σν ζρνιηθφ θιίκα, δειαδή, δελ είλαη ζηαηηθφ, αιιά αιιάδεη δπλακηθά.
Σν ζρνιηθφ θιίκα ζπλδέεηαη κε ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα. Χο ζρνιηθή θνπιηνχξα έρεη
νξηζηεί ε «θνπιηνχξα πνπ πξνζδίδεη ζηνλ νξγαληζκφ ηελ αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο,
εληζρχεη ην αίζζεκα αθνζίσζεο πξνο απηφλ, ελδπλακψλεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη θαζνξίδεη ηε

ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζηάζε ησλ κειψλ ηνπ»

(Καξαηάζηνο & Καξακήηξνπ, 2008).
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ρνιηθή Κνπιηνύξα
Ζ ζρνιηθή θνπιηνχξα, αθνξά ηελ εηθφλα πνπ δίλεη ην ζρνιείν ζηελ επξχηεξε
θνηλσλία, θαη ζπλίζηαηαη απφ ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, ηηο αμίεο, ηα ζχκβνια, ηηο
παξαδνρέο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηε δηαθξίλνπλ απφ
φιεο ηηο άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο. Σν «παξαπξφγξακκα» (Μαξκαξηλφο, 2000) ππάξρεη
παξάιιεια κε ην επίζεκν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα θαη επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ην
ζρνιηθφ θιίκα θαη ην θιίκα ηεο ηάμεο. Σν παξαπξφγξακκα ή θξπθφ αλαιπηηθφ
πξφγξακκα ή ιαλζάλνλ ή αλεπίζεκν (φπσο απαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία) αλαθέξεηαη
ζε φιεο ηηο αλεπίζεκεο επηδξάζεηο, δηδαθηηθέο θαη κε, πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ρψξν ηεο
ηάμεο θαη γεληθφηεξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Αθνξά, αλαιπηηθφηεξα φιεο ηηο γλψζεηο,
ηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο, ηηο λφξκεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο πνπ απνθηνχλ νη καζεηέο ζηα
ζρνιεία θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, καζεζηαθήο αιιά θαη
εμσδηδαθηηθήο. Πξφθεηηαη γηα φξν πνπ έρεη θαζηεξσζεί απφ ηνλ Jackson P.(1968).
Οη φςεηο ηνπ παξαπξνγξάκκαηνο ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία κηαο μερσξηζηήο
δπλακηθήο ζε θάζε ζρνιείν. Σν ζρνιηθφ θιίκα είλαη δηαθνξεηηθφ ζε θάζε ζρνιηθή
κνλάδα, αιιά κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφ ζην ίδην ζρνιείν ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο
πεξηφδνπο. Ζ ζρνιηθή θνπιηνχξα κπνξεί λα επηθέξεη ηξνπνπνηεηηθέο αιιαγέο ζηε
ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, αιιά θαη ε ίδηα λα δηακνξθσζεί
θαη λα αιιάμεη αλάινγα κε ηηο απφςεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Ζ ζπκκεηνρή κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε
πνηθίινπο δηαγσληζκνχο θαη ζπλέδξηα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο
ζπλεξγαηηθνχ ζρνιηθνχ θιίκαηνο. Ζ εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ζε
ηέηνηνπ είδνπο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο πξνσζεί ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, αιιάδεη ηηο
ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο θαη επεξεάδεη
θαζνξηζηηθά ηε ζρνιηθή θνπιηνχξα.
Η κάζεζε
Ζ

κάζεζε, πνπ απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, δε

κεηαδίδεηαη παζεηηθά, αιιά επηηπγράλεηαη κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Ζ
κάζεζε νηθνδνκείηαη κέζσ απζεληηθψλ θαζεθφλησλ θαη επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο
ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ
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αλζξψπσλ. Πξνυπνζέηεη ηε

ζχλδεζε ζεσξίαο θαη πξάμεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο γλψζεο γηα ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ. Ζ κάζεζε αληαλαθιά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε γλψζε ζα είλαη
ρξήζηκε ζηελ πξαγκαηηθή δσή. Ζ γλψζε πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη θαη λα καζαίλεηαη ζε
απζεληηθά πεξηβάιινληα (Tennant, 1997).

Με ηνλ φξν απζεληηθά πεξηβάιινληα

ελλννχκε πεξηβάιινληα ζηα νπνία ε γλψζε κεηαδίδεηαη θαη πξνζιακβάλεηαη κέζα ζε
εκπεηξηθέο ζπλζήθεο. Όπσο γηα παξάδεηγκα έλα Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο ην νπνίν εδξεχεη ζε θαζαξά αγξνηηθή πεξηνρή θαη ην νπνίν κπνξεί λα
θηινμελήζεη εθπαηδεπφκελνπο επάλσ ζε ζέκαηα κειηζζνθνκίαο ή ζε ζέκαηα
παξαγσγήο κνχζηνπ.
Ζ αιιειεπίδξαζε αηφκνπ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο δε δηεπθνιχλεη κφλν ηε
κάζεζε αιιά θαη ηε δεκηνπξγεί. Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ηε κάζεζε θαη
ζπλνηθνδνκεί ηε γλψζε ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα (Shunk, 1981). εκαληηθνί
παξάγνληεο είλαη ε ζπλεξγαζία, ε αιιειεπίδξαζε θαη ε επηθνηλσλία.
Οη εθπαηδεπηηθνί πξνηξέπνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο γηα ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθνχο αγψλεο,
κε θχξην ζθνπφ ηελ εθδήισζε ησλ ηδηαίηεξσλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη ηελ
πξνψζεζε ηεο θνηλσληθφηεηαο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπλαδειθηθφηεηαο. Οη
ζρνιηθνί αγψλεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ, αλάκεζα ζε άιια, ζηελ αλάπηπμε θξηηηθνχ
θαη θαιιηηερληθνχ πλεχκαηνο. Μπνξνχλ φκσο λα ζπκβάινπλ θαη ζε θαιχηεξε θαη
απνηειεζκαηηθφηεξε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Οη Λεκνλή θαη Κνιεδάθεο (2013) αλαθέξνπλ φηη ν δηεπζπληήο πξέπεη λα
δηακνξθψλεη θαηάιιειν θιίκα θαη λα ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο θαη εκςπρσηήο ηνπ
ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ελφο ζχγρξνλνπ απνηειεζκαηηθνχ ζρνιείνπ
είλαη ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ επάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζρνιείν,
παξάιιεια κε ηε δηδαζθαιία. Άξα ν νξγαληζκφο πνπ αληηπξνζσπεχεη ε ζρνιηθή
κνλάδα έρεη πνιχπιεπξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη απαηηεί αλζξψπνπο κε ηθαλφηεηεο.
Πξέπεη ν άλζξσπνο πνπ δηεπζχλεη λα κπνξεί λα παίξλεη απνθάζεηο, παξάιιεια κε
ηελ ηθαλφηεηα ζηελ παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε. Τπάξρνπλ ιεηηνπξγηθά ζέκαηα,
ζέκαηα ζπλεξγαζίαο κε γνλείο, ηνπηθνχο θνξείο. Δπίζεο ρξεηάδεηαη πξνγξακκαηηζκφο
δηαθφξσλ δξάζεσλ, φπσο εθδειψζεηο, ζπκκεηνρέο ζε δηαγσληζκνχο θαη αγψλεο.
εκαληηθφο φκσο παξάγνληαο θαηά ηε ιήςε θαη ηελ εθηέιεζε απνθάζεσλ είλαη ην
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άηνκν πνπ θαηέρεη «εγεηηθή» ζέζε εκθαλή ζηελ φιε δηαδηθαζία θαη ηα ζηνηρεία ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπ: δεκηνπξγηθή ζθέςε, θξηηηθή ηθαλφηεηα, επειημία θαζψο θαη
ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο.

Η Δεκηνπξγηθόηεηα
O Robinson (1999) δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ γαινπρεί
-αληί λα ππνλνκεχεη- ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα δελ είλαη κηα
απνθιεηζηηθά αηνκηθή δηαδηθαζία. Καηά ηνλ ζπγγξαθέα, ε δεκηνπξγηθφηεηα
αληιείηαη πάληνηε απφ ηηο ηδέεο θαη ηα επηηεχγκαηα ησλ άιισλ αλζξψπσλ: απφ ηα
βηβιία, ηηο ζεσξίεο, ηα πνηήκαηα, ηε κνπζηθή, ηελ αξρηηεθηνληθή, ην ζρεδηαζκφ, πνπ
ζεκαηνδνηνχλ ηηο δεκηνπξγηθέο δηαδξνκέο ησλ αλζξψπσλ. πλεπψο, ε επαθή κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα άιισλ αλζξψπσλ
νδεγεί ηνλ θαζέλα καο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο δηθήο ηνπ δεκηνπξγηθφηεηαο. ’ απηφ ην
ζεκείν θαίλεηαη ε αμία ησλ αγψλσλ θαη ησλ δηαγσληζκψλ. Οη άλζξσπνη κέζα απφ
ηέηνηεο δηαδηθαζίεο δνθηκάδνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη αιιειεπηδξνχλ κε
απνηέιεζκα λα γίλνληαη φινη θαιχηεξνη. Ο ζπγγξαθέαο επίζεο ππνζηεξίδεη φηη ε
πξσηνηππία είλαη απαξαίηεηε ζε θάζε δεκηνπξγηθή εξγαζία. Οη ζρνιηθνί αγψλεο
πάληα πεξηθιείνπλ θαη ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο πξσηνηππίαο.
ηφρνο ησλ αγψλσλ είλαη λα αλαπηπρζνχλ νη κνλαδηθέο ηθαλφηεηεο φισλ ησλ
καζεηψλ θαζψο θαη λα παξάζρνπλ κηα βάζε πάλσ ζηελ νπνία κπνξνχλ λα
νηθνδνκήζνπλ ηε δσή ηνπο. Όινη νη λένη άλζξσπνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο
θαη δεμηφηεηεο. Έρνπλ δηαθνξεηηθφ παξειζφλ θαη δηαθνξεηηθφ κέιινλ. Έλαο απφ ηνπο
ξφινπο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα ηνπο βνεζήζεη λα βξνπλ ην κέιινλ ηνπο θαη λα
θαηαλνήζνπλ ην παξειζφλ ηνπο. Απηφ μεθηλά βνεζψληαο ηνπο λα αλαθαιχςνπλ ηηο
δηθέο ηνπο δπλάκεηο, ηα πάζε θαη ηηο επαηζζεζίεο ηνπο. Οη λένη πεξλνχλ ην
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εχπιαζηεο θαη επαίζζεηεο ειηθίαο ηνπο ζην ζρνιείν. Οη
αλάγθεο δελ είλαη κφλν αθαδεκατθέο. Δίλαη θνηλσληθέο, πλεπκαηηθέο θαη
ζπλαηζζεκαηηθέο. Όινη νη λένη ρξεηάδνληαη κηα εθπαίδεπζε πνπ λα ηνπο βνεζά λα
βξνπλ λφεκα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη γηα ηε δσή ηνπο, εθπαίδεπζε πνπ θαιιηεξγεί ηελ
ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ.
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O Διεπζεξάθεο (2008) ζπλδέεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ κε
ηνπο καζεηηθνχο αγψλεο θαη ηνπο ζεσξεί ηζάμηνπο κε άιιεο ζεκαληηθέο, φπσο
αλαθέξεη, δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε πξαγκαηνπνίεζε θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ. Ο
καζεηήο φηαλ ζπκκεηέρεη ζε καζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ησλ καζεηηθψλ
θνηλνηήησλ θνηλσληθνπνηείηαη πνιηηηθά θαη έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο αξρέο θαη ν
πλεχκα ηεο δεκνθξαηίαο. Ζ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηε καζεηηθέο δηαδηθαζίεο δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα απνθαζίδεη ν ίδηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν
απνθηά δεκνθξαηηθή ζπλείδεζε θαη πξνεηνηκάδεηαη γηα ηνλ ξφιν ηνπ σο ελεξγεηηθνχ
πνιίηε. Βηψλεη έλλνηεο φπσο ε καζεηηθή απηνδηνίθεζε, ε πξαγκαηνπνίεζε θνηλψλ
εθδειψζεσλ, ε δηνξγάλσζε καζεηηθψλ αγψλσλ θαη ε δηεμαγσγή πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ, νη επηζηεκνληθέο δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, πνηεηηθέο ή κνπζηθέο βξαδηέο,
ζπλαπιίεο, εθζέζεηο θαη ην ζέαηξν.

Εικόνα 3: Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα ελζαξξχλεη θαη λα δίλεη αμία θαη φξακα ζηε ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ ζε ζρνιηθνχο δηαγσληζκνχο

Η Επηθνηλσλία θαη ε Απηνπεπνίεζεζε
O

Πνιπρξνλίδεο

(2014)

ππνζηεξίδεη

έλζεξκα

αγψλεο,

φπσο

απηνί

ηεο

επηρεηξεκαηνινγίαο, αθνχ ηε ζπλδέεη κε ηελ ηζηνξία ησλ Διιήλσλ θαη κάιηζηα ησλ
Αξραίσλ. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη: «Ζ ηέρλε ηνπ επ ιέγεηλ θαη ηεο πεηζηηθήο
επηρεηξεκαηνινγίαο αλαβηψλεη αξγά αιιά ζηαζεξά ζηε ζεκεξηλή Διιάδα, έπεηηα απφ
πνιινχο αηψλεο απφ ηε γέλλεζε θαη ηελ αλάπηπμή ηεο ζηελ Αξραία Διιάδα. Ζ
έληερλε πξνθνξηθή επηθνηλσλία, ην θπξίαξρν θαη, κέρξη ηελ εθεχξεζε ηεο
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ηππνγξαθίαο, κνλαδηθφ εξγαιείν απνηειεζκαηηθήο καδηθήο επηθνηλσλίαο, ππήξμε
βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο θιαζηθήο παηδείαο». ηε ζπλέρεηα κηιάεη γηα αλαβίσζε ηεο
ηζηνξίαο καο κέζα απφ ηέηνηνπ είδνπο αγψλεο θαη αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα
πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα κέζα απφ ηέηνηνπ είδνπο αγψλεο αιιά θαη
ζπλέδξηα. Δπίζεο αλαθέξεηαη ζηελ επηδεμηφηεηα πνπ απνθηνχλ νη καζεηέο κέζα απφ
ξεηνξηθνχο αγψλεο θαη γηα ην πψο πξνάγεηαη ε «θαιιηέπεηα, ε επζπθξηζία θαη ε
απηνπεπνίζεζε» ζηε ζρνιηθή δσή. ηε ζπλέρεηα κηιάεη γηα ηνπο αγψλεο αληηινγίαο
(debate) θαη γηα ηα νθέιε απφ απηνχο: «… θαιιηεξγνχλ ηδηαίηεξα ηθαλφηεηεο έξεπλαο
ζε επίθαηξα αιιά θαη δηαρξνληθά ζέκαηα θαη ηε γεληθφηεξε ζπγθξφηεζε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηά, εληζρχνληαο ηελ επξχηεηα πλεχκαηφο
ηνπο, κεηψλνληαο ηε κηζαιινδνμία ηνπο θαη ελδπλακψλνληαο ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο
πνιηηψλ» (*).
Καζνξηζηηθφ σζηφζν παξάγνληα γηα ηελ πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο απνηειεί ν
Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, φρη κφλν γηαηί ε έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ απηφλ
είλαη απαξαίηεηε, αιιά γηαηί ν δηεπζπληήο σο εγέηεο κπνξεί λα δψζεη έκθαζε ζε λέεο
αμίεο θαη ζε έλα κειινληηθφ φξακα θαη λα εκπλεχζεη ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο ηεο νπνίαο εγείηαη, ψζηε λα παξακεξίζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο γηα
ηνλ θνηλφ ζθνπφ (Bass & Avolio, 1994). ε απηφ ην πιαίζην είλαη εθηθηφ λα
δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έλα θιίκα πνπ ζα δηέπεηαη απφ ζπλεξγαζία,
επηθνηλσλία, ζπκκεηνρηθφηεηα θαη νκαδηθφ πλεχκα.
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Εικόνα 4: πλεξγαζία, Δπηθνηλσλία, πκκεηνρηθφηεηα, Οκαδηθφ Πλεχκα: νη ζηφρνη ελφο
Μαζεηηθνχ Γηαγσληζκνχ

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηνλίδεηαη φηη ν δηεπζπληήο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
δηακφξθσζε ζρνιηθήο θνπιηνχξαο, φηη «εγεζία θαη ε θνπιηνχξα είλαη δχν φςεηο ηνπ
ίδηνπ λνκίζκαηνο» (Schein, 2004). ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα νη δηεπζπληέο δελ
έρνπλ κεγάια πεξηζψξηα δξάζεο, ιφγσ ηνπ απζηεξνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο
απφζηαζήο ηνπο απφ ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο
πνιηηηθήο. ηελ Διιάδα, ζεκαληηθφ είλαη ν δηεπζπληήο λα εκθνξείηαη απφ
ζπλεξγαηηθφ πλεχκα θαη λα αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ σο κέινο ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο, εθφζνλ ε επηηπρία ησλ θαηλνηνκηθψλ δξάζεσλ, πνπ πηζαλφλ εηζεγείηαη,
ζπλαξηάηαη κε ηελ πξνζπκία ηεο λα ζπκπξάμεη καδί ηνπ. Καη εθφζνλ ε ζρνιηθή
θνηλφηεηα απνηειείηαη απφ νκάδεο, ηφηε ζεκαληηθφ ζηελ πνξεία πξνο ηελ αιιαγή
είλαη λα αληρλεχζεη θαη λα εθκεηαιιεπηεί πξνο φθεινο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηνλ
ηξφπν πνπ δνκνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ απηέο νη νκάδεο, ηδηαίηεξα ν χιινγνο ησλ
θαζεγεηψλ.
πλεπψο, ην ζπλεξγαηηθφ πλεχκα θαη ε ζπιινγηθφηεηα είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα
ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ζε έλα βαζκφ επζχλεηαη θαη ν δηεπζπληήο γη απηφ . Μάιηζηα, ε
ζρνιηθή θνπιηνχξα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί αηνκηθηζηηθή ή ζπλεξγαηηθή. Ζ
θνπιηνχξα ηνπ αηνκηθηζκνχ ζρεκαηίδεηαη κεηά απφ ρξφληα δηδαζθαιίαο ζηελ
απνκφλσζε ζε ζρνιεία κε θαζεγεηέο απνμελσκέλνπο πνπ αληηηίζεληαη ζε
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θαηλνηνκίεο. ηε ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα ην λα δίλεη θαλείο θαη λα ιακβάλεη βνήζεηα
ζεσξείηαη ζεηηθή δηαδηθαζία, φπσο θαη νη αιιαγέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ ζρνιείσλ (Fullan θαη Hargreaves, 1996). Ο
αηνκηθφο ραξαθηήξαο ηεο δηδαζθαιίαο, ε απνκφλσζε θαη ε απνγνήηεπζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αηνκηθηζηηθή θνπιηνχξα ζπρλά δηέπνπλ θαη
ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.
Αλ πξνζζέζνπκε θαη ηνλ θιεηζηφ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ηππηθή ζπκκφξθσζε
ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ηε κεηάζεζε επζπλψλ «πξνο ηα πάλσ», έρνπκε έλα ζχλνιν
ζηνηρείσλ πνπ αιινηξηψλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, νδεγνχλ ζε πξαθηηθέο
απφζπξζεο θαη κεηαηξέπνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ απφ ελεξγφ ππνθείκελν κε θξηηηθή
ζθέςε ζε παζεηηθφ απνδέθηε Μαξκαξηλφο, (2000). Τπάξρνπλ, φκσο, θαη
εθπαηδεπηηθνί πνπ εξκελεχνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κε φξνπο δεκηνπξγηθφηεηαο,
ζπλεξγαζίαο θαη παηδαγσγηθήο αγάπεο, ππάξρνπλ ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ κε
γλψκνλα ηελ επηζπκία γηα βειηίσζε θαη νδεγφ ηε ζπιινγηθφηεηα. Καη ππάξρνπλ θαη
δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ απηφ ην πλεχκα. Μηα ηέηνηα δξάζε είλαη απηή ησλ ξεηνξηθψλ
αγψλσλ πνπ ζα παξνπζηάζνπκε παξαθάησ, κε ζηφρν λα αλαδείμνπκε ηηο δηαδηθαζίεο
δφκεζεο κηαο θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο θαη θαηλνηνκίαο κέζα απφ ηελ θάιπςε ησλ
πξνυπνζέζεσλ

ηεο

ζπλεηδεηνπνίεζεο,

αληνρήο,

ηζνξξνπίαο,

ππνζηήξημεο,

εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο, θνηλνχ νξάκαηνο, ιεηηνπξγίαο νκάδαο, πνπ αλαπηχζζνληαη
θαηά πεξίζηαζε.
2.2 Ση είλαη ε ξεηνξηθή ηέρλε
Με ηνλ φξν Ρεηνξηθή (απφ ηελ ειιεληθή ιέμε ξήησξ) ζην ζχγρξνλν ελλνηνινγηθφ
ηνπ πιαίζην ελλνείηαη εθείλνο ν ηνκέαο κειέηεο θαη ηερληθήο πνπ αζρνιείηαη κε ηε
ζχλζεζε ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ ζηηο ζχγρξνλεο κνξθέο εθθνξάο
ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί κέζνλ πεηζηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο επί
θάπνηνπ αηηίνπ. Ζ ξεηνξηθή είλαη κηα πνιπζχλζεηε ηερληθή ζπνπδή.
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Εικόνα 5: Ζ ξεηνξηθή ηέρλε είλαη κηα πνιπζχλζεηε ηερληθή ζπνπδή

«Ζ ξεηνξηθή είλαη αληίζηνηρε κε ηε δηαιεθηηθή, δηφηη θαη νη δχν έρνπλ λα θάλνπλ κε
πξάγκαηα ελφο είδνπο, ηα νπνία, θνηλά θαηά θάπνηνλ ηξφπν, κπνξνχλ λα ηα
γλσξίδνπλ φινη νη άλζξσπνη θαη δελ απνηεινχλ θακηάο ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο
αληηθείκελν. Γη απηφ θαη φινη κεηέξρνληαη, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, θαη ηηο δχν απηέο
ηέρλεο, δεδνκέλνπ φηη φινη κέρξηο ελφο ζεκείνπ επηρεηξνχλ ηφζν λα θξίλνπλ θαη λα
ππνζηεξίδνπλ έλα επηρείξεκα, φζν θαη λα απνινγνχληαη θαη λα θαηεγνξνχλ» φπσο
ιέεη ν Αξηζηνηέιεο, ζηελ Ρεηνξηθή (Νηθνινχδεο, 1995).
Ηζηνξηθά ε θιαζηθή ξεηνξηθή αλάγεηαη ζηε ζρνιή ησλ πξνζσθξαηηθψλ θηινζφθσλ
θαη ηνπο νθηζηέο. ηνπο κεηαγελέζηεξνπο κεζαησληθνχο ρξφλνπο έγηλε καδί κε ηε
Γξακκαηηθή θαη ηε Γηαιεθηηθή ηκήκα ηνπ ιεγφκελνπ trivium, (ηξηπιήο θηινινγηθήο
κειέηεο), ζηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ. ηνπο αξραίνπο θαη κεζαησληθνχο ρξφλνπο ε
γξακκαηηθή ζρεηηδφηαλ κε ηελ αθξηβή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο κέζσ
ηεο κειέηεο θαη ηεο θξηηηθήο ζπγθεθξηκέλσλ θηινινγηθψλ κνληέισλ. Ζ δηαιεθηηθή κε
ηε ζεηξά ηεο ζρεηηδφηαλ κε ηε δνθηκαζία θαη επηλφεζε λέαο γλψζεο κέζσ κηαο
δηαδηθαζίαο εξσηαπνθξίζεσλ θαη ηέινο ε ξεηνξηθή κε ηελ πεηζψ ηνπ δεκφζηνπ
πξνθνξηθνχ ιφγνπ, πηζαλψο ζε πνιηηηθέο ζπγθεληξψζεηο ή ζε δηθαληθέο δηαδηθαζίεο.
Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε ξεηνξηθή ζρεηίζζεθε ζηε ζχγρξνλε επνρή κε ηηο
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απνθαινχκελεο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο κε δηθαηψκαηα ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ θαη
ειεχζεξεο ζπγθέληξσζεο, ελψ απηή ε ζπζρέηηζε ππήξρε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν απφ
ηελ αξραηφηεηα.
2.3 ύγρξνλε ξεηνξηθή
Οη ζχγρξνλεο ζπνπδέο ζηε ξεηνξηθή ζεκειηψλνληαη ζε δηαθνξεηηθφ θάζκα
πξαθηηθψλ θαη λνεκάησλ απ’ φ,ηη ζηελ αξραηφηεηα. Οη κειεηεηέο ηεο ξεηνξηθήο
ζεσξνχλ φηη ε θιαζηθή θαηαλφεζε ηεο ξεηνξηθήο είλαη πεξηνξηζκέλε, θαζψο ε πεηζψ
εμαξηάηαη απφ ηελ επηθνηλσλία, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή
λνήκαηνο. Έηζη ε έλλνηα ηεο ξεηνξηθήο ζήκεξα πεξηιακβάλεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ
ηελ απιή δεκφζηα επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε. Παξφιν πνπ παξαδνζηαθά ε
ξεηνξηθή ζρεηηδφηαλ κε ηελ πνιηηηθή, ην δίθαην, ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο, ηελ αγνξά θαη
ηε δηαθήκηζε ε κειέηε ηεο εηζήιζε πιένλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο ηε ζξεζθεία θαη ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ηε
δεκνζηνγξαθία, ηελ ηζηνξία, ηε ινγνηερλία, αθφκα θαη ηε ραξηνγξαθία ή ηελ
αξρηηεθηνληθή, σο νπηηθέο γιψζζεο πνπ κεηαθέξνπλ λφεκα. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα
θάζε φςε ηεο αλζξψπηλεο δσήο πνπ εμαξηάηαη απφ ηε δεκηνπξγία θαη κεηαθνξά
λνήκαηνο εκπιέθεη ζηνηρεία ξεηνξηθήο. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ζεσξνχκε
ζεκαληηθή ηελ έληαμε ηεο ξεηνξηθήο, αλ φρη σο καζήκαηνο έζησ σο ελαιιαθηηθήο
κεζφδνπ δηδαζθαιίαο, ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα.
2.4 Οη ξεηνξηθνί ιόγνη ζηελ Ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα
Σα ηειεπηαία νρηψ ρξφληα ε ξεηνξηθή έρεη εληαρζεί ζην πξφγξακκα 200 πεξίπνπ
ζρνιείσλ (Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ) ζε φιε ηελ Διιάδα (είηε εληφο πξνγξάκκαηνο
είηε εθηφο ζρνιηθψλ σξψλ). Λακβάλνπκε ππφςε ηηο ζπκκεηνρέο ζηνπο Αγψλεο
Αληηινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ζηνπο Γηαζρνιηθνχο Αγψλεο Ρεηνξηθήο Σέρλεο
ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο θαη ζηνπο ξεηνξηθνχο αγψλεο αγγιφθσλσλ ζρνιείσλ
θαη θνιεγίσλ, ζηα Forensics. Αθφκε, ζε πνιιά παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο έρνπλ
νξγαλσζεί ξεηνξηθνί φκηινη απφ πξψελ καζεηέο-ξήηνξεο (Ννκηθή Αζήλαο, ΑΟΔ,
Πάληεηνο). Όζνη θαζεγεηέο (θπξίσο θηιφινγνη αιιά θαη άιισλ εηδηθνηήησλ)
αζρνινχληαη κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνπο
παξαπάλσ αγψλεο, ζηεξίδνληαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο έκπλεπζε θαη εκπεηξία, θαζψο
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δελ πθίζηαηαη ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα έλα νξγαλσκέλν θαη θαζνξηζκέλν
πιηθφ, πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαπηχζζεη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην πξσηλφ πξφγξακκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη
ζε επίπεδν αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, αλ θαη ε έλλνηα ηνπ δηαιφγνπ ππήξρε πάληα
σο δεηνχκελν, δελ είρε εληαρζεί ηθαλνπνηεηηθά ζηελ πξνεγνχκελε γεληά βηβιίσλ.
Χζηφζν, ζε πνιιά απφ ηα λέα βηβιία, θαη κάιηζηα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο, αιιά
αθφκε θαη ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ απφ ην Πξσηφηππν, έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί
πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ, πνπ βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία ζεάηξνπ θαη
ξεηνξηθήο. Σα βηβιία θαζεγεηή θαη ε ζρεηηθή επηκφξθσζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ
Ηλζηηηνχηνπ παξέρνπλ ειάρηζηεο έσο θαζφινπ νδεγίεο γηα ηελ νξγάλσζε ηέηνηνπ
είδνπο δξαζηεξηνηήησλ, αθήλνληαο ζε ζρεηηθή ακεραλία ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Όζνλ αθνξά ηελ ειιελφγισζζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία απνπζηάδεη παληειψο ε
πξφηαζε κηαο κεζνδνινγίαο (κε ηε κνξθή ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη δξαζηεξηνηήησλ)
αμηνπνηήζηκεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ (είηε ζην κάζεκα είηε θαηά ηελ
πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηνπο αγψλεο). Αληίζεηα, ζην εμσηεξηθφ, θαη κάιηζηα
ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηε Βξεηαλία, αιιά ηειεπηαία θαη ζε άιιεο επξσπατθέο θαη
βαιθαληθέο ρψξεο, αλαπηχζζεηαη πινχζηα εξεπλεηηθή θαη πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα
ηα ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ 50 ρξφληα! Δληππσζηαθφ είλαη θαη ην πξφγξακκα Middle
School Public Debate Program, θαηά ην νπνίν καζεηέο ακεξηθάληθσλ ζρνιείσλ
πξνπνλνχληαη

θαη

ιακβάλνπλ

κέξνο

ζε

ηνπηθνχο

θαη

δηεζλείο

αγψλεο

επηρεηξεκαηνινγίαο-αληηινγίαο. Ζ Διιάδα κνηάδεη λα ππνιείπεηαη εληππσζηαθά,
παξά ηελ παξάδνζε πνπ έρεη λα επηδείμεη ζηελ αλάπηπμε θαη ζεσξεηηθή ζεκειίσζε
ηεο ξεηνξηθήο θαηά ηελ αξραηφηεηα. Χζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο
πξναλαθέξζεθε, νη ξεηνξηθνί αγψλεο έρνπλ επηζηξέςεη κε δεηιά βήκαηα ζηελ
«παηξίδα» ηνπο θαη ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε, ηφζν ζε ζρνιηθφ φζν θαη ζε
παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν. Παξάιιεια ξεηνξηθνί φκηινη έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηα
πεξηζζφηεξα ΑΔΗ ηεο ρψξαο καο.
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2.5 Οη ξεηνξηθνί αγώλεο ζηε Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο ηα ηειεπηαία νθηψ ρξφληα δηνξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην
Δπξσπατθφ Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Γειθψλ ηνπο Αγψλεο ΔπηρεηξεκαηνινγίαοΑληηινγίαο γηα φινπο ηνπο καζεηέο Λπθείνπ ηεο ρψξαο καο. Βαζηθφο ζηφρνο ησλ
Αγψλσλ Δπηρεηξεκαηνινγίαο - νη νπνίνη, αο ζεκεησζεί, είλαη πξναηξεηηθνί γηα ηνπο
καζεηέο - είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο ζθέςεο θαη ε επαθή ησλ καζεηψλ κε ζέκαηα πνπ,
ελψ δε δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία ζε εηδηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, βξίζθνληαη
δηάρπηα ζε φιν ην εχξνο ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη είλαη επξχηεξα γλσζηά απφ ηνλ ηχπν
θαη ηα ΜΜΔ. Οη καζεηέο εμαζθνχληαη ζην λα ζθέθηνληαη ινγηθά, ψζηε λα είλαη
ηθαλνί λα θαζνξίζνπλ κε αθξίβεηα ηα θεληξηθά ζεκεία ηνπ ζέκαηνο πνπ ζα ηνπο
δνζεί, λα παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κε πεηζηηθά επηρεηξήκαηα θαη λα κπνξνχλ
κε εηνηκφηεηα λα αληαπαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο. Μάιηζηα, γηα θάζε ζρνιείν πνπ
επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηνπο αγψλεο απαηηείηαη απιψο λα πξνζδηνξηζηνχλ έλαο ή
δχν ππεχζπλνη θαζεγεηέο, αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο, νη νπνίνη έρνπλ θαη ηελ επζχλε
«πξνπφλεζεο» ηεο νκάδαο ηνπ ζρνιείνπ ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ηελ επηηξνπή ησλ αγψλσλ (ρίδαο, 2003).
Πξνζσπηθή/επαγγεικαηηθή εκπεηξία
Σν ζρνιείν ζην νπνίν ππεξεηψ απφ ην 1995 έρεη καθξά παξάδνζε ζε ζπκκεηνρή θαη
δηαθξίζεηο ζε πνηθίινπο ζρνιηθνχο αγψλεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη
θαη νη Αγψλεο Ρεηνξηθήο Σέρλεο. Δπίζεο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έρσ
αλαιάβεη, ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο κνπ, ηνλ φκηιν ξεηνξηθήο ηέρλεο θαη
πξνεηνηκάδνπκε ηηο νκάδεο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο
ζε αγψλεο πεξηθεξεηαθνχο θαη παλειιήληνπο.
Μαζεηέο ηνπ Λπθείνπ ζπκκεηείραλ ζε φινπο ηνπο αγψλεο ΔπηρεηξεκαηνινγίαοΑληηινγίαο, πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην Δπξσπατθφ
Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Γειθψλ ππφ ηελ αηγίδα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ. Ζ νκάδα ηνπ
Λπθείνπ, απφ ην 2002 πνπ ιακβάλεη κέξνο, έρεη πξνθξηζεί ελλέα θνξέο γηα ηελ
πξνεκηηειηθή θάζε ησλ αγψλσλ θαη έρεη θαηαθηήζεη ηελ πξψηε ζέζε (2006), ηε
δεχηεξε ζέζε (2004, 2009, 2010), ην πξψην βξαβείν θαιχηεξνπ νκηιεηή (2006, 2007)
θαη ην ηξίην βξαβείν θαιχηεξνπ νκηιεηή (2006, 2009).
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Παξάιιεια, καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ζπκκεηείραλ ζηνπο
Γηαζρνιηθνχο Αγψλεο Ρεηνξηθήο Σέρλεο ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Δηαηξείαο. Ζ
εληππσζηαθή πνξεία ησλ καζεηψλ καο απφ ην 2001 θαίλεηαη απφ ηελ θαηάθηεζε ηεο
πξψηεο ζέζεο ζηνπο δηηηνχο ιφγνπο (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,
2008, 2010), ηεο πξψηεο ζέζεο ζηνλ πξνηξεπηηθφ ιφγν (2002, 2005, 2007, 2009,
2010) θαη ηεο πξψηεο ζέζεο ζηνλ απζφξκεην ιφγν (2002, 2003,2004, 2005, 2006,
2010). Απφ ην 2012 νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο Γηαζρνιηθνχο
Αγψλεο Ρεηνξηθήο Σέρλεο πνπ δηνξγαλψλεη ην 2ν Πξφηππν Πεηξακαηηθφ ρνιείν
Θεζζαινλίθεο. ΄ απηνχο ηνπο αγψλεο νη καζεηέο θαηέθηεζαλ ηε δεχηεξε ζέζε ζηνπο
δηηηνχο ιφγνπο θαη ηελ πξψηε θαη ηξίηε ζέζε ζηνλ απζφξκεην ιφγν ην 2012, ηελ
πξψηε θαη δεχηεξε ζέζε ζηνλ απζφξκεην ιφγν θαη ηελ πξψηε ζέζε ζηνπο δηηηνχο
ιφγνπο ην 2013, ηελ πξψηε θαη δεχηεξε ζέζε ζηνλ απζφξκεην ιφγν θαη ηελ ηξίηε
ζέζε ζηνπο δηηηνχο ιφγνπο ην 2014, ηελ πξψηε ζέζε ζηνπο δηηηνχο θαη ζηνλ
απζφξκεην ιφγν ην 2015.
Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη θπξίσο απφ θαζεγεηέο θηινιφγνπο ζε
ψξεο εθηφο σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. πγθεθξηκέλα ιεηηνπξγνχλ κεηακεζεκβξηλά
ηκήκαηα πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηψλ θαη εμνηθείσζήο ηνπο κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο
απαηηήζεηο ησλ επηκέξνπο αγσληζκάησλ. Όιε απηή ε δηαδηθαζία ηφζν ηεο
πξνεηνηκαζίαο φζν θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αγψλεο είλαη ηδηαίηεξα
ελδηαθέξνπζα θαη αληηκεησπίδεηαη κε ελζνπζηαζκφ απφ ηνπο καζεηέο θαη απφ ηνπο
θαζεγεηέο. Γεληθφηεξα ην νθέιε γηα ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φπσο ζα
πεξηγξάςνπκε παξαθάησ, είλαη παιιαπιά.
2.6 Οθέιε πνπ απνξξένπλ από ηε δηαδηθαζία ησλ ξεηνξηθώλ αγώλσλ γηα ην
ζύλνιν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Αλ θαη ε Διιάδα είλαη ε ρψξα πνπ γέλλεζε ηε ξεηνξηθή, ην αγαπεκέλν «ρφκπη» ησλ
Αξραίσλ εκψλ πξνγφλσλ, ιίγνη γλσξίδνπλ φηη ην ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ξεηνξηθνχο αγψλεο είλαη φηη νη νκηιεηέο δελ επηιέγνπλ ηελ άπνςε
πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ, αιιά απηή θαζνξίδεηαη… κε θιήξσζε. ηφρνο είλαη λα
αλαγθαζηνχλ νη καζεηέο λα ζθεθζνχλ δεκηνπξγηθά ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη απφ ηηο
παγησκέλεο απφςεηο ή ηηο ηπρφλ πξνθαηαιήςεηο ηνπο.
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Δίλαη ζπλεπψο πηζαλφλ λα αλαγθαζζεί θάπνηνο λα ππνζηεξίμεη κία άπνςε κε ηελ
νπνία δηαθσλεί. Κη απηφ ηνλ θάλεη λα έρεη αλνηρηφ κπαιφ θαη ηε δηάζεζε φρη κφλν λα
θαηαλνήζεη ηελ ζέζε πνπ «θιεξψζεθε», αιιά επηπιένλ λα αλαδεηήζεη έμππλα θαη
ηζρπξά επηρεηξήκαηα γηα λα ηελ ππνζηεξίμεη. Όπσο εμεγεί ν Μνζρφπνπινο, ζηέιερνο
επηθνηλσλίαο ζηε Γηεζλή Έλσζε γηα ην Debate ζηελ Δθπαίδεπζε, «αλ μεπεξάζεηο ην
αξρηθφ "ζνθ" θαη έρεηο αλνηρηφ κπαιφ ζα αληηιεθζείο απηφ πνπ απνηειεί ηελ
πεκπηνπζία ηεο ξεηνξηθήο: Γελ ππάξρνπλ απφιπηεο αιήζεηεο! Γηα θάζε άπνςε
ππάξρεη θαη ε αληίζεηε, αξθεί λα έρεη θαλείο ηε δηάζεζε λα ηελ αλαιχζεη θαη λα ηελ
θαηαλνήζεη». Δίλαη επνκέλσο ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θαη επνηθνδνκεηηθφ γηα φζνπο
εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ζην παξαπάλσ
αγψληζκα λα θαιιηεξγνχλ απηήλ ηελ αλνηρηή καηηά , ηελ πνιππξηζκαηηθή νπηηθή θαη
εηδηθά ζηελ επνρή καο πνπ ηα πάληα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε γφληκν
ζθεπηηθηζκφ.
2.7 Εμάζθεζε ζηνπο αλνηρηνύο νξίδνληεο
Σα ζέκαηα νξίδνληαη απφ ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ πξσηαζιήκαηνο θαη
θξαηνχληαη κπζηηθά κέρξη ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. Μφιηο ην ζέκα αλαθνηλσζεί
θαη θιεξσζεί ε «ζέζε» πνπ ζα ιάβεη θάζε νκάδα (ππέξ ή θαηά ηνπ ζέκαηνο), νη
νκηιεηέο έρνπλ κφιηο είθνζη ιεπηά γηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο ιφγνπο ηνπο. «Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ αγψλα, σζηφζν, νη αληίπαινη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ εξσηήζεηο.
πλεπψο, έλαο νκηιεηήο δελ κπνξεί λα επηδίδεηαη ζε… κνλφινγν, φπσο ζπλεζίδεηαη
ζηα ηειενπηηθά παξάζπξα θαη ζηε Βνπιή. Γηα λα θεξδίζεη θάπνηνο ηνλ αγψλα νθείιεη
πξσηίζησο λα αθνχεη ηνλ αληίπαιν θαη λα αληηθξνχεη επαθξηβψο ηα επηρεηξήκαηα
ηνπ», ηνλίδεη κηιψληαο ζην «Βήκα» ν Παπαιηαλφο, ζπληδξπηήο ηνπ Ρεηνξηθνχ
Οκίινπ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη θξηηήο ζην παλειιήλην
πξσηάζιεκα Ρεηνξηθνχ Λφγνπ. «Δηδηθά ζηηο κέξεο καο, ν δεκφζηνο δηάινγνο είλαη
πνισκέλνο θαη φινη - έζησ θαη αζπλαίζζεηα - εθθξάδνπκε παγησκέλεο κέζα καο
αληηιήςεηο. Έηζη, ην λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο ζε έλαλ ξεηνξηθφ αγψλα, φπνπ είλαη
αλαγθαζκέλνο λα βξεη επηρεηξήκαηα γηα κία άπνςε, αθφκα θαη αλ αξρηθά δελ
ζπκθσλνχζε κε απηήλ, είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληέο καο θαη καο
αλαγθάδεη λα ζθεθηνχκε πην δεκηνπξγηθά», πξνζζέηεη ν ίδηνο.

41

2.8 Σν debate έθαλε ηνπο καζεηέο θαιύηεξνπο ζην εμσηεξηθό
χκθσλα κε έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο θπξίσο ζηηο
αγγινζαμνληθέο ρψξεο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα κειεηήζεη κε πξνζνρή θαη ην ειιεληθφ
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηα νθέιε ησλ ξεηνξηθψλ αγψλσλ δελ πεξηνξίδνληαη ζηα
παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα αιιά αθνξνχλ θάζε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο, απφ ην
Γεκνηηθφ σο ην Λχθεην. Μάιηζηα, ε ίδηα ε βειηίσζε ησλ αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ
πεξλά κέζα απφ ηνπο ξεηνξηθνχο αγψλεο. Απηφ έδεημε πξφζθαηε ζπγθξηηηθή κειέηε
πνπ βαζίζηεθε ζηα ζηνηρεία 51 επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο
(1990-2011) ζηηο ΖΠΑ, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηνλ Καλαδά, ηε Γαιιία, ην Ηζξαήι,
ηελ Ηαπσλία, ηε ηγθαπνχξε θαη ην Υνλγθ Κνλγθ. Σελ κειέηε εθπφλεζαλ ζε
ζπλεξγαζία δχν δηεζλείο κε θεξδνζθνπηθέο εθπαηδεπηηθέο νξγαλψζεηο, ε «CfBT
Education Trust» θαη ε «English-Speaking Union», νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη
εδψ θαη ζρεδφλ 90 ρξφληα ζε 40 ρψξεο ηνπ πιαλήηε. Σα απνηειέζκαηα θαηέδεημαλ φηη
ε έληαμε ησλ ξεηνξηθψλ αγψλσλ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα απφ ην Γεκνηηθφ κέρξη θαη
ην Λχθεην, φρη κφλν εληζρχεη ηηο ιεθηηθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο ησλ
καζεηψλ, αιιά βειηηψλεη ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, απμάλνληαο σο θαη
70% ηηο πηζαλφηεηεο απνθνίηεζεο ελφο καζεηή απφ ην Λχθεην! χκθσλα κε ηελ
κειέηε πνπ παξνπζίαζαλ νη δχν πξναλαθεξζέληεο νξγαληζκνί, νη καζεηέο πνπ
αζρνινχληαη κε ηνπο ξεηνξηθνχο αγψλεο έρνπλ 25% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα
απνθνηηήζνπλ απφ ην Λχθεην, ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ θάλνπλ debate. Μία
έξεπλα βαζίζηεθε, κάιηζηα, ζε 12.179 λένπο ηεο πεξηνρήο ηνπ ηθάγν θαη θαηέδεημε
φηη, εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηνπο Αθξνακεξηθαλνχο, νη καζεηέο πνπ θάλνπλ debate
έρνπλ 70% πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα απνθνηηήζνπλ! Σελ ίδηα ζηηγκή, νη
αλαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ κηθξψλ ξεηφξσλ ήηαλ θαηά 25% θαιχηεξεο απφ απηέο
ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζε καζήκαηα ξεηνξηθήο. ε φ,ηη αθνξά
ηνλ βαζκνινγηθφ κέζν φξν, νη καζεηέο πνπ δηδάζθνληαη ηελ ξεηνξηθή είραλ κέζν φξν
3,71 (κε άξηζηα ην 4), ζε ζρέζε κε ην 3,5 ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ.

42

2.9 Οθέιε γηα ηνπο καζεηέο κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη έμσ από απηήλ
Παξάιιεια ε εκπεηξία φισλ ησλ ζπλαδέιθσλ ζπληείλεη ζην φηη ε δηαδηθαζία ηεο
επηρεηξεκαηνινγίαο κε ηε ινγηθή ησλ «δηηηψλ ιφγσλ» θαη κέζα ζηελ ηάμε,

ζε

καζήκαηα πνπ επλννχλ ηελ εθπαηδεπηηθή απηή πξαθηηθή, θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ
ησλ καζεηψλ, θαζψο αληί απηνί λα είλαη παζεηηθνί δέθηεο ηνπ καζήκαηνο,
κεηαηξέπνληαη ζε ελεξγνχο νκηιεηέο ζην κάζεκα. Αληηθείκελα φπσο ε ηζηνξία ή ηα
νηθνλνκηθά απνθηνχλ άιιν ελδηαθέξνλ κέζα ζηελ ηάμε, θαζψο νη καζεηέο θαινχληαη
λα ππνζηεξίμνπλ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζε ζρέζε κε ηα ζπγθεθξηκέλα ηζηνξηθά
πεξηζηαηηθά ή ηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζεσξίεο θαη απηφ ηνπο εμάπηεη ηε
θαληαζία αιιά θεληξίδεη θαη ηε ινγηθή ηνπο. Ζ φμπλζε ηνπ ελδηαθέξνληνο επλνεί
θπξίσο ηνπο καζεηέο πνπ ζηεξνχληαη απηνπεπνίζεζεο. Σα ίδηα παηδηά πνπ ζα
ζησπνχζαλ ζπλεζηαικέλα αλ ν θαζεγεηήο έθαλε κία εξψηεζε πάλσ ζην κάζεκα θαη
δελ ήμεξαλ λα απαληήζνπλ κε βάζε ην βηβιίν ηνπο, φηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα κηθξή
νκάδα πνπ αλαιακβάλεη λα ππνζηεξίμεη ζε κνξθή ξεηνξηθνχ ιφγνπ ηα ζηνηρεία ηνπ
ελ ιφγσ καζήκαηνο, αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιία θαη ζπκκεηέρνπλ κε ελδηαθέξνλ.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη
ζπκπξάηηνπλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Γεδνκέλνπ ηνπ
νκνδνθεληξηθνχ

πιαηζίνπ,

αλαπηχζζνπλ

ραξαθηεξηζηηθά

ζπλεξγαζίαο,

αλεθηηθφηεηαο, επγελνχο άκηιιαο, αληαγσληζκνχ θαη επηπιένλ κπνξνχλ λα
δηαρεηξίδνληαη κε δεμηνηερλία ηελ πηζαλή επηηπρία ή απνηπρία ηνπο . Ζ δηέγεξζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηεο κάζεζεο σο παηρλίδη ζπκβάιιεη ζηελ αλαθάιπςε
πξνζσπηθψλ

ηαιέλησλ,

θαηαζθεπαζηηθψλ,

θαιιηηερληθψλ

θαη

εξεπλεηηθψλ

δεμηνηήησλ, θαζψο νηθεηνπνηνχληαη-ζπλδένληαη κε ην κάζεκα ραξάζζνληαο λένπο
δξφκνπο εκβάζπλζεο, ηνπ εθάζηνηε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Όπσο επηζεκαίλεη ν
Nisbett (2003) «ε Αληηινγία είλαη πνιχηηκν εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ εκπέδσζε
ηεο ζεκαζίαο ηεο αλαιπηηθήο ζθέςεο θαη ηεο αλάγθεο απηναμηνιφγεζεο ηεο
εγθπξφηεηαο ησλ απφςεψλ καο». Δπίζεο ε ζρέζε αηηίαο-αηηηαηνχ πξέπεη λα δεηρζεί,
ελψ θάζε επηρείξεκα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έγθπξα παξαδείγκαηα θαη ζηνηρεία
Παξάιιεια ε ζπκκεηνρή ζηνπο δηαγσληζκνχο θέξλεη ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε
πεξηζζφηεξα παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνχο θαη ε δχκσζε πνπ επηηπγράλεηαη έρεη
πνιιαπιά ζεηηθά απνηειέζκαηα Οη καζεηέο «εθηίζεληαη» ζε έλα πεξηβάιινλ ιηγφηεξν
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νηθείν απφ ηελ ηάμε θαη ην ζρνιείν ηνπο μεπεξλψληαο ηηο αλαζηνιέο ηνπο θαη
ζπκκεηέρνληαο δπλακηθά ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγσληζκνχ, δηεθδηθψληαο ην έπαζιν.
Λεηηνπξγνχλ κε πλεχκα άκηιιαο θαη θνηλσληθνπνηνχληαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο. Ζ
νκαδηθφηεηα είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο Αληηινγίαο θαη ε επηηπρία ηεο νκάδαο
εμαξηάηαη απφ ηελ ζπλεξγαζία φισλ. ε απηφ ην ζεκείν νθείινπκε λα ηνλίζνπκε φηη
ε κεγαιχηεξε επηηπρία ηεο κεζφδνπ ηεο Αληηινγίαο είλαη ε κάζεζε κέζσ θνηλσληθήο
δηαδξάζεο.
χκθσλα κε ηνλ Dornyei (1997), ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε έρεη απνδεηρζεί «αλψηεξε
ησλ πεξηζζφηεξσλ παξαδνζηαθψλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε
καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη καζεηηθήο επηηπρίαο, ζεηηθήο δηάζεζεο γηα κάζεζε,
απμεκέλεο παξαθίλεζεο, θαιχηεξσλ ζρέζεσλ ηφζν κεηαμχ καζεηψλ φζν θαη κεηαμχ
απηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ θαιιηεξγεί αλαπηπγκέλεο δηαπξνζσπηθέο
δεμηφηεηεο θαη πςειφηεξε απηνπεπνίζεζε ζηνλ καζεηή». Οη καζεηέο ζηελ
πξνθεηκέλε

πεξίπησζε

αιιεινδηδαθηηθήο
θαηαηγηζκνχ

ηδεψλ

αληηκεησπίδνπλ

(peerteaching),

θάζε

αληαιιαγήο

(brainstorming)

θαη

πξφθιεζε

σο

νκάδα

απφςεσλ

θαη

πιεξνθνξηψλ,

επνηθνδνκεηηθήο

κέζσ

αλαηξνθνδφηεζεο

(constructive feedback)..
Ζ δηαδηθαζία ησλ ξεηνξηθψλ αγψλσλ θάλεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχζζνπλ φιεο ηηο
γλσζηαθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ παγθφζκην πνιίηε (global citizen) ηνπ
21νπαηψλα θαη νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηνλ Fullan πεξηγξάθνληαη κε ηα 6 C (Fullan,
2013). Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηε Γεκηνπξγηθφηεηα θαη θαληαζία (Creativity and
imagination), ηελ Κξηηηθή θέςε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ (CriticalThinking and
problemsolving), ηε πλεξγαζία (Collaboration), ηελ Δπηθνηλσλία (Communication),
ηε θπξειάηεζε ηνπ Υαξαθηήξα (Character education) θαη ηε δεκηνπξγία ρξεζηνχ
θαη ελεκεξσκέλνπ Πνιίηε (Citizenship).
Δπηπιένλ ε Αληηινγία απνηειεί κηα θνηλσληθά ξεαιηζηηθή θαη αμηφπηζηε
δξαζηεξηφηεηα «παξαγσγήο ιφγνπ», πνπ νδεγεί πέξαλ ηεο νξζήο ρξήζεο ηεο
Γιψζζαο, ζηελ νπζηαζηηθή «θαηνρή» ηεο (Crookall, 1988). Παξ’ φιν πνπ ε Γιψζζα
ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν, αληί σο ζηφρνο, ε γισζζηθή απηνπεπνίζεζε ησλ
ζπκκεηερφλησλ (linguistic confidence) απμάλεηαη εληππσζηαθά.
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ε πξνζσπηθφ επίπεδν, νη καζεηέο αλαπηχζζνληαη πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά,
ελεξγνπνηψληαο ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη επνηθνδνκψληαο ηελ επξεκαηηθφηεηα
θαη ηελ επθπΐα ηνπο. Αμηνζεκείσην είλαη, ην αίζζεκα απηνειέγρνπ θαη
ππεπζπλφηεηαο πνπ απνθηνχλ, αθνχ κέζα απφ ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα πξνάγεηαη
ε απηελέξγεηα, ε βησκαηηθφηεηα, ε απηναμηνιφγεζε θαη ε απηνπξαγκάησζε.
Δπηπξνζζέησο, ζέηνπλ πςειφηεξνπο ζηφρνπο, απνθηνχλ θίλεηξα, δηαρεηξίδνληαη θαη
επηιχνπλ πξνβιήκαηα, αλαιχνπλ, νξγαλψλνπλ θαη ηεθκεξηψλνπλ ηα επηρεηξήκαηά
ηνπο θαη ηέινο θαιιηεξγνχλ θξηηηθή ζθέςε θαη ζηάζε πάλσ ζηα πξάγκαηα. Όια ηα
παξαπάλσ ππνζηεξίδνπλ ηε ζρνιηθή αιιά θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ
καζεηψλ θαη ηαπηφρξνλα, νη ίδηνη καζαίλνπλ πψο λα είλαη απνδνηηθνί ζε φιε ηελ
θνηλσληθή δσή ηνπο.

2.10

Οθέιε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εθπαηδεπηηθνί, ζην πιαίζην ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο θαη
απηναμηνιφγεζήο ηνπο, δηαπηζηψλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ θαη γηα ηνπο
δηδάζθνληεο. Πέξαλ ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ νη θαζεγεηέο δηεπξχλνπλ ηνπο
νξίδνληέο ηνπο παξάιιεια κε ηνπο καζεηέο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε ελδηαθέξνπζεο
ζπδεηήζεηο γηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα, ηα νπνία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αγγίδνπλ ηηο
δηεζλείο ζρέζεηο, ην δηεζλέο δίθαην, ηελ εζηθή ή ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. πλεπψο,
νη θαζεγεηέο εγθαηαιείπνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο ξφιν ηεο απζεληίαο θαη ηππηθήο
δηδαζθαιίαο θαη γίλνληαη πξνπνλεηέο, ζχκβνπινη θαη θξηηέο ζε κηα δηαδηθαζία πνπ νη
καζεηέο έρνπλ ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν.
Έηζη νη εθπαηδεπηηθνί ηξνθνδνηνχλ θαη λνεκαηνδνηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν.
Απνηέιεζκα απηνχ είλαη, ε θαζηέξσζή ηνπο θαη ε θαηαμίσζή ηνπο ζσξαθίδνληαο
πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ εγεζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Πεξαηηέξσ, θαιιηεξγνχλ
ζηελή θαη ακθίδξνκε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο θαη ιακβάλνπλ αλαηξνθνδφηεζε σο
πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο . Καζψο αθκάδεη ε θαληαζία θαη
ε δεκηνπξηθφηεηά ηνπο, μεθεχγνπλ απφ ηα παξαδνζηαθά δηδαθηηθά ζρήκαηα.
Αλακθηζβήηεηα, πξνάγνπλ ηελ πνιπδηεξγαζία, ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη δηαδίδνπλ ην
φξακα ηεο αιιαγήο θαη ηεο δπλακηθήο δηδαζθαιίαο. Παξάιιεια, απνθηνχλ
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πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο, ψζηε λα δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα πξνβιήκαηα ηεο ηάμεο
θαη λα θαιιηεξγήζνπλ έλαλ βησκαηηθφ θαη νκαδνζπλεξγαηηθφ ηξφπν ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.

2.11

Οθέιε γηα ηελ θαιύηεξε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο

Απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνπο ρνιηθνχο Αγψλεο σθειείηαη νιφθιεξε ε ζρνιηθή
θνηλφηεηα. Οη καζεηέο, νη γνλείο, νη εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη ε δηεχζπλζε. Μπνξεί
θαλείο λα απαξηζκήζεη κηα πιεζψξα σθειεηψλ νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κέζα απφ
ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο.
Οη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ θαη αλαπηχζζνπλ δεκνθξαηηθή ζπλείδεζε, απνθηνχλ
νκαδηθφ πλεχκα, καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, καζαίλνπλ λα αγσλίδνληαη, κειεηνχλ
θαη κνξθψλνληαη, καζαίλνπλ λα δηεθδηθνχλ.
Όια απηά πνπ πεξηγξάςακε πξνεγνπκέλσο είλαη νθέιε θαη γηα ηε Γηνίθεζε ηεο
ρνιηθήο Μνλάδαο. Παξάγνπλ ην πεδίν γηα επθνιφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε
δηνίθεζε θαη εηδηθά, φηαλ κέζα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, επηηπγράλνληαη θαη
δηαθξίζεηο θαη νη καζεηέο παίξλνπλ βξαβεία, επαίλνπο θαη κεηάιιηα.
Δπηπιένλ αλαβαζκίδεηαη ην πλεχκα θαη ε άκηιια ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη έηζη ε
δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο έρεη λα αληηκεησπίζεη πην ψξηκνπο αλζξψπνπο, κε
θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη νκαδηθφ πλεχκα. Απηφ κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ πθίζηαληαη κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα πην παξαγσγηθέο θαη πην
ζηνρεπκέλεο, ψζηε ην έξγν ηεο δηνίθεζεο λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ θαη πην
πεηπρεκέλν.
Παξάιιεια

νη

πην

ζπλεηδεηνπνηεκέλνη

καζεηέο

ζα

έρνπλ

κεγαιχηεξε

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο εμεηάζεηο θαη ζηηο βαζκνινγίεο πνπ ζα θαηαθηήζνπλ θαη
ζπλεπψο ζα επηηπγράλνπλ ζε πην πςειφβαζκεο ζρνιέο. Απηφ έρεη άκεζν αληίθηππν
θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη έηζη ην έξγν ηεο δηεχζπλζεο ζεσξείηαη πην πεηπρεκέλν.
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2.12

ηνηρεία ησλ ξεηνξηθώλ αγώλσλ

ην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθέο εξγαζίαο, θαηαζέηνπκε έλαλ πνιχ κεγάιν
αξηζκφ ζεκάησλ θαη κεζνδνινγηψλ ε νπνία έρεη πξνθχςεη απφ ηελ πνιπεηή καο
ελαζρφιεζε κε απηνχο ηνπο αγψλεο. Δίλαη ζέκαηα ηα νπνία κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη βηβιηνγξαθηθά απφ φζνπο ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ ζηελά κε ηνπο
αγψλεο θαη έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ εκπεηξία καο θαη κέζα απφ ζπδεηήζεηο θαη
εληξχθεζε κε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθνπκε ηηο ζπλζήθεο ηεο έξεπλαο, ζηε ζπλέρεηα
παξαζέηνπκε ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη επίζεο παξαζέηνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη ν ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ.
3.1 Μεζνδνινγία έξεπλαο θαη Εξεπλεηηθά εξγαιεία
Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο καο βαζίζηεθε ζε δχν
θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε αλαδεηήζακε καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ πάξεη
κέξνο ζε αγψλεο ή έρνπλ θάπνηα ζρέζε κε απηνχο. πγθεληξψζακε έλα αξθεηά
κεγάιν αξηζκφ απνδεθηψλ 62 καζεηέο ρσξίο δηάθξηζε θαη 44 καζεηέο κε δηάθξηζε,
28 εθπαηδεπηηθνχο απφ ηνπο νπνίνπο νη 6 έρνπλ δηαηειέζεη θαη δηεπζπληέο ζηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπο. Οη ηειεπηαίνη έδσζαλ αξθεηά ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ζπκκεηνρή ζε αγψλεο θαη δηνίθεζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Απφ ηνπο
καζεηέο, νη 62 δελ είραλ θάπνηα δηάθξηζε ζηνπο αγψλεο, ελψ νη 44 είραλ θάπνηα
δηάθξηζε. ηε δεχηεξε θάζε, δψζακε ζηηο δχν νκάδεο καζεηψλ θαη ζηηο δχν
θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθή νκάδα εξσηεκαηνινγίσλ.
Έλα απφ ηα πην δχζθνια ζεκεία, ήηαλ ε δεκηνπξγία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. ηελ
αξρή ζθεθηήθακε λα ππνβάινπκε ηα ίδηα εξσηήκαηα ζε φινπο. Όκσο κεηά απφ
ζπδήηεζε κε ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηνπο αγψλεο,
απνθαζίζακε λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηα εξσηεκαηνιφγηα αλάινγα κε ηελ νκάδα
ζηφρν.

Έηζη

δεκηνπξγήζακε

έλα

εξσηεκαηνιφγην

γηα

καζεηέο,

έλα

γηα

εθπαηδεπηηθνχο θαη έλα γηα δηεπζπληέο. Οη εξσηήζεηο δεκηνπξγήζεθαλ ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ νκάδα ζηφρν θαη νη εξσηήζεηο έρνπλ ζθνπφ λα εμάγνπλ ρξήζηκε πιεξνθνξία ε
νπνία λα ζρεηίδεηαη κε ηα νθέιε πνπ είρε ε θάζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα. ηελ πνξεία
ηεο έξεπλάο καο δηαπηζηψζακε φηη ζα έπξεπε νη καζεηέο λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν
νκάδεο νη νπνίεο ζα έπξεπε λα δηαθνξνπνηεζνχλ θαη ζε θάπνηα εξσηήκαηα. Απηνχο
πνπ είραλ απιή ζπκκεηνρή θαη απηνχο νη νπνίνη είραλ δηαθξίζεηο ζε ζρνιηθνχο
αγψλεο.

48

Έηζη ινηπφλ θάλακε έλα δηαρσξηζκφ ησλ καζεηψλ ζε απηνχο πνπ έρνπλ δηαθξηζεί
(62) θαη ζε απηνχο πνπ είραλ απιή ζπκκεηνρή (44). Γη απηφλ ηνλ ιφγν
αλαγθαζηήθακε λα επεθηείλνπκε ειαθξά ηελ νκάδα ζηφρν ησλ καζεηψλ.
Αλαγθαζηήθακε λα ςάμνπκε θαη ιίγν πην πίζσ ρξνληθά θαη λα πάκε ζε απνθνίηνπο νη
νπνίνη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πιένλ βξίζθνληαη πνιχ καθξηά (ζε άιιεο ρψξεο). Με
απηνχο ήξζακε ζε επαθή κέζσ δχν ζπιιφγσλ απνθνίησλ θαη επηθνηλσλήζακε κέζσ
email. Πξνζπαζήζακε λα δηαρσξίζνπκε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε πην έκπεηξνπο
θαη ιηγφηεξν έκπεηξνπο ζε ζρνιηθνχο αγψλεο ή ζε ρξφληα ππεξεζίαο, αιιά ηειηθά δελ
θάλακε ηνλ δηαρσξηζκφ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ
ήηαλ ηφζν κεγάινο.
Γηαηεξήζακε φκσο ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηνπο απινχο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε
απηνχο πνπ έρνπλ δηαηειέζεη θαη δηεπζπληέο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλακε θαη
δηαθνξεηηθφ εξσηεκαηνιφγην. Αλ θαη ν αξηζκφο ησλ πξψελ δηεπζπληψλ επίζεο δελ
ήηαλ πνιχ κεγάινο, δηαηεξήζακε ηνλ δηαρσξηζκφ, επεηδή θξίλακε φηη ήηαλ ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφ λα θαηαγξάςνπκε ηε γλψκε αλζξψπσλ πνπ έρνπλ δήζεη θαη ην θιίκα ησλ
αγψλσλ αιιά θαη ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή θαη κπνξνχλ λα δψζνπλ πνιχηηκα
ζπκπεξάζκαηα ζηελ έξεπλά καο. Σα νθέιε, δειαδή, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε
ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο ιφγνπ γηα ηελ θαιχηεξε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνο καζεηέο. εθπαηδεπηηθνχο θαη
δηεπζπληέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θαηαγξάςακε ηηο απαληήζεηο ζε ινγηζηηθά θχιια θαη
δεκηνπξγήζακε δηαγξάκκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ έγηλε ε κειέηε θαη αλάιπζε ησλ
δεδνκέλσλ θαη βγάιακε ηα ζπκπεξάζκαηά καο. Αλαπηχμακε έηζη ηα ζπζηαηηθά ελφο
επηηπρεκέλνπ δηαγσληζκνχ, πάλσ ζηα νπνία κπνξεί λα βαζηζηεί ε δηεχζπλζε, ψζηε λα
δηνηθεί θαιχηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά ηε ζρνιηθή κνλάδα. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο
έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα.
Δξσηεκαηνιφγηα
Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ην κέζνλ επηθνηλσλίαο (interface) κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή
θαη ησλ εξσηψκελσλ, κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, αλάινγα κε ηε κέζνδν ζπιινγήο
ησλ δεδνκέλσλ. Ζ θαηάξηηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ιφγσ ησλ ηδηνηήησλ πνπ έρεη,
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απνηειεί ηελ πιένλ θξίζηκε θαη ιεπηή εξγαζία, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ
επηηπρία κηαο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο.
Λέγεηαη ραξαθηεξηζηηθά φηη ¨θακία ζηαηηζηηθή έξεπλα δελ κπνξεί λα είλαη θαιχηεξε
απφ ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζ’ απηή¨ (Παξαζθεπφπνπινο, 1993).
Με ηε θξάζε απηή ηνλίδεηαη ην γεγνλφο φηη ζε κηα έξεπλα αθφκε θαη αλ εθαξκνζηεί
απνηειεζκαηηθφ ζρέδην δεηγκαηνιεςίαο ή ε πιένλ ελδεδεηγκέλε αλάιπζε ησλ
ζηνηρείσλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα εμάγνπκε ζσζηά ζπκπεξάζκαηα αλ ιάβακε κε
ζπγθξίζηκεο απαληήζεηο απφ έλα αθαηάιιειν εξσηεκαηνιφγην κε αζαθείο εξσηήζεηο
Τπάξρνπλ δχν ηχπνη εξσηεκαηνινγίσλ κε πεξαηηέξσ ππνθαηεγνξίεο:
1. Αλνηρηνχ ηχπνπ, φπνπ ν εξσηψκελνο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ γλψκε

ηνπ

ειεχζεξα θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη
2. Κιεηζηνχ ηχπνπ κε δηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο
ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, ρξεζηκνπνηήζακε εξσηεκαηνιφγηα θιεηζηνχ
ηχπνπ κε Δξσηήζεηο Βαζκνλφκεζεο, φπνπ ν εξσηψκελνο κπνξεί λα απαληήζεη ζε
κφλν κία απφ ηηο ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο. ηε δηθή καο πεξίπησζε είρακε
δηαβάζκηζε: Καζφινπ, Αξθεηά, Πνιχ, Πάξα Πνιχ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, δεκηνπξγήζακε ηέζζεξα εξσηεκαηνιφγηα ηα νπνία απεπζχλακε
πξνο ηέζζεξηο νκάδεο:

•

Δξσηεκαηνιφγην πξνο καζεηέο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε απιή ζπκκεηνρή
ζε ζρνιηθνχο αγψλεο ιφγνπ.

•

Δξσηεκαηνιφγην πξνο καζεηέο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη απνθνίηνπο κε
δηαθξίζεηο

•

Δξσηεκαηνιφγην πξνο δηεπζπληέο ζρνιηθήο κνλάδαο.

•

Δξσηεκαηνιφγηα πξνο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο.

Οη απαληήζεηο ζηα εξσηεκαηνιφγηα απηά απνηεινχλ πνζνηηθή έξεπλα. Πνζνηηθή
είλαη κηα έξεπλα φηαλ κειεηνχκε, απεηθνλίδνπκε θαη ζρνιηάδνπκε ηελ πνζφηεηα ησλ
απαληήζεσλ. Οη επηκέξνπο εξσηήζεηο ήηαλ θιεηζηνχ ηχπνπ, φπνπ ν εξσηψκελνο
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θαιείηαη λα απαληήζεη κε ηελ επηινγή ελφο κεηαμχ επάιιεισλ επηπέδσλ
δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ ζπκθσλίαο
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζακε ζπλαξηήζεηο θαη γξαθηθέο
παξαζηάζεηο. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνπκε φια
ηα απνηειέζκαηα.

3.2 Πεξηγξαθή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ
Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηα εξσηεκαηνιφγηα βαζηζηήθακε πξσηίζησο ζηελ εκπεηξία
καο απφ ηελ πνιπεηή καο ζπκκεηνρή ζε ζρνιηθνχο αγψλεο . Μηα εηθφλα ελφο
ζπκπιεξσκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ Δηθφλα 6

Καθόλου

,.

Θεωρείτε πω" οι ρητορικοί αγώνε" σα" !έδωσαν

τη δυνατότητα να αναΠΤύξετε και να ισχυροποιήσετε

Αοκετά

Πολύ

,

V

την επιxειρηματoλoγl.α σα,,?

θεωρείτε πω" στα πλαίσια τη" συμμετοχή" σα"

2.

!έχετε διευρύνει του" OΡ~Oντε" σα" και ηετε γίνει πιο
δεκτικοί και ανεκτικοί στη διαΦoρετtKή η και αντiθετη

\/

2

~ τη δική σα" άποψη;
Πιστεύεται πως

3.
αλλά

άτομα

έχετε

μέσα aπό τη
αναιπύξει

συνεργασΙCΙ με
πνεύμα

το

τη<

3

την

<

/

συλλογικότητας και της ομαδικότητας;

<.

Κατά

Πόσο

θεωρείτε

πω<

έχετε

οξύνει

~ή σας ικανότητα και τη δημιουργική σαΙ'; σκ!έψη

5.

/

;

Κατά Πόσο πιστεύετε πως !έχετε ενισχύσει την

αυτοπεποίθηση σας μέσω της συνεχούς !έκθεσης σας

ι/

5

στο κοινό

6.

θεωρείτε πως μέσω της ενασχόλησης με τους

δημοnκούς αγωνες ηετε συνειδητοποιήσει την αξία
της πολύπλευρης και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης

V

6

;

7.

Noμ~ετε

πω<

δημιουργούνται

ιdσω

εχθρες

τ/<

αντιπαράθεσης

ανάμεσα

στους

7

συνδιαλεγόμενουl'; και όχι ευγενής ανταγωνισμός?

8.

κα,

εξωτερικεύουν

η

έναν

λεκτική

π'"

αντιπαράθεση

εριστικό

κα,

σα<

αδιάλλακτο

8

χαρακτήρα;
Noμ~ετε πως ο θεσμός των ρητορικών αγώνων

Οξίινει την Φαντασία και ενισχύει την ευρημαnκότητα

9

των συμμετεχόντων;

10.

ι/

Προσωπικά η ενασχόληση με τους ρητορικού"

αγώνες

9.

~

./

θεωρείτε πως μέσα CUtό αυτή τη διαδΙKασl.α !έχετε

συνάψει με τους καθηγητ!ές και τους συμμ.cιθηΠς σας

βαθύτερες και πιο δυναΠς σχ!έσεις που στηρίζονται
στην πολύωρη συνεργασία και στην απόκτηση KoινU:ιν
εμπειριών;

,Ο

ι/

Εικόνα 6: Δξσηεκαηνιφγην πνπ κνηξάζζεθε ζηνπο καζεηέο
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Πάοα Πολύ

3.3 Εξσηεκαηνιόγην πξνο ηνπο καζεηέο ρσξίο δηαθξίζεηο
Οη εξσηήζεηο πνπ ζέζακε ζε 62 καζεηέο πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε αγψλεο ιφγνπ
ρσξίο λα έρνπλ θάπνηα δηάθξηζε ήηαλ:
1.

Θεσξείηε πσο νη ξεηνξηθνί αγψλεο ζαο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα λα
αλαπηχμεηε θαη λα ηζρπξνπνηήζεηε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ζαο;

2.

Θεσξείηε πσο ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ζαο έρεηε δηεπξχλεη ηνπο
νξίδνληεο ζαο θαη έρεηε γίλεη πην δεθηηθνί θαη αλεθηηθνί ζηε δηαθνξεηηθή ή θαη
αληίζεηε απφ ηε δηθή ζαο άπνςε;

3.

Πηζηεχεηε πσο κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε αιιά άηνκα έρεηε αλαπηχμεη ην
πλεχκα ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο νκαδηθφηεηαο;

4.

Καηά πφζν ζεσξείηε πσο έρεηε νμχλεη ηελ θξηηηθή ζαο ηθαλφηεηα θαη ηε
δεκηνπξγηθή ζαο ζθέςε;

5.

Καηά πφζν πηζηεχεηε πσο έρεηε εληζρχζεη ηελ απηνπεπνίζεζή ζαο κέζσ
ηεο ζπλερνχο έθζεζεο ζαο ζην θνηλφ;

6.

Θεσξείηε πσο κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο κε ηνπο ξεηνξηθνχο αγψλεο έρεηε
ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αμία ηεο πνιχπιεπξεο θαη εκπεξηζηαησκέλεο
ελεκέξσζεο;

7.

Ννκίδεηε πσο κέζσ ηεο αληηπαξάζεζεο δεκηνπξγνχληαη έρζξεο αλάκεζα
ζηνπο ζπλδηαιεγφκελνπο θαη φρη επγελήο αληαγσληζκφο;

8.

Πξνζσπηθά ε ελαζρφιεζε κε ηνπο ξεηνξηθνχο αγψλεο θαη ε ιεθηηθή
αληηπαξάζεζε ζαο εμσηεξηθεχνπλ έλαλ πην εξηζηηθφ θαη αδηάιιαθην
ραξαθηήξα;

9.

Ννκίδεηε πσο ν ζεζκφο ησλ ξεηνξηθψλ αγψλσλ νμχλεη ηε θαληαζία θαη
εληζρχεη ηελ επξεκαηηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ;

10.

Θεσξείηε πσο κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία έρεηε ζπλάςεη κε ηνπο
θαζεγεηέο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο βαζχηεξεο θαη πην δπλαηέο ζρέζεηο πνπ
ζηεξίδνληαη ζηελ πνιχσξε ζπλεξγαζία θαη ζηελ απφθηεζε θνηλψλ εκπεηξηψλ.

3.4 Εξσηεκαηνιόγην πξνο ηνπο καζεηέο κε δηαθξίζεηο
Οη εξσηήζεηο πνπ ζέζακε ζε 44 καζεηέο πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε αγψλεο ιφγνπ
ρσξίο λα έρνπλ θάπνηα δηάθξηζε ήηαλ :
1. Θεσξείηε πσο νη ξεηνξηθνί αγψλεο ζαο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεηε
θαη λα ηζρπξνπνηήζεηε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ζαο;
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2. Θεσξείηε πσο ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ζαο έρεηε δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληέο
ζαο θαη έρεηε γίλεη πην δεθηηθνί θαη αλεθηηθνί ζηε δηαθνξεηηθή ή θαη αληίζεηε
απφ ηε δηθή ζαο άπνςε;
3. Πηζηεχεηε πσο κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε αιιά άηνκα έρεηε αλαπηχμεη ην
πλεχκα ηεο ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο νκαδηθφηεηαο;
4. Καηά πφζν ζεσξείηε πσο έρεηε νμχλεη ηελ θξηηηθή ζαο ηθαλφηεηα θαη ηε
δεκηνπξγηθή ζαο ζθέςε;
5. Καηά πφζν πηζηεχεηε πσο έρεηε εληζρχζεη ηελ απηνπεπνίζεζή ζαο κέζσ ηεο
ζπλερνχο έθζεζεο ζαο ζην θνηλφ;
6. Θεσξείηε πσο κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο κε ηνπο ξεηνξηθνχο αγψλεο έρεηε
ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αμία ηεο πνιχπιεπξεο θαη εκπεξηζηαησκέλεο
ελεκέξσζεο;
7. Ννκίδεηε πσο κέζσ ηεο αληηπαξάζεζεο δεκηνπξγνχληαη έρζξεο αλάκεζα
ζηνπο ζπλδηαιεγφκελνπο θαη φρη επγελήο αληαγσληζκφο;
8. Πξνζσπηθά ε ελαζρφιεζε κε ηνπο ξεηνξηθνχο αγψλεο θαη ε ιεθηηθή
αληηπαξάζεζε ζαο εμσηεξηθεχνπλ έλαλ πην εξηζηηθφ θαη αδηάιιαθην
ραξαθηήξα;
9. Ννκίδεηε πσο ν ζεζκφο ησλ ξεηνξηθψλ αγψλσλ νμχλεη ηε θαληαζία θαη
εληζρχεη ηελ επξεκαηηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ;
10. Θεσξείηε πσο κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία έρεηε ζπλάςεη κε ηνπο θαζεγεηέο
θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο βαζχηεξεο θαη πην δπλαηέο ζρέζεηο πνπ ζηεξίδνληαη
ζηελ πνιχσξε ζπλεξγαζία θαη ζηελ απφθηεζε θνηλψλ εκπεηξηψλ;
11. Ζ δηάθξηζε επεξέαζε ηελ απηνπεπνίζεζή ζαο ζην λα εθθξάδεζηε κε άλεζε
θαη λα επηθνηλσλείηε θαιχηεξα κε ηνπο άιινπο ;

3.5 Εξσηεκαηνιόγην πξνο Εθπαηδεπηηθνύο
Οη εξσηήζεηο πνπ ζέζακε ζε 22 Δθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε αγψλεο
ιφγνπ σο ζπλνδνί θαη θξηηέο ήηαλ:
1.

Πηζηεχεηε πσο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ησλ ξεηνξηθψλ αγψλσλ έρεηε
αλαπηχμεη κηα πην ζηελή θαη πην πξνζσπηθή ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο
καζεηέο ζαο;
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2.

Θεσξείηε πσο κέζσ ηεο ελαζρφιεζήο ζαο κε ηνπο ξεηνξηθνχο αγψλεο
αληηιακβάλεζηε κε ελαξγέζηεξν ηξφπν ηελ ηδηνζπγθξαζία ηεο λέαο γεληάο;

3.

Ννκίδεηε πσο νη ζπγθεθξηκέλνη αγψλεο πξνάγνπλ ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηελ
αξεηή ηεο ζπλεξγαζίαο;

4.

Θεσξείηε πσο ε ελαζρφιεζε κε ηα ξεηνξηθά αγσλίζκαηα θηλεί ην
ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ επηθαηξφηεηα θαη ηνπο θαζηζηά ελεξγνχο θαη
επζπλείδεηνπο πνιίηεο;

5.

Πηζηεχεηε πσο ζπλνιηθά ηα αγσλίζκαηα ησλ ξεηνξηθψλ αγψλσλ νμχλνπλ
ην πλεχκα θαη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ;

6.

Πφζν ζεκαληηθνχο ζεσξείηε ηνπο ξεηνξηθνχο αγψλεο γηα ηελ νκαιή
θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο;

7.

Kαηά πφζν ζεσξείηε πσο ε ζπλερήο αληηπαξάζεζε κέζα απφ ηνπο
ξεηνξηθνχο ιφγνπο θζείξεη ηηο ζρέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη πξνάγεη ηνλ
αζέκηην αληαγσληζκφ;

8.

Καηά

πφζν

πηζηεχεηε

πσο

ε

ζπλερήο

έθζεζε

απφςεσλ

θαη

επηρεηξεκαηνινγίαο κπξνζηά ζε θνηλφ ζπκβάιιεη ζηελ σξίκαλζε ηνπ λνπ ησλ
λέσλ;
3.6 Εξσηεκαηνιόγην πξνο Δηεπζπληέο
Οη εξσηήζεηο πνπ ζέζακε ζε 6 Γηεπζπληέο πνπ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε αγψλεο ιφγνπ ε
ζρνιηθή ηνπο κνλάδα ήηαλ:
1.

Απφ ηελ εκπεηξία ζαο, ε ζπκκεηνρή θαη νη δηαθξίζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζε
δηαγσληζκνχο ησλ ξεηνξηθψλ αγψλσλ αλαβάζκηζε ην θχξνο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο απέλαληη ζηνπο γνλείο;

2.

Απφ ηελ εκπεηξία ζαο, ε ζπκκεηνρή θαη νη δηαθξίζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζε
δηαγσληζκνχο ξεηνξηθψλ αγψλσλ αλαβάζκηζε ην θχξνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
απέλαληη ζε άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο;

3.

Απφ ηελ εκπεηξία ζαο, ε ζπκκεηνρή θαη νη δηαθξίζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζε
δηαγσληζκνχο ησλ ξεηνξηθψλ αγψλσλ αλαβάζκηζε ην θχξνο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο απέλαληη ζηελ θνηλσλία;

4.

Θεσξείηε πσο ε πξφηαζε ζηνπο καζεηέο γηα ζπκκεηνρή ζηνπο ξεηνξηθνχο
αγψλεο

54

πξνζζέηεη

ζην

πξφγξακκα

ηνπ

ζρνιείνπ

ελαιιαθηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο, δίλνληαο ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο λα αλαθαιχςνπλ ηηο
θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο;
3.7 Πεηξακαηηθά Απνηειέζκαηα
Σα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 1, 2, 3, 4. Κάζε
πίλαθαο πεξηέρεη ηηο εξσηήζεηο θαη δίπια ππάξρνπλ ηέζζεξεηο ζηήιεο κε ηελ
απάληεζε πνπ ζεκείσζε θάζε καζεηήο. Οη απαληήζεηο είλαη «θαζφινπ», «αξθεηά»,
«πνιχ», «πάξα πνιχ».
Μεηά απφ θάζε πίλαθα αθνινπζεί έλα δηάγξακκα ην νπνίν απεηθνλίδεη γξαθηθά ηα
απνηειέζκαηα. ηνλ νξηδφληην άμνλα δελ αλαγξάθεηαη νιφθιεξε ε εξψηεζε γηα
ρσξνηαμηθνχο ιφγνπο, παξά κφλν ην λνχκεξν ηεο εξψηεζεο, ην νπνίν αληηζηνηρεί
απφιπηα κε ηελ αξίζκεζε ηνπ πίλαθα πνπ πξνεγείηαη.

Καθόλου Αρκετά

Πολφ

Πάρα
Πολφ

1.
Θεωρείτε πωσ οι ρθτορικοί αγϊνεσ ςασ
ζδωςαν τθ δυνατότθτα να αναπτφξετε και να
ιςχυροποιιςετε τθν επιχειρθματολογία ςασ?

1

4

25

32

2. Θεωρείτε πωσ ςτα πλαίςια τθσ ςυμμετοχισ
ςασ ζχετε διευρφνει τουσ ορίηοντεσ ςασ και ζχετε
γίνει πιο δεκτικοί και ανεκτικοί ςτθ διαφορετικι
ι και αντίκετθ από τθ δικι ςασ άποψθ ;

2

5

22

33

3. Πιςτεφετε πωσ μζςα από τθ ςυνεργαςία με
αλλά άτομα ζχετε αναπτφξει το πνεφμα τθσ
ςυλλογικότθτασ και τθσ ομαδικότθτασ ;

3

30

25

4

5

20

17

20

2

20

30

10

6.
Θεωρείτε πωσ μζςω τθσ εναςχόλθςθσ με
τουσ ρθτορικοφσ αγϊνεσ ζχετε ςυνειδθτοποιιςει
τθν
αξία
τθσ
πολφπλευρθσ
και
εμπεριςτατωμζνθσ ενθμζρωςθσ ;

3

25

30

4

7.
Νομίηετε πωσ μζςω τθσ αντιπαράκεςθσ
δθμιουργοφνται
ζχκρεσ
ανάμεςα
ςτουσ
ςυνδιαλεγόμενουσ
και
όχι
ευγενισ
ανταγωνιςμόσ?

30

20

10

2

4. Κατά πόςο κεωρείτε πωσ ζχετε οξφνει τθν
κριτικι ςασ ικανότθτα και τθ δθμιουργικι ςασ
ςκζψθ ;
5.
Κατά πόςο πιςτεφετε πωσ ζχετε ενιςχφςει
τθν αυτοπεποίκθςι ςασ μζςω τθσ ςυνεχοφσ
ζκκεςθσ ςασ ςτο κοινό;
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8.
Προςωπικά θ εναςχόλθςθ με τουσ
ρθτορικοφσ αγϊνεσ και θ λεκτικι αντιπαράκεςθ
ςάσ εξωτερικεφουν ζναν πιο εριςτικό και
αδιάλλακτο χαρακτιρα ;

31

18

7

6

9.
Νομίηετε πωσ ο κεςμόσ των ρθτορικϊν
αγϊνων οξφνει τθ φανταςία και ενιςχφει τθν
ευρθματικότθτα των ςυμμετεχόντων ;

2

20

22

18

10. Θεωρείτε πωσ μζςα από αυτι τθ διαδικαςία
ζχετε ςυνάψει με τουσ κακθγθτζσ και τουσ
ςυμμακθτζσ ςασ βακφτερεσ και πιο δυνατζσ
ςχζςεισ που ςτθρίηονται ςτθν πολφωρθ
ςυνεργαςία και ςτθν απόκτθςθ κοινϊν
εμπειριϊν;

7

18

29

8

Πίνακας 1 : Απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην ησλ καζεηψλ ρσξίο δηαθξίζεηο

Καη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα

35
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4
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6

7

8

9
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Εικόνα 7: Απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην ησλ καζεηψλ ρσξίο δηαθξίζεηο

Σα 1, 2, 3 ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα αληηζηνηρνχλ ζηηο αληίζηνηρα αξηζκεκέλεο εξσηήζεηο
ηνπ Πίνακας 1
56

Καθόλου Αρκετά

Πολφ

Πάρα
Πολφ

1.
Θεωρείτε πωσ οι ρθτορικοί αγϊνεσ ςασ
ζδωςαν τθ δυνατότθτα να αναπτφξετε και να
ιςχυροποιιςετε τθν επιχειρθματολογία ςασ;

2

6

14

22

2. Θεωρείτε πωσ ςτα πλαίςια τθσ ςυμμετοχισ
ςασ ζχετε διευρφνει τουσ ορίηοντεσ ςασ και ζχετε
γίνει πιο δεκτικοί και ανεκτικοί ςτθ διαφορετικι
ι και αντίκετθ από τθ δικι ςασ άποψθ;

6

10

9

19

3. Πιςτεφεται πωσ μζςα από τθ ςυνεργαςία με
αλλά άτομα ζχετε αναπτφξει το πνεφμα τθσ
ςυλλογικότθτασ και τθσ ομαδικότθτασ ;

2

7

11

24

4. Κατά πόςο κεωρείτε πωσ ζχετε οξφνει τθν
κριτικι ςασ ικανότθτα και τθ δθμιουργικι ςασ
ςκζψθ;

3

9

13

19

5.
Κατά πόςο πιςτεφετε πωσ ζχετε ενιςχφςει
τθν αυτοπεποίκθςθ ςασ μζςω τθσ ςυνεχοφσ
ζκκεςθσ ςασ ςτο κοινό;

1

6

18

19

6.
Θεωρείτε πωσ μζςω τθσ εναςχόλθςθσ με
τουσ ρθτορικοφσ αγϊνεσ ζχετε ςυνειδθτοποιιςει
τθν
αξία
τθσ
πολφπλευρθσ
και
εμπεριςτατωμζνθσ ενθμζρωςθσ;

3

7

14

20

7.
Νομίηετε πωσ μζςω τθσ αντιπαράκεςθσ
δθμιουργοφνται
ζχκρεσ
ανάμεςα
ςτουσ
ςυνδιαλεγόμενουσ
και
όχι
ευγενισ
ανταγωνιςμόσ;

16

23

2

3

8.
Προςωπικά θ εναςχόλθςθ με τουσ
ρθτορικοφσ αγϊνεσ και θ λεκτικι αντιπαράκεςθ
ςάσ εξωτερικεφουν ζναν πιο εριςτικό και
αδιάλλακτο χαρακτιρα;

18

16

7

3

9.
Νομίηετε πωσ ο κεςμόσ των ρθτορικϊν
αγϊνων οξφνει τθν φανταςία και ενιςχφει τθν
ευρθματικότθτα των ςυμμετεχόντων;

1

8

12

23

10. Θεωρείτε πωσ μζςα από αυτι τθ διαδικαςία
ζχετε ςυνάψει με τουσ κακθγθτζσ και τουσ
ςυμμακθτζσ ςασ βακφτερεσ και πιο δυνατζσ
ςχζςεισ που ςτθρίηονται ςτθν πολφωρθ
ςυνεργαςία και ςτθν απόκτθςθ κοινϊν
εμπειριϊν;

1

11

22

10

11. Η διάκριςθ επθρζαςε τθν αυτοπεποίκθςι
ςασ ςτο να εκφράηεςτε με άνεςθ και να
επικοινωνείτε καλφτερα με τουσ άλλουσ;

16

14

12

2
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Καθόλου Αρκετά

Πολφ

Πάρα
Πολφ

Πηζηεχεηε πσο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία
ησλ ξεηνξηθψλ αγψλσλ έρεηε αλαπηχμεη κηα
πην ζηελή θαη πην πξνζσπηθή ζρέζε κε ηνπο
ζπκκεηέρνληεο καζεηέο ζαο;

2

4

10

6

Θεσξείηε πσο κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο ζαο
κε ηνπο ξεηνξηθνχο αγψλεο αληηιακβάλεζηε
κε ελαξγέζηεξν ηξφπν ηελ ηδηνζπγθξαζία ηεο
λέαο γεληάο;

1

3

7

11

Ννκίδεηε πσο νη ζπγθεθξηκέλνη αγψλεο
πξνάγνπλ ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηελ αξεηή ηεο
ζπλεξγαζίαο;

1

4

8

9

Θεσξείηε πσο ε ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ
κε ηα ξεηνξηθά αγσλίζκαηα ηνπο θηλεί ην
ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηθαηξφηεηα θαη ηνπο
θαζηζηά ελεξγνχο θαη επζπλείδεηνπο πνιίηεο;

2

3

10

7

Πηζηεχεηε πσο ζπλνιηθά ηα αγσλίζκαηα
ησλ ξεηνξηθψλ αγψλσλ νμχλνπλ ην πλεχκα
θαη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ ;

1

5

11

5

Πφζν ζεκαληηθνχο ζεσξείηε ηνπο
ξεηνξηθνχο
αγψλεο
γηα
ηελ
νκαιή
θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπο;

4

7

9

2

Kαηά πφζν ζεσξείηε πσο ε ζπλερήο
αληηπαξάζεζε κέζα απφ ηνπο ξεηνξηθνχο
ιφγνπο
θζείξεη
ηηο
ζρέζεηο
ησλ
ζπκκεηερφλησλ θαη πξνάγεη ηνλ αζέκηην
αληαγσληζκφ ;

11

5

4

2

1

8

9

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Καηά πφζν πηζηεχεηε πσο ζπκβάιιεη ζηελ

σξίκαλζε ηνπ λνπ ησλ λέσλ ε ζπλερήο
έθζεζε απφςεσλ θαη επηρεηξεκαηνινγίαο
κπξνζηά ζε θνηλφ ;
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Κακόλου

Αρκετά

Πολφ

Πάρα
Πολφ

1. Από την εμπειρία ςασ, η ςυμμετοχή και οι
διακρίςεισ του ςχολείου ςε διαγωνιςμοφσ των
ρητορικϊν αγϊνων αναβάθμιςε το κφροσ τησ
ςχολικήσ μονάδασ απζναντι ςτουσ γονείσ;

0

3

2

1

2. Από την εμπειρία ςασ, η ςυμμετοχή και οι
διακρίςεισ του ςχολείου ςε διαγωνιςμοφσ των
ρητορικϊν αγϊνων αναβάθμιςε το κφροσ τησ
ςχολικήσ μονάδασ απζναντι ςε άλλεσ ςχολικζσ
μονάδεσ;

0

1

3

2

3. Από την εμπειρία ςασ, η ςυμμετοχή και οι
διακρίςεισ του ςχολείου ςε διαγωνιςμοφσ των
ρητορικϊν αγϊνων αναβάθμιςε το κφροσ τησ
ςχολικήσ μονάδασ απζναντι ςτην κοινωνία;

0

1

2

3

4. Θεωρείτε πωσ η πρόταςη ςτουσ μαθητζσ για
ςυμμετοχή ςτουσ ρητορικοφσ αγϊνεσ προςθζτει
ςτο πρόγραμμα του ςχολείου εναλλακτικζσ
δραςτηριότητεσ, δίνοντασ ςτουσ μαθητζσ
ευκαιρίεσ να ανακαλφψουν τισ κλίςεισ και τα
ενδιαφζροντα τουσ;

0

1

2

3

Πίνακας 4 : Απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην ησλ Γηεπζπληψλ

Καη ην αληίζηνηρν δηάγξακκα

3

2,5

2

• Καθόλου
• Αρκετά

1,5

• Πολύ
• Πάρα Πολύ

1

0,5

Ο

1

2

3

4

Εικόνα 10: Απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγην ησλ Γηεπζπληψλ

61

3.8 ρνιηαζκόο πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ
Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ζεκαληηθά θαη θαηαδεηθλχνπλ ηε ρξεζηκφηεηα
θαη ηα νθέιε φιεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο
ιφγνπ. Δίλαη επηπιένλ θαη πην εηδηθά ζαθέο απφ ηε κειέηε ησλ πηλάθσλ θαη ησλ
δηαγξακκάησλ πνπ πξνέθπςαλ σο απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο φηη ε ζπκκεηνρή
ζηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο βνεζά εηδηθά ηε δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα έρεη
επθνιφηεξν θαη επηηπρέζηεξν έξγν.
Απφ ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ δηαπηζηψλεηαη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ δηεπζπληψλ (5
ζηνπο 6) δειψλεη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε αγσλίζκαηα ιφγνπ
αλαβάζκηζε πνιχ έσο πάξα πνιχ ην θχξνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απέλαληη ζε άιιεο
ζρνιηθέο κνλάδεο θαη επηπιένλ πξφζζεζε ζην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ ελαιιαθηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο δίλνληαο ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο λα αλαθαιχςνπλ ηηο θιίζεηο θαη ηα
ελδηαθέξνληά ηνπο. Δπίζεο 6 ζηνπο 6 δηεπζπληέο δήισζαλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα αλαβάζκηζε αξθεηά, πνιχ έσο πάξα πνιχ
ην θχξνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απέλαληη ζηνπο γνλείο. Δπνκέλσο, ε ζεηηθή άπνςε
ησλ δηεπζπληψλ θαηαδεηθλχεη φηη νη θαηλνηνκίεο θαιιηεξγνχλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ελ
γέλεη ελζπλείδεηεο ζπκπεξηθνξέο.
Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαπηζηψλεηαη φηη νη εξσηεζέληεο ζε κεγάιν
πνζνζηφ (πάλσ απφ 70%) ζεσξνχλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε αγψλεο
ιφγνπ πξνήγαγε πνιχ έσο πάξα πνιχ ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηελ αξεηή ηεο
ζπλεξγαζίαο, θίλεζε ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηθαηξφηεηα θαη θαηέζηεζε ηνπο
καζεηέο ελεξγνχο θαη επζπλείδεηνπο πνιίηεο, φμπλε ην πλεχκα θαη ηελ θξηηηθή
ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ γηα ηελ νκαιή θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο
πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη επηπιένλ δελ έθζεηξε ηηο ζρέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη
δελ πξνήγαγε ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ. Σέινο ζπλέβαιε ζηελ σξίκαλζε ηνπ λνπ
ησλ λέσλ ε ζπλερήο έθζεζε απφςεσλ θαη επηρεηξεκαηνινγίαο κπξνζηά ζε θνηλφ.
Δπηπιένλ πξνο φθεινο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 70% απάληεζαλ φηη
αλέπηπμαλ κηα πην ζηελή θαη πην πξνζσπηθή ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο
ηνπο θαη φηη πιένλ αληηιακβάλνληαη κε ελαξγέζηεξν ηξφπν ηελ ηδηνζπγθξαζία ηεο
λέαο γεληάο.
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Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ δηαπηζηψλεηαη φηη ζε πνιχ κεγάιν
πνζνζηφ (πάλσ απφ 80%) ζεσξνχλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο αγψλεο ιφγνπ έδσζε ηε
δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ θαη λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο,
δηεχξπλαλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο θαη έγλαλ πην δεθηηθνί θαη αλεθηηθνί ζηε δηαθνξεηηθή
ή/θαη αληίζεηε απφ ηε δηθή ηνπο άπνςε. Αλέπηπμαλ ην πλεχκα ηεο ζπιινγηθφηεηαο
θαη ηεο νκαδηθφηεηαο, φμπλαλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ηε δεκηνπξγηθή ηνπο
ζθέςε, ελίζρπζαλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο κέζσ ηεο ζπλερνχο έθζεζήο ηνπο ζην
θνηλφ θαη ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ αμία ηεο πνιχπιεπξεο θαη εκπεξηζηαησκέλεο
ελεκέξσζεο
Δπηπιένλ δε δεκηνχξγεζαλ έρζξεο αλάκεζά ηνπο αιιά επγελή αληαγσληζκφ θαη
επηπιένλ δελ εμσηεξίθεπζαλ έλαλ πην εξηζηηθφ θαη αδηάιιαθην ραξαθηήξα. Όμπλαλ
ηε θαληαζία ηνπο θαη ελίζρπζαλ ηελ επξεκαηηθφηεηά ηνπο θαη ζχλαςαλ κε ηνπο
θαζεγεηέο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο βαζχηεξεο θαη πην δπλαηέο ζρέζεηο πνπ
ζηεξίδνληαη ζηελ πνιχσξε ζπλεξγαζία θαη ζηελ απφθηεζε θνηλψλ εκπεηξηψλ. Σέινο
επεξεάζζεθε ε απηνπεπνίζεζή ηνπο πξνο ην θαιχηεξν, ζην λα εθθξάδνληαη κε άλεζε
θαη λα επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα κε ηνπο άιινπο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνπκε ηα πνξίζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο
καο, ηα νπνία αληαλαθινχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ. Σέινο, παξνπζηάδνπκε
ηηο δπλαηφηεηεο γηα κειινληηθή έξεπλα θαζψο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο πνπ
αληαλαθινχλ πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο.
4.1 πκπεξάζκαηα θαη κειινληηθή έξεπλα
ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάζακε ηε ζπκβνιή ησλ καζεηηθψλ αγψλσλ ζηελ
απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δμεγήζακε πψο νη καζεηηθνί
αγψλεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηε δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ψζηε λα γίλεη
πην παξαγσγηθή θαη πην απνηειεζκαηηθή απέλαληη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο
θνηλσλίαο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα πεηξάκαηά καο καο άθεζαλ
ηθαλνπνηεκέλνπο σο πξνο ην δεηνχκελν ηεο εξγαζίαο. Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη ηα εμήο:
Οη καζεηέο εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζπκπξάηηνπλ κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Γεδνκέλνπ ηνπ νκαδνθεληξηθνχ πιαηζίνπ
γελλνχλ

ραξαθηεξηζηηθά

ζπλεξγαζίαο,

αλεθηηθφηεηαο,

επγελνχο

άκηιιαο,

αληαγσληζκνχ θαη επηπιένλ κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη κε δεμηνηερλία ηελ πηζαλή
επηηπρία ή απνηπρία ηνπο. Ζ δηέγεξζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηεο κάζεζεο σο
παηρληδηνχ ζπκβάιιεη ζηελ αλαθάιπςε πξνζσπηθψλ ηαιέλησλ, θαιιηηερληθψλ, θαη
εξεπλεηηθψλ δεμηνηήησλ

θαζψο ζπλδένληαη κε ην κάζεκα, ραξάζζνληαο λένπο

δξφκνπο εκβάζπλζεο ζην εθάζηνηε γλσζηηθφ αληηθείκελν. Ζ επαθή ησλ καζεηψλ κε
ζνβαξά δεηήκαηα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πξνεηνηκαζία
ηνπο γηα ηνλ κειινληηθφ ηνπο ξφιν σο ζθεπηφκελσλ πνιηηψλ ηεο δεκνθξαηηθήο
πνιηηείαο. Δπηπιένλ ηνπο πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ κηα
δηαθνξεηηθνχ είδνπο ζπλεξγαζία θαη ζρέζε κε ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπο θαη λα εηζαρζνχλ ζην πλεχκα ηεο πγηνχο δηαζρνιηθήο άκηιιαο κε θχξην θξηηήξην
ηελ νκαδηθή εξγαζία.
ε πξνζσπηθφ επίπεδν, νη καζεηέο αλαπηχζζνληαη θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά,
επηζηξαηεχνληαο ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ελεξγνπνηψληαο ηελ επξεκαηηθφηεηα
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θαη ηελ επθπΐα ηνπο. Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη ην αίζζεκα απηνειέγρνπ θαη
ππεπζπλφηεηαο πνπ απνθηνχλ, αθνχ κέζα απφ ηα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα πξνάγεηαη
ε απηελέξγεηα, ε βησκαηηθφηεηα, ε απηναμηνιφγεζε θαη ε απηνπξαγκάησζε.
Δπηπξνζζέησο, ζέηνπλ πςειφηεξνπο ζηφρνπο, απνθηνχλ θίλεηξα, δηαρεηξίδνληαη θαη
επηιχνπλ πξνβιήκαηα, αλαιχνπλ, ηεθκεξηψλνπλ θαη ηέινο επνηθνδνκνχλ θξηηηθή
ζθέςε. Όια ηα παξαπάλσ ππνζηεξίδνπλ ηε ζρνιηθή αιιά θαη ηελ επαγγεικαηηθή
αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη ηαπηφρξνλα νη ίδηνη καζαίλνπλ πψο λα είλαη απνδνηηθνί
ζε φιε ηελ ελεξγή δσή ηνπο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εθπαηδεπηηθνί ηξνθνδνηνχλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν.
Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε θαζηέξσζή ηνπο θαη ε θαηαμίσζή ηνπο, θαζψο
δηαδξακαηίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ εγεζία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
Πεξαηηέξσ, θεξδίδνπλ ζηελή θαη αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε κε ηνπο καζεηέο θαη
ιακβάλνπλ αηέξκνλε αλαηξνθνδφηεζε σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη πνιηηηθήο πνπ νξίδνπλ. Καζψο αθκάδεη ε θαληαζία θαη ε
επηλνεηηθφηεηά ηνπο, μεθεχγνπλ απφ ηα παξαδνζηαθά δηδαθηηθά κνληέια θαη
ζηνρεχνπλ ζηνλ αλαζρεδηαζκφ θαη ζηελ αλαπιαηζίσζε. Αλακθηζβήηεηα πξνάγνπλ
ηελ πνιπδηεξγαζία, ηε δηαζεκαηηθφηεηα θαη δηαδίδνπλ ην φξακα ηεο αιιαγήο θαη ηεο
δπλακηθήο δηδαζθαιίαο. Παξάιιεια απνθηνχλ βέιηηζηεο ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο,
ζπληνληζκνχ ηεο ηάμεο θαη θαηακεξηζκνχ εξγαζηψλ, γίλνληαη θαζνδεγεηέο,
ζχκβνπινη θαη εκπλεπζηέο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Με αθεηεξία ηηο ζέζεηο απηέο, νη
εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνληαη, ζέηνπλ θαιέο πξαθηηθέο, απηναμηνινγνχληαη θαη ηέινο
ραιπβδψλνπλ ηελ αθαδεκατθφηεηα θαη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ηνπο.
Θα απνηεινχζε ζνβαξή παξάιεηςε λα κελ ηνληζηνχλ ηα νθέιε ησλ θαηλνηφκσλ
δξάζεσλ σο πξνο ην πεξηβάιινλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Αξρηθά δηακνξθψλεηαη
ζεηηθφ θιίκα ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ θαη αλαθχεηαη ε
ζπλεξγαζία, ε αιιειεπίδξαζε θαη ε νκαδηθφηεηα. Οη δηάθνξνη θνξείο ηεο ζρνιηθήο
κνλάδαο είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο
πξνζθέξνπλ πην νπζηαζηηθή, ζπλεηδεηή θαη πνηνηηθή παξνρή γλψζεσλ. Πξάγκαηη, κε
ηε ζπκκεηνρή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα, νη καζεηέο, νη
εθπαηδεπηηθνί θαη φινη νη εκπιεθφκελνη ζπλδένληαη κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ, αλαβαζκίδνπλ ηελ θνπιηνχξα, ζπλεηζθέξνπλ θαη δηαδίδνπλ ηελ αμία ηεο
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πξνζθνξάο. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, επεξεαζκέλνη απφ άιινπο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζρνιηθνχο δηαγσληζκνχο, επηζπκνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζε
αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα θαη έηζη ζεζπίδεηαη κηα ζπιινγηθή ηαπηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ.
Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ζρνιείν κπνξεί λα απνθηήζεη πξνζαλαηνιηζκφ θαη
ζηφρεπζε, θεξδίδνληαο ηζρπξή θήκε θαη δηαθξίζεηο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο απηφο
ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα πςειψλ πξνζδνθηψλ ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο θαη επλνεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη
κνξηνδφηεζεο. πγθεληξσηηθά, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε δηεμαγσγή ηέηνησλ δξάζεσλ
θέξλεη ηε ζρνιηθή κνλάδα έλα βήκα πην θνληά ζην λέν απνηειεζκαηηθφ ζρνιείν.
Ζ θαηλνηνκία ζηελ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κία αδηάθνπε
δηαδηθαζία θαη φρη σο έλα ζηηγκηφηππν, σο έλα γεγνλφο. Μνλαδηθφο ζηφρνο πξέπεη λα
απνηειεί ε δηαξθήο πνξεία γηα ηε βειηίσζε, ηελ πξφνδν, ηελ αλαδεκηνπξγία θαη ηελ
επηηπρία, αθήλνληαο πίζσ ηνλ ζηεξεφηππν γξακκηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη αθνινπζψληαο ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θαη πνιχπινθν
πεξηβάιινλ. Σα θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ εμαζθάιηζε
δεμηνηήησλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη ζηάζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη νη εθπαηδεπφκελνη, γηα λα
αληηκεησπίζνπλ ηνλ θφζκν ηνπ αχξην. Αο ειπίζνπκε

φηη ζα θεληξίζνπλ ην

ελδηαθέξνλ πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη ίδηνη ζα αλαδείμνπλ ηηο βέιηηζηεο
εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, κεηαβηβάδνληαο ζηνπο καζεηέο ηελ θιεξνλνκηά ηνπο.
Οη Γηεπζπληέο θαη νη ζπλάδειθνη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ νθείινπλ λα πξνεηνηκάδνπλ
έγθαηξα θαη θαηάιιεια, ηφζν ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο
νκάδεο ηνπ ζρνιείνπ, φζν θαη ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ ζπλδξάκνπλ ζηε δηαδηθαζία
σο ρξνλνκέηξεο ή παξαθνινπζνχλ σο ζεαηέο ηηο ζπλαληήζεηο ησλ νκάδσλ ηνπ
ζρνιείνπ.
Γε ζέινπκε ρνιηθνχο Αγψλεο θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο
δηεμαγσγήο ηέηνησλ αγψλσλ ζηα ζρνιεία καο. Θέινπκε νη ρνιηθνί Αγψλεο λα
ζπκβάιινπλ βησκαηηθά γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη λα απνηεινχλ εξέζηζκα, ψζηε λα
ζπκκεηάζρνπλ ζην κέιινλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη καζεηέο. Παξάιιεινο ζηφρνο
απνηειεί ε πξναγσγή ηνπ εχ αγσλίδεζζαη, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ θαλφλσλ θαη ηνπ
αληηπάινπ θαη ηεο απηνβειηίσζεο κέζα απφ πξνζσπηθή θαη νκαδηθή πξνζπάζεηα.
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Όια απηά κφλν νη ζπλάδειθνη εθπαηδεπηηθνί, κε ηελ θαηάιιειε παηδαγσγηθή
πξνζέγγηζε θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, κπνξνχλ λα ηα
θάλνπλ πξάμε. Ζ ζπλεξγαζία ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ηηο νηθείεο
Γ.Γ.Δ. θαζψο θαη ε ζπλνδεία ησλ ζεαηψλ–καζεηψλ απφ Γηεπζπληέο θαη ζπλαδέιθνπο
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Γηαγσληζκψλ ζα ζπκβάινπλ ηα κέγηζηα ζηελ πινπνίεζε φισλ
ησλ παξαπάλσ.
4.2 Πεξηνξηζκνί έξεπλαο
Σν πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ ζπλαληήζακε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο καο
ήηαλ ην γεγνλφο φηη βηβιηνγξαθηθά ην ζέκα δελ είρε δηεξεπλεζεί αξθεηά θαη δελ
ππήξραλ πνιιέο αλαθνξέο ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Απφ ηελ άιιε ην κεγαιχηεξφ καο
πιενλέθηεκα ήηαλ φηη εξεπλήζακε έλα ζέκα πνπ καο ήηαλ ηδηαίηεξα γλσζηφ θαη
δνπιεκέλν ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηεο δεθαεηίαο, εμαηηίαο ηεο δηαξθνχο ζπκκεηνρήο
καο ζε ηέηνηνπ είδνπο δηαγσληζκνχο.
Ζ έξεπλα απαηηνχζε πνιχ ρξφλν. Δδψ θαη αξθεηφ θαηξφ είκαζηε ζε επαθή κε
αλζξψπνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζε ηέηνηνπ είδνπο δηαγσληζκνχο, έρνπκε κειεηήζεη
ηδηαίηεξα ηα νθέιε επάλσ ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη θαη’ επέθηαζε ζηε
δηνίθεζε θαη έρνπκε δεη ηα άκεζα απνηειέζκαηα θαη ηα νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή.
Έλα επηπιένλ πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε ήηαλ ην γεγνλφο φηη έπξεπε λα πάξνπκε ηε
γλψκε θαη αλζξψπσλ πνπ δελ ήηαλ πιένλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη έπξεπε λα βξνχκε
δηεπζχλζεηο θαη ηειέθσλα απφ ζπιιφγνπο απνθνίησλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ - ΣΑ ΡΖΣΟΡΗΚΑ ΑΓΧΝΗΜΑΣΑ
1. ΔΙΣΣΟΙ ΛΟΓΟΙ
ε απηφ ην νκαδηθφ ξεηνξηθφ αγψληζκα δχν ηξηκειείο νκάδεο καζεηψλ θαινχληαη λα
επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ππέξ ή θαηά ελφο έσο ηελ ψξα δηεμαγσγήο ηνχ αγψλα
άγλσζηνπ ζέκαηνο, αλαιακβάλνληαο αληίζηνηρα, κεηά απφ θιήξσζε, ηνλ ξφιν ηήο
θπβέξλεζεο (ή ζέζεο), ε νπνία ππνζηεξίδεη ηε ζέζε ηνχ ζέκαηνο, ή ηήο
αληηπνιίηεπζεο (ή άξζεο), ε νπνία αληηηάζζεηαη ζε απηή. Κάζε νκάδα έρεη 15΄ γηα λα
πξνεηνηκάζεη ηηο νκηιίεο ηεο. Οη δχν πξψηνη νκηιεηέο θάζε νκάδαο κηινχλ απφ 6
ιεπηά θαη νη ηξίηνη νκηιεηέο αλαιακβάλνπλ λα παξνπζηάζνπλ, εληφο 4 ιεπηψλ, ηε
ζχλνςε ηήο επηρεηξεκαηνινγίαο ηήο νκάδαο ηνπο
Οη αγψλεο δηαθξίλνληαη ζε πξνθξηκαηηθή, εκηηειηθή θαη ηειηθή θάζε. ηελ
πξνθξηκαηηθή θάζε νη αγψλεο δηεμάγνληαη ζε ηξεηο (3) γχξνπο. Οη νκάδεο ησλ
καζεηψλ αγσλίδνληαη ζε δεπγάξηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηνλ πξψην γχξν απφ θιήξσζε,
ελψ ζην δεχηεξν θαη ηξίην γχξν νη νκάδεο αγσλίδνληαη ζε δεπγάξηα πνπ
δεκηνπξγνχληαη κε βάζε ηε βαζκνινγία ηνπο ζηνλ πξψην θαη δεχηεξν γχξν. ηελ
εκηηειηθή θάζε νη νκάδεο αγσλίδνληαη ζε δεπγάξηα πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηε
βαζκνινγία ηνπο απφ ηελ πξνθξηκαηηθή θάζε.
Απφ ηηο αληηπαξαηηζέκελεο νκάδεο απηή πνπ ζα επηρεηξεκαηνινγήζεη ππέξ ηεο
άπνςεο πνπ νξίδεη ην ζέκα θαιείηαη ΘΔΖ, ελψ απηή πνπ ζα αλαπηχμεη
επηρεηξεκαηνινγία θαηά ηεο άπνςεο πνπ νξίδεη ην ζέκα νλνκάδεηαη ΑΡΖ. ε θάζε
αγψλα κε θιήξσζε θαζνξίδεηαη πνηα νκάδα απνηειεί ηε ΘΔΖ θαη πνηα ηελ ΑΡΖ.
Ο νξηζκφο ζπληζηά εξκελεία ηνπ ζέκαηνο θαη πξνζδηνξίδεη ην πιαίζην, εληφο ηνπ
νπνίνπ ζα αλαπηπρζεί ε επηρεηξεκαηνινγία. Γίλεηαη απφ ηνλ πξψην νκηιεηή ηεο
θπβέξλεζεο θαη γίλεηαη απνδεθηφο ή ακθηζβεηείηαη θαη επαλαπξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ
πξψην νκηιεηή ηεο αληηπνιίηεπζεο.
Κάζε νκηιία απμάλεη ηελ πεηζηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, φηαλ επηηχρεη
κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία:
1. Ζ θνζκηφηεηα ηνπ νκηιεηή εμαζθαιίδεη ην ζεβαζκφ ζηηο απφςεηο ηνπ.
Γείγκαηα ηεο θνζκηφηεηαο είλαη ν επγελήο ραηξεηηζκφο πξνο φινπο ηνπο
ζπκκεηέρνληεο

θαη

νπσζδήπνηε

επηζεηηθφηεηαο πξνο ηνπο αληηπάινπο.
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αλαίηηαο

θαη

άζθνπεο

2. Ζ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ζεκεηψζεσλ δηεπθνιχλεη ηελ νπηηθή επαθή ηνπ
νκηιεηή κε ην αθξναηήξην, ε νπνία είλαη ζεκαληηθή, γηαηί ζε ζπλδπαζκφ κε
ην θαηάιιειν γηα ηελ πεξίζηαζε χθνο εληζρχεη ηελ πεηζηηθφηεηά ηνπ.
3. Ζ ρξήζε εηζαγσγηθψλ θαη θαηαιεθηηθψλ παξαηεξήζεσλ δίλεη ην ζηίγκα ζε
κηα νκηιία θαη πξέπεη λα εληάζζνληαη αληίζηνηρα ζε πξφινγν θαη επίινγν πνπ
ζθνπφ έρνπλ λα θάλνπλ θαηαλνεηή ηελ πνξεία ηεο ζθέςεο ηεο νκάδαο.
4. Σα επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη πιήξε θαη πεηζηηθά,
λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ινγηθή ζπγθξφηεζε θαη ζπλέπεηα θαη λα είλαη θαίξηα
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. Πξέπεη λα νκαδνπνηνχληαη ινγηθά
θαη λα παξνπζηάδνληαη κε ηεξάξρεζε ρξεζηκνπνηψληαο παξαδείγκαηα.
5. Ζ ρξήζε ηνπ ρξφλνπ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη επαξθή αλάπηπμε ηεο
επηρεηξεκαηνινγίαο θαη αληεπηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηφδσλ ηεο νκηιίαο θάζε νκηιεηή, ηα
κέιε ηεο αληίπαιεο Οκάδαο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ην ιφγν, πςψλνληαο ην ρέξη. Ο
νκηιεηήο

έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ παξέκβαζε, δηαθνξεηηθά παξαρσξεί ην

δηθαίσκα εξψηεζεο ιέγνληαο «παξαθαιψ» ή «νξίζηε». Οη εξσηήζεηο πξέπεη λα είλαη
ζχληνκεο (λα κε δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ 15 δεπηεξφιεπηα) θαη λα κελ απνηεινχλ
ηνπνζεηήζεηο.
Ο Υξνλνκέηξεο παξαθνινπζεί, θαηαγξάθεη θαη θνηλνπνηεί ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ
νκηιηψλ θαη ησλ εξσηήζεσλ.
Αμηνιφγεζε:
Όινη νη αγψλεο αμηνινγνχληαη απφ ηξηκειείο θξηηηθέο επηηξνπέο εθηφο απφ ηνλ ηειηθφ
πνπ αμηνινγείηαη απφ πεληακειή θξηηηθή επηηξνπή.
Δπηθεθαιήο ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο νξίδεηαη ν πξφεδξνο, ν νπνίνο θεξχζζεη ηελ
έλαξμε ηνπ αγψλα, δίλεη ην ιφγν ζηνπο νκηιεηέο, ειέγρεη ηνπο ρξνλνκέηξεο,
παξεκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηεξείηαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη πηζηνπνηεί
ηελ εγθπξφηεηα ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο. Όινη νη θξηηέο ζπκπιεξψλνπλ έληππν
αμηνιφγεζεο ησλ νκηιηψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αηνκηθέο βαζκνινγίεο, ηε ζπλνιηθή
βαζκνινγία ησλ νκάδσλ θαζψο θαη πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε ησλ νκηιεηψλ.
71

Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο
1.

Οη θξηηέο δελ πξέπεη λα επεξεάδνληαη απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο, φηαλ
αμηνινγνχλ ηηο αγνξεχζεηο, αιιά λα ηηο αμηνινγνχλ κε βάζε ηα παξαθάησ
θξηηήξηα:
• Πεξηερφκελν (Μνλάδεο: 1-30)
•

Γνκή (Μνλάδεο: 1-20)

•

Έθθξαζε (Μνλάδεο: 1-20)

•

Ύθνο (Μνλάδεο: 1-10)

•

πλεξγαζία (Μνλάδεο: 1-10)

•

Σήξεζε θαλφλσλ (Μνλάδεο 1-10)

2.

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ζπλεξγαζίαο γίλεηαη κε έλα βαζκφ, θνηλφ γηα
φια ηα κέιε ηεο νκάδαο.

3.

Κάζε νκηιεηήο βαζκνινγείηαη κε 50 – 100 βαζκνχο. ηνπο ηξεηο (3) πξψηνπο
γχξνπο ε αλψηεξε βαζκνινγία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 85 βαζκνχο. Ζ
νκάδα βαζκνινγείηαη κε ην ζχλνιν ησλ βαζκψλ ησλ νκηιεηψλ ηεο.

Βνεζεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε:
1.

•
•
2.

•
3.

•
•

•
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Οξηζκόο
Θεηηθά ζηνηρεία: Να δηαγξάθεη κε αθξίβεηα ηα φξηα κέζα ζηα νπνία ζα
θηλεζεί ε ζπδήηεζε, λα δηεπθξηλίδεη ζηνηρεία πνπ απαηηνχλ επεμήγεζε, λα
πξνζεκαίλεη ηελ αληηπαξάζεζε πάλσ ζην ζέκα θαη λα ππνγξακκίδεη
εκθαηηθά ηε ζέζε ηεο νκάδαο πάλσ ζ’ απηφ.
Αξλεηηθά ζηνηρεία: Σαπηνινγίεο, αληηθάζεηο, πιαηεηαζκνί, ειιείςεηο,
αζηνρίεο.
Εξσηήζεηο – Απαληήζεηο
Θεηηθά ζηνηρεία: Να είλαη εχζηνρεο, άκεζεο, απνηειεζκαηηθέο,
αλαζθεπαζηηθέο, λα πξνσζνχλ ηε ζπδήηεζε θαη λα θαηαδεηθλχνπλ ηελ
εηνηκφηεηα ησλ νκηιεηψλ.
Αξλεηηθά ζηνηρεία: Δθηελείο, κε δηαπηζησηηθή κνξθή, άθαηξεο, αζαθείο.
Πεξηερόκελν
Θεηηθά ζηνηρεία: Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα πιεξνθνξηψλ, ηδεψλ, ηεθκεξίσλ,
ελλνηψλ, επηρεηξεκάησλ, ελφηεηα ζθέςεσλ εκπεξηζηαησκέλν πεξηερφκελν,
αμηνπνίεζε απφςεσλ, εθθξάζεσλ άιισλ, πλεπκαηηθφο πινχηνο, ινγηθή
ηεθκεξίσζε, απνδεηθηηθή δχλακε, πεηζηηθφηεηα, θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη
νξζή επηινγή γλψζεσλ, εχξνο, βάζνο θαη ζνβαξφηεηα ζθέςεο.
Αξλεηηθά ζηνηρεία: Αλαθνκνίσηεο γλψζεηο, ηεηξηκκέλεο ηδέεο, απηνλφεηεο

4.

•

•

5.

•
•
6.

•
•

ζθέςεηο, αλίζρπξα επηρεηξήκαηα, ινγηθά ράζκαηα, θπγφθεληξεο ζθέςεηο
πνπ θηλνχληαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ζέκαηνο, γεληθεπηηθέο θξίζεηο,
ππεξαπινπζηεχζεηο,
απζαίξεηα
θαη
αζηήξηθηα
ζπκπεξάζκαηα,
αλνινθιήξσηα
λνήκαηα,
επαλαιήςεηο,
παξείζαθηα
ζηνηρεία,
πεξηηηνινγίεο, πιαηεηαζκνί.
Δνκή
Θεηηθά ζηνηρεία: Λνγηθή δηάηαμε ησλ ζθέςεσλ, νξγαληθή θαη αξκνληθή
ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο, ινγηθή αθνινπζία, ζπγθξφηεζε ησλ ζθέςεσλ ζε
ινγηθά επηρεηξήκαηα, ζπλνρή ζηε δηάηαμε ησλ ηδεψλ, νκαιή ξνή
παξνπζίαζεο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πεξηερνκέλνπ , ηεξάξρεζε θαη
νκαδνπνίεζε επηρεηξεκάησλ, έκθαζε.
Αξλεηηθά ζηνηρεία: Άηαθηε παξάζεζε ζθέςεσλ, απνπζία ζπγθεθξηκέλεο
ζπιινγηζηηθήο πνξείαο, θπθιηθή πνξεία ζηελ αλάπηπμε πνπ δελ πξνσζεί ηε
ζθέςε κε λέεο εκπλεχζεηο αιιά ηελ επαλαθέξεη ζην ζεκείν αθεηεξίαο κε
επαλαιήςεηο, ραιαξή λνεκαηηθή ζχλδεζε ηδεψλ, θαθή ζπιινγηζηηθή
πνξεία.
Έθθξαζε
Θεηηθά ζηνηρεία: Σήξεζε κνξθνζπληαθηηθψλ θαλφλσλ, ηθαλφηεηα
ρεηξηζκνχ ηνπ ιφγνπ, γιψζζα ζπγθξνηεκέλε θαη απνηειεζκαηηθή, αθξίβεηα
δηαηχπσζεο, ζαθήλεηα, νκνηνκνξθία ηνπ ιφγνπ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ
ιφγνπ, ιεθηηθφο θαη εθθξαζηηθφο πινχηνο.
Αξλεηηθά ζηνηρεία: Γξακκαηηθά θαη ζπληαθηηθά ιάζε, αζάθεηεο, ανξηζηίεο,
αλαθξίβεηεο,
επηθαλεηαθφο
εθθξαζηηθφο
πινχηνο,
εθθξαζηηθή
αλνκνηνκνξθία, αδφθηκνη ζπλδπαζκνί, σξαηνινγία, βεξκπαιηζκφο.
Ύθνο
Θεηηθά ζηνηρεία: Δπηηνληζκφο, έληαζε άλεζε, επηινγέο πνπ ζπκβάιινπλ
ζηελ πεηζηηθφηεηα ηεο νκηιίαο, απηνπεπνίζεζε, ξπζκφο, θαιή ζηάζε ζην
βήκα, ρηνχκνξ.
Αξλεηηθά ζηνηρεία: Αλάγλσζε απφ ζεκεηψζεηο, ιφγνο ρσξίο ζπλερή ξνή κε
ζπρλέο παχζεηο, ακεραλία, εηξσλεία.

Σα ζέκαηα ησλ Γηηηψλ Αγψλσλ αληινχληαη απφ ηελ επηθαηξφηεηα θαη απφ ηελ χιε
ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ (θπξίσο απφ ηε Νενειιεληθή Γιψζζα γηα ην Γπκλάζην θαη
ηνπο Θεκαηηθνχο Κχθινπο γηα ην Λχθεην).
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΣΣΧΝ ΛΟΓΧΝ ΓΤΜΝΑΗΟΤ
1. Οη καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ πξέπεη λα θνξνχλ θαζεκεξηλά ζηε δηάξθεηα
ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ ηνπο ζπγθεθξηκέλε ελδπκαζία.
2. Οη καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ζα πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη ζε ηκήκαηα
αλάινγα κε ηηο αθαδεκατθέο ηνπο επηδφζεηο.
3. Πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ νη πνηλέο ζην Γπκλάζην.

73

4. Πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ νη πνιπήκεξεο εθδξνκέο εθηφο έδξαο γηα φια ηα
Γπκλάζηα.
5. Οη καζεηηθέο παξειάζεηο ζηηο εζληθέο επεηείνπο πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ.
6. Οη αιινδαπνί πξέπεη λα θνηηνχλ ζε δηαθνξεηηθά ζρνιεία.
7. Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ πξέπεη λα θαηαξγεζεί.
8. Σα Αξραία Διιεληθά πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζην Γπκλάζην κφλν απφ κεηάθξαζε.
9. Σα Greeklish είλαη απεηιή γηα ηελ ειιεληθή γιψζζα.
10. Οη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
11. Ζ ρξήζε ησλ tablets ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο είλαη επηδήκηα.
12. Έλαο ζεκεξηλφο έθεβνο καζαίλεη πεξηζζφηεξα απφ ην Γηαδίθηπν παξά απφ ην
ζρνιείν.
13. Σν Γηαδίθηπν θέξλεη ηνπο αλζξψπνπο πην θνληά.
14. Σα ςεθηαθά παηρλίδηα είλαη επηδήκηα γηα ηα παηδηά.
15. Σα θηλεηά ηειέθσλα δεκηνπξγνχλ πην πνιιά πξνβιήκαηα απφ φζα ιχλνπλ.
16. Ο γνλετθφο έιεγρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλνο.
17. Ζ ρεηξαθέηεζε ηεο γπλαίθαο επζχλεηαη γηα ηελ θξίζε ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο.
18. Κάησ απφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο είλαη θαιχηεξν νη λένη ηεο ρψξαο καο λα
αλαδεηήζνπλ ηελ ηχρε ηνπο ζην εμσηεξηθφ.
19. Κάησ απφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο είλαη θαιχηεξν νη λένη λα δνπλ ζηελ χπαηζξν
παξά ζηελ πφιε.
20. Οη πην γλήζηνη Έιιελεο δνπλ εθηφο Διιάδαο.
21. Ζ κεηαλάζηεπζε είλαη πιεγή γηα ηηο ρψξεο ππνδνρήο.
22. Οη πνιηηηζηηθνί ζεζαπξνί πξέπεη λα επηζηξαθνχλ θαη λα εθηίζεληαη ζηηο ρψξεο
πξνέιεπζήο ηνπο.
23. Πξέπεη λα επηηξαπεί ε πξαγκαηνπνίεζε θνζκηθψλ εθδειψζεσλ ζηνπο ρψξνπο
ησλ κνπζείσλ.
24. Ζ ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ δεκφζησλ ρψξσλ είλαη επηβεβιεκέλε.
25. Πξέπεη λα επηβιεζεί ε απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζε φινπο ηνπο
θνηλφρξεζηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο, δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο.
26. Σα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα πξέπεη λα είλαη αλνηρηά θαη ηηο Κπξηαθέο.
27. Ζ ζεζκνζέηεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο είλαη επηβεβιεκέλε.
28. Σα πεηξάκαηα ζηα δψα πξέπεη λα απαγνξεπηνχλ.
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ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΗΣΣΧΝ ΛΟΓΧΝ ΛΤΚΔΗΟΤ
1. Ζ δεκνθξαηία πξέπεη λα αλέρεηαη θαη ηνπο ερζξνχο ηεο.
2. Ο ζχγρξνλνο αζιεηηζκφο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα αζιεηηθά ηδεψδε.
3. Γελ πξέπεη λα αθαηξείηαη ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ μεπέξαζαλ
ην φξην θνίηεζεο.
4. Σα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα πξέπεη λα είλαη αλνηρηά θαη ηηο Κπξηαθέο.
5. Ζ επέκβαζε μέλσλ δπλάκεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ
είλαη επηβεβιεκέλε.
6. Ζ κνληκφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πξέπεη λα θαηαξγεζεί.
7. Οη πνιηηηζκηθνί ζεζαπξνί πξέπεη λα επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο.
8. Οη πνιίηεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα γλσξίδνπλ ηελ ηδησηηθή δσή ησλ δεκφζησλ
πξνζψπσλ θαη φζσλ επηζπκνχλ λα θαηαιάβνπλ δεκφζηα αμηψκαηα.
9. ε θαηξνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη πην ζεκαληηθή απφ
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
10. Σν facebook πξέπεη λα θαηαξγεζεί.
11. Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πξέπεη λα επηδνηνχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε.
12. Όινη νη πνιίηεο πξέπεη λα ζεσξνχληαη κεηά ζάλαηνλ δσξεηέο νξγάλσλ.
13. Ζ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζην Γπκλάζην κφλν απφ
κεηάθξαζε.
14. Oη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
15. Οη ειηθησκέλνη άλσ ησλ 75 εηψλ δελ πξέπεη λα ςεθίδνπλ ζηηο εθινγέο.
16. Σα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο δελ πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζηε Γ’ Λπθείνπ.
17. Σν λα πεζαίλεη θαλείο γηα έλα ηδαληθφ είλαη ιάζνο.
18. ηε δεκνθξαηία νη πνιίηεο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηνπο λφκνπο, αθφκε θαη φηαλ
δηαθσλνχλ.
19. Θα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε δπλαηφηεηα επζαλαζίαο ζε αλζξψπνπο πνπ πάζρνπλ
απφ αλίαηε αζζέλεηα θαη ππνθέξνπλ απφ αθφξεηνπο πφλνπο.
20. Γελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε πηνζεζία παηδηψλ απφ νκνθπιφθηια δεπγάξηα.
21. Ζ θαηάιεςε είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκα ησλ καζεηψλ.
22. Ζ ρξήζε ησλ tablets ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη
επηβεβιεκέλε.
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23. Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ δελ πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζηα ζρνιεία.
24. Πξέπεη λα επηβάιιεηαη ε ζαλαηηθή θαηαδίθε ζηνπο ηξνκνθξάηεο.
25. Ζ παξάδνζε θαη φρη ε βηνινγία πξνζδηνξίδεη ηε θπζηνγλσκία ελφο εζληθνχ
ζπλφινπ.
26. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο βίαο.
27. Οη καζεηέο πξέπεη λα θαηαηάζζνληαη ζε ηκήκαηα αλάινγα κε ηελ επίδνζή ηνπο.
28. ε ρψξεο πνπ δε ζέβνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δελ πξέπεη λα ρνξεγείηαη
θαλελφο είδνπο βνήζεηα.
29. Ζ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ επηβάιιεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ.
30. Ζ ρεηξαθέηεζε ηεο γπλαίθαο επζχλεηαη γηα ηελ θξίζε ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο.

2. ΑΤΘΟΡΜΗΣΟ ΛΟΓΟ
Πξφθεηηαη γηα έλαλ ζχληνκν απηνζρέδην ιφγν δηάξθεηαο 3-4 ιεπηψλ, πνπ ζηεξίδεηαη
θπξίσο ζηε δεκηνπξγηθή θαη ηε ζπλεηξκηθή ζθέςε ηνχ νκηιεηή, ν νπνίνο θαιείηαη λα
επηιέμεη έλα απφ ηα ηξία ζέκαηα πνπ ηνχ δίλνληαη θαη λα πξνεηνηκάζεη ηελ
παξνπζίαζή ηνπ εληφο ελφο ιεπηνχ. θνπφο ηνπ νκηιεηή είλαη κε αθνξκή ην ζέκα πνπ
επέιεμε λα παξνπζηάζεη έλαλ ιφγν νξγαλσκέλν κε αιιεινπρία, πξσηνηππία θαη
δσληάληα Σν αγψληζκα δηεμάγεηαη ζε δχν πξνθξηκαηηθνχο γχξνπο, έλαλ εκηηειηθφ θαη
ηνλ ηειηθφ γχξν.
Κάζε νκηιεηήο εηζέξρεηαη ζηελ αίζνπζα, ζηελ νπνία δηεμάγεηαη ην αγψληζκα. Αθνχ
δηαβάζεη ηα ζέκαηα πνπ ηνπ δίλνληαη θαη πνπ αληινχληαη απφ Σξάπεδα Θεκάησλ ηα
κειεηάεη γηα κηζφ ιεπηφ, πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη έλα απφ ηα ηξία, ρσξίο λα θξαηήζεη
θακία ζεκείσζε. ηε ζπλέρεηα θαη γηα 1 ιεπηφ επηηξέπεηαη λα θξαηήζεη ζεκεηψζεηο
γηα ην ζέκα πνπ έρεη επηιέμεη θαη ηηο νπνίεο, αλ ζέιεη, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ
νκηιία ηνπ. Καλέλαο νκηιεηήο ή κέινο ηνπ αθξναηεξίνπ δελ επηηξέπεηαη λα βγεη απφ
ηελ αίζνπζα πξηλ νινθιεξσζεί ν γχξνο. Σν αγψληζκα δηεμάγεηαη ζε δχν
πξνθξηκαηηθνχο γχξνπο, έλαλ εκηηειηθφ θαη ηνλ ηειηθφ γχξν. Σα ζέκαηα ηνχ
Απζφξκεηνπ Λφγνπ δηαηππψλνληαη:
Για το Γυμνάςιο ςυνήθωσ ωσ:

•

ιέμεηο

•

νινθιεξσκέλεο ή κηζνηειεησκέλεο θξάζεηο

•

παξνηκίεο ή απνθζέγκαηα ή γλσκηθά

Γηα ην Λχθεην ζπλήζσο σο:
• ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ δειψλνπλ αθεξεκέλεο έλλνηεο
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•

θξάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο

•

πξνηάζεηο ή ζέζεηο, γλσκηθά ή απνθζέγκαηα

Υξνληθή Γηάξθεηα: Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ην ειάρηζην 2 θαη ην
πεξηζζφηεξν 3 ιεπηά, γηα λα αλαπηχμνπλ πξνθνξηθά κπξνζηά ζην αθξναηήξην ην
ζέκα πνπ επέιεμαλ θαη γηα 1,5 ιεπηφ πξνεηνίκαζαλ.
Αμηνιόγεζε
Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο απζφξκεηεο νκηιίαο ησλ καζεηψλ απνηεινχλ:
1. Ζ νξγάλσζε: ε ζπλάθεηα θαη λνεκαηηθή ζχλδεζε, ε ζαθήλεηα, ε αιιεινπρία θαη
νκαιή κεηάβαζε απφ ηελ κία ηδέα ζηελ άιιε.
2. Σν πεξηερφκελν: ε επαξθήο αλάιπζε ή αθήγεζε ηεο ηδέαο ή ηνπ δεηήκαηνο, ε
πνιχπιεπξε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο, ε αλάδεημε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ, ε
πξσηνηππία θαη ε επξεκαηηθφηεηα.
3. Ζ εθθνξά ηνπ ιφγνπ: ε εθθξαζηηθφηεηα, ε ζηάζε θαη νη θηλήζεηο ηνπ νκηιεηή, ε
επθξάδεηα,ε άλεζε, ε ζπλερήο ξνή ηνπ ιφγνπ, ε θαιή νπηηθή επαθή κε ην
αθξναηήξην, ε ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο.
Δλδεηθηηθή Θεκαηνινγία Απζφξκεηνπ Λφγνπ:

• Απιέο θαζεκεξηλέο ιέμεηο: Βνπλφ… / Βπζφο… / Γάζνο… / Χθεαλφο… /
•

•
•

•
•
•
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ρνιείν… / Αζηέξηα… / Μνπζηθή… / Θάιαζζα… / Σξαγνχδη…
Καηαζηάζεηο…: αββαηνθχξηαθν κε βξνρή… / Μήλπκα ζην Κηλεηφ… /
Λάηξεο ηερλνινγίαο… / Με ην ηειερείξηζηήξην ζην ρέξη… / Ζ θιήζε ζαο
πξνσζείηαη… / Πεξίπαηνο ζην Βνπλφ… / δάζθαινο κε πηάλεη κε ζθνλάθη… /
Υηππάεη ην θνπδνχλη… /
Απξνζδφθεηεο ή Άβνιεο Καηαζηάζεηο…: Υξφληα Πνιιά!... / Έθπιεμε…! /
Δπηηέινπο!... / Καη μαθληθά αιιάδνπλ φια! / θαη κεηά ηη γίλεηαη…;
θη άιινπ είδνπο θαηαζηάζεηο…: Διεπζεξία Υσξίο Όξηα… / Πξστλφ
Ξχπλεκα… / Καηαζηξνθή… / Καηαζηξνθή ηνπ Κφζκνπ… / Θεηηθή θέςε…
/ ζηελ θφςε ηνπ μπξαθηνχ… / παηδηθέο θαηαζηάζεηο… / παηδηθέο
αλακλήζεηο… / βαξηέκαη…! / πνηνο κίιεζε…; / πξφβιεκα!...
Έλλνηεο-πλαηζζήκαηα: Φηιία… / Έξσηαο… / Τπνκνλή… / Απαηζηνδνμία… /
Δμνπζία… / Γχλακε… / Απνπζία… / Πφιεκνο… / Γπλαίθα… / Άλδξαο… /
Μακά… / θφβνο… / απνγνήηεπζε…/ ην ρξήκα…
Δπηθαηξφηεηα θαη ζέκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο καζεηέο: Αξραία ζην
Γπκλάζην… / Σν Γηαδίθηπν αλνίγεη παξάζπξα ζηνλ θφζκν…
Δμαξηάηαη απφ πνηα πιεπξά ην βιέπεηο… / «2 φςεηο ελφο Ννκίζκαηνο»:
θξάζεηο θαη θαηαζηάζεηο πνπ ελλνχληαη κε 2 ή θαη πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο
αλάινγα κε ηελ νπηηθή θαη ηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαλείο… (κεηέξαπαηδί / άληξαο-γπλαίθα, αγφξη-θνξίηζη / Καπληζηήο-Με Καπληζηήο / ΦησρφοΠινχζηνο / Γάζθαινο-Μαζεηήο / Αθεληηθφ-Τπάιιεινο, ΔξγνδφηεοΔξγάηεο)… / π.ρ. Μα είζαη παηδί αθφκα…! / Όηαλ κεγαιψζεηο ζα
θαηαιάβεηο… / Να είζαη θξφληκνο… / Διεχζεξνο Υξφλνο… / Καθέο
Παξέεο… / Παηάηεο ηεγαληηέο… / Κξαβαηνκνπξκνχξα… / Πνδφζθαηξν
(Μπαια)… / Γάκνο-Γέζκεπζε-ζρέζε… / Δγψ Πφηε ζα γίλσ Μάλα…; / Ο

•
•

γάκνο ζθνηψλεη ηνλ Έξσηα… / ηζηγάξν… / δηθαηψκαηα… - ειεπζεξίεο… ππνρξεψζεηο… / νηθνλνκηθή θξίζε… / αχμεζε ηηκψλ πξντφλησλ… /
ηζφηεηα… ίζεο επθαηξίεο… δεκνθξαηία… / κειέηε-δηάβαζκα ζην ζπίηη… /
Δξγαζίεο γηα ηα Υξηζηνχγελλα-Πάζρα… / Γηαγψληζκα… - Σεζη Ζκέξαο… /
Δθδξνκή…! / Δθπαηδεπηηθή Δθδξνκή / Καηάμεςε… / Γνπιεηά… / κηζζφο… αχμεζε κηζζνχ… /
Τπνζεηηθέο Καηαζηάζεηο…: Αλ ήηαλ ζην ρέξη κνπ… / Αλ ηα δψα κηινχζαλ…
/ Αλ ήκνπλ… / Αλ ήκνπλ Θεφο… / Αλ έκελα κφλε κνπ… / Αλ γπξλνχζα ην
ρξφλν πίζσ…
Απνθζέγκαηα-Παξνηκίεο-Ρεηά-Φξάζεηο ηνπ Λανχ-Γλσκηθά…: Σν ρξήκα δε
θέξλεη επηπρία… / Ζ ειπίδα πεζαίλεη ηειεπηαία…/ Ό,ηη δε ζε ζθνηψλεη ζε
θάλεη πην δπλαηφ… / Όπνηνο θνβάηαη κήπσο πέζεη είλαη θαηαδηθαζκέλνο λα
ζέξλεηαη… / Ζ ζησπή είλαη ρξπζφο… / Άλζξσπνο Αγξάκκαηνο, μχιν
απειέθεην… / Ζ Εσή είλαη Χξαία…! / Άδξαμε ηε Μέξα…! / Σα πάληα ξεη…
/ κεδέλα πξν ηνπ ηέινπο καθάξηδε… / Οπθ ελ ησ πνιιψ ην επ… / Καζαξφο
νπξαλφο αζηξαπέο δε θνβάηαη… / Όζα δε θηάλεη ε αιεπνχ ηα θάλεη
θξεκαζξάξηα… / Όπνηνο βηάδεηαη ζθνληάθηεη… / Αγάιη Αγάιη γίλεηαη ε
αγνπξίδα κέιη… / Εήιεηα-Φψξα… / Όζα παίξλεη ν άλεκνο… /

3. ΠΡΟΣΡΕΠΣΙΚΟ ΛΟΓΟ
Πξφθεηηαη γηα κηα νκηιία πάλσ ζ’ έλα ζέκα θνηλνχ ή/θαη πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο,
ζηελ νπνία ν νκηιεηήο παίξλεη κία ζέζε θαη πξνζπαζεί λα πείζεη ην αθξναηήξηφ ηνπ,
είηε λα πηνζεηήζεη ηελ άπνςή ηνπ είηε λα δηακνξθψζεη αλάινγα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ.
Ζ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ ζπλίζηαηαη ζην φηη ν νκηιεηήο επηδηψθεη λα πείζεη ηνπο αθξναηέο
ηνπ γηα ηε ζέζε πνπ ππνζηεξίδεη θαη φρη απιψο λα ηνπο πιεξνθνξήζεη.
Σν χθνο ηεο νκηιίαο ζα πξέπεη λα είλαη απηφ ηνπ πξνζρεδηαζκέλνπ πξνθνξηθνχ
ιφγνπ, δσληαλφ κε επεμεγεκαηηθφ ραξαθηήξα, ρσξίο φκσο, λα γίλεηαη δξακαηηθφο
κνλφινγνο. Οη νκηιεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνδερζνχλ ή λα απνξξίςνπλ ηε
ζέζε πνπ ηνπο δίλεηαη Δπίζεο επηηξέπεηαη
λα αληηκεησπηζηεί ην ζέκα κε
ρηνπκνξηζηηθφ ή αλάιαθξν ηφλν.
Γηεμαγσγή:
Κάζε νκηιεηήο εηνηκάδεη ην ιφγν ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ
απνκλεκνλεχεη. ηελ εηζαγσγή ζα πξέπεη λα δηαηππψλεηαη ην ζέκα ηνπ ιφγνπ κπνξεί λα είλαη έλα γλσκηθφ, έλα εξψηεκα, έλα ραξαθηεξηζηηθφ αλέθδνην, νηηδήπνηε
ζα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ αθξναηψλ-. ην θχξην κέξνο ζα πξέπεη λα
ηεθκεξηψλνληαη νη ηδέεο ηνπ νκηιεηή. Δπηηξέπεηαη ζηνπο καζεηέο/-ηξηεο λα
πεξηιάβνπλ ζην ιφγν ηνπο ηζηνξηθά γεγνλφηα, παξαδείγκαηα, γλσκηθά, ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία, πνξίζκαηα εξεπλψλ ζε πνζνζηφ πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 10% ηεο νκηιίαο.
Κάζε νκηιεηήο απνθαζίδεη αλ ζα μεθηλήζεη κε ην πην ζεκαληηθφ, γηα λα θαηαιήμεη
ζην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ, ή ην αληίζεην. ην ζπκπέξαζκα πξέπεη λα ζπλνςίδεηαη κε
ζαθήλεηα ε ζέζε ηνπ νκηιεηή. Σν αγψληζκα δηεμάγεηαη ζε έλαλ πξνθξηκαηηθφ γχξν,
έλαλ εκηηειηθφ θαη ηνλ ηειηθφ γχξν.
Υξνληθή Γηάξθεηα: Ο κέγηζηνο ρξφλνο παξνπζίαζεο ηεο νκηιίαο είλαη 8 ιεπηά.
Οκηιίεο πνπ δηαξθνχλ ιηγφηεξν απφ 6 ιεπηά ή πεξηζζφηεξν απφ 8 ιεπηά θαη 10
δεπηεξφιεπηα δελ κπνξνχλ λα βαζκνινγεζνχλ πάλσ απφ 5. Σελ επζχλε γηα ηελ
ηήξεζε ησλ ρξφλσλ έρνπλ νη ρξνλνκέηξεο.
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Αμηνιφγεζε
Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ πξνηξεπηηθνχ ιφγνπ ησλ καζεηψλ απνηεινχλ:
1. Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπ ζέκαηνο: αλ είλαη άμην ιφγνπ, αλ ηαηξηάδεη κε ηελ
ειηθία ηνπ νκηιεηή.
2. Ζ νξγάλσζε: ε ελδηαθέξνπζα εηζαγσγή, ε ζπλεπήο ηεθκεξίσζε, ε ινγηθή
αθνινπζία ησλ ζθέςεσλ κε ζαθείο κεηαβάζεηο, ην πεξηεθηηθφ ζπκπέξαζκα.
3. Σν πεξηερφκελν: ε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο κε έληνλα πξνζσπηθφ ραξαθηήξα,
πνπ πείζεη θαη ζπγθηλεί ην αθξναηήξην.
4. Ζ εθθνξά ηνπ ιφγνπ: ε θαζαξή άξζξσζε, ν θαηάιιεινο επηηνληζκφο, ε
εθθξαζηηθή πνηθηιία, ε ζπλνιηθή παξνπζία ηνπ νκηιεηή, ε επαθή ηνπ κε ην
αθξναηήξην, νη θηλήζεηο θαη νη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη ηνπ ζψκαηφο ηνπ.

Σα ζέκαηα ηνχ Πξνηξεπηηθνχ Λφγνπ αληινχληαη απφ ηελ επηθαηξφηεηα θαη απφ ηελ
χιε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ (θπξίσο απφ ηε Νενειιεληθή Γιψζζα γηα ην Γπκλάζην θαη
ηνπο Θεκαηηθνχο Κχθινπο γηα ην Λχθεην).
4. ΕΚΦΡΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΗ
ην αγψληζκα ηήο Δθθξαζηηθήο Αλάγλσζεο ν νκηιεηήο θαιείηαη λα αλαγλψζεη πεδφ
απφζπαζκα απφ ινγνηερληθφ βηβιίν ή δνθηκηαθφ θείκελν. Ο νκηιεηήο θαιείηαη,
αλάινγα κε ην είδνο ηνχ θεηκέλνπ, λα απνδψζεη ην χθνο θαη ην λφεκά ηνπ κε δσληαλφ
θαη εθθξαζηηθφ ηξφπν, αμηνπνηψληαο ηε ζηίμε θαη δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαζαξή
άξζξσζε, ηελ έληαζε θαη ηε ρξνηά ηήο θσλήο, ηελ έθθξαζε ηνχ πξνζψπνπ θαη ηελ
νπηηθή επαθή κε ην θνηλφ. Γελ πξφθεηηαη φκσο γηα ζεαηξηθή εξκελεία.
Σν αγψληζκα δηεμάγεηαη ζε έλαλ πξνθξηκαηηθφ γχξν, έλαλ εκηηειηθφ θαη ηνλ ηειηθφ
γχξν.
Δίλαη απαξαίηεην λα νλνκάδνληαη ν ηίηινο θαη ν/ε ζπγγξαθέαο ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ,
θαιφ είλαη λα δηθαηνινγείηαη ε επηινγή θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ απνζπάζκαηνο απηφ
λα ηνπνζεηείηαη ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Ζ εηζαγσγή κπνξεί λα πνηθίιιεη σο πξνο ηελ
έθηαζε θαη ην πεξηερφκελν αιιά ζπλεθηηκάηαη ζηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηεο
αλάγλσζεο. Ζ εηζαγσγή ζθνπφ έρεη λα πξνζθέξεη ζην αθξναηήξην φ,ηη είλαη
απαξαίηεην γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ απφιαπζε ηνπ θεηκέλνπ.
Δπηιέγνληαη
θείκελα ζχγρξνλεο θαη πξνγελέζηεξεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζεαηξηθψλ κνλνιφγσλ), αιιά θαη θείκελα απφ ηελ
παγθφζκηα ινγνηερλία, κεηαθξαζκέλα ζηα ειιεληθά. Σα θείκελα κπνξνχλ λα είλαη
πεδά ή πνηεηηθά έξγα, απηνηειή ή απνζπάζκαηα. ηε δεχηεξε φκσο πεξίπησζε
απαηηείηαη απηνλνκία, ψζηε λα είλαη θαηαλνεηά θαη λα κελ αδηθνχλ ην θείκελν απφ
φπνπ αληιήζεθαλ.
Ο δηαγσληδφκελνο αλαγλψζηεο δηαβάδεη ην θείκελν θαζηζκέλνο ζε έλα ςειφ ζθακλί.
Ζ αλάγλσζε έρεη ζηφρν ηελ εξκελεία ηνπ θεηκέλνπ κε ηε δεκηνπξγία αηκφζθαηξαο
θαη φρη κε ηελ αλαπαξάζηαζε ή ηε δξακαηνπνίεζή ηνπ. Πάλησο, θαηά ηελ αλάγλσζε
επηηξέπνληαη αιιαγέο ζηελ πξνθνξά, ηνλ ηφλν ή ην ξπζκφ θαη πηζαλφλ θάπνηεο
θηλήζεηο ή εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ πνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ απφδνζε. Δπηδηψθεηαη
ε νπηηθή επαθή κε ην αθξναηήξην αιιά πξέπεη πάληα λα δηαηεξείηαη ε αίζζεζε φηη ν
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αλαγλψζηεο δηαβάδεη, αθφκα θαη αλ ε εμνηθείσζή ηνπ κε ην θείκελν είλαη ηέηνηα,
ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη λα θνηηάεη ζπλερψο ην ραξηί ηνπ.
Ζ αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ καδί κε ηελ εηζαγσγή δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα νθηψ
ιεπηά. Γελ ππάξρεη ειάρηζην φξην δηάξθεηαο αιιά είλαη ινγηθφ φηη ηδηαίηεξα ζχληνκα
απνζπάζκαηα -θάησ απφ πέληε ιεπηά- δχζθνια κπνξνχλ λα ζπλαγσληζηνχλ άιια
πνπ εμαληινχλ ην ρξνληθφ φξην. Αλ ε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ησλ νθηψ ιεπηψλ
νθείιεηαη ζε δηαθνπέο εμαηηίαο αληηδξάζεσλ ηνπ θνηλνχ, δελ επεξεάδεηαη ε
αμηνιφγεζε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ.
Αμηνιφγεζε
Ζ ινγνηερληθή αμία ηνπ έξγνπ δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηνπ
δηαγσληδφκελνπ. Οη θξηηέο αμηνινγνχλ ηελ εξκελεία ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη ηελ
επηηπρή απφδνζε ηεο αηκφζθαηξαο
Βνεζεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε:
1. Ζ επηινγή ηνπ θεηκέλνπ: απηνηέιεηα, ζσζηή δηάξθεηα, δπζθνιία απαηηεηηθφηεηα, θαηαιιειφηεηα γηα ζρνιηθνχο αγψλεο.
2. Ζ εηζαγσγή: ζαθήο, επαξθήο, βνεζεηηθή.
3. Ζ εθθνξά ηνπ ιφγνπ: άξζξσζε, ηαρχηεηα/ξπζκφο, παχζεηο, έληαζε θσλήο,
πξνθνξέο/δηάιεθηνη, απφδνζε δηαθνξεηηθψλ θσλψλ ηνπ θεηκέλνπ.
4. Ζ ζθεληθή παξνπζία: επαθή κε αθξναηήξην θαη θείκελν, εθθξαζηηθφηεηα;
ζεαηξηθή εξκελεία ζε βάξνο ηεο αλάγλσζεο.
5.πλέπεηα: δηαγξαθή κέζσ ηεο αλάγλσζεο ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ έξγνπ θαη βίσζε
ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηνπο αθξναηέο.
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