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Ηράκλειο, 13-1-2023 

          Αρ. Πρωτ.: Φ.2 / 157 
 

 

ΠΡΟΣ:   

 Διευθύνσεις και  Φιλολόγους  Σχολείων 
Δ.Ε. Ηρακλείου επιστημονικής ευθύνης της 
Σ.Ε.Ε.  Β. Καλοκύρη (ενημέρωση 
Φιλολόγων διαμέσου της Δ/νσης του 
Σχολείου) 

 

ΚΟΙΝ:   

1. ΠΔΕ Κρήτης 

2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

3. ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Κρήτης 

 
 
Θέμα:  Καλή νέα χρονιά! Ενημέρωση για προσεχή διαδικτυακή επιμόρφωση 
καθηγητών-κριτών για τους 5ους Παγκρήτιους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής 
(Δευτ.16-1-2023). 
  
  

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  
Με την αρχή της νέας χρονιάς 2023, εύχομαι υγεία, δημιουργική ευφορία, δύναμη κι 
επιτυχία στο εκπαιδευτικό έργο και κάθε καλό στη ζωή σας!  
Συναισθανόμενη τις πολλαπλές απαιτήσεις του ρόλου μας ως σύγχρονων 
εκπαιδευτικών, ανανεώνω την υπόσχεσή μου για κάθε δυνατή υποστήριξη στο έργο 
σας!  
Παρακαλώ πολύ να επικοινωνείτε μαζί μου για ό,τι μπορώ να βοηθήσω και για κάθε  
συνεργασία σε  διδακτικά και παιδαγωγικά ζητήματα!   
 

Σας προωθώ, παράλληλα, την ενημέρωση που εστάλη από τον Σύνδεσμο Φιλολόγων 
Ρεθύμνου (e-mail 12-1-2023), σχετικά με την προσεχή επιμορφωτική διαδικτυακή 
συνάντηση που αφορά στην προετοιμασία των καθηγητών-κριτών για τους 5ους 
Παγκρήτιους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής, αλλά και την οποία μπορείτε να 
παρακολουθήσετε όσοι/όσες ενδιαφέρεστε: 

«Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Ρεθύμνου σε συνεργασία με την Ελληνική 
Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση σας 
προσκαλούν σε διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση, τη Δευτέρα 
16/1/2023 και ώρα 19:00, στο πλαίσιο της προετοιμασίας 
καθηγητών/κριτών για τους 5ους Παγκρήτιους Μαθητικούς Αγώνες 
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Ρητορικής. Την επιμόρφωση μπορούν να παρακολουθήσουν κι όσοι 
ενδιαφέρονται για τη Ρητορική ή έχουν την πρόθεση να υλοποιήσουν 
Πρόγραμμα ή Όμιλο Ρητορικής. 

Για να σας σταλεί ο σύνδεσμος της συνάντησης πρέπει να 
συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα: 
https://forms.office.com/e/4izcSvKdMr.  

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ένωσης Ρητορικής με το περιεχόμενο της 
συνάντησης:  

Πρόσκληση σε ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με τον MIHA 
ANDRIC και τον Ρητορικό Όμιλο Εκπαιδευτικών - 16-1-2023 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα YOULEAD, η ActionAid και η Ελληνική 
Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση σας 
προσκαλούν σε 4ωρη επιμορφωτική συνάντηση, που έχει ως στόχο την 
παρουσίαση ρητορικών αγωνισμάτων και τεχνικών καλλιέργειας 
προφορικού λόγου, τα οποία μπορούν να ενταχθούν τόσο στο αναλυτικό 
πρόγραμμα όσο και σε ομίλους μη-τυπικής μάθησης. Επίσημος 
προσκεκλημένος στη συνάντηση είναι ο διεθνούς φήμης 
Communication and Debate Coach, chief adjudicator σε πολλούς 
διεθνείς αγώνες, Miha Andric (online σύνδεση με Σλοβενία), ο οποίος 
θα μοιραστεί χρήσιμες συμβουλές για κριτές ρητορικών αγώνων και 
εκπαιδευτές και θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού.  

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης μέλη του Ρητορικού Ομίλου 
Εκπαιδευτικών και του Ρητορικού Ομίλου Φιλοσοφικής θα 
παρουσιάσουν τα ατομικά αγωνίσματα της εκφραστικής ανάγνωσης, 
του αυθόρμητου και του προτρεπτικού λόγου, καθώς και καλές 
πρακτικές. Σημειώνουμε ότι λόγω της συνεργασίας της Ένωσης 
Ρητορικής με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα YOULEAD, οι νικητές/-τριες 
των αγώνων που υποστηρίζει η Ένωση, θα έχουν την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν σε πανελλήνιους αγώνες τον Ιούνιο και να διεκδικήσουν 
μια θέση στην ελληνική αποστολή που θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες για 
την ευρωπαϊκή συνάντηση. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα μπορείτε να 
δείτε στην ιστοσελίδα μας (www.rhetoricedu.com)» 

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου  

ΠΕ02 Φιλολόγων  Ηρακλείου 
 

 

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης  

 

Εσωτερική διανομή:  

Οργανωτική Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης Δρ Σ. Μαρτίνου 
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