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Σε συνεργασία: Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της  Ρητορικής στην Εκπαίδευση  

 

YOULEAD (CERV-2022-CITIZENS-CIV) – Youth Leaders advocates for a Greener 
Europe 

Επιμορφωτική Συνάντηση «Η Ρητορική στην Εκπαίδευση» 

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 

Γραφείο ActionAid Ελλάς: Μεσογείων 204, 15561, Χολαργός/ 1ος όροφος 

Ώρα: 19:00-21:30 

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 καθηγητής εκπαιδευτής 
Επικοινωνίας και Ρητορικής-Debate 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, και θα μας 
προ(σ)καλέσουν να εξασκηθούμε με αφορμή ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα.   

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και είναι απαραίτητη η δήλωση 
συμμετοχής στην παρακάτω φόρμα για τη λήψη σχετικής βεβαίωσης διάρκειας 4 
διδακτικών ωρών. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

και όσοι/-ες γίνουν δεκτές θα ενημερωθούν με e-mail έως την Κυριακή 15/1.  

Παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή σας στην παρακάτω φόρμα: 
https://forms.office.com/e/4izcSvKdMr  

  

https://goo.gl/maps/ibr29JCYqYX3GMpf6
https://forms.office.com/e/4izcSvKdMr
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Περισσότερα για το ευρωπαϊκό έργο YOULEAD  

Το ευρωπαϊκό έργο YOULEAD στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων 

ευρωπαίων σε δράσεις συνηγορίας και στην διεκδίκηση αποτελεσματικότερων και 
ενιαίων λύσεων για την κλιματική αλλαγή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω 
τη διαδικασίας της δημοκρατικής συμμετοχής και με συμμετοχή σε αγώνες 

ρητορικής και δράσεις συνηγορίας.  

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 16-19 ετών από 5 
χώρες (Ιταλία, Αυστρία, Ελλάδα, Ουγγαρία και Σλοβενία).   

Στόχος του έργου YOULEAD είναι η ενεργοποίηση των ευρωπαίων μαθητών και 

μαθητριών στη δημοκρατική και πολιτική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της 
μελέτης θεμάτων που σχετίζονται με πολιτικές της ΕΕ με έμφαση σε θέματα 
περιβάλλοντος και με όχημα την μεθοδολογία των αγώνων ρητορικής (debates). Με 

αυτόν τον τρόπο οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν απόψεις προκειμένου να προτείνουν αποτελεσματικές και συνεκτικές 
λύσεις στον τομέα της κλιματικής κρίσης.  

Το YOULEAD βασίζεται σε μια συμμετοχική προσέγγιση και θέτει τους νέους και τις 
νέες  στο επίκεντρο της παρέμβασης. Στόχος είναι να μπορέσουν τα αγόρια και τα 
κορίτσια να συμβάλουν στον καθορισμό ενός συνόλου προτεραιοτήτων που 

συνδέονται με τη δημοκρατική συμμετοχή και την κλιματική κρίση, οι οποίες στη 
συνέχεια θα συζητηθούν με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα 
θα βιώσουν της την ενεργό πολιτειότητα.  

Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί με την ενδυνάμωση :  

 5.000 νέων από 5 χώρες της ΕΕ, με δεξιότητες και γνώσεις για την 
υποστήριξη βιώσιμων συμπεριφορών για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και την κατανόηση των σχέσεων της με τα παγκόσμια φαινόμενα, 

μέσω της διαδικασίας ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων των νέων και της 
εφαρμογής  των "Διαγωνισμών επιχειρηματολογίας".  

 370 εκπαιδευτικών της ΕΕ για την προώθηση των δεξιοτήτων ζωής στους 

μαθητές τους μέσω μιας συμμετοχικής μεθοδολογίας και την προώθηση 
προγραμμάτων σπουδών για την κλιματική αλλαγή. 

Στάδια του προγράμματος  

 Ευρωπαϊκή έρευνα στις 5 χώρες του προγράμματος στοχεύοντας σε 5.000 
νέους και νέες σχετικά με τις στάσεις και απόψεις για την δημοκρατική 
συμμετοχή και τις αξίες της ΕΕ. (ολοκλήρωση Μάρτιος 2023)  

 Συμμετοχή εκπαιδευτικών και από τις 5 χώρες σε κοινή ευρωπαϊκή online  
εκπαίδευση (έως τέλη Απριλίου 2023) 

 Ενδοσχολικοί και τοπικοί αγώνες επιχειρηματολογίας σε 5 ελληνικές πόλεις 
(έως τέλη Μάιου 2023) 

 Εθνικός τελικός 2 ημερών (20 εκπαιδευτικοί και 60 μαθητές/-τριες). /Δια 
ζώσης στην Αθήνα με διαμονή μιας νύχτας (έως τέλη Ιουνίου 2023)  
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 Επιλογή 20-25 μαθητών/τριών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκή εκπαίδευση 4 
συναντήσεων (οnline) με τη συμμετοχή συνολικά 110 νέων και από τις 5 

χώρες. Συνεργασία για την κατάρτιση κοινού ευρωπαϊκού μανιφέστου νέων.  
 Επιλογή 5 μαθητών/-τριών και 1 εκπαιδευτικού για συμμετοχή στη 

συνάντηση Νέων στις Βρυξέλλες με Ευρωβουλευτές (έως Φεβρουάριο 2024) 

 Τελικό διακρατικό συνέδριο προγράμματος οnline (έως Φεβρουάριος 2024)  
 
Προαιρετικά: συμμετοχή στη θερινή Κατασκήνωση Ρητορικής και Δημοκρατικής 
Παιδείας στην οποία θα προσκληθούν μαθητές/-τριες και φοιτητές/-τριες και από 

τις υπόλοιπες χώρες.  
 


