Μία διοργάνωση του εκπαιδευτικού οργανισμού

σε συνεργασία με την

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Afixis (https://afixis.org/) υλοποιεί για πρώτη χρονιά Διαγωνισμό Εικονικών
Δικών «Πρωταγόρας» για μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Λυκείου στις 23 έως 24 Φεβρουαρίου 2019. Ο
Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής
στην Εκπαίδευση και με την ευγενή υποστήριξη του Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά, στον χώρο του
οποίου και θα φιλοξενηθεί η διοργάνωση.
Οι Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας αποτελούν ένα πνευματικό άθλημα, ένα παιδαγωγικό παιχνίδι οργανωμένο σε
δύο άξονες – την επιχειρηματολογία, ως μέσο πειθούς, και τη δικαιοσύνη, όπως αυτή απονέμεται από τους
δικαστικούς λειτουργούς. Πρόκειται για μία διαδραστική προσομοίωση Δικαστηρίου· οι συμμετέχοντες
καλούνται να επιχειρηματολογήσουν σε ρόλο δικηγόρων και μαρτύρων προσπαθώντας να πείσουν ένα άκρως
απαιτητικό Προεδρείο, αποτελούμενο από φοιτητές Νομικής, ακαδημαϊκούς και δικηγόρους. Βασισμένοι σε
πραγματικές υποθέσεις που απασχόλησαν τη Δικαιοσύνη ανά τον κόσμο, οι μαθητές αποφαίνονται για
ζητήματα που διχάζουν την κοινή γνώμη – όπως η θανατική ποινή, ο περιορισμός του διαδικτύου, η ευθανασία.
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2013 πιλοτικά, ενώ σήμερα το πρόγραμμα υλοποιείται σε 40 σχολεία σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη. Τα σχολικά έτη 2013 – 2017 αναβαθμίσαμε τον βασικό σχεδιασμό του Προγράμματος και
συλλέξαμε δεδομένα για τη λειτουργία και τη διαρκή βελτίωσή του από ένα μεγάλο δείγμα μαθητών και
διδασκόντων, ενώ το 2017 το Πρόγραμμα έλαβε την επίσημη έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε στον Α' Διαγωνισμό Εικονικών Δικών Πρωταγόρα, μπορείτε να υποβάλετε
σχετική αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα μας http://protagoras.afixis.org/competitions/.
Κάθε σχολείο δύναται να δηλώσει συμμετοχή με περισσότερες από μία (1) Ομάδες στον Διαγωνισμό – κάθε
Ομάδα αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μαθητές, ενώ φέρει το όνομα της επιλογής των μαθητών.
Τον Κανονισμό των Εικονικών Δικών Πρωταγόρας καθώς και υλικό προετοιμασίας μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα μας http://protagoras.afixis.org/, ενώ βρισκόμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας στην ηλεκτρονική
ταχυδρομική διεύθυνση protagoras@afixis.org.

