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Σεμινάριο προσκεκλημένου εισηγητή 
 
Σάββατο και Κυριακή, 10-11 Μαρτίου, ώρα: 10.00-15.00 
Συνεργασία με το Θέατρο της Ημέρας 
 
«Από τον λόγο στην κίνηση» (Ποιητικός, αφηγηματικός, θεατρικός λόγος) (10 ώρες)  
Κατερίνα Πολυχρονοπούλου, σκηνοθέτις, ηθοποιός 

Μια πρώτη προσέγγιση που θα μας αποκαλύψει τη δύναμη και τη δυναμική του λόγου. Μέσα 
από  σειρά ασκήσεων και αυτοσχεδιασμών για σωστή αναπνοή, άρθρωση, εκφορά και 
θεατρικότητα του λόγου, θα δούμε πώς οδηγούμαστε στην κίνηση αλλά και στον καλύτερο 
τρόπο ομιλίας, έκφρασης, επικοινωνίας. Μέσα από λεκτικούς αυτοσχεδιασμούς, θα δούμε πώς 
διαμορφώνεται το παιχνίδι των ρόλων και θα διαπιστώσουμε πόσο σημαντική είναι η ορθή 
χρήση του ακόμα και στην καθημερινότητά μας. 

Ειδική τιμή: 45 ευρώ (για το σύνολο των 10 ωρών) για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Ένωσης. 
Δείτε το βιογραφικό σημείωμα της εισηγήτριας στην ιστοσελίδα www.theatro-imeras.gr 
 
Σημειώσεις: Ο αριθμός των συμμετεχόντων λόγω του βιωματικού χαρακτήρα είναι περιορισμένος. Οι 
συμμετέχοντες πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και χοντρές κάλτσες. Επίσης, να έχουν μαζί τους κείμενα 
της επιλογής τους (απόσπασμα από μυθιστόρημα, ποίημα, θεατρικό έργο ή  και εφημερίδα). 

Πληροφορίες ‒ εγγραφές έως 1/3/2012: Γραμματεία 10:00 π.μ.-8:00 μ.μ., τηλ. 210-6929090, 210-
6995777, fax: 2106923470 e-mail: info@theatro-imeras.gr. 

 
Κυριακή, 18 Μαρτίου (2 σεμινάρια), ώρα: 09.00-15.00  

1. Η αξιοποίηση των ρητορικών αγωνισμάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (3 ώρες) 
Βάλια Λουτριανάκη, φιλόλογος-εκπαιδευτικός, εκπαιδεύτρια ρητορικής, DEA, Υπ. Δρ Ρητορικής στην 
Εκπαίδευση 
Μυρτώ Μαλάμου, φιλόλογος-εκπαιδευτικός, εκπαιδεύτρια ρητορικής, Μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευσης 
 

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 
 α) Βιωματική γνωριμία με ρητορικά αγωνίσματα και ποικίλες δραστηριότητες για τη βελτίωση 
του προφορικού λόγου: εκφραστική ανάγνωση, αυθόρμητος λόγος, προτρεπτικός λόγος, διττοί 
λόγοι (debating), παιχνίδι ρόλων (duet acting), αφήγηση (storytelling), ανακριτική καρέκλα, 
προσομοίωση δίκης κ.ά.  
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε όσο το δυνατόν περισσότερες ατομικές και ομαδικές 
δραστηριότητες και μέσα από την αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση θα προκύψει όλη η 
σχετική θεωρία. 
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β) Η κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου στα νέα Προγράμματα Σπουδών: 
παρουσίαση ενδεικτικών σεναρίων και εφαρμογή σε μαθήματα της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, του 
Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου. Οι συμμετέχοντες θα προτείνουν ενότητες του μαθήματός τους 
και θα προταθούν διδακτικές προτάσεις με αξιοποίηση δραστηριοτήτων προφορικού λόγου και 
ρητορικών αγωνισμάτων. Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας τράπεζας δραστηριοτήτων έτοιμης 
προς εφαρμογή. 
 
Αριθμός συμμετεχόντων: 10-15 άτομα 

 
2. Το Ρητορικό Επιχείρημα στο Νέο Σχολείο: Σκέψεις και Προτάσεις Διδασκαλίας (3 ώρες) 
Φωτεινή Εγγλέζου, εκπαιδευτικός, διευθύντρια 4ου Δημοτικού Αλίμου, Δρ Διδακτικής Γλώσσας 

 
Επιχειρηματολογικός λόγος: Aναγκαίο μέσο μεταβίβασης κρίσεων και απόψεων. 
Αποτελεσματικό μέσο επίλυσης διαφορών. Θεμελιώδες μέσο ιδεολογικής, οικονομικής, 
πολιτικής και πολιτισμικής χειραγώγησης. Κυρίαρχη έκφραση ρητορικής και επικοινωνιακής 
δραστηριότητας. Πώς μπορούμε, ως εκπαιδευτικοί, να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της 
δεξιότητας παραγωγής προφορικού και γραπτού επιχειρηματολογικού λόγου των μαθητών μας 
αλλά και στη δυνατότητα κριτικής επεξεργασίας του; 
Στο επίκεντρο των προτεινόμενων διδακτικών απόψεων και δραστηριοτήτων σε αυτό το 
εισαγωγικό επιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο βρίσκεται η έννοια του ρητορικού 
επιχειρήματος. Αντλώντας στοιχεία από τη ρητορική, ως τέχνης της αποτελεσματικής χρήσης της 
γλώσσας αλλά και ως δίπλευρης θεώρησης κάθε θέματος, απομακρυνόμαστε από τη 
μονοδιάστατη, ορθολογική θεώρηση του επαγωγικού και παραγωγικού επιχειρήματος. Γλωσσικά 
παιχνίδια, υποδύσεις ρόλων, αξιοποίηση κειμενικών μοντέλων, διεξαγωγή αντιλογιών συνθέτουν 
το εμπλουτισμένο πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης της επιχειρηματολογικής διαδικασίας. 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με ενδιαφέρον για την εφαρμογή νέων διδακτικών πρακτικών στην τάξη αλλά και 
σε όσους ενδιαφέρονται, γενικότερα, για θέματα ρητορικής.  
 
Αριθμός συμμετεχόντων: 8-20 άτομα 

Δηλώσεις συμμετοχής έως 10/3/2012 
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Κυριακή, 1η Απριλίου, ώρα: 10.00-13.00 
Πώς να μεταδίδουμε ενθουσιασμό σε μια τάξη ή ομάδα, δημιουργώντας ένα κοινό πνεύμα 
μάθησης και δράσης (3 ώρες) 
Γιάννης Ανδριανάτος, εκπαιδευτής ρητορικής-διαλεκτικής, διευθυντής του «Ρητορικού Κύκλου» 

Χωρίς τον ενθουσιασμό καμία ομάδα ανθρώπων δεν μπορεί να κορυφώσει τη δράση της. Τα 
περισσότερα προβλήματα εκπαίδευσης οφείλονται σε έλλειψη ενθουσιασμού. Στο σεμινάριο θα 
διδαχτούν τεχνικές για τη μετάδοση του ενθουσιασμού με υποσυνείδητα μηνύματα, με κίνητρα, 
με κοινή κατεύθυνση, με ξεπέρασμα των διαφορών μπροστά στο στόχο. Ένα σεμινάριο για την 
τρέλα της μάθησης... με λογικά επιχειρήματα! 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων και σε εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτως 
αντικειμένου, καθώς και σε διοργανωτές εκδηλώσεων, παρουσιαστές, πολιτικούς, 
δημοσιογράφους. 
 
Αριθμός συμμετεχόντων: 5-30 άτομα 

Δηλώσεις συμμετοχής έως 19/3/2012 

 

Σεμινάριο προσκεκλημένων εισηγητών 
 
Σάββατο, 7 Απριλίου, ώρα: 09.00-15.00 
Συνεργασία με την Artifex  
 
Εκπαίδευση φωνής και σώματος για εκπαιδευτικούς (6 ώρες) 
Αθηνά Τρέβλια, Φωνοθεραπεύτρια-Εκπαιδεύτρια Φωνής 
Γιάννης Τρίγκας, Πολιτισμολόγος-Οικονομολόγος 
 
Εκπαίδευση φωνής: Οι εντυπώσεις που αφήνουμε στους άλλους όταν μιλάμε δεν εξαρτώνται 
τόσο από το τι λέμε, όσο από το πώς το λέμε. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, η 
λογική διάρθρωση του λόγου και η επιχειρηματολογία αντιστοιχούν μόνο στο 10% της συνολικής 
δύναμης πειθούς που διαθέτουμε. Το 30% αναλογεί στη λεγόμενη «παρα-γλώσσα», δηλαδή στα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της φωνής (το υπόλοιπο 60% έχει να κάνει με τη γλώσσα του σώματος). 
Αυτά τα χαρακτηριστικά (καθαρή άρθρωση, ηχόχρωμα, ύψος, ηχηρότητα και αυξομείωση 
έντασης, ρυθμός, παύσεις κ.λπ.), που χαρίζουν στη φωνή μας πειθώ, δύναμη, υποβλητικότητα 
και γοητεία, είναι κρίμα να τα αφήνουμε ανεκμετάλλευτα, εφόσον υπάρχουν τρόποι να τα 
βελτιώσουμε και να εξαλείψουμε τις όποιες τυχόν έμφυτες αδυναμίες υπάρχουν. Εκτός από τα 
παραπάνω, στο συγκεκριμένο σεμινάριο διδάσκονται τεχνικές που αφορούν στην αντοχή, την 
«προθέρμανση» της φωνής και τη φωνητική υγιεινή (κάτι αναγκαίο για ανθρώπους που μιλούν 
πολύ και συνεχώς). 
Γλώσσα σώματος: Πρόκειται για ένα σεμινάριο που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όποιον θέλει να 
κατέχει επαρκώς και ολοκληρωμένα το σύνολο των γνωστικών μεθόδων που αφορούν τον 
λεκτικό και μη-λεκτικό τρόπο πειθούς και επικοινωνίας. Περιλαμβάνει ένα αναλυτικό-θεωρητικό 
μέρος το οποίο συνδυάζεται με μια σειρά πρακτικών ασκήσεων και παραδειγμάτων. Έτσι ένας 
εκπαιδευτικός μαθαίνει μεταξύ άλλων: πώς να «αναγνωρίζει» γρήγορα και αποτελεσματικά την 
ιδιοσυγκρασία, τις διαθέσεις και τις επιδιώξεις των μαθητών του. Πώς να διακρίνει τα κρυφά και 
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ασυνείδητα νοήματα πίσω από τις στάσεις και τις χειρονομίες. Πώς να ενισχύει τον προφορικό 
λόγο παίρνοντας τις κατάλληλες σωματικές στάσεις και πώς να αποφεύγει εκείνες που 
αποδυναμώνουν το μήνυμα και τον καθιστούν ευάλωτο και απόμακρο. Πώς να δημιουργεί με τη 
γλώσσα του σώματος πνεύμα συνεργασίας, φιλικότητας και αποδοχής στους μαθητές του.  

Αριθμός συμμετεχόντων: 12-20 άτομα. 

Ειδική τιμή: 30 ευρώ (για το σύνολο των 6 ωρών)  για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Ένωσης. 
Δείτε στην ιστοσελίδα http://www.artifex.gr τα βιογραφικά σημειώματα των εισηγητών.  

Δηλώσεις συμμετοχής έως 26/3/2012 

 

Σάββατο, 28 Απριλίου (2 σεμινάρια), ώρα: 09.00-15.00 

1. Από την εργαλειοθήκη της ρητορικής: μια εισαγωγή σε απαραίτητες ρητορικές δεξιότητες  
(3 ώρες) 
Μανώλης Πολυχρονίδης, πολιτικός επιστήμονας, εκπαιδευτής ρητορικής, ΜΑ 

 
Στο σύντομο αυτό βιωματικό εργαστήριο θα παρουσιαστούν μέσα από απλές δραστηριότητες 
τρεις βασικές κατηγορίες ικανοτήτων που μπορεί να καλλιεργήσει η ρητορική εκπαίδευση. Οι 
ικανότητες αυτές περιλαμβάνουν δεξιότητες χρήσιμες και απαραίτητες για τον καθένα, αλλά 
ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τη ρητορική εκπαίδευση. Η επίγνωση των 
ικανοτήτων αυτών και η γνώση δραστηριοτήτων που τις καλλιεργούν αλλά και κριτηρίων για τη 
δημιουργία νέων δραστηριοτήτων είναι απαραίτητα εφόδια. Οι ικανότητες αυτές είναι: 
 Σωματική αυτεπίγνωση (body awareness) ως φρένο και γκάζι του ομιλητή. Αξιοποίηση του 

άγχους και της γλώσσας του σώματος για να είστε παρόντες και να μη χάνετε τα σημαντικά. 
 Ενσυναίσθηση (empathy) και συνάφεια (relevance) ως μελένια φίλτρα της σκέψης. 

Συναισθηματική νοημοσύνη για να είναι οξυδερκής επιλογή σας τι συνδέετε με τι. 
 Αντιλογία (controversy) ως μηχανή επιχειρημάτων για κάθε στιγμή. Δημιουργική αποφυγή 

της αμηχανίας ώστε να είστε ευρηματικοί και εύστοχοι. 
 

Το εργαστήριο αυτό είναι αναγκαστικά εισαγωγικό και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και 
προπονητές ρητορικής αλλά και σε εκείνους που ασχολούνται ενεργά με τη ρητορική ως 
κοινωνική δραστηριότητα αυτοβελτίωσης. 
 
Αριθμός συμμετεχόντων: 8-20 άτομα 



 

6 

 

2. Η προετοιμασία και η εκφώνηση μιας ομιλίας (3 ώρες) 
Ελένη Καλλία, νομικός, δημοσιογράφος, ηθοποιός, δασκάλα ρητορικής και θεάτρου 

 
Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στους παρακάτω άξονες:  
1. Η συγκέντρωση του υλικού και οι λέξεις. 
2.Η διάρθρωση της ομιλίας. Η εξάσκηση της μνήμης. Η ψυχολογική προετοιμασία.  
3.Πώς παρουσιάζουμε μια ομιλία στο κοινό (φωνή, κίνηση, χρόνος και χρονομέτρηση, 
ψυχολογική στάση). 
 
Αριθμός συμμετεχόντων: 5-30 άτομα 

Δηλώσεις συμμετοχής έως 14/3/2012 

 

Κυριακή, 29 Απριλίου (2 σεμινάρια) , ώρα: 09.00-15.00 

1. Η διδασκαλία της ρητορικής-διαλεκτικής σε εφήβους και ενηλίκους (3 ώρες) 
Γιάννης Ανδριανάτος, εκπαιδευτής ρητορικής-διαλεκτικής, διευθυντής του «Ρητορικού Κύκλου» 

2. Οι μαθητικοί όμιλοι ρητορικής τέχνης (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο) και τα εργαστήρια 
ρητορικής ενηλίκων: στόχοι και περιεχόμενο (3 ώρες) 
Βάλια Λουτριανάκη, Βάλια Λουτριανάκη, φιλόλογος-εκπαιδευτικός, εκπαιδεύτρια ρητορικής, DEA, Υπ. 
Δρ Ρητορικής στην Εκπαίδευση 
Δώρα Μαργέλη, φιλόλογος, μουσικός, εκπαιδεύτρια ρητορικής  

 

Οι όμιλοι ρητορικής τέχνης που απευθύνονται σε μαθητές και ενηλίκους έχουν κάποια κοινά 
σημεία αλλά και αρκετές διαφοροποιήσεις: Οι μαθητικές και εφηβικές ομάδες προετοιμάζονται 
για τον αυριανό ρόλο του ενεργού και δημοκρατικού πολίτη, που έχει άποψη για ό,τι συμβαίνει 
γύρω του και που μπορεί να την εκφράσει αποτελεσματικά. Οι ενήλικοι που ασχολούνται με τη 
ρητορική ασκούνται επίσης στην αναγνώριση όλων των «παγίδων πειθούς» αλλά δίνουν 
μεγαλύτερη έμφαση και σε θέματα που συνδέονται με τις απαιτήσεις του επαγγελματικού 
χώρου τους (όποιος και αν είναι αυτός). Και στις δύο περιπτώσεις οι συμμετέχοντες μαθαίνουν, 
μέσα από τη συστηματική εξάσκηση, τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία τους, σε επίπεδο 
προφορικής έκφρασης και ψυχολογίας. Στο εργαστήριο θα παρουσιάσουν τα προγράμματα που 
εφαρμόζουν εκπαιδευτές ρητορικής με πείρα στο συντονισμό ομίλων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργαστηρίων ενηλίκων και ποικίλων επαγγελματιών.  
Η παρουσίαση θα συνοδεύεται από βιωματικές δραστηριότητες, στις οποίες θα λάβουν μέρος οι 
συμμετέχοντες.  
 

Αριθμός συμμετεχόντων: 12-20 άτομα 

Δηλώσεις συμμετοχής έως 15/3/2012 
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Κυριακή, 6 Μαΐου, ώρα: 10.00-13.00  
 
Ηγεσία, Κουλτούρα και Επιχειρηματική Ηθική. Η διδασκαλία τους στη Μέση Εκπαίδευση. 
Θεωρία, Μελέτη & Αφήγηση Περιπτώσεων (3 ώρες) 
Ιορδάνης Παπαδόπουλος, φιλόλογος-εκπαιδευτικός, Δρ Φιλοσοφίας 

 

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με ένα σύγχρονο τομέα 
της εφαρμοσμένης ηθικής φιλοσοφίας και κοινωνικής θεωρίας. Η επιχειρηματική ηθική 
προϋποθέτει την αλληλοσυσχέτιση του υποσυστήματος της επιχείρησης, ως συντελεστή 
οικονομικής ανάπτυξης, με το ευρύτερο σύστημα ανθρώπινων σχέσεων – την κοινωνία – και των 
αξιών που χαρακτηρίζουν αυτές τις σχέσεις. Τα ερωτήματα από την άποψη της διδακτικής θα 
μπορούσαν να είναι τα ακόλουθα: Είναι διδακτή η υπεύθυνη κοινωνικά επιχειρηματικότητα 
στους μαθητές γυμνασίου και λυκείου; Θεωρούμε εμείς οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πως αυτό το 
ζήτημα έχει ξεχωριστή σημασία από φιλοσοφική, κοινωνιολογική, οικονομική άποψη; 
Μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να συγκροτήσουν μια αρεταϊκή ηθική θεώρηση; 

Το σεμινάριο θα οργανωθεί γύρω από την παρουσίαση των κύριων ηθικών και μεταηθικών 
θεωρήσεων του «επιχειρείν», την ανάλυση ηθικών διλημμάτων και αποφάσεων και την αφήγηση 
ως διδακτικής προσέγγισης. Ως κατάλληλο υπόβαθρο της προτεινόμενης μεθοδολογίας 
εκλαμβάνεται η νεοσωκρατική θεώρηση. 
 

Αριθμός συμμετεχόντων: 8-24 άτομα 

Δηλώσεις συμμετοχής έως 22/4/2012 

 

Σάββατο, 12 Μαΐου, ώρα: 10.00-15.00 

Τεχνικές δημιουργικής σκέψης και δημιουργικής επίλυσης προβλήματος και η αξιοποίησή της 
στην επίλυση συγκρούσεων κατά την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (5 ώρες) 
Βάλια Λουτριανάκη, φιλόλογος-εκπαιδευτικός, εκπαιδεύτρια ρητορικής, DEA, Υπ. Δρ Ρητορικής στην 
Εκπαίδευση 
 
 
Βασικές δυσκολίες της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας είναι αφενός η σύναψη του 
συναισθηματικού συμβολαίου της τάξης και η αποτελεσματική διαμόρφωση των ομάδων και 
αφετέρου η γόνιμη, ουσιαστική και άνευ χρονοβόρων συγκρούσεων συνεργασία μεταξύ των 
μαθητών. Τεχνικές δημιουργικής σκέψης και επίλυσης προβλήματος, όπως έχουν διατυπωθεί 
στις θεωρίες των J. Dewey, Ed. De Bono, Th. Gordon, Kieran Egan και άλλων θεωρητικών, καθώς 
και τα ερευνητικά δεδομένα και η θεωρία του Mercer για τη διερευνητική συνομιλία μεταξύ των 
μαθητών, θα «δεθούν» με ποικίλες προφορικές δραστηριότητες (γνωριμίας, εμπιστοσύνης, 
διαπραγμάτευσης, ρητορικά αγωνίσματα, δραστηριότητες εκπαιδευτικού δράματος κ.ά.), σε ένα 
«μάθημα προετοιμασίας των ομάδων» - απολύτως απαραίτητο για την αποδοτική εφαρμογή της 
ομαδοσυνεργατικής μεθόδου στο πλαίσιο της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων και της 
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εκπόνησης ερευνητικών εργασιών (projects). Ο απώτερος στόχος είναι η διαμόρφωση ενός 
κλίματος τάξης που λειτουργεί ως ένα ανοικτό εργαστήριο δημιουργικής σκέψης και 
δημοκρατικού διαλόγου.  
Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εμψυχωτές ομάδων. Οι συμμετέχοντες θα 
εφαρμόσουν βιωματικά τις τεχνικές σε θεματικές ενότητες / σχέδια εργασίας που τους 
ενδιαφέρουν. 
 
Αριθμός συμμετεχόντων: 10-15 άτομα 

Δηλώσεις συμμετοχής έως 28/4/2012 

 

 

 

 

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής και ηλεκτρονικός φάκελος 
υλικού. 

Για την κράτηση θέσης είναι απαραίτητη:  

Α) Η αποστολή στοιχείων (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
enosiritorikis@gmail.com. 

Β) Μετά την επιβεβαίωση κράτησης θέσης, η κατάθεση του ποσού των 10 ευρώ, για 
παρακολούθηση ενός τρίωρου σεμιναρίου, ή των 15 ευρώ, για παρακολούθηση ενός 
πεντάωρου ή εξάωρου σεμιναρίου, ή των 40 ευρώ / 20 ευρώ (οικονομικά τακτοποιημένα μέλη 
Ένωσης και φοιτητές), για παρακολούθηση όλων  των  σεμιναρίων εισηγητών της  Ένωσης 
(διάρκειας 32 ωρών). Τα σεμινάρια των προσκεκλημένων εισηγητών (Θέατρο της Ημέρας και 
Artifex) έχουν τη χρέωση που αναγράφεται στο πρόγραμμα. Η κατάθεση της εγγραφής πρέπει 
να γίνεται το αργότερο έως την καθορισμένη ημερομηνία σε τραπεζικό λογαριασμό που θα 
σταλεί μαζί με την επιβεβαίωση κράτησης θέσης.  

Τα έσοδα θα διατεθούν για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και για την ενίσχυση της 
βιβλιοθήκης της Ένωσης. Οι εισηγητές-μέλη της Ένωσης συμμετέχουν αφιλοκερδώς. 

Τα σεμινάρια είναι βιωματικά και γι’ αυτό απευθύνονται σε μικρό αριθμό συμμετεχόντων. Θα 
πραγματοποιούνται εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός εγγραφών και θα τηρείται 
σειρά προτεραιότητας. 

Πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές:  
enosiritorikis@gmail.com και στο τηλ. 6977307730 (Τρίτη και Πέμπτη, 6-7 μ.μ.). 
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Σύντομα βιογραφικά σημειώματα εισηγητών (αλφαβητικά) 

 

Ο Γιάννης Ανδριανάτος γεννήθηκε στη Νέα Ζηλανδία. Σπούδασε Φιλοσοφία και Ζωγραφική. 
Είναι ιδρυτής και διευθυντής του «Ρητορικού Κύκλου», όπου προσφέρονται σπουδές πάνω στη 
χρήση και έκφραση του Λόγου, τη Διαλεκτική και τη Φιλοσοφία.  

Εκτός από τις ομάδες σπουδαστών, εργάζεται σε ατομικές συνεδρίες και ασκεί τη Φιλοσοφική 
Συμβουλευτική σε εταιρείες, ομίλους και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων. Παραδίδει 
σεμινάρια Ρητορικής σε δημοσιογράφους, δικηγόρους, πολιτικούς και εκπαιδευτικούς. 

Αρθρογραφεί σε περιοδικά και έχει δώσει συνεντεύξεις σε εφημερίδες, ραδιόφωνο και 
τηλεόραση. 

Έχει γράψει το βιβλίο Άνευ Αποδοχών (λάλον ύδωρ, εκδόσεις τυπωθήτω). 
Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής 

στην Εκπαίδευση. 
 

Η Φωτεινή Εγγλέζου είναι Δασκάλα – Διευθύντρια στο 2ο Δ. Σ. Αλίμου με πολυετή διδακτική 
εμπειρία στο χώρο της δημόσιας και ιδιωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι Πτυχιούχος 
του Φιλοσοφικού – Παιδαγωγικού – Ψυχολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών με Μετεκπαίδευση στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Αθηνών. Κατέχει ΜΑ στη Διδακτική Γλώσσας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ph.D. 
στη Διδακτική Γλώσσας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά, 
Ιταλικά. Είναι Αντιπρόεδρος για την Παιδεία στον ελληνικό ρητορικό όμιλο Τοastmasters και 
ενεργό μέλος της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση.  

Δημοσιεύσεις: 1. Papadopoulou, S. & Egglezou, F. (2012), «Τeaching for thinking and rhetoric: 
The contribution of rhetoric to the argumentative writing of students of a greek elementary 
school» στο Verbal and Visual Rhetoric in a Mediatised World, ΑUP - Leiden University Press (in 
press). 

2. Papadopoulou, S. & Egglezou, F. (2010), «Children’s metacognitive and metalinguistic 
knowledge of argumentation and their ability to use arguments: A study with fifth and sixth 
grade», U.S.-China Foreign Language,  8(7).  

 
Η Ελένη Καλλία γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 

Θέατρο στη Δραματική Σχολή Πέλου Κατσέλη. Εργάζεται ως ηθοποιός, δημοσιογράφος και 
δασκάλα θεατρικής και ρητορικής τέχνης. Ως ηθοποιός έχει συμμετάσχει σε θεατρικές 
παραστάσεις (στο Εθνικό, στους θιάσους Μάνου Κατράκη, Άννας Συνοδινού, Μίμη Φωτόπουλου, 
Πέτρου Φυσούν κ.α.) και σε τηλεοπτικές σειρές (Singles, Εξαφάνιση, Μετράω στιγμές, 
Μαργαρίτα, Λίστα γάμου, Steps κ.α.).  

Ως δημοσιογράφος έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 200 άρθρα και έχει επιμεληθεί και 
παρουσιάσει ισάριθμες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές παραγωγές.  

Από το 1995 διδάσκει θεατρική τέχνη και δραματολογία σε ερασιτέχνες στο Θεατρικό 
Εργαστήρι του Δήμου Καλλιθέας. Έχει διδάξει «Προφορικό Λόγο και Επικοινωνία» σε διάφορα 
μέρη της Ελλάδας. Από το 1997 διευθύνει τη «Σχολή Τέχνης και Τεχνικής του Προφορικού 
Λόγου» στο Δήμο Χαλκιδέων, όπου διδάσκει Ρητορική τέχνη ‒ αποτελεσματικό προφορικό λόγο 
ακολουθώντας δικό της σύστημα, το οποίο παρουσιάζει και στο βιβλίο της Η ρητορική τέχνη 
στην καθημερινή ζωή, εκδ. Παπαζήση.  
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Κυκλοφορούν τρία ακόμη βιβλία της: Τα φωτισμένα παράθυρα διηγούνται ιστορίες (Κρατικό 
βραβείο 1999), εκδ. Καστανιώτη, Η ζωή ενός θεάτρου είναι σαν παραμύθι, εκδ. Άμμος, Οι δέκα 
λέξεις που θεμελίωσαν τον δυτικό πολιτισμό, εκδ. Παπαζήση. 

Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής 
στην Εκπαίδευση. 

 
Η Βάλια Λουτριανάκη γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα. Είναι κλασική φιλόλογος, κάτοχος DEA 

του πανεπιστήμιου Paris IV της Σορβόννης (με επόπτη τον Ακαδημαϊκό J. Jouanna) και υποψήφια 
Διδάκτορας του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας με 
πεδίο έρευνας τη «Ρητορική ως μέθοδο και ως αντικείμενο διδασκαλίας» (με επόπτρια την αναπ. 
καθηγήτρια Παιδαγωγικής Ευ. Φρυδάκη). Στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής της (design 
research) εφήρμοσε πειραματικά το «Πρόγραμμα Τεισίας για την καλλιέργεια του προφορικού 
λόγου και της δημιουργικής σκέψης στο μάθημα και στον όμιλο» σε 8 σχολεία και 160 μαθητές 
(2010-2011). 

Τα τελευταία έντεκα χρόνια διδάσκει στο Αρσάκειο Ψυχικού και ως εκπαιδεύτρια ρητορικής σε 
ομίλους ρητορικής τέχνης μαθητών (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) και ενηλίκων. Έχει 
παρουσιάσει ομιλίες και βιωματικά εργαστήρια (και μαζί με μαθητές) για τη ρητορική στην 
εκπαίδευση σε επιστημονικά συνέδρια και ως προσκεκλημένη συνδέσμων φιλολόγων, σχολικών 
συμβούλων και άλλων φορέων εντός και εκτός Αθηνών. Από το 2006, με συνεχή θεωρητική 
υποστήριξη και επιμόρφωση καθηγητών σε εθελοντική βάση (έχει συντονίσει, με δική της 
πρωτοβουλία, συναντήσεις και δεκάωρα εργαστήρια για περισσότερους από 500 
εκπαιδευτικούς) ενθαρρύνει τη δημιουργία και λειτουργία ρητορικών ομίλων σε δημόσια και 
ιδιωτικά σχολεία. Το 2009 οργάνωσε και συντόνισε τον Όμιλο Ρητορικής Τέχνης της Φιλοσοφικής 
Σχολής Αθηνών.  

Έχει διατελέσει μέλος της οργανωτικής επιτροπής και κριτής στους Διασχολικούς Αγώνες 
Ρητορικής Τέχνης και Διαρσακειακούς Αγώνες Δημιουργικού Προφορικού λόγου της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και κριτής στους Αγώνες Επιχειρηματολογίας του ΥΠΕΠΘ και στους 
Παγκόσμιους Αγώνες Μαθητικού Debate (Αθήνα, 2009). Έχει συμμετάσχει σε ντοκιμαντέρ της 
εκπομπής «Παρασκήνιο» (μαζί με μαθητές-μέλη ρητορικού ομίλου) και ως κριτής στις 
«Λογομαχίες» της ΕΤ1.  

Είναι βασικό ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της 
Ρητορικής στην Εκπαίδευση (υπεύθυνη επιμορφώσεων, επικοινωνίας, ενημερωτικού δελτίου και 
ιστοσελίδας). 

 Από το 1997 έχει παρακολουθήσει πολυάριθμες επιμορφώσεις, που αφορούν στα 
επιστημονικά-εκπαιδευτικά ενδιαφέροντά της: εκπαιδευτική ψυχολογία, εκπαιδευτικό δράμα, 
δημιουργική σκέψη, αποτελεσματική επικοινωνία, παραστατική αφήγηση, δημιουργία 
εκπαιδευτικού λογισμικού κ.ά.  

Είναι μέλος της ομάδας σύνταξης λεξικών της Νέας Ελληνικής του καθ. Γ. Μπαμπινιώτη, καθώς 
και της συγγραφικής ομάδας των νέων εγχειριδίων Αρχαίων Ελληνικών από το Πρωτότυπο για 
την Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Από τον Σεπτέμβριο του 2011, μετά από συμμετοχή σε προκήρυξη, είναι 
μέλος της ομάδας επιμορφωτών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Νέα Προγράμματα 
Σπουδών. 

Από το 1994 ασχολείται συστηματικά με την επιμέλεια εκδόσεων και έχει συνεργαστεί με 
εκδοτικούς οίκους, ιδρύματα και φορείς (Ακαδημία Αθηνών, Βουλή των Εφήβων, Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο κ.ά.). Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού 
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περιοδικού «Εκπαίδευση και Θέατρο» και υπεύθυνη ιστοσελίδας της Ελληνικής Ανθρωπιστικής 
Εταιρείας. 

 

Η Μυρτώ Μαλάμου αποφοίτησε από το Κλασικό Λύκειο Αρσακείου Ψυχικού και σπούδασε στο 
Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία). Διδάσκει στη Μέση Εκπαίδευση. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά, 
γερμανικά και ιταλικά.  

Με τη Ρητορική ασχολείται εδώ και τρία χρόνια ως ενεργό τακτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης 
για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση. Εκπαιδεύει μαθητικούς ομίλους και 
συμμετέχει ως κριτής σε αγώνες. Διοργανώνει, σε εθελοντική βάση, επιμορφώσεις 
εκπαιδευτικών σχετικά με την καλλιέργεια του προφορικού λόγου και τον εμπλουτισμό της 
διδασκαλίας με ρητορικές δραστηριότητες.  

Συμμετείχε με τους μαθητές της, καθώς και με τον όμιλο ρητορικής του Γυμνασίου Κουβαρά, 
στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση ετήσιου ερευνητικού προγράμματος για τη Ρητορική ως 
μέθοδο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και ως αντικείμενο διδασκαλίας στους 
ρητορικούς ομίλους.  

 
Η Δώρα Π. Μαργέλη είναι φιλόλογος, μουσικός και συγγραφέας. Έχει διδάξει μουσική, 

θεατρικό παιχνίδι και ρητορική σε ενήλικες και παιδιά στον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης 
του Δήμου Αθηναίων και στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χαϊδαρίου, όπου το 2009 ίδρυσε, σε 
εθελοντική βάση, τον «Όμιλο Ρητορικής Τέχνης και Επικοινωνίας». Από το 2010 διδάσκει 
ρητορική σε μαθητές δημοτικού (στην «Πρότυπη Παιδαγωγική») αλλά και σε τελειόφοιτους που 
προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις (στα Κέντρα Εκπαίδευσης Εφήβων Παπαδέα).  

Έχει διατελέσει γενική υπεύθυνη για την οργάνωση, τον συντονισμό και την επικοινωνία των 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Χαϊδαρίου. Επίσης, έχει συνεργαστεί με το 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χαϊδαρίου στο πλαίσιο της οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 
και της ίδρυσης του θεατρικού εργαστηρίου «Έρμος». 

Έχει παρακολουθήσει master class και σεμινάρια παιδαγωγικής πιάνου, καθώς και 
επιμορφώσεις σχετικές με εκπαιδευτική ψυχολογία, παραστατική αφήγηση και την ένταξη της 
Ρητορικής στην Εκπαίδευση.  

Είναι ενεργό μέλος της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση 
και στο πλαίσιο δράσης της διδάσκει, εθελοντικά, σε επιμορφωτικά σεμινάρια που 
απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και λαμβάνει μέρος, ως κριτής, σε ρητορικούς 
αγώνες. 

 
Ο Μανώλης Πολυχρονίδης γεννήθηκε το 1976 στα Χανιά της Κρήτης. Είναι πολιτικός 

επιστήμονας και εκπαιδευτής ρητορικής, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών (πτυχίο 
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης) και του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος – Deree 
College (πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην 
Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτής ρητορικής στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία και σύμβουλος 
διοργάνωσης και κριτής των Διασχολικών Αγώνων Ρητορικής Τέχνης της Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας για έξι χρόνια, και ως εκπαιδευτής ρητορικής στα αγγλικά και στα ελληνικά στη Σχολή 
Μωραΐτη για 4 χρόνια. Ήταν κριτής και μέλος της οργανωτικής επιτροπής των Πανελλήνιων 
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Μαθητικών Αγώνων Επιχειρηματολογίας – Αντιλογίας, που διοργανώνει το ΥΠΕΠΘ σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών από την έναρξή τους το 2001 ως και το 
2007. Ήταν επιστημονικός σύμβουλος και μέλος της κριτικής επιτροπής στην τηλεοπτική 
εκπομπή της ΕΤ1 «Λογομαχίες». Εργάστηκε ως ερευνητής και υπεύθυνος της Δράσης ΙΙ: 
Πρόσβαση σε Μορφωτικό Περιεχόμενο στην «Αναπτυξιακή και Μορφωτική Πρωτοβουλία» 
(http://www.protovoulia.org/).  

Έχει παρουσιάσει εργασίες σχετικά με τους αγώνες αντιλογίας και τη ρητορική σε επιστημονικά 
συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

Έχει συμμετάσχει σε πολλές πανεπιστημιακές και σχολικές διοργανώσεις αγώνων αντιλογίας 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ως ομιλητής, ως κριτής και ως διοργανωτής, διακρίθηκε ως 
καλύτερος μη-γηγενής ομιλητής στο Πανευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Αντιλογίας 
(Debating) το 1999 στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας και έχει εκπροσωπήσει αρκετές φορές την 
Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Πανεπιστημιακής Αντιλογίας. Είναι 
μέλος της οργανωτικής επιτροπής και εκπαιδευτής ομιλητών στο TEDxAthens.  

Είναι ιδρυτικό μέλος και γενικός γραμματέας του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της 
Ρητορικής στην Εκπαίδευση. 

 
O Ιορδάνης Παπαδόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στη Φιλοσοφία, μεταπτυχιακού Διπλώματος στην 
Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση του Ε.Α.Π. και Διδακτορικού Τίτλου του University of 
Kent at Canterbury στην Ηθική και Σύγχρονη Πολιτική Φιλοσοφία. Υπηρετεί ως φιλόλογος στο 
Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, όπου διετέλεσε και υποδιευθυντής του Γυμνασίου του 
Κολλεγίου Ψυχικού. Επιπλέον διδάσκει και στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ενηλίκων του Ε.Ε.Ι. 
Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του Ο.Π.Α., του Ε.Α.Π., του ΑΤΕΙ Πειραιά και του 
University of Washington at Seattle. 

Οι επιστημονικές του εργασίες επικεντρώνονται στη σύγχρονη φιλοσοφική θεωρία. Είναι μέλος 
της συντακτικής επιτροπής της επιστημονικής επιθεώρησης «Επιστήμη και Κοινωνία», μέλος του 
Δ.Σ. του ελληνικού τμήματος του ΕΒΕΝ και τακτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση 
της Ρητορικής στην Εκπαίδευση. 
 

 


