
 

 

 

 

 

 

 

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019 

18.00-18.30: Προσέλευση – εγγραφές  
18.30-18.45: Αγγελική Χρονοπούλου, Η σημασία της ρητορικής στην αρχαιότητα 
18.45-19.30: Βάλια Λουτριανάκη, Ασκήσεις γνωριμίας, συνεργασίας και ομαδικότητας, επικοινωνίας και 
ενεργητικής ακρόασης 
19.30-21.00: Βάλια Λουτριανάκη, Εισαγωγικό βιωματικό εργαστήριο: «Λόγος – Σκέψη – Δράση»: Ρητορική 
και δεξιότητες ζωής στην τάξη και στον όμιλο – Η καλλιέργεια της προφορικότητας στο σχολείο 

 Η αξιολόγηση του προφορικού λόγου (ατομικά και ομαδικά) 

 Όμιλοι Ρητορικής Τέχνης και Αγωγή Προφορικού Λόγου (πρόγραμμα «Τεισίας»): οργάνωση και 
περιεχόμενο συναντήσεων  

 Δημιουργική σκέψη και λόγος: εφαρμογές στο αναλυτικό πρόγραμμα 

 Μικροί Ηγέτες©: πρόγραμμα ανάπτυξης της ενεργού πολιτειότητας 

 
Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019 

09.00-09.15: Νικόλαος Λινάρδος, Ο ερμηνευτικός διάλογος ως μέσο καλλιέργειας του προφορικού 
λόγου  
09.15-10.15: Βάλια Λουτριανάκη, Βιωματική γνωριμία με τα ρητορικά αγωνίσματα και ποικίλες 
δραστηριότητες και παιχνίδια για τη βελτίωση του προφορικού λόγου και την καλλιέργεια δεξιοτήτων 
ζωής 
10.15-11.00: Ελένη Γκόνου, Ο αυθόρμητος λόγος, ως ρητορικό αγώνισμα και ως πρακτική παραγωγής 
προφορικού λόγου στα φιλολογικά μαθήματα   
Η ολιστική προσέγγιση της γλώσσας μέσα από βιωματικές ομαδικές και ατομικές δράσεις αναμένεται να 
καλλιεργήσει την αγάπη για την αποτελεσματική επικοινωνία και την ικανότητα συνεργασίας. Η παρούσα 
προσέγγιση αντιμετωπίζει τα ρητορικά αγωνίσματα ως μέρος ενός ευρύτερου και εμπλουτισμένου 
προγράμματος ρητορικής παιδείας, το οποίο διαχέεται σε όλα τα μαθήματα και αναμένεται να συμβάλει 
στην καλλιέργεια δεξιοτήτων δημοκρατικής κουλτούρας. 
 
11.15-13.00: Κατερίνα Καρακώτσου, Νάγια Τρίγκα, Διττοί λόγοι (debate) και τεχνικές παραγωγής ιδεών 
στον επιχειρηματολογικό λόγο. 
Η αξιοποίηση τεχνικών παραγωγής ιδεών όπως τα 6 Σκεπτόμενα Καπέλα του Ed. de Bono κ.ά. μπορεί να 
συμβάλει αφενός στη σφαιρική προσέγγιση δύσκολων θεμάτων και αφετέρου στην ενδυνάμωση των 
μαθητών και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. 
 
13.15-15.00: Μαίρη Μαρίν, Εικονικές δίκες «Πρωταγόρας» 
Οι «Εικονικές Δίκες Πρωταγόρας» αποτελούν ένα πνευματικό άθλημα, ένα παιδαγωγικό παιχνίδι 
οργανωμένο σε δύο άξονες – την επιχειρηματολογία, ως μέσο πειθούς, και την δικαιοσύνη, όπως αυτή 
απονέμεται από τους δικαστικούς λειτουργούς. Πρόκειται για μια διαδραστική προσομοίωση 
Δικαστηρίου, βασισμένη, συνήθως, σε πραγματικές υποθέσεις. Το Πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το 
ΙΕΠ και διοργανώνεται τα τελευταία πέντε χρόνια από τον εκπαιδευτικό μη-κερδοσκοπικό οργανισμό 
«Άφιξις» για μαθητές Στ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μια 
Εικονική Δίκη και θα έχουν την ευκαιρία αφενός να γνωρίσουν το Πρόγραμμα στην πράξη και αφετέρου 

 
Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

και η Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής  
στην Εκπαίδευση 

με την υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  
«Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»-Ε.Κ.Π.Α. 

 
διοργανώνουν βιωματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς με θέμα: 

«Ρητορική και δημοκρατική παιδεία: 
διδακτικές προτάσεις και εφαρμογές». 

Η διημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής.  

15 και 16 Νοεμβρίου 2019, Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης (Λέσβου 4, Ν. Σμύρνη) 
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Πρόγραμμα βιωματικού εργαστηρίου 

 
 



 

να συζητήσουν για την αξιοποίησή του στην τάξη, καθώς και για τη 
συμμετοχή των μαθητών στο 3ο Τουρνουά Εικονικής Δίκης. 
 
 

 
Διοργάνωση:  
Γιαλούρης Παρασκευάς, Διευθυντής Πρότυπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
Λινάρδος Νικόλαος, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου φιλολόγων 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Αττικής 
Χρονοπούλου Αγγελική, συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου φιλολόγων 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
Γκόνου Ελένη, φιλόλογος- εκπαιδευτικός, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης, εκπαιδεύτρια ρητορικής, μέλος της 
Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση  
Λουτριανάκη Βάλια, φιλόλογος-εκπαιδευτικός, υπ. Δρ., διδάσκουσα Μεταπτυχιακού «Ρητορική, 
Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» - Ε.Κ.Π.Α., πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση 
της Ρητορικής στην Εκπαίδευση, μέλος της ομάδας Συντονισμού της «Σύμπραξης Σχολείων για τη 
Δημοκρατία στην Εκπαίδευση» – Eudec Greece 
 
Εμψύχωση εργαστηρίων:  
Γκόνου Ελένη 
Καρακώτσου Κατερίνα, φιλόλογος-εκπαιδευτικός, τελειόφοιτη μεταπτυχιακού «Ρητορική, Επιστήμες του 
Ανθρώπου και Εκπαίδευση» - ΕΚΠΑ, συνδιοργανώτρια ρητορικών αγώνων «Αντιλογίες» και μέλος της 
Ένωσης Ρητορικής  
Λουτριανάκη Βάλια 
Μαρίν Μαίρη, καθηγήτρια Αγγλικής-εκπαιδευτικός, υπ. Δρ. MUN mentor 
Τρίγκα Νάγια, φιλόλογος-εκπαιδευτικός, μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ρητορικής 
 
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Λόγω του βιωματικού χαρακτήρα οι θέσεις είναι περιορισμένες (θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας). 
Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής σε βιωματικά εργαστήρια διάρκειας 11 διδακτικών ωρών. Η παραλαβή 
των βεβαιώσεων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 15.00. 
 
Εγγραφές έως τις 14 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 22.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://docs.google.com/forms/d/1trUw2Y_eqDOt_iryz0Zdu3Kk4FGJLx53TAiV8noJaAg/edit 
 
Σημ.: Για τη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν για τη 
συμμετοχή τους στην προσωπική ηλεκτρονική τους διεύθυνση.  
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