
H ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ EEB3 
ΚΑΙ Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΣΕΙΡΙΟΣ»  

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ  P3-S4 στο 

 

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΖΩΗΣ «Γινόμαστε Ομάδα!» 
28, 29, 30/1/20 και 4, 5, 6/1/21, ώρες 09.00-13.00 

 
 

Σύντομη περιγραφή εργαστηρίων 
 
 
Pilates Kids 
Μένουμε σπίτι αλλά δεν μένουμε ακίνητοι! Κάνουμε πιλάτες με χρηστικά αντικείμενα (μπάλες, καρέκλες, 
μαξιλάρια κ.ά.) και ενδυναμώνουμε τους μυς μας, βελτιώνουμε τη στάση του σώματός μας, αυξάνουμε τη 
συγκέντρωσή μας και διασκεδάζουμε! 
 
Φώτα-Κάμερα-Πάμε! 
Εργαστήριο δημιουργικής γραφής και κινηματογράφου. Τα παιδιά θα δημιουργήσουν τη δικη τους ιστορία την 
οποία θα οπτικοποιησουν αφού διδαχθούν βασικές τεχνικές story-board και κινηματογράφισης. 
 
Μικροί επιστήμονες  
Τα παιδιά θα ανακαλύψουν πως σχετίζονται οι οφθαλμαπάτες με το νευρικό μας σύστημα και τη σημασία της 
όσφρησης για να το διαχωρισμό των διαφορετικών γεύσεων. Επίσης θα πραγματοποιηθούν πειράματα με 
απλά υλικά της κουζίνας παρατηρώντας το τεμπέλικο κέρμα, το μαύρο γαρύφαλλο, τα σπίρτα ταχύπλοα, το 
ηφαίστειο που εκρήγνυται και θα κατασκευαστούν στολίδια με ευχές από ένα αντιδραστικό υγρό.  
 
Εικαστικές περιπέτειες 
Με όχημα τη φαντασία και τη δημιουργικότητα ασχολούμαστε με την τέχνη στον Δημόσιο Χώρο και τη 
δημιουργία της δικής μας graffiti γραμματοσειράς, τη κατασκευή 3d τοπίων μέσα από το πρόγραμμα Aerialod, 
τον σχεδιασμό πανοραμικών σκίτσων και τη μετατροπή τους σε πλανήτες και τον σχεδιασμό χαρακτήρων 
κόμικς με τη χρήση βασικών σχημάτων. 
 
Μια Φορά κι Ένα Καιρό…  
Στα περισσότερα παραμύθια το μοτίβο είναι πανομοιότυπο. Οι γυναίκες παρουσιάζονται ως παθητικά όντα 
που σώζονται από τους άντρες. Σταχτοπούτα και Χιονάτη, εκτός από όμορφες με πορσελάνινο δέρμα και 
λαμπερά μαλλιά, σώθηκαν από τον «ηρωικό» πρίγκιπα. Μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό τα παιδια 
αναγνωρίζουν και σχολιάζουν στερεότυπα σε γνωστα παιδικά παραμύθια και τα ξαναδιηγούνται 
αντιστρέφοντας τους ρόλους. 
  
 
 



Είμαστε όλο ίσοι! 
Τα αγόρια (δεν) κλαίνε! (;) Θεατρικό εργαστηριο με θεμα τις διακρίσεις, την ισότητα μεταξύ των φύλων, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Συζητάμε για την ανεκτικότητα και για το πώς τα στερεότυπα δημιουργούν διακρίσεις. 
 
Παιχνίδια Λόγου και Σκέψης© 
 Οι μικροί ρήτορες έρχονται σε επαφή με την έννοια της προφορικής επικοινωνίας και με όλα όσα απαιτούνται 
για να είναι αποτελεσματική: κατάλληλο ύφος και γλώσσα του σώματος, άνεση και αυτοπεποίθηση, 
δομημένος και περιεκτικός λόγος, φαντασία, πρωτοτυπία και δημιουργική σκέψη. Μέσα από μια ποικιλία 
παιχνιδιών λόγου και σκέψης και σε ένα οικείο και φιλικό κλίμα, οι μαθητές αναδεικνύουν το ταλέντο τους 
στην προφορική έκφραση, βελτιώνουν σταδιακά τις αδυναμίες τους και ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους. 
Οι αρετές της καλής ομιλίας και της αποτελεσματικής ακρόασης καλλιεργούνται συστηματικά με τρόπο 
παιγνιώδη, προσαρμοσμένο στη δυναμική και στα ενδιαφέροντα της κάθε ομάδας. 

Ενεργοί πολίτες... εν δράσει 
Δεν αρκεί να λέμε ότι νοιαζόμαστε για το περιβάλλον, σημασία έχει να περάσουμε και στη δράση! Ερευνούμε, 
ενημερωνόμαστε και με ψηφιακά εργαλεία σχεδιάζουμε μια ομαδική εκστρατεία για το περιβάλλον 
δημιουργώντας κόμικς και αφίσα. Τα μεγαλύτερα μέλη της ομάδας αναλαμβάνουν την κατάλληλη προώθηση 
της εκστρατείας μας, αφού μάθουν πώς επηρεάζουμε και κινητοποιούμε τον κόσμο γύρω μας.  
 
Δημιουργικά μολύβια 
Οι ιδέες μας γίνονται λέξεις και αποτυπώνονται επάνω στο χαρτί σε αυτό το εισαγωγικό εργαστήριο αφήγησης 
και επαφής με βασικούς λογοτεχνικούς όρους κα αρχές συγγραφής.  
 
Εργαστήριο Φαντασίας© 
Σε αυτό το εργαστήριο βρέχει… ιδέες! Πολλές, καλές και πρωτότυπες ιδέες, ασυνήθιστες χρήσεις αντικειμένων, 
τροποποιήσεις και εφευρέσεις, λύσεις σε προβλήματα, προτάσεις για να αλλάξουμε τον κόσμο και γνωριμία 
με τη «Γραμματική της Φαντασίας» του Τζιάνι Ροντάρι! Σκεφτόμαστε υποθετικά και ομαδικά και 
«κατεβάζουμε» ιδέες: Τι θα συνέβαινε, αν δεν υπήρχαν έτοιμα παιχνίδια; Πώς θα ζούσαμε χωρίς ηλεκτρικό 
ρεύμα; Μιλάμε, επικοινωνούμε, συν-δημιουργούμε, μαθαίνουμε να ακούμε ο ένας τον άλλον και να 
σκεφτόμαστε εναλλακτικά χωρίς να φοβόμαστε το άγνωστο και το λάθος!  
 
Επιπλέον των παραπάνω εργαστηρίων, θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω εργαστήρια για συμμετέχοντες και 
συμμετέχουσες Γυμνασίου-Λυκείου: 

Escape Room Academy (ERA) 
Παραδοσιακά, οι αίθουσες διδασκαλίας επιβάλλουν στους μαθητές να λειτουργούν μέσα σε αυστηρά 
καθορισμένα πλαίσια. Η αλληλεπίδραση με τα γνωστικά αντικείμενα είναι σχεδόν μηδενική, ενώ η επαφή με 
τους συμμαθητές βασίζεται στον ανταγωνισμό και στην ατομική δράση.  
Τα παιχνίδια διαφυγής (escape rooms) είναι μια από τις πιο πρόσφατες και πιο συναρπαστικές εμπειρίες που 
βασίζονται στον εγκέφαλο και στις βασικές αρχές του “think out of the box”. H ERA φιλοδοξεί να συμπληρώσει 
τα κενά μεταξύ γνώσης, μάθησης, δημιουργικότητας και φαντασίας. Οι μαθητές-συμμετέχοντες αναπτύσσουν 
την κριτική σκέψη, την ομαδική εργασία και τις δεξιότητες επικοινωνίας, τα οποία είναι βασικά στοιχεία για 
την επιτυχία στον σημερινό κόσμο. 

Μέσα σε έξι συνολικά μαθήματα θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν διαδικτυακά παιχνίδια απόδρασης αλλά 
και να γνωρίσουν τα μυστικά της δημιουργίας τους. Θα μάθουν να επιλύουν αλλά και να δημιουργούν γρίφους, 
όλων των ειδών, με τελικό στόχο τη κατασκευή ενός δικού τους escape room. 

Λέξεις που πληγώνουν 
Βιωματικό εργαστήριο με θέμα τις διακρίσεις, την ισότητα των φύλων, τη βία. Μέσα από παιχνίδια και 
σχολιασμό οπτικοακουστικού υλικού κατανοούμε τα όρια της ελευθερίας της 
έκφρασης και ασκούμε την ικανότητά μας να αντιμαχόμαστε τη γλώσσα που πληγώνει. 
 
 



Τι σημαίνει "αρχηγός";  
Σε όλους μας αρέσει να γινόμαστε "αρχηγοί". Κάποιοι το τολμάμε, κάποιοι όχι. Κάποιοι το καταφέρνουν και 
κάποιοι προσπαθούν αλλά δεν διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά; Τι έχει να μας 
διδάξει ο  Όμηρος και ο Σαίξπηρ; Μέσα από δραστηριότητες ανακαλύπτουμε τα χαρακτηριστικά του καλού 
ηγέτη. 
 

Εικονικές δίκες «Πρωταγόρας»  
Ακολουθώντας το Μοντέλο «Πρωταγόρας» (afixis.org) ενημερωνόμαστε για φλέγοντα κοινωνικά θέματα και 
λαμβάνουμε μέρος σε δίκες πραγματικών υποθέσεων έχοντας τον ρόλο δικηγότων, κατηγορουμένων, 
μαρτύρων, εισαγγελέων... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Η ομάδα μας: 
Η Βάλια Λουτριανάκη (DEA, υπ. Δρ) είναι φιλόλογος-εκπαιδευτικός από το 2001 και εκπαιδεύτρια ρητορικής, 
δημιουργικής σκέψης κα ηγεσίας για παιδιά και νέους (www.valialoutrianaki.com). Ως πρόεδρος της Ελληνικής 
Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση και διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό «Ρητορική, 
Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»-ΕΚΠΑ αναζητά συνεχώς νέους τρόπους ενδυνάμωσης της φωνής 
των μαθητών/-τριών μέσα από την εκπαίδευση σε δεξιότητες ζωής και δημοκρατικές αξίες. 
 
Η Μαίρη Μαρίν έχει σπουδάσει  Ελληνική-Αγγλική και Γαλλική Φιλολογία, έχει μεταπτυχιακό στη Δίγλωσση 
Λεξικογραφία και είναι υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστήμιου Αθηνών στην Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα. Διδάσκει Αγγλικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είναι υπεύθυνη Ομίλων Αγγλικού 
Θεάτρου και Debate-MUN Ρητορικής και Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και 
καμπ στην Ελλάδα και το εξωτερικό και είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης για την προώθηση της Ρητορικής 
στην Εκπαίδευση.   
 
Η Μαρσώ Μαρκεσίνη ήταν από πάντα ιδιαίτερα επικοινωνιακή, γι’ αυτό και μεγαλώνοντας ασχολήθηκε με τη 
δημόσια ομιλία, τη ρητορική, τη δημιουργική γραφή και φυσικά τη φιλολογία – σπουδάζει στη Φιλοσοφική 
Σχολή Αθήνας. Είναι ενεργό μέλος της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση 
και της Ερευνητικής Παιδαγωγικής Ομάδας Σείριος. Εργάζεται στον Πολυχώρο «Λείριον» και ταυτόχρονα 
ασχολείται με την εκπαίδευση προσφύγων και χαρισματικών παιδιών. Είναι MUN, EYP και TED Mentor. 
 
H Χαρά Ντόβα, λατρεύει τη Βιολογία και εργάζεται ως εκπαιδευτικός εδώ και 12 χρόνια. Το ενδιαφέρον της 
για την επιστήμη την οδήγησε να πραγματοποιήσει ανώτατες ερευνητικές σπουδές, αποκτώντας μεταπτυχιακό 
δίπλωμα στην Εξελικτική-Μοριακή Βιολογία και Διδακτορικό στην Ιατρική, όπου μελέτησε την εξελικτική 
πορεία ιών. Διαθέτει δίπλωμα στον τομέα της Θετικής Ψυχολογίας. 

Ο Δημήτρης Παπουτσάκης είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας καθώς και του 
μεταπτυχιακού προγράμματος της ίδιας σχολής “Ψηφιακές μορφές Τέχνης”. Ύστερα από την επιστροφή του 
στην Ελλάδα από τη Χάγη το 2012, όπου βρέθηκε εκεί ως υπότροφος με το πρόγραμμα Erasmus, ξεκίνησε να 
εργάζεται σε σχολεία διάφορων βαθμίδων. Η επιδίωξή του μέσα από τις καλλιτεχνικές πρακτικές εργασίες και 
των ιστορικών τους αναφορών είναι να αποκωδικοποιήσουν τα παιδιά το σύγχρονο παράδειγμα της Τέχνης. 
 

Η Δήμητρα Σταθοπούλου είναι απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Αθηνών με ειδικότητα στη Ρυθμική Γυμναστική. Έχει 
εργαστεί πολλά χρόνια σε αθλητικούς συλλόγους και έχει προπονήσει αθλήτριες της Εθνικής Ελλάδας. Έχει 
εργαστει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα τελευταία 10 χρόνια διδάσκει το πρόγραμμα της Σχολής Pilates 
του Alan Herdman σε παιδιά και ενηλίκους. 

Η Άρτεμις Τσατσάκη είναι Απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας (University of East Anglia, UK) με ειδίκευση και 
μεταπτυχιακό στη Δημιουργική Γραφή (University of Nottingham, UK). Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών 



σπουδών της ασχολήθηκε με το θεατρικό κείμενο και τον Σαίξπηρ  και παρακολούθησε μαθήματα σχετικά με 
την αστυνομική και την γοτθική λογοτεχνία. Γράφει διηγήματα και ποιήματα και ελπίζει να γράψει 
μυθιστορήματα και θεατρικά έργα "μια μέρα, αλλά σύντομα". Έργα της έχουν δημοσιευθεί στις 
ανθολογίες Underline (UEA), City of Stories (UEA) και Laced (UoN). Έχει διδάξει Δημιουργική Γραφή σε παιδιά 
και ενήλικες και εργάζεται ως καθηγήτρια αγγλικών και αρθρογράφος.  

Ο Βύρωνας Χαμηλοθώρης είναι καθηγητής Φυσικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ασχοληθεί 
επαγγελματικά με την εκπαίδευση και τη δημιουργία δραστηριοτήτων με σκοπό την εκλαΐκευση της επιστήμης. 
Παράλληλα ασχολείται με τη δημιουργία escape rooms σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και μουσεία, 
προτρέποντας τους μαθητές να αναζητήσουν της γνώση μέσα από το παιχνίδι, τη δημιουργικότητα και τη 
φαντασία. 

 

Εγγραφές μέσω της φόρμας https://forms.gle/g7KCh2EGaBWpUgeR6 


