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5η Κατασκήνωση Ρητορικής και Δημοκρατικής Παιδείας  

Open Your Mind Camp 2021  

Σέριφος, 15-20/7/21 

 

Περιγραφή Εργαστηρίων 
 

1. Λόγος και κίνηση 

2. Επικοινωνία χωρίς…Λόγια! 

3. Λύνουμε προβλήματα ομαδικά! 

4. Αρχές και παγίδες πειθούς: από τον Τούλμιν στα σύγχρονα Fakenews 

5. Πιστεύω σε εμένα 

6. Εικόνες Ρατσισμού 

7. Ταξίδι στη τέχνη του Origami 

8. Στείλε «6» 

9. Ανακοινώσεις στις 6 

10. Διαπραγματεύσεις 

11. Τραγικές Επιλογές 

12. Η τέχνη αλλάζει εποχή 

13. Λίγα λόγια και σοφά! 

14. Σπάζοντας την αλυσίδα των στερεοτύπων 

15. Όλοι για έναν και ένας για όλους 

16. Πειράματα που προκαλούν το μυαλό 

17. Escape your mind 

18. Τα αντικείμενο αφηγούνται: Τεχνικές Δημιουργικής Γραφής 

19. Παραδοσιακός Χορός και Επικοινωνία: «μαντήλι, μαντηλάκι μου» 

20. Το θερμόμετρο ανεβαίνει! 

21. Μαθήματα κλιματικής δικαιοσύνης 

22. ΑctionLab for Social Change 

23. Εικονικές δίκες «Πρωταγόρας» 

24. Ατομικά ρητορικά αγωνίσματα (για όσους/όσες έχουν προηγούμενη 

εμπειρία) 

25. Επιχειρηματολογία-debate (για όσους/όσες έχουν προηγούμενη εμπειρία) 

26. Ατομικά ρητορικά αγωνίσματα (Εισαγωγή) 

27. Επιχειρηματολογία-debate (Εισαγωγή) 

28. Ταξιδεύοντας με μια εικόνα 

29. Τοιχογραφώντας 
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Εργαστήριο 1 

«Λόγος και κίνηση»  

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο στόχος είναι να συνδυάσουμε τη δύναμη του λόγου 

με τη δύναμη της κίνησης. Μέσα από διαφορετικές θεατρικές συνθήκες, οι 

συμμετέχοντες/-ουσες θα πρέπει να παραμείνουν σταθερά στον ρόλο που έχουν 

επιλέξει, να υποδυθούν και παράλληλα όλες οι διαφορετικές υποδυόμενες 

προσωπικότητες να καταφέρουν να συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο, να 

επικοινωνήσουν και να παρουσιάσουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους. 

Με εργαλεία τη φαντασία και την προσήλωση, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση 

να κατανοήσουν την αξία της αποδοχής των απόψεων του συνομιλητή τους. 

 

Εργαστήριο 2 

«Επικοινωνία χωρίς… λόγια!»  

Στόχος μας σε αυτό το εργαστήριο είναι η καλλιέργεια του ομαδοσυνεργατικού 

πνεύματος και η ανάπτυξη της προσοχής μέσω της πρόκλησης του σιωπηλού λόγου. 

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα κληθούν να αυτοπαρουσιαστούν μέσα από εκφράσεις 

σώματος και προσώπου και στη συνέχεια με την ομάδα τους να δημιουργήσουν ένα 

σύντομο δρώμενο, βασισμένο σε ορισμένο θέμα, και να το παρουσιάσουν στην 

άλλη ομάδα. Στο τέλος κάθε ομάδα θα πρέπει να αφηγηθεί το θέμα της 

παρουσίασης της άλλης ομάδας. Όλα τα παραπάνω με εκφραστικές κινήσεις 

σώματος / προσώπου και χορευτική διάθεση! 

 

Εργαστήριο 3 

«Λύνουμε προβλήματα ομαδικά!»  

Κάθε πρόβλημα έχει λύση. Για την ακρίβεια έχει πάντα περισσότερες από μία. 

Μέσα στην ποσότητα εξάλλου εγκλείεται η ποιότητα, δηλαδή μέσα στις πολλές 

λύσεις είναι πολύ πιο πιθανό να βρούμε την ιδανική. Σε αυτό το εργαστήριο 

ξεκινάμε από τις παραπάνω παραδοχές και προχωράμε στην επίλυση σύγχρονων 

προβλημάτων προσομοιώνοντας καταστάσεις και διαφορετικά πλαίσια (εργασία, 

οικογένεια, παρέα κ.ά.), πάντοτε όμως συνεργαζόμενοι/-ες και αξιοποιώντας 

τεχνικές παραγωγής ιδεών που επιτρέπουν αφενός τη γρήγορη επίλυση και 

αφετέρου την αποφυγή συγκρούσεων. Η ομάδα θα ασκηθεί και στην επίλυση 

προβλημάτων που θα ζητήσει και θα λάβει από όλα τα μέλη της κατασκήνωσης, 

ανοίγοντας ένα είδος “Γραφείου Ιδεών” (κατά το ομώνυμο διήγημα του Αντώνη 

Σαμαράκη) και φορώντας τον “Μανδύα του Ειδικού” (τεχνική της Dorothy 

Heathcote). 

 

Εργαστήριο 4 

«Αρχές και παγίδες πειθούς: από τον Τούλμιν στα σύγχρονα Fakenews» 

Ένα εργαστήριο Γραμματισμού στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (media literacy) δεν 

μπορεί παρά να βασίζεται στην ανάλυση λόγου και περιεχομένου άρθρων, 
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αναρτήσεων, σχολίων, όσων δηλαδή διαμορφώνουν την οπτική μας, την άποψή 

μας, όλων όσων μας επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά. Με αφορμή hoaxes, fakenews, 

clickBaits, φαινόμενα παραπληροφόρησης και συνωμοσιολογίας, σε διάφορες 

εποχές, μαθαίνουμε πώς να είμαστε υποψιασμένοι/-ες και να μην δεχόμαστε 

τίποτε άκριτα. Συζητάμε τέλος και την έννοια του λογικού σφάλματος, με βάση το 

ρητορικό επιχείρημα, και συνειδητοποιούμε ότι δύσκολα κάποιος/-α θα μπορέσει 

να μας (ξανα)παγιδεύσει με τους ισχυρισμούς του/της... 

 

Εργαστήριο 5 

«Πιστεύω σε εμένα!» 

Σε αυτό το εργαστήριο, μετά τη γνωριμία και τη δημιουργία κλίματος οικειότητας 

μεταξύ μας, στόχος είναι η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης μέσω της αλλαγής της 

αρνητικής εικόνας που έχουμε πολλές φορές για τον εαυτό μας και την 

ενεργοποίηση θετικής αυτο-αντίληψης. Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων θα 

ενισχύσουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα, απέναντι και στα αρνητικά σχόλια, και 

θα κατανοήσουμε πώς ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας επηρεάζει και το πώς 

αντιδρούμε στις καταστάσεις. Τέλος, σχεδόν αυτόματα αλλά και με τη βοήθεια της 

ενεργητικής ακρόασης, θα αναδομήσουμε τις σκέψεις μας, θα γνωρίσουμε την 

αυτοαντίληψη και κατ’ επέκταση την ταυτότητα των άλλων.  

 

Εργαστήριο 6 

«Εικόνες Ρατσισμού» 

Όλοι λέμε πως «μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις». Τι συμβαίνει όμως με εκείνους που 

δεν καταφέρνουν να τις εκφράσουν; Στο εργαστήριο θα εντοπίσουμε μορφές 

ρατσισμού και κυρίως θα τις κάνουμε εικόνα, για να ευαισθητοποιηθούμε με τη 

δυσκολία των καταστάσεων αυτών. Μέσα από τη σκέψη για τη δημιουργία 

στατικών και δραματοποιημένων εικόνων θα ενισχυθεί η γνώση, η φαντασία, η 

σκέψη, και η ευαισθησία για το θέμα, όμως κυρίως θα γίνουν κατανοητοί οι τρόποι 

αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων. 

 

Εργαστήριο 7 

«Ταξίδι στη τέχνη του Origami»  

Αν η μαγεία είναι να παίρνεις κάτι απλό και να δημιουργείς κάτι όμορφο, τότε 

σίγουρα η τέχνη του origami είναι μαγική. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε με ένα 

απλό κομμάτι χαρτί; Μπορούμε να πλάσουμε τις πιο απίθανες μορφές, να 

διασκεδάσουμε, να νιώσουμε τη χαρά της δημιουργίας και να έρθουμε σε επαφή 

με την ιαπωνική κουλτούρα. Στόχος του εργαστηρίου είναι να αναπτύξουμε τη 

φαντασία και τη δημιουργικότητά μας μέσα από την τέχνη του Origami. Να 

ανακαλύψουμε ακόμα και κομμάτια του εαυτού μας μέσα από τα δημιουργήματά 

μας. Όλα ξεκινούν λοιπόν από ένα απλό κομμάτι χαρτί... 
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Εργαστήριο 8 

«Στείλε 6»  

Μια λέξη, ένας αριθμός, ένα μήνυμα… τόσες αναμνήσεις. Μέσα από τους στίχους 

και την ραπ μουσική αναζητούμε τις λέξεις εκείνες που συνθέτουν τις εμπειρίες και 

τη δική μας αφήγηση για τα όσα βιώνουμε τον τελευταίο δύσκολο χρόνο. 

Δημιουργία, έκφραση και η αποκάλυψη μιας βεντάλιας συναισθημάτων που μιλάνε 

για τους φόβους, τον θυμό, την απογοήτευση, την ενοχή, για να ανοίξουν τον δρόμο 

για την αισιοδοξία, την ελπίδα και τις προσδοκίες για το μέλλον που έρχεται. 

 

Εργαστήριο 9 

«Ανακοινώσεις στις 6»  

Δείκτες, Δεδομένα, Αποφάσεις και δύο ομάδες με αλληλοσυγκρουόμενες 

θέσεις που προσπαθούν να μετακινήσουν η μία την άλλη προς τα συμφέροντά τους. 

Μία τρίτη ομάδα που επιδιώκει να πάρει την ζωή στα χέρια της. Κάθε Δράση φέρνει 

και μία Αντίδραση, κάθε Θέση περιέχει μέσα της την Αντίθεσή της. Δύο αντίθετοι 

πόλοι, που ανάμεσα τους δημιουργείται μια ένταση η οποία μπορεί να λυθεί μόνο 

με μια τρίτη σκέψη, η οποία κρατάει από τα δύο αντίθετα άκρα το καλύτερο και 

συνεχίζει την πορεία προς τα εμπρός. Θα μπορέσει η τρίτη ματιά να επιφέρει μια 

νέα σύνθεση, μια νέα πνοή ή μήπως αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ; 

 

Εργαστήριο 10 

«Διαπραγματεύσεις» 

Στην ζωή μας συχνά αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και διαφωνούμε με τους γύρω μας. 

Δεν υπάρχει, όμως, τίποτα που να μην είναι διαπραγματεύσιμο, αυτός είναι ίσως 

και ο σπουδαιότερος κανόνας μιας Διαπραγμάτευσης. Ο στόχος είναι προφανής και 

μοιάζει εύκολος: να βρεθεί μία λύση. Πόσο εφικτό είναι τελικά; Πόσο θα 

υποχωρήσει η κάθε πλευρά; Επηρεάζει στην τελική έκβαση η αρχική θέση του 

«δυνατού» ή «αδύναμου» μέρους; Στο συγκεκριμένο εργαστήριο οι 

συμμετέχοντες/-ουσες θα έρθουν αντιμέτωποι/-ες με ένα ζήτημα συνηθισμένο, 

αλλά μακριά από τη δική μας πραγματικότητα. Θα κληθούν να εμβαθύνουν στον 

ρόλο που θα τους δοθεί και με λογικά επιχειρήματα να πείσουν την αντίπαλη 

ομάδα για μια μέση λύση. 

 

Εργαστήριο 11 

«Τραγικές Επιλογές» 

Όλοι θέτουμε στόχους. Τους πετυχαίνουμε; Υπάρχει το τέλειο εργαλείο για την 

επίτευξή τους; Αν δεν το χρησιμοποιήσουμε, θα είναι μια Τραγική Επιλογή; Το 

πρότυπο του «τέλειου-εξυπνότερου» ανθρώπου, ο Homo Economicus, ενεργεί με 

γνώμονα την μεγιστοποίηση των ωφελειών του. Σε αυτό το εργαστήριο θα 

συζητήσουμε τα κριτήρια των επιλογών του και πώς επηρεάζεται αυτό το μοντέλο 

με την ένταξή του στο κοινωνικό πλαίσιο. Θα έρθουμε σε επαφή με «το Δίλημμα 

του Κρατουμένου» και θα προβληματιστούμε για τις «Τραγικές μας Επιλογές». 
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Εργαστήριο 12 

«Η τέχνη αλλάζει εποχή» 

Σε αυτό το εργαστήριο γνωρίζουμε μέσα από διάσημους πίνακες ζωγραφικής 

περασμένων αιώνων αξίες και ιδανικά άλλων εποχών. Ποια από αυτά επιβιώνουν 

ακόμη και σήμερα; Εμείς ως δημοκρατικοί πολίτες τι θα αλλάζαμε για να μας 

εκφράζουν καλύτερα σήμερα; Χρησιμοποιούμε την τεχνική του κολλάζ και 

γινόμαστε εμείς οι ίδιοι οι δημιουργοί και ανταλλάσσουμε απόψεις για την αξία της 

τέχνης στην δημοκρατία και την ανάγκη τόνωσης και προβολής των σύγχρονων 

καλλιτεχνικών εκφράσεων.  

 

Εργαστήριο 13 

«Λίγα λόγια και σοφά» 

Σε αυτό το εργαστήριο αντλούμε από την λαϊκή σοφία παροιμίες και ρήσεις του 

ελληνικού λαού, αναζητούμε την προέλευσή τους και ψάχνουμε να βρούμε τους 

τρόπους με τους οποίους δημιουργείται μια παροιμία και πώς τελικά αυτή 

ενσωματώνεται στον γλωσσικό μας πλούτο. Στο τέλος γινόμαστε εμείς 

γλωσσοπλάστες και φτιάχνουμε δικά μας αποφθέγματα βασιζόμενοι σε καθημερινά 

περιστατικά της σύγχρονης ζωής. 

 

Εργαστήριο 14 

«Σπάζοντας την αλυσίδα των στερεοτύπων»  

Ο δάσκαλος της Γυμναστικής δεν αφήνει την Μαρία να  παίξει ποδόσφαιρο γιατί 

είναι κορίτσι, μια μητέρα δεν αφήνει τον γιο της να παίξει με τις κούκλες διότι είναι 

«κοριτσίστικο», ένας διευθυντής αποθαρρύνει μια εργαζόμενη για τη θέση της 

υποδιευθύντριας, γιατί σύμφωνα με τον ίδιο οι γυναίκες δεν μπορούν να είναι 

αφεντικά. Στερεότυπα. Ξυπνάς μια ημέρα και συνειδητοποιείς ότι από τη στιγμή 

που γεννιέσαι, η ζωή σου περιβάλλεται, καθορίζεται από στερεότυπα που αφορούν 

τόσο εσένα όσο και τους άλλους γύρω σου και ξάφνου η αλυσίδα των στερεοτύπων 

σε έχει φυλακίσει και καταδικάσει σε έναν συγκεκριμένο κώδικα συμπεριφοράς. 

Στο εργαστήριο αυτό θα σκεφτούμε και θα μοιραστούμε μεταξύ μας τα πιο γνωστά 

φυλετικά στερεότυπα που υπάρχουν στην κοινωνία μας, ενώ θα έχουμε την 

δυνατότητα να «ζωντανέψουμε» τα στερεότυπα και να πατήσουμε στα βήματα 

ενός ατόμου που αναπαράγει ένα στερεότυπο και ενός ατόμου που το λαμβάνει, 

δημιουργώντας έναν ομαδικό αυτοσχεδιασμό. Είσαι έτοιμος να σπάσεις την 

αλυσίδα των στερεοτύπων σου;  

 

Εργαστήριο 15 

«Όλοι για έναν και ένας για όλους» 

Το πολλαπλάσιο του «Εμείς» προς τα «Εγώ», είναι ο καλύτερος δείκτης της 

ανάπτυξης μιας ομάδας. Μιας ομάδας που ακούει, εμπιστεύεται, συναισθάνεται, 

δένεται και εξελίσσεται! Σε αυτό το εργαστήριο θα έχουμε τη δυνατότητα, μέσα 
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από ομαδοσυνεργατικά παιχνίδια, να γνωριστούμε μεταξύ μας, να δημιουργήσουμε  

δεσμούς και να ανακαλύψουμε τη δύναμη της δικής μας ομάδας. Ελάτε λοιπόν να 

παίξουμε, να συνεργαστούμε και να απελευθερωθούμε! 

 

Εργαστήριο 16 

«Πειράματα που προκαλούν το μυαλό» 

Στις βασικές δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να κατέχουν οι ενεργοί πολίτες 

του μέλλοντος περιλαμβάνεται η παρατήρηση και η περιγραφή του κόσμου γύρω 

μας. Σε αυτό το εργαστήριο θα πραγματοποιήσουμε επιδείξεις πειραμάτων, με 

αντικείμενα καθημερινής χρήσης, στα οποία θα σκεφτούμε και θα συζητήσουμε σε 

ομάδες προκειμένου να προβλέψουμε το αποτέλεσμα. Παράλληλα, σε κατάλληλα 

διαμορφωμένες δραστηριότητες θα δοκιμάσουμε τα όρια των αισθήσεών μας, 

αμφισβητώντας πάγιες αντιλήψεις και καθιερωμένες πρακτικές. Κάθε πείραμα είναι 

μια αφορμή για την εξέλιξη της επιστημονικής επιχειρηματολογίας και κάθε 

δραστηριότητα είναι μια πρόκληση για το μυαλό και την κοινή λογική. Σε ένα κόσμο 

που διαρκώς αλλάζει είναι ανάγκη να μπορούμε να διακρίνουμε τις συνδέσεις και 

τις αλληλεπιδράσεις των φαινομένων, ώστε να διαμορφώνουμε άποψη και να 

ασκούμε γόνιμη κριτική. Όλα τα πειράματα είναι ασφαλή και μπορούν εύκολα να 

αναπαραχθούν οπουδήποτε. 

 

Εργαστήριο 17 

«Escape your mind» 

Παραδοσιακά, οι αίθουσες διδασκαλίας μάς επιβάλλουν να λειτουργούμε μέσα σε 

αυστηρά καθορισμένα πλαίσια. Η αλληλεπίδραση με τα γνωστικά αντικείμενα είναι 

μειωμένη, ενώ η επαφή με τους συμμαθητές βασίζεται, κάποιες φορές, στον 

ανταγωνισμό και στην ατομική δράση. Τα παιχνίδια διαφυγής (escape rooms) είναι 

μία από τις πιο πρόσφατες και πιο συναρπαστικές εμπειρίες που βασίζονται στον 

εγκέφαλο και στις βασικές αρχές του «think out of the box». Σε αυτό το εργαστήριο 

φιλοδοξούμε να συμπληρώσουμε τα κενά μεταξύ γνώσης, μάθησης, 

δημιουργικότητας και φαντασίας. Οι συμμετέχοντες/-ουσες αναπτύσσουν την 

κριτική σκέψη, την ομαδική εργασία και τις δεξιότητες επικοινωνίας, τα οποία είναι 

βασικά στοιχεία για την επιτυχία στον σημερινό κόσμο. Στο Escape Your Mind θα 

έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε παιχνίδια απόδρασης αλλά και να γνωρίσουμε τα 

μυστικά της δημιουργίας τους. Θα μάθουμε να επιλύουμε αλλά και να 

δημιουργούμε γρίφους, με τελικό στόχο την κατασκευή ενός δικού μας escape 

room. 

 

Εργαστήριο 18 

«Τα αντικείμενο αφηγούνται: Τεχνικές Δημιουργικής Γραφής» 

«Πάρτε για παράδειγμα, ένα τράπεζι. Όχι αυτό εδώ, αλλά ένα οποιοδήποτε τραπέζι 

κουζίνας. Διόλου δε θα το ονόμαζα ‟άψυχο”, παρά τετράποδο που ξέρει να αγαπά. 

Είναι εκείνο το τετράποδο που προσφέρει τη ράχη του για κάθε είδους χρήσεις. 
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Πάνω στη ράχη του ψωμιά ζυμώνονται, άνθρωποι χορεύουν, καφέδες της 

παρηγοριάς χύνονται, κρασιά χαράς, δάκρυα πένθους, νύχια ανυπόμονα, γροθιές 

οργής, αγκώνες που στηρίζουν τη σκέψη, την απόγνωση ή την ονειροπόληση». 

Στόχος του εργαστηρίου είναι να έρθουν οι συμμετέχοντες σε επαφή με τεχνικές 

δημιουργικής γραφής και παραγωγής ιδεών, και ειδικότερα με την ευφάνταστη 

επανανοηματοδότηση ενός άψυχου αντικειμένου. Υλικό θα αποτελέσει το 

«παράλογο» της απόδοσης ανθρωπίνων ιδιοτήτων σε άψυχα αντικείμενα σε 

λογοτεχνικά αποσπάσματα του Αργύρη Χιόνη. Θα μας απασχολήσουν θέματα 

τεχνικής, αισθητικής και ύφους. 

 

Εργαστήριο 19 

«Παραδοσιακός Χορός και Επικοινωνία: μαντήλι, μαντηλάκι μου» 

«Μαντίλι πλουμερὸ καὶ χρυσοκεντημένο, ποιὸς νἆ ’ναι τάχα ὁ νιὸς ὁποῦ θὰ σ᾿ 

ἀποχτήσει;». Το μαντήλι υπήρξε ανέκαθεν σταθερό λαογραφικό στοιχείο με 

πολιτιστικά και κοινωνικά συμφραζόμενα. Κατάφερε να έχει ενεργή θέση στον 

κύκλο της ζωής και του χρόνου. Μέσα στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτιστικής 

ταυτότητας των ανθρώπων εξέλαβε μια ποικιλία επικοινωνιακών λειτουργιών: 

χορευτικό συμπλήρωμα, δημιουργική γυναικεία απασχόληση (κέντημα), δηλωτικό 

της έκφρασης και των ικανοτήτων του πρωτοχορευτή, ενδυματολογικό «κόσμημα», 

μέσο ερωτικής πρόσκλησης, τεκμήριο κοινωνικής θέσης, σύμβολο ταυτόσημο της 

γυναικείας φύσης, στοιχείο συνδεδεμένο με τον γάμο, τον θάνατο, την ξενιτιά. Σε 

αυτό το εργαστήριο μέσα από τον παραδοσιακό χορό και το δημοτικό τραγούδι, 

συνδυάζοντας μέλος-λόγος-μουσική, θα αναδείξουμε τις επικοινωνιακές 

λειτουργίες του μαντηλιού, και πώς αυτό μεταβαίνει από χρηστικό και αισθητικό 

αντικείμενο σε πολιτιστικό σύμβολο.   

 

Εργαστήριο 20-ActionAid Hellas 

«Το θερμόμετρο ανεβαίνει!» 

Ένα παιχνίδι ενσυναίσθησης και ευαισθητοποίησης, κατά τη διάρκεια του οποίου οι 

συμμετέχοντες/-ουσες μπαίνουν για λίγο στα παπούτσια ανθρώπων από 

διαφορετικές γωνιές του κόσμου και εντοπίζουν πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει 

τις ζωές μας. 

 

Εργαστήριο 21-ActionAid Hellas 

«Μαθήματα κλιματικής δικαιοσύνης» 

Ένα βιωματικό εργαστήριο για την κλιματική δικαιοσύνη, όπου οι συμμετέχοντες/-

ουσες θα αναπτύξουν τις γνώσεις και τις απόψεις τους για τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, θα αναλύσουμε 

τους λόγους αποτυχίας των κλιματικών διαπραγματεύσεων και την αναγκαιότητα 

για συνεργασία προς μια παγκόσμια συμφωνία δεσμευτικής φύσης, ώστε να 

περιοριστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μέσα από παραδείγματα 

δράσεων από την Ελλάδα και από όλον τον κόσμο, θα μάθουμε τι μπορούμε να 
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κάνουμε για να περιορίσουμε την αλλαγή του κλίματος και θα προβληματιστούμε  

για το κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης. 

 

Εργαστήριο 22-ActionAid Hellas 

«Αction Lab for Social Change» 

Σκοπός μας σε αυτό το συμμετοχικό εργαστήριο είναι να εκπαιδεύσουμε τους νέους 

συμμετέχοντες και τις νέες συμμετέχουσες στην κριτική πρόσληψη και χρήση των 

πληροφορίων που λαμβάνουν από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα Κοινωνικά 

Δίκτυα (media literacy). Παράλληλα, θα εκπαιδευτούμε στη δημιουργία 

περιεχομένου για τα μέσα επικοινωνίας (digital storytelling), ώστε να ενισχύσουμε 

καμπάνιες ευαισθητοποίησης για έναν καλύτερο κόσμο σε τοπικό, εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. 

 

Εργαστήριο 23 

«Εικονικές δίκες Πρωταγόρας» 

Οι Εικονικές Δίκες «Πρωταγόρας» αποτελούν προσομοίωση του συστήματος 

απονομής Δικαιοσύνης, προσαρμοσμένου σε επίπεδο Λυκείου και Γυμνασίου. Οι 

συμμετέχοντες/-ουσες καλούνται να επιχειρηματολογήσουν σε ρόλο δικηγόρων και 

μαρτύρων, προσπαθώντας να πείσουν ένα άκρως απαιτητικό Προεδρείο 

αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και δύο Παρέδρους. Ποια είναι τα 

θέματα που συζητούν; Βασισμένοι σε πραγματικές υποθέσεις που απασχόλησαν τη 

Δικαιοσύνη ανά τον κόσμο, αποφαίνονται για ζητήματα που διχάζουν την κοινή 

γνώμη – όπως η θανατική ποινή, ο περιορισμός του διαδικτύου, η ευθανασία. 

(http://protagoras.afixis.org/about/) 

 

Εργαστήριο 24 

«Ατομικά ρητορικά αγωνίσματα» (για όσους/όσες έχουν προηγούμενη εμπειρία) 

Κάποιοι έχουμε ήδη αποκτήσει εμπειρία στα ατομικά αγωνίσματα της εκφραστικής 

ανάγνωσης, του αυθόρμητου λόγου και του προτρεπτικού, όμως πάντοτε υπάρχει 

περιθώριο αυτοβελτίωσης των προφορικών και επικοινωνιακών μας δεξιοτήτων! Η 

εξάσκηση μας κάνει καλύτερους, ειδικά όσο ο βαθμός δυσκολίας θα ανεβαίνει. 

Δημόσια έκθεση, στάση σώματος, ύφος, νοήματα και συναισθήματα ενός κειμένου, 

γρήγορη σκέψη, φαντασία και δημιουργικότητα, «ανάγνωση» οπτικών και λεκτικών 

ερεθισμάτων, πλούσιο λεξιλόγιο, συνοχή και συνεκτικότητα ιδεών, κειμενικές αρχές 

είναι μονάχα ορισμένα από τα στοιχεία για τη βελτίωση του ρητορικού μας προφίλ. 

Ας πιάσουμε την κορυφή με δραστηριότητες οι οποίες θα βελτιώσουν την απόδοσή 

μας και τις γενικότερες ικανότητές μας.  

 

Εργαστήριο 25 

«Επιχειρηματολογία- debate» (για όσους/όσες έχουν προηγούμενη εμπειρία) 

Η ρητορική είναι πρωτίστως δεξιότητα ζωής. Μετά την ενασχόληση και με τα 

ατομικά αγωνίσματα σίγουρα κάποιοι έχουμε καταφέρει να επιχειρηματολογούμε 

http://protagoras.afixis.org/about/
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σε ικανοποιητικό βαθμό. Ωστόσο, η εξοικείωση με τη χρήση επιχειρηματολογικού 

λόγου σε διάφορα επικοινωνιακά περιβάλλοντα της ζωής μας δεν τελειώνει ποτέ. 

Τα θέματα επιχειρηματολογίας ανανεώνονται παράλληλα με τις εξελίξεις δίνοντας 

μας τροφή για σκέψη διαρκώς. Στο εργαστήριο αυτό θα εμβαθύνουμε στη θεωρία 

του ρητορικού επιχειρήματος, θα γνωρίσουμε τεχνικές ομαδικής παραγωγής ιδεών, 

θα ανασκευάσουμε και θα υποστηρίξουμε θέσεις απαιτητικές, γιατί το debate 

πραγματικά δεν τελειώνει ποτέ! Η δύναμη του λόγου μας, τόσο ως σκέψη αλλά και 

ως ομιλία, ήταν και θα είναι το ανθρώπινο εργαλείο για την αντιμετώπιση όλων των 

προβλημάτων και τη διαμόρφωση μιας καλύτερης κοινωνίας ενεργών πολιτών! 

 

Εργαστήριο 26 

«Ατομικά ρητορικά αγωνίσματα» (Εισαγωγή) 

Για όσους δεν είχαμε τη χαρά να γνωρίσουμε  τη μαγεία της ρητορικής ή θεωρούμε 

πως ακόμα έχουμε δουλίτσα, ήρθε η ευκαιρία! Στόχος των ατομικών ρητορικών 

αγωνισμάτων είναι να αναπτύξουμε τις επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητές 

μας, να καλλιεργήσουμε τη δημιουργική και την κριτική σκέψη, να αρθρώσουμε 

ορθό και τεκμηριωμένο λόγο με αισθητική αξία και να ασκηθούμε στον 

δημοκρατικό διάλογο. Η επαφή με τον κόσμο της ρητορικής μέσα από παιχνίδια και 

ατομικά ρητορικά αγωνίσματα θα αποτελέσει βάση για ενασχόληση με το 

αντικείμενο και στο μέλλον. Οι πρώτες εμπειρίες δημόσιας έκθεσης μέσα από την 

εκφραστική ανάγνωση, η γρήγορη σκέψη και ο αυτοσχέδιος δημιουργικός και 

πρωτότυπος λόγος θα μας προετοιμάσουν για το τελευταίο σκαλί των προφορικών 

και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, εκείνο της επιχειρηματολογίας/αντιλογίας.  

 

Εργαστήριο 27 

«Επιχειρηματολογία-debate» (Εισαγωγή) 

  Μετά την επαφή με τα ατομικά αγωνίσματα όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε τις 

δυνατότητες που προσφέρει ο κόσμος της Ρητορικής. Το να 

(αντ)επιχειρηματολογείς τεκμηριωμένα, άρτια και με σωστή χρήση του προφορικού 

λόγου είναι μια δεξιότητα που όλοι θέλουμε να έχουμε ή να αποκτήσουμε. Απαιτεί, 

όμως, σύνθετες γλωσσικές, συλλογιστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Γι’ αυτό 

είναι σημαντικό να εξοικειωθούμε στην έννοια του επιχειρήματος, στα μέσα 

πειθούς, στη σύνδεση διαδοχικών επιχειρημάτων, στη διάδραση με τους 

συνομιλητές, καθώς και στην έννοια του αντεπιχειρήματος και της ανασκευής 

θέσεων. Στο εργαστήριο αυτό θα γίνει εισαγωγή στους κανόνες 

επιχειρηματολογίας/αντιλογίας και στη μέθοδο του debate. Κερδίζω μόνο αν μάθω 

σωστά να διεκδικώ! 

 

Εργαστήριο 28 

«Τοιχογραφώντας» 

Όλοι και όλες έχουμε δει γκράφιτι με τη μορφή συνθημάτων ή ζωγραφικής σε 

επιφάνειες που συνήθως βρίσκονται σε δημόσιους χώρους. Θα παρατηρήσουμε 
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γκράφιτι, θα αναζητήσουμε κρυμμένα μηνύματα, θα γίνουμε μέρος αυτών και στο 

τέλος θα δημιουργήσουμε ομαδικά τα δικά μας, με σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε 

και να προβληματίσουμε για θέματα που μας ενδιαφέρουν. 

 

Εργαστήριο 29 

«Ταξιδεύοντας με μια εικόνα» 

Η δύναμη της εικόνας είναι μοναδική. Περνάει μηνύματα χωρίς λόγια, μας αγγίζει, 

ανιχνεύουμε μέσα της ιδέες και συναισθήματα. Η οπτικοποίηση είναι απαραίτητη 

για να αποκτήσουμε μια πιο ουσιαστική και πολυμορφική πρόσβαση σε κάθε θέμα 

συζήτησης. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στο συγκεκριμένο 

εργαστήριο είναι μέσω των εικόνων να αναδείξουμε θέματα που μας αγγίζουν,να 

τα δραματοποιήσουμε, να περάσουμε τα δικά μας μηνύματα και να 

επιχειρηματολογήσουμε. 

 

 

 

 

 

 


