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Welcome to the Multiplier Event of Erasmus+ LTT programme led by the Direction of Secondary Education of Viotia. 

We are delighted to welcome teachers from Viotia schools as well as our LTT partners from Spain and Wales to our 

national conference. Thank you all for coming.  

We hope you are going to have an interesting and inspiring day. We have 4 keynote speeches and 3 workshops all of 

which are linked with the intellectual products produced and the work that has taken place and/or is still under way in our 

programme. We also have teachers and students of LTT talking about their experiences throughout the programme.  

So, I am sure you will find a lot to learn, share and motivate.  

Enjoy our photographic and video exhibition that you can find at the entrances of the Doiikitirio Conference Center.  

At 12 o’clock there will be a break with coffee and light lunch for all visitors.  

We look forward to meeting you throughout the day. 

 

The LTT Greek team 

 

 

 



 

Our LTT Team 

Vivi Carouzou Vasilis Sakkas Sofia Zelenitsa  Asteria Rapti  Archodoula Platania Eleni Maridaki  Eleni Argyriou and many others. 
 

Keynote Speakers and Workshop presenters   

Vivi Carouzou is the programme co-ordinator. She is an English 
teacher in secondary education and holds a M.Ed. in TESOL. She is a 
teacher trainer as well as a writer and co-ordinator of European 
programmes for almost 10 years. She has been working closely with 
schools in Viotia under Erasmus+ KA2 and KA1 projects and with the 
Direction of the Secondary Education for similar projects on a regional 
level. She has been teaching English in the 1st General Lyceum of Levadia 
for the past 14 years where she has also been coordinating a range of other 
international educational projects. Her interests include STEAM, Design 
Thinking, Public Speaking and Presentation skills as well as Course Design 
and Evaluation. 

Argiro Chaarokopaki is a Sociologist, Professor of Secondary 
Education and holds a Master's and Ph.D. degree in Career Counseling and 
Guidance. She has worked for many years in the implementation of Career 
Guidance as a Career Counselor in a Career Vocational and Guidance 
Centre for young people. She has organized and implemented European 
programs with innovative actions, has written chapters in collective 
volumes and has a number of scientific publications on Counseling, 
Vocational Guidance and Career Counseling with specialization in the 
decision-making process of students (secondary education). She has Cretan 
origin, is married, has a son Konstantinos Zacharias and lives in Livadia, 
Viotia. In her spare time, her personal interests include pastry and cooking, 
(mainly Cretan cuisine) and in recent years she is studying Cretan “lyre” 
(traditional music instrument).  

Eleni Argyriou, is an English teacher in primary education and 
holds a M.Ed. in TESOL. She is an eTwinning Ambassador of Sterea Ellada 

Archodoula Platania holds a BA from the department of 



and Member of the English Group in the Digital School Project. In 2015, she 
was awarded for the best digital scenario in Aesop online platform by the 
Greek Ministry of Education. She specializes in web 2.0 tools, virtual reality 
and European programmes. She works in the 2nd and 4th Primary School 
of Livadia. 
 
 

Primary Education in the National Kapodistrian University of Athens. She 
has been working in public education for 24 years. She is the deputy 
director of the 4th primary school of Levadia, where she has been working 
for 17 years. She speaks English well. She has participated in training 
seminars. She has done many school projects producing online and offline 

material. It’s the first time she has participated in an Erasmus+ programme. 

Sophia Zelenitsa holds a B.A. degree in English Literature 
and she has been involved in teaching young learners aged 6-12 for the 
past twenty years. She has also been a supporter of Erasmus+ programs 
and has participated in two of them. Sophia strongly believes that teachers 
need to re-consider their role in education and learn a lot from their 
learners. 
 

Eleni Maridaki lives and works in Levadia. She holds a BA in 
Pedagogical studies from the department of Primary Education in the 
Democritus University of Thrace with specialization in Psychology and 
Special Education. She has been working in public education for 17 years. 
She has been a teacher in the 4th primary school of Levadia for 9 years. She 
speaks English and Italian. She has participated in training seminars. She 
has done many school projects producing online and offline material. It’s 
the first time she has participated in an Erasmus+ programme. 
 

 

 

 

 

 



PROGRAMME in English 

8.30-9.00 Registrations  
 

 

9.00– 9.30 Brief Introductions and Opening/Welcome  

 
 

9.30-10.00 Welcome Greetings 
 Fani Papathoma, Vice Regional Manager of Sterea Ellada,  
 Giota Poulou, Mayor of Levadia 
 Christos Dimitriou, Regional Manager of Education in Sterea Ellada,  
 Alexandros Karkanas, Director of Secondary Education of Viotia 

 

 

10.00-10.30 Keynote Speaker   
Carouzou Vivi---1st

 General Lyceum of Levadia 

 

- Methodology of Design Thinking. Michael Porter's 

Double Diamond Model for Business and Industry and 

how it is applied to education. Guidelines for Good 

Practice: highlighting the main points, showcasing the 

tools and encouraging further use. (Ο1) 

10.30-11.00 Keynote Speaker   
Argiro Chaarokopaki---1st

 General Lyceum of Levadia 

 

-Skills fostered through the Erasmus+ LTT program and 

their usefulness in the labor market and careers. Results 

of the formative evaluation conducted to monitor 

students’ and teachers' progress regarding these skills 

by using the baseline questionnaire designed for the 

programme. (Ο2) 

11.00-12.00 Keynote Speakers 
LTT Students and Teachers from the partner schools  

Oscar De Jodar, Jesus Pellisier, Charo Sanchez, Kate Edwards, Debbie Guy, 

Sofia Zelenitsa, Archodoula Platania, Eleni Maridaki, Eleni Argyriou 

- ‘A day in the life of a young activist: school space and 

the wider community’. (Ο3)  

Students and teachers from the partner schools of 

Cardiff, Murcia and Livadia will present their 2-year 



experiences in the program and their plans for the year 

2017-18. 

 Awarding students and teachers participating in the program by the 
municipality of Levadia 
 

 

12.00-13.00 Break  
Coffee and light lunch 
 

Visit the photo and video exhibition, which also 
accommodates students’ prototypes, storyboards, 
posters, etc. 

13.00-13.30 Keynote Speaker   
Eleni Argyriou---4th primary school of Levadia 
 

-The use of the eTwinning platform to develop and 

disseminate Erasmus+ programs. 

 WORKSHOPS  

13.30-15.30 -Double Diamond Framework in action: identifying problems in the school 

space and the wider community and designing solutions. Educational 

package of young activists. (Ο3) 

 

Carouzou Vivi---1st
 General Lyceum of Levadia 

 

 - Storyboarding for change. Use of visual language for problem solving, 

effective communication and empathy.  

 

Archodoula Platania, Eleni Maridaki—4TH Primary 
school of Levadia 

 -Preparing students for public speaking: 'Ted Talks' types of presentations. 

(Ο4) 

Sofia Zelenitsa---7th Primary School of Levadia 

 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

8.30-9.00 Εγγραφές  
 

 

9.00– 9.30 Υποδοχή-- Σύντομες παρουσιάσεις και έναρξη των εργασιών της ημερίδας   
 

 

9.30-10.00 Χαιρετισμοί  
 Φανή Παπαθωμά , Αντιπερειφερειάρχης Σ.Ε.  
 Γιώτα Πούλου, Δήμαρχος Λιβαδειάς 
 Χρήστος Δημητρίου  Περιφερειακός Διευθυντή Εκπαίδευσης Σ.Ε.      
 Αλέξανδρος Καρκάνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Β/θμιας Εκ/σης N. 

Βοιωτίας        
 

 

10.00-10.30 Κεντρικός ομιλητής 
Καρούζου Βιβή --- 1 ΓΕΛ Λιβαδειάς 

 

-‘Ορθές πρακτικές εφαρμογής της Μάθησης Mέσω 
Σχεδιασμού στην εκπαίδευση’.  

10.30-11.00 Κεντρικός ομιλητής 
Αργυρώ Χαροκοπάκη --- 1 ΓΕΛ Λιβαδειάς 

 

-‘Δεξιότητες που καλλιεργούνται μέσω του 
προγράμματος Erasmus+LTT ‘Learning and Teaching 
Together’ και   η διασύνδεσή τους με την αγορά 
εργασίας’.  

11.00-12.00 Κεντρικοί ομιλητές 
Μαθητές και καθηγητές από τα εταιρικά σχολεία του LTT 

Oscar De Jodar, Jesus Pellisier, Charo Sanchez, Kate Edwards, Debbie Guy, 

Σοφία Ζελενίτσα, Αρχοντούλα Πλατανιά, Ελένη Μαριδάκη, Ελένη 

Αργυρίου 

-‘Mια μέρα στη ζωή ενός νεαρού ακτιβιστή: ο χώρος του 
σχολείου και η ευρύτερη κοινότητα’.  
Μαθητές και εκπαιδευτικοί από τα εταιρικά σχολεία 
του Κάρτντιφ, της Μούρθιας και της Λιβαδειάς  
θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες που απέκτησαν κατά τα 
δυο πρώτα χρόνια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα 
αλλά και τι σχεδιάζουν για την χρονιά 2017-18. 

 Βράβευση μαθητών και εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
από το Δήμο Λεβαδέων 
 

 



12.00-13.00 Διάλειμμα  
Καφές και ελαφρύ γεύμα 
 

Επίσκεψη στην έκθεση φωτογραφίας και video  

13.00-13.30 Κεντρικός ομιλητής 
Ελένη Αργυρίου ---4ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς 
 

-H χρήση της πλατφόρμας του eTwinning για την 
ανάπτυξη και διάδοση των προγραμμάτων  
Erasmus+ KA2.  
 

 WORKSHOPS  

13.30-15.30 ‘Μάθηση Mέσω Σχεδιασμού στην πράξη. Εκπαιδευτικό πακέτο νεαρών 
ακτιβιστών – Double Diamond Framework.’  
 

Καρούζου Βιβή, 1ο ΓΕΛ Λιβαδειάς  

‘Εικονογραφημένα σενάρια για επίλυση προβλημάτων (Story boarding for 
change). 
 

Αρχοντούλα Πλατανιά, Ελένη Μαριδάκη, 4ο Δημοτικό 
Σχολείο Λιβαδειάς 

‘Προετοιμασία μαθητών για παρουσιάσεις τύπου 'Ted Talk'.  
 

Σοφία Ζελενίτσα, 7ο Σχολείο Δημοτικό Λιβαδειάς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 

Η Βιβή Καρούζου είναι η συντονίστρια του προγράμματος. 
Είναι καθηγήτρια αγγλικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με 
μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Διδασκαλία των αγγλικών ως ξένης γλώσσας, 
το σχεδιασμό σειράς μαθημάτων και την αξιολόγηση. Είναι εκπαιδευτής 
εκπαιδευτικών  ενώ γράφει και συντονίζει ευρωπαϊκά προγράμματα για 
πάνω από 10 χρόνια. Συνεργάζεται στενά με σχολεία της Βοιωτίας σε 
προγράμματα Erasmus+ KA2, KA1 και με τη ΔΔΕ για παρόμοια 
προγράμματα σε περιφερειακό επίπεδο. Διδάσκει αγγλικά στο 1ο ΓΕΛ 
Λιβαδειάς τα τελευταία 14 χρόνια όπου και συντονίζει μια σειρά από άλλα 
διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν 
το STEAM, τη μάθηση μέσω σχεδιασμού, το δημόσιο λόγο και τις 
δεξιότητες παρουσιάσεων,  το σχεδιασμό σειράς μαθημάτων και την 
αξιολόγηση. 
 

Η Αργυρώ Χαροκοπάκη είναι Κοινωνιολόγος, Εκπαιδευτικός 
Β/θμιας  Εκπ/σης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Α΄και Β΄επιπέδου 
στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Μ.Sc., 
Ph.D). Έχει ασχοληθεί επί μακρόν με την εφαρμογή του Σ.Ε.Π. στη Β/θμια 
Εκπ/ση ως Σύμβουλος Ε.Π. σε ΚΕ.ΣΥ.Π. Έχει  υλοποιήσει ευρωπαϊκά 
προγράμματα και καινοτόμες δράσεις, έχει συγγράψει κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους και έχει πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων σε 
θέματα Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και 
Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με ειδίκευση τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Έχει κρητική 
καταγωγή, είναι παντρεμένη, έχει ένα γιό τον Κων/νο – Ζαχαρία και ζει στη 
Λιβαδειά Βοιωτίας. Στον ελεύθερο χρόνο τα προσωπικά της ενδιαφέροντα 
περιλαμβάνουν τη ζαχαροπλαστική και τη μαγειρική, (κυρίως κρητική 
κουζίνα) ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την εκμάθηση κρητικής 
λύρας. 
 

Η Ελένη Αργυρίου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 
εξειδίκευσης καθηγητών Αγγλικής γλώσσας, Πρεσβευτής eTwinning 
Στερεάς Ελλάδας και Μέλος της Ομάδας Αγγλικής στο Ψηφιακό Σχολείο. 

Η Πλατανιά Αρχοντούλα είναι  πτυχιούχος του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του Παιδαγωγικού Τμήματος 



Το 2015 βραβεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας για το καλύτερο ψηφιακό 
σενάριο στην ψηφιακή πλατφόρμα Αίσωπος. Ειδικεύεται  στα εργαλεία 
web 2.0, στην εικονική πραγματικότητα και στα Ευρωπαϊκά προγράμματα. 
Διδάσκει αγγλικά στο 2ο και 4ο δημοτικό σχολείο Λιβαδειάς.  
 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.). Δουλεύει στη Δημόσια εκπαίδευση 24 

χρόνια. Είναι υποδιευθύντρια στο 4ο Δημ.Σχολείο Λιβαδειάς όπου 

δουλεύει τα τελευταία 17 χρόνια. Μιλάει Αγγλικά (Επίπεδο Β2). Έχει 

συμμετάσχει σε πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια. Έχει εκπονήσει γραπτές 

εργασίες, τόσο σε έντυπο όσο και σε ψηφιακό υλικό, στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων της Ευέλικτης Ζώνης. Πρώτη φορά συμμετέχει σε 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+. 

 

Η  Σοφία Ζελενίτσα είναι κάτοχος πτυχίου της Αγγλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας και διδάσκει μαθητές ηλικίας 6-12 ετών για 
περίπου είκοσι χρόνια. Είναι θερμός υποστηρικτής των προγραμμάτων 
Erasmus+ και συμμετείχε σε δύο από αυτά. Η Σοφία πιστεύει αδιάσειστα  
ότι ο σύγχρονος δάσκαλος θα πρέπει να αναθεωρήσει το ρόλο του στην 
εκπαίδευση και να διδαχτεί πολλά από τους μαθητές του. 
 

Η Μαριδάκη Ελένη ζει και εργάζεται στη Λιβαδειά. Είναι 
πτυχιούχος του Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) με ειδίκευση 
στον τομέα Ψυχολογίας – Ειδικής Αγωγής. Δουλεύει στη δημόσια 
εκπαίδευση 17 χρόνια. Είναι εκπαιδευτικός του 4ου Δημ. Σχ. Λιβαδειάς τα 
τελευταία 9 έτη. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά. Έχει συμμετάσχει σε 
επιμορφωτικά σεμινάρια. Έχει εκπονήσει γραπτές εργασίες, τόσο σε 
έντυπο όσο και σε ψηφιακό υλικό, στα πλαίσια των προγραμμάτων της 
Ευέλικτης Ζώνης. Πρώτη φορά συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Erasmus+. 
 

 
  

 
 


