
ΘΕΜΑ: «Εξ αποστάσεως εκστρατεία-σεμινάριο δημιουργικότητας “Με τον Ροντάρι και ένα ζάρι χτίζω 
γέφυρες και όπου μας βγάλει”» 

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ.-ΑΜΘ δια της Συντονίστριας Εκπαίδευσης για την Αειφορία Άννας Αφεντουλίδου, εν 

όψει του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου 2020 και γιορτάζοντας επίσης τη μνήμη 

των 100 χρόνων από τη γέννηση και 50 χρόνια από τον θάνατο του Τζάνι Ροντάρι   

διοργανώνει εξ αποστάσεως εκστρατεία-σεμινάριο 

με τίτλο:  “Με τον Ροντάρι και ένα ζάρι χτίζω γέφυρες και όπου μας βγάλει» 

και καλεί τους/τις εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΜΘ να 

συμμετέχουν οι ίδιοι/ες προσωπικά, οι ίδιοι/ες με τις τάξεις τους ή και τα δύο. Η διαδικτυακή 

εκστρατεία-σεμινάριο είναι ανοιχτή επίσης για κάθε ενδιαφερόμενο. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να 

πάρουν μέρος: 

1. Οι εκπαιδευτικοί (με προσωπική εμπλοκή) 

2. Οι εκπαιδευτικοί με την τάξη τους (με εμπλοκή των μαθητών τους) 

3. Κάθε ενδιαφερόμενος ενήλικας (πχ. κάποιος γονιός/κηδεμόνας ή και όχι) 

Στόχος είναι μέσα από ένα παιχνίδι δημιουργικών δραστηριοτήτων με αξιοποίηση τεχνικών 

δημιουργικής γραφής που προτείνει ο Τζάνι Ροντάρι στο βιβλίο του «Γραμματική της Φαντασίας» και 

μέσα από μια διακαλλιτεχνική προσέγγιση αυτών να «χτίσουμε» γέφυρες ανάμεσα σε εμάς και στην 
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Ιταλία, σε εμάς και σε όλον τον κόσμο, καθώς, αν μη τι άλλο, η σημερινή κατάσταση μας δείχνει πόσο 

«δεμένοι» είμαστε όλοι, μέρος μιας αλυσίδας, κόκκοι της ίδιας άμμου που ταξιδεύει χωρίς σύνορα.   

Όσοι/ες δηλώσουν συμμετοχή (έως την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020) θα τους σταλεί ένα email με 

οδηγίες. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα ζάρι και πολύ κέφι για παιχνίδι. Οι αριθμοί του ζαριού μας 

οδηγούν σε έξι (όσοι είναι και οι αριθμοί στο ζάρι) καθοδηγούμενες δραστηριότητες  (π.χ. να φτιάξουμε 

λίμερικ, να ρίξουμε τις κάρτες του Προπ και να φτιάξουμε ένα παραμύθι κλπ) οι οποίες συνοδεύονται 

και από άλλες προτάσεις προς υλοποίηση (προαιρετικές). Παράλληλα μαζί με τις οδηγίες θα σας 

στέλνεται και ένα βιντεάκι «δώρο» όπου θα διαβάζω ένα παραμύθι του Τζάνι Ροντάρι στα ελληνικά και 

στα ιταλικά. Μπορείτε να το προωθείτε και αυτό στους μαθητές/τριές σας. Τα βιντεάκια αυτά με τίτλο 

«Παραμύθια από την …οθόνη» ακολουθούν τη λογική του βιβλίου του Ροντάρι «Παραμύθια από το 

τηλέφωνο», στην εισαγωγή του οποίου εξηγεί ο Ροντάρι ότι «πρόκειται» για παραμύθια που ένας 

εργαζόμενος πατέρας (εμπορικός αντιπρόσωπος που ταξίδευε συνέχεια)διηγούνταν στο κοριτσάκι του 

μέσα από το τηλέφωνο.  

Ακολουθούμε, λοιπόν, τις οδηγίες που θα σας στέλνω (στις περιπτώσεις συμμετοχής τάξεων τις 

προωθείτε στους μαθητές σας να τις ακολουθήσουν διαδικτυακά-θα είναι απλές και κατανοητές). Τα 

έργα που θα παράγονται (ιστορίες, ζωγραφιές) στο τέλος «ενώνονται» και φτιάχνουν μία «γέφυρα»… 

αγάπης θα μπορούσαμε να πούμε (διευκρινίσεις στην πορεία). Τελική ημερομηνία ολοκλήρωσης 

πιθανόν λίγο μετά το Πάσχα (θα το αφήσουμε ανοιχτό, λόγω της ρευστής κατάστασης που επικρατεί 

εξάλλου).  

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται από  την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 και έως την Τρίτη  31 

Μαρτίου 2020 (ώρα 15,00). Η «εκστρατεία» μας συμβολικά θα ξεκινήσει στις 2 Απριλίου 2020. 

 

Δήλωση συμμετοχής ως ενήλικας (εκπαιδευτικός ή όχι):  

https://drive.google.com/open?id=1HkJJ5Cx7gO2tQvZnUSobwG_PuIuGZA-GRQRRFz4ffa4 

Δήλωση συμμετοχής εκπαιδευτικού με την τάξη του:  

https://drive.google.com/open?id=1q3r3Isk59ZGvkaF9LNZVQ6OcDYiGP0__vJ6eUKqU7zE 

Παρακαλούνται οι Δ/ντες/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των Σχολικών Μονάδων για την ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών του σχολείου τους.   

 

Η Συντονίστρια Εκπαίδευσης για την Αειφορία ΑΜΘ 
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