
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Διαδικτυακή Παρουσίαση: 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «To Ταξίδι».  
Παρουσίαση του βιβλίου με εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

 
Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 

στις 18.00  - 19.30 για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 
20.00 – 21.30  για εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας 

 
 Σας προσκαλούμε σε μια ξεχωριστή διαδικτυακή συνάντηση στις 20 Μαΐου 2021  όπου θα 
σας παρουσιάσουμε το Εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος “The WALK”. To The Walk 
– Το Ταξίδι είναι ένα κινητό- περιπατητικό φεστιβάλ τέχνης στο οποίο συμμετέχει μια 
πληθώρα κρατικών, ανθρωπιστικών και καλλιτεχνικών φορέων και θεσμών, τόσο από 
χώρες της Ευρώπης όσο και της Ασίας κάτω από την ομπρέλα και τον συντονισμό της 
οργάνωσης Good Chance από το Ηνωμένο Βασίλειο. 
  
Οι Good Chance σε συνεργασία με τους Handspring Puppet Company σχεδίασαν ένα 
εκπαιδευτικό εγχειρίδιο με δραστηριότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν σε τάξεις της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, βασισμένες στο Ταξίδι της Αμάλ. Από τον Ιούλη 
μέχρι τον Νοέμβρη του 2021 μια τεράστια γιγάντια κούκλα ενός 9χρονου κοριτσιού 
πρόσφυγα  από την Συρία, θα περπατήσει από τα σύνορα Τουρκίας /Συρίας  διασχίζοντας 
την Ευρώπη και την Αγγλία, ταξιδεύοντας 8.000 χιλιόμετρα για να επικοινωνήσει τα πιο 
επείγοντα θέματα των ημερών μας, αυτό της κλιματικής αλλαγής και αυτό του 
προσφυγικού. Το The Walk είναι ένα τεράστιο εκπαιδευτικό ταξίδι με ολοκληρωμένα 
προγράμματα δημιουργικής μάθησης. Η μικρή Αμάλ από κάθε περιοχή που θα περάσει θα 
μάθει για τους ανθρώπους, τους τόπους και τους πολιτισμούς και θα φέρει σε επαφή 
ανθρώπους από τον χώρο των τεχνών και της εκπαίδευσης με απώτερο στόχο την 
δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου εκπαιδευτών, οργανισμών και ομάδων. 
 
Προσδοκία μας είναι να προβάλουμε τις δημιουργίες των παιδιών που θα προκύψουν 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Αμάλ, ζωντανά και μέσω διαδικτύου. 
 
Σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε μια μεγάλη εκπαιδευτική κοινότητα.  
 
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσα από την πλατφόρμα zoom. 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Α) Για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας: Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 στις 18.00  - 19.30  
Οι ενδιαφερόμενοι/ες συμπληρώνουν τη  φόρμα εγγραφής στο παρακάτω link.  
https://forms.gle/aBq2wbrrksSAp92m8  
 
Β) Για εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας:  Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 στις 20.00 – 21.30  . 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες συμπληρώνουν τη φόρμα εγγραφής στο παρακάτω link. 
https://forms.gle/uHow95Q6bnaP98189  

https://www.walkwithamal.org/about-us/good-chance/
https://www.walkwithamal.org/about-us/handspring/
https://forms.gle/aBq2wbrrksSAp92m8
https://forms.gle/uHow95Q6bnaP98189


 
Με τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής δεσμεύεται η θέση σας στο σεμινάριο και o 
σύνδεσμος για την είσοδο στο ΖΟΟΜ θα αποσταλεί στο email που δηλώσατε, μια ημέρα 
πριν από την έναρξη του σεμιναρίου.  
 
Παραγωγή the WALK: Good Chance Theatre 
Παραγωγή για την Ελλάδα: Γιολάντα Μαρκοπούλου / Polyplanity Productions 
Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. 
Περιφερειακός Συντονισμός Νότιας Ελλάδας και Νησιών Αιγαίου:  
Κατερίνα Αλεξιάδη, katerina.alexiadi@gmail.com 
Δέσποινα Μιτσιάλη, dmitsiali@gmail.com 
 
Γραμματεία/Πληρ. 2106541600, 6976713789 / humanrights@theatroedu.gr/ 
www.TheatroEdu.gr 
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