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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 
 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ 

Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ®  είναι μικρές, κινητές, δανειστικές και  θεματικές  βιβλιοθήκες που κινούνται σε 
βαλίτσες με ρόδες. Δημιουργήθηκαν το 2012 από την πολιτιστική εταιρεία Η ΠΥΡΝΑ (www.pyrna.gr) με 
τη συνεργασία του Γραφείου Περιβάλλοντος της Α’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών.  
Ξεκίνησαν τα ταξίδια τους από την Αττική, με 8 βαλίτσες και 3 θέματα, ενώ κατά το 2013-14, με 
σημαντική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το πρόγραμμα επεκτάθηκε εκτός Αττικής, με νέες 
βαλίτσες και νέα θέματα. Έκτοτε η πορεία του προγράμματος είναι συνεχώς ανοδική και η άφιξη της 
βαλίτσας στην τάξη έχει πλέον καταστεί πολυαναμενόμενο γεγονός της σχολικής ζωής.  
 

Σήμερα τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® ταξιδεύουν με 160 βαλίτσες, 27 θέματα και 4.000 βιβλία που 
ανανεώνονται διαρκώς. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς επισκέπτονται περίπου 950 σχολικές τάξεις σε όλη 
την Ελλάδα, ακόμα και σε δυσπρόσιτες περιοχές, είτε μέσω των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είτε με αποστολή απευθείας από την Πύρνα. 
 

ΚΑΘΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 

• Περίπου 25 βιβλία (γνώσεων, μυθοπλασίας, εικονογραφημένα, λογοτεχνίας). Όσα δανείζονται στα  
παιδιά, περιέχουν κάρτα δανεισμού. Ορισμένα περιέχουν CD. 
• Επιτραπέζιο παιχνίδι (σε ορισμένες βαλίτσες) 
• Κατάλογος βιβλίων, όπου αναγράφονται όλα τα βιβλία του θέματος και σημειώνονται όσα από αυτά 
περιέχει η συγκεκριμένη βαλίτσα.  
• Φάκελος «Γράμματα σε Ρόδες», όπου οι μαθητές τοποθετούν γράμματα ή ζωγραφιές προς τους 
μαθητές της επόμενης τάξης, με τις εντυπώσεις τους από τα βιβλία της βαλίτσας.  
• Δύο αφίσες που αναρτώνται στην τάξη. Μία αναγγέλλει την άφιξη των Βιβλίων σε Ρόδες, μία 
απευθύνεται στους μαθητές. 
• 25 σελιδοδείκτες, που δίνονται στους μαθητές κατά τον δανεισμό των βιβλίων και τους κρατούν ως 
αναμνηστικό. 
 

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ  

Τα βιβλία που περιέχουν οι βαλίτσες επιλέγονται από ομάδα εκπαιδευτικών, συγγραφέων και κριτικών 
παιδικών βιβλίων. Καλύπτουν τρία επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας: 1 εύκολο, 2 για καλούς 
αναγνώστες, 3 για πολύ καλούς αναγνώστες (η σχετική σήμανση βρίσκεται στη βιβλιογραφία που 
συνοδεύει την κάθε βαλίτσα). Τα επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας είναι χαλαρά συνδεδεμένα με την 
ηλικία των αναγνωστών. Βιβλία επιπέδου 3 μπορούν να διαβαστούν στην τάξη από την/τον 
εκπαιδευτικό και σε μικρότερα παιδιά, ενώ ευκολότερα βιβλία είναι προσιτά σε παιδιά που δεν έχουν 
ως μητρική την ελληνική γλώσσα.  
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ   

Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® αποτελούν ένα χρήσιμο «εργαλείο» για τους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση των 
εργαστηρίων και βοηθούν τους μαθητές να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν σημαντικά θέματα της 
εποχής μας μέσα από προσεκτικά επιλεγμένα βιβλία. Τα θέματα των Βιβλίων σε Ρόδες υποστηρίζουν τα 
εργαστήρια δεξιοτήτων ως εξής: 
 
• ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   
   Οικολογία, Φυσική Κληρονομιά, Κλιματική Αλλαγή 
   Θέματα: ΔΕΝΤΡΑ & ΔΑΣΗ, ΖΩΑ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΚΗΠΟΙ, ΝΕΡΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ  
 
   Τοπική & Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά  
   Θέματα: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΘΗΝΑ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821, ΘΕΑΤΡΟ, ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, 
   ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ, ΤΕΧΝΗ   
 
• ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ   
   Θέματα: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ   
 
• ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ  
   Θέματα: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΟΛΟΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ, ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΚΙ ΕΓΩ, ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΠΑΛΙΕΣ &   
   ΝΕΕΣ 
 
• ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ   
  Θέματα: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
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