Το ςχζδιο εργαςίασ «Στθν Κζνυα με τθν Έβελιν» αποτελείται από πζντε αυτοτελείσ ενότθτεσ και μια
δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ. Κεντρικόσ άξονασ είναι θ ηωι των κατοίκων τθσ κοινότθτασ
Μπάμα, που βρίςκεται ςτθν Κζνυα. Το εκπαιδευτικό πακζτο παρζχει βαςικζσ γνϊςεισ για τισ ςυνκικεσ
ηωισ που επικρατεί ςε αυτι τθν απομακρυςμζνθ περιοχι του κόςμου και προτρζπει ςε βιωματικζσ
εμπειρίεσ μζςα από ςυμμετοχικζσ δραςτθριότθτεσ. Στόχοσ πζρα από τθ γνωριμία και μελζτθ των
γεωγραφικϊν και πολιτιςμικϊν χαρακτθριςτικϊν μιασ αναπτυςςόμενθσ χϊρασ, είναι και να αποτελζςει
ζναυςμα για ανάλθψθ δράςθσ ωσ παγκόςμιοι πολίτεσ.

Γνωριμία με τθν Κζνυα
Τα παιδιά μελετοφν και γνωρίηουν γεωγραφικά, κοινωνικά και πολιτιςτικά ςτοιχεία τθσ Κζνυασ
Η Μπάμα
Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ
Η Έβελιν
Τα παιδιά επεξεργάηονται ζνα τυπικό θμεριςιο πρόγραμμα ενόσ παιδιοφ που ηει ςε μια κοινότθτα
τθσ Κζνυασ
Η τράπεηα τροφισ
Τα παιδιά μελετοφν το ςφςτθμα παραγωγισ τροφισ τθσ Κζνυασ
Μια κατςίκα για κάκε ορφανό
Τα παιδιά μελετοφν το ςφςτθμα υποςτιριξθσ των ορφανϊν ανθλίκων τθσ κοινότθτασ
Αναμνιςεισ από τθν Μπάμα
Τα παιδιά ανακεφαλαιϊνουν όςα επεξεργάςτθκαν μζςα από τισ προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ

Ενότθτα: Γνωριμία με τθν Κζνυα

Μια ζρευνα ςτα ςχολικά ςασ βιβλία και
ςτο διαδίκτυο κα ςασ βοθκιςει να
βρείτε τα παρακάτω δθμογραφικά και
γεωγραφικά ςτοιχεία τθσ Κζνυασ:

Σθμαία Κζνυασ (μπορείτε να τθ
ηωγραφίςετε ι να τθ δθμιουργιςετε με
κολλάη):

Τι βρικατε ότι ςυμβολίηουν όςα
απεικονίηονται πάνω τθσ;
Ζκταςθ:
Πρωτεφουςα:
Μεγάλεσ Πόλεισ:
Πλθκυςμόσ:
Γλϊςςα:
Θρθςκεία:
Νόμιςμα:
Πολίτευμα:
Κλίμα:
Οικονομικι Κατάςταςθ:
Οικολογικό Αποτφπωμα:

Ενότθτα: Η Μπάμα

Πριν δείτε το DVD,
εντοπίςτε τθ γεωγραφικι κζςθ τθσ Μπάμα.

Παρατθρϊντασ προςεκτικά το χάρτθ
και τθ κζςθ τθσ Μπάμα, μαντζψτε
και καταγράψτε ποιεσ δυςκολίεσ
μπορεί να αντιμετωπίηει θ περιοχι.

Στο DVD κα βρείτε όλα τα ςτοιχεία που χρειάηεςτε για να ςυμπλθρϊςετε τθν παρακάτω ζρευνα:
επαρχία

？

Η Μπάμα είναι

κοινότθτα
χϊρα

Συμπλθρϊςτε τον παρακάτω πίνακα με τα ςθμαντικότερα προβλιματα τθσ κοινότθτασ;

Για ποιουσ λόγουσ ζνα παιδί που ηει ςτθν Μπάμα δεν πθγαίνει ςχολείο;

Με ποιουσ τρόπουσ ςυμβάλλει μια ΜΚΟ, όπωσ θ ActionAid, ςτθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των προβλθμάτων;

Ενότθτα: Η Έβελιν
Δραςτθριότθτα 1
Συμπλθρϊςτε το πρόγραμμα τθσ Έβελιν ξεκινϊντασ από τθν ϊρα που ξυπνάει:
Ώρα

Τι κάνει θ Ζβελιν;

Τϊρα κάνετε και το δικό ςασ πρόγραμμα που ακολουκιςατε ι κα ακολουκιςετε ςιμερα:
Ώρα

Τι κάνω εγϊ;

Δραςτθριότθτα 2
Συμπλθρϊςτε τον παρακάτω πίνακα ςχετικά με τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ τθσ Έβελιν:
Συχνότθτα
Είδθ τροφϊν

Γιατί ;
κακθμερινά

λίγεσ φορζσ
τθν εβδομάδα

λίγεσ φορζσ
το μινα

Porridge
Καλαμπόκι
Αυγά
Γάλα
Γλυκά
Πουλερικά
Φροφτα
Λαχανικά
Ψάρια
Κρζασ
Νερό

πυραμίδα μεςογειακισ διατροφισ

πυραμίδα διατροφισ τθσ Έβελιν

Εδϊ μπορείσ να ςυμπλθρϊςεισ
τισ διατροφικζσ ςυνικειεσ
τθσ Ζβελιν αντίςτοιχα

Ενότθτα: Η τράπεηα τροφισ

Οι φωτογραφίεσ που ζχετε ςτα χζρια ςασ δίνουν μια πρώτθ εικόνα για το τι είναι μια τράπεηα τροφισ.

Πριν διαβάςετε τα λόγια του Tobias, μαντζψτε ποιοι λόγοι οδιγθςαν τουσ κατοίκουσ τθσ Μπάμα ςτθν
απόφαςθ να φτιάξουν τθν τράπεηα τροφισ που ςυλλζγει ςπόρουσ;

Ακολουκϊντασ τισ περιγραφζσ τθσ Έβελιν ςτο DVD, ςχεδιάςτε τον τρόπο ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των
ςπόρων και τον τρόπο λειτουργεί θ τράπεηα τροφισ.

Σε τι τουσ βοικθςε θ πρωτοβουλία δθμιουργίασ μιασ τράπεηασ τροφισ;

Μπορείτε να ςκεφτείτε κάποια παρόμοια πρωτοβουλία για τθν οποία ζχετε ακοφςει ςτθ χϊρα μασ, ι ςτθν
πόλθ ςασ;
Στον ιςτότοπο www.peliti.gr κα βρείτε ζνα
τοπικό παράδειγμα τράπεηασ ςπόρων!

Ενότθτα: Μια κατςίκα για κάκε ορφανό

Γιατί φαντάηεςτε ότι θ κοινότθτα προτίμθςε να δωρίςει μια κατςίκα ςε κάκε ορφανό παιδί,
αντί να οργανϊςει για παράδειγμα ςυςςίτια ι να ηθτιςει βοικεια ςε τρόφιμα
από κάποια άλλθ χϊρα;
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Αν ιςαςταν εςείσ ςτθ κζςθ τθσ ActionAid, ποιεσ άλλεσ τζτοιεσ ιδζεσ κα είχατε,
ϊςτε να βοθκιςετε μια κοινότθτα ςαν τθν Μπάμα ενάντια ςτθν φτϊχεια;

Θα χαροφμε πολφ να μασ ςτείλετε τισ προτάςεισ ςασ για να τισ αναρτιςουμε ςτον ιςτότοπό μασ
www.education.actionaid.gr

Φφλλο εργαςίασ: Αναμνήσεις από τθν Μπάμα

‘Άραγε τα ίδια όνειρα
ζχουν όλα τα παιδιά του κόςμου;’

Η Ζβελιν είχε μια απορία ςτο DVD που παρακολουκιςατε:

Αφοφ ςυηθτιςετε όλοι μαηί ςτθν τάξθ ςασ, μπορείτε παρακάτω να γράψετε ι να ςχεδιάςετε ποια είναι τα
όνειρά ςασ.

Πόςο ίδια και πόςο διαφορετικά είναι τελικά από τθσ Ζβελιν;

