
 
 

 
 

 
 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΚΕΨΗΣ 2010 
 

Μια µέρα αφιερωµένη στην εξάλειψη της ακραίας φτώχειας  

και της πείνας 

(Πρώτος Αναπτυξιακός Στόχος Χιλιετίας του ΟΗΕ, MDG1) 

 

Οδηγίες: 

Η Παγκόσµια Οργάνωση Οδηγών (WAGGGS) αφιερώνει την Ηµέρα Σκέψης 2010 

στην προσπάθεια πραγµατοποίησης του MDG1. Επέλεξε 5 χώρες, µία από κάθε 

Περιοχή, όπου ο Οδηγισµός παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που χειρίζεται 

και αντιµετωπίζει τη φτώχια και µας προτείνει δραστηριότητες που θα µας 

βοηθήσουν να τις γνωρίσουµε, να τις ενισχύσουµε µε την Εισφορά της Ηµέρας 

Σκέψης, µιας και ένα ποσοστό θα δοθεί σε αυτές τις χώρες, και που θα µας 

βοηθήσουν να κάνουµε τα πρώτα µας βήµατα στην κατάκτηση του ∆ιεθνούς 

Πτυχίου GAT. Οι χώρες αυτές είναι Ταϊτή, Ζιµπάµπουε, Σουδάν, Γεωργία, 

Μαλδίβες.  

(για περισσότερες λεπτοµέρειες διαβάστε τις οδηγίες του ∆ιεθνούς Πτυχίου GAT 

στην ιστοσελίδα µας http://www.seo.gr/displayITM1.asp?ITMID=129&LANG=GR 

και στην ιστοσελίδα της WAGGGS, www.wagggs.org ) 

Προσαρµόστε τις δραστηριότητες στις συνθήκες και τις ανάγκες της οµάδας σας 

και καλή δουλειά.  

Μην παραλείψετε να ενηµερώσετε το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων για τις επιτυχίες 

σας, να συγκεντρώσετε και να µας στείλετε την Εισφορά της Ηµέρας Σκέψης και 

φωτογραφικό υλικό για να σας καµαρώσουµε. Το δε σήµα της Ηµέρας Σκέψης 

µπορείτε να το προµηθευτείτε από το ΜΑΓΑΖΑΚΙ ΜΑΣ.  

 

 

Προτεινόµενες δραστηριότητες: 

1. Τα Λάχανα. Χρειάζεστε ένα τραπεζοµάντιλο ή µια κουβέρτα. Όταν η/ο 
Αρχηγός φωνάξει ΛΑΧΑΝΑ, οι παίκτες πρέπει να κουλουριαστούν σαν λάχανα 
και να κλείσουν τα µάτια τους. Τότε η/ο Αρχηγός σκεπάζει ένα «λάχανο» µε το 
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τραπεζοµάντιλο ή την κουβέρτα, ζητά από του παίκτες ν’ ανοίξουν τα µάτια 
τους και να αναγνωρίσουν ποιο παιδί είναι καλυµµένο.  
(Παίζεται από τα Πουλιά της Ζιµπάµπουε).  
2. Ο MDG 1 δηλώνει ότι το να ζεις µε λιγότερο από $1 την µέρα, είναι ακραία 
µορφή φτώχειας. 
Ανακαλύψτε πόσα χρήµατα αντίστοιχα θα ήταν στη χώρα σας και σκεφτείτε τι 
µπορείτε να αγοράσετε µε αυτά τα χρήµατα. 
3. Μάθετε για µια χώρα στην Αφρική, Νοτιοανατολική Ασία ή Κεντρική Αµερική. 
Περιγράψτε στην οµάδα σας πως είναι να ζει στη φτώχεια κανείς σε αυτές τις 
χώρες.  
4. γιορτάστε την Ηµέρα Σκέψης µε φαγητά που παράγονται τοπικά σε ακτίνα 
160km/100µίλια από το σπίτι σας. Μπορείτε να ανακαλύψετε που παρήχθησαν 
τα τρόφιµα που  
αγοράζετε; 
5. Οι παίκτες στέκονται σε κύκλο. Στη µέση του κύκλου υπάρχει ένα δίσκος µε 
γλυκά ή µερικά φρούτα. Κάθε παίκτης υποδύεται µια προσωπικότητα και πόσα 
τεµάχια γλυκού ή φρούτου δικαιούται να πάει.  (πχ, χήρα γυναίκα που έχασε 
τον άνδρα της στον πόλεµο και έχει τρία παιδιά κλπ κλπ). Με το σύνθηµα 
παίρνει ο καθένας ό,τι δικαιούται από το δίσκο. Συζητήστε τι πήρε ο καθένας, 
πώς θα το διαχειριστεί και πώς ο πόλεµος επηρεάζει την πρόσβαση των πολιτών 
στην τροφή.  
6. Στην Ελλάδα η πιο σύγχρονή µας εµπειρία έλλειψης τροφής ήταν την 
περίοδο της Κατοχής. Βρείτε ιστορίες από τότε και γράψτε την δική σας ιστορία 
ενός µικρού παιδιού που κατάφερε και επέζησε µέσα στις συνθήκες εκείνης της 
εποχής.  
7. Συνταγή από την Γεωργία. Χικάλι ντάµπλιγκς.  
Υλικά: Κιµάς, κρεµµύδι, µπαχαρικά, αλεύρι, νερό. ∆ιαδικασία: Φτιάξτε µικρά 
πιτάκια µε το ζυµάρι που θα φτιάξετε µε το αλεύρι και το νερό, και αφού έχετε 
ψιλοκόψει το κρεµµύδι και ανακατέψει καλά τον κιµά µε το κρεµµύδι και τα 
µπαχαρικά, κάνετε µικρές µπαλίτσες και τις βάζετε στο κέντρο κάθε πίτας. Τις 
τυλίγεται καλά και τις βράζεται σε αλατισµένο νερό για 15 λεπτά.  
8. Βρείτε παραδοσιακές συνταγές από τις πέντε χώρες που σας προτείνουµε και 
συγκρίνεται µε τις Ελληνικές παραδοσιακές συνταγές.  
9. Βρείτε κοµµάτια παραδοσιακής µουσικής ή χορούς από τις πέντε χώρες που 
σας προτείνουµε και µάθετε τα στην Οµάδα.  
10. Παιγνίδι ΚΙΜ.  
Χωρίζουµε την Οµάδα σε δύο µικρότερες οµάδες, όχι όµως ισάριθµες. Η οµάδα 
µε τους λιγότερους παίκτες είναι έχει προνοµιακή µεταχείριση (πχ, µπορεί να 
πλησιάσει τον χώρο που εκθέτουµε τα αντικείµενα, έχει µολύβια και 
σηµειωµατάρια για να κρατά σηµειώσει κλπ). Η άλλη οµάδα δεν µπορεί αν 
πλησιάσει πολύ το χώρο που έχουµε τα αντικείµενα, έχει µόνο ένα µολύβι κλπ.  
Ακολουθεί συζήτηση και βεβαίως τα αντικείµενα καλό θα είναι να είναι τρόφιµα 
ή µαγειρικά σκεύη.  
11. Τι θα πει να σαι φτωχός στην Ελλάδα; Κάντε µια έρευνα στη γειτονιά σας 
και φτιάξτε µια ζωγραφιά.  
12. Προσαρµόστε το επιτραπέζιο παιγνίδι «Φιδάκι» µε ερωτήσεις σχετικές µε το 
θέµα. (πχ, δεν φύτρωσε τίποτε στο χωράφι σου, γύρισε πίσω 3, δεν σου 
επιτρέπεται να πας σχολείο, γύρισε πίσω 2, πούλησες όλη σου τη σοδιά, 
πήγαινε µπρος 3, πήρες επιδότηση για την επιχείρηση σου, µπρος 2 κλπ κλπ).  
13. Ποιότητα ζωής.  
Φτιάξε ένα σκίτσο ενός παιδιού στη µέση ενός φύλλου χαρτιού. Φαντάσου πως 
θα ήταν αυτό το παιδί αν δεν είχε πρόσβαση στη γνώση, στην υγεία, στην 
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τροφή κλπ και πώς θα ήταν αν είχε όλα τα αγαθά και σχεδίασε στο µισό φύλλο 
τη µια συνθήκη και στο άλλο την άλλη. (αυτό το παιδί µπορεί να σαι εσύ). 
Ακολουθεί συζήτηση.  
14. Στην Ταϊτή, η αφήγηση ιστοριών ξεκινά µε το αφηγητή να λέει «Κρικ;» και 
το κοινό να απαντά «Κρακ!». Οι παίκτες κάθονται στον κύκλο. Καθένας έχει 
φανταστεί µια σύντοµη ιστορία µιας/ ενός Οδηγού από άλλη χώρα και καθένας 
µε τη σειρά του την αφηγείται.  
15. Πάρτε συνέντευξη από τρεις ανθρώπους σχετικά µε τα τρόφιµα που 
αγοράζουν. Γράψτε ένα άρθρο σχολιάζοντας τις επιλογές τους (πχ, υγιεινές, 
ακριβές, στερεότυπες κλπ) και προτείνετε εναλλακτικές λύσεις. Συγκεντρώστε 
όλα τα άρθρα µαζί και φτιάξτε ένα περιοδικό µε τίτλο «Υγιεινές επιλογές».  
16. Μάθε πώς ζει ένα παιδί σε συνθήκες ακραίας φτώχιας σε άλλη χώρα. 
Φαντάσου µια µέρα από τη ζωή ενός συνοµηλίκου σου και συζήτησέ το στην 
Οµάδα.  
17. Προσκαλέστε έναν µικρο-επιχειρηµατία από τον τόπο σας να σας µιλήσει για 
τη φτώχια και την πείνα στην χώρα σας.  
18. Κάνε µια έρευνα για τα υποκατάστατα διατροφής και παρουσίασε τα 
ευρήµατά σου την Οµάδα.  
19. Μάθετε για την πείνα και τη θεωρία της πείνας. 
Οργανώστε µια συζήτηση για τα κέρδη και τις δαπάνες της επισιτιστικής 
βοήθειας. Παραδείγµατος χάριν, βοηθά την άµεση πείνα αλλά είναι ακριβή και 
µπορεί να βλάψει την τοπική παραγωγή τροφίµων. 
20. Χωρίστε την Οµάδα σε δύο µικρότερες οµάδες. Η µία είναι οι έµποροι και η 
άλλοι οι πολίτες. Οργανώστε µις συζήτηση για το πώς οι ενέργειες της 
κυβέρνησης, των επιχειρηµατιών και των πολιτών επηρεάζουν την πρόσβαση 
στο καθαρό νερό, στα τρόφιµα, το περιβάλλον κλπ και πως αυτό φτάνει να 
επηρεάσει και τη µικρή σας κοινωνία.  
 
 
 
 
 

 


