Το Δέντρο της Πείνας – The Hunger Tree
Ανακαλύπτουμε τις ρίζες του προβλήματος

Το πρόγραμμα βασίζεται στη δραστηριότητα «Possible Selves Tree» του Kerpelman
(2007) με σκοπό την καταπολέμηση της παγκόσμιας πείνας.
Υπεύθυνοι Προγράμματος

Email

Ομάδα nutrischool

info@nutrischool.gr

Γενικές Πληροφορίες
Σύντομη Περιγραφή
Κριτική και συνδυαστική σκέψη, ομαδικότητα.
Η δραστηριότητα χρησιμοποιεί την εικόνα ενός δέντρου για να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν το πρόβλημα της
«Πείνας», το οποίο αρχικά φαίνεται μη διαχειρίσιμο. Η δραστηριότητα αυτή βοηθάει τα παιδιά να καταλάβουν τους
λόγους για τους οποίους συμβαίνει και σκέφτονται όλοι μαζί πιθανές λύσεις για να βελτιώσουν την κατάσταση.

Στόχοι του Προγράμματος





Συνειδητοποίηση του προβλήματος της Πείνας, σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο.
Αφύπνιση των μαθητών για τις συνέπειες της Πείνας.
Δραστηριοποίηση των μαθητών στην εύρεση πιθανών λύσεων για τις συνέπειες της Πείνας.
Συσχέτιση του προβλήματος της Πείνας και της Φτώχειας.

Υλικά




Φωτοτυπίες του Δέντρου της Πείνας και σημειώσεων γύρω από το πρόβλημα της Πείνας για όλη την τάξη.
Μεγάλο κομμάτι χαρτόνι για να κολλήσουν οι μαθητές τα δέντρα πάνω. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ένας πίνακας ανακοινώσεων στην τάξη.
Μαρακδόροι, ξυλομπογιές και παστέλ.

Οδηγίες
1.

Εισαγωγή στο πρόβλημα της Πείνας (πληροφορίες θα βρείτε online).

Οι μαθητές κρατάνε σημειώσεις κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

2.

Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες των 3-4 ατόμων και μοιράζουμε τις φωτοτυπίες του Δέντρου της Πείνας.

Οι μαθητές γράφουν, στον κορμό του Δέντρου και τα κλαδιά, τους τρόπους με τους οποίους
επηρεάζονται μεμονωμένα άτομα και κατ’ επέκταση το κοινωνικό σύνολο από το πρόβλημα της Πείνας
(π.χ. Τα παιδιά που πεινούν δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στα μαθήματα του σχολείου).

Οι μαθητές συζητούν και γράφουν, στις ρίζες του Δέντρου της Πείνας, τους λόγους που πιστεύουν ότι
οδηγούν στο πρόβλημα (π.χ. φτώχεια, πόλεμος, περιορισμένη πρόσβαση στην τροφή).

3.

Οι μαθητές σκέφτονται πιθανές λύσεις για το πρόβλημα και της γράφουν πάνω στα φύλλα του Δέντρου της
Πείνας (π.χ. εθελοντισμός, φιλανθρωπικές δράσεις κ.λ.π.).
Οι μαθητές φτιάχνουν ένα μεγάλο Δέντρο της Πείνας για όλη την τάξη

Κάθε ομάδα παρουσιάζει το Δέντρο της.

Αντιγράφουμε τις αιτίες, τις συνέπειες και τις πιθανές λύσεις στο μεγαλύτερο δέντρο (αφίσα).

Κρατάμε το μεγάλο Δέντρο στην τάξη να υπενθυμίζει στους μαθητές τι μάθανε.

4.

1

Συζήτηση και Συμπεράσματα
1.
2.

Τι μπορούμε να κάνουμε σαν τάξη για να βοηθήσουμε;
Μπορούμε να κάνουμε κάτι μικρό και καθημερινό, που θα έχει ένα μεγαλύτερο αποτέλεσμα;

Επιπλέον πληροφορίες
www.nutrischool.gr
WFP - World Food Program
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