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Χάρη σε εσάς, τους εκπαιδευτικούς 
αλλά και τους μαθητές σας, μέχρι 
σήμερα έχουμε καταφέρει να αλλά-
ξουμε τη ζωή εκατοντάδων ανθρώ-
πων σε κοινότητες που μας έχουν 
ανάγκη! 

Από το 2016 μέχρι σήμερα έχουμε 
καταφέρει να ολοκληρώσουμε σημα-
ντικά έργα όπως σχολικές αίθουσες, 
κέντρα ανάπτυξης  παιδιών και ενη-
λίκων, αλλά και έργα ύδρευσης!

στο χέρι τους και το 2022 - 2023!
 Εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν τη δύναμη
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Για τον φετινό στόχο σάς καλούμε 
και πάλι να γίνετε μια αλυσίδα αλλη-
λεγγύης που θα ενώσει τους μα-
θητές της Ελλάδας και της Κύπρου 
για έναν καλό σκοπό! Εκπαιδευτικοί 
και μαθητές έχουν και φέτος τη 
δύναμη στο χέρι τους και μπορούν 
να συμβάλουν στον εξοπλισμό ενός 
Κέντρου Πολλαπλών Χρήσεων για 
ευκαιρίες μάθησης για παιδιά κι 
ενήλικες. Το κέντρο αυτό χτίστηκε 
με τη συμβολή και Αναδόχων εθελο-
ντών της ActionAid από την Ελλάδα 
και την Κύπρο, που ταξίδεψαν τον 
Σεπτέμβριο στη Σενεγάλη, στο 
πλαίσιο ενός Ταξιδιού Αλληλεγγύης. 
Πρόκειται για ένα κτίριο, το οποίο θα 
αξιοποιείται από παιδιά και ενήλικες 
για επιπλέον ευκαιρίες μάθησης, θα 
φιλοξενεί συναντήσεις της κοινότη-
τας, θα περιλαμβάνει μια δανειστική 

βιβλιοθήκη για όλες τις ηλικίες, και 
ακόμα, θα αποτελεί και έναν χώρο 
για εξωσχολικές δραστηριότητες 
των παιδιών. 

Τη φετινή χρονιά, με τη στήριξη 
των σχολείων θα προσπαθήσουμε 
όλοι μαζί να εξοπλίσουμε το συγκε-
κριμένο κέντρο με βιβλία για όλες 
τις ηλικίες, σε γαλλικά αλλά και 
αγγλικά, καθώς και με εκπαιδευτικά 
υλικά και παιχνίδια για τις εξωσχο-
λικές δραστηριότητες των παιδιών! 
Ενώνοντας έτσι τις δυνάμεις μας, 
εκπαιδευτικοί και μαθητές, ώστε να 
προσπαθήσουμε να φτάσει η φωνή 
αλληλεγγύης σε περισσότερους αν-
θρώπους στη Σενεγάλη και να αλλά-
ξουμε την καθημερινότητά τους για 
πάντα σε ότι αφορά στο κομμάτι της 
εκπαίδευσης, με μια μόνιμη λύση.



 στην ενέργεια;
 Πώς μπορώ να συμμετέχω

Ενημερώστε την τάξη σας και πάρτε 
μέρος στη δράση «Η δύναμη είναι 
στο χέρι σου», αφιερώνοντας μια 
διδακτική ώρα για να «ταξιδέψετε» με 
τη δύναμη του μυαλού, της ψυχής και 
της προσφοράς στη Σενεγάλη. 

Μέσα από το Quiz και τα Facts της 
χώρας θα γνωρίσετε μαζί με τους 
μαθητές με διαδραστικό τρόπο τη 
χώρα και παράλληλα θα μάθετε 
για τις ανάγκες, καθώς και για τον 
τρόπο ζωής των ανθρώπων εκεί. 
Παράλληλα, θα κινητοποιήσετε τους 
μαθητές σας και θα τους δώσετε τη 
δυνατότητα να βοηθήσουν έμπρακτα 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, 
ώστε όλοι οι κάτοικοι της κοινότητας 
να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση 
και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Η ενέργειά μας «Η δύναμη είναι 
στο χέρι σου» δίνει στα παιδιά 
την ευκαιρία να ενισχύσουν την 
προσπάθειά μας και να μάθουν για 
τον κόσμο, δίνοντας έμφαση στις 
έννοιες της αλληλεγγύης και της 
αγάπης. Επιπλέον, με αφορμή και 
παράδειγμα τη Σενεγάλη, μας δίνεται 
η δυνατότητα να μιλήσουμε για τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Ενώνοντας τις δυνάμεις μας και 
με τη συλλογική βοήθεια όλων μας, 
κάθε μαθητής με την προσφορά 
2€ συμβάλλει στην υλοποίηση 
του έργου μας για φέτος. Ακόμα, 
το αναμνηστικό βραχιολάκι της 
ενέργειας που θα λάβει από εμάς, θα 
του θυμίζει κάθε μέρα ότι είναι μέρος 
μίας μεγάλης προσπάθειας. 

Μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι 
μαζί και να φτιάξουμε έναν κόσμο 
πιο δίκαιο!

Φέτος η ενέργεια «Η δύναμη είναι στο 
χέρι σου» συνδέεται με 6 από τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω 
ενός Κέντρου Πολλαπλών Δράσεων 
για την κοινότητα:

Οφέλη Ενέργειας

Στόχος 1: Μηδενική φτώχεια

Στόχος 3: Ποιοτική εκπαίδευση

Στόχος 5: Ισότητα των φύλων

Στόχος 10: Λιγότερες ανισότητες

Στόχος 13: Δράση για το κλίμα

3



44

Σας καλούμε, λοιπόν, να αφιερώσετε 
μια διδακτική ώρα μέσα στη σχολική 
χρονιά, να βγείτε νοερά για λίγο από 
την Ελλάδα και να μεταφερθείτε στη 
μακρινή Σενεγάλη 

Bήμα 1ο:  Ξεκινήστε την ώρα με το 
Quiz που θα βρείτε στο τέλος του 
φυλλαδίου. Χωρίστε τους μαθητές 
σας σε ομάδες και δώστε 1 λεπτό για 
κάθε ερώτηση, για να συζητήσουν 
τις απαντήσεις και να επιλέξουν μία. 
Αφού ολοκληρωθεί ο πρώτος κύ-
κλος, αποκαλύψτε τη σωστή απάντη-
ση και συζητήστε με τους μαθητές 
σας όλες τις απαντήσεις βάσει των 
πληροφοριών που θα βρείτε στο 
τέλος του φυλλαδίου.

Βήμα 2ο: Συζητήστε με τα παιδιά τα 
Facts της χώρας που θα βρείτε σε 
ηλεκτρονική μορφή στο υλικό μας, 
μαθαίνοντάς τους με ποιες χώρες 
συνορεύει η Σενεγάλη, τα ζώα της 
περιοχής, τις συνήθειες των ανθρώ-
πων και τις ανάγκες τους. Ενημερώ-
στε τα παιδιά για τις μεγάλες ελλεί-
ψεις που υπάρχουν στις κοινότητες 
σε επίπεδο εκπαίδευσης, για τις 
ανισότητες των φύλων και για τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στη ζωή των ανθρώπων.

Η πρότασή μας για τους 
εκπαιδευτικούς:
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Βήμα 4ο: Για το κλείσιμο της δράσης 
μπορείτε να ζητήσετε από τους μα-
θητές σας να γράψουν ένα μήνυμα 
στα αγγλικά (εάν πρόκειται για με-
γαλύτερες τάξεις) ή να σχεδιάσουν 
μια ζωγραφιά (για τους μικρότερους 
φίλους μας) με θέμα «Εκπαίδευση 
για όλους» και να τους προτρέψετε 
να επικοινωνήσουν το μήνυμα και 
ό,τι έμαθαν με τους γονείς και τους 
φίλους τους.
Εμείς θα περιμένουμε τις ζωγραφιές 
ή/και τα μηνύματά σας, καθ’ όλη τη 
φετινή σχολική χρονιά, για να τα 
παραδώσουμε στους ανθρώπους 
της κοινότητας Τζιλόρ κάνοντάς 
τους γνωστό ποιοι τους βοήθησαν 
στον εξοπλισμό του συγκεκριμένου 
κέντρου Πολλαπλών Δράσεων.

Βήμα 3ο:  Τώρα έφτασε η κατάλλη-
λη στιγμή για να κάνετε κάτι όλοι 
μαζί, να συμβάλετε στον εξοπλισμό 
του κέντρου στη μακρινή Τζιλόρ της 
Σενεγάλης! Ενημερώστε τους μαθητές 
για τη δράση «Η δύναμη είναι στο χέρι 
σου» και για την πρόκληση να συμβά-
λουμε στην υλοποίηση ενός έργου με 
μαθητές από την Ελλάδα και την Κύ-
προ. Έτσι,  όποιος μαθητής επιθυμεί, 
με μία συμβολική δωρεά 2€ μπορεί να 
συμμετέχει στην προσπάθεια και να 
λάβει το βραχιολάκι της ενέργειας ως 
ευχαριστήριο σύμβολο για την πολύτι-
μη βοήθειά του.
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Το βραχιολάκι «Η δύναμη 
είναι στο χέρι σου» 
2021-2022

Το βραχιολάκι είναι εμπνευσμένο 
από τα σχέδια στις παραδοσιακές 
πιρόγες που χρησιμοποιούν οι 
κάτοικοι στις μετακινήσεις τους στα 
μικρά νησιά της χώρας. 

 

Το βραχιολάκι, σχεδιάστηκε για να 
σας θυμίζει πως η δύναμη είναι στο 
χέρι του καθενός μας και πως, αν 
ενωθούμε όλοι μαζί, μπορούμε να 
κάνουμε πολλά και κυρίως έναν 
κόσμο πιο δίκαιο!

Ελάτε να μεταφέρουμε για μια ακόμη φορά το πιο δυνατό μήνυμα 
αλληλεγγύης στη κοινότητα Τζιλόρ της Σενεγάλης!
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 Λίγα λόγια για τη Σενεγάλη

Η Σενεγάλη βρίσκεται στη δυτική 
Αφρική, νότια του ποταμού Σενεγάλη. 
Πρωτεύουσα είναι το Ντακάρ, που 
είναι και το μεγαλύτερο λιμάνι της 
χώρας. 

Λόγω της στρατηγικής της 
θέσης, από τον 15ο αιώνα πολλές 
ευρωπαϊκές δυνάμεις βρέθηκαν 
στη Σενεγάλη για δουλεμπόριο και 
εμπόριο χρυσού και ελεφαντοστού, 
μέχρι που η χώρα πέρασε στην 
κυριαρχία της Γαλλίας. Από το 1960 
που ανεξαρτητοποιήθηκε, είναι 
δημοκρατική χώρα, με ημιπροεδρικό 
σύστημα. 

Η έλλειψη παροχών στις βασικές 
αυτές ανάγκες βάζουν κάθε χρόνο 
χιλιάδες ανθρώπους σε κίνδυνο. 
Η οικονομία της χώρας βασίζεται 
σχεδόν αποκλειστικά στην αλιεία και 
την αγροτική παραγωγή, μολονότι 
οι καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι 
μόλις το 16% του εδάφους. Επιπλέον, 
οι φυσικές καταστροφές, η κλιματική 
αλλαγή και οι διεθνείς τιμές των 
τροφίμων επηρεάζουν άμεσα τη 
δυνατότητα των κατοίκων για 
εξασφάλιση τροφής.
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Επιπλέον στοιχεία 
για τη Σενεγάλη

Πληθυσμός:

16,74 εκατ.
Έκταση:

196.190 τετρ. χλμ.
Πρωτεύουσα:

Ντακάρ

Νόμισμα:

Φράγκο Δυτικής Αφρικής

Κάτω από το όριο της φτώχειας: 

37% του πληθυσμού
Προσδόκιμο ζωής:

68 έτη

Εγγραφή στο δημοτικό:

83% των παιδιών
Παιδική εργασία:

25,5% των παιδιών
ηλικίας 5-17 ετών

Πρόσβαση σε ασφαλείς 
για την υγεία τουαλέτες:

24% του πληθυσμού
Γάμος πριν την ενηλικίωση:

31% των γυναικών ηλικίας 
20-24 ετών

Γλώσσα:

Γαλλικά και πολλές τοπικές
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στη Σενεγάλη 
Η κοινότητα Τζιλόρ 

Η κοινότητα Τζιλόρ βρίσκεται στα 
κεντροδυτικά της Σενεγάλης στην 
περιοχή Fatick, η οποία περιλαμβά-
νει το δέλτα των ποταμών Sine και 
Saloum και δύο δάση. Η περιοχή που 
στηρίζει η ActionAid είναι αγροτική 
και οι άνθρωποι μένουν σε χωριά. Οι 
άνθρωποι ζουν σε μεγάλες οικογέ-
νειες που μπορεί να φτάνουν μέχρι 
και τα 20 μέλη, καθώς μένουν μαζί 
γονείς, παιδιά, παππούδες και θείοι.

Τα περισσότερα σπίτια είναι φτιαγμέ-
να από τσιμέντο ή λασπότουβλα και 
έχουν τσίγκινες ή αχυρένιες στέγες. 
Επίσης, υπάρχουν στρογγυλά σπίτια 
από λάσπη και αχυρένια στέγη. Το 
μέγεθός τους εξαρτάται από το μέγε-
θος της οικογένειας. Η κουζίνα είναι 
ένας ξεχωριστός χώρος. Τα περισ-
σότερα σπίτια έχουν πλέον βρύσες 
με τρεχούμενο νερό και τα χωράφια 
έχουν πηγάδια.
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Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι 
γεωργοί και έχουν λίγα ζώα όπως 
αγελάδες, γαϊδουράκια, πρόβατα και 
κατσίκια και παράγουν προϊόντα που 
καταναλώνουν οι ίδιοι. Καλλιεργούν 
κεχρί, καλαμπόκι και φιστίκια με τη 
βοήθεια ζώων, τα οποία χρησιμοποι-
ούν και για τις μεταφορές. Τη φροντί-
δα τους αναλαμβάνουν συνήθως τα 
παιδιά. 

Παραδοσιακά, γη έχουν δικαίωμα να 
κατέχουν μόνο οι άντρες και όχι οι 
γυναίκες, που έτσι μένουν αποκλει-
σμένες από την πιο σημαντική πηγή 
εισοδήματος. Το ετήσιο εισόδημα 
μιας οικογένειας αγροτών κυμαίνε-
ται στα 50.000 – 250.000 φράγκα (75 
– 381 ευρώ) και με αυτά αγοράζουν 
κυρίως ρύζι και φυτικό λάδι.
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Η Σενεγάλη είναι μια φτωχή χώρα της Δυτικής Αφρικής που η οικονομία της 
βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην αλιεία και την αγροτική παραγωγή. Οι φυ-
σικές καταστροφές, η κλιματική αλλαγή και οι διεθνείς τιμές τροφίμων επηρε-
άζουν άμεσα τη δυνατότητα εξασφάλισης τροφής των κατοίκων, ενώ μεγάλες 
διαστάσεις έχει αποκτήσει και το φαινόμενο της αρπαγής γης από μεγάλες 
πολυεθνικές εταιρείες.

H ActionAid ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στη Σενεγάλη το 2001, με το ελληνι-
κό γραφείο να στηρίζει τις δράσεις της ActionAid Σενεγάλης από το 2011.

Σε ποιους τομείς εστιάζουμε 
τη δράση μας:

Συγκεκριμένα:

Η ActionAid στη Σενεγάλη

Εξασφάλιση της επάρκειας 
τροφής

Πρόσβαση των παιδιών στην 
εκπαίδευση

Ενδυνάμωση των γυναικών

Εκπαιδεύουμε τους αγρότες σε απο-
δοτικές γεωργικές μεθόδους, παρέ-
χοντάς τους σπόρους και λιπάσματα, 
και κινητοποιούμε τους κατοίκους 
ενάντια στις πρακτικές της αρπαγής 
γης, που μηχανεύονται οι πολυεθνι-
κές εταιρείες.

Συμβάλλουμε στη βελτίωση των 
σχολικών υποδομών, παρέχουμε 
δωρεάν γεύματα στους μαθητές και 
πείθουμε τους γονείς για την αξία 
της εκπαίδευσης.

Εκπαιδεύουμε ομάδες γυναικών σε 
μεθόδους καλλιέργειας και άσκησης 
πίεσης στις αρχές για την κατοχύ-
ρωση του δικαιώματός τους στην 
απόκτηση γης. Επίσης, δημιουρ-
γούμε επιτροπές που ασχολούνται 
με τη βία κατά των γυναικών και 
παρέχουμε νομική και ψυχολογική 
υποστήριξη.

1.

2.

3.
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Δίπλα στα παιδιά:

Οι συνθήκες εκπαίδευσης βελτιώ-
νονται σημαντικά στη Σενεγάλη κι 
αυτό οφείλεται και στην πολύτιμη 
συνεισφορά των υποστηρικτών μας. 
Ολοένα και περισσότερα αγόρια 
και κορίτσια μαθαίνουν γράμματα, 
καθώς οι γονείς ενημερώνονται για 
τη σημασία της εκπαίδευσης και 
στέλνουν τα παιδιά τους στο σχο-
λείο, ενώ παράλληλα περιορίζονται 
οι πρόωροι γάμοι. 

Τα σχολικά κτίρια ανακαινίζονται, 
κατασκευάζονται νέες τάξεις και 
τουαλέτες, φτιάχνονται βιβλιοθήκες 
γεμάτες βιβλία και εκπαιδευτικό 
υλικό. Επίσης, με τη στήριξη της 
ActionAid, οι γονείς συγκροτούν 
επιτροπές και μέσα από αυτές διεκ-
δικούν τις παροχές που δικαιούνται 
από το κράτος, όπως ο διορισμός 
καταρτισμένων δασκάλων.
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Δίπλα στις γυναίκες:

Με τη στήριξη της ActionAid, 
οι γυναίκες και τα κορίτσια 
διεκδικούν τη ζωή που τους αξίζει. 
Οι γυναίκες φτιάχνουν αγροτικούς 
συνεταιρισμούς, μέσα από τους 
οποίους αποκτούν πρόσβαση στις 
αγορές και επιτυγχάνουν καλύτερες 
τιμές πώλησης για τα προϊόντα τους. 

Επίσης, εκλέγονται σε ηγετικές 
θέσεις, ενημερώνονται για τα 
δικαιώματά τους, δημιουργούν 

επιτροπές που ασχολούνται με 
τη βία κατά των γυναικών και 
λαμβάνουν νομική και ψυχολογική 
υποστήριξη σε περίπτωση 
κακοποίησης. 

Μέρα με τη μέρα αισθάνονται πιο 
δυνατές, παίρνουν μικροδάνεια 
για να ξεκινήσουν τις δικές τους 
επιχειρήσεις κι αποκτούν εισόδημα, 
γνωρίζοντας καλά πως η οικονομική 
ανεξαρτησία συνεπάγεται 
αυτομάτως και βελτίωση της 
κοινωνικής τους θέσης.



 Τι γνωρίζετε
 για τη Σενεγάλη;

Κουίζ:
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Χωρίστε τα παιδιά σε ομάδες. Σε κάθε 
ερώτηση δώστε ένα λεπτό στις ομάδες 
για να συζητήσουν τις επιλογές απά-
ντησης και να αποφασίσουν ποια είναι 
η σωστή. Στο τέλος κάθε ερώτησης και 
αφού πει κάθε ομάδα ποια απάντηση 
θεωρεί σωστή, συζητήστε τις απαντή-
σεις δίνοντας περισσότερες πληρο-
φορίες στα παιδιά (για παράδειγμα, 
μετά την ερώτηση 1 και 2 μπορείτε να 
δείξετε τη σημαία της Σενεγάλης κλπ.)

1. Τι χρώματα έχει η 
σημαία της Σενεγάλης;
Α. Κόκκινο, μπλε, μαύρο 
Β. Κίτρινο, πράσινο
Γ. Κίτρινο, πράσινο, κόκκινο 

4. Ποιο ζώο βλέπεις 
παντού όταν βρίσκεσαι 
στη Σενεγάλη;
Α. Αγελάδες και κότες
Β. Γάτες και σκύλους
Γ. Κατσίκες, γαϊδουράκια και 
πρόβατα 

2. Ποιο είναι το σύμβολο 
στη σημαία της Σενεγάλης;
Α. Ένα λιοντάρι 
Β. Ένα αστέρι 
Γ. Ένας ήλιος

5. Τι εξάγει η Σενεγάλη σε 
άλλες χώρες;
Α. Μπανάνες 
Β. Ψάρια και ξηρούς καρπούς
Γ. Ρύζι 

3. Με ποιες χώρες 
συνορεύει η Σενεγάλη;
Α. Γκάμπια – Μαυριτανία – Μάλι – 
Γουινέα – Γουινέα Μπισάου  
Β. Ζάμπια – Ζιμπάμπουε – Μοζαμβίκη  
Γ. Ουγκάντα – Τανζανία – 
Μπουρούντι – Κονγκό

Σωστές απαντήσεις: 1. Γ, 2. Β, 3. Α, 4. Γ, 5. Β



151515

Μετά το κουίζ και τις σωστές απαντήσεις 
μπορείτε να μιλήσετε επιπλέον για τη 
Σενεγάλη, να εστιάσετε σε κάποιες ιδιό-
τητες που χαρακτηρίζουν τη χώρα και να 
προβείτε σε εποικοδομητική συζήτηση.

Γνωρίστε καλύτερα τη 
Σενεγάλη

Οι μεγαλύτερες εξαγωγές της 
Σενεγάλης είναι οι ξηροί καρποί και 
τα ψάρια.

Η Σενεγάλη βρίσκεται στη 
δυτικότερη άκρη της αφρικανικής 
ηπείρου.

Στη Σενεγάλη μπορείς να 
συναντήσεις κατσίκες, γαϊδουράκια 
και πρόβατα τόσο συχνά όσο 
την Ελλάδα συναντάς γάτες και 
σκύλους.
 
Η Σενεγάλη είναι μια από τις 
χώρες που βιώνουν πιο έντονα την 
κλιματική αλλαγή, καθώς η αύξηση 
της στάθμης της θάλασσας έχει 
επηρεάσει σημαντικά τα παράλιά 
της, αλλά και αρκετά νησιά που 
ανήκουν σε εκείνη.

Στη Σενεγάλη οι καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις καταστρέφονται από την 
εισχώρηση των θαλασσίων υδάτων.

Στη Σενεγάλη θα βρεις ένα πολύ 
ιδιαίτερο δέντρο που λέγεται 
μπαομπάμπ, όπου συχνά αναφέρεται 
ως «Δέντρο της ζωής». Αποθηκεύει 
μεγάλες ποσότητες νερού και 
μπορεί να αξιοποιηθεί σε περιόδους 
ξηρασίας.

H Σενεγάλη, είναι μία χώρα 
που βασίζει την οικονομική της 
δραστηριότητα στη γεωργία και στην 
αλιεία, με το 52% του πληθυσμού να 
ζει σε παράκτιες περιοχές.

Λόγω των έντονων φαινομένων 
της κλιματικής αλλαγής, 
πολλοί άνθρωποι μένουν χωρίς 
απασχόληση και αναγκάζονται να 
μεταναστεύσουν.
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