ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
EAT4Change: Κινητοποιώντας τους νέους προς μια βιώσιμη διατροφή

Είσαι συμμέτοχος στη λύση τώρα!
Η ομάδα σου θα κινητοποιήσει συνομηλίκους σας να υιοθετήσουν βιώσιμη διατροφή. Τα
βήματα που περιγράφονται εδώ θα σας καθοδηγήσουν στο ταξίδι σας, είτε αυτό είναι
δράση, είτε εκστρατεία ή συνδυασμός και των δυο. Θα σας δώσει τη δομή που χρειάζεστε
για να κάνετε τα μαγικά σας! Ανυπομονούμε να δούμε τα αποτελέσματα!

Πού είμαι τώρα;
Δραστηριότητα 1 στην ομάδα
Πρώτη εργασία των μελών της νεοσύστατης ομάδας είναι να
καταγράψουν και να κατανοήσουν τις διατροφικές συνήθειες των
συμμαθητών τους, καθώς και να συζητήσουν για τις προτεραιότητες
και τη στάση τους όσον αφορά τις διατροφικές επιλογές τους, ειδικά
για την κατανάλωση κρέατος.

Οι ερευνητές

60 λ. προετοιμασία
1-2 εβδομάδες για την
έρευνα
60-120 λ. ανάλυση
αποτελεσμάτων

Με επίβλεψη/στήριξη από
τον εκπαιδευτικό

Τα μέλη της ομάδας θα σχεδιάσουν μια σύντομη έρευνα όπως αυτή
εδώ και θα τη μοιραστούν με τους συμμαθητές τους (στο επίπεδο της
τάξης και του σχολείου), είτε διαδικτυακά είτε με γραπτά
ερωτηματολόγια.
Προτρέψτε τους μαθητές να δημιουργήσουν τη δική τους έρευνα, να
τη δοκιμάσουν πρώτα οι ίδιοι και να αρχίσουν να τη χρησιμοποιούν
ως εργαλείο ευαισθητοποίησης στο σχολείο τους. (Το μήνυμα που θα
εκφράζει είναι ότι το φαγητό που επιλέγουμε να βάζουμε στο πιάτο
μας έχει ευρύτερες επιπτώσεις στον πλανήτη και όχι μόνο στην υγεία
μας.)

Ομάδα και σχολική
κοινότητα

Το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να περιλαμβάνει ερωτήσεις τόσο για
τις διατροφικές επιλογές και προτιμήσεις, την ποσότητα και
συχνότητα της κατανάλωσης κρέατος κ.λπ. όσο και για τους
παράγοντες που μας επηρεάζουν. Ποιο είναι το προφίλ του μέσου
μαθητή; Τι επηρεάζει τις επιλογές του; Τι θεωρεί ότι τον εμποδίζει να
υιοθετήσει μια διατροφή που βασίζεται περισσότερο στις φυτικές
τροφές;

Επιστήμη, μαθηματικά,
υπολογιστές, αγωγή του
πολίτη

Ανάλυσέ το

Δείγμα έρευνας

Αφού η ομάδα συλλέξει τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι ώρα να
τα αναλύσει. Η ομάδα θα χαρτογραφήσει το επίπεδο αναφοράς και
θα αναγνωρίσει τις τάσεις και τα προβληματικά σημεία. Θα πρέπει να
καταγραφεί η τρέχουσα κατάσταση κατανάλωσης κρέατος, καθώς και
ο βαθμός συμμόρφωσης με τους Εθνικούς Διατροφικούς Οδηγούς.
Η ανάλυση του δεύτερου μέρους της έρευνας (παράγοντες-κίνητρα,
εμπόδια κ.λπ.) θα βοηθήσουν την ομάδα να αποφασίσει τις δράσεις
ή/και τα μέσα και τα μηνύματα της καμπάνιας στις δραστηριότητες
που ακολουθούν.

Πού θέλω να φτάσω;
Δραστηριότητα 2 στην ομάδα

Στοχεύουμε όλο και πιο ψηλά (ή μήπως με μέτρο;)

60 λ.

Με επίβλεψη/στήριξη από
τον εκπαιδευτικό

Τα μέλη της ομάδας πρέπει να αναρωτηθούν: Τι θέλουμε να
πετύχουμε; Ποιοι είναι οι στόχοι μας; Θα πρέπει να θέσουν στόχους
που μπορούν να πετύχουν, αλλά χωρίς να συμβιβάζονται με πολύ
χαμηλές προσδοκίες. Ίσως να είναι καλύτερα να επικεντρώσουν όλες
τις δυνάμεις τους σε μια συγκεκριμένη πορεία με την οποία θεωρούν
ότι μπορούν να αλλάξουν ορισμένα πράγματα, αντί να αναλωθούν σε
μια καμπάνια ευρείας κλίμακας με πολλούς στόχους.
Αν και δεν θα αποφασίσουν ακόμα ποια θα είναι η καλύτερη τακτική,
θα πρέπει να θέσουν στόχους ανάλογα με τους πόρους που διαθέτουν
(πλήθος ατόμων, χρόνο, χρήματα, άδειες κ.λπ.).

Μέτρησέ το
—

Ομάδα και σχολική
κοινότητα
Φυσικές επιστήμες, αγωγή
του πολίτη

Στη συνέχεια, η ομάδα θα πρέπει να θέσει μερικούς μετρήσιμους
στόχους (π.χ. η καμπάνια ευαισθητοποίησής μας να προσεγγίσει ένα
τάδε ποσοστό μαθητών του σχολείου, να αναρτήσουμε Χ αριθμό
μηνυμάτων στον ιστότοπο ή το ιστολόγιο του σχολείου και να
προσεγγίσουμε Ψ πλήθος μαθητών, να πετύχουμε ένα τάδε ποσοστό
μείωσης της κατανάλωσης κρέατος στα σνακ που καταναλώνουν οι
μαθητές στο σχολείο, να πετύχουμε μια τάδε ποσοστιαία αύξηση στις
επιλογές σνακ που προσφέρει το σχολικό κυλικείο κ.λπ.).
Η ομάδα θα πρέπει να λάβει μια εμπεριστατωμένη απόφαση,
ανάλογα με το επίπεδο αναφοράς που έχει αναδείξει η έρευνα των
συμμαθητών τους. Δεν είναι ρεαλιστικοί στόχοι π.χ. το να
υιοθετήσουν όλοι οι μαθητές του σχολείου χορτοφαγική ή βίγκαν
διατροφή, όταν τώρα το ποσοστό χορτοφάγων είναι 10%. Θα
μπορούσε, όμως, να τεθεί ως στόχος μια αύξηση αυτού του αριθμού
κατά 50% ή μια μείωση της κατανάλωσης κρέατος εντός του σχολείου
κατά 10-20 ή ακόμα και 50%.

Πώς θα φτάσω εκεί που θέλω;
Δραστηριότητα 3 στην ομάδα

Δελτίο θυέλλης: καταιγισμός ιδεών

90 λ.

Με επίβλεψη/στήριξη από
τον εκπαιδευτικό
Τεχνικές καταιγισμού ιδεών
Τεχνικές αξιολόγησης
Τεχνική χαρτοπετσέτας ιδεών

Ομάδα

Γλώσσα, αγωγή του πολίτη

Πρώτο βήμα: αποκλίνουμε. Η ομάδα συσκέπτεται για ανταλλαγή
απόψεων και τα μέλη της μοιράζονται μεταξύ τους ιδέες για το πώς
μπορούν να φτάσουν από το σημείο Α (την τωρινή κατάσταση, όπως
ορίζεται στην Δραστηριότητα 1) στο σημείο Β (τον στόχο της ομάδας,
όπως ορίζεται στην Δραστηριότητα 2). Στόχος είναι να εκφραστούν
όσες περισσότερες ιδέες γίνεται, χωρίς να κριτικάρονται, και να
συμπεριλαμβάνονται ακόμα και οι πιο τρελές και ριζοσπαστικές ιδέες.
Να μην αποκλείεται καμία ιδέα και να διευρύνει η μία το σκεπτικό της
άλλης. Για τεχνικές καταιγισμού ιδεών, ανατρέξτε εδώ. Η ομάδα θα
βρει σίγουρα μια μέθοδο που θα της ταιριάζει, όπως το να εκφράζει
το κάθε μέλος με τη σειρά τις ιδέες του, να τις σημειώνει σε ένα χαρτί
που θα περνάει στο επόμενο μέλος ή να μοιράζονται όλοι (αρχικά) τις
χειρότερες ιδέες που μπορούν να σκεφτούν!

Ξεχωρίζουμε την ήρα από το στάρι
Στη συνέχεια: συγκλίνουμε. Η ομάδα πρέπει πλέον να ομαδοποιήσει
τις παρόμοιες ή αλληλοσυμπληρωματικές ιδέες και να τις αξιολογήσει
ανάλογα με τον πιθανό τους αντίκτυπο και το πόσο εφαρμόσιμες
είναι. Για τεχνικές αξιολόγησης ιδεών, ανατρέξτε εδώ.

Ιδέες στη χαρτοπετσέτα (ή, στην περίπτωσή μας, στο
τραπεζομάντιλο).
Τώρα που επιλέχθηκε η ιδέα που ξεχωρίζει περισσότερο, έφτασε η
στιγμή να την αναλύσουμε, να την εξερευνήσουμε περαιτέρω και να
περιγράψουμε τα βήματα που περιλαμβάνει. Ποια συγκεκριμένη
ανάγκη ικανοποιεί, τι μήνυμα εκφράζει, ποιος θα είναι ο μηχανισμός
της; Διαθέτει η ομάδα τα μέσα που χρειάζονται για την εφαρμογή της;
Μήπως θα χρειαστεί συμμάχους ή συνεργάτες; Με ποια μέσα και
τρόπους θα υλοποιηθεί η δράση ή η καμπάνια; Ποια είναι τα
εναρκτήρια και καταληκτικά της σημεία;

Από τα λόγια στην πράξη!
Δραστηριότητα 4 στην ομάδα

Βάζοντας ψηλά τον πήχη

30 λ.

Με επίβλεψη/στήριξη από
τον εκπαιδευτικό

—

Πριν προσπαθήσουν τα μέλη της ομάδας να πείσουν άλλους
ανθρώπους να αλλάξουν τις διατροφικές τους συνήθειες, καλό είναι
να αρχίσουν με τις δικές τους. Η ομάδα μπορεί να δώσει μια
υπόσχεση να υιοθετήσει 100% μεσογειακή διατροφή, να μην τρώει
κρέας τις Δευτέρες, να μειώσει στο μισό την κατανάλωση κρέατος ή
ακόμα και να περάσει σε πλήρως χορτοφαγική διατροφή. Όμως, κάθε
μέλος θα πρέπει να αποφασίσει ποιοι θα είναι οι δικοί του
διατροφικοί στόχοι, ανάλογα με τις τωρινές του διατροφικές
συνήθειες, τη θέληση και τις φιλοδοξίες του.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει τη
διαφορά. Κάνουμε όλοι μας πολλές φορές την ημέρα σημαντικές
επιλογές για το τι τρώμε. Ας γίνουμε μέρος της λύσης!
Για να το πούμε απλά: Είναι πολύ σημαντικό το τι βάζουμε στο πιάτο
μας. Η πιο σημαντική συμβουλή είναι η εξής: Τρώμε κυρίως λαχανικά,
φρούτα και όσπρια, και μειώνουμε το κρέας και τα γαλακτοκομικά
προϊόντα.

Ομάδα

Υποσχέσεις που κρατάμε
Αγωγή του πολίτη

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να υποσχόμαστε ή και να δεσμευόμαστε και
πρέπει να σεβόμαστε τις προσωπικές επιλογές και προτιμήσεις των
άλλων. Η ομάδα μπορεί να κάνει μια ομόφωνη υπόσχεση ή να
μοιραστεί κάθε μέλος της τη δική του υπόσχεση με την ομάδα.
Εναλλακτικά, κάθε μέλος μπορεί να γράψει την υπόσχεσή του σε ένα
χαρτί και να το βάλει σε ένα βάζο όπου θα παραμείνει κρυφό, αλλά ο
ίδιος ο μαθητής θα γνωρίζει και θα θυμάται την υπόσχεση. Εξαρτάται
από την ομάδα το να αποφασίσει ποια πορεία θα ακολουθήσει.
Όμως, πριν προχωρήσει στην υλοποίηση της καμπάνιας ή της
ενέργειας, κάθε μέλος της θα πρέπει να ξεκινήσει με τη δική του
προσωπική συνεισφορά στην υγεία του πλανήτη.

Ώρα για δράση!
Δραστηριότητα 5 στην ομάδα

Πιάνουμε δουλειά!

Άγνωστη, ανάλογα με τη
δράση. Συνήθως, 1
εβδομάδα έως 1 μήνας
προετοιμασία και 1 ημέρα
έως αρκετοί μήνες
υλοποίησης.

Με επίβλεψη/στήριξη από
τον εκπαιδευτικό

Ανατρέχοντας στα βήματα και το σχέδιο δράσης που αποφάσισαν να
ακολουθήσουν στην Δραστηριότητα 3, τα μέλη της ομάδας
αναλαμβάνουν τώρα διαφορετικές εργασίες. Ανάλογα με το σχέδιο
δράσης, μπορεί να υπάρχει μια υποομάδα περιεχομένου, μια
υποομάδα σχεδίασης και μια υποομάδα επικοινωνίας για την
καμπάνια ή να καθοριστούν διαφορετικοί ρόλοι και θέσεις για τις
δράσεις που έχουν σχεδιαστεί. Σε αυτήν τη φάση γίνεται η
περισσότερη δουλειά, αλλά τα μέλη της ομάδας τότε παίρνουν και την
περισσότερη ικανοποίηση, καθώς οι ιδέες που ήταν γραμμένες στο
χαρτί παίρνουν υλική υπόσταση και γίνονται πραγματικότητα.

Φώτα, κάμερα, πάμε!

Διάφορα, από χαρτιά και
μαρκαδόρους μέχρι ψηφιακές
πλατφόρμες, μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και συνταγές

Η προετοιμασία τελείωσε και η ομάδα υλοποιεί τις δράσεις ή ξεκινάει
την καμπάνια. Φροντίστε να επιλέξετε την πιο κατάλληλη χρονική
στιγμή για τη σχολική κοινότητα και να αξιοποιήσετε στο έπακρο
συμπράξεις και συνεργασίες.

Ομάδα και σχολική
κοινότητα

Αν δεν καταγραφεί, είναι σαν να μην έγινε!

Υπολογιστές, αγωγή του
πολίτη

Βγάλτε φωτογραφίες και βίντεο των δράσεών σας, φυλάξτε έντυπα
υλικά, κατεβάστε στοιχεία από το Google Analytics. Και μην ξεχάσετε
να ανεβάσετε τη δράση σας στην πλατφόρμα νέων i-eat4change!

Πώς τα πήγα;
Δραστηριότητα 6 στην ομάδα
Χτυπήσαμε διάνα;
Η δράση ή καμπάνια της ομάδας υλοποιήθηκε και είναι πλέον ώρα να
παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα και να αξιολογήσουμε τον
αντίκτυπο που είχε. Πέτυχε τους στόχους της Δραστηριότητας 2;
Είχαν τεθεί σωστά οι αρχικοί στόχοι ή μήπως η ομάδα είχε
υπερβολικά υψηλές προσδοκίες;

Τι μάθαμε
60 λ. προετοιμασία
1-2 εβδομάδες για την
έρευνα
60-120 λ. ανάλυση
αποτελεσμάτων

Με επίβλεψη/στήριξη από
τον εκπαιδευτικό

Τι πήγε καλά και τι όχι; Έμαθε κάτι η ομάδα από την όλη διαδικασία;
Μπορεί η ενέργεια ή η καμπάνια να προσαρμοστεί και να
επαναληφθεί, αφότου γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις;
Τι μάθαμε; Μπορούμε να εφαρμόσουμε όσα μάθαμε σε άλλες δράσεις
ή έργα που μπορεί να αναλάβουμε στο μέλλον; Τι μάθαμε ως ομάδα
και τι ως άτομα; Μοιραστείτε όσα μάθατε με ολόκληρη την τάξη.

Μέτρησε το πάλι!
Αρχική έρευνα (από την
Ομάδα)
Νέα έρευνα (από την Ομάδα)

Ομάδα και σχολική
κοινότητα
Επιστήμη, γλώσσα,
υπολογιστές, αγωγή του
πολίτη

Επιστρέψτε στην Δραστηριότητα 1 και εξετάστε τα αποτελέσματα της
έρευνας. Ετοιμάστε μια νέα έρευνα που θα μετράει τον αντίκτυπο που
είχε η δράση/καμπάνια της ομάδας. Προσπαθήστε να κρατήσετε όσες
περισσότερες από τους αρχικούς δείκτες μπορείτε, ώστε η νέα έρευνα
να σας παρέχει άμεσα αποτελέσματα. Ποια είναι η τρέχουσα
κατάσταση της κατανάλωσης κρέατος; Έχει μειωθεί σε σχέση με την
αρχή της δράσης; Ποιες άλλες τάσεις έχουν καταγραφεί;
Η ομάδα μπορεί να συμπεριλάβει ερωτήσεις που μετρούν την
ευαισθητοποίηση ή/και τη γνώση που έχει αποκτήσει η σχολική
κοινότητα ως αποτέλεσμα της δράσης/καμπάνιας. Μπορεί, μάλιστα,
να θέλει να αξιολογήσει χωριστά τις δράσεις, τις εκδηλώσεις, τα
μηνύματα ή το επικοινωνιακό υλικό της δράσης/καμπάνιας.
Μελετήστε τα αποτελέσματα και παρουσιάστε στην κοινότητα μια
αναφορά για τον αντίκτυπο που είχε η δράση/καμπάνια της ομάδας.
Η ομάδα μπορεί επίσης να θελήσει να συγκεντρώσει περισσότερες
πληροφορίες όσον αφορά τον αντίκτυπο και την επακόλουθη αλλαγή
συμπεριφοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, οι ημιδομημένες
συνεντεύξεις ή οι ομάδες έρευνας είναι πιο κατάλληλοι μέθοδοι.
Είναι μεν πιο χρονοβόρες, αλλά τα δεδομένα
ποιοτικής μορφής θα βοηθήσουν την ομάδα να
ερμηνεύσει τα αποτελέσματα της έρευνας.

Ποιος θα ήθελες να το μάθει;
Δραστηριότητα 7 στην ομάδα

60 λ. προετοιμασία
Συνεχιζόμενη δράση

Με επίβλεψη/στήριξη από
τον εκπαιδευτικό

Από στόμα σε στόμα
Ελπίζουμε η δράση/καμπάνια της Ομάδας να ήταν πετυχημένη. Σε
αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να κρατηθεί μυστικό. Βρείτε
συνεργάτες για να διευρύνετε την κλίμακά της, πρεσβευτές του
μηνύματος που εκφράστηκε και των μέσων που ετοιμάστηκαν,
διαδώστε τα νέα σε όλη τη σχολική κοινότητα και ακόμα παραπέρα.
Συνεργαστείτε με άλλα σχολεία, βάλτε τη γειτονιά σας στο πνεύμα και
βοηθήστε άλλους να συνεχίσουν το έργο σας!

πλατφόρμα i-eat4change

Τελικά τι καταφέρατε;
Ομάδα

Υπολογιστές, αγωγή του
πολίτη

Ο καλύτερος τρόπος να πείσετε κάποιον να δοκιμάσει κάτι καινούριο
είναι να του δείξετε ότι έχει αποτέλεσμα. Μοιραστείτε τα
αποτελέσματα που έχει καταγράψει και αξιολογήσει η ομάδα,
μοιραστείτε τα όσα μάθατε, μετατρέψτε το σχολείο σας σε ένα
παράδειγμα καλής πρακτικής για ολόκληρο το δίκτυο EAT4Change και
την πλατφόρμα i-eat4change.

Πολίτες του σχολείου, της χώρας, του κόσμου
Τώρα έφτασε η στιγμή να δικτυωθείτε με άλλες ομάδες από το
σχολείο σας ή από άλλα σχολεία, από τη χώρα σας ή από άλλες χώρες.
Το πιο πολύτιμο μάθημα είναι η ανταλλαγή εμπειριών, η παρουσίαση
καλών πρακτικών και η ανταλλαγή γνώσης σχετικά με το τι είχε
αποτέλεσμα και τι όχι. Με τη δικτύωση μπορεί να πολλαπλασιαστεί ο
αντίκτυπος της κάθε ομάδας!

