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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ BAKHITA

Χρησιμοποιήστε το παρόν φυλλάδιο διδασκαλίας για 
να διδάξετε στους μαθητές τις εμπειρίες εκτοπισμένων 
ατόμων.

Το παρόν μάθημα είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 12 
ετών και άνω και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιο-
δήποτε γνωστικό αντικείμενο με το οποίο παρουσιάζει 
ενδεχομένως συνάφεια.

Μαθησιακοί στόχοι

1) Κατανόηση των λόγων για τους οποίους παιδιά και οι 
οικογένειές τους εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, κα-
θώς και των προκλήσεων που ενδέχεται να αντιμε-
τωπίσουν, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της 
εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε τρόφιμα.

2) Κατανόηση του ποιος παρέχει βοήθεια στα παιδιά και 
με ποιον τρόπο.

Διάρκεια
20-30 λεπτά.

Απαραίτητο υλικό

Εκτυπώσεις της ιστορίας της Bakhita, ένα αντίτυπο για 
κάθε μαθητή.

Ένας πίνακας με αφαιρούμενες σελίδες χαρτιού ή ένας 
μαυροπίνακας για την καταγραφή ιδεών και θεμάτων 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην τάξη.

Υπολογιστής με συσκευή προβολής/διαδραστικός πίνα-
κας με σύνδεση στο διαδίκτυο για την προβολή βίντεο 
και άλλου διαδικτυακού υλικού που συνδέεται με το 
εκπαιδευτικό πακέτο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρούσα περιπτωσιο-
λογική μελέτη στην τάξη ή σε μια μικρότερη ομάδα.
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ΟΔΗΓΙΕΣ
1) Εκτυπώστε την ιστορία της Bakhita και τις πληροφορίες 

για το Νότιο Σουδάν και βεβαιωθείτε ότι κάθε μαθητής 
στην τάξη/ομάδα έχει ένα αντίτυπο.

2) Ζητήστε από τους μαθητές να διαβάσουν την ιστορία 
της Bakhita καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με την 
κατάσταση στο Νότιο Σουδάν. Μπορούν να κρατήσουν 
σημειώσεις αν θέλουν.

3) Αφήστε την τάξη/την ομάδα να συζητήσει τις ερωτήσεις 
στο τέλος της παρούσας περιπτωσιολογικής μελέτης. 
Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται προτεινόμενες 
απαντήσεις στις ερωτήσεις και προτεινόμενοι 
σύνδεσμοι και βίντεο προς διερεύνηση.

4) Ζητήστε από την ομάδα να συζητήσει τα εξής: 
Φανταστείτε ότι εργάζεστε για την ΕΕ και ότι πρέπει να 
σκεφτείτε τρόπους στήριξης ατόμων που εγκατέλειψαν 
τα σπίτια τους.  Σε τι είδους στήριξη θα δίνατε 
προτεραιότητα;

5) Τοποθετήστε έναν χάρτη ή μια υδρόγειο μπροστά στους 
μαθητές/στην ομάδα. Μάθετε από πού προέρχεται η 
Bakhita και ζητήστε από τους μαθητές να εντοπίσουν 
το Νότιο Σουδάν στον χάρτη. 

6) Ζητήστε από ένα άτομο ή την ομάδα να παρουσιάσει 
την περιπτωσιολογική μελέτη στην υπόλοιπη 
τάξη, μεταξύ άλλων τι έμαθε από αυτήν και τις 
προτεραιότητες που θέτει για τους μετακινούμενους 
ανθρώπους.
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«Όταν δεν υπήρχαν γεύματα στο σχολείο, δεν τα πήγαινα 
πολύ καλά. Ήμουν 30ή στην τάξη. Τώρα που υπάρχει 
φαγητό, είμαι 10η, 9η ή ακόμη πιο ψηλά», λέει η Bakhita 
Immanuel. 

Είναι 16 ετών και ζει στην αυλή ενός καθεδρικού ναού 
στο Wau, στο Νότιο Σουδάν, με την οικογένειά της. Όταν 
αναζωπυρώθηκε η σύγκρουση το 2016, ολόκληρη 
η οικογένεια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι 
της. Η οικογένεια ζει σήμερα σε ένα αυτοσχέδιο σπίτι, 
κατασκευασμένο από λαμαρίνες και μουσαμάδες, ένα 
ανθεκτικό αδιάβροχο ύφασμα, πάνω σε έναν ξύλινο 
σκελετό. 

Κάθε πρωί ξυπνά στο κρεβάτι της —ένα ξύλινο πλαίσιο 
με πλεγμένο πλαστικό σχοινί ως στρώμα. Μερικές μέρες, 
πριν ξεκινήσει για το δημοτικό σχολείο θηλέων του Wau, 
η Bahkita πηγαίνει στην κουζίνα, η οποία βρίσκεται έξω 
από το σπίτι, για να φτιάξει τσάι και να φάει μαντάζι, ένα 

μικρό κομμάτι ψωμιού που μοιάζει με ντόνατ αλλά δεν 
έχει τρύπα στη μέση. Ορισμένα πρωινά δεν υπάρχει τσάι 
ούτε μαντάζι γιατί η οικογένεια δεν έχει την οικονομική 
δυνατότητα. Άφησαν τα πάντα όταν εγκατέλειψαν το 
σπίτι τους και δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα.

Το Νότιο Σουδάν είναι η νεότερη χώρα στον κόσμο και 
κέρδισε την ανεξαρτησία του το 2011. Μόλις δύο χρόνια 
αργότερα ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος που εκτόπισε 
πάνω από τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους. Οι μισοί 
κατέφυγαν σε γειτονικές χώρες, ενώ οι υπόλοιποι 
εκτοπίστηκαν εντός του Νοτίου Σουδάν —όπως η 
οικογένεια της Bakhita. Το 2018 οι αντιμαχόμενες 
πλευρές υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία που άνοιξε 
τον δρόμο για πολιτική μετάβαση και παρατεταμένη 
ειρήνη. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να μην 
έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους και 2,2 εκατομμύρια 
πολίτες του Νοτίου Σουδάν είναι πρόσφυγες στο Σουδάν, 
την Αιθιοπία, την Ουγκάντα, την Κένυα και τη Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ). Άλλα 1,6 εκατομμύρια 
άτομα παραμένουν εκτοπισμένα στο Νότιο Σουδάν. 
Λόγω της σύγκρουσης, το 1/3 των σχολείων στο Νότιο 
Σουδάν δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν. Έχουν 
υποστεί ζημιές, έχουν καταστραφεί, χρησιμοποιούνται 
ως στρατώνες ή ως καταφύγια. 2,8 εκατομμύρια παιδιά 
είναι εκτός σχολείου, αριθμός που υπερβαίνει το 70 % 
των παιδιών σχολικής ηλικίας.

«Όταν δεν υπάρχει φαγητό, αισθάνεσαι 
κούραση και όταν φτάνεις στο σχολείο, 
δεν έχεις κανένα ενδιαφέρον για μάθηση, 
θέλεις απλώς να φύγεις από την τάξη ή 
θέλεις να φύγει ο δάσκαλος από την τάξη 
και να σε αφήσει να μην κάνεις τίποτα.»

Η Bakhita φοιτά στην 8η τάξη της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, δηλαδή βρίσκεται στο τελευταίο έτος πριν 
από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εξελέγη επίσης 
εκπρόσωπος των μαθητών, τίτλος για τον οποίο είναι 
υπερήφανη και αντικατοπτρίζει τα καλά αποτελέσματά 
της στο σχολείο. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε συνεργασία με την UNICEF 
στηρίζουν το σχολείο με σχολικά βιβλία, φορητούς 
υπολογιστές, στυλό και σακίδια. Οι εκπαιδευτικοί 
υποστηρίζονται επίσης με διδακτικό υλικό και κατάρτιση. 
Ωστόσο, όταν η ΕΕ και η UNICEF συνειδητοποίησαν ότι 
αυτό δεν ήταν αρκετό διότι τα παιδιά δεν μπορούσαν να 
συγκεντρωθούν στην τάξη λόγω πείνας, συνεργάστηκαν 
με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) για να 
υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα σχολικών γευμάτων και 
κάθε μέρα οι μαθητές λαμβάνουν ένα ζεστό γεύμα για 
μεσημεριανό.

«Το σημερινό γεύμα είναι φασόλια και σόργο, ένας 
σπόρος δημητριακών», λέει η Rosetta Joseph Anthony. 
Είναι μία από τους μάγειρες που ετοιμάζουν καθημερινά 
γεύματα για τα παιδιά. «Πρώτα πρέπει να καθαρίσουμε 
τα φασόλια και στη συνέχεια τα ψήνουμε για λίγο πάνω 
από τη φωτιά και προσθέτουμε το σόργο, αλάτι και λάδι. 
Στη συνέχεια, αφήνουμε το φαγητό να σιγοβράσει μέχρι 
να είναι έτοιμο.»

«Μου δίνει ενέργεια για να συγκεντρωθώ στην τάξη. 
Όταν ο καθηγητής διδάσκει, καταλαβαίνω το μάθημα και 
τώρα βλέπω τις επιδόσεις μου να βελτιώνονται», λέει η 
Bakhita.

Η Bakhita τρώει φαγητό στο σχολείο με μια συμμαθήτριά της.  
Φωτογραφία: UNICEF Νότιο Σουδάν/ Gonzalez Farran

Η Bakhita και η μητέρα της ετοιμάζουν φαγητό έξω από την 
προσωρινή κατοικία τους στο Wau. Φωτογραφία: UNICEF Νότιο 
Σουδάν/ Gonzalez Farran

Η Rosetta ετοιμάζει φασόλια και σόργο σε μεγάλα καζάνια πάνω από 
φωτιά. Φωτογραφία: UNICEF Νότιο Σουδάν/ Gonzalez Farran
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Προκειμένου τα σχολικά γεύματα να έχουν μεγαλύτερη 
ποικιλία και τα παιδιά να ενημερώνονται για τη σημασία 
της σωστής διατροφής, το εν λόγω πρόγραμμα εισήγαγε 
επίσης την κηπουρική στο πρόγραμμα μαθημάτων. 
Το σχολείο έχει τον δικό του κήπο όπου οι μαθητές 
καλλιεργούν λαχανικά. Οι μπάμιες (λαχανικό), οι 
ντομάτες και οι μελιτζάνες καταλήγουν σε γεύματα, 
και οι μαθητές μπορούν επίσης να μεταφέρουν τις 
δεξιότητές τους στο σπίτι τους για να βελτιώσουν τη 
διατροφική κατάσταση της οικογένειάς τους.

«Θέλω να γίνω γιατρός ώστε να μπορώ να βοηθήσω 
τα νεότερα αδέρφια μου που ακόμα μεγαλώνουν», 
καταλήγει η Bakhita.
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Σχετικά με το Νότιο Σουδάν 

Έπειτα από δεκαετίες πολέμου για ανεξαρτησία από το 
Σουδάν, το Νότιο Σουδάν κέρδισε την ανεξαρτησία του 
στις 9 Ιουλίου 2011. 

Αυτό καθιστά το Νότιο Σουδάν τη νεότερη χώρα στον 
κόσμο. Το Νότιο Σουδάν είναι τεράστιο, το μέγεθός του 
είναι σχεδόν ίδιο με της Γαλλίας, αλλά έχει μόνο 12 
εκατομμύρια κατοίκους. 

Η μεγαλύτερη πόλη είναι η πρωτεύουσα Τζούμπα, αλλά 
πάνω από το 80 % του πληθυσμού ζει σε αγροτικές 
περιοχές. Το Νότιο Σουδάν έχει νεανικό πληθυσμό. Το 
70 % του πληθυσμού είναι 30 ετών και κάτω. Το 54 % 
είναι κάτω των 18 ετών. 

Η χώρα είναι ηπειρωτική, δηλαδή δεν διαθέτει 
ακτογραμμή, αλλά υπάρχουν πολλοί ποταμοί, 
συμπεριλαμβανομένου του διάσημου ποταμού Νείλου. 
Το Νότιο Σουδάν έχει πολλές φυλές και οι άνθρωποι 
μιλούν πάνω από 60 διαφορετικές γλώσσες. Μόλις 

δύο χρόνια αφού η χώρα κέρδισε την ανεξαρτησία 
της, ξεκίνησε εμφύλιος πόλεμος και πάνω από 4 
εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 
τα σπίτια τους. 

Ορισμένοι ζουν ως πρόσφυγες σε γειτονικές χώρες· 
άλλοι ζουν σε προσωρινές κατοικίες στο Νότιο Σουδάν 
—όπως η Bakhita. 

Το Νότιο Σουδάν έχει υψηλά επίπεδα φτώχειας και 
πλήττεται από υψηλή επισιτιστική ανασφάλεια και 
έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες όπως καθαρό 
νερό, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση —και 
τούτο παρά το γεγονός ότι η χώρα είναι πλούσια σε 
φυσικούς πόρους, όπως πετρέλαιο και ορυκτά, και έχει 
γόνιμο έδαφος
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1) Ποιες είναι οι συνέπειες της μη φοίτησης των 

παιδιών σε σχολείο και της μη πρόσβασής τους στην 
εκπαίδευση; 

2) Τι κάνουν τα παιδιά αντί να πηγαίνουν σχολείο; 

3) Σε μια περιοχή συγκρούσεων, φανταστείτε ποιοι είναι 
οι λόγοι για τους οποίους τα παιδιά δεν πηγαίνουν 
σχολείο.

4) Ποια είναι η σχέση μεταξύ σωστής διατροφής και 
εκπαίδευσης;

5) Τι πιστεύετε για τη στήριξη που παρέχουν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η UNICEF σε παιδιά και 
οικογένειες στο πλαίσιο αυτού του έργου; Έχετε 
άλλες ιδέες σχετικά με τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να υποστηριχθούν τα παιδιά σε περιοχές 
συγκρούσεων;

Πρόσθετο υλικό:
• Βίντεο της ιστορίας της Bakhita  

https://www.youtube.com/watch?v=8IBNSClOhOA

• Βίντεο άλλου κοριτσιού από περιοχή συγκρούσεων της 
οποίας η εκπαίδευση διακόπηκε (https://audiovisual.
ec.europa.eu/en/video/I-204043?lg=EN)

• Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Νότιο Σουδάν (https://
ec.europa.eu/trustfundforafrica/region/horn-africa/
south-sudan_en)

• Περισσότερες πληροφορίες για τα παιδιά στο Νότιο 
Σουδάν: www.unicef.org/southsudan

• Περισσότερες πληροφορίες για τους εκτοπισμένους 
εντός και γύρω από το Νότιο Σουδάν: https://www.
unhcr.org/south-sudan.html

© UNHCR
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ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

1) Ποιες είναι οι συνέπειες της μη φοίτησης των 
παιδιών σε σχολείο και της μη πρόσβασής τους 
στην εκπαίδευση; Πιθανές απαντήσεις: έλλειψη 
μελλοντικών ευκαιριών απασχόλησης, μεγαλύτερη 
ευπάθεια στη βία (άεργοι νέοι), συμπεριλαμβανομένης 
της έκθεσης σε εξτρεμιστικές ή βίαιες ομάδες, 
πιθανή υποβολή σε παιδική εργασία ή γάμο παιδιών, 
μεγαλύτερη έκθεση σε έμφυλη βία, υποβάθμιση της 
υγείας και της ευημερίας (μη δυνατότητα ανάγνωσης ή 
γραφής, έλλειψη γνώσεων σχετικά με τα δικαιώματα), 
έλλειψη κοινωνικού δικτύου (φίλοι)

2) Τι κάνουν τα παιδιά αντί να πηγαίνουν σχολείο; 
Πιθανές απαντήσεις: οικιακές εργασίες, αεργία, ανάμειξη 
με ναρκωτικά, συμμετοχή σε συμμορίες, παιδική 
εργασία.

3) Σε μια περιοχή συγκρούσεων, φανταστείτε ποιοι 
είναι οι λόγοι για τους οποίους τα παιδιά δεν 
πηγαίνουν σχολείο. Πιθανές απαντήσεις: οικονομικά 
μέσα, η πρόσβαση στο σχολείο είναι δύσκολη λόγω 
των συγκρούσεων, έλλειψη κινήτρων από τους γονείς, 

οι γονείς χρειάζονται υποστήριξη στο σπίτι (οικιακές 
εργασίες ή γεωργικές εργασίες, για παράδειγμα), μη 
φοίτηση των κοριτσιών στο σχολείο λόγω πολιτισμικών 
πρακτικών· τα παιδιά εξαναγκάζονται να συμμετέχουν 
σε ένοπλες ομάδες.

4) Ποια είναι η σχέση μεταξύ σωστής διατροφής 
και εκπαίδευσης; Πιθανή απάντηση: ικανότητα 
συγκέντρωσης, καλύτερη συγκέντρωση, λιγότερες 
έγνοιες

5) Τι πιστεύετε για τη στήριξη που παρέχουν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η UNICEF σε παιδιά και 
οικογένειες στο πλαίσιο αυτού του έργου; Έχετε 
άλλες ιδέες σχετικά με τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να υποστηριχθούν τα παιδιά σε περιοχές 
συγκρούσεων; Πιθανή απάντηση: Τα παιδιά σε 
περιοχές συγκρούσεων μπορούν να υποστηριχθούν, 
μεταξύ άλλων, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, 
ύδρευσης, υγιεινής και διατροφής, προγραμμάτων που 
προωθούν την ένταξη των προσφύγων, των κοριτσιών 
και των μειονοτήτων.
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