
«Κάθε άτοµο είναι σηµαντικό.
Κάθε άτοµο έχει έναν ρόλο να παίξει.

Κάθε άτοµο µπορεί να κάνει τη διαφορά!»

δρ. Τζέιν Γκούντολ

Το πρόγραµµα δράσης του Ινστιτούτου της δρ.Τζέιν Γκούντολ απευθύνεται σε νέους και παιδιά που θέλουν να αλλάξουν τον κόσµο. 

Γιατί το όνοµα Roots & Shoots (Ρίζες και Βλαστοί);
«Οι ρίζες βρίσκονται κάτω από το έδαφος και δηµιουργούν γερά θεµέλια. Οι βλαστοί φαίνονται πολύ αδύναµοι. Ωστόσο, στην 
προσπάθειά τους να βρουν το φως µπορούν να σπάσουν ακόµα και πέτρινους τοίχους. Φανταστείτε πως οι πέτρινοι τοίχοι είναι όλα 
τα προβλήµατα που έχουµε δηµιουργήσει στον πλανήτη µας. Χιλιάδες ρίζες και βλαστοί, χιλιάδες νέοι σε όλο τον κόσµο µπορούν να 
σπάσουν αυτούς τους τοίχους. Εµείς ΜΠΟΡΟΥΜΕ να κάνουµε τη διαφορά!»

δρ. Τζέιν Γκούντολ

Σχετικά µε το Roots & Shoots

 Η δρ. Τζέιν Γκούντολ και µία οµάδα  µαθητών 
της στην Τανζανία ίδρυσαν το Roots & Shoots 
λόγω της κοινής τους πίστης πως οι νέοι 
άνθρωποι έχουν να παίξουν έναν 
σηµαντικό ρόλο στη δηµουργία ενός 
ελπιδοφόρου µέλλοντος. Σήµερα, οι 
οµάδες Roots & Shoots δραστηριοποιούνται  
σε περισσότερες από 130 χώρες, αντλούν 
έµπνευση από τη δρ. Γκούντολ και δουλεύουν 
µαζί, υποστηρίζοντας το όραµά της για έναν 
καλύτερο κόσµο. 

To Roots & Shoots της δρ. Τζέιν Γκούντολ

∆ίνοντας δύναµη στους µαθητές

Το πρόγραµµα Roots & Shoots βασίζεται πάνω στην κληρονοµιά και το 
όραµα της δρ. Τζέιν Γκούντολ για να δώσει δύναµη και εφόδια στα χέρια νέων 
ανθρώπων, ώστε να δηµιουργήσουν πρακτικές λύσεις σε µεγαλές προκλήσεις. 

Για να µάθετε περισσότερα 
για το πώς να ξεκινήσετε 

το Roots & Shoots 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

rootsandshoots.org/getstarted

Ακολουθήστε τη δράση µας!
Facebook: Roots&Shoots Greece

Twitter: rsgreece
Email: rsgreece@janegoodall.org

Συνταγή επιτυχίας
Οι οµάδες R&S βρίσκονται σε όλο τον κόσµο 

και επιφέρουν θετικές αλλαγές! 
Είναι πολύ εύκολο να ξεκινήσετε 

τη δική σας εργασία! 

Πάρτε µέρος
Ενθουσιαστείτε! Μοιραστείτε την ιστορία 
της δρ. Γκούντολ ώστε να εµπνευστούν 

τα µέλη της οµάδας σας.

Χαρτογραφήστε 
Φτιάξτε έναν χάρτη της κοινότητάς σας. 

Έτσι θα εντοπίσετε προβλήµατα 
στα οποία µπορείτε να δώσετε λύσεις.

Αναλάβετε δράση
Βάλτε έναν στόχο για τη δράση σας 

και αναθέστε ρόλους µέσα στην οµάδα σας. 

Γιορτάστε
Ολοκληρώνοντας τη δράση σας, γιορτάστε 
τις αλλαγές που κάνατε στην κοινότητα σας!

Μοιραστείτε τη δράση σας στο  rootsandshoots.org! 

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ROOTS & SHOOTS ΜΕ ∆ΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ROOTSANDSHOOTS.ORG

www.janegoodall.org • www.rootsandshoots.org



ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ROOTS & SHOOTS ΜΕ ∆ΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ROOTSANDSHOOTS.ORG

www.janegoodall.org • www.rootsandshoots.org

Εργαλεία για εκπαιδευτικούς
Μέσα στην τάξη του Roots & Shoots 
Το Roots & Shoots παρέχει στους εκπαιδευτικούς πραγµατικά εργαλεία για να τους βοηθήσει 
να καλλιεργήσουν µαθησιακές δεξιότητες (όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβληµάτων, η 
συνεργατικότητα), ενώ παράλληλα βοηθά τους µαθητές να ευαισθητοποιηθούν 
και να αφιερωθούν στην κοινωνία και τον κόσµο γύρω τους.  
rootsandshoots.org/educators

Βάση δεδοµένων µε όλες τις εργασίες
Μάθετε περισσότερα για τις θετικές αλλαγές που επιφέρουν διάφορες οµάδες Roots & Shoots 
σε όλο τον κόσµο. Μέσα από τη βάση δεδοµένων δράσεων που έχουν δηµοσιευτεί µπορείτε να 
επικεντρωθείτε σε συγκεκριµένες χώρες ή ακόµα και σε συγκεκριµένες θεµατικές. 
rootsandshoots.org/projects/search

∆ωρεάν µάθηµα στο διαδίκτυο
Το µάθηµα Roots & Shoots που προσφέρεται στο διαδίκτυο µε τίτλο Turning Learners Into 
Leaders (Μετατρέποντας τους µαθητές σε καθοδηγητές) είναι καινοτόµο, βοηθά στην 
ανάπτυξη των επαγγελµατικών ικανοτήτων, προσφέρεται δωρεάν και είναι ανοιχτό προς όλους. 
Το µάθηµα διδάσκει στους συµµετέχοντες πώς να εντοπίζουν προβλήµατα και να εκτελούν µία 
εθελοντική δράση χρησιµοποιώντας το µοντέλο του προγράµµατος Roots & Shoots. 
rootsandshoots.org/onlinecourse

Πιστοποιητικό αναγνώρισης
Έαν η οµάδα Roots & Shoots που έχετε δηµιουργήσει, ολοκληρώσει επιτυχώς τρεις ή περισσότερες 
εργασίες σε µία χρονιά, µπορεί να επιλεγείτε ώστε να αποκτήσετε ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης, 
υπογεγραµµένο από την ίδια τη δρ. Τζέιν Γκούντολ! 
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Roots & Shoots για να µάθετε περισσότερα.
rootsandshoots.org/certificateofrecognition

Για δυνατότητα 
χρηµατοδότησης
της δράσης σας:

rootsandshoots.org
/minigrant

Παράδειγµα εργασίας:  
H σύγκρουση των κογιότ
Οι µαθητές της Γ΄ ∆ηµοτικού από το Ντένβερ (Κολοράντο) δούλεψαν µαζί 
ώστε να αναπτύξουν ένα σχέδιο δράσης για να βοηθήσουν την τοπική τους 
κοινότητα και τους υπόλοιπους µαθητές να συµβιώνουν µε ασφάλεια µε 
τον τοπικό πληθυσµό άγριων κογιότ. ∆ηµιούργησαν µία φιλική προς τα 
παιδιά σήµανση για το πώς να αντιδρούν µε ασφάλεια όταν δουν κογιότ. Τη 
σήµανση την τοποθέτησαν στα πάρκα, ενώ ταυτόχρονα έκαναν παρουσιάσεις 
σε νηπιαγωγεία για να δείξουν στα παιδιά πώς πρέπει να συµπεριφέρονται. 
Επιπλέον, παρουσίασαν τη δουλειά τους σε οµάδα µεγαλύτερων µαθητών 
και αντάλλαξαν εποικοδοµητικά σχόλια και νέες ιδέες για το πώς να 
διευρύνουν τις προσπάθειές τους. Τέλος, ένα από τα σχέδια που δηµιούργησαν 
χρησιµοποιήθηκε από τις τοπικές αρχές των πάρκων!


