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að fjölbreytni býr til
fallegasta veggteppið,
og við þurfum að skilja
að allir þræðirnir í
veggteppinu eru jafn
því hvaða litir þeir eru”
Maya Angelou
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gleðilegan þankadag - 22. febrúar 2020
Hvað er Þankadagurinn?
Þankadagurinn eða World Thinking Day er dagur alþjóðlegrar vináttu, þar sem
skátar út um allan heim koma saman til að láta í sér heyra um málefni sem
skiptir þá máli.
Haldið hefur verið upp á Þankadaginn á hverju ári síðan 1926. Hugmyndin varð
fyrst til þegar kvenskátar (Girl Guides og Girl Scouts) hittust í Bandaríkjunum
á fjórðu heimsráðstefnu WAGGGS sama ár. Þær voru sammála um að það ætti
að vera sérstakur dagur á hverju ári, tileinkaður öllum þeim sem eru hluti af
skátunum til að hugsa hvert til annars og lýsa þökkum og þakklæti.
22. febrúar, varð fyrir valinu þar sem sá dagur, er bæði afmælisdagur Lord
Baden-Powell, stofnanda skátahreyfingarinnar og konu hans, Olave BadenPowell, sem var World Chief Guide.

Hátíðarhöld Þankadags síðasta árs byrjaði ferðalag í gegnum þessi þrjú þemu:

LEIÐTOGAHÆFNI

FJÖLBREYTNI,
RÉTTSÝNI OG
INNGILDING

FRIÐARUPPBYGGING

Dagskrárpakkinn frá því í fyrra bjó til tækifæri fyrir skáta til að þróa með sér
leiðtogahæfni með því að kanna leiðtogalíkan WAGGGS. Dagskrárpakkinn í ár byggir
ofan á það þema og hjálpar okkur að sjá heiminn frá sjónarhorni annarra og tileinka
okkur réttsýni og hvernig við aukum inngildingu fyrir alla.
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Skátar meta og virða hver annan fyrir það sem þeir eru, án tilliti til
kynþáttar, þjóðernis, þjóðaruppruna, aldurs, getu, útlits eða reynslu.
Á þessum Þankadegi, og á hverjum degi, viðurkennum við hversu
mikilvægt það er að vinna í sameiningu að bættum heimi þar sem
þessi staðreynd er sönn fyrir alla, óháð búsetu.
Sem heimshreyfing með 10 milljónir kvenskáta (Girl Guides og Girl
Scouts) í 150 löndum - allar með mismunandi bakgrunn og reynslu þá getum við lært mikið um okkur sjálf, um aðra og um heiminn með
því að tengjast og deila reynslu okkar.
Dagskrárpakkinn í ár, “Living Threads” eða “Lifandi þræðir”,
fagnar fjölbreytileikanum sem finnst í skátahreyfingunni. Í gegnum
verkefnin sem kanna þemun ‘Fjölbreytni, Réttsýni og Inngilding’, fá
þátttakendur aukinn skilning á þessum hugtökum, og þróa með sér
þann hæfileika að nýta þau í hversdagslífinu.
Þegar einstakir þræðir eru ofnir saman mynda þeir eitthvað stærra
og sterkara. Við erum alveg eins og þessir þræðir, öll einstök og jöfn.
Að geta komið saman með sameiginlegan tilgang er okkar styrkur.
Við erum lifandi þræðir!
Lifandi þræðir er sveigjanlegur leikur fyrir þig til að spila með
hópnum þínum. Með því að nota þræði til að tákna fjölbreytileikan,
þá er leikurinn hannaður til að hvetja skáta til þess að íhuga hvernig
hægt er að sýna í verki réttsýni og aðgengileika, auk þess að fagna
fjölbreytileikanum í bæði nær- og fjærsamfélaginu.

nú skulum við spila Lifandi þræði!
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hvað er world thinking day sjóðurinn
og hvernig þú getur hjálpað

Skilaboð til foringja:
Þú mátt lesa þennan hluta upphátt
fyrir skátana þína til að útskýra fyrir
þeim hvað WAGGGS er, hvað þau
gera og af hverju framlag til World
Thinking Day skiptir máli.

Hvað er WAGGGS?
WAGGGS stendur fyrir The World Association of
Girl Guides and Girl Scouts. WAGGGS stendur fyrir
10 milljónir stelpna í 150 löndum, sem gerir þau að
heimsins stærstu alþjóðasamtökum sem miða alfarið
að stúlkum.
Í meira en 100 ár hafa kvenskátar umbreytt lífi stúlkna
og ungra kvenna út um allan heim, stutt þær til að ná
sem bestum árangri í að verða ábyrgir einstaklingar í
nútíma samfélagi.
WAGGGS vill að stúlkur og ungar konur verði besta
útgáfan af sjálfri sér. Til þess að ná því bíður WAGGGS
þeim tækifæri á að þróa leiðtogahæfni sína, tala um
málefni sem skipta þær máli og sem skipta sköpum í
samfélagi sínu og landi.
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fjáröflun fyrir þankadaginn
Sérhver króna, sent og peso sem gefin er í sjóðinn telur og hjálpar til við að útvega fleiri tækifæri sem
breyta lífi stúlkna og ungra kvenna út um allan heim. Það getur skipt sköpum fyrir stelpur eins og þig í
öðrum löndum að safna pening á World Thinking Day.
Þú getur stutt World Thinking Day sjóðinn sem hluti af verkefninu #InOurHands en þú getur einnig prófað
aðrar leiðir til að afla fjár fyrir sjóðinn. Þú getur fundið hugmyndir að fjáröflunum á vef WAGGGS.

afhverju skiptir framlag þitt í world thinking day sjóðinn máli
Fjármagnið sem kemur í gegnum World Thinking Day er mjög mikilvægt fyrir WAGGGS. Það hjálpar þeim
að kynna skátahreyfinguna fyrir stúlkum út um allan heim og til að styðja meðlimi í að grípa til aðgerða í
samfélaginu sínu.
Hér eru nokkur dæmi um hvernig framlög síðasta árs hafa hjálpað:
• WAGGGS setti á laggirnar þjálfun í því hvernig á að berjast fyrir málstað. Í kjölfarið setti stjórn
Bandalag kvenskáta Malasíu (Malaysian Girl Guides Associations) af stað árangursríka herferð til að
enda barnahjónabönd (#NoBridesUnder18).
• WAGGGS þróaði þjálfunar- og viðburða dagskrá, sem innihélt stuðning við fyrstu leiðtogasmiðju,
“Leading for Her World” í Súdan. Markmið viðburðarins var að kynna leiðtogamódel WAGGGS fyrir
stúlkum og foringjum á því svæði.

hvert á að senda framlag sitt til world thinking day sjóðsins

Þegar þú hefur lokið fjáröfluninni og safnað saman peningunum, þá hefur þú tvo möguleika á að senda þá
til WAGGGS:
• Bandalag íslenskra skáta - hafðu samband við þau fyrir frekar upplýsingar þar sem mörg bandalög
safna framlögum og senda til WAGGGS.
• Beint til WAGGGS - þú getur gefið til WAGGGS á netinu, með kreditkorti eða millifærslu í banka.
Frekari upplýsingar eru hér.
Þegar WAGGGS hefur fengið framlag þitt færðu sent World Thinking Day þakkarbréf og skírteini. Með því
vilja þau sýna þér þakklæti fyrir að hafa lagt þitt af mörkunum fyrir stúlkur út um allan heim.
Fyrir frekari upplýsingar um sjóðinn getur þú sent tölvupóst á: wtd@wagggs.org
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fjölbreytni, réttsýni og inngilding
Áður en við byrjum, þá skulum við fara yfir hvað hugtökin fjölbreytni, réttsýni og inngilding þýða.

Fjölbreytni

Fjölbreytni (e. diversity) er það sem aðgreinir okkur frá hvert öðru - blanda af
mörgum fjölbreyttum hlutum eins og; persónueinkenni, kunnátta, útlit, hæfni,
auk annarra einkenna eins og hvernig við hugsum, hver okkar gildi eru og
bakgrunnur okkar og reynsla sem móta sjónarmið okkar. Fjölbreytni vísar í það
magn af mismunandi einkennum sem eru innan hvers hóps. Mikilvægt er að
muna að sum einkenni eru sýnileg, en mörg eru það ekki.

Inngilding

Inngilding (e. inclusion) gengur út á að hafa alla með, óháð bakgrunni, hæfni,
sjónarmiðum og trú. Fólk með ólíkan bakgrunn ætti að hafa jöfn tækifæri til að
tilheyra, afreka og leggja sitt af mörkum í sitt samfélag. Til að allir séu með þarf
fólk að meta, virða og samþykkja fjölbreytileikann.

Jafnrétti

Jafnrétti (e. equality) þýðir að gefa öllum jafnan aðgang að mannréttindum
og tækifærum. Jafnrétti er bara sanngjarnt ef allir byrja á sama stað og þurfa
sama hlutinn. Jafnrétti er algjört lágmark, og þó að við ættum að koma eins
fram við alla (jafnrétti), þá þurfum við að viðurkenna að yfirburðir og hindranir
finnast hjá mismunandi hópum (réttsýni).

Jöfnuður

Jöfnuður (e. equality) á við þegar sanngirni og jafnrétti er í útkomu, ekki bara
í stuðningi og tækifærum. Jöfnuður tekur til greina að yfirburðir og hindranir
finnast hjá mismunandi hópum af fólki. Yfir ákveðinn tíma mun gjá í hlutum
eins og menntastigi eða ríkidæmi halda áfram að vaxa ef ekki er tekið á
þessum yfirburðum eða hindrunum. Saga landsins eða samfélagsins, stjórnmál
og stofnanir stuðla oft að þessum hindrunum og halda þeim við. Jöfnuður
er ferli sem byrjar með því að viðurkenna að einstaklingar eru á mismunandi
byrjunarreitum og halda stöðugt áfram að leiðrétta og takast á við ójafnvægið
sem því fylgir. Jöfnuður er að gefa öllum það sem þá vantar til að verða farsæl.
Jafnrétti er að koma fram við alla eins.

Réttsýni
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Réttsýni (e. equity) getur verið einstaklingsbundið viðhorf sem mótast
af lífsgildum hvers og eins, samtíma viðhorfum, félagsskap, umhverfi og
reynslu. Þótt stór hluti samfélags geti iðulega komið sér saman um hvort
ákveðin viðhorf teljist réttsýn eða ekki getur verkefnið orðið flóknara eftir
því sem við hópum fleiri viðhorf saman. Réttsýni okkar getur haft áhrif á
viðhorf okkar til fjölbreytni, inngildingu, jafnréttis og jöfnuðar og því er
mikilvægt að ígrunda og endurskoða reglulega hvaða þættir móta réttsýni
okkar.

„Fjölbreytni er að vera boðið í teitið.
Inngilding er að vera boðið í dans”
Verna Myers

Jafnrétti

Jöfnuður

„Jafnrétti er að gefa öllum skó.
Jöfnuður er að gefa öllum skó sem passa”
Naheed Dosani
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hvernig á að spila lifandi þræði?
ráð fyrir foringja
MARKMIÐ
LEIKSINS

Markmið leiksins er að fá þátttakendur til að kynnast hugtökunum:
• Fjölbreytni
• Réttsýni
• Inngilding
Í gegnum leikinn munu þátttakendur kynnast þessum hugtökum og fá
tækifæri til að velta þeim fyrir sér.

ÁRANGUR

•
•
•

•
•
•

Þróa skilning á fjölbreytileika, inngildingu og réttsýni.
Íhuga hvernig fjölbreytileiki, inngilding og réttsýni getur haft áhrif á
einstaklinga, bæði staðbundið og á landsvísu.
Fagna fjölbreytileikanum, bera kennsl á og þjálfa inngildingu og
réttsýni í gegnum verkefnin og íhuga hvernig þú getur gert þessum
gildum hátt undir höfði í þínu daglega lífi.
Fræðast meira um WAGGGS og Þankadaginn.
Læra um þau áhrif sem World Thinking Day sjóðurinn hefur.
Skemmta þér og halda upp á Þankadaginn með öllum hinum
skátunum!

UNDIR- 1.
BÚNINGUR

Notaðu listann yfir verkefnin á blaðsíðu 12 til að velja þau verkefni
sem þú vilt að flokkurinn þinn klári. Veldu þau verkefni sem þú telur
að henti flokknum þínum best.
2. Komdu með þræði í þremur mismunandi litum til að gefa
þátttakendum. Eftir hvert verkefni fær hver þátttakandi einn þráð
úr hverjum lit þar sem hver litur táknar eitt þema. Í lokin munu
þátttakendur búa til armband sem táknar fjölbreytni.
3. Fáðu þátttakendur til að mæta með auka þræði/garn til að nota í
leiknum. Passaðu samt að koma með auka ef ske kynni að einhver
komi ekki með.
4. Vertu með box eða ílát sem verður notað í uppsetningu verkefnisins.

ALDUR
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Allur aldur. Í sumum verkefnum er mælt með ákveðnum aldri. Veldu
verkefni sem henta þínum flokki best.

FJÖLDI

Þessi leikur getur verið fyrir hópa af öllum stærðum. Hægt er að spila
allir saman í einum stórum hópi eða skipta niður í smærri hópa þar sem
hóparnir skiptast á að klára verkefnin sem þú hefur valið.

LEIKSLOK

Allir sem klára liðinn “Svona færð þú World Thinking Day 2020 merkið“ fá
merki.

TÍMI

Leikurinn er hannaður til að spila á einum eða fleiri fundum. Hægt er að
klára verkefnin á 90 mínútum, en gefðu þér meiri tíma ef hópurinn er stór
eða ef þið viljið vinna að ‘taktu þetta lengra’ verkefnunum.
Við mælum með:
• 20 mínútum fyrir ‘Vertu viðbúin(n) í að spila Lifandi þræði’
verkefnin
• 45 mínútum fyrir verkefnin innan þessara þriggja þema sem eru 		
valin fyrirfram
• 20 mínútum til að klára lokaverkefnið #InOurHands
Til að gera leikinn styttri þá er hægt að sleppa lengri verkefnunum. Til að
gera leikinn lengri, er hægt að klára ‘taktu þetta lengra’ verkefnin.

LEIÐBEINANDI
EFNISVIÐUR

Það þarf leiðbeinanda til að hafa umsjón með leiknum. Það getur verið
foringi eða flokksmeðlimir sem skiptast á að hafa umsjón með leiknum.
Í hverju verkefni er listi yfir efni sem vantar fyrir leikinn.
Við hvetjum ykkur til að endurnýta allt sem þið getið og nota endurnýtt
efni í verkefnin.

AÐGENGI
FYRIR ALLA

Í sumum verkefnum er sagt frá því hvernig hægt er að aðlaga verkefnið
að öllum, en það ætti að vera auðvelt.
Þetta gefur þér kost á að kanna hvernig þú getur hugsanlega aðlagað
verkefni að yngri hópum eða fyrir mismunandi getu fólks. Það er undir þér
komið að velja verkefni sem hæfa þínum hópi sem best svo að öllum líði
vel. Leitaðu eftir þessu merki til að fá hugmyndir af því hvernig þú getur
aðlagað leikinn að þínum hópi.
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að velja verkefni
Með fjölbreytni hópsins í huga, notaðu þennan lista til að hjálpa þér að velja þau verkefni sem passa best
við hópinn þinn. Hvert verkefni fellur undir eitt þema: Fjölbreytni, inngilding, Réttsýni. Passaðu að þið
gerið að minnsta kosti eitt verkefni úr hverju þema til að fá merkið.

Þema
Fjölbreytni

Inngilding

Réttsýni

12

Nafn verkefnis

Tími

Aldursbil

Öðruvísi eða eins?

20 mínútur

6+

Fjölbreytti garðurinn í Pax lodge

15 mínútur

Öll

Mín eigin SHEro (kvenhetja)

20 mínútur

7+

Mín Þankadagshæka (haiku)

20 mínútur

10+

Einstakur hljómur

15 mínútur

Öll

Hlutir sem við deilum

20 mínútur

Öll

Þráðurinn sem tengir þig og mig saman

15 mínútur

Öll

Sameinumst í Sangam

15 mínútur

Öll

Litli rauði fiskurinn

20 mínútur

Öll

Hugsaðu öðruvísi í okkar Cabaña

10 mínútur

8+

Hvað sérðu í fjallakofanum okkar?

30 mínútur

10+

Keðjur

15 mínútur

6+

Yfir ána til Kusafiri

20 mínútur

Öll

Jöfn tækifæri til sigurs

20 mínútur

Öll

Heimur jafnréttis

20 mínútur

8+

Ferðalangurinn

15 mínútur

12+

svona færð þú world thinking day 2020 merkið

1
2
3

Byrjaðu á ‘Vertu viðbúin(n) að spila Lifandi
þræði’ verkefnapakkanum

Kláraðu að minnsta kosti eitt verkefni úr hverju
þema (Fjölbreytni, Inngilding og Réttsýni)

#InOurHands - Ígrundaðu hvað þú lærðir,
styddu við WAGGGS og búðu til fjölbreytilegt
armband með þráðunum sem þú vannst þér inn

til hamingju

þú hefur unnið þér inn world thinking day 2020 merkið
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vertu viðbúin(n) í að spila lifandi þræði
til að byrja leikinn
ÚTKOMA

•
•

UNDIR•
BÚNINGUR
/ EFNIVIÐUR •
•
•

VALFRJÁLST •
•
EFNI
•
•

Skapa andrúmloft sem metur, ber virðingu fyrir og fagnar
fjölbreytileika einstaklingsins.
Þróa skilning á hugtökunum fjölbreytni, inngilding og réttsýni

Inni eða úti, það verður að vera hægt að gera hring með öllum
þátttakendunum.
Box sem þátttakendurnir láta ganga sín á milli.
Leikurinn krefst þess að fólk sé annaðhvort standandi eða sitjandi.
Huga þarf að því hvort hópinn vanti eitthvað til að sitja á.
Umræður/tilbúnar spurningar
Hljóðfæri eða tæki til að spila tónlist
Penni
Stór blöð
Límband

TÍMI
20 mínútur

ALDUR
7+

FJÖLDI
10 +
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HVAÐ Fyrsti hluti: Hringleikurinn (10 mínútur)
þátttakendur til að búa til hring, annað hvort standandi eða sitjandi. Passaðu að
GERIST? 1. Fáðu
það sé nóg pláss á milli allra í hringnum. Þú stendur fyrir utan hringinn.
2. Útskýrðu fyrir þátttakendunum að þau muni láta box ganga hratt á milli sín á meðan
þú gefur frá þér hljóð. Þetta hljóð getur verið klapp, söngur eða tónlist. Þegar hljóðið
stoppar þá á þátttakandinn sem heldur á boxinu að halda í boxið.
3. Réttu einum þátttakanda boxið til að byrja leikinn og snúðu þér frá hringnum.
4. Byrjaðu að klappa/syngja/spila tónlist á meðan þátttakendurnir láta boxið ganga. Þegar
hljóðið stoppar snúðu þér að hópnum til að sjá hver er með boxið.
5. Bjóddu þessum einstaklingi að taka einn þráð úr boxinu og deila einhverju sem þeim
finnst einkenna sig eða einhverju sem gera þau einstök. Ef þessi einstaklingur vill ekki
deila neinu, þá má hann sleppa því.
*Fyrir eldri hópa, þá geta þátttakendur fagnað sérstökum einkennum um þau sem
eru fjölbreytileg (eins og aldur, kyn, kynvitund, hæfni, húðlit, þjóðerni, tungumál,
persónuleiki, o.fl.).
6. Leikurinn byrjar aftur þegar hljóðið byrjar aftur. Haltu áfram nokkrar umferðir.
Annar hluti: Að skilja hugtökin (15 mínútur)
7.

Þátttakendur standa eða sitja í hring. Lestu upp þessa tilvitnun:

“Við ættum öll að vita að fjölbreytni býr til fallegasta veggteppið og við þurfum að skilja
að allir þræðirnir í veggteppinu eru jafn mikilvægir. burt séð frá því hvaða litir þeir eru.”
-Maya Angelou
8. Spurðu hópinn hvað þessi tilvitnun þýði fyrir þeim.
9. Fáðu hópinn til að leggja höfuðið í bleyti/heilabylja um hvað þau halda að fjölbreytni,
réttsýni og inngilding þýði. Þessar umræður geta átt sér stað í litlum hópum. Þú getur
notað þessar spurningar til hliðsjónar í umræðunum:
• Hefur einhver dregið upp ákveðna mynd af þér byggða á líkamlegum eiginleikum
þínum, eins og kyn, aldur, þyngd, o.fl.?
• Hugsið um hversu mismunandi við öll erum, hversu mikils virði það er og 		
hvað það færir heiminum okkar?
• Af hverju finnst þér fjölbreytni, jafnræði og inngilding skipta máli?

Þú getur bætt við fleiri spurningum eða breytt þessum hér að ofan.
Þetta er hannað til að hjálpa þér að byrja. Hópurinn getur farið dýpra
ofan í viðfangsefnið ef þau vilja.
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Önnur tákn sem þú
munt sjá

Taktu það lengra

Athugasemd

Aðgengi fyrir alla

Valfrjálst

Tilbrigði

16

fjölbreytni

17

öðruvísi eða eins?
•

Upplýsa, meðtaka og fagna fjölbreytileikanum innan hópsins.

Undirbúið lista af já/nei staðhæfingum sem tengjast hópnum.
Til dæmis:
• Ég tala fleiri en eitt tungumál
• Ég á eitt systkini
• Ég hef verið skáti í meira en 5 ár
• Ég hef gaman af að fara í hjólatúra á sumrin
• Ég hef ferðast til þriggja landa
• Ég hef hlegið þessa vikuna
• Ég fór í skólann í dag
Innan dyra eða utan, með nægilegt rými fyrir skátana til að hreyfa sig.
Blöð eru notuð til að gera leikinn aðgengilegan fyrir alla.

20 mínútur

6+

6+
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

•
•
•

Þátttakendur raða sér upp í línu, öxl við öxl. Leiðbeinandi kemur sér
fyrir í miðju rýminu.
Merkið annað horn rýmisins “já/sammála” og mótlæg horn “nei/
ósammála”. Þátttakendur munu þurfa að hlaupa á milli hornanna og gott
er að hafa eitt svæði sem “hlutlaust”.
Lesið eina staðhæfingu í einu.
Eftir að staðhæfingin er lesin færa þátttakendur sig í það horn sem þau
velja (sammála/ósammála/hlutlaust).
Eftir að allar staðhæfingarnar hafa verið lesnar skal spyrja hópinn hvort
þau hafi einhverja staðhæfingar sem þeim langar til að spyrja hópinn.
Ígrundun: Ígrundið sem sveit og notið spurningarnar hér að neðan til
hliðsjónar. Ef leiðbeinendur eru fleiri en einn er hægt að skipta sveitinni
upp í flokka.
Hvaða mismunandi skoðunum tókuð þið eftir á milli ykkar og annarra í
hópnum?
Þau sem völdu annað en aðrir í hópnum og stóðu ein, hvernig leið þeim að
vera öðruvísi en restin af hópnum?
Teljið þið að ólík reynsla ykkar hafi áhrif á skoðun ykkar á hinum ýmsum
málefnum?

Hópurinn situr í hring með blöð sem stendur á sammála, ósammála
og spurningamerki. Þegar staðhæfing er lesin skulu þátttakendur
rétta upp það blað sem þeim finnst viðeigandi. Gefið hópnum smá
tíma svo að allir geti séð blöðin hjá hvert öðru.
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fjölbreytti garðurinn í pax lodge
Pax Lodge er ein af fimm heimsskátamiðstöðvum WAGGGS og er staðsett í
London, Englandi. Finndu úr meira á vef miðstöðvarinnar.

•

Fagna fjölbreytileikanum og íhuga hvernig ólíkir þættir fólks búa til
heildarmynd samfélagsins

•
•

Pappír
Skriffæri

•

Límband til að líma garðinn ykkar upp á vegg

Leikurinn tekur um 15 mínútur, fer eftir aldri hópsins

Öll aldursbil

Ótakmarkaður fjöldi, því fleiri, því stærri garður
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HVAÐ
GERIST?

1. Þátttakendur klippa út lauf eða dúfur úr blaði. Verið skapandi!
2. Hver þátttakandi skrifar eina staðreynd sem þau eru stolt af um sjálfan
sig á laufblað eða væng. Það getur verið hæfileiki, bakgrunnur, hæfni, trú,
fjölskylda, styrkleikar, og/eða önnur persónuleg og félagsleg einkenni.
		
		
		
		

Fáið alla til að finna annan aðila sem þau þekkja ekki mjög vel
og skrifa á annað lauf eða væng einhvað jákvætt um þann
einstakling. Þau mega gefa þeim það lauf eða væng til að 		
bæta í garðinn.

3. Í lokinn koma allir saman og taka laufin og/eða dúfurnar og líma upp á
vegg til að mynda einn stóran garð. Munið að þátttakendum eru frjálst að
raða upp garðinum eins skapandi og þeim dettur í hug.
		
		
		
		

Ef unnið er með hreyfihömluðum þátttakanda er gott að biðja
þátttakendur að vinna í pörum til að skapa runna og dúfur.
Þetta skapar samstöðu milli þátttakenda með mismunandi
styrkleika og hæfni.

Skátamiðstöðvar WAGGGS, hvað og fyrir hverja?
WAGGGS rekur fimm skátamiðstöðvar sem staðsettar eru í Afríku, Indlandi, Mexíkó,
Sviss og Englandi.
Skátamiðstöðvarnar eru fyrir alla skáta til að koma og deila með öðrum menningu
og reynslu, þróa leiðtogahæfni sína og eignast nýja vini. Fjórar miðstöðvar eru með
fasta staðsetningu en sú fimmta, Krusafiri, ferðast um milli Afríkuþjóða WAGGGS.
Með því að hafa hana á ferðinni gerir það fleira fólki kleift að koma og taka þátt í
þeirri dagskrá og verkefnum sem þar eru í boði.
Frekari upplýsingar má finna á vefnum þeirra.
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mín eigin SHEro (kvenhetja)
•
•
•

Skilgreina og fagna fjölbreytileika kvenna sem hafa haft áhrif á
samfélagið og landið okkar.
Tengja persónueinkenni og framtíðarmarkmið þín.
Ígrunda hvað gerir/gerði þessar konur ólíkar og líkar.

•
•

Hvaða rými sem er, helst inni.
Blöð, skæri, blýanta, lím, stutta borða og föndurdót fyrir hvern
þátttakanda.

•

Auka föndurdót t.d. vaxliti, túss, tréliti og límband eða spotta ef búið
er til SHEro gallerí/safn.

20 mínútur

7+

10+
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Kynning
1. Útskýrið fyrir þátttakendum að þetta verkefni snýst um að fagna
kvenhetjunum í lífi okkar. SHEro [kvenhetjur] eru konur sem hafa tekið af
skarið og afrekað flotta hluti og eru jákvæð fyrirmynd.
2. Ákveðið hvort að þið viljið að þátttakendur vinni einir, í pörum eða í litlum
hópum. Dreifið svo efninu fyrir verkefnið.
Verkefni (10 mínútur)
1. Leiðbeiningar til þátttakanda: „Skrifið niður á blað nafn á konu sem þið lítið
upp til. Það má vera einhver í skólanum ykkar eða nær umhverfi, í samfélaginu
okkar lifandi eða dáinn. Spyrjið ykkur hver hennar afrek eru? Hvað líkar ykkur
við hana og af hverju? Hvernig veitir hún ykkur innblástur? Þið megið teikna
eða vera skapandi í hvernig þið setjið fram kynninguna á ykkar kvenhetju.“
Ígrundun (10 mínútur)
Ígrundið með hópnum og spyrjið þátttakendur þessara spurninga. Umræður geta
farið fram í einum stórum hóp eða nokkrum smærri hópum:
• Hvernig fannst þér verkefnið? Lærðir þú eitthvað?
• Hvernig eru kvenhetjurnar líkar og ólíkar?
• Hafa þær mismunandi þekkingu, útlit og/ eða hæfni?
• Hugsa þær ólíkt? Hafa þær mismunandi gildi, bakgrunn og reynslu?
• Hvernig eru kvenhetjurnar líkar eða ólíkar þér?
• Hugsið um ykkar eiginleika, hvaða styrkleika geti þið dregið frá kvenhetjunum
þegar þið hugsið um hvernig þið getið gert jákvæðar breytingar í samfélaginu
okkar og landi? Hvað áskoranir gætu komið í veg fyrir það?
		
		
		
		

Eftir að hafa heyrt sögur kvenhetjanna, hefur það veitt þér 		
innblástur til að gera breytingar í lífi ykkar eða í samfélaginu okkar?
Hugsið ykkur eitt skammtíma- eða langtímamarkmið og gerið kort
að fyrstu skrefum ykkar til að gera breytingar.
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mín þankadagshæka
•
•
•

Kanna hvað fjölbreytni þýðir fyrir hvern þátttakanda
Sjá hvaða tengingar eru á milli þín og annarra
Fagna fjölbreytileikanum og frumleika/sköpunargleði

•
•

Pappír
Pennar

•
•

Málning / litir
Símar / spjaldtölvur

20 mínútur

10+

1+
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Hæka er mjög stutt japanskt ljóðform, 3 ljóðlínur. Það hefur 5-7-5 áherslu
atkvæði og hefur ekkert rím.
Hér er
Ein
1
Ó1
Hug1

dæmi:
af
2
lík
2
rökk
2

stelp3
á
3
eins
3

un4
marg4
og
4

um (5 atkvæði)
5
a
veg- u (7 atkvæði)
5
6
7
þær (5 atkvæði)
5

Gefið eftirfarandi fyrirmæli til þátttakenda:
1. Hugsið um vinahópinn ykkar. Þið eruð öll ólík á marga vegu, en þegar þið eruð
saman þá er heimurinn samt miklu skemmtilegri og betri. Segið þeim frá því
með því að búa til hæku til þeirra í einungis þremur stuttum málsgreinum.
2. Fyrsta málsgreinin má einungis innihalda 5 atkvæði, önnur má hafa 7 atkvæði
og þriðja má hafa 5 atkvæði (eins og dæmið fyrir ofan).
Þið megið velja að nota blað og blýant og vera listræn eða vera 			
umhverfisvæn og nota snjalltæki og notað myllumerkin #InOurHands 		
#WTD2020 #WorldThinkingDay #skátarnir
3. Þegar þið hafið lokið við að búa til hækurnar deilið þið þeim með hópnum.
Það er ávallt gott að kunna að meta það fólk sem gerir heiminn þess virði að
lifa í.

Ef hæka er of erfið þá er hægt að gera orðaský eða hróp.
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einstakur hljómur
•
•

Fagna fjölbreytileikanum og íhuga hvað við getum skapað með fólki til
að búa til tengingar á milli okkar
Skilja að við getum ávallt búið til tengingar og verið ein heild

•
•

Stórt opið rými
Leiðbeinanda, sem er án félaga, til að sjá til þess að engin óhöpp verða

15 mínútur

Öll aldursbil

5 - 20
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1. Þátttakendur para sig saman.
2. Þátttakendur búa til einstakt hljóð sem þeir deila með félaga sínum. Það getur
verið allt frá blístri yfir í klapp.
3. Öll pörin eru svo aðskilin og annað af þeim þarf að loka augunum.
4. Blindi félaginn þarf að finna félaga sinn án þess að tala og einungis nota
hljóðin sín.
5. Deilið svo með þeim eftirfarandi íhugum:
• Þó það eru margir hlutir/einkenni sem tengja okkur saman eru þeir ekki
áberandi og stundum þurfum við einfaldlega að búa þá til.
• Hvaða einkenni á milli okkar er einfaldast að greina (aldur, kyn, tungumál
o.s.fv.)
• Hvaða einkenni eru ekki augljós en geta verið tenging á milli okkar?
• Getur þú fundið tenginu viðeinhvern jafnvel þó að þér finnst þið vera mjög
ólík?
• Hvert heldur þú að þitt/þín einstaka/-öku hljóð í umheiminum sé/-u? Hverjar
eru tengingarnar?
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hlutir sem við deilum
•
•
•

Kanna fjölbreytni í hlutum sem eru þátttakendum mikilvægir
Skilja hvernig þættir innan fjölbreytni eru líkir og ólíkir
Læra að ,,hlusta til að skilja”

•

Skátar koma með hlut sem er þeim mikilvægur á skátafundinn. Hluturinn
getur verið hvað sem er, allt frá steini sem þeir fundu til fjölskyldu forngrips.

20 mínútur

Öll aldursbil

Óháð fjölda (gott að vera í litlum hópum, um 4 - 5 manns í hópi)
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Að deila (10-15 mín, um 1 mín á einstakling)
Í þessu verkefni kynnast þátttakendur ,,yarning circle” sem er hefð frumbyggja
Ástralíu.
Í ,,yarning circle” setjast allir saman í einn hring og ræða saman eða segja öðrum
sögur. Í hringnum eru þátttakendur hvattir til að vera heiðarlegir og taka þátt í
umræðunni og æfa sig að vera virkir í hlustun því sá sem er að segja frá hlutnum
sínum er að tala frá hjartanu.
1. Allir þátttakendur setjast í hring með hlutinn sinn. Minnið hópinn á að það
krefst mikils hugrekkis að opna sig og allir skulu hlusta og virða skoðanir
annarra og sögur þeirra.
2. Hver og einn þátttakandi skiptist á að segja frá sínum hlut og útskýra afhverju
hann er sérstakur fyrir þau.
3. Eftir að allir hafa lokið við að segja frá sínum hlut, ræðið saman sem hópur um
það sem þátttakendunum fannst áhugavert og einstakt.
Umræður (5 mín)
• Leiðið umræður út frá spurningum hér að neðan
• Voru einhver sameiginleg þemu milli hlutanna sem sagt var frá? Hverju tóku
þið eftir?
• Voru einhverjir hlutir líkir? Hvernig?
• Voru einhverjir hlutir ólíkir? Hvernig?
Fyrir eldri hópa
• Hafi þið hugsað um hvernig sögur okkar skilgreina hvernig við sjáum hlutina?
• Ertu opin/n fyrir virkri hlustun, skilningsrík/ur og virðir frásögn annarra þó hún
sé ólík þinni eigin?
• Getur þú fundið eitthvað í frásögn annarra sem þú tengir við og getur lært af?
Ef svo er hvað og hvernig?
Ígrundun (1 mín)
Ljúkið verkefninu með eftirfarandi hugleiðingum:
Takið eftir því að á meðan allir hlutir eru ólíkir, þá eru þeir þó allir mikilvægir og
einstakir fyrir einhvern einstakling.
Við höfum öll mismunandi sögur að segja og það er það sem gerir okkur einstök.
Við finnum hvað við erum mikils metin þegar við hlustum og skiljum hvert annað.
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inngilding

30

Aðlögum skátastarfið, svo allir geta tekið þátt
Takið mið af mikilvægi þess að hópurinn aðlagi alla skátafundi svo að
fólk með mismunandi getu hafi sömu tækifæri á að taka þátt í því flotta
starfi sem skátarnir bjóða upp á.
Það er erfitt að setja viðmiðunarreglur fyrir allan heiminn þegar kemur
að því að passa upp á að öll verkefni og allir leikir séu aðgengilegir fyrir
alla. Því er mikilvægt að foringjarnir sem standa fyrir skátafundum séu
virkir í samskiptum við fjölskyldu skátans og við skátann sjálfan til að
gera öllum ljóst að allir eru velkomnir og hægt er að aðlaga öll verkefni
að þörfum hvers og eins.
Mikilvægt er að virða þarfir hvers og eins og það er ein af ástæðum
þess að jafningjafræðsla er mikilvæg í skátastarfi. Þegar skátarnir fá
svo fullt frelsi til að ákveða sína dagskrá og verkefni geta þau skapað
dagskrá sem hentar öllum þörfum hvers og eins innan hópsins. Þessi
nálgun skapar vettvang fyrir alla skáta til að vera leiðandi í lífi og starfi.
Við skulum hvetja alla, óháð hæfni, til að taka þátt og kanna ókunn
svæði!

Heimild: Adapted games for children with disabilities
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þráðurinn sem tengir þig og mig saman
•
•

Að sjá hver eru sameiginleg einkenni þín og jafnaldra þinna
Að sjá hvernig hópurinn þinn tengist

•

Hnykill (kúla búin til úr uppvöfðu bandi eða garni)

15 mínútur

Öll aldursbil

5+

HVAÐ
GERIST?
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1. Hópurinn myndar hring og einn sjálfboðaliði heldur á hnyklinum.
2. Sá sem heldur á hnyklinum segir einhverja staðhæfingu um sjálfan sig, t.d ég
elska sund, ég er með blá augu, ég á bróður.
3. Ef staðhæfingin á við um einhvern annan í hringum þá réttir sá aðili upp höndina
sína.
4. Þá kastar sá sem heldur á hnyklinum honum áfram á einhvern sem er með
upprétta hönd en heldur í endann á bandinu.
5. Næsti aðilinn gerir svo slíkt hið sama, segir staðhæfingu og kastar hnyklinum
áfram en heldur líka í bandið. Það má ekki segja sömu staðhæfingu tvisvar.
6. Í lok leiksins ættu allir meðlimir hringsins að vera komnir inn í vefinn og sumir
mögulega oftar en einu sinni.
7. Leiðbeinandinn spyr þá hópinn eftirfarandi spurninga:
• Hverju komust þið að um einhvern sem kom ykkur á óvart?
• Áttuð þið eitthvað sameiginlegt með einhverjum sem þið bjuggust ekki við?
• Hvað haldi þið að bandið geti verið í alvörunni?
• Hvenær í lífinu elskum við og erum þakklát fyrir það sem við erum og hvenær
finnst okkur betra að vera eins og aðrir?
• Það sem hópurinn átti sameiginlegt, gæti það verið algengt meðal annarra líka?

sameinumst í sangam
Sangam er ein af fimm heimsskátamiðstöðvum WAGGGS og er staðsett í Pune í
Indlandi. Orðið Sangam þýðir ‘að sameinast’, á fornmálinu sanskrít. Finndu meira um
viðburðina hjá Sangam á vefnum þeirra.

•
•
•

Þróa skilning á fjölbreytileika
Fagna fjölbreytileikanum
Íhuga hvernig hægt er að auka aðgengileika

15 mínútur

Öll aldursbil

3 - 5 saman í hópi

HVAÐ
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1. Þátttakendur mynda 3-5 manna hópa
2. Hópurinn hefur 5 mínútur til að deila 1 áhugaverðu/sérstöku um sjálfan sig
3. Eftir það finnur hópurinn eitthvað 3 áhugavert/sérstakt sem þau öll eiga
sameiginlegt
4. Þegar tíminn er búinn, eiga allir hóparnir að segja frá því áhugaverðasta /
sérstakasta sem þau eiga sameiginlegt.
Umræða
• Var auðvelt eða erfitt að finna eitthvað sem þið áttuð sameiginlegt?
• Var eitthvað sem kom þér á óvart? Hvað var það?
• Þurftir þú að aðlaga staðreyndirnar þínar á einhvern hátt til að aðlaga þær
að hópnum?
• Hefur þér einhvern tímann liðið eins og þú eigir ekkert sameiginlegt með
einhverjum? Ef svo, líður þér öðruvísi eftir þennan leik?
• Hefur þú einhvern tímann reynt að finna eitthvað sameiginlegt með
einhverjum til að láta hlutina ganga betur? Hvert var tilefnið? (t.d.
skólaverkefni, leikur)
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litli rauði fiskurinn
•
•
•

Að upplifa hversu óréttlát það er að vera útilokaður (mismunað) útaf einhverju
sem þú ræður ekki við.
Að finna frumlega lausn til að sýna styrkleika þína og markmið, þótt þú þurfir
að eiga við mismunun.
Mikið pláss (inni eða úti) þar sem þátttakendur geta hlaupið eða hreyft sig
auðveldlega

20 mínútur

Öll aldursbil

Minnst 8, mest 30

Í Burundi, þar sem grunnskólakrakkar spila oft þennan leik, eru 3 tungumál töluð:
kirundi, enska og franska. Margir í Burundi tala frönsku sem annað tungumál.

Viltu breyta heiminum? Búðu til þína eigin hagsmunabaráttu!
WAGGGS hefur útbúið leiðarvísi um hvernig á að standa fyrir herferð sem getur verið notuð
til að berjast fyrir hagsmunum kvenna eða til að ná fram öðrum samfélagslegum breytingum.
Leiðarvísirinn leiðir þig í gegnum skipulagningu á hagsmunabaráttu og þú getur fundið hann á vef
WAGGGS.
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1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

•
•
•

Veldu (eða hvettu hópinn til að velja) einn sjálfboðaliða til að vera lítill
rauður fiskur
Leiksvæðið á að vera stórt og nefnist það Rauðahafið. Litli rauði fiskurinn fer
í miðjuna á svæðinu, hinir þátttakendurnir eru á einum enda svæðisins og eru
nefndir fiskar. Markmiðið fiskana er að komast á hinn enda svæðisins, framhjá
litla rauða fiskinum.
Leikurinn byrjar þegar fiskarnir spyrja litla rauða fiskinn: Litli rauði fiskur,
megum við fara yfir Rauðahafið?
Þá svarar litli rauði fiskurinn með einhverskonar yfirlýsingu sem leyfir aðeins
ákveðnum aðilum að fara yfir. Eins og t.d.: Já. En bara ef…
a) ...þú ert í einhverju rauðu (eða öðrum lit)
b) ...þú ert fædd/ur í janúar (eða öðrum mánuði)
c) ...þú ert með eyrnalokka
d) ...þú talar fleiri en tvö tungumál
Ef yfirlýsingin passar við þig máttu fara yfir Rauðahafið og má litli rauði
fiskurinn ekki klukka þig.
Hinir þátttakendurnir þurfa hins vegar að komast yfir án þess að vera
klukkaðir af litla rauða fiskinum
Ef þú ert klukkaður ertu í liði með litla rauða fiskinum og hjálpar honum að ná
hinum fiskunum
Síðasta manneskjan sem er ekki klukkuð vinnur.
Þegar leikurinn er búinn taktu ígrundun með hópnum um leikinn. Þú getur
notað þessar spurningar sem viðmið:
Náðir þú að komast yfir Rauðahafið? Hvernig eða af hverju/af hverju ekki?
Hvernig fannst þér leikurinn?
Getur þú tengt leikinn við aðstæður í lífi þínu?

Ef þú ert með eldri hóp getur þú farið í dýpri umræður. Dæmi um spurningar:
• Hvað getur Rauðahafið verið í alvörunni? (Vinna, skóli, vinir)
• Hvað af þínum einkennum getur komið í veg fyrir það að þú komist yfir
Rauðahafið? (Kyn, aldur, kynhneigð, trú)
• Hver gæti verið rauði fiskurinn?
• Hver er besta lausnin til þess að allir öðlist rétt til að fara yfir Rauðahafið?
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hugsaðu öðruvísi í okkar cabaña
Okkar Cabaña er skátamiðstöð WAGGGS í Cuernavaca, Mexíkó. Þetta er staður
þar sem draumar rætast og eru allir velkomnir. Finndu meira um viðburðina sem
eru í gangi hjá Okkar Cabaña.

•
•

•

Ígrunda hvernig það getur hjálpað þér að skilja aðra með því að horfa á hlutina
frá öðru sjónarhorni.
Spá í hvernig það að vera opin/n og samþykkur fjölbreytileika geti hjálpað þér
persónulega.

Krítar- eða tússtöflu eða pappír og penna

10 mínútur

8+

Litlir hópar (3 - 5 í hverju hóp)
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1.

Þátttakendur mynda litla hópa
(3 - 5 manns í hverjum hóp)
2. Dreifðu blaði á alla hópana með
punktamynstri eða fáðu hópana
til að teikna mynstrið á krítareða tússtöflu.

3. Fáðu hópana til að tengja saman
alla punktana með 4 beinum
línum án þess að lyfta upp
blýantinum/krítinni/tússinum af
blaðinu/töflunni og án þess að
fara meðfram annarri línu.
Línurnar mega fara í kross ef þarf.
4. Gefðu þeim 5 mínútur til að vinna
að verkefninu. Þegar tíminn er
liðinn skaltu spyrja hvort einhver
hópur hafi náð að klára verkefnið.

Eftir verkefnið skaltu taka ígrundun með hópnum með eftirfarandi spurningar til hliðsjónar:
• Af hverju er það þannig að við hugsum ekki um að fara út fyrir kassann?
• Hvernig telur þú að þetta verkefni spegli hvernig við hegðum okkur venjulega?
• Af hverju er erfitt að skilja sjónarmið annarra?
• Hefur þú einhvern tímann verið föst/fastur í verkefni og þegar þú horfðir á það frá öðru sjónarhorni
þá fannst þú lausnina?
• Hvernig getur þú skilið aðra ef þið hugsið ekki á sama hátt?
• Getur þú hugsað um einhverja aðferð til að skilja stöðu annarra?
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hvað sérðu í fjallakofanum okkar?
Skátamiðstöðin Our Chalet, sem er staðsett hátt í fjöllum Sviss, hefur staðið fyrir
ævintýrum og alþjóðlegri vináttu síðan 1932. Skoðaðu meira um Our Chalet á
vefnum þeirra.

•
•

Að þjálfa félagslega hæfileika þína
Að finna út einhverja hegðun tengda menningu, eins og hvernig við
skilgreinum samfélagshlutverk, tungumálið sem við tölum og nálgun okkar á
samskipti án orða.

•
•

Eitt blað og allavega tvo penna á hvern þátttakanda
Skeiðklukku (eða síma, úr, klukku)

30 mínútur

10+

6 - 24
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Í Sviss eru fjögur opinber tungumál og það getur skapað samskiptavandamál
milli fólksins þar. En ef þú talar ekki sama tungumál þá getur þú samt fundið leið
til að tjá tilfinningar þínar og tengjast öðru fólki. Samskipti án orða, eins og að
brosa, gretta sig eða krossa hendur á bringu geta öll gefið til kynna hvernig þér
líður.
Í þessu verkefni munum við kynna okkur samfélagslega viðurkenndar reglur
(samþykkta hegðun fólks í ákveðnum hópum, samfélögum eða menningu) og
hvernig samskiptin okkar eru.
Kynning (10 mínútur)
1. Skiptu þátttakendum í tvö 6 - 8 manna lið. Ef þú ert að vinna með stærri
hóp skaltu skipta hópnum upp í tvö lið með jafn mörgum í hvoru liði svo þau
geti hjálpast að við að klára verkefnið. Ef þú er með færri þátttakendur (til
dæmis með 6 manns í heildina) skaltu skipta hópnum í tvö lið og setja eina
manneskju í einu í staðinn fyrir tvær.
2. Hver hópur fær lista með reglum til að fylgja. Þetta eru menningarreglur nýja
samfélagsins þeirra.
Dæmi um reglur hóps #1
Hver setning þarf að hljóma eins og hún endi með spurningu.
Þú mátt ekki horfa í augun á manneskjunni sem þú talar við.
Notaðu mikið af handahreyfingum þegar þú talar.
Blikkaðu í hvert skipti sem þú segir já.
Snertu gólfið ef nafn þitt er nefnt.
Dæmi um reglur hóps #2
Byrjaðu allar setning á „Ég skil“.
Stattu með hendur spenntar fyrir aftan bak.
Þú þarft að benda á þann sem þú ert að tala við allan tímann.
Þú mátt bara labba afturábak.
Snertu eyrað þitt þegar þú heyrir orðið ‘og’.
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3. Gefðu hverjum hópi nokkrar mínútur til að ákveða hvernig þau vilja hátta
samskiptum í sínu samfélagi. Þau geta leikið setningarnar sínar, eins og að borða
máltíð, leika með vinum sínum eða eiga í samræðum við aðra. Ákvörðunin er
þeirra, en þau verða að vera viss um að allir séu með hlutverk sem þau eru sátt
með og líður vel í og minna þau á að þau hafa bara 2 mínútur sem hópur til að
miðla þeirra reglum sín á milli.
Verkefni (15 mínútur)
4. Hóparnir skiptast á að senda meðlimi úr sínum hópi yfir í annan hóp. Sem dæmi
þá myndu tveir meðlimir úr hópi #2 fara og fylgjast með hópi #1. Á sama tíma
fara tveir meðlimir úr hópi #1 og fylgjast með hópi #2.
5. Gestirnir hafa tvær mínútur til að fylgjast með hinum hópnum og reyna að finna
út óskrifuðu reglurnar þeirra og reyna að komast inn í samfélagið með því að
fylgja þeim reglum. Haltu utan um tímann og segðu þeim frá því þegar tíminn er
liðinn og þau þurfa að skipta.
6. Þegar tíminn er liðinn (tvær mínútur) skrifa gestirnir niður á blað þær reglur sem
þau halda að eigi við samfélagið og fara aftur í hópinn sinn.
7. Þegar gestirnir fara aftur í sinn hóp þá skulu þau ekki tala um þær reglur sem
þau skrifuðu niður fyrr en í lok leiksins.
8. Hóparnir mega endurtaka sömu atriðin aftur og aftur á milli gesta eða breyta
þeim eins og þeim sýnist.
9. Leikurinn endar þegar allir meðlimir hópsins hafa eytt tveimur mínútum í að
fylgjast með öðru hóp.
10. Hver hópur ræðir svo sín á milli og býr til lista með reglum sem þau halda að
hinn hópur hafi verið að fylgja.
11. Báðir/allir hóparnir deila svo með hinum hverjar reglurnar þeirra voru.
Ígrundun (5 mínútur)
Spurðu þátttakendur hvernig þeim leið þegar þau fóru í nýjan hóp og voru að reyna
að finna hverjar reglurnar voru.
• Hvernig var að koma í nýjan hóp og finnast eins og þú passaðir ekki inn í?
• Hvað getur þú gert sem gestur í nýrri menningu til að aðlagast betur?
• Hvað getur þú gert til að bjóða aðra velkomna í þína menningu?
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réttsýni
41

keðjur
•

Styrkja liðsheild og spá í hvernig skátar geta stutt við hvern annan. Íhuga hvað
einstaklingur sem er að fara í nýtt umhverfi gæti verið að upplifa.

•

Stórt rými (því stærri sem liðin eru, því meira pláss þarf)

15 mínútur

6+

5 - 30
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1. Einn einstaklingur úr liðinu stendur til hliðar frá öðrum í liðinu
2. Liðið myndar keðju með því að haldast í hendur og er markmiðið þeirra að ná
til einstaklingsins sem stendur í burtu frá þeim án þess að slíta keðjuna.
Passa þarf að rýmið sé nógu stórt þannig að liðið geti ekki náð til
einstaklingsins sem stendur í burtu frá þeim einungis með því að leiðast
Liðið má nota hvað sem er til þess að lengja keðjuna sína, eins og föt
eða annað til þess að ná í einstaklinginn. Keðjan má hinsvegar ekki
slitna.
Ef of margir eru í liðinu fyrir rýmið er hægt að skipta liðunum í tvennt
eða þrennt, o.s.frv.
3. Eftir leikinn er farið í ígrundun, þar sem hægt er að ræða eftirfarandi:
• Hversu auðvelt er að styðja við einhvern?
• Á hvaða vegu er auðveldara að styðja við einhvern þegar maður er í hóp?
• Veistu hvort Ísland hjálpi því fólki sem þarf á stuðningi á að halda?
• Hafið þið stutt við flóttafólk á einhvern hátt? Hvernig væri hægt að gera
það?
• Hvað haldið þið að flóttafólk þurfi frá okkur þegar þau koma á nýjar slóðir
eins og Ísland? Og hvernig gætum við komist að því?
• Eru til einhverjar betri leiðir til að styðja við fólk sem þarf á stuðningi að
halda?
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yfir ána til kusafiri
Kusafiri þýðir “að ferðast” á svahílí tungumálinu. Getið þið nefnt 9 lönd sem
Kusafiri hefur farið til? (Gana, Suður-Afríka, Rúanda, Kenía, Nígería, Benín,
Madagaskar, Úganda og Tanzanía).
Sjá nánar um Kusafiri hér.

•
•

Skilja réttsýni betur.
Skilja jafnrétti betur, finna leiðir til að ná því fram og ræða hvernig hægt er að
ná því fram í daglegu lífi.

9 blöð fyrir hvern hóp (dagblöð henta best).
Eitthvað til að nota sem árbakka (eins og reipi, prik eða eitthvað til að merkja línu
á jörðina)
1. Búið til ána með því að merkja tvær línur á jörðina í smá fjarlægð frá hvor
annari
2. Búið til “litla fleka” með blöðunum sem skátarnir munu svo nota til að komast
yfir ána.

20 mínútur

Öll aldursbil

Litlir hópar
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1.

Hver hópur fær 1-9 litla fleka af handahófi til þess að nota til að komast yfir
ána. 9 litlir flekar er það mesta sem hópurinn getur fengið þar sem að það
eru 9 Kusafiri staðir. Allir hóparnir fá jafn langan tíma til að komast yfir ána.
2. Hóparnir eiga að nota flekana til þess að komast yfir ána og til Kusafiri.
3. Ef einstaklingur dettur út í ána þarf allur hópurinn að byrja upp á nýtt.
Hópurinn getur farið saman yfir eða einn í einu. Hópurinn þarf að velja hvaða
aðferð þeim finnst vera best.
Ígrundun:
• Hafði fjöldi flekanna sem hópurinn gat notaði áhrif á hversu auðvelt eða erfitt
það var að komast yfir ána?
• Hvernig gætu allir hóparnir náð yfir ána?
• Myndu hópanir allir komast yfir á sama tíma ef þeir væru með jafn marga
fleka?
• Er leikurinn líkur daglegu lífi okkar? Hvernig þá?
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jöfn tækifæri til sigurs
•
•

Sjá að það eru forskot og hindranir fyrir einstaklinga.
Sjá muninn á milli jafnræðis og jafnréttis.

•
•
•
•
•

Fjórar merktar stöðvar
Eitthvað til að binda fyrir augun
Pappír
Skriffæri
Efnivið til að búa til lítinn turn (t.d. kubbar, spítur)

20 mínútur

Öll aldursbil

9+
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1. Skipt í 3-4 manna hópa
2. Allir hóparnir nema einn fá mismunandi heftandi reglur.
3. Öllum hópunum er sagt að þeir hafa jafna möguleika til að vinna leikinn af því
þau fái öll sama efnivið og sömu reglur
4. Hóparnir byrja hver á sinni stöð og þegar leikurinn byrjar eiga þau að klára
áskorunina sem er á stöðinni og fara síðan á næstu og svo koll af kolli. Fyrsti
hópurinn til að klára allar stöðvarnar vinnur.
Tillögur að heftandi reglum:
Hópurinn er allur bundinn saman á fótunum, líkt og þau væru að taka þátt í
þrífættu hlaupi.
Helmingurinn af hópnum er með bundið fyrir augun.
Hópurinn má ekki tala saman
Hópurinn má bara nota “verri” höndina sína. Örvhentir nota hægri og rétthentir
nota vinstri.
Hópurinn þarf að labba afturábak.
Tillögur að áskorunum fyrir hverja stöð:
Hópurinn þarf að:
• gera 5 sprellikalla
• teikna sjöhyrning
• búa til mannlegan píramída
• kasta bolta í fötu sem er þrjá metra í burtu fimm sinnum.
• búa til stærsta turninn
• syngja skátalag
Ígrundun:
• Var þetta jöfn keppni vegna þess að þið fenguð öll sama efnivið og reglur til
að vinna?
• Afhverju var keppnin ekki jöfn?
• Hvaða auka stuðning hefðu hóparnir sem voru með heftandi reglur átt að fá?
• Er leikurinn líkur daglegu lífi okkar? Hvernig þá?
• Er alltaf nóg að allir fá aðgang að sömu tólunum? Eru til einhver dæmi þar
sem það er ekki nóg?
• Getið þið fundið einhver dæmi þar sem einstaklingar byrja á jöfnum grunni en
ná samt ekki jafnri útkomu?
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heimur jafnréttis
•

Læra að greina mun á milli jafnréttis og réttsýnis í heiminum.

•

8 blöð/fána merkt eftirfarandi löndum:
• Haítí
• Bandaríkin
• Indónesía
• Kína
• Úganda
• Brasílía
• Suður-Afríka
• Frakkland
• Skriffæri (ef þú skrifar nöfn landanna á blaðsnepla)
• 8 ílát/bolla/box (1 fyrir hvert land)
• Um það bil 115 litlir hlutir, svipað stóra (steinar, bréfaklemmur, eða eitthvað
svipað).
• Rými innandyra
Undirbúningur (5 mínútur)
1. Undirbúðu eitt ílát fyrir hvert land og gefðu hverju landi eftirfarandi magn af
litlum hlutum:
• Haítí: 2
• Bandaríkin: 4
• Indónesía: 5
• Kína: 5
• Úganda: 9
• Brasilía: 3
• Suður-Afríka: 4
• Frakkland: 7
2. Þátttakendurnir velja sér land til að vera og fá ílátið og blaðið/fánann merkt
því.
20 mínútur

8+

8+ (Ef það eru færri en 8 þá þarf að fækka löndunum, en Úganda þarf alltaf að
vera með)
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1.
2.
3.
4.
5.

Þegar þátttakendur eru búnir að velja land fá þeir ílátið og eru þá beðin um
að kíkja í það til að sjá hversu marga litla hluti þau eru með.
Hver hópur fær 9 litla hluti (þessir hlutir eiga ekki að fara ofan í ílátin strax)
Allir hóparnir skipta svo um land við hópinn hægra megin við sig.
Markmiðið er að öll löndin verði með jafn marga hluti.
Á 40 sekúndna fresti þarf hvert land að gefa þrjá litla hluti til landsins sem er
fyrir framan það eða við hliðina á því (fer eftir því hvort hóparnir sitja í hring
eða dreift um svæðið).

•

Í lok fyrstu umferðar ætti dæmið að líta svona út:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Haítí: 5
Indónesía: 8
Úganda: 12
Suður-Afríka: 7

Í lok annarar umferðar ætti dæmið að líta svona út:
•
•
•
•

•

Bandaríkin: 7
Kína: 8
Brasilía: 6
Frakkland: 10

Bandaríkin: 10
Kína: 11
Brasilía: 9
Frakkland: 13

•
•
•
•

Haítí: 8
Indónesía: 11
Úganda: 15
Suður-Afríka: 10

Í lok þriðju umferðar ætti dæmið að líta svona út:
•
•
•
•

Bandaríkin: 13
Kína: 14
Brasilía: 12
Frakkland: 16

•
•
•
•

Haítí: 11
Indónesía: 14
Úganda: 18
Suður-Afríka: 13
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6. Hver hópur fer nú aftur í það land sem það valdi til að byrja með.
7. Hóparnir segja allir frá því hvað landið þeirra er með marga hluti til að sjá
hvort það er jafnt eða ekki.
8. Spyrjið hvaða land er með flesta hlutina (Úganda með 18)
9. Spyrjið hvað þau þurfa marga hluti til þess að vera með jafn mikið og Úganda
og gefið þeim þessa hluti:
•
•
•

Bandaríkin: 5
Brasilía: 6
Frakkland: 2

•
•
•

Suður Afríka: 5
Kína: 4
Haítí: 7

•
•

Úganda: 0
Indónesía: 4

Umræður (5 mínútur)
Ræðið muninn á jafnrétti og sanngirni eins og það birtist í leiknum.
Dæmi um spurningar:
• Hve lengi voru þið að fatta að öll löndin byrjuðu ekki með jafn mikið af hlutum,
þrátt fyrir að hvert land fékk úthlutað 9 hlutum?
• Getur einhver tengt þennan leik við eitthvað sem að þið hafið upplifað í eigin
lífi?
• Getur sanngirni verið til án jafnréttis eða væri jafnrétti nóg án sanngirnis?
• Getur einhver komið með dæmi þar sem þar var jafnrétti en ekki sanngirni?
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ferðalangurinn
•
•

Að skilja betur réttsýni og sanngirni.
Að sýna fram á að allir hafa eitthvað fram að færa

• Lítinn kringlóttan hlut (eins og léttan bolta)
• Tvær teygjur
• Garn sem er svo klippt í mismunandi lengdir
• Skál
Þetta þarf fyrir hvern hóp.
Undirbúningur:
1. Klippið garnið í nokkra búta, einn bút fyrir hvern þátttakanda (lengd 50 cm,
66 cm, 75 cm og 1 m)
2. Bindið garnið á teygjuna
3. Setjið skálina nokkra metra í burtu frá kringlótta hlutnum (markmiðið er að ná
teygjunni utan um kringlótta hlutinn og færa hann yfir í skálina)

15 mínútur

12+

10 - 15 (hægt að hafa fleiri, en þá þarf að skipta þeim í hópa)
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1. Hópurinn safnast saman hjá kringlótta hlutnum
2. Gefðu hópnum teygjuna með garninu á. Hver einstaklingur þarf að halda í
einn bút af garninu og má ekki snerta teygjuna sjálfa
3. Taktu fram að þessar teygjur geta slitnað ef togað er of mikið í sundur
Ef hópurinn missir hlutinn þarf að byrja upp á nýtt. Ef hópurinn missir hlutinn
þrisvar er leikurinn búinn
4. Möguleg aukaregla væri að banna þátttakendum að tala einni mínútu eftir að
leikurinn byrjar
Umræður:
• Hvernig fannst ykkur leikurinn?
• Sáuð þið leikinn eitthvað öðruvísi eftir að hann var búinn?
• Hver var munurinn á því að halda í langt eða stutt garn?
• Hvað haldið þið að teygjan og garnið sem var mismunandi langt tákni?
• Hvernig tengist þessi leikur sanngirni eða réttsýni?
• Hefur einhver upplifað eitthvað svipað í sínu eigin lífi?
• Hvernig er hægt að vinna saman þrátt fyrir að allir hafi mislangt garn? Hvernig
er hægt að tengja það við daglegt líf?

Gefðu þátttakendunum eina mínútu til að finna aðferð til að leysa
þrautina og eftir það mega þau ekki tala saman
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þínir punktar
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inourhands
hefur þú fengið einn þráð fyrir hvert skref í þinni vegferð í gegnum verkefnin. Þú
1. Ígrundaðu Nú
mátt líka velja þér þræði úr boxinu sem allir settu sína þræði í byrjun verkefnisins.
Þetta eru ekki bara venjulegir þræðir. Þessir þræðir tákna það hvernig þú getur
fagnað fjölbreytileikanum og gert heiminn að betri stað fyrir alla til að lifa í.

2. Búðu til

Nú getur þú ofið böndin saman og búið þér til armband sem táknar fjölbreytileikan.
Þetta armband mun tákna þá vegferð sem þú fórst í og hvernig þú ert tengd/ur
þeim sem eru í kringum þig.
Vertu skapandi þegar þú býrð til armbandið. Mundu að það skiptir mestu máli fyrir
hvað armbandið stendur, ekki hvernig það lítur út. Það ætti að vera fullt af von,
kærleik og áætlun um sameinaðan og aðgengilegan heim fyrir alla.

3. Deildu

Við erum öll ólík en saman getum við skapað eitthvað stærra og sterkara og sett
okkur sameiginlegt markmið að fagna saman fjölbreytileikanum. Hugsaðu um, með
hópnum þínum, hvaða markmið þú getur sett þér til að gera samfélagið þitt að enn
aðgengilegri stað. Skrifaðu það niður á blað.

#InOurHands

Taktu mynd af höndinni þinni með nýja armbandinu þínu og markmiðinu sem þú
settir þér.
Deildu skilaboðunum þínum með heiminum, það er í þínum höndum, það er í okkar
höndum!
Þú getur notað þessi myllumerki til að deila þínum skilaboðum:

#InOurHands #íokkarhöndum #WTD2020
#WorldThinkingDay #skátarnir
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