Ο δξαζηεξηνπνηεκέλνο πνιίηεο ηνπ θόζκνπ (Active Global Citizen)
είλαη απηόο πνπ ζθέθηεηαη ηη ζπκβαίλεη ζηνλ πιαλήηε θαη ζπκκεηέρεη
ζε δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πξαγκάησλ θαη ηελ πξόνδν.
Όλνκα_________________________________Ηκεξνκελία________
Μειέηεζε ηηο δεμηόηεηεο ηνπ δξαζηεξηνπνηεκέλνπ πνιίηε ηνπ θόζκνπ θαη
«βαζκνιόγεζε» ηε ζεκαζία ηεο θάζε δεμηόηεηαο από ην 1 έσο ην 6. (1=αζήκαληε, 6
= πάξα πνιύ ζεκαληηθή)
Γεμηόηεηα
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Να κπνξείο λα δνπιεύεηο σο κέινο νκάδαο
Να κπνξείο λα θάλεηο ηα πάληα κόλνο ζνπ
Να ελεκεξώλεζαη από εθεκεξίδεο θαη ην Internet
γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ πιαλήηε
Να παξαθνινπζείο ηειεόξαζε
Να κπνξείο λα παίξλεηο κέξνο ζε ζπδεηήζεηο γηα λα
αθνύο θαη ηηο απόςεηο ησλ άιισλ
Να θξαηάο ηηο απόςεηο ζνπ γηα ηνλ εαπηό ζνπ
Να ζέηεηο ζε ακθηζβήηεζε ηε γλώκε ησλ άιισλ
Να αμηνπνηείο επθαηξίεο γηα λα επηθνηλσλείο κε
πνιίηεο άιισλ ρσξώλ
Να θάλεηο ηα πάληα κε ηνπο ίδηνπο αλζξώπνπο
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Διάβαςε τισ παρακάτω προτάςεισ . Συμφωνείσ, διαφωνείσ, είςαι αναποφάςιςτοσ; Διάλεξε
την απάντηςη που ςε εκφράζει.

Α:

Θέισ λα κάζσ πεξηζζόηεξα γηα ην πώο κπνξώ λα αιιάμσ ηα πξάγκαηα πνπ
κε ελδηαθέξνπλ

Β:

Γελ κπνξώ λα αιιάμσ απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ πιαλήηε

Γ:

Δίκαη πνιίηεο ηνπ ηόπνπ κνπ θαη ηνπ θόζκνπ

Γ:

Γελ έρσ ηίπνηα θνηλό κε απηνύο πνπ δνύλε ζηηο θησρέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ

Δ:

Ο θόζκνο είλαη ζαλ έλα κεγάιν παγθόζκην ρσξηό θαη όινη νη άλζξσπνη
ζπλδένληαη ν έλαο κε ηνλ άιινλ θαη κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ πνπ δνύκε.
Σπκθσλώ
απόιπηα

Σπκθσλώ

Γελ είκαη
ζίγνπξνο/ε

Γηαθσλώ

Γηαθσλώ
απόιπηα

Α
Β
Γ
Γ
Δ

Πεγή: WWF, Sustainable Scotland Network (2010), Schools Global Footprint, WWF
Scotland. Γηαζέζηκν ζην www.LTScotland.org.uk/schoolsglobalfootprint

Γηα πεξηζζόηεξν πιηθό ζην: http://www.wwf.gr Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε / Υιηθό

"Πςξ ακηηιαμβάκεζηε ηηξ νήζεηξ ημο Ακηόκημ Πόνηζηα; Δώζηε ηηξ δηθέξ ζαξ
ενμεκείεξ"

Αοηό ημ κα δεηξ παναπακήζηα έπεη μεηαηνέρεη
όιε ηε δςή ζμο ζε μηα δςή παναπακήζηα

Έπμομε έκακ θόζμμ γηα ημκ θαζέκα
μα δεκ έπμομε έκακ θόζμμ γηα όιμοξ.

Η ελμμμιόγεζε ημο εκόξ
ημοξ ηαπεηκώκεη όιμοξ.

Γηα κα μεκ ελαπαηώ δεκ μμο θηάκεη κα μεκ ελαπαηώ.

Ο άκζνςπμξ είκαη αδύκαμμξ θαη όηακ ελαζθεί
ημ επάγγειμα ημο δοκαημύ είκαη πημ αδύκαημξ.
(Ακηόκημ Πόνηζηα, Φςκέξ, εθδόζεηξ Ίκδηθημξ)

1. Τη ζεσξείο ζεκαληηθό ζηε δσή ζνπ;
(ηδέεο, άλζξσπνη, ηόπνη, πξάγκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ζέλα)

2. Πνηα είλαη ηα δεηήκαηα πνπ ζεσξείο ζεκαληηθά γηα ηελ θνηλσλία;
(Τα δεηήκαηα πνπ πηζηεύεηο όηη πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ε θνηλσλία, ζηελ
Διιάδα ή παγθνζκίσο)

3. Φαληάζνπ όηη ε θνηλσλία έρεη αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά απηά ηα
δεηήκαηα πνπ θαηέγξαςεο ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε. Σε πνηεο αμίεο ζα
έρνπλ βαζηζηεί νη άλζξσπνη απηήο ηεο θνηλσλίαο; Γξάςε πέληε αμίεο.
(π.ρ. Διεπζεξία, Ιζόηεηα, Αλεθηηθόηεηα, Αλεμαξηεζία, Δπγέλεηα, Αηνκηθή
Αλάπηπμε, Διεύζεξνο Φξόλνο, Σεβαζκόο ζηελ Παξάδνζε, Αζθάιεηα,
Τηκηόηεηα, Πινύηνο, Κνηλσληθή Γύλακε θιπ.)

4. Γηάιεμε κία αμία. Σθέςνπ ηηο θαζεκεξηλέο καο πξαθηηθέο. Πνηεο θαζεκεξηλέο
πξαθηηθέο εληζρύνπλ θαη πνηεο απνδπλακώλνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε αμία;

Π.ρ.

Δλδπλακώλεη

Απνδπλακώλεη

Κνηλσληθή δηθαηνζύλε
Διεύζεξε
πξόζβαζε
ζηελ πιεξνθόξεζε

Αληαγσληζκόο
ζηελ εξγαζία

Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε

Πεγή: WWF, Oxfam, Action for Children (2011): The Common Cause Handbook. A Guide to
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