
Προάσπιση και αλλαγή
Οι συμμετέχοντες θα μάθουν για την έννοια της προάσπισης εντοπίζοντας ένα
πρόβλημα που επηρεάζει την κοινότητά τους και σκεπτόμενοι δύο αλλαγές που θα
ήθελαν να δουν να πραγματοποιούνται στο μέλλον σε σχέση με αυτό το πρόβλημα.



Τι είναι η προάσπιση;

Μέρος πρώτο

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Υπάρχουν πολλές πτυχές των κοινοτήτων και του περιβάλλοντός μας που μας
αρέσουν. Μπορεί να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για τους φίλους που έχουμε.
Μπορεί, πάλι, να απολαμβάνουμε τη συμμετοχή μας σε μια αθλητική ομάδα. Ίσως
μας αρέσει που έχουμε την ευκαιρία να ακούμε νέα τραγούδια από τους
αγαπημένους μας καλλιτέχνες.

Ωστόσο, ορισμένες φορές, υπάρχουν και κάποιες πτυχές της κοινότητάς μας με τις
οποίες δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Μπορεί το σχολείο σας να εφάρμοσε
πρόσφατα έναν καινούργιο κανονισμό για το ντύσιμο των μαθητών, ο οποίος να
απαιτεί ακριβά ρούχα που δεν μπορούν να αγοράσουν όλοι. Ίσως κάποιος
εκλεγμένος πολιτικός προσπαθεί να περάσει ένα νόμο που δεν λαμβάνει υπόψη τις
ανάγκες μας. Ίσως, πάλι, τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην περιοχή μας να μην μας
εξυπηρετούν.

Ας υποθέσουμε ότι, με βάση τα υπάρχοντα δρομολόγια, είστε όλοι υποχρεωμένοι να
παίρνετε τρία λεωφορεία και να περπατάτε αρκετά για να φτάσετε στο πλησιέστερο
σούπερ μάρκετ.

Ρωτήστε τους μαθητές σας

Πώς θα μπορούσατε να προσπαθήσετε να το αλλάξετε αυτό;

Σε ποιους θα μπορούσατε να απευθυνθείτε για να σας βοηθήσουν;

Ίσως έχετε κάποιους φίλους που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εσάς. Πώς
θα μπορούσατε να διεκδικήσετε όλοι μαζί αυτό που θεωρείτε σωστό;

Μέρος δεύτερο

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Σε αυτές τις περιπτώσεις, συχνά αισθανόμαστε ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να
ήταν καλύτερα, αν ήμασταν σε θέση να αλλάξουμε αυτά που μας ενοχλούν. Αυτή η
επιθυμία να υπερασπιστούμε αυτά που πιστεύουμε και να επιφέρουμε την αλλαγή
ονομάζεται "προάσπιση" (ή υποστήριξη).

Αλληλεπίδραση στην τάξη

Δείτε όλοι μαζί έναν ιστότοπο που χρησιμοποιείται για την προάσπιση κάποιου
σκοπού σε μια οθόνη προβολής στο μπροστινό μέρος της αίθουσας. Επισημάνετε



πώς ξεκίνησε το κίνημα που παρουσιάζεται στον συγκεκριμένο ιστότοπο από τους
πολίτες, συχνά από τους νέους, που συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε κάποιο
πρόβλημα που επηρέαζε την κοινότητά τους και ήθελαν να κάνουν κάτι για να
προσπαθήσουν να το αλλάξουν. Δύο παραδείγματα από τις ΗΠΑ είναι τα κινήματα
Fight For $15 και Women's March. Τρία παραδείγματα κινημάτων που απέκτησαν
διεθνείς διαστάσεις είναι τα κινήματα Global Voices, Greenpeace και World Wildlife.

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Τώρα θα βρούμε ένα πρόβλημα της κοινότητάς σας που θα θέλατε πολύ να επιλυθεί
και θα συζητήσουμε τα επόμενα βήματα που θα μπορούσατε να κάνετε, εσείς και η
κοινότητά σας, για να λύσετε αυτό το πρόβλημα.



Άσκηση

Άσκηση

Άσκηση

Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε ομάδες των 3 ατόμων. Δώστε σε κάθε ομάδα κάποιο
χρόνο στη διάρκεια του μαθήματος και τουλάχιστον δύο ολόκληρες ημέρες 1) για να
κάνει έρευνα γύρω από ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητά της και να βρει
τουλάχιστον δύο τρόπους με τους οποίους το πρόβλημα αυτό επηρεάζει την
κοινότητά της, καθώς και δύο τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε ενδεχομένως
να λυθεί αυτό το πρόβλημα, και 2) για να δημιουργήσει μια ενημερωτική αφίσα για το
πρόβλημα αυτό και τις πιθανές λύσεις, την οποία θα παρουσιάσει σε όλους τους
συμμετέχοντες στο πλαίσιο μιας διαδραστικής παρουσίασης.

Ενημερώστε τους μαθητές σας

Στις ομάδες σας:

1. Κάντε έρευνα και εντοπίστε μια πτυχή της κοινότητάς σας που θα θέλατε να
αλλάξετε (ως "κοινότητα" μπορείτε να σκεφτείτε το σχολείο σας, τη γειτονιά σας ή
μια τοπική ομάδα στην οποία ανήκετε). Μπορείτε να μιλήσετε με τους φίλους,
τους δασκάλους ή/και την οικογένειά σας για πράγματα που θα ήθελαν να
αλλάξουν ή για τα προβλήματα που τους επηρεάζουν.

2. Δημιουργήστε μια αφίσα. Οι αφίσες που θα δημιουργήσουν οι ομάδες θα
τοποθετηθούν στους τοίχους της αίθουσας και θα γίνει μια διαδραστική
παρουσίαση, στο πλαίσιο της οποίας κάθε ομάδα θα αναλύσει το πρόβλημα που
έχει εντοπίσει και τους τρόπους επίλυσής του.

Κάθε ομάδα θα πρέπει να βρει τουλάχιστον δύο τρόπους με τους οποίους
επηρεάζεται η κοινότητά της από το συγκεκριμένο πρόβλημα και δύο τρόπους με
τους οποίους μπορεί να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα.

Φανείτε δημιουργικοί: Τραβήξτε φωτογραφίες και προσθέστε τις στην αφίσα [ιδανικά,
εξασφαλίστε ότι οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε εκτυπωτή] για να δείξετε το
πρόβλημα ή/και τις λύσεις, ή χρησιμοποιήστε διαγράμματα ροής, γραφήματα και
πίνακες για να επικοινωνήσετε το εύρος του προβλήματος ή/και τις λύσεις.

Οι αφίσες θα πρέπει να είναι "αυτόνομες". Με άλλα λόγια, κάθε αφίσα θα πρέπει να
έχει αρκετές πληροφορίες έτσι ώστε όποιος τη βλέπει ή τη διαβάζει να μπορεί να
κατανοήσει το πρόβλημα και τις πιθανές λύσεις, χωρίς να είναι απαραίτητες
περαιτέρω εξηγήσεις από την ομάδα.

Άσκηση



Δώστε σε κάθε ομάδα αρκετό χρόνο για να κάνει τη σχετική έρευνα και να
δημιουργήσει την αφίσα της. Φροντίστε να είστε διαθέσιμοι για ερωτήσεις και τεχνική
υποστήριξη. Όταν συναντηθείτε και πάλι όλοι μαζί, ζητήστε από τους συμμετέχοντες
να κρεμάσουν τις αφίσες στον τοίχο, δώστε σε όλους 20 λεπτά να κινηθούν στο χώρο
και να δουν τις αφίσες των άλλων και έπειτα δώστε περίπου 30 λεπτά σε κάθε ομάδα
για να παρουσιάσει την αφίσα της.
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