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Αυτή η άσκηση είναι μια προσομοίωση πραγματικών συνθηκών και
βασίζεται στη συγκέντρωση της ομάδας, στον καθορισμό στόχων, στη
διαίρεση των εργασιών και στην εκτέλεσή τους. Κατά τη διάρκεια της
άσκησης προωθείται η ομαδική εργασία, η συνεργασία, η στρατηγική και η
πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων. Με μια ευρύτερη έννοια, αυτή η μέθοδος
είναι σημαντική για την ενίσχυση του ατόμου μέσα από την οικοδόμηση μιας
ομάδας που αγωνίζεται για το κοινό καλό.
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Για την πραγματοποίηση αυτής
της άσκησης χρειάζονται κίνητρα
και συμμετέχοντες έτοιμοι να
σκεφτούν γρήγορα και να
συνεργαστούν.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
flipcharts, στυλό, χαρτιά,
smartphone (για αναζήτηση στο
google).
Είναι σημαντικό να καθοριστούν
με σαφήνεια οι λόγοι για την
υπεράσπιση του δημόσιου χώρου
και η νομική βάση για την
προστασία του, πριν από την
έναρξη της άσκησης. Η δράση
πρέπει να βασίζεται σε ρεαλιστικά
επιχειρήματα.
Είναι χρήσιμο για κάθε
συμμετέχοντα να εξετάσει το
προσωπικό του κίνητρο για τη
συμμετοχή.
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"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν."
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Διάλεξη -> φάση προετοιμασίας (εισαγωγικές πληροφορίες)
Βήματα για την υπεράσπιση του δημόσιου καλού (χώρος)
Παραδείγματα καλής πρακτικής
Εργασία σε ομάδες -Εκτέλεση
Χωρισμός σε ομάδες
Εργασία: ορίστε το πρόβλημα και αναπτύξτε μια στρατηγική για την
επίλυση του προβλήματος.
Συζήτηση πιθανών προκλήσεων στην επίλυση του προβλήματος.
Παρουσίαση στρατηγικών.
Ολομέλεια
Παρουσίαση/Αξιολόγηση
Ανατροφοδότηση, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων
Δοκιμή / Σύνταξη σύντομου κειμένου
Παρουσίαση
Εκτίμηση
Συμβουλή: Επιπλέον πρόκληση
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να γράψουν ένα σύντομο κείμενο (εισαγωγή,
αίτημα) στο οποίο να ορίζουν το πρόβλημα και να ενθαρρύνουν τους
πολίτες να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία τους.
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ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Σε οργανωτικό επίπεδο
Προωθεί τον σαφή ορισμό του προβλήματος, καθώς και τα βήματα που οδηγούν
στην επίλυσή του.
Ενισχύει τις ατομικές ικανότητες και συμβάλλει στην ομαδική συνεργασία για έναν
κοινό στόχο.
Από πλευράς πολιτικού ακτιβισμού και ενεργού πολίτη
Ενισχύει τις ικανότητες ενός ενεργού πολίτη και προωθεί την οικοδόμηση μιας
δημοκρατικής κοινωνίας.
Προωθεί την ατομική ευθύνη και την αίσθηση της σημασίας και της ισότητας στην
κοινωνία.
Ενισχύει τον ακτιβισμό των πολιτών και μειώνει την αυθαιρεσία των αυταρχικών
συστημάτων και των εκπροσώπων των σημερινών αρχών.
Αποτρέπει την αποσύνθεση του δημόσιου αγαθού και την καταστροφή των
φυσικών πόρων.
Όσον αφορά τη συμμετοχή στις δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων
Αποκαθιστά την αίσθηση δύναμης για το άτομο, την οποία έχει χάσει στο
νεοφιλελεύθερο καπιταλιστικό μοντέλο ζωής.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ,
ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ:
Η μέθοδος πολιτικής υπεράσπισης του τοπικού δημόσιου αγαθού – η ανησυχία
των πολιτών είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση των δεξιοτήτων
των ενεργών πολιτών. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στον καθορισμό των
προβλημάτων και στην επίλυση προβλημάτων μέσω της οικοδόμησης κοινότητας,
την αποκατάσταση της δύναμης των πολιτών και την αποτροπή της εφαρμογής
αποφάσεων που δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον και αντιτίθενται στην
προστασία του περιβάλλοντος. Υποστηρίζει αξίες που βασίζονται σε οικολογικές,
βιώσιμες, αλληλέγγυες αρχές.
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