
 
 
Παγκόσμια Υπηκοότητα: Τί σημαίνει Παγκόσμιος Πολίτης (Πολίτης του 
Κόσμου); 
 
Στόχος: Θα χρειαστείτε μία λίστα με τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ομάδα η 
οποία θα αποτελείται από τέσσερεις ή πέντε κατασκηνωτές. Η κάθε πρόταση 
θα πρέπει να βρίσκεται σε ξεχωριστή σελίδα. 
 

1. Προσπαθώ να καταλάβω τί νιώθουν οι άλλοι άνθρωποι 
2. Είμαι το ίδιο σημαντικός όσο και όλοι οι άλλοι 
3. Ο κάθε ένας άνθρωπος είναι ίσος με εμένα αλλά διαφορετικός από 

εμένα. 
4. Γνωρίζω τί είναι δίκαιο και τί άδικο και προσπαθώ να κάνω το σωστό. 
5. Προσέχω το περιβάλλον και δεν σπαταλώ πράγματα. 
6. Προσπαθώ να βοηθώ τους άλλους και δεν μαλώνω μαζί τους. 
7. Έχω τις δικές μου ιδέες αλλά μπορεί  να τις αλλάξω αν 

συνειδητοποιήσω ότι είναι λανθασμένες. 
8.  Θέλω να μάθω περισσότερα για τον κόσμο. 
9. Πιστεύω ότι μπορώ να αλλάξω τα πράγματα στον κόσμο. 

 
Χωρίστε τους κατασκηνωτές σε μικρές ομάδες για συζήτηση και ζητήστε τους 
να βάλουν τις παραπάνω προτάσεις σε σειρά σημαντικότητας. Αυτό μπορεί 
να γίνει με τι μορφή διαμαντιού με την πιο σημαντική πρόταση στην κορυφή 
και την λιγότερο σημαντική στο κάτω μέρος. Οι προτάσεις που είναι ίσης 
σημαντικότητας μπορούν να τοποθετηθούν παράλληλα. 
 
Οι κατασκηνωτές πρέπει να συνεργαστούν και να επιχειρηματολογήσουν 
στους άλλους μέσα στην ομάδα τους για τις προσωπικές τους απόψεις. Μέτα 
από 15 λεπτά συζητήστε τη δραστηριότητα όλοι μαζί σαν μία ομάδα. Η κάθε  
ομάδα θα πρέπει να εξηγήσει ποιά είναι η τελική της διάταξη και γιατί. 
 
Έπειτα ζητήστε από τους κατασκηνωτές να δουλέψουν σε ομάδες και να 
αποφασίσουν τί μπορούν να κάνουν για να δείξουν ότι αυτά τα πράγματα 
είναι σημαντικά. Για παράδειγμα, όσον αφορά την πρώτη πρόταση, θα 
μπορούσαν να πουν ότι ακούν τους άλλους, ρωτούν τους άλλους για το τί 
είναι λάθος ή πώς αισθάνονται, ή ότι κάνουν παρέα με όσους είναι μόνοι. 
 
Το πιο δύσκολο ίσως είναι το «Είμαι το ίδιο σημαντικός όσο και όλοι οι άλλοι» 
οπότε θα μπορούσατε να τους δώσετε κάποια παραδείγματα όπως, «είμαι 
ιδιαίτερα καλός στο...», ή «βοηθάω στην κατασκήνωση με το να...». 
 
Οι προτάσεις μπορούν να γραφούν σαν δεσμεύσεις για το τί θα 
προσπαθήσουν να κάνουν οι κατασκηνωτές για να δείξουν ότι είναι 
Παγκόσμιοι Πολίτες (Πολίτες του Κόσμου) και μπορείτε να το βάλετε κάπου 
όπου μπορούν όλοι να το βλέπουν. 
 
Αποτέλεσμα: Να ανέβει η αυτοπεποίθηση των κατασκηνωτών και να 
νιώσουν σημαντικοί, πολύτιμοι και ικανοί να αναλάβουν ευθύνες και να 
κάνουν αλλαγές. 
 
 


