DAIKTAI
NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMA JAUNIMUI
Kiekvieną dieną mus supa galybe daiktų: drabužiai, avalyne, aksesuarai, elektros prietaisai, popierius,
rasymo priemones ir daugybe kitų. Jie butini ir reikalingi, siekiant užtikrinti musų gyvenimo kokybę.
Tačiau ar nors kartą susimąsteme, kaip sie kiekvieną dieną naudojami daiktai sujungia mus su platesniu pasauliu? Ar musų kasdieniai vartojimo įpročiai daro įtaką kituose pasaulio krastuose gyvenantiems žmonems, mus supančiai aplinkai? Kokių problemų gali sukelti musų kasdienis vartojimas?
Ar visi pasaulio gyventojai turi vienodas galimybes tureti ir naudoti tai, ko jie nori ir ko jiems reikia?
Kaip kiekvienas is musų gali prisideti prie to, kad pasaulyje visi žmones turetų lygias galimybes?
Daiktai – sios mokymo programos čentrine „asis“, padesianti joje dalyvaujantiems jauniems asmenims
geriau suprasti globalius žmonių ir salių tarpusavio rysius, o taip pat rasti asmenines sąsajas su globaliais issukiais.
Programos tikslas – stiprinti jaunų žmonių kompetenčijas ir asmenines nuostatas, reikalingas jiems
aktyviai veikti pasaulio teisingumo, lygybes ir darnaus vystymosi labui.
Programos uždaviniai:


Didinti jaunimo supratimą, kaip jų kasdieninio vartojimo įpročiai daro įtaką pasaulinems teisingumo lygybes ir aplinkosauginems problemoms;



Lavinti jaunų žmonių gebejimus analižuoti ir mesti issukį globalioje tiekimo grandineje egžistuojančiai nelygybei;



Sustiprinti jaunimo įsipareigojimą kovoti del teisingumo ir darnaus vystymosi pasaulio mastu, tą
demonstruojant savo asmenine elgsena ir aktyviu pilietiniu dalyvavimu.

Programoje nagrinejamos temos:


Atsakingas vartojimas,



Globali tiekimo grandine,



Sąžiningas kainos už pagamintą
produkčiją paskirstymas globalioje
tiekimo grandineje,

Kompetencijos, kurias įgis programos dalyviai:


Gebes įvardyti esminius savo gyvenimo stiliaus
ir asmeninio vartojimo bruožus;



Gebes įvertinti su atsakingu vartojimu susijusias asmenines stiprybes ir silpnybes;



Geriau supras pasaulyje egžistuojančią tarpusavio priklausomybę ir savo vartojimo elgsenos įtaką pasaulio žmonems ir aplinkai;



Supras rysį tarp vietos ir globalių issukių;



Suvoks globalių problemų priežastis ir pasekmes;

Programos dalyviai—13-19 m. amžiaus
jaunimas.



Gebes rasti asmeninį rysį su globaliomis problemomis;

Dalyvių skaičius: 15-25 asm.



Sustiprins kritinio mąstymo gebejimus;

Programos trukme: 6 ak. val.



Gebes įvardyti asmeninį vaidmenį globalių pokyčių pročesuose;



Sustiprins aktyvaus pilietinio dalyvavimo gebejimus;



Sustiprins asmenines nuostatas ir motyvačiją
aktyviai veikti lygiateisisko, taikaus ir darnaus
pasaulio labui.



Prieiga prie daiktų,



Darbuotojų teises,



Atliekos ir jų perdirbimas.
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