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ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ Ρρογραμμάτων Σπουδών Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
για τθν Ριλοτικι τουσ Εφαρμογι των διδακτικών αντικειμζνων Κοινωνικι και Ρολιτικι Αγωγι 
και Οικιακι Οικονομία  
 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 

1. Τισ διατάξεισ του εδαφ. β τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167). 

2. Τισ διατάξεισ του εδαφ. α τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 3, του εδαφ. ε τθσ παραγράφου 11 

του άρκρου 4, του εδαφ. γ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 5 και του εδαφ. γ τθσ παραγράφου 

2 του άρκρου 24 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Αϋ 167), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν με τισ 

διατάξεισ 1 και 2  του άρκρου 7 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Αϋ188) “Ενιαίο Λφκειο, πρόςβαςθ των 

αποφοίτων ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ,  αξιολόγθςθ  του εκπαιδευτικοφ ζργου και άλλεσ 

διατάξεισ”. 

3. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 33 του άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118). 

4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά 

όργανα που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Αϋ 98). 

5. Τθν περίπτωςθ β, τθσ παραγράφου 7, του άρκρου 13, του Ρ.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161, Τ. Αϋ) 

«Οργάνωςθ και λειτουργία δθμοτικϊν ςχολείων». 

6. Τθν 1120/H/7-1-2010 (ΦΕΚ Β1) κοινι Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ και τθσ Υπουργοφ Ραιδείασ, 

Δια Βίου Μάκθςθσ  και Κρθςκευμάτων με κζμα: «Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων των Υφυπουργϊν 

του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων». 

7. Τθν ειςιγθςθ  του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου, όπωσ αυτι διατυπϊκθκε με τθν αρικμ. 

22/2011πράξθ του Συντονιςτικοφ Συμβουλίου του Ραιδαγωγικοφ Λνςτιτοφτου. 

8. Τθν με αρικμ. 11279/28-7-2010 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΛΟ (Σχολείο 21ου 

αιϊνα) – Νζο πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια Ρράξθ». 
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9. Τθ με αρικμ. 14647/30-09-2010 Σφμφωνθ Γνϊμθ ΕΥΔ για το ςχζδιο «Απόφαςθσ Υλοποίθςθσ με 

ίδια μζςα του Ρ.Λ. για το Υποζργο 1 τθσ Ρράξθσ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΛΟ (Σχολείο 21ου αιϊνα) – Νζο  

 

πρόγραμμα ςπουδϊν» ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 1,2,3, -Οριηόντια Ρράξθ», με κωδικό MIS 

295450. 

10.  Το γεγονόσ ότι δεν ζχει εκδοκεί Υπουργικι Απόφαςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 33 του 

άρκρου 20 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Αϋ 118). 

11. Tο γεγονόσ ότι από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ. 

 
 
 

Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε 
 

Κακορίηουμε τα παρακάτω προγράμματα ςπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ (Δθμοτικό και Γυμνάςιο) των διδακτικϊν αντικειμζνων:  

1. Κοινωνικι και Ρολιτικι Αγωγι (Δθμοτικό και Γυμνάςιο) 
2. Οικιακι Οικονομία (Γυμνάςιο), ωσ εξισ: 

 
 
 

Ρρόγραμμα ςπουδών Δθμοτικοφ 
 
 

Διδακτικό μακθςιακό αντικείμενο: Κοινωνικι και Ρολιτικι Αγωγι 
 

Το μάκθμα τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ ςυνδζεται τα τελευταία χρόνια με τθν 
οικοδόμθςθ τθσ ζννοιασ τθσ υπεφκυνθσ ιδιότθτασ του πολίτθ, τθσ δθμοκρατικισ ιδιότθτασ του 
πολίτθ και τθσ ενεργοφ πολιτειότθτασ. 
Θ ζννοια τθσ υπεφκυνθσ ιδιότθτασ του πολίτθ αγγίηει κζματα που αφοροφν ςτθν κατανόθςθ, τθ 
ςυνειδθτοποίθςθ και τθ γνϊςθ των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων. Συνδζεται επίςθσ 
ςτενά με τισ πολιτειακζσ αξίεσ τθ δθμοκρατία, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, τθν ιςότθτα, τθ 
ςυμμετοχι, τθν κοινωνικι ςυνοχι, τθν ανοχι τθσ διαφοράσ, τθσ διαφορετικότθτασ και τθν 
κοινωνικι δικαιοςφνθ.  
Θ ζννοια τθσ δθμοκρατικισ ιδιότθτασ του πολίτθ ςυνδζεται με τισ βαςικζσ αξίεσ των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθσ πλουραλιςτικισ δθμοκρατίασ και των κανόνων του νόμου και 
του δικαίου. Ειδικότερα αναφζρεται ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ, ςτθ ςυμμετοχι και 
ςτο ανικειν, ςτο ςεβαςμό τθσ διαφοράσ. 
Στόχοσ, λοιπόν, του μακιματοσ είναι να προετοιμάςει τα νεαρά άτομα για μια ενεργό 
ςυμμετοχι ςτθ δθμοκρατικι κοινωνία, ενιςχφοντασ τθ δθμοκρατικι κουλτοφρα, να ςυμβάλλει 
ςτον αγϊνα κατά τθσ βίασ, τθσ ξενοφοβίασ, του ρατςιςμοφ, του επικετικοφ και βίαιου 
εκνικιςμοφ και ςτθν ζλλειψθ ανοχισ, να ςυμβάλλει ςτθν κοινωνικι ςυνοχι, κοινωνικι 
δικαιοςφνθ και το κοινό καλό, να ενδυναμϊςει τθν κοινωνία των πολιτϊν προετοιμάηοντασ 
ενθμερωμζνουσ πολίτεσ που κατζχουν τισ γνϊςεισ και τισ κατάλλθλεσ δθμοκρατικζσ δεξιότθτεσ.  

Το νέο Ππόγπαμμα Σποςδών διαμοπθώθηκε με ηπόπο πος να παπέσει δςναηόηηηερ ζςνδέζεων με 

άλλα μαθήμαηα ηηρ ςποσπεωηικήρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ και ειδικόηεπα με ηην Ιζηοπία. 

Ειδικόηεπα ωρ ππορ ηον ζύγσπονο εκπαιδεςηικό πποζαναηολιζμό ηος, ηο πποηεινόμενο ΠΣ 

εξέλαβε ηην Υποσπεωηική Εκπαίδεςζη ωρ ενιαία εκπαιδεςηική διαδικαζία, δια μέζος ηηρ οποίαρ 

ο ζκοπόρ και οι ειδικοί ζηόσοι ηος μαθήμαηορ δεν αναπηύζζονηαι μεμονωμένα ζε κάθε ηάξη και 
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 επαναλαμβάνονηαι ζε κάθε βαθμίδα, αλλά εξελίζζονηαι ζηαδιακά από ηο Νηπιαγωγείο έωρ και 

ηην Γ’ Γςμναζίος.  

 
1. Ειδικοί ςκοποί του μακιματοσ: 
 
Το μάκθμα Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ ςτθν Εϋ και  ςτθν ΣΤ’ Δθμοτικοφ επιδιϊκει:  

Α. Να προςφζρει ςτουσ μακθτζσ μια πολιτικι και κοινωνικι γνϊςθ, μόρφωςθ και παιδεία, να 
εξαςφαλίςει ζνα είδοσ πολιτικοφ και κοινωνικοφ εγγραμματιςμοφ, να καλλιεργιςει γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ που διαμορφϊνουν το δυναμικό χαρακτιρα τθσ ιδιότθτασ του ςφγχρονου πολίτθ τθσ 
ελλθνικισ, ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ κοινότθτασ. 
Β. Να εξοικειϊςει τουσ μακθτζσ με τθν πολιτικι και κοινωνικι λειτουργία των κεςμικϊν 
οργάνων 
Γ. Να δϊςει ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να αποκτιςουν ςυμπεριφορζσ, ςτάςεισ και αξίεσ 
εναρμονιςμζνεσ με μια υπεφκυνθ και ενθμερωμζνθ ιδιότθτα του πολίτθ 
Δ. Να ενιςχφει τθ γνϊςθ των κανόνων λειτουργίασ του κοινωνικοφ και πολιτικοφ ςυςτιματοσ 
και τθσ δθμοκρατίασ, των ςυλλογικϊν αξιϊν, των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων του 
ανκρϊπου και του πολίτθ. Να δϊςει τα εργαλεία να κάνουν οι μακθτζσ ςυγκρίςεισ μεταξφ 
διαφορετικϊν εποχϊν και πλαιςίων. 
Ε. Να αναπτφξει τθν ικανότθτα κριτικισ εμβάκυνςθσ ςτισ κοινωνικζσ διαφορζσ και ανιςότθτεσ, 
ςτθ διαφορετικότθτα με όρουσ πολιτιςμικοφσ, οικονομικοφσ και κοινωνικοφσ 
Στ. Να καλλιεργιςει ςυμπεριφορζσ και ςτάςεισ που εναρμονίηονται με τισ αρχζσ του δικαίου, 
του ςεβαςμοφ του άλλου, τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, αλλθλεγγφθσ και ευκφνθσ 
Η. Να δϊςει ζμφαςθ ςτθν παρουςίαςθ των δομϊν και των λειτουργιϊν ςε τρία επίπεδα: τοπικό, 
εκνικό, ευρωπαϊκό-υπερεκνικό 
Θ. Να αναδείξει το ρόλο των ΜΜΕ και των κοινωνικϊν δικτφων 
Στ. Να αναδείξει τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του πολίτθ, να δϊςει ζμφαςθ ςτο ςεβαςμό 
ςτουσ κανόνεσ κοινωνικισ ςυμβίωςθσ και προςιλωςθσ ςτθ λειτουργία τθσ δθμοκρατίασ 
Η. Να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να εμβακφνουν ςτθν ζννοια τθσ ομάδασ και τθσ ςυλλογικότθτασ 
(οικογζνεια, ςχολείο, ομάδεσ ςυνομθλίκων), να τουσ δϊςει τθ δυνατότθτα να μάκουν και να 
εμπεδϊςουν ςτθν πράξθ κανόνεσ που διζπουν τθ λειτουργία του ςχολείου και τουσ τρόπουσ 
λιψθσ αποφάςεων 
Θ. Να καλλιεργιςει ςτουσ μακθτζσ τισ παρακάτω αξίεσ: ιςότθτα και διαφορά, αποδοχι, 
ςεβαςμόσ του άλλου, ανοχι-ανεκτικότθτα, ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, αλλθλεγγφθ και 
δικαιοςφνθ. 
Κ. Να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν τουσ κανόνεσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ, 
ευγζνειασ, ςυνζπειασ και να ςυνειδθτοποιιςουν ότι οι κανόνεσ είναι ςυχνά διαφορετικοί 
ανάλογα με τθν θλικία και τθ κζςθ των ατόμων 
Λ. Να οδθγιςει τουσ μακθτζσ ςτθν κατανόθςθ του ρόλου, των δικαιωμάτων και των 
υποχρεϊςεων του μακθτι.  
Λα. Να δθμιουργιςει ενεργοφσ πολίτεσ με βάςθ τθν ενθμζρωςθ, τθν πλθροφόρθςθ, τθν κριτικι 
ςκζψθ, τθν ευαιςκθτοποίθςθ, τθ ςυμμετοχι και τθ δράςθ. 
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2. Σχζδιο νζου προγράμματοσ ςπουδών για το μάκθμα τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ 
 

ΤΑΞΘ Ε΄ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ: 30 
 

1θ Διδακτικι Ενότθτα 
 

ΟΜΑΔΑ-ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ- 
ΧΟΛΕΙΟ 

χολικθ ζωθ και δημοκρατικοί κανόνες 
 

Διάρκεια: 6 ϊρεσ 

Ρροςδοκώμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα . Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Οι μακθτζσ επεξεργάηονται τθ 
ςθμαςία και το ρόλο του ατόμου, 
οδθγοφνται ςε μια αυτοεκτίμθςθ 
και ςυνειδθτοποιοφν το ρόλο, τισ 
ςχζςεισ τουσ με τουσ άλλουσ, το τι 
ςυνεπάγεται θ ζνταξθ ςε διάφορεσ 
ομάδεσ. 
 
Αναλφουν το ρόλο και τθ ςθμαςία 
τθσ οικογζνειασ και του ςχολείου 
και ςυγκρίνουν τισ δφο ομάδεσ 
Αναλφουν τα δικαιϊματα και τισ 
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από 
τθν ζνταξθ ςε διάφορεσ ομάδεσ 
 
Συηθτοφν και κατανοοφν τθ 

Το παιδί και θ οικογζνεια (Είμαι μζλοσ μιασ 
οικογζνειασ) 
-μζλοσ οικογζνειασ  
-Ραρουςίαςθ διαφόρων μορφϊν οικογζνειασ: 
πυρθνικι, μονογονεϊκι, πολφτεκνθ, διευρυμζνθ) 
-Σχζςεισ μεταξφ των μελϊν. όλοι των μελϊν 
(υποχρεϊςεισ και κακικοντα) 
-κανόνεσ λειτουργίασ και οργάνωςθσ τθσ οικογζνειασ 
-Αξίεσ που διζπουν τθ λειτουργία τθσ οικογζνειασ 
-Δυςκολίεσ και προβλιματα ςτο πλαίςιο τθσ 
οικογζνειασ 
 
 
Το παιδί και θ ομάδα. Το παιδί ςτθ ςχολικι ομάδα 
(Αποτελώ μζλοσ μιασ ομάδασ, ςυμμετζχω, 
ςυνεργάηομαι και ςυνυπάρχω αρμονικά. Τθρώ τισ 

Οι μακθτζσ ςυηθτοφν για τισ 
διάφορεσ μορφζσ 
οικογζνειασ, τουσ ρόλουσ, τα 
δικαιϊματα και τισ 
υποχρεϊςεισ των μελϊν.  
Καταγράφουν τα δικαιϊματα 
και τισ υποχρεϊςεισ εντόσ 
τθσ οικογενείασ και ςυηθτοφν 
πάνω ςε αυτά.  
Ραίηουν παιχνίδι ρόλων για 
τισ ςχζςεισ των μελϊν τθσ 
οικογζνειασ 
Οι μακθτζσ ςυηθτοφν πάνω 
ςτα ςτοιχεία τθσ ηωισ και τθσ 
φπαρξισ τουσ εμβακφνοντασ 
ςτθν θλικία, τουσ 

Οικουμενικι Διακιρυξθ 
των Δικαιωμάτων του 
ανκρϊπου 
 
Διακιρυξθ 
Δικαιωμάτων του 
παιδιοφ 
 
 
 
 
 
Κανόνεσ λειτουργίεσ 
του ςχολείου και τθσ 
τάξθσ 
Νομικό πλαίςιο 
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ςθμαςία των κανόνων 
ςυμπεριφοράσ-ευγζνειασ, τθσ 
τιρθςθσ των υποχρεϊςεων 
 
 

υποχρεώςεισ, ακολουκώ τουσ κανόνεσ) 
– Ζνα άτομο 
– Ζνασ ανιλικοσ 
– Ζνα άτομο που ζχει δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ 
– Σχζςθ με άλλουσ: ςυνομθλίκουσ και ενθλίκουσ 
– Το παιδί μζλοσ ομάδων και του ςχολείου 
– Ο ρόλοσ των κανόνων, τθσ ςυνζπειασ και τθσ 

τιρθςθσ αυτϊν για τθ λειτουργία τθσ ομάδασ, τθσ 
κοινότθτασ και τθσ κοινωνίασ (τιρθςθ κανόνων 
ςυμπεριφοράσ- ευπρζπειασ-ςυνζπειασ)  

– Σχζςθ ςχολείου οικογζνειασ: μετάβαςθ από το 
ςπίτι ςτο ςχολείο 

Θ ομάδα των ςυνομθλίκων-Φιλίεσ, ςχζςεισ 
 
 

κοινωνικοφσ και ομαδικοφσ 
περιοριςμοφσ, τθ ςχζςθ με 
τουσ ενιλικεσ και τουσ 
ςυνομθλίκουσ 
 
Ρροβλθματίηονται πάνω ςε 
κείμενα για το πότε γίνεται 
κανείσ ενιλικασ και τι 
ςυνεπάγεται αυτό 
(δικαιϊματα και 
υποχρεϊςεισ) 
 
Συηθτοφν πάνω ςτουσ 
κανόνεσ ςυμπεριφοράσ και 
ευγζνειασ-ευπρζπειασ 
(περιμζνω ςτθν ουρά, δίνω 
τθ κζςθ μου ςτουσ 
μεγαλφτερουσ).  
 
Επεξεργάηονται τθ ςθμαςία 
τθσ αλλθλεγγφθσ  και 
αλλθλοβοικειασ, τθσ 
αλλθλοχποςτιριξθσ 
 
Εμπζδωςθ κανόνων 
ομαδικισ εργαςίασ (θ 
οικογζνεια χτεσ και ςιμερα, 
το ςχολείο χτεσ και ςιμερα, 
ςχζςθ οικογζνειασ και 
ςχολείου, πϊσ πρζπει οι 
γονείσ να παρακολουκοφν 
τθν πορεία των παιδιϊν ςτο 

ενθλικίωςθσ 
 
Ραιχνίδι ρόλων ςτθν 
τάξθ (μζλθ οικογζνειασ 
και ςχολικισ τάξθσ) για 
τθν επίλυςθ ενόσ 
προβλιματοσ 
(πεικαρχία, τιμωρία, 
ηιλια, αλλθλεγγφθ) 
 
Συηθτιςεισ με άλλα 
μζλθ τθσ ομάδασ και 
τθσ κοινότθτασ 
Γκάλοπ-ζρευνα-μελζτθ 
απόψεων και 
αντιλιψεων 
 
Κείμενα για τθ 
λειτουργία του 
ςχολείου ςτο 
παρελκόν.  
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ςχολείο)  
 
Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε 
ομάδεσ και αναλαμβάνουν 
να επεξεργαςτοφν ζνα κζμα 
εργαςίασ, ςτθ ςυνζχεια 
παρουςιάηουν τα ςτοιχεία 
που ςυγκζντρωςαν ςτουσ 
υπόλοιπουσ μακθτζσ. 
Συηθτοφν για το πϊσ 
δοφλεψαν ομαδικά, ποια 
προβλιματα αντιμετϊπιςαν 
και πϊσ τα ζλυςαν 

Οι μακθτζσ κατανοοφν τθ ςθμαςία 
και το ρόλο του δθμοτικοφ 
ςχολείου, αντιλαμβάνονται τθν 
αξία τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ 
μάκθςθσ, τθσ κοινωνικισ 
ςυνφπαρξθσ και ςυμβίωςθσ με 
τουσ άλλουσ 
 
Εμβακφνουν ςτον τρόπο 
οργάνωςθσ του ςχολείου 
ςυςχετίηοντάσ το με άλλεσ μορφζσ 
οργάνωςθσ (όπωσ θ οικογζνεια).  
Κατανοοφν τθ κζςθ και το ρόλο 
του κακενόσ. 
 
Σταδιακά διειςδφουν ςτον τρόπο 
λειτουργίασ του ςχολείου, ςτουσ 
κανόνεσ, ςτα δικαιϊματα και τισ 
υποχρεϊςεισ των μακθτϊν και των 

Το ςχολείο ωσ ομάδα (Συμμετζχω ςτθν ομάδα του 
ςχολείου ενεργά και υπεφκυνα) 
– Οι αποςτολζσ και θ οργάνωςθ του δθμοτικοφ 

ςχολείου 
– ποιοι εργάηονται, ποιοι είναι οι ρόλοι τουσ,  ποιεσ 

οι υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματά τουσ, πϊσ 
ςυνδζονται και διαπλζκονται, 

– γιατί εκλζγονται εκπρόςωποι των μακθτϊν; γιατί 
πθγαίνω ςτο ςχολείο: μάκθςθ, ςυνάντθςθ με 
άλλουσ, ςυνφπαρξθ, κοινωνικι ςυμβίωςθ, 
γνωριμία με διαφορετικοφσ ανκρϊπουσ, 
ςυμμετοχι ςε ομάδεσ, προετοιμαςία για το 
μζλλον, 

– γιατί είναι ςθμαντικι θ περίοδοσ τθσ ςχολικισ 
ηωισ; 

– Ροιοι είναι οι κανόνεσ που πρζπει να 
ακολουκοφνται; 

– πϊσ τουσ ςυν-διαμορφϊνω, τι εξυπθρετεί θ 
φπαρξθ των κανόνων;  

Επεξεργάηονται κείμενα που 
παρουςιάηουν το ρόλο του 
ςχολείου και τθσ κοινωνικισ 
ςυνφπαρξθσ. 
Συηθτοφν με μεγαλφτερουσ 
μακθτζσ, με δαςκάλουσ, τον 
διευκυντι και άλλουσ 
εργαηόμενουσ ςτο χϊρο του 
ςχολείου.  
Επεξεργάηονται τουσ κανόνεσ 
λειτουργίασ του ςχολείου, 
τθσ ςχολικισ τάξθσ.  
Συγκρίνουν τουσ κανόνεσ τθσ 
ομαδικισ ηωισ ςτθν τάξθ με 
άλλεσ ομάδεσ όπου 
ςυμμετζχουν (ςυνομθλίκων) 
και με τθ λειτουργία τθσ 
οικογζνειασ.  
Συνομιλοφν με μζλθ τθσ 

Κείμενα για τον τρόπο 
οργάνωςθσ και 
λειτουργίασ του 
ςχολείου (Κανόνεσ, 
υποχρεϊςεισ, 
δικαιϊματα) 
 
Ζρευνα-γκάλοπ ςτο 
ςχολείο 
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δαςκάλων. 
 
Κατανοοφν και ςυνειδθτοποιοφν 
μζςα από τθ ςυηιτθςθ και τθν 
ανταλλαγι απόψεων και 
προβλθματιςμϊν τθ ςθμαςία και 
τθν αξία τθσ ςχολικισ ηωισ για τθν 
ανάπτυξθ των μακθτϊν 
 
Ανακαλφπτουν τισ αρχζσ τθσ 
θκικισ ςτάςθσ και ςυμπεριφοράσ 
και αποκτοφν ςυνείδθςθ των 
εννοιϊν του δικαιϊματοσ και του 
κακικοντοσ  
 
Συηθτοφν για φαινόμενα 
παραβατικότθτασ, βίασ και 
επικετικότθτασ ςτο χϊρο του 
ςχολείου. Αναλφουν τι είναι ο 
ςχολικόσ εκφοβιςμόσ (Βullying) 
 
Κατανοοφν ότι επίλυςθ των 
προβλθμάτων απαιτεί ειρθνικζσ 
και δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ 
χωρίσ χριςθ βίασ και 
επικετικότθτασ 
Συηθτοφν για μορφζσ επίλυςθσ 
προβλθμάτων ςτο πρόςφατο 
παρελκόν ςτθν Ελλάδα (ειρθνικζσ 
και βίαιεσ) (ςε ςυνεργαςία με το 
μάκθμα τθσ Λςτορίασ) 
Μακαίνουν κανόνεσ ευγζνειασ και 

– ποια είναι τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ 
μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν,  

– τι είναι το ςχολείο για το μακθτι 
Θ ηωι ςτο ςχολείο  
Ρϊσ διαμορφϊνεται θ ςχολικι ηωι;  
Ρϊσ ςυμμετζχω και τι μακαίνω; 
Ρϊσ περνάω ςτο ςχολείο και ςτισ διάφορεσ ομάδεσ 
(ςυμμετζχω, κινοφμαι) 
 
Διάκριςθ άμεςθσ-ζμμεςθσ δθμοκρατίασ, μορφζσ 
δθμοκρατικισ οργάνωςθσ ςτο ςφγχρονο κόςμο 
Ζννοια αυτοδιοίκθςθσ 
 

 

ςχολικισ κοινότθτασ, κάνουν 
μικρι ζρευνα για να μάκουν 
τθν ιςτορία του ςχολείου, 
του κτιρίου, ςυηθτοφν για να 
μάκουν πϊσ διαςφαλίηεται θ 
αςφάλεια ςτο ςχολείο, 
μακαίνουν πόςα δθμοτικά 
ςχολεία υπάρχουν ςτθν 
Ελλάδα με πόςα τμιματα 
(μονοκζςια-δικζςια-
τρικζςια, κ.ά) ςε χωριά και 
πόλεισ 
Επεξεργάηονται τουσ κανόνεσ 
εςωτερικισ λειτουργίασ ςτο 
χϊρο του ςχολείου.  
Φτιάχνουν πίνακεσ με το τι 
επιτρζπεται και τι όχι ςτο 
χϊρο του ςχολείου.  
 
Συηθτοφν για τα όρια και τα 
περικϊρια ανατροπισ, 
παραβίαςθσ αυτϊν, τισ 
τιμωρίεσ που κα πρζπει να 
επιβάλλονται ςε περίπτωςθ 
καταπάτθςθσ δικαιωμάτων 
και παραβίαςθσ κακθκόντων 
 
Συμμετζχουν ςε ςυηθτιςεισ 
ςτο ςχολείο και ςτθν τάξθ με 
βάςθ άξονεσ, κζματα, 
κανόνεσ.  
Αναλαμβάνουν πρωτοβουλία 
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κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ, 
αποκτοφν προοδευτικά ςταδιακά 
μια υπεφκυνθ ςυμπεριφορά  
 
Εμβακφνουν ςτθ χριςθ των 
κανόνων τθσ ςυλλογικισ ηωισ 
 

για τθ δθμιουργία ενόσ 
ςυμβουλίου μακθτϊν από 
όλεσ τισ τάξεισ για να 
ςυηθτθκοφν προβλιματα τθσ 
ςχολικισ κακθμερινότθτασ. 
Ραρουςιάηουν τα αιτιματά 
τουσ ςτο ςυμβοφλιο του 
ςχολείου 
 
Οργάνωςθ ςυηθτιςεων με 
επιχειρθματολογία: αν ιςουν 
αρχιτζκτονασ, πϊσ κα 
τροποποιοφςεσ το ςχολείο 
ςου, οι τιμωρίεσ, οι ποινζσ 
που επιβάλλονται ςτο 
ςχολείο είναι πολφ αυςτθρζσ, 
το να αναφζρεισ μια επίκεςθ 
αποτελεί μορφι προδοςίασ; 

Ανάλυςθ κανόνων ςχολικισ ηωισ, 
τρόπων ςυμμετοχισ και 
ενεργοποίθςθσ ςτο πλαίςιο του 
ςχολείου.  
Επεξεργάηονται τθν ζννοια και το 
περιεχόμενο του ενεργοφ πολίτθ 
 
Οι μακθτζσ κατανοοφν τουσ 
κανόνεσ δθμοκρατικισ 
λειτουργίασ, γνωρίηουν τα 
χαρακτθριςτικά τθσ άμεςθσ 
δθμοκρατίασ (αρχαιότθτα) και τθσ 
ζμμεςθσ (αντιπροςωπευτικισ) ςτα 
νεότερα χρόνια, τισ μορφζσ τθσ 

Ηω, κατοικώ και κινοφμαι ςτθν κοινότθτα 
Θ οργάνωςθ τθσ κοινότθτασ και οι δθμοκρατικζσ 
αποφάςεισ 
Οι τοπικοί παράγοντεσ και θ κζςθ του ατόμου 
(αυτόνομα ι μζςω οργανϊςεων) 
Οι υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα των κατοίκων 
Σεβαςμόσ του περιβάλλοντοσ και του πλαιςίου τθσ 
ηωισ 
Ρροςτατεφω το περιβάλλον και προςζχω τουσ γφρω 
μου 
 
 
 
 

Επεξεργαςία κανόνων 
λειτουργίασ τθσ ςχολικισ 
τάξθσ και κοινότθτασ 
 
Επιςκζψεισ ςε τοπικοφσ 
παράγοντεσ και φορείσ (ςτο 
δθμαρχείο και ςε ςυλλόγουσ 
τθσ περιοχισ). Συηιτθςθ με 
εκπροςϊπουσ για το πϊσ 
εκλζγονται, πϊσ παίρνονται 
οι αποφάςεισ και ποιεσ είναι 
οι υποχρεϊςεισ τουσ 
Θ μελζτθ ενόσ οργανιςμοφ-
μιασ ζνωςθσ-ςυλλόγου ςτο 

Φωτογραφικό υλικό 
Κείμενα  
Συλλογι απόψεων και 
μαρτυριϊν 
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δθμοκρατικισ οργάνωςθσ ςτο 
ςφγχρονο κόςμο 
Διειςδφουν ςτθν ζννοια τθσ 
αυτοδιοίκθςθσ και τθ ςυςχετίηουν 
με δθμοκρατικζσ αρχζσ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στόχοσ: θ εξοικείωςθ με το 
ςφγχρονο κοινωνικό ηιτθμα τθσ 
οδικισ αςφάλειασ, κακϊσ και θ 
ανάπτυξθ από τουσ μακθτζσ ορκισ 
ςυμπεριφοράσ τόςο ςαν πεηοί, 
όςο και αργότερα ςαν οδθγοί. 
Ο μακθτισ κα πρζπει: 
Να αφομοιϊςει τα απαραίτθτα 
ςτοιχεία νομικοφ χαρακτιρα για τθ 
ςυνειδθτοποίθςθ των κανόνων 
ςυμπεριφοράσ ςτθν κοινωνικι 
ςυμβίωςθ 
• Να αναγνωρίηει τθν αξία τθσ 
Σιμανςθσ των οδϊν 
• Να γνωρίηει τισ ιδιαιτερότθτεσ 
τθσ οδιγθςθσ των δικφκλων και τα 
όριά τουσ 
• Να γνωρίηει τουσ πακολογικοφσ 
παράγοντεσ που μποροφν να 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κυκλοφορώ ςτο χώρο του ςχολείου και τθσ 
κοινότθτασ. (Πρια, δεςμεφςεισ, περιοριςμοί, 
δυνατότθτεσ) 
– Θ διαδρομι των παιδιϊν από το ςπίτι ςτο ςχολείο 
– Μετακινοφμαι ςτουσ χϊρουσ τθσ κοινότθτασ 
– Τθρϊ κανόνεσ ωσ πεηόσ-Μακαίνω τα ςιματα και 

τουσ κανόνεσ οδικισ κυκλοφορίασ.  
–  
 

πλαίςιο του προαςτίου και 
τθσ κοινότθτασ αποτελεί 
πεδίο ζναρξθσ ενόσ 
προβλθματιςμοφ για το ρόλο 
των κατοίκων και το πϊσ 
μπορεί ο κακζνασ να 
ςυμμετζχει 
Επιλζγονται κζματα προσ 
ανάλυςθ από τθν 
επικαιρότθτα (προβλιματα 
βίασ, επικετικότθτασ,  
ηθτιματα ςυνεργαςίασ, 
αλλθλεγγφθσ, ομαδικότθτασ, 
προςταςία του 
περιβάλλοντοσ) 
Οργάνωςθ ςυηθτιςεων με 
επιχειρθματολογία: 
Μποροφμε να 
λειτουργιςουμε χωρίσ 
κανόνεσ; Τι μασ 
εξαςφαλίηουν οι κανόνεσ; 
Επεξεργαςία κανόνων Οδικισ 
Κυκλοφορίασ. Συηιτθςθ για 
τισ τιμωρίεσ που πρζπει να 
επιβάλλονται ςτουσ 
παραβάτεσ. Επεξεργαςία  
κεμάτων: αλκοόλ και 
οδιγθςθ, πϊσ 
ςυμπεριφζρομαι ωσ οδθγόσ 
και ςυνοδθγόσ. 
Συμπαρίςταμαι ςε 
προβλιματα, Σεβαςμόσ ςτον 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κϊδικασ Οδικισ 
Κυκλοφορίασ 
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προκαλζςουν 
κινδφνουσ κατά τθν οδικι 
κυκλοφορία (κακι φυςικι 
κατάςταςθ, επιδράςεισ 
φαρμάκων, ναρκωτικά, 
οινόπνευμα) 
• Να ζχει επίγνωςθ των 
επιδράςεων ςτθν υγεία και ςτθν 
ποιότθτα ηωισ του 
κορφβου και των αερίων ρφπων 
τθσ κυκλοφορίασ των ςφγχρονων 
πόλεων 

πεηό 

  
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 

1. Συμμετζχω ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ κοινότθτάσ 
μου: παρεμβαίνω ςτο τοπικό επίπεδο και προτείνω 
αλλαγζσ για τθ βελτίωςθ του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ  
2. Συμμετζχω ςε ςυμβοφλιο για τθ διαμόρφωςθ του 
ςχολικοφ κτιρίου και χϊρου (εςωτερικά και εξωτερικά). 
Καταγράφω τισ ανάγκεσ, τα προβλιματα, ςυνομιλϊ με 
ειδικοφσ και κάνω προτάςεισ και παρεμβάςεισ 

 

  

 Στο τζλοσ τθσ ενότθτασ οι μακθτζσ παρουςιάηουν τισ 
εργαςίεσ τουσ και αξιολογοφνται για αυτζσ. 

Οι μακθτζσ ζχουν ςυναποφαςίςει για τα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ των εργαςιϊν τουσ 

  

 2θ Διδακτικι Ενότθτα 
 

ΑΠΟΚΣΩ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 
ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΙΣΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ  - 

Διάρκεια: 8 ϊρεσ 

  

Κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ Αποκτώ ταυτότθτα: τι ςθμαίνει αυτό; επίςθμα Οι μακθτζσ δθμιουργοφν τθν Ανάλυςθ επίςθμων 
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ταυτότθτασ για τον άνκρωπο και 
τον πολίτθ 
Οι μακθτζσ διειςδφουν ςτισ 
διαδικαςίεσ απόκτθςθσ τθσ 
ταυτότθτασ.  
Κατανοοφν τον τρόπο απόκτθςθσ 
τθσ ελλθνικισ ταυτότθτασ και 
μελετοφν τα προβλιματα, τα 
εμπόδια, τισ υποχρεϊςεισ και τα 
δικαιϊματα 
 
Οι μακθτζσ οδθγοφνται ςτο να 
αντιλθφκοφν τθν ζννοια τθσ 
εκνικότθτασ, υπθκοότθτασ και να 
τθ ςυνδζςουν με τθν ζννοια, το 
ρόλο του πολίτθ, τισ δεςμεφςεισ-
υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματά 
τουσ 
 
 
 
Οι μακθτζσ αναλφουν τθν ζννοια 
τθσ πατρίδασ, των ςυμβόλων  
(ςε ςυνεργαςία με το μάκθμα τθσ 
Λςτορίασ ςυηθτοφν και αναλφουν 
τθ διαμόρφωςθ, τθ ςθμαςία και 
τθν αξία των ςυμβόλων) 
Συςχετιςμόσ τθσ ζννοιασ τθσ 
εξουςίασ με το κράτοσ και 
αναγνϊριςθ των ςχζςεων 
εξουςίασ, κατανόθςθ τθσ ζννοιασ 
του Κράτουσ και των κανόνων-

ζγγραφα όπωσ ταυτότθτα, διαβατιριο, ζχουν όλοι το 
δικαίωμα να ζχουν αυτά τα ζγγραφα, από ποια 
ςτοιχεία αποτελείται θ ταυτότθτά μασ;  
Ροφ απευκυνόμαςτε και με ποιεσ διαδικαςίεσ για να 
εξαςφαλίςουμε κάποια επίςθμα ζγγραφα που 
αναφζρουν και πιςτοποιοφν τθν ταυτότθτά μασ; 
(Αςτικόσ κϊδικασ, λθξιαρχείο, οικογενειακι μερίδα) 
πϊσ παίρνουμε τα ονόματα και τα επίκετά μασ; Ρότε 
εγγράφεται το όνομά και ποφ;  
 
Τι ςθμαίνει να είςαι Ζλλθνασ: πϊσ γίνεται κανείσ 
‘Ζλλθνασ’; τι μου εξαςφαλίηει θ ελλθνικι ταυτότθτα, 
υπθκοότθτα, εκνικότθτα; Τι ςυμβαίνει με τουσ ξζνουσ 
που ζρχονται ςτθν Ελλάδα, πότε κεωροφνται ι 
γίνονται ζλλθνεσ;  
Ρρόςφυγεσ, παλιννοςτοφντεσ, μετανάςτεσ, αιτοφντεσ 
άςυλο 
Θ ταυτότθτα είναι ζνα δικαίωμα, θ εκνικότθτα είναι 
ζνα βαςικό ςτοιχείο τθσ ταυτότθτάσ μασ. Υπάρχουν 
άτομα χωρίσ ταυτότθτα; χωρίσ αναγνωριςμζνθ 
ταυτότθτα; 
Θ ζννοια τθσ πατρίδασ (ςφμβολα, πίςτθ, αξίεσ) 
Γίνομαι Ρολίτθσ. Κατανοϊ τθ ςθμαςία τθσ 
δθμοκρατίασ Ροιεσ είναι οι υποχρεϊςεισ και τα 
δικαιϊματά μου 
Εξουςία και ςχζςεισ εξουςίασ. Διάκριςθ εξουςιϊν, 
Συςχετιςμόσ εξουςίασ με κράτοσ. Ζννοια κράτουσ, 
κανόνων-νόμων λειτουργίασ του κράτουσ 
Ρολιτικά κόμματα-Ρολιτεία-πολίτθσ 
όλοσ των νόμων ςτθ λειτουργία του Κράτουσ 
Σφνταγμα, δθμοκρατία και πολίτθσ 
 

ταυτότθτά τουσ 
Συγκρίνω με ταυτότθτα 
ενθλίκων, διαβατιριο.  
 
Επιςκζπτομαι ζνα Κζντρο 
Εξυπθρζτθςθσ Ρελατϊν και 
ρωτϊ ποια χαρτιά 
χρειάηονται για να αποκτιςω 
ταυτότθτα 
 
Συηθτϊ για τισ επιπτϊςεισ 
ςφμφωνα με το νόμο από τθν 
καταςτροφι τθσ ταυτότθτασ 
 
Αναλφω ςτθν τάξθ το άρκρο 
από τθ Σφμβαςθ τθσ 
Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου 
(1948) που αναφζρεται ςτθν 
εκνικότθτα- υπθκοότθτα; 
 
Μελετϊ ιςτορίεσ ηωισ 
διαφόρων αλλοδαπϊν, 
ατόμων που ηθτοφν άςυλο, 
προςφφγων, λακραίων 
μεταναςτϊν και 
εξοικειϊνομαι με 
προβλιματα 
 
Ψάχνω ςτοιχεία για τθ δικι 
μου ταυτότθτα (όνομα-
επίκετο) και φτιάχνω το 
οικογενειακό μου δζντρο.  

εγγράφων (ταυτότθτα, 
διαβατιριο) 
Σφμβαςθ Δικαιωμάτων 
του Ανκρϊπου 
Κϊδικασ εκνικότθτασ-
υπθκοότθτασ (ανάλυςθ 
επίςθμων εγγράφων 
και κειμζνων) 
Ανάλυςθ κειμζνων με 
λάκθ (εντοπίηω και 
αναλφω τα λάκθ) 
 
Κείμενα λθξιαρχείου 
για ονοματοδοςία και 
γζννθςθ.  
 
Διαδικτυακοί τόποι-
ιςτοςελίδεσ που 
παρουςιάηουν 
προβλιματα και 
αιτιματα μεταναςτϊν, 
περιοδικά που 
εκδίδουν άςτεγοι και 
χωρίσ επίςθμα χαρτιά 
και ζγγραφα’ 
Ανάλυςθ αιτθμάτων-
εγγράφων-
διαμαρτυριϊν-
διαδθλϊςεων 
Φιλμ επιςτθμονικισ 
φανταςίασ που 
δείχνουν τθν απϊλεια 
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νόμων που το δεςμεφουν.  
Διειςδφουν ςτθ διάκριςθ των 
εξουςιϊν, ςτο κράτοσ δικαίου και 
πρόνοιασ 
Μελετοφν τθ ςθμαςία και το ρόλο 
του Συντάγματοσ 
Οι μακθτζσ κατανοοφν τθ ςθμαςία 
των κανόνων και των νόμων για τθ 
λειτουργία του κράτουσ και τθν 
κοινωνικι ςυνοχι. 
Αναλφουν τισ ζννοιεσ: πολιτεία, 
πολίτθσ, πολιτικό ςφςτθμα (ςε 
ςυνεργαςία με το μάκθμα τθσ 
Λςτορίασ: Ακθναϊκι πολιτεία) 
 
 
 
Οι μακθτζσ κα γνωρίςουν τα είδθ 
των πολιτευμάτων ςτο ιςτορικό 
τουσ πλαίςιο (παρακολοφκθςθ των 
διαφόρων πολιτευμάτων ςτθν 
ελλθνικι ιςτορία ςε ςυνεργαςία με 
το μάκθμα τθσ Λςτορίασ). Κα 
διακρίνουν και κα γνωρίςουν τα 
αντιδθμοκρατικά και δικτατορικά 
κακεςτϊτα και κα 
ςυνειδθτοποιιςουν το ρόλο του 
αγϊνα για τθν ανατροπισ τουσ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μορφζσ κρατικισ οργάνωςθσ-Διάκριςθ πολιτευμάτων: 
μοναρχία, αριςτοκρατία-ολιγαρχία, δθμοκρατία, 
αντιδθμοκρατικά κακεςτϊτα, δικτατορία, ςοςιαλιςτικά 
κακεςτϊτα 

 
Αναηθτϊ πλθροφορίεσ για να 
απαντιςω ςτα ερωτιματα: 
αρκεί να ζχω γεννθκεί ςτθν 
Ελλάδα για να είμαι Ζλλθνασ; 
Χρειάηεται να κατοικϊ ςτθν 
Ελλάδα για να κεωροφμαι 
Ζλλθνασ; 
Με τθ βοικεια κειμζνων 
ςχολιάηω το πϊσ αποκτά 
κανείσ ελλθνικι υπθκοότθτα: 
Ροιοι είναι αυτοί που δεν 
ζχουν ‘χαρτιά’;  
Αναλφονται κοινωνικοί-
πολιτικοί και οικονομικοί 
λόγοι που οδθγοφν ςε 
μετανάςτευςθ και αναηιτθςθ 
αςφλου 
Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για 
δικτατορικά κακεςτϊτα ςτθν 
Ευρϊπθ του 20οφ αι. 
Συλλζγω πλθροφορίεσ από 
τουσ γονείσ και τουσ 
ςυγγενείσ για τθ δικτατορία 
των ςυνταγματαρχϊν  
Οι μακθτζσ ςυηθτοφν τθν 
ιςτορικι ριςθ του 
Λουδοβίκου 14ου «το κράτοσ 
είμαι εγϊ» 

ταυτότθτασ των θρϊων 
(P. Verhoeven, Total 
Recall, 1990). 
Κείμενο του Μοντεςκιζ 
(Το πνεφμα των νόμων) 

Οι μακθτζσ διειςδφουν ςτθν 
ζννοια του πολίτθ, ςτο 
περιεχόμενο, τισ υποχρεϊςεισ και 

Μελζτθ του ρόλου τθσ κοινότθτασ, του τρόπου 
οργάνωςισ τθσ (διμοι και κοινότθτεσ, ςυμβοφλια, 
εκπροςϊπθςθ, δικαιϊματα, ςυμμετοχι, ρόλοσ 

Οι μακθτζσ αναηθτοφν υλικό 
από εκλογζσ και προεκλογικι 
εκςτρατεία, ςυνομιλοφν με 

Ελλθνικό Σφνταγμα 
Κείμενα οργάνωςθσ τθσ 
κοινότθτασ και του 
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τα δικαιϊματα των πολιτϊν.  
Οι μακθτζσ αναγνωρίηουν και 
αντιλαμβάνονται τισ ςχζςεισ 
εξουςίασ ςτθν κακθμερινι ηωι και 
ςτο ςχολικό πλαίςιο 
 
Αναλφουν τισ διαφορετικζσ μορφζσ 
των δικαιωμάτων (ατομικά, 
πνευματικά, πολιτικά, κοινωνικά, 
τα δικαιϊματα του ανκρϊπου-του 
παιδιοφ και του πολίτθ, το 
δικαίωμα ςτθ μόρφωςθ, ςτθν 
ελευκερία), κατατάςςουν τα 
ατομικά και κοινωνικά 
δικαιϊματα, προςδιορίηουν τθν 
αρχι τθσ αξίασ του ανκρϊπου και 
τθ γενικι αρχι τθσ ιςότθτασ. 
Κατανοϊ τθ ςθμαςία τθσ ψιφου 
για τθν απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ 
του πολίτθ 
Επεξεργάηονται το πϊσ οι νζοι 
μποροφν να ςυμμετζχουν και να 
προςφζρουν ςτθ ηωι τθσ 
κοινότθτασ 
 

οργανϊςεων-ενϊςεων, ςωματείων), του ρόλου των 
πολιτϊν 
Ανάλυςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ ψθφοφορίασ (κακολικι, 
μυςτικι, από ποια θλικία; Σθμαςία και αξία) 
– Υποχρεϊςεισ και Δικαιϊματα. Πρια και ελευκερίεσ 
– Οικονομικζσ υποχρεϊςεισ, πλθρωμι φόρων 
– -ενεργοποίθςθ πολιτϊν (ςυμβοφλια, ενϊςεισ, 

οργανιςμοί) 
– Κατανόθςθ τθσ δθμοκρατίασ, των δεςμεφςεων και 

των δυνατοτιτων που παρζχει, των κανόνων 
λειτουργίασ που επιβάλλει 

μζλθ κομμάτων και 
οργανϊςεων-ςωματείων ςε 
τοπικό επίπεδο 
Επιςκζπτονται το δθμαρχείο 
και ςυνομιλοφν με το 
διμαρχο 
Συηθτοφν και μακαίνουν για 
τον Καλλικράτθ 
Αναπαράςταςθ τθσ 
ψθφοφορίασ (εκλογικοί 
αντιπρόςωποι, κάλπεσ, 
μυςτικότθτα) 
Σχολιάηουν κείμενα-αφίςεσ 
και φωτογραφίεσ για 
υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα 
Φτιάχνουν ερωτιματα για 
ςυνομιλία με διοικθτικοφσ-
περιφερειακοφσ και 
δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ 
Συνομιλοφν και 
επιχειρθματολογοφν για 
διάφορα κζματα (είναι 
εφκολο να καταργθκοφν οι 
φόροι, τι εξυπθρετοφν, θ 
ελευκερία ζκφραςθσ μου 
δίνει τθ δυνατότθτα να λζω 
ό,τι κζλω, από ποια θλικία κα 
πρζπει κανείσ να μπορεί να 
ψθφίηει, κα μποροφςε να 
ξεκινά από τα 16; Ρρζπει οι 
μετανάςτεσ να ζχουν 
δικαίωμα ψιφου;). 

διμου, ςωματείων και 
ενϊςεων 
Κείμενα με 
υποχρεϊςεισ και 
δικαιϊματα πολιτϊν 
Συηιτθςθ για όρια 
ελευκερίασ και 
δθμοκρατίασ, τρόποι 
επιβολισ τιμωριϊν για 
παραβάτεσ, εκοφςια ι 
ακοφςια παραβίαςθ 
νόμων 
Φωτογραφίεσ 
Κείμενα 
Γκάλοπ ςτθ γειτονιά και 
το διμο για δικαιϊματα 
και υποχρεϊςεισ 
Ραιχνίδι ρόλων 
(διμαρχοσ και 
αιτιματα πολιτϊν) 
προεκλογικι ομιλία, 
ςυνζλευςθ δθμοτικοφ 
ςυμβουλίου  
Κατάλογοσ με 
ιςτοςελίδεσ. 
Εκπαιδευτικό 
λογιςμικό. 
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Οργανϊνουν-
κατθγοριοποιοφν και 
ςχολιάηουν απαντιςεισ 
Αναηιτθςθ ςτοιχείων ςτο 
Διαδίκτυο για δικαίωμα 
ψιφου μεταναςτϊν 
Αναηιτθςθ ςτοιχειϊν από 
Συνιγορο Ρολίτθ 

 ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 
Oι μακθτζσ αποτυπϊνουν τα άρκρα τθσ Οικουμενικισ 
Διακιρυξθσ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου με 
ςχζδια. Σχολιάηουν με κείμενα το κάκε άρκρο 
 

 Διεκνισ Αμνθςτία 
www.youtube.com/ 
Universal Declaration of 
Human Rights 
Animation 

Στο τζλοσ τθσ κάκε ενότθτασ οι μακθτζσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ και αξιολογοφνται για αυτζσ. 

                                                                               3θ Διδακτικι Ενότθτα 
Διάρκεια  8 ϊρεσ 

ΕΜΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΆΛΛΟΙ: ΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Οι μακθτζσ κατανοοφν τισ 
πολιτιςμικζσ διαφορζσ μεταξφ 
ομάδων και ατόμων, ταυτόχρονα 
ςυνειδθτοποιοφν ότι ανικουμε 
όλοι ςτθν ανκρωπότθτα με κοινά 
χαρακτθριςτικά, ανάγκεσ και 
επικυμίεσ.  
Οι μακθτζσ οδθγοφνται ςταδιακά 
ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ ότι θ 
ςυνάρτθςθ των διαφορϊν των 
πολιτιςμϊν με φυςικζσ διαφορζσ 
οδθγεί ςε διακρίςεισ και ρατςιςμό 
Οι μακθτζσ αντιλαμβάνονται τισ 
διαφορετικζσ ταυτότθτεσ ενόσ 
ατόμου και τθν καταςκευι των 

Διαφορετικοί αλλά ίςοι. Λςότθτα δικαιωμάτων και 
διακρίςεισ 
Αν και υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των ατόμων και μια 
μεγάλθ πολιτιςμικι διαφορετικότθτα μεταξφ των 
ομάδων ανικουμε όλοι ςτθν ανκρωπότθτα 
Θ ςυνάρτθςθ των διαφορϊν των πολιτιςμϊν με 
φυςικζσ διαφορζσ οδθγεί ςε διακρίςεισ και ρατςιςμό 
Οι διαφορετικζσ ταυτότθτεσ ενόσ ατόμου. 
Θ προςωπικι ταυτότθτα του ατόμου είναι πλοφςια 
από διάφορεσ πλευρζσ: οικογενειακι, κρθςκευτικι, 
επαγγελματικι. Καταςκευάηεται μζςω επιλογϊν 
Θ ιςότθτα είναι μια δθμοκρατικι αρχι, αποτζλεςμα 
διαδοχικϊν κατακτιςεων μζςα ςτθν ιςτορία, 
προςτατεφεται από το νόμο 
Συλλογικι και ατομικι ευκφνθ για τθν καταπολζμθςθ 

Μελζτθ παραδειγμάτων 
διάκριςθσ, ρατςιςμοφ και 
ξενοφοβίασ 
χρθςιμοποιϊντασ κείμενα 
λογοτεχνικά ι γεγονότα τθσ 
επικαιρότθτασ για τθν 
καλφτερθ επεξεργαςία τουσ 
και τθν ανάδειξθ των 
ςυνεπειϊν ςε όςουσ είναι 
κφματα τζτοιων 
ςυμπεριφορϊν και 
εκδθλϊςεων 
Ανάλυςθ και επεξεργαςία 
των αναπαραςτάςεων των 
μακθτϊν για να αναδειχκεί 

Διακιρυξθ 
Δικαιωμάτων του 
ατόμου και του πολίτθ 
 
Βιβλία-κείμενα 
Φιλμ  
 
Συλλογι πλθροφοριϊν 
για διαφορετικζσ 
κρθςκείεσ και 
πολιτιςμοφσ.  
 
Φωτογραφίεσ χϊρων 
κρθςκευτικισ λατρείασ 
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ταυτοτιτων. 
Οι μακθτζσ εμβακφνουν ςτθν 
ζννοια τθσ πατρίδασ και των 
διαφορετικϊν κρατϊν (ςε 
ςυνεργαςία με το μάκθμα τθσ 
Γεωγραφίασ) 
Αναλφουν τθν φπαρξθ 
διαφορετικϊν κρθςκειϊν, εκίμων 
και ςυνθκειϊν-πρακτικϊν 
λατρείασ 
  
Οι μακθτζσ οδθγοφνται ςτο να 
κατανοιςουν ότι θ ιςότθτα είναι 
μια βαςικι δθμοκρατικι αρχι, το 
αποτζλεςμα διαδοχικϊν 
κατακτιςεων μζςα ςτθν ιςτορία 
και εγγράφεται μζςα ςτο νόμο. 
 
Κατανόθςθ τθσ ςυλλογικισ και 
ατομικισ ευκφνθσ για τθ μείωςθ 
των ανιςοτιτων, τθν 
καταπολζμθςθ των αδικιϊν και 
των ανιςοτιτων 
Κατανόθςθ τθσ κοινωνίασ πολιτϊν 
Συνειδθτοποίθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ 
φιλανκρωπίασ, τθσ 
αλλθλοβοικειασ και τθσ 
αλλθλεγγφθσ 
 
Συνειδθτοποίθςθ ότι οι ανιςότθτεσ 
και οι διακρίςεισ αντιμετωπίηονται 
μζςω δράςεων που εμπλζκουν και 

των ανιςοτιτων 
Οι πολίτεσ πρζπει να δραςτθριοποιοφνται ατομικά και 
ςυλλογικά για τθν αντιμετϊπιςθ των διαφορϊν και των 
ανιςοτιτων, να αναλαμβάνουν δράςθ και 
πρωτοβουλίεσ ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ 
Ατομικι και ςυλλογικι ευκφνθ 
Θ Λςότθτα ανδρϊν-γυναικϊν  
. 
 
 
Φιλανκρωπία, αλλθλοβοικεια, αλλθλοχποςτιριξθ, 
αλλθλεγγφθ 
 
Διαφορετικζσ κρθςκείεσ και πολιτιςμοί 
 

ότι θ ταυτότθτα είναι 
ταυτόχρονα μοναδικι, 
ςφνκετθ-πολλαπλι και κοινι. 
Επεξεργαςία των ταυτοτιτων 
και των (ανα)παραςτάςεων 
των ίδιων των μακθτϊν.  
Συλλογικι δράςθ και 
ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για 
αλλθλεγγφθ και υποςτιριξθ 
 
 
Συηθτϊ και 
επιχειρθματολογϊ ςτθν τάξθ: 
Ρϊσ μπορεί το άτομο να 
προςφζρει ςτθν 
αντιμετϊπιςθ-άρςθ των 
κοινωνικϊν αδικιϊν και 
ανιςοτιτων; 
Ρότε επιτυγχάνονται 
καλφτερα αποτελζςματα: 
όταν υπάρχει ατομικι 
παρζμβαςθ ι ςυλλογικι-
ομαδικι; 
Καταγράφουν μορφζσ 
ανιςότθτασ και διαφορϊν 
ςτθν κοινότθτα-κοινωνία 
Ζχουν οι μετανάςτεσ πολιτικά 
δικαιϊματα, ςυμμετζχουν 
ςτισ εκλογζσ, τι άλλα 
δικαιϊματα ζχουν και κα 
ζπρεπε να ζχουν;  
 

Ελλθνικό Συμβοφλιο για 
τουσ Ρρόςφυγεσ Ρυξίδα 
 
Ο Ναβίντ δεν ιρκε για 
διακοπζσ  Ράνου 
Χριςτοδοφλου,  
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δραςτθριοποιοφν τουσ πολίτεσ 
ατομικά και ςυλλογικά. 
 
Οι πολιτικζσ που ςτοχεφουν ςτθ 
μάχθ κατά των ανιςοτιτων και των 
διακρίςεων αποτελοφν 
αντικείμενο ςυηθτιςεων μεταξφ 
των πολιτϊν, των πολιτικϊν και 
κοινωνικϊν κινθμάτων και των 
πολιτικϊν κομμάτων 

Συηθτοφν για μορφζσ 
ρατςιςμοφ-ξενοφοβίασ 
 
 
Δθμιουργία ενόσ βιβλίου με 
φωτογραφίεσ με ανκρϊπουσ 
που είναι διαφορετικοί ςτθν 
κοινότθτα: δθμιουργία ενόσ 
βιβλίου που ζχει τίτλο: Εμείσ 
και οι άλλοι: προβλιματα και 
λφςεισ 
 

 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 
1. Οι μακθτζσ εντοπίηουν μια ομάδα που αντιμετωπίηει 
ζντονα προβλιματα περικωριοποίθςθσ και 
αναλαμβάνουν δράςθ για να τθ ςτθρίξουν. Συηθτοφν, 
οργανϊνουν και αποφαςίηουν τα βιματα που πρζπει 
να ακολουκιςουν 
2. Οι μακθτζσ αναηθτοφν ςτοιχεία και μελετοφν τθν 
ιςτορία τθσ μετανάςτευςθσ των Ελλινων ςτθν Ευρϊπθ 
και τθν Αμερικι. Αναλφουν τισ αιτίεσ, τισ ςυνκικεσ, τα 
προβλιματα 

 

  

Στο τζλοσ τθσ κάκε ενότθτασ οι μακθτζσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ και αξιολογοφνται για αυτζσ. 
 

4θ Διδακτικι Ενότθτα 
ΕΒΟΜΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Διάρκεια: 6 ϊρεσ 

Οι μακθτζσ κατανοοφν τθν αξία τθσ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ για το 

Υποχρεϊςεισ πολιτϊν απζναντι ςτθν Ρολιτιςτικι 
κλθρονομιά και το Ρεριβάλλον. Κατανόθςθ τθσ ζννοιασ 

Μζςα από ςφγκριςθ 
φωτογραφικοφ υλικοφ, 

Σφγκριςθ ςτοιχείων 
πολιτιςτικισ 
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άτομο και τθν κοινωνία 
Διειςδφουν ςτο περιεχόμενο τθσ 
ζννοιασ ‘πολιτιςτικι κλθρονομιά’  
Αναλφουν τισ επιπτϊςεισ ςτο 
περιβάλλον από τθν ανκρϊπινθ 
παρζμβαςθ 
Συνδζουν το ςεβαςμό και τθν 
περιφροφρθςθ του περιβάλλοντοσ 
με ενζργειεσ και πρωτοβουλίεσ 
(ανακφκλωςθ, ρόλοσ 
οργανϊςεων).  
Αναλφουν το ρόλο των ΜΚΟ 
Κατανοοφν πϊσ προκαλοφνται 
ηθμιζσ και φκορζσ ςτο περιβάλλον 
και ςτθν πολιτιςτικι κλθρονομιά 
(κατάλοιπα, λφματα, graffiti).  
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται τθν 
ζννοια τθσ ‘οικολογικισ 
ςυνείδθςθσ’, τθσ ατομικισ και 
ςυλλογικισ ευκφνθσ 
 

‘πολιτιςτικι κλθρονομιά’ είναι μόνο τα μουςεία και τα 
μνθμεία; Τι άλλο εμπεριζχεται ςτθν ζννοια; 
Ανάλυςθ και επεξεργαςία τρόπων προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ και τθσ προςταςίασ τθσ πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ, αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, επεξεργαςία 
δεδομζνων 
Ανεξζλεγκτθ δόμθςθ, καταςπατάλθςθ υδάτινων 
πόρων, καταςτροφι μεγάλων δαςϊν, πόλεμοι, 
κλιματολογικζσ αλλαγζσ, αφξθςθ του πλθκυςμοφ και 
αδυναμία τθσ γθσ να καλφψει τισ διατροφικζσ ανάγκεσ 
του πλθκυςμοφ. Βιϊςιμθ ανάπτυξθ 
Ρροβλιματα από φυςικζσ καταςτροφζσ (ςειςμοί, 
πλθμμφρεσ, τυφϊνεσ, τςουνάμι, ξθραςία και άλλα 
φυςικά φαινόμενα). Τρόποι πρόλθψθσ-προςταςίασ και 
αςφάλειασ.  
όλοσ οργανιςμϊν και ενϊςεων ςτθν προςταςία και 
τθν πρόλθψθ.  
Θ ευκφνθ των πολιτϊν. Ατομικι και ςυλλογικι ευκφνθ 
Μορφζσ προςταςίασ και πρόλθψθσ 
Τοπικι ιςτορία και πολιτιςμικι κλθρονομιά (ςε 
ςυνεργαςία με το μάκθμα τθσ Λςτορίασ) 

εικόνων και ανάλυςθ 
κειμζνων οι μακθτζσ 
διειςδφουν ςτο νόθμα και το 
περιεχόμενο τθσ 
‘πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ’ 
Οι μακθτζσ αναηθτοφν 
πλθροφορίεσ για τθ δράςθ 
των ΜΚΟ απζναντι ςτο 
περιβάλλον, τθ ςωτθρία και 
προςταςία του.  
Οι μακθτζσ ψάχνουν και 
αναλφουν πλθροφορίεσ για 
τθ φκορά και τθ μόλυνςθ του 
περιβάλλοντοσ: αναλφουν-
ςυγκρίνουν και 
επεξεργάηονται πίνακεσ 
Οι μακθτζσ αναηθτοφν υλικό 
(κείμενα, φωτογραφίεσ, 
ιςτοςελίδεσ, προτάςεισ) για 
προςταςία περιβάλλοντοσ 
και εναλλακτικζσ μορφζσ 
ενζργειεσ 
Συηθτϊ και 
επιχειρθματολογϊ ςτθν τάξθ-
λφνω προβλιματα και 
επεξεργάηομαι ηθτιματα που 
δθμιουργοφν προβλθματιςμό 
(διλθμματικά κζματα): πϊσ 
μποροφμε να αποφφγουμε 
τα γκράφιτι ςε μζρθ με 
ιδιαίτερθ πολιτιςμικι αξία, 
όταν υπάρχει απεργία των 

κλθρονομιάσ 
Ανάλυςθ ςτοιχείων για 
μόλυνςθ περιβάλλον 
Σφνταξθ κειμζνου για 
τισ υποχρεϊςεισ όλων 
απζναντι ςτο 
περιβάλλον 
Αναηιτθςθ 
πλθροφοριακοφ υλικοφ 
για εναλλακτικζσ 
μορφζσ ενζργειασ, 
τρόπουσ προςταςίασ 
περιβάλλοντοσ 
Ανάλυςθ ςτατιςτικϊν 
πινάκων και γραφικϊν 
ςχθμάτων 
Γκάλοπ ςτθ γειτονιά και 
ςτο διμο για μορφζσ 
ανακφκλωςθσ, 
προςταςίασ 
περιβάλλοντοσ 
Δθμιουργία μιασ 
εκςτρατείασ 
ενθμζρωςθσ μακθτϊν 
του ςχολείου, προβολι 
ταινιϊν και 
φωτογραφιϊν, 
δθμιουργία ςχετικισ 
ζκκεςθσ 
Λςτοςελίδεσ ΜΚΟ 
WWF, UNESCO, 
Αρκτοφροσ, Αρχζλων, 
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απορριμματοφόρων πρζπει 
να βγάηουμε τα ςκουπίδια 
από το ςπίτι μασ, μποροφμε 
να μολφνουμε 
εξαςφαλίηοντασ τθ δικι μασ 
αςφάλεια και κακαριότθτα-
ευκολία, χρειάηεται να 
πλθρϊνουμε περιςςότερουσ 
φόρουσ για τθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ; θ 
ανακάλυψθ αρχαιολογικϊν 
ευρθμάτων εμποδίηει τθν 
καταςκευι ενόσ πάρκου 
δραςτθριοτιτων-αναψυχισ 
ςτθν περιοχι ςου, πρζπει να 
ςυνεχίςουν οι εργαςίεσ 
καταςκευισ του πάρκου;) 
Οι μακθτζσ ςυντάςςουν 
κείμενο για τθν αξία 
προςταςίασ τθσ πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ 
Οργάνωςθ ςυηθτιςεων με 
επιχειρθματολογία: Συηιτθςθ 
πάνω ςτο κζμα τθσ 
βιοποικιλότθτασ και τον 
προβλθματιςμό για τθν 
απϊλεια του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ και των 
ςυςτατικϊν του. Ροιοσ ο 
ρόλοσ τθσ οικολογίασ; 
 

Ελλθνικι Εταιρία 
Ρεριβάλλοντοσ και 
Ρολιτιςμοφ 
www.ellet.gr , Ελλθνικι 
Εταιρία Ρροςταςίασ τθσ 
Φφςθσ, Ελλθνικι 
εταιρία για τθν 
προςταςία του 
περιβάλλοντοσ και τθσ 
πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ 
Οικολογικι Εταιρία 
Ανακφκλωςθσ, 
Μεςόγειοσ SOS, MOm, 
Καλλιςτϊ 
Σφνταξθ κειμζνου για 
αιτιματα προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ 
Ανάλυςθ ενόσ τοπικοφ 
κοινοτικοφ ςχεδίου για 
τθν οργάνωςθ τθσ 
ανακφκλωςθσ και τθν 
προςταςία του 
περιβάλλοντοσ 
Διακιρυξθ του ίο 
(1992) και Ατηζντα 21 
Ρρωτόκολλο του Κιότο 

 ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ Οι μακθτζσ μελετοφν Διεκνείσ Συνκικεσ για 
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 1. Οι μακθτζσ χωριςμζνοι ςε ομάδεσ καταγράφουν 
προβλιματα που ςυνδζονται με το περιβάλλον ςε 
διάφορεσ χϊρεσ και διαμορφϊνουν αιτιματα-
προτάςεισ και λφςεισ ςε ειδικι ςφςκεψθ ςτο πλαίςιο 
Διεκνοφσ Οργανιςμοφ για ηθτιματα υγείασ και 
περιβάλλοντοσ.  
2. Συηθτοφν με εκπροςϊπουσ ΜΚΟ για να 
διαμορφϊςουν απόψεισ και τρόπουσ παρζμβαςθσ για 
τθν προςταςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ 
Καταγράφουν αιτιματα- -προτάςεισ και λφςεισ και 
καταλιγουν ςε ςυγκεκριμζνα βιματα με τθ μορφι 
δεςμεφςεων-ςυνκθκϊν 
 

διεκνείσ ςυνκικεσ για το 
περιβάλλον 
Κατθγοριοποιοφν και 
αναλφουν τα αιτιματα 

το περιβάλλον 

Στο τζλοσ τθσ κάκε ενότθτασ οι μακθτζσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ και αξιολογοφνται για αυτζσ. 

 
5θ Διδακτικι Ενότθτα 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  
Διάρκεια 2 ϊρεσ 

 

Ανατροφοδότθςθ και αναςτοχαςμόσ των 
εκπαιδευτικϊν για το ζργο τουσ. 
Λκανοποίθςθ από τθν ατομικι και 
ςυλλογικι εργαςία όλθσ τθσ χρονιάσ με 
τθ ςυμμετοχι ςε ομαδικζσ εργαςίεσ και 
ςχζδια-εργαςίασ 
 
Οι μακθτζσ τοποκετοφνται κριτικά 
απζναντι ςτα ςφγχρονα προβλιματα, 
αναλφουν και επεξεργάηονται τισ 
ποικίλεσ διαςτάςεισ τουσ 
 

Βαςικζσ γνϊςεισ ςε ςχζςθ με τθ 
ςυνολικι εκπαιδευτικι και 
μακθςιακι διαδικαςία. 

Συνολικι αξιολόγθςθ τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και κάκε 
παιδιοφ ξεχωριςτά με βάςθ τθ 
ςυμμετοχι ςε όλεσ τισ διδακτικζσ 
ενότθτεσ, τθ ςφνταξθ κειμζνων, τθν 
κριτικι επεξεργαςία κεμάτων, 
προβλθμάτων 
Συμμετοχι των παιδιϊν ςτθν 
αξιολόγθςθ τθσ ατομικισ και 
ςυλλογικισ εργαςίασ. 
Ενθμζρωςθ του κάκε παιδιοφ και 
των γονζων για το επίπεδο του 
επιτεφγματοσ και τθν πρόοδό του. 

 

ΑΔΑ: 45Ο09-176



 

 

ΤΑΞΘ ΣΤ΄ ΔΘΜΟΤΙΚΟΥ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΩΝ: 30 
 

1θ Διδακτικι Ενότθτα 
 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε΄ ΣΑΞΗ  

Διάρκεια: 4 ϊρεσ 

Ρροςδοκώμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα  Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Ανανζωςθ και ενίςχυςθ των γνϊςεων που 
αποκτικθκαν τθν προθγοφμενθ ςχολικι 
χρονιά. 
 
Εντοπιςμόσ πικανϊν προβλθμάτων ι 
δυςκολιϊν που προζκυψαν κατά τθν 
προθγοφμενθ χρονιά και προςπάκεια 
διευκζτθςθσ τουσ. 
 

Επανάλθψθ εννοιϊν τθσ 
προθγοφμενθσ τάξθσ, ενίςχυςθ τθσ 
γνϊςθσ και τθσ κατανόθςθσ τθσ 
ζννοιασ τθσ ομάδασ, τθσ κοινότθτασ 
και του κράτουσ, τθσ δθμοκρατίασ 
και των κανόνων τθσ ιςότθτασ, τθσ 
ελευκερίασ και του ςεβαςμοφ του 
άλλου 
Εμβάκυνςθ ςτισ ζννοιεσ: Σχολικζσ 
κοινότθτεσ, Δθμοκρατικι 
διακυβζρνθςθ του ςχολείου, 
κανόνεσ λειτουργίασ του ςχολείου 
και τθσ ομάδασ, εκλογι 
αντιπροςϊπων, υποχρεϊςεισ- 
δικαιϊματα και κανόνεσ 
Συηιτθςθ πάνω ςτθν ζννοια τθσ 
δθμοκρατίασ και των αξιϊν που τθ 
διζπουν 
Επεξεργαςία τθσ ζννοιασ 
‘πολιτιςτικι κλθρονομιά’ 
Συηιτθςθ και εμβάκυνςθ ςτον 
τρόπο λειτουργία των 
πολιτευμάτων, ειδικότερα τθσ 

Συηιτθςθ ςχετικά με το περιεχόμενο 
και τθ διαδικαςία που 
ακολουκικθκε ςτθν προθγοφμενθ 
τάξθ.  
Θ εκλογι αντιπροςϊπων είναι μια  
ευκαιρία μελζτθσ των κανόνων τθσ 
δθμοκρατικισ ηωισ (αρχι τθσ 
αντιπροςωπευτικότθτασ, κακολικι 
ψθφοφορία, μυςτικι ψθφοφορία) 
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται κανόνεσ 
λειτουργίασ του ςχολείου και 
αναλφουν τον τρόπο ζνταξθσ του 
ατόμου ςτο Κράτοσ (υποχρεϊςεισ-
δικαιϊματα)  
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται και 
επαναπροςδιορίηουν τουσ κανόνεσ 
λειτουργίασ του ςχολείου, τθσ τάξθσ 
 
Συηθτοφν για πικανζσ δράςεισ ςτο 
ςχολείο και τθ δθμιουργία διαφόρων 
ομάδων 
Λαμβάνουν αποφάςεισ για τθ 
λειτουργία του ςχολείου και τθ 

Σφνταγμα τθσ Ελλάδασ 
Σφμβαςθ Δικαιωμάτων του 
Ανκρϊπου 
Δικαιϊματα του Ραιδιοφ 
Κανόνεσ λειτουργίασ του 
ςχολείου και τθσ τάξθσ 
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δθμοκρατίασ και τθσ οργάνωςθσ 
του Κράτουσ 

διαμόρφωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ 

2θ Διδακτικι Ενότθτα 
 

ΕΘΝΟ- ΚΡΑΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ  
Διάρκεια:  6 ϊρεσ 

 

Να κατανοιςουν οι μακθτζσ τθν ζννοια τθσ 
ςφγχρονθσ Ρολιτείασ ωσ ζκφραςθ τθσ 
κζλθςθσ των πολιτϊν και ωσ οργάνωςθ τθσ 
κοινωνίασ πολιτϊν, μζςα από αντίςτοιχεσ 
ιςτορικζσ εξελίξεισ. (ςε ςυνεργαςία με το 
μάκθμα τθσ ιςτορίασ και τθσ γεωγραφίασ) 
 
Να αντιλθφκοφν τισ ζννοιεσ του ζκνουσ και 
τθσ πατρίδασ. Να προβλθματιςτοφν πάνω 
ςτισ ςυναιςκθματικζσ διαςτάςεισ αυτϊν 
των εννοιϊν που οδθγοφν ςε φαινόμενα 
εκνικιςμοφ 
Να ςυνδζςουν τθν ζννοια τθσ πολιτικισ 
δράςθσ με τθν κακθμερινι τουσ ηωι και τισ 
υποχρεϊςεισ κοινωνικισ ευκφνθσ και 
αλλθλεγγφθσ 
 
Να κατανοιςουν ότι θ μόνιμθ εγκατάςταςθ 
των πλθκυςμϊν ςε ζναν τόπο δθμιοφργθςε 
κοινά ςτοιχεία πολιτιςμοφ, όπωσ είναι θ 
γλϊςςα, οι μφκοι, θ οικονομία, τα ικθ-
ζκιμα και θ τεχνολογία.  
Να εμβακφνουν ςτο ότι μζςω των 
παραπάνω διαδικαςιϊν καλλιεργείται ςτα 
άτομα θ ςυνείδθςθ ότι ζχουν τθν ίδια 

Ρολιτεία-κζςθ πολιτϊν, οργάνωςθ 
κοινωνίασ πολιτϊν 
 
 
 
 
 
Επεξεργαςία τθσ ζννοιασ του 
ζκνουσ και τθσ πατρίδασ, του τόπου 
δθλαδι μζςα ςτον οποίο γεννιζται 
και ηει το άτομο.  
Τρόποσ ςυγκρότθςθσ-ςχθματιςμοφ 
των εκνϊν-κρατϊν (ςε ςυνεργαςία 
με τθν Λςτορία).  
Ρότε δθμιουργείται το ελλθνικό 
εκνικό κράτοσ; (ςε ςυνεργαςία με 
το μάκθμα τθσ Λςτορίασ) 
Σφνδεςθ τθσ ζννοιασ του ζκνουσ με 
ζνα ςυγκεκριμζνο τόπο (χωρίσ 
απαραίτθτα κάποιοσ να διαμζνει ς’ 
αυτόν), με ζναν κοινό πολιτιςμό και 
ιςτορία και ςυνειδθτοποίθςθ ότι 
αποτελεί μια ενιαία ομάδα με 
κοινζσ επιδιϊξεισ.  
Συςτατικά ςτοιχεία του ελλθνικοφ 

Θ Οδφςςεια αποτελεί μια από τισ 
βαςικζσ πθγζσ για τθν επεξεργαςία 
τθσ ςχζςθσ του ανκρϊπου με τον 
τόπο-πατρίδα, (νόςτοσ: επιςτροφι 
ςτθν πατρίδα) 
 
 
Συηιτθςθ για ςφγχρονουσ νομάδεσ, 
τουσ πρόςφυγεσ και τουσ μετανάςτεσ 
(νομάδεσ παγκοςμιοποιθμζνθσ 
κοινωνίασ) και τθ ςχζςθ τουσ με τθ 
νζα πατρίδα. Σχζςθ με τθ γθ-
πατρίδα, τον πολιτιςμό και τθν 
κουλτοφρα.  
Συλλζγω ςτοιχεία και πλθροφορίεσ 
για ελλθνικι ομογζνεια και 
διαςπορά.  
Αναηθτϊ ομογενείσ από τθ γειτονιά 
μου και παίρνω ςυνεντεφξεισ για τθ 
ςχζςθ που διατθροφςαν με τθν 
πατρίδα και το ελλθνικό κράτοσ.  
 
 
Αναηιτθςθ ςτοιχειϊν για τθ 
ςυγκρότθςθ του ελλθνικοφ ζκνουσ, 

«Τα δίκαια του ιγα» 
Διακιρυξθ των δικαιωμάτων 
του ανκρϊπου και του πολίτθ 
κ.ά 
Οδφςςεια  
 
Στοιχεία για πρόςφυγεσ από 
ΟΘΕ 
Εντγκάρ Μορζν, Γθ-πατρίδα, 
1993, εκδόςεισ Οδυςςζασ 
 
Συνομιλίεσ με πρόςφυγεσ-
ομογενείσ και μετανάςτεσ για 
τα προβλιματα που 
αντιμετωπίηουν ςτο ελλθνικό 
κράτοσ 
 
Νόμοι για πολιτικά 
δικαιϊματα μεταναςτϊν 
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πατρίδα, ότι ανικουν ςε μια κοινι ομάδα, 
με κοινι ιςτορία και κοινά ςυμφζροντα, το 
ζκνοσ.  
 
 
 
 
 
Διευκρινίηονται οι ζννοιεσ τθσ ικαγζνειασ-
υπθκοότθτασ και οι διαδικαςίεσ με τισ 
οποίεσ αποκτϊνται 
 

ζκνουσ: εδαφικά ςτοιχεία-
χαρακτθριςτικά (ςε ςχζςθ με το 
πρόγραμμα τθσ γεωγραφίασ και τθσ 
ιςτορίασ) και ςτάδια ενοποίθςισ 
του κανόνεσ απόκτθςθσ 
εκνικότθτασ-υπθκοότθτασ.  
όλοσ εκνικισ γλϊςςασ.  
Λκαγζνεια, υπθκοότθτα. Θ ζννοια 
τθσ ταυτότθτασ (του ‘εκνικοφ 
εμείσ’) 
Σφνδεςθ τθσ ζννοιασ του ζκνουσ με 
το κράτοσ.  
Σχζςθ αλλοδαπϊν-μεταναςτϊν με 
το ελλθνικό ζκνοσ 
 
 
 

τισ ςθμαντικζσ ιςτορικζσ ςτιγμζσ (ςε 
ςυνεργαςία με τθν ιςτορία).  
Μελζτθ κειμζνων για τθν ιςτορία και 
τθν πολιτικι εξζλιξθ του ελλθνικοφ 
ζκνουσ 
 
 
Συηιτθςθ για το πϊσ οι ομογενείσ, οι 
πρόςφυγεσ και οι μετανάςτεσ 
γίνονται ζλλθνεσ πολίτεσ. 
Κατθγοριοποίθςθ και επεξεργαςία 
ςε πίνακα των προβλθμάτων 

Κατανόθςθ τθσ ςυγκρότθςθσ και του ρόλου 
του Κράτουσ.  
Κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ διάκριςθσ 
των εξουςιϊν. Γνωριμία με τα όργανα του 
κράτουσ και τισ αρμοδιότθτζσ τουσ και ςτισ 
τρεισ εξουςίεσ (νομοκετικι-εκτελεςτικι-
δικαςτικι) 
Γνωριμία με τισ λειτουργίεσ που εγγυϊνται 
ςτο πολίτευμα τθ νομιμότθτα τθσ 
νομοκετικισ λειτουργίασ τθσ Βουλισ 
(αρμοδιότθτεσ-νόμοι-διατάγματα) 
Κατανόθςθ του ρόλου του Ρροζδρου τθσ 
Δθμοκρατίασ ςτο πολίτευμα τθσ Ελλάδασ 
Κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ δικαιοςφνθσ 
για τθ διαςφάλιςθ του δθμοκρατικοφ 

Πργανα και λειτουργίεσ του 
Κράτουσ. Το εκλογικό ςϊμα.  
Θ Βουλι και ο ρόλοσ τθσ. Σφνκεςθ, 
οργάνωςθ και τρόποσ λειτουργίασ 
τθσ Βουλισ. Θ νομοκετικι 
λειτουργία τθσ Βουλισ, πολιτικζσ 
αρμοδιότθτεσ τθσ Βουλισ 
Εκτελεςτικι εξουςία (πρόεδροσ τθσ 
Δθμοκρατίασ, Κυβζρνθςθ) 
Δικαςτικι εξουςία (απονομι 
δικαιοςφνθσ, είδθ δικαςτθρίων) 
Θ ζννοια του δικαίου και θ 
δικαιοςφνθ. Νόμοσ-Δίκαιο-Κανόνεσ 
Θ ζννοια του κράτουσ δικαίου; 
 

Σχολιαςμόσ πινάκων και 
διαγραμμάτων εκλογϊν 
Τι ςθμαίνει δθμοψιφιςμα και πότε 
γίνεται;  
Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για το πότε 
ζγιναν δθμοψθφίςματα ςτο ελλθνικό 
κράτοσ (ςυνεργαςία με το μάκθμα 
τθσ Λςτορίασ) 
 
 
 
 
 
 
 

Ρίνακεσ και διαγράμματα 
εκλογϊν 
Ρλθροφορίεσ και ςτοιχεία για 
δθμοψθφίςματα 
Επίςκεψθ ςτθ Βουλι 
Συηιτθςθ  με υπευκφνουσ τθσ 
Βουλισ των Εφιβων  
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πολιτεφματοσ. Διάκριςθ αδικθμάτων που 
εκδικάηονται ςε κάκε βακμίδα.  
Κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ 
αποκζντρωςθσ και τθσ αυτοδιοίκθςθσ, τθσ 
ςθμαςίασ τθσ διαβάκμιςθσ τθσ 
αυτοδιοίκθςθσ και τθσ ςθμαςίασ τθσ για 
τθν ανάπτυξθ τθσ περιφζρειασ 
Αναγνϊριςθ τθσ διάκριςθσ των εξουςιϊν ςε 
ςυγκεκριμζνα πολιτικά και κοινωνικά 
γεγονότα, των αρμοδιοτιτων τουσ και των 
οργάνων που τισ υπθρετοφν. 
 
Οι μακθτζσ κα κατανοιςουν τι ςθμαίνουν 
τα δικαιϊματα για τον πολίτθ, κα μάκουν 
να διακρίνουν τισ κατθγορίεσ των 
δικαιωμάτων.  
 
Κα μποροφν να αςκοφν τα δικαιϊματα 
αυτά ςτθν κακθμερινι ηωι και να 
επιςθμαίνουν περιπτϊςεισ παραβίαςθσ 
δικαιωμάτων.  
Κα ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςθμαςία τθσ 
κοινωνίασ των πολιτϊν 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δικαιϊματα των πολιτϊν και των 
ατόμων: προςωπικι ελευκερία, 
ελευκερία γνϊμθσ και πνευματικισ 
κίνθςθσ, δικαίωμα ςτθν προςωπικι 
αςφάλεια και ςτθ δικαςτικι 
προςταςία, δικαιϊματα ςτθν 
ιδιωτικι ηωι-το άςυλο τθσ 
κατοικίασ, δικαίωμα ςτθν 
ιδιοκτθςία, ςυνταγματικι 
προςταςία αλλοδαπϊν, κοινωνικά 
δικαιϊματα. 
Υποχρεϊςεισ των πολιτϊν 
(ςυμμετοχι ςτθν πολιτικι ηωι, 
τιρθςθ του Συντάγματοσ και τουσ 
νόμουσ, ςεβαςμόσ των 
δικαιωμάτων των άλλων, όχι 
κατάχρθςθ ατομικϊν δικαιωμάτων, 
υποχρζωςθ κοινωνικισ και εκνικισ 
αλλθλεγγφθσ, ςυμμετοχι ςτα 
φορολογικά βάρθ ανάλογα με 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συηθτϊ με επιχειριματα: θ 
ελευκερία μασ μζςα ςτθν κοινωνία 
ζχει ι δεν ζχει όρια; Αν ναι, ωσ ποφ 
φτάνουν τα όριά τθσ; Τα δικαιϊματα 
είναι για όλουσ τα ίδια; Ροφ 
ςταματάνε τα δικαιϊματα και ποφ 
αρχίηουν οι υποχρεϊςεισ; Γιατί 
παλιότερα δεν ψιφιηαν οι γυναίκεσ; 
Ρϊσ μια πολιτιςτικι, περιβαλλοντικι 
οργάνωςθ, ζξω από τον κυβερνθτικό 
και γενικότερα τον κομματικό χϊρο 
μπορεί να παρζμβει ςτθν πολιτικι 
ηωι και τι μπορεί να επιτφχει; 
Ρϊσ μποροφν οι πολίτεσ να 
ενεργοποιοφνται ωσ μζλθ τθσ 
κοινωνίασ πολιτϊν ςε κζματα 
παιδείασ, πολιτιςμοφ, περιοριςμοφ 
τθσ γραφειοκρατίασ, αυταρχιςμοφ 
του κράτουσ ι οριςμζνων 
κοινωνικϊν ομάδων; 
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οικονομικζσ δυνατότθτεσ, 
ςεβαςμόσ τθσ πολιτιςμικισ 
κλθρονομιάσ, του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ, φοίτθςθ ςτο 
ςχολείο) 
Κοινωνία Ρολιτϊν (ςυνεργαςία, 
αλλθλεγγφθ, δραςτθριοποίθςθ) 

Οι μακθτζσ υποδφονται πολίτεσ των 
οποίων ζχουν καταπατθκεί τα 
δικαιϊματα ι οι οποίοι διεκδικοφν 
τα δικαιϊματά τουσ 
Οι μακθτζσ ςυςχετίηουν μερικά από 
τα ατομικά και κοινωνικά 
δικαιϊματα με περιςτατικά τθσ 
κακθμερινισ ηωισ.  
Συηθτοφν και ανταλλάςςουν 
απόψεισ. 
 
ι 

Στόχοσ είναι να βοθκθκοφν οι μακθτζσ να 
κατανοιςουν τον όρο ‘πολιτιςμό’, τισ 
ςφνκετεσ διαδικαςίεσ πολιτιςμικισ 
μεταβίβαςθσ και αλλαγισ και τθν 
πολιτιςμικι ποικιλία ωσ γνϊριςμα των 
ςφγχρονων κοινωνιϊν.  
Να βοθκθκοφν οι μακθτζσ  να αναπτφξουν 
κοινωνικι ςυνείδθςθ προκειμζνου να 
αναγνωρίηουν και να ςζβονται τθν 
πολιτιςμικι διαφορά, υιοκετϊντασ μορφζσ 
δράςθσ απζναντι ςε φαινόμενα ρατςιςμοφ 
και διαφοράσ 
Να γνωρίηουν ότι κάκε πολιτιςμόσ είναι 
ςθμαντικόσ και ζχει επθρεαςτεί από 
άλλουσ πολιτιςμοφσ, να προςεγγίηουν τόςο 
ςτο χϊρο του ςχολείου όςο και ςε άλλεσ 
κοινωνικζσ περιςτάςεισ, με ςεβαςμό 
απζναντι ςε άτομα που είναι διαφορετικά 
Να μποροφν οι μακθτζσ να αναπτφξουν μια 
κριτικι ςτάςθ απζναντι ςε φαινόμενα 

Ζννοια του πολιτιςμοφ 
Στοιχεία του πολιτιςμοφ (γλϊςςα, 
ςφμβολα, αξίεσ, κανονιςτικά 
πρότυπα-νόρμεσ, ικθ, υλικά 
αντικείμενα) 
Διαδικαςία πολιτιςμικισ 
μεταβίβαςθ, πολιτιςμικισ αλλαγισ. 
υκμόσ και αίτια πολιτιςμικισ 
αλλαγισ-διάχυςθσ 
Ρολιτιςμικι ποικιλία (διαφορά-
ιεραρχία, επιδράςεισ).  
Ρολιτιςμικι ςχετικότθτα 

Συηθτϊ για τα κοινά ςτοιχεία και τισ 
διαφορζσ μεταξφ των πολιτιςμϊν τθσ 
Ευρϊπθσ: κρθςκεία, γλϊςςα, ικθ 
και ζκιμα, κουλτοφρα 
 
Καταγράφω διαφορζσ ςε πολιτιςτικά 
ςτοιχεία πόλεων και χωρϊν ςιμερα 
και χτεσ.  
Καταγράφω διαφορζσ ςε 
πολιτιςμικά ςτοιχεία, ςυνικειεσ και 
πρακτικζσ εντόσ τθσ Ελλάδασ 
Συηθτϊ για τθν ζννοια τθσ 
πολυπολιτιςμικότθτασ. 
Συνειδθτοποιϊ τθ διαφορά των 
άλλων και τθν πολιτιςμικι ποικιλία-
ποικιλομορφία, τθν ανάγκθ 
ςεβαςμοφ του άλλου 
Συηθτϊ με μακθτζσ του πολωνικοφ 
ςχολείου για ςυνικειεσ εντόσ του 
ςχολείου. Ροιεσ είναι οι εορτζσ ςτο 

Φωτογραφίεσ πόλεων και 
χωρϊν από το παρελκόν  
 
Φωτογραφικό υλικό από 
κρθςκευτικά και πολιτιςτικά 
ζκιμα και ςυνικειεσ 
διαφορετικϊν χωρϊν τθσ 
Ευρϊπθσ  
 
Φωτογραφίεσ με πολιτιςμικζσ 
διαφορζσ ςτθ γειτονιά και το 
διμο μου 
Συλλογι πλθροφοριϊν από 
αλλοδαποφσ-μετανάςτεσ.  
Στοιχεία για κοινότθτεσ 
μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα 
Επίςκεψθ ςτο πολωνικό 
ςχολείο τθσ Ελλάδασ. 
Συηιτθςθ με μακθτζσ-
δαςκάλουσ και διευκυντι του 
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εκνοκεντριςμοφ, κακϊσ πρακτικζσ 
αντιμετϊπιςισ τουσ 

ςχολείο; Εκνικζσ εορτζσ και επζτειοι; 
Κάνουν προςευχι κατά τθν ζναρξθ 
των μακθμάτων; Υπάρχουν 
διατροφικζσ δεςμεφςεισ και 
περιοριςμοί;  Υπάρχουν 
ςυγκεκριμζνοι ενδυματολογικοί 
κανόνεσ και κϊδικεσ ςυμπεριφοράσ; 
Ροιεσ είναι οι ςυνικειεσ και κανόνεσ 
του ςχολείου τουσ; 
 
Οι μακθτζσ ςυλλζγουν πλθροφορίεσ 
για το ρόλο και τθ δράςθ Διεκνϊν 
Οργανιςμϊν-ΜΚΟ και άλλων 
ςυλλόγων για τθν υπεράςπιςθ των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων και τθν 
καταγγελία για τθν καταπάτθςι τουσ 

ςχολείου 
Ρλθροφορίεσ για διϊξεισ 
μεταναςτϊν-ξζνων ςτο 
παρελκόν (Βϋ Ραγκόςμιοσ 
Ρόλεμοσ) ςε ςυνεργαςία με 
το μάκθμα τθσ Λςτορίασ.  
Στοιχεία για το Ολοκαφτωμα.  
Ρλθροφορίεσ για ςυλλόγουσ 
πολιτϊν, Οργανιςμοφσ και 
ΜΚΟ (Διεκνισ Αμνθςτία, 
Γιατροί χωρίσ Σφνορα, 
UNICEF, UNESCO) και τθσ 
δράςθσ τουσ για τθν 
προϊκθςθ των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων και των 
οικουμενικϊν αξιϊν  
Μζκοδοι διαχείριςθσ 
απορριμάτων 

 ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 
1. Οι μακθτζσ ςυλλζγουν 
πλθροφορίεσ για τουσ νόμουσ που 
απαγορεφουν τθ μαντιλα ςτο 
ςχολείο ςτθ Γαλλία. 
Επιχειρθματολογοφν υπζρ και κατά 

2. Οι μακθτζσ ςυλλζγουν 
πλθροφορίεσ για τισ διϊξεισ των 
τςιγγάνων ςε ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και 
ςυγκρίνουν με τα προβλιματα που 
αντιμετωπίηουν οι ζλλθνεσ 
τςιγγάνοι (οικιςτικό, εκπαίδευςθ, 
απαςχόλθςθ, υγεία, υποδομζσ, 

 Δίκτυο ομ 
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πολιτιςμόσ) Τα ςτοιχεία 
ςυλλζγονται από τθν ιςτοςελίδα 
του Δικτφου ομ και ςυνομιλίεσ με 
μζλθ του Δικτφου  

 

 

3θ Διδακτικι Ενότθτα 
Η ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΟ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ  

Διάρκεια 6 ϊρεσ 
 

Ραροχι πλθροφοριϊν και γνϊςεων για τθν 
κατανόθςθ των λόγων δθμιουργίασ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), των ςτόχων τθσ, 
των λόγων ζνταξθσ τθσ Ελλάδασ ςτθν Ε.Ε., 
κακϊσ και του ρόλου τθσ ςτθν ανάπτυξθ 
τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ και του 
ευρωπαϊκοφ πολιτιςμοφ 
Ενίςχυςθ τθσ εκνικισ ταυτότθτασ μζςα από 
τθ διάςταςθ τθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ 
πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ χωρίσ 
εκνοκεντρικζσ και ρατςιςτικζσ τάςεισ.  
Συνειδθτοποίθςθ των δικαιωμάτων και 
υποχρεϊςεων των ευρωπαίων πολιτϊν 
μζςα ςτθν πολυπολιτιςμικι ευρωπαϊκι 
κοινωνία 
 
 
 
 
 

Λόγοι και αιτίεσ δθμιουργίασ Ε.Ε., 
διαδικαςία ζνταξθσ τθσ Ελλάδασ 
ςτθν Ε.Ε. 
Μετάβαςθ από τθν ΕΟΚ ςτθν Ε.Ε. 
Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και θ Ελλάδα: 
ςφμβολα, δομι όργανα και 
λειτουργίεσ.  
Υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα των 
ευρωπαίων πολιτϊν 
Σχζςεισ μεταξφ των κρατϊν-μελϊν 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
Ευρωπαίοι πολίτεσ: ςχζςεισ και 
προβλιματα. Λαοί και πολιτιςμοί 
Νζα μζλθ τθσ ευρωπαϊκισ 
οικογζνειασ 
όλοσ και δράςθ των Ελλινων και 
των άλλων λαϊν ςτθν ανάπτυξθ του 
παγκόςμιου πολιτιςμοφ 
Το ευρωπαϊκό Σφνταγμα, ο 
ευρωπαϊκόσ φμνοσ, θ ευρωπαϊκι 

Οι μακθτζσ αρχικά ψάχνουν 
πλθροφορίεσ για τθ διεφρυνςθ τθσ 
Ε.Ε., τα διαφορετικά ςτάδια και τισ 
χϊρεσ που ειςιλκαν 
Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ και 
αναηθτοφν πλθροφορίεσ για το κοινό 
ευρωπαϊκό νόμιςμα-το Ευρϊ-  
Καταγράφουν ποιεσ χϊρεσ ζχουν 
μπει ςτθν ευρωηϊνθ και από πότε, 
ποιεσ δεν ςυμφϊνθςαν και ποιο 
νόμιςμα ζχουν.  
Οι μακθτζσ αναηθτοφν πλθροφορίεσ 
κατά ομάδεσ για τισ ςθμαντικότερεσ 
ευρωπαϊκζσ ςυνκικεσ και τισ 
αποφάςεισ. Φτιάχνουν πίνακα με τα 
ςχετικά ςτοιχεία 
 
 
 
 

Οικουμενικι Διακιρυξθ του 
Ανκρϊπου 
Δικαιϊματα του παιδιοφ 
Διακθρφξεισ και δράςθ 
Διεκνϊν Οργανιςμϊν 
(Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ 
Τουριςμοφ Ρ.Ο.Τ, 
Οργανιςμόσ οικονομικισ 
ςυνεργαςίασ και ανάπτυξθσ 
(Ο.Ο.Σ.Α), ΝAFTA, θ 
Ραγκόςμια Τράπεηα 
Επενδφςεων, Ραγκόςμιοσ 
οργανιςμόσ τροφίμων και 
γεωργίασ, Ραγκόςμιοσ 
Οργανιςμόσ Υγείασ 
Καταςτατικόσ Χάρτθσ 
Θνωμζνων Εκνϊν 
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Σφνδεςθ τθσ Διεκνοφσ Κοινότθτασ με τα 
ςφγχρονα διεκνι προβλιματα. Γνωριμία με 
το ζργο των Διεκνϊν Κυβερνθτικϊν και Μθ 
Κυβερνθτικϊν Οργανιςμϊν. Κατανόθςθ του 
οικουμενικοφ χαρακτιρα των δικαιωμάτων 
και των υποχρεϊςεϊν τουσ. Γνωριμία τθσ 
διεκνοφσ κζςθσ τθσ Ελλάδασ (ςε 
ςυνεργαςία με το μάκθμα τθσ Γεωγραφίασ) 

ςθμαία 
Ευρωπαϊκζσ Συνκικεσ 
Το παγκόςμιο περιβάλλον. 
Ραγκοςμιοποίθςθ. Ραγκόςμια 
προβλιματα (πόλεμοι, οικονομία, 
περιβάλλον, κοινωνικά 
προβλιματα, μεταλλαγμζνα 
προϊόντα, μολυςματικζσ αςκζνειεσ) 
Ρεριεχόμενο και ςθμαςία τθσ 
διεκνοφσ κοινότθτασ. Θ ζννοια τθσ 
παγκοςμιοποίθςθσ, ο 
πολυςφνκετοσ χαρακτιρασ τθσ. 
Κοινωνία γνϊςθσ και πλθροφορίασ, 
ψθφιακι εποχι, αλλθλεξάρτθςθ, 
ςυμφζροντα και δυναμικζσ, 
ανιςότθτεσ, πρωταγωνιςτζσ και 
ςυμμετζχοντεσ. Επικράτθςθ κοινϊν 
μορφϊν κοινωνικισ οργάνωςθσ, 
ζντονθ αλλθλεξάρτθςθ των 
κοινωνιϊν παρουςία κοινϊν 
προβλθμάτων (οικονομία, κοινωνία, 
πολιτικι, τεχνολογία, περιβάλλον, 
μετανάςτευςθ, εγκλθματικότθτα, 
ναρκωτικά). Τρόποι διαχείριςθσ και 
αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων 

 
 
Οι μακθτζσ ςυηθτοφν για το ρόλο και 
τθ ςθμαςία τθσ παγκοςμιοποίθςθσ 
και τθ ςυςχετίηουν με τθ 
διεκνοποίθςθ 
 
Οι μακθτζσ κατακζτουν απόψεισ για 
τθν ζννοια και τθ ςθμαςία τθσ 
παγκοςμιοποίθςθσ(αναπαραςτάςεισ) 
Ηωγραφίηουν πϊσ αντιλαμβάνονται 
τθν ζννοια και το περιεχόμενο αυτισ 
Ραρακολουκοφν τισ ειδιςεισ δφο 
θμερϊν και καταγράφουν τα 
προβλιματα που υπάρχουν ςτο 
ευρωπαϊκό και παγκόςμιο 
περιβάλλον.  
Φτιάχνουν ζναν χάρτθ με τα 
κοινωνικά-οικονομικά και πολιτικά 
προβλιματα ςτισ διάφορεσ χϊρεσ 
και θπείρουσ 
Συηθτοφν και επιχειρθματολογοφν 
για διάφορα κζματα, μιλοφν με 
ειδικοφσ που καλοφνται ςτο χϊρο 
του ςχολείου: οικονομολόγουσ, 
λογοτζχνεσ, καλλιτζχνεσ, πολιτικοφσ, 
νομικοφσ 
Ρροβλιματα τθσ παγκοςμιοποίθςθσ 
Ραγκοςμιοποίθςθ και ανεργία 
Ραγκοςμιοποίθςθ ςθμαίνει 
ομοιογζνεια-ομοιομορφία; 
Θ παγκοςμιοποίθςθ ςυνεπάγεται 

 
 
Διαγράμματα και πίνακεσ για 
το παγκόςμιο περιβάλλον, 
τθν παγκόςμια οικονομία 
 
Καταγραφι ςε πίνακεσ των 
προϊόντων που 
καταναλϊνουν οι μακθτζσ ςε 
κακθμερινι βάςθ ςτθν 
κουηίνα του ςπιτιοφ τουσ και 
των χωρϊν προζλευςισ των 
προϊόντων (made in). 
Καταςκευι χάρτθ με τισ 
χϊρεσ προζλευςθσ των 
προϊόντων 
Ραιχνίδι ρόλων 
 
Σενάριο, παιχνίδι ρόλων και 
ςυηιτθςθ πάνω ςε θκικζσ 
αξίεσ και προβλιματα 
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ανιςότθτεσ και ζντονεσ διαφορζσ; 
Θ παγκοςμιοποίθςθ προωκεί τον 
καταναλωτιςμό; 
Οι μακθτζσ καταγράφουν τα 
προϊόντα που καταναλϊνουν ςτθν 
κουηίνα του ςπιτιοφ τουσ και 
φτιάχνουν ζναν χάρτθ. Αναλφουν τισ 
χϊρεσ προζλευςθσ, τον τρόπο 
παραςκευισ και επεξεργαςίασ, το 
κόςτοσ, τον τρόπο μετακίνθςθσ. 
Συηθτοφν για το αν οι γονείσ τουσ 
είχαν παρόμοια προϊόντα ςτο 
τραπζηι τουσ και καταγράφουν τθν 
ιςτορικι εξζλιξθ του φαινομζνου.  
Συηθτοφν για το αν και οι ίδιοι είναι 
παράγοντεσ, φορείσ αυτοφ του 
ςυςτιματοσ, αν ζχουν ευκφνθ, για 
τθν θκικι ςτο χϊρο του εμπορίου 
και τθσ οικονομίασ 
Ρροτείνεται ζνα ςενάριο: θ εταιρία 
Lucky Goldstar, κυγατρικι τθσ 
ιαπωνικισ εταιρίασ Sony 
προςανατολίηεται να εγκαταςτιςει 
ςτθ νότια Ευρϊπθ ζνα εργοςτάςιο 
παραγωγισ δορυφορικϊν 
ςυςτθμάτων που κα προορίηονται 
για τθν Ευρϊπθ και τισ μεςογειακζσ 
χϊρεσ. Το εργοςτάςιο αρχικά κα 
απαςχολιςει εκατό εργαηόμενουσ. 
Για τθν καταςκευι του εργοςταςίου 
απαιτείται ζνασ μεγάλοσ χϊροσ , 
παράλλθλα απαιτείται χϊροσ 
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αποκικευςθσ των μεταλλικϊν 
προϊόντων και των τοξικϊν 
αποβλιτων τα οποία ςτθ ςυνζχεια 
κα αποςτζλλονται ςε ειδικά κζντρα 
για ειδικι επεξεργαςία. 
Οι μακθτζσ ςυηθτοφν για τα υπζρ και 
τα κατά από τθν εγκατάςταςθ ενόσ 
τζτοιου εργοςταςίου 
αποτυπϊνοντασ τισ απόψεισ και τα 
επιχειριματα των διαφόρων 
πλευρϊν 
 

Ενθμζρωςθ μακθτϊν για τουσ 
βαςικότερουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςτθ 
δθμιουργία των διεκνϊν οργανιςμϊν 
Οι μακθτζσ βοθκοφνται ςτο να 
ςυνειδθτοποιιςουν τθν αλλθλεξάρτθςθ 
μεταξφ των εκνϊν, να μάκουν να 
ταξινομοφν οργανιςμοφσ και άλλεσ 
υπερκρατικζσ εκνικζσ οντότθτεσ ανάλογα 
με το ςκοπό τουσ και το χϊρο που 
αναπτφςςουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ.  
Να αντιλθφκοφν οι μακθτζσ ότι οι διεκνείσ 
οργανιςμοί ζχουν άμεςουσ, ζμμεςουσ και 
πολλαπλοφσ ςτόχουσ και να μάκουν να 
διακρίνουν τθ διαφορά μεταξφ των 
διεκνϊν οργανιςμϊν και τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ 
Να ενθμερωκοφν οι μακθτζσ για τουσ 
βαςικοφσ ςτόχουσ και τα επιτεφγματα των 
διαφόρων διεκνϊν οργανιςμϊν, να 
γνωρίςουν τα βαςικά τουσ όργανα και τισ 

Αναγκαιότθτα τθσ διεκνοφσ 
οργάνωςθσ και ςυνεργαςίασ 
(διατιρθςθ παγκόςμιασ ειρινθσ, 
προςταςία ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων, δίκαιθ και ιςότιμθ 
κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ 
των λαϊν, προςταςία 
περιβάλλοντοσ) 
όλοσ Διεκνϊν Οργανιςμϊν 
(ιςτορία-εξζλιξθ-ςκοποί) 
Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και ο ρόλοσ 
των Διεκνϊν Οργανιςμϊν-όλοσ 
του ΟΘΕ, του Συμβουλίου τθσ 
Ευρϊπθσ, Διεκνισ Αμνθςτία, 
Greenpeace, Unesco, NATO 
Τφποι διεκνϊν οργανιςμϊν και 
οργανϊςεων ανάλογα με τα 
γεωγραφικά κριτιρια και το ςτόχο 
τουσ (Διεκνείσ Κυβερνθτικοί 
Οργανιςμοί και διεκνείσ μθ 

Οι μακθτζσ ςυηθτοφν πάνω ςε 
διάφορα κζματα με επιχειριματα: 
πϊσ μποροφν να ςυνυπάρξουν 
ειρθνικά τα διάφορα κράτθ με 
διαφορετικά χαρακτθριςτικά μεταξφ 
τουσ; 
Ρϊσ μπορεί να αποφευχκεί θ χριςθ 
ζνοπλθσ βίασ, το ακραίο είδοσ 
ςφγκρουςθσ που ςυνιςτά τον 
πόλεμο; 
Για ποιουσ λόγουσ είναι αναγκαία θ 
διεκνισ οργάνωςθ και ςυνεργαςία; 
 
Οι μακθτζσ αναηθτοφν ςτοιχειά ςτισ 
ιςτοςελίδεσ των διαφόρων διεκνϊν 
οργανιςμϊν για να απαντιςουν ςτα 
παρακάτω κζματα: 
Τι εξυπθρετοφν οι διεκνείσ 
οργανιςμοί, ζχουν όλοι οι 
οργανιςμοί τθν ίδια ςφνκεςθ και 

όλοσ του ΟΘΕ 
Στοιχεία για δράςθ διεκνϊν 
οργανιςμϊν από ιςτοςελίδεσ 
Συηιτθςθ για το ρόλο των 
ΜΚΟ ςτθν Ελλάδα 
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λειτουργίεσ τουσ και να αντιλθφκοφν τθ 
κζςθ των μικρϊν κρατϊν και ειδικότερα 
τθσ Ελλάδασ ςτουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ.  
Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ ςυμμετοχι 
τουσ ςτουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ προάγει 
τθν προςταςία τθσ εκνικισ κλθρονομιάσ, 
των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθσ 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ 
πανανκρϊπινθσ αλλθλεγγφθσ 
 

κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ ΜΚΟ) 
Διεκνείσ Οργανιςμοί και Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ: ομοιότθτεσ και διαφορζσ 

εξυπθρετοφν τουσ ίδιουσ ςκοποφσ; 
Ροιεσ οι διαφορζσ μεταξφ τουσ και 
γιατί; Ροια θ κζςθ τθσ Ελλάδασ 
ςτουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ;  

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 
Οι μακθτζσ καταγράφουν τα προϊόντα που καταναλϊνουν ςτθν κουηίνα του ςπιτιοφ τουσ και φτιάχνουν ζναν χάρτθ με τισ χϊρεσ. Αναλφουν τισ χϊρεσ 

προζλευςθσ, τον τρόπο παραςκευισ και επεξεργαςίασ, το κόςτοσ, τον τρόπο μετακίνθςθσ. Καταγράφουν και αναλφουν από ποιεσ χϊρεσ κυρίωσ 
προζρχονται τα προϊόντα Συηθτοφν για το αν οι γονείσ τουσ είχαν παρόμοια προϊόντα ςτο τραπζηι τουσ και καταγράφουν τθν ιςτορικι εξζλιξθ του 

φαινομζνου. Φτιάχνουν ζνα μοντζλο του παγκόςμιου ςυςτιματοσ 
Στο τζλοσ τθσ κάκε ενότθτασ οι μακθτζσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ και αξιολογοφνται για αυτζσ. 

 

4θ Διδακτικι Ενότθτα 
Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΜΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Διάρκεια: 6 ϊρεσ 
 

Οι ςτόχοι του μακιματοσ είναι βοθκιςουν 
τουσ μακθτζσ: 
Να κατανοιςουν ποια είναι τα ΜΜΕ και οι 
νζεσ τεχνολογίεσ και ο ρόλοσ τουσ; 
Να αντιλθφκοφν και να 
ςυνειδθτοποιιςουν το ςφνκετο ρόλο των 
ΜΜΕ ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία (ςε 
ςυνεργαςία με το μάκθμα τθσ Οικιακισ 
Οικονομίασ) 
Να εμβακφνουν ςτο ρόλο των ΜΜΕ ςτθ 
λειτουργία του πολιτεφματοσ 

• οι κατθγορίεσ των Μζςων 
• οι τεχνολογίεσ των Μζςων 
• οι γλϊςςεσ των Μζςων 
• οι αναπαραςτάςεισ(ιδεολ.) 
• οι φορείσ - παραγωγοί 
• οι αποδζκτεσ – “κοινό” 

Ο ρόλοσ των ΜΜΕ 
Λςτορία των ΜΜΕ και των νζων 
τεχνολογιϊν. Από πότε ξεκίνθςε 
αυτι θ ανάπτυξθ και με ποια 
οικονομικά και κοινωνικά ςτοιχεία 

Οι μακθτζσ ςτο πλαίςιο τθσ τάξθσ 
φτιάχνουν ζνα blog και 
ανταλλάςςουν απόψεισ μζςω αυτοφ. 
Κατόπιν ςυηθτοφν για το ρόλο αυτοφ 
του εργαλείου 
Καταγράφουν διαφθμίςεισ ςε 
τθλεοπτικά κανάλια και ςυηθτοφν για 
τα μθνφματα και τουσ τρόπουσ 
προϊκθςισ τουσ (News literacy) 
Καταγράφουν τα οφζλθ και τουσ 
κινδφνουσ από τθ χριςθ του 

Δθμιουργία blog 
Ραρακολοφκθςθ 
διαφθμίςεων ςτθν τθλεόραςθ 
Ρίνακασ με οφζλθ και 
κινδφνουσ από χριςθ 
Διαδικτφου 
Ανάλυςθ κειμζνων ειδικϊν 
για το ρόλο των ΜΜΕ 
Μουςεία Τφπου 
Συνιγοροσ του Ραιδιοφ 
www.synigoros.gr. 
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Να αντιλθφκοφν και να ερμθνεφςουν το 
ςφνκετο ρόλο των μιντιακϊν μθνυμάτων 
ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία και κουλτοφρα 
Να εμβακφνουν ςτθν ζννοια του μιντιακοφ 
εγγραμματιςμοφ 
Να αναλφςουν διάφορα μθνφματα που 
προζρχομαι από τα ΜΜΕ και να 
αντιλθφκοφν πϊσ καταςκευάηονται αυτά 
και με ποιεσ ςκοπιμότθτεσ, πϊσ αλλάηει θ 
χριςθ τουσ ςε διάφορεσ κοινωνικζσ και 
ιςτορικζσ περιόδουσ; 
Να ςυςχετίςουν τα ΜΜΕ με τα κοινωνικά 
δίκτυα YouTube, My Space, wikis, podcasts, 
blogs, facebook, twitter 
Να αποκτιςουν ζνα δικό τουσ πλαίςιο 
ανάλυςθσ του ρόλου τθσ μιντιακισ 
κουλτοφρασ 
Να αναλφςουν ςυγκεκριμζνα κείμενα, 
υλικά και προϊόντα με κριτικό πνεφμα 
εμβακφνοντασ ςτθν καταςκευι των 
νοθμάτων, ςτθν αποςιϊπθςθ ιδεολογικϊν 
και πολιτικϊν ςκοπιμοτιτων, ςτθ 
χειραγϊγθςθ και ςτον ενδογματιςμό 
Να αποκτιςουν εργαλεία ανάλυςθσ και 
επεξεργαςίασ των μθνυμάτων 
Να αναγνωρίςουν ότι θ καταςκευι 
μιντιακϊν μθνυμάτων είναι μια κοινωνικι 
διαδικαςία και διεργαςία (κοινωνικι 
καταςκευι)  
Να διερευνιςουν το ρόλο των δεκτϊν κατά 
τθν ενεργό διαπραγμάτευςθ των 
μθνυμάτων, το πϊσ ςυμβάλλουν και 

ςυνδζκθκε 
Καταγραφι του χάρτθ των ΜΜΕ 
ςτθν Ελλάδα 
Νομοκεςία για τα ΜΜΕ (ελλθνικι, 
ευρωπαϊκι: οδθγίεσ για ‘τθλεόραςθ 
χωρίσ κίνδυνο’) 
Ραιδιά και ΜΜΕ: δικαιϊματα, 
χριςθ, κίνδυνοι 
Αλφαβθτιςμόσ ςτα ΜΜΕ 
Τρόποι χριςθσ και λειτουργίασ των 
μζςων ωσ διαφλων επικοινωνίασ 
για τθν ενθμζρωςθ, τθν 
κινθτοποίθςθ και τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ απζναντι ςτο 
περιβάλλον 

Διαδικτφου και τα ςυηθτοφν 
Χριςθ κόμικσ για ευαιςκθτοποίθςθ 
άλλων ςυμμακθτϊν για κινδφνουσ 
και οφζλθ από χριςθ του διαδικτφου 

Συλλογι ςτοιχείων από το Υπουργείο 
εςωτερικϊν  
γ.γ. επικοινωνίασ - γ.γ. ενθμζρωςθσ 
e-παςικζα για τον χάρτθ των ΜΜΕ 
ςτθν Ελλάδα 

Συλλογι ςτοιχείων από Μουςεία 
Τφπου 

Οι μακθτζσ ςυηθτοφν και 
επιχειρθματολογοφν πάνω ςτθ 
φράςθ:  Εκπαίδευςθ ςτα μμε δεν 
ςθμαίνει «μθ βλζπεισ». Σθμαίνει 
«δεσ προςεκτικά, ςκζψου κριτικά». 

 

 

Ρρόγραμμα Μελίνα 
 
Ραρατθρθτιριο Αγωγισ και 
εκπαίδευςθσ ςτα ΜΜΕ 
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διαμορφϊνουν τθ διαδικαςία 
διαμόρφωςθσ του μθνφματοσ και τθσ 
ςθμαςίασ. (του ςθμαςιολογικοφ πεδίου) 
Να εμβακφνουν ςτθ διαδικαςία 
αποκωδικοποίθςθσ των μθνυμάτων ςτον 
εντοπιςμό ςτερεοτφπων, απόψεων, 
ιδεολογίασ, αποςιωπιςεων, 
διαςτρεβλϊςεων, μονόπλευρων 
κεωριςεων 
Οπτικοακουςτικι ςυνείδθςθ-ταυτότθτα, 
κριτικι αυτονομία 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 
Καταγραφι τθσ εξζλιξθσ τθσ κοινωνίασ μζςω των ΜΜΕ και των νζων τεχνολογιϊν 

Από τον μαυροπίνακα ςτο youtube.  
 

5θ διδακτικι ενότθτα 
 

Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 
Διάρκεια: 6 ϊρεσ 

Στόχοσ είναι να καταλάβουν οι μακθτζσ τθν 
ζννοια τθσ κοινωνικισ οργάνωςθσ και να 
είναι ικανοί να τθ ςυςχετίςουν με 
διαδικαςίεσ κοινωνικισ αλλαγισ.  
Να μάκουν για τουσ ςθμαντικότερουσ 
κοινωνικοφσ κεςμοφσ (οικονομία, 
οικογζνεια, εκπαίδευςθ, κρθςκεία, 
πολιτικι, Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ), για 
το ρόλο τουσ ςτισ διάφορεσ κοινωνίεσ και 
για τισ αλλαγζσ που τουσ χαρακτθρίηουν 
ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ κοινωνικζσ, 
πολιτικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ. (Σε 

Κοινωνικζσ ομάδεσ και κοινωνικι 
οργάνωςθ 
Κοινωνικι κζςθ ι ςτάτουσ 
Αποδιδόμενθ και κατακτθμζνθ 
κοινωνικι κζςθ. 
Το φφλο και θ φυλι: παράγοντεσ 
αποδιδόμενθσ κοινωνικισ κζςθσ; 
Κοινωνικοί ρόλοι 
Σφγκρουςθ ρόλων 
Κοινωνικοί κεςμοί 
Οικονομία (πρωτογενισ, 
δευτερογενισ, τριτογενισ τομζασ) 

Οι μακθτζσ ςυηθτοφν για το ρόλο 
των κοινωνικϊν ομάδων και τθσ 
κοινωνικισ οργάνωςθσ 
Αναλφεται θ ζννοια τθσ κοινωνικισ 
κζςθσ και του ςτάτουσ μζςα από 
κείμενα και άρκρα θμεριςιου τφπου 
Συηθτείται ο ρόλοσ του φφλου και 
τθσ φυλισ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 
κοινωνικισ κζςθσ 
Ανάλυςθ των κοινωνικϊν κεςμϊν 
μζςα από ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα 

Ανάλυςθ κειμζνων 
Αναηιτθςθ και επεξεργαςία 
κειμζνων του θμεριςιου 
τφπου 
Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ 
των φφλων www.isotita.gr/ 
Στοιχεία από Διεκνείσ  
Οργανιςμοφσ: Unesco, 
Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ 
Στοιχεία για το ρόλο τθσ 
Οικονομίασ: ΟΟΣΑ 
Ανάλυςθ πινάκων και 
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ςυνεργαςία με το μάκθμα τθσ Ρολιτικισ 
Οικονομίασ) 
Να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ, ζτςι ϊςτε 
να μποροφν να εντοπίηουν και να 
κατανοοφν τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται 
ςτουσ κοινωνικοφσ κεςμοφσ κακϊσ και τισ 
βαςικζσ αιτίεσ που τισ προκαλοφν 
Διαδικαςία κοινωνικισ αλλαγισ και 
κοινωνικά κινιματα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρολιτικά κόμματα 
Ρολυπολιτιςμικότθτα ςτθ ςφγχρονθ 
κοινωνία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο καταμεριςμόσ εργαςίασ ςε 
παγκόςμια βάςθ 
Οικονομία-οικονομικι κρίςθ-
ανεργία-πλθκωριςμόσ 
Διεκνι οικονομικά κζματα 
Σφνδεςθ οικονομικϊν 
προβλθμάτων με κοινωνικά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρολιτικι-Ρολιτικά κόμματα 
Οικογζνεια (μορφζσ, αλλαγζσ ωσ 
προσ τον καταμεριςμό εργαςίασ). Ο 
κεςμόσ τθσ οικογζνειασ δε διαφζρει 
μόνο από κοινωνία ςε κοινωνία και 
από εποχι ςε εποχι. Διαφορζσ και 
μζςα ςτθν ίδια τθν κοινωνία 
(κοινωνικι τάξθ, φυλι, εκνότθτα) 
Κρθςκεία 
ΜΜΕ 
Κοινωνικι αλλαγι 
 

Οι μακθτζσ ςυηθτοφν για το ρόλο τθσ 
παγκόςμιασ οικονομίασ 
Αναλφουν τα παρακάτω κζματα:  
Οι κυβερνιςεισ μιασ χϊρασ 
προκειμζνου να ρυκμίςουν και να 
ελζγξουν τισ οικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ τθσ χϊρασ τουσ, 
είναι υποχρεωμζνεσ να ζχουν υπόψθ 
τουσ οικονομικζσ αποφάςεισ ι τθν 
οικονομικι πολιτικι άλλων χωρϊν 
Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ προϊόντων 
περνοφν μζςα από τθν οικονομία 
πολλϊν χωρϊν 
Ζνασ μικρόσ αρικμόσ επιχειριςεων 
που λειτουργοφν ςε διεκνζσ επίπεδο 
ελζγχουν ζνα μεγάλο μζροσ τθσ 
παγκόςμιασ οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ 
 
 

διαγραμμάτων  
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Μακαίνουν βαςικά κζματα για τθν 
εκπαίδευςθ: τρόποι οργάνωςθσ, διάρκεια, 
υποχρεϊςεισ-δικαιϊματα-προοπτικζσ  
Οι διακρίςεισ που υπάρχουν ςτθν 
πρόςβαςθ και ςτο δικαίωμα ςτθν 
εκπαίδευςθ αποτελοφν αντικείμενο 
μελζτθσ.  
Εξετάηονται τα μεγάλα ςτάδια τθσ ιςτορίασ 
τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα και ςτθν 
Ευρϊπθ και αποτελοφν αντικείμενο 
ςυηιτθςθσ.  
Θ εκπαίδευςθ ςτο ελλθνικό κράτοσ από το 
1830 
 
 

Εκπαίδευςθ (κατοχυρωμζνο 
δικαίωμα) 
Θ εκπαίδευςθ, ζνα δικαίωμα για 
όλουσ  
Θ εκπαίδευςθ: ζνα δικαίωμα, μια 
ελευκερία, μια αναγκαιότθτα 
– ποιοσ εφθφρε το ςχολείο, το 

κεςμό αυτό; 
– Ρότε φτιάχτθκε το εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα ςτθν Ελλάδα και με 
ποιουσ ςτόχουσ.  

– Μποροφν ιςότιμα τα παιδιά να 
εκπαιδευτοφν ςε όλεσ τισ 
χϊρεσ; Υπάρχουν παιδιά που 
εργάηονται και δεν πθγαίνουν 
ςχολείο; Ροιεσ άλλεσ 
κατθγορίεσ παιδιϊν δεν 
παρακολουκοφν ςυςτθματικά 
και γιατί; 

– Υπάρχουν ανιςότθτεσ και 
αντικζςεισ (αγόρια-κορίτςια, 

Μελζτθ του δικαιϊματοσ ςτθν 
εκπαίδευςθ, τθσ οργάνωςθσ των 
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων 
Συηιτθςθ για το δικαίωμα ςτθν 
εκπαίδευςθ.  
Ρροβλθματιςμόσ πάνω ςτθν παιδικι 
εργαςία και τθν εκπαίδευςθ, τθν 
υποχρεωτικότθτα και μθ 
Οι διαφορζσ, οι διακρίςεισ, οι 
ανιςότθτεσ μελετϊνται και 
αναλφονται με βάςθ κείμενα από τον 
τφπο, ςυνκιματα διαδθλϊςεων, 
αιτιματα αποτυπωμζνα ςε 
κινθτοποιιςεισ από τθν Ελλάδα και 
τον κόςμο 
Επεξεργαςία ηθτθμάτων που 
αφοροφν τθν επαγγελματικι 
προετοιμαςία και ςταδιοδρομία.  
Σφνδεςθ εκπαίδευςθσ με επάγγελμα 
Μελζτθ άλλων μορφϊν εκπαίδευςθσ 
(άτυπων και μθ τυπικϊν).  

Διεκνισ Σφμβαςθ των 
Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ 
1989 (άρκρο  28) 
Ελλθνικό Σφνταγμα 
Εκπαιδευτικοί Νόμοι 
Εγκφκλιοι για τθ λειτουργία 
του ςχολείου: κανόνεσ, 
περιοριςμοί 
Κείμενα ςτον θμεριςιο τφπο 
Αναλυτικά προγράμματα 
Ρρογράμματα ςχολικισ 
ζνταξθσ παιδιϊν (Ρρόγραμμα 
εκπαίδευςθσ 
τςιγγανοπαίδων) 
Συνεντεφξεισ με γονείσ-
παπποφδεσ για τθν 
εκπαίδευςθ ςτο παρελκόν 
Φωτογραφίεσ 
Εκπαιδευτικά προγράμματα 
ςε μουςεία, άλλεσ 
εκπαιδευτικζσ δομζσ 
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κοινωνικζσ ανιςότθτεσ-
αντικζςεισ). Αναλφαβθτιςμόσ-
Εγγραμματιςμόσ. 

– Υπάρχουν αναλφάβθτοι ςτθν 
Ελλάδα; 

– Το ςχολείο βοθκά μόνο ςτθν 
προετοιμαςία για ζνα 
επάγγελμα;  

– Είμαςτε όλοι ίςοι ςτο ςχολείο; 
(Ανκρϊπινα δικαιϊματα, 
ιςότθτα, διαφορετικότθτα: 
πολιτιςμόσ, κρθςκεία, 
ςυνικειεσ, ιδιαιτερότθτεσ, 
αναπθρία) 

– Θ εκπαίδευςθ προςφζρεται 
πράγματι δωρεάν; (από πότε 
μιλάμε για δωρεάν και 
υποχρεωτικι εκπαίδευςθ, 
δθμόςια και ιδιωτικι 
εκπαίδευςθ, τι δαπανά το 
Κράτοσ για τθν εκπαίδευςθ, τι 
ξοδεφουν οι πολίτεσ για τθν 
εκπαίδευςθ των παιδιϊν τουσ) 

– Κατανόθςθ τθσ κατανομισ των 
δαπανϊν και τθσ οργάνωςθσ 
τθσ εκπαίδευςθσ ςε κρατικό 
πλαίςιο (ρόλοσ διμων, 
κοινοτιτων, Κράτουσ, 
περιφερειϊν) 

– Τι διάρκεια ζχει το ςχολείο; 
– υποχρεωτικι εκπαίδευςθ-ιταν 

πάντα ζτςι; πόςα χρόνια πιγαν 

Συγκρίνω φωτογραφίεσ με κζματα 
που αφοροφν παιδιά και ςχολείο-
εργαςία, πρακτικζσ ςτο χϊρο του 
ςχολείου 
Ανάλυςθ των ςχολείων δεφτερθσ 
ευκαιρίασ 
Επεξεργαςία εικόνων-φωτογραφιϊν, 
γραπτϊν τεκμθρίων και κειμζνων 
του παρελκόντοσ για ςχολιαςμό 
κεμάτων (ενδυμαςία, ποινζσ, 
παιχνίδι, ςεβαςμόσ, ςχολικζσ 
εργαςίεσ, ςυνεκπαίδευςθ των δφο 
φφλων) 
Οι μακθτζσ φτιάχνουν λίςτα με 
λζξεισ ςχετικζσ με το μάκθμα 
(εκπαίδευςθ, ςυνεκπαίδευςθ, 
αναλφαβθτιςμόσ, δωρεάν 
εκπαίδευςθ) και μετά τισ γράφουν ςε 
χαρτάκια. Αυτό που επιλζγεται από 
τουσ μακθτζσ αναπτφςςεται και 
αναλφεται προφορικά 

Στοιχεία για αναλφαβθτιςμό 
 
Δθμιουργία ενόσ παιχνιδιοφ 
με ερωτιςεισ, ςωςτζσ και 
λάκοσ απαντιςεισ 
Σφνκεςθ κειμζνων με λζξεισ-
κλειδιά 
Αναηιτθςθ λακϊν ςε κείμενα, 
ςχολιαςμόσ 
Ραιχνίδι με λζξεισ 
Οργάνωςθ ςυηθτιςεων με 
επιχειρθματολογία 
(Το ςχολείο προςφζρει 
ευκαιρίεσ ι δθμιουργεί 
εμπόδια, πρζπει να δίνεται θ 
δυνατότθτα εκμάκθςθσ ενόσ 
επαγγζλματοσ ςε μικρι 
θλικία, κα πρζπει οι μακθτζσ 
να ζχουν ενιαία ενδυμαςία-
ςτολι) 
Αναηιτθςθ ςφγχρονων 
κειμζνων και λογοτεχνικϊν 
κειμζνων-βιογραφιϊν άλλθσ 
εποχισ 
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ςχολείο οι γονείσ ςασ ι 
προθγοφμενεσ γενιζσ; 

– Ρϊσ είναι το ςχολείο ςε άλλεσ 
χϊρεσ; Ρθγαίνουν όλα τα 
παιδιά του κόςμου ςτο ςχολείο; 
Ροιο είναι το ςχολείο του 
μζλλοντοσ; 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 
1. Ρϊσ είναι το ςχολείο ςε άλλεσ χϊρεσ; Ρθγαίνουν όλα τα παιδιά του κόςμου ςτο ςχολείο;  

2. Οι μακθτζσ επεξεργάηονται ζνα ςενάριο για το πϊσ οραματίηονται το ςχολείο του μζλλοντοσ; 
 
 

6θ Διδακτικι Ενότθτα 
Παρουςίαςθ όλων των εργαςιϊν ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ 

 
Συνολικι αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και κάκε παιδιοφ ξεχωριςτά    

Διάρκεια 2 ϊρεσ 
 

Ανατροφοδότθςθ και αναςτοχαςμόσ των 
εκπαιδευτικϊν για το ζργο τουσ. 
Λκανοποίθςθ από τθν ατομικι και 
ςυλλογικι εργαςία όλθσ τθσ χρονιάσ  
Οι μακθτζσ τοποκετοφνται κριτικά 
απζναντι ςτα ςφγχρονα προβλιματα   
 
 

Βαςικζσ γνϊςεισ ςε ςχζςθ με τθ 
ςυνολικι εκπαιδευτικι και 
μακθςιακι διαδικαςία. 

Συνολικι αξιολόγθςθ τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και κάκε 
παιδιοφ ξεχωριςτά με βάςθ τθ 
ςυμμετοχι ςε όλεσ τισ διδακτικζσ 
ενότθτεσ, αναμενόμενα επίπεδα 
επιτεφγματοσ.  
Συμμετοχι των παιδιϊν ςτθν 
αξιολόγθςθ τθσ ατομικισ και 
ςυλλογικισ εργαςίασ. 
Ενθμζρωςθ του κάκε παιδιοφ και 
των γονζων για το επίπεδο του 
επιτεφγματοσ και τθν πρόοδό του. 
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ΦΕΚ Β΄ 2337 

Ρρόγραμμα ςπουδών Γυμναςίου 
 

Διδακτικό αντικείμενο: Κοινωνικι και Ρολιτικι Αγωγι 
 

1. Ειδικοί ςκοποί του μακιματοσ: 
 
Το μάκθμα Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ ςτθν Γ’ Γυμναςίου επιδιϊκει:  

Α. Να προςφζρει ςτουσ μακθτζσ μια πολιτικι και κοινωνικι γνϊςθ, μόρφωςθ και παιδεία, να 
εξαςφαλίςει ζνα είδοσ πολιτικοφ και κοινωνικοφ εγγραμματιςμοφ, να καλλιεργιςει γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ που διαμορφϊνουν το δυναμικό χαρακτιρα τθσ ιδιότθτασ του ςφγχρονου πολίτθ τθσ 
ελλθνικισ, ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ κοινότθτασ. 
Β. Να εξοικειϊςει τουσ μακθτζσ με τθν πολιτικι και κοινωνικι λειτουργία των κεςμικϊν 
οργάνων 
Γ. Να δϊςει ςτουσ μακθτζσ τθ δυνατότθτα να αποκτιςουν ςυμπεριφορζσ, ςτάςεισ και αξίεσ 
εναρμονιςμζνεσ με μια υπεφκυνθ και ενθμερωμζνθ ιδιότθτα του πολίτθ 
Δ. Να ενιςχφει τθ γνϊςθ των κανόνων λειτουργίασ του κοινωνικοφ και πολιτικοφ ςυςτιματοσ 
και τθσ δθμοκρατίασ, των ςυλλογικϊν αξιϊν, των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων του 
ανκρϊπου και του πολίτθ. Να δϊςει τα εργαλεία να κάνουν οι μακθτζσ ςυγκρίςεισ μεταξφ 
διαφορετικϊν εποχϊν και πλαιςίων. 
Ε. Να αναπτφξει τθν ικανότθτα κριτικισ εμβάκυνςθσ ςτισ κοινωνικζσ διαφορζσ και ανιςότθτεσ, 
ςτθ διαφορετικότθτα με όρουσ πολιτιςμικοφσ, οικονομικοφσ και κοινωνικοφσ 
Στ. Να καλλιεργιςει ςυμπεριφορζσ και ςτάςεισ που εναρμονίηονται με τισ αρχζσ του δικαίου, 
του ςεβαςμοφ του άλλου, τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, αλλθλεγγφθσ και ευκφνθσ 
Η. Να δϊςει ζμφαςθ ςτθν παρουςίαςθ των δομϊν και των λειτουργιϊν ςε τρία επίπεδα: τοπικό, 
εκνικό, ευρωπαϊκό-υπερεκνικό 
Θ. Να αναδείξει το ρόλο των ΜΜΕ και των κοινωνικϊν δικτφων 
Στ. Να αναδείξει τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του πολίτθ, να δϊςει ζμφαςθ ςτο ςεβαςμό 
ςτουσ κανόνεσ κοινωνικισ ςυμβίωςθσ και προςιλωςθσ ςτθ λειτουργία τθσ δθμοκρατίασ 
Η. Να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να εμβακφνουν ςτθν ζννοια τθσ ομάδασ και τθσ ςυλλογικότθτασ 
(οικογζνεια, ςχολείο, ομάδεσ ςυνομθλίκων), να τουσ δϊςει τθ δυνατότθτα να μάκουν και να 
εμπεδϊςουν ςτθν πράξθ κανόνεσ που διζπουν τθ λειτουργία του ςχολείου και τουσ τρόπουσ 
λιψθσ αποφάςεων 
Θ. Να καλλιεργιςει ςτουσ μακθτζσ τισ παρακάτω αξίεσ: ιςότθτα και διαφορά, αποδοχι, 
ςεβαςμόσ του άλλου, ανοχι-ανεκτικότθτα, ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, αλλθλεγγφθ και 
δικαιοςφνθ. 
Κ. Να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να κατανοιςουν τουσ κανόνεσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ, 
ευγζνειασ, ςυνζπειασ και να ςυνειδθτοποιιςουν ότι οι κανόνεσ είναι ςυχνά διαφορετικοί 
ανάλογα με τθν θλικία και τθ κζςθ των ατόμων 
Λ. Να οδθγιςει τουσ μακθτζσ ςτθν κατανόθςθ του ρόλου, των δικαιωμάτων και των 
υποχρεϊςεων του μακθτι.  
Λα. Να δθμιουργιςει ενεργοφσ πολίτεσ με βάςθ τθν ενθμζρωςθ, τθν πλθροφόρθςθ, τθν κριτικι 
ςκζψθ, τθν ευαιςκθτοποίθςθ, τθ ςυμμετοχι και τθ δράςθ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 45Ο09-176



 

 

ΤΑΞΘ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 

Θ Κοινωνικι και Ρολιτικι Αγωγι ςτο Γυμνάςιο εντάςςεται ωσ αυτόνομο πεδίο μελζτθσ και 
ζρευνασ ςτθ Ηώνθ Βιωματικών Δραςτθριοτιτων. Στο πλαίςιο αυτό, προτείνονται ςτο νζο Ρ.Σ. 
βαςικζσ ενότθτεσ προσ μελζτθ και επεξεργαςία από τουσ μακθτζσ με ομαδικζσ διερευνθτικζσ 
(π.χ. ςυλλογι πλθροφοριϊν μζςω διαδικτφου, ςυγγραφι ςεναρίων κλπ.) και βιωματικζσ (π.χ. 
δραματοποίθςθ, παιχνίδια ρόλων κ.λπ.) δραςτθριότθτεσ και εκπόνθςθ ςχεδίων εργαςίασ 
(projects). Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ προτείνεται να προςαρμόηονται από τον εκπαιδευτικό ςτον 
προβλεπόμενο από το ωρολόγιο πρόγραμμα χρόνο και να επιλζγονται ςε ςχζςθ με τα 
αντίςτοιχα χαρακτθριςτικά του τοπικοφ περιβάλλοντοσ κάκε ςχολείου, κακϊσ και με τθν θλικία, 
τθν προζλευςθ, τισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ αλλά και τα ενδιαφζροντα των 
μακθτϊν.  
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ΤΑΞΘ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
 
 

1θ Διδακτικι Ενότθτα 
 ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Διάρκεια: 12 ώρεσ 
 

Ρροςδοκώμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Στόχοσ είναι οι μακθτζσ ςτο μάκθμα 
αυτό: 
Να μποροφν να αναγνωρίηουν τισ 
κοινωνικζσ κζςεισ, τουσ κοινωνικοφσ 
ρόλουσ.  
Να αναλφουν τουσ κεςμοφσ τθσ 
κοινωνίασ μζςα ςτθν οποία ηουν 
(εκπαίδευςθ, οικονομία, κρθςκεία, 
οικογζνεια, ΜΜΕ) λαμβάνοντασ υπόψθ 
τισ αλλαγζσ που ςυντελοφνται ςτο 
πζραςμα του χρόνου.  
Να ςυηθτιςουν για τθν ζννοια τθσ 
κοινωνικοποίθςθσ και του κοινωνικοφ 
ελζγχου 
Να αποκτιςουν γνϊςεισ για τθ 
διαδικαςία και τουσ φορείσ 
κοινωνικοποίθςθσ.  
Να αναπτφξουν κοινωνικι 
υπευκυνότθτα ζτςι ϊςτε, ωσ ενεργά 
μζλθ τθσ κοινωνίασ, να αναγνωρίηουν 
και να ςζβονται τουσ ιςχφοντεσ τυπικοφσ 
και άτυπουσ κανόνεσ. 

Τι είναι κοινωνία 
Κοινωνικι οργάνωςθ ωσ 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ 
διατιρθςθ και τθ ςυνζχεια μιασ 
κοινωνίασ.  
Στοιχεία τθσ κοινωνικισ 
οργάνωςθσ, θ κοινωνικι κζςθ, οι 
κοινωνικοί ρόλοι και οι κοινωνικοί 
κεςμοί (οικονομία, οικογζνεια, 
εκπαίδευςθ, κρθςκεία, πολιτικι, 
Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ).  
Εξζλιξθ ςε ςυνάρτθςθ με τισ 
αλλαγζσ που ςυντελοφνται ςε αυτά 
ςτο πζραςμα του χρόνου.  
Διαδικαςία κοινωνικοποίθςθσ, 
φορείσ κοινωνικοποίθςθσ 
(εκπαίδευςθ, οικογζνεια, παρζα 
ςυνομθλίκων, κρθςκεία, ΜΜΕ) 
Κοινωνικόσ Ζλεγχοσ: αμοιβζσ 
ποινζσ. Άτυπεσ μορφζσ κοινωνικοφ 
ελζγχου 
Κοινωνικά κινιματα 

Ανάλυςθ και επεξεργαςία εννοιϊν: 
κοινωνικι οργάνωςθ, κοινωνικι 
κζςθ ι ςτάτουσ, κοινωνικι κζςθ  
Ανάλυςθ ςχετικϊν κειμζνων από τον 
τφπο και το Διαδίκτυο. 
Καταγραφι του τρόπου κατανομισ 
των φφλων ςτα διάφορα 
επαγγζλματα 
Συηιτθςθ με ειδικοφσ από 
διάφορουσ επαγγελματικοφσ 
χϊρουσ για τισ δυνατότθτεσ και τισ 
ευκαιρίεσ των γυναικϊν και των 
αλλοδαπϊν ςτθν αγορά εργαςίασ.  
Συγκζντρωςθ ςτοιχείων από φορείσ 
και οργανιςμοφσ που 
δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο των 
δικαιωμάτων των γυναικϊν ςτο 
χϊρο τθσ εργαςίασ για προβλιματα 
και αιτιματα.  
Αναηιτθςθ ςτοιχείων από Ε.Σ.Υ.Ε. 
(2002), Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία 
Ελλάδοσ. Συςχζτιςθ με αντίςτοιχα 

Λογοτεχνικά Κείμενα (Οι 
Άκλιοι του Ουγκϊ, οβινςϊν 
Κροφςοσ του Ντ. Νταφόε) 
Ταινίεσ που δείχνουν τθν 
επίδραςθ του κοινωνικοφ 
περιβάλλοντοσ ςτθ 
διαμόρφωςθ τθσ ανκρϊπινθσ 
ςυμπεριφοράσ («Μοντζρνοι 
Καιροί» του Τςάρλυ Τςάπλιν, 
«Αγζλαςτοσ Ρζτρα» του Φ. 
Κουτςάφτθ) 
Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ 
των Φφλων www.isotita.gr 
Βοθκθτικό εκπαιδευτικό υλικό 
για ειςαγωγι κεμάτων 
ςχετικϊν με τα φφλα ςτθν 
εκπαίδευςθ www.isotita-
epeaek.gr/kales_praktikes.htm 
 
Στοιχειά από Ε.Σ.Υ.Ε. (2002), 
Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία 
Ελλάδοσ 
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Να αντιλαμβάνονται τθν ζννοια τθσ 
κοινωνικισ οργάνωςθσ και να τθ 
ςυςχετίηουν με διαδικαςίεσ κοινωνικισ 
αλλαγισ και το ρόλο των κοινωνικϊν 
κινθμάτων 
Να κατανοοφν τι είναι απαραίτθτο για 
τθν επιβίωςθ και τθ ςυνζχεια μιασ 
κοινωνίασ.  
Να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ, ζτςι 
ϊςτε να εντοπίηουν και να κατανοοφν 
τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςτουσ 
κοινωνικοφσ κεςμοφσ κακϊσ και τισ 
βαςικζσ αιτίεσ που τισ προκαλοφν 
Να μποροφν να απαντοφν ςτα 
ερωτιματα: κοινωνία παραμζνει 
ςτακερι ι αλλάηει; 
 
 
 
 
 
Ροιεσ αλλαγζσ ζχουν ςυντελεςτεί ςτθν 
οικονομία, τθν εκπαίδευςθ, τθν 
οικογζνεια; 
 
 
 
 
 
 
Ροιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ οικονομίασ ςτθ 
ςφγχρονθ κοινωνία, ποια πρζπει να 

Κοινωνικά προβλιματα. Αίτια-
τρόποι αντιμετϊπιςθσ (φτϊχεια, 
ανεργία, περικωριοποίθςθ, τροχαία 
ατυχιματα, ναρκωτικά και ουςίεσ) 
Διαδικαςία κοινωνικισ αλλαγισ και 
κοινωνικά κινιματα.  
Ρολλαπλζσ κοινωνικζσ κζςεισ  
Αποδιδόμενθ και κατακτθμζνθ 
κοινωνικι κζςθ 
Φφλο και φυλι: παράγοντεσ 
απόκτθςθσ κοινωνικισ κζςθσ 
όλοσ τθσ εκπαίδευςθσ: 
Ο ρόλοσ τθσ κρθςκείασ ςτθ 
ςφγχρονθ κοινωνία 
Κοινωνικι περικωριοποίθςθ-
Κοινωνικόσ αποκλειςμόσ 
Κρατικι μζριμνα και πρόνοια για 
ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ 
 
Οικονομία και κοινωνία 
Οικονομία και ανεργία. Οικονομικι 
υπευκυνότθτα και άτομο 
Οικογζνεια και μορφζσ τθσ. 
Στοιχεία για μονογονεϊκζσ 
οικογζνειεσ ςτθν Ευρϊπθ.  
 
 
 
 
 
 
 

δεδομζνα ςε ευρωπαϊκζσ χϊρεσ 
Συγκζντρωςθ ςτοιχείων από τθ 
Γενικι Γραμματεία Λςότθτασ των 
Φφλων για τθν πολιτικι, τα 
ςτατιςτικά δεδομζνα αναφορικά με 
το φφλο και τθν εργαςία, φφλο και 
εκπαίδευςθ. Ανάλυςθ ςτατιςτικϊν 
δεομζνων 
Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για 
μορφζσ οικογζνειασ και ςχετικά 
προβλιματα 
Ανάλυςθ του τρόπου ενςωμάτωςθσ 
των παιδιϊν των μεταναςτϊν και 
των αλλοδαπϊν ςτο εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα ςιμερα (ζμφαςθ ςτθν 
Ελλάδα από τθ δεκαετία του ’90).  
Καταγραφι άρκρων από τον τφπο 
για τθν ζνταξθ των αλλοδαπϊν ςτθν 
ελλθνικι κοινωνία και τα διάφορα 
προβλιματα (εργαςία, υγεία, 
πρόνοια, κατοικία, κλπ.) 
Καταγραφι και ανάλυςθ των 
μοντζλων τθσ οικογζνειασ ςιμερα 
ςτθ ςφγχρονθ ελλθνικι κοινωνία. 
Συηιτθςθ με κοινωνιολόγουσ ςτο 
χϊρο του ςχολείου 
 
 
 
Οι μακθτζσ ςυηθτοφν και 
επιχειρθματολογοφν πάνω ςτα 
κζματα:  

Άρκρα από εφθμερίδεσ 
Φιλμ: Ολοι οι άνκρωποι του 
προζδρου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δφςκολοι Αποχαιρετιςμοί: Ο 
μπαμπάσ μου  
Μεγάλου Μικουσ ταινία τθσ 
Ρζννυ Ραναγιωτοποφλου 
 
 
 
 
 
 
Οι μακθτζσ ςυηθτοφν για τουσ 
κινδφνουσ από τθ χριςθ του 
Διαδικτφου (αςφαλι 
πλοιγθςθ) 
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είναι θ ςχζςθ του ατόμου με τθν 
οικονομία; 
Ροια είναι θ προςωπικι μασ ςτάςθ 
απζναντι ςτα χριματα, τθν 
αποταμίευςθ, τισ πιςτωτικζσ κάρτεσ και 
τα δάνεια; (Οικονομικι Υπευκυνότθτα) 
 
Με ποιο τρόπο γίνονται οι κοινωνικζσ 
αλλαγζσ; 
Ροιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ 
Ροιοσ είναι ο ρόλοσ των ΜΜΕ, πϊσ 
μποροφμε να ςτεκόμαςτε κριτικά 
απζναντι ςτα μιντιακά μθνφματα; 
Θ ζννοια του αλφαβθτιςμοφ ςιμερα ςε 
ςυνάρτθςθ με το ρόλο των ΜΜΕ  
 

 
 
 
Κοινωνία και πολιτικι δυναμικι 
Εξουςία και πολιτικι εξουςία 
Ρολιτικά ςυςτιματα. 
Φιλελευκεριςμόσ, καπιταλιςμόσ, 
ςοςιαλιςμόσ, κομμουνιςμόσ 
Τα πολιτικά κόμματα 
Θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ 
Ο ςυνδικαλιςμόσ 
Κοινι γνϊμθ και ομάδεσ πίεςθσ 
ςυμφερόντων 
Θ κοινωνία των πολιτϊν.  
 
 
 
Τα κοινωνικά κινιματα: ργατικό 
κίνθμα, νζα κοινωνικά κινιματα: 
φοιτθτικό, οικολογικό, φεμινιςτικό, 
παγκόςμια κινιματα 
(αντιπαράκεςθ ςε διεκνείσ 
οργανιςμοφσ). Συμμετοχικι 
δθμοκρατία, προςταςία 
δικαιωμάτων πολιτϊν, ανάπτυξθ 
δθμόςιου δθμοκρατικοφ διαλόγου. 
Κοινωνικι δυναμικι 
 

Καταμεριςμόσ εργαςίασ και φφλο: οι 
επιπτϊςεισ ςτο ρόλο τθσ οικογζνειασ 
Στοιχεία για το ρόλο των ΜΜΕ και 
τθν επίδραςι τουσ ςτθ ψυχολογία 
και τθν ενθμζρωςθ των νεαρϊν 
ατόμων.  
Ρλθροφορίεσ για τθ ψθφιακι 
ςφγκλιςθ 
Ζχουν όλα τα παιδιά του κόςμου τισ 
ίδιεσ δυνατότθτεσ για εκπαίδευςθ, 
ποια είναι θ ςχζςθ παιδικισ 
εργαςίασ και εκπαίδευςθσ; 
Οι μακθτζσ ςχολιάηουν τθ φράςθ: 
«Τα χριματα δεν φυτρϊνουν πάνω 
ςε δζντρα»! 
Αποδελτίωςθ εφθμερίδων με κζμα 
τθν οικονομικι κρίςθ και τισ 
επιπτϊςεισ τθσ ςτθν ελλθνικι 
κοινωνία ςιμερα 
 
 
Οι μακθτζσ ςυηθτοφν για το ρόλο 
των κοινωνικϊν κινθμάτων και για 
το μακθτικό κίνθμα  

 
Φιλμ  
Quiz Show (ςκθνοκεςία 
όμπερτ ζντφορντ, ΘΡΑ 
1994) 
Καλθνφχτα και Καλι Τφχθ 
(ςκθνοκεςία Τηορτη Κλοφνε¨, 
ΘΡΑ, 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κείμενο Λγνάκιο αμονζ για τα 
κριτιρια που πρζπει να 
χρθςιμοποιοφμε για να 
αναλφςουμε τισ ειδιςεισ 
Επίςκεψθ ςε τθλεοπτικό 
κανάλι. 
 
Στοιχεία για τον Μάθ του 68 

Να αναλυκεί ο ρόλοσ και θ οργάνωςθ 
των κοινωνικϊν ομάδων: ζννοια και τα 
χαρακτθριςτικά, το πϊσ διακρίνονται και 
πϊσ μποροφν να αναλυκοφν 

Κοινωνικζσ Ομάδεσ: ζννοια και 
χαρακτθριςτικά, τφποι: 
πρωτογενείσ ομάδεσ και 
δευτερογενείσ,  διακρίςεισ 

Ενθμζρωςθ για δράςθ εκελοντικϊν 
ομάδων, ΜΚΟ,  κοινωνικϊν 
οργανϊςεων ςτθν αντιμετϊπιςθ 
κοινωνικϊν ανιςοτιτων, 

«Θ Ηωι είναι ωραία» του . 
Μπενίνι 
Τ. Μαρκετάκθ «Λόγια τθσ 
Σιωπισ» 
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κοινωνικϊν ομάδων, αρχθγία, 
προκαταλιψεισ-ςτερεότυπα 

προκαταλιψεων, ςτερεοτφπων 
Συηιτθςθ με υπεφκυνουσ ΜΚΟ 
Συηθτοφν επιχειρθματολογϊντασ: 
ποιοι κοινωνικοί παράγοντεσ 
ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία 
ςτερεοτφπων; Τι είναι θ 
προκατάλθψθ και το ςτερεότυπο, 
ποιεσ ςυνζπειεσ ζχουν για τα άτομα 
ι τισ ομάδεσ ςτισ οποίεσ 
αναφζρονται; 

Δράςθ και ρόλοσ ΜΚΟ-
ιςτοςελίδεσ 
Κόμικ για κοινωνικζσ 
διακρίςεισ 

Οι μακθτζσ αναμζνεται να ζχουν 
κατανοιςει ότι θ κοινωνικι 
διαςτρωμάτωςθ και οι κοινωνικζσ 
ανιςότθτεσ αποτελοφν γνωρίςματα κάκε 
κοινωνίασ και αποδίδονται ςε 
κοινωνικοφσ και όχι ατομικοφσ 
παράγοντεσ 
Οι μακθτζσ αναμζνεται να ζχουν 
αναπτφξει κριτικι ςκζψθ και ευαιςκθςία 
ςχετικά με τθν κοινωνικι ανιςότθτα και 
τον αποκλειςμό.  
Οι μακθτζσ αναμζνεται να μποροφν να 
αναφερκοφν και να ςχολιάςουν μορφζσ 
τθσ ςθμερινισ κοινωνικισ ανιςότθτασ. 

Ζννοια τθσ κοινωνικισ 
διαςτρωμάτωςθσ 
Θ κοινωνικι διαςτρωμάτωςθ 
δθλϊνει κοινωνικζσ διακρίςεισ και 
ανιςότθτεσ, ςτθρίηεται ςτθν 
κοινωνικι τάξθ, το φφλο, τθν 
εκνότθτα και τθν θλικία. 
Κοινωνικζσ ανιςότθτεσ  
Κλειςτό και ανοιχτό ςφςτθμα 
διαςτρωμάτωςθσ 
Μορφζσ κοινωνικισ 
διαςτρωμάτωςθσ που 
χαρακτθρίηουν τισ βιομθχανικζσ 
κοινωνίεσ 
Κοινωνικι κινθτικότθτα 
 

Οι μακθτζσ ςυηθτοφν με 
επιχειρθματολογία: Ζχουν όλα τα 
μζλθ μιασ κοινωνίασ τθν ίδια 
εξουςία, το ίδιο κφροσ, τισ ίδιεσ 
κοινωνικζσ ευκαιρίεσ; 
Ροιοι παράγοντεσ παίηουν ρόλο ςτθ 
διαμόρφωςθ τθσ κοινωνικισ 
ανιςότθτασ; 
Ροιο ρόλο παίηει θ μόρφωςθ ςτθν 
κοινωνικι άνοδο ενόσ ατόμου; 
Συηιτθςθ για τθν κοινωνικι 
κινθτικότθτα 
Οι μακθτζσ ςυγκεντρϊνουν ςτοιχεία 
ςυηθτϊντασ με ειδικοφσ και 
μελετϊντασ κείμενα από το 
διαδίκτυο (τφποσ και επιςτθμονικά 
κείμενα) για τισ κοινωνικζσ 
ευκαιρίεσ, τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ 
και τθν ζννοια τθσ κοινωνικισ 
κινθτικότθτασ 
Οι μακθτζσ εμπλζκονται ςε παιχνίδι 
ρόλων με εργοδότθ και άτομα που 

Στοιχεία ΕΣΥΕ 
Στοιχεία από διάφορα 
Υπουργεία (διαδικτυακοί 
τόποι) για προκθρφξεισ 
κζςεων, προχποκζςεισ, 
διαγωνιςμοφσ 
Αγγελίεσ εφθμερίδων για 
κζςεισ εργαςίασ 
Βιογραφικά ςθμειϊματα 
Σενάρια με παιχνίδι ρόλων 
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ηθτοφν εργαςία ςυηθτϊντασ για τισ 
ευκαιρίεσ, τισ δυνατότθτεσ, τουσ 
περιοριςμοφσ, τισ διακρίςεισ, τισ 
ανιςότθτεσ. 

 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 

Οι μακθτζσ ςυγκεντρϊνουν ςτοιχεία ςυηθτϊντασ με ειδικοφσ και μελετϊντασ κείμενα από το διαδίκτυο (τφποσ και επιςτθμονικά κείμενα) για τισ 
κοινωνικζσ ευκαιρίεσ, τισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και τθν ζννοια τθσ κοινωνικισ κινθτικότθτασ 
Οι μακθτζσ αναηθτοφν πλθροφορίεσ για το κίνθμα για τα Δικαιϊματα των Ρολιτϊν (Civil Rights Movement) που αναπτφχκθκε ςτισ ΘΡΑ κατά τθ διάρκεια 
τθσ δεκαετίασ του 1950 και 1960. Στόχοσ του ιταν ο τερματιςμόσ του κακεςτϊτοσ των φυλετικϊν διακρίςεων. 
Οι μακθτζσ επεξεργάηονται τρόπουσ κινθτοποίθςθσ των πολιτϊν που μποροφν να ζχουν αποτζλεςμα ςτθ ςφγχρονθ εποχι.  
 

2θ Διδακτικι Ενότθτα 
 ΠΟΛΙΣΕΤΜΑΣΑ, ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ-- 

Διάρκεια: 12 ϊρεσ 
 

Ρροςδοκώμενα Μακθςιακά 
Αποτελζςματα 

Βαςικά κζματα  Δραςτθριότθτεσ Εκπαιδευτικό υλικό 

Να γνωρίςουν οι μακθτζσ τθ 
ςφνκεςθ, τθ λειτουργία και τισ 
βαςικζσ αρμοδιότθτεσ των 
πολιτειακϊν οργάνων 
Να αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία του 
Κοινοβουλίου, ωσ άμεςα 
εκλεγμζνου οργάνου για τθ 
δθμοκρατία 
Να ςυνδζςουν τθν ζννοια τθσ 
λαϊκισ κυριαρχίασ με τθ κζςθ και 
λειτουργία των βαςικϊν 
πολιτειακϊν οργάνων 
 

Οργάνωςθ Ρολιτείασ.  
Εκλογικό ςϊμα και εκλογικά 
ςυςτιματα. 
Ζννοια και ρόλοσ του 
Συντάγματοσ 
Βαςικζσ αρχζσ του Συντάγματοσ. 
Θ αρχι τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ, θ 
αρχι του κράτουσ δικαίου, θ 
αρχι του κοινωνικοφ κράτουσ 
δικαίου. Θ αρχι τθσ διάκριςθσ 
των λειτουργιϊν 
 
Μορφζσ πολιτευμάτων: 

Οι  μακθτζσ ςχολιάηουν τθ 
φράςθ: ςτισ αρχαίεσ μοναρχίεσ 
«όλοι ιταν δοφλοι, γιατί δεν 
μποροφςαν να πουν το όχι» 
και τθ ςυςχετίηουν με τθ 
ςφγχρονθ πολιτικι 
πραγματικότθτα 
Καταγράφουν δικτατορικά 
κακεςτϊτα ςτθν Ευρϊπθ: 
διάρκεια, πρωταγωνιςτζσ, 
επιπτϊςεισ ςτο 
κοινωνικοπολιτικό και 
οικονομικό χϊρο 

 
Φωτογραφίεσ, ντοκουμζντα, άρκρα ςε 
εφθμερίδεσ για δικτατορία 
Κινθματογραφικζσ ταινίεσ 
Ρροφορικζσ μαρτυρίεσ πρωταγωνιςτϊν 
Λογοτεχνικά κείμενα 
Αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο 
Ρίνακεσ με κετικά και αρνθτικά από τθ 
χριςθ του Διαδικτφου 
Συνομιλίεσ με άτομα που είχαν ενεργό 
δράςθ κατά τθσ δικτατορίασ των 
ςυνταγματαρχϊν και διϊχκθκαν 
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Οι μακθτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα 
να αναγνωρίηουν είδθ 
πολιτευμάτων ςτο παρελκόν, να τα 
ςυγκρίνουν και να διακρίνουν 
αντιδθμοκρατικά και δικτατορικά 
κακεςτϊτα. 
 
Κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του 
Συντάγματοσ και των βαςικϊν 
αρχϊν που το διζπουν. Κατανόθςθ 
και διάκριςθ των βαςικϊν 
ςυνιςτωςϊν τθσ κοινοβουλευτικισ 
δθμοκρατίασ: τα χαρακτθριςτικά 
του κράτουσ Δικαίου (δζςμευςθ 
των οργάνων του κράτουσ, 
κατοχφρωςθ ατομικϊν 
δικαιωμάτων, διάκριςθ των 
λειτουργιϊν), πολυφωνία-
αντιπροςϊπευςθ και ρόλο 
κομμάτων 
Οι μακθτζσ κα μποροφν να 
αξιολογοφν τισ πολιτικζσ πράξεισ, να 
παρακολουκοφν τισ κυρίαρχεσ 
πολιτικζσ τάςεισ ςτθν ιςτορικι τουσ 
διαδρομι και να διακρίνουν τα 
χαρακτθριςτικά τουσ.  
Κα είναι ςε κζςθ να διειςδφουν 

μοναρχία, δθμοκρατία, 
αριςτοκρατία-ολιγαρχία, 
δθμοκρατία, αντιδθμοκρατικά 
κακεςτϊτα, δικτατορία, 
ςοςιαλιςτικά κακεςτϊτα 
Το Ρολίτευμα τθσ Ελλάδασ H 
δθμοκρατία και ο ρόλοσ του 
πολίτθ 
Α. Οι αξίεσ, οι αρχζσ και 
ςφμβολα τθσ δθμοκρατίασ 
Β. Εκνικότθτα, ελλθνικι 
ιδιότθτα του πολίτθ και 
ευρωπαϊκι ταυτότθτα 
Γ. Δικαιϊματα-υποχρεϊςεισ 
Διακρίςεισ δικαιωμάτων: 
ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά.  
Γενιζσ Δικαιωμάτων 
Άςκθςθ και κατάχρθςθ 
δικαιϊματοσ 
Άμεςθ, ζμμεςθ-
αντιπροςωπευτικι δθμοκρατία, 
μορφζσ δθμοκρατικισ 
οργάνωςθσ ςτο ςφγχρονο 
κόςμο. Ζννοια αυτοδιοίκθςθσ. 

 Γνϊςεισ: αξίεσ, αρχζσ 
και ςφμβολα τθσ 
δθμοκρατίασ 

 Εκνικότθτα, ελλθνικι 
εκνικότθτα-
υπθκοότθτα, ιδιότθτα 
του πολίτθ και 
ευρωπαϊκι ταυτότθτα 

Συλλζγουν ςτοιχεία για τθ 
δικτατορία των 
ςυνταγματαρχϊν ςτθν Ελλάδα. 
Συλλζγουν προφορικζσ 
μαρτυρίεσ από γονείσ-
εκπαιδευτικοφσ για τισ 
εμπειρίεσ και τα βιϊματά τουσ 
από εκείνθ τθν περίοδο και τθ 
‘γενιά του Ρολυτεχνείου’.  
Καλοφν επιςτιμονεσ ςτο 
ςχολείο για να ςυνομιλιςουν 
με αυτοφσ ςχετικά με τα 
περικϊρια τθσ δθμοκρατίασ 
Αναλφουν το πϊσ οι φοιτθτζσ 
ςυνζβαλαν ςτθν αμφιςβιτθςθ 
και τθν ανατροπι του 
κακεςτϊτοσ; 
 
Καταγραφι κεμάτων γφρω 
από εκτελεςτικι, δικαςτικι και 
νομοκετικι εξουςία, το ρόλο 
του πολίτθ 
Οι μακθτζσ φτιάχνουν ζνα 
βιβλίο για το Ελλθνικό 
Σφνταγμα και εικονογραφοφν 
τα άρκρα. Ραρουςιάηουν ςε 
ειδικι εκδιλωςθ-θμερίδα τα 
βαςικά ςτοιχεία του 
Συντάγματοσ. Συηθτοφν για τα 
κφρια άρκρα 

Επίςκεψθ ςτθ Βουλι. Εκκζςεισ και κείμενα 
ςχετικά με το ελλθνικό Σφνταγμα 
 
Ευρωπαϊκό Σφνταγμα 
Μδρυμα Μαραγκοποφλου για τα Δικαιϊματα 
του Ανκρϊπου (Λ.Μ.Δ.Α) 
Διακιρυξθ των Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου 
και του Ρολίτθ (1789) 
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ςτθν ζννοια τθσ κοινωνικισ 
αλλθλεγγφθσ με αναφορά ςτο 
Σφνταγμα.  
Κα γνωρίηουν και κα μποροφν να 
μελετοφν το ιςτορικό και πολιτικό 
πλαίςιο του Συντάγματοσ του 1975, 
διακρίνουν τισ βαςικζσ του 
ςυνιςτϊςεσ, κατανοοφν τθ ςθμαςία 
του για τθ λειτουργία και τθ 
διαςφάλιςθ του δθμοκρατικοφ 
πολιτεφματοσ.  
Οι μακθτζσ κα είναι ςε κζςθ να 
ανατρζχουν ςε άρκρα του 
Συντάγματοσ για ποικίλα κζματα, 
κα διακρίνουν τισ πολιτικζσ τάςεισ 
των κομμάτων και κα αξιολογοφν 
ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ πράξεισ 
τουσ 
Κα επιηθτοφν εφαρμογζσ τθσ 
κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ που 
προβλζπεται από το Σφνταγμα. 
 
Θ εκλογι αντιπροςϊπων ςτο χϊρο 
του ςχολείου και θ επίλυςθ 
προβλθμάτων είναι θ ευκαιρία 
μελζτθσ των κανόνων τθσ 
δθμοκρατικισ ηωισ (θ αρχι τθσ 
αντιπροςωπευτικότθτασ, θ μυςτικι 
ψθφοφορία, θ κακολικι 
ψθφοφορία)  
 

 Το δικαίωμα τθσ ψιφου 
Δθμοκρατία και Σφνταγμα 
Το Σφνταγμα 
Κράτοσ Δικαίου 
 
Βαςικά χαρακτθριςτικά 
ελλθνικϊν ςυνταγμάτων και του 
πρόςφατου Συντάγματοσ 
Τρόποι ψιφιςθσ του 
Συντάγματοσ-Δθμοψιφιςμα. 
Εκλογζσ 
Ρολιτικά κόμματα-Τρόποι 
ςυγκρότθςθσ, δομισ, 
οργάνωςθσ. Αρχζσ οργάνωςθσ 
κομμάτων 
Διάκριςθ εξουςιϊν: όργανα, 
αρμοδιότθτεσ των τριϊν 
εξουςιϊν (νομοκετικι, 
δικαςτικι, εκτελεςτικι) 
Θ Ελλάδα ωσ δθμοκρατικι 
πολιτεία. Πργανα και 
λειτουργίεσ του ελλθνικοφ 
Κράτουσ. Ο λαόσ (το εκλογικό 
ςϊμα). Θ Βουλι. Εκτελεςτικι 
εξουςία: πρόεδροσ τθσ 
δθμοκρατίασ, Κυβζρνθςθ. 
(πολιτικζσ, διοικθτικζσ 
αρμοδιότθτεσ)Δθμόςιοι 
υπάλλθλοι, Νομικά πρόςωπα  
Δικαςτικι εξουςία: είδθ 
δικαςτθρίων, απονομι 
δικαιοςφνθσ από δικαςτζσ 

ΑΔΑ: 45Ο09-176



 

 

Ρλουραλιςμόσ και δθμοκρατία 

Ανάλυςθ του ρόλου και του 
περιεχομζνου τθσ δθμοκρατικισ 
ηωισ, του ρόλου του πολίτθ 
 
Εμβάκυνςθ ςτισ ζννοιεσ: 
ελευκερίεσ, δίκαιο και δικαιοςφνθ, 
θ αςφάλεια-ςιγουριά, ατομικό και 
ςυλλογικό δικαίωμα, ιςότθτα 
ανάμεςα ςτουσ πολίτεσ.  
Ανάλυςθ του αν το δίκαιο 
παρεμβαίνει ςτθν επίλυςθ 
διαφορϊν και αντιδικιϊν-
φιλονικιϊν. 
 

Θ δθμοκρατικι ηωι 

 Θ πολιτικι ηωι 

 Θ κοινωνικι ηωι 

 Θ δθμόςια γνϊμθ και τα 
MME 

Α. Θ πολιτικι ηωι. Κεςμοί, 
αποκζντρωςθ, ευρωπαϊκό 
ςυμβοφλιο, πολιτικά κόμματα, ο 
πολίτθσ και διάφορεσ μορφισ 
δθμοκρατικισ ςυμμετοχισ 
Β. Θ κοινωνικι ηωι: ςυνδικάτα, 
ςυνζνωςθ ςυμφερόντων 
Γ. Θ δθμόςια γνϊμθ και ο ρόλοσ 
των Μ.Μ.Ε. Ο ρόλοσ του 
Διαδικτφου και άλλων 
κοινωνικϊν δικτφων 
Τοπικι αυτοδιοίκθςθ (Ρρϊτθ 
βακμίδα: διμοι-κοινότθτεσ, 
Δεφτερθ βακμίδα: νομαρχιακζσ 
αυτοδιοικιςεισ) 
Συνδικαλιςμόσ 
Μορφζσ δθμοκρατικισ 
διακυβζρνθςθσ 

Συηθτοφν με 
επιχειρθματολογία για τον 
τρόπο οργάνωςθσ τθσ 
δθμοκρατικισ ηωισ, τα όρια-
τουσ περιοριςμοφσ και 
ςυςχετίηουν με τθ ςχολικι 
κοινότθτα Αναλφουν τθν 
ζννοια τθσ δθμοκρατίασ: 
δθμοκρατία είναι μόνο οι 
ςυλλογικζσ αποφάςεισ ι και 
κάτι περιςςότερο; 
Αναηθτοφν πλθροφορίεσ για 
τθν ζννοια τθσ 
αντιπροςωπευτικισ ζμμεςθσ, 
άμεςθσ δθμοκρατίασ και τθσ 
περιεκτικισ δθμοκρατίασ; 
Αναλφουν το ρόλο του πολίτθ 
ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία.  
Καταγράφουν κζςεισ και 
αντικζςεισ, απόψεισ 
αναφορικά με τα όρια, τισ 
δυνατότθτεσ, τα δικαιϊματα 
και τισ υποχρεϊςεισ των 
πολιτϊν. 
Συηθτοφν με ςυνδικαλιςτζσ για 
το ρόλο των ςυνδικάτων, του 
ςυνδικαλιςμοφ.  
Συλλζγουν άρκρα από το 
Διαδίκτυο για τον 
ςυνδικαλιςμό ςε άλλεσ χϊρεσ.  
Καταγράφουν τα προβλιματα 
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από τθ χριςθ του Διαδικτφου. 
Στζλνουν mail ςε υπεφκυνουσ 
για τουσ κινδφνουσ και για τον 
τρόπο ςυμβουλευτικισ 
παρζμβαςθσ ςτα νεαρά άτομα.  
Συηθτοφν για τα όρια χριςθσ 
του Διαδικτφου ςτο χϊρο του 
ςχολείου και του ςπιτιοφ. 
Καταγράφουν μορφζσ 
παραβατικότθτασ που ζχουν 
καταγραφεί ςτο Διαδίκτυο και 
ζχουν χρθςιμοποιιςει αυτό το 
εργαλείο  
Άςκθςθ των μακθτϊν ςε 
ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ με 
βάςθ νομοκετικά κείμενα 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 
 

Οι μακθτζσ φτιάχνουν ζνα βιβλίο για το Ελλθνικό Σφνταγμα και εικονογραφοφν τα άρκρα. Ραρουςιάηουν ςε ειδικι μζρα τα βαςικά ςτοιχεία του 
Συντάγματοσ. Ειςθγοφνται τθ ςυηιτθςθ επί οριςμζνων πολφ καίριων κεμάτων 

 
 

3θ Διδακτικι Ενότθτα 
ΕΛΕΤΘΕΡΙΕ-ΝΕΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ- ΑΦΑΛΕΙΑ-ΠΡΟΣΑΙΑ  

Διάρκεια: 12 ϊρεσ 
 

Οι μακθτζσ κα κατανοιςουν τι 
ςθμαίνουν τα δικαιϊματα για τον 
πολίτθ. 
Κα μάκουν να διακρίνουν τισ 
κατθγορίεσ των δικαιωμάτων ϊςτε 
να τα αςκοφν και τα διεκδικοφν 

Δικαιϊματα και Υποχρεϊςεισ 
του Ρολίτθ.  
Δικαιϊματα των πολιτϊν. 
Δικαιϊματα του ατόμου: 
ελευκερία, ιςότθτα, ιδιωτικι 
ηωι, τφποσ, προςωπικι 

Οι μακθτζσ ςυηθτοφν με 
επιχειριματα πάνω ςτα 
παρακάτω κζματα: Θ 
ελευκερία μασ μζςα ςτθν 
κοινωνία δεν ζχει όρια; Αν ναι 
ωσ ποφ φτάνουν τα όριά τθσ; 

Οικουμενικι Διακιρυξθ των Δικαιωμάτων 
του Ανκρϊπου 1948 (άρκρο 13) 
Ευρωπαϊκι ςφμβαςθ για τα δικαιϊματα του 
ανκρϊπου (άρκρα  9, 10, 11) 
Σφνταγμα 
Διακιρυξθ των δικαιωμάτων του παιδιοφ 
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ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι. 
Κα μποροφν να επιςθμαίνουν 
περιπτϊςεισ παραβίαςθσ 
δικαιωμάτων και να οργανϊνουν 
αγϊνεσ για τθν ελεφκερθ άςκθςι 
τουσ. 
Κα γνωρίηουν τα κακικοντά τουσ 
ωσ πολιτϊν και κα 
ςυνειδθτοποιιςουν ότι αυτό 
αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για 
τθν ομαλι λειτουργία του 
πολιτεφματοσ και τθν αρμονικι 
ςυμβίωςθ των πολιτϊν. 
Κα είναι ςε κζςθ να ανταποκρικοφν 
ςτα κακικοντά τουσ ωσ πολιτϊν, 
πολιτικά, φορολογικά, κοινωνικά 
και να ςυμπεριφζρονται ωσ 
υπεφκυνοι και αλλθλζγγυοι προσ 
τουσ άλλουσ. 
Κα κατανοιςουν τθν αναγκαιότθτα 
για τθν αποτελεςματικι παρζμβαςθ 
των πολιτϊν ςτθν πολιτικι ηωι 
μζςα από δθμοκρατικά 
οργανωμζνεσ ενϊςεισ, ςυλλόγουσ 
κ.τ.λ. και κα ςυνειδθτοποιιςουν τθ 
ςθμαςία τθσ κοινωνίασ των 
πολιτϊν. 
Συνειδθτοποίθςθ ότι θ άςκθςθ των 
βαςικϊν ελευκεριϊν πρζπει να 
λαμβάνει υπόψθ τθσ το ςυλλογικό 
ςυμφζρον. 
 

αςφάλεια και δικαςτικι 
προςταςία, ιδιοκτθςία, 
κοινωνικά δικαιϊματα. 
Υποχρεϊςεισ πολιτϊν. Κοινωνία 
Ρολιτϊν. Θ αςφάλεια και θ 
ειρινθ. Θ αναηιτθςθ τθσ 
ειρινθσ. Θ κοινωνικι αςφάλιςθ, 
θ διεκνισ ςυνεργαςία. Νζοι 
κίνδυνοι (περιβαλλοντικοί, 
τεχνολογικοί, βιοθκικοί). 
Θ άςκθςθ ελευκερίων ςτθν 
Ελλάδα: ατομικζσ και 
ςυλλογικζσ ελευκζριεσ, θ 
ςταδιακι απόκτθςθ των 
ελευκεριϊν με ζμφαςθ ςτθν 
ελευκερία τθσ ςυνείδθςθσ, τθν 
ελευκερία ζκφραςθσ, τισ 
πολιτικζσ και ςυνδικαλιςτικζσ 
ελευκερίεσ, το δικαίωμα ςτο 
ςεβαςμό και ςτθν ιδιωτικι ηωι 
Θ χριςθ ελευκεριϊν και οι 
κοινωνικζσ απαιτιςεισ: θ 
δθμοκρατία αναγνωρίηει τισ 
ελευκερίεσ, αλλά θ άςκθςθ 
αυτϊν απαιτεί τον ςεβαςμό του 
ςυλλογικοφ ςυμφζροντοσ.  
Ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια. 
Ρροςταςία τθσ αξιοπρζπειασ και 
τθσ υγείασ του παιδιοφ. Το 
αίςκθμα τθσ Αλλθλεγγφθσ 
Θ κεςμοκετθμζνθ αλλθλεγγφθ 
Κοινωνικι αςφάλιςθ 

Τα δικαιϊματα είναι για όλουσ 
τα ίδια; Ροφ ςταματάνε τα 
δικαιϊματα και ποφ αρχίηουν 
οι υποχρεϊςεισ; Γιατί 
παλιότερα δεν ψιφιηαν οι 
γυναίκεσ; Ρϊσ μια πολιτιςτικι, 
περιβαλλοντικι ι άλλθ 
οργάνωςθ ζξω από τον 
κυβερνθτικό και γενικότερα 
τον κομματικό χϊρο μπορεί να 
παρζμβει ςτθν πολιτικι ηωι 
και τι μπορεί να κατορκϊςει; 
 
Θ παρουςίαςθ των βαςικϊν 
μορφϊν που μπορεί να πάρει 
θ ελευκερία ςιμερα μζςα ςτθν 
πολιτεία μπορεί να ςυςχετιςτεί 
με τα βιϊματα των μακθτϊν 
μζςα ςτο ςχολείο και τθν 
κακθμερινι ηωι.  
 
Σε ςυνεργαςία με το μάκθμα 
τθσ Λςτορίασ και με βάςθ 
ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ οι 
μακθτζσ δίνουν απαντιςεισ 
ςτα εξισ ερωτιματα:  
Κάκε ελευκερία βρίςκει τα 
όριά τθσ ςτο ςεβαςμό τθσ 
ελευκερίασ των άλλων 
Οι ελευκερίεσ κακορίηουν και 
προςδιορίηονται και από τα 
όριά τουσ 

1984 (άρκρα 12-1,  
13, 14-1 και 3) 
Κανονιςμοί λειτουργίεσ του Γυμναςίου 
Κανονιςμοί λειτουργίασ των μακθτικϊν 
κοινοτιτων 
Το Ευρωπαϊκό Σφνταγμα  
για τισ αξίεσ, τα ανκρωπινά δικαιϊματα και 
τθν  
ιςότθτα των φφλων 
Υπουργείο προςταςίασ του πολίτθ 
Δικαιϊματα του Ραιδιοφ 
Συνιγοροσ του Ραιδιοφ 
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Κοινωνικι πρόνοια 
Εργαςία και κοινωνικι 
αςφάλεια 
Άμυνα-προςταςία και αςφάλεια 
Ο ρόλοσ τθσ Αςτυνομίασ-
Ρυροςβεςτικι-Στρατόσ 
Ρρόλθψθ κινδφνων, 
καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ 
Αςφάλεια ςτθν κακθμερινότθτα 
Εκνικι αςφάλεια 
Διεκνισ Αςφάλεια 

Θ χριςθ τουσ δθμιουργεί 
αντικζςεισ μεταξφ διαφόρων 
ομάδων τθσ κοινωνίασ 
Καταγραφι του ρόλου του 
Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου 
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 
Οι μακθτζσ ερευνοφν και καταγράφουν το ρόλο του Συνθγόρου του παιδιοφ ςτο πεδίο τθσ προςταςίασ των δικαιωμάτων του παιδιοφ.  
Αναλφουν το ρόλο του Συνθγόρου του παιδιοφ ςτθν ενίςχυςθ των μακθτικϊν κοινοτιτων και τθ δθμιουργία Ομάδων Εφιβων 
 

 
 

4θ Διδακτικι Ενότθτα 
ΝΟΜΟ-ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ  

Διάρκεια: 12 ώρεσ 

Να κατανοιςουν οι μακθτζσ τισ 
λειτουργίεσ του Κράτουσ, τθν αρχι 
τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ, τθ διάκριςθ 
των λειτουργιϊν τθσ κρατικισ 
εξουςίασ και τθν ζννοια του 
εκλογικοφ ςϊματοσ.  
 
Επίςθσ κα ςυνειδθτοποιιςουν τθν 
αναγκαιότθτα και τθ ςπουδαιότθτα 
τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ Δικαιοςφνθσ 
για τθ λειτουργία τθσ δθμοκρατίασ 
Κα ςυνειδθτοποιιςουν τθν αξία 

Ζννοια-προζλευςθ και εξζλιξθ 
του Δικαίου 
Κανόνεσ Θκικισ και κανόνεσ 
δικαίου. Διαφορζσ 
Υποκείμενα δικαίου.  
Τα φυςικά πρόςωπα, τα νομικά 
πρόςωπα.  
Διακρίςεισ δικαίου 
Νομοκετικι λειτουργία: 
ςφνκεςθ τθσ Βουλισ. 
Αρμοδιότθτεσ τθσ Βουλισ 
Εκτελεςτικι λειτουργία. Ο 

Οι μακθτζσ παρακολουκοφν 
ταινίεσ και μελετοφν 
λογοτεχνικά κείμενα για να 
κατανοιςουν τθ ςθμαντικι 
δθμοκρατικι αρχι τθσ 
ανεξαρτθςίασ τθσ Δικαιοςφνθσ 
από τθν εκτελεςτικι εξουςία 
Οι μακθτζσ αντιμετωπίηουν το 

Νόμο  
και τισ διαςτάςεισ του ςτθν 
κακθμερινότθτα.  
Ραράδειγμα ευρωπαϊκισ 

Οικουμενικι Διακιρυξθ για τα Ανκρϊπινα 
Δικαιϊματα, άρκρο 11 
«Κατθγορϊ» Εμίλ Ηολά  
«Εισ το όνομα του πατρόσ» Τηόρνταν 
Κανάλι Βουλισ 
Κεςμόσ τθσ Βουλισ των Εφιβων (ιςτορία-
κζματα-εξζλιξθ) 
Οικουμενικι Διακιρυξθ Δικαιωμάτων του 
Ανκρϊπου 1948 (άρκρα 8 και 10) 
Ροινικόσ-αςτικόσ κϊδικασ 
Καταςτατικό Συλλόγου «Το Χαμόγελο του 
Ραιδιοφ» 
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του δικαίου, του  νόμου  
Οι μακθτζσ κα κατανοιςουν ότι  το 
δίκαιο προςδιορίηει τισ ςχζςεισ 
μεταξφ των ατόμων μζςα ςτθν 
κοινωνία. 
 

Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ. 
Κυβζρνθςθ 
Θ δικαςτικι λειτουργία 
Σφγκριςθ ελλθνικοφ και 
ευρωπαϊκοφ  
Δικαίου 
Θ δικαιοςφνθ διαςφαλίηει το 
ςεβαςμό του Δικαίου 
Δίκαιο ανθλίκων 
Το Δίκαιο κωδικοποιεί τισ 
ςχζςεισ μεταξφ των ανκρϊπων 
μζςα ςτθν κοινωνία 
Διάκριςθ νομοκετικϊν κειμζνων 
ανάλογα με τθ φφςθ τουσ και 
τθν ιεραρχία τουσ 
Σχζςθ διεκνοφσ-ευρωπαϊκοφ και 
ελλθνικοφ δικαίου.  
Θ δικαιοςφνθ διαςφαλίηει το 
ςεβαςμό ςτο Δίκαιο.  
Θ Δικαιοςφνθ ζχει ωσ αποςτολι 
να προςτατεφει, να τιμωρεί και 
να επιλφει τισ ςυγκροφςεισ 

οδθγίασ που επιβάλλεται ςτο 
εκνικό δίκαιο (Ηϊνθ Natura 
2000)  
Ανάλυςθ του δικαίου των 
ανθλίκων για τθν καταγραφι 
τθσ εξζλιξθσ του δικαίου 
Οι μακθτζσ ςυηθτοφν με 
επιχειρθματολογία: γιατί 
πρζπει να υπάρχει δίκαιο, 
κανόνεσ δθλαδι που να 
ρυκμίηουν υποχρεωτικά τθν 
κοινωνικι μασ ςυμπεριφορά; 
Μιπωσ αυτό περιορίηει τθν 
ελευκερία μασ; Ροια είναι θ 
διαφορά μεταξφ δικαίου και 
θκικισ;  
Είναι το Δίκαιο αμετάβλθτο ι 
μιπωσ επθρεάηεται από τισ 
κοινωνικζσ μεταβολζσ; 
Σε ποιουσ κλάδουσ 
διακρίνονται οι κανόνεσ 
δικαίου; 
Μπορεί θ δεςμευτικότθτα του 
νόμου να βαςίηεται 
αποκλειςτικά και μόνο ςτο 
γεγονόσ τθσ επιβολισ του; 
Οι μακθτζσ αναλφουν τθ 
φράςθ των ωμαίων: 
αυςτθρόσ νόμοσ, αλλά νόμοσ 
(dura lex, sed lex).  
 

Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο Ανκρωπίνων 
Δικαιωμάτων www.echr.coe.int/echr/  
Θ Μεγάλθ Επιγραφι τθσ Γόρτυνασ ςτθν 
Κριτθ (από τα αρχαιότερα γραπτά 
νομοκετικά κείμενα τθσ Ευρϊπθσ (μζςα 5ου 

αι. π.Χ.) 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 
Οι μακθτζσ αναλφουν: γιατί πρζπει να υπάρχει δίκαιο, κανόνεσ δθλαδι που να ρυκμίηουν υποχρεωτικά τθν κοινωνικι μασ ςυμπεριφορά; Μιπωσ αυτό 
περιορίηει τθν ελευκερία μασ; 
Επεξεργάηονται γραπτϊσ: Είναι το Δίκαιο αμετάβλθτο ι μιπωσ επθρεάηεται από τισ κοινωνικζσ μεταβολζσ; 
 

Στο τζλοσ τθσ κάκε ενότθτασ οι μακθτζσ παρουςιάηουν τισ εργαςίεσ τουσ και αξιολογοφνται για αυτζσ. Ακολοφκωσ διαμορφώνονται νζεσ ομάδεσ και 
αναλαμβάνουν τθν επόμενθ κεματικι ενότθτα. 

 
5θ Διδακτικι Ενότθτα 

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ, ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Διάρκεια 10 ϊρεσ 

 

Ραροχι πλθροφοριϊν και γνϊςεων 
για τθν κατανόθςθ των λόγων 
δθμιουργίασ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ (Ε.Ε.), των ςτόχων τθσ, των 
λόγων ζνταξθσ τθσ Ελλάδασ ςτθν 
Ε.Ε., κακϊσ και του ρόλου τθσ ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ ευρωπαϊκισ 
ταυτότθτασ και του ευρωπαϊκοφ 
πολιτιςμοφ 
Ενίςχυςθ τθσ εκνικισ ταυτότθτασ 
μζςα από τθ διάςταςθ τθσ εκνικισ 
και ευρωπαϊκισ πολιτιςμικισ 
κλθρονομιάσ χωρίσ εκνοκεντρικζσ 
και ρατςιςτικζσ τάςεισ.  
Συνειδθτοποίθςθ των δικαιωμάτων 
και υποχρεϊςεων των ευρωπαίων 
πολιτϊν μζςα ςτθν 
πολυπολιτιςμικι ευρωπαϊκι 
κοινωνία 
 

Κεςμοί και πολιτικζσ τθσ 
ευρωπαϊκισ ζνωςθσ. Λςτορικι 
επιςκόπθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ (Ε.Ε.). Βαςικοί κεςμοί-
όργανα τθσ Ε.Ε. Διαδικαςία 
λιψθσ αποφάςεων ςτθν Ε.Ε. 
Βαςικζσ πολιτικζσ τθσ Ε.Ε.  
Ρολιτικι ενοποίθςθ. Ο 
Ευρωπαίοσ πολίτθσ 
Ευρωπαϊκι ζνωςθ: ζννοια, 
όργανα, λειτουργία 
Ευρϊπθ και ευρωπαίοσ πολίτθσ: 
ευρωπαϊκι οργάνωςθ, 
λειτουργία τθσ ΕΕ, ο ρόλοσ των 
κρατϊν και των πολιτϊν ςτθν 
ΕΕ, ευρωπαϊκι ταυτότθτα, 
ςφμβολα/ςυμβολιςμοί. 
Υποχρεϊςεισ και δικαιϊματα 
του ευρωπαίου πολίτθ, 
ςεβαςμόσ των άλλων, αποδοχι 

Ρόςο επθρεάηει τθ ηωι μασ θ 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ; Ροια οφζλθ 
αποκόμιςε θ ευρωπαϊκι 
ιπειροσ από τθ λειτουργία τθσ 
Ε.Ε.; ποια οφζλθ αποκόμιςε θ 
Ελλάδα από τθν ζνταξι τθσ 
ςτθν Ε.Ε.;  
Ρϊσ πραγματοποιείται θ 
ενωςιακι διαδικαςία και πϊσ 
κα μεταβεί θ Ε.Ε. από τθν 
οικονομικι ςτθν πολιτικι 
ενοποίθςθ; 
Ρόςο ικανοποιθτικι είναι θ 
ςυμμετοχι των ευρωπαίων 
πολιτϊν ςτθ λειτουργία τθσ 
Ε.Ε. και πϊσ μπορεί να 
ενιςχυκεί;  
Ροια πλεονεκτιματα παρζχει θ 
Ε.Ε. ςτουσ νζουσ των χωρϊν 
μελϊν τθσ; 

Ευρωπαϊκι ικαγζνεια 
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο Νζων 
http://pacific.jour.auth.gr  
Χάρτθσ Κεμελιωδϊν δικαιωμάτων 
http:/www.europa.eu/abc/12lessons/index9 
el.htm 
 
Ρφργοσ τθσ Βαβζλ 
Απόςπαςμα από τθ διλωςθ του Schuman 
τθσ 9θσ Μαίου 1950 
Συνκικθ του Μάαςτριχτ 1992 
Συνκικθ του Άμςτερνταμ 1997 
Οικονομικι και Νομιςματικι Ζνωςθ (Ο.Ν.Ε) 
Συνκικθ τθσ Νίκαιασ 2001 
Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο 
Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα: Comenius, 
eTwinning, Leonardo 
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Σφνδεςθ τθσ Διεκνοφσ Κοινότθτασ 
με τα ςφγχρονα διεκνι 
προβλιματα. Γνωριμία με το ζργο 
των Διεκνϊν Κυβερνθτικϊν και Μθ 
Κυβερνθτικϊν Οργανιςμϊν. 
Κατανόθςθ του οικουμενικοφ 
χαρακτιρα των δικαιωμάτων και 
των υποχρεϊςεϊν τουσ. Γνωριμία 
τθσ διεκνοφσ κζςθσ τθσ Ελλάδασ (ςε 
ςυνεργαςία με το μάκθμα τθσ 
Γεωγραφίασ) 

του διαφορετικοφ, 
ενεργοποίθςθ, ςυμμετοχι, 
δράςθ  
Ευαιςκθτοποίθςθ απζναντι ςε 
οικονομικά και κοινωνικά 
προβλιματα ςτθν Ευρϊπθ και 
τον κόςμο: ανεργία, φτϊχεια, 
αειφορία, μετανάςτευςθ, υγεία.  
Ραγκοςμιοποίθςθ: ρόλοσ και 
προβλιματα τθσ 
παγκοςμιοποίθςθσ, πλανθτικά 
προβλιματα (διαςφνδεςθ, 
διαπλοκι, αλλθλεξάρτθςθ, 
ανιςότθτεσ, χϊρεσ του Τρίτου 
Κόςμου), οικονομικά 
προβλιματα και κοινωνικζσ 
διαφορζσ-ανιςότθτεσ, 
παγκόςμια προβλιματα του 
προςταςίασ του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ, φυςικζσ 
καταςτροφζσ διαςυνοριακά  
θ διαφορετικότθτα των 
πολιτιςμϊν και το αίςκθμα του 
πολιτικοφ ςχεδίου-
προγράμματοσ τθσ ευρωπαϊκισ 
ζνωςθσ, θ κοινότθτα των 
γλωςςϊν και των πολιτιςμϊν 
που αποτελείται (ςε 
ςυνεργαςία με το πρόγραμμα 
τθσ γεωγραφίασ και τθσ 
ιςτορίασ) 
Συνκικθ Σζνγκεν  

 
Τι είναι οι νομικζσ πράξεισ τθσ 
Ε.Ε;  
Οι μακθτζσ καταγράφουν τισ 
αποφάςεισ που προκφπτουν 
από τθ Συνκικθ του 
Μάαςτριχτ, του Άμςτερνταμ 
και τθσ Νίκαιασ 
Οι μακθτζσ αναηθτοφν 
πλθροφορίεσ για τθν κοινι 
αγροτικι πολιτικι τθσ Ε.Ε. 
Μελετοφν τουσ όρουσ: 
«διαςυνοριακι δικαςτικι 
ςυνεργαςία», αρχι 
επικουρικότθτασ 
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Ευρωπαϊκι ικαγζνεια 
Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο 
Συμβοφλιο τθσ Ε.Ε.  
Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ςτο 
Στραςβοφργο 
Δικαςτιριο Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων 
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνζδριο 
«Κεςμικό Τρίγωνο» 
Ευρωπαϊκζσ ςυνκικεσ 
Διαδικαςίεσ λιψθσ απόφαςθσ 
ςτθν Ε.Ε.  
Βαςικζσ πολιτικζσ τθσ Ε.Ε. 
 

 Θ Διεκνισ Κοινότθτα 
Οι διεκνείσ ςχζςεισ και το 
διεκνζσ δίκαιο 
Οι διεκνείσ οργανιςμοί 
Ο Οργανιςμόσ των Θνωμζνων 
Εκνϊν (Ο.Θ.Ε.) 
Το Ν.Α.Τ.Ο.  
Οι ΜΚΟ 
Τα ανκρϊπινα δικαιϊματα-το 
ανκρωπιςτικό δίκαιο 
Θ παγκοςμιοποίθςθ 
Θ κζςθ τθσ Ελλάδασ ςτον 
κόςμο-θ άςκθςθ τθσ εξωτερικισ 
πολιτικισ 
Ο ελλθνικόσ πολιτιςμόσ 
Θ ελλθνικι ναυτιλία 
Ο ελλθνιςμόσ τθσ Διαςποράσ 
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Ρολυεκνικζσ επιχειριςεισ, 
διαφορετικά νομίςματα-
ιςοτιμίεσ- Ραγκόςμια Τράπεηα 
και Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο 
Οικονομικι παγκοςμιοποίθςθ,  
διεκνείσ μετακινιςεισ 
κεφαλαίων, διεκνείσ 
οικονομικοί οργανιςμοί, 
διεκνείσ μετακινιςεισ, Διεκνισ 
Οργανιςμόσ εμπορίου, διεκνζσ 
γραφείο εργαςίασ. διεκνείσ 
περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ 
WWF, Greenpeace  

 ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 
Oι μακθτζσ καταγράφουν το 
χάρτθ των κεμελιωδϊν 
δικαιωμάτων για τθν ανάπτυξθ 
τθσ ζννοιασ του πολίτθ τθσ 
Ζνωςθσ και αναλφουν τα 
δικαιϊματα που αφοροφν τθν 
αξιοπρζπεια, τθν ελευκερία, τθν 
ιςότθτα, τθν αλλθλεγγφθ, τθν 
ικαγζνεια, τθ δικαιοςφνθ 
 
Οι μακθτζσ φτιάχνουν χάρτθ 
ςτον οποίο αποτυπϊνουν τθν 
εξζλιξθ τθσ Ε.Ε. και τθ 
διεφρυνςθ των χωρϊν 

  

6θ Διδακτικι Ενότθτα 
Συνολικι αξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και κάκε παιδιοφ ξεχωριςτά    

Διάρκεια 2 ϊρεσ 
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Ανατροφοδότθςθ και 
αναςτοχαςμόσ των εκπαιδευτικϊν 
για το ζργο τουσ. 
. 
Οι μακθτζσ τοποκετοφνται κριτικά 
απζναντι ςτα ςφγχρονα 
προβλιματα  
 
 

Βαςικζσ γνϊςεισ ςε ςχζςθ με τθ 
ςυνολικι εκπαιδευτικι και 
μακθςιακι διαδικαςία. 

Συνολικι αξιολόγθςθ τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και 
κάκε παιδιοφ ξεχωριςτά με 
βάςθ τθ ςυμμετοχι ςε όλεσ τισ 
διδακτικζσ ενότθτεσ,.  
Συμμετοχι των παιδιϊν ςτθν 
αξιολόγθςθ τθσ ατομικισ και 
ςυλλογικισ εργαςίασ. 
Ενθμζρωςθ του κάκε παιδιοφ 
και των γονζων για το επίπεδο 
του επιτεφγματοσ και τθν 
πρόοδό του. 
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ΦΕΚ Β΄ 2337 

Διδακτικό αντικείμενο: Οικιακι Οικονομία 
 

Με το μάκθμα τθσ Οικιακισ Οικονομίασ επιδιϊκεται να αντιλθφκοφν οι μακθτζσ το ρόλο και τθ 
ςθμαςία τθσ οικογζνειασ, να ερευνιςουν και να κατανοιςουν τα οικογενειακά προβλιματα 
όπωσ και μορφζσ βίασ που οριςμζνεσ φορζσ αναδφονται ςτο οικογενειακό περιβάλλον, να 
μελετιςουν ακόμα και άλλεσ  μορφζσ ςυμβίωςθσ, για το άτομο και τθν κοινωνία. Ρολφ μεγάλθ 
ζμφαςθ δίνεται επίςθσ ςε ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ οικονομικϊν κακϊσ και ςε κζματα 
ψυχοκοινωνικισ ανάπτυξθσ των μακθτϊν. Δθλαδι, ςε αντίκεςθ με το παρελκόν, το εν λόγω 
μάκθμα κζλει να προςφζρει ςτουσ μακθτζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κα χρειαςτοφν ωσ 
μελλοντικοί εργαηόμενοι και καταναλωτζσ, ωσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Θ οργάνωςθ τθσ φλθσ ςτο μάκθμα  τθσ Οικιακισ Οικονομίασ ςυνδζεται όχι μόνο με μια 
γνωςτικι προςζγγιςθ, αλλά και με μια βιωματικι, κριτικι, αναςτοχαςτικι οπτικι. Θ οργάνωςθ 
των μακθμάτων γίνεται ςτθ λογικι και ςτθ διαςφνδεςθ Γνϊςεων, Αξιϊν, Δεξιοτιτων, Στάςεων. 
Σφμφωνα με το προτεινόμενο νζο Ρρόγραμμα Σπουδϊν, θ κατανομι τθσ φλθσ βαςίςκθκε ςε 
επικαλυπτόμενεσ ςπείρεσ ςυνεχϊσ διευρυνόμενου ορίηοντα. Από τον εαυτό, τθν οικογζνεια και 
το ςπίτι, ςτο ςχολείο, τθ γειτονιά, τον τόπο και τον διμο, τθν κοινότθτα, το κράτοσ, το ζκνοσ και 
τθν πατρίδα, το ευρωπαϊκό πλαίςιο και τθν παγκόςμια κοινότθτα.  

 

1. Ειδικοί ςκοποί του μακιματοσ: 

Με το μάκθμα τθσ Οικιακισ Οικονομίασ ςτισ Αϋ και Βϋ τάξεισ του Γυμναςίου επιδιϊκεται οι 

μακθτζσ: 

Να αντιλθφκοφν το ρόλο και τθ ςθμαςία και τθσ οικογζνειασ και των υπόλοιπων  μορφϊν 
ςυμβίωςθσ ςτα ςφγχρονα νοικοκυριά, για το άτομο και τθν κοινωνία. 

Να κατανοιςουν και ερευνιςουν τα οικογενειακά προβλιματα και τισ μορφζσ βίασ που 
οριςμζνεσ φορζσ, ενδεχομζνωσ., αναδφονται ςτο οικογενειακό περιβάλλον. 

Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςθμαςία ςυνφπαρξθσ και ςυνεργαςίασ μεταξφ διαφόρων θλικιακϊν 
ομάδων και μεταξφ διαφόρων πολιτιςμικϊν ομάδων,  με διαφορετικι καταγωγι και ςυλλογικι 
ταυτότθτα.  

Να κατανοιςουν τισ ζννοιεσ τθσ κοινωνικοποίθςθσ και το ρόλο ςθμαντικϊν φορζων 
κοινωνικοποίθςθσ όπωσ είναι θ  oικογζνεια,  το ςχολείο, τα ΜΜΕ, οι κρθςκευτικζσ και 
πολιτιςμικζσ κοινότθτεσ και οι παρζεσ ςυνομθλίκων. 

Να αντιλθφκοφν και να επεξεργαςκοφν τθν  ζννοια και τθ ςθμαςία των κοινωνικϊν κανόνων και 
προτφπων ςυμπεριφοράσ προσ τουσ άλλουσ. 

Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία  τθσ ζννοιασ τθσ ταυτότθτασ και τθσ διαφορετικότθτασ 
(ετερότθτασ). 

Να κατανοιςουν τα χαρακτθριςτικά τθσ παιδικισ και εφθβικισ θλικίασ. 

Να ενθμερωκοφν για το ρόλο των ΜΚΟ, τθ ςθμαςία του Εκελοντιςμοφ και τθν αξία τθσ 
κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ. 

Να μάκουν για τθ διαχείριςθ των  οικονομικϊν τθσ οικογζνειασ και να αντιλθφκοφν το πϊσ 
εντάςςεται το νοικοκυριό ςτο  πλαίςιο τθσ τοπικισ και εκνικισ οικονομίασ. 

Να αντιλθφκοφν τθ λειτουργία τθσ  αγοράσ και να μάκουν βαςικζσ ζννοιεσ για τθν κατανόθςθ 
τθσ ςφγχρονθσ οικονομίασ.  

Να ενθμερωκοφν για τα ςφγχρονα οικονομικά και κοινωνικά προβλιματα που προκφπτουν από 
τθ λειτουργία του οικονομικοφ ςυςτιματοσ ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο. 
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Να μάκουν για τθν κατανάλωςθ και να αναπτφξουν καλζσ  καταναλωτικζσ ςυμπεριφορζσ. 

Να μάκουν για τθν αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτο ανκρωπογενζσ και φυςικό περιβάλλον και τθ 
ςχζςθ τουσ με τθν ποιότθτα ηωισ τουσ, κακϊσ και για το πϊσ κα μποροφςαν να ςυμβάλλουν 
ςτθν βελτίωςι τθσ. 

Να κατανοιςουν και  ερευνιςουν τθν οικοτεχνολογία και τισ κετικζσ πλευρζσ τθσ 

Να μάκουν για το ρόλο  των ΜΜΕ και τισ νζεσ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνίασ 
(ΤΡΕ) με ςκοπό να κάνουν αξιόπιςτθ και αςφαλι χριςθ τουσ. 
Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ λειτουργία των ΜΜΕ για το ςχθματιςμό των αξιϊν και  
καταναλωτικϊν προτφπων.  

Να αναπτφξουν αυτογνωςία, αυτοπεποίκθςθ και αυτοζλεγχο με ςκοπό τθν ορκι λιψθ 
αποφάςεων αναφορικά με τθν προςταςία τθσ υγείασ τουσ. 

Να ευαιςκθτοποιθκοφν ςε κζματα οικολογίασ και να αντιλθφκοφν τθν υπερεκμετάλλευςθ των 
φυςικϊν πόρων και καταςτροφι του περιβάλλοντοσ 

Να  κατανοιςουν και ερευνιςουν τουσ τρόπουσ αποφυγισ, πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ 
ατυχθμάτων που μπορεί να ςυμβοφν ςτο ςπίτι, ςτο ςχολείο, ςτο δρόμο και ςτθν φπαικρο. 

Να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τα τρόφιμα και ιδίωσ γνϊςεισ  για τθ ςωςτι 
διατροφι. 

Να αποκτιςουν γνϊςεισ για τθν ατομικι υγιεινι και τθν αποφυγι των εκιςτικϊν ουςιϊν. 

 

Θ Οικιακι Οικονομία εντάςςεται ωσ αυτόνομο πεδίο μελζτθσ και ζρευνασ ςτθ Ηώνθ 
Βιωματικών Δραςτθριοτιτων. Στο πλαίςιο αυτό, προτείνονται ςτο νζο Ρ.Σ. βαςικζσ ενότθτεσ 
προσ μελζτθ και επεξεργαςία από τουσ μακθτζσ με ομαδικζσ διερευνθτικζσ (π.χ. ςυλλογι 
πλθροφοριϊν μζςω διαδικτφου, ςυγγραφι ςεναρίων κλπ.) και βιωματικζσ (π.χ. 
δραματοποίθςθ, παιχνίδια ρόλων κ.λπ.) δραςτθριότθτεσ και εκπόνθςθ ςχεδίων εργαςίασ 
(projects). Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ προβλζπεται να προςαρμόηονται από τον εκπαιδευτικό 
ςτον προβλεπόμενο από το ωρολόγιο πρόγραμμα χρόνο, κακϊσ και ςτο περιεχόμενο τθσ 
κατανεμθμζνθσ ςε κάκε τάξθ φλθσ, ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα χαρακτθριςτικά του 
περιβάλλοντοσ κάκε ςχολείου, αλλά και ςε ςχζςθ με τθν θλικία, τθν προζλευςθ, τισ 
προθγοφμενεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ αλλά και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν.  
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2. Σχζδιο νζου προγράμματοσ ςπουδών για το  μάκθμα τθσ Οικιακισ Οικονομίασ 

 

 

ΤΑΞΘ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

 

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

1θ Ενότθτα 

Οικογζνεια- Μορφζσ Συμβίωςθσ 

Διάρκεια 2 ώρεσ 

1.Οι  μακθτζσ να: 
-Γίνουν ικανοί να εμπλουτίςουν τθ 
βιωματικι τουσ γνϊςθ για τθν 
οικογζνεια και τθ ςυλλογικι 
ςυμβίωςθ με επιςτθμονικζσ ζννοιεσ 
και ερμθνείεσ. 
-Συνειδθτοποιιςουν ότι θ οικογζνεια 
και οι άλλεσ μορφζσ ςυμβίωςθσ είναι 
βαςικοί κοινωνικοί κεςμοί μζςω των 
οποίων άτομο και κοινωνία 
ςυνδιαμοφϊνονται. 
- Γνωρίςουν τισ Μορφζσ τθσ ελλθνικισ 
οικογζνειασ 

1. Οικογζνεια και κοινωνία- Μορφζσ 

ςυλλογικισ ςυμβίωςθσ-Τφποι 

οικογζνειασ-ελλθνικι οικογζνεια. 

 

1. Οι μακθτζσ ανά ομάδεσ κα 
ςυηθτιςουν για το πϊσ 
αντιλαμβάνονται το κεςμό τθσ 
οικογζνειασ με βάςθ τα βιϊματά τουσ. 
Στθ ςυνζχεια, κα αναηθτιςουν 
ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςτθ δομι και 
λειτουργία των οικογενειϊν τουσ .Θ 
κάκε ομάδα μζςω ενόσ εκπροςϊπου 
τθσ κα παρουςιάςει τα 
ςυμπεράςματα τθσ. Κα γίνει 
προςπάκεια με τθν κακοδιγθςθ του 
κακθγθτι και τισ πλθροφορίεσ του 
ςχολικοφ βιβλίου να εμπλουτιςτοφν οι 

Από το ιςχφον ςχολικό εγχειρίδιο 
Οικιακισ Οικονομίασ Α Γυμναςίου, 
ςελ. 6-12 και επίςθσ από ιςχφον 
ςχολικό εγχειρίδιο Οικιακισ 
Οικονομίασ Β Γυμναςίου, ςελ. 
128-138. 
- Αποςτολόπουλοσ Κ (1998) 
Μακιματα τθσ Κοινωνιολογίασ τθσ 
Οικογζνειασ, Ακινα Χαροκόπειο 
Ρανεπιςτιμιο 
-Μαράτου-Αλιμπράντθ Λ.(1999)  
Η Οικογζνεια ςτθν Ακινα, 
Οικογενειακά Πρότυπα και 
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 βιωματικζσ γνϊςεισ των μακθτϊν με 
επιςτθμονικζσ παραδοχζσ για τθν 
οικογζνεια. 

Συηυγικζσ Πρακτικζσ, Ακινα ΕΚΚΕ. 
 

 
2θ  Ενότθτα 

Οικογενειακά Ρροβλιματα-Μορφζσ Βίασ 
ΩΕΣ 2 

2  Οι μακθτζσ να γίνουν ικανοί να: 
 
- Ερευνοφν τα αίτια των 
οικογενειακϊν προβλθμάτων κακϊσ 
και τισ Μορφζσ βίασ που 
παρατθροφνται ςτο πλαίςιο τθσ 
οικογζνειασ. 
- Διαχειρίηονται τισ ενδοοικογενειακζσ 
αντιπαρακζςεισ μζςω του διαλόγου. 
- Αναγνωρίηουν ςτα πρόςωπα των 
υπεριλικων τθν προςφορά τουσ ςτθν 
οικογζνεια, τθν οικονομία και τον 
πολιτιςμό. 
 

2 Οικογενειακά προβλιματα (Μορφζσ 

βίασ: ςτο ηευγάρι, ςε ςχζςθ με τα 

παιδιά, ςε ςχζςθ με τουσ υπεριλικεσ 

που ςυμβιοφν ι εγκαταλείπονται ςε 

ιδρφματα) 

 

2 Ο κάκε μακθτισ να αναλάβει  να 
αναηθτιςει και να φζρει υλικό για 
μορφζσ ενδοοικογενειακισ βίασ από 
ςχετικι βιβλιογραφία, εφθμερίδεσ, 
περιοδικά και ιςτοςελίδεσ ςτο 
ίντερνετ, κάνοντασ χριςθ τθσ ςχολικισ 
βιβλιοκικθσ και των Θ/Υ του ςχολείου 
του. Στθ ςυνζχεια, κάποιοι μακθτζσ κα 
αναλάβουν να  παρουςιάςουν τα 
ευριματα τουσ ςτθν τάξθ. Με τθν 
κακοδιγθςθ του διδάςκοντα, κα γίνει 
μια ςφνκεςθ των παρουςιάςεων με 
ςτόχο να προκφψουν γνϊςεισ, 
πλθροφορίεσ και μορφζσ 
ςυνειδθτοποίθςθσ ςε ςχζςθ με τισ 
μορφζσ ενδοοικογενειακισ βίασ. 
Τζλοσ, κα γίνει ςυηιτθςθ για 
διάφορουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ 
αυτοφ του φαινομζνου. 

Βιβλιογραφία π.χ 
Μπόλμπυ, Τ. (1995) Δθμιουργία 
και διακοπι των ςυναιςκθματικϊν 
δεςμϊν, Ακινα Καςτανιϊτθσ 
www.in.gr ιςτοςελίδα για 
πλθροφορίεσ για το παιδί και τθν 
οικογζνεια 
(In.gr>Κατάλογοσ>Κοινωνικζσ 
Ομάδεσ>Οικογζνεια, 
παιδί>Οργανιςμοί 
www.excite.co.uk/directory/Word
/Greek υπάρχουν πλθροφορίεσ 
για ιδρφματα παιδικισ μζριμνασ 
τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςε 
άλλεσ χϊρεσ 
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3θ Ενότθτα 

Θλικιακζσ-Ρολιτιςμικζσ Ομάδεσ-Σχζςεισ Συνεργαςίασ-Διαγενεακι Αλλθλεγγφθ 
Ώρεσ  2 

3 Οι μακθτζσ κα πρζπει να: 
 
-Γίνουν ικανοί να ςυνεργάηονται με 
τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ, και τουσ 
ςυνανκρϊπουσ τουσ, ανεξαρτιτωσ 
θλικίασ, φφλου ι καταγωγισ. 
- Μποροφν να κατανοοφν ότι οι ιδζεσ 
των άλλων είναι ιςοδφναμεσ με τισ 
δικζσ τουσ. 
-Συνειδθτοποιιςουν ότι το κατανοϊ 
και ςζβομαι τισ απόψεισ των άλλων 
δεν ςθμαίνει ότι είμαι υποχρεωμζνοσ 
και να τισ αποδεχτϊ.  
- Αναπτφξουν κοινωνικότθτα, πνεφμα 
ςυνεργαςίασ 
-Κατανοιςουν ότι κοινωνικι ηωι 
δίχωσ ςυνεργαςία με τουσ άλλουσ δεν 
μπορεί να υπάρξει.  
 

3 Θλικιακζσ – Ρολιτιςμικζσ Ομάδεσ 

Σχζςεισ ςυνεργαςίασ. Διαγενεακι 

Αλλθλεγγφθ 

 

3.Οι μακθτζσ να χωριςτοφν ςε μεικτζσ 
ομάδεσ από αγόρια και κορίτςια, 
γθγενείσ και αλλοδαποί, διαφορετικοφ 
δόγματοσ ι κρθςκεφματοσ ι γλϊςςασ 
τθσ οικογζνειασ προζλευςθσ. Στθ 
ςυνζχεια, αφοφ επιλζξουν ζνα κζμα, 
κα αρχίςουν να ςυηθτοφν. Στο τζλοσ, ο 
κάκε μακθτισ κα αναλάβει να 
παρουςιάςει ςτθν ολομζλεια τθσ 
τάξθσ τισ απόψεισ ενόσ ςυμμακθτι 
του. Κα εςτιάςει ςτα ςθμεία που 
ςυμφωνεί και ςτα ςθμεία που δεν 
ςυμφωνεί.  
Στο τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ αυτισ 
με τθν κακοδιγθςθ του διδάςκοντα 
να αναφερκοφν τα προβλιματα που 
ςυνάντθςαν, να αναηθτθκοφν τα αίτιά 
τουσ και να προτακοφν λφςεισ.  

Βιβλιογραφία 
-Ραπαδόπουλοσ , Ν. (1998) 
Σφγχρονθ Ψυχολογία: Θζματα και 
Προβλιματα, Ακινα 
-Skyner, R (1997) Οικογενειακζσ 
Υποκζςεισ. Ελλθνικά Γράμματα. 
 
Στατιςτικοί πίνακεσ και βαςικά 
δθμογραφικά ςτοιχεία από τθ 
Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι 
www.statistics.gr/portal/page/por
tal/ESYE και τθν ευρωπαϊκι 
ςτατιςτικι υπθρεςία 
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/eurostat/home/ 
 

4θ  Ενότθτα 
Θ ζννοια τθσ Κοινωνικοποίθςθσ-Θ Οικογζνεια, το Σχολείο, τα ΜΜΕ, Οι Θρθςκευτικζσ και Ρολιτιςμικζσ Κοινότθτεσ, οι Ραρζεσ Συνομθλίκων ωσ ςθμαντικοί 

φορείσ κοινωνικοποίθςθσ 
Θ ζννοια και θ ςθμαςία των Κοινωνικών Κανόνων  
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Ώρεσ 5 

4 Οι μακθτζσ κα πρζπει να μποροφν: 
-Να αναγνωρίςουν ότι θ διαδικαςία 
τθσ κοινωνικοποίθςθσ είναι αυτι που 
δθμιουργεί τόςο το άτομο, όςο και 
τθν κοινωνία. 
- Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι δίχωσ 
κοινωνικοφσ κανόνεσ δεν μπορεί να 
υπάρξει ανκρϊπινθ κοινωνία 
- Να αναηθτιςουν τουσ βαςικοφσ 
φορείσ κοινωνικοποίθςθσ 
-Να κατανοιςουν και να γίνουν ικανοί 
να περιγράφουν κοινωνικοφσ, 
ςχολικοφσ και οικογενειακοφσ 
κανόνεσ. 
- Να ερευνιςουν τθ ςθμαςία του 
κοινωνικοφ ελζγχου. 
-Να ςυμμετζχουν ςε ςυηθτιςεισ 
ςχετικά με τισ ζννοιεσ αυτζσ και να 
εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ. 

4 Κοινωνικοποίθςθ- κοινωνικοί 
κανόνεσ και κοινωνικόσ ζλεγχοσ  
-Θ ζννοια τθσ κοινωνικοποίθςθσ 
-Θ οικογζνεια ωσ φορζασ κοινωνι-
κοποίθςθσ 
-Το ςχολείο ωσ φορζασ κοινωνικο-
ποίθςθσ 
-Τα ΜΜΕ 
-Οι κρθςκευτικζσ κοινότθτεσ 
- Οι παρζεσ ςυνομθλίκων 
_Κοινωνικοί/ςχολικοί/οικογενειακοί 
κανόνεσ 
- Θ ζννοια του κοινωνικοφ ελζγχου. 
 

4 Βιωματικό Δρϊμενο. Οι μακθτζσ 
καλοφνται να παίξουν τουσ ρόλουσ 
πατζρα, μθτζρασ, παιδιοφ, παπποφ, 
γιαγιάσ , δαςκάλου, Δ/ντι, μακθτι, 
φίλου, δθμοςιογράφου, εκδότθ 
εφθμερίδασ μζςω των οποίων να 
φανοφν οι κοινωνικοποιθτικζσ 
επιδράςεισ μεταξφ τουσ κακϊσ και τα 
προβλιματα που προκφπτουν. Τζλοσ, 
να γίνει ςυηιτθςθ μεταξφ τουσ για τα 
ςυναιςκιματα που βίωςαν ερχόμενθ 
ςτθ κζςθ των άλλων. 
 

Από το ιςχφον ςχολικό εγχειρίδιο 
Οικιακισ Οικονομίασ Α Γυμναςίου, 
ςελ. 10, 17-18. 
-Κοινωνιολογία Γ Λυκείου ΟΕΔΒ. 
-Λςτοςελίδεσ ςχετικά με τουσ 
κεςμοφσ τθσ οικογζνειασ, 
κρθςκείασ, ΜΜΕ 
-Τςαρδάκθσ Δ.(1993) Θ γζνεςθ του 
κοινωνικοφ ανκρϊπου Ραπαηιςθσ 
-Νοβα-Καλτςοφνθ Χ.(1995) 
Κοινωνικοποίθςθ θ Γζνεςθ του 
Κοινωνικοφ Υποκειμζνου 
- Giddens A (2002) Κοινωνιολογία. 
Gutenberg 
 

 
5θ  Ενότθτα 

Ταυτότθτα και διαφορετικότθτα - διαφορετικά είδθ-ςτυλ ηωισ 
Ώρεσ 3 

 

ΑΔΑ: 45Ο09-176



 

 

5. Οι Μακθτζσ να: 
- Κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ 
ταυτότθτασ και διαφορετικότθτασ 
- Συγκρίνουν τα είδθ-ςτυλ ηωισ 
μεταξφ τουσ, αναγνωρίηοντασ ότι δεν 
υπάρχουν ανϊτερα και κατϊτερα 
είδθ-ςτυλ ηωισ. 
-Κατανοιςουν πωσ ςυγκροτείται το 
Εγϊ και το Εμείσ 
-Συνειδθτοποιιςουν τισ ςυνζπειεσ των 
προκαταλιψεων και του ρατςιςμοφ  
 

5.- Θ ςυγκρότθςθ του Εγϊ 
- Θ ςυγκρότθςθ του Εμείσ 
-Ετερότθτα-πολιτιςμικζσ διαφορζσ 
-Διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ 
ομάδεσ  
-Ρροκατάλθψθ και ρατςιςμόσ 
-Συνζπειεσ των προκαταλιψεων και 
του ρατςιςμοφ 
 
 
 
 

-Αφοφ χωριςτοφν ςε  ομάδεσ κα 
αναηθτιςουν και καταγράψουν τουσ 
διαφορετικοφσ  τρόπουσ ηωισ που 
ζχουν τα μζλθ τθσ ελλθνικισ 
κοινωνίασ. Κα ςυγκρίνουν τον τρόπο 
ηωισ των νζων που προζρχονται από 
διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα.  
-Αναηθτιςουν και καταγράψουν 
διάφορεσ προκαταλιψεισ και 
ςτερεότυπα που ζχουμε για τισ 
γυναίκεσ και τουσ μετανάςτεσ. Τζλοσ 
να αναλφςουν τουσ κινδφνουσ που 
προκαλοφνται από τθ διάχυςθ και 
αναπαραγωγι ςεξιςτικϊν και 
ρατςιςτικϊν ςτερεοτφπων. 
 

-  Ραραδζλλθσ, Φ., επιμ., (1998), 
Ταυτότθτεσ και φφλο ςτθ 
ςφγχρονθ Ελλάδα, Αλεξάνδρεια. 
- Ραπαταξιάρχθσ, Ε., επιμ., (2006), 
Περιπζτειεσ τθσ ετερότθτασ: θ 
παραγωγι τθσ διαφοράσ ςτθ 
ςθμερινι Ελλάδα, Αλεξάνδρεια. 
- Τςιάκαλοσ Γ. (2000), Οδθγόσ 
αντιρατςιςτικισ εκπαίδευςθσ, 
Ελλθνικά Γράμματα. 
Λςτοςελίδεσ ςχετικζσ με τισ 
διαφορετικζσ πολιτιςμικζσ 
ομάδεσ. 
Αφιερϊματα εφθμερίδων και 
περιοδικϊν για τισ κοινότθτεσ 
μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα. 
 

 
6θ Ενότθτα 

Ραιδικι και εφθβικι θλικία 
Ώρεσ 3 

 
 

6.. Οι μακθτζσ: 
-Να ςυνειδθτοποιιςουν τα βαςικά 
γνωρίςματα του παιδιοφ και του 
εφιβου 
- Να ονοματίςουν τα φαινόμενα βίασ, 
ειδικότερα ενδοοικογενειακισ και  
ενδοςχολικισ βίασ 

6. Ραιδικι και εφθβικι θλικία: 

Ψυχοκοινωνιολογικι προςζγγιςθ 

(χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του 

παιδιοφ και τθσ εφθβείασ-

προβλιματα εφθβείασ, πρότυπα των 

-Να αναλάβουν μερικοί μακθτζσ να 
παρουςιάςουν ςτθν τάξθ μια μορφι 
οικογενειακισ βίασ ι ενόσ είδουσ 
παρενόχλθςθσ  που άντλθςαν από τον 
Τφπο, το διαδίκτυο ι αλλοφ. Να 
ςυηθτιςουν και να ςχολιάςουν τισ 
παρουςιάςεισ, προτείνοντασ μζτρα 

--Ρροβολι βίντεο ςχετικά με τθ 
μουςικι που ακοφν οι νζοι 
-Ρροβολι ιςτοςελίδων που ζχουν 
νεανικό περιεχόμενο 
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- Να ενθμερωκοφν και για φαινόμενα 
παντόσ είδουσ παρενόχλθςθσ και  βίασ 
- Να μποροφν να αντιμετωπίηουν 
φαινόμενα βίασ, εκφοβιςμοφ και 
τρομοκράτθςθσ ςτο ςπίτι, ςτο ςχολείο 
και ςτο δθμόςιο χϊρο. 
 
 

νζων, ςτερεότυπα των νζων, οι 

παρζεσ ςυνομθλίκων, φαινόμενα βίασ, 

εκφοβιςμοφ και τρομοκράτθςθσ 

 

αντιμετϊπιςθσ.  
 
 
 
 
 
 

 
7θ ενότθτα 

Μ.Κ.Ο Εκελοντιςμόσ, Κοινωνικι Αλλθλεγγφθ. 
Ώρεσ 2 

7. Οι μακθτζσ να: 
- Αναγνωρίςουν τθ ςθμαςία και τθν 
προςφορά των ΜΚΟ  
- Κατανοιςουν τθν αναγκαιότθτα τθσ 
προςφοράσ προσ τουσ άλλουσ. 
- Διαμορφϊςουν κετικζσ ςτάςεισ και 
ςυμπεριφορζσ προσ τουσ 
ςυνανκρϊπουσ τουσ και ειδικότερα 
προσ τουσ πάςχοντεσ και τουσ 
ανκρϊπουσ με ειδικζσ ανάγκεσ. 
 

7. Συλλογικζσ Ομάδεσ: ΜΚΟ 

Εκελοντιςμόσ, Κοινωνικι Αλλθλεγγφθ. 

 

-Να χωριςτοφν ςε ομάδεσ και να 
αναηθτιςουν, καταγράψουν και 
παρουςιάςουν ςτθν τάξθ κάποιεσ 
ΜΚΟ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα. 
- Συηθτιςουν ςτθν τάξθ για τα οφζλθ 
του εκελοντιςμοφ και τθσ κοινωνικισ 
αλλθλεγγφθσ. 
 

-Λςτοςελίδεσ με τθ δράςθ  
ελλθνικϊν και ευρωπαϊκϊν Μ.Κ.Ο  
 

 
 

8θ Ενότθτα 

Διατροφι- Διαιτολογία- Σχεδιαςμόσ Γευμάτων 

ΑΔΑ: 45Ο09-176



 

 

Ώρεσ 2 

8. Οι μακθτζσ: 
- Να ςυνειδθτοποιιςουν και 
αναγνωρίςουν τθ ςπουδαιότθτα τθσ 
διατροφισ για επιβίωςθ, ανάπτυξθ, 
υγεία και απόδοςθ ςτθν εργαςία 
- Να επιλζγουν τα ωφζλιμα για τθν 
υγεία και τθν ανάπτυξθ τρόφιμα για 
τθν κακθμερινι τουσ διατροφι 
- Να ξεχωρίηουν τα οικολογικά-
βιολογικά προϊόντα από τα 
ςυμβατικά-χθμικά. 
- Να  παρατθροφν, να ερευνοφν, να 
ςυνεργάηονται, να επικοινωνοφν και 
να μεταφζρουν χριςιμεσ γνϊςεισ ςτθν 
οικογζνειά τουσ. 
-Να κατανοιςουν ότι οι ποςότθτεσ 
αναγκαίων κρεπτικϊν ςυςτατικϊν 
διαφζρουν ανάλογα με τθν θλικία, τθν 
κατάςταςθ, τθν εργαςία και το 
περιβάλλον διαβίωςθσ. 
 

8. Διατροφι- Διαιτολογία- Σχεδιαςμόσ 

Γευμάτων 

 

8-Να αναηθτιςουν από  γονείσ και 
κυρίωσ από τουσ μεγαλφτερουσ 
ςυγγενείσ τουσ (παπποφδεσ-γιαγιάδεσ-
κείουσ-κείεσ)  και να φζρουν ςτθν 
τάξθ ςυνταγζσ υγιεινισ διατροφισ 
-Συηθτιςουν τα οφζλθ τθσ 
μεςογειακισ δίαιτασ. 
- Ραρουςίαςθ ςτθν τάξθ από μακθτζσ 
πλθροφοριϊν για τα μεταλλαγμζνα 
προϊόντα 
 

Από το ιςχφον ςχολικό εγχειρίδιο 
Οικιακισ Οικονομίασ Α Γυμναςίου, 
ςελ. 31-63 και επίςθσ από το το 
ιςχφον ςχολικό εγχειρίδιο 
Οικιακισ Οικονομίασ Β Γυμναςίου, 
ςελ. 41-76. 
-Φωτογραφίεσ από τρόφιμα όλων 
των ομάδων τροφίμων 
(τυποποιθμζνα και μθ) 
προκειμζνου να 
ςυνειδθτοποιιςουν οι μακθτζσ 
τθν ποικιλία που υπάρχει ςτθν 
αγορά. 
-Κενζσ ςυςκευαςίεσ από οικεία 
τυποποιθμζνα τρόφιμα π.χ 
γαλακτοκομικά. 
Για κζματα και υλικό διατροφικισ 
αγωγισ και οδθγίεσ θ ιςτοςελίδα 
τθσ Μονάδασ Διατροφισ, 
Εργαςτιριο Υγιεινισ και 
Επιδθμιολογίασ, Λατρικι Σχολι 
Ακθνϊν: www.nut.uoa.gr  
Για ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ 
και ενθμζρωςθ ςε κζματα 
διατροφισ «Εργαςτιριο κλινικισ 
διαιτολογίασ και διατροφισ» 
Χαροκόπειο Ρανεπιςτιμιο: 
www.hua.gr και Ρανελλινιοσ 
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Σφλλογοσ Διαιτολόγων 
www.hda.gr. 
 

9θ Ενότθτα 
Αγωγι Υγείασ 

Ώρεσ 2 

9. Οι μακθτζσ: 
- Να γνωρίςουν τον εαυτό τουσ (ςϊμα, 
ψυχι, νουσ) και να προςπακοφν να 
τον βελτιϊνουν με ανάλογθ φροντίδα 
και κακαριότθτα 
- Να αποκτιςουν κακθμερινζσ 
ςυνικειεσ υγιεινισ (ατομικι υγιεινι, 
ςτοματικι υγεία, αποφυγι 
καπνίςματοσ και οινοπνεφματοσ, 
ςεξουαλικι αγωγι και υγεία) 
- Να αποκτιςουν επιςτθμονικζσ 
γνϊςεισ απαραίτθτεσ  για τθν 
αποφυγι, πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ 
ατυχθμάτων, που μποροφν να 
ςυμβοφν ςτο ςπίτι, ςε χϊρουσ  
παιχνιδιοφ, ςχολείο, ςτο δρόμο και 
αλλοφ. 
- Να αςκθκοφν ςτθν κυκλοφοριακι 
αγωγι 
- Να γνωρίςουν τισ διαφυλικζσ 
ςχζςεισ, τθσ ςεξουαλικι ςυμπεριφορά 
και ςεξουαλικά μεταδιδόμενα  
νοςιματα 
- Να μάκουν για τον οικογενειακό 

 9.Αγωγι Υγείασ: Υγεία-νοςιματα- 

πρόλθψθ-Ρρϊτεσ Βοικειεσ. 

Εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ, 

φαρμακευτικζσ ουςίεσ- Σεξουαλικι 

αγωγι και υγεία 

 

 

9.Οι μακθτζσ, ενταςςόμενοι ςε 
ομάδεσ, να δθμιουργιςουν καμπάνια  
ςτα πλαίςια του ςχολείου τουσ ι του 
διμου τουσ κατά του καπνίςματοσ και 
τθσ χριςθσ οινοπνεφματοσ. 
Να ερευνιςουν, καταγράψουν και 
δθμοςιοποιιςουν ςτοιχεία που κα 
ςυλλζξουν από Νοςοκομεία, Κζντρα 
Υγείασ και Κλινικζσ τθσ περιοχισ τουσ 
για τισ πιο ςυχνζσ αςκζνειεσ που 
πλιττουν τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ 
τουσ. 
-Καλζςουν ςτθν τάξθ τουσ για 
ςυηιτθςθ ειδικοφσ ςε κζματα 
κυκλοφοριακισ ι ςεξουαλικισ 
αγωγισ. 
-Να δθμιουργιςουν μινυμα για τουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ  κατά τθσ χριςθσ 
φαρμακευτικϊν ουςιϊν χωρίσ λόγο. 
-Καλζςουν και ςυηθτιςουν με 
ειδικοφσ για τισ εξαρτθςιογόνεσ 
ουςίεσ. 
 

Από το ιςχφον ςχολικό εγχειρίδιο 
Οικιακισ Οικονομίασ Α Γυμναςίου, 
ςελ. 63-78 και επίςθσ το ιςχφον 
ςχολικό εγχειρίδιο Οικιακισ 
Οικονομίασ Β Γυμναςίου, ςελ. 
109-116. 
-Υλικό κατά του καπνίςματοσ από 
το Εκνικό Καπνολογικό Λνςτιτοφτο. 
-Λςτοςελίδα του Υπουργείου 
Υγείασ. 
-Ταινία-Βίντεο με κζμα: «Ροτό ι 
Μοτό..» του Λνςτιτοφτου Υγείασ 
του Ραιδιοφ. 
-Ταινία-Βίντεο «Θ ηϊνθ μασ δζνει 
με τθ ηωι» εκπαιδευτικι ταινία 
του Κζντρου Ζρευνασ και 
Ρρόλθψθσ Ραιδικϊν Ατυχθμάτων 
(Κ.Ε.Ρ.Ρ.Α) 
-Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ 
www.who.int 
-Εκνικόσ Οργανιςμόσ Φαρμάκων: 
www.eof.gr  
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προγραμματιςμό 
 
 

10θ Ενότθτα 
Το Νοικοκυριό-Θ Οικογζνεια ωσ οικονομικι Μονάδα 

Ώρεσ 2 

5. Οι Μακθτζσ να καταςτοφν ικανοί: 
- Να διακρίνουν τθν οικονομικι 
λειτουργία του Νοικοκυριοφ ωσ 
καταναλωτικι μονάδα 
- Να γνωρίηουν τουσ οικονομικοφσ 
πόρουσ τθσ οικογζνειασ (εργαςία, 
ειςοδιματα) 
 

10.Το Νοικοκυριό-Θ Οικογζνεια ωσ 

οικονομικι Μονάδα 

 

10.Να αναηθτιςουν και καταγράψουν 
τουσ πόρουσ τθσ οικογζνειασ τουσ 
ζςοδα από εργαςία, ειςοδιματα κ.α 
,κακϊσ και να υπολογίςουν τα ζξοδα 
τθσ οικογζνειάσ τουσ ςε ετιςια, 
μθνιαία και εβδομαδιαία βάςθ. 
 

Από το ιςχφον ςχολικό εγχειρίδιο 
Οικιακισ Οικονομίασ Α Γυμναςίου, 
ςελ. 22-30. 
-Διαφάνειεσ, ςτατιςτικοί πίνακεσ 
από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι 
www.statistics.gr/portal/page/por
tal/ESYE  
-Χριςθ διαφθμιςτικϊν 
μθνυμάτων που χρθςιμοποιοφν 
τθν οικογζνεια ωσ καταναλωτικι 
μονάδα. 

 
ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΘΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 
Κζμα: Ο κοινωνικοποιθτικόσ ρόλοσ τθσ οικογζνειασ: Εκπόνθςθ ατομικϊν και ομαδικϊν εργαςιϊν με ςτόχο να ερευνιςουν τθν ελλθνικι οικογζνεια ςτισ αρχζσ 
του 20ου  αιϊνα και ςτισ αρχζσ του 21ου . Γίνονται ςυγκρίςεισ μεταξφ των δφο μορφϊν οικογζνειασ ςε επίπεδο δομισ, αξιϊν, αντιλιψεων, πεποικιςεων και 
πρακτικϊν.  Κεμελιϊδεισ  διακεματικζσ ζννοιεσ: Δομι, Αλλθλεπίδραςθ, Ομοιότθτεσ-Διαφορζσ, Μεταβολι. Ρροεκτάςεισ ςτθν Λςτορία και Γεωγραφία.  
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Β΄ ΤΑΞΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
 
 
 
 

ΜΑΘΘΣΙΑΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

1θ  Ενότθτα 
Εκνικι Οικονομία και Οικογζνεια 

Ώρεσ 10 

1. – Οι μακθτζσ:  
- Να γνωρίςουν και αντιλθφκοφν τθ 
ςθμαςία των οικονομικϊν εννοιϊν τθσ 
επιςτιμθσ τθσ οικονομίασ. 
- Να περιγράφουν γραπτά ι 
προφορικά το κφριο οικονομικό 
πρόβλθμα, το οικονομικό κφκλωμα και 
τισ λειτουργίεσ του οικονομικοφ 
ςυςτιματοσ για τθν εκνικι οικονομία 
- Να αναγνωρίςουν τθ ςθμαςία του 
χριματοσ και του ρόλου του 
τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ςτισ 
ςυνδιαλλαγζσ μασ 
- Να αποκτιςουν γνϊςεισ ςχετικά με 
τα ρόλο του κράτουσ και τθσ 

1.  Το αντικείμενο τθσ πολιτικισ 

οικονομίασ - Το κφριο οικονομικό 

πρόβλθμα. Γενικζσ οικονομικζσ 

ζννοιεσ (θ ζννοια του εμπορεφματοσ 

και θ ζννοια τθσ αγοράσ). Ο ρόλοσ του 

κράτουσ ςτθν οικονομία. – Θ καμπφλθ  

παραγωγικϊν δυνατοτιτων.-Το 

οικονομικό κφκλωμα και οι 

λειτουργίεσ του οικονομικοφ 

ςυςτιματοσ-  Το τραπεηικό ςφςτθμα - 

-Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε ομάδεσ 
όπου κάκε ομάδα αναλαμβάνει να 
αναηθτιςει παραδείγματα από τθν 
κακθμερινότθτα ςτα οποία να 
αναδεικνφεται: 
- θ ςτενότθτα των ςυντελεςτϊν 
παραγωγισ.  
- το οικονομικό κφκλωμα 
- οι λειτουργίεσ του οικονομικοφ 
ςυςτιματοσ 
-οι επιπτϊςεισ από τθν απουςία 
χριματοσ ςτθν αγορά 
- Θ ςχζςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ με 
τθν Ε.Ε. 
-Να γράψουν ζνα κεατρικό ςενάριο 

Από το ιςχφον ςχολικό εγχειρίδιο 
Οικιακισ Οικονομίασ Β Γυμναςίου, 
ςελ. 25-31. 
- Γεωργακόπουλοσ, Α., Λιανόσ, 
Κ.Ρ. κ.ά. (2007), Ειςαγωγι ςτθν 
Πολιτικι Οικονομία, εκδ. Μπζνου. 
- Ραρουςίαςθ με εικόνεσ, 
ςτατιςτικϊν ςτοιχείων κόςτουσ 
των ςυντελεςτϊν παραγωγισ π.χ 
μιςκϊν, κακϊσ και τιμϊν πϊλθςθσ 
διαφόρων προϊόντων. 
- Χριςθ διαφανειϊν και 
φωτογραφιϊν για επίδειξθ παλιϊν 
και νζων μορφϊν 
χριματοσ.(αςθμζνια, χρυςά, 
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Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν εκνικι 
οικονομία και τα οικονομικά τθσ 
οικογζνειασ. 
 
 

Ο ρόλοσ του χριματοσ – Λειτουργίεσ, 

ιδιότθτεσ, μορφζσ Χριματοσ. 

Σφγχρονα είδθ χριματοσ. 

Ρλθκωριςμόσ, μορφζσ χρεοκοπίασ. 

Διεκνείσ οικονομικζσ ςχζςεισ-Εκνικι 

οικονομία και ευρωπαϊκι οικονομία.    

 

 

 

ςχετικά με τισ ςυναλλαγζσ χωρίσ 
χριμα. 

χαρτονομίςματα, «πλαςτικό» 
χριμα). 
 

ΑΔΑ: 45Ο09-176



 

 

 

 
2θ Ενότθτα 

Οικονομικά και Κοινωνικά Ρροβλιματα 
Ώρεσ 8 

 

2 . Οι μακθτζσ: 
- Να κατανοοφν, να ερευνοφν και να 
περιγράφουν το φαινόμενα τθσ 
ανεργίασ, τθσ φτϊχειασ, τθσ 
ανιςότθτασ ωσ προσ το ειςόδθμα και 
τισ ςυνκικεσ εργαςίασ.  
- Να περιγράφουν και να ερμθνεφουν 
τισ ανιςότθτεσ με βάςθ το φφλο. 
- Να κατανοοφν τθν κακοποίθςθ και 
τθν οικονομικι εκμετάλλευςθ των 
παιδιϊν. 
- Να αναηθτοφν τισ αιτίεσ που  γεννοφν 
τα φαινόμενα αυτά και να 
ςυμμετζχουν ςε ςυηθτιςεισ για 
εξεφρεςθ λφςεων  ςτα προβλιματα  
αυτά 
 

2.Οικονομικά-Κοινωνικά-Ρροβλιματα: 

Θ ζννοια του οικονομικοφ και 

κοινωνικοφ προβλιματοσ. 

Ανεργία-Φτϊχεια- Ρείνα-Μόλυνςθ 

περιβάλλοντοσ-Κακοποίθςθ και 

εκμετάλλευςθ παιδιϊν- φφλο και 

ανιςότθτεσ ςτθν εργαςία. 

Καταςτροφζσ από φυςικά φαινόμενα, 

πόλεμοι, αςκζνειεσ 

 

 

Οι μακθτζσ αναλαμβάνουν να 
επιλζξουν μόνθ τουσ ι ανά μικρζσ 
ομάδεσ ζνα οικονομικό και κοινωνικό 
πρόβλθμα και αφοφ ςυλλζξουν 
ςτοιχεία από βιβλιογραφία, τφπο, 
ιντερνζτ να το παρουςιάςουν ςτθν 
τάξθ τουσ. 
(Στθν δραςτθριότθτα να γίνει 
προςπάκεια να κατανοιςουν οι 
μακθτζσ τθν αλλθλεξάρτθςθ που 
υπάρχει ςτθ γζνεςθ  των οικονομικϊν 
και κοινωνικϊν προβλθμάτων). 

Duflo, E. (2009), Η πάλθ κατά τθσ 
φτϊχειασ, Ρόλισ. 
Οικονόμου, Χ. και Φερϊνασ, Α., 
επιμ., (2006), Οι εκτόσ των τειχϊν: 
φτϊχεια και κοινωνικόσ 
αποκλειςμόσ ςτισ ςφγχρονεσ 
κοινωνίεσ, Δίονικοσ.  
Χριςθ ιςτοςελίδων για ανεφρεςθ 
πλθροφοριϊν και ςτατιςτικϊν για 
κζματα ανεργίασ, ανιςοτιτων και 
φτϊχειασ.  
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3θ Ενότθτα 

Οργάνωςθ και Διαχείριςθ των Οικονομικών Οικογζνειασ 
Ώρεσ 8 

 

3 Οι μακθτζσ: 
- Να γίνουν ικανοί να κακορίηουν και 
να ρυκμίηουν τισ ανάγκεσ τουσ  
- Να ερευνοφν το γιατί των επικυμιϊν 
και των αναγκϊν τουσ. 
- Να κατανοοφν τθ ςθμαςία του 
ατομικοφ και οικογενειακοφ 
προχπολογιςμοφ για τθν ατομικι και 
οικογενειακι ηωι τουσ. 
- Να  αντιλθφκοφν τθ ςθμαςία των 
οικονομικϊν εςόδων και εξόδων τθσ 
οικογζνειασ. 
- Να  διαχειρίηονται ορκολογικά τα 
ατομικά τουσ ζςοδα και ζξοδα. 
-Να ςυνειδθτοποιιςουν ότι ςε 
οικονομικό επίπεδο δεν μποροφμε να 
μετατρζπουμε τισ επικυμίεσ μασ ςε 
ανάγκεσ και ςτθ ςυνζχεια να 
απαιτοφμε τθν κάλυψι τουσ, ςυνικωσ 
από τρίτουσ, χωρίσ ςυνζπειεσ. 
 

3. Διαχείριςθ των Ατομικϊν και των 

οικονομικϊν τθσ οικογζνειασ – Οι 

ατομικζσ ανάγκεσ και οι 

οικογενειακζσ ανάγκεσ. Ζςοδα 

ατομικά και οικογενειακά, ζξοδα 

ατομικά και οικογενειακά, Θ 

ζννοια του δανείου, είδθ 

κατακζςεων και δανείων, 

υποχρεϊςεισ, δικαιϊματα και 

κίνδυνοι από τον δανειςμό, Ι 

ζννοια τθσ αποταμίευςθσ. 

Διαχείριςθ ατομικϊν και 

οικογενειακϊν εςόδων και 

εξόδων. 

-Αναλαμβάνει ο κάκε μακθτισ να 
ςυντάξει ζναν ατομικό 
προχπολογιςμό. Να αιτιολογιςει τθν 
αναγκαιότθτα των δαπανϊν που 
προβλζπει ςε ςχζςθ με τα ζςοδα που 
διακζτει. Στθ ςυνζχεια, να 
ανακοινωκοφν ςτθν τάξθ οι ατομικοί 
προχπολογιςμοί για να ςχολιαςτοφν 
κριτικά από τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. 
-Οι μακθτζσ αφοφ χωριςτοφν ςε 
ομάδεσ να υποδυκοφν τα μζλθ μιασ 
οικογζνειασ που καλείται να ςυντάξει 
ζναν προχπολογιςμό με ζςοδο και 
ζξοδα. Να ςκεφτοφν  λφςεισ όταν τα 
ζξοδα υπερβαίνουν τα ζξοδα. Να 
περικόψουν προβλεπόμενεσ δαπάνεσ 
ςτθ βάςθ ενόσ ςκεπτικοφ. Ανακοίνωςθ 
ςτθ τάξθ και κριτικόσ ςχολιαςμόσ από 
τισ άλλεσ ομάδεσ. 

Από το ιςχφον ςχολικό εγχειρίδιο 
Οικιακισ Οικονομίασ Β Γυμναςίου, 
ςελ. 19-24. 
 
-Χυτιρθσ, Λ.(1996) Οργανωςιακι 
Συμπεριφορά, Ακινα Interbooks 
 
Χριςθ διαφανειϊν για: 
-Σχεδιαςμό  πίνακα ενόσ 
οικογενειακοφ προχπολογιςμοφ. 
-Καταγραφι ειςοδθματικϊν 
πθγϊν τθσ οικογζνειασ 
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4θ Ενότθτα 
Κατανάλωςθ και Καταναλωτικι Συμπεριφορά 

Ώρεσ 6 
 

4. Οι μακθτζσ:  
- Να κατανοιςουν τθν οικονομικι και 
καταναλωτικι ςυμπεριφορά του 
νοικοκυριοφ  
- Να μάκουν τα δικαιϊματα και τισ 
υποχρεϊςεισ του καταναλωτι, να 
αςκθκοφν ςε ζρευνα και καταγραφι 
- Να αςκθκοφν ςτθν παρατιρθςθ και 
ςφγκριςθ ςτθν επιλογι, αποδοχι ι 
απόρριψθ καταναλωτικϊν προτφπων 
-Να αντιμετωπίηουν κριτικά τα 
διαφθμιςτικά μθνφματα 
-Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ διαφορά 
κατανάλωςθσ και καταναλωτιςμοφ 
 

4. Θ ζννοια τθσ κατανάλωςθσ και 

του καταναλωτιςμοφ. 

-Ανάγκεσ και επικυμίεσ 

-Είδθ και ταξινόμθςθ αναγκϊν 

-Τα μζςα ικανοποίθςθσ των αναγκϊν 

-Το καταναλωτικό πρότυπο 

-Συμπεριφορά του  καταναλωτι 

-Ραράγοντεσ που επθρεάηουν τθ 

ςυμπεριφορά του καταναλωτι. 

 

 

-Οι μακθτζσ να χωριςτοφν ςε ομάδεσ 
και κάκε ομάδα να αναλάβει να 
ερευνιςει και παρουςιάςει ςτουσ 
υπόλοιπουσ ςυμμακθτζσ τθσ κζματα 
όπωσ: 
-Ρϊσ προκφπτουν οι ανάγκεσ των 
ανκρϊπων 
- Ροιεσ είναι οι οικονομικζσ ανάγκεσ 
τουσ ςε αντιδιαςτολι με τισ επικυμίεσ 
τουσ. 
-Να ςυλλζξουν και παρουςιάςουν 
διαφθμιςτικά ςποτ από τα ΜΜΕ και 
ιντερνζτ που να φαίνεται θ 
δθμιουργία επικυμιϊν και μετατροπι 
τουσ ςε οικονομικζσ ανάγκεσ. Να 
ακολουκιςει κριτικι ανάλυςθ τουσ. 
 

Από το ιςχφον ςχολικό εγχειρίδιο 
Οικιακισ Οικονομίασ Β Γυμναςίου, 
ςελ. 31-40. 
-Μαγνιςαλθσ, Κ.(1997) Θ 
ςυμπεριφορά του Καταναλωτι, 
Ακινα Interbooks 
- Χριςθ διαφθμίςεων για να 
δειχτεί θ επίδραςι τουσ ςτθ 
δθμιουργία καταναλωτικϊν 
προτφπων 
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5θ Ενότθτα 
Ανκρωπογενζσ - Φυςικό Ρεριβάλλον και Ροιότθτα ηωισ 

Ώρεσ 6 
 

5.Οι μακθτζσ: 
-Να κατανοιςουν βαςικζσ ζννοιεσ του 
ανκρϊπινου και του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ και να αντιλθφτοφν 
τθν καταςτροφι που υφίςταται το 
περιβάλλον από τθν ανκρϊπινθ 
παρζμβαςθ  
- Να ερευνοφν και δθμοςιοποιοφν τισ 
ζρευνζσ τουσ ςτθ ςχολικι, τοπικι 
κοινωνία και διαδίκτυο. 
- Να ςυνειδθτοποιιςουν το 
οικολογικό πρόβλθμα και τθ ςυμβολι 
του ανκρϊπου και τθσ οικογζνειασ 
ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 
-Να αναγνωρίςουν το  
πρόβλθμα τθσ ρφπανςθσ και να 
κζτουν ςτόχουσ για τθν επίλυςι του 
ςτο πλαίςιο τθσ οικογζνειασ και του 
ςχολείου 
- Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςθμαςία 
τθσ ανακφκλωςθσ, ςτθν οικογζνεια και 
το ςχολείο, για τθν αντιμετϊπιςθ του 
προβλιματοσ των απορριμμάτων  
 - Να γνωρίςουν τουσ φυςικοφσ 

5. Ανκρωπογενζσ - Φυςικό περιβάλλον 

και ποιότθτα ηωισ  

Ρρόλθψθ ρφπανςθσ και εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ ςτον οικιακό και ςχολικό 

χϊρο 

-Ρροςταςία περιβάλλοντοσ 

-Υπερεκμετάλλευςθ φυςικϊν πόρων-

Επιπτϊςεισ 

- Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 

- Οι μακθτζσ ςε ατομικό και ςυλλογικό 
επίπεδο να αναηθτιςουν περιπτϊςεισ 
ιπιων και ανανεϊςιμων μορφϊν 
ενζργειασ ςτθ χϊρα μασ. 
-Να αναλάβουν ςε ατομικό και 
ςυλλογικό επίπεδο εμπλοκι τουσ ςε 
δραςτθριότθτεσ ανακφκλωςθσ, 
κακαριςμό παραλίασ, πάρκων, 
πλατειϊν, προαυλίου ςχολείου  
- Οι μακθτζσ να ερευνιςουν ςε 
επίπεδο οικογζνειασ ποιεσ πρακτικζσ 
προάγουν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 
-Οι μακθτζσ ανά ομάδεσ να 
αναηθτιςουν μζςω εφθμερίδων, 
περιοδικϊν, βιβλίων, ίντερνετ 
πλθροφορίεσ, φωτογραφικό υλικό για 
τισ επιπτϊςεισ τθσ βιομθχανικισ 
παραγωγισ ςτθν υγεία μασ και το 
περιβάλλον. Να το αντιδιαςτείλουν με 
τισ ςφγχρονεσ μορφζσ παραγωγισ 
μζςω των ιπιων μορφϊν ενζργειασ.  

Από το ιςχφον ςχολικό εγχειρίδιο 
Οικιακισ Οικονομίασ Β Γυμναςίου, 
ςελ. 77-95. 
-Ρροβολι διαφανειϊν και 
φωτογραφιϊν για τθ μόλυνςθ του 
περιβάλλοντοσ 
- Ρροβολι διαφανειϊν, 
φωτογραφιϊν από εφαρμογζσ 
Α.Ρ.Ε., π.χ., θλιακοί κερμοςίφωνεσ 
και φωτοβολταϊκά ςυςτιματα 
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πόρουσ, το πρόβλθμα τθσ 
υπερεκμετάλλευςθσ τουσ και τθσ 
εμφανιηόμενθσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 
εξάντλθςισ τουσ, κακϊσ και τισ 
δυνατότθτεσ χρθςιμοποίθςθσ ιπιων 
μορφϊν ενζργειασ για τθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ. 

 
6θ Ενότθτα 

Οικογζνεια-Οικοτεχνολογία και ςφγχρονθ διαβίωςθ 
Ώρεσ 4 

6.Οι  μακθτζσ: 
-Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ 
ςφγχρονθσ Οικοτεχνολογίασ για τθν 
ποιότθτα ηωισ τθσ οικογζνειασ. 
Να ςυνδζςουν τθ ςφγχρονθ 
οικοτεχνολογία με τθ χριςθ 
οικολογικϊν υλικϊν κακϊσ και με τισ 
διάφορεσ τεχνικζσ ανακφκλωςθσ, με 
ςκοπό τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ, αλλά και το 
κοινωνικοοικονομικό όφελοσ 
γενικότερα. 
 
 

5. Οικογζνεια και ποιότθτα ηωισ , 

Οικοτεχνολογία και ςφγχρονθ 

διαβίωςθ-επιβίωςθ περιβάλλον 

-Ανακφκλωςθ 

 

 

 

-Οι μακθτζσ να αναηθτιςουν και να 
φζρουν προσ κριτικι ςυηιτθςθ 
ςφγχρονεσ οικοτεχνολογικζσ 
εφαρμογζσ ςτα ελλθνικά νοικοκυριά 
- Οι μακθτζσ οργανωμζνοι ςε ομάδεσ 
να ερευνιςουν και μελετιςουν τα 
μζςα τθσ ςφγχρονθσ οικοτεχνολογίασ 
που αποφζρουν: 
εξοικονόμθςθ χρόνου, ανζςεισ, 
ψυχαγωγία, ενθμζρωςθ, μόρφωςθ 
Να γίνει κριτικι ςυηιτθςθ πάνω ςε 
αυτά. 
-Οι μακθτζσ να ςυνεργαςτοφν για να 
ταξινομιςουν πλθροφορίεσ και υλικό 
ςχετικά με τθν ωφελιμότθτα τθσ 
ανακφκλθςθσ από οικολογικι, 
κοινωνικι και οικονομικι πλευράσ για 
το άτομο, τθν οικογζνεια και τθν 

Από το ιςχφον ςχολικό εγχειρίδιο 
Οικιακισ Οικονομίασ Β Γυμναςίου, 
ςελ. 96-108 
 
-Ρροβολι διαφανειϊν και 
φωτογραφιϊν από ςυνκικεσ ηωισ 
ςτθ πόλθ και ςτθν φπαικρο. 
 
-Επιςκζψεισ ςε χϊρουσ 
ανακφκλωςθσ, Χ.Υ.Τ.Α. 
Ρροβολι 
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εκνικι οικονομία. 

 
 
 

7θ Ενότθτα 
ΜΜΕ και  Νζεσ Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνίασ (ΤΡΕ) 

Ώρεσ 8 

7. Οι μακθτζσ: 
 
-Να  διακρίνουν τθ διαφορά  
ενθμζρωςθσ-πλθροφόρθςθσ και 
παραπλθροφόρθςθσ-διαφιμιςθσ 
- Να γνωρίςουν και να διακρίνουν τισ 
διαφορζσ μεταξφ Δθμοςκοπιςεων-
Δθμόςιων Σχζςεων και Ρροπαγάνδασ. 
- Να προςεγγίηουν κριτικά τα 
γραφόμενα ςτον τφπο και 
προβαλλόμενα από τα θλεκτρονικά 
μζςα ενθμζρωςθσ 
-  Να χρθςιμοποιοφν με αςφάλεια το 
διαδίκτυο και να αποφεφγουν τουσ 
κινδφνουσ του κυβερνοχϊρου. 
 
 
 

7.  Ρλθροφορικι και επικοινωνία – 

Ενθμζρωςθ – Ψυχαγωγία 

Ζννοιεσ δθμοςκόπθςθσ, δθμοςίων  
ςχζςεων και προπαγάνδασ 
 
Ο γραπτόσ και θλεκτρονικόσ λόγοσ-
Ειδιςεισ-Εκπομπζσ λόγου-Τθλεοπτικά 
παιγνίδια: Ρόςο ακϊα είναι; Ο 
μακθτισ ωσ κριτικόσ αναγνϊςτθσ και 
τθλεκεατισ 
 
Διαδίκτυο: Δομι και λειτουργία. Ρόςο 
αςφαλζσ και ζγκυρο είναι το 
περιεχόμενό του. 
Αςφαλισ πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο. 
Κριτικι προςζγγιςθ του διαδικτφου 
 

7. Οι μακθτζσ να αναηθτιςουν και 
καταγράψουν τα ΜΜΕ τθσ περιοχισ 
τουσ. 
-Να φτιάξουν μια ιςτοςελίδα ςτο 
διαδίκτυο για να δθμοςιεφουν τισ 
απόψεισ τουσ 
-Να επιςκεφτοφν κάποιο ΜΜΕ και να 
ςυηθτιςουν πριν και μετά τθν 
επίςκεψι τουσ τθν εμπειρία τουσ και 
τισ γνϊςεισ που απζκτθςαν. 
- Να ςυντάξουν κείμενα που να 
φαίνεται θ διαφορά μεταξφ 
Ενθμζρωςθσ και Ρροπαγάνδασ. 
- Να αναηθτιςουν τθλεοπτικζσ 
παραγωγζσ και να τισ φζρουν προσ 
κριτικι ανάλυςθ του περιεχομζνουσ 
τουσ ςτθν τάξθ 
-Να καλζςουν ειδικοφσ από τα ΜΜΕ 
και κυρίωσ από το διαδίκτυο για να 
ςυηθτιςουν κριτικά μαηί τουσ. Τα 

βιβλιογραφία 
-Ανδριωτάκθσ Μανϊλθσ (2005) Η 
Πζμπτθ εξουςία, Εκδ. Νεφζλθ 
Μπζνετ Λανσ Ο. (1999) Ειδιςεισ, Η 
πολιτικι των Ψευδαιςκιςεων,  
εκδ.Δρομζασ 
Μάξουελ ΜακΚομπσ-Εινςτιντελ Ε. 
(1996) Τα Μζςα Μαηικισ 
Ενθμζρωςθσ και θ Διαμόρφωςθ 
τθσ Κοινισ Γνϊμθσ. εκδ. 
Καςτανιϊτθσ 
- Ραναγιωτοποφλου, ., επιμ., 
(1996), Η καταςκευι τθσ 
πραγματικότθτασ και τα Μζςα 
Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. Ρρακτικά 
Διεκνοφσ Συνεδρίου, Εκνικό και 
Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν. www.ekato.org/ 
πολφτιμεσ ςυμβουλζσ για τθν 
αςφαλι πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο. 
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πορίςματα από τθν ςυνάντθςι τουσ 
να τα δθμοςιεφςουν ςτθ ςχολικι 
εφθμερίδα ι το διαδίκτυο 

 
 

ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ για τθν Β Γυμναςίου 
 

Κζμα: Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (ΜΜΕ). Οργάνωςθ ατομικϊν και ομαδικϊν εργαςιϊν με ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ διαφορετικότθτασ των διαφθμιςτικϊν 
μθνυμάτων τθσ δεκαετίασ του ’70 με τα μθνφματα που διαχζονται από τα ΜΜΕ ςιμερα. Οι μακθτζσ κα αναλάβουν να ςυλλζξουν και να ταξινομιςουν 
διαφθμιςτικά μθνφματα από εφθμερίδεσ, περιοδικά, αφίςεσ, τθλεόραςθ, τα οποία μθνφματα κα αναφζρονται ςτο ίδιο κζμα π.χ τρόφιμα.  
Κεμελιϊδεισ διακεματικζσ ζννοιεσ. Επικοινωνία, Ομοιότθτεσ-Διαφορζσ, Μεταβολι. 
Ρροεκτάςεισ ςτθν Λςτορία, Ξζνεσ Γλϊςςεσ, Φυςικι Αγωγι. 
 
 
 

Η ιζτύς ηης παρούζης αρτίζει από ηο Στολικό Έηος 2011-2012. 

Η απόθαζη ασηή να δημοζιεσθεί ζηην Εθημερίδα ηης Κσβερνήζεως.  

 
 

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ  
 
 
 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΥΡΙΣΟΦΙΛΟΠΟΤΛΟΤ  
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