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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας 
 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. 
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ  

& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 

Μαρούσι, 19-9-2016 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου : 152319/Δ1 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr 
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Π. Αγγελόπουλος 

 Κ. Γκουνέλα 
Τηλέφωνο : 210 344 2248 

 

ΠΡΟΣ:1.Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης  

2. Προϊσταμένους Επιστημονικής & Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης Π.Ε. (μέσω των Περιφ. Δ/νσεων 

Εκπ/σης της χώρας) 

3. Σχολικούς Συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(μέσω των Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης της χώρας) 

4. Διευθυντές Π.Ε. της χώρας 

5. Διευθυντές, Προϊσταμένους & Διδακτικό 
Προσωπικό των Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολικών 
μονάδων (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε) 

 
ΚΟΙΝ.: Ι.Ε.Π. 

info@iep.edu.gr 
 

 

ΘΕΜΑ: « Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός και διαχείριση της διδακτέας ύλης για το μάθημα των 

Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο» 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τη με αριθμ. 35/8-09-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π και σε ό, τι αφορά στην 

αναδιάρθρωση, στον εξορθολογισμό και στη διαχείριση της διδακτέας ύλης για το μάθημα των Κοινωνικών 

Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο για το σχολικό έτος 2016-2017, ισχύουν τα κάτωθι: 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,  (Τάξεις: Ε΄ και  Στ΄) 

2. Ιστορία, (Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄) 

 
 

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  

Ε΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:info@iep.edu.gr
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1. Μετά από τη διαδικασία του εξορθολογισμού της ύλης, ο εκπαιδευτικός προσεγγίζει κριτικά τους 

διδακτικούς στόχους και τους προσαρμόζει στις ανάγκες της τάξης. Προτείνεται να δημιουργεί περιλήψεις, 

κατανοητούς ορισμούς κ.λπ., όπου είναι δυνατόν, ώστε με βάση αυτά ο μαθητής στη συνέχεια να 

συσχετίζει έννοιες και να προχωρά τη σκέψη του, κάνοντας συγχρόνως αναγωγές στην πράξη. Επιπλέον, ο 

εκπαιδευτικός προτείνεται να δημιουργεί και να διαθέτει στους μαθητές του «εκπαιδευτικό υλικό» (π.χ. 

για επίκαιρα θέματα) και να τους καθοδηγεί στην αναζήτηση κα επεξεργασία πηγών, υλικού κτλ. 

2. Ειδικότερα, είναι πολύ σημαντικό να υλοποιούνται προτεινόμενα σχέδια εργασίας καθώς έτσι, μέσα 

από ενεργητικές μεθόδους εμπλοκής των μαθητών, καλλιεργούνται οριζόντιες ικανότητες και 

πραγματοποιούνται πολλοί (και επικαιροποιημένοι) στόχοι σύμφωνα με τις θεματικές του Προγράμματος 

Σπουδών.  

3. Για τις επίκαιρες δραστηριότητες που προτείνονται, καθώς και για τα (προαιρετικά) σχέδια εργασίας, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί το παρακάτω πρόσθετο υλικό: 1. Νομοθετικό πλαίσιο ενηλικίωσης, 2. 

Νομοθεσία εθνικότητας και ιθαγένειας 3. Κείμενα και αποσπάσματα από ληξιαρχείο, 4. Αιτήματα που 

έχουν υποβληθεί από μετανάστες για επεξεργασία σε υπηρεσίες (μέσα από ιστοσελίδες), 5. Σύνταγμα της 

Ελλάδας, 6. Φωτογραφίες από τόπους λατρείας άλλων θρησκειών, 7. Συνθήκες για το περιβάλλον, 8. 

Διεθνής Αμνηστία, 9. Ελληνικό Συμβούλιο Προσφύγων, 10. Κείμενα για τη λειτουργία των σχολείων κατά 

το παρελθόν, 11. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, 12. Υλικό για εναλλακτικές μορφές ενέργειας, 13. 

Εγχειρίδια ανακύκλωσης. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  Α  

«ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ 

ΠΟΛΙΤΕΣ» 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ (ΒτΔ) σελ. 59-90). 

Α1.  ΠΟΥ ΑΝΗΚΩ - ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ Β’  ΕΝΟΤΗΤΑ  

Α2 .ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 

ΛΕΞΕΙΣ 

1 Στο τέλος του μαθήματος και μέσα από τις δραστηριότητες 

επιδιώκεται να έχουν αποσαφηνιστεί η έννοια και η 

σκοπιμότητα των τριών  τρόπων απόκτησης ιθαγένειας, 

δηλ: α) με γέννηση β) με πολιτογράφηση, γ) με υιοθεσία 

(<18 ετών). 

Επικαιροποιημένη Νομοθεσία περί ιθαγένειας. 

Έντυπα (χωρίς ονόματα) που σχετίζονται με το 

ζήτημα (π.χ. Ληξιαρχείου, πιστοποιητικά Δήμου, 

βεβαιώσεις σχολείου περί παρακολούθησης, 

αιτήσεις πολιτογράφησης, ερωτήσεις που 

υποβάλλονται κατά τη συνέντευξη της 

πολιτογράφησης (υπάρχουν στο διαδίκτυο),  

αιτήσεις υιοθεσίας κ.λπ.) 

Α3. ΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ 

ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

1 Προτείνεται να τονιστεί ότι κάθε άνθρωπος που ζει στην 

Ελλάδα, ανεξαρτήτως Ιθαγένειας, έχει διαφορετικές 

υποχρεώσεις και δικαιώματα. Σημαντικό λοιπόν είναι να 

γίνουν σαφείς (και προτείνεται να κατηγοριοποιηθούν σε 

πινακάκι) οι διαφορές δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του 

Έλληνα πολίτη (ο οποίος έχει την ελληνική Ιθαγένεια) και 

του αλλοδαπού πολίτη (π.χ. η Νάντια που είναι πολίτης 

Ουκρανίας και δεν έχει την ελληνική Ιθαγένεια), οι οποίοι 

όμως ζουν και εργάζονται και οι δύο στην Ελλάδα. 

 

 

 

Α5. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΟ ΕΘΝΟΣ  

- ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ  

Α6. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΕΣ 2 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι στο τέλος της Β΄ ενότητας του Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 



 

4 

 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΟΥ 

βιβλίου προτείνεται να υλοποιηθεί σχέδιο εργασίας με 

τίτλο: «Οι μαθητές αποτυπώνουν τα άρθρα της 

οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

με σχέδια. Σχολιάζουν με κείμενα το κάθε άρθρο»,  καλό 

είναι οι εκπαιδευτικοί να ευαισθητοποιήσουν ήδη τους 

μαθητές με στοιχεία από την παρούσα ενότητα (Α6). 

Βοηθητικά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν επιλεγμένα 

άρθρα από τη «Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού του 

1989» (Η Σύμβαση υπάρχει στο Βιβλίο του Δασκάλου σελ. 

79).   

Ανθρώπου  

Προτείνεται προαιρετικά η υλοποίηση της 

συγκεκριμένης δραστηριότητας με τίτλο:   

«Οι μαθητές αναζητούν στοιχεία και μελετούν την 

ιστορία της μετανάστευσης των Ελλήνων στην 

Ευρώπη και στην Αμερική. Αναλύουν τις αιτίες, τις 

συνθήκες, τα προβλήματα»  με τους παρακάτω 

ενδεικτικούς  στόχους και θεματικές:  

1. Κατανόηση της έννοιας «πατρίδα» και των 

διαφορετικών κρατών. 

2. Μελέτη παραδειγμάτων και μορφών διάκρισης 

ρατσισμού και ξενοφοβίας, και ανάδειξη των 

συνεπειών σε όσους είναι θύματα τέτοιων 

συμπεριφορών και εκδηλώσεων. 

3. Μελέτη των αιτιών μετανάστευσης των ανθρώπων 

(οικονομικά, πολιτικά). 

4. Ιστορία μετανάστευσης των Ελλήνων (σε Ευρώπη, 

Αμερική, Αυστραλία). 

 

Προτεινόμενο υλικό για τη δραστηριότητα: 

1. Σχετικά γεγονότα της επικαιρότητας σε έντυπα 

(εφημερίδες) ή τηλεόραση. 

2. Λογοτεχνικά κείμενα (π.χ. «Ο Νταβίντ δεν ήρθε για 

διακοπές» του Πάνου Χριστοδούλου) και παραμύθια 

που σχετίζονται με το θέμα αυτό. 

3. Πληροφορίες για διαφορετικές θρησκείες και 
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πολιτισμούς. 

4. Φωτογραφίες χώρων θρησκευτικής λατρείας. 

 

Α7. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗ 

ΜΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ 

2+1* *Προτεινόμενη «επίκαιρη» δραστηριότητα: Με τη βοήθεια 

του Σχεδίου πολιτικής προστασίας του σχολείου οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να υλοποιήσουν «επίκαιρη» 

δραστηριότητα για προβλήματα και τρόπους πρόληψης 

από φυσικές καταστροφές.  

 

Α8. ΤΙ ΕΜΑΘΑ ΩΣ 

ΤΩΡΑ 

1   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 8 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ (7+1 η επίκαιρη δραστηριότητα) 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ 

«ΕΧΟΥΜΕ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ» 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ (ΒτΔ) σελ. 59-90). 

Α1. ΠΟΥ ΑΝΗΚΩ 2 ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 

 

 

Προτεινόμενη προαιρετική δραστηριότητα για τον 

μαθητή «δημιουργικής γραφής», που μπορεί να 

ενταχθεί και να υλοποιηθεί σε αυτή την ενότητα: 

Τίτλος: Είσαι φίλος, γίνε μέλος  

Στόχος:  Ανάπτυξη του κριτικού κοινωνικού και 

πολιτικού γραμματισμού των παιδιών, ώστε να 

γίνουν οι αυριανοί δημοκρατικοί και ενεργοί πολίτες, 

μέσω των σχέσεών τους με τα μέλη της οικογένειας. 

Κατανόηση των τρόπους σύστασης ομάδων και τις 
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μορφές  της οικογένειας.  

Περιγραφή δραστηριότητας: Οι μαθητές 

διατυπώνουν γραπτώς τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους για την οικογένειά τους. Όποιο 

παιδί επιθυμεί περιγράφει/συστήνει την ομάδα 

αναφοράς του (όνομα, μορφή 

οικογένειας/σκέψεις/συμπεριφορές/συνήθειες/αξίες 

/προσδοκίες/συναισθήματα  ομάδας-οικογένειας). 

 

Β1.  ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 

ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΜΑΣ 

Β2. 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ 

 

 

1 

 

Τα κεφάλαια Β1 και Β2 προτείνεται να διδαχτούν μαζί σε 

μια διδακτική ώρα.  

Είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι μαθητές: α) τη διαφορά 

του «δικαιώματος» από το «προνόμιο» (έμφαση στο 

παράδειγμα της Ιωάννας και τη συμφωνία που είχε κάνει 

με τους γονείς της), β) το ότι το «δικαίωμα» και η 

«υποχρέωση» είναι αλληλοπροσδιοριζόμενα και 

ετεροκαθοριζόμενα. 

 

Β3. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ 

1+1* * Προτεινόμενη «επίκαιρη» δραστηριότητα:  

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει θέματα όπως: σχολική 

ζωή και δημοκρατικοί κανόνες (βία, επιθετικότητα, επίλυση 

προβλημάτων με ειρηνικές διαδικασίες), κοινωνικό ζήτημα 

οδικής ασφάλειας. 

Ενδεικτική περιγραφή:  

α) Συζήτηση για σχέση μαθητή με ενηλίκους – 

συνομηλίκους 

β) Επεξεργασία κανόνων λειτουργίας σχολείου. 

1. Κείμενα που αναφέρονται στον τρόπο λειτουργίας 

των σχολείων σε άλλες εποχές. 

2. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολείου. 

3. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. 
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γ) Έρευνα για το πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια στο 

σχολείο. 

δ) Πίνακες με επιτρεπόμενα και μη επιτρεπόμενα στο 

σχολείο. 

ε)  Οργάνωση συζητήσεων με επιχειρηματολογία: το να 

αναφέρεις μια επίθεση αποτελεί μορφή προδοσίας; 

στ) Επεξεργασία κανόνων Οδικής Κυκλοφορίας. Συζήτηση 

για τις τιμωρίες που πρέπει να επιβάλλονται στους 

παραβάτες. Επεξεργασία θεμάτων: αλκοόλ και οδήγηση, 

πώς συμπεριφέρομαι ως οδηγός και συνοδηγός. 

Συμπαρίσταμαι σε προβλήματα, σεβασμός στον πεζό. 

 

Β4.  ΤΙ ΕΜΑΘΑ ΩΣ 

ΤΩΡΑ 

1   

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:  

 

6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ  (5+1 η επίκαιρη 

δραστηριότητα) 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  Γ’ 

«ΖΟΥΜΕ ΣΤΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ (ΒτΔ) σελ. 59-90).  

Α5. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΟ ΕΘΝΟΣ 

2 ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ. 

1. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να δώσουν και 

περιγραφικούς  ορισμούς των εννοιών κράτος-έθνος- λαός 

και να τις συσχετίσουν μεταξύ τους.  

2. Να διευκρινιστεί τι εννοούμε ότι «ο ανώτερος νόμος 

Σύνταγμα της Ελλάδας 
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είναι το Σύνταγμα». Προτείνεται να τονιστεί η καθοριστική 

σημασία του Συντάγματος στη λειτουργία της δημοκρατίας 

και να γίνει σαφές ότι το Σύνταγμα προστατεύει από την 

αυθαίρετη εξουσία.  

Γ1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1 Προτείνεται να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η δημοκρατία 

είναι αλληλένδετη με το Σύνταγμα και ότι η κατάργηση του 

σημαίνει κατάλυση της δημοκρατίας 

 

Γ2. ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ 

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

1 1.Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να αναφερθούν στα 

συγκεκριμένα πρόσωπα που εκπροσωπούν τους θεσμούς 

(Π.τ.Δ., Πρωθυπουργός, πολιτικά κόμματα Βουλής κτλ.). 

2. Προτείνεται να δοθεί με ένα σαφές διάγραμμα πώς 

προκύπτουν η Βουλή, η κυβέρνηση και ο Π.τ.Δ. 

3.  Θεωρείται σημαντικό να πραγματοποιηθεί η 

δραστηριότητα των «εκλογών» στην τάξη, υπό την εποπτεία 

του εκπαιδευτικού, ώστε αυτή να έχει παιδαγωγική αξία . 

 

Γ3. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

1 Στο κεφάλαιο Γ3 προτείνεται να εξηγηθεί στους μαθητές 

(μέσω απλών διαγραμμάτων και παραδειγμάτων) μόνο ο 

τρόπος σχηματισμού και λειτουργίας του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου. 

 

 

Γ4. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΜΑΣ ΖΩΗ 

1   

Γ5. ΤΙ ΕΜΑΘΑ ΩΣ 

ΤΩΡΑ 

1   

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’ 

«ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ 

ΣΤΗ ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ (ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ (ΒτΔ) σελ. 59-90). 

Δ1. ΕΡΕΥΝΩ 

ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ 

1 Προτείνεται οι ομάδες των μαθητών να εργαστούν 

βιωματικά με παραδείγματα για εξάσκηση.  

 

Δ2. ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

1 Στο κεφάλαιο Δ2 προτείνεται να εξηγηθεί στους μαθητές 

(μέσω απλών διαγραμμάτων και παραδειγμάτων) μόνο ο 

τρόπος σχηματισμού και λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

 

Δ3. Ο ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑ 

1   

Δ4. ΤΙ ΕΜΑΘΑ ΩΣ 

ΤΩΡΑ 

1   

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ Δ’ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:   4  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το σύνολο των απαιτούμενων διδακτικών ωρών ανέρχεται στις 25 ώρες (23+2 οι επίκαιρες δραστηριότητες). Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί, στις 

διαθέσιμες υπόλοιπες 5 διδακτικές ώρες, μπορούν να υλοποιήσουν, κατά την κρίση τους, τα τρία σχέδια εργασίας που υπάρχουν στο Βιβλίο του 

Δασκάλου. Λόγω του εξορθολογισμού της ύλης και των αλλαγών που έχουν επέλθει στη σειρά των κεφαλαίων, η υλοποίηση των συγκεκριμένων σχεδίων 

προτείνεται να γίνει ως εξής: To 1o σχέδιο με τίτλο: «Οι ενεργοί πολίτες χτίζουν το αειφόρο σχολείο» (οδηγίες στη σελ. 50 στο Βιβλίο του Δασκάλου) να 

υλοποιηθεί με το τέλος της Α΄ ενότητας. Το 2ο και το 3ο Σχέδιο, με τίτλους «Ο ενεργός πολίτης συμμετέχει στην ανάπτυξη του τόπου του» (οδηγίες και 

υλικό δίνονται στη σελ. 52 του Β.τ.Δ. ) και «Οι πολίτες εκφράζονται συλλογικά στο Δήμο» (οδηγίες και υλικό δίνονται στη σελ. 55 του Β.τ.Δ.) αντίστοιχα, να 

υλοποιηθούν με το τέλος της  Δ΄ Ενότητας. 

 

 

 


