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Δηζαγσγή 
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Δηζαγσγή 
 
1. Ο ζθνπόο ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ 

Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ είλαη λα ππνζηεξίμεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη φζνπο εκπιέθνληαη 

πξαθηηθά ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

(εθεμήο EDC/HRE) – εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθψλ, ζπκβνχινπο, επηζεσξεηέο, ζπγγξαθείο ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ θαη επηκειεηέο. Δπηθεληξψλεηαη ζε βαζηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ EDC θαη ηελ HRE, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαθάησ: 

– Ποιεσ ικανότητεσ χρειάζεται να έχουν οι πολίτεσ για να ςυμμετέχουν ςτισ κοινότητέσ τουσ;   

– Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο EDC/HRE?  

– Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο EDC/HRE?  

– Ση ζεκαίλνπλ νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο EDC/HRE έθδνζεο;  

– Με πνην ηξφπν ζπλδέεηαη ε έλλνηα ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο κε ηελ EDC/HRE;  

– Γηαηί ε EDC/HRE δίλεη έκθαζε ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο;  

– Πσο κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα πξνεηνηκάζνπλ, λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ ηνπο ζηελ EDC/HRE; 

Σν εγρεηξίδην πξνζθέξεη ζρεηηθφ πιηθφ θαη εξγαιεία γηα λα θαιχςεη απηέο ηηο εξσηήζεηο. Γεδνκέλνπ φηη 

απηφ ην βηβιίν δελ είλαη κηα πξαγκαηεία πάλσ ζηελ EDC/HRE, επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα δηαβάζεη θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα θεθάιαηα θαη ηα πιηθά επηιεθηηθά. 

Σν εγρεηξίδην απηφ δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα πέληε απηήο ηεο EDC/HRE έθδνζεο. Σα βηβιία II-IV 

πεξηέρνπλ πεξηγξαθέο-κνληέια κηθξψλ project θαη καζεζηαθέο αιιεινπρίεο, ζρεδηαζκέλεο ζε γεληθέο 

γξακκέο σο αθνινπζίεο ηεζζάξσλ καζεκάησλ. Έλα ζχλνιν ελλέα βαζηθψλ ελλνηψλ ζέηεη ην πιαίζην γηα 

έλα ζπεηξνεηδέο πξφγξακκα ζπνπδψλ απφ ην δεκνηηθφ ζην γπκλάζην θαη ζην ιχθεην (απφ ηελ 

Πξσηνβάζκηα ζηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε). Σν βηβιίν V πξνζθέξεη πεξηγξαθέο-κνληέια ελλέα 

κηθξψλ project πάλσ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απφ ην λεπηαγσγείν κέρξη ην γπκλάζην. Σν βηβιίν VI 

πεξηέρεη κηα ζπιινγή απφ κνληέια γηα δηαδξαζηηθή θαη εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε. 

Σν κέξνο 1 απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζθηαγξαθεί ζπλνπηηθά ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

EDC/HRE ζην κέηξν πνπ είλαη ρξήζηκεο θαη νπζηαζηηθέο γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. Σν κέξνο 2 δίλεη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη εξγαιεία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο ησλ καζεηψλ. Σν κέξνο 3 πξνζθέξεη εξγαιεηνζήθεο γηα 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ζηελ EDC/HRE. Ο ρξήζηεο ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο απηέο νη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη εξγαιεία δελ παξέρνπλ κφλν ππνζηήξημε γηα ηελ EDC/ HRE, αιιά θαη γηα ηελ 

θαιή δηδαζθαιία γεληθφηεξα. 

2. Μηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο EDC/HRE 

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ ηίηιν ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ, Εθπαηδεπόκαζηε θαη εθπαηδεύνπκε γηα ηε 

Δεκνθξαηία, ν ζθνπφο ηεο EDC/HRE είλαη λα πξνεηνηκάζεη θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο ζηνπο 

ξφινπο ηνπο σο λένπο πνιίηεο γηα λα δηαδξακαηίζνπλ ελεξγφ ξφιν ζηηο θνηλσλίεο θαη ζηηο πνιηηηθέο ηνπο 

θνηλφηεηεο. Γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλφηεηα, νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ έλα 

επξχ θάζκα ηθαλνηήησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ γλψζε θαη θαηαλφεζε, ηερληθέο θαη κεζνδηθέο 

δεμηφηεηεο, αμίεο θαη ζηάζεηο φπσο ε αλεθηηθφηεηα θαη ε ππεπζπλφηεηα. 

«Ζ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ε εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα  

είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλεο θαη αιιεινυπνζηεξίδνληαη. Γηαθέξνπλ σο πξνο ην επίθεληξν θαη ην πεδίν θη 
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φρη πξνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξαθηηθέο. Ζ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε 

επηθεληξψλεηαη πξσηαξρηθά ζηα δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, ζε 

ζρέζε κε ηνλ πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, λνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ηνκέα ηεο θνηλσλίαο, ελψ ε 

εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αζρνιείηαη κε ην επξχηεξν θάζκα ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ζε θάζε πηπρή ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ».
2
 Χο εθ ηνχηνπ, ε 

EDC εζηηάδεη ζην ξφιν ησλ λεαξψλ πνιηηψλ ζηελ θνηλφηεηα, ελψ ε HRE εμεηάδεη ην άηνκν θαη ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπ, ηηο επηζπκίεο θαη αλάγθεο ηνπ, ηηο ειεπζεξίεο θαη ππνρξεψζεηο  ηνπ «κέζα απφ ην πξίζκα 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ». 

Ζ EDC/HRE δίλεη έκθαζε ζηνλ ελεξγφ ξφιν ησλ καζεηψλ σο λέσλ πνιηηψλ, θαη επηκέλεη ηδηαίηεξα ζην φηη 

πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο, αιιά θαη λα ηα εθηηκνχλ, θαη κέζσ 

ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ηάμε θαη ηελ πξαθηηθή εκπεηξία ηνπο ζηε ζρνιηθή δσή λα αηζζάλνληαη ζίγνπξνη λα 

ηα αζθήζνπλ. Απφ ηελ άπνςε απηή, ε EDC/HRE θάλεη έλα κεγάιν βήκα κπξνζηά ζε ζχγθξηζε κε έλα πην 

παξαδνζηαθφ θαη γλσζηνθεληξηθφ κνληέιν εθπαίδεπζεο γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, πνπ βαζίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ πξφζθηεζε γλψζεο. Ζ EDC/HRE απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο σο εηδηθνχο, δίλνληαο 

αμία ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

Ζ EDC/HRE πηνζεηεί κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Ζ απνζηνιή ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο EDC/HRE ζπλνςίδεηαη ζε ηξεηο αξρέο: 

– δηδαζθαιία “ζρεηηθά” κε ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα˙ 

– δηδαζθαιία “γηα” ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα˙ 

– δηδαζθαιία “κέζσ” ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

2.1 Γηδαζθαιία “ζρεηηθά” κε ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη κηα ζηέξεε θαηαλφεζε ηνπ ηη ζεκαίλεη δεκνθξαηία, πνηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

απνιακβάλνπλ, ζε πνηα έγγξαθα έρνπλ απηά ζεζπηζηεί, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά 

πξνζηαηεχνληαη θαη επηβάιινληαη. Χο λένη πνιίηεο, ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ πσο ιεηηνπξγεί ην ζχληαγκα 

ηεο παηξίδαο ηνπο σο έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα.  

2.2 Γηδαζθαιία “γηα” ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

Οη λεαξνί πνιίηεο ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ πψο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο θαη πψο λα αζθνχλ ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο: «Οη πνιίηεο πξέπεη λα καζαίλνπλ θαη λα μαλακαζαίλνπλ ηηο δεκνθξαηηθέο 

αμίεο θαη πξαθηηθέο γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηηο πηεζηηθέο πξνθιήζεηο ηεο θάζε γεληάο. Γηα λα γίλνπλ 

νινθιεξσκέλα θαη ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο, νη πνιίηεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνπιέςνπλ 

καδί γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ θνηλνχ θαινχ. Πξέπεη λα ζέβνληαη φιεο ηηο θσλέο, αθφκα θαη εθείλεο κε ηηο 

νπνίεο δηαθσλνχλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίζεκε πνιηηηθή δηαδηθαζία θαη λα θαιιηεξγνχλ ηηο ζπλήζεηεο 

θαη ηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη 

δξαζηεξηφηεηεο. Χο απνηέιεζκα, νη πνιίηεο αηζζάλνληαη ρξήζηκα θαη αλαγλσξηζκέλα κέιε ησλ 

θνηλνηήησλ ηνπο, ηθαλά λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη λα θάλνπλ ηε δηαθνξά ζηελ θνηλσλία».
3 

2.3 Γηδαζθαιία “κέζσ” ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη έλα ππνζηεξηθηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ. Υξεηάδνληαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα αζθνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο, φπσο ηελ ειεπζεξία ηεο 

ζθέςεο θαη ηεο έθθξαζεο. Υξεηάδνληαη επθαηξίεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, λα 

αζθνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Βαζίδνληαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα γηα ακνηβαίν ζεβαζκφ, αλεθηηθφηεηα, θαη εηξεληθή επίιπζε 

                                                      
2. πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, Καηαζηαηηθφο Υάξηεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε θαη ηελ Δθπαίδεπζε γηα 

ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, πνπ πηνζεηήζεθε ζην πιαίζην ηεο χζηαζεο CM/Rec (2010)7 ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ 

(www.coe.int/edc). 

3. Hartley M. and Huddleston T. (2009), School-Community-University Partnerships for a Sustainable Democracy: Education for 

Democratic Citizenship in Europe and the United States. EDC/HRE Pack, Tool 5, Council of Europe, Strasbourg, ζει. 8 

(www.coe.int/edc). 

http://www.coe.int/edc
http://www.coe.int/edc
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ηεο ζχγθξνπζεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ιεηηνπξγνχλ σο κηα 

παηδαγσγηθή θαηεπζπληήξηα γξακκή, ηφζν γηα ηελ EDC/HRE σο κάζεκα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ φζν θαη γηα ην ζρνιείν σο κηθξν-θνηλσλία.  

Ζ EDC/HRE απνηειεί κηα πξφθιεζε γηα ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα ζρνιεία. Σν παξφλ 

εγρεηξίδην πξνζθέξεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε φζνπο αζρνινχληαη ζηελ πξάμε κε δεηήκαηα ζρνιηθψλ  

κνλάδσλ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε γηα λα αληηκεησπίζνπλ απηή ηελ πξφθιεζε.  



 

 

Μέξνο 1 

Καηαλννύκε ηε δεκνθξαηία  

θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

 

Κεθάιαην 1  

Τη ζεκαίλνπλ νη έλλνηεο 

Κεθάιαην 2  

Τν θιεηδί γηα κηα δπλακηθή έλλνηα  ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιίηε 

  Κεθάιαην 3 

 Δθπαηδεπόκαζηε θαη εθπαηδεύνπκε γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα 

Κεθάιαην 4 

Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ιδηόηεηα ηνπ Πνιίηε  

θαη ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα – 

Έλα ζύληνκν ηζηνξηθό ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο 
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Ζ ηδέα γηα ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηελ εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα δελ είλαη θαηλνχξγηα. H εθπαίδεπζε γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε είλαη παξνχζα ζε δηάθνξεο 

Δπξσπατθέο ρψξεο εδψ θαη πνιιά ρξφληα θαη πινπνηείηαη κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

Απνηειείηαη θπξίσο, απφ ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ην πνιηηηθφ ζχζηεκα– δειαδή ην ζχληαγκα – 

ηεο ρψξαο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηππηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ην  αθνινπζνχκελν 

κνληέιν ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε είλαη παζεηηθφ θαη αλεπαξθέο. Ζ Ηδηφηεηα ηνπ 

Πνιίηε, γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ «ζπλεζηζκέλσλ»/απιψλ αλζξψπσλ ζπλίζηαηαη ζε ιίγν πεξηζζφηεξν απφ 

ηελ πξνζδνθία πσο ζα πξέπεη λα ππαθνχνπλ ζην λφκν θαη λα ςεθίδνπλ ζηηο δεκφζηεο εθινγέο. Απηέο νη 

ππνρξεψζεηο έρνπλ πξνβιεθζεί απφ ηα λνκηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα κέζα ζηα νπνία δηαβηνχλ νη 

πνιίηεο. Μεξηθέο ρψξεο έρνπλ επίζεο ζπκπεξηιάβεη ηελ εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο. ιν θαη πεξηζζφηεξν, εθπαηδεπηηθνί ζε φιε ηελ Δπξψπε απνθηνχλ 

επίγλσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηελ 

εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο, γεγνλφηα θαη αιιαγέο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε έρνπλ 

ακθηζβεηήζεη απηφ ην κνληέιν ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Απηά πεξηιακβάλνπλ: 

– εζληθέο ζπγθξνχζεηο θαη εζληθηζκφ˙ 

– παγθφζκηεο απεηιέο θαη αλαζθάιεηα˙ 

– αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο˙ 

– πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα˙ 

– κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ˙ 

– αλάδπζε λέσλ κνξθψλ –πξνεγνχκελα θαηαπηεζκέλσλ- ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ˙ 

– απαίηεζε γηα απμεκέλε αηνκηθή απηνλνκία θαη γηα λέεο κνξθέο ηζφηεηαο˙ 

– απνδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ˙ 

– δπζπηζηία απέλαληη ζηνπο παξαδνζηαθνχο πνιηηηθνχο ζεζκνχο, ηηο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπο 

πνιηηηθνχο εγέηεο˙ 

– απμαλφκελε αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε – πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή – ηφζν ζε 

πεξηθεξεηαθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Δλ φςεη πξνθιήζεσλ φπσο νη παξαπάλσ, έρεη θαηαζηεί ζαθέο πσο απαηηνχληαη λέα είδε πνιηηψλ: 

πνιίηεο νη νπνίνη δελ είλαη κφλν ελεκεξσκέλνη θαη θαηαλννχλ ηηο επίζεκεο ππνρξεψζεηο ηνπο σο πνιίηεο, 

αιιά επίζεο ελεξγνί – ηθαλνί λα ζπλεηζθέξνπλ ειεχζεξα ζηε δσή ηεο θνηλφηεηάο ηνπο, ηεο ρψξαο ηνπο 

θαη ηνπ επξχηεξνπ θφζκνπ, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά κε ηξφπνπο πνπ εθθξάδνπλ ηελ αηνκηθφηεηά ηνπο 

θαη βνεζνχλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 
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Κεθάιαην 1 

Τη ζεκαίλνπλ νη έλλνηεο 

 

1. Πνιηηηθή, δεκνθξαηία θαη δεκνθξαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε 

Ο ζηφρνο ηεο EDC/HRE, Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε θαη Δθπαίδεπζε γηα ηα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, είλαη λα θαηαζηήζεη ηθαλνχο λεαξνχο πνιίηεο θαη λα ηνπο ελζαξξχλεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο. Ο ζηφρνο ηεο δεκνθξαηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε αλαθέξεηαη ζε κηα 

έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο πνιηηηθήο. Ζ δεκνθξαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε παίδεη έλαλ ξφιν θιεηδί ζηελ 

EDC/ HRE, θαζψο πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο λα κάζνπλ πψο λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα θνηλφηεηα. 

Χο εθ ηνχηνπ, απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεη απηέο ηηο ηξεηο έλλνηεο, θαζψο είλαη  δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ  

EDC/HRE κε ηνλ ηξφπν πνπ απηή νξίδεηαη ζην παξφλ εγρεηξίδην. 

1.1 Πνιηηηθή 

1.1.1 Πνιηηηθή – παηρλίδη εμνπζίαο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ 

Οη αλαγλψζηεο εθεκεξίδσλ ή νη ηειεζεαηέο ησλ εηδήζεσλ ζα δηαπηζηψζνπλ πσο πνιιέο αλαθνξέο ησλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή εκπίπηνπλ ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο δχν θαηεγνξίεο: 

– Πνιηηηθνί επηηίζεληαη ζηνπο αληηπάινπο ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κπνξνχλ λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ 

αθεξαηφηεηα ησλ αληηπάισλ ηνπο ή ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο, ή λα 

αληηκεησπίδνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα. Απηή ε αληίιεςε ηεο πνιηηηθήο – σο «βξσκνδνπιεηά»-  

θάλεη νξηζκέλνπο αλζξψπνπο λα ζηξέθνληαη καθξηά κε απνζηξνθή.  

– Οη πνιηηηθνί ζπδεηνχλ ιχζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηιχζνπλ δχζθνια πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ρψξα ή ρψξεο ηνπο.  

Απηέο νη δχν θαηεγνξίεο πνιηηηθψλ γεγνλφησλ αληηζηνηρνχλ ζηνλ θιαζζηθφ νξηζκφ ηνπ Max Weber γηα ηελ 

πνιηηηθή: 

– Ζ πνιηηηθή είλαη κηα αλαδήηεζε θαη κηα πάιε γηα εμνπζία. Υσξίο εμνπζία, θαλέλαο πνιηηηθφο παίθηεο 

δελ κπνξεί λα επηηχρεη ηίπνηα. ηα δεκνθξαηηθά ζπζηήκαηα, νη πνιηηηθνί παίθηεο αληαγσλίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο γηα δεκφζηα απνδνρή θαη ππνζηήξημε ψζηε λα θεξδίζνπλ ηελ πιεηνςεθία. Χο εθ ηνχηνπ, 

κέξνο ηνπ παηρληδηνχ είλαη λα επηηίζεληαη ζηνπο αληηπάινπο, γηα παξάδεηγκα, ζε κηα πξνεθινγηθή 

εθζηξαηεία, γηα λα πξνζειθχζνπλ ςεθνθφξνπο θαη λέα κέιε ηνπ θφκκαηνο.  

– Ζ πνιηηηθή είλαη κηα αξγή “δηάλνημε νπψλ κέζα απφ ππθλέο ζαλίδεο, ηφζν κε πάζνο φζν θαη κε θαιή 

θξίζε/επζπθξηζία».
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Ζ κεηαθνξά αληηπξνζσπεχεη ηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Απηά ηα πξνβιήκαηα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ, θαζψο είλαη επείγνληα αιιά θαη επεξεάδνπλ ηελ 

θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο, θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη πνιχπινθα θαη δχζθνια. Ζ πνιηηηθή είλαη θάηη 

θαηεμνρήλ πξαθηηθφ θαη ζρεηηθφ κε ηελ θνηλσλία, θαη ε ζπδήηεζε πξέπεη λα θαηαιήγεη ζε απνθάζεηο. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε πνιηηηθή ζηα δεκνθξαηηθά πεξηβάιινληα απαηηεί πνιηηηθνχο παξάγνληεο πνπ λα κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο πνπ είλαη δχζθνιν λα ζπγρξνληζηνχλ. Ζ πάιε γηα ηελ εμνπζία 

απαηηεί κηα ραξηζκαηηθή κνξθή κε ξεηνξηθή δεηλφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα εμήγεζεο πνιχπινθσλ ζεκάησλ 

κε απιά ιφγηα. Ζ πξφθιεζε ηεο επίιπζεο κεγάισλ πξνβιεκάησλ ηφζν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φζν θαη ηνπ 

κέιινληφο καο, απαηηεί έλα πξφζσπν κε επηζηεκνληθή εηδίθεπζε, ππεπζπλφηεηα θαη αθεξαηφηεηα. 

1.1.2 Η πνιηηηθή ζηε δεκνθξαηία – κηα απαηηεηηθή δνπιεηά 

Φπζηθά, ζηνλ λνπ καο έξρνληαη αξρηθά πνιηηηθνί εγέηεο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ ηείλνπλ λα απνθιείνπλ ε κία ηελ άιιε. Τπάξρνπλ δηαθεθξηκέλα παξαδείγκαηα εγεηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηα άθξα – ν ιατθηζηήο θαη ν θαζεγεηήο. Ο έλαο ηείλεη λα κεηαηξέςεη ηελ πνιηηηθή ζε ζθελή 

παξάζηαζεο, ν άιινο ζε αίζνπζα δηαιέμεσλ. Ο πξψηνο κπνξεί λα θεξδίζεη ηηο εθινγέο αιιά ζα θάλεη 

ειάρηζηα γηα λα ζηεξίμεη ηελ θνηλσλία. Ο δεχηεξνο κπνξεί λα έρεη κεξηθέο θαιέο ηδέεο, αιιά κφλν ιίγνη ζα 

                                                      
4. Weber M. (1997), Politik als Beruf (Politics as a vocation), Reclam, Stuttgart, ζει. 82 (κεηάθξαζε ζηελ αγγιηθή ηνπ Peter  Krapf). 
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ηηο θαηαιάβνπλ. 

Χζηφζν, δελ είλαη κφλν νη πνιηηηθνί εγέηεο θαη νη θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ απηφ ην 

δίιεκκα, αιιά θαη θάζε πνιίηεο πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ πνιηηηθή. ε έλα δεκφζην ρψξν, ν 

ρξφλνο νκηιίαο είλαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλνο, θαη αληίθηππν ζα έρνπλ κφλν νη νκηιεηέο ησλ νπνίσλ ην 

κήλπκα είλαη ζαθέο θαη εχθνια θαηαλνεηφ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα δηαπηζηψζνπλ πσο ππάξρνπλ 

παξαιιειηζκνί πνπ εθπιήζζνπλ αλάκεζα ζηε δεκφζηα επηθνηλσλία θαη ηελ επηθνηλσλία ζην ζρνιείν – ε 

έιιεηςε επαξθνχο ρξφλνπ, ε αλαγθαηφηεηα γηα ζαθήλεηα θαη απινχζηεπζε, θαζψο επίζεο θαη ε ηθαλφηεηα 

ρεηξηζκνχ ηεο πνιππινθφηεηαο. 

Ζ άζθεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ – φπσο ε ειεπζεξία ηεο ζθέςεο θαη ηνπ ιφγνπ, ε ζπκκεηνρή ζε 

εθινγέο – είλαη επνκέλσο έλα απαηηεηηθφ έξγν γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, φρη κφλν γηα ηνπο πνιηηηθνχο 

αξρεγνχο. ηελ EDC/HRE, νη λένη άλζξσπνη ιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ζε δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο 

ηθαλνηήησλ θαη ηελ ελζάξξπλζε πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκφζηεο ζπδεηήζεηο θαη ζε ιήςε 

απνθάζεσλ. Χο κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, νη καζεηέο καζαίλνπλ πψο λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα 

θνηλσλία πνπ δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

1.1.3 Τν κνληέιν ηνπ θύθινπ ηεο πνιηηηθήο: ε πνιηηηθή σο δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ ζε 

κηα θνηλόηεηα  

 

 

Τν κνληέιν ηνπ θύθινπ ηεο πνιηηηθήο είλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ πνιηηηθώλ δηαδηθαζηώλ ιήςεο 

απνθάζεσλ. Έηζη, εζηηάδεη θπξίσο ζε κία πηπρή ηνπ νξηζκνύ ηνπ Max Weber γηα ηελ πνιηηηθή, ηελ “αξγή δηάλνημε νπώλ κέζα από ηηο 

παρηέο ζαλίδεο”. 

Ζ πνιηηηθή εθιακβάλεηαη σο κηα δηαδηθαζία νξηζκνχ πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ ζε κηα ακθηιεγφκελε 

δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο δηάηαμεο ησλ ζεκάησλ, θαη ηφζν ζηνλ νξηζκφ ελφο πνιηηηθνχ πξνβιήκαηνο 

φζν θαη ζηνλ απνθιεηζκφ άιισλ ζπκθεξφλησλ απφ ηε δηάηαμε ησλ ζεκάησλ, εκπιέθεηαη έλα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν εμνπζίαο. Σν κνληέιν δίλεη κηα ηδαληθή πεξηγξαθή ησλ επφκελσλ ζηαδίσλ ηεο πνιηηηθήο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ: ηε ζπδήηεζε, ηελ απφθαζε θαη ηελ εθαξκνγή ιχζεσλ. Ζ θνηλή γλψκε 

θαη νη αληηδξάζεηο απφ πξφζσπα θαη νκάδεο ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα ζίγνληαη δείρλνπλ αλ νη ιχζεηο 

ζα εμππεξεηήζνπλ ην ζθνπφ ηνπο θαη ζα γίλνπλ απνδεθηέο. Μεηνλφηεηεο ή νκάδεο αδχλακεο λα 

πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο ηα νπνία έρνπλ απνξξηθζεί αλακέλεηαη λα εθθξάζνπλ ηε δηακαξηπξία 

θαη ηελ θξηηηθή ηνπο. Αλ ε πξνζπάζεηα λα ιπζεί έλα πξφβιεκα έρεη πεηχρεη (ή έρεη ραξαθηεξηζηεί 

επηηπρεκέλε), ν θχθινο ηεο πνιηηηθήο ηειεηψλεη. Αλ απνηχρεη, ν θχθινο μαλαξρίδεη. ε νξηζκέλεο 
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πεξηπηψζεηο, κηα ιχζε ζε έλα πξφβιεκα δεκηνπξγεί λέα πξνβιήκαηα ηα νπνία ζα πξέπεη ηψξα λα 

αληηκεησπηζζνχλ ζε έλα λέν θχθιν πνιηηηθήο. 

Σν κνληέιν ηνπ θχθινπ ηεο πνιηηηθήο ππνγξακκίδεη ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο πνιηηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ 

ζε δεκνθξαηηθά ζπζηήκαηα, θαζψο επίζεο θαη ηε δεκνθξαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε: 

– Τπάξρεη κηα επξηζηηθή έλλνηα ησλ πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηνπ θνηλνχ θαινχ. Καλείο δελ είλαη ζε 

ζέζε λα θαζνξίζεη εθ ησλ πξνηέξσλ πνην είλαη ην θνηλφ θαιφ. Σα θφκκαηα, νη νκάδεο θαη ηα άηνκα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία πξέπεη λα ην βξνπλ θαη ζπλήζσο ζπκθσλνχλ ζε ζπκβηβαζκφ. 

– Γηεμάγεηαη αληαγσληζηηθφο θαζνξηζκφο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. ηηο πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο, ηα 

πνιηηηθά επηρεηξήκαηα ζπλδένληαη ζπρλά κε ζπκθέξνληα. 

– Ζ ζπκκεηνρή είλαη αηειήο ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, κε νξηζκέλα άηνκα θαη νκάδεο λα έρνπλ 

ζπζηεκαηηθά κηθξφηεξε πξφζβαζε ζηελ εμνπζία θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν απαηηεί πξνζνρή  ζηελ αχμεζε πξφζβαζεο ησλ ιηγφηεξν ηζρπξψλ. 

– Ζ πνιηηηθή ιήςε απνθάζεσλ είλαη κηα ζπιινγηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηελ απνπζία παηθηψλ πνπ 

είλαη παληνγλψζηεο (φπσο εγέηεο ή θφκκαηα κε ζσηεξηνινγηθέο ηδενινγίεο). Απηφ ππαηλίζζεηαη κηα 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή έλλνηα ηνπ θνηλνχ θαινχ: ην θνηλφ θαιφ είλαη απηφ πνπ ε πιεηνςεθία ζεσξεί πσο 

είλαη ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή.  

– Τπάξρεη κηα ηζρπξή επηξξνή ηεο θνηλήο γλψκεο θαη θάιπςε απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο –ε επθαηξία γηα 

ηνπο πνιίηεο θαη ηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ λα παξεκβαίλνπλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ. 

Ο θχθινο ηεο πνιηηηθήο είλαη έλα κνληέιν – έλα ζρέδην πνπ ιεηηνπξγεί φπσο έλαο ράξηεο ζηε γεσγξαθία. 

Παξνπζηάδεη πνιιά, θαη δηαηππψλεη κηα ινγηθή θαηαλφεζεο. Χο εθ ηνχηνπ ηα κνληέια ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπρλά ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζηελ επηζηήκε, θαζψο ρσξίο απηά ζα θαηαλννχζακε πνιχ ιίγα 

ζηνλ πνιχπινθν θφζκν καο.  

Πνηέ δελ ζεσξνχκε πσο ν ράξηεο αληηθαζηζηά ην ηνπίν πνπ ζπκβνιίδεη – έλαο ράξηεο δείρλεη πνιιά, 

αιιά κφλν επεηδή παξαιείπεη πνιιά. Έλαο ράξηεο πνπ ζα έδεηρλε ηα πάληα ζα ήηαλ πνιχ πνιχπινθνο  

γηα λα ηνλ θαηαλνήζεη ν νπνηνζδήπνηε. Σν ίδην ηζρχεη θαη κε κνληέια φπσο ν θχθινο ηεο πνιηηηθήο. Γελ 

ζα πξέπεη ην κνληέιν απηφ λα εθιακβάλεηαη ιαλζαζκέλα σο πξαγκαηηθφηεηα. Δζηηάδεη ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ – ηελ αξγή “δηάλνημε νπψλ κέζα απφ ππθλέο ζαλίδεο” – αιιά δίλεη 

ιηγφηεξε πξνζνρή ζηε δεχηεξε δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο θαηά ηνλ νξηζκφ ηνπ Max Weber, ηελ αλαδήηεζε 

θαη πάιε γηα εμνπζία θαη επηξξνή. 

ηα δεκνθξαηηθά ζπζηήκαηα, νη δχν δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο ζπλδένληαη: νη θνξείο ιήςεο πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ παιεχνπλ κε δχζθνια πξνβιήκαηα, θαη παιεχνπλ θαη κεηαμχ ηνπο σο πνιηηηθνί αληίπαινη. 

ην κνληέιν ηνπ θχθινπ ηεο πνιηηηθήο, ην ζηάδην ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο δηάηαμεο ζεκάησλ δείρλεη πσο 

απηέο νη δχν δηαζηάζεηο πάλε καδί. Σν λα εληαρζεί ε θαηαλφεζε ελφο πνιηηηθνχ πξνβιήκαηνο ζηε δηάηαμε 

ζεκάησλ είλαη δήηεκα εμνπζίαο θαη επηξξνήο.  

Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα. Μία νκάδα ππνζηεξίδεη, «ε θνξνινγία είλαη πνιχ πςειή, θαζψο 

απνζαξξχλεη ηνπο επελδπηέο,» ελψ κηα δεχηεξε ηζρπξίδεηαη πσο, «ε θνξνινγία είλαη πνιχ ρακειή, 

θαζψο ε εθπαίδεπζε θαη ε δεκφζηα αζθάιηζε ππνρξεκαηνδνηνχληαη». Τπάξρνπλ ζπκθέξνληα θαη 

βαζηθέο πνιηηηθέο πξννπηηθέο πίζσ απφ ηνλ θάζε νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θνξνινγίαο, θαη νη ιχζεηο 

πνπ ζπλεπάγνληαη δείρλνπλ πξνο αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο: κείσζε ηεο θνξνινγίαο γηα ηα πςειφηεξα 

εηζνδήκαηα – ή αχμεζε. Ο πξψηνο νξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη λενθηιειεχζεξνο, ν δεχηεξνο είλαη 

ζνζηαιδεκνθξαηηθφο. 

Οη πνιίηεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη ηνπο δχν. Σν κνληέιν ηνπ θχθινπ ηεο πνιηηηθήο είλαη έλα εξγαιείν 

πνπ βνεζάεη ηνπο πνιίηεο λα εληνπίδνπλ θαη λα θξίλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θνξέσλ ιήςεο πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ λα ιχζνπλ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. 

1.2 Γεκνθξαηία 

1.2.1 Βαζηθέο αξρέο 

ην πεξίθεκν απφζπαζκα ηνπ Abraham Lincoln (1863), δεκνθξαηία είλαη «ε θπβέξλεζε ηνπ ιανχ, από 

ην ιαφ, γηα ην ιαφ»: νη ηξεηο νξηζκνί κπνξεί λα εξκελεπηνχλ σο εμήο; 

– «ηνπ»: ε εμνπζία πξνέξρεηαη απφ ην ιαφ – ιαφο είλαη ε θπξίαξρε δχλακε πνπ αζθεί εμνπζία ή δίλεη 
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ηελ εληνιή γηα ηελ άζθεζή ηεο, θαη νπνηνζδήπνηε είλαη κέξνο ηεο εμνπζίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ππεχζπλνο απφ ην ιαφ 

– «απφ»: ε εμνπζία αζθείηαη είηε κέζσ εθιεγκέλσλ αληηπξνζψπσλ ή απεπζείαο απφ ηνπο πνιίηεο 

– «γηα»: ε εμνπζία αζθείηαη γηα λα εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανχ, δειαδή, ην θνηλφ θαιφ. 

Απηνί νη νξηζκνί κπνξεί λα γίλνπλ θαηαλνεηνί θαη λα ζπλδεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Πνιηηηθνί 

ζηνραζηέο ζηελ παξάδνζε ηνπ Rousseau επηκέλνπλ ζηελ άκεζε εμνπζία απφ ηνπο πνιίηεο (ηαχηηζε ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηνπ θπβεξλσκέλνπ). Ο ιαφο απνθαζίδεη γηα ηα πάληα θαη δελ δεζκεχεηαη απφ θαλελφο 

είδνπο λφκν. Πνιηηηθνί ζηνραζηέο ζηελ παξάδνζε ηνπ Locke ηνλίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζε κηα πινπξαιηζηηθή θνηλσλία. Μέζα ζε έλα ζπληαγκαηηθφ πιαίζην, πξέπεη 

λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα απφθαζε πνπ εμππεξεηεί ην θνηλφ θαιφ. 

Αλεμάξηεηα απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν ππάξρεη κηα δεκνθξαηηθή παξάδνζε ζε κηα ρψξα θαη 

πψο απηή έρεη εμειηρηεί, δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη δεδνκέλε ε παξάδνζε απηή. ε θάζε ρψξα, ε 

δεκνθξαηία θαη ε βαζηθή θαηαλφεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πξέπεη κφληκα λα αλαπηχζζνληαη γηα 

λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο θάζε επφκελεο γεληάο. Καη θάζε γεληά πξέπεη λα 

εθπαηδεχεηαη ζηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

1.2.2 Η δεκνθξαηία σο έλα πνιηηηθό ζύζηεκα 

Βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζχγρξνλεο ζπληαγκαηηθήο δεκνθξαηίαο πεξηιακβάλνπλ: 

– έλα ζχληαγκα, ζπλήζσο ζε γξαπηή κνξθή, πνπ ζέηεη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δεκνθξαηία θαη πνπ ζε 

νξηζκέλεο ρψξεο πξνζηαηεχεηαη απφ έλα αλεμάξηεην, αλψηαην δηθαζηήξην. Tα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

φρη ζπλήζσο φια, πξνζηαηεχνληαη σο πνιηηηθά δηθαηψκαηα; 

– ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αλαθέξνληαη ζην ζχληαγκα θαη ζηε ζπλέρεηα παξαπέκπνληαη ζε πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα φπσο θαηνρπξψλνληαη ζπληαγκαηηθά. Οη θπβεξλήζεηο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ζπκβάζεηο γηα 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ππνρξεψλνληαη λα ππνζηεξίδνπλ ην εχξνο ησλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ 

επηθπξψζεη, αλεμάξηεηα απφ ην αλ αλαθέξνληαη ή φρη ξεηά ζην ζχληαγκα.  

– ε λνκηθή ηζφηεηα φισλ ησλ πνιηηψλ: φινη νη πνιίηεο πξνζηαηεχνληαη ηζφηηκα απφ ηνλ λφκν κέζσ ηεο 

αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο θαη πξέπεη λα εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηνλ 

λφκν.  

– θαζνιηθή ςεθνθνξία: απηφ δίλεη ζηνπο ελήιηθνπο πνιίηεο, άληξεο θαη γπλαίθεο, ην δηθαίσκα ςήθνπ γηα 

θφκκαηα θαη/ή ππνςήθηνπο  ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο. Δπηπιένλ, νξηζκέλα ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ 

δεκνςήθηζκα, δειαδή, ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ λα παίξλνπλ απνθάζεηο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα 

κε άκεζε ςεθνθνξία. 

– νη πνιίηεο απνιακβάλνπλ αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζε έλα επξχ θάζκα 

ηξφπσλ ζπκκεηνρήο. Απηφ πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο απφ ινγνθξηζία θαη 

θξαηηθφ έιεγρν, ηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, ηεο έθθξαζεο θαη ηεο εηξεληθήο ζπλάζξνηζεο, θαη ην 

δηθαίσκα ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο λα ελεξγνχλ ειεχζεξα. 

– πινπξαιηζκφο θαη αληαγσληζκφο ζπκθεξφλησλ θαη πνιηηηθψλ ζηφρσλ: πνιίηεο θαη νκάδεο πνιηηψλ 

κπνξνχλ λα ηδξχνπλ ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε θφκκαηα ή νκάδεο ζπκθεξφλησλ (ιφκππ), κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο, θ.ιπ. γηα λα πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο ή ηνπο πνιηηηθνχο ηνπο ζηφρνπο. Τπάξρεη 

αληαγσληζκφο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη άληζε θαηαλνκή εμνπζίαο θαη επθαηξηψλ γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπο; 

– θνηλνβνχιην: ην ζψκα ησλ εθιεγκέλσλ αληηπξνζψπσλ έρεη ηε δχλακε ηεο λνκνζεζίαο, δειαδή, λα 

ςεθίδεη λφκνπο πνπ είλαη γεληθά δεζκεπηηθνί. Ζ εμνπζία ηνπ θνηλνβνπιίνπ ζηεξίδεηαη ζηε βνχιεζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ ςεθνθφξσλ. Αλ ε πιεηνςεθία ζε έλα θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα κεηαηνπίδεηαη απφ 

θάπνηεο εθινγέο ζηηο επφκελεο, κηα λέα θπβέξλεζε αλαιακβάλεη θαζήθνληα. ε πξνεδξηθά ζπζηήκαηα 

ν επηθεθαιήο ηεο θπβέξλεζεο, ν Πξφεδξνο, εθιέγεηαη ρσξηζηά κε άκεζε ςεθνθνξία. 

– ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο: ε πιεηνςεθία απνθαζίδεη, ε κεηνςεθία πξέπεη λα απνδερηεί ηελ απφθαζε. 

Σα ζπληάγκαηα θαζνξίδνπλ φξηα γηα ηνλ θαλφλα ηεο πιεηνςεθίαο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα 

θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηνλνηήησλ. Ζ απαηηνχκελε απαξηία γηα ηελ πιεηνςεθία κπνξεί λα πνηθίιεη, 
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αλάινγα κε ην ζέκα – γηα παξάδεηγκα, ηα δχν-ηξίηα γηα ηξνπνπνηήζεηο ζην ζχληαγκα. 

– έιεγρνη θαη ηζνξξνπίεο: νη δεκνθξαηίεο ζπλδπάδνπλ δχν αξρέο: ε εμνπζία ηεο άζθεζεο βίαο 

ελαπφθεηηαη ζην θξάηνο, θαηαιήγνληαο ζε έλαλ «αθνπιηζκφ ησλ πνιηηψλ».
5
 Χζηφζν, γηα λα 

απνθεπρζεί λα κεηαηξαπεί ε δχλακε ηεο βίαο ζε απηαξρηθή ή δηθηαηνξηθή θπβέξλεζε, φια ηα 

δεκνθξαηηθά ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ειέγρνπο θαη ηζνξξνπίεο. Σν θιαζζηθφ κνληέιν ρσξίδεη ηηο 

θξαηηθέο εμνπζίεο ζε λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή, θαη δηθαζηηθή (νξηδφληηα δηάζηαζε). Πνιιά ζπζηήκαηα 

ιακβάλνπλ θη άιιεο πξνθπιάμεηο: έλα ζχζηεκα δχν ζσκάησλ γηα ηε λνκνζεζία, θαη νκνζπνλδηαθή ή 

θαληνληαθή απηνλνκία, πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα πξφζζεηε θάζεηε δηάζηαζε ειέγρσλ θαη ηζνξξνπηψλ 

(φπσο ζηελ Διβεηία, ηηο ΖΠΑ ή ηε Γεξκαλία). 

– πξνζσξηλή εμνπζία: έλα επηπιένλ κέζν ειέγρνπ ηεο εμνπζίαο είλαη ε παξαρψξεζε ηεο εμνπζίαο γηα 

έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κφλν. Κάζε εθινγέο έρνπλ απηφ ην απνηέιεζκα, θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε, φπσο ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ, ν νπνίνο πξέπεη λα παξαηηεζεί κεηά απφ δχν ηεηξαεηείο ζεηείεο ζηελ 

θπβέξλεζε. ηελ αξραία Ρψκε, νη χπαηνη δηνξηδφληνπζαλ δηαδνρηθά, θαη απνρσξνχζαλ απφ ηελ 

εμνπζία κεηά απφ έλα ρξφλν. 

1.2.3 Μηα παξαλόεζε ζε ζρέζε κε ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηε δεκνθξαηία 

Ζ δεκνθξαηία βαζίδεηαη ζηα πξφηππα θαη ηηο αξρέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Μεξηθέο θνξέο ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ελλννχληαη ιαλζαζκέλα σο έλα ζχζηεκα ζην νπνίν ην άηνκν απνιακβάλεη πιήξε 

ειεπζεξία. Χζηφζν, απηφ δελ ηζρχεη. 

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αλαγλσξίδνπλ αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίεο, νη νπνίεο είλαη 

ζπλπθαζκέλεο κε ηελ αλζξψπηλε θχζε. Χζηφζν, απηά ηα δηθαηψκαηα δελ είλαη απφιπηα. Σα δηθαηψκαηα 

ησλ άιισλ πξέπεη επίζεο λα γίλνληαη ζεβαζηά, θαη κεξηθέο θνξέο ζα ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

δηθαησκάησλ. Οη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο βνεζάλε λα δεκηνπξγεζνχλ δηεξγαζίεο πνπ δηεπθνιχλνπλ  ηελ 

ειεπζεξία ησλ αλζξψπσλ, αιιά ζέηνπλ επίζεο απαξαίηεηα φξηα. ε έλα κάζεκα EDC/HRE, γηα 

παξάδεηγκα, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπδήηεζε. Γηα λα έρνπλ φινη νη καζεηέο ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηε 

γλψκε ηνπο, ν ρξφλνο νκηιίαο είλαη ειεγρφκελνο, ίζσο κε αξθεηά απζηεξφ ηξφπν. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, 

ηίζεληαη πεξηνξηζκνί ζηνλ ρξφλν νκηιίαο ζηηο θνηλνβνπιεπηηθέο ζπδεηήζεηο ή ζηηο ηειενπηηθέο εθπνκπέο. 

Πνιινί θαλφλεο ηνπ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία κεηαθίλεζήο καο: φξηα 

ηαρχηεηαο ζηελ πφιε, ην λα πξέπεη λα ζηακαηάκε φηαλ ηα θαλάξηα είλαη θφθθηλα, θ.ιπ. Πξνθαλψο νη 

θαλφλεο απηνί ππάξρνπλ γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηε δσή θαη ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. 

Ζ δεκνθξαηία δίλεη πεξηζζφηεξε ειεπζεξία ζηνπο αλζξψπνπο, ηφζν σο ζχλνια φζν θαη σο άηνκα, απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο– ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο ε ειεπζεξία απηή ηίζεηαη εληφο 

ελφο πιαηζίνπ ηάμεο, δειαδή, ζε έλα ζεζκηθφ πιαίζην, θαη εθαξκφδεηαη σο ηέηνηα. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

θαιά, ε δεκνθξαηία βαζίδεηαη ζε έλα ηζρπξφ θξάηνο ην νπνίν αζθεί ην θξάηνο δηθαίνπ θαη επηηπγράλεη 

έλαλ απνδεθηφ βαζκφ δηαλεκεηηθήο δηθαηνζχλεο. Έλα αδχλακν θξάηνο, ή αδχλακν θξάηνο δηθαίνπ, 

ζεκαίλεη πσο ε θπβέξλεζε δελ είλαη ηθαλή λα εθηειέζεη ην ζπληαγκαηηθφ ηεο πιαίζην θαη ηνπο λφκνπο. 

1.2.4 Γπλαηά ζεκεία θαη αδπλακίεο  

ε γεληθέο γξακκέο, νη δηάθνξνη ηχπνη δεκνθξαηίαο κνηξάδνληαη θάπνηα δπλαηά ζεκεία αιιά θαη 

αδπλακίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαθάησ. 

α.  Γπλαηά ζεκεία ησλ δεκνθξαηηώλ 

– Ζ δεκνθξαηία παξέρεη έλα πιαίζην θαη ηα κέζα γηα κηα πνιηηηζκέλε, κε-βίαηε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. Ζ 

δπλακηθή ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηεο πνιπθσλίαο ππνζηεξίδεη ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

– Οη δεκνθξαηίεο είλαη «ηζρπξνί εηξεληζηέο» – ηφζν ζηηο θνηλσλίεο ηνπο φζν θαη ζηε δηεζλή πνιηηηθή. 

– Ζ δεκνθξαηία είλαη ην κφλν ζχζηεκα πνπ δηεπθνιχλεη ηηο αιιαγέο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ρσξίο λα 

αιιάδεη ην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο.  

– Οη δεκνθξαηίεο είλαη θνηλφηεηεο κάζεζεο πνπ κπνξνχλ λα δερηνχλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ αλζξψπηλα 

                                                      
5. Τπάξρεη έλα αμηνζεκείσην παξάδεηγκα ζην νπνίν ε αξρή ηνπ αθνπιηζκνχ ησλ πνιηηψλ έρεη ηξνπνπνηεζεί, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

ΖΠΑ. 
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ιάζε. Σν θνηλφ θαιφ νξίδεηαη κέζα απφ δηαπξαγκάηεπζε θαη δελ επηβάιιεηαη απφ κηα απηαξρηθή 

εμνπζία. 

– Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα εληζρχνπλ ηηο δεκνθξαηίεο παξέρνληαο έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηηο 

πνιηηηθέο δηεξγαζίεο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Με ηελ επηθχξσζε ζπκβάζεσλ γηα 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, κηα θπβέξλεζε κπνξεί λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ «ππνζρέζεηο» πξνο ηνπο 

πνιίηεο ηεο, ππνζρέζεηο πνπ δηαηεξνχλ πξνζσπηθέο ειεπζεξίεο θαη άιια δηθαηψκαηα. 

β. Πξνβιήκαηα θαη αδπλακίεο 

– Κφκκαηα θαη πνιηηηθνί έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπζηάδνπλ καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο γηα ηελ εθινγηθή 

επηηπρία. Οη δεκνθξαηίεο δεκηνπξγνχλ θίλεηξα γηα ηε ράξαμε θνληφθζαικεο πνιηηηθήο, γηα 

παξάδεηγκα, ζε βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο ή ησλ επφκελσλ γελεψλ (ε ινγηθή ηνπ "λα μεκπεξδεχσ 

θνπηζά ζηξαβά"). 

– Κπβέξλεζε γηα ηνλ ιαφ είλαη θπβέξλεζε εληφο ησλ νξίσλ ηνπ έζλνπο–θξάηνπο. Γηαξθψο απμαλφκελε 

παγθφζκηα αιιειεμάξηεζε, φπσο ζε νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο εμειίμεηο,  πεξηνξίδεη ην πεδίν 

επηξξνήο ηεο δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ ζε έλα έζλνο- θξάηνο.  

1.2.5 Σπκπεξάζκαηα 

Οη δεκνθξαηίεο εμαξηψληαη απφ ηνπο πνιίηεο φζνλ αθνξά ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα πιενλεθηήκαηα ησλ 

δεκνθξαηηψλ μεδηπιψλνληαη θαη νη αδπλακίεο ηνπο δηαηεξνχληαη ππφ έιεγρν. Οη δεκνθξαηίεο είλαη 

απαηηεηηθά ζπζηήκαηα, θαη εμαξηψληαη απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ππνζηήξημε ησλ πνιηηψλ ηνπο– κηα 

ζηάζε ελεκεξσκέλεο θαη θξηηηθήο αθνζίσζεο. πσο ην έζεζε ν Winston Churchill (1947), «Ζ δεκνθξαηία 

είλαη ε ρεηξφηεξε κνξθή δηαθπβέξλεζεο εθηφο απφ φιεο ηηο άιιεο κνξθέο πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί απφ 

θαηξφ ζε θαηξφ».   

Σφζν ζε εδξαησκέλα φζν θαη ζε λεαξά δεκνθξαηηθά θξάηε, ε EDC/HRE ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ 

πνιηηηθή θνπιηνχξα ζηελ νπνία πξέπεη λα είλαη ξηδσκέλεο νη δεκνθξαηίεο γηα λα επηβηψζνπλ θαη 

αλαπηπρζνχλ. 

1.3 Γεκνθξαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε 

1.3.1 Τν ζρνιείν – κηα κηθξν-δεκνθξαηία;  

Ζ EDC/HRE βαζίδεηαη ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο δηδαζθαιίαο ζρεηηθά, κέζσ, θαη γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζην ζρνιείν. Σν ζρνιείν ζεσξείηαη κηα κηθξν-θνηλφηεηα, κηα «εκβξπτθή θνηλσλία»
6
 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ επίζεκνπο θαλνληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο, δηεξγαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, θαη ην 

πιέγκα ησλ ζρέζεσλ πνπ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.  

Πξέπεη ινηπφλ ην ζρνιείν λα εθιακβάλεηαη σο κηα κηθξνγξαθία δεκνθξαηίαο; Μηα καηηά ζηε ιίζηα δείρλεη 

πσο ηα ζρνιεία δελ είλαη κηθξά θξάηε, ζηα νπνία δηεμάγνληαη εθινγέο, νη εθπαηδεπηηθνί ζεζπίδνπλ φπσο νη 

θπβεξλήζεηο, νη δηεπζπληέο κνηάδνπλ κε πξνέδξνπο, θ.ιπ. Χο εθ ηνχηνπ ην εξψηεκα κπνξεί λα 

απνξξηθζεί σο ξεηνξηθφ. Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα ζρνιεία ινηπφλ γηα ηελ EDC/HRE? 

1.3.2 Γεκνθξαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε: ηέζζεξηο βαζηθνί ηνκείο, ηξία θξηηήξηα πξνόδνπ 

Ζ Elisabeth Bäckman θαη ν Bernard Trafford, δηεπζπληέο ζηε νπεδία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη 

ζπγγξαθείο ηνπ εγρεηξηδίνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο «Γεκνθξαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε»
7
 έρνπλ 

εξεπλήζεη απηφ ην εξψηεκα ζε βάζνο. Σα ζρνιεία, ππνζηεξίδνπλ, απαηηνχλ ηφζν δηαρείξηζε φζν θαη 

δηνίθεζε. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζρνιείνπ είλαη ε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ – γηα παξάδεηγκα, ε πινπνίεζε ησλ 

λνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ, θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή 

θαη ησλ καζεηψλ είλαη ηεξαξρηθή, βαζηζκέλε ζηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ ηάμε. Ζ ζρνιηθή δηνίθεζε, απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, αληαλαθιά ηε δπλακηθή ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Σα ζρνιεία πξέπεη 

λα αιιειεπηδξνχλ κε δηάθνξνπο εηαίξνπο θαη ελδηαθεξφκελα κέξε εθηφο ζρνιείνπ, θαη λα δίλνπλ 

απαληήζεηο ζε πξνβιήκαηα θαη πξνθιήζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ. Δδψ, φια ηα κέιε ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πξσηίζησο ησλ καζεηψλ, έρνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν. Σα κέιε ηεο θνηλφηεηαο αιιειεπηδξνχλ θαη δηαπξαγκαηεχνληαη, αζθνχλ πίεζε, παίξλνπλ 

                                                      
6. Βι. Dewey J. (2007), The School and Society, Cosimo, New York, ζει. 32. 

7. Bäckman E. and Trafford B. (2007), Democratic Governance of Schools, Council of Europe, Strasbourg. 
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καδί απνθάζεηο. Καλείο εηαίξνο δελ έρεη πιήξε έιεγρν πάλσ ζηνλ άιιν.
8
 

Οη Bäckman θαη Trafford πξνηείλνπλ ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο δεκνθξαηηθήο ζρνιηθήο δηνίθεζεο: 

– δηνίθεζε, εγεζία θαη δεκφζηα ινγνδνζία, 

– εθπαίδεπζε κε επίθεληξν ηηο αμίεο, 

– ζπλεξγαζία, επηθνηλσλία θαη ζπκκεηνρή: αληαγσληζηηθφηεηα θαη απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ ζρνιείνπ, 

– καζεηηθή πεηζαξρία. 

Οη Bäckman θαη Trafford εθαξκφδνπλ ηξία θξηηήξηα, βαζηζκέλα ζηηο ηξεηο αξρέο ηεο EDC/HRE ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, γηα ηε κέηξεζε ηεο πξνφδνπ ζε απηνχο ηνπο βαζηθνχο ηνκείο: 

– δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο,  

– ελεξγή ζπκκεηνρή,  

– αμία ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. 

1.3.3 Γηδάζθνληαο ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα κέζα από δεκνθξαηηθή ζρνιηθή 

δηνίθεζε  

Οη Bäckman θαη Trafford παξέρνπλ κηα ιεπηνκεξή ζεηξά εξγαιείσλ γηα λα κπνξνχλ ηφζν λα δηδαρηνχλ 

φζν θαη λα γίλνπλ βίσκα ε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε νιφθιεξν ην ζρνιείν. Οη καζεηέο 

βηψλνπλ ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ζην ζρνιείν, αιιά ηα ζρνιεία παξακέλνπλ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, 

θαη δελ κεηαηξέπνληαη ζε επίδνμα κίλη-θξάηε, αλ θαη είλαη κίλη-θνηλσλίεο.                 

 

                                                      
8. Bäckman E. and Trafford B. (2007), Democratic Governance of Schools, Council of Europe, Strasbourg, ζει. 9. 
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2. Τα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ θαη ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε9 

Σα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ πξνζηαηεχνληαη δηεμνδηθά απφ έλα επξχ ζχλνιν απφ δηεζλή θαη πεξηθεξεηαθά 

φξγαλα πνπ θαιχπηνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ην αλζξσπηζηηθφ θαη πξνζθπγηθφ δίθαην. Σα παηδηά 

επσθεινχληαη απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζην επξχηεξν δηεζλέο δίθαην. Δπηπιένλ, έρεη 

δεκηνπξγεζεί έλαο αξηζκφο εμεηδηθεπκέλσλ κέζσλ γηα λα ρνξεγεί  πξφζζεηε πξνζηαζία ζηα παηδηά ιφγσ 

ησλ ηδηαίηεξα ηξσηψλ ζεκείσλ ηνπο θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ απηά έρνπλ γηα ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγηνχο αλάπηπμεο θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ κειψλ ηεο.   

Ζ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ («ε χκβαζε») πεξηιακβάλεη πνιιέο δηαηάμεηο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Πξσηφθνιιν 1, Άξζξν 2, ην 

«δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε». Χζηφζν, ην θχξην πιαίζην γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ απνηειεί ε 

χκβαζε ηνπ 1989 ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (CRC). Απηή ήηαλ ε πξψηε 

ζχκβαζε πνπ αθνξνχζε εηδηθά ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαη ζεκαηνδφηεζε κηα ζεκαληηθή ζηξνθή ζηνλ 

ηξφπν ζθέςεο πξνο κηα «πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηα δηθαηψκαηα», ε νπνία θαζηζηά ηηο θπβεξλήζεηο 

λνκηθά ππεχζπλεο γηα ηελ απνηπρία λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. Ζ CRC δεκηνχξγεζε 

κηα λέα αληίιεςε γηα ηα παηδηά σο θνξείο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηάιιεισλ γηα ηελ ειηθία ηνπο 

θη φρη σο ηδηνθηεζία ησλ γνλέσλ ηνπο ή αλήκπνξνπο απνδέθηεο θηιαλζξσπίαο.  

Σα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ θαιχπηνπλ θάζε πηπρή ηεο δσήο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ θαη κπνξνχλ 

λα θαηαλεκεζνχλ ζηηο παξαθάησ θχξηεο θαηεγνξίεο: 

– δηθαηψκαηα επηβίσζεο: ην δηθαίσκα ζηε δσή θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ (γηα 

παξάδεηγκα, επαξθέο επίπεδν δηαβίσζεο, ζηέγε, δηαηξνθή, ηαηξηθή πεξίζαιςε), 

– δηθαηψκαηα αλάπηπμεο: δηθαηψκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα εθκεηαιιεπηνχλ ζην έπαθξν ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο (γηα παξάδεηγκα εθπαίδεπζε, παηρλίδη θαη αλαςπρή, πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη ειεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο), 

– δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο: δηθαηψκαηα πνπ επηηξέπνπλ ζηα παηδηά θαη ηνπο έθεβνπο λα έρνπλ ελεξγφ 

ξφιν ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο (γηα παξάδεηγκα, ε ειεπζεξία λα εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο, λα έρνπλ ιφγν 

ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δσή ηνπο, λα εληάζζνληαη ζε νκίινπο), 

– δηθαηψκαηα πξνζηαζίαο: δηθαηψκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

εθήβσλ απφ θάζε κνξθή θαθνπνίεζεο, εγθαηάιεηςεο θαη εθκεηάιιεπζεο (γηα παξάδεηγκα, εηδηθή 

κέξηκλα γηα παηδηά πξφζθπγεο θαη πξνζηαζία απφ ηε ζπκκεηνρή ζε έλνπιεο ζπγθξνχζεηο, ηελ παηδηθή 

εξγαζία, ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, ηα βαζαληζηήξηα θαη ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ). 

Ζ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ηφζν αλζξψπηλν δηθαίσκα φζν θαη απαξαίηεην κέζν γηα ηελ επίηεπμε άιισλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη κηα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηα 

δηθαηψκαηα ζα είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηε βαζηθή απνζηνιή ηνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο γηα φινπο. 

Σν Άξζξν26 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (UDHR) νξίδεη: 

(1) Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα παξέρεηαη δσξεάλ, ηνπιάρηζηνλ 

ζηε ζηνηρεηψδε θαη βαζηθή βαζκίδα ηεο. Ζ ζηνηρεηψδεο εθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ ηερληθή 

θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη γηα φινπο. Ζ πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε 

παηδεία πξέπεη λα είλαη αλνηθηή ζε φινπο, ππφ ίζνπο φξνπο, αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο.  

(2) Ζ εθπαίδεπζε πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειηαθψλ ειεπζεξηψλ. 

Πξέπεη λα πξνάγεη ηελ θαηαλφεζε, ηελ αλεθηηθφηεηα θαη ηε θηιία αλάκεζα ζε φια ηα έζλε θαη ζε 

φιεο ηηο θπιέο θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, θαη λα επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο.  

                                                      
9. πγγξαθέαο: Felisa Tibbitts (2009). Remarks of Felisa Tibbitts, prepared for the Council of Europe‟s Evaluation Conference of the 

European Year of Citizenship through Education, 27-28 April 2006, Sinaia, Romania. 
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(3) Οη γνλείο έρνπλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ην δηθαίσκα λα επηιέγνπλ ην είδνο ηεο παηδείαο πνπ ζα δνζεί 

ζηα παηδηά ηνπο.  

Χο επέθηαζε νξηζκέλσλ ηδεψλ πνπ πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Αλζξψπνπ, ην Άξζξν28 ηεο χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ νξίδεη 

ηελ εθπαίδεπζε σο δηθαίσκα θαη ην Άξζξν 29 αλαθέξεη πσο ε εθπαίδεπζε πξέπεη λα βνεζάεη ην παηδί 

ζηελ αλάπηπμε ηεο «… πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ πιεξέζηεξε δπλαηή αλάπηπμε ησλ 

ραξηζκάησλ ηνπ θαη ησλ ζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ».
10

 

Σφζν ε CRC φζν θαη ε UDHR αλαγλσξίδνπλ πσο έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε 

θαιιηέξγεηα ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο. Βέβαηα, γηα λα 

θαηαλνήζεη θαλείο πξαγκαηηθά θαη λα πξνσζήζεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πξέπεη λα ηα βηψζεη ζε 

ζρέζε κε ηνπο άιινπο. Απηφ ζεκαίλεη πσο δελ πξέπεη θαλείο κφλν λα καζαίλεη ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, αιιά λα δεη επίζεο κέζα ζε απηά θαη κέζσ απηψλ. Έηζη κηα εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

βαζίδεηαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (human rights-based approach, εθεμήο HRBA) πεξηιακβάλεη ηελ 

επθαηξία λα κάζεη θαη λα αζθήζεη ν καζεηήο ζηελ ηάμε ηηο αμίεο θαη ην πιαίζην ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. Σα ζρνιεία πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ζηελ πξάμε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ επηθεληξψλνληαη 

ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ησλ παηδηψλ. 

Σν δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα ην αζθνχλ θαη λα ην απνιακβάλνπλ φινη – αλεμάξηεηα απφ 

πξνζσπηθέο ηθαλφηεηέο, θπιή, εζληθή θαηαγσγή, ζξεζθεία, ππεθνφηεηα, θχιν, ζεμνπαιηθέο πξνηηκήζεηο, 

θνηλσληθή ηάμε, ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ηαπηφηεηαο. Δπηπιένλ, κηα ηέηνηα εθπαίδεπζε - φπσο 

νξίδεηαη απφ ηελ CRC - πξέπεη λα είλαη δνκεκέλε θαηά ηξφπν πνπ λα ζέβεηαη ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα 

ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ. 

Μηα βαζηθή αξρή πνπ έρεη θεληξηθή ζεκαζία ηφζν γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ φζν θαη γηα ηελ HRBA 

είλαη ε αξρή ηεο κε δηάθξηζεο. ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο νη επηπηψζεηο είλαη πνιιαπιέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε πνηνηηθή εθπαίδεπζε, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο 

επάισηεο ή πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο. 

Ζ πξσηνβνπιία Σρνιεία Φηιηθά πξνο ην Παηδί ηεο UNESCO θαη ε HRBA (εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

βαζίδεηαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα) ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ ηε CRC κέζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη κέζσ 

απηήο. Γηα λα κπνξέζνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ HRBA ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε πεξηζζφηεξα γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ζθέςε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε. Μαο αλαγθάδεη λα ζέζνπκε εξσηήκαηα φπσο: 

– Πνηνη δελ ιακβάλνπλ εθπαίδεπζε; Πνχ βξίζθνληαη, θαη γηαηί απνθιείνληαη; 

– Πνηνο πξέπεη λα θάλεη ηη γηα λα πξνζηαηεχζεη, πξνσζήζεη θαη εθπιεξψζεη ην δηθαίσκα γηα 

εθπαίδεπζε; 

– Πνηαλνχ ηθαλφηεηα, θαη ζε ηη, ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζεί γηα λα εμαζθαιηζηεί ην δηθαίσκα ζηελ 

εθπαίδεπζε;  

– Πνηνο πξέπεη λα θάλεη ηη γηα λα εμαζθαιηζηεί απηφ ην δηθαίσκα θαη πσο κπνξνχλ ζπλεξγαζίεο λα 

βνεζήζνπλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία;  

 

Αξρή 1. Ρεηέο ζρέζεηο κε ηα δηθαηψκαηα 

Δξσηήκαηα γηα εκάο: πλδένληαη ξεηά νη εθπαηδεπηηθέο καο πξνζπάζεηεο κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα; 

Πεξηιακβάλνπλ απηέο νη πξνζπάζεηεο ην πιήξεο θάζκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ; Σα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ δηεξεπλεζεί ζε βάζνο ζπλδένληαη κε ηηο αλάγθεο θαη ηα δεηήκαηα ζηηο θνηλφηεηέο 

καο, ή κπνξνχλ λα γίλνπλ ηέηνηεο ζπλδέζεηο; Δίκαζηε πξφζπκνη λα πξνρσξήζνπκε πέξα απφ ηελ 

πξνζσπηθή καο «δψλε άλεζεο» γηα λα ζπλδέζνπκε ηελ εξγαζία καο κε ηηο αμίεο ησλ αλζξσπίλσλ 

                                                      
10. Γηα ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε γίλεηαη αλαθνξά ζε πνιπάξηζκα θείκελα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ζε άιια πεξί  αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα (Άξζξν 14) 

θαη ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (Άξζξα 28 θαη 29). Άιιεο βαζηθέο δηαθεξχμεηο, γεληθέο παξαηεξήζεηο θαη θείκελα 

έρνπλ θάλεη εθηελείο αλαθνξέο ζην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο ε Παγθφζκηα Γηαθήξπμε γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ινπο (World 

Declaration on Education for All) (Άξζξα I, III, IV, VI, VII), ην Πιαίζην Γξάζεο ηνπ Νηαθάξ (Dakar Framework for Action), θαη ε 

Δθπαίδεπζε γηα ινπο (Education for All). 
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δηθαησκάησλ; 

Αξρή 2. Λνγνδνζία  

ζνη απφ εκάο είλαη εθπξφζσπνη ηεο θπβέξλεζεο ή εξγάδνληαη γηα ην θξάηνο ζεσξνχκε ηνπο εαπηνχο 

καο ππεχζπλνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα; Με πνηνπο ηξφπνπο 

είκαζηε ππφινγνη; Πψο κπνξνχλ ηα παηδηά θαη νη θεδεκφλεο ηνπο λα δηαζθαιίζνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

ινγνδνζία; 

Αξρή 3. Δλδπλάκσζε θαη ζπκκεηνρή 

Αο ζθεθηνχκε γηα κηα ζηηγκή εθείλνπο γηα ηνπο νπνίνπο αηζζαλφκαζηε ππεχζπλνη φζνλ αθνξά ηε 

δηαζθάιηζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Έρνπκε ελζσκαηψζεη ηηο ηδέεο φισλ απηψλ 

πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο; Πνηνη είλαη απφληεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπλεδξηάζεσλ ιήςεο απνθάζεσλ, θαη νη νπνίνη έρνπλ ζπκθέξνληα ζηελ θνπβέληα καο; Αλ δελ 

βξίζθνληαη εδψ, ή δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο, πσο κπνξνχκε λα ηνπο βάινπκε ζηελ θνπβέληα καο; 

Πψο κπνξνχκε λα δηεπθνιχλνπκε ηηο απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην πφηε, πψο, πνηνο θαη ηη, ζε  ζρέζε κε 

ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα; 

Αξρή 4. Απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη πξνζνρή ζηηο επάισηεο νκάδεο 

Σέινο, θαη ζε ζρέζε κε ην ηειεπηαίν ζεκείν, πνηεο είλαη νη νκάδεο πνπ είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ απηή ηε 

ζηηγκή λα επσθειεζνχλ απφ εθπαηδεπηηθά καο πξνγξάκκαηα, θαη πψο κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπο; Αθξηβψο νη νκάδεο ησλ νπνίσλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα  

θαηαπαηνχληαη θαζεκεξηλά - νη πεξηζσξηνπνηεκέλνη, νη επάισηνη, φζνη πθίζηαληαη δηαθξίζεηο –είλαη απηνί 

πνπ ζα σθειεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο καο πξνζπάζεηεο. Πψο κπνξνχκε λα ηνπο 

εληνπίζνπκε, λα ηνπο πξνζεγγίζνπκε, θαη λα δεκηνπξγήζνπκε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ λα είλαη 

πξαγκαηηθά ζεκαληηθά γη 'απηνχο; 
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Κεθάιαην 2 

Τν θιεηδί γηα κηα δπλακηθή έλλνηα ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιίηε
11

 

 
1. Πξνθιήζεηο ζην παξαδνζηαθό κνληέιν ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιίηε  

Απφ ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, δηάθνξεο δηαδηθαζίεο εθζπγρξνληζκνχ πνπ δηακφξθσζαλ ηελ ηζηνξία 

καο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ (βι. πίλαθα παξαθάησ) έρνπλ επηηαρπλζεί θαη εληαζεί, 

απνθηψληαο κηα λέα πνηφηεηα. Σα γεγνλφηα πνπ έρνπλ ζπκβεί θαη νη αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

φιε ηελ Δπξψπε ακθηζβεηνχλ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε: 

– Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ θαη νη αληαγσληζηηθέο νηθνλνκίεο ηεο αγνξάο έθεξαλ έλα 

πςειφηεξν επίπεδν θνηλσληθήο πξφλνηαο ζε πνιινχο αλζξψπνπο ζε πνιιέο ρψξεο - αιιά φρη ζε 

φινπο. Σα θελά ηεο άληζεο θαηαλνκήο κεηαμχ πινχζησλ θαη θησρψλ έρνπλ απμεζεί, ηφζν εληφο φζν 

θαη κεηαμχ ησλ θνηλσληψλ, απεηιψληαο ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ.  

– Ο αληαγσληζκφο νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο ζε κφληκε βάζε γηα λα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα κηα δηαξθή δηαδηθαζία θαηλνηνκίαο, 

πνπ επεξεάδεη άκεζα πξντφληα, ηερλνινγίεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο, θαη έκκεζα νιφθιεξν ηνλ ηξφπν 

δσήο καο. Ο Joseph Schumpeter νλφκαζε απηή ηε κφληκε δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο «δεκηνπξγηθή 

θαηαζηξνθή».
12

 Ζ κεηακφξθσζε νιφθιεξσλ νηθνλνκηψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο έλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο δεκηνπξγηθήο θαηαζηξνθήο.  

– Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη δεκηνπξγήζεη αχμεζε ηεο επεκεξίαο, αιιά θαη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Ζ αχμεζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ CO2 θαζηζηνχλ φιν θαη πην δχζθνιε θαη 

δαπαλεξή  ηελ απνηξνπή ή ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο.  

– Οη λέεο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο έρνπλ παξάζρεη λένπο ηξφπνπο γηα λα 

απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ αληαιιαγή θαη ηε ιήςε πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηελ παξνρή 

ςπραγσγίαο, γηα λα αλαθέξνπκε κφλν κεξηθνχο. Ενχκε ζε έλαλ πνιηηηζκφ ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, 

θαη ν γξακκαηηζκφο ζηα κέζα (κηληηαθφο γξακκαηηζκφο) – ην πψο λα ρξεζηκνπνηνχκε ηα λέα κέζα, 

ηφζν γηα ηελ παξαγσγή φζν θαη ηε ιήςε κελπκάησλ - έρεη γίλεη κηα ζηνηρεηψδεο δεμηφηεηα, φπσο ε 

αλάγλσζε θαη ε γξαθή.  

– Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηα επηηεχγκαηα ηεο ζχγρξνλεο ηαηξηθήο, ν πιεζπζκφο ζε πνιιέο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο γεξλάεη, ελψ αλαπηχζζεηαη ζηνλ θφζκν ζην ζχλνιφ ηνπ. Καη νη δχν εμειίμεηο 

δεκηνπξγνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα γηα ηνλ 21ν αηψλα.  

– Σα έζλε έρνπλ ην δηθαίσκα ζηελ εζληθή θπξηαξρία θαη ηνλ απηνθαζνξηζκφ. κσο, ε έλλνηα ησλ εζλψλ 

είλαη ηφζν πεξηεθηηθή φζν θαη απνθιεηζηηθή. Απφ ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, έρνπκε δεη ηελ 

εκθάληζε λέσλ κνξθψλ -πξψελ θαηεζηαικέλσλ- ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ.  

– Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη ζπλήζσο εθθνζκηθεπκέλεο, πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο. Ζ κεηαλάζηεπζε 

ζηελ Δπξψπε - ηδίσο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο - ζπλέβαιε ζε απηή ηελ εμέιημε. Οη 

πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο είλαη πην δπλακηθέο θαη παξαγσγηθέο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη πην απαηηεηηθέο 

απφ ηελ άπνςε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο γηα ηελ έληαμε ησλ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο, 

αμίεο, ελδηαθέξνληα, θαη θνηλσληθή θαη εζλνηηθή θαηαγσγή.  

– Ζ δεκνθξαηία πξνζθέξεη ηηο θαιχηεξεο πηζαλφηεηεο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ απηέο νη πξνθιήζεηο, 

θαζψο θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίιπζε απηψλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ απφ απνιπηαξρηθή 

δηαθπβέξλεζε ζα παξαιείςεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηελ πνιχπινθε πξαγκαηηθφηεηα ηεο θνηλσλίαο, ηελ 

                                                      
11. Βαζηζκέλν ζην: Huddleston T. (2004), Tool on Teacher Training for Education for Democratic Citizenship and Human Rights 

Education, Council of Europe, Strasbourg, ζζ. 9f., αλαζεσξεκέλν απφ ηνλ Peter Krapf. 

12. SchumpeterJ.(1942,2008),Capitalism, Socialism and Democracy, Harper and Brothers, New York, p.83. 
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νηθνλνκία, ην πεξηβάιινλ, ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, θ.ιπ., ζε εζληθφ, πφζν κάιινλ ζε ππεξεζληθφ 

επίπεδν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δεκνθξαηία “ζηέθεηαη” θαη “πέθηεη” κε ηε δέζκεπζε ηεο ίζεο 

ζπκκεηνρήο. ζν πην πνιχπινθνο γίλεηαη ν θφζκνο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην κέιινλ καο, 

ηφζν πην δχζθνιν είλαη γηα ηνλ «απιφ πνιίηε» λα θαηαλνήζεη θαη λα ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ. Ζ δπζπηζηία απέλαληη ζηνπο παξαδνζηαθνχο πνιηηηθνχο ζεζκνχο, ηηο κνξθέο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπο πνιηηηθνχο εγέηεο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζην αίζζεκα ηνπ λα κέλεη θαλείο εθηφο 

θαη λα κελ αθνχγεηαη. Ζ δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη επηζθαιή έξγα, θαη ε 

επηβίσζή ηνπο εμαξηάηαη απφ ην αλ ε θιεξνλνκηά ηνπο κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί ζηε λεφηεξε γεληά.   

Απηέο νη γξακκέο ηεο αλάπηπμεο κπνξνχλ κφλν ελ ζπληνκία λα ζθηαγξαθεζνχλ εδψ. Δίλαη δηαδηθαζίεο 

θηηαγκέλεο απφ ηνλ άλζξσπν, φρη θπζηθέο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, θαη ακνηβαία επεξεάδνπλ 

θαη εληζρχνπλ ε κία ηελ άιιε. Δπεηδή έρνπλ «θαηαζθεπαζηεί», κπνξνχλ επίζεο λα επεξεαζηνχλ θαη λα 

αιιάμνπλ ζηελ θαηεχζπλζε θαη ην απνηέιεζκά ηνπο, αιιά φρη θαη ζηελ πνιππινθφηεηά ηνπο.   

 

Δθζπγρξνληζκόο 

Ο εθζπγρξνληζκφο είλαη κηα θνηλσληνινγηθή θαηεγνξία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πνιπδηάζηαηε 

δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο. Έρεη απμεζεί ζε ηαρχηεηα, ζε εχξνο θαη πνιππινθφηεηα θαηά ηηο 

δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αιιά ζε κηα ηζηνξηθή πξννπηηθή, νη πεγέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ ηε 

Μεηαξξχζκηζε, ηελ εθεχξεζε ηεο ηππνγξαθίαο, ηελ επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ηελ αγγιηθή, 

ακεξηθαληθή θαη γαιιηθή επαλάζηαζε, θαη ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε. Ο εθζπγρξνληζκφο έρεη 

αιιάμεη θπξηνιεθηηθά θάζε πηπρή ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο: πψο 

δνπιεχνπκε θαη ηη αθξηβψο θάλνπκε εθεί, πνχ δνχκε, πψο θαη πφζν ζπρλά ηαμηδεχνπκε, ην επίπεδφ 

καο θαη ηελ θαηαλνκή ηεο επεκεξίαο, ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε, ηελ ηερλνινγία, ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρνπκε ή δελ έρνπκε, θαη ην 

πψο παίξλνπκε κέξνο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ πνιηηηθή. 

Ο εθζπγρξνληζκφο είλαη κηα ακθίζεκε δηαδηθαζία, αιιά δελ κπνξνχκε λα ηελ απνθχγνπκε, είλαη ε 

«κνίξα» καο, γηα θαιφ ή γηα θαθφ. Οη επηζηήκνλεο θαη νη θηιφζνθνη έρνπλ ακθηιεγφκελεο απφςεηο σο 

πξνο ην αλ ν εθζπγρξνληζκφο κπνξεί, ζην ζχλνιφ ηνπ, λα ζεσξεζεί έλα βάξνο ή κηα επινγία. Δκείο 

θξίλνπκε ηνλ εθζπγρξνληζκφ σο πξφθιεζε πνπ ελέρεη ηφζν θηλδχλνπο φζν θαη επθαηξίεο. Οη 

πξνθιήζεηο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ γηα λα ηεζνχλ νη θίλδπλνη ππφ έιεγρν. 

Γηα πνιινχο αλζξψπνπο ζε πνιιέο θνηλσλίεο, ν εθζπγρξνληζκφο δεκηνπξγεί ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

επθαηξίεο γηα λα απνιακβάλνπλ έλα πςειφηεξν επίπεδν επεκεξίαο θαη ειεπζεξίαο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη πνιίηεο θαη νη εγέηεο ηνπο αληηκεησπίδνπλ πςειφηεξεο απαηηήζεηο γηα λα κείλνπλ 

ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηα απμαλφκελα ξίζθα θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

εθζπγρξνληζκνχ. 

Ζ εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν ζην λα εθνδηαζηνχλ ηα άηνκα κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα επηηχρνπλ κηα ζεηηθή ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο αχμεζεο ησλ θεξδψλ θαη ησλ 

απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ. 

Δλ φςεη πξνθιήζεσλ φπσο απηέο, έρεη θαηαζηεί ζαθέο φηη απαηηνχληαη λέεο κνξθέο πνιηηψλ: νη πνιίηεο 

πξέπεη φρη κφλν λα ελεκεξψλνληαη θαη λα θαηαλννχλ ηηο επίζεκεο ππνρξεψζεηο ηνπο σο πνιίηεο, αιιά ζα 

πξέπεη επίζεο λα είλαη ελεξγνί - ηθαλνί θαη πξφζπκνη λα ζπκβάινπλ ζηε δσή ηεο θνηλφηεηά ηνπο, ηεο 

ρψξαο ηνπο θαη ηνπ επξχηεξνπ θφζκνπ, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά κε ηξφπνπο πνπ εθθξάδνπλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη βνεζνχλ ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ 

απαηηεί ηζρπξέο θνηλσλίεο, κε ηθαλνχο – θαη σο εθ ηνχηνπ, επαξθψο εθπαηδεπκέλνπο - εγέηεο θαη πνιίηεο.  

Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη αηζηφδνμνη. Πηζηεχνπλ φηη κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, νη λένη, αιιά θαη νη δηα βίνπ 

καζεηέο, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη ηα κέζα γηα λα επεξεάζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

θνηλνηήησλ ηνπο θαη ηνλ πιαλήηε. Ο ελεξγφο πνιίηεο, φκσο, εληζρχεηαη θαιχηεξα απφ ηε καζεηνθεληξηθή 

δηδαζθαιία, αληί ηεο δηδαζθαιίαο πνπ εζηηάδεη ζηελ απνζηήζηζε θαη ηελ παζεηηθή κάζεζε. 
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1.1 Έλα λέν είδνο πνιίηε απαηηεί έλα λέν είδνο εθπαίδεπζεο 

Μνληέια πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζε κεραληθή, παπαγαιίζηηθε κάζεζε θαη πεξηνξίδνληαη απιά ζε 

εληνιέο είλαη αλεπαξθή γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ελεξγνχ, ελεκεξσκέλνπ θαη ππεχζπλνπ πνιίηε πνπ 

απαηηνχλ νη ζχγρξνλεο δεκνθξαηίεο. 

Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη κνξθέο εθπαίδεπζεο πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο γηα ηελ πξαγκαηηθή 

ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία - κνξθέο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη ηφζν πξαθηηθέο φζν θαη ζεσξεηηθέο, κε ηηο 

ξίδεο ηνπο ζε δεηήκαηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ηα νπνία επεξεάδνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο θνηλφηεηέο ηνπο, 

θαη δηδάζθνληαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη κέζσ ηνπ επίζεκνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Ο ξφινο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε αληηζηνηρεί ζε εθείλε ηνπ ελεξγνχ καζεηή. Ζ έλλνηα ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο 

κάζεζεο παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηνπο καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξσηφγλσξα πξνβιήκαηα. ην 

ζρνιείν, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα έρεη ήδε βξεη ηελ θαιχηεξε ιχζε. Αξγφηεξα, φηαλ αζρνιείηαη κε ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ε κειινληηθή γεληά ζα ιεηηνπξγήζεη σο πξσηνπφξνο. 

Ζ αλάγθε γηα ηελ παξνρή ηέηνηαο καζεηνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα 

ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. εκαίλεη εθκάζεζε λέσλ κνξθψλ γλψζεο, αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο, εμεχξεζε λέσλ ηξφπσλ εξγαζίαο θαη δεκηνπξγία λέσλ κνξθψλ επαγγεικαηηθψλ ζρέζεσλ - 

ηφζν κε ηνπο ζπλαδέιθνπο φζν θαη κε ηνπο καζεηέο. Δζηηάδεη ζηε δηδαζθαιία πνπ βαζίδεηαη ζε ηξέρνληα 

δεηήκαηα, θαη φρη ζηελ θαηαλφεζε ηζηνξηθψλ ζπζηεκάησλ, ηε δηδαζθαιία θξηηηθήο ζθέςεο θαη δεμηνηήησλ 

θαζψο θαη κεηάδνζεο ηεο γλψζεο, ηε ζπλεξγαηηθή θαη ζπιινγηθή εξγαζία παξά ηελ απνκνλσκέλε 

πξνεηνηκαζία, ηελ επαγγεικαηηθή απηνλνκία αληί ηεο εμάξηεζεο απφ ηελ θεληξηθή ππαγφξεπζε. Απαηηεί 

κηα κεηαηφπηζε ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβαλφκαζηε ηε κάζεζε, απφ κηα ηδέα ηεο κάζεζεο σο 

δαζθαινθεληξηθή ζηε κάζεζε κέζα απφ ηελ εκπεηξία, ηε ζπκκεηνρή, ηελ έξεπλα θαη ηελ αληαιιαγή. 

Μηα δηδαθηηθή, θαζνδεγνχκελε απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, πνπ θπξηαξρεί ην βηβιίν θαη είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε γλψζε πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ κία άιιε πνπ εζηηάδεη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ 

καζεηή, ζε έλα επξχηεξν θάζκα κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη κηα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε πεξηζζφηεξν ζηηο 

δεμηφηεηεο. ε απηφ, επηρεηξεί λα ζπκβάιιεη ε παξνχζα έθδνζε ηεο EDC/HRE.  
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2. Πνιηηηθή θνπιηνύξα 

2.1 Η δεκνθξαηία δσληαλεύεη κέζα από ηνπο πνιίηεο ηεο 

Έλα παξάδεηγκα: 

Οη βνπιεπηηθέο εθινγέο παξάγνπλ ληθεηέο θαη εηηεκέλνπο. Ζ πιεηνςεθία ζρεκαηίδεη ηε λέα θπβέξλεζε, 

ε κεηνςεθία ηελ αληηπνιίηεπζε. Ζ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε κπνξεί λα ράζεη ηελ εγεζία, θαη κηα λέα 

θπβέξλεζε κε κηα δηαθνξεηηθή πνιηηηθή πξννπηηθή λα ηελ αληηθαηαζηήζεη. 

Οη θαλφλεο είλαη ζαθείο, αιιά απηφ δελ είλαη αξθεηφ. Σν εθινγηθφ ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγήζεη κφλν αλ 

κπνξνχκε λα βαζηζηνχκε ζηνπο εηηεκέλνπο, ηε κεηνλφηεηα, λα απνδερζνχλ ην απνηέιεζκα. Δάλ δελ ην 

θάλνπλ, ε εθινγή κπνξεί λα ππξνδνηήζεη βίαηεο ζπγθξνχζεηο, δηαζπψληαο κηα θνηλσλία, αληί λα 

εληζρχζεη ηε ζπλνρή κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. 

Μηα πξνεθινγηθή εθζηξαηεία δίλεη ζηα θφκκαηα ηελ επθαηξία λα επηθνηλσλήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζηνπο 

πνιίηεο. Αιιά ηη ζπκβαίλεη αλ ηα θφκκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ πξνσζνχλ κηα ξαηζηζηηθή, 

θνληακεληαιηζηηθή ή αληηδεκνθξαηηθή αηδέληα; 

 Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ νη εθινγέο σο έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ηξφπνπο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ νη 

πνιίηεο ζηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, κηα θνηλσλία ρξεηάδεηαη πξνθαλψο θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ έλα πιαίζην λφκσλ πνπ ζέηνπλ ην εθινγηθφ ζχζηεκα ζε εθαξκνγή. Πξέπεη λα 

ππάξρεη εκπηζηνζχλε ζηελ πνιηηηθή δηαδηθαζία θαη ηξφπνη πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη απηέο νη 

δηαδηθαζίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά. 

Σν παξάδεηγκα δείρλεη φηη ε δεκνθξαηία εμαξηάηαη εμίζνπ απφ έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη απφ ηε ζηάζε ησλ 

πνιηηψλ πξνο ηε δεκνθξαηία. Οη πνιίηεο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ην ζχζηεκα, θαη 

ζα πξέπεη λα αηζζάλνληαη ππεχζπλνη γηα ηε ζηαζεξφηεηά ηνπ. Σα θφκκαηα πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ην 

έλα ην άιιν σο αληαγσληζηέο, αιιά φρη σο ερζξνχο. Μφλν ηφηε κπνξεί ε δεκνθξαηία λα δείμεη ηε δχλακή 

ηεο σο ην κφλν ζχζηεκα ζην νπνίν είλαη δπλαηή ε αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο ρσξίο αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

Ζ δεκνθξαηία απνηειείηαη απφ έλα ζχζηεκα ζεζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο γεληθέο 

εθινγέο, θνηλνβνπιεπηηθή εθπξνζψπεζε θαη έιεγρν ηεο εμνπζίαο κέζσ ειέγρσλ θαη ηζνξξνπηψλ. Μεξηθά 

ζπληάγκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ άκεζε ζπκκεηνρή κέζσ δεκνςεθηζκάησλ ή ζπληαγκαηηθνχ δηθαζηεξίνπ. 

Απηή είλαη ε ζθελή, θαη νη πνιίηεο είλαη νη εζνπνηνί. Κπξηνιεθηηθά, νη πνιίηεο πξέπεη λα είλαη πξφζπκνη θαη 

ηθαλνί λα παίμνπλ ηνλ ξφιν ηνπο, θαη πξέπεη λα ηαπηηζηνχλ κε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο δεκνθξαηίαο. 

Ζ δεκνθξαηία είλαη έλα ζχζηεκα ζεζκψλ ξηδσκέλσλ ζε κηα πνιηηηθή θνπιηνχξα. Σν ζεζκηθφ ζχζηεκα 

κπνξεί λα θαζνξίζεη ην πιαίζην γηα απηή ηελ θνπιηνχξα, αιιά δελ κπνξεί λα ηε δεκηνπξγήζεη ή λα 

εμαζθαιίζεη ηε ζηαζεξφηεηά ηεο. Ζ ίδηα αξρή ηζρχεη θαη γηα ηελ απνιπηαξρηθή θπβέξλεζε. Έλαο κνλάξρεο 

εμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ θαηάιιειε πνιηηηθή θνπιηνχξα, πνπ βαζίδεηαη ζε πνιηηηθά πεηζήληα ππνθείκελα 

θαη φρη ελεξγά θαη πξνζεισκέλα ζπζηήκαηα. 

2.2 Η πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ραξαθηήξα δηεπθξηλίδνπλ πνηεο 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο αζθνχληαη, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεπζεξίαο ηεο γλψκεο θαη ηεο 

έθθξαζεο, ηελ ειεπζεξία ησλ επηθνηλσλίαο (δειαδή, ηελ απαγφξεπζε ηεο ινγνθξηζίαο), ην δηθαίσκα ηνπ 

εθιέγεηλ, θαη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο κε δηάθξηζεο πνπ ηζρχεη γηα ηελ απφιαπζε θάζε αλζξψπηλνπ 

δηθαηψκαηνο. ηαλ νη ρψξεο επηθπξψλνπλ κηα ζπλζήθε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ππφζρνληαη λα 

ελαξκνλίζνπλ ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη πξαθηηθέο, έηζη ψζηε λα είλαη ζπλεπείο κε απηά ηα δηεζλή 

πξφηππα. Σν θάλνπλ κε ειεχζεξε βνχιεζε. 

Ση ζπκβαίλεη φκσο αλ ην θξάηνο δελ θαηνξζψζεη λα δηαηεξήζεη ηηο ππνζρέζεηο ηνπ γηα ηα αλζξψπηλα 
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δηθαηψκαηα; Τπάξρνπλ δηάθνξνη κεραληζκνί πξνζηαζίαο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί απφ ηνλ ΟΖΔ θαη απφ 

πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα νη νπνίνη έρνπλ ζεζπίζεη πεξηθεξεηαθνχο 

λφκνπο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηνπο νπνίνπο νη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα ππνγξάςνπλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ Δπξψπε ππάξρεη ε Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, ε νπνία 

επηθεληξψλεηαη ζε αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα. Οη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα ππνγξάςνπλ ηνλ 

Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε, ν νπνίνο θαζνξίδεη νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα. Αλ 

κηα θπβέξλεζε έρεη ππνγξάςεη ηε χκβαζε, αιιά ελήξγεζε θαηά αληίζεην ηξφπν, νη πνιίηεο (θαη, κάιηζηα, 

θάζε πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ θξάηνπο) απφ ηα θξάηε-κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο, κπνξεί ηειηθά λα ππνβάιεη θαηαγγειία ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

ζην ηξαζβνχξγν. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ε απφιαπζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

πιαίζην θπβεξλήζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη σο ζπληαγκαηηθέο δεκνθξαηίεο κέζσ ησλ ζπλήζσλ 

κεραληζκψλ ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Οη κεραληζκνί απηνί πεξηιακβάλνπλ ηελ εμέιημε ησλ λφκσλ, 

αιιά θαη κηα θνπιηνχξα ζπκκεηνρήο θαη εκπινθήο ησλ πνιηηψλ. 

Ζ δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα εμαξηψληαη απφ έλα ζεζκηθφ πιαίζην πνπ απνηειείηαη απφ 

δχν ζπζηαηηθά: έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη αξρψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην χληαγκα θαη ην λνκηθφ 

ζχζηεκα, θαη κηα πνιηηηθή θνπιηνχξα. Ζ δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη ελζσκαησκέλα 

ζε έλα ζχλνιν αξρψλ, αμηψλ θαη επζπλψλ. Ζ δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα επηηξέπνπλ ηε 

δηαθσλία πάλσ ζε ζέκαηα, αιιά απηή κπνξεί λα ζπκβεί κφλν εάλ ππάξρεη ηζρπξή ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε 

ην πιαίζην πνπ επηηξέπεη θαη πξνζηαηεχεη, αιιά θαη πεξηνξίδεη ηηο ειεπζεξίεο. Μπνξείηε λα δηαθσλείηε 

ζρεδφλ κε ηα πάληα, αιιά απηφ ιεηηνπξγεί κφλν αλ φινη ηαπηίδνληαη κε ην ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ηε 

δηαθσλία. 

2.3 Γηδάζθνληαο κέζσ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ – 

δεκνθξαηηθή θνπιηνύξα ζην ζρνιείν 

Γελ κπνξεί λα ππάξμεη δεκνθξαηία ρσξίο αθνζησκέλνπο δεκνθξάηεο. 

Κάζε γεληά ιακβάλεη ηε δεκνθξαηηθή θιεξνλνκηά ηεο, θαη ειπίδνπκε πσο ζα ηελ θαηαιάβεη θαη εθηηκήζεη, 

θαη ζα κάζεη πψο λα θάλεη ελεξγή ρξήζε ηεο. Δίλαη ην θαζήθνλ ηεο EDC / HRE, θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζην 

ζχλνιφ ηεο, λα ζηεξίμεη θαη λα ελζαξξχλεη ηε λέα γεληά γηα λα γίλνπλ ελεξγνί θαη αθνζησκέλνη 

δεκνθξάηεο.  

Οη πνιηηηζηηθέο παξαδφζεηο πνπ είλαη επλντθέο γηα ηε δεκνθξαηία αλαπηχζζνληαη αξγά, φπσο έρεη δείμεη ε 

ηζηνξηθή εκπεηξία ζε πνιιέο ρψξεο. Σν έξγν ηεο νηθνδφκεζεο ελφο έζλνπο ζε κεηεκθπιηαθέο θνηλσλίεο 

αληηκεησπίδεη ηα ζνβαξφηεξα εκπφδηα ιφγσ ηεο απνπζίαο κηαο δεκνθξαηηθήο πνιηηηζηηθήο παξάδνζεο. 

Έλα πξνζρέδην ελφο δεκνθξαηηθνχ ζεζκηθνχ νξγάλνπ κπνξεί λα εηζαρζεί, φπσο είλαη, αιιά νη 

πνιηηηζκηθέο ξίδεο ηεο δεκνθξαηίαο δελ κπνξνχλ - πξέπεη θπξηνιεθηηθά λα πξνέξρνληαη απφ ηελ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο θνηλσλίαο. 

Ζ πνιηηηθή θνπιηνχξα κπνξεί, επνκέλσο, λα γίλεη αληηιεπηή ζε θνλζηξνπθηηβηζηηθέο θαηεγνξίεο. 

Απνθηάηαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, έρεη δηαθνξά αλ ηα 

ζρνιεία θπβεξλψληαη δεκνθξαηηθά ή απνιπηαξρηθά, θαζψο νη καζεηέο αλακέλεηαη λα κάζνπλ πψο λα 

δνπλ κέζα, ή θάησ απφ, ηε κνξθή ηεο δηαθπβέξλεζεο πνπ βηψλνπλ ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία. 

Σν ζρνιείν σο κηθξν-θνηλσλία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο ζην λα απνθηήζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ 

ηα βαζηθά ζηνηρεία κηαο θνπιηνχξαο δεκνθξαηίαο θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εμήο: 

– Οη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ θαη λα εθθξάδνπλ ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο απφςεηο ηνπο κε 

απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζε.  

– Οη καζεηέο ζπκπεξηθέξνληαη κεηαμχ ηνπο κε ακνηβαίν ζεβαζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη ελζπλαίζζεζεο, δειαδή, ηελ πξνζπκία θαη ηελ ηθαλφηεηα λα αιιάδνπλ 

πξννπηηθέο.  
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– Οη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα δηεπζεηήζνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο κέζσ κε βίαησλ κέζσλ, δειαδή κέζσ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζπκβηβαζκψλ.  

– Οη καζεηέο εθηηκνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ θαη πεξηνξίδνπλ ηα 

αηνκηθά ηνπο δηθαηψκαηα ζηελ ειεπζεξία. Πξνζζέηνπλ ην «καιαθφ», άηππν ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο 

θνπιηνχξαο ζην "ζθιεξφ", ηππηθφ ζηνηρείν ησλ θαλφλσλ.  

– Οη καζεηέο εθηηκνχλ ηελ πνιηηηθή σο κία πξαθηηθή πξνζπάζεηα πνπ ζηνρεχεη ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πνπ απαηηνχλ πξνζνρή θαη απφθαζε.  

– Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο εθινγήο αληηπξνζψπσλ θαη ζηηο επίζεκεο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ.  

– Οη καζεηέο εθαξκφδνπλ κε-πξνθαζνξηζκέλνπο ηξφπνπο γηα λα επεξεάζνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ, 

φπσο κέζσ ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, ηνπ αθηηβηζκνχ, ησλ νκάδσλ πίεζεο θαη κε ην λα ρεηξίδνληαη ηα 

πξνβιήκαηα κφλνη ηνπο.  

– Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηηο απνθάζεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

επηπηψζεηο ηνπο, ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηνπο άιινπο.  

– Οη καζεηέο γλσξίδνπλ φηη αλ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο απνθάζεηο πνπ ηνπο επεξεάδνπλ, άιινη ζα 

απνθαζίζνπλ, θαη ην απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη δπζκελέο γηα απηνχο. 

Ζ πνιηηηθή θνπιηνχξα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο πνπ νη λένη πνιίηεο απνθηνχλ 

κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζρνιηθήο εκπεηξίαο ηνπο. 

Τπάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επίζεο επεξεάδνπλ έληνλα ηε δηαδηθαζία θνηλσληθνπνίεζεο ησλ 

λέσλ, ηδηαίηεξα ε νηθνγέλεηα, νη ζπλνκήιηθνη θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα πξνζθέξεη ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο ηηο πξψηεο επθαηξίεο λα βηψζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε 

ζηελ θνηλσλία θαη ζηε δεκφζηα δσή. Χο εθ ηνχηνπ, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ην ζρνιείν έρεη 

απνθαζηζηηθή επηξξνή ζην πψο κεηαβηβάδεηαη ε δεκνθξαηηθή θιεξνλνκηά ζηε λέα γεληά. Μέζσ ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, νη λένη άλζξσπνη κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ 

ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα ηε δηα βίνπ δέζκεπζε κε ηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη ηηο αμίεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηφζν κέζσ ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ, θαζψο θαη κέζα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή αιιειεπίδξαζε.  
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Κεθάιαην 3 

Δθπαηδεπόκαζηε θαη εθπαηδεύνπκε γηα ηε δεκνθξαηία  

θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

1. Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο EDC/HRE 

Ζ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ε εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

(EDC/HRE) εζηηάδεη ζε απηφ πνπ νη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ θαη φρη ζε απηφ πνπ ζα 

πξέπεη λα ηνπο δηδάμνπλε νη εθπαηδεπηηθνί. Οη ηξεηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, 

πνπ έρεη ζην επίθεληξν ηνλ καζεηή θαη ην απνηέιεζκα, κπνξεί λα θαλνχλ θαιχηεξα κε έλα παξάδεηγκα. 

– Ζ ειεπζεξία ηεο γλψκεο θαη ηεο έθθξαζεο είλαη κηα βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο δεκνθξαηηθήο 

ζπκκεηνρήο θαη απνηειεί ζεκειηψδεο αηνκηθφ θαη πνιηηηθφ δηθαίσκα. ηελ EDC/HRE, νη καζεηέο 

γλσξίδνπλ, κατανοοφν θαη εθηηκνχλ ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο γλψκεο θαη έθθξαζεο θαη μέξνπλ πψο 
πξνζηαηεχεηαη απφ ην εζληθφ ηνπο ζχληαγκα. Απηή είλαη ε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο (γλψζεηο, 
έλλνηεο θαη θαηαλφεζε).  

– Οη καζεηέο καζαίλνπλ πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα. Αθξηβψο 

επεηδή ε ελεξγή ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπκκεηνρή ζε κηα δεκνθξαηηθή 

θνηλφηεηα, νη καζεηέο ελζαξξχλνληαη επίζεο λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηελ άπνςή ηνπο θαη λα 

είλαη ζε ζέζε λα ηελ εθθξάζνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο λα 

πξνβνχλ ζε δεκφζηα επηρεηξεκαηνινγία (δηάζηαζε ηεο κάζεζεο κε βάζε ηηο δεμηφηεηεο).  

– Γηα ηελ άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, νη καζεηέο ρξεηάδνληαη ζάξξνο λα εθθξάζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο, αθφκε θαη φηαλ βξίζθνληαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ πιεηνςεθία λα 

ηνπο αληηηίζεηαη. Καη αθνχλ ηηο απφςεηο ησλ άιισλ ζε έλα πλεχκα αλεθηηθφηεηαο θαη πξνζσπηθνχ 

ζεβαζκνχ. Πεξηνξίδνληαο ηε δηαθσλία θαη ηελ αληηπαξάζεζε ζηα δεηήκαηα θαη κε πξνζσπνπνηψληαο 

ηηο δηαθνξέο απφςεσλ, νη ζπγθξνχζεηο κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κε κε βίαηα κέζα (δηάζηαζε ηεο 

θαηαλφεζεο κε βάζε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο).  

Απηφ πνπ δείρλεη απηφ ην παξάδεηγκα κπνξεί λα γεληθεπηεί, φρη κφλν ζε φ, ηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη 

ηθαλνί λα θάλνπλ αζθψληαο νπνηνδήπνηε άιιν αλζξψπηλν δηθαίσκα, αιιά θαη ζηελ κάζεζε θαη ηελ 

εθπαίδεπζε γεληθφηεξα. Γηα λα είλαη ζρεηηθή θαη γηα λα πξνζηεζεί ζηηο ηθαλφηεηεο ελφο αηφκνπ, ε κάζεζε 

πξέπεη λα μεδηπιψλεηαη ζε απηέο ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο πνπ ππνζηεξίδνληαη ακνηβαία - γλψζεηο, έλλνηεο θαη 

θαηαλφεζε,-δεμηφηεηεο-, θαη ζηάζεηο θαη αμίεο. Γηα αξθεηέο δεθαεηίεο, εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

ζπκθσλήζεη ζρεηηθά κε απηή ηελ αληίιεςε ηεο κάζεζεο. 

Αλ απηφο είλαη ν ηξφπνο πνπ καζαίλνπλ νη καζεηέο, ηη πξέπεη λα θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο EDC/HRE 

ψζηε λα ηνπο παξέρνπλ επαξθείο επθαηξίεο γηα λα κάζνπλ; Δλ ζπληνκία, ε απάληεζε είλαη σο 

αθνινχζσο. 

ηελ EDC/HRE, ν ζηφρνο είλαη λα ππνζηεξίδεη ηνπο καζεηέο λα είλαη λεαξνί πνιίηεο πνπ: 

– γλσξίδνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο θαη έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο ζπλζήθεο απφ ηηο νπνίεο απηά 

εμαξηψληαη (κάζεζε «ζρεηηθά κε» ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα),  

– έρνπλ βηψζεη ην ζρνιείν σο κηθξν-θνηλσλία πνπ ζέβεηαη ηηο ειεπζεξίεο θαη ηελ ηζφηεηα ησλ καζεηψλ 

ηνπ, θαη έρνπλ εθπαηδεπηεί ζηελ άζθεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη ζην ζεβαζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ άιισλ (κάζεζε «κέζσ» ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ),  

– είλαη, σο εθ ηνχηνπ, ηθαλνί θαη κε απηνπεπνίζεζε πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά 

ηνπο, κε κηα ψξηκε αίζζεζε επζχλεο έλαληη ησλ άιισλ θαη ηεο θνηλφηεηάο ηνπο (κάζεζε «γηα» ηε 

δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα). 
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1.1 Η γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο EDC/HRE: καζαίλνπκε «ζρεηηθά κε» ηε δεκνθξαηία 

θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

Ζ EDC/HRE ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ ηα βαζηθά θείκελα, 

φπσο ε Παγθφζκηα Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ θαη ε Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ. Γηα λα ζπλνςίζνπκε ην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ, πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ φηη θάζε πξφζσπν απνιακβάλεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο θαη ηεο έθθξαζεο, 

θαζψο θαη ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο κέζσ κε ινγνθξηκέλσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, κε 

εμαηξέζεηο δπλαηέο κφλν γηα πνιχ ηζρπξφ ιφγν θαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (Άξζξν 10 ηεο 

χκβαζεο) . 

Σν ζχληαγκα ηνπ θξάηνπο θαη ην λνκηθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ θαη λα πξνζηαηεχνπλ 

απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαη νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα ηηο κειεηάλε απφ 

απηή ηελ πξννπηηθή. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ πφζν ζεκαληηθφ, θαη αλαγθαίν, είλαη 

απηφ ην δηθαίσκα γηα λα ππάξρεη ε δεκνθξαηία. 

Δίλαη επίζεο απαξαίηεην γηα ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην Άξζξν 14 ηεο χκβαζεο, ην νπνίν 

αζρνιείηαη κε ηε βαζηθή αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο κε δηάθξηζεο: άλδξεο θαη γπλαίθεο, πινχζηνη θαη 

θησρνί, λένη θαη γέξνη, γεγελείο θαη κεηαλάζηεο - φινη έρνπκε δηθαηψκαηα απηά ηζφηηκα. Ζ απφιαπζε ησλ 

δηθαησκάησλ απηψλ είλαη κηα εμειηζζφκελε δηαδηθαζία θαη απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζηηο δηαηάμεηο ζεκάησλ 

ησλ δεκνθξαηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαθπβέξλεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Σέινο, νη καζεηέο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ γηαηί νη ειεπζεξίεο απαηηνχλ έλα πιαίζην λφκσλ θαη επίζεο 

θέξνπλ ππνρξεψζεηο (UDHR, Άξζξν 29). Ζ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο λα 

πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζε κηα πινπξαιηζηηθή θνηλσλία, θαη ζε έλα ηέηνην αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ, ζα ππάξμνπλ ληθεηέο θαη εηηεκέλνη. Έλα ζχληαγκα, θαλφλεο θαη λφκνη πξέπεη λα παξέρνπλ 

έλα πιαίζην πνπ πεξηνξίδεη ηηο ειεπζεξίεο ησλ ηζρπξψλ θαη πξνζηαηεχεη ηνπο αδχλακνπο - ρσξίο λα 

λνκηκνπνηεί δηαθνξέο. Χζηφζν, νη θαλφλεο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θάζε πξφβιεκα. Έηζη ηα 

κέιε κηαο θνηλφηεηαο πξέπεη λα κνηξάδνληαη κηα ζηάζε επζχλεο κεηαμχ ηνπο . 

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη έλα λνκηθφ πιαίζην, αιιά θη έλα θαλνληζηηθφ επίζεο. Απηφ απαηηεί απφ 

ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ ζε πνην βαζκφ νη αξρέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ φλησο 

πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηνπο θνηλφηεηαο, θαζψο θαη ηεο θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο. 

Δπξσπατθή Σύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (4.11.1950) 

Άξζξν 10 

Διεπζεξία ηεο έθθξαζεο  

(1) Παλ πξφζσπνλ έρεη δηθαίσκα εηο ηελ ειεπζεξίαλ εθθξάζεσο. Σν δηθαίσκα ηνχην πεξηιακβάλεη ηελ 

ειεπζεξίαλ γλψκεο σο θαη ηελ ειεπζεξίαλ ιήςεσο ή κεηαδφζεσο πιεξνθνξηψλ ή ηδεψλ, άλεπ 

επεκβάζεσο δεκνζίσλ αξρψλ θαη αζρέησο ζπλφξσλ. Σν παξφλ άξζξνλ δελ θσιχεη ηα Κξάηε απφ ηνπ 

λα ππνβάισζη ηαο επηρεηξήζεηο ξαδηνθσλίαο, θηλεκαηνγξάθνπ ή ηειενξάζεσο εηο θαλνληζκνχο 

εθδφζεσο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο. 

(2) Ζ άζθεζηο ησλ ειεπζεξηψλ ηνχησλ, ζπλεπαγνκέλσλ θαζήθνληα θαη επζχλαο δχλαηαη λα ππαρζή εηο 

σξηζκέλαο δηαηππψζεηο, φξνπο, πεξηνξηζκνχο ή θπξψζεηο, πξνβιεπνκέλνπο ππφ ηνπ λφκνπ θαη 

απνηεινχληαο αλαγθαία κέηξα ελ δεκνθξαηηθή θνηλσλία δηα ηελ εζληθήλ αζθάιεηαλ, ηελ εδαθηθήλ 

αθεξαηφηεηα ή δεκνζίαλ αζθάιεηαλ, ηελ πξνάζπηζηλ ηεο ηάμεσο θαη πξφιεςηλ ηνπ εγθιήκαηνο, ηελ 

πξνζηαζίαλ ηεο πγείαο ή ηεο εζηθήο, ηελ πξνζηαζίαλ ηεο ππνιήςεσο ή ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηξίησλ, 

ηελ παξεκπφδηζηλ ηεο θνηλνινγήζεσο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ή ηελ δηαζθάιηζηλ ηνπ θχξνπο θαη 

ακεξνιεςίαο ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο. 

 



Δθπαηδεπόκαζηε θαη εθπαηδεύνπκε γηα ηε δεκνθξαηία 

30 

Άξζξν 14 

Απαγόξεπζε δηαθξίζεσλ 

Ζ ρξήζηο ησλ αλαγλσξηδνκέλσλ ελ ηε παξνχζε πκβάζεη δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ δένλ λα 

εμαζθαιηζζή αζρέησο δηαθξίζεσο θχινπ, θπιήο, ρξψκαηνο, γιψζζεο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, εζληθήο ή θνηλσληθήο πξνειεχζεσο, ζπκκεηνρήο εηο εζληθήλ κεηνλφηεηα, πεξηνπζίαο, 

γελλήζεσο ή άιιεο θαηαζηάζεσο. 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (10.12.1948) 

Άξζξν 29 

(1) Σν άηνκν έρεη θαζήθνληα απέλαληη ζηελ θνηλφηεηα, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο θαη κφλν είλαη 

δπλαηή ε ειεχζεξε θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.  

(2) ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη ζηελ απφιαπζε ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ θαλείο δελ ππφθεηηαη 

παξά κφλν ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νξίδνληαη απφ ηνπο λφκνπο, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αλαγλψξηζε θαη ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ, θαη λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη δίθαηεο απαηηήζεηο ηεο εζηθήο, ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη ηνπ γεληθνχ θαινχ, ζε κηα 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία. 

Με ιίγα ιφγηα, απηά ηα ηξία άξζξα πεξηγξάθνπλ ηελ έληαζε κεηαμχ ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ θαη ηελ 

αλάγθε γηα εμηζνξξφπεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κέζα ζε έλα πιαίζην πνπ θαη πεξηνξίδεη θαη 

πξνζηαηεχεη απηέο ηηο ειεπζεξίεο. 

Οη καζεηέο πνπ κπνξνχλ λα ην εμεγήζνπλ απηφ έρνπλ κάζεη πνιιά «ζρεηηθά κε» ηε δεκνθξαηία θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Απηή είλαη ε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο EDC/HRE. 

1.2 Η ζπκκεηνρηθή δηάζηαζε ηεο EDC/HRE: καζαίλνπκε «γηα» ηε δεκνθξαηία θαη 

ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα   

Γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δεκνθξαηία, νη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ πψο λα αζθνχλ ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπο - γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηελ 

πιεξνθνξία θαη ηεο ειεχζεξεο ζθέςεο, ηεο γλψκεο θαη ηεο έθθξαζεο. Θα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ 

ελεξγή εκπεηξία ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο - φπσο ε πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, ε 

δηαπξαγκάηεπζε γηα ζπκβηβαζκφ ή ε ζπκθσλία ζρεηηθά κε ην πψο θαζνξίδεηαη ην «γεληθφ θαιφ» (UDHR, 

Άξζξν 29). Θα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ελεξγνχλ ζε έλα πιαίζην θαλφλσλ θαη λα απνδερζνχλ ηα φξηα 

πνπ κπνξεί λα ηνπο επηβάιιεη. Θα πξέπεη λα έρνπλ αλαπηχμεη κηα ζηάζε επζχλεο γηα ηελ επεκεξία ησλ 

άιισλ θαη ηεο θνηλφηεηαο ζην ζχλνιφ ηεο. 

Με ιίγα ιφγηα, ζα πξέπεη φρη κφλν λα θαηαλννχλ ηηο επηπηψζεηο θαη ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

άξζξσλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, αιιά θαη λα εθηηκήζνπλ ηηο 

ζεκειηψδεηο αμίεο ηνπο θαη λα ελεξγνχλ αλάινγα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κέζα απφ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ πνπ δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εμηζνξξνπνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο κε απηά ησλ άιισλ θαη ηεο θνηλφηεηά ηνπο 

σο ζχλνιν. 

Οη καζεηέο πνπ έρνπλ εθπαηδεπηεί κε απηφ ηνλ ηξφπν έρνπλ κάζεη πψο λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηε 

δεκνθξαηία. Απηή είλαη ε δηάζηαζε κε βάζε ηε δξάζε ηεο EDC/HRE - κάζεζε «γηα» ηε δεκνθξαηία θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, δειαδή, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 
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1.3 Η πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο EDC/HRE: καζαίλνπκε «κέζσ» ηεο δεκνθξαηίαο 

θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

Οη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο κπνξεί λα επηηξέπνπλ ζε έλα άηνκν λα ιάβεη κέξνο ζηε δεκνθξαηία απφ 

ηερληθή άπνςε, αιιά δελ κεηαηξέπνπλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν ζε δεκνθξάηε. ηα ρέξηα ησλ ξαηζηζηψλ, 

γηα παξάδεηγκα, απηφ ην είδνο ηεο ηερλνγλσζίαο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί δνιίσο σο φπιν γηα λα 

επηηεζεί θαλείο ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλφηεηα βαζηζκέλε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. ε κηα πνιχ 

θπξηνιεθηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ δελ ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο αμίεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ δελ έρνπλ αμία γηα ηε δεκνθξαηία. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε EDC/HRE πεξηιακβάλεη κηα πνιηηηζκηθή δηάζηαζε. Ζ θνπιηνχξα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνπλ ην κήλπκα ηεο EDC/HRE. 

Δλψ νη καζεηέο απνθηνχλ γλψζεηο κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο (αθνχγνληαο κηα δηάιεμε, δηαβάδνληαο) θαη 

ηθαλφηεηεο κέζσ ηεο θαηάξηηζεο (επίδεημε, πξαθηηθή θαη θαζνδήγεζε), αλαπηχζζνπλ αμίεο θαη ζηάζεηο 

κέζα απφ ηελ εκπεηξία. 

Γηα παξάδεηγκα, νη λένη νηθνδνκνχλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο απφ ηνπο γνλείο θαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο. Μφλν νη καζεηέο πνπ έρνπλ βηψζεη θαη απνιακβάλνπλ κεηαρείξηζε κε ζεβαζκφ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο αλακέλεηαη λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πξνο ηνπο 

ζπλνκήιηθνχο ηνπο. Οη αμίεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ απνθηήζεθαλ κέζα απφ κηα δηαδηθαζία 

θνηλσληθνπνίεζεο ζην ζρνιείν - δηδαζθαιία «κέζσ», ή ζην πλεχκα ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

Οη αμίεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ έρνπλ νξηζηεί απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

θαη άιινπο νξγαληζκνχο, θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο κε δηάθξηζεο, ηε ζπκκεηνρή 

θαη ηελ έληαμε, θαη ηε ινγνδνζία. 

Δλψ ε δηδαζθαιία «ζρεηηθά» κε ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κπνξεί λα αλαηεζεί ζε 

ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα (φπσο θνηλσληθέο ζπνπδέο, ηζηνξία, αγσγή ηνπ πνιίηε), ε πνιηηηζκηθή δηάζηαζε 

ηεο EDC/HRE, ε δηδαζθαιία «κέζσ» ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, είλαη κηα 

πξφθιεζε γηα νιφθιεξν ην ζρνιείν - ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ε δεκνθξαηία γίλνληαη ε παηδαγσγηθή 

θαηεπζπληήξηα γξακκή ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ν θαθφο κέζσ ηνπ νπνίνπ θξίλνληαη φια ηα ζηνηρεία 

ηεο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. 
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2. Η HRE (Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα) θαη ε ζύλδεζε 

ηεο κε ηελ EDC (Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ιδηόηεηα ηνπ 

Πνιίηε)13 

Ζ Δθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ε εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

είλαη ζηελά αιιειέλδεηεο θαη ακνηβαία ππνζηεξηθηηθέο. Γηαθέξνπλ ζην επίθεληξν θαη ην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπο θαη φρη ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξαθηηθέο. Ζ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε 

επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηα δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, ζε 

ζρέζε κε ηνλ πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, λνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνκέα ηεο θνηλσλίαο, ελψ ε 

εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αζρνιείηαη κε ην επξχηεξν θάζκα ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ζε θάζε πηπρή ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ.  

Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education, πνπ 

πηνζεηήζεθε ζην πιαίζην ηεο Σύζηαζεο CM/Rec(2010)7 of the Committee of Ministers ζηηο 11 Μαΐνπ 

2010. 

Σν επφκελν κέξνο εμεηάδεη πην πξνζερηηθά ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο HRE θαη ηεο EDC. 

Γεθαεηίεο πξηλ, ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη νη εμεηδηθεπκέλνη νξγαληζκνί ηνπ επίζεκα αλαγλψξηζαλ ην δηθαίσκα 

ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, δειαδή, ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ λα ελεκεξψλνληαη 

ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα επίζεκα δηεζλή θείκελα γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ θπξσζεί απφ ηηο ρψξεο ηνπο. Οη θπβεξλήζεηο είλαη ππφινγεο γηα ηελ 

εθαξκνγή απηψλ ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κέζσ λφκσλ, πνιηηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ. Αλαθέξνπλ ηελ πξφνδν ηνπο, θάλνληαο πεξηνδηθέο εθζέζεηο ζηα φξγαλα ησλ επίζεκσλ θαηά 

πεξίπησζε δηεζλψλ θεηκέλσλ. Φνξείο ειέγρνπ, φπσο νη νκάδεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

ζπκβάιινπλ επίζεο ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ.  

Δίλαη απηνλφεην φηη νη πνιίηεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαη λα εθηηκνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα 

ζέβνληαη απηά ησλ άιισλ. Πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε ηηο λνκηθέο επζχλεο ησλ θπβεξλήζεψλ καο λα 

εθπιεξψζνπλ ηα δηθαηψκαηά καο. Θα πξέπεη λα εθηηκήζνπκε ηηο εζηθέο επζχλεο ησλ πνιηηψλ λα αγαπάλε 

θαη λα ζέβνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Ζ γλψζε θαη ε δηάζεζε λα γλσξίδεη 

θαλείο θαη λα πξναζπίδεηαη ππεχζπλα ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ αξρίδεη λσξίο ζηε 

δσή: ζηηο νηθνγέλεηέο καο, ζηα ζρνιεία καο θαη ζηελ θνηλφηεηά καο.  

Οξγαληζκνί ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, φπσο ην Γξαθείν ηνπ Όπαηνπ Αξκνζηή γηα ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα, ε UNESCO θαη ε UNICEF, καδί κε δηαθπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο ην πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο θαη εζληθνχο νξγαληζκνχο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θάλνπλ αλαθνξά ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλα φηη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

πξέπεη λα απνηεινχλ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο.   

Ζ εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα έρεη ηφζν θαλνληζηηθέο φζν θαη λνκηθέο δηαζηάζεηο. Ζ λνκηθή 

δηάζηαζε ελζσκαηψλεη ηελ θνηλή ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζρεηηθά κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, φπσο απηέο ελζσκαηψλνληαη ζηηο ζπλζήθεο θαη ηηο ζπκβάζεηο ζηηο νπνίεο νη 

ρψξεο καο έρνπλ δεζκεπηεί. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο πεξηιακβάλνπλ αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα, 

θαζψο θαη θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηα πεξηβαιινληηθά θαη 

ηα ζπιινγηθά δηθαηψκαηα έρνπλ πξνζηεζεί ζε απηφ ην εμειηζζφκελν πιαίζην. Απηή ε πξνζέγγηζε ε 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ λφκν αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο ινγνδνζίαο ζηε 

δηαζθάιηζε ηνπ φηη νη θπβεξλήζεηο ππνζηεξίδνπλ ην γξάκκα θαη ην πλεχκα ησλ ππνρξεψζεσλ γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.   

Σελ ίδηα ζηηγκή, ε HRE είλαη έλα θαλνληζηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ εγρείξεκα. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα αμηψλ 

πνπ βνεζά φινπο λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο ηνπο 

είλαη ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα θαη ηηο αμίεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ζ δηάρπζε κηαο πξνζέγγηζεο 

βαζηζκέλεο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηελ εθπαίδεπζε εμεηάδεηαη αξγφηεξα ζε απηφ ην βηβιίν.  

                                                      
13. πγγξαθέαο: Felisa Tibbitts (2009). Original source: Tibbitts F. (2008), “Human Rights Education” in Bajaj M. (επηκ.), 

Encyclopedia of Peace Education, Information Age Publishing, Charlotte, NC. 
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ε ζρέζε κε ηε κάζεζε ζηελ ηάμε, δηαδξαζηηθέο θαη επηθεληξσκέλεο ζηνλ καζεηή κέζνδνη πξνσζνχληαη 

επξέσο ζηελ HRE, θαζψο θαη ζηελ EDC. Σα αθφινπζα είδε ηεο παηδαγσγηθήο είλαη αληηπξνζσπεπηηθά 

εθείλσλ πνπ πξνσζνχληαη ζηελ HRE:    

– βησκαηηθά θαη επηθεληξσκέλα ζε δξαζηεξηφηεηεο: εκπιέθνπλ ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ησλ καζεηψλ 

θαη πξνζθέξνληαο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αληινχλ απφ ηε γλψζε θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο,  

– ζέηνπλ πξνβιήκαηα: πξνθαινχλ ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ησλ καζεηψλ,  

– ζπκκεηνρηθά: ελζαξξχλνπλ ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο ζηελ απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ, ηελ αλάιπζε 

ζεκάησλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ,  

– δηαιεθηηθά: απαηηνχλ νη καζεηέο λα ζπγθξίλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κε εθείλεο απφ άιιεο πεγέο,  

– αλαιπηηθά: δεηνχλ απφ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ γηαηί ηα πξάγκαηα είλαη έηζη φπσο είλαη θαη πψο 

θαηέιεμαλ λα είλαη έηζη, 

– ζεξαπεπηηθά: πξνσζνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηηο ελδν-πξνζσπηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο,  

– πξνζαλαηνιηζκέλα ζηε ζηξαηεγηθή ζθέςε: θαηεπζχλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζέηνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο 

ζηφρνπο θαη λα ζθέθηνληαη ζηξαηεγηθνχο ηξφπνπο γηα λα ηνπο επηηχρνπλ, θαη  

– πξνζαλαηνιηζκέλα ζηνλ ζηφρν θαη ηε δξάζε: επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα ζρεδηάδνπλ θαη λα 

νξγαλψλνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο.
14

 

Ζ εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνιιψλ ρσξψλ δηαζηαπξψλεηαη 

κε ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε, κε ηνλ έλα ηξφπν ή ηνλ άιιν, ιακβάλνληαο ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο εθπαίδεπζεο 

γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη εθαξκφδνληάο ηεο πην θαζνιηθά θαη θξηηηθά. Οη γλψζεηο ζρεηηθά κε βαζηθέο 

έλλνηεο θαη γεγνλφηα, θαζψο θαη κε δεηήκαηα ηεο πνιηηηθήο (πξν)δηάζεζεο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ πνιίηε 

εθαξκφδνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο παγθφζκηαο θνηλσληθήο επζχλεο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

δξάζεο.  

Δπηπιένλ, ε εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα εληζρχεη ζαθψο ηελ θνηλσληθή επζχλε θαη ηε 

δξάζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Χζηφζν, ε HRE θηλείηαη πέξα απφ ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο σο 

ζηνηρείν ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο δηαρένληαο ηέηνηεο δξάζεηο θαηά κήθνο ελφο θάζκαηνο 

δηθαησκάησλ. Ζ αλάιεςε δξάζεο κπνξεί λα απνηηκάηαη εγγελψο σο άζθεζε αηνκηθψλ δηθαησκάησλ.  

Σέηνηεο δξάζεηο κπνξεί επίζεο λα ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηαπίεζεο ή ε αδηθίαο.  

Σν επξχ θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο HRE θαη ην επξχ θάζκα ησλ πηζαλψλ καζεηψλ έρνπλ νδεγήζεη ζε κηα 

κεγάιε πνηθηιία σο πξνο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έρεη εθαξκνζηεί ε HRE. Αλ θαη ε HRE νξίδεηαη 

απφ ην θαζνιηθφ πιαίζην ησλ δηεζλψλ (θαη νξηζκέλεο θνξέο πεξηθεξεηαθψλ) πξνδηαγξαθψλ, ηα εηδηθά 

ζέκαηα θαη νη εθαξκνγέο ηνπο εμαξηψληαη απφ ηνπηθά θαη εζληθά πιαίζηα. Δπηπιένλ, ε εθπαίδεπζε γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηα ζρνιεία είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ ειηθία ησλ καζεηψλ θαη ηνπο φξνπο ησλ 

εζληθψλ / ηνπηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηα ζρνιεία.  

Σα δεηήκαηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ ηε κνξθή δηαζεκαηηθψλ δεηεκάησλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ή κπνξνχλ 

λα ελζσκαησζνχλ ζε πθηζηάκελα καζήκαηα, φπσο ε ηζηνξία, ε αγσγή ηνπ πνιίηε, νη θνηλσληθέο ή νη 

αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Ζ HRE απαληάηαη επίζεο ζε θαιιηηερληθά πξνγξάκκαηα θαη ζε κε ηππηθέο 

νκάδεο ή ζε εηδηθέο εθδειψζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα ζρνιεία.  

πσο ζπληζηά ην πκβνχιην ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ 

Πνιίηε θαη ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, απηέο νη εθπαηδεπηηθέο πεξηνρέο ζπλδένληαη 

ζηελά κεηαμχ ηνπο θαη αιιεινυπνζηεξίδνληαη. Γηαθέξνπλ ζην επίθεληξν θαη ην πεδίν εθαξκνγήο θαη φρη 

                                                      
14. ARRC [Asia-Pacific Regional Resource Center for Human Rights Education] (2003), “What is Human Rights Education”, Human 

Rights Education Pack, ARRC, Bangkok. 
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ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξαθηηθέο. Ζ Δθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε επηθεληξψλεηαη 

θπξίσο ζηα δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, ζε ζρέζε κε ην 

πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, λνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνκέα ηεο θνηλσλίαο, ελψ ε εθπαίδεπζε γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αζρνιείηαη κε ην επξχηεξν θάζκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδψλ 

ειεπζεξηψλ ζε θάζε πηπρή ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ.  

πνπ ε HRE θαη ε EDC ζπλππάξρνπλ ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, αιιεινεληζρχνληαη. Ζ International 

Education Association (IEA) Civic Education Study εθδφζεθε ην 1999, θαη ρξεζηκνπνίεζε δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρηεθαλ απφ 88.000 14ηξαρξνλνπο ζε 27 ρψξεο.
15

 Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αλάιπζε γηα λα 

εμεηαζηνχλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ φζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο κνξθέο ηεο πνιηηηθήο γλψζεο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ 

ζε ζρέζε κε ηελ πξνψζεζε θαη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ.  

Ζ αλάιπζε έδεημε φηη νη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηε δεκνθξαηία ζην ζρνιείν θαη κε δηεζλή 

ζέκαηα είραλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Παξάγνληεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα νλνκαζηνχλ "δεκνθξαηία ζην ζρνιείν" είραλ ζεκαζία γηα ηε ζηάζε κεκνλσκέλσλ 

καζεηψλ ζε ζρέζε κε  ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο IEA επηβεβαίσζε φηη νη 

καζεηέο πνπ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε έθζεζε ζηελ πξαθηηθή ησλ δεκνθξαηηθψλ ηδεσδψλ ζηηο ηάμεηο θαη ηα 

ζρνιεία ηνπο είλαη πην πηζαλφλ λα θξαηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Δπηπιένλ, νη 

καζεηέο κε πεξηζζφηεξεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είραλ πην ζπρλή εκπινθή κε 

δηεζλή ζέκαηα θαη είραλ ηζρπξφηεξα πξφηππα γηα ηε ζπκκεηνρηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, θαη ήηαλ πνιηηηθά 

πην απνηειεζκαηηθνί.  

Σα ζρνιεία πνπ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν πξνζθέξνπλ EDC θαη HRE εμνπιίδνπλ ηνπο καζεηέο κε 

εθφδηα γηα λα γίλνπλ ελδπλακσκέλνη θαη ππεχζπλνη πνιίηεο πνπ γλσξίδνπλ θαη απνιακβάλνπλ ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπο.   

                                                      
15. Torney-Purta J., Barber C. H. and Wilkenfeld B. (2008), “How Adolescents in Twenty-Seven Countries Understand, Support and 

Practice Human Rights”, Journal of Social Issues, 64: 1. 
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3. Ιθαλόηεηεο ζηελ EDC/HRE 

3.1 «Θα ήζεια νη καζεηέο κνπ λα είλαη ηθαλνί λα …» 

«Αθνχ εμαζθεζήθακε ζε ηερληθέο παξνπζίαζεο, ζα ήζεια φινη νη καζεηέο κνπ λα είλαη ηθαλνί λα 

απεπζχλνληαη ζηελ ηάμε ρσξίο λα δηαβάδνπλ απφ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο». 

«Αθνχ θάλακε έμη καζήκαηα πάλσ ζηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζπληάγκαηφο καο, ην ιηγφηεξν πνπ ζα 

πεξίκελα απφ φινπο ηνπο καζεηέο κνπ είλαη λα κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ πσο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα 

εθινγψλ καο, θαη πνηα θφκκαηα θπβεξλνχλ απηή ηε ζηηγκή». 

«Πξηλ απφ κεξηθνχο κήλεο, είρακε πξνβιήκαηα ζηελ ηάμε καο κε καζεηέο πνπ δελ άθνπγαλ ν έλαο ηνλ 

άιιν ζε ζπδεηήζεηο θαη δηέθνπηαλ εθείλνπο κε ηνπο νπνίνπο δηαθσλνχζαλ. Έρνπκε κηιήζεη πνιχ γηα ην 

δηθαίσκά καο ζηελ ειεχζεξε έθθξαζε θαη φηη απηφ ιεηηνπξγεί γηα φινπο καο αλ αληηκεησπίδνπκε ν έλαο 

ηνλ άιινλ κε ζεβαζκφ. Μέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, ειπίδσ φηη νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζα ην έρνπλ 

θαηαλνήζεη θαη ζα μέξνπλ πψο λα ζπκπεξηθεξζνχλ ζε ζπδεηήζεηο».   

Απηά ηα παξαδείγκαηα δείρλνπλ ην είδνο ησλ ζθέςεσλ πνπ έρνπλ θαηά λνπ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

EDC/HRE φηαλ ζρεδηάδνπλ καζήκαηα: θαζνξίδνπλ ζηφρνπο. Απνθαζίδνπλ ηη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα θάλνπλ νη καζεηέο ηνπο, θαη ηη είλαη ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο αλ θάλνπλ κηα πξνζπάζεηα: απνθαζίδνπλ 

πνηνπο ζηφρνπο ζα ήζειαλ λα επηηχρνπλ νη καζεηέο ηνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο θαη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ζην ζεκείν εθθίλεζεο - ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπο, ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο.  

Απηφο ν ηξφπνο ζθέςεο δελ είλαη θάηη λέν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο - είλαη κηα θνηλή πξαθηηθή. Οη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δελ ζθέθηνληαη κφλν ην ζέκα θαη ηελ χιε πνπ δηδάζθνπλ– «Έρσ λα ηειεηψζσ 

ηνλ 19ν αηψλα πξηλ απφ ηηο επφκελεο ζρνιηθέο δηαθνπέο» - αιιά έρνπλ θαηά λνπ θαη ην είδνο ηεο 

επίδνζεο πνπ ζα ήζειαλ λα δνπλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπο.  

ηφρνη πνπ εζηηάδνπλ ζηνπο καζεηέο θαη ζην ηη ζα πξέπεη απηνί λα είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ αλαθέξνληαη 

ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. ηελ ελήιηθε δσή, φινη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αληαπεμέιζνπλ ρσξίο έλαλ 

δάζθαιν, ζχκβνπιν ή κέληνξα δίπια ηνπο. Σν παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο – ηππηθή δηδαζθαιία, 

πνπ παξέρεη έλα ζθηρηφ πξφγξακκα γλψζεσλ - θάλεη πνιχ ιίγα γηα λα ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο ζην λα 

γίλνπλ αλεμάξηεηνη, κε απηνπεπνίζεζε θαη ηθαλφηεηα φζνλ αθνξά ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο αμίεο / ζηάζεηο.  

Σα ηξία παξαδείγκαηα δείρλνπλ επίζεο ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ: 

– Ζ πξψηε – δεκηνπξγία βιεκκαηηθήο επαθήο κε ην αθξναηήξην θαη ειεχζεξνο ιφγνο – αλαθέξεηαη ζε 

δεμηφηεηεο πνπ δελ είλαη εηδηθνχ πεξηερνκέλνπ, αιιά παξέρνπλ ηα εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη κφληκα νη 

καζεηέο γηα λα θάλνπλ ρξήζε θάζε γλψζεο θαη πιεξνθνξίαο. Απηή είλαη θαηάξηηζε δεμηνηήησλ ή 

δηδαζθαιία «γηα» ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα - γηα λα 

κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα αζθήζνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηε 

δεκνθξαηία.  

– Ζ δεχηεξε – ε θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πνηνο θέξδηζε ηηο 

πξνεγνχκελεο εθινγέο θαη σο εθ ηνχηνπ ζρεκάηηζε ηελ παξνχζα θπβέξλεζε – είλαη κηα πεξίπησζε 

δηδαζθαιίαο «ζρεηηθά κε» ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Οη λένη πνιίηεο πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ πνηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα - γηα παξάδεηγκα, ιακβάλνληαο κέξνο ζηηο εθινγέο - έρνπλ 

ελζσκαησζεί σο δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ ζην ζχληαγκα ηεο ρψξαο ηνπο θαη πνηεο επηπηψζεηο έρεη ε 

ςήθνο ηνπο ζην εθινγηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ηνπο.  

– Σέινο, ην ηειεπηαίν παξάδεηγκα δείρλεη ηε ζεκαζία ησλ αμηψλ θαη ζηάζεσλ. Ζ δεκνθξαηία βαζίδεηαη 

ζε κηα πνιηηηθή θνπιηνχξα πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο πνπ ηεξνχλ νη πνιίηεο, ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη ηελ αλνρή γηα ηηο απφςεηο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

δηαθσλνχλ. Οη καζεηέο πξέπεη λα είλαη πξφζπκνη λα δερηνχλ φηη ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ ειεπζεξία 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ειεπζεξία ζπλεπάγεηαη 
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ππνρξεψζεηο. Μηα θνπιηνχξα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αληαλαθιά ηφζν ηελ ελδπλάκσζε 

κεκνλσκέλσλ καζεηψλ θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο, αιιά θαη ηελ θαηαλφεζε πσο κνηξαδφκαζηε ηελ 

ακνηβαία επζχλε λα ζεβφκαζηε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ. Οη αμίεο καζαίλνληαη κέζα απφ 

ηελ εκπεηξία θαη κε πεηζηηθά πξφηππα - δηδαζθαιία «κέζσ» ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ.  

3.2 Ιθαλόηεηεο – έλαο γεληθόο νξηζκόο 

Οη ηθαλφηεηεο αλαθέξνληαη ζε φ,ηη έλα άηνκν είλαη ζε ζέζε λα θάλεη, ζε ηξία ζεκεία πνπ απνηεινχλ ηνλ 

ππξήλα ηεο ηαπηφηεηαο ελφο αηφκνπ: 

– ηη γλσξίδεη έλα άηνκν θαη ηη έρεη θαηαλνήζεη,  

– ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαζηζηνχλ έλα άηνκν ηθαλφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλψζεηο ηνπ,  

– ηελ επίγλσζε θαη ηελ εθηίκεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ θαηέρεη έλα άηνκν, πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ πξνζπκία λα ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο δχν κε απηνπεπνίζεζε θαη ππεπζπλφηεηα.   

Σν ηειεπηαίν ζεκείν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. Γελ ζα πξέπεη κφλν ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα γλσξίδεη ηη έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ νη καζεηέο, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν λα ην γλσξίδνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο. Θα 

πξέπεη λα μέξνπλ ηη έρνπλ ζηελ πλεπκαηηθή εξγαιεηνζήθε ηνπο θαη πνηεο είλαη νη εξγαζίεο ή ηα 

πξνβιήκαηα πάλσ ζηα νπνία κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απηά ηα εξγαιεία. Πάλσ απ‟ φια, ρξεηάδνληαη 

απηνπεπνίζεζε γηα λα απνδερζνχλ ην ξίζθν ηεο απνηπρίαο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο.  

3.3 Πσο κπνξνύλ νη εθπαηδεπηηθνί λα κάζνπλ ηη ηθαλόηεηεο έρνπλ νη καζεηέο;  

Ιθαλόηεηα θαη επίδνζε 

Οη ηθαλφηεηεο αλαθέξνληαη ζε δπλαηφηεηεο "κέζα" καο. Δπνκέλσο, είλαη αφξαηεο. Σφηε πψο κπνξνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα κάζνπλ ηη ηθαλφηεηεο έρνπλ νη καζεηέο ηνπο; 

Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα. Ο Noam Chomsky, γισζζνιφγνο, πεξηέγξαςε ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ελφο 

νκηιεηή ζηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα. Οκηιεηέο ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα δεκηνπξγνχλ θαη θαηαλννχλ κφληκα 

πξνηάζεηο πνπ δελ έρνπλ πεη ή αθνχζεη πνηέ πξηλ. Γελ κπνξνχκε λα δνχκε ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα, αιιά 

αληηιακβαλφκαζηε ηελ επίδνζε ηνπ νκηιεηή ζηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα, θαη ζα πξέπεη έηζη λα ππνζέζνπκε 

φηη ππάξρεη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα επηθνηλσλεί κε επθξάδεηα.  

Γελ ππάξρεη ηθαλφηεηα ρσξίο θάπνηα εκθαλή επίδνζε, αιιά νχηε θαη θάπνην είδνο δξάζεο ρσξίο 

ηθαλφηεηα. Οη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ ηνπο θξίλνληαο ηελ 

επίδνζε ηνπο - ηη είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ. Ζ εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

εμαζθήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνινγήζνπλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ 

ηνπο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο. Απηφ δελ ηζρχεη κφλν γηα ηελ EDC/HRE, αιιά 

γηα ηε λδηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε γεληθφηεξα.  

3.4 Έλα κνληέιν καζεηηθώλ ηθαλνηήησλ ζηελ EDC/HRE 

Αμηνινγνχκε ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ελφο καζεηή κέζα απφ ηελ αληίιεςή καο γηα ηελ επίδνζε ηνπ. 

Οη ηθαλφηεηεο είλαη αφξαηεο, θαη κπνξνχκε λα απνθηήζνπκε πξφζβαζε ζε απηέο κφλν απφ ην ζρεδηαζκφ 

κνληέισλ πνπ καο ζηεξίδνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ θαη καο θαζνδεγνχλ ηελ 

αμηνιφγεζή ησλ καζεζηαθψλ επηηεπγκάησλ. 

ε απηή ηελ έθδνζε ηεο EDC/HRE, έρνπκε πηνζεηήζεη ην αθφινπζν κνληέιν ηθαλνηήησλ. Αληηζηνηρεί ζηηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο EDC/HRE - δηδαζθαιία κέζσ, ζρεηηθά κε θαη γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα.  

ηελ EDC/HRE, νη καζεηηθέο ηθαλφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηα παξαθάησ: 

– πνιηηηθή αλάιπζε θαη θξίζε,  
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– δεμηφηεηεο (Βι. Μέξνο 3 απηνχ ηνπ βηβιίνπ),  

– αλάιεςε δξάζεο θαη ζπκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή,  

– πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο. 

3.4.1 Ιθαλόηεηεο πνιηηηθήο αλάιπζεο θαη θξίζεο 

Ζ δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε απαηηεί απφ ηνπο πνιίηεο λα θαηαλννχλ ηα ππφ ζπδήηεζε ζέκαηα, ην 

νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ απαηηεί απφ ηνπο πνιίηεο λα είλαη ελεκεξσκέλνη θαη ηθαλνί λα αλαιχνπλ ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο γξακκέο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ. Απηή είλαη ε γλσζηηθή 

δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ (κάζεζε «ζρεηηθά» κε πνιηηηθά δεηήκαηα). 

Υσξίο απηφ ην επίπεδν θαηαλφεζεο έλαο πνιίηεο είλαη εχθνιε ιεία γηα ηνπο δεκαγσγνχο, ηνπο ινκπίζηεο 

θαη ηνπο ιατθηζηέο, θαη δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη θαη λα δηαπξαγκαηεπηεί ηα αηνκηθά ή νκαδηθά 

ζπκθέξνληά ηνπ/ηεο. Δμαξηηφκαζηε απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο σο πεγέο πιεξνθνξηψλ, θαη πξέπεη λα 

είκαζηε ζε ζέζε λα ηηο ρξεζηκνπνηνχκε κε θξηηηθφ πλεχκα. 

Ζ αλάιεςε δξάζεο ζηελ πνιηηηθή, φπσο θαη αιινχ ζηε δσή, είλαη δπλαηή κφλν αλ γλσξίδνπκε ηη ζέινπκε 

λα επηηχρνπκε. Πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα θαζνξίδνπκε ηα ζπκθέξνληα θαη ηνπο ζηφρνπο καο, λα 

εμηζνξξνπνχκε αλάγθεο θαη επηζπκίεο, αμίεο θαη ππνρξεψζεηο. Ζ πνιηηηθή είλαη κηα δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. Γελ ππάξρεη ε επηινγή λα 

κε ιεθζεί κηα απφθαζε, ελψ νη απνθάζεηο δελ είλαη δπλαηέο ρσξίο θξίζε. 

Ζ αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ καο ζέηεη ζε δνθηκαζία ηηο ηθαλφηεηεο ηεο 

αλάιπζεο θαη θξίζεο ηνπ «απινχ πνιίηε». Σν λα απνδίδνπκε πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε πνιηηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο - εκπηζηνζχλε ή δπζπηζηία πξνο ηνπο πνιηηηθνχο εγέηεο - είλαη έλαο ηξφπνο γηα ηε κείσζε 

ηεο πνιππινθφηεηαο. Ζ εθπαίδεπζε, φρη κφλν ζηελ EDC/HRE, είλαη ην θιεηδί γηα λα κπνξνχλ νη πνιίηεο 

λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

3.4.2 Γεμηόηεηεο 

Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη έλα ζχλνιν πλεπκαηηθψλ εξγαιείσλ - δεμηφηεηεο ή ηερληθέο - γηα λα απνθηήζνπλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη λα ζρεκαηίζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο αλεμάξηεηα θαη ζπζηεκαηηθά. 

Απηά ηα εξγαιεία επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο: 

– λα απνθηνχλ πιεξνθνξίεο ηφζν απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο φζν θαη απφ ηελ εκπεηξία απφ πξψην ρέξη 

θαη ηελ έξεπλα - ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο, ζπλεληεχμεηο, 

έξεπλα, αλαζηνραζκφ, θ.ιπ.,  

– λα επηιέγνπλ θαη λα κειεηνχλ πιεξνθνξίεο (θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε) – ηερληθέο ζρεδηαζκνχ, 

δηαρείξηζεο ρξφλνπ, αλάγλσζεο, ζθέςεο, θαηαγξαθήο,  

– λα δηακνξθψλνπλ, λα παξνπζηάδνπλ, λα κνηξάδνληαη, θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο – ηερληθέο 

γηα ηε δεκηνπξγία θπιιαδίσλ, αθηζψλ, εθεκεξίδσλ, γηα Power Point παξνπζηάζεηο, δηαιέμεηο, 

ζπδεηήζεηο, αληηπαξαζέζεηο επηρεηξεκάησλ (debate), θ.ιπ. (θνηλή θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε θαη 

απνδφκεζε),  

– λα αλαζηνράδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη εθαξκνγήο. 

ε έλα κεγάιν βαζκφ, απηέο νη δεμηφηεηεο είλαη απαξαίηεηεο φρη κφλν ζηελ EDC/HRE, αιιά ζην ζρνιείν 

ζην ζχλνιν ηνπ. Πξνεηνηκάδνπλ ηνπο καζεηέο γηα πην πξνεγκέλεο αθαδεκατθέο ζπνπδέο θαη γηα 

εμεηδηθεπκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε δηαζεκαηηθή εθπαίδεπζε ζε απηέο ηηο ηππηθέο, κε εηδηθνχ 

πεξηερνκέλνπ δεμηφηεηεο θαζίζηαηαη ηφζν αλαγθαία φζν θαη δπλαηή.   

 

 



Δθπαηδεπόκαζηε θαη εθπαηδεύνπκε γηα ηε δεκνθξαηία 

38 

3.4.3 Αλάιεςε δξάζεο 

ηελ EDC/HRE, ε εμάζθεζε ζε ηππηθέο δεμηφηεηεο ππνζηεξίδεη ηε κάζεζε γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, αιιά δελ αξθεί. Ζ EDC/HRE αληηιακβάλεηαη ην ζρνιείν σο κηα κηθξν-θνηλφηεηα 

ζηελ νπνία νη καζεηέο καζαίλνπλ πψο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ πνιηηηθή κέζα απφ 

πξαθηηθή εκπεηξία. Μεξηθέο απφ ηηο ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο εθπαηδεχνληαη ζην ζρνιείν πεξηιακβάλνπλ: 

– λα αλαζηνράδνληαη ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, λα απνζαθελίδνπλ θαη λα πξνσζνχλ ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο,  

– λα ςεθίδνπλ, λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο εθινγέο σο ςεθνθφξνη ή ππνςήθηνη (αληηπξφζσπνη ηεο 

ηάμεο),  

– λα δηαπξαγκαηεχνληαη θαη λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο,  

– λα επεξεάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ κέζσ επαηζζεηνπνίεζεο, νκάδσλ πίεζεο θαη 

ζπιινγηθήο δξάζεο,  

– λα θαηαλννχλ θαη λα εθηηκνχλ ηελ αλάγθε γηα έλα πιαίζην θαλφλσλ θαη θπξψζεσλ. 

Ζ EDC/HRE, θαη ην ζρνιείν ζην ζχλνιφ ηνπ, δηαδξακαηίδνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ παξνρή ηέηνησλ 

επθαηξηψλ κάζεζεο ζηνπο καζεηέο ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο. Χζηφζν, ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ην ζρνιείν έρεη ηα φξηά ηνπ. Ο 

θξίζηκνο ηνκέα ηεο κεηαβίβαζεο βξίζθεηαη πέξα απφ ην ζρνιείν, ζηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο, θαη 

εθηείλεηαη ζηελ ελήιηθε δσή. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην, λα ζπλδεζνχλ ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζρνιείνπ. 

3.4.4 Πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο 

Ίζσο ε έλλνηα ησλ ηθαλνηήησλ λα είλαη θάπσο "ηξαβεγκέλε" φηαλ αλαθέξεηαη ζηε δηάζηαζε ησλ αμηψλ θαη 

ζηάζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη ε επίδνζε, ν ηξφπνο πνπ ζπκπεξηθέξνληαη νη καζεηέο, απηφ πνπ 

κεηξάεη, θαη ε ζπκπεξηθνξηθή πξνδηάζεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηθαλφηεηα. Απηή ε δηάζηαζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ αληηζηνηρεί ζηε κάζεζε «κέζσ» ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. Πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα:  

– απηνγλσζία θαη απηνεθηίκεζε,  

– ελζπλαίζζεζε,  

– ακνηβαίνο ζεβαζκφο,  

– εθηίκεζε ηεο αλάγθεο γηα ζπκβηβαζκφ,  

– ππεπζπλφηεηα,  

– εθηίκεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ σο έλα ζχλνιν θνηλψλ αμηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εηξήλεο, 

ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

 

 

 

 



Μέξνο 1 - Καηαλννύκε ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

39 

3.5 Οη ηθαλόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ EDC/HRE 

ηελ EDC/HRE, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη εηδηθέο ηθαλφηεηεο γηα λα πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο 

ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο κάζεζεο. 

Ζ εξγαιεηνζήθε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πεξηιακβάλεη έλα εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ κε βάζε ηηο ηθαλφηεηεο ζηελ EDC/HRE, ζχκθσλν θαηά πνιχ 

κε ηελ θαηεχζπλζε πνπ αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, 

παξαθαινχκε αλαηξέμηε ζηελ έθδνζε ηνπ πκβνχιην ηεο Δπξψπεο: How all teachers can support 

citizenship and human rights education: a framework for the development of competences (Strasbourg, 

2009). 
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4. «Γεκηνπξγνύκε ηνλ θόζκν ζην κπαιό καο»: θνλζηξνπθηηβηζηηθή 

κάζεζε ζηελ EDC/HRE16 

ηαλ δηαβάδνπκε κηα ηζηνξία ζε έλα βηβιίν, δεκηνπξγνχκε θάηη ζαλ ηαηλία ζην κπαιφ καο. Πξνζζέηνπκε 

ιεπηνκέξεηεο θαη ζθελέο πνπ ν ζπγγξαθέαο ππαηλίζζεηαη ή αθήλεη έμσ, θαη κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε 

αθφκε θαη ηα πξφζσπα ησλ ραξαθηήξσλ. Μεξηθά κπζηζηνξήκαηα γνεηεχνπλ ηφζν έληνλα ηε θαληαζία 

καο πνπ απνγνεηεπφκαζηε αλ πνηέ παξαθνινπζήζνπκε κηα «πξαγκαηηθή» ηαηλία βαζηζκέλε ζηελ 

ηζηνξία. Ζ θαληαζία καο είρε δεκηνπξγήζεη κηα πνιχ θαιχηεξε, πνπ είλαη θαη κνλαδηθή, αθνχ ην κπαιφ 

ηνπ θάζε αλαγλψζηε παξάγεη κηα δηαθνξεηηθή "ηαηλία".  

Απηφ είλαη έλα παξάδεηγκα ηεο ηθαλφηεηάο καο λα «δεκηνπξγνχκε ηνλ θφζκν ζην κπαιφ καο». Ο θφζκνο 

πνπ δνχκε είλαη ν θφζκνο φπσο ηνλ αληηιακβαλφκαζηε - απνηειείηαη απφ ηηο εηθφλεο, ηηο εκπεηξίεο, ηηο 

έλλνηεο θαη ηηο θξίζεηο πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη γηα απηφλ. πσο νη καζεηέο, νη άλζξσπνη ζέινπλ λα 

βγάινπλ λφεκα απφ απηφ πνπ αθνχλ ή δηαβάδνπλ - ζέινπλ λα ην θαηαιάβνπλ. Έλαο εξεπλεηήο ηνπ 

εγθεθάινπ ραξαθηήξηζε ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν σο "κεραλή πνπ αλαδεηά λφεκα". Πξάγκαηα πνπ δελ 

βγάδνπλ λφεκα, πξέπεη λα δηεπζεηεζνχλ κε θάπνην ηξφπν. Δάλ ιείπνπλ πιεξνθνξίεο, ζα πξέπεη είηε λα 

ηηο βξνχκε κε θάπνην ηξφπν, ή λα θαιχςνπκε ην θελφ καληεχνληαο.
17

 

Μεηά απφ θάπνηα εκπεηξία, νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο φηαλ δίλνπλ κηα δηάιεμε, θάζε καζεηήο 

ιακβάλεη θαη ζπκάηαη έλα δηαθνξεηηθφ κήλπκα. Μεξηθνί καζεηέο ζα ζπκνχληαη αθφκα ηελ πιεξνθνξία 

φηαλ ζα είλαη ελήιηθεο επεηδή ηνπο γνήηεπζε ηφζν πνιχ, άιινη κπνξεί λα ηελ έρνπλ μεράζεη ην επφκελν 

πξσί δηφηη δελ ζρεηίδεηαη κε θάπνηα δνκή γλψζεο ή αμίαο πνπ έρνπλ. Απφ ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζθνπηά, 

ην ηη ζπκβαίλεη ζην κπαιφ ησλ καζεηψλ είλαη ζεκαληηθφ. 

Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο αληηιακβάλεηαη ηε κάζεζε σο κηα ηδηαίηεξα εμαηνκηθεπκέλε δηαδηθαζία:  

– Οη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ, αλαζρεκαηίδνπλ ή δεκηνπξγνχλ δνκέο λνήκαηνο. Οη λέεο πιεξνθνξίεο 

ζπλδένληαη κε απηφ πνπ ν καζεηήο ήδε γλσξίδεη ή έρεη θαηαλνήζεη.  

– Οη καζεηέο έξρνληαη ζε κηα ηάμε EDC/HRE κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο βηνγξαθίεο θαη εκπεηξίεο.  

– Σν θχιν, ε ηάμε, ε ειηθία, ε εζληθή θαηαγσγή ή νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη άιιεο ηαπηφηεηεο 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο απφςεηο ελφο καζεηή.  

– Γηαζέηνπκε δηάθνξεο κνξθέο λνεκνζχλεο πνπ πεγαίλνπλ πνιχ πέξα απφ ηε ζπκβαηηθή αληίιεςε φηη 

θάπνηνο είλαη θαιφο ζηα καζεκαηηθά ή ηηο γιψζζεο.
18

 

– Γελ ππάξρνπλ απφιπηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνζσπηθή ή πνιηηηθή ζπλάθεηα. 

Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε κπνξεί λα δηαθνξνπνηεί πεξαηηέξσ ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο, θαη ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο παίδεη έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ππνζηήξημή ηνπο. 

4.1 Οη καζεηέο «θαηαζθεπάδνπλ» ην λόεκα – αλαθαιύπηνπλ θαη δεκηνπξγνύλ θάηη 

θαηλνύξγην 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ καζεηή ηνπο, κεηαμχ άιισλ: 

– δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο κάζεζεο,  

– ζρεδηάδνληαο ελδηαθέξνπζεο εξγαζίεο,  

                                                      
16. Γηα κηα πιεξέζηεξε ζεψξεζε ηνπ ζέκαηνο, βι. Σφκνο IV ζε απηή ηε ζεηξά. 

17. Βι. Gollob R. and Krapf P. (επηκ..) (2008), EDC/HRE Σφκνο III, Μέξνο 1, Δλφηεηα 1,  Σηεξεόηππα θαη Πξνθαηαιήςεηο. Τη είλαη 

ηαπηόηεηα; Πώο βιέπσ ηνπο άιινπο, θαη εθείλνη εκέλα;, Strasbourg, ζζ. 21. 

18. Βι. ηε δνπιεηά ηνπ Howard Gardner‟s γηα ηηο πνιιαπιέο λνεκνζχλεο. 
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– παξέρνληαο δηδαζθαιία κέζα απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο (δηαιέμεηο) πνπ  

αληηπξνζσπεχνπλ ηα αληηθείκελα κάζεζεο,  

– παξέρνληαο ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε γηα ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ καζεηή. 

4.2 Οη καζεηέο «αλαθαηαζθεπάδνπλ» ό, ηη έρνπλ κάζεη – ην εθαξκόδνπλ θαη ην 

δνθηκάδνπλ 

ε κεγάιν βαζκφ, φινη δεκηνπξγνχκε ηέηνηεο εθαξκνγέο, αιιά ζην ζρνιείν ηηο παξέρεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

κέζσ, κεηαμχ άιισλ: 

– ηεο παξνρή επθαηξηψλ γηα αληαιιαγή, παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε,  

– ησλ ηππηθψλ εμεηάζεσλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο,  

– ηεο παξνρήο ή ηεο απαίηεζεο γηα portfolio ,  

– ηνπ ζρεδηαζκνχ ελδηαθεξνπζψλ εξγαζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα project. 

4.3 Οη καζεηέο «απνδνκνύλ», ή αζθνύλ θξηηηθή ζηα δηθά ηνπο απνηειέζκαηα ή ν 

έλαο ηνπ άιινπ 

Υσξίο απηφ ην ζηνηρείν ηεο θξηηηθήο αλαζεψξεζεο θαη δνθηκήο θάζε πξνζπάζεηα κάζεζεο ζα είρε 

θαηαζηεί άλεπ αληηθεηκέλνπ γηα ηελ θνηλσλία, θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Δδψ, ε κάζεζε έρεη θαη κηα 

θνηλσληθή δηάζηαζε. 
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5. Δπαγγεικαηηθή δενληνινγία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο EDC/HRE: 

ηξεηο αξρέο   

Αλ νη καζεηέο έξρνληαη ζε κηα ηάμε EDC/HRE κε ηηο δηθέο ηνπο απφςεηο θαη θεχγνπλ απφ απηή κε ηελ 

άπνςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, απηφ απνηειεί ζπλήζσο έλδεημε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

EDC/HRE πξέπεη λα θξνληίζνπλ λα κελ πηέδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο λα πηνζεηήζνπλ νξηζκέλεο απφςεηο ή 

αμίεο πνπ πξεζβεχνπλ πξνζσπηθά νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί. Σα ζρνιεία είλαη δεκφζηα ηδξχκαηα, θαη νη 

γνλείο θαζψο θαη ε θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο αλακέλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα κελ θαηαρξψληαη ηελ εμνπζία 

ηνπο γηα λα θαηερνχλ ηνπο καζεηέο.  

Ζ επαγγεικαηηθή δενληνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο EDC/HRE είλαη σο εθ ηνχηνπ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ επηηπρία, θαη ηελ αηηηνιφγεζε αθφκε ηεο EDC/HRE σο κέξνο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. Μπνξεί λα 

ζπλνςηζηεί ππφ ηηο αθφινπζεο ηξεηο αξρέο, πνπ πξνέξρνληαη απφ κηα ζπδήηεζε γηα ην ζέκα απηφ ζηε 

Γεξκαλία θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970.
19

 

5.1 Αξρή ηεο κε-θαηήρεζεο  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη κε θαλέλα ηξφπν λα πξνζπαζεί λα θαηερεί ηνπο καζεηέο θάλνληάο ηνπο λα 

πηνζεηήζνπλ κηα επηζπκεηή γλψκε, γηα παξάδεηγκα, απφ πιεπξάο πνιηηηθήο νξζφηεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη λα δηαθφπηεη ή λα "ζπλζιίβεη" θάπνηνλ καζεηή κε αλψηεξεο επηρεηξεκαηνινγίεο. 

Αληίζεηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θξίλνπλ ειεχζεξα ρσξίο θακία παξεκβνιή ή παξεκπφδηζε. 

Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ λα θαηερήζεη ηνπο καζεηέο είλαη αζπκβίβαζηε κε 

ηελ EDC/HRE θαη ηνλ ζηφρν ηεο λα εθπαηδεχεη πνιίηεο νη νπνίνη είλαη ηθαλνί θαη πξφζπκνη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα αλνηθηή θνηλσλία θαη κηα ειεχζεξε, πινπξαιηζηηθή δεκνθξαηία. 

5.1.1 Πξαθηηθέο επηπηώζεηο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη, σο εθ ηνχηνπ λα πξνεδξεχεη ζηηο ζπδεηήζεηο ζηηο ηάμεηο EDC/HRE, αιιά λα 

κε ιακβάλεη κέξνο ζε απηέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ νη καζεηέο ξσηήζνπλ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπο 

γηα ηελ άπνςή ηνπ γηα έλα ζέκα, ζπκβνπιεχνπκε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ λα ηελ εθθξάζεη. Οη καζεηέο 

γλσξίδνπλ φηη σο πνιίηεο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη κηα πξνζσπηθή πνιηηηθή άπνςε, φπσο θάζε άιινο 

πνιίηεο, θαη πνιχ ζπρλά ελδηαθέξνληαη λα ηελ αθνχζνπλ. ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

θαηαζηήζεη ζαθέο φηη δελ κηιάεη κέζα απφ έλαλ επαγγεικαηηθφ ξφιν, αιιά σο πνιίηεο. Πξάγκαηη, ν 

καζεηήο κπνξεί λα ζεσξήζεη φηη είλαη θάπσο παξάμελν αλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηεο EDC/HRE παξακέλεη 

πνιηηηθά νπδέηεξνο, ελψ νη καζεηέο αλακέλεηαη κφληκα λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο.  

Έλαο/κία εθπαηδεπηηθφο αθνζησκέλνο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κπνξεί θάιιηζηα λα ππνθέξεη αλ έλαο 

καζεηήο εθθξάδεη απφςεηο πνπ δείρλνπλ ηάζεηο ξαηζηζκνχ, εζληθηζκνχ ή νπνηνδήπνηε άιιν είδνο 

θνληακεληαιηζκνχ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα απέρεη απφ ην λα θαηαθιχζεη ηνπο ελ ιφγσ καζεηέο 

κε αλψηεξεο επηρεηξεκαηνινγίεο, αιιά κάιινλ λα πξνζπαζήζεη λα θαηαλνήζεη γηαηί έλα λεαξφ άηνκν έρεη 

πηνζεηήζεη κηα ηέηνηα γξακκή ζθέςεο θαη λα βξεη ηξφπνπο λα πξνθαιέζεη ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ 

δηαθνξεηηθά θαη κε κε ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο.  

5.2 Αξρή ηεο ζπδήηεζεο γηα ακθηιεγόκελα ζέκαηα 

, ηη είλαη ακθηιεγφκελν ζέκα ζηελ επηζηήκε ή ηελ πνιηηηθή πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη σο ηέηνην ζηηο 

ηάμεηο EDC/HRE. Ζ αξρή απηή είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε εθείλε ηεο κε-θαηήρεζεο: αλ νη δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο παξαιείπνληαη θαη νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο αγλννχληαη, ε EDC/HRE είλαη ζην δξφκν γηα 

θαηήρεζε. Οη ηάμεηο EDC/HRE ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ πνιππινθφηεηα, ηελ αληηπαξάζεζε αθφκα 

θαη ηηο αληηθάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, παξφιν πνπ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη νηθνπκεληθά, ηα αηνκηθά 

δηθαηψκαηα κπνξνχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ζπγθξνχνληαη ην έλα κε ην άιιν.  

ε κηα πινπξαιηζηηθή θνηλσλία, ε δηαθσλία, νη δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη ηα αληαγσληζηηθά ζπκθέξνληα είλαη 

ν θαλφλαο, φρη ε εμαίξεζε, θαη σο εθ ηνχηνπ νη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ πψο λα αληηκεησπίδνπλ ηελ 

                                                      
19. Βι. “Der Beutelsbacher Konsens” (www.lpb-bw.de). 
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αληηπαξάζεζε. ηε δεκνθξαηία, ν δηάινγνο θαη ε ζπδήηεζε είλαη ηα κέζα γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. Ζ ζπκθσλία θαη έλαο νξηζκέλνο βαζκφο αξκνλίαο 

κέζσ ζπκβηβαζκνχ είλαη ην απνηέιεζκα δηαπξαγκάηεπζεο. Ζ αλαγθαζηηθή ζπκθσλία ρσξίο αλνηθηή 

ζπδήηεζε ππνλνεί απιά θαηαζηνιή.  

5.2.1 Πξαθηηθέο επηπηώζεηο 

ηελ EDC/HRE, ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη θαηά ζπλέπεηα λα παξνπζηάδεη ηνπιάρηζηνλ δχν απφςεηο γηα 

έλα ζέκα. Μηα ηζνξξνπία (γηα παξάδεηγκα, ζηελ έθηαζε ησλ θεηκέλσλ) είλαη ζεκαληηθή.  

ηηο ζπδεηήζεηο ζηελ νινκέιεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα επηδνθηκάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Δάλ θάπνηα ζέζε εθθξάδεηαη κφλν απφ κηα κεηνςεθία - ή αθφκα θαη απφ θαλέλαλ 

καζεηή – ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πηνζεηεί απηή ηελ άπνςε ράξηλ ζπδεηήζεσο, δειψλνληαο 

ζαθψο φηη παίδεη έλαλ ηδηαίηεξν ξφιν ν νπνίνο θαη δελ εθθξάδεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη λα πξνζαξκφδεη ηελ ηζρχ ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ ζ 'απηή ησλ 

καζεηψλ.  

5.3 Δλδπλακώλνπκε ηνπο καζεηέο γηα λα πξνσζνύλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο 

Οη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιχνπλ κηα πνιηηηθή θαηάζηαζε, λα πξνζδηνξίδνπλ ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο, θαη λα βξίζθνπλ ηξφπνπο θαη κέζα γηα λα επεξεάδνπλ κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ππέξ ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπο. Ο ζηφρνο απηφο απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο λα είλαη θαιά εθπαηδεπκέλνη ζε δεμηφηεηεο 

θαη ηθαλφηεηεο γηα αλάιεςε δξάζεο θαη ζπκκεηνρή. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν εθφζνλ ηεξνχληαη νη 

άιιεο δχν αξρέο ηεο κε-θαηήρεζεο θαη ηεο ζπδήηεζεο γηα ακθηιεγφκελα ζέκαηα. Ζ αξρή απηή δελ πξέπεη 

λα παξεξκελεπζεί σο ελζάξξπλζε ηνπ εγσηζκνχ θαη παξακέιεζε ηεο ππεπζπλφηεηαο. Κάζε θνηλφηεηα 

ζηεξίδεηαη ζε απηέο ηηο αμίεο, αιιά ε νπζία εδψ είλαη φηη ν/ε εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη λα απνζαξξχλεη 

ηνπο καζεηέο απφ ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο θαιψληαο ηνπο λα ηεξνχλ ηα θαζήθνληα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

5.3.1 Πξαθηηθέο επηπηώζεηο 

Σν ζρνιείν είλαη κηα κηθξν-θνηλσλία φπνπ νη καζεηέο καζαίλνπλ πψο λα ζπκκεηέρνπλ. Απηφ κπνξεί λα 

γίλεη κε πνιινχο ηξφπνπο, μεθηλψληαο ζηελ ηάμε, επηηξέπνληαο ζηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ ηα ζέκαηα 

πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο, θαη πεξηιακβάλεη πην 

πξνεγκέλεο κνξθέο φπσο ε δεκνθξαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε (δηδαζθαιία κέζσ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ) θαη ε αλάιεςε δξάζεο. 

Ζ εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε θαη ε κάζεζε κε ζηφρεπζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ππνζηεξίδνπλ ηνπο 

καζεηέο ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο γηα αλεμάξηεηε θξίζε θαη ιήςε απνθάζεσλ.  
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6. Βαζηθέο έλλνηεο ζηελ EDC/HRE 

6.1 Γηαηί ρξεηαδόκαζηε βαζηθέο έλλνηεο ζηελ EDC/HRE; 

Αληηιακβαλφκαζηε ηελ EDC/HRE ζαλ κηα δηαδηθαζία θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο.
20

 Οη καζεηέο 

δεκηνπξγνχλ ή θαηαζθεπάδνπλ λφεκα θαη θαηαλφεζε ζπλδένληαο πιεξνθνξίεο κε έλλνηεο. Ζ κάζεζε θαη 

ε ζθέςε ιακβάλεη ρψξα ζηα επίπεδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαη ηνπ αθεξεκέλνπ. Ζ αθεξεκέλε ζθέςε 

βαζίδεηαη ζε έλλνηεο. Υσξίο αλαθνξά ζε έλα θνηλφ ζχλνιν ελλνηψλ ηνπο νξηζκνχο ησλ νπνίσλ 

θαηαιαβαίλνπκε θαη έρνπκε ζπκθσλήζεη, θακία αληαιιαγή ηδεψλ, ή αληηπαξάζεζε απφςεσλ, ή ζπδήηεζε 

ή θξίζε δελ ζα ήηαλ δπλαηή.  

Οη έλλνηεο είλαη επνκέλσο απαξαίηεηεο, ηφζν γηα ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε φζν ηειηθά θαη γηα ηε 

ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. Πνηεο έλλνηεο, επνκέλσο, ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε; Ενχκε ζε 

πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα θαη νη νκάδεο πξνσζνχλ δηαθνξεηηθά ή 

αθφκε θαη αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα θαη αμίεο. Δπηπιένλ, ε θηινζνθία θαη ε θνηλσληθή επηζηήκε 

πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, αθφκε θαη ακθηιεγφκελεο. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη αδχλαην λα 

πάξνπκε έλα ζχλνιν βαζηθψλ ελλνηψλ απφ κία κφλν πεγή. ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε, κε έκθαζε 

ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ, νη έλλνηεο είλαη απαξαίηεηεο. Χο εθ ηνχηνπ, κνληέια ελλνηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε βξίζθνληαη ππφ ζπδήηεζε. Πηζηεχνπκε φηη ην κνληέιν καο είλαη 

κία πηζαλή πξνζέγγηζε.  

Έρνπκε επηιέμεη ην παξαθάησ ζχλνιν ελλέα βαζηθψλ ελλνηψλ, επεηδή αθνξνχλ ηφζν ηελ εκπεηξία ησλ 

καζεηψλ ζε κηα κηθξν-θνηλσλία φζν θαη ηελ πνιηηηθή θνηλφηεηα σο ζχλνιν: 

– ηαπηφηεηα,  

– εηεξφηεηα θαη πινπξαιηζκφο,  

– ππεπζπλφηεηα,  

– ζχγθξνπζε,  

– θαλφλεο θαη δίθαην,  

– θπβέξλεζε θαη πνιηηηθή,  

– ηζφηεηα,  

– ειεπζεξία,  

– κέζα επηθνηλσλίαο. 

Οη βαζηθέο έλλνηεο δεκηνπξγνχλ έλα ζπεηξνεηδέο πξφγξακκα ζπνπδψλ, θαζψο ε εζηίαζε ζηα βηβιία 

αιιάδεη απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα (επίπεδν πξσηνβάζκηαο, Βηβιίν II) ζηελ πνιηηηθή θνηλφηεηα (επίπεδν 

ιπθείνπ, Βηβιίν IV), κε ην Βηβιίν III λα πεξηιακβάλεη πιεπξέο θαη ησλ δχν (βι. Μέξνο 1, Κεθάιαην 4, ζην 

παξφλ βηβιίν). Οη έλλνηεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ - νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

EDC/HRE - δηαπεξλνχλ φιεο ηηο ελλέα βαζηθέο έλλνηεο. Έρνπλ εμεηαζηεί ζε μερσξηζηά θεθάιαηα ζε απηφ 

ην εγρεηξίδην. ιεο νη βαζηθέο έλλνηεο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ζπλδεζνχλ κε πεξαηηέξσ έλλνηεο θαη 

θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν. Καη ηα ηξία 

βηβιία πεξηιακβάλνπλ ελλέα πξφηππεο ελφηεηεο ηεζζάξσλ καζεκάησλ ε θαζεκία, πνπ εμεηάδνπλ ην ίδην 

ζχλνιν βαζηθψλ ελλνηψλ. Σν θάλνπλ απηφ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δείρλνληαο πσο ε ίδηα έλλνηα 

κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζην επίπεδν θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ειηθηαθά 

καζεηέο. Αλ δχν ή ηξία βηβιία ζπλδπαζηνχλ κε απηφ ηνλ ηξφπν (θάζεηα), είλαη δπλαηή κηα 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ θαζνδεγείηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ κηα ζπγθεθξηκέλε 

βαζηθή έλλνηα. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη βαζηθέο έλλνηεο ζπλδένληαη νξηδφληηα ζρεκαηίδνληαο έλα δίθηπν 

                                                      
20. Βι. Κεθάιαην 3 γηα ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε ζην Μέξνο 1 ηνπ παξφληνο βηβιίνπ. 
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θαηαλφεζεο. Μηα πξφρεηξε έλδεημε ησλ πηζαλψλ ζπλδέζκσλ είλαη ζε ηη δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο
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αλαθέξνληαη. 

6.2 Η νπζία ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ 

Απηή ε ελφηεηα πεξηγξάθεη ελ ζπληνκία ηελ νπζία ησλ ελλέα βαζηθψλ ελλνηψλ ζε απηή ηελ έθδνζε ηεο 

EDC/HRE, εμεηάδνληαο ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ EDC/HRE ζε κηθξννηθνλνκηθφ θαη καθξννηθνλνκηθφ 

επίπεδν (ην ζρνιείν θαη ε πνιηηηθή θνηλφηεηα).  

6.2.1 Ταπηόηεηα 

πσο ηα θπζηθά δηθαηψκαηα, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα εζηηάδνπλ ζην άηνκν. ια ηα αλζξψπηλα φληα 

είλαη πξνηθηζκέλα κε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη ην δηθαίσκα λα δνπλ ειεχζεξα θαη λα απνιακβάλνπλ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο, ρσξίο δηαθξίζεηο. Σν θξάηνο εμππεξεηεί ην άηνκν θαη φρη ην αληίζηξνθν. Ζ πξνζσπηθή 

ειεπζεξία παξέρεη ζηα άηνκα ην δηθαίσκα λα αλαπηχμνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο ειεχζεξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαζηθψλ επηινγψλ ζηε δσή, φπσο νη αμίεο, νη ζπλεξγάηεο, ηα επαγγέικαηα, 

θαη ε απφθηεζε παηδηψλ. ηε ζχγρξνλε θνζκηθή θνηλσλία, απηή ε ειεπζεξία είλαη κηα πξφθιεζε, θαζψο ε 

απνδπλάκσζε ησλ δεζκψλ θαη ησλ παξαδφζεσλ (νηθνγέλεηα, ζξεζθεία, θ.ιπ) ζπλεπάγεηαη επηινγέο. Οη 

επηινγέο καο επεξεάδνπλ ηνπο άιινπο θαη ην αληίζηξνθν, θαη σο εθ ηνχηνπ, ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο καο θέξνπκε επίζεο επζχλεο. ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, νη καζεηέο κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο θαη εξγάδνληαη γηα ηηο επηινγέο δσήο πνπ φινη νη λένη πξέπεη λα θάλνπλ, φπσο ε πεξαηηέξσ 

εθπαίδεπζε θαη ε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία.  

Ζ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ εηεξφηεηα θαη ηνλ πινπξαιηζκφ, ηελ ειεπζεξία, 

ηελ ηζφηεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηα.  

6.2.2 Δηεξόηεηα θαη πινπξαιηζκόο 

Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο. Σα άηνκα πνπ αζθνχλ ην αλζξψπηλν δηθαίσκα 

ζηελ ειεπζεξία ζα παξάγνπλ θπξηνιεθηηθά ηνλ πινπξαιηζκφ - έλα πιήζνο αηνκηθψλ ηαπηνηήησλ κε 

δηαθνξεηηθέο επηινγέο ζηνλ ηξφπν δσήο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζπκθέξνληα, πνπ πεξηνξίδνληαη ή 

ππνζηεξίδνληαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, απφ ηνπο δηαζέζηκνπο πιηθνχο πφξνπο - ην εηζφδεκα θαη ηελ 

πεξηνπζία. Ζ εηεξφηεηα πεξηιακβάλεη δηαθνξέο κε βάζε ην θχιν, ηελ εζληθή θαηαγσγή, ηελ ηάμε, ηελ 

ειηθία, ηνλ ηχπν ηνπ καζεηή, ηελ πεξηνρή, ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αμίεο. Οη πινπξαιηζηηθέο 

θνηλσλίεο ζέηνπλ ηελ πξφθιεζε: ηη ζχλνιν αμηψλ κπνξνχλ ηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο λα απνδερηνχλ; Ζ 

ζηαζεξφηεηα ησλ θνηλνηήησλ πνπ βαζίδνληαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο 

πνπ ηα δεκνθξαηηθά θξάηε δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ (ην δίιεκκα ειεπζεξία - ζηαζεξφηεηα). Σν ίδην 

ηζρχεη θαη ζην ζρνιείν, φπνπ νη καζεηέο ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα αληηιακβάλνληαη θαη λα αληηκεησπίδνπλ 

ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηνλ πινπξαιηζκφ σο πξφθιεζε – πνπ ζπλδπάδεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηνπο 

θηλδχλνπο κε ηηο επθαηξίεο.  

Ζ έλλνηα ηεο εηεξφηεηαο θαη ηνπ πινπξαιηζκνχ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ 

πνιηηηθή, ηελ ειεπζεξία, ηε ζχγθξνπζε θαη ηελ ππεπζπλφηεηα. 

6.2.3 Υπεπζπλόηεηα 

Σελ ειεπζεξία πξέπεη λα ηελ απνιακβάλνπλ φινη, θαη σο εθ ηνχηνπ, ν θαζέλαο πξέπεη λα απνδερζεί 

νξηζκέλα φξηα. Απηφ αξρίδεη, γηα παξάδεηγκα, κε έλα ίζν κεξίδην ρξφλνπ νκηιίαο θαη πξνζνρήο ζε θάζε 

καζεηή ζηελ ηάμε. ε θνηλσλίεο πνπ βαζίδνληαη ζην ειεχζεξν εκπφξην θαη ηνλ αληαγσληζκφ, ε άληζε 

θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο επεκεξίαο νδεγεί ζε άληζε θαηαλνκή ησλ επθαηξηψλ γηα ηελ άζθεζε 

ηεο ειεπζεξίαο. ηε δεκνθξαηία, ε αξρή ηεο πιεηνςεθίαο πξέπεη λα εμηζνξξνπείηαη κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ δηθαησκάησλ ηεο κεηνςεθίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.  

Ζ ειεπζεξία θαη ε ηζφηεηα κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα εμηζνξξνπεζνχλ. Έλαο ηξφπνο γηα λα 

                                                      
21. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πάλσ ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο, βι. ηνλ θάθειν εξγαζίαο ζε απηφ ην βηβιίν: Πώο 

κπνξώ λα ρεηξηζηώ ην ζέκα ηεο πνιηηηθήο ζηηο ηάμεηο ηεο EDC/HRE;. 
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ζπκβηβαζηνχλ είλαη κέζσ ηεο αηνκηθήο επζχλεο. Ο άιινο είλαη κέζσ ηεο δεζκεπηηθήο ιήςεο πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ. Καη νη δχν ηξφπνη είλαη αλαγθαίνη, θαζψο ν θαζέλαο έρεη ηα φξηά ηνπ. Οη λφκνη δελ κπνξνχλ 

λα αλαιάβνπλ ηε δηεπζέηεζε ηνπ θάζε πεξηζηαηηθνχ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, θαη δελ είλαη νχηε εθηθηφ νχηε 

επηζπκεηφ λα παξαθνινπζνχληαη θαη λα ειέγρνληαη πιήξσο νη δσέο καο απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία. Μηα 

θνηλφηεηα βαζηζκέλε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα βαζίδεηαη ζηελ πξνζπκία θαη ηελ ηθαλφηεηά καο λα 

αλαιακβάλνπκε ηελ επζχλε γηα ηε ζπκπεξηθνξά καο θαη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ.  

Ζ ππεπζπλφηεηα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ ειεπζεξία, ηελ ηζφηεηα, ηελ ηαπηφηεηα, ηνπο θαλφλεο θαη 

ην δίθαην, θαη ηε ζχγθξνπζε. 

6.2.4 Σύγθξνπζε 

Οη δηαθνξέο απφςεσλ, νη αληηθξνπφκελεο αλάγθεο, ηα ζπκθέξνληα θαη νη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο 

δσήο ηνπ αλζξψπνπ, θαη ηδηαίηεξα ζηηο πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο. Πνιινί άλζξσπνη ζεσξνχλ ηε 

ζχγθξνπζε σο θάηη επηβιαβέο, πνπ ζηέθεηαη εκπφδην ζηνλ δξφκν ηεο αξκνλίαο, θαη θαηά ζπλέπεηα πξέπεη 

λα απνθεχγεηαη ή αθφκε θαη λα θαηαζηέιιεηαη. Χζηφζν, δελ είλαη ε ζχγθξνπζε απηή θαζαπηή επηβιαβήο, 

αιιά αληίζεηα θάπνηνη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηεο. ηελ EDC/HRE νη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ φηη κέζα 

ζε έλα πιαίζην δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ, κε ηελ ππνζηήξημε κηαο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο ακνηβαίνπ 

ζεβαζκνχ, ππάξρεη ρψξνο γηα άθζνλε δηαθσλία θαη επηρεηξεκαηνινγία. Σα άηνκα θαη νη νκάδεο 

κπνξνχλ, θαη κάιηζηα πξέπεη, λα αξζξψλνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο γηα λα εμαζθαιίζνπλ έηζη φηη ζα 

ιεθζνχλ ππφςε. Καηά ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, φκσο, φιεο νη 

πιεπξέο ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκεο λα δηαπξαγκαηεπηνχλ γηα ζπκβηβαζκφ. Υσξίο απηή ηε δηαιεθηηθή ή 

επνηθνδνκεηηθή ζηάζε έλαληη ησλ ηδίσλ ζπκθεξφλησλ θάπνηνπ, θαλέλαο ζπκβηβαζκφο δε ζα ήηαλ 

δπλαηφο.  

Καηά θαλφλα, νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ πνπ κπνξεί λα απνηππσζεί ζε 

πνζφ ή πνζνζηφ κπνξεί λα ιπζεί κε ζπκβηβαζκφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε ζπγθξνχζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηδενινγία, αμίεο ή αθφκε θαη εζληθή θαηαγσγή, κηα ιχζε κε ζπκβηβαζκφ είλαη αδχλαηε. Μηα θνπιηνχξα 

πνιηηηζκέλεο, δειαδή, κε βίαηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ κε βάζε ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ είλαη σο εθ 

ηνχηνπ απαξαίηεηε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Ζ ζχγθξνπζε πξνθχπηεη ζην ζρνιείν φπσο 

θαη ζε θάζε άιιν ρψξν εξγαζίαο ή ηεο θνηλφηεηαο, θαη δίλεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα κάζνπλ πψο 

λα επηιχνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο εηξεληθά θαη λα κελ ηηο θνβνχληαη.  

Ζ ζχγθξνπζε είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ εηεξφηεηα θαη ηνλ πινπξαιηζκφ, ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ 

πνιηηηθή, ηνπο θαλφλεο θαη ην δίθαην θαη ηελ ππεπζπλφηεηα. 

6.2.5 Καλόλεο θαη δίθαην 

Οη λφκνη παξέρνπλ ην ηππηθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο δεκνθξαηηθέο θνηλφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Καηά θαλφλα, φινη αλακέλεηαη λα ππαθνχνπλ ζην λφκν, δηφηη έρεη πεξάζεη απφ 

ηνλ θαλφλα ηεο πιεηνςεθίαο. Απηφ γίλεηαη ζπλήζσο κέζσ θνηλνβνπιεπηηθήο ςεθνθνξίαο, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο βαζίδεηαη ζε πιεηνςεθίεο ζηηο γεληθέο εθινγέο, αιιά κπνξεί επίζεο λα γίλεη κε δεκνςήθηζκα. 

Οη λφκνη πξννξίδνληαη λα αληηθαηνπηξίδνπλ θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη λα ζέηνπλ 

δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ. Οη θαλφλεο εμππεξεηνχλ ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο, αιιά δεκηνπξγνχληαη απφ άιινπο θνξείο, θαη 

κπνξνχλ λα ππάξρνπλ ζε γξαπηή ή άγξαθε κνξθή.  

Αλακέλεηαη φινη λα ππαθνχκε ζηνπο λφκνπο, αιιά ηη γίλεηαη φηαλ ζεσξνχκε πσο ε λνκνζεζία είλαη άδηθε; 

Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο θνηλσληθψλ θαη λνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ μεθίλεζαλ κε πνιηηηθή 

αλππαθνή: νη πνιίηεο ζθφπηκα δελ ππάθνπζαλ ηνλ λφκν πξνθεηκέλνπ λα ακθηζβεηήζνπλ απηφ πνπ 

ζεψξεζαλ άδηθν ή θαζηζηνχζε παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαη γηα λα επηθέξνπλ έηζη κηα 

ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ ηζρπφλησλ λφκσλ. 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηε δηαιεθηηθή κεηαμχ ησλ δηθαησκάησλ ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπο κέζσ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ. Αλ αηξφηαλ ην 

πιαίζην, ε ειεπζεξία ζα κεηαηξεπφηαλ ζε αλαξρία θαη ε αλαξρία κε ηε ζεηξά ηεο ζε επηθξάηεζε ηεο βίαο. 

ηελ εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε, νη καζεηέο βηψλνπλ απηή ηελ αξρή ζην ζρνιείν. Μηα ζθηρηή ξχζκηζε ησλ 

θαζεθφλησλ, ρξνληθά πιαίζηα θαη θαλφλεο δελ θαηαπλίγνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ, αιιά 
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αληίζεηα, αλνίγνπλ ηελ πφξηα ζε έλα επξχ πεδίν ειεπζεξίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. Οη καζεηέο κπνξνχλ 

επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ηξνπνπνίεζε ησλ ζρνιηθψλ λφκσλ πνπ δελ αληαλαθινχλ ηηο αμίεο ησλ 

δεκνθξαηηθψλ ή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  

Οη θαλφλεο θαη ην δίθαην είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηε ζχγθξνπζε, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζφηεηα. 

6.2.6 Κπβέξλεζε θαη πνιηηηθή 

ηελ EDC/HRE, ε βαζηθή έλλνηα ηεο πνιηηηθήο επηθεληξψλεηαη ζηελ πηπρή ηεο πνιηηηθήο σο δηαδηθαζία 

επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Ζ θπβέξλεζε θαιχπηεη ηε ζεζκηθή πηπρή ηεο 

πνιηηηθήο, δειαδή, ηε δηαδηθαζία ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ κέζα ζε έλα ζεζκηθφ πιαίζην. Ζ 

δεκνθξαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε δίλεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα κάζνπλ πψο λα επεξεάδνπλ θαη λα 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε κηαο θνηλφηεηαο θαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο. Σν κνληέιν θχθινπ ηεο πνιηηηθήο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηηο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ ηφζν ζε κηθξννηθνλνκηθφ θαη καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, δειαδή, ζηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα θαη ζηελ πνιηηηθή θνηλφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο (πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ επίπεδν). Σα κέζα 

επηθνηλσλίαο δηαδξακαηίδνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηνλ έιεγρν ησλ θνξέσλ ιήςεο πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηάηαμεο ζεκάησλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην ζρνιείν, 

φπσο δείρλνπλ ηα θεθάιαηα γηα ηα κέζα ελεκέξσζεο ζηα ηξία εγρεηξίδηα (Βηβιία II-IV).  

Χο έλα δεχγνο ελλνηψλ, ε θπβέξλεζε θαη ε πνιηηηθή αλαθέξνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο ιήςεο 

πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. Δλψ ε θπβέξλεζε δίλεη έκθαζε ζηελ ηεξαξρηθή, ζεζκνζεηεκέλε δηάζηαζε, ε 

πνιηηηθή πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ άηππε δηάζηαζε - επξχηεξν πεδίν εθαξκνγήο, αιιά θαη κε κηθξφηεξε, ή 

θαζφινπ, ξχζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Ζ άηππε, επηθνπξηθή πιεπξά ηεο πνιηηηθήο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζεζκηθνχ ζπζηήκαηνο. Σφζν ζην ζρνιείν φζν θαη ζηελ πνιηηηθή, ηα ηδξχκαηα δελ 

ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ φια ηα πξνβιήκαηα θαη δεηήκαηα, θαη σο εθ ηνχηνπ, ελαπφθεηηαη ζηνπο 

ίδηνπο ηνπο πνιίηεο ε επίιπζε δηαπξνζσπηθψλ δηαθνξψλ θαη ζπγθξνχζεσλ.  

Ζ θπβέξλεζε θαη ε πνιηηηθή είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηε ζχγθξνπζε, ηνπο θαλφλεο θαη ην δίθαην, ηελ 

ππεπζπλφηεηα θαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο. 

6.2.7 Ιζόηεηα θαη ειεπζεξία 

Απηέο νη δχν βαζηθέο έλλνηεο εμεηάδνληαη εδψ καδί, γηα δχν ιφγνπο. 

Πξψηνλ, ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα είλαη ε βαζηθή αμία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Οη δχν βαζηθέο 

αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα απφ λνκηθή άπνςε είλαη ε ηζφηεηα 

(απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ) θαη ε ειεπζεξία (φπσο βηψλεηαη κέζα απφ ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα). Ζ αμηνπξέπεηα ελφο αηφκνπ απεηιείηαη κέζσ δηαθξίζεσλ θαη κε ηε θπιάθηζε. Οη δχν πξψηεο 

γεληέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ επηθεληξψζεθαλ ζηα δηθαηψκαηα ζηελ ειεπζεξία θαη ζηελ ηζφηεηα 

θαηαλνκήο επθαηξηψλ.  

Γεχηεξνλ, κπνξεί λα ππάξρεη έληαζε κεηαμχ ειεπζεξίαο θαη ηζφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ε ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο ππνδειψλεη φηη ζε έλαλ καζεηή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ  

ζηελ ηάμε, φπσο απηφο λνκίδεη. Ζ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

απαηηεί ν ρξφλνο νκηιίαο λα είλαη δίθαηα θαη ηζνκεξψο θαηαλεκεκέλνο κεηαμχ φισλ ησλ καζεηψλ. Γηα ηνλ 

θάζε καζεηή, απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη έλα ή δχν ιεπηά πξηλ ν επφκελνο καζεηήο πάξεη ηνλ ιφγν. Ζ 

αηνκηθή ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο πξέπεη ινηπφλ λα είλαη πεξηνξηζκέλε, ίζσο αξθεηά απζηεξά, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ζε θάζε καζεηή ε επθαηξία λα ζπκκεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε. ε πνην βαζκφ θάζε καζεηήο 

δπζθνιεχεηαη ζην πιαίζην απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιά κπνξεί λα εθθξαζηεί κε 

ζπληνκία θαη ζαθήλεηα. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ EDC/HRE, νη καζεηέο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο 

γηα εμηζνξξφπεζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ. Οη ηθαλφηεηεο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο, κηα ζαθή θαηαλφεζε ηνπ ππφ ζπδήηεζε ζέκαηνο, θαη κηα 

εθηίκεζε ηνπ πιαηζίνπ ησλ θαλφλσλ πνπ παξέρνπλ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ειεπζεξίαο θαη ηζφηεηαο.  

Οη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ πψο λα αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηελ ειεπζεξία - γηα παξάδεηγκα, ηελ 

ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, ηεο έθθξαζεο, θαη ηεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο. Θα πξέπεη επίζεο λα 

κάζνπλ λα ακθηζβεηνχλ ηηο δηαθξίζεηο, ηφζν γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ φζν θαη γηα ηνπο άιινπο. Οη 
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εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα γλσξίδνπλ γηα ηνπο άληζνπο φξνπο θαη ηηο άληζεο επθαηξίεο κάζεζεο πνπ έρνπλ 

ηηο ξίδεο ηνπο ζηε δηαθνξά, γηα παξάδεηγκα, ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γνλέσλ, ή ζην 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν θαη ηελ εζληθή θαηαγσγή. Σν ζρνιείν θαη ε θνηλσλία δελ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ 

ηελ ίζε θαηαλνκή, αιιά ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ίζεο ζπλζήθεο εθθίλεζεο. ην ζρνιείν, ε ξχζκηζε 

απηή ζέηεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ην θαζήθνλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ. Ηζφηεηα δελ ζεκαίλεη λα αληηκεησπίδεηαη ν θάζε καζεηήο κε ηνλ ίδην ηξφπν, αιιά λα 

αληηκεησπίδεηαη κε ηξφπν πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ. Απηφ ζπληζηά ινηπφλ ζηελ πξάμε ηε 

δηδαζθαιία κέζα απφ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

πσο ε δεκνθξαηία, ε ειεπζεξία θαη ε ηζφηεηα είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε φιεο ηηο βαζηθέο έλλνηεο. Γελ 

είλαη δπλαηφλ λα θαληαζηεί θαλείο θακία πηπρή ηεο EDC/HRE ρσξίο ηελ εμέηαζε ελφο ζέκαηνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζφηεηα, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, θαη ηελ έληαζε 

κεηαμχ ηνπο.  

6.2.8 Μέζα επηθνηλσλίαο 

Ζ έλλνηα απηή αλαθέξεηαη ζηελ εκπεηξία φηη, ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, δνχκε ζε κηα θνπιηνχξα ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο. Σα κέζα επηθνηλσλίαο είλαη απαξαίηεηα ζηελ άζθεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ καο – 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο, ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, ηεο πξφζβαζεο ζε 

πιεξνθνξίεο, ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηθή, ηνπ ειέγρνπ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο ιήςεο πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ, θαζψο θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο δηάηαμεο ζεκάησλ. ζν πην πνιχπινθεο γίλνληαη νη 

θνηλσλίεο θαη νη δνκέο ακνηβαίαο παγθφζκηαο αιιειεμάξηεζεο, θαη φζν κεγαιχηεξε ε ππνζηήξημε θαη ε 

θαζνδήγεζε πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο πξνθιήζεηο θαη ηα ζέκαηα ηνπ παξφληνο θαη ηνπ 

κέιινληνο καο, ηφζν πεξηζζφηεξν ζα βαζηδφκαζηε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. Σα κέζα επηθνηλσλίαο ζέηνπλ 

κηα πξφθιεζε - αλνίγνπλ λέεο επθαηξίεο θαη εξγαιεία γηα επηθνηλσλία θαη ζπκκεηνρή, αιιά θαη γηα 

ρεηξαγψγεζε θαη εγθιεκαηηθφηεηα.  

Σα κέζα επηθνηλσλίαο είλαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, θαη «ε αθήγεζε θαη ε πψιεζε» ηείλνπλ λα 

εκθαλίδνληαη σο ην ίδην πξάγκα. Σα κέζα κεηακνξθψλνπλ ηελ πιεξνθνξία πνπ κεηαδίδνπλ. Οη καζεηέο 

ζα πξέπεη, ζπλεπψο, λα εθπαηδεχνληαη ζε ηθαλφηεηεο ηφζν γηα ηε ρξήζε ζπζθεπψλ πνιπκέζσλ (πψο λα 

θηηάρλνπλ έλα κήλπκα), θαζψο θαη γηα ηελ απνδφκεζε ησλ κελπκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη απφ ηα κέζα 

ελεκέξσζεο. Σα κέζα επηθνηλσλίαο δηαδξακαηίδνπλ, επίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Οη 

καζεηέο κπνξνχλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε επίγλσζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα κέζα επηθνηλσλίαο απνηεινχλ 

κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο απφ φηη ε γεληά ησλ γνληψλ ηνπο, θαη ηδηαίηεξα νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο 

κπνξεί λα είλαη πξφζπκνη λα ην παξαδερηνχλ. Μεξηθνί λένη άλζξσπνη είλαη, ζπλεπψο, ζπρλά πην έκπεηξνη 

ρξήζηεο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο απφ ηνπο γνλείο ή ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο. ηελ EDC/HRE, ε 

ηθαλφηεηα ρξήζεο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο είλαη ην θιεηδί γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ 

ζε πνιινχο άιινπο ηνκείο. 

Ζ βαζηθή έλλνηα ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ πνιηηηθή, ηελ 

ηαπηφηεηα, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ππεπζπλφηεηα.   
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7. Η κέζνδνο κεηαθέξεη ην κήλπκα: εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε ζηελ  

EDC/HRE 

7.1 Οη ειιείςεηο ηεο παξαδνζηαθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε 

ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία κε βάζε ην πεξηερφκελν, ε εθπαίδεπζε γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε 

επηθεληξσλφηαλ ζην λα παξέρεη ζηνπο καζεηέο γεγνλφηα θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην 

ηεο ρψξαο. Σν πεξηερφκελν ήηαλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν «δηαρξνληθφ» θαη κπνξνχζε λα δηδαρζεί θαη λα 

εμεηάδεηαη ζπζηεκαηηθά. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή, σζηφζν, ππήξρε κηθξή δηαθνξά κεηαμχ ηεο 

απνκλεκφλεπζεο γεγνλφησλ γηα ην θνηλνβνχιην ή γηα ηα δηάθνξα είδε ςαξηψλ ηνπ γιπθνχ λεξνχ - 

"δηαβαζκέλα" γηα ην ηεζη ζήκεξα, μεραζκέλα αχξην. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε δηδαζθαιίαο πξνζζέηεη πνιχ 

ιίγα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ ζε δεκνθξαηηθέο, βαζηζκέλεο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θνηλφηεηεο.  

7.2 Η δηδαζθαιία μέσω θαη για ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

απαηηεί ελεξγή κάζεζε 

ηελ EDC/HRE, νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο έρνπλ έλαλ ζθνπφ - λα 

επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηφ (δηδαζθαιία «γηα» ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα). Χζηφζν, ε πνιηηηθή ζπκκεηνρή απαηηεί εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ 

EDC/HRE, ε κέζνδνο πξέπεη λα κεηαθέξεη ην κήλπκα. Ζ δηδαζθαιία «ζρεηηθά κε» ηε δεκνθξαηία θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ νη καζεηέο καζαίλνπλ - δηδαζθαιία 

«κέζσ» ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη καζεζηαθά πιαίζηα 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδξαζηηθή, θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε θαη εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο. Δλ νιίγνηο, 

νη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ελεξγνί θαη λα αιιειεπηδξνχλ. Καη γη΄ απηφ ηνλ ιφγν, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη 

λα ηνπο επηηξέπνπλ λα είλαη απαζρνιεκέλνη θαη λα επηθνηλσλνχλ.  

7.3 Δξγαζίεο – ην εξγαιείν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ ελεξγή 

κάζεζε  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο εξγαζίεο απνηεινχλ ην βαζηθφ εξγαιείν 

γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ελεξγψλ δηαδηθαζηψλ ηεο κάζεζεο. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ή ηελ πξνζαξκνγή 

εξγαζηψλ κάζεζεο, έλαο/κία εθπαηδεπηηθφο ιακβάλεη ππφςε ηνπ φιεο ηηο ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο: ηε δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, ηα αξρηθά 

επίπεδα επηηεπγκάησλ ησλ καζεηψλ, ηελ θαηαλφεζε θαη ηηο δεμηφηεηεο, ηηο επθαηξίεο κάζεζεο, ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο, θαη ην θιίκα εξγαζίαο ζηελ ηάμε.  

Ζ EDC/HRE νξγαλψλεηαη θπξίσο σο εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε. Σα βηβιία II-VI δίλνπλ πνιιά 

παξαδείγκαηα θαη πεξηγξαθέο ηεο εξγαζηνθεληξηθήο κάζεζεο - ελζσκαηψλνληαη ζε κηα ζεηξά απφ 

ηέζζεξα καζήκαηα γηα λα επηηξέπνπλ έλαλ ξεαιηζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Ζ εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε 

εληάζζεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: πξνζνκνίσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, δηεξεχλεζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη παξαγσγή. Ο παξαθάησ πίλαθαο δίλεη νξηζκέλα παξαδείγκαηα γηα απηέο ηηο 

θαηεγνξίεο. 
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Δξγαζηνθεληξηθή κάζεζε 

Πξνζνκνίσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

ζηελ ηάμε 

Γηεξεχλεζε θαη αλάιεςε δξάζεο ζε 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο 

Παξαγσγή 

 

Παηρλίδηα ξφισλ 

Παηρλίδηα ιήςεο απνθάζεσλ 

Παίδνληαο ηα αγάικαηα 

πλέδξηα 

Talk shows 

Debates 

Αθξνάζεηο 

Γηθαζηήξηα 

 

 

 

πλέληεπμε κε έλαλ εηδηθφ 

πλεληεχμεηο ζην δξφκν 

Μειέηεο θαη έξεπλεο 

Πξαθηηθή 

Παξαθνινχζεζε θάπνηνπ 

επαγγεικαηία 

Μειέηεο πεξίπησζεο 

Λακβάλνληαο κέξνο ζηε δηνίθεζε 

ηνπ ζρνιείνπ 

Λακβάλνληαο κέξνο ζην ζρεδηαζκφ 

καζεκάησλ 

Παξνπζίαζε 

Έληππν πιηθφ 

Αθίζα 

Φπιιάδην 

Δθεκεξίδα ηνίρνπ 

Βίληεν ή κνπζηθφ θιηπ 

Γηαδηθηπαθφο ηφπνο 

Αλαθνξέο: εηδήζεηο ηεο εβδνκάδαο 

Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ 

Φάθεινη εξγαζηψλ (Portfolio) 

 

Δθπαίδεπζε ζε δεμηόηεηεο 

7.4 Η εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε είλαη κάζεζε κε βάζε ην πξόβιεκα 

Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη νη καζεηέο εθηηκνχλ ηδηαίηεξα ηελ ειεπζεξία πνπ απνιακβάλνπλ ζε απηά ηα 

πιαίζηα, θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ ηνπο δείρλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ρξφλν 

απνηειεζκαηηθά. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα αλαιακβάλνπλ επζχλεο κφλνλ εάλ ηνπο δίλεηαη ε ειεπζεξία λα 

ην θάλνπλ. Ο θίλδπλνο ηεο απνηπρίαο ππάξρεη πάληνηε - αιιά ρσξίο ξίζθν, δελ ππάξρεη πξφνδνο. 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα πεηχρνπλ απνηειέζκαηα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιά ν/ε εθπαηδεπηηθφο απνθηά πνιχηηκεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην επίπεδν ηεο 

αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη ηηο κειινληηθέο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ην απνηέιεζκα.  

ηελ εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε, νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα - φρη κφλν ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν θαη ην αληηθείκελν, αιιά θαη κε ηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. Θα πξέπεη λα ηα 

εληνπίζνπλ, θαη λα βξνπλ κφλνη ηνπο κηα ιχζε. Λφγσ απηήο ηεο πξφθιεζεο γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

θάζε κνξθή εξγαζηνθεληξηθήο κάζεζεο πξνζθέξεη άθζνλεο δπλαηφηεηεο γηα εθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο, 

φπσο ηα παξάδεηγκα ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εξγαζίαο, ηε ζπλεξγαζία ζε 

νκάδεο, ηελ απφθηεζε πιηθψλ θαη ηελ επηινγή πιεξνθνξηψλ, ηελ εχξεζε θαη ρξήζε εξγαιείσλ, θ.ιπ. Ζ 

εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε είλαη επέιηθηε, θαζψο νη καζεηέο κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ηελ εξγαζία ζηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο.  

7.5 Οη ξόινη ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ ζηελ εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε 

Ζ εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε κνηάδεη κε ηελ ελήιηθε δσή - φινη πξέπεη λα ηελ αληηκεησπίζνπκε ρσξίο 

εθπαηδεπηηθφ ή κέληνξα ζην πιεπξφ καο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη λα κελ ραιάζεη απηή 

ηε κεγάιε επθαηξία κάζεζεο παξεκβαίλνληαο πνιχ λσξίο ή πάξα πνιχ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο 

πξνπνλεηήο ή εθπαηδεπηήο θαη φρη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ελφο ιέθηνξα θαη εμεηαζηή.  

– Ο/ε εθπαηδεπηηθφο βιέπεη πψο αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληάλε, θαη δελ 

πξέπεη λα ελδψζεη γξήγνξα ζε νπνηεζδήπνηε εθθιήζεηο γηα λα δψζεη ηηο ιχζεηο. Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη κάιινλ λα δψζεη ζπκβνπιέο θαη λα θάλεη ηελ εξγαζία ιίγν επθνιφηεξε, αλ είλαη 

απαξαίηεην. Αιιά ζε θάπνην βαζκφ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα «ππνθέξνπλ» - φπσο ζα θάλνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή.  

– Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξαηεξεί ηνπο καζεηέο ηελ ψξα ηεο εξγαζίαο, κε δχν δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο 

αμηνιφγεζεο ζην κπαιφ - ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηα επηηεχγκαηα ζηελ εξγαζία.
22

 Οη καζεηέο 

                                                      
22. Βιέπε Μέξνο 2, Κεθάιαην 5, Φάθεινο εξγαζίαο 3: Πξννπηηθέο θαη κνξθέο αμηνιφγεζεο, ζε απηφ ην βηβιίν. 
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ηελ ψξα ηεο εξγαζίαο παξέρνπλ φιν ην απαξαίηεην «πιηθφ» γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπο. Δλψ νη καζεηέο εξγάδνληαη, ν/ε εθπαηδεπηηθφο θάλεη ηα πξψηα βήκαηα ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ κειινληηθψλ ζεηξψλ καζεκάησλ ζηελ EDC/HRE.   

– Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί επίζεο λα πξνζθεξζεί λα «ρξεζηκνπνηεζεί» σο πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ δεηάλε νη καζεηέο ελεκεξψλνληαο κηα νκάδα γηα έλα εξψηεκα πνπ πξέπεη λα απαληεζεί 

γξήγνξα. Οη ξφινη αληηζηξέθνληαη - νη καζεηέο είλαη απηνί πνπ απνθαζίδνπλ πφηε θαη γηα πνην ζέκα 

ζέινπλ λα πάξνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. 

7.6 Η ελεξγή κάζεζε απαηηεί παξαθνινύζεζε ηνπ ζέκαηνο 

Ζ εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε ρξεηάδεηαη αλαζηνραζκφ, θαη κπνξεί επίζεο λα απαηηείηαη κηα άκεζε 

επαλαζεψξεζε ηνπ ζέκαηνο, αλ γηα παξάδεηγκα νη καζεηέο έρνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα - ραξά, 

απνγνήηεπζε, ζπκφο - κεηά απφ έλα παηρλίδη ξφισλ.  

ε νινκέιεηα, ζηελ νπνία πξνεδξεχεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο, νη καζεηέο κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο θαη  

αλαζηνράδνληαη ηε δξαζηεξηφηεηα. Ση έρνπκε κάζεη; Πψο κάζακε; Γηα πνην ζθνπφ κάζακε; Υσξίο απηή 

ηελ πξνζπάζεηα αλαζηνραζκνχ ε εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε είλαη απιψο δξάζε γηα ηε δξάζε. ζνλ 

αθνξά ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε, ν αλαζηνραζκφο πνπ αθνινπζεί είλαη ε ψξα γηα αθεξεκέλε θαη 

ζπζηεκαηηθή αλάιπζε θαη θξίζε. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δψζεη νδεγίεο - έλλνηεο, ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο - γηα ηηο νπνίεο ε δξαζηεξηφηεηα ηεο εξγαζηνθεληξηθήο κάζεζεο έρεη παξάζρεη ην πιαίζην.  
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8. Μηα πξνζέγγηζε γηα ηελ εθπαίδεπζε κε βάζε ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα.23 

Ζ εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε νπνία έρεη επηθεληξσζεί θπξίσο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε, κπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί σο κέξνο κηαο ζπλνιηθήο εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο κε βάζε ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε εθηζηά ηελ πξνζνρή καο ζηε ζπλνιηθή ζρνιηθή 

θνπιηνχξα, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο κέζα απφ ην θαθφ ησλ αμηψλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  

Τπάξρνπλ δχν άξζξα ζηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πνπ αλαθέξνπλ άκεζα ηελ 

εθπαίδεπζε. Σν Άξζξν 28 νξίδεη ηελ εθπαίδεπζε σο δηθαίσκα θαη ην Άξζξν 29 αλαθέξεη φηη ε εθπαίδεπζε 

πξέπεη λα βνεζάεη ην παηδί ζηελ αλάπηπμε ηεο «… πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ πιεξέζηεξε 

δπλαηή αλάπηπμε ησλ ραξηζκάησλ ηνπ θαη ησλ ζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ». Έλαο 

άιινο ζθνπφο ησλ ζρνιείσλ, ζχκθσλα κε ηε CRC, είλαη λα αλαπηπρζεί ν ζεβαζκφο γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο. Δκείο μέξνπκε έλα πξάγκα: γηα λα θαηαλνήζεη θάπνηνο 

πξαγκαηηθά θαη λα πξνσζήζεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πξέπεη λα ηα δεη ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο.  

Οη βαζηθέο αμίεο ηεο "αμηνπξέπεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο" ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ηελ 

θηλεηήξηα δχλακε ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ ζεκαίλεη φρη κφλν ηελ έθζεζε ησλ καζεηψλ ζηηο αμίεο θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ ηάμε. Σν πιαίζην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ έρεη σο 

ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη έλα ζρνιείν παηδνθεληξηθφ, φπνπ νη αμίεο απηέο δίλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

πψο καζαίλνπλ νη καζεηέο, πψο αληηκεησπίδνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο, πψο ρεηξίδνληαη ν έλαο 

ηνλ άιιν, θαη πψο ζα πάξνπλ ηε ζέζε πνπ δηθαηνχληαη ζηνλ θφζκν, κε ηδηαίηεξε αίζζεζε ηεο απνζηνιήο 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο – κηα ππφζεζε δχζθνιε, ρσξίο ακθηβνιία, αιιά πνπ έρεη 

ηνπνζεηήζεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κπξνζηά θαη ζην θέληξν ηνπ ζρνιείνπ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα δσληαλέςνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηηο ηάμεηο ηνπο κέζα απφ 

παξαδείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, εξσηήκαηα πνπ ζέηνπλ, κέζα απφ ηελ ελεξγή ζπδήηεζε, ηελ θξηηηθή 

ζθέςε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, ηηο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη ηηο πινχζηεο ζε πεξηερφκελν εθπαηδεπηηθέο 

εθδξνκέο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη φρη κφλν λα κάζνπλ γηα ην πεξηερφκελν ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ απηφ θαζ‟απηφ, αιιά θαη λα ζθεθηνχλ πψο ζα παξνπζηάζνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

θαηά ηξφπν πνπ λα έρεη λφεκα θαη λα ελδπλακψλεη ηνπο καζεηέο ηνπο. Μία απφ ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο 

είλαη φρη κφλν λα βνεζνχλ ζην λα γίλνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ιηγφηεξν αθεξεκέλα, αιιά θαη λα 

θάλνπλ ηνπο καζεηέο λα “εξσηεπηνχλ” ηελ ηδέα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  

Ζ πξνζέγγηζε γηα ηελ εθπαίδεπζε κε βάζε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πξεζβεχεη πσο ην ζρνιείν 

θηινδνμεί λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη θαλείο σο 

ππξήλα ζρνιηθψλ πξνζεγγίζεσλ κε βάζε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γεληθφηεξα. Απνηεινχλ κέξνο κηαο 

πξνζέγγηζεο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηε UNICEF.
24

 πγθεθξηκέλα, ε πξνζέγγηζε απηή: 

– Αλαγλσξίδεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ θάζε παηδηνύ. 

– Βιέπεη ην παηδί ζε έλα επξύηεξν πιαίζην. Σν πξνζσπηθφ αλεζπρεί γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηα παηδηά 

πξηλ απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα (απφ ηελ άπνςε ηεο πγείαο, γηα παξάδεηγκα) θαη κφιηο 

απηά επηζηξέθνπλ πίζσ ζην ζπίηη. 

– Δίλαη παηδνθεληξηθό, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κηα έκθαζε ζηελ ςπρν-θνηλσληθή          

επεκεξία ηνπ παηδηνχ. 

– Δίλαη επαίζζεην πξνο ην θύιν θαη θηιηθό πξνο ηα θνξίηζηα. Σν πξνζσπηθφ εζηηάδεη ζηελ κείσζε 

ησλ πεξηνξηζκψλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ηελ εμάιεηςε ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ 

θαη ηελ πξνψζεζε ηεο επηηπρίαο ηφζν ησλ θνξηηζηψλ φζν θαη ησλ αγνξηψλ.  

– Πξνσζεί πνηνηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα ζθέθηνληαη θξηηηθά, λα 

                                                      
23. πγγξαθέαο: Felisa Tibbitts (2009). Αξρηθή πεγή: Tibbitts F. (2005), “What it means to have a „school-based approach to human 

rights education‟ and a „human rights-based approach to schooling‟” in Amnesty International USA, Article 26 Newsletter, August. 

24. Child Friendly Schools Manual, Programme Division/Education, UNICEF, www.unicef.org/publications/files/Child_ 

Friendly_Schools_Manual_EN_040809.pdf. Σειεπηαία πξφζβαζε 23 September 2010. 

http://www.unicef.org/publications/files/Child_
http://www.unicef.org/publications/files/Child_
http://www.unicef.org/publications/files/Child_
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θάλνπλ εξσηήζεηο, λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, θαη απνθηνχλ βαζηθέο δεμηφηεηεο.  

– Παξέρεη εθπαίδεπζε βαζηζκέλε ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο δσήο ησλ παηδηώλ. Οη καζεηέο έρνπλ 

κνλαδηθέο ηαπηφηεηεο θαη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα, ηελ θνηλφηεηά ηνπο θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζήζνπλ ηελ κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ.  

– Δλεξγεί γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκπεξίιεςεο, ηνπ ζεβαζκνύ θαη ηεο ηζόηεηαο ησλ επθαηξηώλ γηα 

φια ηα παηδηά. Σα ζηεξεφηππα, ν απνθιεηζκφο θαη νη δηαθξίζεηο δελ είλαη αλεθηά. 

– Πξνσζεί ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ καζεηψλ κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο 

θαη ηνλ αθηηβηζκφ εληφο ηεο θνηλφηεηάο ηνπο, ζην ζχλνιφ ηεο.  

– Δληζρχεη ηελ ηθαλόηεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ην εζηθό, ηε δέζκεπζε θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο 

θαηαμίσζε δηαζθαιίδνληαο φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επαξθή θαηάξηηζε, αλαγλψξηζε θαη κηζζνινγηθή 

απνδεκίσζε.  

– Δίλαη εζηηαζκέλν ζηελ νηθνγέλεηα. Σν πξνζσπηθφ πξνζπαζεί λα εξγαζηεί κε θαη λα εληζρχζεη ηηο 

νηθνγέλεηεο, βνεζψληαο ηα παηδηά, ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε δεκηνπξγία 

επνηθνδνκεηηθψλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο. 

ια απηά είλαη αθεξεκέλα, αιιά είλαη έλα νξγαλσηηθφ πιαίζην πνπ ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ζην δηθφ ηνπ ζρνιείν. Οη αξρέο απηέο κπνξνχλ επίζεο λα απνηειέζνπλ εξσηήζεηο ηηο νπνίεο 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο ζην ζρνιείν. Δίλαη ε 

πνιηηηθή πεηζαξρίαο καο παηδνθεληξηθή; Δληζρχεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ καζεηψλ; 

Τπάξρνπλ επαξθείο επθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν; Δίλαη ε ζπκκεηνρή νπζηαζηηθή 

θαη πξσηνζηαηεί ζ΄απηήλ ν καζεηήο; Οη αξρέο απηέο κπνξνχλ επίζεο λα νδεγήζνπλ ζε εκπινθή 

νιφθιεξνπ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηε δηάρπζε ησλ αμηψλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε δηάθνξεο 

δηαζηάζεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο: ηελ κάζεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζρνιείνπ, θαη ηηο ζρνιηθέο 

θαη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο. 

Ίζσο κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε φηη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηα ζρνιεία δελ αθνξνχλ κφλν ηελ 

εθπαίδεπζε ζηελ ηάμε, αιιά είλαη έλαο ηξφπνο δσήο κέζα ζην ζρνιείν. Απηφ δελ είλαη θάηη πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ θαιή ζέιεζε θάπνησλ ιίγσλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα δέζκεπζε απφ ηελ 

εγεζία θαη απφ κηα ηθαλή κάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη κάιινλ θάηη 

ζπάλην κέρξη ζηηγκήο. Χζηφζν, κεξηθά πξψηα απνηειέζκαηα είλαη πνιχ ελζαξξπληηθά.  

Ζ πξσηνβνπιία “Rights, Respect, Responsibility” (RRR) ηνπ Hampshire County Council ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην είλαη κηα πξνζέγγηζε γηα ην ζχλνιν ηνπ ζρνιείνπ κε βάζε ηελ CRC.
25

 Οη νηθνπκεληθέο αξρέο ηεο 

ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ παηδηψλ, γηα βνήζεηα ζην λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη γηα ηελ παξνρή ελφο πιαηζίνπ γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. 

Οη αξρέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο δεκνθξαηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο. Δθαηνληάδεο ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη 50 δεπηεξνβάζκηα θαη 

εηδηθά ζρνιεία, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην πξφγξακκα RRR. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ηα εμήο:  

– Ζ CRC δηδάζθεηαη σο έλα ζψκα γλψζεο θαη πξνσζείηαη σο έλα πιαίζην γηα ην ζρνιηθφ ήζνο, ηε 

δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε.  

– Σα παηδηά θαη νη λένη αληηκεησπίδνληαη σο πνιίηεο.  

– Οη ηαπηφηεηεο θαη ε απηνεθηίκεζε ησλ παηδηψλ πξνσζνχληαη κε ηξφπν πνπ λα βιέπνπλ ηνπο εαπηνχο 

ηνπο σο θνξείο δηθαησκάησλ, αθξηβψο φπσο θάλνπλ νη ελήιηθεο.  

– Ζ πξννπηηθή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ είλαη ελζσκαησκέλε ζε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ, 

                                                      
25. Hampshire County Council (2009), “Rights, Respect, Responsibility: A Whole School Approach” in Human Rights Education in 

the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice, Organization for Security and 

Co-operation in Europe, Warsaw, ζζ. 72-74. 



Δθπαηδεπόκαζηε θαη εθπαηδεύνπκε γηα ηε δεκνθξαηία 

54 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ινγνηερλίαο, ησλ καζεκαηηθψλ, ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηζηνξίαο, 

θαη κέζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή εξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαπηχζζεηαη κηα γιψζζα βαζηζκέλε ζηα 

δηθαηψκαηα.  

– Γεκηνπξγνχληαη πεξηζζφηεξεο δεκνθξαηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε (κε έκθαζε 

ηε ζπκκεηνρή θαη ηα δηθαηψκαηα).  

– Σφζν νη καζεηέο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί ππνγξάθνπλ ζπκβφιαηα ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο. 

Σα ζρνιεία αλαθέξνπλ φηη ε RRR ιεηηνπξγεί σο πιαίζην γηα έλα κεγάιν κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπο ζηελ 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε (γηα παξάδεηγκα, πγηή ζρνιεία, εθπαίδεπζε γηα ηηο ζρέζεηο, εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα 

λαξθσηηθψλ, θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζρνιηθά ζπκβνχιηα), ε νπνία κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε 

άξζξα ηεο CRC. Σα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο εθηηκνχλ ην γεγνλφο φηη κπνξνχλ λα έρνπλ σο ζεκείν 

αλαθνξάο κηα αλψηεξε αξρή (δηεζλή πξφηππα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα) ζε ζρέζε κε ηηο αμίεο θαη 

ηνπο θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο.  

Σν 2008 νινθιεξψζεθε κηα ηξηεηήο εμσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη έδεημε ζεκαληηθή επίδξαζε ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ φπνπ είρε εθαξκνζηεί πιήξσο ε RRR. Οη επηπηψζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ην ζεβαζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ άιισλ, θαη ηα επίπεδα ζπκκεηνρήο θαη δέζκεπζεο ζην ζρνιείν. Οη εθπαηδεπηηθνί 

αλέθεξαλ φηη αηζζάλνληαλ ιηγφηεξν άγρνο θαη απμεκέλε απφιαπζε ησλ καζεκάησλ ηνπο. Έηζη, ε 

πξνζέγγηζε κε βάζε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ελίζρπζε ηφζν ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ησλ κειψλ 

ηεο θνηλφηεηαο αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζρνιείσλ λα θαιχςνπλ ηελ αθαδεκατθή απνζηνιή ηνπο θαη λα 

εκπιέμνπλ επηηπρψο ηνπο καζεηέο ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο.  
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Κεθάιαην 4 

Δθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδίνηεηα ηνπ πνιίηε  

θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα -  

Έλα ζύληνκν ηζηνξηθό ηεο πξνζέγγηζεο  

ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο
26

 

 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ην νπνίν είλαη ν παιαηφηεξνο επξσπατθφο νξγαληζκφο, ηδξχζεθε ην 1949 

ζην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ είλαη ε πξνζηαζία θαη 

πξνψζεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζηελ Δπξψπε. Σν 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνιινχο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνιηηηζκνχ 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Δδψ θαη πάλσ απφ 50 ρξφληα, έρεη μεθηλήζεη κηα ζεηξά απφ ζπλεξγαηηθά 

πξνγξάκκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε θνπιηνχξα ηεο δεκνθξαηίαο θαη 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, σο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο έληαμεο ησλ λέσλ δεκνθξαηηψλ ηεο 

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ππέζηε κηα ζεκαληηθή κεηακφξθσζε: ηα 

κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ ππεξδηπιαζηάζηεθαλ κέζα ζε έλα δηάζηεκα 10 εηψλ. ε ηέηνηεο πεξηφδνπο 

αιιαγψλ απαηηήζεθε πην ζπζηεκαηηθή δνπιεηά φζνλ αθνξά ζηελ εθκάζεζε ηεο δεκνθξαηίαο. Σν 1997, 

έλα λέν πξφγξακκα, ε Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε (EDC), μεθίλεζε απφ ηνπο 

αξρεγνχο θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Σν έξγν απηφ έρεη κεγαιψζεη απφ 

ηφηε ζεκαληηθά, απέθηεζε κηα ηζρπξή δηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηψξα νλνκάδεηαη ην 

πξφγξακκα ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

(EDC/HRE).  

Με ηελ έλαξμε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη θπβεξλήζεηο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ αλαγλψξηζαλ φηη νη 

άλζξσπνη πξέπεη λα κάζνπλ πψο λα γίλνπλ δεκνθξαηηθνί πνιίηεο, θαη φηη δελ γελληνχληαη κε απηέο ηηο 

δεμηφηεηεο. ην ηέινο ηνπ 20νπ αηψλα, νη επξσπατθέο θνηλσλίεο βξέζεθαλ αληηκέησπεο κε πνιιά 

πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ε πνιηηηθή απάζεηα θαη νη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

θνηλσληθήο εηεξφηεηαο, ηηο πεξηβαιινληηθέο απεηιέο θαη ηελ απμαλφκελε βία. Ζ EDC/HRE ζεσξήζεθε σο 

ζπκβνιή ζηελ επίιπζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ. Ζ EDC/HRE ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνψζεζε έκπξαθηεο 

ζπκκεηνρήο ζηε δεκφζηα δσή θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ αηφκνπ, κε ηελ ππεπζπλφηεηα, ηελ 

αιιειεγγχε, ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη ηνλ δηάινγν. ην κνλαδηθφ απηφ παλεπξσπατθφ πιαίζην ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζπλαληηνχληαη θαηά ηα ηειεπηαία 13 ρξφληα νη θαιχηεξνη εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ 

ρψξνπ απφ φιε ηελ Δπξψπε γηα λα δνπιέςνπλ γηα ην ζέκα απηφ. 

2. Απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο EDC/HRE  

Σα πξψηα ρξφληα ηνπ πξνγξάκκαηνο αθηεξψζεθαλ ζηνλ νξηζκφ ελλνηψλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ βαζηθέο 

δεκνζηεχζεηο γηα ηηο αλαγθαίεο ζηξαηεγηθέο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ άζθεζε ηεο δεκνθξαηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε. Σν 2002, ε Δπηηξνπή Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πηνζέηεζε χζηαζε ζρεηηθά κε 

ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε (Rec (2002) 12). Απηφ ήηαλ ην πξψην πνιηηηθφ 

θείκελν πνπ εθδφζεθε γηα ην ζέκα απηφ ζε επξσπατθφ επίπεδν (κε  δεχηεξν θπξηφηεξν ηε Υάξηα ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε θαη ηελ 

Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα,
27

  βι. παξαθάησ). Γηεπθξηλίδεη φηη ε EDC ζα πξέπεη λα γίλεη 

«πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ".
28

 

Σν 2002, ζπζηάζεθε έλα δίθηπν απφ ζπληνληζηέο ηεο EDC/HRE, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλα πξφζσπν 

                                                      
26. Απφ Ólöf Ólafsdóttir, Acting Director, Council of Europe Directorate of Education and Languages. 

27. Council of Europe Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education πνπ πηνζεηήζεθε ζην πιαίζην 

ηεο χζηαζεο (CM/Rec(2010)7 Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ. 

28. χζηαζε  Rec(2002)12, Committee of Ministers of the Council of Europe to member states on education for democratic 

citizenship. 
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πνπ νξίδεηαη απφ θάζε θξάηνο κέινο, κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζε απηφ ηνλ ηνκέα. Σν δίθηπν απηφ ζχληνκα έγηλε έλα αλεθηίκεην πιενλέθηεκα γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο EDC/HRE. πγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα πινπνηήζεθαλ ζε πεξηνρέο 

φπσο ε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Σν 2005 αλαθεξχρζεθε Δπξσπατθφ Έηνο Δλεξγψλ Πνιηηψλ κέζσ ηεο 

Δθπαίδεπζεο κε ην ζχλζεκα “Learning and Living Democracy”. Σν «Έηνο» 2005 ήηαλ κηα ηδηαίηεξε ζηηγκή 

γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ EDC/HRE. ρεδφλ φια ηα θξάηε κέιε έιαβαλ 

κέξνο ζην «Έηνο» κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, θαη ε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο δηάθνξνπο εηαίξνπο 

ππήξμε εμαηξεηηθά ζεηηθή.  

Χζηφζν, ήηαλ ζαθέο απφ ηελ αξρή φηη ην λα δνζεί κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηε 

δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ 

κειψλ δελ απνηειεί εχθνιν έξγν, αθφκε θαη αλ ε θαηάζηαζε πνηθίιιεη ζεκαληηθά ζηα δηάθνξα θξάηε 

κέιε. Σν λα γίλεη ε EDC/HRE βαζηθφο ζηφρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζπλεπάγεηαη κηα λέα 

θηινζνθία απφ ηελ άπνςε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. Μειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ 

ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παλεπξσπατθήο κειέηεο All-European Study 

on EDC Policies,
29 

επεζήκαλαλ ηε κεγάιε αλάγθε γηα πξαθηηθά κέζα πνπ ζα βνεζήζνπλ λα γεθπξσζεί ε 

πνιηηηθή ζρεδίαζε κε ηελ πξάμε. Χο εθ ηνχηνπ, ε πξνεηνηκαζία κέζσλ θαη εξγαιείσλ, ε αληαιιαγή θαιψλ 

πξαθηηθψλ θαη ε απμεκέλε ζπλεξγαζία κεηαμχ θαη εληφο ησλ θξαηψλ κειψλ απνηέιεζαλ πξνηεξαηφηεηεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ην δηάζηεκα 2006-2009. Τπήξραλ ηξεηο θχξηνη ηνκείο εξγαζίαο: ε αλάπηπμε 

πνιηηηθψλ, ε εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε δεκνθξαηηθή δηνίθεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Γηα φινπο απηνχο ηνπο ηνκείο, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο έρεη αλαπηχμεη κηα 

ζεηξά απφ πξαθηηθά εξγαιεία, φπσο απηή ηε ζεηξά ησλ εγρεηξηδίσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

Σνλ Μάην ηνπ 2010, ηα πνιιά ρξφληα ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ νδήγεζαλ ζηελ 

πηνζέηεζε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ηεο Υάξηαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα 

ηνπ Πνιίηε θαη ηελ Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα πνπ εγθξίζεθε ζην πιαίζην ηεο χζηαζεο 

(CM/Rec (2010) 7 ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ φισλ ησλ 47 θξαηψλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο). 

Απηφ ην έγγξαθν πιαηζίνπ πνιηηηθήο ζα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα φιε ηελ Δπξψπε 

θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηα επφκελα ρξφληα σο βάζε γηα ηηο κειινληηθέο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.  

                                                      
29. Bîrzea et al. (2004), All-European Study on EDC Policies, Council of Europe Publishing, Strasbourg. 
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3. Πξαθηηθά εξγαιεία 

3.1 Τν παθέην ηεο EDC/HRE  

Σα δηαθνξεηηθά εξγαιεία πνπ εηνηκάζηεθαλ απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο πεξηιακβάλνπλ 

βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δηάθνξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έληαμε ηεο EDC/HRE ζηα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. Σα θπξηφηεξα, πνπ νλνκάδνληαη "Παθέην EDC/HRE ", είλαη ηα εμήο: 

– Δξγαιείν 1: Δξγαιείν πνιηηηθήο γηα ηελ EDC/HRE: ζηξαηεγηθή ππνζηήξημε γηα ηνπο θνξείο ιήςεο 

απνθάζεσλ,  

– Δξγαιείν 2: Γεκνθξαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε,  

– Δξγαιείν 3: Πψο φινη νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα: έλα πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ,  

– Δξγαιείν 4: Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζηα 

ζρνιεία,  

– Δξγαιείν 5: πκπξάμεηο κεηαμχ ζρνιείνπ- θνηλφηεηαο- παλεπηζηεκίνπ γηα κηα βηψζηκε δεκνθξαηία: 

Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε ζηελ Δπξψπε θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.  

Απηά ηα εξγαιεία έρνπλ αλαπηπρζεί απφ εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηα θξάηε-κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο, κε βάζε ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηα ζρφιηα πνπ ειήθζεζαλ απφ δηάθνξεο νκάδεο-

ζηφρνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπληνληζηψλ ηεο EDC/HRE. Δθηφο απφ ην Παθέην EDC/HRE, 

κηα ζεηξά απφ ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο (www.coe.int/edc). 

Απηά ηα πξαθηηθά εξγαιεία πνπ εηνηκάζηεθαλ απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

EDC/HRE είλαη γεληθνχ ραξαθηήξα. Με άιια ιφγηα, αλαγλσξίδεηαη φηη ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, λα αλαπηπρζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φπσο 

ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο θάζε ρψξαο. 

3.2 Έμη βηβιία γηα ηελ EDC/HRE ζε ζρνιηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, δηδαθηηθέο 

ελόηεηεο, έλλνηεο, κεζόδνπο θαη κνληέια 

ε πνιιέο ρψξεο, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη βνήζεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο EDC/HRE. Απηφο είλαη ν 

ιφγνο πνπ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο αλέπηπμε κηα ζεηξά εγρεηξηδίσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά 

κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

http://www.coe.int/edc
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Σα βηβιία έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην ηεο Επξίρεο-Σκήκα Δθπαίδεπζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ, Γηεζλείο Έξεπλεο ζηελ Δθπαίδεπζε. Ο Διβεηηθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηε 

πλεξγαζία ζπγρξεκαηνδφηεζε ηα εγρεηξίδηα κε ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. Απηφ ην βηβιίν, ην Βηβιίν I, 

Εθπαηδεπόκαζηε θαη εθπαηδεύνπκε  γηα ηε δεκνθξαηία – Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη πιηθό γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα,, 

είλαη ην πξψην ζηε ζεηξά απηή ησλ έμη βηβιίσλ. ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα κπνξεί θαλείο λα δεη κηα 

επηζθφπεζε απηψλ ησλ έμη εγρεηξηδίσλ θαη ηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ζηφρνπο ηνπο. 

Σα εγρεηξίδηα πεξηιακβάλνπλ ζρέδηα καζεκάησλ γηα φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ηεο ελεξγνχο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε ζηε βάζε ηεο ζπκκεηνρηθήο θαη εξγαζηνθεληξηθήο κάζεζεο  

ζε κηα δεκνθξαηηθή ζρνιηθή θνηλφηεηα. 

Σν πξαγκαηηθά κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ εγρεηξηδίσλ είλαη φηη απνηεινχλ ην απνηέιεζκα ελφο 

πξαγκαηηθά επξσπατθνχ project. Ζ ηδέα θαη ε πξψηε έθδνζε αλαπηχρζεθαλ ζηε Βνζλία-Δξδεγνβίλε φπνπ 

πνιινί εθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπηέο έιαβαλ κέξνο ζηε δεκηνπξγία ησλ εγρεηξηδίσλ. Οη ζπγγξαθείο θαη νη 

επηκειεηέο ηεο ηειηθήο έθδνζεο ησλ εγρεηξηδίσλ πξνέξρνληαη απφ πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη αθφκα 

πην καθξηά, θαη ηα ίδηα ηα εγρεηξίδηα έρνπλ δνθηκαζηεί θαη αλαζεσξεζεί απφ έλα κεγάιν αξηζκφ 

αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο θαη δηαθνξεηηθέο επαηζζεζίεο. Διπίδνπκε φηη ζα είλαη ρξήζηκα γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο ζε φιε ηελ Δπξψπε. 
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Οη καζεηέο ζα πξέπεη, γηα παξάδεηγκα, φρη κφλν λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ηνπο, αιιά λα 

είλαη επίζεο ζε ζέζε λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη καζεηέο ρξεηάδνληαη επθαηξίεο πξαθηηθήο θαη 

εθπαίδεπζεο κέζα ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ ζπκκεηέρνληαο ζηηο απνθάζεηο θαη επεξεάδνληαο ην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ κε άιινπο ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ 

επθαηξία λα εθζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ηφζν γηα ζέκαηα ζηελ ηάμε φζν θαη γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε δηδαζθαιία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ ην είδνο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ρξεηάδεηαη 

πξνεηνηκαζία. Χο εθ ηνχηνπ, έλαο/κία εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ζθεθηεί εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηα δηάθνξα 

ζηνηρεία ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. Απηφ ηζρχεη γηα φιεο ηηο δηδαζθαιίεο. Δηδηθά ζηε δηδαζθαιία ηεο 

EDC/HRE απηφ είλαη απαξαίηεην δηφηη ε εκπεηξίεο ζηε δσή ησλ καζεηψλ απνηεινχλ κφληκα κέξνο απηήο 

ηεο πξνζέγγηζεο. Πψο κπνξψ ινηπφλ λα ην ελζσκαηψζσ ζηε δηδαζθαιία; Πψο κπνξψ λα βεβαησζψ φηη 

φινη νη καζεηέο αθνχγνληαη; Πψο κπνξψ λα είκαη ζίγνπξνο φηη δελ ζα ππνζθειίζσ ηνπο καζεηέο κε ηε 

γλψκε κνπ; Χο εθ ηνχηνπ, πξνηείλνπκε πέληε βήκαηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε:   

– Πνηεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο; 

– Πνηνη είλαη νη ζηφρνη πνπ πξέπεη λα ζέζσ θαη πνηα πιηθά πξέπεη λα επηιερζνχλ; 

– Πνηεο είλαη νη ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο ηεο πνιηηηθήο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε; 

– Πψο θαηαλνψ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο θαη πνηεο κνξθέο δηδαζθαιίαο επηιέγσ;  

– Πψο κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί θαη ζρνιεία); 

Τπνζηεξίδνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ εχξεζε απαληήζεσλ ζε απηά ηα βαζηθά εξσηήκαηα 

παξέρνληάο ηνπο θαθέινπο εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο εξγαιεία ζε πεξίπησζε 

αλάγθεο. 
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Κεθάιαην 1 

Σπλζήθεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

1. Δηζαγσγή 

ηαλ ζρεδηάδεηε ηα καζήκαηά ζαο, ζα πξέπεη λα έρεηε κηα ζαθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηηο ζπλζήθεο κάζεζεο ηφζν ζηελ ηάμε σο ζχλνιν αιιά θαη κεηαμχ κεκνλσκέλσλ καζεηψλ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα θαηαλννχκε ηα παηδηά θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο: ην εχξνο ηεο δηαθνξάο ζηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπο, ηα ηζρπξά ηνπο ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο, ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο, ηηο ζηάζεηο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο.  

Απφ ηε κία πιεπξά, ζα απνζαθελίζεηε ηηο ζπλζήθεο κάζεζεο ζε κηα ηάμε απφ ηελ άπνςε ησλ 

δηδαθηηθψλ ζηφρσλ πνπ έρεηε θαηά λνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαηά ηελ επηινγή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

ζεκάησλ, ζα βαζηζηείηε ζε φζα γλσξίδεηε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε παηδηνχ θαη νιφθιεξεο ηεο 

ηάμεο. 

Με ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ ηεο κάζεζεο ζα έρεηε νινθιεξψζεη ην πξψην κέξνο ησλ 

πξνθαηαξθηηθψλ δηεπθξηλίζεσλ. ηνλ πεξαηηέξσ πξνγξακκαηηζκφ ζαο, ζα πξέπεη επίζεο λα ιάβεηε 

ππφςε ηηο γεληθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ζα δηδάμεηε. Σέινο, δελ πξέπεη λα μερλάηε ηηο δηθέο ζαο 

δεμηφηεηεο δηδαζθαιίαο. Καη απηφ γηα λα εμαζθαιίζεηε φηη ζα θάλεηε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπο, θαη ζα 

ηηο αλαπηχμεηε πεξαηηέξσ ρσξίο λα ζέηεηε ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο ζηνλ εαπηφ ζαο φζνλ αθνξά ζηε 

δηδαθηηθή ζαο εξγαζία. 

ηελ αξρή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζα βξείηε βαζηθά εξσηήκαηα θαη θαθέινπο εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ φπνηε ρξεηάδεηαη. 

2. Αληηθείκελα εξγαζίαο θαη βαζηθά εξσηήκαηα γηα ηηο ζπλζήθεο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

2.1 Αληηθείκελν εξγαζίαο 

ηελ αξρή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζα βξείηε ηα βαζηθά εξσηήκαηα. Οη επφκελεο εξσηήζεηο γηα ηνλ 

απηνέιεγρφ ζαο πξνζθέξνπλ κηα πην ιεπηνκεξή πξνζέγγηζε ζηηο δηαθνξεηηθέο ο πηπρέο ησλ ζπλζεθψλ 

κάζεζεο. 

2.2 Βαζηθά εξσηήκαηα 

– Ση γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαηέρνπλ ήδε νη καζεηέο;  

– Ση γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαηέρσ εγψ; 

– Πνηεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο πξέπεη λα γλσξίδσ;  

– Ση γλσξίδσ γηα ηνπο καζεηέο σο άηνκα;  

– Πνηεο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη καζεηέο γηα λα κπνξέζνπλ  λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ λέν ζηφρν κπξνζηά ηνπο;  

– Αλαθνξηθά κε ην λέν ζέκα, ηη (εθ ησλ πξνηέξσλ) πιεξνθφξεζε, δεμηφηεηεο θαη εκπεηξία έρνπλ ήδε 

απνθηήζεη νη καζεηέο; Ση είλαη λέν γη 'απηνχο, ηη είλαη επαλάιεςε, ηη είλαη απαξαίηεην θαη ηη είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθφ; 

– Πνηεο ηερληθέο εξγαζίαο θαη κάζεζεο κπνξψ λα πεξηκέλσ απφ ηνπο καζεηέο λα απνθηήζνπλ, θαη ηη 
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εκπεηξία έρνπλ ζε ζρέζε κε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη κνξθέο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο; 

– Πνηεο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζηάζεηο, ζπλήζεηεο, πξνθαηαιήςεηο ή πεπνηζήζεηο κπνξεί ή πξέπεη λα 

πεξηκέλσ λα ζπλαληήζσ;  

– Πψο κπνξψ λα μεπεξάζσ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, καζεζηαθά εκπφδηα θαη αληίζηαζε θαηά ηεο 

κάζεζεο;  

– Έρσ εμεηάζεη επαξθψο ηελ πξνζπκία ησλ παηδηψλ λα καζαίλνπλ, ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, 

ηελ αληαπφθξηζή ηνπο, ηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο, ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο;  

– Πνηεο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο θαη επηξξνέο, θαη πνηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηηο εξγαζίεο ζηελ ηάμε; Πνηνο είλαη ν ξφινο πνπ παίδνπλ νη γνλείο, ηα αδέιθηα, νη 

ζπκκαζεηέο ή άιινη ςπρνινγηθά ζεκαληηθνί άλζξσπνη;  
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Σπλζήθεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

Φάθεινο εξγαζίαο 1: Πώο λα ιάβσ ππόςε κνπ ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο γλώζεηο 

ησλ καζεηώλ 

– Ση γλσξίδσ γηα ηελ ηάμε; 

– Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηάμεο πξέπεη λα ιάβσ ππφςε κνπ θαη λα αληαπνθξηζψ ζε απηά; 

– Πψο ζέισ, ή πψο πξέπεη λα εγεζψ ηεο ηάμεο (επηθνηλσλία, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά,  δηαηαξαγκέλεο 

ζρέζεηο, θ.ιπ.); 

– Πνηα είλαη ε αηκφζθαηξα ζηελ ηάμε (εμειίμεηο ζηελ νκάδα, δεζκνί θηιίαο, μέλνη, θιπ.);  

– Πνηεο ζπκβάζεηο πξέπεη λα ηεξνχληαη (γιψζζα, θαζήθνληα, δηάηαμε θαζηζκάησλ, θαλφλεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο, ηειεηνπξγίεο, εηδηθέο εθδειψζεηο, ηειεηέο θαη πάξηπ, θ.ιπ.);  

– Πνην είλαη ην κέγεζνο ηεο ηάμεο, θαη πνηα είλαη ε δνκή ηεο (θχιν, πνιππνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, θ.ιπ.); 
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Σπλζήθεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

Φάθεινο εξγαζίαο 2: Πώο λα ιάβσ ππόςε κνπ ηηο δηδαθηηθέο κνπ δεμηόηεηεο 

θαη ηηο γλώζεηο κνπ 

– Ση γεληθή εκπεηξία, δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο έρσ;  

– ε πνην βαζκφ είλαη ειιηπείο νη γλψζεηο κνπ – αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ην αληηθείκελν, ηνπο 

ζηφρνπο, ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο;  

– ε πνηνπο ηνκείο επηζπκψ λα κάζσ πεξηζζφηεξα γηα ηνλ εαπηφ κνπ (γλψζεηο, κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, 

επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, πξνζσπηθά πξνζφληα, ξνπηίλα, θιπ.);  

– Πνηα έλλνηα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο ρξεζηκεχεη σο γεληθή θαηεπζπληήξηα γξακκή κνπ;  

– Πνην είλαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ή ε απινπζηεπκέλε εθδνρή θάπνηαο ζεσξίαο, πνπ θαζνδεγεί ηε 

δνπιεηά κνπ σο εθπαηδεπηηθφ;  

– Πψο ζα πεξηέγξαθα θαη ζα ραξαθηήξηδα ηε ζρέζε κνπ κε ηνπο καζεηέο κνπ;  

– Πνχ βξίζθνληαη ηα πξνζσπηθά κνπ φξηα φζνλ αθνξά ηηο ψξεο εξγαζίαο, ην άγρνο, θ.ιπ.; Πψο θάλσ 

ρξήζε ηεο πξνζσπηθήο απνδνηηθφηεηάο κνπ ζηελ εξγαζία;   

– Πψο κπνξψ λα κεηψζσ ην θφξην εξγαζίαο κνπ κε θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ, ηφζν ηεο δνπιεηάο φζν 

θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ κνπ;   

– Πψο ρξεζηκνπνηψ θαη εμνηθνλνκψ ηνλ ρξφλν κνπ, θαη πψο αληηκεησπίδσ ηηο πεγέο πνπ κνπ 

πξνθαινχλ άγρνο;  
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Σπλζήθεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

Φάθεινο εξγαζίαο 3: Λακβάλσ ππόςε γεληθέο ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο 

– Πψο ππνινγίδσ ηνλ ρξφλν κέζα ζηε κέξαή ζην δηδαθηηθφ έηνο, θαη ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν δηδαζθαιίαο;  

– Πψο έρεη νξγαλσζεί ε αίζνπζα; 

– Πψο είλαη εμνπιηζκέλν ην ζρνιείν: πνζφηεηα θαη πνηθηιία αηζνπζψλ, δηαζέζηκα κέζα, πιηθά, θ.ιπ;  

– Πνην είλαη ην πιαίζην πνπ παξέρεηαη απφ ηελ άπνςε ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο (θνηλά πξνγξάκκαηα 

γηα δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, νκαδηθή εξγαζία θαη ππνρξεψζεηο ηεο νκάδαο, ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γνλείο, ηηο αξρέο ή εηδηθνχο γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, θ.ιπ.);  
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Σπλζήθεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

Φάθεινο εξγαζίαο 4: Πνηεο είλαη νη βαζηθέο κνπ ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο 

καζεηέο; 

– Ζ ελζπλαίζζεζε, ε αθνζίσζε (αληαπφθξηζε ζηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο, ηηο απφςεηο θαη ηηο 

αλάγθεο), θαινπξναίξεηε απνδνρή (ε πξνζσπηθή εθηίκεζε δελ εμαξηάηαη απφ νπνηεζδήπνηε 

ζπλζήθεο), εηιηθξίλεηα, ζηαζεξφηεηα, αμηνπηζηία.   

– Ζγεζία ζε έλα πλεχκα εθηίκεζεο θαη ζεβαζκνχ (ζπλαηζζεκαηηθή αθνζίσζε, επαγσγηθή ζθέςε, 

"ζηηβαξφο" έιεγρνο, ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο).  

Σρέζεηο θαη επηθνηλσλία κέζα ζηελ ηάμε 

– Ακνηβαία θαηαλφεζε  

– πκκεηξηθέο ζρέζεηο  

– πλ-εθπαίδεπζε ησλ θχισλ ρσξίο δηαθξίζεηο   

– πλάληεζε κε άιινπο αλζξψπνπο  

– Φηιία 

→ Λεθηηθή θαη κε-ιεθηηθή επηθνηλσλία  

→ Τηνζέηεζε άιισλ πξννπηηθψλ θαη απφςεσλ  

→ Απην-αληίιεςε θαη αληίιεςε απφ ηνπο άιινπο 

Αηκόζθαηξα πξόιεςεο ζπγθξνύζεσλ 

– Γίθαηα θαη ζηνξγηθή θνηλφηεηα, θνηλφηεηα καζεηψλ, θνηλέο ππνρξεψζεηο (εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο – 

άληξεο θαη γπλαίθεο)  

– πλεξγαζία, φρη αληαγσληζκφο 

→ Κνηλσληθή κάζεζε 

→ Καλφλεο θαη ζπκβάζεηο  

→ Μεηα-επηθνηλσλία θαη κεηα-αιιειεπίδξαζε  

→ Πεξηνξηζκφο θαη ελίζρπζε 

Δθπαηδεπηηθά κέηξα 

– πλνκηιίεο γηα επίιπζε ζπγθξνχζεσλ 

– "ηξνγγπιά ηξαπέδηα" 

– Παηρλίδηα 

– πλεξγαζία σο θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά 

– Τπνζηεξηθηηθή αλαηξνθνδφηεζε 

– Αηνκηθέο ππνρξεψζεηο  

– Σηκσξία 

– Αληηκεηψπηζε ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο βίαο ζηελ ηάμε ή ζην ζρνιείν 
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Σπλζήθεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

Φάθεινο εξγαζίαο 5: Δπαλεμεηάδνπκε ηελ πεηζαξρία θαη ηελ ηάμε από κηα 

δεκνθξαηηθή νπηηθή 

– Ζ ηάμε είλαη απαξαίηεηε ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο. Μηα νκάδα ρσξίο ηάμε θαη βαζηθνχο θαλφλεο δελ 

κπνξεί λα είλαη δεκνθξαηηθή.  

– Σα φξηα είλαη απαξαίηεηα. Οη θαλφλεο κπνξεί λα είλαη ιαλζαζκέλνη ή αθαηάιιεινη. Αιιά εθ 'φζνλ δελ 

έρνπλ αληηθαηαζηαζεί πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηνί. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα είλαη δπλαηφλ λα 

αιιάμνπλ. 

– Απφ ηελ αξρή, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ. 

Μφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφλ λα ηαπηηζηνχλ κε ηνπο θαλφλεο.  

– Ζ θνηλφηεηα κηαο ηάμεο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη ζεβαζκφ. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απνδεηρζεί δχζθνιν λα δεκηνπξγεζεί κηα ηέηνηα αηκφζθαηξα.  

– Σν νκαδηθφ πλεχκα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ ηάμε. 

– Μηα θηιηθή αηκφζθαηξα ζηελ ηάμε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. 

– Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε 

(δεκνθξαηηθή εγεζία, αλάπηπμε αηζζήκαηνο ηνπ αλήθεηλ ζηελ νκάδα, δεκηνπξγία ζρέζεσλ, θ.ιπ.). 

– Ζ επηθνηλσλία ηεο νκάδαο είλαη κηα κφληκε πξαγκαηηθφηεηα ζε κηα δεκνθξαηηθή ηάμε.  

– Οη καζεηέο, θνξίηζηα θαη αγφξηα, ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα εμεξεπλνχλ θάηη θαηλνχξγην θαη λα 

καζαίλνπλ απφ ηα ιάζε. 

– Δληφο ησλ νξίσλ, πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε άζθεζε ειεπζεξηψλ. Μφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη 

δπλαηφλ λα αλαπηπρζεί ε αηνκηθή επζχλε. 

– Ζ πεηζαξρία θαη ε ηάμε ζα γίλνπλ απνδεθηέο θαη νη καζεηέο ζα ζπκκνξθψλνληαη κε απηέο  

πεξηζζφηεξν πξφζπκα αλ ηνπο βνεζνχλ λα εθθξάζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, θαη αλ ζπκβάιινπλ ζην λα 

αλαπηχμεη ε νκάδα ηθαλνπνηεηηθέο ζρέζεηο θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο.  
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Φάθεινο εξγαζίαο 6: Δπαλεμεηάδνπκε ηνλ ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ από κηα 

δεκνθξαηηθή νπηηθή 

Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα θαζνδεγνχλ αιιά θαη λα ζπλνδεχνπλ ηελ ηάμε. Απηφ είλαη ην θαζήθνλ ηνπο. 
Θα πξέπεη λα απνθαζίδνπλ ζρεηηθά κε δηάθνξα πξάγκαηα θαη επίζεο λα ειέγρνπλ ηα πάληα. Απηφ πνπ 
δελ πξέπεη λα θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη λα ζηνρεχνπλ επίζεο ζηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ ζθέςεο 
θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ ηνπο. Δηδηθά ζηελ EDC/HRE, ν/ε εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη έλα 
πξφηππν γηα ηνπο καζεηέο ηνπ. Πψο αληηκεησπίδεη ν ίδηνο ηηο ζπγθξνχζεηο; Πνηα εηθφλα γηα ηνπο 
αλζξψπνπο πξνσζεί; Ζ παξαθάησ ιίζηα δίλεη κηα ηδέα γηα ην πνπ κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη θαλείο ηνλ 
εαπηφ ηνπ. Δίλαη ζαθέο, σζηφζν, φηη ζχκθσλα κε ηελ καζεζηαθή πεξίζηαζε, ηε δηάζεζε ηεο εκέξαο, ηηο 
επηθίλδπλεο ζηηγκέο ή ην πξνθίι ηεο νκάδαο ησλ καζεηψλ, θ.ιπ., κπνξεί λα έρεη λφεκα λα είλαη θαλείο πην 
απηαξρηθφο ή πην δεκνθξαηηθφο. ε γεληθέο γξακκέο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί ην εμήο: ν ηξφπνο κε 
ηνλ νπνίν αληηιακβάλνκαη έλα άηνκν σο εθπαηδεπηηθφ  ζα αθήζεη απνηχπσκα ζηελ θαζεκεξηλή κνπ 
δνπιεηά κε ηνπο καζεηέο.  

Μαζεζηαθή πεξίζηαζε 

Σρεηηθά απηαξρηθόο Δγώ Σρεηηθά δεκνθξαηηθόο 

Ζγεκνληθφο 
     

Ζγέηεο 

Απφηνκε θσλή 
     

Φηιηθή θσλή 

Γηαηαγή 
     

Πξφζθιεζε, παξάθιεζε 

Δπηβνιή 
     

Δπηξξνή 

Πίεζε      Πξφηαζε 

Απαίηεζε 
ζπκκφξθσζεο 

     
θεινο κέζα απφ ηε 

ζπλεξγαζία 

Δπηβνιή εξγαζηψλ      Πξνζθνξά ηδεψλ 

πρλή θξηηηθή      πρλή ελζάξξπλζε 

πρλή ηηκσξία 
 

     
πρλή ππνζηήξημε θαη 

βνήζεηα 

«Γηαηί ζνπ ην ιέσ 
εγψ»! 

     
«Αο ην ζπδεηήζνπκε» 
 

«Δγψ απνθαζίδσ, εζχ 
ππαθνχο»! 
 

     

«Θα θάλσ κηα πξφηαζε 

θαη ζα ζε βνεζήζσ λα 

απνθαζίζεηο» 

Απνθιεηζηηθή επζχλε 

γηα ηελ νκάδα 
     

πλππεπζπλφηεηα κε θαη 

ζηελ νκάδα 
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Φάθεινο εξγαζίαο 7: Πώο λα δεκηνπξγήζνπκε κηα δεκνθξαηηθή αηκόζθαηξα 

ζηελ ηάμε 

Αλ έλαο/κία εθπαηδεπηηθφο απνθαζίζεη λα νξγαλψζεη ηελ ηάμε πην δεκνθξαηηθά, απηφ ζπλδέεηαη κε έλαλ 

κεγάιν ζηφρν. Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηα βήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ.  

1. Ση ππνζηεξίδσ θαη κε πνηα ζηάζε; 

2. Πνηα ζηάζε δηαιέγσ γηα αχξην, γηα ηελ επφκελε εβδνκάδα, ηνλ επφκελν ρξφλν; 

3. Πψο ελεξγψ σο εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα σθειείηαη ην ζρνιείν κνπ απφ ηελ καζεζηαθή κνπ πξφνδν; 

Βξαρππξόζεζκνη ζηόρνη Μεζνπξόζεζκνη ζηόρνη Μαθξνπξόζεζκνη ζηόρνη 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κεηψλεη ηε 

ρξήζε ηδηαίηεξα απηαξρηθψλ 

εθθξάζεσλ 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαπηχζζεη ηε 

ζπλήζεηα λα ρξεζηκνπνηεί 

αλαζηξέςηκεο εθθξάζεηο  

Ακνηβαία θαηαλφεζε κεηαμχ 

καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ  

 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αηηηνινγεί ηελ 

επηινγή ηνπ γηα ηα ζέκαηα θαη ηα 

πιηθά  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνζθέξεη 

ελαιιαθηηθά ζέκαηα θαη πιηθά 

δηδαζθαιίαο 

Κνηλφο ζρεδηαζκφο ηνπ 

καζήκαηνο απφ ηνπο καζεηέο 

θαη ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο ζηνπο 

καζεηέο 

 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνζθέξεη 

ελαιιαθηηθνχο καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο ζηνπο καζεηέο 

 

Κνηλφο ζρεδηαζκφο ησλ 

καζεζηαθψλ ζηφρσλ απφ ηνπο 

καζεηέο θαη ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αηηηνινγεί ηελ 

επηινγή ηνπ γηα ηηο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο 

 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνζθέξεη 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ηηο 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο 

 

Κνηλφο απφθαζε γηα ηηο 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο  απφ ηνπο 

καζεηέο θαη ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αηηηνινγείη ηε 

βαζκνινγία ηνπ γηα ηελ 

επίδνζε  ησλ καζεηψλ  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί 

πξνβιήκαηα ζηε βαζκνιφγεζε 

 

Απην-αμηνιφγεζε απφ ηνπο 

καζεηέο 

 

Δηζαγσγή ζηνπο δεκνθξαηηθνχο 

ηξφπνπο επίιπζεο ζχγθξνπζεο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παχεη λα θάλεη 

ρξήζε ηεο εμνπζίαο ηνπ γηα ηελ 

επίιπζε ζπγθξνχζεσλ 

Δπίιπζε ζπγθξνχζεσλ κέζσ 

ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο  

 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ηηο 

αξρέο ηεο νξγάλσζεο γηα ηε  

δνπιεηά κέζα ζηελ ηάμε 

Δμεηάδνληαη νη πξνηάζεηο ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ νξγάλσζεο ηεο 

δνπιεηάο 

Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

απνθάζεηο γηα ηελ νξγάλσζεο 

ηεο δνπιεηάο ζηελ ηάμε 
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Φάθεινο εξγαζίαο 8: Πώο λα αλαπηύμνπκε ην ζρνιείν καο σο κηα δεκηθξαηηθή 

θνηλόηεηα 

Ζ EDC/HRE θαη ν δξφκνο γηα κηα δεκνθξαηηθή αηκφζθαηξα δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κέζα 

ζηελ ηάμε. Πξέπεη λα αλαπηπρζεί επίζεο κέζα ζε φιν ην ζρνιείν. Απφ απηή ηελ άπνςε, ν πην ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο-θιεηδί είλαη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ.  

ην πιαίζην ησλ πιηθνχ EDC/HRE ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ην εξγαιείν «Γεκνθξαηηθή ζρνιηθή 

δηνίθεζε» πξνηείλεη βαζηθνχο ηνκείο γηα λα εξγαζηείηε θαη βήκαηα λα αθνινπζήζεηε ζηνλ δξφκν γηα ην 

ζρνιείν σο δεκνθξαηηθή θνηλφηεηα (βι. επίζεο Κεθάιαην 5 ζε απηή ηελ ελφηεηα, Φάθεινη εξγαζίαο 15-

18).   

Απηνί νη ηέζζεξεηο βαζηθνί ηνκείο είλαη: 

1. Γηνίθεζε, εγεζία, δηαρείξηζε θαη δεκφζηα ινγνδνζία 

2. Δθπαίδεπζε κε επίθεληξν ηηο αμίεο 

3. πλεξγαζία, επηθνηλσλία θαη ζπκκεηνρή: αληαγσληζηηθφηεηα θαη απηνθαζνξηζκφο 

4. Πεηζαξρία καζεηψλ 

Γηνίθεζε, εγεζία, δηαρείξηζε θαη δεκόζηα ινγνδνζία 

Γηάθνξνη ελδηαθεξφκελνη, φπσο λνκνζέηεο, ηνπηθά ζρνιηθά ζπκβνχιηα, ζπλδηθάηα, καζεηέο θαη γνλείο, 

θαζψο θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο πξνβάιινπλ απαηηήζεηο απφ ηε ζρνιηθή εγεζία. Πψο αληηκεησπίδνληαη 

απηέο νη πξνθιήζεηο απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ; Ση είδνπο δηαρείξηζε εθαξκφδεη ζην ζρνιείν; 

Βαζίδεηαη ε άζθεζε εγεζίαο ζηε ζπλαίλεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ή ραξαθηεξίδεηαη απφ δπζπηζηία θαη 

αληηπαιφηεηα; Πψο θαηαλέκνληαη νη αξκνδηφηεηεο ζην ζρνιείν; Πψο αληηκεησπίδεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα 

απφ ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ; Καη πψο ην ζρνιείν δείρλεη ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηα δηάθνξα 

ελδηαθεξφκελα κέξε;   

Δθπαίδεπζε κε επίθεληξν ηηο αμίεο 

Πψο εκθαλίδνληαη αμίεο φπσο ε δεκνθξαηία, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ν ζεβαζκφο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ζε ηππηθά θαη άηππα πιαίζηα ζε έλα ζρνιείν; Πψο πξνσζνχληαη νη αμίεο θαη νη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο σο πξνυπφζεζε γηα ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε ζηε ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε 

θνηλσλία;  Πσο θαζίζηαληαη αληηθείκελν πεξίζθεςεο απηέο νη αμίεο; 

Σπλεξγαζία, επηθνηλσλία θαη ζπκκεηνρή: αληαγσληζηηθόηεηα θαη απηνθαζνξηζκόο 

Σν ζρνιείν δελ είλαη δηαρσξηζκέλν απφ ηελ ππφινηπε θνηλσλία ή απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Πψο 

επηθνηλσλεί εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά έλα ζρνιείν; Πψο ζπλεξγάδεηαη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά; Μήπσο ην 

ζρνιείν κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε κηα “απνζπλδεδεκέλε” εηαηξεία ή κήπσο κνηάδεη κε κηα πφξηα πξνο ηελ 

ππφινηπε θνηλσλία κέζσ ησλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ; Ση ιέεη ε δήισζε απνζηνιήο ηνπ 

ζρνιείνπ; Πφζν είλαη απνθαζηζκέλν ην ζρνιείν λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηνπο ζηφρνπο ηνπ φηαλ επηθνηλσλεί 

θαη αλνίγεηαη πξνο ζηελ ππφινηπε θνηλσλία;  

Πεηζαξρία ησλ καζεηώλ 

Πνιινί άλζξσπνη εξγάδνληαη καδί ζε έλα ζρνιείν. Πνηεο δπλάκεηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο πεηζαξρίαο ζε έλα δεκνθξαηηθφ ζρνιείν; Ση είλαη απηφ πνπ θάλεη ηνπο 

καζεηέο λα αθνινπζνχλ ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο, θαη ηη ηνπο θάλεη λα αληηηάζζνληαη ζε απηνχο; Μήπσο 

έλα δεκνθξαηηθφ ζρνιείν ζεκαίλεη ράνο κε καζεηέο πνπ δελ αθνινπζνχλ θαλέλαλ θαλφλα;  
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Κεθάιαην 2 

Καζνξηζκόο ζηόρσλ θαη  επηινγή πιηθνύ 

1. Δηζαγσγή 

Οη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ επαλεηιεκκέλα ην πξφβιεκα ηεο αηηηνιφγεζεο: πνηνη είλαη νη ιφγνη γηα 

ηελ επηινγή κνπ φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο θαη ηα ζέκαηα; Ο εληνπηζκφο ελφο δηδαθηηθνχ ζηφρνπ θαη ε 

επηινγή ησλ ζεκάησλ ζεκαίλεη ηε ιήςε κηαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία. Οη 

ζηφρνη δελ πξέπεη απιψο λα αληηγξάθνληαη ή λα πξνζαξκφδνληαη, νχηε ζα πξέπεη λα επηβάιινληαη 

δνγκαηηθά. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζρνιαζηηθά, θαη ε επηινγή ηνπο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 

νξζή ζπιινγηζηηθή θαη αηηηνινγία. Καη ζηε ζπλέρεηα πξνβαίλεηε - ίζσο καδί κε ηνπο καζεηέο – ζε κηα 

ζπλεηδεηή επηινγή ησλ ζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, αλαζηνράδεζηε ηελ απφθαζή ζαο κέζα ζε 

έλα επξχηεξν πιαίζην θαη ειέγρεηε ηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ ζαο γηα λα εληνπίζεηε ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο 

αμία. Σν έξγν απηφ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαζψο ν αξηζκφο ησλ πηζαλψλ ζεκάησλ δηδαζθαιίαο είλαη 

αηειείσηνο, ελψ ν δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηδαζθαιία είλαη πεξηνξηζκέλνο.  

Σα αθφινπζα βαζηθά εξσηήκαηα έρνπλ σο ζηφρν λα ζαο θαζνδεγήζνπλ θαη λα ζαο βνεζήζνπλ ζε απηφ 

ην πνιχπινθν έξγν ηεο επηινγήο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ ζεκάησλ δηδαζθαιίαο. 

2. Αληηθείκελν εξγαζίαο θαη βαζηθά εξσηήκαηα γηα ηνλ θαζνξηζκό 

ζηόρσλ θαη ηελ επηινγή πιηθώλ 

2.1 Αληηθείκελν εξγαζίαο 

Οη εθπαηδεπηηθνί κε αίζζεκα επζχλεο ζηελ εξγαζία ηνπο αληηκεησπίδνπλ επαλεηιεκκέλα ην πξφβιεκα ηεο 

αηηηνιφγεζεο: πνηνη είλαη νη ιφγνη γηα ηελ επηινγή κνπ φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο θαη ηα ζέκαηα;  

Ο εληνπηζκφο ελφο δηδαθηηθνχ ζηφρνπ ζεκαίλεη ηε ιήςε ηεο πην ζεκαληηθήο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε 

δηδαζθαιία. Οη ζηφρνη δελ πξέπεη απιψο λα αληηγξάθνληαη ή λα πξνζαξκφδνληαη, νχηε ζα πξέπεη λα 

επηβάιινληαη δνγκαηηθά. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζρνιαζηηθά, θαη ε επηινγή ηνπο ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε νξζή ζπιινγηζηηθή θαη αηηηνινγία. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα έλαλ/κία εθπαηδεπηηθφ λα ζπζρεηίδεη 

ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη θαηά λνπ κε ηηο ζπλζήθεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ θαη λα ηνπο 

πξνζαξκφδεη αλαιφγσο (βι. Κεθάιαην 1, πλζήθεο Γηδαζθαιίαο θαη Μάζεζεο).  

Μφιηο νη ζηφρνη γίλνπλ πην ζπγθεθξηκέλνη, πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ πηπρέο ηνπ πεξηερνκέλνπ. Γελ ζα 

είλαη δπλαηφ γηα ζαο λα θαζνξίζεηε ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο ζαο αλ δελ απνθαζίζεηε πξψηα ην 

επηζπκεηφ επίπεδν πινπνίεζεο φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ πεξηερνκέλνπ, δειαδή, ηα ζέκαηα πνπ ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ, ε δνπιεηά ζε ζρέζε κε ηηο πηπρέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηε δηδαζθαιία 

είλαη ηφζν δχζθνιε φζν θαη ρξνλνβφξα. Δθ πξψηεο φςεσο, κπνξεί λα θαίλεηαη πσο ρξεηάδεηαη κηθξή 

πξνζπάζεηα θαζψο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζέηεη ζαθείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη νξηζκέλα κέζα 

δηδαζθαιίαο πξνζθέξνπλ ιεπηνκεξείο πξνηάζεηο. Σν θχξην έξγν, σζηφζν, αθήλεηαη ζε ζαο, ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ. Θα πξέπεη λα είζαζηε θαιά ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ην ζχλνιν ηνπ ζέκαηνο πνπ 

επηζπκείηε λα δηδάμεηε, ζα πξέπεη λα ην δνκήζεηε, λα ην θαηαλνήζεηε απφ δηάθνξεο πιεπξέο, λα ην 

αλαιχζεηε ζε βάζνο, λα ην αμηνινγήζεηε θξηηηθά, λα θάλεηε κηα ζπλεηδεηή επηινγή ησλ επηκέξνπο 

ζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, λα αλαζηνραζηείηε ηελ απφθαζή ζαο κέζα ζε έλα επξχηεξν 

πιαίζην, λα ειέγμεηε ηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ γηα λα εληνπίζεηε ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο αμία, θ.ιπ. Σν 

έξγν απηφ είλαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο θαζψο ν αξηζκφο ησλ πηζαλψλ ζεκάησλ δηδαζθαιίαο είλαη 

αηειείσηνο, ελψ ν δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηδαζθαιία είλαη πεξηνξηζκέλνο.  

Σα αθφινπζα βαζηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά εξσηήκαηα γηα ηνλ απηνέιεγρφ ζαο έρνπλ σο ζηφρν λα ζαο 



Δθπαηδεπόκαζηε θαη εθπαηδεύνπκε γηα ηε δεκνθξαηία 

72 

θαζνδεγήζνπλ θαη λα ζαο βνεζήζνπλ ζε απηφ ην πνιχπινθν έξγν ηεο επηινγήο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο 

ησλ ζεκάησλ γηα δηδαζθαιία. αο πξνηείλνπκε λα ζπλεξγαζηείηε κε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο, θαη ίζσο θαη 

κε ηνπο καζεηέο. 

2.2 Βαζηθά εξσηήκαηα 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ: 

– Ση ζηφρνπο επηζπκψ λα πεηχρσ; 

– Πνηεο ηθαλφηεηεο ζα είλαη πην ζεκαληηθέο ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ; 

–  Γηα πνηνπο ιφγνπο επηιέγσ απηνχο ηνπο ζηφρνπο; 

– Ση πξνηεξαηφηεηα δίλσ ζηνπο ζηφρνπο κνπ (πξσηεχνληεο θαη δεπηεξεχνληεο ζηφρνη); 

– Πνηνί είλαη νη πην ζεκαληηθνί ζηφρνη ηψξα - γηα ηελ ηάμε ζην ζχλνιφ ηεο, γηα κεκνλσκέλνπο καζεηέο, 

αγφξηα ή/θαη θνξίηζηα; 

– Έρσ εμαζθαιίζεη φηη νη ζηφρνη κνπ εμππεξεηνχλ ηα θχξηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

κνπ; Αληαπνθξίλνληαη πξαγκαηηθά ηα καζήκαηά κνπ ζε φζα απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο κνπ;  

– Δίλαη δπλαηφλ νη καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ή ηελ επηινγή ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ;  

– Πφζνο ρξφλνο ζα δνζεί (καζήκαηα θαη εβδνκάδεο) γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ;  

– Πνηνη ζηφρνη ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ απφ φινπο ηνπο καζεηέο εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ δηδαθηηθνχ  

ρξφλνπ (γεληθφ επίπεδν επηδφζεσλ);  

– Θα θαζνξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα επίπεδα επίδνζεο γηα κεκνλσκέλνπο καζεηέο (εθπαίδεπζε ζχκθσλα 

κε ηελ αηνκηθή ηθαλφηεηα); 

– Έρσ θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο ηθαλνχο λα πξνρσξήζνπλ απφ ηε γλψζε ζηε δξάζε, δειαδή, κπνξνχλ 

λα εθαξκφζνπλ κε απηνπεπνίζεζε ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη; 

– ε ηη επηθεληξψλεηαη ε δηδαζθαιία κνπ – ζηε γλσζηηθή, πξνζσπηθή ή θνηλσληθή ηθαλφηεηα; 

– Έρσ ζαθή ηδέα ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ πξσηαξρηθή 

ζεκαζία γηα ηελ ηάμε κνπ, γηα νκάδεο κάζεζεο, γηα κεκνλσκέλνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο; 

– Έρσ δειψζεη ζαθψο θαη ξεηψο ηνπο ζηφρνπο; 

Γηα ηελ επηινγή ζεκάησλ θαη πιηθνύ: 

– Πνην ζέκα έρσ επηιέμεη; 

– Πνηνη είλαη νη ιφγνη γηα ηελ επηινγή κνπ; 

– Πνηα είλαη ε δνκή ηνπ ζέκαηνο κνπ; 

– Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο είλαη ζχκθσλε κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα; 

– Πνηεο πηπρέο ηνπ ζέκαηφο κνπ είλαη ελδηαθέξνπζεο γηα ηνπο καζεηέο; 

– Με πνην ηξφπν ε κάζεζε ζην ζρνιείν ζπλδέεηαη κε ηελ κάζεζε εθηφο ζρνιείνπ; 

– Τπάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο πξαγκαηηθήο δσήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ καζεηψλ; 

– Γλσξίδσ ην ζέκα ζθαηξηθά ψζηε λα κπνξψ λα επηιέμσ έλα πην εμεηδηθεπκέλν ζέκα; Πψο κπνξψ λα 

ελεκεξσζψ θαιχηεξα; Μήπσο ρξεηάδεηαη λα θάλσ θάπνηα κειέηε ή πείξακα πξηλ αζρνιεζψ κε ην 

ζέκα ζηελ ηάμε;  

– Ση δηδαθηηθφ πιηθφ είλαη δηαζέζηκν γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο; 

– Θα ππάξμεη επθαηξία γηα ηνπο καζεηέο, αγφξηα θαη θνξίηζηα, λα αληιήζνπλ απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 
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εκπεηξία, ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηα καζήκαηα (γηα παξάδεηγκα, παηδηά κε δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκηθφ ή γισζζηθφ ππφβαζξν); 

– Θα είλαη ην ζέκα εμίζνπ θαηάιιειν γηα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ δχν θχισλ; 

– Με ελδηαθέξεη ην ζέκα πνπ επέιεμα; 
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Καζνξηζκόο ζηόρσλ θαη επηινγή πιηθνύ 

Φάθεινο εξγαζίαο 1: Ιθαλόηεηεο καζεηώλ γηα ηελ EDC/HRE 

Τξεηο ηνκείο ηθαλνηήησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ ζηνρεύεη ζηε δσληαλή εκπεηξία θαη ηελ 

εθκάζεζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

Ο ζηφρνο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε είλαη λα ζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ ζε ηξεηο ηνκείο νη νπνίνη, σζηφζν, είλαη πάληα ηζρπξά αιιεινζπλδεφκελνη θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ρσξηζηά. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιθαλόηεηα ζηελ πνιηηηθή αλάιπζε θαη θξίζε  

Ο ζηφρνο είλαη λα αλαπηχμεη θαλείο ηελ ηθαλφηεηα λα κπνξεί λα αλαιχζεη πνιηηηθά γεγνλφηα,  πξνβιήκαηα 

θαη ακθηιεγφκελα ζέκαηα θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ θξίζε. Σν 

ζρνιείν κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία ελζαξξχλνληαο ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

δνκεκέλε αλάιπζε γηα λα επηηχρνπλ κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ.  

Γηα λα είλαη θάπνηνο ζε ζέζε λα ην θάλεη απηφ είλαη απαξαίηεηεο νη αθφινπζεο δεμηφηεηεο: 

 

 

Α 

Ιθαλόηεηα ζηελ πνιηηηθή αλάιπζε θαη 

θξίζε 

Να είλαη θαλείο ζε ζέζε λα αλιχζεη θαη 
λα ζπδεηήζεη πνιηηηθά γεγνλφηα, 
πξνβιήκαηα θαη ακθηιεγφκελα ζέκαηα 
θαζψο θαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε 
ιακβάλνληαο ππφςε πηπρέο 
πεξηερνκέλνπ θαη αμηψλ. 

 

Γ 

Ιθαλόηεηα ζηε ιήςε πνιηηηθώλ 

απνθάζεσλ θαη ηε δξάζε 

Να είλαη θαλείο ζε ζέζε λα δηαηππψλεη 

κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν απφςεηο, 

πεπνηζήζεηο θαη ζπκθέξνληα κπξνζηά 

ζε άιινπο. 

Να είλαη ζε ζέζε λα δηαπξαγκαηεχεηαη 

θαη λα ζπκβηβάδεηαη. 

Να αλαγλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ  (θαη 

ηνπο πεξηνξηζκνχο) ζηελ πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 

απνθαζίδεη  αλάινγα γηα έλα ζρέδην 

δξάζεο. 

 

 

 
Β 

Ιθαλόηεηα ζηε ρξήζε κεζόδσλ 

Ζ απφθηεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο.  Να 

είλαη θαλείο ζε ζέζε λα εθαξκφζεη 

κεζφδνπο νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

πνιηηηθή δσή. 
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– Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή ,  

– Ζ αλαγλψξηζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ νη πνιηηηθέο απνθάζεηο θαη ε θξηηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζ΄απηέο, 

– Ζ αλαγλψξηζε θαη ε παξνπζίαζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ άπνςεο θαη ηεο άπνςεο ησλ άιισλ, 

– Ζ αλαγλψξηζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο πνιηηηθήο: 

α) ε ζεζκηθή, 

β) ε δεζκεπκέλε επί ηνπ πεξηερνκέλνπ,  

γ) ε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο δηαδηθαζίεο  

– ε αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηάθνξσλ θάζεσλ ησλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε κηθξν-επίπεδν (γηα 

παξάδεηγκα, ζρνιηθή δσή), κεζν-επίπεδν (γηα παξάδεηγκα, θνηλφηεηα) θαη καθξν-επίπεδν (εζληθή θαη 

δηεζλή πνιηηηθή),  

– ε παξνπζίαζε γεγνλφησλ, πξνβιεκάησλ θαη  απνθάζεσλ κε ηε βνήζεηα αλαιπηηθψλ θαηεγνξηψλ, ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ θχξησλ πηπρψλ θαη ν ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ ζπζηεκάησλ,  

– ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ, λνκηθψλ, νηθνλνκηθψλ, νηθνινγηθψλ θαη δηεζλψλ ζπλζεθψλ, 

ζπκθεξφλησλ θαη ησλ εμειίμεσλ ζηε ζπδήηεζε γηα ηα ηξέρνληα ακθηιεγφκελα δεηήκαηα,  

– ε αλαγλψξηζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε πνιηηηθή παξνπζηάδεηαη απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο. 

Ιθαλόηεηα ζηε ρξήζε κεζόδσλ 

Γηα λα είλαη θαλείο ζε ζέζε λα ιάβεη κέξνο ζηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο απαηηνχληαη φρη κφλν 

βαζηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε πνιηηηθά ζέκαηα, δνκέο θαη δηαδηθαζίεο αιιά θαη γεληθέο ηθαλφηεηεο πνπ 

απνθηψληαη ζε άιια αληηθείκελα (φπσο ε επηθνηλσλία, ε ζπλεξγαζία, ν ρεηξηζκφο ηεο πιεξνθνξίαο, ησλ 

αξηζκψλ θαη ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ). Δηδηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, φπσο ην λα είλαη θαλείο ζε 

ζέζε λα επηρεηξεκαηνινγεί ππέξ ή θαηά ελφο ζέκαηνο, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζε πνιηηηθά δξψκελα, πξέπεη λα θαιιηεξγνχληαη θαη λα πξνσζνχληαη ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε 

Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Ο ζηφρνο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο απηέο ηηο δεμηφηεηεο ζε 

κεζφδνπο νη νπνίεο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλεο ζηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο (ζπδεηήζεηο, debates). 

Γηα λα είλαη θάπνηνο ζε ζέζε λα ην θάλεη απηφ είλαη απαξαίηεηεο νη αθφινπζεο δεμηφηεηεο:  

– λα είλαη ζε ζέζε λα βξίζθεη, λα επηιέγεη, λα επεμεξγάδεηαη θαη λα παξνπζηάδεη απηφλνκεο πιεξνθνξίεο 

πνπ δφζεθαλ απφ ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο ή / θαη λέα κέζα κε έλαλ θξηηηθφ θαη εζηηαζκέλν ηξφπν 

(ζπιινγή, νξγάλσζε, αμηνιφγεζε ζηαηηζηηθψλ, ράξηεο, δηαγξάκκαηα, ζρεδηαγξάκκαηα, 

γεινηνγξαθίεο),  

– λα ρξεζηκνπνηεί ηα κέζα επηθνηλσλίαο κε θξηηηθφ κάηη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμεη δηθά ηνπ 

πξντφληα κέζσλ επηθνηλσλίαο,  

– λα εθαξκφδεη εκπεηξηθέο κεζφδνπο κε έλαλ βαζηθφ ηξφπν (γηα παξάδεηγκα, έξεπλα θαη ηερληθέο 

ζπλέληεπμεο).  

Ιθαλόηεηα ζηε ιήςε πνιηηηθώλ απνθάζεσλ θαη ηε δξάζε 

Ο ζηφρνο είλαη λα απνθηήζεη θαλείο ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο γηα λα ιεηηνπξγεί κε απηνπεπνίζεζε ζην 

πνιηηηθφ πιαίζην θαη ζε δεκφζην ρψξν. 

Γηα λα είλαη θάπνηνο ζε ζέζε λα ην θάλεη απηφ είλαη απαξαίηεηεο νη αθφινπζεο δεμηφηεηεο: 

– λα είλαη ζε ζέζε λα εθθξάζεη ηηο πνιηηηθέο ηνπ απφςεηο κε επαξθή ηξφπν θαη κε απηνπεπνίζεζε θαη λα 

γλσξίδεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο δηαιφγνπ ,  
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– λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκφζηα δσή θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ελεξγεί πνιηηηθά (δεμηφηεηεο πξνθνξηθήο 

επηθνηλσλίαο, αηηηνιφγεζε άπνςήο, ζπδήηεζε, αληηπαξάζεζε, ζπληνληζκφο ζπδήηεζεο, γξαπηή 

παξνπζίαζε θαη ηερληθέο απεηθφληζεο γηα αθίζεο, εθεκεξίδεο ηνίρνπ, πξαθηηθά κηαο ζπλεδξίαζεο, 

επηζηνιέο πξνο ηνλ εθδφηε, θ.ιπ.),  

– λα αλαγλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ λα αζθεί πνιηηηθή επηξξνή, λα ζρεκαηίδεη κηα νκάδα θαη λα 

ζπλεξγάδεηαη,  

– λα δηεθδηθεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, αιιά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκβηβάδεηαη,  

– λα αλαγλσξίδεη αληηδεκνθξαηηθέο ζθέςεηο θαη ηάζεηο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο αληηκεησπίδεη ζε απηέο 

επαξθψο λα είλαη ζε ζέζε λα ζπκπεξηθέξεηαη θπζηνινγηθά ζε έλα δηαπνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. 
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Καζνξηζκόο ζηόρσλ θαη επηινγή πιηθνύ 

Φάθεινο εξγαζίαο 2: Γύν θαηεγνξίεο πιηθώλ ζηελ EDC/HRE 

Ζ δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε ρσξίο θάπνηνπ είδνπο πιηθά είλαη αδχλαηε, θαζψο ηα πιηθά είλαη ηα κέζα πνπ 

παξέρνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ηα ζέκαηα, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα. Οη καζεηέο 

αλαπηχζζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη «θάλνπλ θάηη» κε 

έλα αληηθείκελν. Απηφ πνπ έξρεηαη πξψηα ζην κπαιφ είλαη ίζσο ην ζρνιηθφ βηβιίν ή έλα θπιιάδην, ηα 

νπνία είλαη πξάγκαηη ζεκαληηθά ζηελ EDC/HRE. 

Γύν θαηεγνξίεο πιηθνύ ζηελ EDC/HRE 

Χζηφζν, ην ζπγθεθξηκέλν πξνθίι ηεο EDC/HRE αληηθαηνπηξίδεηαη ζε κηα επξχηεξε αληίιεςε ζε ζρέζε κε 

ην πιηθφ θαη ηα κέζα. Σν ζρνιηθφ βηβιίν θαη ηα θπιιάδηα είλαη παξαδείγκαηα έληππσλ κέζσλ. ηε 

δηαδξαζηηθή θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε, κηα άιιε θαηεγνξία πιηθνχ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο. Δίλαη απζεληηθφ, δεδνκέλνπ φηη είλαη πιηθφ απφ πξψην ρέξη, ην νπνία 

παξάγνληαη επί ηφπνπ, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε, γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη παξφληεο εθεί θαη 

ηφηε. ηελ EDC/HRE, σο εθ ηνχηνπ, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο δελ είλαη κφλν νη ρξήζηεο ηνπ πιηθνχ, 

αιιά θαη νη παξαγσγνί. Σα βηβιία ΗΗ έσο VI ηεο παξνχζαο έθδνζεο EDC/HRE δίλνπλ πνιιά 

παξαδείγκαηα γηα απηή ηελ θαηεγνξία ησλ πιηθνχ, ην νπνίν πνιχ ζπρλά δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο καζεηέο 

ζην πιαίζην ηεο εξγαζηνθεληξηθήο κάζεζεο ή ζε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο. Οη πεξηγξαθέο, δε, ζηα θεθάιαηα 

θαη ηα καζήκαηα εμεξεπλνχλ ηηο πινχζηεο δπλαηφηεηεο κάζεζεο πνπ δίλνληαη ζηνπο καζεηέο.   

Έλαο πίλαθαο κε καζεζηαθέο απαηηήζεηο θαη πιηθά  

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί ζπλδέεη κεξηθά παξαδείγκαηα γηα απηέο ηηο δχν θαηεγνξίεο πιηθψλ – πιηθά πνπ 

παξάγνληαη απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο, θαη πιηθά πνπ παξάγνληαη θαηά ηηο δηεξγαζίεο αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη καζεηψλ - ζε δηάθνξεο πηπρέο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ ζηελ EDC. Γελ 

ζπληζηνχκε θαλελφο είδνπο πξνθαηάιεςε πξνο έλα είδνο πιηθνχ, αιιά κηα ελνπνηεκέλε πξνζέγγηζε. 

Χζηφζν, ε δηδαζθαιία κέζσ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απαηηεί απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο ηα πξντφληα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο καζεηέο. 
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Πιεπξέο ηεο 

αλάπηπμεο 

ηθαλνηήησλ 

 

 

Υιηθά πνπ 

κεηαδίδνληαη από ηα 

κέζα επηθνηλσλίαο 

 

 

Υιηθά πνπ παξάγνληαη ζε καζεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο 

Υιηθά πνπ παξάγνληαη 

από εθπαηδεπηηθνύο 

Υιηθά πνπ παξάγνληαη 

από καζεηέο 

Πξνεγνχκελε αλάπηπμε 

ησλ καζεηψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Σέηνηα κέζα θαη πιηθά 

θπζηθά ππάξρνπλ,– γηα 

παξάδεηγκα, παηδηθά 

βηβιία ή ηαηλίεο, – αιιά 

είλαη  πέξα απφ ην 

πεδίν αληίιεςεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ) 

 

 

 

 

Πξψηεο έλλνηεο, 

πξνεγνχκελε εκπεηξία 

θαη δηαδηθαζίεο 

θνηλσληθνπνίεζεο ζηελ 

νηθνγέλεηα ή κε 

ζπλνκειίθνπο, 

πξνεγνχκελα 

απνθηεκέλεο  

πιεξνθνξίεο κέζα θαη 

έμσ απφ ην ζρνιείν. 

Καζνξηζκφο ελφο 

ζέκαηνο, θαζνξηζκφο 

ηεο αηδέληαο γηα έλα 

κάζεκα ή ζέκα 

  

"Ηδενζχειια" θαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο 

κε ηε  ζπδήηεζε 

 

Πιεξνθνξίεο 

 

 

 

 

 

 

Σξέρνπζα 

εηδεζενγξαθία 

(έληππα κέζα, 

ηειεφξαζε, DVD, 

ίληεξλεη) 

 

ρνιηθφ βηβιίν 

Γηάιεμε 

Παξνρή βαζηθψλ 

πιηθψλ (φπσο ραξηί 

ζεκηλαξίνπ, 

καξθαδφξνη, έγρξσκν 

ραξηί) 

 

πλεηζθνξέο απφ ηνπο 

καζεηέο (φπσο 

απνδφκεζε ησλ 

κελπκάησλ πνπ 

κεηαδίδνληαη απφ ηα 

κέζα επηθνηλσλίαο, 

πεξηιήςεηο, 

ζπκπιεξσκαηηθέο επί 

ηνπ ζέκαηνο εξγαζίεο 

γηα ην ζπίηη, 

παξνπζηάζεηο, 

επηρεηξήκαηα ζε 

ζπδεηήζεηο, ζρφιηα, 

εξσηήζεηο) 

Αλάιπζε θαη θξίζε 

 

 

 

 

 

Εεηήκαηα θαη 

αληηπαξαζέζεηο ζηελ 

πνιηηηθή θαη ηελ 

επηζηήκε (θπιιάδην, 

ζρνιηθφ βηβιίν) 

 

Γηδαζθαιία 

ζρεηηθά κε ηηο 

βαζηθέο έλλνηεο 

Κξηηηθή πνπ 

απαηηεί 

απνδφκεζε 

Δθπαίδεπζε ζε 

δεμηφηεηεο 

Φπιιάδην (νδεγίεο γηα 

ηελ εθπαίδεπζε) 

Παξνπζίαζε θαη 

θαζνδήγεζε 

Αλαηξνθνδφηεζε 

 

πκκεηνρή θαη δξάζε 

 

 

 

πληνληζκφο ησλ 

ζπλαληήζεσλ εξγαζίαο 

 

Δκπεηξία 

Δξσηήζεηο, ζρφιηα, 

ηδέεο, ελδηαθέξνληα 

Αμηνιφγεζε θαη 

βαζκνιφγεζε 

 

 

Φχιια εμεηάζεσλ 

Δξσηεκαηνιφγηα 

Φάθεινη εξγαζηψλ 

 

Παξαηήξεζε 

 

 

 

Απηφ-αμηνιφγεζε 

Αλαηξνθνδφηεζε 

Έθθξαζε ησλ 

καζεζηαθψλ αλαγθψλ 
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Καζνξηζκόο ζηόρσλ θαη επηινγή πιηθνύ 

Φάθεινο εξγαζίαο 3: Δπηινγή θαη ρξήζε πιηθώλ ζηελ EDC/HRE 

Δπηινγή πιηθνύ από ηα κέζα επηθνηλσλίαο 

Ζ επξχηεξε έλλνηα ησλ πιηθνχ ππνδειψλεη φηη ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη καζεηέο επηιέγνπλ πιηθά. 

Οη καζεηέο ην θάλνπλ απηφ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο. Δδψ, επηθεληξσλφκαζηε 

ζηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή ησλ πιηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηηο ηάμεηο EDC/HRE.  

Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ πιηθνύ από ηα κέζα επηθνηλσλίαο 

– Αμηνπηζηία: είλαη ν ζπγγξαθέαο, ε πεγή, ε εκεξνκελία παξαγσγήο, θ.ιπ., άκεζα αλαγλσξίζηκα; Σν 

θείκελν, ηα δεδνκέλα, θ.ιπ., έρεη ιεθζεί απφ ηελ αξρηθή έθδνζε, θαη κπνξνχλ νη καζεηέο (ζην επίπεδν 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο) λα δνχλε αλ έρνπλ γίλεη αιιαγέο; 

– Καηαιιειφηεηα: αληαπνθξίλεηαη ην πιηθφ ζην επίπεδν θαηαλφεζεο ηνπ καζεηή θαη αλάπηπμεο ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζηελ απνδφκεζε κελπκάησλ πνπ 

κεηαδίδνληαη απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο; Σν πιηθφ δελ πξέπεη λα είλαη νχηε πνιχ εχθνιν νχηε πνιχ 

δχζθνιν. Θα ήηαλ θαιφ λα απαηηεί κηα πξνζπάζεηα πνπ βειηηψλεη ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη 

εληζρχεη ηηο γλψζεηο, ηελ θαηαλφεζε θαη ηε δχλακε ηεο θξίζεο ηνπο. 

– ρεηηθφηεηα: αληαπνθξίλεηαη ην πιηθφ ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ; Απεπζχλεηαη ζε έλα δήηεκα ή 

ζέκα πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθφ; Μπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ ηα πεξηερφκελα κε ηηο πξψηεο έλλνηεο ή ηελ 

εκπεηξία ηνπο; 

– Αξρή ηεο κε θαηήρεζεο ή πινπξαιηζκφο ησλ απφςεσλ: παξνπζηάδεη ην πιηθφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο 

γσλίεο; Απνθεχγεη ηελ παγίδα ηεο θαηήρεζεο ησλ καζεηψλ - ζε νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε ζθέςεο, 

θξίζεο ή ζπκθεξφλησλ (δείηε ηνλ θάθειν γηα ηελ επαγγεικαηηθή δενληνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

EDC/HRE ζε απηφ ην βηβιίν). 

Φεηξηζκόο ηνπ πιηθνύ πνπ παξάγεηαη από ηνπο καζεηέο 

Γξαπηφ πιηθφ, θσηνγξαθίεο, θ.ιπ.: ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηα κειεηήζεη πξηλ ή κεηά ηα καζήκαηα 

θαη λα απνθαζίζεη ηη βήκαηα ζα αθνινπζήζεη. 

Ζ πξνθνξηθή ζπκβνιή ησλ καζεηψλ θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ πην απαηηεηηθή θαζψο 

πξέπεη λα αληηδξά απζφξκεηα θαη ζπρλά λα απηνζρεδηάδεη. Γείηε ηνλ θάθειν γηα ηνλ ζπληνληζκφ 

ζπδεηήζεσλ ζε νινκέιεηα ζε απηφ ην βηβιίν.  
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Κεθάιαην 3 

Καηαλννύκε ηελ πνιηηηθή 

1. Δηζαγσγή: ηη πξέπεη λα κάζνπλ νη καζεηέο; 

Ο ζηφρνο ηεο EDC/HRE είλαη λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη ηελ θνηλφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο. 

Μπνξψ λα αλαιάβσ δξάζε κφλν φηαλ έρσ απνθαζίζεη, δειαδή, φηαλ μέξσ ηη ζέισ. Με θάπσο πην 

αλαιπηηθνχο φξνπο, ζα πξέπεη λα έρσ πξνζδηνξίζεη ή βάιεη ζε πξνηεξαηφηεηα ηα ζπκθέξνληά κνπ ή ζα 

πξέπεη λα έρσ θξίλεη έλα δήηεκα, κηα ζχγθξνπζε ή έλα πξφβιεκα θαη λα έρσ απνθαζίζεη πνηα γξακκή 

δξάζεο ζα ππνζηεξίμσ. Ζ θξίζε απαηηεί κε ηε ζεηξά ηεο θαηαλφεζε, θαη ε θαηαλφεζε απαηηεί έγθπξεο 

πιεξνθνξίεο.  

Οη καζεηέο ζα πξέπεη, ζπλεπψο, λα θαηαλνήζνπλ ζεκαληηθά πνιηηηθά ζέκαηα - ηφζν γηα πξνζσπηθφ ηνπο 

φθεινο (καζαίλσ “γηα” ηελ πνιηηηθή), αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα κάζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ηνπο 

επηηξέπνπλ λα εξγάδνληαη αλεμάξηεηα γηα λα θάλνπλ κφλνη ηνπο ηα απαξαίηεηα βήκαηα: ηελ απφθηεζε 

πιεξνθνξηψλ, ηελ αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ελφο πνιηηηθνχ δεηήκαηνο ή πξνβιήκαηνο, θαη ηε δηαηχπσζε 

θξίζεο. Απηφ, ζηε ζπλέρεηα, επηηξέπεη ζε έλαλ λεαξφ πνιίηε λα ζπκκεηέρεη θαη λα αλαιακβάλεη δξάζε 

(καζαίλσ «γηα» ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή).  

2. Αληηθείκελν εξγαζίαο θαη βαζηθά εξσηήκαηα γηα ηελ θαηαλόεζε 

ηεο πνιηηηθήο   

2.1 Αληηθείκελν εξγαζίαο γηα εθπαηδεπηηθνύο ζηελ EDC/HRE 

ε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, φρη κφλν ζηελ EDC/HRE, νη καζεηέο θαηαλννχλ 

θαιχηεξα πνιχπινθα ζέκαηα κειεηψληαο θαιά επηιεγκέλα παξαδείγκαηα. Σα εγρεηξίδηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζε απηή ηελ έθδνζε EDC/HRE γηα ην δεκνηηθφ, ην γπκλάζην θαη ην ιχθεην (Βηβιία II-V) 

εθθξάδνπλ απηή ηελ αξρή ζε θάζε θεθάιαην θαη παξνπζηάδνπλ δηάθνξεο πηζαλέο πξνζεγγίζεηο. Σα 

εγρεηξίδηα δείρλνπλ επίζεο φηη ηα παξαδείγκαηα απηά κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ ην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο 

δηνίθεζεο ή ηεο ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν - αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ 

καζεηψλ, ην πιηθφ πνπ είλαη δηαζέζηκν ή κπνξεί λα παξαρζεί απφ ηνπο καζεηέο, θαη ην επηζπκεηφ 

καζεζηαθφ απνηέιεζκα.  

Απηά ηα παξαδείγκαηα βαζηθά είλαη δχν ηχπσλ - ε αλάιπζε ελφο πνιηηηθνχ πξνβιήκαηνο ή δεηήκαηνο, ή 

ε αλάιπζε κηαο δηαδηθαζίαο ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα απνθαζίζεη πνηα 

παξαδείγκαηα είλαη θαηάιιεια θαη λα δηεπθξηλίζεη ηη πιηθφ είλαη δηαζέζηκν ή κπνξεί λα απνθηεζεί.  

Ζ δνπιεηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο EDC/HRE είλαη λα ζπλδέζεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία θαζψο ζρεδηάδεη κηα 

ζεηξά καζεκάησλ γηα ηελ πνιηηηθή:  
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Καλέλαο ζρεδηαζκφο καζήκαηνο δελ είλαη δπλαηφο ρσξίο λα ζθεθηνχκε φια απηά ηα δηδαθηηθά θαη 

καζεζηαθά ζηνηρεία θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο. Μηα αιιαγή ζε κία ζέζε ζα επεξεάζεη ηηο άιιεο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηφρνπ, θαη ην αληίζηξνθν.  

2.2 Βαζηθά εξσηήκαηα 

– Ση ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε νη καζεηέο κνπ λα θάλνπλ κεηά απφ απηή ηε δηδαθηηθή ελφηεηα; Ση ζα 

πξέπεη λα έρνπλ θαηαλνήζεη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ ζηνπο άιινπο, θαη πνηα θξηηήξηα ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα θξίλνπλ έλα πνιηηηθφ δήηεκα; 

– Με πνην ηξφπν κπνξψ λα αμηνινγήζσ ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο;  

– Με πνην ηξφπν κπνξνχλ νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ή 

ζην ζρνιείν γηα λα θαηαλνήζνπλ ηελ πνιηηηθή;  

– Πψο αληηιακβάλνληαη νη καζεηέο κνπ ηε ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ; 

– ε πνην βαζκφ γλσξίδνπλ νη καζεηέο κνπ ηα ζπκθέξνληά ηνπο; 

– Πνηα ηξέρνληα δεηήκαηα επεξεάδνπλ ηνπο καζεηέο κνπ;  

– Πνηα ηξέρνληα δεηήκαηα κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ νη καζεηέο κνπ;  

– πλδένληαη απηά ηα δεηήκαηα κε ηε ζρνιηθή δηνίθεζε, ή ηελ πνιηηηθή ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ ή 

δηεζλέο επίπεδν;  

– Πψο κπνξψ λα ελζαξξχλσ ηνπο καζεηέο κνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηινγή ελφο ζέκαηνο;  

– Πνηα κέζα ή πιηθά ζα επηιέμσ γηα λα παξνπζηάζσ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ην ζέκα;  

– Πνηα ζέκαηα πξνο επίιπζε ζα δψζσ ζηνπο καζεηέο κνπ λα δνπιέςνπλ κφλνη ηνπο; 

– Πνηα κπνξεί λα είλαη ε ζπκβνιή ησλ καζεηψλ κνπ; 

– Πνηεο βαζηθέο έλλνηεο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ζην ζέκα ή δήηεκα; 

– Ση απφςεηο αλακέλσ λα εθθξάζνπλ καζεηέο κνπ πάλσ ζε έλα ζέκα; 

– Πνηα είλαη ε δηθή κνπ άπνςε; ε πνηα θξηηήξηα έρσ δψζεη πξνηεξαηφηεηα θαηά ηελ άπνςή κνπ;  

– Πψο ζα εμαζθαιίζσ φηη δελ ζα ιεηηνπξγήζσ εηο βάξνο ησλ καζεηψλ κνπ πείζνληαο ηνπο λα 

πηνζεηήζνπλ ηελ άπνςή κνπ;  

– Με πνην ηξφπν ζα κπνξνχζαλ νη καζεηέο κνπ λα αλαιάβνπλ δξάζε;  

 

 



Δθπαηδεπόκαζηε θαη εθπαηδεύνπκε γηα ηε δεκνθξαηία 

82 

Καηαλννύκε ηελ πνιηηηθή 

Φάθεινο εξγαζίαο 1: Πώο κπνξώ λα ρεηξηζηώ ην ζέκα ηεο πνιηηηθήο ζηηο ηάμεηο 

ηεο EDC/HRE 

ηελ EDC/HRE, νη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ πψο λα θαηαλννχλ ηελ πνιηηηθή. Αιιά ηη είλαη ε πνιηηηθή; Ση 

είλαη απηφ πνπ θάλεη έλα ζέκα πνιηηηθφ; Σν παξαθάησ παξάδεηγκα κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο εηζαγσγή. 

Μηα πεξίπησζε  

 

Μηα κηθξή πφιε ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή έρεη έλα ζρνιείν πνπ εμππεξεηεί φρη κφλν ηνπο καζεηέο 

πνπ δνπλ ζηελ πφιε, αιιά θαη απηνχο ζε αθηίλα κέρξη 20 ρηιηφκεηξα. Γηα ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ην 

ζπίηη ζην ζρνιείν ρξεζηκνπνηνχλ ιεσθνξείν. Ζ δεκνηηθέο αξρέο ππνζηεξίδνπλ νηθνγέλεηεο κε 

ρακειφ εηζφδεκα, ηδηαίηεξα αλ έρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα παηδηά ζην ζρνιείν. Οη νηθνγέλεηεο 

ιακβάλνπλ γηα ην ιεσθνξείν κηα έθπησζε, πνπ θπκαίλεηαη απφ 25% έσο 75%.  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πιένλ νδεγήζεη ζε κηα απφηνκε πηψζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Οη 

αληηπξφζσπνη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζπδεηάλε ηψξα πψο κπνξνχλ λα κεησζνχλ νη δαπάλεο γηα 

λα απνθεπρζεί ε ρξεκαηνδφηεζε απφ πηζηψζεηο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Μεξηθνί ζεκαίλνληεο 

πνιηηηθνί θαη ζρνιηαζηέο έρνπλ πξνηείλεη λα κεησζεί ε έθπησζε γηα ην ιεσθνξείν, ή αθφκα θαη λα 

θνπεί εληειψο. Τπνζηεξίδνπλ φηη νη ζπλνιηθέο πεξηθνπέο δαπαλψλ είλαη ζεκαληηθέο, αιιά είλαη 

θαηαλεκεκέλεο κεηαμχ πνιιψλ νηθνγελεηψλ πνπ έηζη δχζθνια ζα "αηζζαλζνχλ ην πξφβιεκα". κσο, 

πνιινί γνλείο δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε απηή θαη ζέινπλ ην ζχζηεκα ησλ νηθνγελεηαθψλ 

ειαθξχλζεσλ λα παξακείλεη σο έρεη.  

Ζ ηζηνξία απηή είλαη θαληαζηηθή, αιιά πηζαλψο αξθεηά ραξαθηεξηζηηθή φζνλ αθνξά ζπδεηήζεηο ζρεηηθά 

κε ηε κείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Ση είλαη πνιηηηθφ ζε ζρέζε κε 

απηή ηελ ηζηνξία; 

 Έλα ηξηζδηάζηαην κνληέιν πνιηηηθήο 

Γηαθνξεηηθνί νξηζκνί γηα ηελ έλλνηα ηεο πνιηηηθήο είλαη δπλαηνί. Έλαο αξθεηά θνηλφο νξηζκφο πνπ είλαη 

ρξήζηκνο γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε εθαξκφδεη έλα ηξηζδηάζηαην κνληέιν πνιηηηθήο: δεηήκαηα, 

απνθάζεηο θαη ζεζκηθά φξγαλα.  

Ζ δηάζηαζε ησλ πνιηηηθψλ δεηεκάησλ: ζηελ πνιηηηθή, νη άλζξσπνη επηρεηξεκαηνινγνχλ γηα ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο ή ζρεηηθά κε ην εξψηεκα πψο έλα πξφβιεκα ή έλα δίιεκκα ζα εληνπηζηεί θαη επηιπζεί. 

Μεξηθέο θνξέο νη άλζξσπνη νξγαλψλνληαη ζε νκάδεο πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηα ζπιινγηθά ηνπο 

ζπκθέξνληα. Ζ ζπδήηεζε θαη ε αληηπαξάζεζε είλαη θάηη θπζηνινγηθφ ζηελ πνιηηηθή. Αληηπξνζσπεχνπλ 

δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα θαη απφςεηο ζε κηα πινπξαιηζηηθή θνηλσλία, θαη θαλείο δελ ρξεηάδεηαη λα ηηο 

θνβάηαη αλ ηα ζέκαηα επηιχνληαη εηξεληθά.   

Ζ δηάζηαζε ηεο ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ: ζηελ πνιηηηθή, ηα πξνβιήκαηα είλαη επείγνληα -  

επεξεάδνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο θνηλφηεηαο ζην ζχλνιφ ηεο, ή κηαο κεγάιεο νκάδαο αλζξψπσλ. 

Απαηηνχλ λα ιεθζνχλ κέηξα, ψζηε ε ζπδήηεζε πξέπεη λα νδεγεί ζε κηα απφθαζε κε επαθφινπζε δξάζε.  

Ζ ζεζκηθή δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο αλαθέξεηαη ζην πιαίζην ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε πνιηηηθή. Πνηεο 

αξκνδηφηεηεο έρνπλ δνζεί ζε πνηνλ; Πψο γίλνληαη νη εθινγέο; Πψο ζεζπίδνληαη νη λφκνη; Ση δηθαηψκαηα 

έρεη ε θνηλνβνπιεπηηθή αληηπνιίηεπζε; Πψο ηα άηνκα θαη νη νκάδεο εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ επεξεάδνπλ 

απηέο ηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο; Χο εθ ηνχηνπ, ε δηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη ην ζχληαγκα, ηνπο θαλφλεο 

θαη ηνπο λφκνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα πνιηηηθά δεηήκαηα αληηκεησπίδνληαη εηξεληθά 

ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. Μηα επξχηεξε έλλνηα πεξηιακβάλεη επίζεο κηα 

πνιηηηζηηθή δηάζηαζε, ηηο αμίεο θαη ηηο ζηάζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πνιίηε.  

Βαζηθά εξσηήκαηα από ηξεηο πνιηηηθέο πξννπηηθέο 

Οη ηξεηο δηαζηάζεηο καο επηηξέπνπλ λα δνχκε ηελ πνιηηηθή απφ δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο. Απηφ βνεζά θαη 

βάδεη ηάμε ζηελ πνιππινθφηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη έλα πνιηηηθφ ζέκα. Κάζε κία απφ απηέο ηηο ηξεηο 

πνιηηηθέο πξννπηηθέο νδεγεί ζε ελδηαθέξνληα βαζηθά εξσηήκαηα. Σα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη εδψ 

ρξεζηκεχνπλ σο παξάδεηγκα θαη πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε πνπ κειεηάηαη.  
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Η δηάζηαζε ησλ πνιηηηθώλ δεηεκάησλ Απαληήζεηο 

Πνην είλαη ην πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα ιπζεί; 

 

Ο θίλδπλνο ηεο αχμεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 

ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο 

Πνηνη εκπιέθνληαη, θαη ηη ζηφρνπο ή ζπκθέξνληα 

ππνζηεξίδνπλ; 

 

 

 

Σνπηθνί πνιηηηθνί: απνθεχγνπλ ηηο πηζηψζεηο κε 

ηε κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ 

Οηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα: ζπλέρηζε ηεο 

ζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ αλάγθε 

Πνηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δηαθπβεχνληαη; 

 

 

 

 

Ηζφηεηα θαη κε δηάθξηζε                         

Γηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε            

Γηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε 

Πνηεο ιχζεηο έρνπλ πξνηαζεί ή ζπδεηνχληαη γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο; 

 

Μείσζε ή θαηάξγεζε ηεο έθπησζεο ζην 

εηζηηήξην ηνπ ζρνιηθνχ ιεσθνξείνπ γηα ηηο 

νηθνγέλεηεο 

Η δηάζηαζε ηεο ιήςεο ησλ πνιηηηθώλ απνθάζεσλ 

Πνηνο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ;  

 

Πνιηηηθνί 

 

 

ρνιηαζηέο 

ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο 

Οηθνγέλεηεο 

 

 

Πνηνο είλαη ζε ζπκθσλία ή δηαθσλία κε 

θάπνηνλ άιιν;  

 

πκθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε 

πεξηθνπψλ ησλ 

νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ 

Δλαληηψλνληαη 

ζηηο πεξηθνπέο 

Ση πηζαλφηεηεο έρνπλ νη δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο 

λα επεξεάζνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε;  

 

 

 

 

Άκεζε πξφζβαζε ζηα κέιε 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

 

 

 

 

Μπνξεί λα 

βξνπλ 

ππνζηήξημε απφ 

ηνπο πνιίηεο ή 

απφ ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο 

Πνηνο έρεη πεξηζζφηεξε δχλακε, πνηνο έρεη 

ιηγφηεξε;  

Απηφ εμαξηάηαη. Ζ ηζηνξία δελ δίλεη θακία 

πιεξνθνξία γηα ην ζέκα απηφ 

Πνηνο έρεη κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο 

λα πάξεη κε ην κέξνο ηνπ κηα πιεηνςεθία; 

 

 

 

 

Οη πνιηηηθνί κπνξνχλ λα βξνπλ αξθεηά εχθνια 

κηα πιεηνςεθία ζην θνηλνβνχιην. Χζηφζν, αλ ε 

απφθαζε δελ είλαη δεκνθηιήο, κπνξεί λα 

ράζνπλ ηελ ππνζηήξημε ζηηο επφκελεο εθινγέο 

θαη σο εθ ηνχηνπ ελδέρεηαη λα θαλνχλ 

πξνζεθηηθνί 

Η ζεζκηθή δηάζηαζε (πιαίζην) 

Πνηεο βαζηθέο αξρέο ηνπ ζπληάγκαηνο ή ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ζρεηηθέο ή 

εθαξκφδνληαη;  

Έιεγρνη θαη ηζνινγηζκνί, θξάηνο δηθαίνπ, 

θνηλσληθή αζθάιηζε, ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ, 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο (γνλείο) 

Πνηα είλαη ηα ζρεηηθά δηεζλή ή/θαη πεξηθεξεηαθά 

πξφηππα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα;  

 

 

 

 

 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ (1948)  

Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ (1950)      

χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (1989)                                          
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Πνηα πνιηηηθά φξγαλα εκπιέθνληαη, θαη πνηεο είλαη 

νη εμνπζίεο ησλ απνθάζεψλ ηνπο;  

Γεκνηηθφ ζπκβνχιην σο λνκνζέηεο 

 

Πνηνη λφκνη θαη λνκηθέο αξρέο πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ; 

 

Ζ ηζηνξία δελ παξέρεη θακηά ζρεηηθή 

πιεξνθνξία. Απηή είλαη, σζηφζν, κηα ηππηθή 

εξψηεζε πνπ πξέπεη πάληα λα ηίζεηαη. 

Πώο ππνζηεξίδεη απηή ε αλάιπζε ηελ EDC/HRE? 

Μηα δνκεκέλε θαη ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ελφο πνιηηηθνχ ζέκαηνο βνεζά ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ζηελ 

πξνεηνηκαζία καζεκάησλ γηα EDC/HRE, θαη ηνπο καζεηέο ζηελ θαηαλφεζε ηεο πνιηηηθήο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο: 

– κπνξεί λα απνθαζίζεη αλ ζα επηθεληξσζεί ζε κία κφλν δηάζηαζε ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, φπσο ε παξαπάλσ, γηα λα θαηαδείμεη πψο ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ, 

πψο ιακβάλεηαη κηα πνιηηηθή απφθαζε, ή ηη είλαη έλα πνιηηηθφ δήηεκα θαη πψο απηφ κπνξεί λα 

επηιπζεί,  

– κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζε έλα παηρλίδη ιήςεο απνθάζεσλ. Οη καζεηέο 

παίδνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, θαη δηαπξαγκαηεχνληαη κηα ιχζε,  

– αλαπηχζζεη κηα πην νμεία καηηά γηα ηνλ εληνπηζκφ θαηάιιεινπ πιηθνχ γηα ηα ηξέρνληα ζέκαηα ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο.  

Οη καζεηέο: 

– εθπαηδεχνληαη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο λα θαηαλννχλ θαη λα επηιέγνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πνιηηηθά 

ζέκαηα, δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη πνιηηηθνχο ζεζκνχο,  

– καζαίλνπλ λα θάλνπλ εξσηήζεηο πνπ θαζνδεγνχλ ηηο αλαιπηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο,  

– καζαίλνπλ πψο λα αληηκεησπίδνπλ πνιχπινθα ζέκαηα, εζηηάδνληαο ζε δηαζηάζεηο απηψλ θάζε θνξά 

θαη αλαιχνληάο ηα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο.  
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Καηαλννύκε ηελ πνιηηηθή 

Φάθεινο εξγαζίαο 2: Πώο κπνξώ λα ππνζηεξίμσ ηνπο καζεηέο κνπ ζηελ 

άζθεζε θξηηηθήο γηα πνιηηηθά ζέκαηα; 

Ο θεληξηθφο ζηφρνο ηεο EDC/HRE είλαη λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλφηεηά ηνπο 

θαη ζηελ πνιηηηθή. Γηα λα αλαιάβνπλ δξάζε, νη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηη ζέινπλ λα επηηχρνπλ. Οη 

ζηφρνη θαη νη ζηξαηεγηθέο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ζηεξίδνληαη ζηελ αλάιπζε θαη ηελ θξηηηθή.  

Πψο κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο EDC/HRE επνκέλσο λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζηελ 

άζθεζε θξηηηθήο γηα πνιηηηθά ζέκαηα; Οη καζεηέο αζθνχλ θξηηηθή επί κνλίκνπ βάζεσο γηα δεηήκαηα θαη 

απνθάζεηο, άιινηε ζπλαηζζεκαηηθά, άιινηε δηαηζζεηηθά. Πψο κπνξνχλ νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ κηα πην 

αλαζηνραζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ άζθεζε θξηηηθήο γηα πνιηηηθά ζέκαηα;  

Πνηα θξηηήξηα είλαη θαηάιιεια γηα ηελ άζθεζε θξηηηθήο γηα πνιηηηθά ζέκαηα; 

Ζ ίδηα ηζηνξία πνπ έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ πξνεγνχκελν θάθειν εξγαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη σο 

παξάδεηγκα γηα λα θαηαδείμεη πψο κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ θξηηήξηα γηα ηελ άζθεζε θξηηηθήο γηα 

πνιηηηθά ζέκαηα, ζε αληίζεζε θαη ηζνξξνπία. Με ηε ρξήζε ηεο ίδηαο ηζηνξίαο, νη δχν θάθεινη εξγαζίαο 

δείρλνπλ πψο έλα πνιηηηθφ ζέκα κπνξεί λα αλαιπζεί απφ δηάθνξεο πξννπηηθέο. Ζ θξηηηθή γηα πνιηηηθά 

ζέκαηα επηθεληξψλεηαη ζηε δηάζηαζε ησλ πνιηηηθψλ ζεκάησλ (βι. ηνλ πξνεγνχκελν θάθειν εξγαζίαο), 

δηεξεπλψληαο ηελ ζε κεγαιχηεξν βάζνο.  

Μηα πεξίπησζε  

Μηα κηθξή πφιε ζε κηα αγξνηηθή πεξηνρή έρεη έλα ζρνιείν πνπ εμππεξεηεί φρη κφλν ηνπο καζεηέο πνπ 

δνπλ ζηελ πφιε, αιιά θαη απηνχο ζε αθηίλα κέρξη 20 ρηιηφκεηξα. Γηα ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ην ζπίηη ζην 

ζρνιείν ρξεζηκνπνηνχλ ιεσθνξείν. Ζ δεκνηηθέο αξρέο ππνζηεξίδνπλ νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα, 

ηδηαίηεξα αλ έρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα παηδηά ζην ζρνιείν. Οη νηθνγέλεηεο ιακβάλνπλ γηα ην ιεσθνξείν 

κηα έθπησζε, πνπ θπκαίλεηαη απφ 25% έσο 75%.  

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πιένλ νδεγήζεη ζε κηα απφηνκε πηψζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Οη 

αληηπξφζσπνη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζπδεηάλε ηψξα πψο κπνξνχλ λα κεησζνχλ νη δαπάλεο γηα λα 

απνθεπρζεί ε ρξεκαηνδφηεζε απφ πηζηψζεηο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Μεξηθνί ζεκαίλνληεο 

πνιηηηθνί θαη ζρνιηαζηέο έρνπλ πξνηείλεη λα κεησζεί ε έθπησζε γηα ην ιεσθνξείν, ή αθφκα θαη λα θνπεί 

εληειψο. Τπνζηεξίδνπλ φηη νη ζπλνιηθέο πεξηθνπέο δαπαλψλ είλαη ζεκαληηθέο, αιιά είλαη 

θαηαλεκεκέλεο κεηαμχ πνιιψλ νηθνγελεηψλ πνπ έηζη δχζθνια ζα "αηζζαλζνχλ ην πξφβιεκα". κσο, 

πνιινί γνλείο δηαθσλνχλ κε ηελ άπνςε απηή θαη ζέινπλ ην ζχζηεκα ησλ νηθνγελεηαθψλ ειαθξχλζεσλ 

λα παξακείλεη σο έρεη.  

Ζ ηζηνξία απηή είλαη θαληαζηηθή, αιιά πηζαλψο αξθεηά ραξαθηεξηζηηθή φζνλ αθνξά ζπδεηήζεηο ζρεηηθά 

κε ηε κείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Πψο ζα θξηζεί ην ζέκα απηφ; 

Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα επηηχρεη δχν ζηφρνπο πνπ είλαη δχζθνιν λα 

επηηεπρζνχλ ηαπηφρξνλα.  

1. Οηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα ρξεηάδνληαη ζηήξημε. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα νξηζκέλν πνζφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πξννξίδεηαη γηα νηθνγελεηαθέο παξνρέο.  

2. Ζ θπβέξλεζε πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηεο κείσζεο ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζε κηα 

πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο. Απηφ ζέηεη ην εξψηεκα ζε ηη βαζκφ ζα πξέπεη λα κεησζνχλ νη δαπάλεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνγελεηαθψλ παξνρψλ. 

Οη ζηφρνη βξίζθνληαη ζε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο επεηδή νη ηξφπνη επίηεπμεο ηνπο απνθιείνπλ ακνηβαία ν 

έλαο ηνλ άιιν. Δλψ ν πξψηνο απαηηεί δαπάλεο, ν δεχηεξνο απαηηεί εμνηθνλφκεζε. Ζ δηέμνδνο – 

ρξεκαηνδφηεζε κε ρξένο - έρεη ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο. Παξέρεη βξαρππξφζεζκε αλαθνχθηζε, 
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αιιά νη πιεξσκέο ησλ ηφθσλ, θαζψο θαη ε απνπιεξσκή ηνπ πηζησηηθνχ δαλείνπ, ηείλεη λα πλίμεη ηα 

δεκφζηα νηθνλνκηθά. Δπηπιένλ, ε πηζησηηθή ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα επηβαξχλεη ηνλ πιεζσξηζκφ.  

Γύν βαζηθά θξηηήξηα γηα λα θξίλνπκε πνιηηηθέο απνθάζεηο 

ε έλα δεκνθξαηηθφ θξάηνο, φρη κφλν νη πνιηηηθνί εγέηεο, αιιά θαη νη πνιίηεο, ζα πξέπεη λα θξίλνπλ ηηο 

επηινγέο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Μφλν ηφηε νη πνιίηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ ή λα αληηηαρζνχλ 

ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε. Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ηελ άζθεζε πνιηηηθήο 

θξίζεο σο κηα δηαδηθαζία θνλζηξνπθηηβηζηηθήο ζθέςεο πνπ κνηάδεη κε κηα εζσηεξηθή αληηπαξάζεζε 

επηρεηξεκάησλ. Γηαθνξεηηθνί εζσηεξηθνί νκηιεηέο πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθέο αμίεο ή αξρέο πνπ νδεγνχλ ζε 

δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο. Σν άηνκν είλαη ζαλ έλα δηθαζηήο πνπ αθνχεη φινπο ηνπο νκηιεηέο, εμηζνξξνπεί ή 

ηεξαξρεί ηα επηρεηξήκαηά ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα βγάδεη κηα εηπκεγνξία πνπ αλνίγεη έλαλ δξφκν δξάζεο. 

Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε κία ηδαληθνχ ηχπνπ εζσηεξηθή αληηπαξάζεζε ζρεηηθά κε ην πνιηηηθφ ζέκα γηα 

ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα φπσο απηή.  

Πξώηνο νκηιεηήο 

Ζ θνηλφηεηά καο ππεξαζπίδεη ζζελαξά ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη έρεη ελζσκαηψζεη πνιιά απφ απηά 

ζην ζχληαγκά καο. Πεξηιακβάλνπλ ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε
30

 θαη ζε έλα επαξθέο βηνηηθφ επίπεδν.
31

 

Ηδηαίηεξα νη νηθνγέλεηεο απνιακβάλνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ θξάηνπο. Οη νηθνγέλεηεο ππεξεηνχλ ηελ 

θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο, αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε γηα ηελ αλαηξνθή ηεο λέαο γεληάο. Χο εθ ηνχηνπ, 

είκαζηε δεζκεπκέλνη απφ ηελ ππνρξέσζε λα θξνληίδνπκε ηδηαίηεξα γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ δνπλ κε 

ρακειά εηζνδήκαηα. Χο εθ ηνχηνπ, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θξνληίδνπκε ηδηαίηεξα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ 

δνπλ κε ρακειά εηζνδήκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ απαηηψ νη ειαθξχλζεηο γηα ην λαχιν ηνπ ζρνιηθνχ 

ιεσθνξείνπ λα παξακείλνπλ άζηθηεο, ηδηαίηεξα ζε απηέο ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο.  

Γεύηεξνο νκηιεηήο 

Αλαιακβάλνπκε ηελ επζχλε γηα ηελ θνηλφηεηα ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε ηα πξνβιήκαηα θαη 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ καο απεηινχλ θαη λα δηαζθαιίζνπκε φηη ζα ηα ιχζνπκε. ε κεζνπξφζεζκε βάζε, δελ 

κπνξνχκε λα μνδεχνπκε πεξηζζφηεξα απφ φζα θεξδίδνπκε. Αλ κεηψλνληαη ηα θνξνινγηθά καο έζνδα, 

πξέπεη λα κεηψλνληαη θαη νη δαπάλεο καο. Κάλνπκε ράξε ζηηο νηθνγέλεηεο αλ ρξεκαηνδνηνχκε ηα 

επηδφκαηά ηνπο κέζσ πηζηψζεσλ. ινη ηνπο, θαη ηδηαίηεξα ηα παηδηά ηνπο, ζα πξέπεη λα απνπιεξψζνπλ 

ην κεξίδηφ ηνπο, ζπλ ηνπο ηφθνπο. Μηα απνηειεζκαηηθή ιχζε ζην ρξεκαηνδνηηθφ καο πξφβιεκα ζα 

εμππεξεηήζεη φινπο. Εεηψ ινηπφλ λα κεησζνχλ νη δαπάλεο ζην βαζκφ πνπ νη δαπάλεο  απφ πηζηψζεηο 

κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ, θαη λα δεηεζεί απφ ηηο νηθνγέλεηεο λα ζπλεηζθέξνπλ ην κεξίδηφ ηνπο.  

Πεξηζζφηεξνη νκηιεηέο κπνξνχλ λα πάξνπλ ην «βήκα» εθθξάδνληαο  πεξηζζφηεξεο βαζηθέο νπηηθέο 

γσλίεο. Έλαο ηξίηνο νκηιεηήο, γηα παξάδεηγκα, εμεηάδεη ηηο επηζπκεηέο θαη αλεπηζχκεηεο καθξνπξφζεζκεο 

επηπηψζεηο ηεο απφθαζεο φζνλ αθνξά ηε βησζηκφηεηά ηεο. Πνηα είλαη ε επίδξαζε ζηνλ πιαλήηε, ηα 

ζπκθέξνληα θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηεο επφκελεο γεληάο, ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ή ζε θνηλσληθέο 

νκάδεο ζην θάησ κέξνο ηεο θνηλσληθήο θιίκαθαο;  

Γύν βαζηθέο νπηηθέο ζηελ άζθεζε θξηηηθήο γηα πνιηηηθά ζέκαηα  

Οη δχν πξψηνη νκηιεηέο επηρεηξεκαηνιφγεζαλ ππφ ην πξίζκα δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηελ επζχλε. 

Ο νξηζκφο ηεο επζχλεο ηνπ πξψηνπ νκηιεηή ήηαλ θαλνληζηηθφ, κε βάζε ην ζχζηεκα αμηψλ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ζ θηψρεηα απνηειεί κηα ζνβαξή παξαβίαζε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, ην θξάηνο δελ πξέπεη λα κεηψζεη ηελ ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ κε ρακειφ εηζφδεκα. Ο 

νξηζκφο ηεο επζχλεο ηνπ δεχηεξνπ νκηιεηή δελ βαζηδφηαλε ζηηο αμίεο, αιιά ζην ζθνπφ. Ζ απνηειεζκαηηθή 

ιχζε ελφο επείγνληνο πξνβιήκαηνο είλαη ζεκαληηθή, θαη θαλέλα ηακπνχ δελ πξέπεη λα απνζπάζεη ηελ 

πξνζνρή απφ απηή ηελ πξνηεξαηφηεηα.  

Ο ηξίηνο αλαθέξεηαη ζε πιεπξέο θαη ησλ δχν εμεηάδνληαο ηηο καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο.  

                                                      
30. Πξσηφθνιιν ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (20 Μαξηίνπ 1952), Άξζξν 2. 

31. Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (10 Γεθεκβξίνπ 1948), Άξζξν 25. 
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Με απιά ιφγηα, νη άλζξσπνη ζέινπλ λα αληηκεησπίδνληαη σο άλζξσπνη απφ ηελ εμνπζία θαη λα έρνπλ 

ιφγν σο πξνο ην πψο δηνηθείηαη ε ρψξα (πξψηνο νκηιεηήο), αιιά ζέινπλ θαη λα θπβεξλψληαη θαιά θαη 

απνηειεζκαηηθά (δεχηεξνο νκηιεηήο).  

Οη ζπδεηήζεηο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αδηέμνδν εάλ νη νκηιεηέο θαηαθχγνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία 

αλαθνξάο, φπσο αμίεο θαη ζθνπφ. Καη ηα δχν επηρεηξήκαηα έρνπλ ζηέξεε βάζε αιιά δελ "ζπλαληνχληαη" 

αλ δελ ζπλδεζνχλ κέζσ κηαο θνηλήο θξηηηθήο βάζεο.  

Η θξηηηθή ηθαλόηεηα γηα πνιηηηθά ζέκαηα ζηηο ηάμεηο ηεο EDC/HRE  

ην ζρνιείν, νη καζεηέο θάλνπλ ρξήζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο θαη ηεο γλψκεο.
32

 Μαζεηέο πνπ έρνπλ 

αθνχζεη ηηο εζσηεξηθέο αληηπαξαζέζεηο επηρεηξεκάησλ απνθαζίδνπλ ειεχζεξα. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δελ 

πξέπεη λα παξεκβαίλεη σο έλαο επηπιένλ νκηιεηήο ζε απηή ηε δηαδηθαζία άζθεζεο θξηηηθήο θαη λα δίλεη ηε 

γλψκε ηνπ ζρεηηθά κε ηε "ζσζηή" απφθαζε.
33

 ηε δεκνθξαηηθή πνιηηηθή, θαλείο δελ θαηέρεη απφιπηα 

πξφηππα θξίζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζσζηήο απφθαζεο. Ηδηαηηέξσο, δε, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη 

λα θάλεη θαηήρεζε ή λα παξνηξχλεη ηνπο καζεηέο λα αλαιάβνπλ δξάζε κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, ή 

αθφκα θαη λα αλαιάβνπλ δξάζε γεληθφηεξα. Απηφ επαθίεηαη ζηνπο καζεηέο λα ην απνθαζίζνπλ, θη φρη 

ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ.  

Οη καζεηέο είλαη σο εθ ηνχηνπ ειεχζεξνη ζηελ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ. Θα πξέπεη λα ηα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ αλαζηνραδφκελνη ηελ πνιηηηθή ηνπο θξίζε. Απηφ είλαη έλα κεγάιν βήκα πξνο ηα 

εκπξφο, ζε ζρέζε κε ηελ θξίζε πνπ βαζίδεηαη ζε ζπλαηζζήκαηα ή δηαίζζεζε ("θαιή" θαη "θαθή"). ε έλα 

αθφκα πην πξνρσξεκέλν επίπεδν, κπνξνχλ λα δψζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηελ επηινγή ηνπο φζνλ αθνξά ηα 

θξηηήξηα.  

Χζηφζν, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ζηελ πνιηηηθή πξέπεη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο, 

θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε κε θξίζε ηζνδπλακεί επίζεο κε απφθαζε. Χο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη αξθεηφ λα 

αθνχλε ηελ εζσηεξηθή ηνπο αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ θαη λα απνξξίπηνπλ ηνπο νκηιεηέο, ρσξίο λα 

απνθαζίζνπλ πνηα απφθαζε ζα πάξνπλ. Βαζηθά, φηαλ εμεηάδνπλ ζπγθξνπφκελνπο ζηφρνπο, φπσο ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη καζεηέο κπνξνχλ:  

– λα βάινπλ πξνηεξαηφηεηεο, δειαδή, λα απνθαζίζνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο νηθνγελεηαθέο ειαθξχλζεηο ή 

λα πηνζεηήζνπλ κηα πνιηηηθή ζθηρηήο πεξηθνπήο δαπαλψλ,  

– λα βξνπλ κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε: ζε απηή ηελ πεξίπησζε, απηφ ζα ηζνδπλακνχζε κε ήπηεο πεξηθνπέο 

ζηηο νηθνγελεηαθέο ειαθξχλζεηο θαη κεηξεκέλεο δαπάλεο επί πηζηψζεη. θεθηφκελνη πην πξνζεθηηθά 

πψο ζα δαπαλεζεί έλαο κηθξφηεξνο πξνυπνινγηζκφο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε φζνη έρνπλ πεξηζζφηεξε 

αλάγθε βνήζεηαο λα εμαθνινπζνχλ λα ηε ιακβάλνπλ δίλεη ζηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο κηα λέα ζεκαζία 

ππφ ην πξίζκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  

Γηαθνξεηηθέο κέζνδνη, αιιά φρη φιεο, βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη πξνζεθηηθά ζρεηηθά κε 

δεηήκαηα πνπ απαηηνχλ πνιηηηθή θξηηηθή ηθαλφηεηα. Απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

– ζπλεδξίεο  νινκέιεηαο – θξηηηθή ζθέςε, αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ (debate) θαη ζπδεηήζεηο, 

– γξαπηή εξγαζία κε αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ,  

– εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε πνπ αθνινπζείηαη απφ κηα θάζε επαλαζεψξεζεο ηνπ ζέκαηνο θαη 

ζπδήηεζεο. 

Σα ζέκαηα πνπ επηιέγεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ πεηζηηθέο επηινγέο ακθηιεγφκελσλ 

απφςεσλ θαη λα είλαη κέζα ζηηο δπλαηφηεηέο ησλ καζεηψλ, δειαδή φρη πνιχ πεξίπινθα. Σα ζέκαηα ηεο 

επηθαηξφηεηαο δηεγείξνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, αιιά είλαη πην δχζθνια θαζψο ηφζν νη 

εθπαηδεπηηθνί φζν θαη νη καζεηέο ελεξγνχλ σο πξσηνπφξνη.  

                                                      
32. χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (20 Ννεκβξίνπ 1989), Άξζξα 13, 14 θαη Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ (4 Ννεκβξίνπ 1950), Άξζξα 9, 10. 

33. Βιέπε ηνλ θάθειν εξγαζίαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή δενληνινγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο EDC/HRE ζε απηφ ην βηβιίν. 
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Κεθάιαην 4 

Καηεπζύλνπκε ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη επηιέγνπκε  

κνξθέο δηδαζθαιίαο 

1. Δηζαγσγή 

Ζ ππνθίλεζε θαη ε ππνζηήξημε δηαδηθαζηψλ κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο είλαη έλα απφ ηα πην 

ζπλαξπαζηηθά θαζήθνληα πνπ έρεη λα πξνζθέξεη ην επάγγεικά καο. Δάλ δελ έρεηε ζαθή εηθφλα ησλ 

δηαδηθαζηψλ κάζεζεο ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζαο επηζηξαηεχνπλ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ εζείο (ή/θαη) νη ίδηνη έρνπλ ζέζεη, δελ ζα είζαζηε ζε ζέζε λα ζρεδηάζεηε 

επαξθψο ηνπ ηξφπνπο θαη ηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο, ηα θαζήθνληα θαη ηηο 

κεζφδνπο εξγαζίαο. ηελ EDC/HRE απηνί νη ηξφπνη κπνξεί λα είλαη πνηθίινη θαη φπνηνο αθηεξψζεη ρξφλν 

θαη πξνζπάζεηα γηα λα αλαδεηήζεη ην πψο ηα άηνκα καζαίλνπλ θαιχηεξα, ζα εμειηρζεί, ελ θαηξψ, ζε έλαλ 

εηδηθφ φζνλ αθνξά ηε κάζεζε.  

2. Αληηθείκελν εξγαζίαο θαη βαζηθά εξσηήκαηα γηα ηελ θαζνδήγεζε 

ησλ δηαδηθαζηώλ κάζεζεο θαη ηελ επηινγή κνξθώλ δηδαζθαιίαο 

2.1 Αληηθείκελν εξγαζίαο 

Ζ ππνθίλεζε θαη ε ππνζηήξημε δηαδηθαζηψλ κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο είλαη έλα απφ ηα πην 

ζπλαξπαζηηθά θαζήθνληα πνπ έρεη λα πξνζθέξεη ην επάγγεικά καο – αιιά επίζεο θαη έλα απφ ηα πην 

απαηηεηηθά! 

Οη ζθέςεηο θαη νη ηδέεο ζαο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κάζεζεο απνηεινχλ, ηξφπνλ ηηλά, ηε 

ξαρνθνθαιηά ηεο φιεο πξνζπάζεηαο ηνπ ζρεδηαζκνχ ζαο. Δάλ δελ έρεηε ζαθή εηθφλα ησλ δηαδηθαζηψλ 

κάζεζεο κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζαο μεθηλνχλ λα επηηχρνπλ ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ εζείο (ή / 

θαη) νη ίδηνη έρνπλ ζέζεη, δελ ζα είζαζηε ζε ζέζε λα ζρεδηάζεηε επαξθψο ηνπο ηξφπνπο θαη ηα πιαίζηα  ηεο 

δηδαζθαιίαο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο, ηα θαζήθνληα θαη ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο. 

Ζ ελαζρφιεζε κε ην εξψηεκα πψο ν θάζε καζεηήο καζαίλεη θάηη θαιχηεξα είλαη έλα ρξνλνβφξν θαη 

ζπρλά δχζθνιν έξγν. Αιιά φπνηνο αθηεξψλεη ρξφλν θαη πξνζπάζεηα ζε απηφ ην εξψηεκα, ην ζπδεηά κε 

ηνπο καζεηέο ηνπ, θαη, ηέινο, αμηνινγεί θαη αλαζηνράδεηαη ηελ ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία, ελ θαηξψ, ζα 

εμειηρζεί ζε έλαλ εηδηθφ φζνλ αθνξά ηε κάζεζε. Οη δηαδηθαζίεο κάζεζεο είλαη πνιχπινθεο, θαη ε επηηπρία 

θαη ηειεηφηεηά ηνπο εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο.  

2.2 Βαζηθά εξσηήκαηα 

– Πνηεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο ζα επηηξέςνπλ ζηνπο καζεηέο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο;  

– Πσο κπνξψ λα θάλσ ηνπο καζεηέο ηθαλνχο λα απνθηνχλ, θαηαλννχλ (επεμεξγάδνληαη) θαη λα 

ζπκνχληαη (απνζεθεχνπλ) λέεο πιεξνθνξίεο; 

– Ζ κνξθή ηεο κάζεζεο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα εθαξκφζνπλ ηηο λεναπνθηεζείζεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηέο ηνπο ζε λέα θαζήθνληα;  

– Ζ δηδαθηηθή αιιεινπρία πνπ έρσ ζρεδηάζεη εζηηάδεη θπξίσο ζηελ απνξξφθεζε, ηελ επεμεξγαζία θαη 

ηελ απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ή ζε δηαδηθαζίεο κεηαβίβαζεο; 

– Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ απηνχ ηνπ καζεζηαθνχ πιαηζίνπ, έρσ ιάβεη ππφςε κνπ ζεκαληηθέο πιεπξέο ηνπ 

(ηδαληθέο ζπλζήθεο κάζεζεο); 
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– Δίλαη ν θχξηνο ζηφρνο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο γηα ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ δνκέο 

λνήκαηνο, λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ή λα αλαπηχμνπλ ζηάζεηο, θαη έρσ πξνβιέςεη επαξθείο κνξθέο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληίζηνηρσλ ζηφρσλ;  

→ κε δξάζε (κε ην λα είλαη ελεξγνί, λα παξάγνπλ ή λα ζρεκαηίδνπλ θάηη, θ.ιπ.);  

→ κε ζθέςε (κε ην λα πεηξακαηίδνληαη λνεηηθά, "δεκηνπξγψληαο" λέα γλψζε); 

→ κε παξαηήξεζε; 

→ κε ην λα δηδάζθνληαη πξνθνξηθά (δηάιεμε, αθήγεζε ηζηνξίαο, θ.ιπ.); 

→ κε δηδαζθαιία, βνήζεηα θαη ζπλεξγαζία; 

→ κε ζπδήηεζε θαη αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ; 

→ κε ηελ παξαγσγή γξαπηήο ηεθκεξίσζεο (έθζεζε, εκεξνιφγην καζεηή, θ.ιπ.); 

→ κε έλα άιιν κέζν; 

→ κε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα ζηελ πξαγκαηηθή δσή θαη κε ηελ εκπεηξία; 

→ κε πεηξακαηηζκφ, θαη κε ηε κέζνδν δνθηκήο θαη ζθάικαηνο; 
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Καηεπζύλνπκε ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη επηιέγνπκε  κνξθέο 

δηδαζθαιίαο  
Φάθεινο εξγαζίαο 1: Τξία ζηάδηα ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο 

ε θάζε δηαδηθαζία κάζεζεο κπνξνχκε λα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο ζηελά ζπλδεδεκέλεο θάζεηο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ε κία ηελ άιιε. 
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Απόθηεζε πιεξνθνξηώλ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ απόθηεζε πιεξνθνξηώλ από ηνπο καζεηέο  

Πξνεγνύκελε γλώζε 

Πψο κπνξνχλ νη καζεηέο λα (επαλ-) ελεξγνπνηήζνπλ ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο; 

Γηαηύπσζε εξσηήζεσλ 

Μπνξνχλ νη καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε ην ζέκα θαηά ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα ζέζνπλ εξσηήζεηο;  

Αηζζήζεηο 

Μπνξνχλ νη καζεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο αηζζήζεηο ηνπο γηα λα απνθηήζνπλ λέεο 

πιεξνθνξίεο;  

Μαζαίλνπλ νη καζεηέο βιέπνληαο, παξαηεξψληαο, αθνχγνληαο, αγγίδνληαο, κέζσ ηεο αληίιεςεο, κε 

ην ζπλαίζζεκα θαη ηε ζπγθίλεζε, κε ηε γεχζε, ηελ φζθξεζε, θ.ιπ.;  

Απεηθνλίζεηο (πξνζζέηνληαο ρξώκα θαη θάλνληαο έλα ζέκα πην ειθπζηηθό)  

Υξεζηκνπνηνχληαη εηθνλνγξαθήζεηο, κνληέια ή αληίγξαθα; 

 

 

Απόθηεζε 

παξαθνινπζψ, βιέπσ, κπξίδσ, αγγίδσ, 

δνθηκάδσ γεχζεηο, αθνχσ, λνηψζσ, 

αληηιακβάλνκαη, ζπλαληψ, 

πξνζεγγίδσ, βηψλσ, ζεσξψ 
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Δπεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηώλ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηώλ 

Γνκή 

Σα πεξηερφκελα νξγαλψλνληαη θαηά ηξφπν ψζηε ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα ηεο κάζεζεο λα 

δηεπθνιχλνπλ απηά πνπ αθνινπζνχλ;  

Σεκεία αλαθνξάο  

Μπνξνχλ νη καζεηέο λα ζπλδένπλ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο κε ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπο;  

Δπίπεδν επηδόζεσλ 

Δίλαη νη εξγαζίεο γηα ηνλ θάζε καζεηή – αγφξη θαη θνξίηζη – απαηηεηηθέο θαη πξνθιεηηθέο, αιιά 

ηαπηφρξνλα πξνζηηέο; 

Δκβάζπλζε ηεο θαηαλόεζεο 

Δίλαη νη εξγαζίεο θαη ηα πιαίζηα πνπ έρνπλ δνζεί θαηάιιεια γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο καζεηέο λα 

εκβαζχλνπλ ζε απηά πνπ έρνπλ κάζεη; 

Καηαγξαθή 

Καηαγξάθνπλ νη καζεηέο ηα απνηειέζκαηά ηνπο (έθζεζε, αθίζα, ζεκεηψζεηο, ζρέδην, δηάγξακκα, θ.ιπ.);  

Δμάζθεζε 

Έρνπλ νη καζεηέο ηελ επθαηξία λα εμαζθήζνπλ ηηο λεναπνθηεζείζεο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηέο ηνπο ζε 

φζν πην επξεία πνηθηιία πιαηζίσλ είλαη δπλαηφλ;  

Έληαζε 

Έρεη δνζεί ζηνπο καζεηέο επαξθήο ρξφλνο θαη ε επθαηξία λα εξγαζηνχλ κέζα απφ λέεο πιεξνθνξίεο  

θαη εκπεηξίεο;   

Αθηεξψλνπκε επαξθή ρξφλν ζε έλα ζέκα γηα λα επηηξέςνπκε ζηνπο καζεηέο λα ην εμεηάζνπλ ζε βάζνο;  

 

 

Δπεμεξγαζία θαη απνζήθεπζε 

εμεξεπλψ, ιχλσ πξνβιήκαηα, θαηαλνψ, 

αληηιακβάλνκαη, απνθηψ γλψζεηο, 

απνκλεκνλεχσ, ζπκάκαη, 

επαλαιακβάλσ, ελεξγνπνηψ ηε 

ζπλήζεηα 
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Μεηαβίβαζε πιεξνθνξηώλ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζ κάζεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πάληα επθαηξίεο κεηαβίβαζεο γηα ηνπο καζεηέο – γηα λα απνθεπρζνχλ 

αμηνινγήζεηο ηνπ ηχπνπ «ην έκαζε, αιιά ην έρεη ήδε μεράζεη", ή "ηνπ είλαη γλσζηφ, αιιά δελ ην έρεη 

θαηαλνήζεη ή εκπεδψζεη", "ην πέηπρε ρζεο, αιιά φρη ζήκεξα", ή "ην έρεη κάζεη, αιιά δελ ην 

ρξεζηκνπνίεζε".  

Δξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε κεηαβίβαζε πιεξνθνξηώλ  
 

Φξεζηκόηεηα 

Δθηηκνχλ νη καζεηέο θαη βηψλνπλ ηε ρξεζηκφηεηα απηψλ πνπ έρνπλ κάζεη;  

Η εκπεηξία ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο (θίλεηξν)  

Έρνπλ βηψζεη άκεζα νη καζεηέο ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο πξνφδνπ ηνπο ζηε κάζεζε; 

πλεηδεηνπνηνχλ φηη είλαη νη ίδηνη ππεχζπλνη γηα ηελ επέθηαζε ηεο γλψζεο ηνπο, ηε βειηίσζε ηεο 

θαηαλφεζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, δειαδή, φηη κπνξνχλ λα πεηχρνπλ θάηη κέζα απφ ηηο καζεζηαθέο 

ηνπο πξνζπάζεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο;  

Έιεγρνο 

Αμηνινγνχληαη θαη επαλεμεηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα; 

Πεξαηηέξσ θαη πην πξνεγκέλεο κειέηεο  

Ζ δηδαθηηθή αιιεινπρία πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη νη καζεηέο ηνλψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο έηζη ψζηε λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε πεξαηηέξσ ή / θαη πην πξνεγκέλεο κειέηεο;  

Παξακέλνπλ νη καζεηέο ζπλαηζζεκαηηθά εκπιεθφκελνη;  

Δθαξκνγή 

Έρεη δνζεί ζηνπο καζεηέο, ηφζν ζηα αγφξηα φζν θαη ζηα θνξίηζηα, κηα κεγάιε πνηθηιία απφ επθαηξίεο 

γηα λα εθαξκφζνπλ απηά πνπ έκαζαλ; Γλσξίδνπλ νη καζεηέο κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ πξαθηηθά ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη αλ ππάξρνπλ φξηα ζηελ εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ 

θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο;   

 

Μεηαβίβαζε 

εθαξκνγή, επέιηθηνη ρεηξηζκνί, εμέηαζε, 

ρεηξηζκφο λέσλ θαζεθφλησλ, 

απηνπεπνίζεζε, πξφζβαζε, δξάζε 
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Καηεπζύλνπκε ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη επηιέγνπκε  κνξθέο 

δηδαζθαιίαο  
Φάθεινο εξγαζίαο 2: Γηαηί ην παξαδνζηαθό κνληέιν ηεο "θηκσιίαο θαη ηεο 

νκηιίαο" δελ είλαη αξθεηό, ή αιιηώο "δηδαρζέλ αιιά όρη εκπεδσκέλν" θαη 

"εκπεδσκέλν αιιά όρη εθαξκνζκέλν ζηελ πξαγκαηηθή δσή" 

Οη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη έρνπλ εθπαηδεπηεί κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηείλνπλ λα 

ππεξεθηηκνχλ ηελ επίδξαζε ηεο πξνθνξηθήο δηδαζθαιίαο ζηνπο καζεηέο ηνπο - "φ,ηη δηδάζθεηαη, 

καζαίλεηαη." Ζ άπνςε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζπρλή ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ ζπρλά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γεκάηα κε κεγάιεο πνζφηεηεο ζχλζεησλ 

γλψζεσλ. Έηζη, θαίλεηαη δειεαζηηθφ λα δηδάζθνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ θαίλεηαη πην γξήγνξνο θαη πην 

απνηειεζκαηηθφο – ν/ε εθπαηδεπηηθφο θάλεη δηάιεμε, νη καζεηέο αθνχλ, θαη έηζη έλαο θαζεγεηήο 

ηζηνξίαο, αο πνχκε, κπνξεί λα ζθεθηεί, "Σψξα έρσ ηειεηψζεη ηνλ 20ν αηψλα".   

Μαζαίλνπλ, φκσο, νη καζεηέο αθνχγνληαο δηαιέμεηο; Καη έρνπλ φινη κάζεη απηφ πνπ ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

είρε ζην κπαιφ ηνπ - φ, ηη απηφο\-ή  ήζειε λα κάζνπλ;  

"Γηδαρζέλ αιιά όρη εκπεδσκέλν" 

Απφ κηα θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζθνπηά, ε απάληεζε ζηα εξσηήκαηα απηά είλαη φρη. "Γηδαρζέλ αιιά φρη 

εκπεδσκέλν". Ζ κάζεζε είλαη κηα αηνκηθή δηαδηθαζία. Οη καζεηέο ζηελ θπξηνιεμία θαηαζθεπάδνπλ ηα 

αηνκηθά ηνπο ζπζηήκαηα γλψζεο. πλδένπλ απηφ πνπ ήδε γλσξίδνπλ θαη έρνπλ θαηαλνήζεη κε λέεο 

πιεξνθνξίεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλλνηεο, δεκηνπξγψληαο ηδέεο, θξίλνληαο ππφ ην θσο ηεο εκπεηξίαο 

ηνπο, θ.ιπ. Αλαδεηνχλ ην λφεκα θαη ηε ινγηθή ζε φ, ηη καζαίλνπλ, νξίδνπλε ηη είλαη ζρεηηθφ θαη αμίδεη λα 

ζπκνχληαη, θαη ηη δελ είλαη, θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα μεραζηεί. 

Καη επίζεο θάλνπλ θάπνηα ιάζε. 

Έλαο/κία εθπαηδεπηηθφο πνπ δίλεη δηάιεμε ζε έλα αθξναηήξην 30 καζεηψλ ζα πξέπεη, ζπλεπψο, λα 

γλσξίδεη φηη ζηα κπαιά ησλ καζεηψλ παξάγνληαη 30 δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο δηάιεμεο θαη 

ελζσκαηψλνληαη ζηα λνεκαηηθά ζπζηήκαηα ησλ καζεηψλ – ηηο «γλσζηηθέο δνκέο», φπσο ηηο νλφκαζε 

ν Jerome Bruner, έλαο δηαθεθξηκέλνο θαζεγεηήο ςπρνινγίαο.  

Αιιά ε κάζεζε δελ είλαη κφλν θαηαζθεπή λνήκαηνο, αιιά θαη απνδφκεζε ησλ ζθαικάησλ. Νεαξνί 

καζεηέο, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα πηζηεχνπλ φηη ε λχρηα έξρεηαη επεηδή δχεη ν ήιηνο, επεηδή απηφ 

βιέπνπλ. Φπζηθά, νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δίθην ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηνξζψζνπλ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζθέςεο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ καζεηή, απηφ είλαη κία δχζθνιε, θαη κεξηθέο θνξέο δπζάξεζηε 

πξνζπάζεηα απνδφκεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε δηάιεμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα είλαη έλα θνκκάηη  

λέσλ πιεξνθνξηψλ γηα έλαλ καζεηή, ελψ έλαο άιινο αληηιακβάλεηαη έλα ιάζνο ή κηα παξαλφεζε πνπ 

πξέπεη λα δηνξζσζεί.  

Απφ θνλζηξνπθηηβηζηηθή άπνςε, ινηπφλ, πξέπεη λα πεξηκέλνπκε φηη ηα ζθάικαηα ινγηθήο θαη ζθέςεο 

θαη ε παξαλφεζε πιεξνθνξηψλ είλαη ν θαλφλαο, φρη ε εμαίξεζε - θαη φρη κφλν ζην κπαιφ ησλ καζεηψλ 

καο, αιιά θαη ζην δηθφ καο.  

Ζ αλαζεψξεζε, ινηπφλ, ησλ γλσζηηθψλ δνκψλ καο είλαη πην πεξίπινθε απφ φ, ηη ε απιή 

αληηθαηάζηαζε ηεο «παιηάο γλψζεο» κε "λέα γλψζε" πνπ έλαο/κία εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επηθέξεη 

"κηιψληαο ζηνπο καζεηέο". Αληίζεηα, είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζπλερίδεηαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ζηελ νπνία αληηθξνπφκελα ζχλνια ηδεψλ θαη ελλνηψλ αληαγσλίδνληαη ην έλα ην άιιν - θαη 

είλαη νη καζεηέο απηνί πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ πξνζπάζεηα απνδφκεζεο, φρη ν/ε εθπαηδεπηηθφο. 

"Τν εκπεδσκέλν αιιά όρη εθαξκνζκέλν ζηελ πξαγκαηηθή δσή" 

πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πξνζπαζνχλ λα δηνξζψζνπλ ηα ιάζε ησλ καζεηψλ ζα δηαπηζηψζνπλ 

φηη "ιέγνληάο" ηνπο ηη είλαη «ζσζηφ» ζπρλά δελ είλαη αξθεηφ. Αληηκεησπίδνπλ ηα αθφινπζα 
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πξνβιήκαηα:  

– Οη καζεηέο δελ θαίλεηαη λα "αθνχλε": πψο αληηκεησπίδσ ην πξφβιεκα φηη νη καζεηέο ζπρλά δελ 

αιιάδνπλ ηηο ιαλζαζκέλεο ηδέεο ηνπο, αθνχ έρνπλ δηδαρζεί ηα ζσζηά γεγνλφηα, έλλνηεο, θ.ιπ.;  

– "Οη καζεηέο παπαγαιίδνπλ": πψο κπνξψ λα αληηκεησπίζσ ην πξφβιεκα φηη ε ζρνιηθή γλψζε 

ζπλππάξρεη παξάιιεια κε κηα ζθαίξα αθεινχο ζθέςεο - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζθαικάησλ ζηε 

ινγηθή θαη ηε ζθέςε, απφςεηο βαζηζκέλεο ζε εζθαικέλεο πιεξνθνξίεο, αλαθνξά ζηελ θαζεκεξηλή 

εκπεηξία - πνπ νη καζεηέο δελ ζπλδένπλ κεηαμχ ηνπο; Απνκλεκνλεχνπλ ηε ζρνιηθή γλψζε «ζαλ 

παπαγάινη» γηα ηα δηαγσλίζκαηα, θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ μερλάλε.  

Κάζε εθπαηδεπηηθφο γλσξίδεη απηά ηα πξνβιήκαηα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, αθφκε θαη ε 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε δελ είλαη αξθεηή. Οη καζεηέο πξέπεη λα θάλνπλ θάηη κε φ, ηη έρνπλ κάζεη - 

ζα πξέπεη λα ην εθαξκφζνπλ. Γηα έλαλ/κία εθπαηδεπηηθφ, απηφ ζεκαίλεη, γηα παξάδεηγκα:  

– φρη δηάιεμε ρσξίο επαθφινπζε εξγαζία, 

– αθνχζηε φζα έρνπλ λα πνπλ νη καζεηέο, γηα παξάδεηγκα ζηηο παξνπζηάζεηο, γηα λα αμηνινγήζεηε ηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπο,  

– θάλεηε ηνπο καζεηέο ππεχζπλνπο γηα ηελ πξφνδφ ηνπο, γηα παξάδεηγκα ζε πιαίζηα 

εξγαζηνθεληξηθήο κάζεζεο,  

– αθνχζηε ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο καζεηέο: «απηφ πνπ βξήθα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ήηαλ ...», 

«καζαίλσ θαιχηεξα φηαλ ...». 

Ζ δνπιεηά ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα παξέρεη επαξθείο επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο γηα λα κάζνπλ, 

θαη λα ζπδεηάεη θαη λα αμηνινγεί καδί ηνπο ηη ηειηθά ιεηηνπξγεί θαιά θαη ηη φρη. Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή 

κάζεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνδφκεζεο, θαη ησλ επαθφινπζσλ εξγαζηψλ εθαξκνγήο παίξλεη 

ρξφλν. Χο εθ ηνχηνπ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο - ίζσο καδί κε ηνπο καζεηέο - πξέπεη λα θάλεη κηα επηινγή σο 

πξνο ηα ζέκαηα ζηα νπνία αμίδεη λα αθηεξψζεη ρξφλν. «Κάλε ιηγφηεξα, αιιά θάλε ηα θαιά». 
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Καηεπζύλνπκε ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη επηιέγνπκε  κνξθέο 

δηδαζθαιίαο  
Φάθεινο εξγαζίαο 3: Δπηιέγνπκε επαξθείο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

Καηά ηελ επηινγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο δηδαζθαιίαο παίξλεηε απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πψο 

πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα νξγαλσζνχλ νη αθνινπζίεο ηνπ δηδαθηηθνχ θαη καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. Απηφ εγείξεη ην εξψηεκα πνηεο δηαθνξεηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο, κάζεζεο θαη 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη λα ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο, πνην 

ρξνλνδηάγξακκα ζηαδίσλ κάζεζεο θαη πνηα επηινγή πιηθνχ είλαη θαηάιιεια. Έλαο θαηάινγνο κε 

εξσηήκαηα ππνζηεξίδεη ηε δηαδηθαζία επηινγήο:  

– Πνηεο κνξθέο δηδαζθαιίαο ζα ππνζηεξίμνπλ ηηο επηδησθφκελεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο;  

– Πνηεο κνξθέο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο επηιέγσ;  

– Πνηα δνκή θαη ξπζκφ επηιέγσ γηα ην κάζεκα; 

– ε πνην βαζκφ κπνξνχλ νη καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ θαη ηε 

κνξθή ηεο δηδαζθαιίαο; 

– Λακβάλνληαο ππφςε ην πθηζηάκελν πιαίζην ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ, πνηεο δηδαθηηθέο 

πξνζεγγίζεηο είλαη εθηθηέο; 

– ε πνηεο κεζφδνπο θαη ζηπι δηδαζθαιίαο είκαη ηδηαίηεξα θαιφο;  

– Ση άιιν κπνξψ λα θάλσ γηα λα δεκηνπξγήζσ έλα θαιφ θιίκα κάζεζεο καδί κε ηνπο καζεηέο; 

– Ζ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε είλαη δίθαηε ηφζν γηα ηα αγφξηα φζν θαη γηα ηα θνξίηζηα;  

– Σα καζήκαηα ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία ζηελ ηάμε; 

– Έρνπλ κείλεη ειεχζεξνη ρψξνη (πεξηνρέο, γσλίεο) ζηνπο νπνίνπο κεκνλσκέλνη καζεηέο ή νκάδεο 

κπνξνχλ λα απνζπξζνχλ;  

– Δίλαη πάληα ε αίζνπζα ην θαιχηεξν κέξνο γηα κάζεζε; Πξέπεη λα θάλνπκε αιιαγέο ή 

αλαθαηαηάμεηο κέζα ζηελ αίζνπζα; Τπάξρνπλ δηαζέζηκεο αίζνπζεο γηα εηδηθνχο ζθνπνχο; Θα 

κπνξνχζαλ εθδξνκέο ή εμεξεπλήζεηο λα απνβνχλ ρξήζηκεο;   

– Πφζε ειεπζεξία δίλσ ζηνπο καζεηέο κνπ? Πψο αμηνινγψ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο;  

– Θα πξέπεη φινη νη καζεηέο λα καζαίλνπλ κε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν; Δίλαη ε δηδαζθαιία κνπ 

εμαηνκηθεπκέλε θαη αξθεηά επέιηθηε ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο δηάθνξεο καζεζηαθέο αλάγθεο, 

ηαρχηεηεο θαη ηθαλφηεηεο;  

– Μπνξνχλ νη καζεηέο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο δηαθνξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ;  

– Ση ζα πάξνπλ γηα εξγαζία ζην ζπίηη;  

– Πνηεο κνξθέο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο είλαη θαηάιιειεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλζήθεο, 

ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν θαη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο (αηνκηθή εξγαζία, εξγαζία αλά δεχγε, 

ζε κηθξέο ή κεγάιεο νκάδεο); 
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Καηεπζύλνπκε ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη επηιέγνπκε  κνξθέο 

δηδαζθαιίαο  
Φάθεινο εξγαζίαο 4: Πέληε βαζηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

Οη πέληε κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πεξηγξάθνπλ, θαηά θάπνην ηξφπν, πέληε ηδαληθνχο ηχπνπο 

πιαηζίσλ γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ.  

Κάζε κία απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο επηηξέπεη, ή απαηηεί, ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο λα αληηδξνχλ 

θαη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.  

Οη πξνζεγγίζεηο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε κηα θιίκαθα πνπ αξρίδεη κε κηα θιαζηθή κνξθή  

δαζθαινθεληξηθήο εξγαζίαο (δηδαζθαιία κε παξνπζίαζε), θαη ζπλερίδεη κε φιν θαη πην 

καζεηνθεληξηθέο κνξθέο.  

Γελ πξνηείλνπκε νη δαζθαινθεληξηθέο κνξθέο λα αληηθαηαζηαζνχλ πιήξσο απφ καζεηνθεληξηθέο 

κνξθέο. Αληίζεηα, ζα ππνζηεξίδακε φηη έλα κίγκα απηψλ ησλ κνξθψλ είλαη επαξθέο, θαη φηη, 

καθξνπξφζεζκα, ζα πξέπεη λα γίλεη κηα ζηξνθή πξνο πεξηζζφηεξν καζεηνθεληξηθέο κνξθέο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο.  

Έλαο επηθαλεηαθφο ζεαηήο κπνξεί λα θχγεη κε ηελ εληχπσζε φηη ε καζεηνθεληξηθή εξγαζία ζεκαίλεη 

απμαλφκελε αδξάλεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Χζηφζν, απηφ δε ζπκβαίλεη. Ο ξφινο 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ αιιάδεη, φπσο ζα εμεγεζεί ιεπηνκεξψο, αιιά ν ξφινο ηνπ κεηαηνπίδεηαη απφ 

άκεζε δξάζε ζηελ ηάμε ζε πξνζεθηηθή πξνεηνηκαζία, ππνζηήξημε θαη επίβιεςε, θαη κάιινλ απμάλεηαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία παξά κεηψλεηαη. 

Οη καζεηέο πνπ είλαη λα κάζνπλ πψο λα καζαίλνπλ πξέπεη ηδαληθά λα ππνζηεξίδνληαη απφ φινπο 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ζε φια ηα καζήκαηα ηνπο. Έλα έξγν απηνχ ηνπ κεγέζνπο πζηεξεί, αλ 

πεξηνξηζηεί ζε έλα λεζί, γηα παξάδεηγκα, εξγαζηψλ project ζε έλαλ σθεαλφ κεζνδνινγηθήο κνλνηνλίαο 

πνπ αηέιεησηα επαλαιακβάλεηαη  ε "δηδαζθαιία κε παξνπζίαζε", θαηαδηθάδνληαο ηνπο καζεηέο ζε 

κάζεζε κε παπαγαιία.  

Βαζηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ είλαη:  

– δηδαζθαιία κε παξνπζίαζε,  

– θαζνδεγνχκελε δηεξεπλεηηθή κάζεζε (ζπδήηεζε ζηελ ηάμε),  

– αλνηρηή κάζεζε,  

– αηνκηθή δηδαζθαιία,  

– κάζεζε κέζσ εξγαζηψλ project 
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Μνξθή 

δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο 

Γξαζηεξηόηεηεο Τππηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Γηδαζθαιία κε 

παξνπζίαζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήγεζε, δηάιεμε, 

αλάγλσζε ζηελ ηάμε, 

αλαθνξά, 

παξνπζίαζε, 

δείρλνληαο, 

εθζέηνληαο, 

δηδάζθνληαο  κε 

παξάδεηγκα,   

επηδεηθλχνληαο 

 

 

– Δγψ (ν/ε εθπαηδεπηηθφο) κπνξψ λα δηδάμσ ην 

αληηθείκελν άκεζα, ζχκθσλα κε ηε δεδνκέλε 

θαηάζηαζε ζηελ ηάμε, θαη νη αληηδξάζεηο ησλ 

καζεηψλ είλαη άκεζα εκθαλείο. 

–  ινη νη καζεηέο αλακέλεηαη λα επηηχρνπλ ηνλ ίδην 

ζηφρν - θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ζηελ ίδηα 

αίζνπζα θαη πιαίζην, κε ηελ ίδηα κέζνδν, θαη κε ηα 

ίδηα κέζα. 

– Μεηαδίδεηαη ζηνπο καζεηέο πξνθαζνξηζκέλν 

αληηθείκελν. 

Καζνδεγνύκελε 

δηεξεπλεηηθή 

κάζεζε 

 

Γηάινγνο, εξσηήζεηο, 

ψζεζε, εξεζίζκαηα, 

θαζνδήγεζε, 

ππνζηήξημε 

– Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παξνπζηάζεσλ 

θαη εξεζηζκάησλ απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη 

ζπλεηζθνξέο απφ ηνπο καζεηέο. 

Αλνηρηή 

κάζεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δθπαηδεπηηθφο: παξνρή 

ζπκβνπιψλ, 

δηακεζνιάβεζε, 

ππνζηήξημε 

Μαζεηέο: επηινγή, 

πξνγξακκαηηζκφο, 

εξσηήζεηο, 

αλαθαιχςεηο, έξεπλα, 

πξνζρέδηα, 

ζρεδηαζκφο, αλάιπζε, 

ζθέςε, δηφξζσζε, 

έιεγρνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Οη καζεηέο κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

απνθάζεηο. 

– Δλδηαθέξνληα, αλάγθεο θαη πξσηνβνπιίεο εθ 

κέξνπο ησλ καζεηψλ έρνπλ πςειή 

πξνηεξαηφηεηα. 

– Σν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ελζαξξχλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ (επέιηθηε θαηαλνκή 

ησλ αηζνπζψλ θαη ηνπ ρψξνπ, κηα επξεία πνηθηιία 

πιηθψλ κάζεζεο, κηα γσληά γηα πεηξακαηηζκφ, 

δσγξαθηθή, θ.ιπ.). 

– Αλνηθηή δηάηαμε ησλ πιαηζίσλ γηα κάζεζε. 

– Πξνζθέξεηαη ζηνπο καζεηέο κηα πνηθηιία ζεκάησλ 

θαη πιηθψλ πξνο επηινγή. 

– πκπεξηιακβάλνληαη εμσηεξηθά πιαίζηα γηα 

κάζεζε. 

– Διεχζεξε επηινγή δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο. 

– Αηνκηθή εξγαζία, ή ζε δεπγάξηα ή ζε νκάδεο. 

– Ζ αλνηθηή κάζεζε πεξηιακβάλεη θαη ελζαξξχλεη 

ηνλ απηνθαζνξηζκφ, ηελ πξνζσπηθή επζχλε, ηελ 

έξεπλα, ηνλ απζνξκεηηζκφ, θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζην πιαίζην. 
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Αηνκηθή 

δηδαζθαιία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δθπαηδεπηηθφο: δηάγλσζε, 

θαζνδήγεζε, δηδαζθαιία, 

ππνζηήξημε, παξνρή 

ζπκβνπιψλ, 

πιεξνθφξεζε, έιεγρνο, 

επηηήξεζε, παξαθίλεζε 

Μαζεηέο: επηινγή, 

ηξνπνπνίεζε θαη 

αλάπηπμε 

πξνγξάκκαηνο 

εξγαζίαο, αλάγλσζε, 

επίηεπμε, αλαζεψξεζε 

θαη αμηνιφγεζε 

 

 

 

 

– Σν πιαίζην γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε 

θαζνξίδεηαη γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ 

καζεηή (φπσο νξίδνληαη απφ ηελ πξνεγνχκελε 

γλψζε ηνπ καζεηή, ηηο ηθαλφηεηεο (δεμηφηεηεο θαη 

ηαιέληα), ην ελδηαθέξνλ ηνπ, ην θνηλσληθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν, θ.ηι.).  

– Βέιηηζηε πξνζαξκνγή φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

καζεζηαθήο  δηαδηθαζίαο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή, δειαδή, ησλ 

απαηηήζεσλ, ησλ ζηφρσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ 

κεζφδσλ, ηνπ ρξφλνπ, ησλ κέζσλ θαη 

βνεζεκάησλ (πνιπδηάζηαηεο πξνδηαγξαθέο).  

– Γηδαθηηθφ πιηθφ, ππνζηήξημε απφ ηα κέζα 

ελεκέξσζεο (ππνινγηζηέο, ινγηζκηθφ κάζεζεο, 

video clips, θχιια εξγαζίαο, ππνδείγκαηα, εηθφλεο 

γηα ηνπο καζεηέο, βηβιία, θ.ιπ.). 

– Ζ αηνκηθή κάζεζε ελζαξξχλεη ηελ απνδνηηθφηεηα, 

ηελ νηθνλνκία ρξφλνπ θαη πξνζπάζεηαο, κηα 

ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε, ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

κπαινχ θαη ηελ πξνζσπηθή επζχλε. 
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Μάζεζε κέζσ 

εξγαζηώλ   

project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δθπαηδεπηηθφο: 

δηακεζνιάβεζε,  

παξαηήξεζε, παξνρή 

ζπκβνπιψλ, παξνρή 

θηλήηξσλ, ππνζηήξημε, 

νξγάλσζε,  ζπληνληζκφο 

Μαζεηέο: θαζνξηζκφο 

ζηφρσλ, ζπλεξγαζία,  

πξνγξακκαηηζκφο, 

ζπδεηήζεηο, ακνηβαία 

ζπκθσλία,  ζπιινγή 

δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ,  

εξσηήζεηο, εθαξκνγή, 

κειέηεο, πεηξάκαηα, 

δνθηκέο, ηξνπνπνίεζε, 

ζρεδηαζκφο, 

δεκηνπξγηθφηεηα, 

παξαγσγή, έιεγρνο, 

αμηνιφγεζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Σα θνηλά ελδηαθέξνληα, νη αλεζπρίεο θαη νη ζηφρνη 

ησλ καζεηψλ είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο, ηεο πξνζέγγηζεο, θαη 

ησλ εξγαζηψλ.  

–  Έλα (πνιχπινθν) πξαγκαηηθφ πξφβιεκα, απφ 

ηελ πξαγκαηηθή δσή, φπσο ην αληηιακβάλνληαη νη 

καζεηέο, αγφξηα θαη θνξίηζηα, ρξεζηκεχεη σο 

ζεκείν εθθίλεζεο. 

– Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ παξαγσγή 

απνηειεζκάησλ θαη ζε κηα δηεπηζηεκνληθή 

(δηαζεκαηηθή) πξνζέγγηζε. 

– Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα αμηνπνηνχλ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία, ε κάζεζε ζπλδέεηαη κε 

ηελ πξάμε ζηελ πξαγκαηηθή δσή. 

– Μαθξνρξφληα “επηρείξεζε” ε νπνία πεξλά κέζα 

απφ κηα ηππηθή ζεηξά ζηαδίσλ θαη θάζεσλ 

(πξσηνβνπιία - εθηίκεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη 

ησλ αλαγθψλ - απφθαζε ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο 

- νξηζκφο ησλ νξίσλ, δειαδή, απνθιεηζκφ 

ζηφρσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ - 

πξνζρέδην ηνπ project, πξνγξακκαηηζκφο - ηειηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα, εθηέιεζε, αλαζεψξεζε θαη 

πξφβιεςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ κεηά ην project, έιεγρνο θαη 

ηειεηνπνίεζε, αμηνιφγεζε). 

– Καηακεξηζκφο θαη αλάζεζε εξγαζηψλ: αηνκηθή 

εξγαζία, ζε δεπγάξηα, ζε κηθξέο θαη κεγάιεο 

νκάδεο- ζπλεξγαζία.  

– Οη καζεηέο επηζθέπηνληαη ρψξνπο έμσ απφ ην 

ζρνιείν, θαη  ζπκβνπιεχνληαη ηνπο γνλείο ηνπο ή / 

θαη εκπεηξνγλψκνλεο. 

– Ζ εξγαζία κέζσ project ελζαξξχλεη ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ λνπ θαη ηε κάζεζε κέζα απφ 

αλαθάιπςε, πξνζσπηθή θαη πξαθηηθή εκπεηξία, 

θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε άιινπο. 

– Ζ δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε ελζαξξχλνπλ ηνπο 

καζεηέο λα αλαιάβνπλ δξάζε. 
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Κεθάιαην 5 

Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

θαη ησλ ζρνιείσλ 

1. Δηζαγσγή 

ζνλ αθνξά ζηελ EDC/HRE, ηη ηζρχεη γηα θάζε είδνπο κάζεζε θαη δηδαζθαιία; Πψο θαη γηαηί νη καζεηέο 

πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ; Δίλαη ε αμηνιφγεζε δίθαηε; Τπνζηεξίδεη ε αμηνιφγεζε ηε κάζεζε θαη ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία; ηελ EDC/HRE απηά ηα εξσηήκαηα πξέπεη λα ηεζνχλ αλαιπηηθά γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο. Πνηεο ηθαλφηεηεο κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ; Ση είδνπο γλψζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο; Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ νη καζεηέο ηα άξζξα ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ απέμσ ή λα μέξνπλ γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαηνζχλεο ζηε ρψξα ηνπο; Γελ 

κπνξνχκε λα απαληήζνπκε ζε απηά ηα εξσηήκαηα εδψ, γηαηί είκαζηε φινη - δηεζλψο – ελ κέζσ απηήο ηεο 

ζπδήηεζεο θαη θαλείο δελ έρεη κηα νξηζηηθή ιχζε (αθφκε). Δπεηδή θάζε είδνο κάζεζεο πξέπεη λα 

αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε ηελ επηηπρία ηνπ, ζα ζέιακε λα ζπδεηήζνπκε πξνζεθηηθά απηή ηελ πηπρή. Μία 

απφ ηηο ιχζεηο ζε απηφ ην εξψηεκα είλαη πνηα κνξθή αμηνιφγεζεο επηιέγνπκε! Αλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη 

καζεηέο αμηνινγνχλ ηηο επηδφζεηο θαηά ηε δηάξθεηα θαη φρη κεηά απφ κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία 

(δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε), ε αμηνιφγεζε ζα ιεηηνπξγήζεη σο «δηεπθνιπληήο» ηεο κάζεζεο θαη ζα 

νδεγήζεη ζε θαιχηεξεο επηδφζεηο. Θέινπκε λα ζπκβάινπκε ζε κηα επξχηεξε θαηαλφεζε ηεο κάζεζεο κε 

ηελ παξνπζίαζε δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ κε έλαλ κε επηθξηηηθφ ηξφπν. Σν εξψηεκα δελ είλαη αλ ζα 

πξέπεη λα αμηνινγήζνπκε, αιιά πνηα κνξθή  αμηνιφγεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνην ρξνληθφ ζεκείν θαη 

πνηνη είλαη νη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη ηεο ελ ιφγσ αμηνιφγεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ζέηνπκε ηηο εξσηήζεηο 

αθξηβψο ζαλ λα ζέηνπκε ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε ζσζηή επηινγή ηεο κεζφδνπ κάζεζεο: δελ είλαη ε 

εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε ζσζηή κέζνδν πνπ είλαη ζεκαληηθή, αιιά πνηα κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη πφηε. 

Ζ EDC/HRE δελ είλαη - φπσο αλαθέξζεθε ήδε αξθεηά ζπρλά – γλσζηηθφ αληηθείκελν. Δίλαη θάηη πνιχ 

πεξηζζφηεξν. Δίλαη έλλνηεο πνπ ζπλ-θαζνξίδνπλ ην θιίκα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Καηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηελ EDC/HRE δελ είλαη κφλν ε απνθηεζείζα 

γλψζε, νη ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ δνπιεπηεί θαη ε ηερλνγλσζία πάλσ ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ 

ειέγρνληαη. Ζ αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη επίζεο, δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ζηάζεηο, γλψζεηο θαη 

δηαζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο επειημία, επηθνηλσλία, δεμηφηεηεο αιιειεπίδξαζεο, επηρεηξεκαηνιφγεζε, 

θ.ιπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο. Απηφ ηζρχεη γηα φια ηα 

καζήκαηα. Τπάξρνπλ, επίζεο, νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο EDC/HRE πνπ απιά δελ είκαζηε ζε ζέζε, ή δελ 

ζέινπκε, λα αμηνινγήζνπκε, φπσο αμίεο θαη ζηάζεηο, αθφκα θαη αλ ηα ζεσξνχκε σο κέξνο ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ηθαλνηήησλ πνπ ζα ζέιακε λα κεηαδψζνπκε ζηνπο καζεηέο.  
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2. Αληηθείκελν εξγαζίαο θαη βαζηθά εξσηήκαηα γηα ηελ αμηνιόγεζε 

ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζρνιείσλ   

2.1 Αληηθείκελν εξγαζίαο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ, κηα πηπρή πνπ ρξήδεη 

πξνζνρήο είλαη ην δήηεκα ηνπ πψο ζα ειεγρζεί θαη ζα δηαζθαιηζηεί ε καζεζηαθή πξφνδνο, πψο ζα 

πξνζδηνξηζηεί ε πξφνδνο πνπ έρνπλ θάλεη νη καζεηέο, θαη πψο ζα αμηνινγεζνχλ ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα αιιά θαη νη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Χο εθ ηνχηνπ, πξηλ πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα 

καζήκαηα, ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεηε πψο ζα δηαζθαιίζεηε ή ζα εθηηκήζεηε, θαη ζα βειηηψζεηε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζαο, θαη πψο ζα θαηαγξάςεηε, ζα αλαιχζεηε, ζα 

βειηηψζεηε θαη ζα θξίλεηε ηελ εξγαζία ησλ καζεηψλ θαη ηηο καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ζα εμεηάζεηε κε πνηα κέηξα θαη κέζα ζα είζηε ζε ζέζε λα κάζεηε ζε πνην βαζκφ ε ηάμε ζην ζχλνιφ 

ηεο ή ν θάζε καζεηήο μερσξηζηά έρνπλ επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, ζε 

πνηα θξηηήξηα ζα βαζίζεηε ην ζχζηεκα βαζκνιφγεζήο ζαο.  

ε απηφ ην θεθάιαην ζα κάζεηε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ 

ζρνιείνπ ζην ζχλνιφ ηνπ.  

2.2 Βαζηθά εξσηήκαηα 

Μαζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ καζεηψλ: 

– Πψο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα αμηνινγεζεί ε επηηπρεκέλε κάζεζε;  

– Με πνηνλ ηξφπν εθαξκφδνληαη ε απηναμηνιφγεζε θαη ε αμηνιφγεζε απφ άιινπο; 

– Πψο κπνξψ λα δηαζθαιίζσ φηη νη καζεηέο έρνπλ επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο;  

– Βίσλαλ νη καζεηέο ηαθηηθά ηελ επηηπρία, θαζψο κάζαηλαλ; 

– Έρνπλ επίγλσζε ηεο πξνφδνπ πνπ έρνπλ θάλεη; 

– Γίλεη ε δηδαζθαιία κνπ ίζεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα;  

– Παξαθνινπζνχλ, ειέγρνπλ θαη βειηηψλνπλ νη καζεηέο ζπλεηδεηά ηε καζεζηαθή θαη εξγαζηαθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο;  

– Γφζεθαλ ζηνπο καζεηέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα λα βνεζεζνχλ θαζψο καζαίλνπλ; 

– Μπνξνχλ νη ίδηνη νη καζεηέο λα ειέγμνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηε καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο; 

– Μπνξνχλ νη καζεηέο λα πξνζδηνξίζνπλ ηε καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ ζπκκαζεηψλ ηνπο 

κέζσ αμηνιφγεζεο απφ ζπλνκήιηθνπο;  

– ηελ απηναμηνιφγεζή ηνπο, αλαθέξνληαη νη καζεηέο επίζεο ζηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο, πξφηππα, 

θξηηήξηα ή αλάγθεο ηνπο;  

– Αληηιακβάλνκαη ηελ πξφνδν κεκνλσκέλσλ καζεηψλ;   

– Πψο εληνπίδσ καζεζηαθά πξνβιήκαηα κεκνλσκέλσλ καζεηψλ; 

– Πψο παξαηεξψ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζηελ ηάμε; 

– Πψο ηεξψ αξρείν ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ αμηνινγήζεψλ κνπ γηα κεκνλσκέλνπο καζεηέο θαη γηα 

ηελ ηάμε ζην ζχλνιφ ηεο;  
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Μαζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 

– Πψο κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα αμηνινγεζεί ε επηηπρεκέλε κάζεζε;  

– Με πνηνλ ηξφπν εθαξκφδνληαη ε απηναμηνιφγεζε θαη ε αμηνιφγεζε απφ άιινπο; 

– Πψο, πφηε θαη κε πνηνλ αλαζηνράδνκαη ηε δηδαζθαιία κνπ;  

– Πψο αθήλσ ηνπο καζεηέο κνπ λα ζπκκεηέρνπλ; 

– Πψο ζπζρεηίδσ ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ησλ καζεηψλ κνπ κε ηε δηδαζθαιία κνπ; 

– Πψο αλαγλσξίδσ ηελ πξφνδφ κνπ ζηε δηδαζθαιία, θαη πψο καζαίλσ σο εθπαηδεπηηθφο;  
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Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζρνιείσλ  
Φάθεινο εξγαζίαο 1: Γηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο αμηνιόγεζεο 

Οη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ πεξηιακβάλνπλ ηξία επίπεδα. Με ηε ρξήζε 

απηνχ ηνπ θπβηθνχ κνληέινπ, κπνξεί λα εμεγεζεί ε αιιειεμάξηεζε ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ.  

Γηάζηαζε 1 - πξννπηηθέο: νη καζεηέο κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο (απηναμηνιφγεζε) ή 

κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ απφ άιινπο (αμηνιφγεζε απφ άιινπο).  

Γηάζηαζε 2 - κνξθέο: ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα έρεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο - αμηνιφγεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ κάζεζεο, αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ επηδφζεσλ, θαη πξνγλψζεηο. Κάζε κνξθή έρεη 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. 

Γηάζηαζε 3 - πξφηππα αλαθνξάο: γηα ηελ αμηνιφγεζε έλαο/κία εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνζαλαηνιηζηεί  

ζε έλα αηνκηθφ πξφηππν (ηνλ καζεηή), ζε έλα αληηθεηκεληθφ πξφηππν (ηνλ καζεζηαθφ ζηφρν) ή ζε έλα 

θνηλσληθφ πξφηππν (ηε ζέζε ηνπ καζεηή ζηελ ηάμε). Δμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην πξφηππν 

αλαθνξάο ην αληίθηππν πνπ ζα έρεη ε αμηνιφγεζε ζηε κειινληηθή κάζεζε ηνπ καζεηή.  

 

Πξηλ αξρίζνπκε λα κειεηάκε ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο, πξέπεη λα αλαξσηεζνχκε πνηεο ηθαλφηεηεο ζα 

αμηνινγήζνπκε. ηελ EDC/HRE απηφ ην εξψηεκα κπνξεί λα απαληεζεί κε ηηο ηξεηο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ 

ήδε ζπδεηεζεί: ηθαλφηεηα αλάιπζεο, ηθαλφηεηα πνιηηηθήο ζπιινγηζηηθήο θαη ηθαλφηεηα γηα δξάζε.  

Απφ ηελ άπνςε απηή κπνξνχκε, επίζεο, λα ζέζνπκε ηα εμήο εξσηήκαηα ηα νπνία πεξηζηξέθνληαη γχξσ 

απφ ην ζέκα ηνπ θαζνξηζκνχ ζαθψλ θαη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ εθηίκεζε: 

– Δμεηάδνληαη ηα απαξαίηεηα κφλν ζεκεία θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ (κφληκα 

απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο, γεγνλφηα ππνδεηγκαηηθήο ζεκαζίαο, θαη θαζ‟ ππέξβαζε ηεο απιήο 

γλψζεο γεγνλφησλ, “ηα εξγαιεία ηεο ζθέςεο θαη ηεο δξάζεο”, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο);  



Μέξνο 2 - Γηδάζθνπκε ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

 

105 

– ηε βαζκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ καζεηψλ, νη βαζκνί θαζνξίδνληαη απφ ακεξφιεπηα θξηηήξηα; 

– Αληηζηνηρνχλ ηα θξηηήξηα επίδνζεο ζηελ εμέηαζε κε εθείλα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο; 

– Έρνπλ θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα λα 

επηηεπρζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο βαζκφο (δηαθνξεηηθά επίπεδα επηδφζεσλ);  

– Δπηηξέπεη, επίζεο, ε εμέηαζε ζηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ πνηα κέξε ελφο καζεζηαθνχ ζηφρνπ 

έρνπλ επηηχρεη;  

– Έρνπλ αλαπηπρζεί δηαθνξεηηθνί ηχπνη εμέηαζεο γηα ηνπο καζεηέο κε δηαθνξεηηθή αθεηεξία;  

– Μπνξνχλ νη καζεηέο λα εμεηαζηνχλ αηνκηθά, φπνπ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν (γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ 

λα επηιέμνπλ ηελ αθξηβή ρξνληθή ζηηγκή);  
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Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζρνιείσλ  
Φάθεινο εξγαζίαο 2: Πξννπηηθέο ηεο αμηνιόγεζεο 

Οη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο επηηξέπνπλ ζε έλα άηνκν λα έρεη κηα εηθφλα ηεο καζεζηαθήο 

ηνπ θαηάζηαζεο θαη λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ βήκαηα ζηελ πνξεία. Καη ηα δχν είδε αμηνιφγεζεο βνεζάλε 

επίζεο λα ηεζνχλ λένη ζηφρνη.  

ινη νη άλζξσπνη είλαη ζπλεζηζκέλνη ζηελ αμηνιφγεζε απφ ηξίηνπο. Έηζη, ελ πξνθεηκέλσ, αμηνινγείηαη 

θαλείο απφ καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο ή γνλείο θαη παίξλεη ηελ αληίζηνηρε αλαηξνθνδφηεζε. 

Ζ απην-αμηνιφγεζε πεξηγξάθεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθηηκά θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα αληιεί ηα ζρεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Δίλαη έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα λα ππνζηεξίμεη ηνπο καζεηέο ζηελ απηνλνκία ηνπο θαη 

λα ηνπο νδεγήζεη έμσ απφ ηελ απφιπηε εμάξηεζε απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη 

καζεηέο πνπ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ ξεαιηζηηθά ηνλ εαπηφ ηνπο αλαπηχζζνπλ κηα θαιχηεξε εηθφλα 

ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη πηζαλφλ ζα αηζζάλνληαη ιηγφηεξν αλαζθαιείο. Θα είλαη ιηγφηεξν εμαξηεκέλνη απφ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε θαη ηνλ έπαηλν θαη ζα κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ θαιχηεξα ηηο αληηδξάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Ζ απηναμηνιφγεζε θαη ε αμηνιφγεζε απφ ηνπο άιινπο δε ρξεηάδεηαη λα βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία 

κεηαμχ ηνπο, αιιά ζα πξέπεη λα αθνχγνληαη ζε απφ θνηλνχ ζπλαληήζεηο, λα κειεηψληαη θαη λα 

ζπδεηνχληαη. Έλαο καζεηήο δελ βιέπεη ηνλ εαπηφ ηνπ απηφκαηα κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ηνλ βιέπεη ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο. Γηαθνξεηηθέο απφςεηο πξέπεη λα δηεπθξηλίδνληαη θαη λα ζπδεηνχληαη. Χο εθ ηνχηνπ, ηα 

ηπθιά ζεκεία, νη ζηελέο πξννπηηθέο ή νη απαξάιιαθηεο εηθφλεο κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ. Οη καζεηέο 

πξέπεη λα κάζνπλ βήκα πξνο βήκα πψο λα εθηηκνχλ ηηο δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, θαζψο θαη ην πψο λα 

δίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζε άιινπο καζεηέο, πψο λα δέρνληαη νη ίδηνη αλαηξνθνδφηεζε θαη λα ην 

ζπδεηνχλ. Μέζα απφ απηή ηε βήκα-πξνο-βήκα πξνζέγγηζε, ε απηναμηνιφγεζε θαη ε αμηνιφγεζε απφ 

ηνπο άιινπο έξρνληαη ζε κεγαιχηεξε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο.   
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Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζρνιείσλ  
Φάθεινο εξγαζίαο 3: Πξννπηηθέο θαη κνξθέο ηεο αμηνιόγεζεο 

Αμηνιόγεζε ησλ καζεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ (δηακνξθσηηθή) 

Ζ πξννπηηθή απηή ρξεζηκεχεη γηα ηε βειηίσζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επίβιεςε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ή 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ καζεηή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ζηφρν. 

Αμηνιόγεζε ησλ καζεζηαθώλ επηδόζεσλ (ηειηθή)  

ε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ ζεκείν, κηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ζπλνςίδεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ έρεη απνθηήζεη έλαο καζεηήο. Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο είλαη λα ελεκεξψζεη, γηα παξάδεηγκα, ηνλ καζεηή 

ή ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ην επίπεδν απφδνζεο ηνπ καζεηή.  

Γηαγλσζηηθή αμηνιόγεζε 

Απηφο ν ηχπνο εμεηάδεη ηε κειινληηθή εμέιημε ηνπ καζεηή. ε δηάθνξα ζηάδηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπ καζεηή ζην ζρνιείν, ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ 

καζεηή (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζρνιηθνί ςπρνιφγνη θαη αξρέο) 

πξνηείλνπλ πψο έλαο καζεηήο ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη ηε ζρνιηθή ηνπ θαξηέξα.  

Αμηνιόγεζε ησλ καζεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ  

Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ (ή δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε) είλαη λα 

ππνζηεξίμεη ηνλ κεκνλσκέλν καζεηή. Έηζη, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο βειηηψλεηαη. Αληί λα 

αληηκεησπίδνληαη ηα ζπκπηψκαηα, εξεπλψληαη θαη αληηκεησπίδνληαη νη βαζχηεξνη ιφγνη καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ (απηνί νη ιφγνη κπνξεί λα είλαη γλσζηηθνί θαζψο θαη ζπλαηζζεκαηηθνί). Σα ιάζε δελ 

δηνξζψλνληαη, αιιά αλαιχνληαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη ηδέεο θαη ε λννηξνπία ελφο καζεηή κπνξνχλ λα 

γίλεη θαηαλνεηέο θαη λα ππνζηεξηρηνχλ ζε κηα ζηνρνθεληξηθή πξνζέγγηζε. Οη δπζθνιίεο ζα πξέπεη λα 

ζπδεηεζνχλ κε ηνλ καζεηή θαη κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ κέηξσλ ζηήξημεο ή κε 

εξγαζίεο. Αλαιχνληαο ηελ πεγή ησλ ιαζψλ, νη καζεηέο δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκνζηνχλ επηθαλεηαθά. 

Αλαιχνληαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεγέο ιαζψλ, νη καζεηέο δελ αηζζάλνληαη φηη βξίζθνληαη ζην έιενο ησλ 

δπζθνιηψλ ηνπο. Αλη 'απηνχ, καζαίλνπλ πψο λα αλαπηχζζνπλ αηνκηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο.  

Απφ απηή ηελ άπνςε, επηηπρεκέλε κάζεζε ζεκαίλεη ζπλερή θαζνδήγεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη 

δνπιεηά πάλσ ζηα ιάζε θαη απφ ηνπο δχν - εθπαηδεπηηθφ θαη καζεηή - θαη φρη απιψο ηελ αλαδήηεζε ησλ 

βέιηηζησλ κεζφδσλ.  

Γπλαηφηεηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ: 

– παξαηεξήζεηο,  

– κηθξά, θαζεκεξηλά ηεζη/δνθηκαζίεο,  

– ηεζη/δνθηκαζίεο κεηά απφ κηα καθξά θάζε εξγαζίαο. 

Σα ηεζη πνπ αμηνινγνχλ ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγνχλ σο δείθηεο γηα ηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο 

θαη κάζεζεο. Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο θαζψο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ειέγρνπλ ην 

επίπεδν επίδνζεο. Σα θελά θαη νη αλαζθάιεηεο κπνξνχλ λα “γεκίζνπλ” κε πξφζζεηεο εξγαζίεο.  

Γπλαηφηεηεο  ηεζη/δνθηκαζηψλ: 

– παξαηήξεζε ησλ καζεηψλ θαζψο επηηεινχλ κηα εξγαζία,  

– αθξηβήο εμέηαζε θαη αλάιπζε ησλ νινθιεξσκέλσλ εξγαζηψλ, 

– αηνκηθέο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο,  

– εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ιχζεθε έλα πξφβιεκα,  

– ζχληνκα ηεζη/δνθηκαζίεο. 
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Απφ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο ζπδεηήζεηο γηα ηνλ ηξφπν εξγαζίαο θαη γηα ηηο πεγέο ησλ ιαζψλ 

πξνθχπηνπλ αηνκηθνί ζηφρνη πνπ νη ίδηνη νη καζεηέο ζέηνπλ, πνπ ηνπο επεμεξγάδνληαη καδί κε ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ή πνπ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο νξίδεη γη 'απηνχο.  

Καηά ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ είδνπο αμηνιφγεζεο ζηε δηδαζθαιία καο, ε ινγηθή ζπλέπεηα είλαη επίζεο 

κηα ζηξνθή πξνο: 

– ζηνρνθεληξηθή κάζεζε αληί γηα κάζεζε θαζαξά πξνζαλαηνιηζκέλε ζην πεξηερφκελν, 

– εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, αληί ηεο δηδαζθαιίαο, φπνπ φινη δνπιεχνπλ πάλσ ζηελ ίδηα εξγαζία. 

Αμηνιόγεζε ησλ καζεζηαθώλ επηδόζεσλ 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ επηδφζεσλ (ή ηειηθή αμηνιφγεζε) δίλεη κηα εθηίκεζε ηεο επίδνζεο ελφο 

καζεηή κε ιίγα ιφγηα. πλνςίδεη φιεο ηηο απνθηεζείζεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο. Λεηηνπξγεί σο κέζν 

αλαηξνθνδφηεζεο πξνο ηνπο γνλείο, ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Μπνξεί λα απνηειέζεη ηε 

βάζε κηαο ζηνρνθεληξηθήο ππνζηήξημεο.  

Απηά ηα είδε ησλ αμηνινγήζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη κεηά απφ καθξέο αθνινπζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο 

κέζσ παξαηήξεζεο θαη ηεζη. Δλεκεξψλνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο απνδέθηεο ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ 

επίηεπμεο ησλ καζεηψλ σο πξνο ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. Παξαδείγκαηα αμηνιφγεζεο καζεζηαθψλ 

επηδφζεσλ απνηεινχλ φια ηα είδε ησλ δνθηκαζηψλ/ηεζη πνπ απαηηνχλ ηε ζπζζσξεπκέλε γλψζε ή ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (γηα 

παξάδεηγκα, θνπίδ γηα ηε δεκνθξαηία, ηεζη ζηα καζεκαηηθά, ζην ιεμηιφγην, ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο). Ζ 

αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ επηδφζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηα ζρνιεία ζε φια ηα καζήκαηα. Αλ 

θαη είλαη αλαγθαία γηα ηε βαζκνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη δίλεη ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ επηιεθηηθή 

πιεξνθφξεζε γηα ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπο, θέξεη δηάθνξα πξνβιήκαηα.  

Χο έλα κέζν αλαηξνθνδφηεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη βαζκνί.  ε ζρέζε κε ηνπο βαζκνχο ππάξρνπλ 

πνιιά άιπηα πξνβιήκαηα: 

– Γηαθνξεηηθνί εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνχλ ην πξντφλ ηνπ ίδηνπ καζεηή κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Ζ 

αμηνιφγεζε δελ είλαη αληηθεηκεληθή. Απφ ηελ άπνςε απηή, δελ έρεη ζεκαζία γηα πνην κάζεκα πξφθεηηαη. 

Έλα ηεζη καζεκαηηθψλ ζα αμηνινγεζεί κε ηφζν δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ δηαθνξεηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο 

φζν θαη κηα γξαπηή ηζηνξία. Έηζη, ε αμηνιφγεζε επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ πνπ 

αμηνινγεί. Μπνξεί λα είλαη δήηεκα αθνζίσζεο γηα έλαλ καζεηή θαη ηε κειινληηθή αηνκηθή ζρνιηθή ηνπ 

θαξηέξα ζε πνηα ηάμε θαη κε πνηνλ/πνηαλ εθπαηδεπηηθφ πεξλάεη ηνλ ζρνιηθφ ηνπ ρξφλν. Μπνξνχκε λα 

πνχκε φηη ε αληηθεηκεληθφηεηα δελ πιεξείηαη σο θξηηήξην.  

– Έλαο/κία εθπαηδεπηηθφο ηείλεη λα αμηνινγεί ηελ ίδηα εξγαζία ελφο καζεηή δηαθνξεηηθά ζε δηαθνξεηηθέο 

ρξνληθέο ζηηγκέο. Ζ αμηνιφγεζε δελ είλαη αμηφπηζηε. Αλεμάξηεηα απφ ην πνην κάζεκα απνηειεί ην 

αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο, έλαο/κία εθπαηδεπηηθφο ζα αμηνινγήζεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε 

δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία. Μπνξνχκε λα πνχκε πσο ην θξηηήξην ηεο αμηνπηζηίαο δελ πιεξείηαη.  

– Γελ νξίδεηαη κε ζαθήλεηα ηη εθθξάδεηαη κέζα απφ έλαλ βαζκφ (δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο, γλψζεηο, 

ζηάζεηο;). ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ βαζκνχο ζηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ 

ελζσκαηψλνπλ δηάθνξεο πηπρέο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν βαζκφ, φπσο απνηειεζκαηηθή απφδνζε θαηά ην 

ηειεπηαίν εμάκελν, εθηηκψκελε ηθαλφηεηα επίηεπμεο, καζεζηαθή πξφνδν ή επηδείλσζε ζε ζχγθξηζε κε 

ηνλ κέζν φξν ηεο ηάμεο θαζψο θαη πηπρέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα θίλεηξα θαη ηελ πεηζαξρία. Δίλαη 

πνιχ δχζθνιν γηα ηνλ καζεηή λα θαηαλνήζεη πξαγκαηηθά ηη ζεκαίλεη ν δεδνκέλνο βαζκφο. πλήζσο, 

νη καζεηέο δελ γλσξίδνπλ ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπο. Σα πεξηερφκελα κπνξεί λα είλαη πνιπδηάζηαηα θαη ν ρψξνο γηα εξκελεία κεγάινο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ βαζκψλ ζηελ θνηλσλία καο, φπσο ηα πξνζφληα, 

ε επηινγή θαη ε θαηαλνκή, ε εξκελεία δεδνκέλσλ βαζκψλ γίλεηαη αθφκα πην πεξίπινθε. Μπνξνχκε λα 

πνχκε φηη ην θξηηήξην ηεο εγθπξφηεηαο δελ πιεξνχηαη. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ 

ιεηηνπξγίεο, νη βαζκνί, σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ επηδφζεσλ, δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο δείθηεο γηα ηε κειινληηθή ζρνιηθή, θνηηεηηθή ή επαγγεικαηηθή επηηπρία.  

– Ζ θνηλή πξαθηηθή ηεο βαζκνιφγεζεο, σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ επηδφζεσλ, έρεη έλα 

πνιχ ζεκαληηθφ αλεπηζχκεην απνηέιεζκα: ην λα δίλνληαη βαζκνί κέζα ζε κηα ηάμε ζχκθσλα κε κηα 

θαλνληθή θαηαλνκή νδεγεί ζε αθφκε πεξηζζφηεξεο εκπεηξίεο απνηπρίαο γηα ηνπο αθαδεκατθά 
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αδχλακνπο καζεηέο. Δπεηδή ζε κηα θαλνληθή θαηαλνκή νη ιίγεο ζέζεηο γηα ηνπο πνιχ θαινχο θαη ηνπο 

θαινχο πξννξίδνληαη γηα ηνπο ίδηνπο καζεηέο, νη ίδηνη καζεηέο ζα παξακέλνπλ πάληα ζηελ άιιε άθξε 

ηεο θιίκαθαο. Αθφκα θη αλ βειηηψζνπλ ηηο αθαδεκατθέο επηηπρίεο ηνπο, ζα εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ ζε εθείλν ην άθξν. Χο εθ ηνχηνπ, ε θαηάηαμε ησλ καζεηψλ ζχκθσλα κε ηηο κεηξεζείζεο 

επηδφζεηο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε ζα νδεγήζεη ζε απνζάξξπλζε θαη απψιεηα ελδηαθέξνληνο, θαζψο νη 

θαηαζηάζεηο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο, ηδίσο γηα ηνπο αζζελέζηεξνπο.  

– Οη βαζκνί δελ ηζρχνπλ γηα νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο ή θαηλφκελα: κπνξεί λα είλαη απινχζηεξν λα βξεζεί 

ε ζσζηή ή ιάζνο απάληεζε ζε καζήκαηα φπσο ηα καζεκαηηθά, αιιά γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνιν γηα 

ηα εηθαζηηθά ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε δεκηνπξγηθή πεξηνρή ηεο κάζεζεο, θαζψο θαη γηα ηε γιψζζα. 

Απηφ νθείιεηαη ζε ειιηπή ή αζαθή θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε, θαη νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

δηαθνξεηηθά καζήκαηα ελεξγνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο. ηελ EDC / HRE, ε 

ζπδήηεζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιχ 

δεκηνπξγηθέο θαη θαηλνηφκεο ηδέεο, ελψ ζε άιια καζήκαηα κφλν κία απάληεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

ε ζσζηή. Έηζη, ππάξρεη ν θίλδπλνο νη βαζκνί, θαη ε επηζπκία λα είκαζηε ζε ζέζε λα βαζκνινγήζνπκε 

ηα πάληα κε κηα κέζνδν αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ επηδφζεσλ, λα νδεγήζνπλ ζε νκνηνκνξθία. Καη 

έηζη κηα δεκηνπξγηθή αλαδήηεζε λέσλ ηξφπσλ επίιπζεο ηνπ ζέκαηνο δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί.  

– Ζ αξηζκεηηθή βαζκνιφγεζε δελ είλαη καζεκαηηθά έγθπξε: ηδαληθά, νη βαζκνί δελ κπνξεί λα είλαη 

πεξηζζφηεξν απφ απιέο εθηηκήζεηο γηα κηα θαηά πξνζέγγηζε θαηάηαμε ελφο καζεηή κέζα ζηελ ηάμε 

ηνπ. Απφ ηελ άπνςε απηή, αθφκε θαη πνιχ αθξηβείο καζεκαηηθέο κέζνδνη δελ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκεχζνπλ σο κέζν γηα ηε βειηίσζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο. Ο ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ 

βαζκνχ, κε ηελ πξφζζεζε δηαθφξσλ βαζκψλ θαη ηε δηαίξεζε θαη πάιη κε ηνλ αξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ 

βαζκψλ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη κφλν σο κηα πξφζζεηε πεγή αζθάιεηαο κε έλαλ επηθαλεηαθφ ηξφπν. 

Δμαξηάηαη, επίζεο, θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ δφζεθε ν βαζκφο. Έλαο καζεηήο πνπ μεθίλεζε ην εμάκελν 

κε έλαλ κάιινλ ρακειφ βαζκφ θαη βειηηψζεθε κε ηνλ ρξφλν ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν απφ έλαλ καζεηή ηνπ νπνίνπ νη βαζκνί επηδεηλψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Αθφκα θη 

αλ ν ππνινγηζκέλνο κέζνο φξνο κπνξεί λα είλαη ν ίδηνο, ε επίδνζε θαη ε καζεζηαθή πξφνδνο απηψλ 

ησλ δχν καζεηψλ δελ είλαη ίδηεο.  

Μεηά απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα, ε αμηνιφγεζε ηεο καζεζηαθήο επίδνζεο δελ πξέπεη λα είλαη 

ν κφλνο ηξφπνο γηα ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ EDC / HRE. Οη 

ηθαλφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί απφ ηνπο καζεηέο ζα πξέπεη επίζεο λα κεηξεζνχλ κε 

ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο.   

Γηαγλσζηηθή αμηνιόγεζε 

Οη δηαγλσζηηθέο αμηνινγήζεηο ιεηηνπξγνχλ σο κέζν εθηίκεζεο θαη πξφβιεςεο ηεο κειινληηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο. Ζ δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε ζπλδπάδεη βαζηθά ζηνηρεία απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεζηαθψλ επηδφζεσλ, θαη πξνζπαζεί λα δηαηππψζεη 

κηα δηάγλσζε γηα ην κέιινλ ηνπ καζεηή. Θέηεη εξσηήκαηα φπσο: πψο κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε ηελ 

αηνκηθή αλάπηπμε θαη ηηο ζεηηθέο δηαδηθαζίεο κάζεζεο; Οη δηαγλσζηηθέο αμηνινγήζεηο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο αθαδεκατθήο δσήο ελφο καζεηή:  

– εγγξαθή ζην ζρνιείν,  

– επαλάιεςε δηδαθηηθνχ έηνπο, 

– αιιαγή ηάμεσλ/ζρνιείσλ, 

– κεηάβαζε ζε δηαθνξεηηθφ ηχπν ζρνιείνπ (γηα παξάδεηγκα, εηδηθή εθπαίδεπζε), 

– κεηάβαζε ζε ζρνιείν αλψηεξεο βαζκίδαο. 

Απφ ηελ άπνςε απηή, ζπλερίδνληαη ζπδεηήζεηο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο σο πξνο ην αλ ε δηαγλσζηηθή 

αμηνιφγεζε κπνξεί πξαγκαηηθά λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα κνξθή αμηνιφγεζεο ή κπνξεί κάιινλ λα 

ζεσξεζεί σο κηα ιεηηνπξγία ηεο αμηνιφγεζεο.  
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Φάθεινο εξγαζίαο 4: Κξηηήξηα αλαθνξάο 

Τπάξρνπλ ηξία δηαθνξεηηθά βαζηθά θξηηήξηα αλαθνξάο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε βαζκνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο ησλ καζεηψλ: 

1. Αηνκηθφ θξηηήξην: ε παξνχζα επίδνζε ηνπ καζεηή ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε δνπιεηά ηνπ. 

2. Αληηθεηκεληθφ θξηηήξην: ε επίδνζε ηνπ καζεηή ζε ζχγθξηζε κε ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ 

νξηζηεί. 

3. Κνηλσληθφ θξηηήξην: ε επίδνζε ηνπ καζεηή ζε ζχγθξηζε κε απηή ησλ καζεηψλ ηεο ίδηαο ηάμεο ή ηεο 

ίδηαο ειηθηαθήο νκάδαο. 

 

Τύπνο θξηηεξίνπ Αηνκηθό θξηηήξην Αληηθεηκεληθό θξηηήξην Κνηλσληθό θξηηήξην 

Γεδνκέλν αλαθνξάο 

 

 

 

Μαζεζηαθή πξφνδνο 

 

 

 

Μαζεζηαθφο ζηφρνο 

 

 

 

Καλνληθή θακπχιε 

θαηαλνκήο, 

αξηζκεηηθφο κέζνο 

φξνο, απφθιηζε 

Πιεξνθνξία 

 

 

 

Πφζα έκαζε ν καζεηήο 

κεηαμχ ρξνληθνχ 

ζεκείνπ 1 θαη ρξνληθνχ 

ζεκείνπ 2; 

ε πνην βαζκφ έρεη 

πιεζηάζεη ν καζεηήο 

ηνλ καζεζηαθφ ζηφρν; 

 

Πφζν κεγάιε είλαη ε 

απφθιηζε ηεο αηνκηθήο 

πξνφδνπ απφ ηνλ κέζν 

φξν; 

Σχπνο αμηνιφγεζεο 

 

 

 

 

 

Γνθηκαζίεο/ηεζη, ιεθηηθή 

αμηνιφγεζε, έθζεζε 

καζεζηαθήο πξνφδνπ, 

δνκεκέλε κνξθή  

παξαηήξεζεο 

 

ηνρνθεληξηθή 

δνθηκαζία/ηεζη, έθζεζε 

καζεζηαθήο πξνφδνπ, 

δνκεκέλε κνξθή  

παξαηήξεζεο 

 

Γνθηκαζία/ηεζη 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ελφο βαζκνχ 

πξνζαλαηνιηζκέλνπ 

ζηνλ κέζν φξν ηεο 

ηάμεο 

Παηδαγσγηθέο 

επηπηψζεηο  

 

 

 

 

 

 

Πνιχ πςειέο  

 

 

 

 

 

 

 

Πνιχ πςειέο 

 

 

 

 

 

 

 

Υξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλά γηα επηινγή. 

Γελ είλαη ζεκαληηθφ 

γηα 

πξνζαλαηνιηζκφ 

ζηελ θαηεχζπλζε 

ζηήξημεο ησλ 

καζεηψλ 
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Φάθεινο εξγαζίαο 5: Αμηνιόγεζε καζεηώλ - ε επίδξαζε ηεο αμηνιόγεζεο ζηελ 

απηναληίιεςε  

Ζ αμηνιφγεζε ζην ζρνιείν είλαη έλα επξχ, αλνηθηφ πεδίν. Γελ έρεη επηξξνή κφλν ζε θαλεξά πξάγκαηα 

πνπ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ, φπσο ηα πξνζφληα ησλ καζεηψλ, ε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία ιφγσ ησλ 

βαζκψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ε αθαδεκατθή ζηαδηνδξνκία ηνπο. Ζ αμηνιφγεζε ζην ζρνιείν έρεη, επίζεο, 

επηπηψζεηο ζε άιιεο πηπρέο ζην άηνκν, φπσο ζηελ απηνεηθφλα, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηε γεληθή αληίιεςε 

πνπ έρεη θαλείο γηα ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ. Σν ζρνιείν αζθεί ηεξάζηηα επηξξνή ζηελ 

απηναληίιεςε πεξί ηθαλνηήησλ. Ζ άκεζε επηξξνή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε αμηνιφγεζε 

επηιέγεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζρνιείν.   

Κνηλσληθό θξηηήξην 

Λφγσ ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε κάζεζε ζην ζρνιείν, ε ρξήζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θξηηεξίνπ σο κέηξν κπνξεί λα δψζεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο ζε 

ζχγθξηζε κε άιινπο καζεηέο. Σαπηφρξνλα, νη εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηθαλφηεηεο ζε κηα ζπγθξηηηθή 

θνηλσληθή πξννπηηθή επεξεάδνπλ έληνλα ηελ απηνεηθφλα θαη απηναληίιεςε ησλ καζεηψλ.  

Αηνκηθό θξηηήξην 

Ζ ρξήζε ηνπ αηνκηθνχ θξηηεξίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ζεκαίλεη ηε ζχγθξηζε ελδν-αηνκηθψλ δηαθνξψλ 

κεηαμχ ηνπο. Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή ζηελ EDC/HRE ηνλ πεξαζκέλν κήλα 

θαη ηψξα; Απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ είλαη κηα πξνζσξηλή ζχγθξηζε. Οη λεαξνί εηδηθά καζεηέο ηείλνπλ 

λα πξνηηκνχλ ην θξηηήξην απηφ σο εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε. Σν χςνο ηεο "πξνζηηζέκελεο αμίαο" 

θαηαγξάθεηαη γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ θαζηζηά δπλαηή ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ καζεηή 

ζρεηηθά κε ην εχξνο ηεο επίδνζήο ηνπ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρεη απμεζεί ή κεησζεί. Ζ 

επίδνζε δελ ζπγθξίλεηαη κε ηελ επίδνζε ησλ άιισλ καζεηψλ. Απηή πνπ βξίζθεηαη ζην επίθεληξν είλαη ε 

πξφνδνο. Απηφο ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ζπκβαδίδεη, επίζεο, κε ηηο άηππεο δηαδηθαζίεο κάζεζεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα έμσ απφ ην ζρνιείν φπνπ ν καζεηήο αμηνινγεί ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ απηφλνκα.  

 

Αληηθεηκεληθό θξηηήξην 

Ζ αθαδεκατθή επίδνζε ζπγθξίλεηαη κε έλαλ καζεζηαθφ ζηφρν. Μία αηνκηθή καζεζηαθή πξφνδνο 

ζπγθξίλεηαη κε έλαλ ξεαιηζηηθά εθηθηφ ζηφρν. Απηφο ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο είλαη κηα λφξκα βαζηζκέλε ζε 

ζηφρν θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζέγγηζε ελφο ζηφρνπ ε νπνία νξίδεηαη σο ε ηέιεηα επίδνζε. Ζ 

ζχγθξηζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή κε ηε καζεζηαθή πξφνδν άιισλ καζεηψλ δελ είλαη ζεκαληηθή. Σα 

ηεζη βάζεη θξηηεξίσλ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ζαθψο θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο. Μεηξνχλ ηελ 

επίδνζε κε αλαθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ απνθαζίζηεθε απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. 

Απηφ ζεκαίλεη, επίζεο, φηη ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ζέζεη θαη λα παξνπζηάζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ 

πξέπεη λα πξνζεγγίζνπλ νη καζεηέο ζηελ επίδνζή ηνπο. Έηζη, νη επηδφζεηο ηνπ καζεηή δελ ζα ζπγθξηζνχλ 

κε απηέο ησλ άιισλ καζεηψλ. χκθσλα κε δηάθνξεο κειέηεο ζηνλ ηνκέα απηφ, θνηλσληθέο δηεξγαζίεο 

ζπγθξίζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ μεθηλάλε κφλν φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη αληηθεηκεληθφ θξηηήξην ζηελ 

αμηνιφγεζε.  

Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ζπδήηεζεο; Αλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα εληζρχζεη ηελ 

απηνεηθφλα θαη ηελ απηναληίιεςε ησλ καζεηψλ ηνπ, ε αμηνιφγεζε πξέπεη λα εθαξκνζηεί 

αθνινπζψληαο έλα αληηθεηκεληθφ θξηηήξην. Οη ζηφρνη πνπ δίλνληαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ πξέπεη λα 

είλαη ζαθείο θαη λα γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο καζεηέο.  
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Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζρνιείσλ  
Φάθεινο εξγαζίαο 6: Λίζηα ειέγρνπ «Πώο αμηνινγώ ηνπο καζεηέο κνπ»; 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηά λνπ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

αθφινπζεο ιίζηαο ειέγρνπ: 

– Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη έλα κέζν ππνζηήξημεο: αηνκηθή βνήζεηα γηα θαζνξηζκφ ηεο ζέζεο 

θάπνηνπ, ππνδείμεηο γηα πεξαηηέξσ εξγαζία, ελίζρπζε ηεο απηναληίιεςεο θαη απηνεηθφλαο ησλ 

καζεηψλ. 

– Ζ αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα βνεζάεη ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο επηηξέπεη λα αμηνινγνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο.  

– Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη δηαθαλήο: νη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηε βάζε ηεο αμηνιφγεζεο, ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ηηο λφξκεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.  

– Ζ αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη επαξθήο ζην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο. Ζ γλψζε πξέπεη λα 

αμηνινγείηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο.  

– Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλε θαηά λνπ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηινγήο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ φηαλ 

βαζκνινγνχλ. Αληί γηα ηειηθή κφλν αμηνιφγεζε, νη ζπδεηήζεηο θαη νη εθζέζεηο πξέπεη λα γίλνπλ νη 

κειινληηθέο κέζνδνη θαη εξγαιεία αμηνιφγεζεο. Μφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα βειηησζεί ε 

δηαπεξαηφηεηα κέζα ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα. 

– Σα ηεζη ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ειέγρνπλ ηελ πξνζέγγηζε πξνο ηελ 

ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. (Σα ηεζη δίλνπλ επίζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνζέγγηζε απηψλ ησλ ζηφρσλ: σο εθ ηνχηνπ, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ηεζη δελ δίλνπλ κφλν πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, αιιά θαη 

ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ).  

Δξσηήζεηο γηα ηελ απηναμηνιόγεζε 

Μαζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ καζεηψλ: 

– Πψο κπνξψ λα δηαζθαιίζσ φηη νη καζεηέο έρνπλ επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο;  

– Βίσλαλ νη καζεηέο ηαθηηθά ηελ επηηπρία, θαζψο κάζαηλαλ; 

– Έρνπλ επίγλσζε ηεο πξνφδνπ πνπ έρνπλ θάλεη; 

– Γίλεη ε δηδαζθαιία κνπ ίζεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα;  

– Παξαθνινπζνχλ, ειέγρνπλ θαη βειηηψλνπλ νη καζεηέο ζπλεηδεηά ηε καζεζηαθή θαη εξγαζηαθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπο;  

– Γφζεθαλ ζηνπο καζεηέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα λα βνεζεζνχλ, θαζψο καζαίλνπλ;  

– Μπνξνχλ νη ίδηνη νη καζεηέο λα ειέγμνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηε καζεζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο; 

– ηελ απην-αμηνιφγεζή ηνπο, αλαθέξνληαη νη καζεηέο επίζεο ζηνπο δηθνχο ηνπο ζηφρνπο, πξφηππα, 

θξηηήξηα ή αλάγθεο ηνπο; 

– Αληηιακβάλνκαη ηελ πξφνδν κεκνλσκέλσλ καζεηψλ;  

– Πψο εληνπίδσ καζεζηαθά πξνβιήκαηα κεκνλσκέλσλ καζεηψλ;  

– Πψο παξαηεξψ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ζηελ ηάμε; 

– Πψο ηεξψ αξρείν ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ αμηνινγήζεψλ κνπ γηα κεκνλσκέλνπο καζεηέο θαη γηα 

ηελ ηάμε ζην ζχλνιφ ηεο;  
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Μεξηθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ:  

– Πψο, πφηε θαη κε πνηνλ αλαζηνράδνκαη ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία κνπ; 

– Πψο αθήλσ ηνπο καζεηέο κνπ λα ζπκκεηέρνπλ;  

– Πψο ζπζρεηίδσ ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ησλ καζεηψλ κνπ κε ηε δηδαζθαιία κνπ;  

– Πψο αλαγλσξίδσ ηελ πξφνδφ κνπ ζηε δηδαζθαιία, θαη πψο καζαίλσ σο εθπαηδεπηηθφο; 
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Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζρνιείσλ  
Φάθεινο εξγαζίαο 7: Αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Ζ ιήςε αλαηξνθνδφηεζεο ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ 

ζρνιείνπ.
34

 Ζ ιήςε αλαηξνθνδφηεζεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο απνηειεί κέξνο ηεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ εκείο αμηνινγνχκε ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη γλψζεσλ ησλ καζεηψλ καο, είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο λα βάινπκε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα αμηνινγήζνπλ ηε δηθή ηνπο EDC/HRE δηδαζθαιία. 

Υσξίο κηα ζηαζεξή βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηεο δηδαζθαιίαο δελ ζα είλαη 

δπλαηφλ λα γίλνπλ ζπζηάζεηο γηα κειινληηθέο βειηηψζεηο ή νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο γηα κηα πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αιιά πφζν θαινί είλαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ αμηνιφγεζε ηεο δηθήο ηνπο δηδαζθαιίαο; ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε πιεηνλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηείλεη λα ππνηηκά ηελ επηθείκελε απφδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο. Δπηπιένλ, ζπρλά δελ είλαη 

ζε ζέζε λα αιιάμνπλ ηηο κεζφδνπο θαη ην ζηπι ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο πξνο κηα δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε 

εάλ παξαζηεί αλάγθε. Γίλεηαη αθφκα πην ελδηαθέξνλ φηαλ ιακβάλνληαη ππφςε δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο 

αμηνιφγεζεο: ζε ζχγθξηζε κε φιεο ηηο άιιεο νκάδεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιείνπ (καζεηέο, γνλείο, 

δηεπζπληέο ζρνιείσλ, θ.ιπ.), ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο δηαθέξεη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ φιεο ηηο άιιεο δηαηππσκέλεο απφςεηο.
35

 Μήπσο πξέπεη λα εληζρχζνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ζηηο δηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο; Ή κήπσο πξέπεη λα απνθηήζνπλ λέεο δεμηφηεηεο, ψζηε λα θάλνπλε έλα 

βήκα πίζσ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο κε θξηηηθφ πλεχκα, αιιά θαη ξεαιηζηηθά;  

 

                                                      
34. Helmke A. (2003), “Unterrichtsevaluation: Verfahren und Instrumente”, Schulmanagement, 1, ζζ. 8-11. 

35. Clausen M. and Schnabel K. U. (2002), “Konstrukte der Unterrichtsqualität im Expertenurteil”, Unterrichtswissenschaft, 30 (3), 

ζζ.246-60. 
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Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζρνιείσλ  
Φάθεινο εξγαζίαο 8: Αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Γηα ηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή πξαθηηθή, ε απηναμηνιφγεζε ηεο δηδαζθαιίαο είλαη ν πην πξαγκαηηζηηθφο θαη 

πην εχθνινο ηξφπνο αμηνιφγεζεο. πλήζσο, απηά ηα είδε αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηνχληαη απηφκαηα 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλ θαη φρη ζπζηεκαηηθά. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαζηνράδνληαη ηε δηδαζθαιία ηνπο θάζε θνξά πνπ αηζζάλνληαη φηη είλαη αλαγθαίν ή αθνινπζψληαο ηε 

δηαίζζεζή ηνπο, θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ηα απνηειέζκαηα. Πξνθεηκέλνπ 

λα δηεπθνιπλζνχλ απηέο νη απην-αλαζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο, ιίζηεο ειέγρνπ ζαλ ηελ παξαθάησ ζα 

κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ: 

– Πψο έρσ ελεξγνπνηήζεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία;  

– Πψο κπνξψ λα δηαηεξήζσ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ην πεξηερφκελν;  

– Οδεγήζεθαλ νη καζεηέο ζε θεληξηθά πξνβιήκαηα ή εξγαζίεο; 

– Δίλαη νξαηφ ην επίθεληξν ελφο δηδαζθφκελνπ καζήκαηνο; 

– Πφζεο εξσηήζεηο έθαλα; 

– Ση είδνπο εξσηήζεηο έθαλα; 

– Ση είδνπο εξσηήζεηο έθαλαλ νη καζεηέο; 

– Ήηαλ νη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα πξνβιήκαηα ή ηηο εξγαζίεο; 

– Πνηεο ζπλεηζθνξέο ησλ καζεηψλ ππξνδφηεζαλ πνηεο εξσηήζεηο; 

– Άθνπζα ηνπο καζεηέο; 

– Σεξήζεθαλ νη ζπκθσλεζέληεο θαλφλεο επηθνηλσλίαο ζηελ ηάμε; 

– Πψο αληέδξαζα ζηηο ζπλεηζθνξέο ησλ καζεηψλ; 

– Δπαλέιαβα ηηο ζπλεηζθνξέο ησλ καζεηψλ ιέμε πξνο ιέμε; 

– Υξεζηκνπνίεζα ζηεξενηππηθέο κνξθέο ελίζρπζεο;  

– Ήηαλ ε δηάδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ ππνβνεζνχκελε; 

– Πνην ήηαλ θαηά πξνζέγγηζε ην πνζνζηφ ηεο δηθήο κνπ ζπλεηζθνξάο;  

– Πνην ήηαλ θαηά πξνζέγγηζε ην πνζνζηφ ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ καζεηψλ; 

– Τπήξμαλ καζεηέο κε εμαηξεηηθά πςειφ πνζνζηφ ζπλεηζθνξάο;  

– Πνηα ήηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ θνξηηζηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηα αγφξηα;  

– Ση είδνπο ζπλεηζθνξά είραλ νη ιεγφκελνη «δχζθνινη» καζεηέο;  

– Δπηθεληξψζεθα ζε νξηζκέλνπο κφλν καζεηέο; 

– Πψο πξνέθπςαλ θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο; 

– Πνηα ήηαλ ε πνξεία ησλ ζπγθξνχζεσλ; 

– Πψο αληηκεησπίζηεθαλ νη ζπγθξνχζεηο; 

– Ήηαλ νη εξγαζίεο πνπ δφζεθαλ θαηαλνεηέο απφ ηνπο καζεηέο;  

– Πψο εληάρζεθαλ νη εξγαζίεο ζηελ φιε δηαδηθαζία;  

– Ση είδνπο ππνζηήξημε παξείρα; 

– Πψο παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα; 

– Πψο θαηαγξάθεθαλ ε γλψζε, νη ηδέεο ή νη δηαπηζηψζεηο;  

– Άιιεο εξσηήζεηο; 
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ηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάινγνη ειέγρνπ, φπσο απηφο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ρξήζε ηνπ έρεη λφεκα 

κφλν αλ γίλεηαη επί ηε βάζεη κηαο ζηέξεεο, επηζηεκνληθά ζεκειησκέλεο θαη εκπεηξηθά  εμαζθαιηζκέλεο 

γλψζεο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο. ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, ε απιή 

απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ζα νδεγήζεη ζε κηα ππνρξεσηηθή πξάμε θαη ηίπνηα άιιν. Γεχηεξνλ, νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θαηαιφγνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη θάηη ζαλ έλαο ζπκθπξκφο δηαθνξεηηθψλ 

πηπρψλ, αιιά δελ απνηεινχλ κηα πιήξε ζπιινγή φισλ ησλ πηπρψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ 

ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Χο εθ ηνχηνπ, θαηά ηε ρξήζε θαηαιφγσλ ειέγρνπ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο 

λα ηνπο αθήλνπκε πάληα αλνινθιήξσηνπο ή λα δηαηεξνχκε θάπνην ρψξν γηα πηπρέο πνπ δελ κπνξνχλ 

λα πξνβιεθζνχλ.
36

 

 

                                                      
36. Becker G. E. (1998), Unterricht auswerten und beurteilen, Beltz, Weinheim. 
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Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζρνιείσλ  
Φάθεινο εξγαζίαο 9: Γνπιεύνπκε κε εκεξνιόγηα, εκεξνιόγηα εξγαζηώλ, 

θαθέινπο εξγαζηώλ (portfolio)37 

Ο αλαζηνραζκφο πάλσ ζηε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε εκεξνινγίσλ, εκεξνινγίσλ εξγαζηψλ ή θαθέινπο 

εξγαζηψλ κπνξεί λα είλαη κηα ηδαληθή κέζνδνο γηα ηελ απηναμηνιφγεζε θαη κηα θαιή βάζε γηα ηελ έλαξμε 

δηδαθηηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζπδεηήζεσλ.  

Ηκεξνιόγηα 

πλήζσο, έλα εκεξνιφγην είλαη θηηαγκέλν κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη θάπνην είδνο δηαιφγνπ (κε 

έλαλ/κία ζπλάδειθν εθπαηδεπηηθφ, έλαλ/κία ζπλάδειθν απφ άιιν ζρνιείν, θ.ιπ.). ε έλα εκεξνιφγην, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο γξάθεη γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπ κε έλαλ εκεξνινγηαθφ ηξφπν εθθξάδνληαο επίζεο ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ εξκελείεο θαη ζπλαηζζήκαηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ή κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά ή ηξφπν αιιειεπίδξαζεο. Έλα εκεξνιφγην αθήλεη πεξηζψξηα γηα πξνζσπηθέο 

παξαηεξήζεηο θαη είλαη αλνηρηφ ζηηο παξαηεξήζεηο άιινπ αηφκνπ. Ζ πξάμε ηεο εκπινθήο ζε δηάινγν κε 

θάπνηνλ άιιν θαη ε αλάγλσζε ζρνιίσλ, εξκελεηψλ θαη ζθέςεσλ θάπνηνπ άιινπ ζρεηηθά κε θάηη πνπ έρεη 

θαλείο ήδε ζθεθηεί δεκηνπξγεί έλα πςειφ επίπεδν αλαζηνραζκνχ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

κάζεζε, θαη δίλεη ηα πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε. Γηα ηνλ αλαζηνραζκφ ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα 

ηεο EDC/HRE ζπληζηάηαη ν/ε ζπλάδειθνο-εθπαηδεπηηθφο λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηελ EDC/HRE.   

Ηκεξνιόγην εξγαζηώλ 

Έλα εκεξνιφγην εξγαζηψλ είλαη ε πεξηγξαθή κηαο δηαδηθαζίαο, ρσξίο ζρφιηα ή πξνζσπηθέο 

παξαηεξήζεηο. ε απηφ βξίζθνπλ ηε ζέζε ηνπο θαζαξέο πεξηγξαθέο γεγνλφησλ πνπ κπνξνχλ λα 

δηαβαζηνχλ μαλά απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, θαη λα δεκηνπξγεζεί έηζη έλαο βαζκφο αλαζηνραζκνχ. Τπφ 

ηελ έλλνηα απηή, ην εκεξνιφγην εξγαζηψλ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε έλα πξνζσπηθφ εκεξνιφγην ή έλα 

εκεξνιφγην ρσξίο ην ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθήο εξκελείαο θαη ηνπ δηαιφγνπ. Ζ ρξήζε ηνπ εκεξνινγίνπ 

εξγαζηψλ έρεη λφεκα κφλν φηαλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαηαθεχγεη ζε απηά μαλά ζρεηηθά ζχληνκα. Γεδνκέλνπ 

φηη ην εκεξνιφγην εξγαζηψλ δελ πεξηιακβάλεη θαλελφο είδνπο παξαηήξεζε ή εξκελεία, κπνξεί λα γίλεη 

κάιινλ δχζθνιν λα αλαθαιέζεη θαλείο ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ελφο καζήκαηνο πνπ έγηλε πξηλ απφ πνιχ 

θαηξφ.   

Φάθεινο εξγαζηώλ (portfolio) 

Έλα portfolio είλαη γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο κηα ζπιινγή πιηθψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη 

ζπγθεληξσζεί καδί απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. Έρεη σο ζηφρν λα αλαδείμεη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ 

καζεκάησλ ηνπ/ηεο ζηελ EDC/HRE, θαζψο θαη ηηο πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ αλάπηπμεο. Σν 

portfolio πξννξίδεηαη λα είλαη έλα κέζν πνπ δείρλεη ηηο ηθαλφηεηεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. ηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ θαη θαηά ηελ ελδνππεξεζηαθή 

επηκφξθσζε, ηα portfolios έρνπλ γίλεη έλα θνηλφ κέζν γηα ηελ πξφζθηεζε πξνζφλησλ. Τπφ κηα δεχηεξε 

έλλνηα, έλα portfolio απνηειεί έλα κέζν αλαζηνραζκνχ. Γίλεη ρψξν γηα θξηηηθή θαη αμηνινγεί ηελ επίδξαζε 

ησλ καζεκάησλ, ηηο κεζφδνπο, ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο, θ.ιπ. Πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλα portfolio είλαη: 

– ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ,  

– πεξηγξαθή ηεο ηάμεο, 

– επηιεγκέλα καζήκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θχιισλ εξγαζίαο, πιηθψλ ησλ καζεηψλ), 

– καζεζηαθά πξντφληα πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί, 

                                                      
37

 Οη πξνηεηλφκελεο κέζνδνη ζε απηφ ην θάθειν εξγαζίαο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο καζεηέο θαη είλαη θνηλά 

εξγαιεία ζηελ θνπιηνχξα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο δηαθφξσλ επξσπατθψλ ρσξψλ. 
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– απνηειέζκαηα ηεζη (αλ ππάξρνπλ), 

– πξνζσπηθέο δειψζεηο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ γηα ηε θηινζνθία ηνπο σο πξνο ηε δηδαζθαιία ηεο 

EDC/HRE,  

– πξντφληα, φπσο βίληεν ή θσηνγξαθίεο απφ νξηζκέλα καζήκαηα EDC/HRE,  

– αλαηξνθνδφηεζε απφ ζπλαδέιθνπο πνπ επηζθέθζεθαλ θαη παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα EDC/HRE,  

– ηεθκεξίσζε ηνπ project, εάλ έρεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξαγκαηνπνηήζεη θάπνην ζε ζρέζε κε ηελ 

EDC/HRE. 
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Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζρνιείσλ  
Φάθεινο εξγαζίαο 10: Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία θαη αλαηξνθνδόηεζε 

από ζπλαδέιθνπο 

Υσξίο ακθηβνιία, ν νκαδνζπλεξγαηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ καζεκάησλ ηεο EDC/HRE καδί κε έλαλ/κία 

ζπλάδειθν-εθπαηδεπηηθφ κπνξεί λα απνηειέζεη ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ, θαζψο θαη ζηελ “αλάπηπμε” ηεο ηάμεο ,ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελ ιφγσ δηαδηθαζηψλ.
38

 Ο νκαδνζπλεξγαηηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ απιή πξνεηνηκαζία ελφο καζήκαηνο (φπσο γίλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο) ή 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θνηλή δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο (κέζσ ηεο νκαδηθήο δηδαζθαιίαο). ηελ 

εηζαγσγή κέηξσλ ζπλεξγαζίαο φζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ εμαθνινπζεί λα 

δίλεηαη κηθξή πξνηεξαηφηεηα ζε θνξείο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο. Ζ 

θνπιηνχξα ηνπ λα αθήλεη θαλείο ηηο πφξηεο ηνπ άιινπ αλνηρηέο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ παίξλεη πνιχ 

ρξφλν γηα λα αλαπηπρζεί.   

Παξακέλεη έλα ελδηαθέξνλ θαηλφκελν ην φηη πνιινί εθπαηδεπηηθνί είλαη δηζηαθηηθνί λα ζπλεξγαζηνχλ 

ζηελά κε έλαλ άιιν ζπλάδειθν.
39

 Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή απνπζηάδνπλ κνληέια θαιήο πξαθηηθήο; 

πκβαίλεη επεηδή νη εθπαηδεπηηθνί θνβνχληαη φηη ζα ρξεηαζηεί λα πεξάζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην 

ζρνιείν; πκβαίλεη κήπσο επεηδή νη εθπαηδεπηηθνί θνβνχληαη λα αμηνινγνχληαη απφ  ζπλαδέιθνπο;  

Χο κία κνξθή ζπλεξγαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηδαζθαιίαο, νη ζπλαδειθηθέο νκάδεο επίζθεςεο ζε 

καζήκαηα EDC/HRE ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κία ιχζε γηα εμνηθνλφκεζε πνιχηηκνπ ρξφλνπ. Ζ αθφινπζε 

πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο θαηεπζπληήξηα γξακκή:
40 

Μέγεζνο νκάδαο: 

 

 

Σξεηο εθπαηδεπηηθνί επηζθέπηνληαη ν έλαο ηνλ άιιν δχν θνξέο θάζε 

εμάκελν (ν θαζέλαο δέρεηαη δχν επηζθέςεηο θαη θάλεη ηέζζεξηο - πάληα 

πάλε ζε δπάδεο). 

Οξγάλσζε: 

 

Οη ηξεηο εθπαηδεπηηθνί ζρεδηάδνπλ ηηο επηζθέςεηο απφ θνηλνχ ζχκθσλα κε 

ην πξαγκαηηθφ ρξνλνδηάγξακκα θαηά ηξφπν απνθεληξσκέλν. 

ρεηηθφηεηα καζεκάησλ: 

 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί παξαηεξνχλ ν έλαο ηα καζήκαηα EDC/HRE ηνπ άιινπ. 

Πνηα είλαη ηα βαζηθά ηνπο καζήκαηα (ή ηα καζήκαηα πνπ δίδαζθαλ) δελ 

έρεη ζεκαζία. 

Καηάξηηζε ηεο νκάδαο:   

    

Ζ ζχζηαζε κηαο νκάδαο κπνξεί λα ζπκβεί ιφγσ ζπκπάζεηαο. Απηφ 

εμαζθαιίδεη έλα ειάρηζην βαζκφ εκπηζηνζχλεο. 

Καζήθνλ ηνπ δηεπζπληή: 

 

 

Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή είλαη λα παξαθνινπζεί ηνλ ειάρηζην αξηζκφ 

επηζθέςεσλ κεηαμχ ηνπο. Ο δηεπζπληήο δελ ζα πξέπεη λα εκπιέθεηαη ζε 

δεηήκαηα πεξηερνκέλνπ ζρεηηθά κε ζέκαηα δηδαζθαιίαο.  

Θεκαηηθή εζηίαζε: 

 

 

 

 

 

 

 

Σα εξσηήκαηα πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηα ζεκεία επηθέληξσζεο 

απηψλ ησλ  ζπλαδειθηθψλ νκάδσλ επίζθεςεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ 

δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα ή ζρέζεηο: α) έλαο/κία εθπαηδεπηηθφο επηζπκεί 

λα ιάβεη αλαηξνθνδφηεζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα, β) κηα λέα 

κέζνδνο/δξαζηεξηφηεηα έρεη απνθαζηζηεί ή εηζαρζεί θαη ζα πξέπεη ηψξα 

λα αμηνινγεζεί , ή γ) ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο αξρέο (γηα παξάδεηγκα, 

πνπ δηαηππψζεθαλ ζην πξφγξακκα ή ην πξνθίι ηνπ ζρνιείνπ) πξέπεη λα 

αμηνινγεζνχλ. 

 

                                                      
38. Helmke A. (2003), “Unterrichtsevaluation: Verfahren und Instrumente”, Schulmanagement, 1, ζζ.8-11. 

39. bid. 

40. Klippert H. (2000), Pädagogische Schulentwicklung. Planungs- und Arbeitshilfen zur Förderung einer neuen Lernkultur, Beltz, 

Weinheim. 
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Οη ιφγνη γηα απηφ είλαη:
41

 

 

– Σν λα κάζεη θαλείο πψο λα δηδάζθεη είλαη πην απνηειεζκαηηθφ ζε κηα πξαγκαηηθή ηάμε, επί ην έξγνλ, 

απφ φ, ηη ζε θνηλφ αλαζηνραζκφ ή ζε κία ππνζεηηθή, αιεζνθαλή αιιά φρη βησκέλε ηάμε. 

– Τπάξρνπλ πνιιέο ιεπηνκέξεηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ εχθνια, φηαλ κηιάκε γηα έλα 

κάζεκα, φπσο ξνπηίλεο δξάζεο, γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, κηκήζεηο, επηθνηλσληαθή ζπκπεξηθνξά, 

θιπ.  

– Σν λα αιιάμεη θαλείο ηελ πξννπηηθή ηνπ θαη λα ιάβεη κηα πην απνζηαζηνπνηεκέλε άπνςε γηα έλα 

κάζεκα ηνχ επηηξέπεη λα παξαθνινπζήζεη ηελ ίδηα ηνπ ηε δηδαζθαιία.  

– Σν λα παξαηεξήζεη θαλείο έλα κάζεκα ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ αλάιεςε δξάζεο. Δίλαη δπλαηφλ 

λα αληηιεθζεί πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη λα ηνπ δνζεί πεξηζζφηεξνο ρψξνο γηα αλαζηνραζκφ.    

– Δίλαη δπλαηφλ λα πάξεη απφ θάζε κάζεκα κηα ζεηξά απφ πξνηάζεηο γηα ηελ δηθή ηνπ δηδαζθαιία. Ζ 

πνηθηιία ησλ πξνζσπηθνηήησλ θαη ησλ ζηπι δηδαζθαιίαο κπνξεί λα είλαη κηα ελδηαθέξνπζα πεγή 

εξεζηζκάησλ πνπ έλαο/κία εθπαηδεπηηθφο δελ έρεη ζηελ εξγαζία ηνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο. 

– Ζ παξαηήξεζε ηεο ηάμεο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζπδήηεζε πεξί δηδαθηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ δεηεκάησλ θαη απνηεινχλ κέξνο 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζην επίπεδν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

                                                      
41. Leuders T. (2001), Qualität im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I und II, Cornelsen, Berlin. 



Μέξνο 2 - Γηδάζθνπκε ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

 

121 

Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζρνιείσλ  
Φάθεινο εξγαζίαο 11: Αμηνιόγεζε ηεο EDC/HRE ζηα ζρνιεία 

Ζ δεκνθξαηία δελ είλαη έλαο απηφκαηνο κεραληζκφο. Ζ δεκνθξαηία είλαη απφ ηε κία πιεπξά έλα ηζηνξηθφ 

επίηεπγκα ζηηο παιηέο δεκνθξαηίεο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά απνηέιεζκα κηαο καθξάο δηαδηθαζίαο, ε 

νπνία εμαξηάηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ζε κηα ρψξα. Οη δεκνθξαηηθέο ζηάζεηο δελ είλαη 

δεδνκέλεο εθ θχζεσο, αιιά πξέπεη λα απνθηεζνχλ απφ θάζε κεκνλσκέλν άηνκν κέζα απφ εκπεηξίεο ζε 

θνηλσληθά πεξηβάιινληα, ηελ νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν. Σε δεκνθξαηία δελ κπνξεί θαλείο λα ηελ κάζεη 

κφλν ζηα καζήκαηα ηεο EDC/HRE. Ζ δεκνθξαηία πξέπεη λα απισζεί ζηηο δηάθνξεο επίζεκεο θαη 

αλεπίζεκεο δνκέο ηνπ ζρνιείνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ην ζρνιείν δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν γηα κηα ζηαζεξή 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Δπηπιένλ, «έλα δεκνθξαηηθά δνκεκέλν θαη  ιεηηνπξγηθφ ζρνιείν φρη κφλν ζα 

πξνσζήζεη ηελ EDC/HRE θαη ζα πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα πάξνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία 

σο ελεξγνί δεκνθξαηηθνί πνιίηεο: ζα γίλεη επίζεο έλαο πην επηπρηζκέλνο, πην δεκηνπξγηθφο θαη πην 

απνηειεζκαηηθφο θνξέαο».
42

 

Σα ζρνιεία κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ κε ηε ρξήζε νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

πνηφηεηαο δηδαζθαιίαο ηεο EDC/HRE, θαζψο θαη ηνλ βαζκφ πνπ βηψλνληαη θαη αζθνχληαη νη αμίεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο δεκνθξαηίαο κέζα ζε απηά. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε 

πξαθηηθψλ απηναμηνιφγεζεο.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο EDC/HRE ζηα ζρνιεία ρξεηάδνληαη δείθηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηνκείο έθθξαζεο. Απηνί νη ηξεηο θχξηνη ηνκείο είλαη:
43

 

– ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε,  

– ην ζρνιηθφ θιίκα θαη ην ήζνο,  

– ε δηαρείξηζε θαη ε αλάπηπμε. 

Δπηπιένλ, νη δείθηεο απηνί παξνπζηάδνπλ ηελ EDC/HRE σο αξρή ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο νξγάλσζεο ηνπ 

ζρνιείνπ, θαη σο παηδαγσγηθή δηαδηθαζία.   

ην βηβιίν απηφ πξνηείλνπκε κέζα θαη εξγαιεία γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ ζρνιείνπ, πνπ εκπιέθνπλ 

φινπο ησλ ζπκκεηέρνληεο ζηηο ζρνιηθέο δηαδηθαζίεο, θη φρη κφλν ηνπο εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο. ην 

πιαίζην απηφ, ε απηναμηνιφγεζε ζπλεπάγεηαη, επίζεο, ηε ζεψξεζε ηεο αμηνιφγεζεο σο ζεκείν εθθίλεζεο 

ζε κηα δηαδηθαζία βειηίσζεο, θαη φρη σο ηέινο ζε θάηη πνπ έρεη ζπκβεί. 

 Γηα κηα πην ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο αμηνιφγεζεο ελφο ζρνιείνπ απφ ηελ άπνςε ηεο δεκνθξαηηθήο 

ζρνιηθήο δηνίθεζεο, παξαθαινχκε δείηε ηνπο θαθέινπο εξγαζίαο 12 έσο 18. 

 

                                                      
42. Council of Europe (2007), Democratic Governance of Schools, Strasbourg, ζει. 6. 

43. Council of Europe (2005), Democratic Governance of Schools, Strasbourg. 
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Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζρνιείσλ  
Φάθεινο εξγαζίαο 12: Γείθηεο πνηόηεηαο ηεο EDC/HRE ζε έλα ζρνιείν 

Σν εξγαιείν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο «Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηε 

Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε ζηα ρνιεία» πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν δεηθηψλ ρσξηζκέλνπο ζε 

ππνζέκαηα θαη  δείθηεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα ηεο EDC/HRE ζε έλα ζρνιείν. Σα 

θξηηήξηα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θξίζε θαη αμηνιφγεζε. Ζ εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ απηνχ 

ζα απνθέξεη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ελφο ζρνιείνπ απφ ηελ άπνςε ηεο 

EDC/HRE θαη ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο.  

Ο παξαθάησ πίλαθαο - κέξνο ηνπ πξναλαθεξζέληνο εξγαιείνπ - κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο EDC/HRE ζε έλα ζρνιείν ζχκθσλα κε ηνπο δείθηεο 

πνηφηεηαο.
44

 

Τνκείο Γείθηεο πνηόηεηαο Υπνζέκαηα 

Πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, 

δηδαζθαιία θαη 

κάζεζε 

 

 

Γείθηεο 1 

Τπάξρνπλ ελδείμεηο επαξθνχο 

ζέζεο ηεο EDC/HRE ζηνπο 

ζηφρνπο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηα 

ζρέδηα πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ ηνπ ζρνιείνπ; 

 ρνιηθέο πνιηηηθέο 

 ρεδηαζκφο ζρνιηθήο αλάπηπμεο ζηελ 

EDC/HRE 

 Ζ EDC/HRE θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 

ζρνιείνπ 

 πληνληζκφο ηεο EDC/HRE 

 

Γείθηεο 2 

Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη 

καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

θαηαλννχλ ηελ EDC / HRE θαη 

εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο ηεο ζηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπο ζηα 

ζρνιεία θαη ηηο ηάμεηο; 

 Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο EDC/HRE  

 Γηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο κέζνδνη θαη 

δηαδηθαζίεο.  

 Παξαθνινχζεζε ηεο EDC/HRE 

 

 

 

 

Γείθηεο 3 

Δίλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

πξαθηηθή ηεο αμηνιφγεζεο 

ζην  ζρνιείνπ ζχκθσλεο κε 

ηελ EDC? 

 Γηαθάλεηα 

 Γηθαηνζχλε 

 Βειηίσζε 

 

 

ρνιηθφ ήζνο 

θαη θιίκα 

 

 

 

 

 

 

Γείθηεο 4 

Αληηθαηνπηξίδεη ην ζρνιηθφ ήζνο 

επαξθψο ηηο αξρέο ηεο EDC / 

HRE; 

 

 

 

 

 Δθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη ησλ αμηψλ ηεο 

EDC/HRE ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

 ρέζεηο θαη κνξθέο εμνπζίαο 

 Δπθαηξίεο γηα ζπκκεηνρή θαη απηνέθθξαζε  

 Γηαδηθαζίεο γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο, ηνπ εθθνβηζκνχ 

θαη ησλ δηαθξίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πνιηηηθψλ πεηζαξρίαο 

Γηαρείξηζε θαη 

αλάπηπμε 

 

 

 

Γείθηεο 5 

Τπάξρνπλ ελδείμεηο 

απνηειεζκαηηθήο εγεζίαο ηνπ 

ζρνιείνπ βαζηζκέλεο ζηηο αξρέο 

ηεο EDC/HRE; 

 ηπι εγεζίαο 

 Λήςε απνθάζεσλ 

 Κνηλή επζχλε, ζπλεξγαζία θαη νκαδηθή 

εξγαζία  

 Βαζκφο απφθξηζεο 

 

Γείθηεο 6 

Γηαζέηεη ην ζρνιείν έλα θαιφ 

ζρέδην αλάπηπμεο πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο αξρέο ηεο 

EDC/HRE; 

 πκκεηνρή θαη ζπκπεξίιεςε 

 Δπαγγεικαηηθή θαη νξγαλσηηθή αλάπηπμε  

 Γηαρείξηζε πφξσλ 

 Απηναμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε θαη 

ινγνδνζία 

                                                      
44. ηαλ αλαπηχρζεθε ην εξγαιείν ην 2005, νη δείθηεο ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα είραλ πεξηγξαθεί κφλν σο δείθηεο EDC. Ζ επέθηαζε 

πξνο ηελ EDC/HRE πξνζηέζεθε ζηνλ πίλαθα γηα απηφ ην βηβιίν. 
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Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζρνιείσλ  
Φάθεινο εξγαζίαο 13: Γεληθέο αξρέο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο EDC/HRE  

«Ζ EDC/HRE είλαη κηα δπλακηθή, ζπκπεξηιεπηηθή θαη πξννδεπηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε έλλνηα. Πξνσζεί 

ηελ ηδέα ηνπ ζρνιείνπ σο θνηλφηεηα κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο γηα ηε δσή ζε κηα δεκνθξαηία, ε νπνία 

ππεξβαίλεη θαηά πνιχ νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ κάζεκα, δηδαζθαιία ζηελ ηάμε ή παξαδνζηαθή 

ζρέζε εθπαηδεπηηθνχ-καζεηή» (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, Δεκνθξαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε, 2005, ζ. 80).  

Αμίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξά  

πσο ηνλίδεηαη ζην Μέξνο 1 ηνπ παξφληνο βηβιίνπ, ε EDC/HRE αζρνιείηαη θαηά θχξην ιφγν κε αιιαγέο 

ζηηο αμίεο θαη ζηάζεηο - θαη ζηε ζπκπεξηθνξά. πσο ζε φιεο ηηο αμηνινγήζεηο - είηε πξφθεηηαη γηα καζεηέο, 

εθπαηδεπηηθνχο ή ζρνιεία – ε αμηνιφγεζε δηαζηάζεσλ φπσο νη αμίεο θαη νη ζηάζεηο είλαη εμαηξεηηθά 

δχζθνιε θαζψο ελέρεη ηνλ θίλδπλν κηαο πνιχ ππνθεηκεληθήο εξκελείαο. Δπηπιένλ, νη αμίεο θαη νη ζηάζεηο 

δελ εθθξάδνληαη κφλν ξεηά κέζσ ηεο άκεζεο ζπκπεξηθνξάο, αιιά πεξηιακβάλνληαη έκκεζα ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν έλα ζρνιείν εξγάδεηαη, επηθνηλσλεί θαη νξγαλψλεηαη.  

Πώο λα ζπιιέμεηε δεδνκέλα 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο EDC/HRE ζε έλα ζρνιείν κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Οη δείθηεο ηεο 

EDC/HRE παξέρνπλ κφλν ην γεληθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ ή γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ.  

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, νη αθφινπζεο εξσηήζεηο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο (ibid., ζει. 81):  

– Τη: Τη πιεξνθνξίεο θαη ελδείμεηο πξέπεη λα αλαδεηεζνύλ; 

→ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ  

→ θπξίαξρεο αμίεο ζηελ ηάμε  

→ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ  

→ ζρέζεηο εμνπζίαο, θ.ιπ. 

 

– Πνπ: Σε πνην καζεζηαθό πεξηβάιινλ ηεο EDC/HRE αλαθέξεηαη ν ζρεηηθόο δείθηεο/ππόζεκα 

θαη πνπ κπνξνύλ λα βξεζνύλ ελδείμεηο;  

→ δηδαζθαιία ζηελ ηάμε  

→ πξσηλή ζπγθέληξσζε  

→ νκαδηθή εξγαζία εληφο ηεο ηάμεο EDC/HRE   

→ ζρνιηθή γηνξηή  

→ εβδνκάδα project, θ.ιπ. 

 

– Υιηθά: Πνηα έγγξαθα ζα παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο; 

→ έγγξαθν πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ  

→ ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ  

→ θαηαζηαηηθφ ηνπ ζρνιείνπ  

→ θαηαζηαηηθφο ράξηεο ησλ καζεηψλ  

→ θψδηθαο εθπαηδεπηηθήο δενληνινγίαο, θ.ιπ. 
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– Πνηνο: Πνηα πξόζσπα/εκπιεθόκελα κέξε ζα παξάζρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο; 

 

→ καζεηέο 

→ εθπαηδεπηηθνί 

→ γνλείο 

→ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

→ ΜΚΟ, θ.ιπ.  

– Πώο: Πώο ζα ζπιιερζνύλ ηα δεδνκέλα, πνηα κέζνδνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί; 

→ εξσηεκαηνιφγην 

→ νκάδα εζηίαζεο 

→ ζπδήηεζε 

→ αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο 

→ παξαηήξεζε, θ.ιπ. 
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Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζρνιείσλ  
Φάθεινο εξγαζίαο 14: Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ απηναμηνιόγεζε ησλ 

ζρνιείσλ 

ηαλ έλα ζρνιείν απνθαζίζεη λα πεξάζεη απφ κηα απηναμηνιφγεζε ζε ζρέζε κε ηελ EDC/HRE, ζα 

πξέπεη λα γλσξίδεη ην γεγνλφο πσο απηφ ζα πάξεη έλα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ίζσο αθφκε θαη έλα 

ζρνιηθφ έηνο. Απηή κπνξεί, επίζεο, λα είλαη κηα δχζθνιε πεξίνδνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη πνιιά 

δηαθνξεηηθά βήκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Ο θαηάινγνο πνπ αθνινπζεί, είλαη απφ ην εξγαιείν «Γηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηε 

Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε ζηα ρνιεία» (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, Δεκνθξαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε, 

2005, ζει. 73) θαη ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη γηα λα ζπκφκαζηε ηηο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο:
45

 

– επαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε γηα θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ηεο EDC/HRE σο κέζν γηα ηελ πξνζσπηθή, επαγγεικαηηθή θαη ζρνιηθή βειηίσζε,  

– εμαζθάιηζε ηνπ φηη φια ηα εκπιεθφκελα κέξε είλαη ελεκεξσκέλα ζρεηηθά κε ην πιαίζην αμηνιφγεζεο 

ηεο EDC/HRE θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ,  

– επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ζε ζπλελλφεζε κε έλα επξχ θάζκα 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαη εηδηθψλ,  

– ζρεδηαζκφο έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο (φπσο εξσηεκαηνιφγηα, εξσηήζεηο 

ζπλέληεπμεο) κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ απφ εξεπλεηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ή θνξείο επηκφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ,  

– πξνεηνηκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ θαη άιισλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζήο ηνπο ζηε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο, θαη 

– δεκηνπξγία θιίκαηνο εηιηθξίλεηαο, έληηκνπ αλαζηνραζκνχ, εκπηζηνζχλεο, ζπκπεξίιεςεο, ινγνδνζίαο 

θαη επζχλεο γηα ηα απνηειέζκαηα. 

 

 

                                                      
45. ηαλ αλαπηχρζεθε ην εξγαιείν ην 2005, νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο είραλ πεξηγξαθεί κφλν σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο 

EDC. Ζ επέθηαζε πξνο ηελ EDC/HRE πξνζηέζεθε ζε απηφ ην βηβιίν. 

– Αλαγλσξίζηε θαη κεηψζηε ηηο απεηιεηηθέο ππνδειψζεηο ηεο αμηνιφγεζεο. 

– Καηαλνήζηε ηελ πξφθιεζε ηεο απηναμηνιφγεζεο σο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. 

– Αλαπηχμηε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο αμηνιφγεζεο. 

– Δληζρχζηε ηε δέζκεπζε φισλ ζηε βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ.   
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Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζρνιείσλ  
Φάθεινο εξγαζίαο 15: Δκπιέθνληαο ηνπο δηάθνξνπο ελδηαθεξόκελνπο θνξείο 

ζηελ αμηνιόγεζε ηεο EDC/HRE ζε έλα ζρνιείν 

ηαλ έλα ζρνιείν απνθαζίζεη λα λα πεξάζεη απφ κηα απηναμηνιφγεζε, ε θαιή νξγάλσζε είλαη 

απαξαίηεηε. Ηδαληθά, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα πξφζσπν ππεχζπλν γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαηήξεζε 

ηεο επνπηείαο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην άηνκν απηφ ζα είλαη ν δηεπζπληήο 

ηνπ ζρνιείνπ ή έλα άιιν πξφζσπν πνπ ηνπ έρεη ζαθψο αλαηεζεί ην έξγν απηφ. Σν άηνκν απηφ πξέπεη λα 

γλσξίδεη φηη ε θαζνδήγεζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα ρξεηαζηεί έλαλ πςειφ βαζκφ ζπληνληζκνχ θαη 

δηεπθφιπλζεο, παξά άζθεζε θάζεηεο εγεζίαο ("απφ πάλσ πξνο ηα θάησ"). πσο επηζεκάλζεθε ζηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ ζρνιείσλ (Φάθεινο εξγαζίαο 14), κηα δηαδηθαζία 

απηναμηνιφγεζεο δελ ζα πξέπεη λα παξεκπνδίδεηαη απεηιψληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ηνπο καζεηέο 

κέζα απφ κνξθέο εμνπζίαο ή ειέγρνπ.  

Χο εθ ηνχηνπ, πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κηα ζπκκεηνρηθή θαη ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε (πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο, Δεκνθξαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε, 2005, ζει. 74). 

Οη αθφινπζεο πξνηάζεηο ζπλνςίδνπλ ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ησλ 

δηαθφξσλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. 

Η δεκηνπξγία κηαο νκάδαο αμηνιόγεζεο 

Σελ νκάδα αμηνιφγεζεο απνηεινχλ επηά έσο ελλέα άηνκα. Θα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηνλ δηεπζπληή 

ηνπ ζρνιείνπ, έλαλ ή δχν εθπαηδεπηηθνχο, έλαλ ή δχν εθπξνζψπνπο ησλ καζεηψλ, έλαλ ζχκβνπιν (ζε 

νξηζκέλεο ρψξεο απηφο είλαη παηδαγσγφο ή ζρνιηθφο ςπρνιφγνο), έλαλ γνλέα, έλαλ εθπξφζσπν ηεο 

ηνπηθήο θνηλφηεηαο (ή εθπξφζσπν κηαο ΜΚΟ) θαη έλαλ εθπξφζσπν απφ έλα εξεπλεηηθφ ίδξπκα ή θνξέα 

επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ.  

Σα θαζήθνληα ηεο νκάδαο αμηνιφγεζεο έρνπλ σο εμήο (ibid., ζει. 75f): 

– πξνεηνηκαζία εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο,  

– θαηάξηηζε ηνπ ζρνιηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο ηερληθέο αμηνιφγεζεο θαη ηε ρξήζε ησλ κέζσλ αμηνιφγεζεο 

ηεο EDC/HRΔ,  

– παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζηνπο αμηνινγεηέο θαη ηα εκπιεθφκελα κέξε θαζ‟φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, 

– παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο, 

– αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ επξεκάησλ ζε ζπλεξγαζία θαη δηαβνχιεπζε κε έλα επξχ θάζκα 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαη εμσηεξηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ, 

– πξνεηνηκαζία δηαθφξσλ κνξθψλ εθζέζεσλ γηα δηάθνξεο νκάδεο ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, 

– ιήςε θαη αλάιπζε ησλ ζρνιίσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαηά ηελ 

αλαζεψξεζε ησλ εθζέζεσλ. 

εκαληηθή ζεκείσζε: θαηά θαλφλα, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ θαη λα ζπγθξηζνχλ νη απφςεηο ησλ 

δηαθφξσλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ (γηα παξάδεηγκα, κέζσ παξάιιεισλ εξσηεκαηνινγίσλ). Απαξαίηεηεο 

ζε απηφ ην πιαίζην είλαη νη απφςεηο ησλ καζεηψλ σο πξνο ηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ ζηελ EDC/HRE, 

φπσο ν απηναλαζηνραζκφο, ε θξηηηθή ζθέςε, ε επζχλε γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ αιιαγή (ibid., ζει. 77). 

Απηφ πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί απφ ηελ νκάδα αμηνιφγεζεο είλαη ην θαηλφκελν ησλ «πνιηηηθά νξζψλ» 

απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ ζρνιείνπ. Μέζσ ελφο 

ζαθνχο θαζνξηζκνχ ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, απηφ κπνξεί θάπσο λα κεησζεί (ζπλεληεχμεηο 

ζπκκαζεηψλ, πνιχ αλνηρηά εξσηεκαηνιφγηα, απφξξεηα νλφκαηα, εκπηζηεπηηθφηεηα, θ.ιπ.). 
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Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζρνιείσλ  
Φάθεινο εξγαζίαο 16: Γηνίθεζε θαη δηαρείξεζε ζε έλα ζρνιείν46  

Έλα ζρνιείν κπνξεί επίζεο λα αμηνινγεζεί εμεηάδνληαο ηνλ ηξφπν πνπ νη δηαδηθαζίεο ηεο EDC/HRE 

αληαλαθιψληαη ζηνλ ηξφπν πνπ δηνηθείηαη. Απφ απηή ηελ άπνςε, ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «δεκνθξαηηθή 

ζρνιηθή δηνίθεζε". ην πιαίζην απηφ δχν είδε δηεξγαζηψλ είλαη ζπλαθείο θαη πξέπεη λα δηαθξηζνχλ ε κία 

απφ ηελ άιιε: 

 

 

Ζ δηνίθεζε, σο εθ ηνχηνπ, πεξηγξάθεη ηηο νξγαλσηηθέο πηπρέο, θαζψο θαη ηελ ηερληθή θαη εξγαιεηαθή 

δηάζηαζε ζε έλα ζρνιείν ή έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Μέζα απφ ηελ εηζαγσγή φιν θαη πην αλνηρηψλ 

δηαδηθαζηψλ ζε ζρνιεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ζπκθέξνληα, ρξεζηκνπνηείηαη 

ν φξνο «δηνίθεζε» (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, Δεκνθξαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε, 2005, ζει. 9). 

Σα νθέιε ηεο δεκνθξαηηθήο ζρνιηθή δηνίθεζεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηα αθφινπζα ζεκεία (ibid., 

ζει. 9): 

– ηε βειηίσζε ηεο πεηζαξρίαο,  

– ηε κείσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ,  

– ην ζρνιείν γίλεηαη πην αληαγσληζηηθφ,  

– εμαζθαιίδεηαη ε κειινληηθή χπαξμε βηψζηκσλ δεκνθξαηηψλ. 

 
 

                                                      
46. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο ζρνιείνπ απφ ηελ άπνςε ηεο EDC/HRE έρνπκε παξνπζηάζεη δείθηεο ζηνλ Φάθειν εξγαζίαο 11. 
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Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζρνιείσλ  
Φάθεινο εξγαζίαο 17: Δζηηάδνπκε ζηε δεκνθξαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή ηεο EDC/HRE 

θαη ηε ζρέζε ηεο κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο ή κεηαμχ ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο βησκέλεο δεκνθξαηίαο 

πξνηείλνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, Δεκνθξαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε, 2007). 

Κάζε ζρνιείν πεξηιακβάλεη ηξεηο βαζηθέο αξρέο ζε ζρέζε κε ηελ EDC/HRE. Απηέο είλαη:  

– δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, 

– ελεξγφο ζπκκεηνρή, 

– ζεβαζκφο ζηελ εηεξφηεηα. 

ε θάζε ζρνιείν ππάξρνπλ επίζεο βαζηθνί ηνκείο ζηνπο νπνίνπο αληαλαθιψληαη νη αξρέο απηέο. Απηνί 

είλαη: 

– δηνίθεζε, εγεζία θαη δεκφζηα ινγνδνζία, 

– εθπαίδεπζε κε επίθεληξν ηηο αμίεο, 

– ζπλεξγαζία, επηθνηλσλία θαη ζπκκεηνρή: αληαγσληζηηθφηεηα, 

– πεηζαξρία ησλ καζεηψλ. 

πσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε δηαθνξεηηθά επίπεδα έθθξαζεο 

ησλ βαζηθψλ αξρψλ ζε φινπο ηνπο βαζηθνχο ηνκείο.  

 
Γηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο 

Δλεξγφο ζπκκεηνρή 

 

εβαζκφο ζηελ 

εηεξφηεηα 

Γηνίθεζε, εγεζία θαη 

δεκφζηα ινγνδνζία  

Δθπαίδεπζε κε 

επίθεληξν ηηο αμίεο 

πλεξγαζία,  

επηθνηλσλία θαη 

ζπκκεηνρή 

Πεηζαξρία ησλ 

καζεηψλ 

 

Γηα ιεπηνκεξή θαηαλφεζε θαη ρξήζε απηνχ ηνπ πίλαθα, ην εξγαιείν "Γεκνθξαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε» δίλεη 

πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο (www.coe.int/edc). 

http://www.coe.int/edc
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Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζρνιείσλ  
Φάθεινο εξγαζίαο 18: Πώο λα αλαιύζνπκε θαη λα εξκελεύζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ηεο EDC/HRE 

 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα αλαιπζνχλ, λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη λα εξκελεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αμηνιφγεζεο. ηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ πνηφηεηαο γηα ηελ EDC/HRE πνπ πξνηάζεθε 

ζηνλ Φάθειν εξγαζίαο 12, έλαο απφ ηνπο πην απνηειεζκαηηθνχο θαη εχθνινπο ηξφπνπο είλαη λα μεθηλήζεηε 

κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηεο EDC/HRE. Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

πξνηείλεη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηε ρξήζε κηαο θιίκαθαο ηεζζάξσλ επηπέδσλ θαη, ζπλεπψο, ηελ ζηήξημε θάζε 

δείθηε ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα απηή (πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, Δεκνθξαηηθή ζρνιηθή δηνίθεζε, 2005, ζει. 

88): 

– Δπίπεδν 1 – ζεκαληηθή αδπλακία ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ή ζε φινπο ηνπο ηνκείο, 

– Δπίπεδν 2 – πεξηζζφηεξεο αδπλακίεο απφ δπλαηά ζεκεία,  

– Δπίπεδν 3 – πεξηζζφηεξα δπλαηά ζεκεία απφ αδπλακίεο,  

– Δπίπεδν 4 – δπλαηά ζεκεία ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ή ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη φρη ζεκαληηθέο αδπλακίεο. 

Έλαο πηζαλφο ηξφπνο γηα λα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ κηα ηέηνηα αλάιπζε είλαη κε ηε ρξήζε 

δηαγξακκάησλ πνπ δείρλνπλ ηε ζπλνιηθή απφδνζε ζηελ EDC/HRE, θαηαγξάθνληαο παξάιιεια ηνπο 

δηάθνξνπο δείθηεο. Απηφ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ παξάδεηγκα απφ έλα θαληαζηηθφ ζρνιείν: 

 

ηαλ πξνζπαζείηε λα θαηαιήμεηε ζε έλα ζπκπέξαζκα, απηφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηέζζεξηο βαζηθνχο 

ηνκείο ( (ibid., ζει. 91): 

– ηελ επίδνζε ηνπ ζρνιείνπ ζηελ EDC/HRE ζε γεληθέο γξακκέο,  

– ηε ζέζε ηνπ ζρνιείνπ ζε θάζε δείθηε πνηφηεηαο, 

– ηα πην επηηπρεκέλα θαη ηα πην αδχλακα ζηνηρεία ηεο EDC/HRE ζην ζρνιείν, 

– ηα πην θξίζηκα ζεκεία πνπ κπνξεί λα απεηινχλ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο EDC/HRE ζε έλα 

ζρνιείν. 

 
 
 



 

 

 
 
 

Μέξνο 3 

 

Δξγαιεία γηα ηε δηδαζθαιία  

θαη ηε κάζεζε ζρεηηθά κε ηε δεκνθξαηία  

θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

Κεθάιαην 1  

Δξγαιεηνζήθε γηα εθπαηδεπηηθνύο  

 

Κεθάιαην 2  

Δξγαιεηνζήθε γηα καζεηέο 
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ηελ EDC/HRE, φπσο γεληθά ζηε δηδαζθαιία, είλαη ζεκαληηθφ ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα αλαζηνράδεηαη  

ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη λα δηεπθξηλίδεη ηνπο ιφγνπο γηα ηηο επηινγέο πνπ πξέπεη αλαπφθεπθηα λα 

γίλνπλ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δνζνχλ. Δπηζπκεί λα γλσξίδεη, ηη ζα πξέπεη λα κάζνπλ νη 

καζεηέο ζηελ EDC/HRE; Αλ νη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ πψο λα ζπκκεηέρνπλ σο πνιίηεο ζηε 

δεκνθξαηηθή ηνπο θνηλφηεηα, ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο πνιηηηθήο αλάιπζεο θαη θξίζεο, φηαλ 

αζρνινχληαη κε πνιηηηθά πξνβιήκαηα θαη δεηήκαηα, ηθαλφηεηεο ζπκκεηνρήο ζηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ, θαζψο θαη έλα ξεπεξηφξην κεζνδνινγηθψλ δεμηνηήησλ. Απηφ είλαη δπλαηφ κφλν εάλ 

κπνξνχλ λα καζαίλνπλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη αλεμάξηεηα. Γηα λα γίλεη απηφ, ρξεηάδνληαη 

ππνζηήξημε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην επάγγεικα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Κάζε εηδηθφο ρξεζηκνπνηεί ηα 

εηδηθά εξγαιεία ηνπ. Δδψ, ινηπφλ, εηζάγνπκε κεξηθά γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη κεξηθά γηα ηνπο καζεηέο 

ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηδηαηηέξσο ηελ EDC/HRE. Κάλνπλ ην άηνκν αλεμάξηεην. Ζ αλεμαξηεζία είλαη 

απηνζθνπφο γηα θάζε αλζξψπηλν νλ.  
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Κεθάιαην 1 

Δξγαιεηνζήθε γηα εθπαηδεπηηθνύο 

1. Δηζαγσγή 

H EDC/HRE είλαη κηα μερσξηζηή κνξθή εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη σο ζηφρν λα εμνπιίζεη 

ηνπο λένπο ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ σο ελεξγνί πνιίηεο, θαη σο εθ ηνχηνπ ρξεζηκνπνηεί 

μερσξηζηέο κνξθέο κάζεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ επρέξεηα ζε απηέο ηηο κνξθέο κάζεζεο θαη 

λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο ζέζνπλ ζε εθαξκνγή ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. Πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο 

κνξθέο:   

– Δπαγσγηθή – παξνπζηάδνπλ ζηνπο καζεηέο ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα γηα λα επηιχζνπλ ή λα πάξνπλ 

κηα απφθαζε ζρεηηθά κε απηά, θαη ηνπο ελζαξξχλνπλ λα γεληθεχζνπλ κέζα απφ απηά – παξά λα 

μεθηλήζνπλ απφ αθεξεκέλεο έλλνηεο,  

– Δλεξγεηηθή - ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ κέζα απφ ηηο πξάμεηο, πάξα κέζα απφ φζα ηνπο 

ιέλε ή θεξχηηνπλ,  

– ρεηηθή – ζρεδηάδνπλ καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο γχξσ απφ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζηε δσή ηνπ 

ζρνιείνπ ή ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ηεο θνηλφηεηαο ή ηνπ επξχηεξνπ θφζκνπ,  

– πλεξγαηηθή - ρξεζηκνπνηνχλ νκαδηθή εξγαζία θαη ζπλεξγαηηθή κάζεζε,  

– Γηαδξαζηηθή – δηδάζθνπλ κέζσ ζπδήηεζεο θαη αληηπαξάζεζεο επηρεηξεκάησλ (debate),  

– Κξηηηθή – ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, δεηψληαο ηε γλψκε θαη ηηο 

απφςεηο ηνπο θαη βνεζψληαο ηνπο λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο,  

– πκκεηνρηθή - επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα ζπκβάινπλ ζηε δηθή ηνπο κάζεζε, γηα παξάδεηγκα, 

πξνηείλνληαο ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ή έξεπλα, ή κε ηελ αμηνιφγεζε ηφζν ηεο δηθήο ηνπο κάζεζεο φζν 

θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.  

Γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ζρεδίσλ, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε   

ησλ καζεηψλ. Μεξηθά απφ απηά είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ EDC/HRE. Χο εθ ηνχηνπ, ζα  

πεξηγξαθνχλ εδψ ζε κηα πνιχ πξαθηηθή κνξθή.   
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Δξγαιεηνζήθε γηα εθπαηδεπηηθνύο  
Δξγαιείν 1: Δξγαζηνθεληξηθή κάζεζε  

Πώο λα ππνζηεξίμεηε ηε κάζεζε αλαζέηνληαο εξγαζίεο 

Ζ δηαδξαζηηθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηδαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζε απηφ ην εγρεηξίδην. Οη ζηφρνη ηεο δηαδξαζηηθήο δηδαζθαιίαο είλαη νη 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο (δειαδή, ε ζθέςε θαη ε θαηαλφεζε), ε κάζεζε, θαη ε δξάζε. Κάζε ζηάδην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ησλ καζεκάησλ, ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο έρεη θξπκκέλν κεγάιν δπλακηθφ κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο.  

Ζ βαζηθή πξνζέγγηζε ηεο νξγαληθήο δηαζχλδεζεο ζθέςεο θαη δξάζεο έρεη επηπηψζεηο ζην ζχλνιν ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε ελεξγφο δηαρείξηζε ησλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ 

πεξηνξίδεηαη ζηα πξνθαηαξθηηθά ζηάδηα ηεο «πξαγκαηηθήο» κάζεζεο, ε νπνία, ζηε ζπλέρεηα, 

εθιακβάλεηαη σο θάηη πνπ πεξηιακβάλεη κφλν ην “κπαιφ” ησλ καζεηψλ. Αληίζεηα, ε δηαζχλδεζε κάζεζεο 

θαη δξάζεο κπνξεί λα δψζεη ζε φινπο ηνπο καζεηέο κηα ζαθή ηδέα σο πξνο ην γηαηί καζαίλνπλ 

πξάηηνληαο: έρνπλ κηα εξγαζία λα θάλνπλ, θαη απηφ απαηηεί πνιιέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. ε απηφ ην 

είδνο ηεο δηδαζθαιίαο, ν καζεηήο πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηηο καζεζηαθέο ηνπ αλάγθεο ζε θάζε λέα 

θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη. Οη καζεηέο ζα απαηηήζνπλ, επίζεο, νδεγίεο απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ζε απηφ 

ην ζηάδην, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη καζεηέο νξίδνπλ εξγαζίεο γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο, θαη φρη 

ην αληίζηξνθν. Ζ εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε παξάγεη ηδαληθνχο ζπλδπαζκνχο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο 

κάζεζεο θαη κάζεζεο κέζσ νδεγηψλ.   

ηελ εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε, νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, ηα νπνία επηζπκνχλ λα ιχζνπλ. 

Ζ κάζεζε δελ είλαη απηνζθνπφο, αιιά νδεγεί ζε θάηη ρξήζηκν θαη νπζηαζηηθφ. Οη καζεηέο καζαίλνπλ 

δηεξεπλψληαο ηξφπνπο γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο, αλαζέηνληαο ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηνλ/ζηελ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο ηηο εξγαζίεο πνπ αλνίγνπλ ηνλ δξφκν γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν ζρνιείν είλαη 

δσή - απηφ ην θχξην ζέκα ηεο EDC / HRE ηζρχεη επίζεο ζηελ εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε. Πνιιέο 

θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ζπλίζηαληαη ζηελ εμεχξεζε ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα. Ζ 

εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε πξνεηνηκάδεη ηνπο καζεηέο γηα ηε δσή δεκηνπξγψληαο θαηαζηάζεηο πξαγκαηηθήο 

δσήο σο καζεζηαθφ πιαίζην.  

Ζ εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε αθνινπζεί έλα κνηίβν πνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί ζε γεληθέο γξακκέο. Αλ ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ηεξήζεη απηφ ην κνηίβν, νη δπλαηφηεηεο κάζεζεο κέζσ δξάζεο, δειαδή, ε ελεξγεηηθή 

κάζεζε, ζα μεδηπισζνχλ ζρεδφλ απφ κφλεο ηνπο.  

ηνηρεία εξγαζηνθεληξηθήο κάζεζεο: 

Οη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ έλα δήηεκα πξνο επίιπζε (εξγαζία θαζνξηζκέλε 

είηε απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ είηε κέζα απφ έλα ζρνιηθφ βηβιίν).  

 

Οη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ηε δξάζε ηνπο. 

 

Οη καζεηέο εθαξκφδνπλ ην ζρέδην δξάζεο ηνπο. 

 

Οη καζεηέο αλαζηνράδνληαη ζρεηηθά κε ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη 

παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο καζεηέο λα βηψλνπλ ηηο αξρέο ηεο εξγαζηνθεληξηθήο κάζεζεο ζπρλά θαη ζε 



Δθπαηδεπόκαζηε θαη εθπαηδεύνπκε γηα ηε δεκνθξαηία 

 

134 

δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Μηα θαιή εξγαζία ε νπνία αλαδεηθλχεη πνιιά πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα 

επηιπζνχλ είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο παξαγσγηθνχ θαη ζπλαξπαζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο. 



Μέξνο 3 - Δξγαιεία γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζρεηηθά κε ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 
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Δξγαιεηνζήθε γηα εθπαηδεπηηθνύο  
Δξγαιείν 2: Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε  

Απηή ε κνξθή δηδαζθαιίαο δελ ζεκαίλεη απιά ην λα αθήλνπκε ηνπο καζεηέο λα δνπιέςνπλ ζε νκάδεο κε 

ηελ ειπίδα φηη ζα γίλεη κε θάπνην ηξφπν ε δνπιεηά. Απηφ πνπ ζεκαίλεη είλαη κηα δηαδηθαζία κάζεζεο, κε 

ζρήκα ή κνξθή, πνπ έρεη αλαηεζεί ζηελ πεξηνρή ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο νξαηήο 

γλσζηηθήο επηηπρίαο. Ζ έθθξαζε «νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε», σζηφζν, επηθεληξψλεηαη ζηελ επίδνζε 

ησλ καζεηψλ.  

Ζ ζαθήο θαηαλνκή ξφισλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επηηπρεκέλε δηδαζθαιία, ζχκθσλα κε ην νκαδνζπλεξγαηηθφ κνληέιν. ε απηφ, αλαηίζεληαη θαη 

δνπιεχνληαη επίζεκεο εξγαζίεο πνπ παξέρνπλ ην ίδην status κεηαμχ ησλ κειψλ, θαη απηφ νδεγεί έηζη ζε 

επηηπρή κάζεζε. Δίλαη, σζηφζν, ζαθέο φηη δελ είλαη θάζε εξγαζία θαηάιιειε γηα απηφ ην είδνο ηεο 

δηδαζθαιίαο. πλεπψο, δελ απνηειεί ζηφρν κηα πνισκέλε ζρέζε κεηαμχ ησλ νκαδνζπλεξγαηηθψλ 

κνξθψλ κάζεζεο θαη ηεο δαζθαινθεληξηθήο δηδαζθαιίαο. ε απηφ ην κνληέιν δηδαζθαιίαο, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο παίδεη έλαλ ζαθή θαη νπζηαζηηθφ ξφιν. Ζ επηηπρία ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, φπσο 

έρνπλ δείμεη πνιιέο ζπγθξίζεηο ηάμεσλ, εμαξηάηαη απφ βαζηθά ζηνηρεία. Ζ αθφινπζε δηαδηθαζία θαίλεηαη 

λα έρεη δνθηκαζηεί απφ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο:   

Οκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε: πώο λα νξγαλώζεηε κηα νκάδα 

1. Σα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαηαγξάθνληαη ζε αιθαβεηηθή ζεηξά. 

2. ε θάζε άηνκν ηεο νκάδαο αλαηίζεηαη έλαο απφ ηνπο αθφινπζνπο ξφινπο. 

πληνληζηήο: 

 

Απηφ ην άηνκν εμαζθαιίδεη φηη φια ηα κέιε θαηαλννχλ ηελ εξγαζία 

θαη είλαη, επίζεο, ν εθπξφζσπνο ηεο νκάδαο. 

Γεκνζηνγξάθνο: Απηφ ην άηνκν νξγαλψλεη ηελ παξνπζίαζε ή ην ηειηθφ πξντφλ. 

Γηαρεηξηζηήο πιηθψλ: 

 

Απηφ ην άηνκν εμαζθαιίδεη φηη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά είλαη 

δηαζέζηκα θαη δηαζθαιίδεη φηη ζην ηέινο φια έρνπλ θαζαξηζηεί. 

Τπεχζπλνο ζρεδηαζκνχ: 

 

 

 

Απηφ ην άηνκν εμαζθαιίδεη φηη ε νκάδα δηαρεηξίδεηαη ηνλ ρξφλν ηεο 

θαιά θαη ειέγρεη φηη ε νκάδα ηεξεί ην πξφγξακκά ηεο. Απηφ ην άηνκν 

εμαζθαιίδεη φηη ε νκάδα πξνγξακκαηίδεη ηελ πνξεία δξάζεο ηεο κε 

ινγηθφ ηξφπν θαηά ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο θαη πξνζαξκφδεη 

αλάινγα απηφ ην πξφγξακκα. 

Μεζνιαβεηήο: 
Απηφ ην πξφζσπν ιχλεη νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα κέζα ζηελ 

νκάδα. 

3. Καλφλεο: 

α) Μεξηθά κέιε ηεο νκάδαο έρνπλ εηδηθά θαζήθνληα / ξφινπο, αιιά θάζε άηνκν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

φιε δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο νκάδαο.  

β) Δάλ πξφθεηηαη λα ηεζεί κηα εξψηεζε είηε ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ είηε ζην καζεηή-εθπξφζσπν, ηφηε 

φιε ε νκάδα πξέπεη λα απνθαζίζεη πνηα ζα είλαη απηή ε εξψηεζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε νκάδα 

απνθαζίδεη ην δήηεκα ζπιινγηθά. Οη εθπξφζσπνη δελ απαληνχλ ζε αηνκηθέο εξσηήζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο νκαδηθήο δηαδηθαζίαο. 

γ) Κάζε νκάδα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνπζίαζε. Κάζε κέινο ηεο νκάδαο είλαη ππεχζπλν γηα ηπρφλ 

εξσηήζεηο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζπρλά κε ηε κέζνδν ηεο νκάδαο ιέλε φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρεη 
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λφεκα γηα ηνπο καζεηέο λα δηαηεξνχλ ηνπο ξφινπο ηνπο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ παξέρεη 

έλαλ νξηζκέλν βαζκφ αζθάιεηαο, επηηαρχλεη ηε κάζεζε, θαη βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηεο νκάδαο. 



Μέξνο 3 - Δξγαιεία γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζρεηηθά κε ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 
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Δξγαιεηνζήθε γηα εθπαηδεπηηθνύο  
Δξγαιείν 3: Πξνεδξεύνπκε ζε νινκέιεηα (ζπδήηεζε θαη θξηηηθή ζθέςε) ζηηο 

ηάμεηο EDC/HRE 

Δηζαγσγή 

Οη καζεηέο κνηξάδνληαη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο, θαζνδεγνχκελνη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηνπο. 

Απηφ είλαη φιν. Ζ ξχζκηζε είλαη απιή θαη απαηηεί κφλν έλαλ πίλαθα ή πίλαθα παξνπζηάζεσλ. Αιιά ην 

έξγν ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ είλαη απαηηεηηθφ. "Οη δηάινγνη ηνπ σθξάηε" ηνπ Πιάησλα ζεκαηνδνηνχλ ηελ 

καθξά παξάδνζε απηνχ ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ν σθξάηεο επηθεληξψζεθε ζηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ θαη ζηελ απνδφκεζε ςεπδψλ ή δνγκαηηθψλ απφςεψλ ηνπ. 

Πξνηείλνπκε έλαλ ξφιν πην θαηάιιειν γηα έλαλ/κία εθπαηδεπηηθφ ζηελ EDC/HRE -πην ππνζηεξηθηηθφ 

φπσο απηφλ ελφο πξνπνλεηή. Ζ πηπρή ηεο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ – νη καζεηέο καζαίλνπλ πψο λα 

ζθέθηνληαη θαη λα κνηξάδνληαη ηηο ζθέςεηο ηνπο - είλαη έλαο ζηφρνο ηφζν ζεκαληηθφο φζν θαη ην 

πεξηερφκελν.    

Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δηαδηθαζία ζθέςεο θαη δηαδξαζηηθήο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο ηνχο ππνζηεξίδεη. ε γεληθέο γξακκέο, ε ζθέςε είλαη ε πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κε ην αθεξεκέλν. Οη νινκέιεηεο εμαζθνχλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα ζθέθηνληαη. Ζ 

ζθέςε παίξλεη ρξφλν. Οη πξνζεθηηθνί καζεηέο είλαη ζπρλά αξγνί ζηνραζηέο.  

Μφλν ην ζρνιείν κπνξεί λα πξνζθέξεη θαζνδεγνχκελεο νινκέιεηεο σο κηα κνξθή κάζεζεο. πσο ε 

δηάιεμε ελφο θαζεγεηή, ε νινκέιεηα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί αθξηβψο ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή, πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ θάζε βηβιίν ή βίληεν. Οη θξηηηθνί έρνπλ δηθαίσο επηζεκάλεη ηελ θαηάρξεζε απηήο ηεο 

κνξθήο: εθαξκφδεηαη πνιχ ζπρλά, θαη γηα κεγάια δηαζηήκαηα· νη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ εξσηήζεηο γηα ηηο 

νπνίεο νη καζεηέο δελ ελδηαθέξνληαη θαη δελ κπνξνχλ λα απαληήζνπλ· νη εθπαηδεπηηθνί παίδνπλ έλα 

αθαηέξγαζην είδνο σθξαηηθνχ ξφινπ, αληηκεησπίδνληαο ηνπο καζεηέο σο θαηψηεξνπο νη νπνίνη 

αλακέλεηαη λα πξνζθέξνπλ σο απαληήζεηο απηά πνπ ζέιεη λα αθνχζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο.  

Αιιά αλ ρξεζηκνπνηεζεί πξνζεθηηθά, θαη κε έλαλ νξηζκέλν βαζκφ πξαθηηθήο, νη νινκέιεηεο απνηεινχλ 

κία απφ ηηο πην ηζρπξέο θαη επέιηθηεο, θαη κάιηζηα απαξαίηεηεο, κνξθέο κάζεζεο ζηελ EDC/HRE. Ο 

θαηάινγνο ειέγρνπ πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθεη ηηο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο, θαη δίλεη ζηνλ/ζηελ 

εθπαηδεπηηθφ κεξηθέο ζπκβνπιέο γηα ην ηη πξέπεη λα θάλεη θαη ηη λα απνθεχγεη. Σα Βηβιία II-V ζε απηή ηελ 

έθδνζε ηεο EDC/HRE πξνζθέξνπλ πνιιέο πεξηγξαθέο νινκειεηψλ κε ηνπο καζεηέο απφ ην Γεκνηηθφ 

έσο ην Λχθεην. Χο εθ ηνχηνπ, δελ πεξηιακβάλεηαη παξάδεηγκα ζε απηφ ην εξγαιείν.  

Ο ξόινο ησλ καζεηώλ 

Οη καζεηέο: 

– έξρνληαη ζηελ νινκέιεηα κε θάπνηα εκπεηξία – ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, θαη ελδηαθέξνληαη γηα ην ζέκα 

ππφ ζπδήηεζε,  

– γλσξίδνπλ φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπο είλαη εππξφζδεθηε, θαη φηη δελ δίλνληαη βαζκνί γηα "ιάζνο" ηδέεο ή 

πξνηάζεηο,  

– έρνπλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηνλ ρξφλν νκηιίαο, 

– έρνπλ δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο (παξάδεηγκα: "αξγνί ζηνραζηέο" - "γξήγνξνη νκηιεηέο"). 

Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο: 
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– επηθνηλσλεί κε ηελ ηάμε, θαη είλαη ηθαλφο θαη πξφζπκνο λα απηνζρεδηάζεη, αληηδξψληαο ζε φ, ηη ιέλε νη 

καζεηέο,  

– αληηιακβάλεηαη πιήξσο ην ζέκα θαη έρεη κηα ζαθή ηδέα γηα ην απνηέιεζκα ηεο νινκέιεηαο,  

– ειέγρεη, αιιά δελ θπξηαξρεί, ζηελ νινκέιεηα, παίξλνληαο έλα κηθξφ κεξίδην ηνπ ρξφλνπ νκηιίαο, 

– δίλεη ζηνπο καζεηέο επαξθή ρξφλν γηα λα ζθεθηνχλ, 

– αθνχεη ρσξίο λα θξαηά ζεκεηψζεηο,  

– αθνχεη ελεξγά, δηαηππψλνληαο κε ζαθήλεηα ηδέεο πνπ νη καζεηέο ππαηλίζζνληαη, 

– ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ, θαη απεπζχλεηαη ζε καζεηέο νη νπνίνη έρνπλ ηελ ηάζε λα 

κέλνπλ ζησπεινί,  

– ελεξγεί σο ρξνλνκέηξεο, ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο, ζπληνληζηήο ηεο δηαδηθαζίαο,  

– δίλεη δνκή ζηε ζπδήηεζε κε ηε ρξήζε ηνπ πίλαθα (θαηά πξνηίκεζε πίλαθα παξνπζηάζεσλ), 

πξνζθέξνληαο εηθφλεο, ζχκβνια, παξαδείγκαηα, πιεξνθνξίεο, έλλνηεο θαη πιαίζηα, 

– εληνπίδεη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη αληηδξά αλάινγα. Καζνδεγεί ηνπο καζεηέο γηα 

ζέκαηα πνπ δελ γλσξίδνπλ, θαη εμαζθαιίδεη φηη αζθείηαη θξηηηθή ζε επηρεηξήκαηα θαη γξακκέο ζθέςεο 

πνπ είλαη ιαλζαζκέλεο ή ειιηπείο, νη νπνίεο θαη απνδνκνχληαη απφ θάπνηνλ καζεηή ή ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ. 

Καηάιιεια ζέκαηα θαη πιαίζηα ζηελ EDC/HRE 

Καηάιιεια ζέκαηα πεξηιακβάλνπλ: 

– εξγαζία πάλσ ζε ζπλεηζθνξέο ησλ καζεηψλ (εξσηήζεηο, ζρφιηα, παξνπζηάζεηο, εξγαζία γηα ην ζπίηη, 

εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα), 

– εξγαζία πάλσ ζε ζπλεηζθνξέο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ (εξψηεζε, πξνηξνπή, εηθφλα, δηάιεμε), 

– εηζαγσγή κηαο λέαο έλλνηαο,  

– πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε κηαο εξγαζίαο αλάγλσζεο ή έξεπλαο,  

– πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε κίαο θάζεο κηαο εξγαζίαο- ή κάζεζεο βαζηζκέλεο ζε πξφβιεκα 

(απνινγηζκφο δξαζηεξηφηεηαο, αλαζηνραζκφο),  

– αλαηξνθνδφηεζε,  

– αλάπηπμε κηα ππφζεζεο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  

Μαζεζηαθό δπλακηθό 

Οη καζεηέο: 

– δεκηνπξγνχλ ην πιαίζην γηα κηα θαηλνχξγηα έλλνηα πνπ παξαδίδεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο κε δηδαζθαιία 

(θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε), 

– βηψλνπλ πσο επηηειείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζθέςεο  – θάλνληαο εξσηήζεηο, εμεηάδνληαο πξνζεθηηθά ηηο 

απαληήζεηο, ζπλδένληαο ην ζπγθεθξηκέλν κε ην αθεξεκέλν θαη αληίζηξνθα (αλάπηπμε ηθαλφηεηαο 

κέζσ επίδεημεο αλαιπηηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο), 

– κνηξάδνληαη ηα θξηηήξηά ηνπο γηα ηελ έθθξαζε θξίζεο θαη αλαζηνράδνληαη ηνπο ιφγνπο γηα ηελ επηινγή 



Μέξνο 3 - Δξγαιεία γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζρεηηθά κε ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 
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ησλ θξηηεξίσλ ηνπο (ηθαλφηεηα θξίζεο ή δηαδξαζηηθή θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε),  

– βηψλνπλ ηελ ηάμε ηνπο σο κηθξν-θνηλφηεηα κάζεζεο ζηελ νπνία ελζαξξχλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ 

(κάζεζε κέζσ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ), 

– αληηκεησπίδνληαη σο εκπεηξνγλψκνλεο (ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο), 

– θξίλνπλ, αθνχ εμεηάζνπλ ακθηιεγφκελεο απφςεηο γηα έλα πνιηηηθφ δήηεκα (πξνζνκνίσζε ηεο ιήςεο 

πνιηηηθψλ απνθάζεσλ).  

Πξνεηνηκαζία 

Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ελφο ζέκαηνο: 

– Οη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ην ζέκα (ζπλδέζεηο κε ηελ εκπεηξία ησλ 

καζεηψλ). 

– Οη καζεηέο βιέπνπλ γηαηί ην ζέκα αμίδεη λα ζπδεηεζεί (ζπλάθεηα, πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ). 

– Αληηπαξάζεζε: ην ζέκα δεκηνπξγεί έλα πξφβιεκα θαη επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη κηα πξνζσπηθή άπνςε, αιιά δελ θαηέρεη "ηε ζσζηή ιχζε." 

– Ο/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη έλα πιέγκα ηδεψλ θαη κεζφδσλ θαηά λνπ πνπ ηνπ επηηξέπεη λα πξνβιέπεη ηα 

πεξηζζφηεξα απφ φζα νη καζεηέο είλαη πηζαλφ λα πνπλ, θαη λα ελζσκαηψλεη ηηο ηδέεο ηνπο ζε έλα 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην (γηα παξάδεηγκα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα, ηα θξηηήξηα ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζπγθεθξηκέλν θαη αθεξεκέλν, ζπκθέξνληα θαη 

ζπκβηβαζκφο).  

– Αλ ε ζπδήηεζε δελ μεθηλά κε ζπλεηζθνξά ησλ καζεηψλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζθέθηεηαη έλαλ ηξφπν 

εθθίλεζήο ηεο (κηα εξψηεζε ή κηα πξνηξνπή, γηα παξάδεηγκα). 

– Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζπληάζζεη ηελ πεξίιεςε ηεο νινκέιεηαο - γηα παξάδεηγκα έλα δηάγξακκα κε κηα 

θαηλνχξγηα έλλνηα, κηα ζέζε ή κηα ζεηξά απφ ιέμεηο-θιεηδηά πνπ νη καζεηέο ζηε ζπλέρεηα 

επεμεξγάδνληαη ζε έλα θείκελν σο εξγαζία.  

Μεξηθά “πξάμηε” 

– ηαλ θάλεηε κηα πξνηξνπή ή κηα εξψηεζε, δψζηε ζηνπο καζεηέο ζαο ρξφλν γηα λα ζθεθηνχλ - 

πεξηκέλεηε γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα. ηε ζπλέρεηα, δψζηε ην ιφγν ζε πνιινχο καζεηέο δηαδνρηθά.  

– Παξαιιαγέο (απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν, αιιά βειηηψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνηφηεηα ησλ 

ζπλεηζθνξψλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ): φηαλ θάλεηε κηα πξνηξνπή ή κηα εξψηεζε: 

→ δψζηε ζηνπο καζεηέο ζαο ρξφλν λα θαηαγξάςνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, θαη κεηά δψζηε ηνπο ηνλ ιφγν. Οη 

καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο, ή ζπιιέγνπλ ηηο γξαπηέο ηδέεο ηνπο ζην πάησκα ή ζε κηα 

αθίζα θαη ηηο νκαδνπνηνχλ, 

→ αθήζηε ηνπο καζεηέο ζαο λα κνηξαζηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε δεπγάξηα, θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο.  

– Βαζηθφο θαλφλαο: «Μία ζπλεηζθνξά ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ - πνιιέο απαληήζεηο ηνπ καζεηή». Απφ ηελ 

άπνςε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ, απηφ κπνξεί ήδε λα απνηειέζεη κηα πιήξε νινκέιεηα, πνπ 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ πεξίιεςε ή ην ζπκπέξαζκα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ.  

– Βεβαησζείηε φηη νη καζεηέο ζαο θάζνληαη ζε ηεηξάγσλν ή θχθιν, επηηξέπνληαο ζε φινπο λα 

απεπζχλνληαη θαη λα βιέπνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ.  
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– Βεβαησζείηε φηη νη καζεηέο κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ. Δλζαξξχλεηέ ηνπο λα 

εμεγήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη θάζε φξν πνπ άιινη καζεηέο δελ γλσξίδνπλ.  

 

Μεξηθά “κελ θάλεηε” 

Απνθχγεηε: 

– λα θάλεηε εξσηήζεηο ηχπνπ "λαη/φρη". Θα πξέπεη λα θάλεηε ηελ επφκελε εξψηεζε ακέζσο κεηά.  

Πξνηηκήζηε αλνηρηέο εξσηήζεηο ή πξνηξνπέο. Οη εξσηήζεηο γηα πεξαηηέξσ παξαθνινχζεζε κπνξνχλ 

κεηά λα είλαη  «ζθηρηέο» θαη πην ζπγθεθξηκέλεο,  

– λα παξαζχξεζηε ζε κηα ζπδήηεζε κε έλαλ ή δχν καζεηέο. Αλη‟ απηνχ, απεπζχλεηε ηηο εξσηήζεηο ηνπο 

ζε φιε ηελ ηάμε,  

– λα παξακεξίδεηε ή λα αγλνείηε δειψζεηο καζεηψλ πνπ ζαο πηάλνπλ απξνεηνίκαζηνπο. Μπνξεί λα 

είλαη νη πην ελδηαθέξνπζεο! Κη εδψ, πάιη εκπιέμηε φιε ηελ ηάμε, 

– λα ζρνιηάδεηε θάζε δήισζε ησλ καζεηψλ κε ηελ νπνία ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε. Καιχηεξα, δψζηε 

έλα έλαπζκα πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηα δπλαηά ζεκεία ή ηηο αδπλακίεο ζηα 

επηρεηξήκαηά ηνπο, 

– λα πεξηνξίδεηε ηνλ ξφιν ζαο ζην δίλεηε ηνλ ιφγν ζηνπο καζεηέο κε ηε ζεηξά πνπ ζεθψλνπλ ην ρέξη 

ηνπο. Αξθεηά ζπρλά, νη καζεηέο ζα ζίγνπλ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ελφο ζέκαηνο ή θαη επηκέξνπο 

ζέκαηα, θαη ε ζπδήηεζε κπνξεί λα νδεγεζεί ζε ζχγρπζε ή ράνο. Χο εθ ηνχηνπ, αλαιάβεηε ηελ 

πξσηνβνπιία θαη απνθαζίζηε ή πξνηείλεηε ζε πνην ζέκα ζα επηθεληξσζείηε αξρηθά. Σνλίζηε ην 

δίιεκκα φηη ν ρξφλνο θαη ε ζπγθέληξσζε είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα γηα λα ζπδεηεζνχλ ηα πάληα αλ νη 

καζεηέο ακθηζβεηνχλ ηελ αλάγθε λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα.  

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο σο απηνζρεδηαζηήο – νη καζεηέο ππξνδνηνύλ κηα ζπδήηεζε 

Μέρξη ηψξα έρνπκε εμεηάζεη ηηο νινκέιεηεο πνπ ν/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηνλ ζρεδηαζκφ 

ελφο καζήκαηνο EDC/HRE. Χζηφζν, νη καζεηέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ κηα ζπδήηεζε απζφξκεηα, ζπρλά 

κε κηα παξαηήξεζε ή έλα ζρφιην πνπ ππξνδνηεί κηα αληηπαξάζεζε. Αλ ν ρξφλνο ην επηηξέπεη, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δψζεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα πξνρσξήζνπλ. Οη καζεζηαθέο ηνπο 

αλάγθεο είλαη εκθαλείο - φινη, ή ηνπιάρηζηνλ θάπνηνη απφ απηνχο, ελδηαθέξνληαη γηα έλα ζέκα.  

Παξαδείγκαηα: 

– «ην ηέινο, κπνξείο λα βαζίδεζαη κφλν ζηελ νηθνγέλεηά ζνπ». 

– «Ννκίδσ φηη γηα κεξηθνχο αλζξψπνπο ε ζαλαηηθή πνηλή ζα ήηαλ κηα θαιή ηδέα». 

– «Ση ζπκβαίλεη κε ηνπο πνιηηηθνχο πνπ παξαβηάδνπλ ηηο πξνεθινγηθέο ππνζρέζεηο ηνπο;» 

– Έλαο καζεηήο αλαθέξεηαη ζε έλα ηξέρνλ δήηεκα απφ ηνλ εκεξήζην ηχπν. 

ε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε, νη καζεηέο αλαζέηνπλ ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ κηα εξγαζία. Θα πξέπεη λα 

ζπληνλίζεη κηα ζπδήηεζε ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηνηκαζία, κνλάρα κε απηνζρεδηαζκφ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

δελ ρξεηάδεηαη λα θνβνχληαη κηα ηέηνηα θαηάζηαζε. πλήζσο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα έρεη κηα εηθφλα ηνπ 

ζέκαηνο, θαη νη ηξφπνη αιιειεπίδξαζεο είλαη νη ίδηνη, φπσο θαη ζε θάζε νινκέιεηα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε 

έλα ζρέδην καζήκαηνο. Παξφκνηεο θαηαζηάζεηο πξνθχπηνπλ φηαλ νη καζεηέο δεηνχλ απφ ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ λα δψζεη κηα εμήγεζε απξνεηνίκαζηνο/-ε («ηη ζεκαίλεη δεκνθξαηία;»).  

Αθνινπζνχλ κεξηθέο ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα αληηδξάζεηε ζε απζφξκεηεο ζπδεηήζεηο: 

– Εεηήζηε απφ ηνλ καζεηή (ηνπο καζεηέο) πνπ μεθίλεζε ηε ζπδήηεζε λα εμεγήζεη ην ζέκα ζηελ ηάμε. 
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Απηφ δίλεη ζε φινπο ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ, θαη ζαο δίλεη επίζεο ρξφλν λα ζθεθηείηε. 

– Απνζαθελίζηε πφζν ρξφλν ζέιεηε λα δηαζέζεηε. Απνθαζίζηε πψο ζα ζπλερίζεηε κε ην ζέκα (-ηα) θαη 

ην κάζεκα κεηά ηε ζπδήηεζε.  

– ηαλ αθνχηε ηνπο καζεηέο ζαο, έρεηε ηνλ λνπ ζαο ζε απηά πνπ γλσξίδνπλ, θη έρνπλ ή δελ έρνπλ 

θαηαλνήζεη. 

– Πάξηε ηελ πξσηνβνπιία λα δψζεηε κηα πεξίιεςε ή ην ζπκπέξαζκα ηεο ζπδήηεζεο. Απηφ κπνξεί λα 

κελ είλαη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο κε θάηη πνπ είραηε ηνλ ρξφλν λα πξνεηνηκάζεηε εθ ησλ πξνηέξσλ, αιιά 

ρξεζηκεχεη ζηνπο καζεηέο θαιχηεξα απφ φ, ηη αλ ηειεηψζεη κηα ζπδήηεζε ρσξίο ηνπιάρηζηνλ κηα απιή 

δήισζε ζρεηηθά κε ην γηαηί έγηλε θαη ζε ηη νδήγεζε. 

– Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα ην νξίζεηε απηφ σο εξγαζία γηα ηνπο καζεηέο ζαο γηα πεξαηηέξσ 

παξαθνινχζεζε, αιιά κφλν αλ έρεηε κηα ιχζε ζην κπαιφ ζαο. 
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Δξγαιεηνζήθε γηα εθπαηδεπηηθνύο  
Δξγαιείν 4: Σπλέληεπμε κε έλαλ εηδηθό - πώο ζπιιέγνπκε πιεξνθνξίεο 

ηελ EDC/HRE ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο φπνπ νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο 

παίξλνληαο ζπλεληεχμεηο απφ άηνκα εθηφο ηάμεο.  

Οη ζπλεληεχμεηο απηέο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζα ζηελ ηάμε, ή ε φιε ηάμε ή κία νκάδα 

καζεηψλ κπνξνχλ λα ηηο πξαγκαηνπνηήζνπλ εθηφο.  

Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη κπνξεί λα είλαη εκπεηξνγλψκνλεο κε ηελ απζηεξή έλλνηα ηεο ιέμεο, φπσο έλα 

κέινο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή ηεο εζληθήο βνπιήο, έλαο εθπξφζσπνο θάπνηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ή έλαο επηζηήκνλαο. Αιιά νη ζπλεληεπμηαδφκελνη κπνξνχλ, επίζεο, λα είλαη άηνκα πνπ 

έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ππφβαζξν θνηλσληθήο ή επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, φπσο έλαο εξγάηεο, κηα 

αλχπαληξε κεηέξα, έλαο κεηαλάζηεο ή θάπνηνο άλεξγνο.   

Δδψ δελ ζα αζρνιεζνχκε κε ην πνηνο ζα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε ηνλ εηδηθφ. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, απηφ ζα ην θάλεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο. Αιιά θπζηθά κπνξεί λα αλαηεζεί σο εξγαζία ζηνπο 

καζεηέο, εηδηθά ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Θα εζηηάζνπκε πεξηζζφηεξν ζην πψο κπνξνχλ νη 

καζεηέο λα πξνεηνηκάζνπλ θαη πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε ζπλέληεπμε.  

αθψο, ζα πξέπεη λα απνθχγνπκε έλα ζελάξην ζην νπνίν ν/ε εθπαηδεπηηθφο ή κηα κηθξή νκάδα καζεηψλ 

παίξλνπλ ζπλέληεπμε απφ έλαλ εηδηθφ, κε ηελ ππφινηπε ηάμε λα παξαθνινπζεί ρσξίο λα θαηαιαβαίλεη γηα 

πνην ιφγν γίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο. Μηα ζπλέληεπμε απαηηεί ηθαλφηεηεο νη νπνίεο είλαη ρξήζηκεο 

γηα θάζε είδνο εξγαζίαο project, κειέηεο πεδίνπ ή πην πξνεγκέλε εξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηήκεο ή 

ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. 

Έλα «πξφηππν» κνληέιν δηαδηθαζίαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία κηαο ζπλέληεπμεο κε έλαλ εηδηθφ πεξηιακβάλεη 

ηα αθφινπζα βήκαηα: 

1. Οη καζεηέο εληνπίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ αμίδεη πην ιεπηνκεξή κειέηε. 

2. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη λα πάξνπλ νη καζεηέο κηα ζπλέληεπμε απφ έλαλ εηδηθφ. ηε ζπλέρεηα, 

έξρεηαη ζε επηθνηλσλία κε απηφλ/ήλ θαη θαλνλίδεη κηα εκεξνκελία γηα ηε ζπλέληεπμε, είηε ζηε ζρνιηθή 

αίζνπζα είηε ζε έλα ρψξν εθηφο ζρνιείνπ.  

3. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηνπο καζεηέο πνην ζα είλαη ην έξγν ηνπο: ζηνλ δηαζέζηκν ρξφλν γηα ηε 

ζπλέληεπμε (45-90 ιεπηά), νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζέζνπλ νξηζκέλεο εξσηήζεηο-θιεηδηά. Καζψο ζα 

ρξεηαζηεί ρξφλνο γηα λα απαληεζεί θαζεκία απφ απηέο ηηο βαζηθέο εξσηήζεηο, θαη νη απαληήζεηο ζα 

ππξνδνηήζνπλ πεξαηηέξσ εξσηήζεηο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπλ ζε πνηα εξσηήκαηα θαη 

δεηήκαηα ζα εζηηάζνπλ. Οη καζεηέο ζα ζρεκαηίζνπλ νκάδεο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο ζα είλαη 

ππεχζπλε γηα κία βαζηθή εξψηεζε. Κάζε νκάδα ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ζπγθεθξηκέλν ρξφλν (10-15 

ιεπηά) γηα λα πάξεη ζπλέληεπμε απφ ηνπο εηδηθνχο. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ απηφ ην πιαίζην θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ, νπφηε ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα απαληήζεη 

ζε νπνηαδήπνηε εξψηεζε κε ππνκνλή θαη πξνζνρή.  

4. ηελ νινκέιεηα, νη καζεηέο  ζπκκεηέρνπλ ζε "ηδενθαηαηγίδα." Καηαγξάθνπλ ζε θάξηεο ή θχιια 

ραξηηνχ φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ θαη ζα ήζειαλ λα ζέζνπλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

κηα θαηλνχξγηα θάξηα γηα θάζε εξψηεζε. Γηα λα απνθεπρζεί ε ζπαηάιε ρξφλνπ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ θαξηψλ ζε δχν ή ηξεηο γηα θάζε καζεηή. Μεηά απφ πέληε έσο 

νρηψ ιεπηά, νη εξσηήζεηο απηέο ζπιιέγνληαη ζηνλ πίλαθα ή ηνλ πίλαθα ζεκηλαξίνπ, κε ηνπο καζεηέο 

λα έξρνληαη κπξνζηά θαη λα παξνπζηάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. 

5. Οη εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην ζέκα νκαδνπνηνχληαη θάησ απφ κηα εξψηεζε-θιεηδί. ηε 

ζπλέρεηα, νη καζεηέο απνθαζίδνπλ πνηεο βαζηθέο εξσηήζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέληεπμε θαη 

κε πνηα ζεηξά ζα ηεζνχλ. ε κηα ζπλέληεπμε 60 ιεπηψλ, δελ ζα πξέπεη λα ηεζνχλ παξαπάλσ απφ 

ηέζζεξηο βαζηθέο εξσηήζεηο. Καηά θαλφλα, ε πξψηε ζα πξέπεη λα αθνξά ηνλ ίδην ηνλ εηδηθφ  ψζηε λα 
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έρνπλ νη καζεηέο κηα ηδέα ζε πνηνλ κηινχλ. Σα ηειεπηαία δέθα ιεπηά ζα πξέπεη λα αθηεξψλνληαη ζε 

αλνηρηή ζπδήηεζε ή ζπκπιεξσκαηηθέο εξσηήζεηο απφ κεκνλσκέλνπο καζεηέο.  

6. Οη καζεηέο κπαίλνπλ ζηηο νκάδεο. Παίξλνπλ ηηο θάξηεο κε ηηο πξνηεηλφκελεο εξσηήζεηο απφ ηνλ 

πίλαθα ή ηνλ πίλαθα ζεκηλαξίνπ, θαη απνθαζίδνπλ αλ ζα ηηο ζπκπεξηιάβνπλ ζηε ζπλέληεπμε. 

8. Αλ νη καζεηέο δελ έρνπλ θαζφινπ εκπεηξία ζε ζπλεληεχμεηο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δψζεη 

ζχληνκεο νδεγίεο γηα ηε βαζηθή ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο. Ζ πξψηε εξψηεζε ζα πξέπεη λα είλαη  

επξένο πεδίνπ, επηηξέπνληαο ζηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν λα δψζεη πνιιέο πιεξνθνξίεο θαη ιέμεηο-

θιεηδηά. Οη καζεηέο κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα ζέζνπλ πεξαηηέξσ, πην ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο. 

Γεληθά, ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη θιεηζηέο εξσηήζεηο, θαζψο κηα θαηλνχξγηα εξψηεζε πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη ακέζσο κεηά. Οη καζεηέο ζα πξέπεη επίζεο λα εμαζθαιίζνπλ πσο δελ ζα αλακείμνπλ 

ηε ζπλέληεπμε κε ζπδήηεζε («Γελ ζπκθσλείηε καδί κνπ πσο…;»).  

9. ην ηέινο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηέζζεξηο κε έμη εξσηήζεηο ηηο νπνίεο έρνπλ βάιεη κε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο. Γηα λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε, ε ηάμε κπνξεί λα θάλεη πξφβα ηε ζπλέληεπμε 

κε έλα παηρλίδη ξφισλ, κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ζηνλ ξφιν ηνπ εηδηθνχ.  

10. Δίλαη ζεκαληηθφ λα απνζαθεληζηνχλ νη ξφινη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο. Πνηνο ζα ζέζεη πνηα εξψηεζε; Πνηνο ζα θαηαγξάςεη ηηο απαληήζεηο; Πνηνο ζα 

αληηθαηαζηήζεη θάπνην κέινο ηεο νκάδαο πνπ ζα απνπζηάζεη ηελ εκέξα ηεο ζπλέληεπμεο; Απηνί πνπ 

ζα πάξνπλ ηε ζπλέληεπμε ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ βιεκκαηηθή επαθή κε ηνλ 

ζπλεληεπμηαδφκελν, νπφηε ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ έλαλ ή δχν καζεηέο πνπ ζα θξαηάλε 

ζεκεηψζεηο (βι. ην ππφδεηγκα εξσηεκαηνινγίνπ παξαθάησ). Γελ ελδείθλπηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

καγλεηφθσλν, θαζψο ε απνκαγλεηνθψλεζε είλαη πνιχ ρξνλνβφξα γηα ηνπο καζεηέο.  Δίλαη 

πξνηηκφηεξν λα επηθεληξσζνχλ ζηα απαξαίηεηα θαη λα απνδψζνπλ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο ζε πιήξεο 

θείκελν απφ κλήκεο ακέζσο κεηά ηε ζπλέληεπμε. 

11. Μεηά ηε ζπλέληεπμε, νη νκάδεο δίλνπλ αλαθνξά ζηελ ηάμε, πξνθνξηθά θαη/ή γξαπηά. Αλάινγα κε ηα 

δηαζέζηκα κέζα, απηφ κπνξεί λα γίλεη κε θπιιάδην, εθεκεξίδα ηνίρνπ, ή ειεθηξνληθφ έγγξαθν.  Σψξα 

είλαη ν θαηάιιεινο ρξφλνο λα γίλεη αλαθνξά ζην πιαίζην πνπ έδσζε ηελ αθνξκή γηα ηε ζπλέληεπμε. 

πιιέμακε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκαζηαλ; Ση κάζακε; Πνηεο θαηλνχξγηεο εξσηήζεηο 

πξνέθπςαλ;  

12. Οη καζεηέο ζα πξέπεη επίζεο λα επαλαζεσξήζνπλ ηε δηαδηθαζία θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απέθηεζαλ, 

θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ. Απηφ ζα δψζεη ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ ζεκαληηθή 

αλαηξνθνδφηεζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ κειινληηθψλ εξγαζηψλ. 

Φπιιάδην ζρεδηαζκνύ γηα κηα νκάδα ζπλέληεπμεο 

Σπλέληεπμε κε: 

Ηκεξνκελία: Τνπνζεζία: 

Γηαζέζηκνο ρξφλνο αλά νκάδα: ιεπηά. 

Οκάδα #  Θέκα: 

Μέιε ηεο νκάδαο: 
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No. 
 

Βαζηθή εξώηεζε 
 

Υπεύζπλνο 
ζπλέληεπμεο 

Υπεύζπλνο 
ζεκεηώζεσλ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    



Μέξνο 3 - Δξγαιεία γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζρεηηθά κε ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

 

 

145 

Δξγαιεηνζήθε γηα εθπαηδεπηηθνύο  
Δξγαιείν 5: Καζνξηζκόο δηδαθηηθώλ ζηόρσλ βαζηζκέλσλ ζηηο ηθαλόηεηεο47 

 

 

1. Πξφηππν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (κφλν έλα): 

 

 

 

 

 

2. Παξαθαιψ απαληήζηε ηελ αθφινπζε εξψηεζε: 

Ση είλαη ζε ζέζε λα θάλεη έλαο καζεηήο φηαλ έρεη απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεηε ζην κπαιφ ζαο;  

Πεξηγξαθή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Παξαθαιψ πεξηγξάςηε πνην είλαη ην ειάρηζην πνπ ζα πξέπεη έλαο καζεηήο λα είλαη ηθαλφο λα 

θάλεη, θαη ζηε ζπλέρεηα ζθεθηείηε πην πξνρσξεκέλα επίπεδα απφδνζεο. 

 

 

Αθνχ νη καζεηέο κνπ έρνπλ ιάβεη κέξνο ζηηο ηάμεηο EDC/HRE γηα ... απνηεινχκελεο απφ x καζήκαηα… 

… ην ειάρηζην πνπ πεξηκέλσ 

απφ θάζε καζεηή είλαη πσο 

είλαη ηθαλφο λα … 

… απηφ πνπ ζα ήζεια λα είλαη νη 

καζεηέο κνπ ζε ζέζε λα 

θάλνπλ... 

… πξαγκαηηθά ειπίδσ πσο νη 

καζεηέο κνπ ζα είλαη ζε ζέζε 

λα ... 

“Διάρηζην επίπεδν” (απνδεθηφ) 

 

 

“Καλνληθφ επίπεδν” 

(ηθαλνπνηεηηθφ) 

 

“Πξνρσξεκέλν επίπεδν” (θαιφ) 

 

 

   

                                                      
47. Βι. ην θεθάιαην ζε απηφ ην βηβιίν γηα ηηο ηθαλφηεηεο ζηελ EDC/HRE. Απηφ ην εξγαιείν βαζίδεηαη ζηνλ Ziener G (2008), 

Bildungsstandards in der Praxis. Kompetenzorientiert unterrichten (2nd edn), Seelze-Velber, ζει. 56. 



Δθπαηδεπόκαζηε θαη εθπαηδεύνπκε γηα ηε δεκνθξαηία 

 

146 

4. Πξψηα βήκαηα γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ηάμεσλ EDC/HRE 

ηφρνο πλεηζθνξά απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ 

Γξαζηεξηφηεηεο θαη εξγαζίεο 

ησλ καζεηψλ 
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Κεθάιαην 2 

Δξγαιεηνζήθε γηα καζεηέο 

1. Δηζαγσγή 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ηάμεηο EDC/HRE κπνξεί λα είλαη ηέιεηνη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. κσο, παξά ηελ θαιή πξνεηνηκαζία έλα κάζεκα κπνξεί λα πάεη ζηξαβά 

αλ μεράζνπλ λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζε νξηζκέλεο ηερληθέο. Απηφ κπνξεί λα 

ζπκβεί ζηνπο θαιχηεξνπο θαη πην έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο. Έλα κάζεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά 

κφλν αλ νη καζεηέο έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ξεπεξηφξην κεζφδσλ θαη μέξνπλ πψο λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ.   

Απφ ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα γηα εθπαηδεπηηθνχο ηεο EDC/HRE ζε φιε 

ηελ Δπξψπε, απνθαζίζακε λα ζπκπεξηιάβνπκε απηή ηελ εξγαιεηνζήθε ζε απηφ ην βηβιίν. Απηφ ην 

ζχλνιν νδεγηψλ, ηα θχιια εξγαζίαο, ηα κέζα θαη νη ιίζηεο ειέγρνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κηα 

βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία νη καζεηέο έρνπλ πξφζβαζε φηαλ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ή ηερληθή.  

Δίλαη θαζήθνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα εμεγήζεη πφηε θαη πψο ζα ρξεζηκνπνηείηαη πνην εξγαιείν. Καη ζα 

είλαη, επίζεο, θαζήθνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα απνθαζίζεη πφηε ζα παξνπζηάζεη πνην εξγαιείν ζηνπο 

καζεηέο, αλ ε εξγαιεηνζήθε είλαη έλα ζηαζεξφ κέζν πνπ εθηίζεηαη ζηελ ηάμε, εχθνια πξνζβάζηκν αλά 

πάζα ζηηγκή, ή αλ ε εξγαιεηνζήθε κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο εξγαζίεο ζην ζπίηη.   

Σν παξαθάησ ζχλνιν εξγαιείσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζε κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθά 

πξάγκαηα, φπσο: 

– πψο λα ζπγθεληξψζνπλ θαη λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο , 

– πψο λα ηαμηλνκήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηνπο , 

– πψο λα παξάγνπλ δεκηνπξγηθφ έξγν, 

– πψο λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, 

– πψο λα ζπλεξγαζηνχλ κε άιινπο καζεηέο 

Κάζε εξγαιείν αξρίδεη ζε μερσξηζηή ζειίδα. Μπνξεί λα δηαβαζηεί αηνκηθά απφ ηνπο καζεηέο ή - αλ ην 

απνθαζίζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο  - ζε δεπγάξηα ή κηθξέο νκάδεο.   
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Δξγαιεηνζήθε γηα καζεηέο 
Δξγαιείν 1: Φύιιν εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο γηα λα ζρεδηάζνπλ ηα 

πξνγξάκκαηα κάζεζήο ηνπο 

– Θέησ γηα ηνλ εαπηφ κνπ ηνλ αθφινπζν ζηφρν – γηα ην επφκελν θεθάιαην/ελφηεηα/γηα ζήκεξα, θ.ιπ.: … 

– ήκεξα ζα θάλσ ηηο επφκελεο εξγαζίεο: … 

– Δλδηαθέξνκαη ηδηαίηεξα γηα: … 

– Γπζθνιεχνκαη ηδηαίηεξα ζε: … 

– Έρσ θάλεη ην εμήο πιάλν:… (Ση ζα θάλσ πξψηα; Ση ζα θάλσ κεηά απφ απηφ; Πνχ ζα κάζσ; Πφηε ζα 

θάλσ δηάιεηκκα; Πφηε ζα ηειεηψζσ ηε δνπιεηά κνπ;) 

– Θα ζπδεηήζσ ιεπηνκεξψο ην πξφγξακκά κνπ κε ηνλ/ηελ: … 

– Θα είκαη ηθαλνπνηεκέλνο κε φζα έκαζα κνπ αλ πεηχρσ ζην εμήο: … 

– Θα θξνληίζσ λα έρσ ηα αθφινπζα πιηθά κάζεζεο: … 

– Γηα λα δηαζθαιίζσ φηη κπνξψ λα δνπιέςσ αλελφριεηνο, ζα ιάβσ ηα αθφινπζα κέηξα: … 

– Γηα λα βειηηψζσ ηε κάζεζή κνπ, ζα δεηήζσ ππνζηήξημε απφ ηα παξαθάησ παηδηά: … 

– ηαλ θνπξαζηψ, ζα πάξσ δπλάκεηο κε … 

– Αλ δελ απνιακβάλσ ηε κάζεζε πιένλ, ζα … 
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Δξγαιεηνζήθε γηα καζεηέο 
Δξγαιείν 2: Φύιιν εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο γηα λα αλαζηνραζηνύλ πάλσ ζηε 

κάζεζή ηνπο 

– Πνηεο ήηαλ νη πξψηεο καζεζηαθέο κνπ δξαζηεξηφηεηεο;  

– Πνηα ήηαλ ηα επφκελα βήκαηα ζηε κάζεζή κνπ;  

– Πφηε επέηξεςα ζηνλ εαπηφ κνπ λα θάλεη δηάιεηκκα; 

– Πφζν θαηξφ έκαζα κφλνο κνπ; 

– Πφζν θαηξφ έκαζα καδί κε έλα άιιν παηδί;  

– Πφηε έκαζα κέζα ζε νκάδα; 

– Έκαζα θαιά ζηελ νκάδα; 

– Πξαγκαηνπνίεζα ηηο καζεζηαθέο κνπ δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην πξφγξακκά κνπ; 

– Μπνξνχζα λα ζπγθεληξσζψ ζηε δνπιεηά κνπ ρσξίο λα κε ελνρινχλ; Απνζπάζηεθε ε πξνζνρή 

κνπ θάπνηα ζηηγκή; Πξέπεη λα βειηησζεί ε πξνζνρή κνπ;  

– Γηαζθάιηζα πσο έκαζα θαιά;  

– Βαξέζεθα θαζψο κάζαηλα; 

– Έκαζα κε επραξίζηεζε; 

– Πφηε απφιαπζα ηε κάζεζε; 

– Ήκνπλα ζίγνπξνο, ελψ κάζαηλα, φηη ζα είκαη επηηπρήο; (Μαζαίλνληαο κε απηνπεπνίζεζε) 

– Πψο ελδηαθέξζεθα γηα ην αληηθείκελν θαη έθηαζα λα απνιακβάλσ ηε κάζεζε; 

– Πνηεο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη ηερληθέο εθάξκνζα; 

– Έκαζα θαιά; Ση έθαλα θαιά, ηη έθαλα άζρεκα; 

– Ση ήηαλ δχζθνιν γηα κέλα; Πψο μεπέξαζα απηέο ηηο δπζθνιίεο; 

– Θα πξέπεη λα εξγάδνκαη πην γξήγνξα ή πην αξγά; 

– Τπάξρεη θάηη πνπ πξέπεη λα αιιάμσ; 

– Πψο κπνξψ λα βειηηψζσ ηε δσή κνπ; 

– ηελ επφκελε καζεζηαθή κνπ εξγαζία ζα πξνζπαζήζσ λα πεηχρσ απηφ: … 
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Δξγαιεηνζήθε γηα καζεηέο 
Δξγαιείν 3: Φύιιν εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο γηα λα αλαζηνραζηνύλ πάλσ ζηα 

επηηέπγκαηά ηνπο 

– Ση έρσ κάζεη; 

– Έρσ πξαγκαηηθά ζεκεηψζεη πξφνδν; 

– Έρσ πξαγκαηηθά θαηαιάβεη ηη έρσ κάζεη;  

– Δίκαη ζε ζέζε λα εθαξκφζσ ηηο λεναπνθηεζείζεο ηθαλφηεηεο κνπ ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο;  

– Πνχ θαη πφηε κπνξψ λα θάλσ ρξήζε απηψλ πνπ έρσ κάζεη; 

– Δίκαη πξνζσπηθά ηθαλνπνηεκέλνο κε φ, ηη έρσ θαηαθέξεη; 

– Θα ήζεια λα θαηαλνήζσ ή λα είκαη ζε ζέζε λα εθαξκφζσ θάηη αθφκα θαιχηεξα; 

– Έρσ επηηχρεη ηνλ καζεζηαθφ κνπ ζηφρν; 

– Ση πξέπεη λα κάζσ αθφκα;  

– Θα βάισ λένπο ζηφρνπο γηα κειινληηθή κάζεζε; 
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Δξγαιεηνζήθε γηα καζεηέο 
Δξγαιείν 4: Έξεπλα ζε βηβιηνζήθεο 

ηηο βηβιηνζήθεο κπνξείηε λα βξείηε πνιιέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζηε, φηαλ εξεπλάηε έλα ζέκα. Γηα λα 

είζηε ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, ζα πξέπεη λα κπνξείηε λα μερσξίδεηε ηα πην 

ζρεηηθά θνκκάηηα. Ο θαηάινγνο πνπ αθνινπζεί κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα βξείηε πιεξνθνξίεο (έξεπλα).  

1. Πνηνο είλαη ν ζηόρνο κνπ; 

– Ση ζέισ λα δεκηνπξγήζσ; Πψο ζα πξέπεη λα είλαη ην ηειηθφ πξντφλ; Πξέπεη λα είλαη κηα παξνπζίαζε; 

Μηα αλαθνξά; Μηα αθίζα; 

–  Θα ρξεηαζηεί λα αλαδεηήζεηε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πιεξνθνξηψλ, αλάινγα κε ηνλ ζηφρν ηεο 

εξγαζίαο ζαο. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα αθίζα, ζα πξέπεη λα βξείηε θσηνγξαθίεο πνπ κπνξείηε λα 

θφςεηε· γηα κηα έθζεζε ζα πξέπεη λα βξείηε αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα ζέκα.  

2. Τη πιεξνθνξίεο ρξεηάδνκαη; 

– Γξάςηε φια φζα γλσξίδεηε ζρεηηθά κε ην ζέκα (έλαο λνεηηθφο ράξηεο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη). 

– Γξάςηε φια φζα ζα ζέιαηε λα γλσξίδεηε ζρεηηθά κε ην ζέκα (ηνλίζηε ζεκεία ζηνλ λνεηηθφ ζαο ράξηε). 

Οξίζηε κε αθξίβεηα γηα πνηα πηπρή ηνπ ζέκαηνο ζέιεηε λα κάζεηε. Αλάινγα κε ην ηη ζα είλαη ηειηθφ ζαο 

πξντφλ, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα νξίζεηε πνιιέο πηπρέο ή κφλν κεξηθέο.  

3. Πώο βξίζθσ πιεξνθνξίεο θαη πώο ηηο νξγαλώλσ; 

– Κνηηάμηε ηα βηβιία, πεξηνδηθά, ηαηλίεο, θ.ιπ., πνπ έρεηε βξεη ζηε βηβιηνζήθε θαη απνθαζίζηε αλ 

κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζέζαηε. Καη κηα καηηά ζην επξεηήξην ή ηνπο πίλαθεο 

πεξηερνκέλσλ κπνξεί λα βνεζήζεη.  

– ε έλα ρσξηζηφ θχιιν ραξηηνχ, ζεκεηψζηε ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ζειίδαο φπνπ 

βξήθαηε ηελ πιεξνθνξία. Μπνξείηε, επίζεο, λα επηζεκάλεηε ηε ζειίδα κε έλαλ ζειηδνδείθηε ή κε 

ραξηάθηα ζεκεηψζεσλ ηχπνπ Post-it.  

– πρλά κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν λα θσηνηππήζεηε ηε ζειίδα. Χζηφζν, κελ μεράζεηε λα ζεκεηψζεηε ηνλ 

ηίηιν ηνπ βηβιίνπ ζηε θσηνηππία.  

– Κνηηάμηε ηηο θσηνγξαθίεο απφ πεξηνδηθά. Φσηνηππήζηε ηηο ή επηζεκάλεηε ηε ζειίδα κε ζειηδνδείθηε. 

– Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ηαηλία, παξαθνινπζήζηε ηελ ηαηλία θαη ζηακαηάηε ηελ θάζε θνξά πνπ 

πεξηγξάθεηαη θάηη ελδηαθέξνλ. 

– πγθεληξψζηε ηα πιηθά θαη βάιηε ηα φια καδί ζε έλαλ πιαζηηθφ θάθειν. 

– Δπηζεκάλεηε ηηο πην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. 

– ε έλα θχιιν ραξηηνχ, ζεκεηψζηε κε δηθά ζαο ιφγηα ηηο πην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα 

ζέκα. 

4. Πώο παξνπζηάδσ ηηο πιεξνθνξίεο; 

Μπνξείηε, γηα παξάδεηγκα: 

– λα θηηάμεηε κηα αθίζα, 

– λα θάλεηε κηα έθζεζε, 

– λα δψζεηε κηα δηάιεμε, 

– λα δεκηνπξγήζεηε κηα δηαθάλεηα, 
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– λα γξάςεηε έλα άξζξν γηα εθεκεξίδα, 

– λα πξνβάιεηε βίληεν θιηπ. 

5. Πώο κπνξώ λα αμηνινγήζσ ηελ έξεπλά κνπ; 

– Μάζαηε ηίπνηα θαηλνχξγην; 

– Βξήθαηε αξθεηέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο;  

– Πνηα βήκαηα ζηελ έξεπλαο ζαο πήγαλε θαιά; Ση ήηαλ δχζθνιν; 

– Ση ζα θάλαηε δηαθνξεηηθά ηελ επφκελε θνξά; 
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Δξγαιεηνζήθε γηα καζεηέο 
Δξγαιείν 5: Έξεπλα ζην δηαδίθηπν 

Μπνξείηε λα βξείηε πιεξνθνξίεο γηα θάζε πηζαλφ ζέκα ζην δηαδίθηπν. Θα πξέπεη λα εμεηάζεηε κε πνην 

ηξφπν ζέιεηε λα βξείηε ηηο πην νπζηαζηηθέο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ζαο.  

Δύξεζε πιεξνθνξηώλ 

εκεηψζηε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά γηα ην ζέκα πνπ ζαο δφζεθε ή γηα ην ζέκα ηεο επηινγήο ζαο ζε έλα θνκκάηη 

ραξηί. Πξνζπαζήζηε λα ζθεθηείηε ηη αθξηβψο ζέιεηε λα μέξεηε γηα απηφ ην ζέκα. 

Παξαδείγκαηα: 

– EDC/HRE, 

– πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 

– κεηνλφηεηεο, 

– δεκνθξαηία. 

πλδπάζηε φξνπο αλαδήηεζεο, γηα παξάδεηγκα, "κεζαησληθέο αγνξέο ηεο πφιεο», ρξεζηκνπνηψληαο 

εηζαγσγηθά.  

– Πνηνη ζπλδπαζκνί ιέμεσλ ζαο βνεζάλε λα βξείηε ηηο πην ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα ζαο; 

εκεηψζηε ηα θξηηήξηα απηά ζε έλα θχιιν ραξηί. 

Έιεγρνο ησλ πιεξνθνξηώλ ζαο 

Δπεηδή ν θαζέλαο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη λα δεκηνπξγήζεη πιεξνθνξίεο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ειέγρεηε θαιά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεηε πξηλ ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε. 

Πξνζπαζήζηε λα δηεπθξηλίζεηε ηα αθφινπζα πξνβιήκαηα: 

– Μπνξείηε λα βξείηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζε άιιεο ζειίδεο ζην δηαδίθηπν; 

– Πνηνο έθαλε ηηο πιεξνθνξίεο πξνζβάζηκεο ζην θνηλφ; 

– Ση ζπκθέξνλ ζα κπνξνχζε λα έρεη απηφ ην πξφζσπν ή ν νξγαληζκφο κε ην λα θάλεη απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο πξνζβάζηκεο ζην θνηλφ;  

– Δίλαη ην πξφζσπν ή ν νξγαληζκφο αμηφπηζηα; 

πγθξίλεηε ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν κε πιεξνθνξίεο απφ άιιεο πεγέο:  

– Μπνξείηε λα βξείηε ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο ζε έλα βηβιίν, ζε κηα ζπλέληεπμε ή κέζα απφ ηηο δηθέο ζαο 

εκπεηξίεο; 

– Δίλαη νη πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν επίθαηξεο, θαηαλνεηέο, πην νινθιεξσκέλεο απφ φ, ηη κπνξείηε λα 

βξείηε ζε έλα βηβιίν, ζε κία ζπλέληεπμε ή κέζσ ηεο δηθήο ζαο παξαηήξεζεο;  

– Πνηεο πιεξνθνξίεο ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηνλ ζθνπφ ζαο; 

Απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηώλ 

Μφιηο βξείηε έλαλ θαιφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ζηνλ νπνίν ζέιεηε λα επηζηξέςεηε αξγφηεξα ή ζέιεηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε σο πεγή γηα ηελ εξγαζία ζαο, θηηάμηε ηε δηθή ζαο πξνζσπηθή ιίζηα δηθηπαθψλ ηφπσλ:  

– Αλνίμηε έλα μερσξηζηφ έγγξαθν. 

– εκεηψζηε ηε δηεχζπλζε (URL). 
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– Αληηγξάςηε ηε δηεχζπλζε URL πηέδνληαο ην πιήθηξν CTRL (control) θαη C ηαπηφρξνλα. 

– Δπηθνιιήζηε ην URL ζην έγγξαθν πηέδνληαο ην πιήθηξν CTRL (control) θαη V ηαπηφρξνλα. 

– Απνζεθεχζηε ην έγγξαθφ ζαο ζην "weblist_topic" - γηα παξάδεηγκα, "weblist_democracy".  
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Δξγαιεηνζήθε γηα καζεηέο 
Δξγαιείν 6: Γηεμαγσγή ζπλεληεύμεσλ θαη εξεπλώλ 

Μπνξείηε λα ζπιιέμεηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα ζέκα, φηαλ ξσηάηε αλζξψπνπο ζρεηηθά κε ηηο 

γλψζεηο ηνπο γηα ην ζέκα ή φηαλ δεηάηε ηε γλψκε ηνπο.  

Μπνξείηε λα ξσηήζεηε: 

– εηδηθνχο - αλ ζέιεηε λα βξείηε θάηη ζπγθεθξηκέλν γηα έλα ζέκα 

ή  

– αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ θακία εηδηθή εκπεηξνγλσκνζχλε γηα ην ζέκα, αιιά ζαο ελδηαθέξεη λα 

κάζεηε ηη ζθέθηνληαη γηα ην ζέκα ζαο. 

Οη ζπλεληεχμεηο θαη νη έξεπλεο είλαη θαιχηεξν λα γίλνληαη απφ θνηλνχ ζε κηα κηθξή νκάδα. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν κπνξείηε λα βνεζήζεηε ν έλαο ηνλ άιιν κε ηηο εξσηήζεηο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ  απαληήζεσλ.  

Αθνινπζείζηε ηα παξαθάησ ζεκεία ζηνλ θαηάινγν: 

– Καηαγξάςηε κηα ζχληνκε απάληεζε ζε θάζε εξψηεζε.  

– εκεηψζηε ηηο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ έρεηε απάληεζε.  

– πδεηήζηε ηηο αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο κε ηελ ηάμε ζαο. 

Βήκαηα πνπ απαηηνύληαη 

1. Σηόρνο 

– Πνην είλαη ην ζέκα καο; Ση ζέινπκε λα κάζνπκε; 

– Πψο ζα πξέπεη λα είλαη ην ηειηθφ πξντφλ; 

2. Πξνεηνηκαζία 

– Απφ πνηνλ ζα πξέπεη λα πάξνπκε ζπλέληεπμε; Πφζα άηνκα; Ζ ειηθία ή ην θχιν παίδνπλ θάπνηνλ 

ξφιν; 

– Πψο επηιέγνπκε ηα ζσζηά άηνκα; 

– Πφηε ζα πξέπεη λα γίλεη ε ζπλέληεπμε/έξεπλα; 

– Πψο ζα πξέπεη λα γίλεη; 

– Πνηνο πξέπεη λα ελεκεξσζεί ή απφ πνηνλ πξέπεη λα πάξνπκε άδεηα; 

– Πψο ζα θαηαγξαθνχλ νη απαληήζεηο (ζα καγλεηνθσλεζνχλ, ζε ζεκεηψζεηο, ζε εξσηεκαηνιφγηα); 

3.  Δξσηήζεηο  

– Ση εξσηήζεηο ζα θάλνπκε; 

– Πφζεο εξσηήζεηο κπνξνχκε λα θάλνπκε; Πφζν ρξφλν έρνπκε; 
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– Βάιηε ηηο εξσηήζεηο καδί γηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα έξεπλα. 

4. Γηεμαγσγή ηεο έξεπλαο/ζπλέληεπμεο 

– Πψο αξρίδνπκε κε ηηο εξσηήζεηο; 

– Πνηνο παίδεη πνηνλ ξφιν ζηελ νκάδα (θάλεη εξσηήζεηο, ζεκεηψλεη ηηο απαληήζεηο, μεθηλάεη θαη 

ζηακαηάεη ην καγλεηφθσλν);  

– Πψο ηειεηψλνπκε ηε ζπλέληεπμε; 

5. Αμηνιόγεζε 

– Αλ πήξαηε ζπλέληεπμε απφ έλαλ εηδηθφ, ζθεθηείηε ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ είπε θαη  ηνλίζηε ηα. 

– Δάλ ξσηήζαηε δηάθνξνπο αλζξψπνπο γηα ην ίδην ζέκα θαη ζέιεηε λα μέξεηε πφζνη άλζξσπνη έδσζαλ 

παξφκνηεο απαληήζεηο, ηφηε ηαμηλνκήζηε αλάινγα ηηο απαληήζεηο.   

6. Παξνπζίαζε 

Απνθαζίζηε αλ ε παξνπζίαζε ζα είλαη γηα:  

– λα ηελ κνηξαζηείηε ζηελ ηάμε - ή 

– λα γξάςεηε έλα άξζξν ζε εθεκεξίδα - ή  

– λα θηηάμεηε κηα αθίζα - ή 

– θάηη άιιν. 
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Δξγαιεηνζήθε γηα καζεηέο 
Δξγαιείν 7: Δξκελεία εηθόλσλ 

Αθξηβψο φπσο ηα θείκελα, νη εηθφλεο πεξηέρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο. Οη παξαθάησ ζπκβνπιέο ζα ζαο 

βνεζήζνπλ λα εξκελεχζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε εηθφλεο. 

Αλαθαιύςηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηθόλα 

– Πνηα είλαη ηα πην ζεκαληηθά ρξψκαηα ζηελ εηθφλα;  

– Πνχ ππάξρνπλ εκθαλή ζρήκαηα, κνηίβα, γξακκέο;  

– Ση είλαη κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν απφ ην θαλνληθφ;  

– Πφζν κεγάιν είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην πξάγκα/πξφζσπν ζηελ εηθφλα;  

– Πνηα ρξνληθή πεξίνδνο (παξειζφλ, παξφλ) θαη πνηα επνρή ηνπ έηνπο ή εκέξα ηνπ ρξφλνπ 

απεηθνλίδνληαη; 

– Απφ πνηα πξννπηηθή βιέπεηε ην ζέκα ηεο εηθφλαο: κέζα απφ ηα κάηηα ελφο βαηξάρνπ, ελφο πνπιηνχ ή 

ελφο αλζξψπνπ;  

– Ση κπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε ζηελ εηθφλα;  

– Ση είδνπο εηθφλα είλαη (κηα εηθφλα, κηα αθίζα, κηα δσγξαθηά, κηα μπινγξαθία, έλα γξαθηθφ, έλα θνιάδ, 

έλα πνξηξέην, έλα ηνπίν, κηα θαξηθαηνχξα, θ.ιπ.);  

– Ση είλαη ππεξβνιηθφ ή ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ζηελ εηθφλα (θσο /ζθνηάδη, νη αλαινγίεο, ην κπξνζηηλφ 

πιάλν/θφλην, πνιπρξσκία, θίλεζε/αθηλεζία, ρεηξνλνκίεο, εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ);   

Αληηιεθηείηε ηελ εηθόλα 

– Ση είλαη ηδηαίηεξα αμηνζεκείσην ζε ζρέζε κε ηελ εηθφλα;  

– Ση ζαο αξέζεη ζε απηήλ;  

– Ση είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ εηθφλα;  

– Πψο αηζζάλεζηε φηαλ ηελ θνηηάηε;  

– Πνην κέξνο ηεο εηθφλαο είλαη ην πην φκνξθν;  

– Πνηεο ιέμεηο ζάο έξρνληαη ζην κπαιφ φηαλ θνηηάηε ηελ εηθφλα; 

Σπδεηήζηε ηελ εηθόλα 

– Πεξηγξάςηε ηελ εηθφλα κε δηθά ζαο ιφγηα. 

– Πείηε ν έλαο ηνλ άιιν ηη είλαη ζεκαληηθφ ή εληππσζηαθφ ζηελ εηθφλα. 

– Κάληε ν έλαο ζηνλ άιιν εξσηήζεηο γηα ηελ εηθφλα.  

– Γψζηε ζχληνκεο εληνιέο ν έλαο ζηνλ άιιν, φπσο: ςάμε γηα, βξεο, δείμε, εμήγεζε ... 

– πδεηήζηε εξσηήζεηο φπσο: Γηαηί επηιέρηεθαλ απηέο νη εηθφλεο; Πνηεο εηθφλεο ζπκπιεξψλνπλ ην 

θείκελν πνπ αλήθεη ζε απηέο; Πνηεο εηθφλεο έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ην θείκελν;   

Γνπιέςηε κε ηηο εηθόλεο 

– Δπηιέμηε κηα εηθφλα θαη δηαδξακαηίζηε ηε ζθελή πνπ βιέπεηε εθεί. 
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– πζηήζηε ην πξφζσπν πνπ βιέπεηε ζηελ εηθφλα. 

– Αιιάμηε ηηο θσηνγξαθίεο θαη ζρνιηάζηε ηηο.  

– πγθξίλεηε ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο κε ηηο εηθφλεο πνπ έρεηε. 

– Δμεγήζηε ηη ζα ήηαλ δχζθνιν λα γίλεη θαηαλνεηφ ζην θείκελν αλ δελ είραηε ηηο εηθφλεο γηα λα ζαο 

βνεζήζνπλ. 

– Πξνζζέζηε θαηάιιειεο εηθφλεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην θείκελν. 

– πγθξίλεηε ηηο εηθφλεο θαη αμηνινγήζηε ηηο. αο αξέζνπλ; Αλ φρη, γηαηί φρη;  

– Γξάςηε κηα πεξηγξαθή ηεο εηθφλαο. 

– θεθηείηε ηη είρε ζπκβεί ιίγν πξηλ ηξαβερηεί ε θσηνγξαθία ή δσγξαθηζηεί/ζρεδηαζηεί ε εηθφλα. 

– θεθηείηε ηη ζα ζπλέβαηλε αλ ε εηθφλα δσληάλεπε. 

– Πξνζζέζηε ζηελ εηθφλα κεξηθά ζπλλεθάθηα νκηιίαο κε θείκελν. 

– Πεξηγξάςηε ηηο κπξσδηέο θαη ηνπο ήρνπο πνπ ζαο θάλεη ε εηθφλα λα ζθεθηείηε. 

– πιιέμηε εηθφλεο απφ παξφκνηα ζέκαηα. 

Δξκελεύζηε ηελ εηθόλα  

– Ση ηίηιν ζα δίλαηε ζηελ εηθφλα;  

– Πνχ ηξαβήρηεθε ε θσηνγξαθία ή δσγξαθίζηεθε/ζρεδηάζηεθε ε εηθφλα;  

– Ση ήζειε λα πεη ν θσηνγξάθνο/θαιιηηέρλεο κε απηήλ ηελ εηθφλα; 

– Γηαηί ηξαβήρηεθε ε θσηνγξαθία ή δσγξαθίζηεθε/ζρεδηάζηεθε απηή ε εηθφλα;  
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Δξγαιεηνζήθε γηα καζεηέο 
Δξγαιείν 8: Ννεηηθνί ράξηεο 

Έλαο λνεηηθφο ράξηεο ζαο βνεζά λα νξγαλψζεηε ηηο ζθέςεηο ζαο. Απηφ ζεκαίλεη θπξηνιεθηηθά ν φξνο. Οη 

λνεηηθνί ράξηεο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκνη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, φηαλ έρεηε λα ζθεθηείηε γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα: γηα ηε ζπιινγή ηδεψλ, ηελ πξνεηνηκαζία γηα κηα παξνπζίαζε, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ελφο project, θιπ.  

Κνηηάμηε ηνλ παξαθάησ λνεηηθφ ράξηε: 

– Πνηεο είλαη νη θχξηεο θαηεγνξίεο; Πνηεο είλαη νη ππνθαηεγνξίεο;  

– Θα είραηε πξνζζέζεη πεξηζζφηεξνπο φξνπο; Αλ λαη, πνηνη είλαη απηνί;  

Οδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο λνεηηθνύ ράξηε  

– Γξάςηε ην φλνκα ηνπ ζέκαηφο ζαο ζηε κέζε ηνπ ραξηηνχ ζαο θαη ζρεδηάζηε έλαλ θχθιν γχξσ απφ 

απηφ. Βεβαησζείηε πσο ρξεζηκνπνηείηε ραξηί πνπ είλαη αξθεηά κεγάιν. 

– ρεδηάζηε κεξηθέο παρηέο γξακκέο  πνπ έξρνληαη απφ ηνλ θχθιν. ε θάζε γξακκή, γξάςηε ην φλνκα 

ελφο ππν-ζέκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θχξην ζέκα ζηε κέζε.  

– Απφ ηηο παρηέο γξακκέο, κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε θαη άιιεο ιεπηέο γξακκέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

ππνθαηεγνξίεο ή εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ππν-ζέκα  πνπ είλαη γξακκέλν ζηελ παρηά γξακκή.  

– Πξνζπαζήζηε λα βξείηε φζνπο πεξηζζφηεξνπο δηαθνξεηηθνχο φξνπο κπνξείηε θαη λα ηνπο 

ηνπνζεηήζεηε ζηηο ζσζηέο θαηεγνξίεο. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε δηαθνξεηηθά κεγέζε 

γξακκαηνζεηξάο, ζχκβνια θαη ρξψκαηα.  

Σπγθξίλεηε ηνλ δηθό ζαο λνεηηθό ράξηε κε ησλ ζπκκαζεηώλ ζαο 

– Ση παξαηεξείηε; 

– Με πνηνπο ηξφπνπο είλαη νη λνεηηθνί ράξηεο ζαο παξφκνηνη;  

– ε ηη δηαθέξνπλ;  

– Πνηνη είλαη νη πην ζεκαληηθνί φξνη;  

– Βγάδεη λφεκα ε νξγάλσζε ησλ ππνθαηεγνξηψλ;  

– Τπάξρεη θάηη ζεκαληηθφ πνπ ιείπεη;  

– Ση ζα θάλαηε δηαθνξεηηθά ηελ επφκελε θνξά;  
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Δξγαιεηνζήθε γηα καζεηέο 
Δξγαιείν 9: Γεκηνπξγία αθηζώλ 

Μηα αθίζα ζάο επηηξέπεη λα θαηαγξάςεηε ηελ εξγαζία ζαο θαη λα ηελ παξνπζηάζεηε ζηνπο ζπκκαζεηέο 

ζαο. Δίλαη ζεκαληηθφ ε αθίζα λα είλαη νξγαλσκέλε κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα θάλεη ηνπο αλζξψπνπο λα ηελ 

πξνζέμνπλ. Θα πξέπεη, επίζεο, λα θάλεη απηνχο πνπ ηελ παξαηεξνχλ πεξίεξγνπο λα κάζνπλ 

πεξηζζφηεξα.  

ε κηα κηθξή νκάδα, εμεηάζηε ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο επηηπρεκέλεο αθίζαο θαη ζθεθηείηε ηη 

ζηνηρεία κπνξείηε λα ελζσκαηψζεηε ζηε δηθή ζαο αθίζα.  

Αλ έρεηε ήδε εηνηκάζεη ηελ αθίζα ζαο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά σο έλαλ 

θαηάινγν ειέγρνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο άιιεο αθίζαο.  

Λίζηα ειέγρνπ 

Τίηινο: ζα πξέπεη λα είλαη ζχληνκνο θαη ελδηαθέξνλ, νξαηφο απφ απφζηαζε. 

Σηπι γξαθήο: ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάιε θαη επαλάγλσζηε. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ππνινγηζηή, κε 

ρξεζηκνπνηείηε πάξα πνιιέο δηαθνξεηηθέο γξακκαηνζεηξέο. Γξάςηε ζχληνκεο πξνηάζεηο πνπ είλαη νξαηέο 

απφ απφζηαζε. 

Δηθόλεο, θσηνγξαθίεο, γξαθηθά: απηά ζα πξέπεη λα ζηεξίδνπλ φ, ηη έρεηε λα πείηε θαη λα θάλνπλ ηελ 

αθίζα ελδηαθέξνπζα. Πεξηνξηζηείηε ζε νξηζκέλα εληππσζηαθά. 

Παξνπζίαζε: πνπ ζα πξέπεη λα κπνπλ ν ηίηινο, νη επηθεθαιίδεο, νη θνπθίδεο, ηα ζχκβνια, ηα θνπηηά, νη 

θσηνγξαθίεο ή νη εηθφλεο; ρεδηάζηε ηελ αθίζα ζαο πξηλ μεθηλήζεηε. 

Τνπνζεηήζηε ηα καδί κε πξνζνρή: ε αθίζα ζα πξέπεη λα γεκίδεη ηε δηακφξθσζε πνπ επηιέμαηε αιιά  

δελ ζα πξέπεη λα είλαη ζηξηκσγκέλε. 
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Δξγαιεηνζήθε γηα καζεηέο 
Δξγαιείν 10: Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ 

Μηα έθζεζε βνεζά νκάδεο καζεηψλ λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, έηζη ψζηε νη άιινη (ε ηάμε ή νη 

πξνζθεθιεκέλνη) λα πάξνπλ κηα ηδέα απφ απηά πνπ έθαλε ε νκάδα. Ζ παξαθάησ ιίζηα ζα ζαο βνεζήζεη 

λα ζρεδηάζεηε θαη λα νξγαλψζεηε κηα έθζεζε. 

Λίζηα  

1. Τη ζέινπκε λα παξνπζηάζνπκε; 

– Πνην είλαη ην βαζηθφ κήλπκα πνπ επηζπκείηε λα κεηαδνζεί κε ηελ έθζεζε; 

– Πνηνο ζα κπνξνχζε λα είλαη ν ηίηινο ηεο έθζεζήο ζαο; 

2. Πνην είλαη ην θνηλό; 

– Παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνί απφ ην ζρνιείν ζαο; 

– Γνλείο θαη ζπγγελείο; 

– Πειάηεο ελφο ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ; 

3. Πνύ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε έθζεζε; 

– ηελ αίζνπζα ή θάπνπ κέζα ζην ζρνιείν; 

– ε έλα δεκφζην ρψξν (ζην δεκαξρείν, γηα παξάδεηγκα); 

– Θα ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο θαη θσηηζκφο; 

– Θα ππάξρεη ε αλαγθαία ππνδνκή; 

4. Πώο δηεμάγνπκε κηα αμέραζηε έθζεζε;  

– Θα επηηξέπεηαη λα αγγίδνληαη ηα αληηθείκελα; 

– Θα ππάξρεη ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ ηα πξάγκαηα, λα ηα δνθηκάδνπλ, λα ηα 

παξαηεξνχλ ή λα πεηξακαηίδνληαη κε απηά; 

– Θα ππάξρεη κνπζηθή ή ζα παίδεηε κνπζηθή κφλνη ζαο; 

– Θα πξνζθέξνληαη κεδεδάθηα;  

– Θα ππάξρνπλ μελαγνί ζηελ έθζεζε;  

– Θα δεκηνπξγεζεί έλα ελεκεξσηηθφ θπιιάδην σο νδεγφο γηα ηελ έθζεζε;  

– Θα δηνξγαλσζεί δηαγσληζκφο ή θάπνην θνπίδ; 

5. . Πνηνο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ; 

– Οη εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ζρνιείνπ; 
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– Σν θπιηθείν, νη θαζαξίζηξηεο, νη ηερληθνί θαη ην ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ; 

– Σν κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ; 

– Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα; 

– Δηδηθνί πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ; 

– Δπηζθέπηεο; 

6. Τη πξέπεη λα γίλεη; 

– Να δεκηνπξγεζεί κηα πξνζσπηθή ιίζηα θαζεθφλησλ;  

– Να δεκηνπξγεζεί κηα ιίζηα πιηθψλ;  

– Να δεκηνπξγεζεί έλα ρξνλνδηάγξακκα (πνηνο ζα θάλεη, ηη θαη πφηε);  

– Να είλαη γλσζηνί νη δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πφξνη θαη πφζνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ; 

– Να δεκηνπξγεζεί έλα θπιιάδην ή κηα πξφζθιεζε; 

– Να ελεκεξσζνχλ νη ηνπηθέο εθεκεξίδεο; 

7. Πώο ζα αμηνινγεζεί ε έθζεζε; 

– Πνηα είλαη ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα; 

– Πνηνο ζα αμηνινγήζεη ηελ έθζεζε (εθπαηδεπηηθνί, ζπκκαζεηέο, επηζθέπηεο); 
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Δξγαιεηνζήθε γηα καζεηέο 
Δξγαιείν 11: Σρεδηαζκόο θαη πξαγκαηνπνίεζε παξνπζηάζεσλ 

Μπνξείηε λα θάλεηε κηα νκηιία ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο, ζηνπο γνλείο ζαο ή ζε άιια παηδηά ζην ζρνιείν 

ζαο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα πξνεηνηκάζεηε ηελ νκηιία ζαο θαιά. Ζ παξαθάησ ιίζηα ζα ζαο 

βνεζήζεη. 

Δηνηκάδνληαο κηα νκηιία 

1. Πνηνο ζα είλαη ην αθξναηήξην; 

– Πνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε νκηιία ζαο; 

2. Πνηνο ζα θάλεη ηελ νκηιία; 

– Θα θάλεη ηελ νκηιία έλα άηνκν ή κηα νκάδα αηφκσλ; 

– Πψο ζα νξγαλσζεί ε νκάδα; 

3. Πνηνο είλαη ν ζηόρνο ηεο νκηιίαο; 

– Ση ζα πξέπεη λα πιεξνθνξεζεί ην θνηλφ; 

– Σν θνηλφ ζα πξέπεη λα δψζεη αλαηξνθνδφηεζε; 

4. Πόζν ρξόλν έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο; 

– Θα αθήζεηε ρξφλν ζην θνηλφ γηα λα ζέζεη εξσηήζεηο; 

– Θα αθήζεηε ρξφλν ζην θνηλφ λα δψζεη αλαηξνθνδφηεζε; 

5. Τη ππνδνκή ππάξρεη; 

– Μαπξνπίλαθαο/πίλαθαο καξθαδφξνπ; 

– Γηαθαλνζθφπεην (πξνηδέθηνξαο);  

– Τπνινγηζηήο θαη δηαθαλνζθφπεην γηα παξνπζίαζε PowerPoint; 

– Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ; 

– Ζρεία; 

6. Πώο κπνξεί λα εκπιαθεί ην θνηλό; 

– Γψζηε ρξφλν γηα εξσηήζεηο. 

– Γεκηνπξγήζηε έλα πάδι ή θνπίδ. 

– Μνηξάζηε θάπνηα αληηθείκελα. 

7. Τη ζέιεηε λα πείηε; 

– θεθηείηε 3-6 επηθεθαιίδεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ην ζέκα ζαο θαη θαηαγξάςηε ηηο ζε μερσξηζηέο 
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θφιιεο ραξηί. 

– ε θάζε θφιια ραξηί, ζεκεηψζηε ιέμεηο-θιεηδηά γηα θάζε επηθεθαιίδα. 

Κάλνληαο ηελ νκηιία 

Μηα παξνπζίαζε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δηαθνξεηηθά κέξε: ηελ εηζαγσγή, ην θπξίσο ζέκα θαη ην 

ζπκπέξαζκα. Παξαηίζεληαη θάπνηεο ηδέεο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα δψζεηε ηελ νκηιία ζαο. 

1. Δηζαγσγή 

– Ξεθηλήζηε κε κηα ζρεηηθή ξήζε, ή δείρλνληαο κηα ζρεηηθή εηθφλα ή αληηθείκελν. 

– Παξνπζηάζηε ην θχξην ζέκα. 

– Δμεγείζηε ηε δνκή ηεο νκηιίαο. 

2. Κύξην ζέκα 

– Δλεκεξψζηε ην θνηλφ γηα ην ζέκα ηεο νκηιίαο.  

– Βάιηε ζε κηα ζεηξά ηηο θφιιεο ραξηί κε ηηο θεθαιίδεο, πνπ πξνεηνηκάζαηε λσξίηεξα, θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο. 

– Οξγαλψζηε ηελ νκηιία ζχκθσλα κε ηηο επηθεθαιίδεο. 

– Κάζε θνξά πνπ μεθηλάηε κε κηα θαηλνχξηα επηθεθαιίδα, λα ηελ θαζηζηάηε ζαθή ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

εηθφλα, κηα επεμήγεζε, θ.η.ι. 

– Παξνπζηάζηε κηα ζρεηηθή εηθφλα, αληηθείκελν, ή έλα κνπζηθφ θνκκάηη θάησ απφ θάζε θεθαιίδα. 

– θεθηείηε πψο ζα παξνπζηάζηε ηηο εηθφλεο-αλ ζα ηηο κνηξάζεηε ζην θνηλφ ή αλ ζα ηηο ζρεδηάζεηε ζε κηα 

δηαθάλεηα ή ζα ηηο εθζέζεηε ζε κηα αθίζα, θ.η.ι. 

3. Σπκπέξαζκα 

– Πείηε ηη ήηαλ θαηλνχξγην γηα εζάο. 

– Πείηε ηη κάζαηε. 

– Γείμηε κηα ηειηθή εηθφλα. 

– Θέζηε εξσηήζεηο ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. 

– Αθήζηε ρξφλν γηα λα γίλνπλ εξσηήζεηο. 
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Δξγαιεηνζήθε γηα καζεηέο 
Δξγαιείν 12: Πξνεηνηκαζία δηαθαλεηώλ ή παξνπζηάζεσλ PowerPoint 

Οη παξνπζηάζεηο PowerPoint ή νη δηαθάλεηεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

παξνπζίαζεο θαη ηζρχνπλ νη ίδηνη θαλφλεο θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο.  

ηαλ δεκηνπξγείηε κηα δηαθάλεηα, πξνζέμηε: 

– Ζ γξακκαηνζεηξά λα είλαη θαζαξή θαη επαλάγλσζηε, 

– Να ρξεζηκνπνηείηαη κηα κφλν γξακκαηνζεηξά, 

– Ζ εθηχπσζε λα είλαη κεγάιε, 

– Να ππάξρεη θελφ κεηαμχ ησλ γξακκψλ, 

– Να κελ ππάξρεη πνιχ θείκελν ζηηο δηαθάλεηεο, 

– Οη δηαθάλεηεο λα είλαη θαζαξέο θαη λα κελ έρνπλ ζεκάδηα απφ κειάλη ή γξακκέο απφ ηελ αληηγξαθή, 

– Οη ράξηεο, ηα δηαγξάκκαηα, νη εηθφλεο λα είλαη αξθεηά κεγάια, 

– Να κελ ππάξρνπλ πάξα πνιιέο δηαθάλεηεο. 

Τη είλαη θαιύηεξν: νη δηαθάλεηεο ή κηα παξνπζίαζε PowerPoint; 

Σν θάζε έλα έρεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Δδψ ππάξρνπλ θάπνηεο ζεκαληηθέο ππνδείμεηο πνπ 

ζα ζαο δηεπθνιχλνπλ λα επηιέμεηε κεηαμχ δηαθαλεηψλ θαη παξνπζίαζεο ζην PowerPoint. 

Πνην είδνο παξνπζίαζεο είλαη θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ζαο; 

Γηαβάζηε ηα παξαθάησ ζεκεία, ηα νπνία ζα ζαο βνεζήζνπλ λα επηιέμεηε. 

Οη δηαθάλεηεο πξνηηκώληαη όηαλ: 

– Τπάξρνπλ ιηγφηεξεο απφ πέληε δηαθάλεηεο , 

– Θέινπκε λα εμεγνχκε ή λα δείρλνπκε θάηη αλάκεζα ζηηο δηαθάλεηεο, 

– Γξάθνπκε θάηη πάλσ ζηε δηαθάλεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο, 

– Γείρλνπκε κία κφλν εηθφλα ζε θάζε δηαθάλεηα, 

– Θέινπκε λα θαιχπηνπκε θαη λα εκθαλίδνπκε θάηη απφ κηα εηθφλα, 

– Μνηξαδφκαζηε ηελ άζθεζε κε ηελ νκάδα καο θαη αλαζέηνπκε κηα δηαθάλεηα ζε θάζε κέινο ηεο νκάδαο. 

Οη παξνπζηάζεηο ζην PowerPoint πξνηηκώληαη όηαλ: 

– Έρνπκε πνιιέο πιεξνθνξίεο λα παξνπζηάζνπκε, 

– Έρνπκε κεγάιν αξηζκφ δηαθαλεηψλ, 
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– Θέινπκε λα δείμνπκε πνιιέο πιεξνθνξίεο καδί ζε κηα δηαθάλεηα, 

– Θέινπκε λα δείμνπκε θάηη κέζσ δηαδηθηχνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο, 

– Θέινπκε λα δείμνπκε θάπνην βίληεν, κηα ςεθηαθή εηθφλα ή θάηη ην νπνίν είλαη απνζεθεπκέλν ζηνλ 

ππνινγηζηή, 

– Θέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε βίληεν αξγφηεξα ή λα ην ζπκπεξηιάβνπκε κε θάπνην ηξφπν. 
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Δξγαιεηνζήθε γηα καζεηέο 
Δξγαιείν 13: Σπγγξαθή άξζξσλ γηα εθεκεξίδα 

Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεηε ηνπο άιινπο γηα ην ζέκα ζαο, κπνξείηε λα θάλεηε ηνλ δεκνζηνγξάθν θαη λα 

ζπληάμεηε έλα άξζξν γηα εθεκεξίδα. ηελ EDC/HRE, ε ζχληαμε ελφο άξζξνπ είλαη έλαο αθφκε ηξφπνο λα 

δεκνζηνπνηήζεηε έλα ζέκα. Έηζη κπνξείηε λα αιιάμεηε θαηαζηάζεηο άζρεκεο γηα ηελ θνηλσλία. 

Έλα δεκνζηνγξαθηθφ άξζξν ρσξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα: 

– επηθεθαιίδα: πξέπεη λα είλαη κηθξή θαη ζαθήο,  

– εηζαγσγή: κηα εηζαγσγή ζην ζέκα κε ιίγεο θαη κηθξέο πξνηάζεηο ,  

– ζπληάθηεο:  πνηνο έγξαςε ην άξζξν; 

– θύξην ζέκα: ην άξζξν, 

– ηίηινη: βνεζάεη ηνλ αλαγλψζηε λα ρσξίζεη ην θείκελν ζε «θεθάιαηα» , 

– εηθόλα: κηα ζρεηηθή εηθφλα θαη κηα κηθξή επεμήγεζε.  

Λίζηα: 

– πγθξίλεηε έλα δεκνζηνγξαθηθφ άξζξν απφ ηε ζεκεξηλή εθεκεξίδα κε ην παξάδεηγκα πνπ βιέπεηε 

παξαπάλσ. Μπνξείηε λα βξείηε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα; 

– Δπηζεκάλεηε ηα ηκήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά ρξψκαηα. 

– Γψζηε πξνζνρή ζηηο γξακκαηνζεηξέο (ηνληζκέλα, θαλνληθά, πιάγηα). 

– πγθξίλεηε ην άξζξν ζαο κε απηά ησλ ζπκκαζεηψλ ζαο. 

– Υξεζηκνπνηήζηε απηά ηα ζεκεία ζην άξζξν ζαο. 
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Δξγαιεηνζήθε γηα καζεηέο 
Δξγαιείν 14: Παξαζηάζεηο 

Ζ δξακαηνπνίεζε ηζηνξηψλ είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο απεηθφληζεο ηεο δσήο. Μπνξείηε, επίζεο, λα 

δεκηνπξγήζεηε ζθελέο ρξεζηκνπνηψληαο κηα εηθφλα, έλα κνπζηθφ θνκκάηη ή έλα αληηθείκελν. ηαλ 

παίδεηε, δηαδξακαηίδεηε έλαλ ξφιν. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξνζπαζείηε λα πάξεηε ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ θαη λα ηα δξακαηνπνηήζεηε. Μεηά ηελ παξάζηαζε, φινη ζα κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ 

πνηα ζεκεία ηεο παξάζηαζεο ήηαλ ξεαιηζηηθά θαη πνηα ήηαλ θαληαζηηθά. 

«Διεύζεξε» δξακαηνπνίεζε 

– Καηαγξάςηε ιέμεηο-θιεηδηά νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ παξάζηαζε. 

– Απνθαζίζηε πνηνο ζα δηαδξακαηίζεη θάζε ξφιν θαη ηη είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκάζηε ζε θάζε ξφιν. 

– πγθεληξψζηε φιν ην απαξαίηεην πιηθφ. 

– Κάληε πξφβεο. 

– Δηνηκάζηε ηε ζθελή. 

– Απνιαχζηε ηελ παξάζηαζε. 

Καηφπηλ, ζπδεηείζηε ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

– Ση κπνξέζαηε λα δείηε; 

– Καηάιαβαλ φινη ηα πάληα; 

– Ση ήηαλ ηδηαίηεξα θαιφ; 

– Καηά ηε γλψκε ζαο, έιεηπε θάηη; 

– Μήπσο ήηαλ θάηη ιίγν ππεξβνιηθφ; 

– Ση εξσηήζεηο έρνπκε γηα ην πεξηερφκελν; 

Γεκηνπξγώληαο κηα παξάζηαζε από έλα θείκελν 

Γηαβάζηε ηελ ηζηνξία θαη δεκηνπξγήζηε ζθελέο: 

– Πνηνο έιαβε κέξνο; Πνχ έιαβε ρψξα; 

– Πψο αληηκεηψπηζαλ ηα άηνκα ηελ θαηάζηαζε; Ση είπαλ; 

– Πψο αληέδξαζαλ νη ππφινηπνη; 

– Πψο έιεμε ε ηζηνξία; 

– Απνθαζίζηε ησλ αξηζκφ ησλ πξάμεσλ ζηελ παξάζηαζε. 

– Πνηνο ζα δηαδξακαηίζεη θάζε ξφιν; Θα ρξεηαζηείηε θνζηνχκηα; 

– Κάλεηε πξφβεο. 
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– Αμηνινγήζηε ηελ παξάζηαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. 

Γεκηνπξγώληαο κηα παξάζηαζε από κηα εηθόλα  

– Βξείηε κηα εηθφλα ε νπνία ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα έλα έξγν. 

– Φαληαζηείηε ηνλ εαπηφ ζαο ζηελ εηθφλα. 

– πγθεληξψζηε ηδέεο: πψο δνπλ ηα άηνκα ζηε θσηνγξαθία; Γηαηί είλαη ραξνχκελνη; Γηαηί είλαη 

δπζηπρηζκέλνη; 

– Γεκηνπξγήζηε κηα παξάζηαζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εηθφλα θαη ζεκεηψζηε ιέμεηο-θιεηδηά γηα θάζε 

ζθελή. 

– Απνθαζίζηε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ πξάμεσλ ζηελ παξάζηαζε 

– Απνθαζίζηε πνηνο ζα δηαδξακαηίζεη θάζε ξφιν θαη ηη είλαη ζεκαληηθφ ζηνλ θάζε ξφιν. 

– Κάλεηε πξφβεο θαη βξείηε ππνβνιείο. 

– Δηνηκάζηε ηε ζθελή θαη πξνζθαιέζηε επηζθέπηεο. 

– Αμηνινγήζηε ηελ παξάζηαζε καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. 
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Δξγαιεηνζήθε γηα καζεηέο 
Δξγαιείν 15: Γηεμαγσγή αληηπαξάζεζεο επηρεηξεκάησλ (debate) 

Μηα αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ (debate) κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα κάζνπκε πνιιέο απφςεηο γηα έλα 

ζέκα θαη λα θαηαλνήζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ελφο ακθηιεγφκελνπ δεηήκαηνο. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί κηα ηέηνηα ζπδήηεζε, είλαη αλαγθαία κηα ακθηιεγφκελε εξψηεζε ε νπνία κπνξεί 

λα απαληεζεί κε έλα λαη ή κε έλα φρη. ηε δεκνθξαηία, ππάξρνπλ πάληα παξαπάλσ απφ κηα ιχζεηο ή 

απφςεηο. 

Γύν γλώκεο – κηα ζπδήηεζε 

Να πψο ιεηηνπξγεί: 

– Υσξίζηε ηελ ηάμε ζε δχν νκάδεο. Ζ κηα νκάδα είλαη «ππέξ» ηνπ ζέκαηνο, θαη ε άιιε «θαηά».  

– Κάζε νκάδα βξίζθεη πηζαλά επηρεηξήκαηα
48

 γηα λα ζηεξίμεη ηε γλψκε ηεο. Πξέπεη, επίζεο, λα βξεη θαη 

επηρεηξήκαηα αληίζεηα ζηε γλψκε ηεο άιιεο πιεπξάο.  

– Καηαγξάςηε ην επηρείξεκά ζαο ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο θιεηδηά.  

– Κάζε νκάδα ζα αλαδείμεη δπν νκηιεηέο.  

– Ζ ζπδήηεζε νξγαλψλεηαη ζε ηξία κέξε: ην άλνηγκα ηεο ζπδήηεζεο, ε θπξίσο ζπδήηεζε θαη ην θιείζηκν 

ηεο ζπδήηεζεο.  

– ην άλνηγκα ηεο ζπδήηεζεο: θάζε νκηιεηήο ζχληνκα εμεγεί ην επηρείξεκά ηνπ/ηεο. Ζ νκάδα πνπ είλαη 

«ππέξ» θαη ε νκάδα πνπ είλαη “θαηά” παξνπζηάδνπλ ελαιιάμ.  

– ηελ θπξίσο ζπδήηεζε: νη νκηιεηέο παξνπζηάδνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα 

αληηθξνχζνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηεο άιιεο πιεπξάο.  

– ην θιείζηκν ηεο ζπδήηεζεο: ζε απηφ ην ζηάδην ηζρχεη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ην άλνηγκα. Κάζε άηνκν έρεη 

ηελ επθαηξία λα ζπλνςίζεη ηε γλψκε ηνπ/ηεο. 

Φξνλνκέηξεο 

Δπηιέμηε θάπνηνλ απφ ηελ ηάμε, ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο λα θξαηά ρξφλν θαηά ηε ζπδήηεζε. 

– Σν άλνηγκα ηεο ζπδήηεζεο ζα πξέπεη λα δηαξθεί κέρξη 8 ιεπηά (θάζε άηνκν κπνξεί λα κηιά γηα 2 

ιεπηά). 

– Ζ ζπδήηεζε ζα πξέπεη λα δηαξθεί κέρξη 6 ιεπηά.  

– Σν θιείζηκν ζα πξέπεη λα δηαξθεί κέρξη 4 ιεπηά (1 ιεπηφ θάζε άηνκν).  

– Αλ θάπνηνο μεπεξάζεη ηνλ επηηξεπηφ ρξφλν, ζα ρηππήζεη έλα θακπαλάθη. 

Παξαηεξεηέο  

Οη καζεηέο πνπ δελ είλαη νκηιεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο παξαηεξνχλ ηη ζπκβαίλεη. Μεηά ηε 

ζπδήηεζε, ιέλε ηη παξαηήξεζαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα αθφινπζα ζεκεία ζαλ βάζε: 

– Πνηα επηρεηξήκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ; 

                                                      
48. Δπηρείξεκα: κηα δήισζε ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνζηεξίμεη έλαλ ηζρπξηζκφ. 



Μέξνο 3 - Δξγαιεία γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζρεηηθά κε ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

 

 

171 

– Πνηνο ζα εθαξκφζεη ηη θαη κε πνηνλ ηξφπν;  

– Δπηηξάπεθε ζε θάζε νκηιεηή λα επηρεηξεκαηνινγήζεη ή ππήξραλ δηαθνπέο;  

– Πψο πξνζπάζεζαλ νη δηαθνξεηηθνί νκηιεηέο λα κεηαδψζνπλ ην κήλπκά ηνπο;  

– Πνηα επηρεηξήκαηα ήηαλ πεηζηηθά;  

– Πνηα παξαδείγκαηα θαιψλ επηρεηξεκάησλ παξνπζηάζηεθαλ;  

– Πνηεο ιέμεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξν;  

– Πψο επηθνηλψλεζαλ νη νκηιεηέο (ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, κηινχζαλ αξθεηά δπλαηά, 

είραλ δηαθχκαλζε ζηε θσλή ηνπο); 
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"Δθπαηδεπφκαζηε θαη Δθπαηδεχνπκε γηα ηε δεκνθξαηία". Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ είλαη 

λα ππνζηεξίμεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε 

Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε θαη ηελ Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (EDC/HRE). 

Πξαγκαηεχεηαη βαζηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ EDC θαη HRE, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο EDC/HRE, θαη κηα νιηζηηθή ζρνιηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε 

δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Σν εγρεηξίδην απνηειείηαη απφ ηξία κέξε. Σν Μέξνο Η παξνπζηάδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

EDC/HRE ζην κέηξν πνπ είλαη ρξήζηκεο θαη νπζηαζηηθέο γηα ηνλ επαγγεικαηία. Σν Μέξνο II δίλεη 

ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηα εξγαιεία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη καζεηέο ζηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή θαη 

δηαδξαζηηθή κάζεζε. Σν Μέξνο ΗΗΗ παξέρεη εξγαιεηνζήθεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

καζεηέο ζηελ EDC/HRE.  

Σα άιια βηβιία ζε απηή ηε ζεηξά πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα κνληέια θαη πιηθά δηδαζθαιίαο γηα 

ηελ EDC/HRE γηα ηνπο καζεηέο απφ ην δεκνηηθφ έσο ην γπκλάζην θαη ην ιχθεην.  
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