
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεγαιώλνπκε δεκνθξαηηθά 
 
 

 

ρέδηα καζήκαηνο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

γηα ην δεκνηηθό 

 

 

 

Δπηκέιεηα αγγιηθήο έθδνζεο: Rolf Gollob, Peter Krapf θαη Wiltrud Weidinger  

πγγξαθείο: Rolf Gollob θαη Wiltrud Weidinger 

Δπηκέιεηα ειιεληθήο έθδνζεο: Καηεξίλα Σνύξα 

Μεηάθξαζε: Βηθησξία Βάξθε 

 

Βηβιίν ΗΗ 

από 

EDC/HRE Βηβιία l-VI 

Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ιδηόηεηα ηνπ Πνιίηε  

θαη ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα ζηε ζρνιηθή πξάμε: 

Γηδαθηηθέο αιιεινπρίεο, έλλνηεο, κέζνδνη θαη κνληέια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δθδόζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο 



 

Οη απόςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζε απηή ηελ εξγαζία απνηεινύλ επζύλε ησλ ζπγγξαθέσλ θαη δελ 

αληαλαθινύλ απαξαίηεηα ηελ επίζεκε πνιηηηθή ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο. 

 

ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηήο ηεο έθδνζεο δελ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί, λα 

αλαπαξαρζεί ή λα κεηαδνζεί ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, ειεθηξνληθή (CD – Rom, δηαδίθηπν, θιπ.) ή 

κεραληθή, κέζσ θσηνηππηώλ, εγγξαθήο ή νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο θαη αλάθιεζεο 

πιεξνθνξηώλ, ρσξίο πξνεγνύκελε έγγξαθε άδεηα από ην Public Information θαη Publications Division, 

Directorate of Communication (F-67075 Strasbourg Cedex or publishing@coe.int).  

Ο ζπληνληζκόο γηα ηελ παξαγσγή, ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ έθδνζε απηνύ ηνπ ηόκνπ έγηλε από ην IPE 

(International Projects in Education; www.phzh.ch/ipe) ηνπ Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο Δθπαηδεπηηθώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Επξίρεο (PHZH). 

Ζ παξνύζα έθδνζε ζπγρξεκαηνδνηήζεθε από ηνλ Διβεηηθό Οξγαληζκό γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηε 

πλεξγαζία (SDC). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθνλνγξάθεζε: Peti Wiskemann 

Δμώθπιιν: Peti Wiskemann 

ειηδνπνίεζε: Documents and Publications Production Department (SPDP), πκβνύιην ηεο Δπξώπεο 

 

 

Δθδόζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο 

F-67075 Strasbourg Cedex 

http://book.coe.int 

 

πκβνύιην ηεο Δπξώπεο, Ηνύληνο 2010

mailto:publishing@coe.int
http://www.phzh.ch/ipe
http://book.coe.int/


 

πγγξαθείο θαη ζπλεξγάηεο 

Emir Adzovic – Βνδλία θαη Δξδεγνβίλε 

Svetlana Poznyak – Οπθξαλία 

Beatrice Bürgler-Hochuli – Διβεηία 

Sarah Keating-Chetwynd – πκβνύιην ηεο Δπξώπεο 

Regula Kleinberger – Διβεηία 

Peter Krapf – Γεξκαλία 

Laura Loder-Büchel – Διβεηία 

Sabrina Marruncheddu Krause – Διβεηία 

Ólöf Ólafsdóttir – πκβνύιην ηεο Δπξώπεο 

Arber Salihu – Kόζνβν
1 

Felisa Tibbitts – ΖΠΑ 

Gordana Trajkova Kostovska – Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο 

 

εκείσζε: επραξηζηνύκε ηελ Παξαζθεπή (Βίβηαλ) Υηνλά γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηε κεηάθξαζε απηνύ ηνπ 

ηόκνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1.  ιεο νη αλαθνξέο ζην Κόζνβν, είηε ζην έδαθνο, ζηα ηδξύκαηα ή ζηνλ πιεζπζκό, ζην παξόλ θείκελν ζα γίλνπλ θαηαλνεηά ζε 

πιήξε ζπκκόξθσζε κε ην ςήθηζκα 1244 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ θαη ρσξίο πξνθαηάιεςε απέλαληη ζην 

θαζεζηώο ηνπ Κνζόβνπ. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πεξηερόκελα  

Δηζαγσγή ........................................................................................................................................... 7 

Σν ελλνηνινγηθό πιαίζην απηνύ ηνπ εγρεηξηδίνπ ............................................................................ 

9 

1. Βαζηθέο αξρέο ηεο EDC/HRE ................................................................................................. 9 

2. Σξεηο δηαζηάζεηο ησλ ηθαλνηήησλ ........................................................................................... 11 

3. Βαζηθέο έλλνηεο ησλ ελλέα ελνηήησλ ...................................................................................... 13 

ΔΝΟΣΖΣΑ 1: Σαπηόηεηα – Δγώ ζηελ θνηλόηεηά κνπ ........................................................................... 15 

ΔΝΟΣΖΣΑ 2: Δηεξόηεηα θαη πινπξαιηζκόο – Σν ζπίηη κνπ ε Δπξώπε ............................................... 25 

ΔΝΟΣΖΣΑ 3: Ηζόηεηα – Μεηνλόηεηεο θαη πιεηνλόηεηεο ....................................................................... 33 

ΔΝΟΣΖΣΑ 4: ύγθξνπζε – Οη θαλόλεο βνεζνύλ ζηελ επίιπζε ζπγθξνύζεσλ ................................... 47 

ΔΝΟΣΖΣΑ 5: Καλόλεο θαη λόκνη – Ζ βάζε ηεο ζπκβίσζεο ................................................................. 55 

ΔΝΟΣΖΣΑ 6: Γύλακε θαη εμνπζία – Δίκαη ην αθεληηθό! Δίκαη; ............................................................. 65 

ΔΝΟΣΖΣΑ 7: Τπεπζπλόηεηα – Γίλνκαη νηθνιόγνο …ην ζρνιείν κνπ ζπκκεηέρεη! ............................... 75 

ΔΝΟΣΖΣΑ 8: Γηθαηώκαηα θαη ειεπζεξία – Σα δηθαηώκαηά κνπ – ηα δηθαηώκαηά ζνπ .......................... 87 

ΔΝΟΣΖΣΑ 9: Μέζα επηθνηλσλίαο – Σα κέζα ζε ρξήζε: αλ κπνξνύζα, ζα ... ! ................................... 101 

Δγρεηξίδην γηα καζεηέο ...................................................................................................................... 

 

115 

I. Φπιιάδηα γηα καζεηέο (ελζσκαησκέλν βηβιηαξάθη) ................................................................... 117 

II. Δξγαιεία γηα καζεηέο (ελζσκαησκέλν βηβιηαξάθη) ................................................................... 145 

Δηθόλα: Σν παδι ησλ ελλέα βαζηθώλ ελλνηώλ ................................................................................ 167 

 
 
 
 

 
 



 



 

7 

Δηζαγσγή 
 
 
Σν ζρνιείν είλαη ρώξνο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Απηή ήηαλ πάληα ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ειπίδνπκε όηη 
έηζη ζα παξακείλεη. Δληνύηνηο, έρεη αιιάμεη ην πεξηερόκελν ηεο κάζεζεο θαη ν ηξόπνο κεηάδνζήο ηεο. Ζ 
θνηλσλία κεηαβάιιεηαη κε ηαρείο ξπζκνύο ηόζν ζην επίπεδν ηνπ νηθνλνκηθνύ όζν θαη ηνπ θνηλσληθνύ βίνπ 
θαη ηα ζρνιεία δέρνληαη πηέζεηο λα πξνζαξκνζηνύλ όζν θαιύηεξα γίλεηαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο. 

ηε ζπλείδεζε πνιιώλ αλζξώπσλ έρεη κεηαβιεζεί ε αληίιεςε όηη ην ζρνιείν είλαη απιώο έλαο ρώξνο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ καζεηώλ γηα ηελ ελήιηθε δσή. Πξνζιακβάλεηαη πιένλ σο πεξηβάιινλ ζην νπνίν ην 

άηνκν πεξλά κεγάιν κέξνο ηνπ ρξόλνπ ηνπ ζπλαλαζηξεθόκελν άιια άηνκα. Σν γεγνλόο απηό από κόλν 

ηνπ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα κάζεζε κέζσ ηεο ζπλαλαζηξνθήο, αιιά ηαπηόρξνλα ππνρξεώλεη ηνπο 

καζεηέο λα απνθηήζνπλ θνηλσληθέο δεμηόηεηεο. 

Σν ζρνιείν πνπ επηιέγεη λα ελζσκαηώζεη ηελ EDC/HRE, δειαδή ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή 

Ηδηόηεηα ηνπ Πνιίηε θαη ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα ζην πξόγξακκά ηνπ (ηα ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνύλ κε 

πςειό βαζκό απηνλνκίαο είλαη πνιιά) απνθαζίδεη ηαπηόρξνλα λα νξγαλώζεη ελεξγεηηθά ηε ζρνιηθή δσή 

θαη λα δηακνξθώζεη ζπλζήθεο δεκνθξαηηθήο εθπαίδεπζεο. ιν ην ζρνιείν ‒ όρη κόλν ε ηάμε‒ γίλεηαη έλα 

είδνο κηθξνθνηλσλίαο. Απηό δελ είλαη εμηδαλίθεπζε, αιιά πξαγκαηηθόηεηα. Ζ ζπκβίσζε δελ είλαη εύθνιε 

νύηε απαιιαγκέλε από ζπγθξνύζεηο, θαη ην ζρνιείν δελ απνηειεί εμαίξεζε. Γελ είλαη άιισζηε αλαγθαίν 

λα είλαη απηόο ν ζηόρνο. Πξέπεη, σζηόζν, λα είλαη δπλαηή ε αλαγλώξηζε ησλ επηκέξνπο ζπκθεξόλησλ, ε 

απνζαθήληζή ηνπο θαη ε κάζεζε κέζσ απηώλ, θαζώο νη ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηε 

κεηέπεηηα δσή ησλ καζεηώλ ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε. 

Σν παξόλ εγρεηξίδην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη όηη είλαη ρξήζηκν θαη ζε 

εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθώλ, ππεπζύλνπο γηα ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, επηκειεηέο θαη κεηαθξαζηέο ζηα 

θξάηε-κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη ελδερνκέλσο θαη εθηόο ησλ επξσπατθώλ ζπλόξσλ. 

Πεξηιακβάλεη ελλέα δηδαθηηθέο ελόηεηεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηόηεηα ηνπ Πνιίηε θαη 

ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Κάζε ελόηεηα απνηειείηαη από ηέζζεξα καζήκαηα, πξννξίδεηαη γηα καζεηέο 

ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ– ειηθίαο 10 ή 11 εηώλ, θαη εζηηάδεη ζε κηα έλλνηα ηεο EDC ή ηεο 

HRE: ηαπηόηεηα ‒ πινπξαιηζκόο ‒ ηζόηεηα ‒ ζύγθξνπζε ‒ θαλόλεο θαη λόκνη ‒ δηαθπβέξλεζε ‒ 

ππεπζπλόηεηα ‒ ειεπζεξία ‒ επηθνηλσλία. ην βαζκό πνπ είλαη εθηθηό, θάζε κάζεκα πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά κέζα από κηα ζεηξά δηαδνρηθώλ (πξνηεηλόκελσλ) βεκάησλ. 

Οη ελλέα ελόηεηεο δελ κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ώζηε λα απαξηίδνπλ κηα ζεκαηηθή κε ηίηιν 

«δεκνθξαηηθή αγσγή» ή «πνιηηηθή αγσγή» ή όπσο αιιηώο επηιέμεη θαλείο λα ηελ νλνκάζεη. Οη επηκέξνπο 

ελόηεηεο, όκσο, κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ κε καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γιώζζα, ηε γεσγξαθία, 

ηελ ηζηνξία, θνηλσληθέο ζπνπδέο, ηελ εζηθή θαη ηελ ηέρλε, θ.ιπ. ε ζπλελλόεζε κε εηδηθνύο από ηα θξάηε 

κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, νη ζπγγξαθείο έρνπλ αλαπηύμεη δηδαθηηθέο ελόηεηεο (αιιεινπρίεο) 

πνπ επηθεληξώλνληαη ζε πεξαηηέξσ ζηνηρεία ηεο EDC/HRE, θαη ηα νπνία κπνξνύλ εύθνια λα 

ελζσκαησζνύλ ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα. Ηδηαίηεξα ζην δεκνηηθό, όπνπ νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

θαιύςνπλ πνηθηιία ζεκάησλ, ε εκπεηξία έρεη δείμεη πσο ε εηζαγσγή ελόο λένπ καζήκαηνο είλαη 

αληηπαξαγσγηθή θαη απιώο πξνζζέηεη επηπιένλ θόξην εξγαζίαο. Οη ζεκαηηθέο ηεο EDC/HRE δελ 

ρξεηάδεηαη λα κειεηώληαη κεκνλσκέλα, αιιά κπνξνύλ λα ζπλδπάδνληαη κε καζήκαηα πνπ ήδε 

δηδάζθνληαη. Οη ζπγγξαθείο έρνληαο ιάβεη ππόςε απηή ηελ αξρή ζρεδίαζαλ ηηο ελόηεηεο ώζηε λα 

ιεηηνπξγνύλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ πνιππινθόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο δηαθνξεηηθώλ καζεκάησλ. Δλ 

θαηαθιείδη, είλαη ζεκαληηθό λα δνζεί κηα απάληεζε ζην εξώηεκα θαηά πόζν ε EDC/HRE είλαη έλα 

θαηλνύξγην κάζεκα ή όρη. 

ηα πεξηζζόηεξα ζρνιεία, ε EDC/HRE δελ ζπληζηά έλα λέν κάζεκα. Πξνζζέηεη κηα λέα νπηηθή ζηε 

δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε εληόο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Απηό ζεκαίλεη όηη εθπαηδεπηηθνί θαη 

καζεηέο ελζαξξύλνληαη λα εξγαζηνύλ κε δηαθνξεηηθνύο θαη πην αληαπνδνηηθνύο ηξόπνπο. 

Ζ EDC/HRE δίλεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηόηεηα λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο, πξόζπκνη θαη ηθαλνί λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ κέιινληνο ησλ θνηλσληώλ ηνπο, (δειαδή, δηδάζθεη γηα ηε δεκνθξαηία 

θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα). Παξάιιεια, ε EDC/HRE αθνινπζεί βαζηθέο αξρέο πνηνηηθήο δηδαζθαιίαο. 
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 Ζ ζπκκεηνρή ζηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο κπνξεί θαη πξέπεη λα καζαίλεηαη ζην ζρνιείν θαη κπνξεί λα 

ελζσκαησζεί ζε όια ηα καζήκαηα ζε όιεο ηηο ειηθίεο. Χο εθ ηνύηνπ, ε απόθηεζε δεμηνηήησλ πξνηάζζεηαη 

αληί ηεο παξαδνζηαθήο πξνζέγγηζεο δηδαζθαιίαο. 

Ζ EDC/HRE έρεη αζθαιώο κηα δηάζηαζε βαζηζκέλε ζην πεξηερόκελν ‒ ηε δηδαζθαιία δειαδή ζρεηηθά κε 

ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Σα ζηνηρεία απηά κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ ζε καζήκαηα 

όπσο ε αγσγή ηνπ πνιίηε ή ε ηζηνξία θαη ε θνηλσληνινγία. 

Σν θξίζηκν, σζηόζν, ραξαθηεξηζηηθό ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο ζηελ EDC/HRE είλαη ε δηδαζθαιία κέζσ ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ζ λέα απηή νπηηθή απεπζύλεηαη ζην ζρνιείν ζπλνιηθά. 

Σν παξόλ εγρεηξίδην αλαδεηθλύεη ην όηη ε εθπαίδεπζε από ηε ζθνπηά ηεο EDC/HRE θέξλεη θαηλνύξγηεο 

κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηελ ηάμε, εκπινπηίδνληαο ην ξόιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ 

καζεηώλ. ηνπο καζεηέο αθηεξώλεηαη πεξηζζόηεξνο πξαγκαηηθόο δηδαθηηθόο ρξόλνο, ελώ ν/ε 

εθπαηδεπηηθόο ιεηηνπξγεί σο αξσγόο θαη παξαηεξεηήο πέξα από ηνλ παξαδνζηαθό ξόιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ. Σα δηδαθηηθά κνληέια ελζαξξύλνπλ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό λα επηθεληξσζεί ζε επηιεγκέλα 

δεηήκαηα θαη λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηνλ ρξόλν λα ηα εμεηάζνπλ δηεμνδηθά ‒ κε άιια ιόγηα «λα 

θάλνπλ ιηγόηεξα, αιιά λα ηα θάλνπλ θαιά». 

 

«Δξγαιεηνζήθε» θαη θπιιάδηα - ην εγρεηξίδην ηνπ καζεηή 

Βαζηθή αξρή γηα όιεο ηηο δηδαθηηθέο ελόηεηεο είλαη ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ καζεηή. Ζ ηδέα απηή βαζίδεηαη ζην 

γεγνλόο όηη ε κάζεζε είλαη κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία απόθηεζεο γλώζεο θαη όρη κηα παζεηηθή δηαδηθαζία 

αθξόαζεο. Οη ελόηεηεο κεηνπζηώλνληαη θαη‟ απηόλ ηνλ ηξόπν ζε ζηηγκέο επηθνηλσλίαο, έξεπλαο, 

δηαηύπσζεο απνξηώλ θαη παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθνο ππνζηεξίδεη απηέο ηηο δηαδηθαζίεο 

έρνληαο ππόςε όηη ε γλώζε θαη ε κάζεζε γηα ηε δεκνθξαηία απνηεινύλ κηα δηαξθή δηαδηθαζία θαη όηη ηα 

ιάζε είλαη αλαπόθεπθηα. Ζ αλεμάξηεηε κάζεζε από κέξνπο ησλ καζεηώλ βαζίδεηαη ζηελ επνλνκαδόκελε 

«εξγαιεηνζήθε». Γώδεθα κέζνδνη ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ αλεμάξηεηε θαη απηνθαζνδεγνύκελε κάζεζε 

(έξεπλα ζε βηβιηνζήθεο, έξεπλα ζην δηαδίθηπν, δηεμαγσγή ζπλέληεπμεο θαη έξεπλαο, εξκελεία εηθόλσλ, 

λνεηηθνί ράξηεο, δεκηνπξγία αθηζώλ, δηνξγάλσζε εθζέζεσλ, ζρεδηαζκόο θαη δηεμαγσγή παξνπζηάζεσλ, 

πξνεηνηκαζία δηαθαλεηώλ ή πξνβνιήο PowerPoint, ζπγγξαθή άξζξσλ ζε εθεκεξίδα, παξνπζηάζεηο, 

δηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ). 

Σα θπιιάδηα ηνπ καζεηή παξέρνπλ έλα επηπιένλ ππνζηεξηθηηθό κέζν δηδαζθαιίαο. Πξόθεηηαη γηα 

κεκνλσκέλα θύιια εξγαζίαο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο δηαθνξεηηθέο ελόηεηεο, βξίζθνληαη ζην ηέινο ηνπ 

εγρεηξηδίνπ θαη πξννξίδνληαη γηα ηνλ καζεηή. Μπνξνύλ λα απνζπαζηνύλ εύθνια θαη λα θσηνηππεζνύλ 

γηα λα δνζνύλ ζηνλ καζεηή. Κάζε θπιιάδην είλαη αξηζκεκέλν ζύκθσλα κε ηελ ελόηεηα θαη ην κάζεκα ζην 

νπνίν αληηζηνηρεί (π.ρ. Δλόηεηα 2, Μάζεκα 2). Ο/ε εθπαηδεπηηθόο απνθαζίδεη πώο θαη πόηε ζα δνζνύλ 

ζηνπο καζεηέο θαη πώο ζα θπιάζζνληαη. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο είλαη πξαθηηθό λα ηνπνζεηεζνύλ ζε 

θάθειν, ελώ ζε άιιεο κπνξεί λα πξνηηκεζεί λα ζπγθεληξώλνληαη ζε ρσξηζηό ληνζηέ ή απιά λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ κε ηε κνξθή πνπ παξαηίζεληαη εληόο ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ, – σο έλα εληαίν κηθξό 

βηβιίν. 

Ζ κέρξη ηώξα εκπεηξία έρεη δείμεη όηη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξνέρεη ην πιηθό λα είλαη εύρξεζην θαη 

θαηαλνεηό. Σα θπιιάδηα πξέπεη λα έρνπλ βνεζεηηθό θαη ζπκπιεξσκαηηθό ραξαθηήξα, θαη όρη λα είλαη 

δύζρξεζηα ή λα απαηηνύλ ρξόλν γηα ηελ εμήγεζε ηνπ ηξόπνπ ζπκπιήξσζήο ηνπο. Σν πιηθό πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην παξόλ εγρεηξίδην είλαη εύθνια ρξεζηκνπνηήζηκν, εύθνια θαηαλνεηό, εύθνια 

ηξνπνπνηήζηκν θαη πξνζαξκόζηκν ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο ηάμεο ή ζε δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο. Πέξα από ηε ζπλήζε αμηνιόγεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε, ηελ θαηαγξαθή ηνπ 

ηξόπνπ ζπκκεηνρήο θαη ηεο δηάζεζήο ηνπο γηα κάζεζε, ηα θπιιάδηα απνηεινύλ επίζεο βνεζεηηθό κέζν 

ζηε γξαπηή αμηνιόγεζε. 
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Σν ελλνηνινγηθό πιαίζην ηνπ εγρεηξηδίνπ 
 
 
1. Βαζηθέο αξρέο ηεο EDC/HRE 

Ζ ελεξγή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε καζαίλεηαη κέζσ ηεο πξάμεο θαη όρη κέζσ ηεο πεξηγξαθήο - δίλνληαο 

επθαηξία ζην άηνκν λα δηεξεπλήζεη ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ 

πνιίηε θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, θαη όρη ιέγνληαο ηνπ πώο πξέπεη λα ζθέθηεηαη θαη λα πξάηηεη. Ζ 

εθπαίδεπζε γηα ηε δεκηνπξγία ελεξγώλ πνιηηώλ δελ πεξηνξίδεηαη απιώο ζηελ αθνκνίσζε αληηθεηκεληθήο 

γλώζεο, αιιά ζπλδέεηαη κε ηελ έκπξαθηε θαηαλόεζε, κε ηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, αμηώλ 

θαη ζηάζεσλ. Σν κέζν είλαη ην κήλπκα – νη καζεηέο κπνξνύλ εμίζνπ λα κάζνπλ γηα ηε δεκνθξαηηθή 

ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε κέζα από ην παξάδεηγκα πνπ δίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ηεο 

ζρνιηθήο δσήο, όπσο κπνξνύλ λα κάζνπλ κέζα από ηηο ηππηθέο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Οη αθόινπζεο πξαθηηθέο έρνπλ ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ζηηο καζεζηαθέο δηεξγαζίεο ηεο EDC/HRE: 

α) Δλεξγεηηθή κάζεζε 

Ζ κάζεζε ζην πιαίζην ηεο EDC/HRE πξέπεη λα έρεη ελεξγεηηθή κνξθή. Δλεξγεηηθή κάζεζε είλαη ε 

κάζεζε κέζσ πξάμεο. Δίλαη ε κάζεζε πνπ επηηπγράλεηαη κέζα από ηε βίσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ από ην ίδην ην άηνκν θαη όρη κέζα από έηνηκεο απαληήζεηο 

πνπ παξέρνπλ ηξίηα πξόζσπα. Ζ ελεξγεηηθή κάζεζε αλαθέξεηαη θαη σο «βησκαηηθή» κάζεζε. 

Ζ ελεξγεηηθή κάζεζε είλαη ζεκαληηθή ζηελ EDC/HRE δηόηη ε ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε είλαη πξαθηηθή 

δηαδηθαζία. Οη άλζξσπνη καζαίλνπλ γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα κέζσ ησλ 

εκπεηξηώλ, θαη όρη από απηά πνπ ζα αθνύζνπλ. ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, απηή ε εκπεηξία μεθηλά κέζα 

από ηελ ηάμε θαη ζπλερίδεηαη κε ην ήζνο θαη ηελ θνπιηνύξα ηνπ ζρνιείνπ. Μεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο 

δηδαζθαιία κέζα από ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. 

Ζ ελεξγεηηθή κάζεζε κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη πεξηζζόηεξν ηα θίλεηξα θαη λα θέξεη καθξνπξόζεζκα 

απνηειέζκαηα – ηόζν ζηνπο ελήιηθεο όζν θαη ζηνπο λένπο αλζξώπνπο – δηόηη ππάξρεη πξνζσπηθή 

εκπινθή. Δπίζεο, δηεπθνιύλεη ηε κάζεζε γηαηί εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα θαη όρη ζε 

αθεξεκέλεο αξρέο. ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε, νη καζεηέο ελζαξξύλνληαη λα γεληθεύζνπλ κέζα από 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο, θαη όρη ην αληίζεην: γηα παξάδεηγκα, εμέηαζε δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ 

δηθαησκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηα «δηθαηώκαηα» ηνπ ζρνιείνπ– όπσο νη ζρνιηθνί θαλόλεο ή νη θώδηθεο 

ζπκπεξηθνξάο – θαη όρη κηα αθεξεκέλε ζπδήηεζε γηα ηελ έλλνηα ησλ δηθαησκάησλ. 

β) Δξγαζηνθεληξηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

Ζ κάζεζε ζην πιαίζην ηεο EDC/HRE βαζίδεηαη ζηηο εξγαζίεο πνπ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα 

θάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο EDC/HRE. Σν παξόλ εγρεηξίδην, ζπλεπώο, αθνινπζεί ηηο 

αξρέο απηνύ ηνπ είδνπο κάζεζεο. 

Ζ εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε είλαη ζεκαληηθή γηα κηα ζεηξά από ιόγνπο: 

– Δίλαη κηα εμαηξεηηθή κνξθή κάζεζεο ‒ δειαδή, κάζεζε κε βάζε ηελ αξρή «καζαίλσ θάλνληαο». 

– Παξέρεη κηα δνκή πξνζαξκόζηκε ζε δηαθνξεηηθά καζεζηαθά πεξηβάιινληα. 

– Μεγηζηνπνηεί ηνλ σθέιηκν ρξόλν κάζεζεο, θαζώο νη καζεηέο απαζρνινύληαη ζε καζεηηθέο εξγαζίεο 

πνπ ζα έπξεπε νύησο ή άιισο λα νινθιεξώζνπλ. 

– Αζρνιείηαη κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο πξαγκαηηθήο δσήο θαη πξνζθέξεη απζεληηθά δεδνκέλα 

γηα αλάιπζε. 

– Πξνζδίδεη νπζηαζηηθόηεξν λόεκα ζηε κάζεζε θαη σο εθ ηνύηνπ παξέρεη πεξηζζόηεξα εξεζίζκαηα. 

– Γίλεη ζηνπο καζεηέο ην αίζζεκα ηεο θπξηόηεηαο ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ην αίζζεκα ηνπ επηηεύγκαηνο. 
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γ) Οκαδηθή εξγαζία 

Ζ EDC/HRE δίλεη έκθαζε ζε ζπλεξγαηηθέο κνξθέο κάζεζεο όπσο εξγαζία ζε δεπγάξηα, κηθξέο ή κεγάιεο 

νκάδεο θαη/ή νκάδεο ππνζηήξημεο ζπλνκειίθσλ. Ζ νκαδηθή εξγαζία είλαη ζεκαληηθή δηόηη: 

– Παξέρεη ζηνπο καζεηέο πξόηππα ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο πνπ κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ ζηελ ηάμε. 

– Δλζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα κνηξαζηνύλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο απόςεηο ηνπο θαη κέζα από ην κνίξαζκα 

ησλ πξνβιεκάησλ απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο επίιπζήο ηνπο. 

– Λεηηνπξγεί σο αληίβαξν ζην βίσκα ηεο απνκόλσζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

δ) Γηαδξαζηηθέο κέζνδνη 

Ζ EDC/HRE ηνλίδεη ηελ αμία ησλ δηαδξαζηηθώλ κεζόδσλ, όπσο νη ζπδεηήζεηο θαη νη αληηπαξαζέζεηο 

επηρεηξεκάησλ. Οη δηαδξαζηηθέο κέζνδνη είλαη ζεκαληηθέο δηόηη: 

– Βνεζνύλ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο λα εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ησλ δηαδξαζηηθώλ κεζόδσλ ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε. 

– Δλζαξξύλνπλ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο λα κεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηθή ηνπο πξαθηηθή εμάζθεζε. 

ε) Κξηηηθή ζθέςε 

Ζ πνηνηηθή EDC/HRE ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα αλαζηνραζηνύλ ηα δεηήκαηα ηεο EDC/HRE αληί λα 

ηνπο παξέρνληαη «έηνηκεο» απαληήζεηο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Απηό είλαη ζεκαληηθό δηόηη: 

Βνεζά ηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ αλεμάξηεηε ζθέςε ‒ ηθαλόηεηα νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε. 

Σνπο δίλεη έλα αίζζεκα θπξηόηεηαο θαη ρεηξαθέηεζεο: αηζζάλνληαη ηθαλνί λα αλαιάβνπλ επζύλεο πνπ 

αθνξνύλ ζηε δσή νιόθιεξεο ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο. 

ζη) πκκεηνρηθόηεηα 

Ζ EDC/HRE παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα ζπκβάιινπλ νη ίδηνη ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία. ζν 

είλαη δπλαηό, ελζαξξύλνληαη λα έρνπλ ελεξγεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε κάζεζε θαη όρη λα είλαη παζεηηθνί 

δέθηεο γλώζεο– γηα παξάδεηγκα, επηιέγνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ επηζπκνύλ λα θάλνπλ, αμηνινγνύλ ηα 

αδύλακα θαη δπλαηά ηνπο ζεκεία, θαη ζέηνπλ ζηόρνπο γηα ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα 

βειηησζνύλ. 

Σν ζηνηρείν ηεο ζπκκεηνρηθόηεηαο είλαη ζεκαληηθό δηόηη: 

– Βνεζά ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ πώο λα ελζσκαηώζνπλ ηε ζπκκεηνρηθόηεηα ζηε δσή ηνπο θαη εθηόο 

ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο. 

– Σνπο ελδπλακώλεη θαη ηνπο δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο θπξηόηεηαο. 

 

Δλ νιίγνηο, ε EDC/HRE είλαη: 

– ελεξγεηηθή ‒ δίλεη έκθαζε ζηελ αξρή «καζαίλσ θάλνληαο»˙ 

– εξγαζηνθεληξηθή ‒ δνκείηαη γύξσ από πξαγκαηηθέο εξγαζίεο ζηα πιαίζηα ηεο EDC/HRE 

– ζπλεξγαηηθή ‒ εθαξκόδεη ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε˙ 

– δηαδξαζηηθή ‒ ρξεζηκνπνηεί ηε ζπδήηεζε ˙ 

– θξηηηθή ‒ ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη γηα ηνλ εαπηό ηνπο, θαη ηέινο 

– ζπκκεηνρηθή ‒ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα ζπκβάιινπλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 
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2. Σξεηο δηαζηάζεηο ησλ ηθαλνηήησλ 

ηόρνο ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα είλαη ε 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε ηξεηο ηνκείο: πνιηηηθή αλάιπζε θαη θξίζε, ρξήζε κεζόδσλ, θαη ιήςε πνιηηηθώλ 

απνθάζεσλ θαη δξάζε. Οη ηνκείο απηνί ζπλδένληαη ζηελά θαη δελ κπνξνύκε λα ηνπο πξαγκαηεπόκαζηε 

μερσξηζηά. 

ε θάζε καζεζηαθό πεξηβάιινλ ‒ ζπλεηδεηά ή αζύλεηδα‒ ππάξρνπλ ζηνηρεία θαη ησλ ηξηώλ ηθαλνηήησλ, 

αλ θαη ν βαζκόο εκβάζπλζεο δελ είλαη πάληα ίδηνο. Απηό δελ είλαη αλαγθαίν. Άιινηε επηθεληξώλεηαη 

θαλείο πεξηζζόηεξν ζηηο κεζόδνπο, άιινηε ζηε δξάζε θαη άιινηε ζηελ αλάιπζε. ηηο επηκέξνπο ελόηεηεο 

παξνπζηάδνπκε κηα εθηίκεζε ηνπ βαζκνύ ζηνλ νπνίν απηέο νη ηξεηο δεμηόηεηεο ζα αλαπηπρζνύλ, 

ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ πίλαθα παξόκνην κε ηνλ απηόλ πνπ εκθαλίδεηαη παξαθάησ. Οη ηξεηο αζηεξίζθνη 

ππνδειώλνπλ πςειό βαζκό, νη δύν κέζν βαζκό, θαη ν έλαο αζηεξίζθνο ρακειό βαζκό αλάπηπμεο. 

Δληνύηνηο, ην επίπεδν αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ ζα εμαξηεζεί από ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θαη ηελ 

επηινγή ησλ καζεζηαθώλ θαηαζηάζεσλ, αλ δειαδή νξηζκέλεο ηθαλόηεηεο απνβνύλ ζεκαληηθόηεξεο απ‟ 

όζν είρε αξρηθά πξνβιεθζεί. 

Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε … 

… πνιηηηθή αλάιπζε θαη 

άζθεζε θξηηηθήο 

 

… ρξήζε κεζόδσλ 

 

… ιήςε πνιηηηθώλ απνθάζεσλ 

θαη δξάζε 

** * *** 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη κηα ζύληνκε επηζθόπεζε ησλ ηξηώλ ηθαλνηήησλ ζην πιαίζην ηεο EDC θαη HRE. Ζ 

ελλνηνιόγεζε ησλ ηξηώλ ηθαλνηήησλ έρεη απνηειέζεη ζεκαληηθό ζέκα ζπδήηεζεο ζηηο πνιηηηθέο επηζηήκεο 

ρσξίο κέρξη ηώξα λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε.
2
 

A. 

Ιθαλόηεηα ζηελ πνιηηηθή 

αλάιπζε θαη άζθεζε θξηηηθήο 

Ζ ηθαλόηεηα αλάιπζεο θαη 

ζπδήηεζεο πνιηηηθώλ 

γεγνλόησλ, πξνβιεκάησλ θαη 

ακθηιεγόκελσλ ζεκάησλ θαζώο 

θαη εξσηεκάησλ πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο εμειίμεηο κέζσ ηεο 

εμέηαζεο παξακέηξσλ θαη αμηώλ 

ηνπ ππό εμέηαζε δεηήκαηνο. 

 

 

 

B. 

Ιθαλόηεηα ζηε ρξήζε 

κεζόδσλ 

Ζ απόθηεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνύληαη 

γηα ηελ εμεύξεζε θαη ηελ 

αθνκνίσζε πιεξνθνξηώλ, γηα 

ηε ρξήζε ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο θαη γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζην δεκόζην δηάινγν 

θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 

 

 

Γ. 

Ιθαλόηεηα ιήςεο 

δεκνθξαηηθώλ απνθάζεσλ 

θαη αλάιεςεο δξάζεο 

Ζ ηθαλόηεηα δεκόζηαο έθθξαζεο 

απόςεσλ, αμηώλ θαη 

ζπκθεξόλησλ κε ηνλ θαηάιιειν 

ηξόπν. Ζ ηθαλόηεηα 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη 

ζπκβηβαζκνύ. 

Ζ ηθαλόηεηα εθηίκεζεο ησλ  

δπλαηνηήησλ (θαη ησλ 

πεξηνξηζκώλ) ηνπ αηόκνπ γηα 

πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη 

θαηάιιειε επηινγή ελόο ηξόπνπ 

δξάζεο. 

 

 

 

                                                      
2. Πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ζηελ έθδνζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο How all teachers can support citizenship and human rights 

education: a framework for the development of competences (2009). Σν εγρεηξίδην κπνξεί λα κεηαθνξησζεί ή λα δεηεζεί ε 

απνζηνιή ηνπ από ηελ ηζηνζειίδα www.coe.int/edc. 
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Α.  Ιθαλόηεηα ζηελ πνιηηηθή αλάιπζε θαη άζθεζε θξηηηθήο 

ηόρνο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηθαλόηεηαο αλάιπζεο πνιηηηθώλ γεγνλόησλ, πξνβιεκάησλ θαη 

ακθηιεγόκελσλ ζεκάησλ, θαζώο θαη ε παξνρή ηεο δπλαηόηεηαο ζηνπο καζεηέο λα εμεγήζνπλ ηνπο 

ιόγνπο πνπ ηνπο νδεγνύλ ζηε δηακόξθσζε πξνζσπηθώλ θξίζεσλ. Σν ζρνιείν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε 

απηή ηε δηαδηθαζία βνεζώληαο ηνπο καζεηέ λα επηζηξαηεύνπλ δνκεκέλεο πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη 

ζε έλλνηεο - θιεηδηά πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ πςειόηεξν βαζκό θξηηηθήο ζθέςεο. 

Γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ απηό ην επίπεδν θξηηηθήο ηθαλόηεηαο, ε νπνία πξέπεη λα 

είλαη απνηέιεζκα πξνζεθηηθνύ πξνβιεκαηηζκνύ, είλαη απαξαίηεηεο νη αθόινπζεο ηθαλόηεηεο: 

– Ζ ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο ηεο ζπνπδαηόηεηαο ησλ πνιηηηθώλ απνθάζεσλ ζηε δσή ηνπ αηόκνπ. 

– Ζ ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πνιηηηθώλ απνθάζεσλ - 

ηόζν ησλ εθνύζησλ όζν θαη ησλ αθνύζησλ - ηα νπνία επεξεάδνπλ όζνπο ζπκκεηέρνπλ, αιιά θαη 

όζνπο δε ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακόξθσζή ηνπο. 

– Ζ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα παξνπζηάδεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ απόςεηο, αιιά θαη απηέο ησλ άιισλ. 

– Ζ ηθαλόηεηα θαηαλόεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ ηεο πνιηηηθήο: α) ηεο 

ζεζκηθήο, β) ηεο δηάζηαζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ην πεξηερόκελν ηεο πνιηηηθήο θαη γ) ηεο 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο πνιηηηθέο δηεξγαζίεο δηάζηαζεο. 

– Ζ ηθαλόηεηα αλάιπζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ ζηαδίσλ ησλ πνιηηηθώλ δηεξγαζηώλ ζηε 

κηθξνθιίκαθα (ζρνιηθή δσή), ζηε κεζνθιίκαθα (θνηλόηεηα) θαη ζηε καθξνθιίκαθα (εζληθή θαη δηεζλήο 

πνιηηηθή), ρξεζηκνπνηώληαο ηόζν ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο όζν θαη απηέο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

– Ζ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα παξνπζηάδεη γεγνλόηα, πξνβιήκαηα θαη απνθάζεηο κε ηε βνήζεηα 

αλαιπηηθώλ θαηεγνξηώλ, αλαγλσξίδνληαο ηηο θύξηεο παξακέηξνπο θαη ζπζρεηίδνληάο ηεο κε ηηο 

ζεκειηώδεηο αμίεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δεκνθξαηηθώλ ζπζηεκάησλ. 

– Ζ ηθαλόηεηα αλαγλώξηζεο ησλ θνηλσληθώλ, λνκηθώλ, νηθνλνκηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ θαη δηεζλώλ 

πεξηζηάζεσλ, θαζώο θαη ησλ επηκέξνπο ζπκθεξόλησλ θαη εμειίμεσλ ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ηα ηξέρνληα 

ακθηιεγόκελα δεηήκαηα. 

– Ζ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα θαηαλνεί θαη λα αμηνινγεί ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ηα πνιηηηθά δεηήκαηα 

παξνπζηάδνληαη από ηα κέζα επηθνηλσλίαο.  

B.  Ιθαλόηεηα ζηε ρξήζε κεζόδσλ 

Πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα είλαη ζε ζέζε λα ιάβεη κέξνο ζηηο πνιηηηθέο δηεξγαζίεο δελ αξθεί ε βαζηθή 

γλώζε ησλ πνιηηηθώλ δεηεκάησλ, ησλ ζπληαγκαηηθώλ θαη λνκηθώλ πιαηζίσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ιήςεο 

απνθάζεσλ· πξέπεη αθόκε λα δηαζέηεη θαη γεληθέο ηθαλόηεηεο (ι.ρ. επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία, ρεηξηζκόο 

ηεο πιεξνθνξίαο, ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζηαηηζηηθώλ), αιιά θαη εηδηθέο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο, όπσο 

 
Ιθαλόηεηα ζηελ πνιηηηθή 
αλάιπζε θαη άζθεζε 

θξηηηθήο 

 
Ιθαλόηεηα ζηε ρξήζε 

κεζόδσλ 

 
Ιθαλόηεηα ιήςεο 
δεκνθξαηηθώλ απνθάζεσλ  

θαη αλάιεςεο δξάζεσλ 
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ην λα είλαη θαλείο ηθαλόο λα επηρεηξεκαηνινγήζεη ππέξ θαη θαηά ελόο δεηήκαηνο. Απηέο είλαη ηθαλόηεηεο 

θαη δεμηόηεηεο πνπ καζαίλνληαη ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη 

ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, δίλνληαο έκθαζε ζηελ εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε, θαζώο ν θαζνξηζκόο ησλ 

εξγαζηώλ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ. ηελ EDC/HRE, ρξεζηκνπνηνύληαη 

θαηάιιειεο ηερληθέο πξνζνκνίσζεο ή αληηπαξάζεζεο επηρεηξεκάησλ ζε ακθηιεγόκελα δεηήκαηα (π.ρ. 

ζπδεηήζεηο θαη αλάπηπμεο επηρεηξεκάησλ). Γηα λα γίλεη απηό, είλαη απαξαίηεηεο νη αθόινπζεο ηθαλόηεηεο: 

– Ζ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα εξγαζηεί αλεμάξηεηα πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη, λα επηιέμεη, λα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα παξνπζηάζεη δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη από ηα κέζα καδηθήο 

επηθνηλσλίαο, θαη/ή από λέα κέζα, κε ηξόπν θξηηηθό θαη ζπγθεθξηκέλν (κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθώλ, 

ραξηώλ, δηαγξακκάησλ, πηλάθσλ, γεινηνγξαθηώλ, θηι.). 

– Ζ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη θξηηηθά ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη λα δεκηνπξγήζεη ηα δηθά 

ηνπ επηθνηλσληαθά πξντόληα. 

– Ζ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα δηεμάγεη έξεπλεο, λα ζπιιέγεη δειαδή πιεξνθνξίεο από πξσηνγελείο 

πεγέο κέζα από έξεπλεο θαη ζπλεληεύμεηο. 

Γ.  Ιθαλόηεηα ζηε δεκνθξαηηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ αλάιεςε δξάζεο 

ηόρνο είλαη ε απόθηεζε δεμηνηήησλ γηα αιιειεπίδξαζε κε απηνπεπνίζεζε θαη επάξθεηα ζε πνιηηηθά 

πεξηβάιινληα, αιιά θαη δεκνζίσο. Γηα λα επηηεπρζεί απηό, είλαη απαξαίηεηεο νη αθόινπζεο ηθαλόηεηεο: 

– Ζ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα εθθξάζεη ηελ πνιηηηθή ηνπ άπνςε κε επάξθεηα θαη απηνπεπνίζεζε θαη λα 

εμνηθεησζεί κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο δηαιόγνπ, αληηπαξάζεζεο θαη ζπδήηεζεο.  

– Ζ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα ζπκκεηέρεη ζηνλ δεκόζην βίν θαη λα δξα πνιηηηθά (επηρεηξεκαηνινγώληαο, 

ζπδεηώληαο, δηαθσλώληαο, πξνεδξεύνληαο ζε ζπδεηήζεηο, εηνηκάδνληαο γξαπηέο παξνπζηάζεηο, 

ρξεζηκνπνηώληαο ηερληθέο απεηθόληζεο ζε αθίζεο, ζε εθεκεξίδεο ηνίρνπ, ζπληάζζνληαο πξαθηηθά 

ζπλεδξηάζεσλ, επηζηνιέο ζε αξρηζπληάθηεο, αηηήκαηα θηι.).  

– Ζ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα αλαγλσξίδεη ηε δπλαηόηεηά ηνπ λα αζθεί πνιηηηθή επίδξαζε θαη λα 

ζπλαζπίδεηαη κε άιια άηνκα.  

– Ζ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα πξνβάιιεη δπλακηθά ηηο απόςεηο ηνπ, αιιά θαη λα ζπκβηβάδεηαη.  

– Ζ πξνζπκία θαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα αλαγλσξίδεη αληηδεκνθξαηηθέο ηδέεο θαη θνξείο θαη λα 

αληηδξά θαηάιιεια.  

– Ζ πξνζπκία θαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα ζπκπεξηθέξεηαη κε αλνηρηό πλεύκα θαη δηάζεζε 

θαηαλόεζεο ζε έλα δηαπνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ. 

3. Βαζηθέο έλλνηεο ησλ ελλέα ελνηήησλ 

Ο ζηνραζκόο θαη ε κάζεζε ζπζρεηίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν κε ην αθεξεκέλν. Οη βαζηθέο έλλνηεο ζην παξόλ 

εγρεηξίδην, θαζώο θαη απηέο ζηνπο ηόκνπο ηεο EDC/HRE γηα ην γπκλάζην (ηόκνο ΗΗΗ: Ενύκε δεκνθξαηηθά) 

θαη γηα ην ιύθεην (ηόκνο IV: πκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία), έρνπλ παξνπζηαζηεί κε ηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ θαη εζηηάδνπλ ζε δηαδξαζηηθέο καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο. 

Ο θαιιηηέρλεο πνπ ζρεδίαζε ην εμώθπιιν απηνύ ηνπ εγρεηξηδίνπ έρεη απεηθνλίζεη ελλέα θνκκάηηα ελόο 

πάδι ‒ έλα γηα θάζε ελόηεηα. ια καδί ζπγθξνηνύλ κηα ζπλεθηηθή εηθόλα πνπ απνθηά λόεκα. Δίλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθό λα γίλεη αληηιεπηό όηη θάζε ελόηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απηόλνκα. πλεπώο, θάζε 

θνκκάηη ηνπ πάδι δηαζέηεη ηε δηθή ηνπ εγγελή αμία. Οη ελλέα ελόηεηεο ζην ζύλνιό ηνπο αξθνύλ γηα λα 

θαιύςνπλ έλα έηνο δηδαζθαιίαο ηεο EDC/HRE. 

Μηα εηθόλα αμίδεη πεξηζζόηεξν από ρίιηεο ιέμεηο, όπσο ιέεη ε παξνηκία. Απηό ην παδι κπνξεί λα πεη 

πνιιά ζηνλ αλαγλώζηε γηα ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ, γηα ηηο δηδαθηηθέο επηινγέο, θαη γηα ηελ 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε. 
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ΔΝΟΣΗΣΑ 1 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 

Γηα ην δεκνηηθό 

Δγώ ζηελ θνηλόηεηά κνπ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  Απηό είλαη πνπ κνπ αξέζεη.  

Δίκαη θνξίηζη/ είκαη αγόξη, θαη ό,ηη κνπ αξέζεη θαη θάλσ είλαη εληάμεη 

1.2  Σα πξνζσπηθά κνπ ζύκβνια (Οηθόζεκν Ι)  

Απηή είκαη/απηόο είκαη 

1.3  Απηό είλαη ην νηθόζεκό καο (Οηθόζεκν II)  

Δίκαζηε δπλαηνί σο νκάδα γηαηί είκαζηε κνλαδηθνί 

1.4  Άηνκα θαη νκάδεο  

Οη δπλαηόηεηεο ηνπ αηόκνπ σο δπλακηθό ηεο θνηλσλίαο
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Δλόηεηα 1: Βαζηθή έλλνηα– «Σαπηόηεηα» (γηα ην δεκνηηθό).  
Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθνύο: Πώο ε απηναληίιεςε ησλ καζεηώλ 

επεξεάδεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπο, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκάδεο θαη ηελ άπνςή 

ηνπο γηα ηελ θνηλσλία; 

Ζ «ηαπηόηεηα», από ηελ πιεπξά ηεο ςπρνινγίαο, είλαη έλλνηα ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ απηό-εηθόλα (ην 

λνεηηθό κνληέιν ηνπ αηόκνπ γηα ηνλ εαπηό ηνπ), ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ αηνκηθόηεηα. Ζ ηαπηόηεηα θύινπ 

απνηειεί ζεκαληηθό κέξνο ηεο έλλνηαο ηεο ηαπηόηεηαο γεληθά. Τπνδεηθλύεη ζε κεγάιν βαζκό πώο ην 

άηνκν «βιέπεη» ηνλ εαπηό ηνπ, ηόζν σο κνλάδα όζν θαη ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο, θαη γη‟ απηό ηνλ ιόγν 

ππνδεηθλύεη επίζεο ην δπλακηθό πνπ ην άηνκν κπνξεί λα πξνζδώζεη ζηελ νκάδα. 

 

Ζ «ηαπηόηεηα» ζην θνηλσληνινγηθό πιαίζην είλαη έλλνηα ε νπνία εζηηάδεη ζηε ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε 

ηνπο ξόινπο. ύκθσλα κε απηή ηε ζέζε, ην άηνκν αλαθαιύπηεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπ κέζα από ηελ 

εθκάζεζε ησλ θνηλσληθώλ ξόισλ θαη ηελ εκπεηξία πνπ απνθηά από απηνύο ηνπο ξόινπο. 

 

Χζηόζν, ν όξνο «ηαπηόηεηα» ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα πεξηγξάςεη ηελ πξνζσπηθή ηαπηόηεηα, 

δειαδή όια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ θαζηζηνύλ έλα άηνκν κνλαδηθό. Παξάιιεια, νη θνηλσληνιόγνη ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ όξν απηό πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςνπλ ηελ θνηλσληθή ηαπηόηεηα ή ηελ αηνκηθόηεηα 

πνπ δηακνξθώλεηαη κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπ αηόκνπ ζε νκάδεο. 

 

Δίλαη θαλεξή ε ζπνπδαηόηεηα ηεο έλλνηαο ηεο ηαπηόηεηαο ζε πνιιά επίπεδα. ην πιαίζην ηεο EDC/HRE, 

ε ηαπηόηεηα έρεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα: όηαλ νη άλζξσπνη έρνπλ δηακνξθώζεη ηε δηθή ηνπο 

άπνςε απνθηνύλ ηελ ηθαλόηεηα λα ππνζηεξίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν ηόζν ζε αηνκηθό όζν θαη ζε ζπιινγηθό 

επίπεδν. Απηή είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία πνπ ζπλερώο κεηαβάιιεηαη. Γη‟ απηό ηνλ ιόγν, ε αλάπηπμε θαη 

απνζαθήληζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ αηόκνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη από ηελ πξώηκε αθόκε ειηθία. Απηό 

δε ζπκβαίλεη κέζα από ηελ ηππηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία, αιιά πξνζθέξνληαο ζην άηνκν δπλαηόηεηεο λα 

αλαθαιύςεη ηνλ εαπηό ηνπ, κε όια ηα κεηνλεθηήκαηα ή ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα 

δηαζέηεη. Μηα αλνηρηή θαη δεκνθξαηηθή πνιηηεία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κόλν αλ ηα άηνκα είλαη ζε ζέζε λα 

ππεξαζπηζηνύλ ηνπο άιινπο ρσξίο λα ράζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο κέζα ζ‟ απηή ηε δηαδηθαζία.  

 

ηόρνο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε είλαη ε επίηεπμε ηθαλνηήησλ ζε ηξεηο 

ηνκείο. Απηή ε ελόηεηα ζηνρεύεη ζηα παξαθάησ:  

Ηθαλόηεηα γηα … 

… πνιηηηθή αλάιπζε θαη 

άζθεζε θξηηηθήο 

… ρξήζε κεζόδσλ 

 

…ιήςε πνιηηηθώλ απνθάζεσλ 

θαη δξάζε 

** *** * 
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Δξγαιεηνζήθε 

Σ' απηή ηελ ελόηεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα παξαθάησ εξγαιεία. Ο εθπαηδεπηηθόο απνθαζίδεη αλ 

θάπνηνο ή όινη νη καζεηέο ρξεηάδνληαη πξνεηνηκαζία γηα λα εξγαζηνύλ κε απηά ηα εξγαιεία. 

Ο Έξεπλα ζε βηβιηνζήθεο 

Ο Έξεπλα ζην δηαδίθηπν 

Ο Γηεμαγσγή ζπλέληεπμεο θαη εξεπλώλ 

Υ Δξκελεία εηθόλσλ 

Ο Ννεηηθνί ράξηεο 

Ο Γεκηνπξγία αθηζώλ 

Υ Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ 

Υ ρεδηαζκό/δηεμαγσγή παξνπζηάζεσλ 

Ο Πξνεηνηκαζία δηαθαλεηώλ ή πξνβνιήο PowerPoint 

Ο πγγξαθή άξζξσλ γηα εθεκεξίδα 

Ο Παξαζηάζεηο 

Ο Γηεμαγσγή αγώλσλ επηρεηξεκαηνινγίαο (debates) 
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Δλόηεηα 1 : Σαπηόηεηα 

Δγώ ζηελ θνηλόηεηά κνπ 

Πώο ε απηναληίιεςε ησλ καζεηώλ επεξεάδεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπο, ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκάδεο θαη ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ θνηλσλία; 

 

Σίηινο 
καζήκαηνο 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη Δξγαζίεο καζεηώλ Τιηθά Μέζνδνη 

Μάζεκα 1:  

Απηό είλαη 
πνπ κνπ 
αξέζεη 

Οη καζεηέο αλαθα-
ιύπηνπλ ηηο ηθαλόηεηεο 
θαη ηηο γλώζεηο, ηηο 
δηθέο ηνπο θαη ησλ 
άιισλ. Αληηιακβάλν-
ληαη ηηο επηδξάζεηο από 
ηα ζηεξεόπππα γηα ηα 
θύια. 

Οη καζεηέο θαηαγξά-
θνπλ ηηο πξνηηκήζεηο θαη 
ηηο ζηάζεηο ηνπο ζε 
ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. 
Μνηξάδνληαη ηηο απαληή-
ζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο 
καζεηέο θαη θάλνπλ 
ζρεηηθέο ζθέςεηο. 

Υαξηηά, ζηπιό, 
αληίγξαθα ηνπ 
θπιιαδίνπ 
«κνπ αξέζεη 
θαη δελ κνπ 
αξέζεη». 

Αηνκηθή θαη 
νκαδηθή εξγαζία, 
ζπδήηεζε ζε 
νινκέιεηα. 

Μάζεκα 2:  

Σα 
πξνζσπηθά 
κνπ 
ζύκβνια 
(Οηθόζεκν 
Η) 

Οη καζεηέο 
ελδπλακώλνπλ ηελ 
απηνεθηίκεζή ηνπο 
αλαγλσξίδνληαο θαη 
αμηνινγώληαο ηα 
ζεηηθά ηνπο ζεκεία. 

Οη καζεηέο δεκηνπξ-
γνύλ ηα πξνζσπηθά 
ηνπο ζύκβνια ηα νπνία 
ζα απνηειέζνπλ κέξνο 
ελόο νκαδηθνύ νηθόζε-
κνπ. Θέηνπλ ζηνλ εαπηό 
ηνπο εξσηήζεηο ζρεηηθά 
κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο 
γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη 
ρξεζηκνπνηνύλ ηα δπλ-
αηά ζεκεία ηνπο πνπ 
εληόπηζαλ ζην κάζεκα 
1. ρεκαηίδνπλ νκάδεο 
γηα ην κάζεκα 3. 

Πίλαθεο από 
ην πξνεγνύ-
κελν κάζεκα, 
θσηνηππίεο 
ησλ νηθόζε-
κσλ (δύν γηα 
θάζε καζε-
ηή), ρξώκα-
ηα, ςαιίδη. 

Αηνκηθή εξγαζία, 
δεκηνπξγία 
νκάδσλ. 

Μάζεκα 3:  

Απηό είλαη 
ην νηθόζεκό 
καο 
(Οηθόζεκν 
ΗΗ) 

Οη καζεηέο 
ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη 
ηα πξνζσπηθά, 
δπλαηά ηνπο ζεκεία 
πξνζδίδνπλ δύλακε 
ζηελ νκάδα. 
πκθσλνύλ γηα ην 
όλνκα θαη ην ζιόγθαλ 
ηεο νκάδαο ηνπο. 

ε νκάδεο ησλ ηεζζά-
ξσλ θάζε καζεηήο εμε-
γεί ηα πξνζσπηθά ηνπ 
ζύκβνια ζηα ππόινηπα 
κέιε ηεο νκάδαο. Γεκη-
νπξγνύλ έλα θνηλό νηθό-
ζεκν θαη ζπκθσλνύλ 
ζε έλα όλνκα, έλα κόην 
θαη έλα θνηλό ζύκβνιν, 
θαη παξνπζηάδνπλ ηα νη-
θόζεκά ηνπο ζηελ ηάμε. 

Αληίγξαθα 
ηνπ νηθόζε-
κνπ από ην 
πξνεγνύκελν 
κάζεκα, 
ρξώκαηα, 
θόιια. 

Οκαδηθή εξγαζία 
(αλά ηέζζεξηο) θαη 
νκαδηθή 
παξνπζίαζε. 

Μάζεκα 4:  

Άηνκα θαη 
νκάδεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέζα από ζπδήηεζε νη 
καζεηέο θαηαλννύλ όηη 
ηα πξνζσπηθά, δπλαηά 
ηνπο ζεκεία πξνζδί-
δνπλ ζηελ νκάδα. Κα-
ηαλννύλ ηηο έλλνηεο ηεο 
νκαδηθήο εξγαζίαο  αι-
ιά θαη ηεο θαηαλνκήο 
εξγαζίαο. Δληνπίδνπλ 
θνηλσληθέο νκάδεο ζηηο 
νπνίεο απαηηείηαη 
ζπλδπαζκόο δηαθνξε-
ηηθώλ “δπλαηώλ ζεκεί-
σλ” πξνθεηκέλνπ λα 
πεηύρνπλ έλαλ ζηόρν. 

Οη καζεηέο ζπδεηνύλ 
γηα ηα δπλαηά ηνπο ζε-
κεία θαη ηα ζπζρεηίδνπλ 
κε εκπεηξίεο ζε εμσ-
ζρνιηθέο θαηαζηάζεηο. 
Με θαηαηγηζκό ηδεώλ, 
αλαγλσξίδνπλ θαηαζηά-
ζεηο όπνπ απαηηνύληαη 
δηαθνξεηηθέο ηθαλόηεηεο 
γηα ηελ επηηπρία ηεο 
νκάδαο. 

 

 

 

Πίλαθαο 
απιόο ή 
πίλαθαο 
ζεκηλαξίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

πδήηεζε ζε 
νινκέιεηα. 
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Μάζεκα 1 

Απηό είλαη πνπ κνπ αξέζεη 

Δίκαη θνξίηζη / είκαη αγόξη θαη όηη κνπ αξέζεη θαη θάλσ είλαη εληάμεη 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 
 

 

Οη καζεηέο αλαθαιύπηνπλ ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο γλώζεηο, ηηο δηθέο 
ηνπο θαη ησλ άιισλ. πλεηδεηνπνηνύλ ηηο επηδξάζεηο από ηα  
ζηεξεόηππα γηα ηα θύια. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 
ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. Μνηξάδνληαη ηηο απαληήζεηο ηνπο κε ηνπο 
άιινπο καζεηέο θαη θάλνπλ ζθέςεηο ζρεηηθά κε απηέο. 

Τιηθά Υαξηηά, ζηπιό, αληίγξαθα ηνπ θπιιαδίνπ «Μνπ αξέζεη θαη ην θάλσ». 

Μέζνδνη Αηνκηθή θαη νκαδηθή εξγαζία, ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 
 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο εηζάγεη ην ζέκα ζέηνληαο εξσηήζεηο όπσο: «Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο ζαο αξέζεη λα 

θάλεηε;», «Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο δελ ζαο αξέζεη λα θάλεηε;», «Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο θάλνπλ ηα 

θνξίηζηα;» θαη «Πνηεο δξαζηεξηόηεηεο θάλνπλ ηα αγόξηα;». Ο/ε εθπαηδεπηηθόο αλακέλεη από ηνπο καζεηέο 

λα ζθεθηνύλ πηζαλέο απαληήζεηο θαη ηηο απνδέρεηαη όιεο. 

‟ έλα δεύηεξν ζηάδην, ν/ε εθπαηδεπηηθόο δίλεη ζηνπο καζεηέο έλα αληίγξαθν ηνπ θπιιαδίνπ, ραξηί θαη 

ζηπιό. Οη καζεηέο πξέπεη λα δηπιώζνπλ ην θπιιάδην ζηε κέζε θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αξρηθά κόλν ην 

επάλσ κέξνο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθόο δίλεη ηηο παξαθάησ νδεγίεο ζηνπο καζεηέο: 

– Γξάςηε αλ είζηε αγόξη ή θνξίηζη 

– Γξάςηε πέληε πξάγκαηα πνπ ζαο αξέζεη λα θάλεηε, θαη πνπ ηα θάλεηε. 

– Γξάςηε πέληε πξάγκαηα πνπ θάλεηε αιιά δελ ζαο αξέζεη λα ηα θάλεηε. 

– Γξάςηε πέληε πξάγκαηα πνπ δελ ζαο αξέζεη λα θάλεηε θαη δελ θάλεηε. 

– Γξάςηε πέληε πξάγκαηα πνπ δελ θάλεηε αιιά ζα ζέιαηε λα θάλεηε. 

εκεηώζηε δίπια ζε θάζε πξάγκα από απηά πνπ γξάςαηε αλ λνκίδεηε όηη είλαη θαηάιιεια γηα θάπνηνλ ηνπ 

ίδηνπ θύινπ κε ζαο (αλ είζηε αγόξη, αλ ηαηξηάδεη ζε αγόξη, αλ είζηε θνξίηζη, αλ είλαη εληάμεη γηα θνξίηζη). 

ηαλ νη καζεηέο ηειεηώζνπλ, ν/ε εθπαηδεπηηθόο ηνπο δεηά λα θηλεζνύλ κέζα ζηελ αίζνπζα θαη λα 

κνηξαζηνύλ ηηο απαληήζεηο ηνπο κε πέληε ζπκκαζεηέο ηνπο. εκεηώλνπλ ηηο απαληήζεηο απηώλ ησλ 

καζεηώλ ζην θάησ κέξνο ηνπ θπιιαδίνπ. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο δεηά από ηνπο καζεηέο λα θαζίζνπλ ζε θύθιν. Αθνινπζεί νκαδηθή ζπδήηεζε ζηελ 

νπνία νη παξαθάησ εξσηήζεηο ρξεζηκεύνπλ σο αθόξκεζε: 

– Ση λνκίδεηε γηα ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκαζεηώλ ζαο; αο μάθληαζαλ; 

– Πνηα από ηα πξάγκαηα πνπ θάλνπλ νη ζπκκαζεηέο ζαο ζάο εληππσζίαζαλ; 

– Βιέπεηε πξάγκαηα πνπ αξέζεη ζε άιινπο καζεηέο λα θάλνπλ αιιά εζάο δελ ζαο αξέζνπλ; 

– Ση ζπκβαίλεη όηαλ έλα θνξίηζη θάλεη αγνξίζηηθα πξάγκαηα; Ή αλ έλα αγόξη θάλεη θνξηηζίζηηθα 

πξάγκαηα; 

– Πώο ζα απαληνύζαλ ζηηο εξσηήζεηο κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο; 

– Γηαηί απαληάκε κε ηνλ ηξόπν πνπ απαληάκε; Γηαηί λνκίδνπκε όηη θάπνηα πξάγκαηα κπνξνύλ λα γίλνπλ 

κόλν από θνξίηζηα θαη θάπνηα κόλν από αγόξηα; 
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ην ηειεπηαίν ζηάδην, ζπζρεηίζηε ηηο εξσηήζεηο κε ζεκαηηθέο ηεο EDC/HRE: 

– Ση ζπκβαίλεη αλ θάπνηνο δελ γλσξίδεη ηα πξάγκαηα πνπ ζνπ αξέζεη λα θάλεηο θαη ηα νπνία θάλεηο; 

– Ση ζπκβαίλεη αλ θάπνηνο δελ γλσξίδεη γηα ηα πξάγκαηα πνπ δελ ζνπ αξέζεη λα θάλεηο αιιά ηα θάλεηο; 

– Πνηνο απνθαζίδεη ηη κπνξεί λα θάλεη έλα θνξίηζη θαη ηη έλα αγόξη; 

– Ση ζπκβαίλεη αλ απηά πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ ηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα είλαη πεξηνξηζκέλα; 

– Ννκίδεηε όηη νη ξόινη ησλ θύισλ ζα παξακείλνπλ όπσο είλαη; Ήηαλ πάληα έηζη;  

Δπέθηαζε: ην κάζεκα κπνξεί λα επεθηαζεί εζηηάδνληαο ζην εξώηεκα ηνπ ηη δελ θάλνπλ νη καζεηέο αιιά 

ζα ήζειαλ λα θάλνπλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο πξνζπαζεί καδί κε ηνπο καζεηέο λα βξεη ιύζεηο γηα ην πώο απηά 

ηα πξάγκαηα ζα κπνξνύζαλ λα δνθηκαζηνύλ ζην πιαίζην ηεο ηάμεο.  
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Μάζεκα 2 
Σα πξνζσπηθά κνπ ζύκβνια (Οηθόζεκν Ι) 
Απηή είκαη / Απηόο είκαη 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 
Οη καζεηέο ελδπλακώλνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο αλαγλσξίδνληαο 
θαη αμηνινγώληαο ηα ζεηηθά ηνπο ζηνηρεία. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

 

 

Οη καζεηέο δεκηνπξγνύλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζύκβνια ηα νπνία ζα 
απνηειέζνπλ κέξνο ελόο νκαδηθνύ νηθόζεκνπ. Θέηνπλ ζηνλ εαπηό 
ηνπο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηνλ εαπηό ηνπο, θαη 
ρξεζηκνπνηνύλ ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία πνπ εληόπηζαλ ζην κάζεκα 1. 
Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο γηα ην κάζεκα 3. 

Τιηθά 
 

Πίλαθεο από ην πξνεγνύκελν κάζεκα, θσηνηππίεο ησλ νηθόζεκσλ 
(δύν γηα θάζε καζεηή), ρξώκαηα, ςαιίδη. 

Μέζνδνη Αηνκηθή εξγαζία, δηακόξθσζε νκάδσλ. 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

ηελ επξσπατθή παξάδνζε, έλα νηθόζεκν ή αιιηώο έλαο ζπξεόο ήηαλ έλα κνηίβν ην νπνίν αλήθε ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν (ή νκάδα αηόκσλ), θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο. Ηζηνξηθά, ηα 

νηθόζεκα ρξεζηκνπνηνύληαλ από ηνπο ηππόηεο γηα λα μερσξίδνπλ από ηνπο ζηξαηηώηεο ησλ ερζξώλ. 

ηελ επεηξσηηθή Δπξώπε, νη αζηνί κπνξνύζαλ λα δηαζέηνπλ νηθόζεκα. Αληίζεηα από ηηο ζθξαγίδεο θαη 

ηα εκβιήκαηα, ηα νηθόζεκα έρνπλ κηα ηππηθή κνξθή. Καηά ηνλ 21
ν
 αηώλα, ηα νηθόζεκα εμαθνινπζνύλ 

λα ρξεζηκνπνηνύληαη από δηάθνξα ηδξύκαηα ή άηνκα (γηα παξάδεηγκα, θάπνηα παλεπηζηήκηα δηαζέηνπλ 

νηθόζεκν θαη δίλνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ρξήζε ηνπ). 

Ζ ηέρλε ηνπ ζρεδηαζκνύ, ηεο επίδεημεο, ηεο πεξηγξαθήο θαη ηεο θαηαγξαθήο νηθόζεκσλ θαιείηαη 

εξαιδηθή. Ζ ρξήζε ησλ νηθόζεκσλ από θξάηε, πνιηηείεο, πεξηθέξεηεο, πόιεηο θαη ρσξηά νλνκάδεηαη 

πνιηηηθή εξαιδηθή. 

 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

1. Σν δεύηεξν κάζεκα μεθηλά κε ηνλ ζρεκαηηζκό ηεηξακειώλ νκάδσλ. Πξνηείλεηαη ν ζρεκαηηζκόο ησλ 

νκάδσλ λα πξνθύςεη κέζα από έλα είδνο παηρληδηνύ, όπσο ζπλδπαζκόο ηεζζάξσλ θαξηώλ, ηεζζάξσλ 

εηθόλσλ θ.ά. Τπνρξέσζε ησλ καζεηώλ είλαη λα βξνπλ ηα ππόινηπα κέιε θαη λα ζρεκαηίζνπλ νκάδα. 

2. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο θάζνληαη καδί ζηηο νκάδεο ηνπο. Κάζε καζεηήο ιακβάλεη έλα αληίγξαθν ηνπ 

νηθόζεκνπ. Έλα επηπιένλ αληίγξαθν ηνπνζεηείηαη ζην θέληξν ηνπ ζξαλίνπ. Τπάξρνπλ ηέζζεξα ηκήκαηα 

ζην νηθόζεκν θαη νη καζεηέο πξέπεη λα επηιέμνπλ έλα ν θαζέλαο. Γξάθνπλ ην όλνκά ηνπο πάλσ ζην 

ηκήκα πνπ επηιέγνπλ, ζην αληίγξαθν πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ ζξαλίνπ. Από ην δηθό ηνπο αληίγξαθν 

θόβνπλ ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ νηθόζεκνπ. 

3. Ο εθπαηδεπηηθόο δεηά από ηνπο καζεηέο λα ζθεθζνύλ ηα πξνζσπηθά ζύκβνια πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο. Σν κόην απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη: «Απηή 

είκαη \ Απηόο είκαη». Σν δηεπξπκέλν κήλπκα απηήο ηεο εξγαζίαο ζα κπνξνύζε λα είλαη: «Απηό θέξλσ ζηελ 

νκάδα». Γη‟ απηό ν/ε εθπαηδεπηηθόο δεηά από ηνπο καζεηέο ηνπο πίλαθεο πνπ έθηηαμαλ ζην κάζεκα 1. 

Μπνξνύλ λα πάξνπλ θάπνηεο ηδέεο από ηηο ζηήιεο: «Μνπ αξέζεη λα ην θάλσ θαη ην θάλσ» θαη «Γελ ην 

θάλσ αιιά ζα ήζεια λα ην θάλσ». Καινύληαη λα βξνπλ ζύκβνια πνπ αλαπαξηζηνύλ ηηο δπλαηόηεηέο 

ηνπο, θαη λα δσγξαθίζνπλ ην ηκήκα ηνπ νηθόζεκνπ πνπ ηνπο αλαινγεί. Οη παξαθάησ εξσηήζεηο κπνξνύλ 

λα βνεζήζνπλ:  

– Πώο αληηιακβάλεζαη ηνλ εαπηό ζνπ; 

– Ση ρξεηάδεζαη; 
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– Ση είζαη ηθαλόο λα θάλεηο; 

– Γηα πνην πξάγκα κεηαλνηώλεηο όηαλ ζθέθηεζαη ηε δσή ζνπ;  
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Μάζεκα 3 
Απηό είλαη ην νηθόζεκό καο (νηθόζεκν κέξνο ΙΙ) 
Δίκαζηε δπλαηνί σο νκάδα γηαηί είκαζηε κνλαδηθνί 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 
 

 

Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ηα πξνζσπηθά, δπλαηά ηνπο ζηνηρεία 
πξνζδίδνπλ δύλακε ζηελ νκάδα. πκθσλνύλ γηα ην όλνκα θαη ην 
κόην ηεο νκάδαο. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

 

ε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ, ν θάζε καζεηήο εμεγεί ηα πξνζσπηθά ηνπ 
ζύκβνια ζηα ππόινηπα κέιε ηεο νκάδαο. Γεκηνπξγνύλ έλα θνηλό 
νηθόζεκν θαη ζπκθσλνύλ ζε έλα όλνκα, έλα κόην θαη έλα θνηλό 
ζύκβνιν. Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ην νηθόζεκό ηνπο ζηελ ηάμε. 

Τιηθά 
 

Αληίγξαθα ηνπ νηθόζεκνπ από ην πξνεγνύκελν κάζεκα, ρξώκαηα, 
θόιια. 

Μέζνδνη Οκαδηθή εξγαζία (ηεηξάδεο), νκαδηθή παξνπζίαζε. 

 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

πλερίδνληαο από ην κάζεκα 2, νη καζεηέο ζπδεηνύλ γηα ηα ζύκβνια πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη θαη 

κνηξάδνληαη ηηο ζθέςεηο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθόο δεηά από ηνπο καζεηέο λα εθηειέζνπλ ηηο 

αθόινπζεο εξγαζίεο: 

– Δμεγείζηε ην ζύκβνιό (ζύκβνιά)  ζαο ζηα κέιε ηεο νκάδαο ζαο.  

– Κνιιήζηε όια ηα κέξε ησλ ζπκβόισλ ζαο πάλσ ζην νηθόζεκό ζαο.  

– Βξείηε έλα θνηλό ζύκβνιν γηα ηελ νκάδα ζαο (θέληξν), έλα κόην γηα ηηο ηδέεο ζαο (πάλσ ζεκαία) θαη 

έλα όλνκα γηα ηελ νκάδα ζαο (θάησ ζεκαία). 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ελεκεξώλεη ηνπο καζεηέο όηη νη απνθάζεηο ζα παξζνύλ από όινπο καδί ώζηε ν 

θαζέλαο λα κπνξεί λα ηαπηηζηεί κε ηελ ηειηθή απόθαζε. 

ηε ζπλέρεηα, ηα νινθιεξσκέλα νηθόζεκα παξνπζηάδνληαη ζηελ νινκέιεηα από έλα κέινο ηεο νκάδαο, 

θαη αθνύ ηα δνπλ όινη αλαξηώληαη όια ζηνλ ηνίρν. 
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Μάζεκα 4 
Άηνκα θαη νκάδεο  
Οη δπλαηόηεηεο ηνπ αηόκνπ σο δπλακηθό ηεο θνηλσλίαο 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

Μέζα από ζπδήηεζε νη καζεηέο θαηαλννύλ όηη νη αηνκηθέο ηνπο 
δπλαηόηεηεο έρνπλ δπλακηθό κέζα ζηελ νκάδα. Καηαλννύλ ηηο 
έλλνηεο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηεο θαηαλνκήο εξγαζίαο. 
Δληνπίδνπλ νκάδεο όπνπ δηαθνξεηηθέο δπλαηόηεηεο πξέπεη λα 
ζπλδπάδνληαη κε ζηόρν ηελ επηηπρία. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

 

Οη καζεηέο ζπδεηνύλ γηα ηα δπλαηά ηνπο ζεκεία θαη ηα ζπζρεηίδνπλ 
κε εκπεηξίεο ζε εμσζρνιηθέο θαηαζηάζεηο. Με θαηαηγηζκό ηδεώλ 
αλαγλσξίδνπλ θαηαζηάζεηο όπνπ απαηηνύληαη δηαθνξεηηθέο 
ηθαλόηεηεο γηα ηελ επηηπρία ηεο νκάδαο. 

Τιηθά Πίλαθαο θαλνληθόο ή ζεκηλαξίνπ. 

Μέζνδνη πδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Μηα ζπδήηεζε (κηα αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ, από ηε ιαηηληθή ιέμε, discussio, πνπ ζεκαίλεη 

επηρείξεκα) είλαη κηα ηδηαίηεξε κνξθή ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα 

ζηελ νπνία αλαδεηθλύνληαη δύν ή πεξηζζόηεξα ζέκαηα– δειαδή ζπδεηνύληαη – κε ηελ θάζε πιεπξά λα 

παξνπζηάδεη ηα επηρεηξήκαηά ηεο. Μηα ζπδήηεζε πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε πλεύκα ακνηβαίνπ 

ζεβαζκνύ. ην πιαίζην κηαο θαιήο ζπδήηεζεο νη νκηιεηέο επηηξέπνπλ θαη επηπιένλ ελζαξξύλνπλ ηελ 

έθθξαζε απόςεσλ θαη γλσκώλ δηαθνξεηηθώλ από ηηο δηθέο ηνπο, εμεηάδνληάο ηηο πξνζεθηηθά αληί λα ηηο 

απνξξίπηνπλ βηαζηηθά. Πνηνηηθά αηνκηθά ζηνηρεία όπσο ε εξεκία, ε απηνθπξηαξρία θαη ε επγέλεηα 

ιεηηνπξγνύλ σο πιενλεθηήκαηα θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο. ηελ θαιύηεξε πεξίπησζε, κηα ζπδήηεζε ζα 

νδεγήζεη ζηε ιύζε ελόο πξνβιήκαηνο ή ζε έλα ζπκβηβαζκό ηνλ νπνίν όινη νη εκπιεθόκελνη 

απνδέρνληαη. 

ηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο, νη ζπδεηήζεηο απνηεινύλ πνιηηηζκέλα – κε βίαηα – κέζα δηαρείξηζεο ηεο 

δηαθσλίαο. Γη‟ απηό ηνλ ιόγν νη ζπγθξνύζεηο δελ θαηαζηέιινληαη, αιιά επηιύνληαη. Μαζαίλνληαο θαη 

εθαξκόδνληαο δεμηόηεηεο ζπδήηεζεο, νη καζεηέο καζαίλνπλ έλα βαζηθό ζηνηρείν επίηεπμεο θαη 

δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο ζηελ θνηλσλία. 

 

 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Οη καζεηέο θάζνληαη ζηηο νκάδεο κε έλαλ πίλαθα ζεκηλαξίνπ κπξνζηά ηνπο.  

Αλαιακβάλνπλ λα θάλνπλ κηα ζπδήηεζε ηξηώλ βεκάησλ (βι. επίζεο θπιιάδηα καζεηή): 

– θεθηείηε γύξσ από ηα δπλαηά ζαο ζεκεία, πνπ δσγξαθίζαηε ή θαηαγξάςαηε ζην νηθόζεκό ζαο, θαη 

γξάςηε ηα ζηνλ πίλαθα. 

– πδεηείζηε ζε πνηεο πεξηπηώζεηο απηά ηα δπλαηά ζαο ζεκεία ζα κπνξνύζαλ λα βνεζήζνπλ ηελ νκάδα 

ζαο. θεθηείηε παξαδείγκαηα θαη θαηαγξάςηε ηα. 

– Χο ηξίην βήκα, ζθεθηείηε πεξηζηάζεηο έμσ από ην ζρνιείν. Πνύ ζα κπνξνύζαλ απηά ηα δπλαηά ζαο 

ζεκεία θαη νη ηθαλόηεηεο λα ζαο βνεζήζνπλ αηνκηθά ή κέζα ζηελ νκάδα; 

ηαλ νη καζεηέο ηειεηώζνπλ ζρεκαηίδνπλ έλαλ θύθιν γηα λα ζπδεηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ 

νινκέιεηα. 

Τπνρξέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη λα θαηεπζύλεη ηνπο καζεηέο ώζηε λα αληηιεθζνύλ ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ αηνκηθώλ δπλαηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ σο πεγή δύλακεο ζηελ νκάδα. 



 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 2 

ΔΣΔΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΛΟΤΡΑΛΙΜΟ 

Γηα ην δεκνηηθό 

Σν ζπίηη κνπ ε Δπξώπε 

2.1 Ση είλαη ε Δπξώπε;                                                                             

Ση γλσξίδσ γηα ηελ Δπξώπε θαη ηνλ ηόπν πνπ δσ 

2.2 Δίκαη ζην ζπίηη κνπ ζηελ Δπξώπε (δεκηνπξγία γεσθπζηθνύ ράξηε 

I) Οη ρώξεο ηεο Δπξώπεο 

2.3 Δίκαη ζην ζπίηη κνπ ζηελ Δπξώπε (δεκηνπξγία γεσθπζηθνύ ράξηε 

II) Πνηάκηα, βνπλά θαη γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ Δπξώπε 

2.4 Οη επξσπαίνη είλαη δηαθνξεηηθνί θαη ίζνη  

Ση έρνπκε θνηλό θαη ηη όρη
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ΔΝΟΣΗΣΑ 2: Βαζηθή έλλνηα - "Δηεξόηεηα θαη πινπξαιηζκόο" (γηα ην 

δεκνηηθό ζρνιείν)  
Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθνύο: Πνηά ζηνηρεία ηεο Δπξώπεο 

ζπλαληνύλ νη καζεηέο ζηελ θαζεκεξηλή δσή; 

 
Οη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ έρνπλ κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ ρσξηθώλ ζρέζεσλ απ΄όηη 

νη ελήιηθεο. Χο εθ ηνύηνπ, όηαλ αζρνινύκαζηε κε ηελ Δπξώπε ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη 

απαξαίηεην λα εληνπίδνπκε ηα θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία ησλ καζεηώλ ζεκεία γηα ηελ αλάπηπμε 

δηδαθηηθώλ ελλνηώλ γηα ηελ Δπξώπε. Οη έλλνηεο ηνπ ρώξνπ θαη ησλ ζρέζεσλ δηαθέξνπλ ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη πξνεγνύκελεο γλώζεηο ησλ καζεηώλ, νη ζηάζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο, θαζώο θαη νη δηαθνξεηηθνί ηξόπνη ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ, ζα πξέπεη λα δηεξεπλνύληαη από ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθό εθ ησλ πξνηέξσλ. Πώο κπνξνύλ νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ λα κάζνπλ γηα ηελ Δπξώπε; Μελ 

μερλάκε έλα βαζηθό ζέκα ηεο EDC/HRE ζε ζρέζε κε ηε Δπξώπε: ηη είλαη ε επξσπατθή ηαπηόηεηα; Ζ 

EDC/HRE δελ είλαη εζληθή έλλνηα. Δίλαη κηα έλλνηα πνπ αζρνιείηαη κε ην εξώηεκα ηνπ πώο ζπκβηώλνπλ νη 

άλζξσπνη ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα: ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο γεηηνληάο, ηεο ηάμεο, ηνπ ζρνιείνπ, 

ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, ηεο ρώξαο, ηεο Δπξώπεο. 

Ζ ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα δείρλεη όηη νη καζεηέο κεγαιώλνπλ κε κηα δηεζλή θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

επξσπατθή δηάζηαζε ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Οη καζεηέο ην βηώλνπλ απηό ζην επίπεδν ηεο 

δηεζλνπνίεζεο, ηεο πνιππνιηηηζκηθόηεηαο θαη ηεο πνιπγισζζίαο ζε δηάθνξα πιαίζηα: 

– κέζα από ηε ζπκβίσζε κε παηδηά δηαθνξεηηθώλ εζληθνηήησλ θαη πνιηηηζκώλ (ζηνλ παηδηθό ζηαζκό, 

ζην ζρνιείν, ζηε γεηηνληά)˙ 

–  κέζα από δηεζλή πξντόληα˙ 

– κέζα από επξσπατθέο θαη δηεζλείο αλαθνξέο ζε κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο καζεηέο 

(βηβιία, πεξηνδηθά, ηειεόξαζε, CDs, δηαδίθηπν, θιπ.)˙ θαη 

– κέζα από ηα ηαμίδηα. 

Σα πεξηζζόηεξα από απηά ηα ζέκαηα ζεσξνύληαη δεδνκέλα από κηθξή ειηθία θαη γίλνληαη αληηιεπηά από 

ηνπο καζεηέο αζπλείδεηα. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο δελ γλσξίδνπλ ηελ πξνέιεπζε θαγεηώλ όπσο ηα 

δπκαξηθά, ε πίηζα θαη ηα θξνπαζάλ, θαζώο δελ έρνπλ βηώζεη ηελ αξγή δηαδηθαζία έληαμεο θαηαλαισηηθώλ 

αγαζώλ ζηελ Δπξώπε. Σαπηόρξνλα, ζηεξεόηππα θαη απινπνηεκέλεο απόςεηο δηαθόξσλ ηκεκάησλ ηεο 

επείξνπ καο εκθαλίδνληαη ζπλερώο ζηα Μ.Μ.Δ. Γηα ηνπο καζεηέο, απηά ηα ζηεξεόηππα κπνξνύλ λα 

απνηειέζνπλ πξνεγνύκελε “γλώζε” γηα ηελ Δπξώπε θαη είλαη θαηά θάπνην ηξόπν“εγθεθξηκέλα”. ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, απηέο είλαη κάιινλ ζηάζεηο ή ππνθεηκεληθέο πεπνηζήζεηο, παξά γλώζε. 

πλεπώο, νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ tabula rasa αλαθνξηθά κε ηελ Δπξώπε. 

Απηό πνπ κπνξεί λα πξνζζέζεη ε δηδαζθαιία γηα ηελ Δπξώπε είλαη ε δηάζηαζε ηεο ηαμηλόκεζεο, 

ζπζηεκαηνπνίεζεο, επέθηαζεο θαη αληηθεηκελνπνίεζεο νπνηαζδήπνηε πξνγελέζηεξεο γλώζεο. Ζ 

δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε ζα πξέπεη λα ζηνρεύνπλ ζηνλ αλαζηνραζκό επί ησλ ζηεξενηύπσλ, 

πξνθαηαιήςεσλ θαη απόςεσλ, αιιά θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε κηαο πνιππνιηηηζκηθήο, πνιύγισζζεο, 

πνηθηιόκνξθεο θαη βαζηζκέλεο ζηελ ηζόηεηα επξσπατθήο θνηλσλίαο  

ε ζύγθξηζε κε ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε γηα ηελ Δπξώπε ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη εκπεηξηθή θαη ελεξγεηηθή. Πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κηα 

πξννδεπηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία θιίλεη πξνο δύν δηαζηάζεηο – ηελ αληηθεηκεληθή/νπδέηεξε θαη ηελ 

ηδαληθή – θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηώλ. Γη‟ 

απηή ηελ ειηθία, ε πξαγκαηηθή επηθνηλσλία θαη ε θηιία απνηεινύλ ηηο θεληξηθέο δηδαθηηθέο δηαζηάζεηο γηα 

ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Αλ ε νκάδα πεξηιακβάλεη κεηαλάζηεο, απηό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

αθόξκεζε γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε ζρεηηθά κε ηελ Δπξώπε θαη ηνπο αλζξώπνπο. 

θνπόο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα είλαη ε 

απόθηεζε ηθαλνηήησλ ζε ηξεηο ηνκείο. Απηή ε ελόηεηα ζηνρεύεη ζηα εμήο:  
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Ηθαλόηεηα γηα … 

… πνιηηηθή αλάιπζε θαη 

άζθεζε θξηηηθήο 

… ρξήζε κεζόδσλ 

 

…ιήςε πνιηηηθώλ απνθάζεσλ 

θαη δξάζε 

** ** *** 

 

  

Δξγαιεηνζήθε 

Σ’ απηή ηελ ελόηεηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα παξαθάησ εξγαιεία. Ο εθπαηδεπηηθόο απνθαζίδεη 

αλ κεξηθνί ή όινη νη καζεηέο ρξεηάδνληαη πξνεηνηκαζία γηα λα δνπιέςνπλ κε ηα εξγαιεία. 

Υ Έξεπλα ζε βηβιηνζήθεο 

Υ Έξεπλα ζην δηαδίθηπν 

Ο Γηεμαγσγή ζπλεληεύμεσλ θαη εξεπλώλ 

Ο Δξκελεία εηθόλσλ 

Ο Ννεηηθνί ράξηεο 

Ο Γεκηνπξγία αθηζώλ 

Ο Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ 

Υ ρεδηαζκό/δηεμαγσγή παξνπζηάζεσλ 

Ο Πξνεηνηκαζία δηαθαλεηώλ ή πξνβνιήο PowerPoint 

Ο πγγξαθή άξζξσλ ζε εθεκεξίδα 

Υ Παξαζηάζεηο 

Ο Γηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ 
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Δλόηεηα 2: Δηεξόηεηα θαη πινπξαιηζκόο 

Σν ζπίηη κνπ ε Δπξώπε 

Πνηά ζηνηρεία ηεο Δπξώπεο ελππάξρνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηώλ; 

 

Σίηινο 

καζ/ηνο 

Μαζεζηαθνί 

ζηόρνη 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Τιηθά 

 

Μέζνδνη 

 

Μάζεκα 1: 

 

Ση είλαη ε 

Δπξώπε; 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο 

ελεξγνπνηνύλ ηηο 

γλώζεηο ηνπο γηα 

ηελ Δπξώπε θαη 

αλαθαιύπηνπλ 

όζα γλσξίδνπλ 

γηα ηελ ήπεηξν. 

 

 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη κε 

έλαλ ράξηε ηεο Δπξώπεο. 

Δληνπίδνπλ από πνύ 

θαηάγνληαη, θαηαγξάθνπλ ηηο 

πόιεηο πνπ γλσξίδνπλ, πνηεο 

ρώξεο ηνπο είλαη νηθείεο, 

ζεκαίεο θαη άιια ζεκαληηθά 

ζηνηρεία πνπ γλσξίδνπλ ήδε, 

θ.ιπ. 

Φσηνηππεκέλα 

αληίγξαθα ηνπ ράξηε 

ηεο Δπξώπεο, 

εηθόλεο ρσξώλ, 

κνιύβηα, θόιια, 

ςαιίδη, άηιαληεο, 

βηβιία, δηαδίθηπν (αλ 

ππάξρεη δπλαηόηεηα). 

 

Αηνκηθή θαη 

νκαδηθή 

εξγαζία, 

ζπδήηεζε 

ζε 

νινκέιεηα. 

 

 

 

Μάζεκα 2: 

 

Δίκαη ζην 

ζπίηη κνπ 

ζηελ Δπξώ-

πε (δεκη-

νπξγία 

γεσθπζη-

θνύ ράξηε 

I) 

Οη καζεηέο 

“παίδνπλ” ηελ 

Δπξώπε ζηελ 

απιή ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Αλαπηύζζνπλ 

ζπλαηζζήκαηα 

απόζηαζεο θαη 

εγγύηεηαο. 

 

Οη καζεηέο θηηάρλνπλ ηνλ 

ράξηε ηεο Δπξώπεο ζηελ 

απιή ηνπ ζρνιείνπ. Ξεθηλνύλ 

κε ηηο ρώξεο θαη ηα ζύλνξα. 

Δληνπίδνπλ από πνύ 

θαηάγνληαη. 

 

 

 

 

Αληίγξαθα ηνπ ράξηε 

ηεο Δπξώπεο σο 

πξόηππα. Δηθόλεο 

ρσξώλ, ρξσκαηηζηά 

ραξηηά, άηιαληεο. 

 

 

 

 

 

Δξγαζία ζε 

δεπγάξηα 

θαη ζε 

νκάδεο. 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 3: 

 

Δίκαη ζην 

ζπίηη κνπ 

ζηελ 

Δπξώπε 

(δεκηνπξγία 

γεσθπζη-

θνύ ράξηε 

II) 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο 

ζπλεηδεηνπνηνύλ 

ηα δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο επξσπατθήο 

επείξνπ. 

Αξρίδνπλ λα 

θαηαλννύλ ηελ 

έλλνηα ησλ 

ρσξηθώλ ζρέζεσλ 

εληνπίδνληαο 

θαηαξρήλ ηε δηθή 

ηνπο ρώξα 

θαηαγσγήο. 

 

Αθνύ ζρεδηάζνπλ ηα ζύλνξα 

θαη ηηο ρώξεο, ζπλερίδνπλ κε 

γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

ρεδηάδνπλ πνηάκηα, βνπλά 

θαη άιια ζεκαληηθά ζηνηρεία 

ηνπ γεσθπζηθνύ ράξηε. ην 

ηέινο, βγάδνπλ θσηνγξαθία 

ηνλ γεσθπζηθό ράξηε. 

 

 

 

 

 

 

 

Αληίγξαθα ηνπ ράξηε 

ηεο Δπξώπεο σο 

πξόηππα, κπιε πιηθά 

γηα ην ζρεδηαζκό ησλ 

πνηακώλ (ραξηί, 

πθάζκαηα, θιπ.), 

ρξσκαηηζηά πιηθά γηα 

ην ζρεδηαζκό ησλ 

βνπλώλ θαη άιισλ 

γεσγξαθηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ 

(ραξηί, πθάζκαηα, 

θιπ), άηιαληεο, 

θσηνγξαθηθή 

κεραλή. 

Δξγαζία ζε 

δεπγάξηα 

θαη ζε  

νκάδεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 4: 

 

Οη 

Δπξσπαίνη 

είλαη 

δηαθνξεηη-

θνί θαη ίζνη 

 

 

 

 

 

ε νινκέιεηα, νη 

καζεηέο 

θαηαλννύλ όηη ε 

Δπξώπε δηαζέηεη 

κηα πνηθηιία 

ραξαθηεξηζηηθώλ. 

θέθηνληαη πάλσ 

ζηα θνηλά ζεκεία 

ησλ Δπξσπαίσλ 

αιιά θαη ζηε 

δηαθνξεηηθόηεηά 

ηνπο. 

Οη καζεηέο θνηηνύλ ηε 

θσηνγξαθία ηνπ γεσθπζηθνύ 

ράξηε. Ο εθπαηδεπηηθόο 

πξνθαιεί ζπδήηεζε γηα ηηο 

νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο α) 

ζην γεσγξαθηθό επίπεδν θαη 

β) ζην θνηλσληθό επίπεδν. Οη 

καζεηέο ζπδεηνύλ ηηο 

θνηλσληθέο δηαθνξέο ζηελ 

Δπξώπε θαη αλαδεηνύλ 

ιύζεηο κε ζηόρν ηνλ δηάινγν 

θαη ηελ ακνηβαία θαηαλόεζε. 

Φσηνγξαθία 

γεσθπζηθνύ ράξηε, 

εηθόλεο ρσξώλ, 

πίλαθαο, ραξηάθηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

πδήηεζε 

ζε 

νινκέιεηα, 

νκαδηθή 

εξγαζία. 
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Μάζεκα 1 

Ση είλαη ε Δπξώπε; 
Ση γλσξίδσ γηα ηελ Δπξώπε 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 
Οη καζεηέο ελεξγνπνηνύλ ηηο γλώζεηο ηνπο γηα ηελ Δπξώπε θαη 
αλαθαιύπηνπλ ηη γλσξίδνπλ γηα ηελ ήπεηξν. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη κε έλαλ ράξηε ηεο Δπξώπεο. Δληνπίδνπλ από 
πνύ θαηάγνληαη, θαηαγξάθνπλ ηηο πόιεηο πνπ γλσξίδνπλ, πνηεο 
ρώξεο ηνπο είλαη νηθείεο, ζεκαίεο θαη άιια ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ 
ήδε ηνπο είλαη γλσζηά, θ.ιπ. 

Τιηθά 
 
 

Φσηνηππεκέλα αληίγξαθα ηνπ ράξηε ηεο Δπξώπεο, εηθόλεο ρσξώλ, 
κνιύβηα, θόιια, ςαιίδη, άηιαληεο, βηβιία, δηαδίθηπν (αλ ππάξρεη 
δπλαηόηεηα). 

Μέζνδνη Αηνκηθή εξγαζία, ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

 

 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ην αληίγξαθν ελόο θελνύ ράξηε ηεο Δπξώπεο (θαηά πξνηίκεζε ζε κέγεζνο ραξηηνύ 

A3). Οη καζεηέο πξέπεη λα ελεξγνπνηήζνπλ ηηο γλώζεηο πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ Δπξώπε. Αξρίδνπλ λα 

επεμεξγάδνληαη ηηο δηάθνξεο εξσηήζεηο πνπ παξαηίζεληαη θάησ από ηνλ ράξηε. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο (ρώξεο 

θαη πξσηεύνπζεο, ζεκαίεο, πνηακνί, βνπλά θαη γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά). Οη καζεηέο ζα εξγαζηνύλ κε 

απηό ην πιηθό, αιιά κπνξνύλ επίζεο λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο από άιιεο πεγέο πνπ πηζαλόλ είλαη 

δηαζέζηκεο ζηελ ηάμε (δηαδίθηπν,άηιαληεο, βηβιία, θ.ιπ.). 

Οη νινθιεξσκέλνη ράξηεο ηεο Δπξώπεο αλαξηνύληαη ζηνλ πίλαθα. 

Χο εξγαζία γηα ην ζπίηη, νη καζεηέο επηιέγνπλ κηα επξσπατθή ρώξα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. 

πκπιεξώλνπλ ην “Πνξηξαίην ηεο ρώξαο” κέρξη ην επόκελν κάζεκα. Δπίζεο, βξίζθνπλ έλαλ ζπλεξγάηε 

κε ηνλ νπνίν ζα εξγαζηνύλ ζηα επόκελα καζήκαηα θαη πνπ, θαηά πξνηίκεζε, έρεη επηιέμεη ηελ γεηηνληθή 

ρώξα από ηε δηθή ηνπο. 
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Μάζεκα 2 

Δίκαη ζην ζπίηη κνπ ζηελ Δπξώπε (γεσθπζηθόο ράξηεο Ι) 
Ση γλσξίδσ γηα ηελ Δπξώπε 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 
Οη καζεηέο “παίδνπλ” ηελ Δπξώπε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. 

Αλαπηύζζνπλ ζπλαηζζήκαηα απόζηαζεο θαη εγγύηεηαο. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

Οη καζεηέο ζρεδηάδνπλ έλαλ ράξηε ηεο Δπξώπεο ζηελ απιή ηνπ  

ζρνιείνπ. Γνπιεύνπλ ζε δεπγάξηα πάλσ ζε δύν ρώξεο ζηηο νπνίεο 

έθαλαλ έξεπλα. Αξρηθά ζρεδηάδνπλ ηηο ρώξεο θαη ηα ζύλνξά ηνπο. Ο 

θαζέλαο ηνπο δείρλεη από πνύ πξνέξρεηαη. 

Τιηθά 
 

Αληίγξαθα ηνπ ράξηε ηεο Δπξώπεο σο πξόηππα. Δηθόλεο ρσξώλ, 

ρξσκαηηζηά ραξηηά, άηιαληεο. 

Μέζνδνη Δξγαζία ζε δεπγάξηα θαη ζε νκάδεο. 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Ο όξνο “γεσθπζηθόο ράξηεο” ρξεζηκνπνηείηαη κε δπν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο. Πξώηνλ, έλαο γεσθπζηθόο 

ράξηεο από γεσγξαθηθήο πιεπξάο είλαη έλαο ράξηεο πνπ παξνπζηάδεη γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

όπσο βνπλά, πνηάκηα, ιίκλεο, σθεαλνύο θαη άιια ζηαζεξά γεσγξαθηθά ζηνηρεία. Γεύηεξνλ, σο 

"θπζηθόο" ράξηεο ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη ζηε γελεηηθή, πεξηγξάθνληαο ηελ πνζόηεηα DNA πνπ 

ρσξίδεη δύν γνλίδηα θαη πνπ κεηξηέηαη ζε δεύγε, ζε αληίζεζε κε έλα γελεηηθό ράξηε. 

ην πιαίζην ηεο ζεηξάο καζεκάησλ γηα ηελ Δπξώπε, ν όξνο “γεσθπζηθόο ράξηεο” ρξεζηκνπνηείηαη κε 

ηε ραξηνγξαθηθή έλλνηα, αιιά επίζεο θαη κε κηα πνιύ ελεξγή έλλνηα – αθνύ νη καζεηέο “παίδνπλ” νη 

ίδηνη ηνπο ράξηεο. Μόλν κε απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξνύλ νη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

δύζθνιεο έλλνηεο ησλ ρσξηθώλ ζρέζεσλ, ηελ έλλνηα ησλ ζπλόξσλ, ην κήθνο ησλ πνηακώλ θαη ην ύςνο 

ησλ βνπλώλ. Δπίζεο δηεπθνιύλεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο θνηλσληθέο όςεηο ηεο ζπκβίσζεο 

ζηελ επξσπατθή ήπεηξν. «Φηηάρλνληαο» ηηο ρώξεο, θαη «παίδνληαο» ηνπο ράξηεο, νη καζεηέο κπνξνύλ 

λα αληηιεθζνύλ ηνπο γείηνλέο ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ζύλνξα θαη θξαγκνύο, όπσο νη μέλεο 

γιώζζεο, νη θνπιηνύξεο θαη άιιεο δηαθνξέο. Ζ έλλνηα ηεο θαηαζθεπήο ελόο γεσθπζηθνύ ράξηε 

ζπλδέεηαη κε πηπρέο ηεο κάζεζεο κέζα από ηελ πξάμε θαη ηελ εκπεηξία. 

 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε δεπγάξηα πάλσ ζηηο δύν ρώξεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ήδε θάλεη έξεπλα (εξγαζία 

ηνπ καζήκαηνο 1). Φέξλνπλ ζην κάζεκα ηα πνξηξαίηα ησλ ρσξώλ θαη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ 

ζπγθεληξώζεη. Φέξλνπλ, επίζεο, θαη ηνλ ράξηε ηεο Δπξώπεο. 

ιε ε ηάμε ζπγθεληξώλεηαη ζην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο ζηε 

δεκηνπξγία ελόο θπζηθνύ ράξηε ηεο Δπξώπεο ρξεζηκνπνηώληαο ηα δηάθνξα πιηθά πνπ δηαζέηνπλ. Γηα 

θάζε ρώξα ζπλεξγάδνληαη δύν καζεηέο. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ζέηεη ην πιαίζην ηνπ ράξηε νξίδνληαο ηελ 

πεξηνρή ζηελ νπνία νη καζεηέο κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ. 

Καηόπηλ, νη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηα ζύλνξα ησλ ρσξώλ. Θα πξέπεη λα βεβαησζνύλ όηη νη ρώξεο είλαη 

ζσζηά ε κηα δίπια ζηελ άιιε. ηε ζπλέρεηα κπνξνύλ λα αλαθέξνπλ ηηο πξσηεύνπζεο θαη ηηο ζεκαίεο. 

Όζηεξα, ν θάζε καζεηήο ζα ζηαζεί ζηε ρώξα ηνπ θαη ζα αξρίζεη έλαλ δηάινγν κε ηνλ καζεηή ηεο 

γεηηνληθήο ρώξαο. Μπνξνύλ λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο ν θαζέλαο γηα ηε ρώξα ηνπ. Δλδέρεηαη λα 

πξνθύςνπλ αόξαηα εκπόδηα, όπσο νη δηαθνξεηηθέο γιώζζεο. Χο απνηέιεζκα ηνπ πνξηξαίηνπ ηεο ρώξαο 

πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη νη καζεηέο είλαη πηζαλόλ λα κπνξνύλ λα αληαιιάμνπλ κε ηνπο άιινπο θάπνηεο 

ιέμεηο ζηε γιώζζα ηεο ρώξαο “ηνπο”. Ο ππόινηπνο δηάινγνο κπνξεί λα γίλεη ζηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα. 

Οη καζεηέο πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα θάλνπλ όζνπο πεξηζζόηεξνπο δηαιόγνπο κπνξνύλ κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο από ηηο γεηηνληθέο ρώξεο.   
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Μάζεκα 3 

Δίκαη ζην ζπίηη κνπ ζηελ Δπξώπε (γεσθπζηθόο ράξηεο ΙΙ) 
Πνηάκηα, βνπλά θαη γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ Δπξώπε 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 
 

 

Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνύλ ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δπ-

ξσπατθήο επείξνπ. Αξρίδνπλ λα θαηαλννύλ ηελ έλλνηα ησλ ρσξηθώλ 

ζρέζεσλ αλαινγηδόκελνη από πνύ πξνέξρνληαη. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

 

Αθνύ ζρεδηάζνπλ ηα ζύλνξα θαη ηηο ρώξεο, ζπλερίδνπλ κε γεσ-

θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά. ρεδηάδνπλ πνηάκηα, βνπλά θαη άιια ζεκα-

ληηθά ζηνηρεία ηνπ γεσθπζηθνύ ράξηε. ην ηέινο, βγάδνπλ θσην-

γξαθία ηνλ γεσθπζηθό ράξηε. 

Τιηθά 
 
 
 

Αληίγξαθα ηνπ ράξηε ηεο Δπξώπεο σο πξόηππα, κπιε πιηθά γηα ηνλ 

ζρεδηαζκό ησλ πνηακώλ (ραξηί, πθάζκαηα, θ.ιπ.), ρξσκαηηζηά πιηθά 

γηα ηνλ ζρεδηαζκό ησλ βνπλώλ θαη άιισλ γεσγξαθηθώλ ραξαθηεξη-

ζηηθώλ (ραξηί, πθάζκαηα, θιπ), άηιαληεο, θσηνγξαθηθή κεραλή. 

Μέζνδνη Δξγαζία ζε δεπγάξηα θαη ζε νκάδεο. 

 

 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Αθνύ νξηνζεηήζνπλ ηα ζύλνξα ηεο ρώξαο θαη εληνπίζνπλ ηηο πξσηεύνπζεο θαη ηηο ζεκαίεο, νη καζεηέο 

ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη κε ηα πνηάκηα θαη ηε δηακόξθσζε ηνπ εδάθνπο. Γελ ζα απαζρνιεζνύλ ζηνλ 

ίδην βαζκό όινη νη καζεηέο, θαζώο δελ έρνπλ όιεο νη ρώξεο κεγάια πνηάκηα θαη έληνλα γεσγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κε απηνύο ηνπο καζεηέο λέεο νκάδεο ή λα 

ηνπο αλαζέζεη λα εξγαζηνύλ ζε άιιεο νκάδεο. 

Οη καζεηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξα πιηθά, όπσο πθάζκαηα, ραξηί, θ.ιπ., γηα λα 

αλαπαξαζηήζνπλ ηα πνηάκηα θαη ηελ δηακόξθσζε ηνπο εδάθνπο. 

Οη καζεηέο κπνξνύλ επίζεο λα πξνζζέζνπλ θαη άιια ζηνηρεία ζηνλ γεσθπζηθό ράξηε, αιιά απηό κπνξεί 

λα είλαη πξναηξεηηθό. Μπνξνύλ νη καζεηέο λα απνθαζίζνπλ αλ ζα ην θάλνπλ απηό ή όρη, πξάγκα ην 

νπνίν εμαξηάηαη, επίζεο, από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπιιέμεη θαηά ηελ έξεπλα ηνπο (γηα θαγεηά, 

δηάζεκνπο αλζξώπνπο, θιπ.). 

ηαλ ν γεσθπζηθόο ράξηεο είλαη έηνηκνο, βγάδνπκε θσηνγξαθίεο. Ηδαληθά, ν ράξηεο ζα πξέπεη λα 

θσηνγξαθεζεί δύν θνξέο – κία κε ηνπο καζεηέο λα ζηέθνληαη ζηηο ρώξεο “ηνπο” θαη κία ρσξίο ηνπο 

καζεηέο, ώζηε λα θαίλνληαη θαιύηεξα όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο, ηα πνηάκηα, θ.ιπ. 
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Μάζεκα 4 

Οη Δπξσπαίνη είλαη δηαθνξεηηθνί θαη ίζνη 

Ση έρνπκε θνηλό θαη ηη όρη 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 
 

 

ε νινκέιεηα, νη καζεηέο θαηαλννύλ όηη ε Δπξώπε δηαζέηεη κηα 

πνηθηιία ραξαθηεξηζηηθώλ. θέθηνληαη πάλσ ζηα θνηλά ζεκεία ησλ 

Δπξσπαίσλ αιιά θαη ζηε δηαθνξεηηθόηεηά ηνπο. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

 

 

Οη καζεηέο θνηηνύλ ηε θσηνγξαθία ηνπ γεσθπζηθνύ ράξηε. Ο 

εθπαηδεπηηθόο πξνθαιεί ζπδήηεζε γηα ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο 

α) ζην γεσγξαθηθό επίπεδν θαη β) ζην θνηλσληθό επίπεδν. Οη καζεηέο 

ζπδεηνύλ ηηο θνηλσληθέο δηαθνξέο ζηελ Δπξώπε θαη αλαδεηνύλ ιύζεηο 

κε ζηόρν ηνλ δηάινγν θαη ηελ ακνηβαία θαηαλόεζε. 

Τιηθά Φσηνγξαθία γεσθπζηθνύ ράξηε, εηθόλεο ρσξώλ, πίλαθαο, ραξηάθηα. 

Μέζνδνη πδήηεζε ζε νινκέιεηα, νκαδηθή εξγαζία. 

 

 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Οη καζεηέο θάζνληαη ζε θύθιν. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ γεσθπζηθνύ ράξηε. 

Οη καζεηέο πξέπεη λα θνηηάμνπλ ηηο θσηνγξαθίεο θαη λα ζθεθηνύλ ηηο δηαθνξέο θαη ηηο νκνηόηεηεο ζηνπο 

ράξηεο. Πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα απαληήζνπλ εξσηήζεηο όπσο: 

– Πνηα κέξε ηεο Δπξώπεο έρνπλ ςειά βνπλά; 

– Πνύ είλαη νη κεγαιύηεξνη πνηακνί; 

– Πνηεο ρώξεο έρνπλ παξόκνηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά; 

– ε πνηεο ρώξεο νη άλζξσπνη κηινύλ ηελ ίδηα γιώζζα; 

– Πνηεο ρώξεο κνηξάδνληαη κηα ζάιαζζα; 

Υξεζηκνπνηνύλ ην πνξηξαίην ηεο ρώξαο ηνπο γηα λα ζπγθεληξώζνπλ πιεξνθνξίεο. Παξνπζηάδνπλ ηε 

ρώξα ηνπο ππό ηε κνξθή παξνπζίαζεο ή παξάζηαζεο. 

Χο δεύηεξν βήκα, ν/ε εθπαηδεπηηθόο εηζαγάγεη έλα λέν ζύλνιν εξσηήζεσλ γηα λα μεθηλήζεη κηα λέα 

ζπδήηεζε. Δθηόο από ηηο γεσγξαθηθέο νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ππάξρνπλ θαη άιιεο δηαθνξέο ζηελ 

Δπξώπε, όπσο νη θνηλσληθέο δηαθνξέο ή θαηλόκελα όπσο ε πξνθαηάιεςε. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο παξαθηλεί 

ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ηηο θνηλσληθέο δηαθνξέο ζηελ Δπξώπε ζέηνληαο 

εξσηήζεηο όπσο: 

– Τπάξρνπλ πινύζηεο θαη θησρέο ρώξεο ζηελ Δπξώπε; Πνηεο είλαη πινύζηεο; Πνηεο είλαη θησρέο; 

– Δίλαη ε δσή πην δύζθνιε ζε θάπνηεο επξσπατθέο ρώξεο από θάπνηεο άιιεο; Γηαηί; 

– Γηαηί πνιινί άλζξσπνη αθήλνπλ ηε ρώξα ηνπο γηα λα δήζνπλ θάπνπ αιινύ; Πνηνη είλαη νη ιόγνη; 

Μεηά από ηε ζπδήηεζε γηα απηέο ηηο κε γεσγξαθηθέο δηαθνξέο θαη νκνηόηεηεο, νη καζεηέο κπνξνύλ λα 

θαζίζνπλ ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ γηα λα ζθεθηνύλ πώο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα θαηαλόεζεο 

ρσξίο λα απνξξίςνπλ ηηο εζληθέο ηαπηόηεηεο, εληζρύνληαο έηζη ηνλ δηαπνιηηηζκηθό δηάινγν. Γξάθνπλ ηηο 

ηδέεο ηνπο ζε κηθξά ραξηηά θαη ηηο παξνπζηάδνπλ ζηελ ηάμε. ηε ζπλέρεηα, θνιιάλε ηα ραξηάθηα δίπια ζηηο 

θσηνγξαθίεο ηνπ γεσθπζηθνύ ράξηε (απηό βνεζά ζηελ νπηηθή απνηύπσζε). 



 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 3 

ΙΟΣΗΣΑ 

Γηα ην δεκνηηθό 

Μεηνλόηεηεο θαη πιεηνλόηεηεο 

 

 

 
3.1 Όινη δηαθνξεηηθνί, όινη ίζνη 

Απνδερόκαζηε ν έλαο ηνλ άιιν ζε κηα νκάδα 

3.2 Δίλαη δίθαην; 

Μεηνλόηεηεο θαη πιεηνλόηεηεο ζηε ζρνιηθή απιή (έξεπλα) 

3.3 Δίλαη δίθαην; 

Μεηνλόηεηεο θαη πιεηνλόηεηεο ζηε ζρνιηθή απιή (παξαθνινύζεζε 

απνηειεζκάησλ) 

3.4 Μηα κήηξα εμνπζίαο 

Μεηνλόηεηεο θαη πιεηνλόηεηεο ζηε ρώξα καο
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Δλόηεηα 3:  Βαζηθή έλλνηα – “Ιζόηεηα” (γηα ην δεκνηηθό ζρνιείν) 
Γεληθέο πιεξνθνξίεο: πώο γίλεηαη ε επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηηο 

κεηνλόηεηεο θαη ηηο πιεηνλόηεηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηώλ ηνπ 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ  

“ινη δηαθνξεηηθνί, όινη ίζνη” είλαη κηα πνιύ γλσζηή έθθξαζε ζηελ Δπξώπε. Αληαλαθιά κηα από ηηο 

βαζηθέο αμίεο ηεο EDC/HRE πνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί σο εμήο: “Με θάπνηνπο αλζξώπνπο κνηξάδνκαη 

πνιιά, ελώ κε άιινπο πνιύ ιίγα. Αλ θαη έρσ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε απηνύο, θάπνηα άιια δελ 

είλαη θνηλά. ρεηηθά κε θάπνηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηάο κνπ αλήθσ ζηελ πιεηνλόηεηα, σο πξνο 

θάπνηα άιια ζηε κεηνλόηεηα”. ηαλ γίλεηαη επαηζζεηνπνίεζε γηα ηηο κεηνλόηεηεο θαη ηηο πιεηνλόηεηεο ζην 

δεκνηηθό ζρνιείν, είλαη αλαγθαίν λα δηεπθξηληζηνύλ νη όξνη. Γεληθά, ε κεηνλόηεηα είλαη κηα νκάδα εληόο 

κηαο ρώξαο ε νπνία μερσξίδεη από ηελ πιεηνλόηεηα όζνλ αθνξά ζε πξνζσπηθά θαη πνιηηηζκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, κηα κεηνλόηεηα δεη σο δεκνγξαθηθή νκάδα ζε 

ζπγθεθξηκέλα εδάθε (κηα πεξηνρή, γηα παξάδεηγκα), αιιά κπνξεί επίζεο λα είλαη δηάζπαξηε θαη 

εμαπισκέλε ζε νιόθιεξε ηε ρώξα, ή θαη εθηόο ησλ ζπλόξσλ ηεο ρώξαο. Σα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ κεηνλνηήησλ είλαη ζπλήζσο ε γιώζζα, ε εζληθόηεηα ή ε ζξεζθεία, αιιά επίζεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ 

σο πξνο ηηο εζηθέο ζηάζεηο, ηε ζεμνπαιηθή ηαπηόηεηα ή ηελ θνηλσληθή ζέζε. 

Ο όξνο κεηνλόηεηα γεληθά ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ κηα νκάδα θπξηαξρείηαη από κηα κεγαιύηεξε νκάδα, αιιά 

δελ αθνκνηώλεηαη από απηήλ. Χο εθ ηνύηνπ, ζπλήζσο νη κεηνλόηεηεο αλαθέξνληαη ζε εζλνηηθέο ή εζληθέο 

κεηνλόηεηεο. 

Σν πκβνύιην ηεο Δπξώπεο, ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη άιινη δηεζλείο νξγαληζκνί έρνπλ ςεθίζεη λόκνπο γηα 

ηα δηθαηώκαηα ησλ κεηνλνηήησλ. Απηά ηα δηθαηώκαηα γίλνληαη ζεβαζηά ζε δηαθνξεηηθό βαζκό. Σν 

πκβνύιην ηεο Δπξώπεο έρεη δύν δεζκεπηηθά εξγαιεία: ηε ύκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δζληθώλ 

Μεηνλνηήησλ (ETS No. 157, πνπ πηνζεηήζεθε ην 1995) θαη ηνλ Δπξσπατθό Υάξηε γηα ηηο Πεξηθεξεηαθέο ή 

Μεηνλνηηθέο γιώζζεο (ETS No. 148, πνπ πηνζεηήζεθε ην 1992). 

Σν 1992, ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Ο.Ζ.Δ. πηνζέηεζε επίζεο ηε Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ 

πνπ αλήθνπλ ζε Δζληθέο ή Δζλνηηθέο, Θξεζθεπηηθέο θαη Γισζζηθέο Μεηνλόηεηεο. Σν 1988, ηδξύζεθε ζην 

Σόθπν ην Γηεζλέο Κίλεκα Δλαληίνλ ησλ Γηαθξίζεσλ θαη ηνπ Ραηζηζκνύ (IMADR) κε ζθνπό ηελ 

αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ δηαθξίζεσλ θαη ξαηζηζκνύ ελαληίνλ ησλ κεηνλνηήησλ. Σν IMADR 

ππνζηεξίδεη ηα δηθαηώκαηα ησλ κε πξνλνκηνύρσλ νκάδσλ. 

ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, ν όξνο κεηνλόηεηα αλαθέξεηαη ζε κηα νκάδα αλζξώπσλ κε ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά: 

– κηθξή ζε κέγεζνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθό πιεζπζκό ηνπ θξάηνπο,  

– ρσξίο θπξίαξρν θαζεζηώο ζηε ρώξα,  

– κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε εζληθόηεηα, ε ζξεζθεία ή ε γιώζζα,  

– κε αίζζεκα αιιειεγγύεο ή θνηλήο ηαπηόηεηαο. 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κεηνλνηήησλ είλαη δύζθνιε. πλήζσο θαηεγνξηνπνηνύληαη σο εμήο: 

– Δζληθέο κεηνλόηεηεο: νκάδεο αλζξώπσλ πνπ δνπλ ζηελ επηθξάηεηα κηαο ρώξαο ζηελ νπνία άιιε 

νκάδα είλαη θπξίαξρε.  

– Γισζζηθέο κεηνλόηεηεο: νκάδα αλζξώπσλ πνπ κηιά δηαθνξεηηθή γιώζζα από ηελ πιεηνλόηεηα.  

– Θξεζθεπηηθέο κεηνλόηεηεο: απηνί πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθό ζξήζθεπκα από ηελ πιεηνλόηεηα, όπσο 

Πξνηεζηάληεο ζηελ Ηξιαλδία, Υξηζηηαλνί ζηε ανπδηθή Αξαβία, ή Μνπζνπικάλνη ζηε Γαλία ή ζηε 

Γεξκαλία.  
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– εμνπαιηθέο κεηνλόηεηεο.  

– Μεηνλόηεηεο ειηθησκέλσλ.  

– Μεηνλόηεηεο λέσλ. 

Δίλαη ζεκαληηθό λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ πιεηνλνηήησλ 

γηα λα αλαιπζεί ε ιεηηνπξγία θαη ην θαζεζηώο ηνπο. Ζ έλλνηα ηεο κεηνλόηεηαο θαη ηεο πιεηνλόηεηαο δελ 

είλαη άγλσζηε ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηώλ, δηόηη νη καζεηέο, ζην δεκνηηθό ζρνιείν, βηώλνπλ 

ζπρλά ην «αλήθσ» ή «δελ αλήθσ» ζε κηα κεηνλόηεηα. 

O νξηζκόο ηεο κεηνλόηεηαο, ζ‟ απηό ην πιαίζην, αλαθέξεηαη ζηνλ ζρνιηθό πιεζπζκό. Γη‟ απηό ηνλ ιόγν, νη 

επόκελεο ζεηξέο καζεκάησλ αξρίδνπλ κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηώλ θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο σο 

πξνο ηηο κεηνλόηεηεο θαη ηηο πιεηνλόηεηεο (καζήκαηα 1-3). ε δεύηεξν ζηάδην, ηα καζήκαηα ζπλδπάδνληαη 

κε ηηο πιεηνλόηεηεο θαη ηηο κεηνλόηεηεο ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ εληνπηζκό δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ (κάζεκα 

4). Από ην βάζνο ηεο ζπδήηεζεο, ηα θίλεηξα ησλ καζεηώλ θαη ηε ζπλνιηθή αθαδεκατθή επίδνζε ηεο ηάμεο 

ζα εμαξηεζεί ζε πνην βαζκό κπνξεί ζα αλαιπζεί ε θαηάζηαζε ησλ δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ ζηελ θνηλσλία. 

Γε ζηεξνύληαη πξνλνκίσλ όιεο νη κεηνλόηεηεο. Γηα θάπνηνπο ιόγνπο, ππάξρνπλ ζηηο θνηλσλίεο καο 

θάπνηεο κηθξέο νκάδεο νη νπνίεο έρνπλ θπξίαξρν ξόιν. Έξγν ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ είλαη λα θαηεπζύλεη 

ηε δηαδηθαζία ηεο ζπδήηεζεο. ηόρνο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε είλαη ε 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε ηξεηο ηνκείο. Απηή ε ελόηεηα ζηνρεύεη ζηα εμήο: 

 

Ηθαλόηεηα γηα … 

… πνιηηηθή αλάιπζε θαη 

άζθεζε θξηηηθήο 

… ρξήζε κεζόδσλ 

 

…ιήςε πνιηηηθώλ απνθάζεσλ 

θαη δξάζε 

*** ** ** 

 

Δξγαιεηνζήθε 

Σ’ απηή ηελ ελόηεηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα παξαθάησ εξγαιεία. Ο εθπαηδεπηηθόο απνθαζίδεη 

αλ κεξηθνί ή όινη νη καζεηέο ρξεηάδνληαη πξνεηνηκαζία γηα λα δνπιέςνπλ κε ηα εξγαιεία. 

Ο Έξεπλα ζε βηβιηνζήθεο 

Ο Έξεπλα ζην δηαδίθηπν 

Υ Γηεμαγσγή ζπλεληεύμεσλ θαη εξεπλώλ 

Ο Δξκελεία εηθόλσλ 

Υ Ννεηηθνί ράξηεο 

Ο Γεκηνπξγία αθηζώλ 

Ο Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ 

Ο ρεδηαζκό/ δηεμαγσγή παξνπζηάζεσλ 

Ο Πξνεηνηκαζία δηαθαλεηώλ ή πξνβνιήο PowerPoint 

Ο πγγξαθή άξζξσλ ζε εθεκεξίδα 

Ο Παξαζηάζεηο 

Ο Γηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ 
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Δλόηεηα 3: Ιζόηεηα 
Μεηνλόηεηεο θαη πιεηνλόηεηεο 

Πώο γίλεηαη επαηζζεηνπνίεζε γηα ηηο κεηνλόηεηεο θαη ηηο πιεηνλόηεηεο ζηνπο 

καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ 

 

Σίηινο 

καζ/ηνο 

Μαζεζηαθνί 

ζηόρνη 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Τιηθά 

 

Μέζνδνη 

 

Μάζεκα 1: 
 

ινη δηαθν-

ξεηηθνί, 

όινη ίζνη  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο κα-

ζαίλνπλ λα γλσ-

ξίδνπλ θαη λα 

απνδέρνληαη ν 

έλαο ηνλ άιιν σο 

κέιε ηεο νκάδαο. 

Αλαθαιύπηνπλ ηα 

κέρξη ηώξα 

άγλσζηα θνηλά 

ηνπο ζεκεία. 

Γλσξίδνπλ ζηάζεηο 

θαη πξαθηηθέο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε 

δηαθνξεηηθόηεηα. 

Παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο 

κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθώλ 

έλα πξνο έλα. Πξέπεη λα 

απνθαζίζνπλ αλ δηαζέηνπλ ή 

όρη ην θάζε έλα από απηά. 

Αθνύ παξαηεξήζνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηα δηθά ηνπο 

θαη ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο, 

ζπδεηνύλ ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ ηζόηεηα. 

 

 

 

 

Έλα θνκκάηη θηκσιία 

ή ζπάγθνο γηα λα 

ζρεδηαζηεί ή λα γίλεη 

κηα γξακκή ζην 

έδαθνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκαδηθή 

εξγαζία, 

ζπδήηεζε 

ζε 

νινκέιεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 2: 

 

Δίλαη 

δίθαην; 

(έξεπλα) 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο 

απνθηνύλ 

ζπλαίζζεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ζην 

ζρνιείν ηνπο 

παξαηεξώληαο 

άιινπο καζεηέο 

ζην δηάιεηκκα. 

 

 

Οη καζεηέο δηεμάγνπλ έξεπλα 

ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ 

κεηξώληαο ηνλ αξηζκό ησλ 

καζεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο. 

εκεηώλνπλ ηα απνηειέζκαηα 

θαη θάλνπλ ζπλεληεύμεηο κε 

ηνπο καζεηέο πνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζε θακία 

δξαζηεξηόηεηα. 

Αληίγξαθν ηνπ 

πίλαθα γηα 

ζεκεηώζεηο ζηελ 

απιή ηνπ ζρνιείνπ, 

κνιύβηα. 

 

 

 

 

 

Οκάδεο ησλ 

ηεζζάξσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 3: 

 

Δίλαη 

δίθαην; 

(παξαθν-

ινύζεζε 

απνηειε-

ζκάησλ) 

 

 

 

Οη καζεηέο 

ζθέθηνληαη πάλσ 

ζηα δεδνκέλα πνπ 

ζπγθέληξσζαλ, 

αλαιύνπλ θαη 

εξκελεύνπλ ηηο 

ζπλεληεύμεηο. 

Καηαιήγνπλ ζε 

ζπκπεξάζκαηα 

γηα ηηο κεηνλόηεηεο 

ζην ζρνιείν ηνπο. 

Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ 

δεδνκέλσλ από πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή άπνςε, νη καζεηέο 

αλαιύνπλ θαη εξκελεύνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα. Δξγάδνληαη 

κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη 

παξνπζηάδνπλ ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 

 

εκεηώζεηο από ην 

κάζεκα 2, αληίγξαθα 

ηνπ πίλαθα 

ζηαηηζηηθώλ, 

ρξσκαηηζηά κνιύβηα, 

αθίζεο, θόιια. 

 

 

 

 

 

Οκάδεο 

ησλ 

ηεζζάξσλ, 

παξνπζί-

αζε. 
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Μάζεκα 4: 

 

Μηα κήηξα 

εμνπζίαο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε ζπδήηεζε ζε 

νινκέιεηα, νη κα-

ζεηέο θαηαλννύλ 

ηελ ύπαξμε κεην-

λνηήησλ θαη πιεη-

νλνηήησλ ζηε ρώ-

ξα ηνπο, θαη όηη 

όρη κόλν ν ηξόπνο 

πνπ ζε βιέπνπλ 

ηα άιια κέιε ηεο 

θνηλσλίαο αιιά 

θαη ν ηξόπνο ησλ 

κειώλ ηεο δηθήο 

ζνπ νκάδαο κπν-

ξεί λα πξνθαιέζεη 

ηελ αίζζεζε ηνπ 

απνθιεηζκνύ. 

Παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζε-

ηέο δηάθνξεο θάξηεο πνπ 

δείρλνπλ νκάδεο κέζα ζηελ 

θνηλσλία–θάπνηεο νκάδεο 

από ηε κεηνλόηεηα θαη θά-

πνηεο από ηελ πιεηνλόηεηα. 

Σαμηλνκνύλ ηηο θάξηεο αλά-

ινγα κε ηελ νκάδα, αλ, δεια-

δή, λνκίδνπλ όηη αλήθεη ζηε 

κεηνλόηεηα ή ηελ πιεηνλόηε-

ηα. Αλαζέηνπλ θάξηεο δύλα-

κεο (πςειήο ή ρακειήο) ζηηο 

νκάδεο. ε ζπδήηεζε ζε νιν-

κέιεηα, ζπδεηνύλ γηα ηηο 

επηδξάζεηο πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ πιεηνλόηεηα θαη ηε 

κεηνλόηεηα. 

Κάξηεο ιέμεσλ, 

θάξηεο δύλακεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πδήηεζε 

ζε 

νινκέιεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μεγαιώλνπκε δεκνθξαηηθά 

38 

Μάζεκα 1 

Όινη δηαθνξεηηθνί, όινη ίζνη 
Απνδερόκαζηε ν έλαο ηνλ άιιν ζε κηα νκάδα 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα γλσξίδνπλ θαη λα απνδέρνληαη ν έλαο ηνλ 

άιιν σο κέιε ηεο νκάδαο. Αλαθαιύπηνπλ ηα κέρξη ηώξα άγλσζηα 

θνηλά ηνπο ζεκεία. Γλσξίδνπλ ζηάζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηε δηαθνξεηηθόηεηα. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

 

Παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθώλ έλα πξνο 

έλα. Πξέπεη λα απνθαζίζνπλ αλ δηαζέηνπλ ή όρη ην θάζε έλα από 

απηά. Αθνύ παξαηεξήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα δηθά ηνπο θαη ησλ 

ζπκκαζεηώλ ηνπο, ζπδεηνύλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηζόηεηα. 

Τιηθά 
Έλα θνκκάηη θηκσιία ή ζπάγθνο γηα λα ζρεδηαζηεί ή λα γίλεη κηα 

γξακκή ζην έδαθνο. 

Μέζνδνη Οκαδηθή εξγαζία, ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο δσγξαθίδεη κηα γξακκή ζην πάησκα ζην θέληξν ηεο ηάμεο ή ηε ζρεκαηίδεη κε ζρνηλί. 

Πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηόο ρώξνο από ηηο δύν πιεπξέο γηα λα ζηέθνληαη νη καζεηέο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο δεηά από ηνπο καζεηέο λα ζηαζνύλ ζηε κηα κεξηά ηεο γξακκήο (ζηελ ίδηα πιεπξά). 

ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθόο αλαθέξεηαη ζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά. Μόιηο αθνπζηεί ην θάζε 

ραξαθηεξηζηηθό, νη καζεηέο πξέπεη λα απνθαζίζνπλ αλ ηνπο ηαηξηάδεη ή όρη. ζνη ζεσξνύλ όηη δηαζέηνπλ 

έλα ραξαθηεξηζηηθό πεξλάλε ζηελ άιιε κεξηά ηεο γξακκήο. Αθνύ αιιάμνπλ πιεπξά, κπνξνύλ λα δνπλ 

πνηνη άιινη καζεηέο έθαλαλ ην ίδην.  

Αθνινπζνύλ παξαθάησ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία κπνξνύλ λα αλαθεξζνύλ νη εθπαηδεπηηθνί. 

Απηνί νη καζεηέο νη νπνίνη: 

– θνξνύλ ηδηλ,  

– έρνπλ γαιάδηα κάηηα,  

– έρνπλ επηζθεθζεί άιιεο ρώξεο ζηελ Δπξώπε,  

– δηαβάδνπλ ηαθηηθά εθεκεξίδα,  

– έθαγαλ πξσηλό ζήκεξα,  

– έρνπλ αδεξθό ή αδεξθή,  

– ηνπο αξέζεη λα βιέπνπλ ηειεόξαζε,  

– ηνπο αξέζεη λα παίδνπλ πνδόζθαηξν. 

Δπίζεο νη καζεηέο κπνξνύλ λα πξνηείλνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, αιιά ν/ε εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα 

είλαη ζε εγξήγνξζε γηα ηπρόλ επαίζζεηα ζέκαηα. 

Αθνύ παίμνπλ απηό ην παηρλίδη γηα ιίγε ώξα, νη καζεηέο ζα ζρεκαηίζνπλ έλαλ θύθιν κε ηηο θαξέθιεο 

ηνπο. Μπνξνύλ ζηε ζπλέρεηα λα ζπδεηήζνπλ ηα αθόινπζα ζέκαηα:  

– Μήπσο θαλείο βξέζεθε ζε νκάδα κε άηνκα πνπ ζεσξήζαηε όηη δελ κνηξαδόζαζηαλ ηίπνηα θνηλό;  
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– Πώο αηζζάλεζηε λα είζηε κέινο κηαο κεγάιεο νκάδαο;  

– Πώο αηζζάλεζηε λα είζηε κόλνη; 

Παξαιιαγή: 

ηαλ αλαθέξνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά, νη καζεηέο κεηαθηλνύληαη ώζηε λα δηακνξθσζνύλ νη νκάδεο 

αηόκσλ κε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Παξακέλνπλ καδί κέρξη λα ζπδεηήζνπλ ηα θνηλά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. Οη ζπδεηήζεηο ηνπο ζα κπνξνύζαλ λα αθνξνύλ ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά, γηα 

παξάδεηγκα. 
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Μάζεκα 2 

Δίλαη δίθαην; (έξεπλα) 
Μεηνλόηεηεο θαη πιεηνλόηεηεο ζηε ζρνιηθή απιή 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

Οη καζεηέο απνθηνύλ ζπλαίζζεζε ηεο θαηάζηαζεο ζην ζρνιείν ηνπο 

παξαηεξώληαο άιινπο καζεηέο ζην δηάιεηκκα. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

 

Οη καζεηέο δηεμάγνπλ έξεπλα ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ κεηξώληαο ηνλ 

αξηζκό ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο. 

εκεηώλνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη θάλνπλ ζπλεληεύμεηο κε ηνπο 

καζεηέο πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ζε θακία δξαζηεξηόηεηα. 

Τιηθά 
Αληίγξαθν ηνπ πίλαθα γηα ζεκεηώζεηο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, 

κνιύβηα. 

Μέζνδνη Οκάδεο ησλ ηεζζάξσλ. 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή έξεπλα ζην δεκνηηθό ζρνιείν 

Οη πνζνηηθέο κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ – ζηαηηζηηθή – δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν γηα δηάθνξνπο 

ιόγνπο: είλαη ρξήζηκεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή, δηαδξακαηίδνπλ ιεηηνπξγηθό ξόιν ζε άιινπο θιάδνπο 

θαη πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

Ζ δηδαζθαιία ζηαηηζηηθήο ζην δεκνηηθό ζρνιείν ζπλήζσο ζπλδπάδεηαη κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο ή ηα 

καζεκαηηθά. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο, ζην δεκνηηθό ζρνιείν ε δηδαζθαιία πνζνηηθώλ κεζόδσλ 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ παξακέλεη ζ‟ έλα θαζαξά ιεηηνπξγηθό επίπεδν θαη πνιύ ζπάληα πεξηιακβάλεη 

αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ. Γηα ηελ πξνώζεζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ε δηδαζθαιία ησλ 

πνζνηηθώλ κεζόδσλ δελ πξέπεη λα ζηακαηά ζηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ κε γξαθήκαηα ή 

δηαγξάκκαηα. Δίλαη ζεκαληηθή ε ζύλδεζε ησλ κεζόδσλ απόθηεζεο δεδνκέλσλ κε ην απνηέιεζκα 

ηεο έξεπλαο θαη ηελ εξκελεία ηνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί απηή ε δηαδηθαζία ζην δεκνηηθό, ε πνηνηηθή κέζνδνο κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνύλ θαιύηεξα ηη πξνθαιεί ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη πνηεο 

είλαη νη ππνθείκελεο έλλνηεο. ‟ απηό ην πιαίζην, πξνηείλεηαη ζηνπο καζεηέο λα ζθεθηνύλ εξσηήζεηο 

γηα ηηο ζπλεληεύμεηο. Με απηό ηνλ ηξόπν, κπνξεί λα αλαπηπρζεί πξαγκαηηθή θαηαλόεζε ησλ ζεκάησλ 

πνπ εξεπλώληαη. ηα δύν επόκελα καζήκαηα, ηα βαζηθά ζηνηρεία είλαη ε ρξήζε πξαγκαηηθώλ 

δεδνκέλσλ από ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηώλ θαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ρσξίδεη ηελ ηάμε ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ. Γηα ηελ έξεπλά ηεο, θάζε νκάδα ζα 

επηθεληξσζεί ζε έλα από ηα ζέκαηα/θαηαζηάζεηο πνπ εθηπιίζζνληαη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαηά ην 

δηάιεηκκα. 

Παξαδείγκαηα ζεκάησλ/θαηαζηάζεσλ γηα έξεπλα: 

– ν αξηζκόο ησλ αγνξηώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ πνπ αζρνινύληαη κε δξαζηεξηόηεηεο,  

– νη αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα,  
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– άιια παηρλίδηα,  

– ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνύληαη,  

– νη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο κηθξόηεξσλ θαη κεγαιύηεξσλ καζεηώλ. 

ε θάζε νκάδα ζα αλαηεζεί έλαο ηνκέαο ηεο έξεπλαο κε ζθνπό λα αλαθαιύςνπλ ηηο κεηνλόηεηεο θαη ηηο 

πιεηνλόηεηεο ζην ζρνιείν ηνπο. Ζ νκάδα πξέπεη λα δηακνξθώζεη ηελ εξεπλεηηθή εξώηεζε ζηελ νπνία 

ζέιεη λα επηθεληξσζεί. Γξάθνπλ ην θύξην εξώηεκά ηνπο ζην ηππσκέλν αληίγξαθν ηνπ πίλαθα ηεο 

έξεπλαο. 

Παξαδείγκαηα εξσηήζεσλ: 

– “Πόζα αγόξηα θαη πόζα θνξίηζηα αζρνινύληαη κε δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο;”  

– “Ση είδε αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γίλνληαη θαηά ην δηάιεηκκα θαη από πνηνπο;” 

Δπηπιένλ, νη καζεηέο πξέπεη λα δηακνξθώζνπλ έλα ζύλνιν κε όρη πεξηζζόηεξεο από πέληε εξσηήζεηο 

πνπ ζέινπλ λα ζέζνπλ ζηνπο άιινπο καζεηέο ζηελ απιή ηνπο ζρνιείνπ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλάο ηνπο. 

Παξαδείγκαηα: 

– «Γηαηί λνκίδεηο όηη πεξηζζόηεξα αγόξηα/θνξίηζηα θάλνπλ απηό;»  

– «Γηαηί λνκίδεηο όηη ιηγόηεξα αγόξηα/θνξίηζηα θάλνπλ απηό;»  

– «Ση ζα άιιαδεο;» 

Καηά ηε δηάξθεηα ελόο κεγαιύηεξνπ δηαιείκκαηνο, νη καζεηέο πεγαίλνπλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη 

δηεμάγνπλ ηελ έξεπλά ηνπο ζηηο νκάδεο ηνπο. Αλάινγα κε ην νξγαλσηηθό επίπεδν ηεο ηάμεο, ε εξγαζία 

κπνξεί επίζεο λα κνηξαζηεί κέζα ζηελ νκάδα (δύν καζεηέο αλαιακβάλνπλ ηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα, 

ελώ δύν άιινη θξαηνύλ ζεκεηώζεηο γηα ηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα). 

Αθνύ νινθιεξσζεί ε έξεπλα, νη καζεηέο επηζηξέθνπλ ζηελ ηάμε ηνπο θαη ζπδεηνύλ ηα απνηειέζκαηα 

κέζα ζην πιαίζην ηεο νκάδαο, γηα ιίγν. Πνηα είλαη ε γεληθή ηνπο εληύπσζε; Έρνπλ θαηαιήμεη ζε παξόκνηα 

απνηειέζκαηα; 
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Μάζεκα 3 

Δίλαη δίθαην; (παξαθνινύζεζε απνηειεζκάησλ) 
Μεηνλόηεηεο θαη πιεηνλόηεηεο ζηε ζρνιηθή απιή 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

Οη καζεηέο ζθέθηνληαη πάλσ ζηα ηα δεδνκέλα πνπ ζπγθέληξσζαλ, 

αλαιύνπλ θαη εξκελεύνπλ ηηο ζπλεληεύμεηο. Καηαιήγνπλ ζε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο κεηνλόηεηεο θαη πιεηνλόηεηεο ζην ζρνιείν ηνπο.   

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

 

Μεηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ από πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

άπνςε, νη καζεηέο αλαιύνπλ θαη εξκελεύνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα. 

Δξγάδνληαη κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη παξνπζηάδνπλ ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Τιηθά 
εκεηώζεηο από ην κάζεκα 2, αληίγξαθα ηνπ πίλαθα ζηαηηζηηθώλ, 

ρξσκαηηζηά κνιύβηα, αθίζεο, θόιια. 

Μέζνδνη Οκάδεο ησλ ηεζζάξσλ, παξνπζίαζε. 

 
Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Οη καζεηέο θάζνληαη ζηηο νκάδεο έρνληαο ηηο ζεκεηώζεηο ηνπο από ην πξνεγνύκελν κάζεκα. 

πδεηνύλ πώο ζα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο δίλεη ζε θάζε 

νκάδα έλα θύιιν από ηνλ πίλαθα ζεκηλαξίνπ (ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δεκηνπξγία αθίζαο). 

ηε ζπλέρεηα νη νκάδεο εξγάδνληαη γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο έξεπλάο ηνπο. Σα απνηειέζκαηα πξέπεη λα 

ρσξηζηνύλ ζε ηξία κεγάια ηκήκαηα ζηελ αθίζα: 

– πνζνηηθά απνηειέζκαηα (ζηαηηζηηθή επηζθόπεζε),  

– πνηνηηθά απνηειέζκαηα (απνηειέζκαηα ζπλεληεύμεσλ),  

– εξκελεία θαη πηζαλέο ιύζεηο. 

Πηζαλή δηάηαμε ζηελ αθίζα: 

Δξεπλεηηθό εξώηεκα: 

1. ηαηηζηηθή 

 

2. Ση λνκίδνπλ νη καζεηέο 

– Είναι άδικο να... 
– Νομίζω ότι θα μπορούσαμε... 
–    

–   

3. Ση ζεκαίλεη απηό; 

– Περισσότερος χώρος για αθλήματα;  
– Ποδόσφαιρο και για τα κορίτσια; 
–     
–  
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Δλώ νη καζεηέο δνπιεύνπλ κε ηηο αθίζεο ηνπο, ν/ε εθπαηδεπηηθόο κεηαθηλείηαη ζηελ ηάμε δίλνληαο 

ζπκβνπιέο γηα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα θαη/ή απνηειέζκαηα. 

Αθνύ νινθιεξώζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο όιεο νη νκάδεο, ε θάζε κηα ζα παξνπζηάζεη ηελ αθίζα ηεο κέζα ζε 

πέληε ιεπηά. ιεο νη αθίζεο κπνξνύλ λα αλαξηεζνύλ ζηνλ ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, θαηά πξνηίκεζε ζε 

θάπνην ζεκείν πνπ ζα κπνξνύλ λα ηηο δνπλ θαη νη άιινη καζεηέο. 

Παξαιιαγή: 

Οη εξκελείεο θαη νη ιύζεηο ησλ καζεηώλ ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν κηαο επξύηεξεο 

ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνθύςνπλ, όρη κόλν 

γηα ηελ ηάμε αιιά γηα όιν ην ζρνιείν. Μηα παξνπζίαζε ζην καζεηηθό ζπκβνύιην ή ζηνλ ζύιινγν 

εθπαηδεπηηθώλ ζα κπνξνύζε λα επηθέξεη αιιαγέο σο πξνο ηελ θαηάζηαζε ησλ κεηνλνηήησλ θαη 

πιεηνλνηήησλ ζην ζρνιείν. 
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Μάζεκα 4 

Μηα κήηξα εμνπζίαο 
Μεηνλόηεηεο θαη πιεηνλόηεηεο ζηε ρώξα καο 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

ε ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα νη καζεηέο θαηαλννύλ ηελ ύπαξμε 

κεηνλνηήησλ θαη πιεηνλνηήησλ ζηε ρώξα ηνπο θαη όηη όρη κόλν ν 

ηξόπνο πνπ ζε βιέπνπλ ηα άιια κέιε ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη ν 

ηξόπνο ησλ κειώλ ηεο δηθήο ζνπ νκάδαο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ 

αίζζεζε ηνπ απνθιεηζκνύ. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

 

 

 

 

Παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο δηάθνξεο θάξηεο πνπ δείρλνπλ 

νκάδεο κέζα ζηελ θνηλσλία–θάπνηεο από ηε κεηνλόηεηα θαη θάπνηεο 

από ηελ πιεηνλόηεηα. Σαμηλνκνύλ ηηο θάξηεο αλάινγα κε ηελ νκάδα, 

αλ, δειαδή, λνκίδνπλ όηη αλήθεη ζηε κεηνλόηεηα ή ηελ πιεηνλόηεηα. 

Αλαζέηνπλ θάξηεο δύλακεο (ρακειήο ή πςειήο) ζηηο νκάδεο. ε 

ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα, ζπδεηνύλ γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ “αλήθεηλ” 

ζηελ πιεηνλόηεηα ή ηε κεηνλόηεηα. 

Τιηθά Κάξηεο ιέμεσλ, θάξηεο δύλακεο. 

Μέζνδνη πδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

 
Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ θύθιν. Πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηόο ρώξνο αλάκεζά ηνπο γηα λα βιέπνπλ όινη. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ηνπνζεηεί ζηε κέζε ηνπ θύθινπ κεξηθέο θάξηεο ιέμεσλ αλαθέξνληαο ηα νλόκαηα 

δηαθόξσλ νκάδσλ κέζα ζηελ θνηλσλία. Κάπνηεο νκάδεο αλήθνπλ ζε κεηνλόηεηεο θαη θάπνηεο ζε 

πιεηνλόηεηεο. εκείσζε: είλαη ζεκαληηθό λα έρνπκε ππόςε όηη δελ έρνπλ όιεο νη κεηνλόηεηεο 

πεξηνξηζκέλε εμνπζία! 

Παξαδείγκαηα: 

– παηδηά,  

– άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο,  

– πνιηηηθνί,  

– άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθό ρξώκα δέξκαηνο,  

– παλθο,  

– παηηλέξ,  

– ζξεζθόιεπηα άηνκα πνπ ληύλνληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν,  

– θιεξηθνί θαη θαιόγξηεο,  

– ειηθησκέλνη,  

– Ρνκά, ίληη, Αζθάιη, θ.ιπ.,  

– δηεπζπληέο,  

– εξγάηεο,  

– λνηθνθπξέο,  

– γηαηξνί,  
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– άληξεο,  

– γπλαίθεο. 

Οη καζεηέο πξέπεη λα θνηηάμνπλ ηηο θάξηεο. ηε ζπλέρεηα ν θαζέλαο παίξλεη κηα θάξηα θαη ρσξίο λα πεη 

ηίπνηα, ηελ ηαμηλνκεί, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, σο κεηνλόηεηα ή πιεηνλόηεηα. Απηό κπνξεί λα είλαη ην πξώην 

βήκα γηα ηελ έλαξμε κηαο "κήηξαο εμνπζίαο." Μόλν έλαο καζεηήο πξέπεη λα ζεθώλεηαη θάζε θνξά θαη λα 

παίξλεη κηα θάξηα. 

Χο δεύηεξν βήκα, ε κήηξα ζα εμειηρζεί βάδνληαο θάξηεο εμνπζίαο ζηηο κεηνλόηεηεο θαη ηηο πιεηνλόηεηεο. 

Θα έρεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο λα αλαθαιύςνπλ όηη θαη νη κεηνλόηεηεο κπνξνύλ επίζεο λα 

δηαζέηνπλ δύλακε κέζα ζηελ θνηλσλία. 

Παξάδεηγκα ηεο κήηξαο: 

Δμνπζία Μεηνλόηεηεο Πιεηνλόηεηεο 

Πνιύ πςειή δύλακε 
  

Τςειή δύλακε 
  

Μέζε δύλακε 
  

Λίγε δύλακε 
  

Καζόινπ δύλακε 
  

Αθνύ νινθιεξσζεί ε κήηξα, νη καζεηέο ζπδεηνύλ ηηο επηπηώζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα δηαθνξεηηθά 

επίπεδα εμνπζίαο. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ζα θαηεπζύλεη ηε ζπδήηεζε θαη ζα ρεηξηζηεί κε επαηζζεζία 

πξνεγνύκελεο ζπκπεξηθνξέο ή ζηαζεξέο απόςεηο. 
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ΤΓΚΡΟΤΗ 

Γηα ην δεκνηηθό 

Οη θαλόλεο βνεζνύλ ζηελ επίιπζε ζπγθξνύζεσλ 

 

 

 

 

4.1  Όια είλαη εληάμεη! Αιήζεηα; 

Ση πξνβιήκαηα ή ζπγθξνύζεηο ππάξρνπλ ζηελ ηάμε καο; 

4.2  Απηόο είλαη ηξόπνο καο. 

Ση ιύζεηο έρνπκε γηα ηα πξνβιήκαηα; 

4.3  Έλαο θαηάινγνο ηδεώλ.  

Πνηεο από ηηο ιύζεηο πξνηηκά ε πιεηνλόηεηα; 

4.4  Σν ζπκβόιαην ησλ θαλόλσλ καο. 

Πώο ζεζπίδνπκε θνηλνύο θαλόλεο; 
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Δλόηεηα 4: Βαζηθή έλλνηα – “ύγθξνπζε” (γηα ην δεκνηηθό) 
Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθνύο: επίιπζε ζπγθξνύζεσλ ζην δεκνηηθό 

ζρνιείν 

Ζ θαζεκεξηλή δσή ζην δεκνηηθό ζρνιείν πξνζθέξεη πνιιά παξαδείγκαηα ζπγθξνύζεσλ. Οη 

πεξηζζόηεξεο ζπγθξνύζεηο νθείινληαη ζε ζηάζεηο ησλ καζεηώλ ή ζηε δπζθνιία ηνπο λα αληέμνπλ ηελ 

πίεζε. Σέηνηα παξαδείγκαηα ζπγθξνύζεσλ είλαη: 

– ε απνκάθξπλζε ησλ αληηθεηκέλσλ θάπνηνπ,  

– ην ζπξώμηκν ή ην ηπραίν άγγηγκα,  

– ην ζπάζηκν ησλ λεύξσλ,  

– ε ελόριεζε,  

– ε παξελόριεζε,  

– ζνβαξέο κνξθέο, όπσο ε εζηθή παξελόριεζε ή ε ζσκαηηθή βία/ζπλαηζζεκαηηθή θαθνπνίεζε. 

Οη καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ρξεζηκνπνηνύλ ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ησλ ζπγθξνύζεσλ 

δηαθνξεηηθέο από απηέο ησλ ελειίθσλ. Οη ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ 

παηδηνύ. Σα κηθξόηεξα παηδηά εθαξκόδνπλ ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ηεο ζύγθξνπζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο (ρηύπεκα, θ.ιπ.), επηζεηηθέο αληηδξάζεηο, ιεθηηθά επηρεηξήκαηα, βνήζεηα από 

ελήιηθεο, απνκάθξπλζε από ην ρώξν ηεο ζύγθξνπζεο, παξαίηεζε, αγλόεζε ή ζπκβνιηθέο ρεηξνλνκίεο 

(ρεηξαςία, δώξν, θ.ιπ.). 

Οη κεγαιύηεξνη καζεηέο (10 εηώλ θαη πάλσ) ηείλνπλ λα εθαξκόδνπλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο 

ηεο ζύγθξνπζεο, όπσο ε αγλόεζε, ζπδήηεζε κε άιινπο, εμεύξεζε θνηλήο ιύζεο ιακβάλνληαο ππόςε θαη 

ηηο δύν πιεπξέο, ελαζρόιεζε κε ην πνηνο έρεη δίθην θαη “θεξδίδεη”, θαζώο θαη δηαπξαγκάηεπζε γηα 

εμεύξεζε ηθαλνπνηεηηθήο ιύζεο. 

Οη εηδηθνί δηαθξίλνπλ ηξεηο βαζηθνύο ηύπνπο επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ: 

– επίιπζε ζσκαηηθώλ ζπγθξνύζεσλ,  

– κνλόπιεπξε επίιπζε ζύγθξνπζεο (αγλόεζε, ζπκβνιηθέο ρεηξνλνκίεο ή δώξα),  

– ζπλεξγαηηθή επίιπζε ζύγθξνπζεο (αλαζηνραζκόο, θαηαλόεζε ησλ δύν πιεπξώλ). 

Σα καζήκαηα απηήο ηεο ελόηεηαο βαζίδνληαη ζηηο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο ηεο ζύγθξνπζεο θαζώο θαη ζηηο 

ζέζεηο ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο. Απνηεινύλ βαζηθό ζηνηρείν γηα λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηα 

αηνκηθά θαη ηα θνηλά πξνβιήκαηα θαη ζπγθξνύζεηο, θαη λα κάζνπλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην θνηλό θαη 

αηνκηθό θαιό. ηαλ ηα πξνβιήκαηα ή νη ζπγθξνύζεηο είλαη θνηλά, ε επίιπζή ηνπο επηδξά ζε κηα επξύηεξε 

νκάδα αηόκσλ, θαη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν ε επίιπζε ελόο αηνκηθνύ πξνβιήκαηνο ή ζύγθξνπζεο αθνξά 

κόλν ην ίδην ην άηνκν. 

ην δεκνηηθό ζρνιείν, ζπγθξνύζεηο όπσο νη παξαπάλσ ζπρλά νθείινληαη ζηηο ππνδνκέο (έιιεηςε 

ρώξνπ), ζην θύιν (ζρέζε αγνξηώλ-θνξηηζηώλ), ζηε ζπλεξγαζία (δηαθνξεηηθόο ξπζκόο εξγαζίαο, 

δηαθνξεηηθά επίπεδα, θ.ιπ.) ή είλαη απνηέιεζκα ζπκπεξηθνξάο (δηαθνπή νκηινύληνο, θ.ιπ.). Καηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ γηα ηε ζύγθξνπζε, ν/ε εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα ιάβεη ππόςε όηη 

απηό ην ζέκα είλαη επαίζζεην θαη δελ θαιύπηεηαη ζε έλα κάζεκα. Παξά ηελ ύπαξμε θαλόλσλ ηεο ηάμεο ή 

θαλόλσλ επηθνηλσλίαο, κπνξεί θαη πάιη λα πξνθύςνπλ πξνβιήκαηα θαη ζπγθξνύζεηο. Δπνκέλσο, 

αλαθνξέο ζηε ζύγθξνπζε θαη ηελ επίιπζε ζύγθξνπζεο πξέπεη λα γίλνληαη ζπρλά γηαηί απνηεινύλ 

δεηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ θαζεκεξηλά. Μόλν αλ νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ 

θαζηέξσζε ησλ θαλόλσλ ζα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα. 
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Ο ζηόρνο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε είλαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε ηξεηο 

ηνκείο. Ζ επόκελε ελόηεηα ζηνρεύεη ζηα εμήο: 
 

Ηθαλόηεηα γηα … 

… πνιηηηθή αλάιπζε θαη 

άζθεζε θξηηηθήο 

… ρξήζε κεζόδσλ 

 

…ιήςε πνιηηηθώλ απνθάζεσλ 

θαη δξάζε 

*** *** *** 

 

Δξγαιεηνζήθε 

Σ’ απηή ηελ ελόηεηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα παξαθάησ εξγαιεία. Ο εθπαηδεπηηθόο απνθαζίδεη 

αλ κεξηθνί ή όινη νη καζεηέο ρξεηάδνληαη πξνεηνηκαζία γηα λα δνπιέςνπλ κε ηα εξγαιεία. 

Ο Έξεπλα ζε βηβιηνζήθεο 

Ο Έξεπλα ζην δηαδίθηπν 

Ο Γηεμαγσγή ζπλεληεύμεσλ θαη εξεπλώλ 

Ο Δξκελεία εηθόλσλ 

Υ Ννεηηθνί ράξηεο 

Ο Γεκηνπξγία αθηζώλ 

Ο Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ 

Υ ρεδηαζκό/ δηεμαγσγή παξνπζηάζεσλ 

Ο Πξνεηνηκαζία δηαθαλεηώλ ή πξνβνιήο PowerPoint 

Ο πγγξαθή άξζξσλ ζε εθεκεξίδα 

Ο Παξαζηάζεηο 

Υ Γηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ 
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Δλόηεηα 4: ύγθξνπζε 
Οη θαλόλεο βνεζνύλ ζηελ επίιπζε ζπγθξνύζεσλ 

Δπίιπζε ζπγθξνύζεσλ ζην δεκνηηθό ζρνιείν 

 

Σίηινο 

καζ/ηνο 

Μαζεζηαθνί 

ζηόρνη 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Τιηθά 

 

Μέζνδνη 

 

Μάζεκα 1: 
 

ια είλαη 

εληάμεη! 

Αιήζεηα; 

 

 

 

 

Οη καζεηέο θαηα-

λννύλ ην θνηλό θαη 

αηνκηθό θαιό 

αλαγλσξίδνληαο 

θαη δηαθξίλνληαο 

ηα πξνβιήκαηα 

πνπ 

παξνπζηάδνληαη 

ζηελ ηάμε ηνπο. 

Οη καζεηέο 

ζπγθεληξώλνπλ ηα 

πξνβιήκαηα (ζ‟ έλαλ λνεηηθό 

ράξηε) θαη ηα θαηαηάζζνπλ ζε 

θαηεγνξίεο σο θνηλά ή 

αηνκηθά πξνβιήκαηα. 

 

 

 

Μηθξά θνκκάηηα 

ραξηηνύ, κνιύβηα, 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

δύν θαηεγνξίεο 

πξνβιεκάησλ. 

 

 

 

 

Αηνκηθή 

εξγαζία, 

ζπδήηεζε 

ζε 

νινκέιεηα. 

 

 

 

 

Μάζεκα 2: 

 

Απηόο είλαη 

ν ηξόπνο 

καο! 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο 

ζθέθηνληαη 

ζρεηηθά κε ηνπο 

κεραληζκνύο 

επίιπζεο 

ζπγθξνύζεσλ θαη 

πξνζπαζνύλ λα 

θαηαλνήζνπλ 

δηαθνξεηηθέο 

απόςεηο, πξνζσ-

πηθόηεηεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο. 

Οη καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο 

απόςεηο ηνπο γηα ηα 

πξνβιήκαηα θαη πξνηείλνπλ 

ιύζεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ,  

κνιύβηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκαδηθή 

εξγαζία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 3: 

 

Έλαο 

θαηάινγνο 

ηδεώλ  

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο 

καζαίλνπλ πώο λα 

αλαπηύζζνπλ 

επηρεηξήκαηα γηα 

κηα ζπδήηεζε. 

πδεηνύλ ηα ππέξ 

θαη ηα θαηά, θαη 

θαηαλννύλ πώο 

ιεηηνπξγεί ε 

πιεηνςεθία. 

Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο γηα ιύζεηο θαη 

απνθαζίδνπλ σο πξνο έλαλ 

θαηάινγν θνηλώλ θαλόλσλ γηα 

ηελ ηάμε. 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ, 

κνιύβηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

πδήηεζε 

ζε 

νινκέιεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 4: 

 

Σν 

ζπκβόιαην 

ησλ 

θαλόλσλ 

καο 

 

Οη καζεηέο 

αληηιακβάλνληαη 

θαη καζαίλνπλ 

πώο λα 

ζπκκνξθώλνληαη 

κε κηα από θνηλνύ 

δηακνξθσκέλε 

ζπκθσλία. 

Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ θαη 

ππνγξάθνπλ ηνπο θνηλνύο 

θαλόλεο. πδεηνύλ ηνπο 

κεραληζκνύο ειέγρνπ θαη ηηο 

πηζαλέο ζπλέπεηεο. 

 

 

 

Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ, 

κνιύβηα. 

 

 

 

 

 

 

πδήηεζε 

ζε 

νινκέιεηα. 
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Μάζεκα 1 

Όια είλαη εληάμεη! Αιήζεηα; 
Ση πξνβιήκαηα ή ζπγθξνύζεηο παξαηεξνύκε ζηελ ηάμε καο; 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

Οη καζεηέο θαηαλννύλ ην θνηλό θαη αηνκηθό θαιό αλαγλσξίδνληαο θαη 

δηαθξίλνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηάμε ηνπο. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Οη καζεηέο ζπγθεληξώλνπλ ηα πξνβιήκαηα (ζ‟ έλα λνεηηθό ράξηε) θαη 

ηα θαηαηάζζνπλ ζε θαηεγνξίεο σο πξνβιήκαηα θνηλά ή αηνκηθά. 

Τιηθά 
Μηθξά θνκκάηηα ραξηηνύ, κνιύβηα, πιεξνθνξίεο γηα ηηο δύν 

θαηεγνξίεο πξνβιεκάησλ. 

Μέζνδνη Αηνκηθή εξγαζία, ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο γξάθεη ηνλ ηίηιν ηνπ καζήκαηνο «ια είλαη εληάμεη! Αιήζεηα;» ζηνλ πίλαθα. Αλαηίζεηαη 

ζηνπο καζεηέο λα ζθεθηνύλ γηα εθείλα ηα πξάγκαηα πνπ δελ πάλε θαιά κέζα ζηελ ηάμε. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα επηζεκάλεη ηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εκθαληζηνύλ πξνβιήκαηα ή 

ζπγθξνύζεηο: 

– θαηά ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ζπκκαζεηώλ,  

– αλάκεζα ζε αγόξηα θαη θνξίηζηα,  

– όηαλ κνηξάδνληαη πξάγκαηα – όπσο ην ίδην ζξαλίν ή ηελ ίδηα αίζνπζα,  

– αλάκεζα ζε θίινπο. 

Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ όια ηα πξνβιήκαηα ή ηηο ζπγθξνύζεηο πνπ κπνξνύλ λα ζθεθηνύλ ζε κηθξά 

θνκκάηηα ραξηηνύ θαη ηα θαξθώλνπλ ζηνλ πίλαθα. 

Αθνύ όια ηα ραξηάθηα έρνπλ θνιιεζεί ζηνλ πίλαθα, νη καζεηέο θάζνληαη ζε θύθιν κπξνζηά από ηνλ 

πίλαθα. 

ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα αλαθέξεη όηη ππάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθά είδε πξνβιεκάησλ – 

ηα αηνκηθά θαη ηα θνηλά. Γίλεη παξαδείγκαηα γηα θάζε είδνο: γηα παξάδεηγκα, ν πνιύο ζόξπβνο κέζα ζηελ 

ηάμε ζα ήηαλ έλα θνηλό πξόβιεκα, αιιά ε έιιεηςε αξθεηνύ ρώξνπ ζην ζξαλίν ζα ήηαλ έλα αηνκηθό 

πξόβιεκα. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο εμεηάδνληαο έλα-έλα ηα πξνβιήκαηα σζεί ηνπο καζεηέο λα ηα θαηαηάμνπλ 

ζηε ζσζηή θαηεγνξία. Γη‟ απηό ην ιόγν, ν/ε εθπαηδεπηηθόο έρεη εηνηκάζεη δύν θύιια κε κηα ζύληνκε 

ζεκείσζε “θνηλά πξνβιήκαηα θαη ζπγθξνύζεηο” θαη “αηνκηθά πξνβιήκαηα θαη ζπγθξνύζεηο”. Σα θαξθώλεη 

ζηνλ πίλαθα ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ δύν ζηήιεο. 

Αθνύ νη καζεηέο ηειεηώζνπλ κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ζπγθξνύζεσλ, ν/ε 

εθπαηδεπηηθόο μεθηλά κηα ζπδήηεζε γηα ην πνηα από απηά κπνξνύλ λα επηιπζνύλ εύθνια. 
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Μάζεκα 2: 

Απηόο είλαη ν ηξόπνο καο! 
Ση ιύζεηο έρνπκε γηα ηα πξνβιήκαηα; 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

Οη καζεηέο ζθέθηνληαη ζρεηηθά κε ηνπο κεραληζκνύο επίιπζεο 

ζπγθξνύζεσλ θαη πξνζπαζνύλ λα θαηαλνήζνπλ δηαθνξεηηθέο 

απόςεηο, πξνζσπηθόηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Οη καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα θαη 

πξνηείλνπλ ιύζεηο. 

Τιηθά Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ, κνιύβηα. 

Μέζνδνη Οκαδηθή εξγαζία. 

 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη ηε ιίζηα κε ηα πξνβιήκαηα ή ηηο ζπγθξνύζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην 

κάζεκα 1. Οη καζεηέο θάζνληαη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ. Δπηιέγνπλ δύν από ηα πξνβιήκαηα ή ηηο 

ζπγθξνύζεηο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί γηα λα εξγαζηνύλ ζηελ νκάδα. 

Κάζε νκάδα δνπιεύεη πάλσ ζε δύν δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα ή ζπγθξνύζεηο. 

Οη καζεηέο ζπδεηνύλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή ηεο ζύγθξνπζεο κε ηέηνην 

ηξόπν ώζηε νη ιύζεηο λα επεξεάδνπλ ηελ νκάδα-ζηόρν ή άηνκν-ζηόρν (εμαξηάηαη αλ ην πξόβιεκα 

εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ θνηλνύ ή ηνπ αηνκηθνύ πξνβιήκαηνο). 

Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη θηηάρλνπλ κηα αθίζα κε ηα δύν πξνβιήκαηα ή ζπγθξνύζεηο, 

θαη ηνπο πηζαλνύο ηξόπνπο επίιπζεο. Τπνγξακκίδνπλ ηηο ιύζεηο πνπ πξνηηκνύλ σο νκάδα. 
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Μάζεκα 3 

Έλαο θαηάινγνο ηδεώλ 
Πνηεο από ηηο ιύζεηο πξνηηκά ε πιεηνλόηεηα; 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ πώο λα αλαπηύζζνπλ επηρεηξήκαηα γηα κηα 

ζπδήηεζε. πδεηνύλ ηα ππέξ θαη ηα θαηά θαη θαηαλννύλ πώο 

ιεηηνπξγεί ε πιεηνςεθία. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ιύζεηο θαη 

απνθαζίδνπλ γηα έλαλ θαηάινγν θνηλώλ θαλόλσλ γηα ηελ ηάμε. 

Τιηθά Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ, κνιύβηα. 

Μέζνδνη πδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ζηελ ηάμε ηηο αθίζεο πνπ έθηηαμαλ ζην κάζεκα 2. Δπίζεο ππνδεηθλύνπλ ηηο 

ιύζεηο πνπ ζεσξνύλ πην θαηάιιειεο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ή ζπγθξνύζεηο, θαη εμεγνύλ ηνπο 

ιόγνπο. 

Μεηά από θάζε παξνπζίαζε, νη καζεηέο αλαξηνύλ ηηο αθίζεο ηνπο ζηνλ ηνίρν. 

ε κηα ηάμε 25 καζεηώλ, ζα παξνπζηάζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο πεξίπνπ έμη νκάδεο θαη επνκέλσο ζα 

αληηκεησπηζηνύλ 12 πεξηπηώζεηο πξνβιεκάησλ ή ζπγθξνύζεσλ. Μεηά ηελ παξνπζίαζε από όιεο ηηο 

νκάδεο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ςεθίζνπλ γηα ηηο θαιύηεξεο ιύζεηο. 

Κάζε ιύζε βαζκνινγείηαη κε αξηζκό από ην έλα σο ην πέληε (ζεσξώληαο όηη δελ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο 

από πέληε ιύζεηο γηα θάζε πξόβιεκα ή ζύγθξνπζε). Ζ ςεθνθνξία γίλεηαη κε θάξηεο πνπ δίλνληαη ζηνπο 

καζεηέο θαη είλαη αξηζκεκέλεο από ην έλα σο ην πέληε. Γηα θάζε πξόβιεκα ή ζύγθξνπζε, νη καζεηέο 

κπνξνύλ λα ςεθίζνπλ ζεθώλνληαο ηελ θάξηα κε ηνλ αξηζκό πνπ έρνπλ επηιέμεη. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο 

ππνινγίδεη ηνπο αξηζκνύο θαη θαηαγξάθεη ηε ιύζε πνπ «θεξδίδεη». 

Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ ιύζεσλ γηα ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ζπγθξνύζεηο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα από 

θνηλνύ λα αλαζηνραζηνύλ ηα απνηειέζκαηα, αιιά θαη γηα ην γεγνλόο όηη ε ιύζε απνθαζίζηεθε από ηελ 

πιεηνλόηεηα. 
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Μάζεκα 4 

Σν ζπκβόιαην ησλ θαλόλσλ καο 
Πώο ζεζπίδνπκε θνηλνύο θαλόλεο; 

 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη θαη καζαίλνπλ πώο λα ζπκκνξθώλνληαη 

κε κηα από θνηλνύ δηακνξθσκέλε ζπκθσλία. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Οη καζεηέο θαηαγξάθνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηνπο θνηλνύο θαλόλεο. 

πδεηνύλ ηνπο κεραληζκνύο ειέγρνπ θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο. 

Τιηθά Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ, κνιύβηα. 

Μέζνδνη πδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Αθνύ νη καζεηέο ςεθίζνπλ ηηο ιύζεηο ησλ πξνβιεκάησλ ή ζπγθξνύζεσλ ζηε ιίζηα, ηνπο αλαηίζεηαη λα 

γξάςνπλ θαλόλεο θαη λα θάλνπλ έλα “ζπκβόιαην” θαλόλσλ πνπ ζα ππνγξαθεί από όινπο. 

ε νινκέιεηα, νη καζεηέο απνθαζίδνπλ πώο ζέινπλ λα ζρεδηαζηεί απηό ην ζπκβόιαην. Θα έρεη ηε κνξθή 

αθίζαο, ζα γξαθηεί ζε ραξηί A4, ή ζα είλαη έγγξαθν κε ζθξαγίδα; Πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ ηί πξνηηκνύλ, 

πηζαλόλ θαη πάιη κε απόθαζε ηεο πιεηνλόηεηαο. 

Οη καζεηέο κπνξνύλ λα επηιέμνπλ ηε κνξθή πνπ επηζπκνύλ εθόζνλ ηθαλνπνηνύληαη ηα αθόινπζα 

θξηηήξηα: 

– ιεο νη ιύζεηο πνπ ζπκθσλήζεθαλ ζα θαηαγξαθνύλ ππό ηε κνξθή δειώζεσλ.  

– ινη νη καζεηέο ππνγξάθνπλ ην ζπκβόιαην.  

– Ο ηόπνο θαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ζα αλαγξάθνληαη ζην ζπκβόιαην. 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ, νη καζεηέο πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ ηη ζα ζπκβεί αλ θάπνηνο παξαβεί 

ηνπο θαλόλεο. Θα ππάξρνπλ θάπνηεο επηπηώζεηο; Αλ λαη, ηη είδνπο; Πώο ζα ειεγρζεί ε ηήξεζε ησλ 

θαλόλσλ; Δίλαη επζύλε όισλ; Ή ζα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα άηνκα πνπ ζα είλαη ππεύζπλα γηα απηό; Θα 

είλαη θάηη ηέηνην ρξήζηκν ή όρη; 

εκείσζε: νη ζπλέπεηεο παξαβίαζεο ησλ θαλόλσλ πξνζηίζεληαη ζην ζπκβόιαην (σο παξάξηεκα). 

 

 



 

    

ΔΝΟΣΗΣΑ 5 

ΚΑΝΟΝΔ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 

Γηα ην δεκνηηθό 

Η βάζε ηεο ζπκβίσζεο 

 

 

 

 

5.1  Γηαηί ρξεηαδόκαζηε θαλόλεο θαη λόκνπο; 

Ση είδνπο θαλόλεο ρξεηάδνληαη γηα λα καζαίλνπκε, λα δνύκε θαη λα παίδνπκε καδί 

ζην ζρνιείν; 

5.2  Ση ζα ζπκβεί αλ … ; 

Η παξαβίαζε ησλ θαλόλσλ έρεη ζπλέπεηεο 

5.3  Οη λένη ζρνιηθνί καο θαλόλεο  

ρεδηάδνπκε κηα θνηλή ζπκθσλία 

5.4  Μηα εθζηξαηεία γηα ηνπο λένπο θαλόλεο ηνπ ζρνιείνπ καο 

Αμηνιόγεζε θαη παξνπζίαζε ησλ λέσλ θαλόλσλ 
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Δλόηεηα 5: Βαζηθή έλλνηα - "Καλόλεο θαη λόκνο" (γηα ην δεκνηηθό) 
Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθνύο: ζπκθσλία επί ηε βάζεη ησλ 

δεκνθξαηηθώλ αξρώλ - νη λένη ζρνιηθνί καο θαλόλεο 

Δδώ θαη αξθεηά ρξόληα, γίλεηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ δεκνθξαηηθώλ αξρώλ. Πώο ελλνείηαη 

κηα δεκνθξαηία ζήκεξα; Τπάξρνπλ θαιέο θαη θαθέο δεκνθξαηίεο; Δίλαη αξθεηό λα έρεη κηα πνιηηεία 

δεκνθξαηηθό ζύληαγκα; Πνιιέο νκάδεο θαη θόκκαηα απνθαινύλ ηνπο εαπηνύο ηνπο δεκνθξαηηθά ή 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε ιέμε“δεκνθξαηία” ζηα νλόκαηά ηνπο. Ση δείρλεη απηό; Ση ζεκαίλεη γηα ηα κέιε απηώλ 

ησλ νκάδσλ; 

Δίλαη ζαθέο όηη ε δεκνθξαηία δελ κπνξεί λα επηβιεζεί. Μηα δεκνθξαηία ρξεηάδεηαη λνκηθό πιαίζην, 

ζύληαγκα θαη δηάθνξεο ζπκθσλίεο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη. Δίλαη απνηειεζκαηηθή κόλν αλ νη 

άλζξσπνη αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσλία πνπ δνύλε. Ζ ζπκκεηνρή κπνξεί λα 

πάξεη δηάθνξεο κνξθέο θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο˙ επίζεο επηηειείηαη κε δηαθνξεηηθό 

ηξόπν ζηα δηάθνξα θξάηε. Βαζηθά, δεκνθξαηία ζεκαίλεη όηη νη άλζξσπνη θηηάρλνπλ ηνπο λόκνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ζέινπλ λα δήζνπλ. Ηδαληθά, ζε ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο ζπκκεηέρνπλ όζν πεξηζζόηεξνη 

άλζξσπνη γίλεηαη. Ση ζέινπκε λα ξπζκίζνπκε; Πνηνο πξέπεη λα ζεβαζηεί απηνύο ηνπο θαλόλεο; Γηαηί 

ρξεηαδόκαζηε απηόλ ή ηνλ άιιν θαλόλα; Πώο κπνξνύκε λα αληηκεησπίζνπκε ηηο παξαβηάζεηο ησλ 

θαλόλσλ θαη ησλ λόκσλ; 

ε απηή ηελ ελόηεηα, νη καζεηέο δε καζαίλνπλ κόλν γηα κηα ζεκαληηθή αξρή ηεο δεκνθξαηίαο, αιιά 

απνθηνύλ επίζεο πξαθηηθή εκπεηξία Ζ εκπεηξία δείρλεη πσο νη καζεηέο επαηζζεηνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν 

θαη απνθηνύλ κεγαιύηεξε ππεπζπλόηεηα όηαλ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. ηαλ κηα 

νκάδα αλζξώπσλ ζπκβηώλεη δηακνξθώλνληαη θαλόλεο πνπ δηέπνπλ απηή ηε ζπκβίσζε. Σα παηδηά θαη νη 

έθεβνη πεξλνύλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ρξόλνπ ηνπο ζην ζρνιείν. ε απηή ηελ ελόηεηα γίλεηαη ζαθέο 

όηη ην ζρνιείν είλαη έλαο ρώξνο κάζεζεο ζηνλ νπνίν  πνιινί άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο “δνπλ” 

θαη καζαίλνπλ καδί, θαη απηή ε ζπκβίσζε πξέπεη κε θάπνην ηξόπν λα ξπζκίδεηαη. Οη ζπγθξνύζεηο – πνπ 

είλαη απνιύησο θπζηθέο – πξέπεη λα επηιύνληαη, θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ δηαθόξσλ κεηνλνηήησλ πξέπεη 

λα πξνζηαηεύνληαη. 

Ζ ειεπζεξία ζπρλά ζπγρέεηαη κε ηελ άπνςε όηη ν θαζέλαο θάλεη ό,ηη ζέιεη θαη έηζη ππεξαζπίδεηαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ. Απηό δελ είλαη δεκνθξαηία. Ζ δεκνθξαηία βαζίδεηαη ζηελ ηδέα όηη νη θαλόλεο θαη νη λόκνη 

είλαη θηηαγκέλνη κέζα από ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο αλνηρηέο ζε όινπο. Απηνί νη θαλόλεο θαη νη λόκνη 

κπνξνύλ, επίζεο, λα αιιάμνπλ. Απηέο νη αξρέο απνηεινύλ ην αληηθείκελν ηεο επόκελεο ελόηεηαο. 

Ο ζηόρνο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε είλαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε ηξεηο 

ηνκείο. Απηή ε ελόηεηα έρεη ην αθόινπζν πξνθίι ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλόηεηεο: 

Ηθαλόηεηα γηα … 

… πνιηηηθή αλάιπζε θαη 

άζθεζε θξηηηθήο 

… ρξήζε κεζόδσλ 

 

…ιήςε πνιηηηθώλ απνθάζεσλ 

θαη δξάζε 

** * *** 

 

 

 

Δξγαιεηνζήθε 

Σ’ απηή ηελ ελόηεηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα παξαθάησ εξγαιεία. Ο εθπαηδεπηηθόο απνθαζίδεη 

αλ κεξηθνί ή όινη νη καζεηέο ρξεηάδνληαη πξνεηνηκαζία γηα λα δνπιέςνπλ κε ηα εξγαιεία. 
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Ο Έξεπλα ζε βηβιηνζήθεο 

Ο Έξεπλα ζην δηαδίθηπν 

Ο Γηεμαγσγή ζπλεληεύμεσλ θαη εξεπλώλ 

Ο Δξκελεία εηθόλσλ 

Υ Ννεηηθνί ράξηεο 

Ο Γεκηνπξγία αθηζώλ 

Ο Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ 

Υ ρεδηαζκό/δηεμαγσγή παξνπζηάζεσλ 

Ο Πξνεηνηκαζία δηαθαλεηώλ ή πξνβνιήο PowerPoint 

Ο πγγξαθή άξζξσλ ζε εθεκεξίδα 

Ο Παξαζηάζεηο 

Υ Γηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ 
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ΔΝΟΣΗΣΑ 5: Καλόλεο θαη λόκνη 
Η βάζε ηεο ζπκβίσζεο 

πκθσλία επί ηε βάζεη ησλ δεκνθξαηηθώλ αξρώλ - νη λένη ζρνιηθνί καο θαλόλεο 

 

Σίηινο 

καζ/ηνο 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Τιηθά 

 

Μέζνδνη 

 

Μάζεκα 1: 

 

Γηαηί 

ρξεηαδόκαζ

ηε θαλόλεο 

θαη λόκνπο; 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο ζθέθην-

ληαη ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο ζηάζεηο θαη 

πεπνηζήζεηο ζρεηηθά 

κε ηνπο ππάξρνληεο 

θαλόλεο. πδεηνύλ ηε 

ζπνπδαηόηεηα 

ύπαξμεο θαλόλσλ 

ζηε ζπκβίσζε. Καηα-

λννύλ ηελ αλαγθαη-

όηεηα ησλ θαλόλσλ. 

Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ 

ζε έλα παηρλίδη 

πξνζνκνίσζεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ θαλόλσλ. 

Αλαθέξνπλ θαη 

κνηξάδνληαη ηδέεο γηα ηελ 

αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο 

θαλόλσλ. πζρεηίδνπλ 

ηνπο ζρνιηθνύο θαλόλεο 

κε ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπο. 

Μαιαθέο κπάιεο, 

πίλαθαο ζεκηλαξίνπ 

κνιύβηα, 

θπιιάδηα, θαηάινγνο 

ησλ ζρνιηθώλ 

θαλόλσλ. 

 

 

 

 

 

Οκαδηθή 

εξγαζία, 

ζπδήηεζε 

ζε 

νινκέιεηα, 

εξγαζία ζε 

δεπγάξηα. 

 

 

 

 

Μάζεκα 2: 

 

Ση ζα 

ζπκβεί 

αλ…; 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο ζπδεηνύλ 

ηηο επηπηώζεηο ηεο 

παξαβίαζεο θαλό-

λσλ. πζρεηίδνπλ 

ηνπο ζρνιηθνύο 

θαλόλεο κε ηηο αξρέο 

ηεο δηθαηνζύλεο, ηεο 

ηζόηεηαο, ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηνπ 

ζεβαζκνύ. 

 

 

Γίλεηαη παηρλίδη ξόισλ 

ζην νπνίν παξαβηάδνληαη 

θαλόλεο. Αλαιύνληαη νη 

ππάξρνληεο ζρνιηθνί 

θαλόλεο θαη ζπδεηνύληαη 

νη πηζαλέο θαη 

πξαγκαηηθέο επηπηώζεηο 

παξαβίαζήο ηνπο. Οη 

καζεηέο πξνηείλνπλ ηη ζα 

έπξεπε λα αιιάμεη ζηνπο 

ζρνιηθνύο θαλόλεο, γηαηί 

θαη κε πνηνλ ηξόπν. 

Απηνθόιιεηα, 

κνιύβηα, πίλαθαο 

ζεκηλαξίνπ, ιίζηα κε 

ηνπο ζρνιηθνύο 

θαλόλεο γηα θάζε 

νκάδα, νη ζρνιηθνί 

θαλόλεο γξακκέλνη 

κε κεγάια γξάκκαηα. 

 

 

 

 

Παηρλίδηα 

ξόισλ ζε 

νκάδεο, 

ζπδήηεζε 

ζε 

νινκέιεηα, 

νκαδηθή 

εξγαζία. 

 

 

 

 

Μάζεκα 3: 

 

Οη λένη 

ζρνιηθνί 

καο 

θαλόλεο  

 

 

 

 

Οη καζεηέο εξγά-

δνληαη πάλσ ζε έλα 

ζύλνιν θνηλώλ 

θαλόλσλ πνπ είλαη 

δεζκεπηηθνί γηα 

όινπο. πδεηνύλ 

ξεαιηζηηθνύο 

ηξόπνπο 

ελζσκάησζήο ηνπο 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

ζην ζρνιείν. 

Οη καζεηέο θαηαιήγνπλ 

ζε ζπκθσλία γηα ηνπο 

θαλόλεο πνπ έρεη 

απνδερζεί ε πιεηνλόηεηα 

θαη ζπδεηνύλ πηζαλνύο 

ηξόπνπο γηα λα 

ελζσκαησζεί θαη ε 

άπνςε ηεο κεηνλόηεηαο. 

 

 

 

Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ, 

κνιύβηα, 

ςεθνδέιηηα, ιίζηα κε 

ηνπο θαλόλεο 

γξακκέλε ζηνλ πίλα, 

ραξηάθηα. 

 

 

 

 

 

Οκαδηθή 

εξγαζία, 

ζπδήηεζε 

ζε 

νινκέιεηα. 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 4: 

 

Μηα 

εθζηξαηεία 

γηα ηνπο 

λένπο 

ζρνιηθνύο 

καο 

θαλόλεο 

 

  

Οη καζεηέο 

θαηαλννύλ ηα 

ζεκαληηθά θξηηήξηα 

γηα ηνπο θαινύο 

λόκνπο. Μαζαίλνπλ 

πώο λα θάλνπλ 

εθζηξαηεία γηα ηνπο 

λένπο ζρνιηθνύο 

θαλόλεο. 

 

 

Οη καζεηέο 

ζπγθεληξώλνπλ 

δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα 

θαινύο λόκνπο. 

Διέγρνπλ, ζύκθσλα κε 

απηά, ηνπο λένπο 

ζρνιηθνύο θαλόλεο. 

Τπνγξάθνπλ ηελ ηειηθή 

ζπκθσλία θαη ηελ 

παξνπζηάδνπλ ζηηο 

ππόινηπεο ηάμεηο. 

Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ, 

κνιύβηα, αληίγξαθν 

ηεο ζπκθσλίαο γηα 

ηηο άιιεο ηάμεηο, ηα 

απνηειέζκαηα από 

ηνλ θαηαηγηζκό ηδεώλ, 

κάζεκα 1. 

 

 

 

 

Δξγαζία ζε 

δεπγάξηα, 

ζπδήηεζε 

ζε 

νινκέιεηα, 

παξνπζίαζ

ε ζε άιιεο 

ηάμεηο. 

 

 

 



ΔΝΟΣΗΣΑ 5 

59 

Μάζεκα 1 

Γηαηί ρξεηαδόκαζηε θαλόλεο θαη λόκνπο; 
Ση είδνπο θαλόλεο ρξεηάδνληαη γηα λα καζαίλνπκε, λα δνύκε θαη λα παίδνπκε καδί 

ζην ζρνιείν; 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

 

Οη καζεηέο ζθέθηνληαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο 

ζρεηηθά κε ηνπο ππάξρνληεο θαλόλεο. πδεηνύλ ηε ζπνπδαηόηεηα 

ύπαξμεο θαλόλσλ ζηε ζπκβίσζε. Καηαλννύλ ηελ αλαγθαηόηεηα ησλ 

θαλόλσλ. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

 

Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε έλα παηρλίδη πξνζνκνίσζεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ θαλόλσλ. Αλαθέξνπλ θαη κνηξάδνληαη ηδέεο γηα ηελ 

αλαγθαηόηεηα ύπαξμεο θαλόλσλ. πζρεηίδνπλ ηνπο ζρνιηθνύο 

θαλόλεο κε ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. 

Τιηθά 

 

Μαιαθέο κπάιεο, πίλαθαο ζεκηλαξίνπ κνιύβηα, θπιιάδηα, ιίζηα κε 

ηνπο ζρνιηθνύο θαλόλεο. 

Μέζνδνη Οκαδηθή εξγαζία, ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα, εξγαζία ζε δεπγάξηα. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Ζ ηάμε παίδεη ην παηρλίδη “κάληεςε ηνπο θαλόλεο κνπ”. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ρσξίδεη ηελ ηάμε ζε δπν νκάδεο 

θαη εμεγεί ζηνπο καζεηέο όηη ζα παίμνπλ έλα παηρλίδη θαη όηη πξέπεη λα καληέςνπλ ηνπο θαλόλεο. 

Δμήγεζε: 

– θάζε νκάδα πξνζπαζεί λα βάιεη ηε κπάια κέζα ζηνλ ρώξν πνπ νξίδεηαη σο ην ηέξκα ηεο,  

– κόλν ν/ε εθπαηδεπηηθόο γλσξίδεη ηνπο θαλόλεο,  

– ν/ε εθπαηδεπηηθόο δελ ζα εμεγήζεη ηνπο θαλόλεο θαη νη καζεηέο δελ ζα ξσηήζνπλ πνηνη είλαη,  

– όηαλ παξαβηάζνπλ έλαλ θαλόλα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαζίζνπλ,  

– ζθνπόο ηνπ παηρληδηνύ γηα ηνπο καζεηέο είλαη λα βάινπλ γθνι ρσξίο λα παξαβηάζνπλ ηνπο θαλόλεο˙ 

ην θαζήθνλ ησλ καζεηώλ είλαη λα κάζνπλ πνηνη είλαη νη θαλόλεο ώζηε λα κελ ηνπο παξαβηάζνπλ. 

Οη θαλόλεο είλαη: 

– κπνξνύλ λα παίμνπλ όινη,  

– κόλν ηα αγόξηα κπνξνύλ λα θισηζήζνπλ ηε κπάια,  

– καζεηέο ησλ νπνίσλ ην όλνκα αξρίδεη κε “A” δελ κπνξνύλ λα ηξέμνπλ,  

– δελ επηηξέπεηαη λα θηλεζεί θάπνηνο όηαλ έρεη ηε κπάια,  

– ε βία επηηξέπεηαη. 

Γηα ηα πξώηα δύν ιεπηά, ην παηρλίδη παίδεηαη εθαξκόδνληαο κόλν ηνπο δύν πξώηνπο θαλόλεο. ηε 

ζπλέρεηα πεξηιακβάλνληαη θαη νη ππόινηπνη θαλόλεο. Ζ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ είλαη πέληε ιεπηά. 

– Μεηά ηε ιήμε ηνπ παηρληδηνύ, ν/ε εθπαηδεπηηθόο ζπγθεληξώλεη ηνπο καζεηέο θαη ζπδεηάλε ηα 

παξαθάησ: Ση ζθεθηήθαηε γηα ην παηρλίδη; Ήηαλ θαιό; Καθό; Γίθαην;  
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– Πώο γλσξίδαηε όηη ππήξραλ θάπνηνη θαλόλεο;  

– Πώο ληώζαηε πνπ δελ γλσξίδαηε ηνπο θαλόλεο; 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο εθαξκόδνληαο ηελ ηερληθή ηνπ θαηαηγηζκνύ ηδεώλ θαηαγξάθεη ηηο απαληήζεηο ησλ 

παηδηώλ ζηνλ πίλαθα. Ζ βαζηθή εξώηεζε είλαη: “Γηαηί ρξεηαδόκαζηε θαλόλεο ζην ζρνιείν;” Αλάινγα κε ηηο 

απαληήζεηο πνπ ζα δνζνύλ από ηνπο καζεηέο, ν/ε εθπαηδεπηηθόο ίζσο γξάςεη θάηη ζηνλ πίλαθα. Σα 

ζεκαληηθόηεξα θξηηήξηα ζε ζρέζε κε ηηο έλλνηεο ηεο “ηζόηεηαο”, “ζπκκεηνρήο”, “δηθαηνζύλεο” θαη 

“ζεβαζκνύ” ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη γξακκέλα ζηνλ πίλαθα ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο 

θξαηά ηα απνηειέζκαηα από ηνλ θαηαηγηζκό ηδεώλ, ηα νπνία θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην κάζεκα 4. 

Μπνξνύλ λα ππάξρνπλ θαλόλεο ζην ζρνιείν κόλν αλ νη καζεηέο έρνπλ επίζεο δηθαηώκαηα θαη 

ππνρξεώζεηο. Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο ε δεκηνπξγία κηαο ιίζηαο κε ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπο ζην ζρνιείν, θαζώο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηνπο ζρνιηθνύο θαλόλεο. Οη καζεηέο, ζε δεπγάξηα, 

θαηαγξάθνπλ ζην θπιιάδην ηα δηθαηώκαηά ηνπο, ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο θαη ηνπο θαλόλεο. Παξνπζηάδνπλ 

ηηο ζεκεηώζεηο ηνπο ζηνλ πίλαθα. 

ηαλ παξνπζηαζηνύλ όια ηα θπιιάδηα, ηα βιέπνπλ όινη νη καζεηέο θαη θάλνπλ εξσηήζεηο ζηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. 
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Μάζεκα 2 

Ση ζα ζπκβεί αλ...; 
Η παξαβίαζε ησλ θαλόλσλ έρεη ζπλέπεηεο 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

Οη καζεηέο ζπδεηνύλ ηηο επηπηώζεηο ηεο παξαβίαζεο θαλόλσλ. 

πζρεηίδνπλ ηνπο ζρνιηθνύο θαλόλεο κε ηηο αξρέο ηεο δηθαηνζύλεο, 

ηεο ηζόηεηαο, ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηνπ ζεβαζκνύ. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

 

 

Γίλεηαη παηρλίδη ξόισλ ζην νπνίν παξαβηάδνληαη θαλόλεο. Αλαιύνληαη 

νη ππάξρνληεο ζρνιηθνί θαλόλεο θαη ζπδεηηνύληαη νη πηζαλέο θαη 

πξαγκαηηθέο επηπηώζεηο παξαβίαζήο ηνπο. Οη καζεηέο πξνηείλνπλ ηη 

ζα έπξεπε λα αιιάμεη ζηνπο ζρνιηθνύο θαλόλεο, γηαηί θαη κε πνην 

ηξόπν. 

Τιηθά 

 

 

Απηνθόιιεηα, κνιύβηα, πίλαθαο ζεκηλαξίνπ, ιίζηα κε ηνπο ζρνιηθνύο 

θαλόλεο γηα θάζε νκάδα, νη ζρνιηθνί θαλόλεο γξακκέλνη κε κεγάια 

γξάκκαηα. 

Μέζνδνη 

 

Παηρλίδηα ξόισλ ζε νκάδεο, ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα, νκαδηθή 

εξγαζία. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ. Παίδνπλ παηρλίδηα ξόισλ ζηα νπνία παξαβηάδνληαη νη 

θαλόλεο. Οη νκάδεο ζπδεηνύλ ηνπο θαλόλεο πξηλ αξρίζνπλ ην παηρλίδη. Σα παηρλίδηα ξόισλ κπνξεί λα 

είλαη ηα εμήο: 

– παίδνπκε πνδόζθαηξν,  

– θαθή ζπκπεξηθνξά ζηελ ηάμε,  

– παίδνπκε ειεθηξνληθά παηρλίδηα,  

– θαθή ζπκπεξηθνξά ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ,  

– κηιάκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο,  

– καιώλνπκε κε άιινπο καζεηέο,  

– θ.ιπ. 

Γηα θάζε θαλόλα πνπ παξαβηάδεηαη, νη καζεηέο ζπδεηνύλ ηηο επηπηώζεηο ή – αλ δελ ππάξρνπλ – ηηο 

πηζαλέο επηπηώζεηο. ηε ζπλέρεηα, νη νκάδεο ζπκκεηέρνπλ ζε ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

ηε ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα, ζπδεηηνύληαη νη παξαθάησ εξσηήζεηο: 

– Πώο νη θαλόλεο ππνζηεξίδνπλ ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο καο, θαη καο βνεζνύλ λα 

ζπκβηώλνπκε κε αζθάιεηα, δηθαηνζύλε θαη αξκνλία;  

– Γηαηί ρξεηαδόκαζηε ηνπο θαλόλεο;  

– Πώο γλσξίδνπκε όινη πνηνη είλαη νη θαλόλεο;  

– Δίλαη νη θαλόλεο δίθαηνη γηα όινπο;  

– Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ νη θαλόλεο κεηαβάιινληαη;  
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– Πνηνο δηακνξθώλεη ηνπο θαλόλεο θαη γηαηί;  

– Ση γίλεηαη αλ δελ ηεξνύκε ηνπο θαλόλεο; 

Μεηά ηε ζπδήηεζε, νη καζεηέο επηζηξέθνπλ ζηηο νκάδεο ηνπο. πδεηνύλ αλ ζέινπλ λα αιιάμεη θάηη ζηνπο 

ππάξρνληεο ζρνιηθνύο θαλόλεο. Καηαιήγνπλ ζε ζπκθσλία σο νκάδα θαη ππνδεηθλύνπλ ηελ αιιαγή ή ηηο 

αιιαγέο πνπ επηζπκνύλ, αλαξηώληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπο (ηηο θνιιάλε) ζηελ εθδνρή ησλ ζρνιηθώλ 

θαλόλσλ πνπ βξίζθεηαη ήδε ζηνλ πίλαθα. 
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Μάζεκα 3 

Οη λένη ζρνιηθνί καο θαλόλεο 
ρεδηάδνπκε κηα θνηλή ζπκθσλία 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα εξγάδνληαη πάλσ ζε έλα ζύλνιν θνηλώλ 

θαλόλσλ πνπ είλαη δεζκεπηηθνί γηα όινπο. πδεηνύλ ξεαιηζηηθνύο 

ηξόπνπο ελζσκάησζήο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ζην ζρνιείν. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

Οη καζεηέο θαηαιήγνπλ ζε ζπκθσλία γηα ηνπο θαλόλεο πνπ έρεη 

απνδερζεί ε πιεηνλόηεηα θαη ζπδεηνύλ πηζαλνύο ηξόπνπο γηα λα 

ελζσκαησζεί θαη ε άπνςε ηεο κεηνλόηεηαο. 

Τιηθά 

 

Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ, κνιύβηα, ςεθνδέιηηα, ιίζηα κε ηνπο θαλόλεο 

γξακκέλε ζηνλ πίλαθα, ραξηάθηα. 

Μέζνδνη Οκαδηθή εξγαζία, ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Οη καζεηέο, ζε θύθιν, έρνπλ κπξνζηά ηνπο ηνλ πίλαθα όπνπ βξίζθνληαη νη ζρνιηθνί θαλόλεο γξακκέλνη κε 

κεγάια γξάκκαηα. Σα απηνθόιιεηα πνπ ππνδεηθλύνπλ ηηο αιιαγέο πνπ επηζπκνύλ νη δηάθνξεο νκάδεο 

βξίζθνληαη αθόκε αλαξηεκέλα. Ζ ζπδήηεζε μεθηλάεη από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό. 

– Ση ζθέθηνληαη νη καζεηέο γηα ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο;  

– πκθσλνύλ κε απηέο ηηο πξνηάζεηο;  

– Πόζνη ζπκθσλνύλ; Δίλαη ε πιεηνλόηεηα;  

– Ση γίλεηαη κε ηε κεηνλόηεηα; Μπνξεί λα γίλεη θάπνηνο ζπκβηβαζκόο; 

Οη καζεηέο επηζηξέθνπλ ζηηο νκάδεο ηνπο. Δξγάδνληαη πάλσ ζε έλαλ θαλόλα πνπ ζα αιιάμεη θαη 

πξνζπαζνύλ λα ηνλ δηακνξθώζνπλ. Σνλ γξάθνπλ ζε έλα ραξηί θαη ηνλ αλαξηνύλ ζηνλ πίλαθα. 

ηαλ ζα έρνπλ αλαξηεζεί όιεο νη πξνηάζεηο, έξρεηαη ε ώξα ηεο ςεθνθνξίαο. ινη νη καζεηέο πξέπεη λα 

ιάβνπλ ηηο θάξηεο ςεθνθνξίαο. Κάζε θαλόλαο δηαβάδεηαη από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό. ινη νη καζεηέο 

ςεθίδνπλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θάξηεο ηνπο, δείρλνληαο ηελ απνδνρή ηνπο, ηελ άξλεζε ή ηελ απνρή ηνπο. 

Καλόλεο πνπ δελ γίλνληαη απνδεθηνί από ηελ πιεηνςεθία πξέπεη λα μαλαζπδεηεζνύλ. 

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, νη λένη ζρνιηθνί θαλόλεο πξέπεη λα γξαθνύλ ζε έλα ραξηί. 
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Μάζεκα 4 

Μηα εθζηξαηεία γηα ηνπο λένπο θαλόλεο ηνπ ζρνιείνπ καο 
Αμηνιόγεζε θαη παξνπζίαζε ησλ λέσλ θαλόλσλ 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

Οη καζεηέο θαηαλννύλ ηα ζεκαληηθά θξηηήξηα γηα θαινύο λόκνπο. 

Μαζαίλνπλ πώο λα θάλνπλ εθζηξαηεία γηα ηνπο λένπο ζρνιηθνύο 

θαλόλεο. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

 

Οη καζεηέο ζπγθεληξώλνπλ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα θαινύο λόκνπο. 

Διέγρνπλ, ζύκθσλα κε απηά, ηνπο λένπο ζρνιηθνύο θαλόλεο. 

Τπνγξάθνπλ ηελ ηειηθή ζπκθσλία θαη ηελ παξνπζηάδνπλ ζηηο 

ππόινηπεο ηάμεηο. 

Τιηθά 

 

Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ, κνιύβηα, αληίγξαθν ηεο ζπκθσλίαο γηα ηηο άιιεο 

ηάμεηο, ηα απνηειέζκαηα από ηνλ θαηαηγηζκό ηδεώλ, κάζεκα 1. 

Μέζνδνη 

 

Δξγαζία ζε δεπγάξηα, ζπδήηεζε  ζε νινκέιεηα, παξνπζίαζε ζε άιιεο 

ηάμεηο. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα από ηνλ θαηαηγηζκό ηδεώλ ηνπ καζήκαηνο 1 (θξηηήξηα 

γηα ηνπο λόκνπο). Οη καζεηέο πξέπεη λα ειέγμνπλ ηνπο λένπο ζρνιηθνύο θαλόλεο ζύκθσλα κε απηά ηα 

θξηηήξηα. Δξγάδνληαη ζε δεπγάξηα θαη ζπκπιεξώλνπλ ην θπιιάδην. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. 

Τπάξρνπλ κεγάιεο αιιαγέο ζηνπο ζρνιηθνύο θαλόλεο; Αλ λαη, απηέο νη αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ θαη ζην 

ζπκβόιαην. 

Οη λένη ζρνιηθνί θαλόλεο θσηνηππνύληαη γηα παξνπζίαζε θαη ζηηο άιιεο ηάμεηο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ρσξίδεη ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ. Οη νκάδεο απηέο πξέπεη λα πάλε ζηηο 

άιιεο ηάμεηο γηα λα παξνπζηάζνπλ ηνπο ζρνιηθνύο θαλόλεο. 

Δίλαη ζεκαληηθό λα θαζνξηζηεί ε δηαδηθαζία εθ ησλ πξνηέξσλ. Ση αθξηβώο πξέπεη λα θάλνπλ νη καζεηέο 

ζηηο άιιεο ηάμεηο; Πξέπεη λα γίλεη αμηνιόγεζε ησλ λέσλ ζρνιηθώλ θαλόλσλ; Ση ζα γίλεη ζηε ζπλέρεηα; 

Οη νκάδεο εμαζθνύληαη γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ λέσλ ζρνιηθώλ θαλόλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

αηηηνινγίαο γηα ηελ αιιαγή ησλ πξνεγνύκελσλ θαλόλσλ. ηε ζπλέρεηα, πεγαίλνπλ ζηηο άιιεο ηάμεηο θαη 

θάλνπλ ηελ παξνπζίαζή ηνπο. 

Μεηά ηηο παξνπζηάζεηο, ζε ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα, θάλνπλ έλαλ ζύληνκν απνινγηζκό. 



 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 6 

ΓΤΝΑΜΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΙΑ 

Γηα ην δεκνηηθό 

Δίκαη ην αθεληηθό! Δίκαη; 

 

 

 

6.1  Τπεξ-ήξσαο; 

Πνηά πξέπεη λα είλαη ε ζέζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ηάμεο; 

6.2  Καινί θαη θαθνί; 

Πνηα είλαη ε ζέζε ησλ πνιηηηθώλ ζε κηα δεκνθξαηία; 

6.3  Έλαο θάλεη ηα πάληα, νη ππόινηπνη δελ θάλνπλ ηίπνηα; 

Πνην ξόιν ζα παίμεη ν θαζέλαο ζην ζύζηεκα εθπξνζώπεζεο; 

6.4  Καηαλνκή εμνπζίαο 

Πνηα θξηηήξηα θαζνξίδνπλ ην ζύζηεκα εθπξνζώπεζεο; 
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Δλόηεηα 6: Βαζηθή έλλνηα - "Γύλακε θαη εμνπζία" (γηα ην 
δεκνηηθό) 
Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθνύο: λόκηκε εμνπζία - ε αξρή ηεο 

αληηπξνζώπεπζεο ζην δεκνηηθό ζρνιείν 

Οη καζεηέο άλσ ησλ 10 εηώλ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηεο αθεξεκέλεο ζθέςεο. Μπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ 

θαη λα αλαπηύμνπλ δνκέο ζην πεξηβάιινλ ηνπο, θαη έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα δηαθξίλνπλ αλάκεζα ζηα 

ζπκθέξνληα ηα δηθά ηνπο θαη ησλ άιισλ. Καζώο κεγαιώλνπλ απηή ε ηθαλόηεηα αλαπηύζζεηαη όιν θαη 

πεξηζζόηεξν. 

Από ηελ ειηθία ησλ 10 εηώλ, νη καζεηέο αξρίδνπλ λα θαηαλννύλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ ρώξν θαη ηνλ 

ρξόλν, αλαπηύζζνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα εθθξάδνπλ θαη λα βηώλνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη αλαγλσξίδνπλ 

πξόηππα. ε απηή ηελ ειηθία, νη καζεηέο ήδε γλσξίδνπλ θαιά ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ θαη αξρίδνπλ 

λα δείρλνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ην άγλσζην. Ζ αληίιεςή ηνπο γηα ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα (ζύιινγνη, 

όκηινη, νκάδεο λέσλ, θ.ιπ.) εκπινπηίδεηαη κε ιεπηνκέξεηεο, θαη θαηά ζπλέπεηα ελεξγνπνηνύληαη θαη 

εκπιέθνληαη πεξηζζόηεξν ζηελ ππεξάζπηζε άιισλ αλζξώπσλ θαη ζηελ άζθεζε πίεζεο ππέξ ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπο. 

Ζ θνηλνηηθή δσή ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ απνθηά ζπνπδαηόηεηα. Πώο είλαη νξγαλσκέλε ε δσή ηεο 

θνηλόηεηαο; Πνηνη θαλόλεο είλαη ζεκαληηθνί; Πνηνο δηακνξθώλεη απηνύο ηνπο θαλόλεο θαη πνηνο 

απνθαζίδεη γηα απηνύο; Πνηνο κπνξεί λα αιιάμεη απηνύο ηνπο θαλόλεο; 

Γηα λα απαληεζνύλ απηά ηα εξσηήκαηα, ην άηνκν δελ αξθεί λα γλσξίδεη κόλν ην πνιηηηθό ζύζηεκα ηεο 

θνηλόηεηαο ή, επξύηεξα, ηεο πνιηηείαο. Πξέπεη, επίζεο, λα έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα επεξεάδεη ηηο δνκέο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο – κε άιια ιόγηα, λα “δεη” δεκνθξαηηθά. 

Κπξίσο ζην γπκλάζην, νη ζπλζήθεο πνπ επλννύλ ηελ έλαξμε θαη ζπκκεηνρή ζε εμσζρνιηθά project έρνπλ 

ζεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ ςπρνινγηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ 

θύθιν ησλ πνιηηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Άιισζηε, νη 

πεξηζζόηεξεο από ηηο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο καζεηέο ιακβάλνληαη ζε θνηλνηηθό επίπεδν 

(θπθινθνξία, παξνρέο γηα δξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν, θ.ιπ.). Οη καζεηέο κπνξνύλ λα 

απνθηήζνπλ ζεκαληηθό βαζκό επίγλσζεο αλ ελζαξξύλνληαη λα αλαιακβάλνπλ θνηλσληθή επζύλε, αιιά 

θαη όηαλ αηζζάλνληαη ππεύζπλνη γηα έλα κέξνο ηεο ζρνιηθήο δσήο. Αλαιακβάλνληαο επζύλεο κπνξνύλ λα 

απνθηήζνπλ εκπεηξία γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ππεπζπλόηεηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή. ζν πεξηζζόηεξεο 

εκπεηξίεο απνθηνύλ νη καζεηέο θαη όζν βηώλνπλ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, ηόζν πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο 

έρνπλ λα επεξεάζνπλ ηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο, λα ζπκκεηάζρνπλ αξγόηεξα ζε δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη λα αλαπηύμνπλ κηα ζηάζε ππεπζπλόηεηαο ζηελ θνηλσλία. 

Ζ δύλακε θαη ε εμνπζία – ε αξρή ηεο αληηπξνζώπεπζεο – ζπκβάιινπλ ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε απηή. Ζ 

ζεηξά καζεκάησλ πνπ αθνινπζεί πξνζνκνηάδεη ηηο πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο ζην ζρνιείν κε ηξόπν αλάινγν 

απηνύ πνπ ζπκβαίλεη εθηόο ζρνιείνπ. Από ηελ άπνςε απηή, ε εθινγή ηνπ αξρεγνύ ηεο ηάμεο δελ κπνξεί 

λα είλαη κηα κεκνλσκέλε δξάζε, αιιά ζπληζηά έλα πξόηππν. ε αληίζεζε κε ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

όπσο νη εηθνληθέο εθινγέο, δηελεξγώληαο πνιηηηθέο εθινγέο ε εθινγή ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ηάμεο έρεη 

επηπηώζεηο ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή. 

Ο ζθνπόο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε είλαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζηνπο 

ηξεηο αθόινπζνπο ηνκείο. Απηή ε ελόηεηα ζηνρεύεη ζηα εμήο: 

 

Ηθαλόηεηα γηα … 

… πνιηηηθή αλάιπζε θαη 

άζθεζε θξηηηθήο 

… ρξήζε κεζόδσλ 

 

…ιήςε πνιηηηθώλ απνθάζεσλ 

θαη δξάζε 

** *** ** 
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Δξγαιεηνζήθε 

Σ’ απηή ηελ ελόηεηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα παξαθάησ εξγαιεία. Ο εθπαηδεπηηθόο απνθαζίδεη 

αλ κεξηθνί ή όινη νη καζεηέο ρξεηάδνληαη πξνεηνηκαζία γηα λα δνπιέςνπλ κε ηα εξγαιεία. 

Ο Έξεπλα ζε βηβιηνζήθεο 

Ο Έξεπλα ζην δηαδίθηπν 

Ο Γηεμαγσγή ζπλεληεύμεσλ θαη εξεπλώλ 

Ο Δξκελεία εηθόλσλ 

Ο Ννεηηθνί ράξηεο 

Ο Γεκηνπξγία αθηζώλ 

Ο Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ 

Υ ρεδηαζκό/ δηεμαγσγή παξνπζηάζεσλ 

Ο Πξνεηνηκαζία δηαθαλεηώλ ή πξνβνιήο PowerPoint 

Ο πγγξαθή άξζξσλ ζε εθεκεξίδα 

Ο Παξαζηάζεηο 

Υ Γηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ 
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Δλόηεηα 6: Γύλακε θαη εμνπζία 
Δίκαη ην αθεληηθό! Δίκαη; 

Νόκηκε εμνπζία - ε αξρή ηεο αληηπξνζώπεπζεο ζην δεκνηηθό ζρνιείν 

 

Σίηινο 

καζ/ηνο 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Τιηθά 

 

Μέζνδνη 

 

Μάζεκα 1: 

 

Τπέξ-

ήξσαο; 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο 

ζηνράδνληαη πάλσ 

ζηηο έλλνηεο ηεο 

ππεπζπλόηεηαο θαη 

ηεο εθπξνζώπεζεο 

ζπδεηώληαο γηα ηε 

ζέζε ηνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο 

ηάμεο. 

Οη καζεηέο ζπδεηνύλ γηα 

ηελ ππεπζπλόηεηα, ηηο 

ηθαλόηεηεο θαη ηε ζέζε 

πνπ πξέπεη λα έρεη ν 

εθπξόζσπνο ηεο ηάμεο. 

 

 

 

 

Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ, 

κνιύβηα, θπιιάδηα, 

κεγάιε θσηνγξαθία 

ελόο ππέξ-ήξσα. 

 

 

 

 

 

Αηνκηθή 

εξγαζία, 

νκαδηθή 

εξγαζία, 

ζπδήηεζε 

ζε 

νινκέιεηα. 

 

 

Μάζεκα 2: 

 

Καινί θαη 

θαθνί; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο 

θαηαλννύλ όηη έλα 

άηνκν κπνξεί λα 

εθπξνζσπεί κηα 

νκάδα αλζξώπσλ. 

Καηαλννύλ ηελ 

έλλνηα ηεο 

αληηπξνζώπεπζεο, 

ηεο εμνπζίαο θαη ηεο 

ινγνδνζίαο. 

 

 

Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηηο 

ηδέεο ηνπο κε ην ζρήκα 

ηεο πνιηηηθήο 

εθπξνζώπεζεο ζε κηα 

δεκνθξαηία. πδεηνύλ ηηο 

απόςεηο ηνπο γηα ηνπο 

πνιηηηθνύο, θαη ηηο 

ζπγθξίλνπλ κε ηηο γλώκεο 

άιισλ αλζξώπσλ. 

Γη΄απηό ηνλ ζθνπό, 

δηεμάγνπλ ζύληνκεο 

ζπλεληεύμεηο. 

ρήκα ηεο πνιηηηθήο 

εθπξνζώπεζεο, 

κνιύβηα, ραξηί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αηνκηθή 

εξγαζία, 

νκαδηθή 

εξγαζία, 

ζπδήηεζε 

ζε 

νινκέιεηα. 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 3: 

 

Έλαο θάλεη 

ηα πάληα, 

νη 

ππόινηπνη 

δελ θάλνπλ 

ηίπνηα; 

 

 

Οη καζεηέο 

ζθέθηνληαη γηα ηηο 

επζύλεο θαη ηηο 

ηθαλόηεηεο πνπ 

απαηηνύληαη ζε 

δηάθνξεο ζέζεηο, θαη 

θαηαλννύλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο 

εθινγήο θαη ηηο 

ζπλέπεηέο ηεο. 

Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπλεληεύμεσλ ζηελ ηάμε. 

Πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

επζύλεο θαη ηηο ηθαλόηεηεο 

πνπ απαηηνύλ δηάθνξεο 

ζέζεηο, θαη εθιέγνπλ έλαλ 

καζεηή σο εθπξόζσπν 

ηεο ηάμεο. 

 

Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ, 

κνιύβηα, 

ςεθνδέιηηα, ιίζηα 

ππνςεθίσλ, 

θσηναληίγξαθα ηνπ 

θπιιαδίνπ. 

 

 

 

 

πδήηεζε 

ζε 

νινκέιεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 4: 

 

Καηαλνκή 

εμνπζίαο  

  

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο 

εμνηθεηώλνληαη κε ηηο 

έλλνηεο ηεο 

επαλεθινγήο θαη ηεο 

κε-εθινγήο. 

θέθηνληαη ηα 

θξηηήξηα πνπ 

θαζνξίδνπλ ην 

ζύζηεκα 

εθπξνζώπεζεο. 

Οη καζεηέο ζπδεηνύλ θαη 

θαζνξίδνπλ ηα θξηηήξηα 

πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα 

ειέγρνπλ ηε δνπιεηά ηνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο ηάμεο. 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ, 

κνιύβηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

πδήηεζε 

ζε 

νινκέιεηα  
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Μάζεκα 1 
Τπεξ-ήξσαο; 
Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζέζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ηάμεο; 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

Οη καζεηέο ζηνράδνληαη πάλσ ζηηο έλλνηεο ηεο ππεπζπλόηεηαο θαη ηεο 

εθπξνζώπεζεο ζπδεηώληαο γηα ηε ζέζε ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ηάμεο. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Οη καζεηέο ζπδεηνύλ γηα ηελ ππεπζπλόηεηα, ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηε 

ζέζε πνπ πξέπεη λα έρεη ν εθπξόζσπνο ηεο ηάμεο. 

Τιηθά 

 

Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ, κνιύβηα, θπιιάδηα, κεγάιε θσηνγξαθία ελόο 

ππέξ-ήξσα. 

Μέζνδνη Αηνκηθή εξγαζία, νκαδηθή εξγαζία, ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο ην θπιιάδην κε ηνλ “ππεξ-ήξσα”. Ζ εξγαζία απαηηεί λα ζπκπιεξσζνύλ νη 

άδεηεο θπζαιίδεο κε ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο επζύλεο ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ηάμεο. Απηό γίλεηαη αηνκηθά κέζα 

ζε 10 ιεπηά. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο, νη καζεηέο δνπιεύνπλ ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ θαη 

ζπδεηνύλ ηα θπιιάδηά ηνπο. Καηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα ζεκαληηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά, 

ηθαλόηεηεο θαη ππνρξεώζεηο πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ν εθπξόζσπνο ηεο ηάμεο. Καηαγξάθνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζε έλα θύιιν ραξηηνύ. 

Κάζε νκάδα θνιιά ηηο πξνηηκήζεηο ηεο ζηελ εηθόλα κε ηνλ ππεξ-ήξσα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθόο μεθηλά κηα ζπδήηεζε κε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

– Πνηα είλαη ε ζεκαληηθόηεξε ηθαλόηεηα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν εθπξόζσπνο ηεο ηάμεο;  

– Πόηε ν εθπξόζσπνο ηεο ηάμεο ρξεηάδεηαη ηελ ππνζηήξημε ησλ άιισλ;  

– Πξέπεη ν εθπξόζσπνο ηεο ηάμεο λα είλαη έλαο ππεξ-ήξσαο;  

– ε πνηα πεξίπησζε πξέπεη ν εθπξόζσπνο ηεο ηάμεο λα είλαη όπσο όινη;   

– Ση αδπλακίεο κπνξεί λα έρεη ν εθπξόζσπνο ηεο ηάμεο;  

– Κάησ από πνηεο ζπλζήθεο πηζηεύεηε όηη ν εθπξόζσπνο ηεο ηάμεο πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη από 

θάπνηνλ άιιν; Πώο;  

– Πνηεο επηζπκίεο δελ είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηεί ν εθπξόζσπνο ηεο ηάμεο; 

Μεηά ηε ζπδήηεζε, νη καζεηέο πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα θαληαζηνύλ πώο ζα ήηαλ λα δηεθδηθήζνπλ 

ηε ζέζε ηνπ επηθεθαιήο ηεο ηάμεο. Πξέπεη λα ζθεθηνύλ γύξσ από ηηο επζύλεο θαη ηηο ηθαλόηεηεο γηα ηηο 

νπνίεο ζπδήηεζαλ, θαη λα θάλνπλ ηελ απηναμηνιόγεζή ηνπο σο πξνο ην αλ ζα κπνξνύζα λα αλαιάβνπλ 

κηα ηέηνηα ζέζε. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο δίλεη έλα θύιιν ραξηί δεηώληαο από ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ην 

όλνκά ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ελδηαθέξνληαη γη΄ απηή ηε ζέζε. 
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Μάζεκα 2 
Καινί θαη θαθνί; 
Πνηα είλαη ε ζέζε ησλ πνιηηηθώλ ζε κηα δεκνθξαηία; 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

Οη καζεηέο θαηαλννύλ όηη έλα άηνκν κπνξεί λα εθπξνζσπεί κηα 

νκάδα αλζξώπσλ. Καηαλννύλ ηελ έλλνηα ηεο αλάζεζεο εμνπζίαο θαη 

ηεο ινγνδνζίαο. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

 

Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κε ην ζρήκα ηεο πνιηηηθήο 

εθπξνζώπεζεο ζε κηα δεκνθξαηία. πδεηνύλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα 

ηνπο πνιηηηθνύο θαη ηηο ζπγθξίλνπλ κε ηηο γλώκεο άιισλ αλζξώπσλ. 

Γη΄ απηό ηνλ ζθνπό, δηεμάγνπλ ζύληνκεο ζπλεληεύμεηο. 

Τιηθά ρήκα ηεο πνιηηηθήο εθπξνζώπεζεο, κνιύβηα, ραξηί. 

Μέζνδνη Αηνκηθή εξγαζία, νκαδηθή εξγαζία, ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο ην ζρήκα ηεο πνιηηηθήο εθπξνζώπεζεο (θπιιάδην). Ο/ε εθπαηδεπηηθόο 

κηιάεη γηα ηελ έλλνηα ηεο αληηπξνζώπεπζεο ζε έλα θξάηνο, θαη εμεγεί όηη όπσο ππάξρεη ν επηθεθαιήο ηεο 

ηάμεο έηζη ππάξρνπλ επίζεο νη αξρεγνί ησλ θξαηώλ. Γηαζέηνπλ εμνπζία πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζρήκα θαη εμεγεί ην ζύζηεκα ηεο εθπξνζώπεζεο. Ζ 

δηαδηθαζία εθινγήο εθπξνζώπσλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο (γηα 

παξάδεηγκα, ζε άκεζε ή ζε έκκεζε δεκνθξαηία). 

Δξγαδόκελνη αηνκηθά, νη καζεηέο ζπκπιεξώλνπλ ηα θελά ηνπ θπιιαδίνπ. Καηόπηλ, ζε δεπγάξηα, ζπδεηνύλ 

ό,ηη γλσξίδνπλ γηα ηνπο πνιηηηθνύο, θαη αληαιιάζνπλ απόςεηο. Οη παξαθάησ εξσηήζεηο κπνξεί λα θαλνύλ 

ρξήζηκεο: 

– Ση πηζηεύεηο γηα ηνπο πνιηηηθνύο;  

– Πνηνπο πνιηηηθνύο γλσξίδεηο;  

– Ση πξέπεη λα θάλνπλ νη πνιηηηθνί;  

– Ση δελ πξέπεη λα θάλνπλ νη πνιηηηθνί;  

– Γηαηί πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη νη πνιηηηθνί είλαη θαθνί; 

ηε ζπλέρεηα, αλαηίζεηαη ζηνπο καζεηέο ε εξγαζία λα δηεμάγνπλ ζπλεληεύμεηο, θαη λα ξσηήζνπλ άιινπο 

αλζξώπνπο ηε γλώκε πνπ έρνπλ ζρεηηθά κε ηνπο πνιηηηθνύο θαη ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο. Καηαγξάθνπλ ηηο 

εξσηήζεηο πνπ ζέινπλ λα ζέζνπλ ζε άηνκα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, ζηνπο θίινπο ηνπο θαη ζηελ θνηλόηεηά 

ηνπο. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο δίλεη νδεγίεο γηα ην πώο κπνξνύλ λα θξαηνύλ ζεκεηώζεηο από ηηο απαληήζεηο. 

Μεξηθέο πξνηεηλόκελεο εξσηήζεηο γηα ζπλέληεπμε είλαη νη παξαθάησ: 

– Ση ηθαλόηεηεο πξέπεη λα έρεη έλαο πνιηηηθόο;  

– Γηαηί λνκίδεηε όηη νη πνιηηηθνί ζεσξνύληαη ζπρλά θαθνί;  

– Ση ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα έρεη έλαο πνιηηηθόο;  

– Ση ραξαθηεξηζηηθά δελ πξέπεη λα έρεη έλαο πνιηηηθόο; 

Οη καζεηέο δηεμάγνπλ ηηο ζπλεληεύμεηο θαη θέξλνπλ ηα απνηειέζκαηα ζην επόκελν κάζεκα.
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Μάζεκα 3 
Έλαο θάλεη ηα πάληα, νη ππόινηπνη δελ θάλνπλ ηίπνηα; 
Πνηνλ ξόιν ζα παίμεη ν θαζέλαο ζην ζύζηεκα εθπξνζώπεζεο; 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

Οη καζεηέο ζθέθηνληαη γηα ηηο επζύλεο θαη ηηο ηθαλόηεηεο πνπ 

απαηηνύληαη ζε δηάθνξεο ζέζεηο, θαη θαηαλννύλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

εθινγήο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

 

Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεύμεσλ ζηελ 

ηάμε. Πξνζδηνξίδνπλ ηηο επζύλεο θαη ηηο ηθαλόηεηεο πνπ απαηηνύλ 

δηάθνξεο ζέζεηο, θαη εθιέγνπλ έλαλ καζεηή σο εθπξόζσπν ηεο 

ηάμεο. 

Τιηθά 

 

Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ, κνιύβηα, ςεθνδέιηηα, ιίζηα ππνςεθίσλ, 

θσηναληίγξαθα ηνπ θπιιαδίνπ. 

Μέζνδνη πδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο  

Οη καζεηέο θέξλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεύμεσλ από ην κάζεκα 2. Παξνπζηάδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ζε “θαθό” (όπνπ θάζε καζεηήο ιέεη κηα πξόηαζε). Ο/ε εθπαηδεπηηθόο θαηαγξάθεη ηηο 

απαληήζεηο γηα ηηο ηθαλόηεηεο ησλ πνιηηηθώλ ζηνλ πίλαθα, ώζηε νη καζεηέο λα κπνξνύλ λα δνπλ ηηο 

ηάζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ νη απαληήζεηο. 

Χο δεύηεξν βήκα, ν/ε εθπαηδεπηηθόο επαλέξρεηαη ζην δήηεκα ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ηάμεο σο πνιηηηθνύ 

ιεηηνπξγήκαηνο. Γξάθνληαη ζηνλ πίλαθα ηα νλόκαηα ησλ καζεηώλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζέζε. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθόο επηζεκαίλεη όηη γηα λα θαηαιήμνπλ νη καζεηέο ζε απηόλ πνπ ζα ςεθίζνπλ, πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ γη΄ απηόλ θάπνηα πξάγκαηα, θαζώο θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ θαη ηηο ηδέεο ηνπ. Εεηείηαη από ηνπο 

ππνςήθηνπο λα παξνπζηάζνπλ ζύληνκα ηνλ εαπηό ηνπο, κέζα ζε δύν ιεπηά. Βαζηθόο άμνλαο ηεο 

παξνπζίαζήο ηνπο ζα έπξεπε λα είλαη: “Γηα πνην πξάγκα μερσξίδσ”. 

Αθνύ παξνπζηάζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο όινη νη ππνςήθηνη, νη καζεηέο θάλνπλ εξσηήζεηο. Μπνξνύλ λα 

ξσηήζνπλ θάζε ππνςήθην ρσξηζηά, αιιά κπνξνύλ επίζεο λα ζέζνπλ εξσηήζεηο πνπ λα απεπζύλνληαη ζε 

όινπο ηνπο ππνςήθηνπο. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε ςεθνθνξία. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη δύν δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο εθινγήο: 

ηελ αλνηρηή θαη ηε κπζηηθή ςεθνθνξία. Οη καζεηέο απνθαζίδνπλ πνηα πξνηηκνύλ. 

Αλ επηιέμνπλ ηε κπζηηθή ςεθνθνξία, ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάξηεο ζηηο νπνίεο ζα γξάςνπλ ην όλνκα ηνπ 

ππνςεθίνπ πνπ πξνηηκνύλ. ηε ζπλέρεηα, ζα βάδνπλ ηελ θάξηα ζε έλα θνπηί. Γπν καζεηέο ζα είλαη 

ππεύζπλνη γηα ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ πίλαθα. 

Οη καζεηέο πνπ κεηξνύλ ηηο ςήθνπο αλαθνηλώλνπλ ην όλνκα ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ηάμεο, θαζώο θαη ην 

όλνκα απηνύ πνπ ήξζε δεύηεξνο – ν νπνίν ζα είλαη αλαπιεξσηήο εθπξόζσπνο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο δίλεη ηελ παξαθάησ εξγαζία γηα ην ζπίηη: “Ρσηήζηε ηνπο γνλείο ζαο πόηε ςήθηζαλ γηα 

ηειεπηαία θνξά ζηηο εθινγέο, ηη είδνπο εθινγέο ήηαλ, πνύ έγηλαλ θαη πώο είραλ νξγαλσζεί.” (Ο 

εθπαηδεπηηθόο θξνληίδεη λα κελ δεηήζεη από ηνπο καζεηέο λα ξσηήζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο πνηνλ ςήθηζαλ). 

Υξεζηκνπνηήζηε ην θπιιάδην γηα απηή ηελ εξγαζία. 
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Μάζεκα 4 
Καηαλνκή εμνπζίαο 
Πνηα θξηηήξηα θαζνξίδνπλ ην ζύζηεκα ηεο εθπξνζώπεζεο; 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

Οη καζεηέο εμνηθεηώλνληαη κε ηηο έλλνηεο ηεο επαλεθινγήο θαη ηεο κε-

εθινγήο. θέθηνληαη ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ην ζύζηεκα 

εθπξνζώπεζεο. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Οη καζεηέο ζπδεηνύλ θαη θαζνξίδνπλ ηα θξηηήξηα πνπ ηνπο 

επηηξέπνπλ λα ειέγρνπλ ηε δνπιεηά ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ηάμεο. 

Τιηθά Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ, κνιύβηα. 

Μέζνδνη πδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Οη καζεηέο θέξλνπλ ζηελ ηάμε ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο ζρεηηθά κε ηηο εθινγέο. ε νκάδεο ησλ 

ηεζζάξσλ αλαθέξνληαη νη απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ από ηνπο γνλείο ζηηο εξσηήζεηο. 

ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθόο δηαβάδεη ζηνπο καζεηέο κηα ηζηνξία γηα ηνλ επηθεθαιήο κηαο κηθξήο 

πόιεο. 

Υπήξρε θάπνηε κηα πόιε, ε Βαξεηνύπνιε όπνπ νη άλζξσπνη ήηαλ κάιινλ δπζηπρηζκέλνη. Υπήξραλ 

δηάθνξνη ιόγνη γηα απηό. Ζ Βαξεηνύπνιε δελ ήηαλ ελδηαθέξνπζα θαη νη άλζξσπνη δελ είραλ πνιιά λα 

θάλνπλ, εθηόο από ην λα πεγαίλνπλ ζην ηνπηθό πάξθν. Γελ ππήξραλ ελδηαθέξνληα καγαδηά, δελ γίλνληαλ 

θνλζέξηα, νύηε ππήξραλ ρώξνη γηα αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Γελ ππήξραλ θαλ παηδηθέο ραξέο ζηνπο 

παηδηθνύο ζηαζκνύο θαη ζηα ζρνιεία. Οη άλζξσπνη ζηε Βαξεηνύπνιε απιά πεξπαηνύζαλ ζην πάξθν, 

θαζόληνπζαλ θαη θνηηνύζαλ ηε ιηκλνύια. Τα παηδηά επέζηξεθαλ από ην ζρνιείν, δηάβαδαλ ηα καζήκαηά 

ηνπο θαη πήγαηλαλ επίζεο ζην πάξθν, θάζνληαλ θάησ ή έηξεραλ γύξσ από ηε ιηκλνύια. Τα βξάδηα, νη 

άλζξσπνη ζηε Βαξεηνύπνιε δελ είραλ ηζηνξίεο λα πνπλ, νύηε εκπεηξίεο θαη αλακλήζεηο γηα λα κνηξαζηνύλ. 

Γηα ηνπο αλζξώπνπο ηεο Βαξεηνύπνιεο, θάζε εκέξα ήηαλ όπσο ε πξνεγνύκελε. 

Γηαηί ήηαλ, όκσο, έηζη ηα πξάγκαηα; Ήηαλ ε Βαξεηνύπνιε ηόζν θησρή ώζηε λα κε κπνξνύλ λα θηηάμνπλ 

λέεο ππνδνκέο; Ήηαλ νη θάηνηθνί ηεο ηόζν ηεκπέιεδεο πνπ δελ έθαλαλ ηίπνηα; ρη, ζίγνπξα όρη. Απιώο 

δελ ππήξρε θαλέλαο λα αλαιάβεη ηελ νξγάλσζε, θαλέλαο λα αλαιάβεη ηελ επζύλε γηα λα αξρίζνπλ λα 

αιιάδνπλ ηα πξάγκαηα ζηε Βαξεηνύπνιε. Αληίζεηα κε άιιεο κηθξέο πόιεηο, ε Βαξεηνύπνπιε δελ είρε έλαλ 

επηθεθαιήο – έλαλ δήκαξρν. 

Δπεηδή ηα πξάγκαηα είραλ γίλεη αλππόθνξα, κηα Κπξηαθή, κηα νκάδα αλζξώπσλ ζην πάξθν απνθάζηζε λα 

θάλεη εθινγέο θαη λα εθιέμεη θάπνηνλ λα είλαη ππεύζπλνο γηα ηε Βαξεηνύπνιε. Απνθάζηζαλ λα εθιέμνπλ 

δήκαξρν. Κάηη έπξεπε λα αιιάμεη. Καη γξήγνξα! 

Γελ ππήξραλ πνιινί άλζξσπνη πνπ ήζειαλ λα αλαιάβνπλ απηό ην έξγν. Υπήξραλ κόλν δύν ππνςήθηνη. 

Ζ κία ήηαλ ε δαζθάια, ε θπξία Ξεξάθε, ε νπνία ήζειε ρξόληα ηώξα λα αιιάμεη πξάγκαηα θαη ζην ζρνιείν 

θαη έμσ από απηό. Δίρε θάπνηεο ηδέεο γηα ην πώο λα ην θάλεη, αιιά όηαλ ξσηήζεθε ηη ζα άιιαδε ζηε 

Βαξεηνύπνιε, είπε όηη δελ γλώξηδε αθόκα θαη όηη έπξεπε πξώηα λα ξσηήζεη ηνλ θόζκν γηα ηηο αλάγθεο 

πνπ ππήξραλ. Πνιινί απνγνεηεύηεθαλ. Νόκηδαλ όηη ε θπξία Ξεξάθε ζα είρε θάπνηεο ηδέεο γηα έλα κεγάιν 

εκπνξηθό θέληξν κε θηλεκαηνγξάθνπο θαη εζηηαηόξηα. Δίραλ ζθεθηεί όηη ζα απνθηνύζαλ ηειηθά κηα πηζίλα. 

Δίραλ ζθεθηεί όηη ε θπξία Ξεξάθε ζα ππνζρόηαλ λα ρηίζεη κηα αίζνπζα ζπλαπιηώλ. Τη απνγνήηεπζε γηα 

ηνπο αλζξώπνπο ηεο Βαξεηνύπνιεο! 

ηαλ αλέβεθε ζην βήκα ν δεύηεξνο ππνςήθηνο, ν θύξηνο Αδπλαηάθεο,  ηα αθξναηήξην δελ πεξίκελε θάηη 

ζπνπδαίν από απηόλ. “Απηό είλαη ράζηκν ρξόλνπ˙ ηίπνηα δελ ζα αιιάμεη ζηε Βαξεηνύπνιε”, είπε έλαο 

ειηθησκέλνο άληξαο. “Έρεηο δίθην”, ςηζύξηζε έλαο άιινο. Ο θύξηνο Αδπλαηάθεο, έλαο λεαξόο εκθαλίζηκνο 

άληξαο, άξρηζε λα κηιά. Μηινύζε αζηακάηεηα. Μίιεζε γηα ηελ πόιε ηνπ, ηε Βαξεηνύπνιε, αλαθέξζεθε ζην 
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ζρνιείν πνπ πήγαηλε θαη ζην πάξθν πνπ κεγάισζε. Αλέθεξε πσο ηα πξάγκαηα έπξεπε λα αιιάμνπλ ζηε 

Βαξεηνύπνιε. Μίιεζε γηα ηηο παηδηθέο ραξέο πνπ ρξεηάδνληαλ γηα ηα παηδηά, κίιεζε γηα ηε λέα πηζίλα πνπ 

όινη ήζειαλ, αλέθεξε ηνλ πνιπαλακελόκελν ζπλαπιηαθό ρώξν θαη ηνλ ρώξν γηα παηηλάδ γηα ηνπο 

έθεβνπο. Καζώο ζπλέρηδε λα κηιάεη ν θύξηνο Αδπλαηάθεο, ηα πξόζσπα ησλ αλζξώπσλ άλαβαλ από 

ελζνπζηαζκό. Σην ηέινο, όινη ρακνγεινύζαλ. “Ίζσο θάλακε ιάζνο”, ςηζύξηζε μαλά ν ειηθησκέλνο άληξαο. 

“Ναη, ίζσο”, απάληεζε ν άιινο, ιαρηαξώληαο ήδε έλα κπάλην ζηε λέα πηζίλα. 

“Πώο ζα πιεξώζνπκε γη’ απηό;», ξώηεζε ν θύξηνο Αδπλαηάθεο ην αθξναηήξην. “Καλέλα πξόβιεκα! 

Πξνηείλσ λα βάινπκε όινη ηηο απνηακηεύζεηο καο θαη ζα αξρίζσ λα θηηάρλσ ηα πξάγκαηα έλα έλα. Με 

απηό ηνλ ηξόπν ζα έρνπκε όινη θάηη”. Απηό θάλεθε δίθαην ζηνπο αλζξώπνπο ηεο Βαξεηνύπνιεο. ηαλ 

έγηλαλ νη εθινγέο ηελ επόκελε Κπξηαθή, κόλν δύν άλζξσπνη δελ ςήθηζαλ ηνλ θύξην Αδπλαηάθε. ΄Ζηαλ 

μεθάζαξα ν ληθεηήο. Οη κόλνη άλζξσπνη πνπ ςήθηζαλ ηελ θπξία Ξεξάθε ήηαλ ε ίδηα ε θπξία Ξεξάθε θαη ε 

κεηέξα ηεο. κσο ηώξα ηα πξάγκαηα ζα άιιαδαλ ζηε Βαξεηνύπνιε. ινη ην ήμεξαλ. Υπήξρε επηηέινπο 

θάπνηνο πνπ είρε μεθάζαξεο ηδέεο γηα ην ηί λα θάλεη θαη ήμεξε πώο ζα βξεζνύλ θαη ηα ρξήκαηα. Γελ 

ππήξρε θακηά ακθηβνιία όηη όινη νη θάηνηθνη ηεο Βαξεηνύπνιεο ζα έδηλαλ ζηνλ θύξην Αδπλαηάθε όια ηα 

ρξήκαηα πνπ είραλ απνηακηεύζεη– θαη εθείλνο πξάγκαηη πήξε απηά ηα ρξήκαηα κε ραξά. 

Γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα κεηά ηηο εθινγέο, νη άλζξσπνη ζηε Βαξεηνύπνιε ήηαλ ραξνύκελνη θαζώο 

γλώξηδαλ όηη ζύληνκα ζα είραλ απηά πνπ επηζπκνύζαλ. Πεξλνύζαλ νη κήλεο, αιιά δελ εκθαλίδνληαλ 

ζεκάδηα νηθνδόκεζεο ζηε Βαξεηνύπνιε. Γελ ππήξραλ εθζθαθείο γηα λα αξρίζνπλ ηα έξγα θαηαζθεπήο, 

νύηε νηθνδόκνη πνπ λα εξγάδνληαη ζε λέα θηίξηα. 

Έλα απόγεπκα, δηέζρηζε ηελ πόιε έλα όρεκα πνπ κεηέθεξε έλα κεγάιν πξάγκα, κε αζηείν κπιε ζρήκα. 

“΄Δθηαζε ε πηζίλα καο”, θώλαμε έλα αγόξη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. “Ωξαία”, θώλαμαλ θαη ηα ππόινηπα. 

Απηό πνπ αλαθάιπςαλ ιίγεο κέξεο κεηά ήηαλ όηη ε πηζίλα είρε παξαδνζεί ζην ζπίηη ηνπ θπξίνπ Αδπλαηάθε 

θαη είρε ηνπνζεηεζεί ζηνλ θήπν ηνπ. Ο θόζκνο άξρηζε λα αλαξσηηέηαη. Μεξηθνί άξρηζαλ λα ακθηζβεηνύλ ηηο 

ππνζρέζεηο, αιιά θάπνηνη άιινη εμαθνινπζνύζαλ λα πηζηεύνπλ όηη ζα εξρόηαλ θαη ε δηθή ηνπο πηζίλα, θαη 

παξέκελαλ ππνκνλεηηθνί. 

Μηα εβδνκάδα αξγόηεξα, θάπνηνη ειηθησκέλνη είδαλ έλα ηεξάζηην, αθξηβό απηνθίλεην, κε ρξπζαθί ρξώκα 

πνπ έιακπε ζην θσο ηνπ ήιηνπ. “Φα!ρα!, δελ ήμεξα όηη ζα καο επηζθεπηόηαλ ε βαζίιηζζα”, αζηεηεύηεθε 

έλαο από απηνύο. Οη άιινη γέιαζαλ κέρξη πνπ είδαλ πνηνο θαζόηαλ ζην ηηκόλη: ν θύξηνο Αδπλαηάθεο. Αληί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ρξήκαηα γηα παηδηθέο ραξέο, είρε αγνξάζεη θαηλνύξην απηνθίλεην. Ο θόζκνο ζηε 

Βαξεηνύπνιε αλαζηαηώζεθε. 

Υπήξμε άιιν έλα πεξηζηαηηθό κηα εβδνκάδα αξγόηεξα, όηαλ ε θπξία Γξακκαηάθε, ε ηαρπδξόκνο, 

επηζηξέθνληαο από ηηο θαζεκεξηλέο ηεο δηαδξνκέο είπε ζηνπο θίινπο ηεο ηί ηεο είρε ζπκβεί. “Φαληαζηείηε, 

θαζώο πεξλνύζα πίζσ από ηε βίιια ηνπ θπξίνπ Αδπλαηάθε άθνπζα έλαλ αζηείν ήρν, θάηη ζαλ ειέθαληα. 

Απνθάζηζα λα ξίμσ κηα καηηά”. “Καη ηη είδεο;”, ξώηεζαλ νη θίινη ηεο πεξίεξγνη. “Απηό είλαη ην απίζηεπην: 

θξπθνθνίηαμα πίζσ από ηνλ κεηαιιηθό θξάρηε θαη είδα όηη ηνλ ζόξπβν ηνλ έθαλε όλησο έλαο ειέθαληαο”. 

“Αιήζεηα;”, ξώηεζαλ νη θίινη ηεο δύζπηζηα. “Ναη, αιήζεηα, κέρξη πνπ αλαθάιπςα όηη ήηαλ απιώο κηα 

ηαηλία. Αιιά πνηέ πξηλ δελ είρα μαλαδεί ηόζν κεγάιε νζόλε! Σαο ιέσ όηη ν θύξηνο Αδπλαηάθεο έρεη θηηάμεη 

γηα ηνλ εαπηό ηνπ ηνλ κεγαιύηεξν αλνηρηό θηλεκαηνγξάθν ζηνλ θόζκν”. Καλείο δελ κπνξνύζε λα ην 

πηζηέςεη. Τη απέγηλε ην ζπλαπιηαθό θέληξν; Ο θόζκνο αλαζηαηώζεθε αθόκα πεξηζζόηεξν. Αιιά ηη 

κπνξνύζαλ λα θάλνπλ;  Άιισζηε όινη ηνλ είραλ ςεθίζεη. 

“Γελ είλαη δηθή ΜΟΥ δνπιεηά”, είπε ε θπξία Ξεξάθε, ε δαζθάια, όηαλ ηελ επηζθέθζεθε κηα νκάδα 

αλζξώπσλ γηα λα δεηήζεη ηε ζπκβνπιή ηεο. “Τνλ ςεθίζαηε θαη ηώξα είλαη ν Γήκαξρνο ηεο 

Βαξεηνύπνιεο”, ηόληζε. “Αιιά απηό είλαη άδηθν”, είπαλ. “Πήξε αθόκα θαη ηα ρξήκαηα πνπ είραλ κείλεη γηα 

λα θηηαρηεί ην πάξθν-παηηλάδ πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ζηνλ θήπν ηνπ εζηηαηόξην fast-food. Τώξα κπνξεί λα 

ηξώεη όζα ράξκπνπγθεξ θαη ληόλαηο ζέιεη όιε κέξα. Καη εκείο αθόκα θαζόκαζηε ζην πάξθν θαη 

βαξηόκαζηε, θαη ηα παηδηά καο ην ίδην”. “Τν μέξσ”, είπε ε θπξία Ξεξάθε θαη έθιεηζε ηα κάηηα ηεο θαη έηξηςε 

ην πηγνύλη ηεο κε ην ρέξη ηεο. “Τν μέξσ, θαη πξέπεη θάηη λα θάλνπκε … ” 

ηηο νκάδεο, νη καζεηέο ζα ζπδεηήζνπλ πώο κπνξεί λα ηειεηώλεη απηή ε ηζηνξία εζηηάδνληαο ζε ηξεηο 

εξσηήζεηο: 

– Ση κπνξνύζαλ λα είραλ θάλεη εθ ησλ πξνηέξσλ νη πνιίηεο ηεο Βαξεηνύπνιεο;  
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– Ση κπνξνύζαλ λα θάλνπλ ηώξα; Άιισζηε, είραλ ήδε ςεθίζεη ηνλ θύξην Αδπλαηάθε.  

– Πώο ζα κπνξνύζε λα απνθεπρζεί θάηη ηέηνην ζην κέιινλ; 

Καηαγξάθνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη ηηο παξνπζηάδνπλ ζηε ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

Αθνύ παξνπζηάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο όιεο νη νκάδεο, ν/ε εθπαηδεπηηθόο κεηαηνπίδεη ηε ζπδήηεζε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ηάμεο θαη ζέηεη ηηο εμήο εξσηήζεηο: 

– Πώο κπνξνύκε λα είκαζηε ζίγνπξνη όηη ν επηθεθαιήο ηεο ηάμεο ζα θάλεη όηη έρεη ζπκθσλεζεί;  

– Πνηνη κεραληζκνί κπνξνύλ λα καο βνεζήζνπλ λα ην δηαζθαιίζνπκε απηό;  

– Πνηνο ζα κπνξνύζε λα ην θάλεη;  

– Ση ζα ζπκβεί αλ δηαπηζηώζνπκε όηη θάηη δελ πάεη θαιά;  

– Πνηνο κπνξεί λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε κηα αιιαγή ηνπ επηθεθαιήο ηεο ηάμεο; 

Οη καζεηέο ζπδεηνύλ όια απηά θαη θαηαιήγνπλ ζε πξνηάζεηο. Φεθίδνπλ θαη θαηαιήγνπλ ζε κηα θνηλώο 

απνδεθηή ιύζε. Γξάθεηαη ε ζπκθσλία θαη ππνγξάθεηαη από όινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο ηάμεο θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ. 



 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 7 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΑ 

Γηα ην δεκνηηθό 

 

Γίλνκαη νηθνιόγνο … ην ζρνιείν κνπ ζπκκεηέρεη! 

 

 

 

 

7.1  Τπεπζπλόηεηα  

Οη καζεηέο ζπδεηνύλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ππεπζπλόηεηαο 

7.2  Σν ζρνιείν είλαη δσή: δνύκε νηθνινγηθά;  

Πόζν θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ είλαη ην ζρνιείν καο; 

7.3  Πώο κπνξώ λα γίλσ ππεύζπλν άηνκν;  

Οη καζεηέο θάλνπλ ηα πξώηα βήκαηα γηα λα γίλεη ην ζρνιείν ηνπο πην νηθνινγηθό 

7.4  Πώο ηα πήγακε – πνην είλαη ην ζρέδην;  

Οη καζεηέο ζηνράδνληαη πάλσ ζηηο δξάζεηο ηνπο θαη απνθαζίδνπλ πώο ζα 

ζπλερίζνπλ
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Δλόηεηα 7: Βαζηθή έλλνηα - "Τπεπζπλόηεηα" (γηα ην δεκνηηθό)  
Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθνύο: πώο νη αμίεο ησλ καζεηώλ 

επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα; 

Καιώο ήξζεο ζην πξσηλό κνπ, θαιώο ήξζεο ζηε κέξα κνπ 

Δγώ είκαη ππεύζπλνο, εγώ ην έθηηαμα κε απηό ηνλ ηξόπν 

Γηα λα θηηάμσ κεξηθέο εηθόλεο γηα κέλα, δεο ηη κπνξεί λα θέξνπλ 

Ννκίδσ όηη ην έθαλα ηέιεηα, δελ ζα άιιαδα ηίπνηα 

Από ην ηξαγνύδη Farewell Andromeda (1973) ηνπ John Denver 

ηηο κέξεο καο, ηα παηδηά καζαίλνπλ λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε ησλ πξάμεώλ ηνπο από κηθξή ειηθία. 

Απηό είλαη δεδνκέλν ζε πνιιέο νηθνγέλεηεο θαη θνηλσλίεο. Μηα δεκνθξαηηθή πνιηηεία κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη κόλν αλ νη πνιίηεο δε δεηνύλ από ην θξάηνο λα θάλεη πξάγκαηα γηα απηνύο, αιιά αληίζεηα 

ξσηνύλ ηη κπνξνύλ λα θάλνπλ απηνί γηα ην θξάηνο. ρεηηθά κε απηό, ζπρλά αλαθέξεηαη κηα ξήζε ηνπ John 

F. Kennedy: “Ρώηα όρη ηη κπνξεί ε ρώξα ζνπ λα θάλεη γηα ζέλα – αιιά ηη κπνξείο λα θάλεηο εζύ γηα ηε 

ρώξα ζνπ”. 

Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε θαη βαζκνί επζύλεο. Ζ επζύλε κπνξεί λα είλαη πξνζσπηθή, ζπιινγηθή ή 

εζηθή. Τπάξρεη ε επζύλε ηνπ θνηλνβνπιίνπ, ηεο θπβέξλεζεο ή ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Τπάξρεη ε 

επζύλε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ γνλέσλ ή ησλ δαζθάισλ, θ.ιπ. Απηέο νη κνξθέο ππεπζπλόηεηαο έρνπλ 

κηα λνκηθή βάζε ή ζρεηίδνληαη κε εζηθέο αμίεο. 

‟ απηή ηελ ελόηεηα, νη καζεηέο θαηαλννύλ όηη ππάξρνπλ δηάθνξα είδε επζύλεο πνπ ζπρλά ζπγρένληαη. 

Σν πην ζπνπδαίν είλαη λα αληηιεθζνύλ όηη ε αλάιεςε επζύλεο ζην άκεζν πεξηβάιινλ απνηειεί ζπκβνιή 

ζηελ θνηλόηεηα. Έηζη, νη καζεηέο δελ ζπκβάιινπλ απιά ζηελ θνηλνηηθή δσή αιιά απνθηνύλ δύλακε θαη 

επηξξνή. Αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ή παξάδνζε ηεο ρώξαο (ή ηε ζρνιηθή παξάδνζε ή 

δηνίθεζε), ε αλάιεςε επζύλεο κπνξεί λα είλαη εύθνιε ή πνιύ δύζθνιε. Ζ άξλεζε γηα αλάιεςε επζύλεο 

πξνθαιεί απνγνήηεπζε πνπ πξέπεη λα αλαιπζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί. 

Οη άλζξσπνη δηαζέηνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηεο εζηθήο θξίζεο από κηθξή ειηθία, θαη γλσξίδνπλ πόηε 

ιεηηνπξγνύλ ππεύζπλα θαη πόηε όρη. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθό λα κελ πεξηνξίδεηαη ε κάζεζε ζε θνηλσληθή 

θαη εζηθή ζην δεκνηηθό˙ αιιά αλ θάηη ηέηνην απνθαζηζηεί λα γίλεη ζην πιαίζην ηεο EDC/HRE – κε ηηο 

ππνθείκελεο αξρέο ησλ δηεζλώλ λνκηθώλ νξγάλσλ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα –ηόηε νη ζηόρνη πνπ 

ηέζεθαλ ζα επεθηαζνύλ. Ζ εκπεηξία πνπ απνθηάηαη από ηελ αλάιεςε επζύλεο βνεζάεη ην άηνκν λα 

θαηαλνήζεη θαιύηεξα ηνλ εαπηό ηνπ σο πνιίηε. Δπηπιένλ, απηή ε εκπεηξία δελ νδεγεί απιά ζε 

πεξηζζόηεξε ππεπζπλόηεηα, αιιά επίζεο ζε κηα απηνκαηνπνηεκέλε αλάιεςε επζύλεο. 

πσο αλαθέξεηαη ζην ηξαγνύδη ηνπ John Denver: “Δγώ είκαη  ν ππεύζπλνο, εγώ ην έθαλα κε απηό ηνλ 

ηξόπν”, νη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα βηώλνπλ ηελ αλάιεςε επζύλεο. Πξέπεη λα παίξλνπλ απνθάζεηο 

θαη λα είλαη ππεύζπλνη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ απνθάζεσλ ηνπο. Μαζαίλνληαο γηα ηε δεκνθξαηία θαη 

δώληαο δεκνθξαηηθά ζην ζρνιείν ζεκαίλεη όηη ην ζρνιείν είλαη έλαο ρώξνο πνπ πξνεηνηκάδεη γηα ηε δσή, 

αιιά επίζεο ν ρώξνο όπνπ δνύκε καδί θαη απνθαζίδνπκε καδί. Δίλαη θαλεξή ε αλαγθαηόηεηα θαηαλνκήο 

ξόισλ θαη ύπαξμεο λόκσλ θαη θαλόλσλ. κσο, ζηα πεξηζζόηεξα ζρνιεία ε δπλαηόηεηα παξνρήο 

πεξηζζόηεξνπ “ρώξνπ” ζηνπο καζεηέο θαη ε αλάζεζε επζπλώλ δελ εθαξκόδεηαη. Δθπαηδεπηηθνί θαη 

δηεπζπληέο κπνξνύλ εύθνια λα αιιάμνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε κέζα ζην ππάξρνλ πιαίζην θαλόλσλ θαη 

λόκσλ. 

Ο ζθνπόο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε είλαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε ηξεηο 

ηνκείο. Απηή ε ελόηεηα έρεη ην αθόινπζν πξνθίι ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλόηεηεο: 
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Ηθαλόηεηα γηα … 

… πνιηηηθή αλάιπζε θαη 

άζθεζε θξηηηθήο 

… ρξήζε κεζόδσλ 

 

…ιήςε πνιηηηθώλ απνθάζεσλ 

θαη δξάζε 

** ** *** 

 

Δξγαιεηνζήθε 

Σ’ απηή ηελ ελόηεηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα παξαθάησ εξγαιεία. Ο εθπαηδεπηηθόο απνθαζίδεη 

αλ κεξηθνί ή όινη νη καζεηέο ρξεηάδνληαη πξνεηνηκαζία γηα λα δνπιέςνπλ κε ηα εξγαιεία. 

Υ Έξεπλα ζε βηβιηνζήθεο 

Υ Έξεπλα ζην δηαδίθηπν 

Υ Γηεμαγσγή ζπλεληεύμεσλ θαη εξεπλώλ 

Ο Δξκελεία εηθόλσλ 

Ο Ννεηηθνί ράξηεο 

Ο Γεκηνπξγία αθηζώλ 

Ο Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ 

Υ ρεδηαζκό/δηεμαγσγή παξνπζηάζεσλ 

Υ Πξνεηνηκαζία δηαθαλεηώλ ή πξνβνιήο PowerPoint 

Υ πγγξαθή άξζξσλ ζε εθεκεξίδα 

Ο Παξαζηάζεηο 

Υ Γηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ 
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ΔΝΟΣΗΣΑ 7: Τπεπζπλόηεηα 
Γίλνκαη νηθνιόγνο... ην ζρνιείν κνπ ζπκκεηέρεη! 

Πώο νη αμίεο ησλ καζεηώλ αληαλαθινύλ ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα; 

 

Σίηινο 

καζ/ηνο 
Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Τιηθά 

 

Μέζνδνη 

 

Μάζεκα 1: 

 

Τπεπζπλό-

ηεηα  

 

 

 

 

Οη καζεηέο ζθέθηνληαη ηελ 

ππεπζπλόηεηα σο έλαλ όξν ν 

νπνίνο ζπλδέεηαη κε 

αλζξώπνπο, αληηθείκελα ή 

θαζήθνληα. 

 

 

 

Οη καζεηέο ζπιιέγνπλ 

θαη αλαιύνπλ 

εθεκεξίδεο θαη 

πεξηνδηθά άιισλ 

θνηλνηήησλ. 

Γεκηνπξγνύλ κηα αθίζα 

όπνπ θαηαγξάθνπλ ηα 

απνηειέζκαηα. 

Φπιιάδην. 

 

 

 

 

 

 

 

Οκαδηθή 

εξγαζία 

 

 

 

 

 

. 

Μάζεκα 2: 

 

Σν ζρνιείν 

είλαη δσή: 

δνύκε 

νηθνινγηθά; 

Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη 

όηη ην ζρνιείν δελ είλαη κόλν 

ρώξνο κάζεζεο αιιά θαη 

δσήο. Αλαιακβάλνπλ 

(νηθνινγηθή) επζύλε γηα απηό 

ηνλ “δσηηθό ρώξν”. 

Αλαπηύζζνληαη θαη 

ζρεδηάδνληαη δξάζεηο 

νηθνινγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. 

 

 

Φπιιάδην. 

 

 

 

 

 

Οκαδηθέο 

παξνπζηά-

ζεηο, 

ζπδήηεζε ζε 

νινκέιεηα. 

 

Μάζεκα 3: 

 

Πώο ζα 

γίλσ 

ππεύζπλνο; 

 

 

 

Οη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ηελ 

εθαξκνγή αηνκηθώλ 

βεκάησλ. Θέκαηα όπσο ε 

θαιή δηαρείξηζε ρξόλνπ, ν 

ζπκβηβαζκόο ζηελ νκάδα θαη 

ε γεληθή επειημία πξέπεη λα 

απνηεινύλ ηνπο βαζηθνύο 

ζηόρνπο ησλ καζεηώλ. 

Οη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνύλ ην ρξόλν 

πνπ ηνπο δίλεηαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ 

πξνγξακκκαηηζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

 

Αηνκηθή 

εξγαζία 

βαζηζκέλε 

ζην 

πξόγξακκα 

δξάζεο. 

 

 

Πξαθηηθή 

εθαξκνγή. 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 4: 

 

Πώο ην 

θάλνπκε – 

πνην είλαη 

ην ζρέδην; 

 

 

 

 

ε απηή ηελ ελόηεηα, νη 

καζεηέο εμεηάδνπλ 

ελαιιαθηηθέο πξννπηηθέο 

πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπλ ηί ζεκαίλεη 

αλάιεςε επζύλεο ζε άιιεο 

ζέζεηο. Απηό ην βήκα βνεζά 

ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε 

ηεο δεκνθξαηηθήο 

ζπκκεηνρηθόηεηαο. 

Οη καζεηέο κεηαθέξνπλ 

ηηο εκπεηξίεο πνπ 

απέθηεζαλ δνπιεύνληαο 

ζε κηθξέο νκάδεο, ζε 

άιιεο πεξηπηώζεηο. 

 

 

 

 

 

Φπιιάδην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πδήηεζε ζε 

νινκέιεηα, 

νκαδηθή 

εξγαζία. 
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Μάζεκα 1 
Τπεπζπλόηεηα 
Οη καζεηέο ζπδεηνύλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ππεπζπλόηεηαο 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

Οη καζεηέο ζθέθηνληαη ηελ ππεπζπλόηεηα σο έλαλ όξν ν νπνίνο 

ζπλδέεηαη κε αλζξώπνπο, αληηθείκελα ή θαζήθνληα. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Οη καζεηέο ζπιιέγνπλ θαη αλαιύνπλ εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ησλ 

θνηλνηήησλ ηνπο. Γεκηνπξγνύλ κηα αθίζα όπνπ θαηαγξάθνπλ ηα 

απνηειέζκαηα. 

Τιηθά Φπιιάδην. 

Μέζνδνη Οκαδηθή εξγαζία. 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Ζ ππεπζπλόηεηα είλαη κηα έλλνηα πνπ νη ξίδεο ηεο βξίζθνληαη ζε πνιηηηθά θείκελα ηνπ 18νπ θαη 19νπ 

αηώλα, όηαλ ην θύξην κέιεκα ήηαλ ε ππεύζπλε δξάζε θαη ε εθπξνζώπεζε ζηε δηαθπβέξλεζε. Ζ 

θηινζνθία ηνπ 20
νπ

 αηώλα έδσζε έκθαζε ζην ζέκα ηεο ειεύζεξεο βνύιεζεο: ήηαλ ην άηνκν ππεύζπλν 

γηα ηηο πξάμεηο ή γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ; Ζ ζπδήηεζε επηθεληξσλόηαλ ζην άηνκν. 

Χο απνηέιεζκα, ζήκεξα είλαη δύζθνιν λα θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηεο ζπιινγηθήο επζύλεο, ε νπνία 

απνηειεί θιέγνλ ζέκα ζηε ζύγρξνλε πνιηηηθή. Απηό ζπκβαίλεη επίζεο δηόηη πνιιά ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ επζύλε – δεηήκαηα ακνηβαίαο ινγνδνζίαο, νξηζκόο ηεο ζθαίξαο επζύλεο ελόο αηόκνπ, ή ε θξίζε 

ελόο αηόκνπ σο αξκόδηνπ γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ξόιν, γηα παξάδεηγκα – ζα πξέπεη επίζεο λα 

ιακβάλνληαη ππόςε. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Οη καζεηέο θάζνληαη ζηηο θαξέθιεο ηνπο, ζε θύθιν. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ηνπνζεηεί ζηε κέζε ηνπ θύθινπ 

πίλαθα ζεκηλαξίνπ ή έλα κεγάιν ραξηί κε ηίηιν “Αλαιακβάλνπκε ηελ επζύλε γηα …”. Γύξσ από απηό, 

ηνπνζεηεί θσηνγξαθίεο από πεξηνδηθά πνπ κπνξεί λα δείρλνπλ ηα εμήο: 

– θαηνηθίδην δών 1˙ 

– θαηνηθίδην δών 2˙ 

– θαηνηθίδην δών 3˙ 

– νκάδεο αλζξώπσλ˙ 

– έλα πξόζσπν˙ 

– έλα παηδί˙ 

– κηα ιίκλε/έλα πνηάκη˙ 

– θαγεηό˙ 

– έπηπια˙ 

– κηα θαξδηά˙ 
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– ζθνππίδηα. 

Καηόπηλ, ν/ε εθπαηδεπηηθόο ηνπνζεηεί ηπραία θάξηεο κε ιέμεηο ζην δάπεδν. ηηο θάξηεο είλαη γξακκέλα ηα 

νλόκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο εηθόλεο. 

 

Αθνύ νη καζεηέο θνηηάμνπλ ηηο εηθόλεο, ν/ε εθπαηδεπηηθόο ηνπο δεηά λα ηηο ζπλδπάζνπλ κε ηηο θάξηεο. 

Μεηά από απηό, ν/ε εθπαηδεπηηθόο ηνπο δεηά λα ζθεθηνύλ ην παξαθάησ πξόβιεκα: 

– Ση ζεκαίλεη αλαιακβάλσ επζύλε θάπνηνπ αλζξώπνπ ή θάπνηνπ πξάγκαηνο; 

– θεθηείηε κηα δύζθνιε θαηάζηαζε. Πνηα ήηαλ ε δπζθνιία; Ση ζαο άξεζε ζε απηό; 

Δίλαη ζεκαληηθό λα ζπδεηεζεί πξώηα ην ζέκα, θαη κεηά λα δηακνξθσζνύλ από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό ηα 

δεπγάξηα ηα νπνία ζα ζπλεξγαζηνύλ. Γηαθνξεηηθά, ε πξνζνρή ησλ καζεηώλ ζα επηθεληξσζεί ζην 

ζρεκαηηζκό ησλ δεπγαξηώλ θαη όρη ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Οη καζεηέο ζπδεηνύλ ζε δεπγάξηα ην πξόβιεκα γηα ιίγα ιεπηά θαη κεηά παξνπζηάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο 

ζηελ ηάμε. Γελ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία όινη νη καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηε γλώκε ηνπο. Μπνξνύλ, όκσο, λα 

αθνπζηνύλ νη πεξηζζόηεξνη θαη λα δνζεί πξνζνρή ώζηε λα κε κηινύλ πάληα νη ίδηνη καζεηέο. 

Μεηά από ζύληνκε ζπδήηεζε, αλαηίζεηαη ζηνπο καζεηέο λα ζθεθηνύλ δηάθνξα επαγγέικαηα θαη πώο 

κπνξεί λα νξγαλσζεί ε αλάιεςε επζύλεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ή ζέζε: 

– αλάιεςε επζύλεο γηα ηνλ εαπηό καο˙ 

– αλάιεςε επζύλεο γηα άιινπο˙ 

– αλάιεςε επζύλεο γηα πξάγκαηα. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο αλαζέηεη ζε έλαλ καζεηή λα γξάςεη ηνλ θαηάινγν κε ηα επαγγέικαηα ή ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο ζηνλ πίλαθα. 

Καηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηεο δηδαθηηθήο ώξαο, νη καζεηέο πξέπεη λα παξάγνπλ έλα ζύληνκν θείκελν 

(ζηα ίδηα δεπγάξηα) θαη λα ην νινθιεξώζνπλ σο εξγαζία γηα ην ζπίηη. 

Δξγαζία: 

“Γηαιέμηε έλα επάγγεικα από ηνλ θαηάινγν. Ίζσο γλσξίδεηε θάπνηνλ πνπ αζθεί απηό ην επάγγεικα. Αλ 

ζέιεηε, κπνξείηε επίζεο λα επηιέμεηε έλα επάγγεικα πνπ δελ βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν. Γξάςηε έλα 

ζύληνκν θείκελν γηα απηό ην επάγγεικα θαη ηελ επζύλε πνπ έρεη ην άηνκν πνπ ην αζθεί: 

– Πεξηγξάςηε ην είδνο ηεο εξγαζίαο ηνπ αηόκνπ. 

– Γηα πνηνλ ή γηα ηη πξάγκα έρεη επζύλε; 

– Αλ ην άηνκν δελ αλαιακβάλεη ηηο επζύλεο ηνπ, ηη ζπλέπεηεο έρεη απηό γηα ηε ρώξα, ηελ νηθνγέλεηα, ην 

ζρνιείν ή ηελ θνηλόηεηα; 

– Πνηα είλαη ε δπζθνιία γηα ην άηνκν πνπ αζθεί απηό ην επάγγεικα; 

Σα θείκελα ζα θξεκαζηνύλ ζηελ ηάμε. Θα ήηαλ ρξήζηκν λα επηζπλαθζεί ζε θάζε θείκελν έλα ζρέδην ή κηα 

εηθόλα, έλα θνιάδ ή κηα θσηνγξαθία έηζη ώζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα „αθίζα‟. 
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Μάζεκα 2 
Σν ζρνιείν είλαη δσή: δνύκε νηθνινγηθά; 
Πόζν θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ είλαη ην ζρνιείν καο; 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη όηη ην ζρνιείν δελ είλαη κόλν ρώξνο 

κάζεζεο αιιά θαη δσήο. Αλαιακβάλνπλ (νηθνινγηθή) επζύλε γηα απηό 

ην “δσηηθό ρώξν”. 

Δξγαζίεο καζεηώλ Αλαπηύζζνληαη θαη ζρεδηάδνληαη δξάζεηο νηθνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Τιηθά Φπιιάδην. 

Μέζνδνη Οκαδηθέο παξνπζηάζεηο, ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ κάζεζε γηα ηελ νηθνινγία ζεκαίλεη νηθνινγηθή δηαβίσζε. Έηζη, ην ζρνιείν γίλεηαη ρώξνο ελεξγνύο 

δξάζεο ηνπ πνιίηε. Ζ ηδηόηεηα ηνπ ελεξγνύ πνιίηε καζαίλεηαη κέζα από ηελ πξάμε – πξέπεη λα 

δίλνληαη ζην άηνκν επθαηξίεο λα εμεξεπλήζεη ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε 

θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, θαη όρη λα καζαίλεη ζεσξεηηθά πώο λα ζθέθηεηαη θαη λα 

ζπκπεξηθέξεηαη. 

Ζ εθπαίδεπζε γηα ηελ ελεξγό ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε δελ είλαη κόλν απνξξόθεζε γλώζεσλ – ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε απνθπγή κεγαιύηεξεο θαηαζηξνθήο– αιιά 

πξαθηηθή θαηαλόεζε, δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο, θαη ζηάζεηο θαη αμίεο. 

Σν κέζν είλαη ην κήλπκα – νη καζεηέο κπνξνύλ λα κάζνπλ γηα ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή 

ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε από παξαδείγκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο θαη από ηνπο 

ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο είλαη νξγαλσκέλε ε ζρνιηθή δσή (νηθνινινγηθή), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ 

κπνξνύλ θαη κέζα από ηηο ηππηθέο δηδαθηηθέο κεζόδνπο. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

ην δεύηεξν κέξνο απηήο ηεο ελόηεηαο, κέιεκα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ είλαη λα πεξηνξίζεη ην ζέκα ζε 

ηνπηθό επίπεδν. Αξρηθά, πξέπεη λα δώζεη κηα ζύληνκε πεξίιεςε ηνπ πξνεγνύκελνπ καζήκαηνο. Πξέπεη 

λα γίλεη ζαθέο όηη ζε κηα θνηλόηεηα πνπ ιεηηνπξγεί νκαιά είλαη απαξαίηεηε ε θαηαλνκή ησλ επζπλώλ ζε 

πνιιά άηνκα. 

Σν ζρνιείν απνηειεί κηα θνηλόηεηα ζπκβίσζεο θαη κάζεζεο. Μπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο πόιηο ζηελ 

νπνία πξέπεη λα επηιύνληαη πξνβιήκαηα θνηλσληθά θαη νηθνινγηθά. Μεηαμύ άιισλ, ην ζρνιείν έρεη ην 

ξόιν ηνπ πξνηύπνπ γηα νηθνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη θαζνδήγεζε, θαη πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηνλ 

θαιύηεξν ηξόπν γηα λα γίλεη απηό. Τπάξρνπλ πνιύ πξαθηηθά δεηήκαηα γηα ηελ αλάιεςε επζύλεο. 

Αλαηίζεηαη ζηνπο καζεηέο λα ζθεθηνύλ ηνκείο ηεο ζρνιηθήο δσήο ζηνπο νπνίνπο κπνξνύλ λα βειηησζνύλ 

νη νηθνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύλ νη ίδηνη λα ζπκβάιινπλ. 

Ζ επόκελε εξγαζία γίλεηαη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ. ε θάζε νκάδα δίλεηαη έλαο όξνο γηα ηνλ νπνίν 

πξέπεη λα γξαθηνύλ εξσηήζεηο, όπσο νη παξαθάησ (ην παξάδεηγκα εδώ είλαη “ζθνππίδηα”): 

– Ση είδνπο ζθνππίδηα ππάξρνπλ ζην ζρνιείν; 

– Πνύ πεγαίλνπλ απηά ηα ζθνππίδηα; 

– Πνηνο είλαη ππεύζπλνο λα ηα καδεύεη; 

– Πώο κπνξνύλ λα ιηγνζηέςνπλ ηα ζθνππίδηα ζην ζρνιείν; 
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– Πώο κπνξώ εγώ ή ε ηάμε κνπ λα βνεζήζνπκε ζε απηό; 

Γηα απηή ηελ εξγαζία, ζα ππάξμεη πξόβιεςε ζην ρξνλνδηάγξακκα γηα έλα αθόκε κάζεκα ηελ επόκελε 

εβδνκάδα, γηα επηπιένλ έξεπλα θαη εξγαζία. Αλ ν/ε εθπαηδεπηηθόο επηζπκεί λα πεξηνξίζεη ηνλ ρξόλν, ζα 

πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηα κόλνο/ε ηνπ/ηεο. Οη καζεηέο δεκηνπξγνύλ κηα 

δηθή ηνπο ιίζηα ηελ νπνία αλαξηνύλ ζηνλ “νηθνινγηθό ηνίρν”. 

Λίζηα πηζαλώλ όξσλ γηα ηηο νκάδεο: 

– ζθνππίδηα˙ 

– κείσζε απνβιήησλ˙ 

– ελέξγεηα θαη ηζρύο˙ 

– λεξό˙ 

– κεηαθνξέο˙ 

– πγεία˙ 

– ζρνιηθνί ρώξνη˙ 

– βηνπνηθηιόηεηα˙ 

– θάλνληαο ηνλ θόζκν καο βηώζηκν˙ 

– γεληθά νηθνινγηθά κέηξα. 
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Μάζεκα 3 
Πώο κπνξώ λα γίλσ ππεύζπλν άηνκν; 
Οη καζεηέο θάλνπλ ηα πξώηα βήκαηα γηα λα γίλεη ην ζρνιείν ηνπο πην 

νηθνινγηθό 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

 

Οη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ηελ εθαξκνγή αηνκηθώλ βεκάησλ. Θέκαηα 

όπσο ε θαιή δηαρείξηζε ρξόλνπ, ν ζπκβηβαζκόο ζηελ νκάδα θαη ε 

γεληθή επειημία πξέπεη λα απνηεινύλ ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ησλ 

καζεηώλ. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ην ρξόλν πνπ ηνπο δίλεηαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Τιηθά Αηνκηθή εξγαζία βαζηζκέλε ζην πξόγξακκα δξάζεο. 

Μέζνδνη Πξαθηηθή εθαξκνγή. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Οη καζεηέο ζε νκάδεο παξνπζηάδνπλ ζύληνκα ηηο ιίζηεο ηνπο. Γηα πξώηε θνξά ζε απηό ην κάζεκα, ν/ε 

εθπαηδεπηηθόο ζα θαηεπζύλεη κηα ζπδήηεζε γηα ηα είδε επζύλεο θαη εμνπζίαο πνπ έρνπλ νη καζεηέο: 

– Ση κπνξνύκε λα αιιάμνπκε; 

– Ση δελ πξέπεη λα αιιάμεη; 

– Ση κνξθέο αληίζηαζεο κπνξεί λα ππάξμνπλ; 

Μεηά από απηή ηε ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα, πξέπεη λα ιεθζνύλ θάπνηεο απνθάζεηο: 

– Πνηα είλαη ηα πξώηα βήκαηα πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε; 

– Πόζν ρξόλν κπνξνύκε λα δηαζέζνπκε; 

– Θα δεκηνπξγήζνπκε κηα “νηθνινγηθή νκάδα”; 

– Θέινπκε λα επηθεληξσζνύκε ζε έλαλ ηνκέα (π.ρ. λεξό, ζθνππίδηα ή ειεθηξηζκόο) ή ζέινπκε λα 

αζρνιεζνύκε κε θαη λα πάξνπκε κέηξα γηα δηάθνξα νηθνινγηθά ζέκαηα; 

Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαιάβνπλ νη καζεηέο εξγαζίεο ηηο νπνίεο ζα κπνξνύλ λα πινπνηήζνπλ. Απηό 

ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο ή όηη ζα πξέπεη λα γίλεη κηα εθζηξαηεία 

επαηζζεηνπνίεζεο ζε όιν ην ζρνιείν. 

Τπό ηελ αξρεγία κηαο νκάδαο καζεηώλ (ε “νηθνινγηθή νκάδα”) ζα δηακνξθσζεί έλα πιάλν δξάζεο θαη ζα 

γίλεη θαηαλνκή εξγαζηώλ (ζε πίλαθα ζεκηλαξίνπ ή έλα κεγάιν θνκκάηη ραξηί). 

Αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο ηάμεο, ν/ε εθπαηδεπηηθόο ζα θαηεπζύλεη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

Δίλαη ζεκαληηθό ηα ζρέδηα λα ραξαθηεξίδνληαη από ξεαιηζκό ώζηε λα κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη 

κε ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο. Δίλαη πηζαλό λα ρξεηαζηνύλ επηπιένλ πόξνη ή ε ζπκβνιή εμσηεξηθώλ 

θνξέσλ. Απηέο είλαη απνθάζεηο πνπ ζα ιεθζνύλ από ηελ ηάμε. 

Αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο, ζα ζπκθσλεζνύλ κηθξέο βειηηώζεηο, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ην ζπζηεκαηηθό 

ζβήζηκν ησλ θώησλ, ν δηαρσξηζκόο νξγαληθώλ θαη κε νξγαληθώλ απνβιήησλ ζηελ απιή, θ.ιπ. 

Απηέο νη εξγαζίεο πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ πξηλ από ην επόκελν κάζεκα, είηε ζε αηνκηθό είηε ζε 

νκαδηθό επίπεδν. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη όηη ε ηεθκεξίσζε απηώλ ησλ δηαδηθαζηώλ κε εηθόλεο, δσγξαθηέο, 

θ.ιπ., δεκηνπξγεί θίλεηξα ζηνπο καζεηέο. 
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Μάζεκα 4 
Πώο ηα πήγακε - πνην είλαη ην ζρέδην; 
Οη καζεηέο ζηνράδνληαη πάλσ ζηηο δξάζεηο ηνπο θαη απνθαζίδνπλ πώο ζα 

ζπλερίζνπλ 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

 

ε απηή ηελ ελόηεηα, νη καζεηέο ελαιιάζζνπλ ηηο πξννπηηθέο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηη ζεκαίλεη αλάιεςε επζύλεο ζε άιιεο 

ζέζεηο. Απηό ην βήκα βνεζά ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο 

δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρηθόηεηαο. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Οη καζεηέο κεηαθέξνπλ ηηο εκπεηξίεο πνπ απέθηεζαλ δνπιεύνληαο ζε 

κηθξέο νκάδεο, ζε άιιεο πεξηπηώζεηο. 

Τιηθά Φπιιάδην. 

Μέζνδνη πδήηεζε ζε  νινκέιεηα, νκαδηθή εξγαζία. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Σν ηέηαξην κάζεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο αλαθεθαιαίσζε ηεο Δλόηεηαο 4, αιιά αλ ην θξίλεη 

ζθόπηκν ν/ε εθπαηδεπηηθόο κπνξεί ζε απηό ην ζηάδην λα μεθηλήζεη πξαθηηθή εξγαζία. πσο ήδε 

αλαθέξζεθε, ε πξαθηηθή εξγαζία κπνξεί λα γίλεη κε κηθξέο νκάδεο ή κε ην ζύλνιν ηεο ηάμεο, ή κπνξεί λα 

είλαη έλα project. 

Σν κάζεκα ζα αξρίζεη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ζην κάζεκα 1. Οη καζεηέο ζε θύθιν ζα αλαινγηζηνύλ ηη 

έκαζαλ ζηα πξνεγνύκελα καζήκαηα. 

Μπνξνύλ λα μεθηλήζνπλ παξνπζηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο: 

– Ση επηηεύρζεθε; 

– Ση δελ πήγε θαιά; 

– Ση άιιαμε ή βειηηώζεθε; 

– Ση ζεκαίλεη αλάιεςε επζύλεο ζε νηθνινγηθά project; 

– Δίκαη έηνηκνο λα αλαιάβσ ηελ επζύλε γηα θάηη πνπ “δελ είλαη δηθό κνπ ιάζνο”; 

– Πώο βιέπσ ηνλ εαπηό κνπ; 

– Ση κε απνγνήηεπζε; Ση κνπ έδσζε ραξά; 

Ζ εκπεηξία δείρλεη όηη νη καζεηέο κπνξνύλ λα ζθεθηνύλ πην απνηειεζκαηηθά γηα απηά πνπ πέηπραλ όηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ν “νηθνινγηθόο ηνίρνο”, ν νπνίνο δεκηνπξγήζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζε άιια 

καζήκαηα απηήο ηεο ελόηεηαο. 

Καηά ηε ζπδήηεζε ζα θαλεί ε ζπνπδαηόηεηα ηεο “αλάιεςεο επζύλεο” ζε κηα ιεηηνπξγηθή θνηλόηεηα. Οη 

επόκελεο εξσηήζεηο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ θίλεηξα γηα ζπδήηεζε: 

– Ση είδε θνηλνηήησλ ππάξρνπλ; 

– Πνηνο αλαιακβάλεη ηνλ θάζε ξόιν; 

– Πώο απηό ιεηηνπξγεί ζε έλα θξάηνο; 

– Ση γλσξίδνπκε γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο; 

– Ση θαηαιαβαίλεηε από ην παξαθάησ απόζπαζκα ηνπ John F. Kennedy: “Ρώηα όρη ηη κπνξεί λα θάλεη ε 

ρώξα ζνπ γηα ζέλα – αιιά ηη κπνξείο λα θάλεηο εζύ γηα ηε ρώξα ζνπ”; 
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Αλ θαη αξθεηέο θνξέο νη αλαινγίεο απνδεηθλύνληαη πξνβιεκαηηθέο, ίζσο ζε απηό ην επίπεδν λα έρεη 

ελδηαθέξνλ λα ελζαξξπλζνύλ νη καζεηέο λα ζθεθηνύλ πην πνιπζύλζεηα. Χζηόζν, δελ είλαη απαξαίηεην 

λα θαηαιήμνπλ ζε νξηζηηθά ζπκπεξάζκαηα. Σν ζεκαληηθό είλαη λα ζθεθηνύλ κε πην πεξίπινθνπο ηξόπνπο 

θαη απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη ζε επόκελεο ελόηεηεο. 

Οη καζεηέο (ζε κηθξέο νκάδεο) κπνξνύλ λα θαηαγξάςνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο: 

Αλαιακβάλνπκε επζύλεο, κνηξαδόκαζηε επζύλεο 

Παξάδεηγκα: νηθνινγία 

Σόπνο/θαηάζηαζε Ση είδνο επζύλεο έρεη ν θαζέλαο; 

Σάμε Δθπαηδεπηηθόο Μαζεηήο 

ρνιείν Γηεπζπληήο Δθπαηδεπηηθόο/καζεηήο 

Πνιηηεία Αξρεγόο θξάηνπο Πνιίηεο 

;   

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζθεθηνύλ ηη επζύλε αλαιακβάλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε. 

Μέζα ζην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα έρεη νξηζηεί, έλα κέινο ηεο νκάδαο ζα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ ζθέςεσλ όιεο ηεο νκάδαο. Καηά ηελ ηειηθή ζπδήηεζε, ν/ε εθπαηδεηηθόο πξέπεη λα βεβαησζεί όηη 

ππάξρεη παξαιιειηζκόο κεηαμύ ησλ εκπεηξηώλ ζηελ ηάμε θαη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηέγξαςαλ νη 

καζεηέο. Πξέπεη επίζεο λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί. 

Σειηθά, έλαο “θαθόο” (όηαλ θάζε καζεηήο ιέεη κηα πξόηαζε) κπνξεί λα δείμεη ηη έκαζαλ νη καζεηέο ζε απηή 

ηελ ελόηεηα, γηα παξάδεηγκα: 

“Eμήγεζε κε κηα θξάζε ηη ήηαλ πην ζεκαληηθό πξάγκα ζηελ ελόηεηα „αλάιεςε επζύλεο‟ ”. 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο κεξηθά ιεπηά γηα λα ζθεθζνύλ ηη ζέινπλ λα πνπλ, θαη 

ζα πξέπεη λα δηαηππώζνπλ ηελ άπνςή ηνπο αθόκα θαη αλ θάπνηνο άιινο έρεη πεη ην ίδην πξάγκα ή θάηη 

παξόκνην. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη επίζεο λα πάξεη κέξνο ζηελ άζθεζε. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο πξέπεη 

λα επραξηζηήζεη ηνπο καζεηέο γηα ηελ ελεξγεηηθή ηνπο ζπκκεηνρή αιιά δελ πξέπεη λα ζρνιηάζεη ηηο 

απόςεηο ηνπο. 



 

 



 

    

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 8 

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ 

Γηα ην δεκνηηθό 

 

Σα δηθαηώκαηά κνπ - ηα δηθαηώκαηά ζνπ 

 

 

 

 

8.1 Δπηζπκίεο θαη αλάγθεο: ηη είλαη ζεκαληηθό γηα κέλα; 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα δηαθξίλνπλ απηά πνπ ζέινπλ από απηά πνπ έρνπλ 

πξαγκαηηθά αλάγθε 

8.2 Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα: ηη ιέλε; 

Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κε ηα άξζξα ηεο Οηθνπκεληθήο 

Γηαθήξπμεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ 

8.3 Έξεπλα: ηη ζθέθηνληαη θαη ηη γλσξίδνπλ νη 

άλζξσπνη γύξσ καο  

Οη καζεηέο θάλνπλ κηα κηθξή έξεπλα γηα ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα 

8.4 Σα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα είλαη δσληαλά!  

Παξνπζηάδνπκε θαη ζπδεηάκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 
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Δλόηεηα 8: Βαζηθή έλλνηα - "Γηθαηώκαηα θαη ειεπζεξία" (γηα ην 
δεκνηηθό)  
Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθνύο: αλζξώπηλα δηθαηώκαηα: Ση είλαη 

ζεκαληηθό γηα κέλα; Γηα ζέλα; Γηα ηνπο άιινπο; 

Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα κπνξνύλ λα νξηζηνύλ σο ηα δηθαηώκαηα ηα νπνία είλαη ζύκθπηα κε ηελ 

αλζξώπηλε θύζε θαη ρσξίο απηά ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα επεκεξεί. 

Σα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη νη ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο κάο επηηξέπνπλ λα αλαπηπρζνύκε θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο αλζξώπηλεο ηδηόηεηέο καο, ηελ επθπΐα καο, ηα ηαιέληα θαη ηε ζπλείδεζή καο, θαη 

καο επηηξέπνπλ επίζεο λα ηθαλνπνηήζνπκε ηηο πλεπκαηηθέο θαη άιιεο αλάγθεο καο. Βαζίδνληαη ζηελ 

απμαλόκελε απαίηεζε ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο γηα κηα δσή ζηελ νπνία ε έκθπηε αμηνπξέπεηα θαη αμία 

θάζε αλζξώπηλνπ όληνο αληηκεησπίδεηαη κε ζεβαζκό θαη πξνζηαηεύεηαη. 

Απηή ε ελόηεηα παξέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ 

επηζπκνύλ λα εζηηάζνπλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε γλώζε γηα ηηο αμίεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

θαζώο επίζεο θαη ζηηο έλλνηεο ηεο ακνηβαηόηεηαο θαη ηεο νηθνπκεληθόηεηαο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Δίλαη κόλν κηα αθεηεξία, πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί από πεξαηηέξσ έξεπλα 

θαη κειέηε θαη/ή ρξεζηκνπνηώληαο εζληθά εγρεηξίδηα θαη νπηηθν-αθνπζηηθό πιηθό. Μπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ελεξγνπνηήζεη κηα ζπλερηδόκελε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο θαη αλάπηπμεο ζε όια 

ηα επίπεδα ηεο δηδαζθαιίαο γηα πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο ηνπ θόζκνπ. 

Ζ Γεθαεηία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα (1995-2004) όξηζε 

ηελ εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα σο “εμάζθεζε, δηάδνζε, πξνζπάζεηεο πιεξνθόξεζεο κε 

ζηόρν ηε δόκεζε κηα νηθνπκεληθήο θνπιηνύξαο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κέζσ ηεο κεηάδνζεο γλώζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ θαη ηε δηακόξθσζε ζηάζεσλ πνπ απνζθνπνύλ: 

(α) ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ζεβαζκνύ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ βαζηθώλ ειεπζεξηώλ˙ 

(β) ηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ θαη ηεο αίζζεζεο αμηνπξέπεηαο˙ 

(γ) ηελ πξνώζεζε ηεο θαηαλόεζεο, αλεθηηθόηεηαο, ηζόηεηαο ησλ θύισλ θαη ηεο θηιίαο αλάκεζα ζε έζλε, 

απηόρζνλεο πιεζπζκνύο θαη θπιεηηθέο, εζληθέο, εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη γισζζηθέο νκάδεο˙ 

(δ) ηελ ελεξγνπνίεζε όισλ ησλ αηόκσλ λα ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζε κηα ειεύζεξε θνηλσλία˙ 

(ε) Σελ πξνώζεζε ησλ δξάζεσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Δηξήλεο. (Πξνζαξκνζκέλν 

από ην ρέδην Γξάζεο ηεο Γεθαεηίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα 

Γηθαηώκαηα (1995-2004),παξάγξαθνο 2.) 

Απηή ε δηαδηθαζία ζα εμαξηεζεί από ηα ηνπηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο, 

θαη από ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζέηνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο. Χζηόζν, ην 

βαζηθό πξόζσπν γηα λέεο πξσηνβνπιίεο είλαη ν εθπαηδεπηηθόο θαη θαηά ζπλέπεηα έρεη ηελ επζύλε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο πξνώζεζεο ησλ αξρώλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ ηάμε. κσο, απιά ε 

δηδαζθαιία γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα δελ είλαη αξθεηή. Απηέο νη αμίεο πξέπεη λα δηαπεξλνύλ ηελ ηάμε 

παξάιιεια κε εθείλεο ηεο ιήςεο δεκνθξαηηθώλ απνθάζεσλ θαη ηεο δξάζεο. Οη καζεηέο δελ πξέπεη 

απιά λα κάζνπλ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, αιιά λα κάζνπλ κέζα από απηά. 

Σν γεγνλόο όηη ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ
3
 έρεη ζρεδόλ παγθόζκηα 

εγθπξόηεηα θαη εθαξκνγή είλαη ζεκαληηθό γηα ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο. Δξγαδόκελνη κε θαλόλεο επξέσο 

δηαδεδνκέλνπο γηα πνιιά ρξόληα, νη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη όηη πξνσζνύλ έλα ζύζηεκα θαλνληζκώλ, 

απνδεθηό από ηε δηεζλή θνηλόηεηα. Σα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα δηαθέξνπλ πνιύ κεηαμύ ηνπο. ηαλ, 

                                                      
3. Τηνζεηήζεθε από ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1948. 
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όκσο, νη εθπαηδεπηηθνί δηδάζθνπλ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ζέβνληαη νη ίδηνη ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα ζηελ ηάμε θαη ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ.  

Απηό ζεκαίλεη όηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη ππνθξηζία. Ζ ππνθξηζία αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν δηδαζθαιίαο, 

όπσο γηα παξάδεηγκα: «ήκεξα ζα κηιήζνπκε γηα ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο – ζθάζηε ζηελ πίζσ 

ζεηξά!”. Έηζη, νη καζεηέο ζα κάζνπλ πνιιά γηα ηελ εμνπζία, θαη πνιύ ιηγόηεξα γηα ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα θαη ηνλ ζεβαζκό πξνο ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα, πνπ απνηεινύλ ηνλ ππξήλα ησλ 

ειεπζεξηώλ ηνπ αηόκνπ . Δπεηδή νη καζεηέο επεξεάδνληαη από ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο δελ έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε. Γηα παξάδεηγκα, ιόγσ ηεο 

επηζπκίαο ηνπο λα ηθαλνπνηήζνπλ, νη καζεηέο κπνξεί λα ζειήζνπλ λα θαζξεπηίζνπλ ηηο πξνζσπηθέο 

απόςεηο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ, ρσξίο λα ην πνιπζθεθηνύλ. Απηό κπνξεί λα είλαη αηηία, ζηελ αξρή 

ηνπιάρηζηνλ, λα κελ εθθξάδνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο. Δπηπιένλ, ε ππνθξηζία ζέηεη εύινγα εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ην πώο ζα πξνζηαηεπζεί θαη ζα πξνσζεζεί ε αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα ηόζν ησλ δαζθάισλ 

όζν θαη ησλ καζεηώλ κέζα ζηελ ηάμε, θαζώο επίζεο θαη ζην ζρνιείν θαη ζηελ θνηλσλία γεληθόηεξα. Δηζη, 

νη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα δηεξεπλήζνπλ ηξόπνπο θαη κέζα γηα ηε ζπκκεηνρή άιισλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ ηη ζα θάλνπλ, πώο ζα ην θάλνπλ, θαη γηαηί˙ απηό ζπλεπάγεηαη ηελ εκπινθή 

όρη κόλν ησλ καζεηώλ, ησλ δηεπζπληώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ αξρώλ, θαη ησλ γνλέσλ, αιιά επίζεο, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη κειώλ ηεο θνηλόηεηαο ζηελ νπνία δνπλ θαη εξγάδνληαη. 

ηόρνο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε είλαη ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ζε ηξεηο 

ηνκείο. Απηή ε ελόηεηα έρεη ην αθόινπζν πξνθίι ζε ζρέζε κε ηηο ηθαλόηεηεο: 

 

Ηθαλόηεηα γηα … 

… πνιηηηθή αλάιπζε θαη 

άζθεζε θξηηηθήο 

… ρξήζε κεζόδσλ 

 

…ιήςε πνιηηηθώλ απνθάζεσλ 

θαη δξάζε 

** *** * 

 

Δξγαιεηνζήθε 

Σ’ απηή ηελ ελόηεηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα παξαθάησ εξγαιεία. Ο εθπαηδεπηηθόο απνθαζίδεη 

αλ κεξηθνί ή όινη νη καζεηέο ρξεηάδνληαη πξνεηνηκαζία γηα λα δνπιέςνπλ κε ηα εξγαιεία. 

Ο Έξεπλα ζε βηβιηνζήθεο 

Ο Έξεπλα ζην δηαδίθηπν 

Υ Γηεμαγσγή ζπλεληεύμεσλ θαη εξεπλώλ 

Υ Δξκελεία εηθόλσλ 

Ο Ννεηηθνί ράξηεο 

Ο Γεκηνπξγία αθηζώλ 

Ο Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ 

Υ ρεδηαζκό/δηεμαγσγή παξνπζηάζεσλ 

Υ Πξνεηνηκαζία δηαθαλεηώλ ή πξνβνιήο PowerPoint 

Υ πγγξαθή άξζξσλ ζε εθεκεξίδα 

Ο Παξαζηάζεηο 

Υ Γηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ 
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ΔΝΟΣΗΣΑ 8: Γηθαηώκαηα θαη ειεπζεξία 
Σα δηθαηώκαηά κνπ - ηα δηθαηώκαηά ζνπ;  

Αλζξώπηλα δηαθηώκαηα: ηη είλαη ζεκαληηθό γηα κέλα; Γηα ζέλα; Γηα ηνπο άιινπο; 
 
Σίηινο 

καζ/ηνο 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Τιηθά 

 

Μέζνδνη 

 

Μάζεκα 1: 
 

Δπηζπκίεο 

θαη αλάγθεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ 

όηη νη πξνζσπηθέο 

ηνπο επηζπκίεο – 

πξάγκαηα θαη ηδέεο 

πνπ ζα ήζειαλ λα 

έρνπλ θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ– 

είλαη ην ίδην ζεκαληηθά 

κε ηα πξάγκαηα πνπ 

ρξεηάδνληαη όινη νη 

άλζξσπνη γηα λα δνπλ 

κηα αμηνπξεπή δσή. 

Οη καζεηέο ζπιιέγνπλ 

εηθόλεο πνπ 

αλαπαξηζηνύλ ηηο 

επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο 

ηνπο θαη ζπδεηνύλ 

ζρεηηθά. 

 

 

 

 

 

 

θνηλί, 

καληαιάθηα,θξεκά-

ζηξεο, απνθόκκαηα 

(εηθόλεο) από 

πεξηνδηθά, θπιιάδην. 

 

 

 

 

 

 

 

Οκαδηθή 

εξγαζία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 2: 

 

Αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα: 

ηη ιέλε; 

 

 

 

 

 

 

πζρεηίδνληαο ηηο δηθέο 

ηνπο αλάγθεο κε άξζξα 

από ηελ Οηθνπκεληθή 

Γηαθήξπμε γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ 

Αλζξώπνπ, νη καζεηέο 

αλαγλσξίδνπλ όηη ε 

Γηαθήξπμε έρεη 

επζπγξακκηζηεί κε ηηο 

αλάγθεο ησλ 

αλζξώπσλ. 

Οη καζεηέο αλαηξέρνπλ 

ζην κάζεκα 1 

ρξεζηκνπνηώληαο κηα 

ιίζηα ή επηιεγκέλα 

άξζξα από ηελ 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε 

γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ 

Αλζξώπνπ. 

 

 

 

Φπιιάδην 

(απινπνηεκέλε 

έθδνζε ηεο 

Οηθνπκεληθήο 

Γηαθήξπμεο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ 

Αλζξώπνπ), ιίζηα 

αλαγθώλ από ην 

κάζεκα 1. 

 

 

Οκαδηθή 

εξγαζία, 

έξεπλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 3: 

 

Έξεπλα: ηη 

ζθέθηνληαη 

θαη ηη 

γλσξίδνπλ 

νη 

άλζξσπνη 

γύξσ καο  

 

 

 

 

Οη καζεηέο δηεπξύλνπλ 

ηελ εκπεηξία ηνπο 

παίξλνληαο ζπλέληεπμε 

από ελήιηθεο γηα ηε 

ζηάζε απέλαληη ζηα 

θαη ηε γλώζε ηνπο γηα 

ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα. 

Παξαηεξνύλ πόζν 

δηαθνξεηηθά κπνξνύλ 

λα αμηνινγεζνύλ ηα 

αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα. 

Οη καζεηέο εηνηκάδνπλ 

κηα έξεπλα θαη 

εμαζθνύληαη κέζα ζηελ 

ηάμε. Ζ έξεπλα κπνξεί 

λα δνζεί σο εξγαζία γηα 

ην ζπίηη γηα ηελ επόκελε 

εβδνκάδα. 

 

 

 

 

 

 

Φπιιάδηα, ραξηί, 

κνιύβηα θαη ζηπιό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έξεπλεο ζε 

νκάδεο. 
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Μάζεκα 4: 

 

Σα 

Αλζξώπηλα 

Γηθαηώκαηα 

είλαη  

δσληαλά! 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο 

παξνπζηάδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο θαη 

ζπλεηδεηνπνηνύλ πόζν 

δηαθνξεηηθά 

αμηνινγνύληαη ηα 

αηνκηθά αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα. 

ηνράδνληαη πάλσ ζηηο 

δηθέο ηνπο καζεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο 

κεηαβηβάδνληαο έηζη 

γλώζε θαη ηθαλόηεηεο. 

Οη καζεηέο 

παξνπζηάδνπλ θαη 

ζπδεηνύλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλάο ηνπο. 

Αλαζηνράδνληαη ηελ όιε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 

 

 

 

 

 

Υαξηί A4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκαδηθή 

ζπδήηεζε, 

ζπδήηεζε 

ζε 

νινκέιεηα. 
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Μάζεκα 1 
Δπηζπκίεο θαη αλάγθεο: ηη είλαη ζεκαληηθό γηα κέλα; 
Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα δηαθξίλνπλ απηά πνπ ζέινπλ απν απηά πνπ έρνπλ 

πξαγκαηηθά αλάγθε 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ όηη νη πξνζσπηθέο ηνπο επηζπκίεο – πξάγκαηα 

θαη ηδέεο πνπ ζα ήζειαλ λα έρνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ– είλαη ην 

ίδην ζεκαληηθά κε ηα πξάγκαηα πνπ ρξεηάδνληαη όινη νη άλζξσπνη γηα 

λα δνπλ κηα αμηνπξεπή δσή. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Οη καζεηέο ζπιιέγνπλ εηθόλεο πνπ αλαπαξηζηνύλ ηηο επηζπκίεο θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπο θαη ζπδεηνύλ ζρεηηθά κε απηέο. 

Τιηθά 

 

θνηλί, καληαιάθηα, θξεκάζηξεο, απνθόκκαηα (εηθόλεο) από 

πεξηνδηθά, θπιιάδην. 

Μέζνδνη Οκαδηθή εξγαζία. 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

 

Σα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα έρνπλ εζηθή θαη λνκηθή θύζε. Αλ θαη σο νιόηεηα ζεσξνύληαη αδηαίξεηα, 

είλαη ζαθέο όηη γηα θάζε άηνκν είλαη δηαθνξεηηθά απηά πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηε δσή ηνπ. Δπηπιένλ 

είλαη ζεκαληηθό λα γίλεη θαηαλνεηό – εηδηθά ζηνπο έθεβνπο – όηη δελ είλαη όιεο νη αλάγθεο βαζηθέο 

νύηε αλαγλσξίδνληαη σο δηθαηώκαηα θαηά ηα δηεζλή πξόηππα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ζ 

δηάθξηζε αλάκεζα ζε επηζπκίεο θαη αλάγθεο, ν ζεβαζκόο πξνο ηνλ ηξόπν πνπ νη άλζξσπνη 

αμηνινγνύλ θάπνηα δηθαηώκαηα έλαληη θάπνησλ άιισλ, θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ε απνδνρή ηεο 

ζπνπδαηόηεηαο ηνπ ζπλεθηηθνύ πιαηζίνπ ησλ δηεζλώλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, είλαη κηα 

καθξνπξόζεζκε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αλ θαη δε γίλεηαη αλαθνξά ζε απηό ην κάζεκα ζηε λνκηθή 

πιεπξά ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη γηα ηηο δεζκεπηηθέο 

λνκηθέο ζπλζήθεο – ηηο νπνίεο νη θπβεξλήζεηο ππνγξάθνπλ θαη δεζκεύνληαη λα ηεξνύλ – νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζην θαλνληζηηθό πιαίζην ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ. 

ηελ Δπξώπε, ην θύξην λνκηθά δεζκεπηηθό θείκελν γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα είλαη ε ύκβαζε γηα 

ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ησλ Θεκειησδώλ Διεπζεξηώλ (Δπξσπατθή 

ύκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ).
4
 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Ζ αίζνπζα πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κπνξνύλ νη καζεηέο λα ζρεκαηίδνπλ 

νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ή έμη αηόκσλ. ια ηα απαξαίηεηα πιηθά πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε 

μερσξηζηό ζξαλίν, από όπνπ νη καζεηέο ζα πάξνπλ όηη ρξεηάδνλαη θαη ζα ην επηζηξέςνπλ κε ηε ιήμε ηνπ 

καζήκαηνο. Ζ θπξηόηεηα είλαη βαζηθόο παξάγνληαο ζηελ EDC/HRE, θαη εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο πξέπεη 

λα αληηκεησπίδνπλ ηελ ηάμε σο έλα δσηηθό ρώξν γηα ηνλ νπνίν ελδηαθέξνληαη. Πξέπεη λα ππάξρνπλ όζν 

ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα απνθόκκαηα από πεξηνδηθά (δεθάδεο, ή θαη εθαηνληάδεο θσηνγξαθίεο) 

θνιιεκέλεο ζηνπο ηνίρνπο ηεο ηάμεο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ζπγθεληξώλεη ηνπο καζεηέο κπξνζηά από ηνλ “ηνίρν εηθόλσλ” θαη ζπδεηνύλ: 

– Πνηεο ήηαλ νη εκπεηξίεο ζαο θαηά ηε ζπιινγή ησλ θσηνγξαθηώλ; 

– Τπήξμε θάηη πνπ ζαο εμέπιεμε; Αλ λαη, ηη; 

                                                      
4. ETS Αξ. 5, άλνημε γηα ππνγξαθή ζηηο 4 Nνεκβξίνπ 1950 θαη ηέζεθε ζε ηζρύ ζηηο 3 επηεκβξίνπ 1953. 
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Μεηά ηελ νιηγόιεπηε εηζαγσγηθή ζπδήηεζε, ν/ε εθπαηδεπηηθόο αλαζέηεη ζε δύν καζεηέο λα θξαηνύλ ην 

ζρνηλί (πεξίπνπ 4 κέηξσλ κήθνο) θαη 12 καληαιάθηα. ηε ζπλέρεηα ν/ε εθπαηδεπηηθόο παίξλεη δύν θάξηεο 

πνπ γξάθνπλ“ΔΠΗΘΤΜΗΔ” θαη “ΑΝΑΓΚΔ”. Σηο θξεκά ζηα δύν άθξα ηνπ ζρνηληνύ θαη δεηά από ηνπο 

καζεηέο λα ζθεθηνύλ πνηεο θσηνγξαθίεο ζα επέιεγαλ λα βάινπλ ζηηο “ΔΠΗΘΤΜΗΔ” θαη πνηεο ζηηο “ 

ΑΝΑΓΚΔ ”. ηαλ όινη ζα έρνπλ ζθεθηεί, ν εθπαηδεπηηθόο δεηά από δύν καζεηέο λα εμεγήζνπλ γηαηί 

έθαλαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο. Καηόπηλ, ν/ε εθπαηδεπηηθόο ζα επηρεηξήζεη λα απνζαθελίζεη κε 

ζπδήηεζε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο, πξνζέρνληαο λα κελ δώζεη νξηζκό, αιιά 

ζπγθεληώλνληαο θαη βάδνληαο ζε ζεηξά ηηο εμεγήζεηο ησλ καζεηώλ.  

 

ε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ή έμη, νη καζεηέο πξέπεη λα επηιέμνπλ 10 θσγξαθίεο, πέληε γηα ηελ θαηεγνξία “ 

ΔΠΗΘΤΜΗΔ ” θαη πέληε γηα ηηο “ ΑΝΑΓΚΔ ”. Απηή ε άζθεζε δίλεηαη ζε θάζε νκάδα γξαπηώο (είηε κε 

θσηνηππίεο από ην θπιιάδην είηε ζηνλ πίλαθα). 

Δξγαζία θαη παξνπζίαζε: 

– Χο νκάδα, νη καζεηέο πξέπεη λα επηιέμνπλ 10 θσηνγξαθίεο. Πέληε από απηέο ζα πάλε ζηελ θαηεγνξία 

ησλ “ΔΠΗΘΤΜΗΧΝ” θαη πέληε ζηελ θαηεγνξία ησλ “ΑΝΑΓΚΧΝ” (αλ δπν νη πεξηζζόηεξεο νκάδεο ζέινπλ 

ηελ ίδηα θσγξαθία, πξέπεη λα βξεζεί κηα ιύζε). 

– Οη νκάδεο πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο θαη λα απαληήζνπλ ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

– Γηαηί απηό είλαη ζεκαληηθό γηα ηε δσή κνπ; 

– Ση ζα γηλόηαλ αλ δελ ην είρα απηό; 

– Ση ζα ήζεια λα έρσ ή λα πεηύρσ αξγόηεξα ζηε δσή; 

– Ση ζεκαίλεη απηό γηα κέλα σο αγόξη/θνξίηζη; 

– Οη 10 επηιεγκέλεο θσηνγξαθίεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηε ζπλέρεηα κε ζεηξά ζπνπδαηόηεηαο ηελ 

νπνία ζα πξέπεη νη καζεηέο λα εμεγήζνπλ. Θα πξέπεη ε ιύζε λα ηθαλνπνηεί όια ηα κέιε ηεο νκάδαο. 

– Γύν κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη λα θξαηάλε ην ζρνηλί, θαη έλα άιιν λα εμεγεί ηελ θάζε επηινγή. Σέινο, νη 

καζεηέο ζα πξέπεη λα εμεγήζνπλ κε δηθά ηνπο ιόγηα ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο επηζπκίεο θαη ηηο 

αλάγθεο. Μπνξνύλ λα βξνπλ από έλαλ “νξηζκό”; 

Σν ζθνηλί ζα θξεκαζηεί ζηνλ ηνίρν (ή νπνπδήπνηε αιινύ κέζα ζηελ ηάμε), καδί κε όιεο ηηο επηιεγκέλεο 

θσηνγξαθίεο. 
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Μάζεκα 2 
Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα: ηη ιέλε; 
Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κε ηα άξζξα ηεο Οηθνπκεληθήο 

Γηαθήξπμεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

 

πζρεηίδνληαο ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο κε άζξα από ηελ Οηθνπκεληθή 

Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, νη καζεηέο 

αλαγλσξίδνπλ όηη ε Γηαθύξεμε έρεη επζπγξακκηζηεί κε ηηο αλάγθεο 

ησλ αλζξώπσλ. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

Οη καζεηέο αλαηξέρνπλ ζην κάζεκα 1 ρξεζηκνπνηώληαο κηα ιίζηα ή 

επηιεγκέλα άξζξα από ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηώκαηα 

ηνπ Αλζξώπνπ. 

Τιηθά 

 

Φπιιάδην (απινπνηεκέλε έθδνζε ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο γηα 

ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ), ιίζηα αλαγθώλ από ην κάζεκα 1. 

Μέζνδνη Οκαδηθή εξγαζία, έξεπλα. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, ν/ε εθπαηδεπηηθόο ζπλνςίδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 1
νπ

 καζήκαηνο. Πξέπεη λα 

γίλεη κηα ζύλδεζε αλάκεζα ζηηο αλάγθεο θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, θαη κηα ζύληνκε παξνπζίαζε ηεο 

ηζηνξίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (βι. θπιιάδην “Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα: θαηάινγνο ζύγθξηζεο 

δηθαησκάησλ θαη αλαγθώλ”). Ζ εηζαγσγή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δελ πξέπεη λα δηαξθέζεη πεξηζζόηεξν από 10 

ιεπηά. 

Οη καζεηέο πξέπεη λα ζπζρεηίζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο (ηηο νπνίεο έρνπλ νξίζεη) κε ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα όπσο εκθαλίδνληαη ζηελ απινπνηεκέλε ιίζηα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (θπιιάδην). Θα 

εξγαζηνύλ ζε νκάδεο, όπσο θαη ζην πξνεγνύκελν κάζεκα, εμεηάδνληαο ηα παξαθάησ ζέκαηα: πνηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα είλαη ζεκαληηθά γηα απηνύο, αθόκα θαη αζπλείδεηα; Μπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζε δηθαηώκαηα θαη αλάγθεο; Μπνξνύλ λα ζθεθηνύλ παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή 

δσή πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα; Σν θπιιάδην ζα βνεζήζεη ζε απηό. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθόο ζα απνθαζίζεη αλ ε εξγαζία ζα γίλεη κε ηελ απινπνηεκέλε έθδνζε ηεο Οηθνπκεληθήο 

Γηαθήξπμεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ ή κε ηελ θαλνληθή (δηαζέζηκε ζην δηθηπαθό ηόπν 

www.un.org/ en/documents/udhr/). Ζ ρξήζε ηεο απινπνηεκέλεο έθδνζεο ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα 

εληνπίζνπλ πνιύ γξήγνξα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ κε βάζε ηηο θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο. 

Παξάδεηγκα από ην θπιιάδην: 

 

Λίζηα βαζηθώλ δηθαησκάησλ 

 

Οη “ΑΝΑΓΚΔ” πνπ έρνπκε 

νξίζεη 

ε πνην άξζξν ηεο 

Γηαθήξπμεο αλήθεη; 

Δικαίωμα να ζούμε, να 
υπάρχουμε 

  

Δικαίωμα να εργαζόμαστε   

Δικαίωμα να έχουμε 
περιουσία 

  

Δικαίωμα να 
εκφραζόμαστε ελεύθερα 

  

... 
  

http://www.un.org/
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Οη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα αληηγξάςνπλ ηνλ θαηάινγν ησλ αλαγθώλ ηνπο από ην πξνεγνύκελν κάζεκα 

ζην θπιιάδην. Απηό δελ ζα είλαη εύθνιν, θαζώο ε δηαηύπσζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αλαγθώλ δελ 

είλαη ε ίδηα. Απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο πνπ δελ είλαη πάληα μεθάζαξεο, αιιά 

ηνύην γίλεηαη ζθόπηκα. 

ηε ζπλέρεηα, νη νκάδεο πνπ ηειεηώλνπλ ζπγθξίλνπλ ηε ιίζηα ηνπο κε ην απζεληηθό θείκελν ηεο 

Οηθνπκεληθήο Γηαθύξεμεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ. 

ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, πξέπεη λα δηακνξθσζεί κηα ιίζηα γηα ηελ ηάμε. Απηό ζεκαίλεη όηη νη ιίζηεο ησλ 

νκάδσλ ζα θσηνηππεζνύλ θαη ζα εληαρζνύλ ζε έλαλ κεγαιύηεξν θαηάινγν, πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζε 

όινπο. Αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη ππνινγηζηέο, νη καζεηέο κπνξνύλ λα θηηάμνπλ κηα ειεθηξνληθή ιίζηα, 

ρξεζηκνπνηώληαο ην θπιιάδην σο πεξίγξακκα. Απηή ε εξγαζία κπνξεί λα αλαηεζεί ζε κηα κηθξή νκάδα 

καζεηώλ θαη λα ηελ νινθιεξώζνπλ ζην ζπίηη. Αλ είλαη απαξαίηεην, κπνξεί λα ζπληάμεη ηε ιίζηα ν/ε 

εθπαηδεπηηθόο.
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Μάζεκα 3 
Έξεπλα: ηη ζθέθηνληαη θαη ηη γλσξίδνπλ νη άλζξσπνη γύξσ καο 
Οη καζεηέο θάλνπλ κηα κηθξή έξεπλα γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

 

Οη καζεηέο δηεπξύλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο παίξλνληαο ζπλέληεπμε από 

ελήιηθεο γηα ηε ζηάζε απέλαληη ζηα θαη ηε γλώζε ηνπο γηα ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Παξαηεξνύλ πόζν δηαθνξεηηθά κπνξνύλ λα 

αμηνινγεζνύλ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

Οη καζεηέο εηνηκάδνπλ κηα έξεπλα θαη εμαζθνύληαη κέζα ζηελ ηάμε. Ζ 

έξεπλα κπνξεί λα δνζεί σο εξγαζία γηα ην ζπίηη γηα ηελ επόκελε 

εβδνκάδα. 

Τιηθά Φπιιάδηα, ραξηί, κνιύβηα θαη ζηπιό. 

Μέζνδνη Έξεπλεο ζε νκάδεο. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Ζ ηάμε ηώξα δηαζέηεη κηα ιίζηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (ε νπνία ζθόπηκα δελ είλαη νινθιεξσκέλε). 

Δίλαη ζαθέο όηη θαη ρσξίο γλώζε ηεο έλλνηαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, όινη γλσξίδνπλ όηη νη 

άλζξσπνη έρνπλ αλάγθεο θαη απηέο νη αλάγθεο ζρεηίδνληαη κε ηα δηθαηώκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα 

άξζξα ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ. Γλσξίδνληαο απηό, νη καζεηέο 

κπνξνύλ λα αλαζθεπάζνπλ ηελ ηζηνξία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε νπνία, άιισζηε, δελ 

δεκηνπξγήζεθε ηπραία, αιιά πξνέθπςε από ηελ ηδέα όηη όια ηα αλζξώπηλα όληα έρνπλ δηθαηώκαηα πνπ 

θαλείο δελ κπνξεί λα ηνπο ζηεξήζεη. 

ην ηξίην θαη ηέηαξην κάζεκα, νη καζεηέο ζα δηεμάγνπλ κηα κηθξή έξεπλα. ηελ ηνπηθή ηνπο θνηλόηεηα, ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα αλαθαιύςνπλ ηη ζρεηίδεηαη κε ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, πώο θξίλνληαη ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα θαη πνην είλαη ην επίπεδν ησλ βαζηθώλ γλώζεσλ πνπ δηαζέηνπλ νη άλζξσπνη γηα ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. 

Οη καζεηέο πξέπεη λα δηακνξθώζνπλ, λα δηεμάγνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ κηα κηθξή έξεπλα, κε ζθνπό λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ ύπαξμε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο 

δίλεη έλα θπιιάδην ζην νπνίν κπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ νη απαληήζεηο: αηνκηθέο ζηάζεηο πξνο ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, γλώζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαη ε παξνύζα θαηάζηαζε ζηε ρώξα 

ηνπο. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα πάξνπλ ζπλέληεπμε από ελήιηθεο, (ζπγγελείο, θίινη, γείηνλεο, πεξαζηηθνί) 

θαη λα ζέζνπλ ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

– Ννκίδεηε όηη είλαη ζεκαληηθό ην γεγνλόο όηη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα είλαη νηθνπκεληθά; Αλ λαη, γηαηί; 

Αλ όρη, γηαηί; 

– Πνηα δηθαηώκαηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη πεξηζζόηεξν ζε παγθόζκην επίπεδν; 

– Πνηνο είλαη ππεύζπλνο γηα απηό; 

– Πνηα δηθαηώκαηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη πεξηζζόηεξν ζηε ρώξα καο; 

– Πνηνο είλαη ππεύζπλνο γηα απηό; 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα πξνζέμνπλ λα κελ θξίλνπλ αλ είλαη ζσζηέο ή όρη νη ζηάζεηο, απόςεηο ή γλώζεηο 

πνπ εθθξάδνληαη. Θα έπξεπε απιά λα θαηαγξάθνπλ ηηο απαληήζεηο. 

Δπεηδή ε δηεμαγσγή ζπλέληεπμεο δελ είλαη θάηη εύθνιν, ζα είλαη θαιό λα γίλεη πξνζνκνίσζε κέζα ζηελ 

ηάμε. Μηα κηθξή νκάδα καζεηώλ ζα αλαιάβεη ηνλ ξόιν ηνπ εξεπλεηή, θαη δύν καζεηέο ηνλ ξόιν ηνπ 

άγλσζηνπ πεξαζηηθνύ. Σν ίδην κπνξεί λα γίλεη θαη γηα ηηο ζπλεληεύμεηο κε θίινπο ή ζπγγελείο. Δίλαη 
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ζεκαληηθό λα κελ μερλνύλ νη καζεηέο λα ζπζηήλνληαη θαη λα εμεγνύλ ηνλ ζθνπό ηεο έξεπλαο. 

Παξαθνινπζώληαο ηηο πξόβεο ηεο ζπλέληεπμεο, νη ππόινηπνη καζεηέο κπνξνύλ λα θάλνπλλ 

επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή. Με απηό ηνλ ηξόπν καζαίλνπλ όινη. 

Δξσηήκαηα γηα ζθέςε: 

– Πώο θξαηάκε ζεκεηώζεηο; 

– Πώο θαηαλέκνληαη νη ξόινη ζηελ νκάδα ζπλέληεπμεο; 

– Πώο ζα παξνπζηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ζην επόκελν κάζεκα; 

Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ρξνληθό πεξηζώξην κηαο εβδνκάδαο γηα λα δηεμάγνπλ ηηο ζπλεληεύμεηο. Δίλαη 

θαιύηεξα νη ζπλεληεύμεηο λα γίλνπλ ζε κηθξέο νκάδεο. 
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Μάζεκα 4 
Σα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα είλαη δσληαλά! 
Παξνπζηάδνπκε θαη ζπδεηάκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

 

Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη 

ζπλεηδεηνπνηνύλ πόζν δηαθνξεηηθά αμηνινγνύληαη ηα αηνκηθά 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. ηνράδνληαη πάλσ ζηηο δηθέο ηνπο 

καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο κεηαβηβάδνληαο έηζη γλώζε θαη ηθαλόηεηεο. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ θαη ζπδεηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλάο ηνπο. Αλαζηνράδνληαη ηελ όιε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

Τιηθά Υαξηί A4. 

Μέζνδνη Οκαδηθή ζπδήηεζε, ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Μηα ζπδήηεζε (κηα αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ, από ηε ιαηηληθή ιέμε, discussio, πνπ ζεκαίλεη 

επηρείξεκα) είλαη κηα ηδηαίηεξε κνξθή ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δύν ή πεξηζζόηεξα άηνκα 

ζηελ νπνία αλαδεηθλύνληαη δύν ή πεξηζζόηεξεο εθδνρέο– δειαδή ζπδεηνύληαη – κε ηελ θάζε πιεπξά 

λα παξνπζηάδεη ηα επηρεηξήκαηά ηεο. Μηα ζπδήηεζε πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε πλεύκα ακνηβαίνπ 

ζεβαζκνύ. ην πιαίζην κηαο θαιήο ζπδήηεζεο νη νκηιεηέο επηηξέπνπλ θαη επηπιένλ ελζαξξύλνπλ 

ηελ έθθξαζε απόςεσλ θαη γλσκώλ δηαθνξεηηθώλ από ηηο δηθέο ηνπο, εμεηάδνληάο ηηο πξνζεθηηθά 

αληί λα ηηο απνξξίπηνπλ βηαζηηθά. Πνηνηηθά αηνκηθά ζηνηρεία όπσο ε εξεκία, ε απηνθπξηαξρία θαη ε 

επγέλεηα ιεηηνπξγνύλ σο πιενλεθηήκαηα θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο. ηελ θαιύηεξε πεξίπησζε, κηα 

ζπδήηεζε ζα νδεγήζεη ζηε ιύζε ελόο πξνβιήκαηνο ή ζε έλα ζπκβηβαζκό ηνλ νπνίν όινη νη 

εκπιεθόκελνη απνδέρνληαη. 

ηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο, ε ζπδήηεζε απνηειεί πνιηηηζκέλν – κε βίαην – κέζν δηαρείξηζεο ηεο 

δηαθσλίαο. Γη‟ απηό ηνn ιόγν νη ζπγθξνύζεηο δελ θαηαζηέιινληαη, αιιά επηιύνληαη. Μαζαίλνληαο θαη 

εθαξκόδνληαο ηηο δεμηόηεηεο ηεο ζπδήηεζεο, νη καζεηέο καζαίλνπλ έλα βαζηθό ζηνηρείν γηα ηελ 

επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο ζηελ θνηλσλία. 

 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο γηα ηηο ζηάζεηο, ηε γλώζε θαη ηνλ ηξόπν 

εθαξκνγήο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Γελ είλαη εθηθηό λα παξνπζηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ζε έλα 

κόλν κάζεκα. Έηζη νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ από θνηλνύ ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο. 

Μόλν γεληθέο εληππώζεηο κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζηελ νινκέιεηα, ε νπνία ζα απνηειέζεη ηε βάζε γηα 

ηελ ηειηθή ζπδήηεζε. 

Κάζε καζεηήο κπνξεί λα θξαηά ζεκεηώζεηο αλαθνξηθά κε ην ηη βξήθε πην εληππσζηαθό, πην ηθαλνπνηεηηθό 

θαη πην ελνριεηηθό από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Απηέο νη ζεκεηώζεηο πξέπεη λα γξαθνύλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ή λα 

θξεκαζηνύλ ζηελ ηάμε. 
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ηε ρώξα καο ζπκβαίλνπλ αθόκα πνιιέο παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

 

 

Έκεηλα έθπιεθηε κε ην πόζν πνιινί άλζξσπνη ήζειαλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο. 

 

Λεπηνκέξεηεο γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα δελ είλαη ζπλήζσο γλσζηέο. 

Δίλαη ζεκαληηθό γηα ηελ ηειηθή ζπδήηεζε λα κελ ζεσξεζεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό δεδνκέλν όηη νη καζεηέο 

γλσξίδνπλ ηα πάληα γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Απηή ήηαλ απιά κηα πξώηε πξνζέγγηζε θαη αλάιπζε 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Οη καζεηέο ζα έπξεπε νπζηαζηηθά λα θηλεηνπνηεζνύλ θαη λα 

πξνζπκνπνηεζνύλ λα ζπλερίζνπλ λα ζθέθηνληαη γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη λα δηαηεξήζνπλ κηα 

θξηηηθή ζηάζε. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο κπνξεί επίζεο λα ελζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ πεξηζζόηεξα 

πξάγκαηα γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα κειεηώληαο ηε δνπιεηά ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξώπεο, ή νξγαλώζεσλ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα όπσο ε Γηεζλήο Ακλεζηία. 

ιεο νη θξάζεηο θιεηδηά πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ή λα θξεκαζηνύλ ζηελ ηάμε θαη λα δηαβαζηνύλ ζησπεξά 

από όινπο ηνπο καζεηέο. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη ζπδήηεζε κε βάζε εξσηήζεηο θαη ζρόιηα πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ σο πξνο ηα αθόινπζα: 

– καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο˙ 

– λέα γλώζε˙ 

– εκπεηξία από ηηο ζπλεληεύμεηο˙ 

– ηδέεο γηα ην πώο κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε εξγαζία γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζε επίπεδν ηάμεο ή ζε 

αηνκηθό επίπεδν. 

ε απηό ην ζεκείν, ζα ήηαλ ζεκαληηθό όινη νη εκπιεθόκελνη (εθπαηδεπηηθόο, καζεηέο θαη όιν ην ζρνιείν) 

λα θαηαλνήζνπλ πώο ε εξγαζία ζε απηό ην ζέκα κπνξεί λα ζπλερηζηεί ζην κέιινλ. Σα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα πξέπεη λα απνηεινύλ έλα ζέκα κόληκνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα αλζξώπηλα όληα – δε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί απιά ζαλ έλα ζέκα πνπ ζα “καξθαξηζηεί” ζε κηα ιίζηα ζεκάησλ πξνο κάζεζε. 
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ΜΔΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Γηα ην δεκνηηθό 

Σα κέζα ζε ρξήζε: αλ κπνξνύζα, ζα… 

 

 

 

 

9.1 Πξνεηνηκάδνπκε κηα έθζεζε  

Παιηέο θαη λέεο ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο – ηη αλαθαιύπηνπκε; 

9.2 Η δύλακε ηεο γλώζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ!  

Οη καζεηέο εηνηκάδνπλ ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο 

9.3 Η ώξα ηεο παξνπζίαζεο!  

Οκάδεο εηδηθώλ παξνπζηάδνπλ ηηο ηερληθέο ηνπο δεμηόηεηεο 

ζηα κέζα επηθνηλσλίαο  

9.4 ρεδηάδνπκε έλα πξντόλ επηθνηλσλίαο  

Πώο ρξεζηκνπνηνύκε ηώξα ηηο δεμηόηεηεο καο; Οη καζεηέο ζπκθσλνύλ ζε έλα 

ζέκα θαη ζε έλα πιάλν δξάζεο 
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Δλόηεηα 9: Βαζηθή έλλνηα - "Μέζα επηθνηλσλίαο" (γηα ην δεκνηηθό) 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθνύο: νη καζεηέο δείρλνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν 

πώο ρξεζηκνπνηνύληαη νη ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ εηζαγσγή απηνύ ηνπ εγρεηξηδίνπ, ε εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή 

ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα δηαθξίλεηαη αλάκεζα ζε ηξεηο δεμηόηεηεο. ηελ ελόηεηα 

απηή αλαιύεηαη ην κέζν επηθνηλσλίαο, πνπ απνηειεί βαζηθό ζηνηρείν, ην νπνίν δηεπθνιύλεη ηνπο 

αλζξώπνπο λα ζπκκεηέρνπλ ηόζν ελεξγά όζν θαη παζεηηθά ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηπρζεί απηή ε πξνζέγγηζε δηεμνδηθά νη ηξεηο απηέο δεμηόηεηεο παξαηίζεληαη πάιη.  

Γεμηόηεηεο EDC/HRE:  

 

Ιθαλόηεηα γηα πνιηηηθή 

αλάιπζε θαη άζθεζε θξηηηθήο 

 

Ζ ηθαλόηεηα αλάιπζεο θαη 

ζπδήηεζεο πνιηηηθώλ γεγνλόησλ, 

πξνβιεκάησλ θαη 

ακθηιεγόκελσλ δεηεκάησλ… 

 

Ιθαλόηεηα γηα ρξήζε 

κεζόδσλ 

Ζ απόθηεζε ησλ ηθαλνηήησλ 

θαη  δεμηνηήησλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ εμεύξεζε 

θαη ηελ αθνκνίσζε 

πιεξνθνξηώλ, γηα ηε ρξήζε 

ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο.… . 

Ιθαλόηεηα γηα ιήςε πνιηηηθώλ 

απνθάζεσλ θαη δξάζε 

Ζ ηθαλόηεηα εθηίκεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ (θαη ησλ 

πεξηνξηζκώλ) ηνπ αηόκνπ γηα 

πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη 

θαηάιιειε επηινγή ελόο ηξόπνπ 

δξάζεο … . 

Ζ δεύηεξε δεμηόηεηα ηνπ πίλαθα -«Ηθαλόηεηα γηα ρξήζε κεζόδσλ»- εκπεξηέρεη ηε δεμηόηεηα ρξήζεο κέζσλ 

επηθνηλσλίαο ζαλ βαζηθό ζηνηρείν. ηελ επόκελε ελόηεηα, θύξην ζέκα απνηειεί ε ηθαλόηεηα εξγαζίαο 

ρξεζηκνπνηώληαο έλα κέζν, γλσξίδνληαο ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ θαη ηα όξηά ηνπ. ηελ εθπαίδεπζε γηα ηα 

κέζα επηθνηλσλίαο, κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ηέζζεξηο δηαζηάζεηο δεμηνηήησλ: 

 

Σερληθή ηθαλόηεηα: 

– Ζ ηθαλόηεηα λα δηαρεηξίδεηαη θαλείο ηα κέζα ζσζηά θαη λα γλσξίδεη ζρεηηθέο δπλαηόηεηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπο. 

Πνιηηηζηηθή ηθαλόηεηα: 

– Δμνηθείσζε κε ηνπο «θώδηθεο» ηνπ κέζνπ θαη όιεο ηηο αηζζεηηθέο θαη θνηλσληθέο κνξθέο έθθξαζεο. Οη 

πεπεηξακέλνη ρξήζηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαιαβαίλνπλ ηνπο θώδηθεο ησλ κέζσλ, λα 

αληηιακβάλνληαη ηηο δειώζεηο ηνπο, λα ηηο θαηαλννύλ θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνύλ γηα άιινπο ζθνπνύο. 

Κνηλσληθή ηθαλόηεηα: 

– Ζ ηθαλόηεηα λα ρξεζηκνπνηεί θαλείο ζπλεηά ηηο πνηθίιεο κνξθέο επηθνηλσλίαο πνπ ππάξρνπλ. Οη 

ζρέζεηο ζπλδένληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν κε ηα κέζα, θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο “θνηλσληθνύ 

ινγηζκηθνύ”. 

Αλαζηνραζηηθή ηθαλόηεηα: 

– Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αλαιύζεη θξηηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ κέζνπ, θαζώο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

απέλαληη ζην κέζν νπνηαδήπνηε ζηηγκή. 

Ζ εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηα κέζα πεξηιακβάλεη θαη ηηο ηέζζεξεηο απηέο δηαζηάζεηο. Ζ EDC/HRE αγγίδεη 

κεξηθέο πιεπξέο απηώλ ησλ δεηεκάησλ θαη δελ ππνθαζηζηά ηελ εθπαίδεπζε ζηα κέζα. κσο, νη ηέζζεξηο 

απηέο δηαζηάζεηο αληηπξνζσπεύνπλ νπζηαζηηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο εθπαίδεπζεο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. Ζ 

άκεζε ζρέζε ηεο ηερληθήο ηθαλόηεηαο πνπ δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηεο ζπρλόηεηαο ρξήζεο ησλ 

κέζσλ ζηελ ηάμε είλαη έλαο αθόκε ιόγνο ηεο ρξεζηκόηεηαο απηήο ηεο ελόηεηαο. Πνιινί εθπαηδεπηηθνί 

παξαδέρνληαη όηη δε γλσξίδνπλ αθξηβώο πώο λα ρεηξηζηνύλ δηάθνξα κέζα, ή δελ θαηαιαβαίλνπλ ηε 
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ρξεζηκόηεηά ηνπο κέζα ζηελ ηάμε. Δίλαη ζαθέο όηη όζν πην ζίγνπξνη ληώζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην 

ρεηξηζκό δηαθόξσλ κέζσλ ηόζν πην ζπρλά ηα ρξεζηκνπνηνύλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. 

ηελ ελόηεηα απηή αλαθέξνληαη νη δεμηόηεηεο ζηα κέζα πνπ αθνξνύλ ηόζν ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο όζν 

θαη ηνπο καζεηέο. Δθόζνλ απηέο απνζαθεληζηνύλ, ε ελόηεηα εζηηάδεη ζηε ρξήζε ησλ κέζσλ θαη ζηελ 

επηινγή ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο γηα λα αζρνιεζνύλ. 

Ο ζηόρνο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα είλαη λα 

εληζρύζεη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ζε ηξεηο ηνκείο. Ζ ελόηεηα απηή ζηνρεύεη ζε ζρέζε κε ηηο 

ηθαλόηεηεο: 

 

Ηθαλόηεηα γηα … 

… πνιηηηθή αλάιπζε θαη 

άζθεζε θξηηηθήο 

… ρξήζε κεζόδσλ 

 

…ιήςε πνιηηηθώλ απνθάζεσλ 

θαη δξάζε 

** * *** 

 

 

Δξγαιεηνζήθε 

Σ’ απηή ηελ ελόηεηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα παξαθάησ εξγαιεία. Ο εθπαηδεπηηθόο απνθαζίδεη 

αλ κεξηθνί ή όινη νη καζεηέο ρξεηάδνληαη πξνεηνηκαζία γηα λα δνπιέςνπλ κε ηα εξγαιεία. 

Υ Έξεπλα ζε βηβιηνζήθεο 

Υ Έξεπλα ζην δηαδίθηπν 

Ο Γηεμαγσγή ζπλεληεύμεσλ θαη εξεπλώλ 

Ο Δξκελεία εηθόλσλ 

Υ Ννεηηθνί ράξηεο 

Υ Γεκηνπξγία αθηζώλ 

Υ Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ 

Υ ρεδηαζκό/δηεμαγσγή παξνπζηάζεσλ 

Ο Πξνεηνηκαζία δηαθαλεηώλ ή πξνβνιήο PowerPoint 

Ο πγγξαθή άξζξσλ ζε εθεκεξίδα 

Ο Παξαζηάζεηο 

Ο Γηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ 
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ΔΝΟΣΗΣΑ  9 
Σα κέζα ζε ρξήζε: αλ ζα κπνξνύζα ζα ... ! 
Οη καζεηέο δείρλνπλ ν έλαο ζηνλ άιιν πώο ρξεζηκνπνηνύληαη νη ζπζθεπέο 

κέζσλ επηθνηλσλίαο 

 

Σίηινο 

καζ/ηνο 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Τιηθά 

 

Μέζνδνη 

 

Μάζεκα 1: 

 

Πξνεηνηκά-

δνπκε κηα 

έθζεζε  

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο 

αληηιακβάλνληαη ηε 

ζπνπδαηόηεηα 

θαηαλόεζεο ησλ 

ηερληθώλ 

ιεπηνκεξεηώλ ησλ 

επηθνηλσληαθώλ κέζσλ 

θαη αθηεξώλνπλ ρξόλν 

γηα απηό. 

Πξνεηνηκάδνπλ κηα 

δηθή ηνπο έθζεζε γηα 

ηηο ζπζθεπέο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Οη καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνύλ κηα 

ζπζθεπή κε ηελ νπνία 

δελ είλαη εμνηθεησκέλνη, 

θαη πεξηγξάθνπλ ηνλ 

ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο. 

πιιέγνπλ θαη 

πεξηγξάθνπλ δηάθνξεο 

ζπζθεπέο κέζσλ 

επηθνηλσλίαο θαη 

πξνεηνηκάδνπλ κηα 

έθζεζε ζηελ ηάμε ηνπο. 

 

Μηα ζπζθεπή ησλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο 

(όπσο θάκεξα θ.ιπ.), 

θπιιάδηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πδεηήζεηο, 

νκαδηθή 

εξγαζία, 

εξγαζία γηα 

ην ζπίηη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 2: 

 

Ζ δύλακε 

ηεο γλώζεο 

θαη ησλ 

δεμηνηήησλ  

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο θαηαλννύλ 

ηελ πνηθηιία ή ηνλ 

πεξηνξηζκέλν αξηζκό 

ησλ κέζσλ πνπ 

κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

Από ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθό δίλνληαη 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 

ησλ κέζσλ. 

Πξνεηνηκαζία κηαο 

έθζεζεο κέζσλ 

επηθνηλσλίαο ζηελ ηάμε, 

θαη πεξαηηέξσ 

θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ 

ιεηηνπξγίαο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο 

ζπζθεπήο. 

 

 

 

Πξνζσπηθέο 

ζπζθεπέο, ζπζθεπέο 

ηνπ ζρνιείνπ, 

θπιιάδηα δαζθάινπ 

γηα ηελ ελόηεηα 9, 

καζήκαηα 1 θαη 2, 

θπιιάδηα καζεηή. 

 

 

 

 

Δμαξηάηαη 

από ην 

πιαίζην 

εξγαζίαο 

πνπ έρεη 

επηιέμεη ν 

εθπαηδεπηη-

θόο 

 

 

 

Μάζεκα 3: 

 

Ζ ώξα ηεο 

παξνπζία-

ζεο! 

 

 

Οη καζεηέο γίλνληαη 

εηδηθνί ζηηο ηερληθέο 

ηδηόηεηεο ηεο ζπζθεπήο 

πνπ επέιεμαλ. 

Μαζαίλνπλ πώο λα 

παξνπζηάδνπλ έηνηκεο 

πιεξνθνξίεο. 

Οη καζεηέο, σο εηδηθνί 

ζηηο ζπζθεπέο πνπ 

επέιεμαλ, θάλνπλ 

παξνπζηάζεηο ζε 

νκάδεο. 

 

 

πζθεπέο κέζσλ, 

μερσξηζηά κέζα γηα 

ηε δηεμαγσγή 

παξνπζηάζεσλ 

 

 

 

Οκαδηθέο 

παξνπζηά-

ζεηο. 

 

 

 

 

Μάζεκα 4: 

 

ρεδηάδνπ-

κε έλα κέζν 

επηθνηλσ-

λίαο  

 

 

 

Δθαξκόδεηαη ε ηερληθή 

ηθαλόηεηα πνπ 

απέθηεζαλ νη καζεηέο 

ζηα κέζα. Οη καζεηέο 

επηιέγνπλ έλα ζέκα θαη 

ηε ζπζθεπή πνπ 

ρξεηάδνληαη. 

 

 

Με ζπκκεηνρηθέο θαη 

δεκνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο (κηθξέο 

νκάδεο θαη ζπδήηεζε ζε 

νινκέιεηα) ε ηάμε 

απνθαζίδεη ην ζέκα κε 

ην νπνίν ζα αζρνιεζεί 

θαη ηηο ζπζθεπέο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη. 

Υξήζε «λνεηηθώλ 

ραξηώλ» από ηελ 

«Δξγαιεηνζήθε». 

Φπιιάδηα: ιίζηα λα 

επηιέμνπλ ηηο 

ζπζθεπέο γηα ην 

ζέκα πνπ ζα 

αζρνιεζνύλ. 

 

Οκαδηθή 

εξγαζία, 

ιήςε 

απνθάζε-

σλ ζε 

ζπδήηεζε 

ζε 

νινκέιεηα. 
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Μάζεκα 1 
Πξνεηνηκάδνπκε κηα έθζεζε 
Παιηέο θαη λέεο ζπζθεπέο επηθνηλσλίαο - ηη αλαθαιύπηνπκε; 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

 

Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ηε ζπνπδαηόηεηα θαηαλόεζεο ησλ 

ηερληθώλ ιεπηνκεξεηώλ ησλ επηθνηλσληαθώλ κέζσλ θαη αθηεξώλνπλ 

ρξόλν γηα απηό. Πξνεηνηκάδνπλ κηα δηθή ηνπο έθζεζε γηα ηηο ζπζθεπέο 

ηνπ ζρνιείνπ. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ κηα ζπζθεπή κε ηελ νπνία δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη, θαη πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο. 

πιιέγνπλ θαη πεξηγξάθνπλ δηάθνξεο ζπζθεπέο κέζσλ επηθνηλσλίαο 

θαη πξνεηνηκάδνπλ κηα έθζεζε ζηελ ηάμε ηνπο. 

Τιηθά Μηα ζπζθεπή κέζνπ επηθνηλσλίαο (όπσο θάκεξα θ.ιπ.), θπιιάδηα. 

Μέζνδνη πδεηήζεηο, νκαδηθή εξγαζία, εξγαζία γηα ην ζπίηη. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Γηα λα πιεξνθνξεζνύλ νη καζεηέο γηα ην ζέκα, ν/ε εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα θέξεη ζην ζρνιείν κηα 

ζπζθεπή (όπσο θσηνγξαθηθή κεραλή, δηαθαλνζθόπην, ππνινγηζηή, βηληενθάκεξα, θηλεηό ηειέθσλν, 

παιηά θσηνγξαθηθή κεραλή κε θηικ, καγλεηόθσλν, πξνβνιηθό, θ.η.ι.) Σν εγρεηξίδην ρξήζεο ηεο 

ζπζθεπήο είλαη απαξαίηεην, αιιά ν δάζθαινο δελ ζα ην παξνπζηάζεη από ηελ αξρή ζηνπο καζεηέο. 

ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, ε ζπζθεπή ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε έλα ηξαπέδη ζηε κέζε ηεο αίζνπζαο. Εεηείηαη 

από ηνπο καζεηέο λα εμεγήζνπλ πώο ιεηηνπξγεί ε θσηνγξαθηθή κεραλή ή όπνηα άιιε ζπζθεπή 

ρξεζηκνπνηεζεί αθόκε θαη αλ δελ είλαη εμνηθεησκέλα ηα παηδηά κε απηή, δσγξαθίδνληαο έλα ζθίηζν ηεο 

θσηνγξαθηθήο κεραλήο (γηα παξάδεηγκα) ζην νπνίν απεηθνλίδνπλ όια ηα νξαηά ζεκεία θαη θνπκπηά ηεο. 

Καηόπηλ ηα νλνκάδνπλ (όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα). Δίλαη ζεκαληηθό νη καζεηέο λα 

δσγξαθίζνπλ θαη ηα ζεκεία ηεο ζπζθεπήο κε ηα νπνία δελ είλαη εμνηθεησκέλνη θαη λα θαηαγξάςνπλ ζε ηη 

λνκίδνπλ όηη ρξεζηκεύνπλ ηα ζεκεία απηά. 

Απεηθόληζε ηνπ ζθίηζνπ ηνπ καζεηή γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό: 

 

  

1: θαθόο 

2: ... 

3: δηάθξαγκα 

4: θνπηί 

5: ... 

6: άγλσζην 

 

 

ζν πην πεξίπινθε είλαη ε ζπζθεπή, ηόζν πην δύζθνιε γίλεηαη ε άζθεζε. Δίλαη ζεκαληηθό νη καζεηέο λα 

κελ δηζηάζνπλ λα ηελ θάλνπλ. Γελ ππάξρεη ζσζηό θαη ιάζνο. Πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ όηη ε ζπζθεπή έρεη 

πνιιέο ρξήζεηο θαη είλαη ζεκαληηθό λα ηηο γλσξίδνπλ. 
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Δλαιιαθηηθή πξόηαζε: 

Μπνξεί λα γίλεη αληηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ ζε κηα δηαθάλεηα γηα κηα από θνηλνύ παξνπζίαζε. 

Καηόπηλ, ν/ε εθπαηδεπηηθόο δίλεη ην εγρεηξίδην ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο ζε κηα νκάδα καζεηώλ (αλ επηζπκεί, 

κπνξεί λα ην θάλεη από ηελ πξνεγνύκελε εκέξα ρσξίο λα ελεκεξώζεη ηελ ππόινηπε ηάμε). Αλάινγα κε 

ηε ζπζθεπή, είλαη πηζαλό λα κελ πεξηγξαθνύλ θαη λα κε δηδαρζνύλ όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηεο. ε απηό 

ζεκείν δελ έρεη ζεκαζία θάηη ηέηνην γηαηί είλαη κόλν ην εηζαγσγηθό ζηάδην. 

Έπεηηα, ν/ε εθπαηδεπηηθόο εμεγεί ηνπο ζηόρνπο θαη ηε δηαδηθαζία όιεο ηεο ελόηεηαο: 

– Γηνξγάλσζε κηαο έθζεζεο κε ζπζθεπέο από ην ζπίηη θαη ζπζθεπέο ηνπ ζρνιείνπ (κάζεκα 2). 

– Γλσξηκία κε κηα από ηηο ζπζθεπέο, ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, ηηο δπλαηόηεηεο ηεο θαη παξνπζίαζε όισλ 

απηώλ ζηνπο ππόινηπνπο καζεηέο (κάζεκα 3- επηπιένλ αξηζκόο καζεκάησλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκό 

ησλ ζπζθεπώλ). 

– ηαλ νη καζεηέο θαηαλνήζνπλ ηηο ζπζθεπέο, απνθαζίδνπλ γηα έλα κέζν (θηικ, αθνπζηηθό απόζπαζκα, 

έθζεζε θσηνγξαθίαο θηι.) θαη αλαπηύζζνπλ έλα ρξνλνδηάγξακκα. (κάζεκα 4). 

ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, ν/ε εθπαηδεπηηθόο ζα ζπγθεληξώζεη όιεο ηηο ηδέεο ησλ καζεηώλ θαη ζα δώζεη 

ζαθείο νδεγίεο γηα ηελ παξνπζίαζε όισλ ησλ ζπζθεπώλ ζηελ ηάμε. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα 

κνηξάζεη πξόηππν πεξηγξαθήο ζπζθεπώλ ζηνπο καζεηέο (θπιιάδην). 

εκείσζε: νη ζπζθεπέο πνπ αλήθνπλ ζην ζρνιείν ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ θαη απηέο κέξνο ηεο 

έθζεζεο. Οη καζεηέο πνπ δελ έρνπλ θέξεη θάπνηα ζπζθεπή ή απηνί πνπ έρνπλ δηαζέζηκν ρξόλν ζα πξέπεη 

λα πξνεηνηκάζνπλ ηηο πεξηγξαθέο ησλ ζπζθεπώλ ηνπ ζρνιείνπ θαη λα ηηο θέξνπλ ζηελ έθζεζε. 
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Μάζεκα 2 
Η δύλακε ηεο γλώζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ! 
Οη καζεηέο πξνεηνηκάδνπλ ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

 

Οη καζεηέο θαηαλννύλ ηελ πνηθηιία ή ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκό ησλ 

κέζσλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό 

δίλνληαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ κέζσλ. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

Πξνεηνηκαζία κηαο έθζεζεο κέζσλ επηθνηλσλίαο ζηελ ηάμε θαη 

πεξαηηέξσ θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπζθεπήο. 

Τιηθά 

 

Πξνζσπηθέο ζπζθεπέο, ζπζθεπέο ηνπ ζρνιείνπ, θπιιάδηα δαζθάινπ 

γηα ηελ ελόηεηα 9, καζήκαηα 1 θαη 2, θπιιάδηα καζεηή. 

Μέζνδνη 
Δμαξηάηαη από ην πιαίζην εξγαζίαο πνπ έρεη επηιέμεη ν 

εθπαηδεπηηθόο. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο 1, ν/ε εθπαηδεπηηθόο (ή κηα νκάδα καζεηώλ) ζα εηνηκάζεη έλα ηξαπέδη ζην 

νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ε έθζεζε. Αλ ε αίζνπζα είλαη αζθαιήο, κπνξνύλ νη καζεηέο λα θέξνπλ ηηο 

ζπζθεπέο ηνπο λσξίηεξα θαη λα ζηήλεηαη ε έθζεζε ζηγά ζηγά. Ο δάζθαινο πξέπεη λα ζπλνδεύεη ηνπο 

καζεηέο όηαλ ζπιιέγνπλ ηηο ζπζθεπέο θαη λα απαληά ζε ηπρόλ απνξίεο ηνπο. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα 

ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ ιόγν πνπ ηα παηδηά ηνπο ζα ρξεηαζηνύλ ηηο ζπζθεπέο απηέο ζην ζρνιείν. 

2. ηαλ ε έθζεζε ζα έρεη νινθιεξσζεί θαη νξγαλσζεί, ν/ε εθπαηδεπηηθόο ζα ππνδείμεη «ηνπο εηδηθνύο ηεο 

έθζεζεο» -καζεηέο, νη νπνίνη ζα είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ έθζεζε θαη ζα κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. ε απηό ην ζηάδην, είλαη απηνλόεην όηη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθνί όηαλ ρεηξίδνληαη ηηο ζπζθεπέο. 

3. Οη καζεηέο (κε ηε βνήζεηα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ, εάλ ρξεηάδεηαη) ζα εηνηκάζνπλ κηα ιίζηα πνπ ζα 

αλαθέξεη πνηεο νκάδεο καζεηώλ εξγάδνληαη κε πνηεο ζπζθεπέο. ε απηή ηε ιίζηα ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ν ρξόλνο παξνπζίαζεο. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ηάμεο θαη ηνλ αξηζκό ησλ επηιεγκέλσλ ζπζθεπώλ, 

ίζσο ρξεηαζηεί παξαπάλσ από έλα κάζεκα γηα ηηο παξνπζηάζεηο (βι. θπιιάδην καζεηή). 

Ζ ιίζηα ζα ηνπνζεηεζεί ζε ηέηνην ζεκείν πνπ λα είλαη νξαηό από όινπο – απηό ζα ζπκβάιιεη θαη ζηελ 

απηνθαζνδεγνύκελε κάζεζε. Μηα ηέηνηα ιίζηα κπνξεί λα κνηάδεη κε απηή πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 

πζθεπή 

 

Μέιε ηεο νκάδαο 

 

Ηκεξνκελία, ώξα θαη 

δηάξθεηα παξνπζίαζεο 

Βηληενθάκεξα 

 

Φώηεο, Mίξθα, Μαξία, Mάξην 

 

Σεηάξηε, 14 Φεβξνπαξίνπ, 

09:00; 20 ιεπηά 

Φεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή Λέλα, Λίδα, ηξάηνο, Γηάλλεο 
Σεηάξηε, 14 Φεβξνπαξίνπ, 

09:20; 20 ιεπηά 

... 
  

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο κπνξεί επίζεο λα θάλεη κηα κηθξή εηζαγσγή (πεξίπνπ 10 ιεπηώλ) ηελ νπνία ζα 

παξνπζηάζεη κεηά ηελ έθζεζε. Τπάξρνπλ δύν ηξόπνη γηα λα γίλεη απηό (αιιά νη θαιά ελεκεξσκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα πξνεηνηκάζνπλ άιιε εηζήγεζε): 

Σα κέζα επηθνηλσλίαο ζηε δεκνθξαηία: θνπόο είλαη λα παξνπζηαζηεί ζηνπο καζεηέο ε ιεηηνπξγία ησλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο ζηελ θνηλσλία καο. Γηα καζεηέο δεκνηηθνύ, κπνξεί λα γίλεη απιή αλαθνξά ζε 
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βαζηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ, βήκα-βήκα (βι. θπιιάδην 

δαζθάινπ γηα ηελ Δλόηεηα 9, κάζεκα 1). 

Δλαζρόιεζε κε ηελ ηειεόξαζε. Δλαιιαθηηθά, ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα θάλεη κηα νκηιία ζρεηηθά κε 

ην ζέκα «ε ελαζρόιεζε κε ηελ ηειεόξαζε», αλ απηό ηαηξηάδεη θαιύηεξα ζην δηθό ηνπ εθπαηδεπηηθό 

πιαίζην (βι. θπιιάδην δαζθάινπ 9.2). 

Απηέο νη εηζεγήζεηο δελ είλαη απαξαίηεην λα αμηνινγεζνύλ. θνπόο είλαη λα βειηησζεί ε γλώζε ησλ 

καζεηώλ βήκα-βήκα. πσο θαη ζε πνιιέο άιιεο πεξηπηώζεηο κεηάδνζεο γλώζεσλ είλαη πηζαλό νη 

καζεηέο λα κελ θαηαιάβνπλ όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο. ε ηέηνηεο πνιύπινθεο θαηαζηάζεηο θάηη ηέηνην γίλεηαη 

απνδεθηό, θαη ν/ε εθπαηδεπηηθόο απνθαζίδεη ηη κπνξεί λα πεξηκέλεη από ηνπο καζεηέο ηνπ/ηεο. 
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Μάζεκα 3 
Η ώξα ηεο παξνπζίαζεο! 
Οκάδεο εηδηθώλ παξνπζηάδνπλ ηηο ηερληθέο ηνπο δεμηόηεηεο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

Οη καζεηέο γίλνληαη εηδηθνί ζηηο ηερληθέο ηδηόηεηεο ηεο ζπζθεπήο πνπ 

επέιεμαλ. Μαζαίλνπλ πώο λα παξνπζηάδνπλ έηνηκεο πιεξνθνξίεο. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

Οη καζεηέο, σο εηδηθνί ζηηο ζπζθεπέο πνπ επέιεμαλ, θάλνπλ 

παξνπζηάζεηο ζε νκάδεο. 

Τιηθά πζθεπέο κέζσλ, μερσξηζηά κέζα γηα ηε δηεμαγσγή παξνπζηάζεσλ. 

Μέζνδνη Οκαδηθέο παξνπζηάζεηο. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 
 
Σν κάζεκα απηό (ή ε ζεηξά ησλ καζεκάησλ, εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ παξνπζηάζεσλ) πξέπεη λα 

πξνεηνηκαζηεί από ηνλ καζεηή. Οη παξνπζηάζεηο είλαη ην βαζηθό ζέκα. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη 

θπξίσο λα παξαθνινπζεί ηηο νκάδεο ζηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο. Απηή ε εξγαζία κπνξεί λα είλαη 

πεξίπινθε, αλάινγα κε ηηο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ ζηηο παξνπζηάζεηο. 

Οη καζεηέο πξέπεη λα ζθεθηνύλ πξνζεθηηθά πώο ζα κεηαθέξνπλ όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηηο 

παξνπζηάζεηο ηνπο. Ζ «εξγαιεηνζήθε» ησλ καζεηώλ παξέρεη δηάθνξα ππνζηεξηθηηθά κέζα πνπ ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ, όπσο παξνρή ζπκβνπιώλ γηα: 

– δεκηνπξγία αθηζώλ˙ 

– πξνεηνηκαζία δηαθαλεηώλ θαη 

– ζρεδηαζκό θαη δηεμαγσγή παξνπζηάζεσλ. 

Κάπνηεο νκάδεο κπνξεί λα επηζπκνύλ λα θάλνπλ πξόβα ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί, 

δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ηηο παξνπζηάζεηο ζε απηνύο ή ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

πξηλ ηελ εκέξα ηεο παξνπζίαζεο, θαη λα ιάβνπλ ζρεηηθή αλαηξνθνδόηεζε, βνεζνύλ ηνπο καζεηέο λα 

ληώζνπλ πην ζίγνπξνη, γεγνλόο πνπ ζα επεξεάζεη θαη κειινληηθέο παξνπζηάζεηο ηνπο. Απηό είλαη 

ζεκαληηθό γηα ηελ EDC/HRE, δηόηη κηα βαζηθή ηθαλόηεηα ζην πιαίζην ησλ δεκνθξαηηθώλ κεζόδσλ είλαη λα 

παξνπζηάδεη θάπνηνο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηε γλώκε ηνπ ειεύζεξα θαη κε πεηζηηθό ηξόπν. 
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Μάζεκα 4 
ρεδηάδνπκε έλα πξντόλ 
Πώο ρξεζηκνπνηνύκε ηώξα ηηο δεμηόηεηέο καο; Οη καζεηέο ζπκθσλνύλ ζε έλα 

ζέκα θαη ζε έλα πιάλν δξάζεο 

 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

 

Δθαξκόδεηαη ε ηερληθή ηθαλόηεηα πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο ζηα κέζα. 

Οη καζεηέο επηιέγνπλ έλα ζέκα θαη ηε ζπζθεπή πνπ ρξεηάδνληαη. 

Δξγαζίεο καζεηώλ 

 

 

Με ζπκκεηνρηθέο θαη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο (κηθξέο νκάδεο θαη 

ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα) ε ηάμε απνθαζίδεη ην ζέκα κε ην νπνίν ζα 

αζρνιεζεί θαη ηηο ζπζθεπέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 

Τιηθά 

 

 

Υξήζε «λνεηηθώλ ραξηώλ» από ηελ «Δξγαιεηνζήθε».  

Φπιιάδηα: ιίζηα λα επηιέμνπλ ηηο ζπζθεπέο γηα ην ζέκα πνπ ζα 

αζρνιεζνύλ. 

Μέζνδνη Οκαδηθή εξγαζία, ιήςε απνθάζεσλ ζε ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Με ηε βνήζεηα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ, νη καζεηέο επηιέγνπλ ην ζέκα κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνύλ 

(ρξεζηκνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ αληιήζεη ζρεηηθά κε ηνλ ρεηξηζκό ησλ ζπζθεπώλ). Σν ζέκα 

κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε κηα πεξηνρή ηεο EDC/HRE – γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο κπνξεί λα 

απνθαζίζνπλ λα θαηαγξάςνπλ όινπο ηνπο παηδόηνπνπο ηεο θνηλόηεηάο ηνπο θαη λα θάλνπλ κηα ιίζηα κε 

όια ηα αληηθείκελα πνπ ιείπνπλ από απηνύο. Μπνξνύλ λα ζηείινπλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο αξκόδηεο 

αξρέο ή λα ηηο δεκνζηεύζνπλ ζηνλ ηνπηθό ηύπν. Μπνξνύλ επίζεο λα θαηαγξάςνπλ ζηνηρεία γηα έλαλ ππό 

θαηζθεπή ρώξν ζε καθξνπξόζεζκν πιαίζην (ρξεζηκνπνηώληαο ήρν θαη εηθόλα) θαη λα αλαπηύμνπλ κηα 

ελδηαθέξνπζα αλαθνξά. Αθνύ θαζνξηζηεί ην ζέκα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπλ ηη είδνπο 

ζπζθεπέο κέζσλ επηθνηλσλίαο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηώλ. 

Ο εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη έλαλ θαηάινγν ζεκάησλ πνπ αξέζνπλ ζε όινπο θαη ζηα νπνία 

ηεθκεξηώλεηαη ε ρξήζε ηέηνησλ ζπζθεπώλ. Αλ επηζπκεί λα αθήζεη αλνηρηό ην ζέκα, ζα πξέπεη λα 

ζπιιέμεη, πξώηα, ηηο ηδέεο όισλ ησλ καζεηώλ ζε κηα ιίζηα. Οη ηδέεο απηέο κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ από 

κηθξέο νκάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα νη νκάδεο απηέο λα ηηο παξνπζηάζνπλ ζε κηα ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

Όζηεξα, ζα θαηαγξαθνύλ νη ηδέεο ζε έλαλ πίλαθα ζεκηλαξίνπ. 

Σν λα βξεζεί έλα ζέκα πνπ λα αξέζεη ζε όινπο είλαη πεξίπινθν, αιιά είλαη θαη έλαο ηξόπνο εθκάζεζεο 

ηεο έλλνηαο ηνπ ζπκβηβαζκνύ (ν/ε εθπαηδεπηηθόο ζα αμηνινγήζεη θαη απηή ηε δηάζηαζε). 

ηε ζπλέρεηα, νη νκάδεο ησλ καζεηώλ αλαπηύζζνπλ κεξηθέο ηδέεο ρξεζηκνπνηώληαο έλα δηάγξακκα 

«λνεηηθώλ ραξηώλ» από ηελ «εξγαιεηνζήθε». Θα γίλεη αληαιιαγή ηδεώλ. Αλ γίλεηαη ρξήζε «λνεηηθώλ 

ραξηώλ» γηα πξώηε θνξά, ν εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα δείμεη ηα βαζηθά βήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο, 

αιιά θαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα παξνπζηάζεη θάπνην παξάδεηγκα, όπσο ην παξαθάησ, ζηνλ 

πίλαθα: 

– Γξάςηε ην ζέκα ζαο ζην θέληξν κηαο θόιιαο ραξηηνύ θαη θπθιώζηε ην. Ζ θόιια ραξηηνύ λα είλαη αξθεηά 

κεγάιε. 

– ρεδηάζηε έληνλεο γξακκέο από ηνλ θύθιν πξνο ηα έμσ. ε θάζε γξακκή, γξάςηε ην όλνκα ελόο ππν-

ζέκαηνο πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηε ιέμε πνπ θπθιώζαηε ζην θέληξν. 

– Πάλσ ζηηο έληνλεο γξακκέο, ζρεδηάζηε ιεπηόηεξεο γξακκέο νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ ππν-

θαηεγνξίεο ή εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα ππν-ζέκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηηο έληνλεο γξακκέο. 

– Πξνζπαζήζηε λα βξείηε όζνπο πεξηζζόηεξνπο θαη δηαθνξεηηθνύο όξνπο κπνξείηε θαη λα ηνπο βάιεηε 

ζηηο ζσζηέο θαηεγνξίεο. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε δηαθνξεηηθά ζύκβνια, κεγέζε θαη ρξώκαηα. 



ENOTHTA 9 

111 

Οη νκάδεο (ή ίζσο θαη όιε ε ηάμε ζε κηα νκαδηθή ζπδήηεζε) ζθέθηνληαη πνηεο ζπζθεπέο κέζσλ 

επηθνηλσλίαο ζα ήζειαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ (βι. θπιιάδην: θάξηεο ζύληνκεο πεξηγξαθήο θαη 

παξνπζίαζεο ησλ ζπζθεπώλ). 

Αλ απηέο νη πξνηάζεηο αλαπηπρζνύλ κέζα ζε νκάδεο, ηα απνηειέζκαηα ζα ζπγθεληξσζνύλ. 

ε κηα ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα, ζα ηεζεί μαλά ην ζέκα ηεο ππεπζπλόηεηαο: 

– Ση επζύλεο έρεη θάπνηνο πνπ θαηαγξάθεη θσηνγξαθίεο θαη ήρνπο; 

– Ση ζεκαίλεη πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δηθαησκάησλ; 

–  Πνηνλ πξέπεη λα ξσηήζνπκε ή λα πιεξνθνξήζνπκε; 

Ζ ελόηεηα 9 πξέπεη λα νινθιεξσζεί κε απηό ην βήκα. Ζ εθαξκνγή ηνπ επηιεγκέλνπ ζέκαηνο ζα γίλεη σο 

κέξνο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο ζην νπνίν ζα δηδαζθόηαλ εμαξρήο. 
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ρεηηθό πιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο 
Δλόηεηα 9 - Φπιιάδην δαζθάινπ 1: ηα κέζα επηθνηλσλίαο ζηηο 
δεκνθξαηίεο 

ε κηα δεκνθξαηία, ηα κέζα επηθνηλσλίαο ιεηηνπξγνύλ ππέξ ησλ αλζξώπσλ θαη ηεο αιήζεηαο. Σα 

γεγνλόηα παξνπζηάδνληαη αληηθεηκεληθά θαη κε ζαθήλεηα. Οη γλώκεο θαη νη θξηηηθέο ζεκεηώλνληαη ξεηά 

(π.ρ. κέζα από έλαλ ζαθή δηαρσξηζκό κεηαμύ κελύκαηνο θαη ζρνιίνπ), όπσο θαη νη πιεξνθνξίεο νη 

νπνίεο δελ βαζίδνληαη ζε γλσζηά γεγνλόηα ή γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα γίλνπλ κόλν ππνζέζεηο. 

Δπηπιένλ, ε πνηθηιία ζηα κέζα επηθνλσλίαο νδεγεί ζηελ παξνρή ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ, αιιά 

θαη ζε πηζαλή δηόξζσζε ηεο πεγήο ελόο κέζνπ από έλα άιιν. Έηζη, ν ρξήζηεο ηνπ κέζνπ κπνξεί λα 

ιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαη κε απηέο λα δηακνξθώζεη ηηο απόςεηο ηνπ. 

Αληηζέησο, ζε κηα δηθηαηνξία, ηα κέζα επηθνλσλίαο ιεηηνπξγνύλ πξνο όθεινο ηεο δηνίθεζεο. Σα κέζα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ εμνπζία θαη ηηο πνιηηηθέο απηώλ πνπ δηνηθνύλ κέζσ ηερληθώλ πξνπαγάλδαο (όπσο 

ινγνθξηζία, παξαπνίεζε πιεξνθνξηώλ, «δξακαηνπνίεζε» πιεξνθνξηώλ θ.η.ι.). 

Σν αληίζεην κπνξεί, επίζεο, λα ζπκβαίλεη. Μηα αλάιπζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο κπνξεί λα δείμεη αλ νη 

πνιίηεο κηαο ρώξαο δνπλ ζε δεκνθξαηία ή όρη. Ζ ειεπζεξία ηνπ ιόγνπ θαη ηνπ Σύπνπ είλαη πξσηαξρηθήο 

ζεκαζίαο ζε κηα δεκνθξαηία: ρσξίο απηά δελ πθίζηαηαη δεκνθξαηία ή πιήξεο απόιαπζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Δπίζεο, ζην παξειζόλ, ηα κέζα επηθνλσλίαο νδήγεζαλ ζε «επηηπρεκέλεο 

ηζηνξίεο» ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ. Πνιιέο θνξέο δεκνζηεύζεηο ζηνλ Σύπν, 

ζπλεληεύμεηο ζηελ ηειεόξαζε ή άιια νπηηθά κελύκαηα νδήγεζαλ ζηελ απειεπζέξσζε πνιηηηθώλ 

θξαηνπκέλσλ, αιιά θαη απνζηνιή γξαπηώλ κελπκάησλ από θηλεηά ηειέθώλα πξνεηδνπνίεζε γηα 

επεξρόκελεο θαηαζηξνθέο. 

Δπνκέλσο, όινη αλεζπρνύλ όηαλ γίλεηαη ζπγρώλεπζε κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο ζε κηα δεκνθξαηία. 

Έηζη, όια ηα κέζα κεηαδίδνπλ έλα πεξηζηαηηθό κε ηνλ ίδην ηξόπν, παξόιν πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο απόςεηο θαη θξίζεηο γηα απηό ην γεγνλόο. 

Υάξε ζηηο δηακαξηπξίεο θαη θξηηηθέο δεκνζηεύζεηο θάπνησλ αηόκσλ, κπνξεί λα αλαθηεζνύλ αληηθεηκεληθέο 

πιεξνθνξίεο θαη ππάξρεη ε πηζαλόηεηα λα απνθεπρζεί κηα πιεθηάλε ζπγθάιπςεο από ηα κέζα. κσο, ε 

πιεηνςεθία ησλ πνιηηώλ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεί ηα ελνπνηεκέλα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

ησλ νπνίσλ ε επίδξαζε δελ ζα πξέπεη λα ππνηηκάηαη. 

Σα κέζα έρνπλ επζύλε γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδνπλ: κπνξεί έλαο δεκνζηνγξάθνο λα είλαη βέβαηνο 

όηη απηά πνπ αλαθέξεη είλαη αιεζή; Τπάξρεη θξηηηθή ζηάζε ή απιά ζέινπλ λα είλαη νη πξώηνη πνπ ζα 

αλαθέξνπλ ην «ζθάλδαιν»; 

Ζ ρξήζε ησλ κέζσλ ζεκαίλεη θαη άζθεζε εμνπζίαο. ηαλ θάπνηνο θαηαγξάθεη εηθόλεο, ήρνπο θαη ηνπο 

δεκνζηεύεη πξέπεη λα ην θάλεη κε κεγάιε ππεπζπλόηεηα θαη πξέπεη λα γλσξίδεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε 

δεκνθξαηία. 
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ρεηηθό πιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο 
Δλόηεηα 9 - Φπιιάδην δαζθάινπ 2: δνπιεύνληαο κε ηελ ηειεόξαζε 

1. Γηαηί ηα παηδηά καγεύνληαη από ηελ TV; 

Ζ ηειεόξαζε πξνζθέξεη ζπλερή ελαιιαγή, ραιάξσζε θαη πεξηπέηεηα. Με ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ 

θάπνηνο έρεη όιν ηνλ θόζκν –πξαγκαηηθό ή θαληαζηηθό- ζηα ρέξηα ηνπ, ρσξίο θακία πξνζπάζεηα 

ζσκαηηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή. Δπεηδή ππάξρεη ην ηειερεηξηζηεξίν θαη κπξηάδεο ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, 

θάπνηνο κπνξεί λα θάλεη δάπηλγθ από έλα ζπγθινληζηηθό γεγνλόο ζε έλα άιιν. Σα παηδηά ζπρλά 

ηαπηίδνληαη κε ραξαθηήξεο θαη πξνζσπηθόηεηεο από δηάθνξα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα: ρξεζηκνπνηνύλ 

ηελ ηειεόξαζε γηα πιεξνθόξεζε, αιιά θαη όηαλ δελ έρνπλ θάηη θαιύηεξν λα θάλνπλ. 

2. Πόζν ρξόλν πεξλάλε ηα παηδηά κπξνζηά ζηελ ηειεόξαζε θάζε κέξα; 

ηε δπηηθή Δπξώπε, ηα παηδηά ειηθίαο 3 σο 13 εηώλ βιέπνπλ ηειεόξαζε εκεξεζίσο 90 ιεπηά θαηά κέζν 

όξν. Πξάγκαηη, κόλν 60% ησλ παηδηώλ ζα έθιεηλαλ κόλα ηνπο ηελ ηειεόξαζε. Ζ ηειεόξαζε είλαη αλνηρηή 

θαη παίδεη αθόκε θαη όηαλ ηα παηδηά θάλνπλ άιια πξάγκαηα. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα νξίζνπλ θάπνηνπο 

θαλόλεο ζρεηηθά κε ηελ ηειεόξαζε θαη κε ην ηη παξαθνινπζνύλ ηα παηδηά. Γεληθά, ζπληζηάηαη λα κε κέλεη 

αλνηρηή ζπλερώο ε ηειεόξαζε θαη ηα παηδηά λα βιέπνπλ θαηάιιεια πξνγξάκκαηα γηα ηελ ειηθία ηνπο, ηα 

νπνία λα είλαη ζεκαληηθά θαη ελδηαθέξνληα. 

3. Τπάξρνπλ πνιιά παηδηά ηα νπνία βιέπνπλ ππεξβνιηθά «πνιιή» ηειεόξαζε; 

Οη απνθαινύκελνη «ηειενξαζάθεδεο» πεξλνύλ ηνλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ηνπο κπξνζηά ζε κηα ηειεόξαζε 

παξά ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο (ζρνιείν, παηρλίδηα, ζπλαληήζεηο κε θίινπο θ.η.ι.). Βέβαηα, είλαη ιίγα ηα 

παηδηά πνπ εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Γελ είλαη απαξαίηεηα πξόβιεκα αλ έλα παηδί κηα κέξα δεη 

πεξηζζόηεξε ηειεόξαζε από όηη ζπλήζσο. Σν πξόβιεκα πξνθύπηεη, όκσο όηαλ βιέπνπλ άζθνπα 

ηειεόξαζε ή όηαλ ζπκβαίλεη θάηη άζρεκν ζην νηθνγελεηαθό πιαίζην ή κε ην ίδην ην παηδί. ε απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο, ε ηειεόξαζε είλαη δηέμνδνο από ηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

4. Ση πξνηηκνύλ λα παξαθνινπζνύλ ηα παηδηά δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ; 

ηα κηθξά παηδηά, γεληθά, αξέζεη λα παξαθνινπζνύλ πξνγξάκκαηα από ηα νπνία κπνξνύλ λα κάζνπλ 

θάηη, θηλνύκελα ζρέδηα, παξακύζηα θαη πεξηπέηεηεο. ηελ ειηθία ησλ 6, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα 

ελδηαθέξνληαη γηα ηνπο ξόινπο ησλ θύισλ. Έηζη, ηα αγόξηα παξαθνινπζνύλ ηαηλίεο δξάζεο ζηηο νπνίεο 

ηαπηίδνληαη κε ηνπο ήξσεο, ελώ ηα θνξίηζηα αγαπνύλ ηα κνπζηθά πξνγξάκκαηα θαη κηα πνηθηιία 

πξνγξακκάησλ, όπσο ζεηξέο κε θεληξηθό ζέκα ηελ νηθνγέλεηα θαη ηα δώα. Πεξίπνπ ζηελ ειηθία ησλ 12, 

κνπζηθά βίληεν κε ηηο πην πξόζθαηεο επηηπρίεο θαη ζεηξέο πνπ πξαγκαηεύνληαη ηε λεόηεηα θαη ηνλ έξσηα 

έξρνληαη ζην επίθεληξν. ρεδόλ όια ηα παηδηά παξαθνινπζνύλ ηέηνηεο ζεηξέο αιιά ζε απηό ην ζηάδην 

μεθηλνύλ λα παξαθνινπζνύλ θαη πξνγξάκκαηα γηα ελειίθνπο. Απηή ηελ πεξίνδν, πξέπεη νη γνλείο λα 

θξνληίδνπλ λα γλσξίδνπλ ην πεξηερόκελν ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ, εθ ησλ πξνηέξσλ, γηα ηελ απνθπγή 

πξνγξακκάησλ πνπ δελ είλαη θαηάιιεια γηα παηδηά. 

5. Πνηεο είλαη νη επηδξάζεηο ηεο ηειεόξαζεο; 

Ζ ηειεόξαζε κπνξεί λα είλαη ραιαξσηηθή, αιιά κπνξεί επίζεο λα θάλεη ηα παηδηά επεξέζηζηα ή λα ηα 

«μεζεθώλεη». Απηό ζπκβαίλεη γηαηί νη εηθόλεο ελαιιάζζνληαη γξήγνξα θαη ππάξρνπλ δπλαηνί ήρνη, εηδηθά 

ζηα θηλνύκελα ζρέδηα θαη ζηηο ζεηξέο δξάζεο. Κάπνηεο ζεηξέο κεηαθέξνπλ ζθελέο από ηνλ πξαγκαηηθό 

θόζκν, πώο κνηάδεη θαη πώο ιεηηνπξγεί. Δπηπιένλ, ε ηειεόξαζε επεξεάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηώλ, 

ηα νπνία ζηε ραξά, ηνλ θόβν ή ηελ επηζεηηθόηεηα αληηδξνύλ κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο νη ελήιηθεο. Δίλαη 

ζεκαληηθό λα ππάξρνπλ πγηείο ζπγθξίζεηο γηαηί αιιηώο κπνξεί λα πξνθύςνπλ πξνβιήκαηα αλ έλα παηδί 

παξαθνινπζεί πξνγξάκκαηα ελόο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο.  
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6. Πνηα ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα είλαη θαιά γηα ηα παηδηά; 

Σα πεξηζζόηεξα θαλάιηα έρνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα παηδηά ηα νπνία παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν. Κάπνηα θαλάιηα, κάιηζηα, έρνπλ εηδήζεηο γηα παηδηά, πνπ παξνπζηάδνληαη κε 

ηξόπν θαηαλνεηό γηα απηά. Αθόκε, ζηηο εηδήζεηο γηα ελήιηθεο, νη νπνίεο εθπέκπνληαη κεζεκεξηαλή ή 

απνγεπκαηηλή ώξα, απνθεύγνληαη νη εηθόλεο πνπ δελ είλαη θαηάιιειεο γηα παηδηά. Παξόια απηά, νη 

ελήιηθεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε εηνηκόηεηα λα εμεγνύλ ζηα παηδηά νηηδήπνηε δελ θαηαιαβαίλνπλ. 

7. Πόζν ζεκαληηθή είλαη ε ηειεόξαζε ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα κέζα; 

Γηα ηα κηθξόηεξα παηδηά ε ηειεόξαζε είλαη ην πην δηαδεδνκέλν κέζν. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ θαη 

άιιεο κνξθέο κέζσλ γίλνληαη ζεκαληηθέο (CD, MP3, κνπζηθά βίληεν, δηαδηθηπαθή ηειεόξαζε) αιιά ε 

ηειεόξαζε παξακέλεη ε βαζηθή πεγή ελεκέξσζεο θαη ζπδήηεζεο. 

Οη γνλείο κηθξώλ παηδηώλ πξέπεη λα θξνληίδνπλ έηζη ώζηε απηά λα έξρνληαη ζε επαθή θαη κε άιια κέζα: 

ε ηειεόξαζε πξνζθέξεη ραιάξσζε θαη γλώζεηο γηα ηελ επηθαηξόηεηα∙ ην ξαδηόθσλν πξνζθέξεη κνπζηθή 

θαη κεηάδνζε θάπνησλ εηδήζεσλ˙ ηα βηβιία εγείξνπλ ηε θαληαζία θαη βνεζνύλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

γισζζηθώλ ηθαλνηήησλ∙ νη ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν ζπκβάιινπλ ώζηε ηα παηδηά λα είλαη αλεμάξηεηα 

ζηελ αλαδήηεζε γλώζεο/πιεξνθνξίαο θαη λα επηθνηλσλνύλ κε άιινπο. 

8. Πόηε ε ηειεόξαζε είλαη θαιή θαη πόηε όρη; 

Σα παηδηά πνπ παξαθνινπζνύλ κηα πνηθηιία πξνγξακκάησλ (εηδήζεηο, εθπνκπέο κε ζπδεηήζεηο, ζεηξέο 

θ.η.ι.) γλσξίδνπλ θαιά ηελ επηθαηξόηεηα θαη γεγνλόηα από ηελ θαζεκεξηλή δσή. Ζ ηειεόξαζε, όκσο, δελ 

ελδείθλπηαη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. ηαλ θάπνηνο έξρεηαη ζε ξήμε κε θάπνηνλ άιινλ, ή αλαδεηά 

ηνλ θαιύηεξν ηξόπν αληηκεηώπηζεο κηαο θαηάζηαζεο ή πξνζπαζεί λα ιύζεη κηα πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε, ηα δεδνκέλα από κόλα ηνπο δε βνεζάλε. Γηα απηό ην ιόγν, ε ηειεόξαζε δελ πξέπεη ζε θακία 

πεξίπησζε λα ππνθαζηζηά ηελ εθπαίδεπζε από ην ζρνιείν ή ηνπο γνλείο. 

9. Δίλαη νη ελήιηθεο πξόηππα; 

Αθόκε θαη ηα κηθξά παηδηά κηκνύληαη ηνπο ελήιηθεο ζηε ρξήζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Αλ νη ελήιηθεο 

δηαβάδνπλ εθεκεξίδα, ηόηε ηα παηδηά είλαη πην ζεηηθά πξνζθείκελα ζηελ αλάγλσζε εθεκεξίδαο. Αλ νη 

ελήιηθεο πεξλνύλ πνιύ ρξόλν κπξνζηά ζηελ ηειεόξαζε, ηόηε θαη ηα παηδηά ζα θάλνπλ ην ίδην. Γηα απηό 

ηνλ ιόγν νη γνλείο δελ πξέπεη λα παξαπνληνύληαη γηα ηηο ζπλήζεηεο απηέο, αιιά αληίζεηα λα δίλνπλ ην 

θαιό παξάδεηγκα. Γελ πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ ηειεόξαζε άζθνπα, αιιά επηιεθηηθά. 

10. Πώο κπνξνύλ νη γνλείο λα θάλνπλ ηα παηδηά λα παξαθνινπζνύλ ηειεόξαζε 
επηιεθηηθά; 

Οη γνλείο δελ πξέπεη λα απαγνξεύνπλ ηελ ηειεόξαζε αιιά λα παξαθνινπζνύλ καδί κε ηα παηδηά θαη λα 

ηνπο εμεγνύλ γηαηί θάπνηα πξνγξάκκαηα είλαη θαιά θαη θάπνηα άιια όρη. Δπίζεο, ε ηειεόξαζε δελ πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηείηαη σο επηβξαύβεπζε ή σο ηηκσξία. Δίλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη ηζνξξνπία. Σα παηδηά 

είλαη θαιό λα έρνπλ αξθεηό ρξόλν γηα «πξαγκαηηθέο» εκπεηξίεο- λα πεξλνύλ ρξόλν κε ηνπο θίινπο ηνπο, 

λα παίδνπλ, λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηε θύζε, κε ηελ πόιε θαη λα γλσξίδνπλ άιια άηνκα. 
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I. Φπιιάδηα γηα καζεηέο 
 
 
Δηζαγσγή 

Αγαπεηνί καζεηέο, 

Απηό είλαη ην δηθό ζαο εγρεηξίδην. ηηο επόκελεο ζειίδεο ζα βξείηε θπιιάδηα γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε 

είηε ζηελ ηάμε, είηε ζην ζπίηη. 

Ο/ε δάζθαιόο/α ζαο ζα ζαο εμεγήζεη πόηε θαη κε πνην ηξόπν ζα ρξεζηκνπνηείηε θάζε έλα από ηα 

θπιιάδηα απηά, αιιά κπνξείηε λα ην απνθαζίζεηε θαη κόλνη ζαο αλ ζεσξείηε όηη ζα είλαη ρξήζηκα. 

Κάπνηα από ηα θπιιάδηα ρξεζηκνπνηνύληαη αηνκηθά. Γηα θάπνηα άιια ζα ζπλεξγαζηείηε κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ζαο. 

Μεξηθέο θνξέο ίζσο ρξεηαζηεί λα θόςεηε θάηη από ηα θπιιάδηα θαη άιιεο θνξέο ζα πξέπεη λα γξάςεηε ή 

λα δσγξαθίζεηε ζε απηά. 

Κάπνηεο αζθήζεηο είλαη εύθνιεο. Κάπνηεο άιιεο είλαη πεξηζζόηεξν δύζθνιεο θαη ζα ζαο θάλνπλ λα 

ζθεθηείηε πεξηζζόηεξν. 

Αλ ρξεηαζηείηε πεξηζζόηεξε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ρξήζηκα εξγαιεία 

πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηνπ εγρεηξηδίνπ.  

Διπίδνπκε λα απνιαύζεηε ηελ εξγαζία θαη λα έρεηε πνιιέο θαιέο ηδέεο! 
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Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 

Δλόηεηα 1: Δγώ ζηελ θνηλόηεηά κνπ 

– Πίλαθαο “Μνπ αξέζεη θαη δε κνπ αξέζεη” 

– Πεξίγξακκα νηθόζεκνπ 

– πδήηεζε ζε 3 βήκαηα  

Δλόηεηα 2: Σν ζπίηη κνπ ε Δπξώπε  

– Υάξηεο ηεο Δπξώπεο 

– Οη ρώξεο θαη νη πξσηεύνπζεο ηεο Δπξώπεο  

– Οη ζεκαίεο ηεο Δπξώπεο 

– Σα πνηάκηα ηεο Δπξώπεο 

– Σα βνπλά θαη ε γεσκνξθία ηεο Δπξώπεο 

– Πνξηξαίην ρώξαο 

Δλόηεηα 3: Μεηνλόηεηεο θαη πιεηνλόηεηεο 

– Πίλαθαο ζεκεηώζεσλ 

– Φύιιν ζηαηηζηηθήο 

– Κάξηεο ιέμεσλ θαη δύλακεο 

Δλόηεηα 4: Οη θαλόλεο βνεζνύλ ζηελ επίιπζε ζπγθξνύζεσλ 

– Σν πξόβιεκα καο - ην πξόβιεκά κνπ 

–  Κάξηεο ςεθνθνξίαο  

Δλόηεηα 5: Η βάζε ηεο ζπκβίσζεο 

– Γηθαηώκαηα, ππνρξεώζεηο θαη θαλόλεο ζην ζρνιείν καο 

– Κάξηεο ςεθνθνξίαο 

– Κξηηήξηα γηα θαινύο θαλόλεο 

Δλόηεηα 6: Δίκαη ην αθεληηθό! Δίκαη; 

– Τπεξ-ήξσαο; 

– Σν ζρήκα ηεο πνιηηηθήο εθπξνζώπεζεο 

– Πιεξνθνξίεο γηα ηηο εθινγέο 

Δλόηεηα 7: Γίλνκαη νηθνιόγνο …ην ζρνιείν κνπ ζπκκεηέρεη! 

– Τπεπζπλόηεηα γηα πνην πξάγκα; 

– Πνηα επζύλε έρεη ν θαζέλαο; 

Δλόηεηα 8: Σα δηθαηώκαηα κνπ – ηα δηθαηώκαηα ζνπ 

– Δξγαζία δηάθξηζεο αλάκεζα ζε “ΔΠΗΘΤΜΗΔ” θαη “ΑΝΑΓΚΔ”  

– Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα: ιίζηα ζύγθξηζεο δηθαησκάησλ θαη αλαγθώλ 

– Έξεπλα γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

Δλόηεηα 9: Υξήζε ησλ κέζσλ: ζα έθαλα αλ κπνξνύζα 

– Κάξηεο παξνπζίαζεο κε ζύληνκε πεξηγξαθή ζπζθεπώλ κέζσλ επθνηλσλίαο 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 1, κάζεκα 1: 
Πίλαθαο "κνπ αξέζεη, δε κνπ αξέζεη 

 

Σα πξάγκαηα πνπ κνπ αξέζνπλ θαη θάλσ 

Φύιν: 

     

 

Μνπ αξέζεη λα θάλσ 

θαη θάλσ 

 

Σν θάλσ αιιά δελ κνπ 

αξέζεη πνπ ην θάλσ 

 

Γελ κνπ αξέζεη λα 

ην θάλσ θαη δελ ην 

θάλσ 

Γελ ην θάλσ 

αιιά ζα ήζεια 

λα ην θάλσ 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Πξάγκαηα πνπ αξέζνπλ ζηνπο άιινπο θαη θάλνπλ 

     

 

Μνπ αξέζεη λα θάλσ 

θαη θάλσ 

 

Σν θάλσ αιιά δελ κνπ 

αξέζεη πνπ ην θάλσ 

 

Γελ κνπ αξέζεη λα 

ην θάλσ θαη δελ ην 

θάλσ 

Γελ ην θάλσ 

αιιά ζα ήζεια 

λα ην θάλσ 

1     

2     

3     

4     

5     
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 1, καζήκαηα 2 θαη 3: 
Πεξίγξακκα νηθόζεκνπ 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 1, κάζεκα 4: 
ζπδήηεζε ζε 3 βήκαηα 

 

 

1 
 
 
            Ση κπνξώ λα θάλσ … 

 

;  

 

 

2 
 
Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 
ζην ζρνιείν … 

 

 
 

 

3 
 
 
       Καη έμσ από ην ζρνιείν … 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 2, κάζεκα 1: 
Υάξηεο ηεο Δπξώπεο (κεγέζπλζε ζε Α3) 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Υξσκάηηζε κε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα ηηο ρώξεο. 

– πκπιήξσζε ηα νλόκαηα ησλ ρσξώλ θαη ηηο πξσηεύνπζεο ηνπο. 

– Δζύ, πνύ δεηο; εκείσζε ην ζηνλ ράξηε θαη θαηάγξαςε ην όλνκα. 

– Πώο νλνκάδνληαη νη ζάιαζζεο; 

– πκπιήξσζε ηνπο πην ζεκαληηθνύο πνηακνύο. 

– Ση άιιν ζα ζπκπιήξσλεο ζηνλ ράξηε; 



Δγρεηξίδην γηα καζεηέο 

 

123 

Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 2, κάζεκα 1: 
Οη ρώξεο θαη νη πξσηεύνπζεο ηεο Δπξώπεο 

πκπιεξώζηε ηηο ρώξεο θαη ηηο πξσηεύνπζεο ηεο Δπξώπεο ζηνλ θελό ράξηε. 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 2, κάζεκα 1: 
Οη ζεκαίεο ηεο Δπξώπεο 

 
Αληηζηνηρίζηε ηηο ζεκαίεο ηεο Δπξώπεο κε ηηο ζσζηέο ρώξεο ζηνλ θελό ράξηε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πνηα είλαη ε αγαπεκέλε ζνπ ζεκαία; 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 2, κάζεκα 1: 
Οη πνηακνί ηεο Δπξώπεο 

 
Βξείηε ηνπο πνηακνύο ζηνλ παξαθάησ ράξηε θαη ζεκεηώζηε ηνπο ζηνλ ράξηε ηεο Δπξώπεο. 

Γνύλαβεο Βόιγαο 

Ρήλνο ληεξ 

Πν (Πάδνο) Λνπάξ 

Γλείπεξνο εθνπάλαο 

Ρνδαλόο Βηζηνύιαο 

Έιβαο Έβξνο 

Οπξάιεο Σίβεξεο 

άλνλ Σάκεζεο 

Σάγνο Νηόλ 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 2, κάζεκα 1: 
Βνπλά θαη πεδηάδεο ζηελ Δπξώπε 

 
Βξείηε ηα βνπλά ζηνλ παξαθάησ ράξηε θαη ζπκπιεξώζηε ηα πάλσ ζηνλ δηθό ζαο ράξηε ηεο Δπξώπεο. 
 

Άιπεηο  

Γθηνπιέλ ξε 

Καξπάζηα ξε  

Οπξάιηα ξε 

Ππξελαία  

Απέλληλα 

Βαιθάληα ξε  

Γελαξηθέο Άιπεηο 

Καπθάζηα ξε 

Κεληξηθή Μεζέηα 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 2, καζήκαηα 2 θαη 3: 
Πεξηγξαθή ρώξαο 

 

Πεξηγξαθή ρώξαο 
 

Ζ ρώξα καο νλνκάδεηαη: Έηζη είλαη ε ζεκαία καο: 

 

 

Ζ πξσηεύνπζα νλνκάδεηαη: Απηό είλαη ην ζρήκα ηεο ρώξαο καο: 

 

Ζ ρώξα καο έρεη πεξίπνπ                                      

......................... θαηνίθνπο 

Ζ εζληθή γιώζζα είλαη: Γηάζεκν θαγεηό ηεο ρώξαο 

Οη κεγάινη πνηακνί, ιίκλεο θαη βνπλά είλαη: Με απηό ηνλ ηξόπν νη άλζξσπνη ιέλε: 

Γεηα 

Αληίν 

Ση θάλεηο; 

Σν όλνκά κνπ είλαη 

Ζ ρώξα καο θεκίδεηαη γηα: 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 3, κάζεκα 2: 
Πίλαθαο ζεκεηώζεσλ 

 

Πίλαθαο θαηαγξαθήο: 
 

Γξαζηεξηόηεηα Αγόξηα Κνξίηζηα 

   

   

   

   

   

   

 
Πίλαθαο ζπλέληεπμεο: 
 

1. Δξώηεζε: 

 

2. Δξώηεζε: 

 

3. Δξώηεζε: 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 3, κάζεκα 3: 
Φύιιν ζηαηηζηηθήο 

 
100               
98               
96               
94               
92               
90               
88               
86               
84               
82               
80               
78               
76               
74               
72               
70               
68               
66               
64               
62               
60               
58               
56               
54               
52               
50               
48               
46               
44               
42               
40               
38               
36               
34               
32               
30               
28               
26               
24               
22               
20               
18               
16               
14               
12               
10               
8               
6               
4               
2               
0               

Γξαζηε-

ξηόηεηα 

♀         ♀ ♂          ♀ ♂          ♀ ♂          ♀ ♂          ♀ ♂          ♀ ♂          ♀ 



Μεγαιώλνπκε δεκνθξαηηθά 

130 

Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 3, κάζεκα 4: 
Κάξηεο ιέμεσλ θαη δύλακεο 

 

Κάξηεο ιέμεσλ Κάξηεο δύλακεο 

Παλθ 

 

Ηιηθησκέλνη 

 

Παηηλέξ 

 

Πνιηηηθνί 

 

Ιεξείο 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 4, κάζεκα 1: 
Σν πξόβιεκά καο - ην πξόβιεκά κνπ 

Κνηλά θαη αηνκηθά πξνβιήκαηα ή ζπγθξνύζεηο: 
 

Έλα θνηλό πξόβιεκα/ζύγθξνπζε επεξεάδεη 

όινπο ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο. Ζ ιύζε ζε έλα 

θνηλό πξόβιεκα/ ζύγθξνπζε κπνξεί λα έρεη 

δηαθνξεηηθή επίδξαζε ζε δηαθνξεηηθνύο καζεηέο.  

 

Παξάδεηγκα:  

Μεξηθέο θνξέο ζηελ ηάμε γίλεηαη πνιιή θαζαξία. 

Έλα αηνκηθό πξόβιεκα/ζύγθξνπζε επεξεάδεη 

κόλν έλαλ καζεηή ζηελ ηάμε. Ζ ιύζε ζε απηό ην 

πξόβιεκα επηδξά κόλν ζε απηό ηνλ καζεηή. 

 

Παξάδεηγκα: 

Μεξηθέο θνξέο πεηλάσ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

καζήκαηνο. 

 

Βξείηε πεξηζζόηεξα παξαδείγκαηα: 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 4, κάζεκα 3: 
Κάξηεο ςεθνθνξίαο 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 5, κάζεκα 1: 
Γηθαηώκαηα, ππνρξεώζεηο θαη θαλόλεο ζην ζρνιείν καο 

 

 

Γηθαηώκαηα Τπνρξεώζεηο Καλόλεο 

Αζθάιεηα ζηελ ηάμε Τήξεζε θαλόλσλ γηα 

αζθάιεηα 

Μελ ηξέρεηε ζηελ 

ηάμε 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 5, κάζεκα 3: 
Κάξηεο ςεθνθνξίαο 

 

Απνδνρή Απόξξηςε Απνρή 

+ - 

 

+ - 

 

+ - 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 5, κάζεκα 4: 
Κξηηήξηα γηα θαινύο θαλόλεο 

 
Κξηηήξηα γηα θαινύο θαλόλεο 
 

Ο θαλόλαο καο είλαη:  
 
Γξάςηε ηα αληηθείκελα από ηε ιίζηα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη κεηά ειέγμηε ηνλ θαλόλα ζαο 

 
 Ναη Όρη 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Πεξίιεςε: 
 

Θεσξνύκε όηη απηόο ν θαλόλαο είλαη …................................. 

επεηδή ……........... 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 6, κάζεκα 1: 
Τπεξ-ήξσαο; 

Τπεξ-ήξσαο; 

Καηαγξάςηε ηη ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλόο λα θάλεη ν αξρεγόο ηεο ηάμεο θαη πνηεο ζα είλαη νη αξκνδηόηεηέο 

ηνπ. Θα είλαη ν αξρεγόο ηεο ηάμεο έλαο ππεξ-ήξσαο; θεθηείηε ην….  



Δγρεηξίδην γηα καζεηέο 

 

137 

Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 6, κάζεκα 2: 
ρήκα πνιηηηθήο αληηπξνζώπεπζεο 

πκπιεξώζηε ηηο ιέμεηο: 
 
 

Κνηλνβνύιην Άλζξσπνη Κπβέξλεζε 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 6, κάζεκα 3: 
Πιεξνθνξίεο γηα ηηο εθινγέο 

 

Ρσηήζηε ζηνπο γνλείο ζαο ζρεηηθά κε ηηο εθινγέο θαη θαηαγξάςηε ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

Πόηε ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ ςεθίζαηε ζε εθινγέο;  

 ___________________________________________________  

 

Ση είδνπο εθινγέο ήηαλ;  

 ___________________________________________________  

 

Πνύ έιαβαλ ρώξα; 

 ___________________________________________________  

  

  

Πώο είραλ νξγαλσζεί; 

 ______________________________________________  

........................................................................................................................................... 

 

Ρσηήζηε ζηνπο γνλείο ζαο ζρεηηθά κε ηηο εθινγέο θαη θαηαγξάςηε ηηο απαληήζεηο ηνπο. 

Πόηε ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ ςεθίζαηε ζε εθινγέο; 

 ___________________________________________________  

 

Ση είδνπο εθινγέο ήηαλ; 

 ___________________________________________________  

 

Πνύ έιαβαλ ρώξα; 

 

 ___________________________________________________  

 

 

Πώο είραλ νξγαλσζεί; 

 ___________________________________________________  
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Αλαιακβάλσ ηελ επζύλε γηα ... 

Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 7, κάζεκα 1: 
Γηα πνην πξάγκα αλαιακβάλσ επζύλε; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... ηνλ ζθύιν κνπ ... ηε γάηα κνπ 

... ην ςάξη κνπ ... έλα παηδί 

... έλα επάγγεικα ... κηα νκάδα αλζξώπσλ 

... κηα νηθνγέλεηα ... κηα ιίκλε 

... ηα απνζέκαηα λεξνύ ... ην θαγεηό 

... ηνλ εαπηό κνπ ... ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ 

... ... 

... ... 

... ... 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 7, κάζεκα 4: 
Ση είδνπο επζύλε έρεη ν θαζέλαο; 

 

Αλαιακβάλνπκε ηελ επζύλε, κνηξαδόκαζηε ηελ επζύλε 

Παξάδεηγκα: νηθνινγία 

Σόπνο/θαηάζηαζε:           Ση είδνπο επζύλε έρεη θάζε άηνκν; 

Σάμε 

Γάζθαινο: Μαζεηήο: 

ρνιείν 

Γηεπζπληήο: Γάζθαινο/καζεηήο: 

Πνιηηεία/Κξάηνο 

Πξσζππνπξγόο: Πνιίηεο: 

; 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 8, κάζεκα 1: 
Δξγαζία γηα επηινγή αλάκεζα ζε "ΔΠΙΘΤΜΙΔ" θαη "ΑΝΑΓΚΔ" 

 

– Χο νκάδα, επηιέμηε 10 εηθόλεο από ηε ζπιινγή. Πέληε από απηέο πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ ζηελ θαηεγνξία 

ησλ "ΔΠΗΘΤΜΗΧΝ" θαη πέληε κε ηελ θαηεγνξία ησλ "ΑΝΑΓΚΧΝ" (εάλ δύν ή πεξηζζόηεξεο νκάδεο 

ζέινπλ ηελ ίδηα εηθόλα, πξνζπαζήζηε λα βξείηε κία ιύζε). 

– πδεηήζηε ηηο επηινγέο ζαο: 

– Γηαηί απηό είλαη ζεκαληηθό γηα ηε δσή κνπ; 

– Ση ζα γηλόηαλ αλ δελ ην είρα απηό; 

– Ση ζα ήζεια λα έρσ ή λα πεηύρσ αξγόηεξα ζηε δσή; 

– Ση ζεκαίλεη απηό γηα κέλα σο αγόξη/θνξίηζη; 

– Ηεξαξρείζηε ηηο 10 επηιεγκέλεο εηθόλεο ζύκθσλα κε ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπο θαη εμεγείζηε γηαηί έρεηε 

επηιέμεη λα ηηο βάιεηε κε απηή ηε ζεηξά. Μπνξείηε λα βξείηε κηα ιύζε πνπ λα ηθαλνπνηεί όια ηα κέιε 

ηεο νκάδαο; 

– Γύν κέιε ηεο νκάδαο πξέπεη λα θξαηάλε ην ζρνηλί, θαη έλα άιιν λα εμεγεί ηελ θάζε επηινγή. Σέινο, νη 

καζεηέο ζα πξέπεη λα εμεγήζνπλ κε δηθά ηνπο ιόγηα ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο επηζπκίεο θαη ηηο 

αλάγθεο. Μπνξνύλ λα βξνπλ από έλαλ “νξηζκό”; 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 8, κάζεκα 2: 
Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα: ιίζηα ζύγθξηζεο δηαθαησκάησλ θαη 
αλαγθώλ 

 

Λίζηα βαζηθώλ δηθαησκάησλ 

 

 

Οη «ΑΝΑΓΚΔ» πνπ νξίζακε 

 

 

ε πνην άξζξν ηεο 
Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ εληάζζεηαη; 

Γηθαίσκα λα δσ, λα ππάξρσ   

Γηθαίσκα λα εξγάδνκαη   

Γηθαίσκα λα θαηέρσ ηδηνθηεζία   

Γηθαίσκα ζηνλ ειεύζεξν ιόγν   

Γηθαίσκα ζηελ αζθάιεηα   

Γηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία από 

ηε βία 

  

Γηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία από 

ηνλ λόκν 

  

Γηθαίσκα λα κε ζπιιακβάλνκαη 

εθηόο εάλ ππάξρεη ιόγνο λα 

ζεσξείηαη όηη έρεη δηαπξαρζεί 

έγθιεκα 

  

Γηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε   

Γηθαίσκα λα ζεσξείηαη έλα 

άηνκν αζών, παξόιν πνπ έρεη 

ζπιιεθζεί, κέρξη λα απνδεηρζεί 

έλνρν από δίθαην δηθαζηήξην 

  

Γηθαίσκα λα είλαη θαλείο 

πνιίηεο κηαο ρώξαο 

  

Γηθαίσκα ζηελ ςεθνθνξία   

Γηθαίσκα αζύινπ αλ κηα ρώξα 

θέξεηαη άζρεκα ζ‟έλαλ 

άλζξσπν 

  

Γηθαίσκα ζηελ ειεύζεξε ζθέςε   

Γηθαίσκα ζηελ επηινγή 

ζξεζθεπηηθώλ πεπνηζήζεσλ 

  

Γηθαίσκα ζηελ εηξεληθή 

δηαδήισζε (εθθξάδνληαο 

αληίζεζε) ελάληηα ζε κηα 

θπβέξλεζε ή νκάδα 

  

Γηθαίσκα ζην βαζηθό επίπεδν 

δηαβίσζεο (ηξνθή, θαηάιπκα, 

έλδπζε, θ.ηι.) 

  

Γηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε   

Γηθαίσκα ζηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε (ηαηξηθή πεξίζαιςε) 

  

Γηθαίσκα θάζε ελήιηθα λα 

παληξεπηεί, αλεμάξηεηα από 

θπιή, ζξεζθεία ή ζεμνπαιηθό 

πξνζαλαηνιηζκό 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 8, κάζεκα 3: 
Έξεπλα γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

 

Άηνκν από ην νπνίν πήξακε ζπλέληεπμε (όλνκα, ειηθία, θύιν, επάγγεικα, εκεξνκελία θαη ηόπνο 

ζπλέληεπμεο): 

Μέιε νκάδαο: 

 

Θέκα 1: 

 

Θεσξείηε ζεκαληηθό ην όηη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα είλαη νηθνπκεληθά; Αλ λαη, γηαηί; Αλ όρη, γηαηί όρη; 

 

Θέκα 2:  

 

Πνηα δηθαηώκαηα ρξήδνπλ πεξηζζόηεξεο πξνζηαζίαο παγθνζκίσο; Πνηνο είλαη ππεύζπλνο γηα απηό; 

 

Θέκα 3:  

 

Πνηα δηθαηώκαηα ρξήδνπλ πεξηζζόηεξεο πξνζηαζίαο ζηε ρώξα καο; Πνηνο είλαη ππεύζπλνο γηα απηό; 

 

Άιιεο ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο πνπ δόζεθαλ από ηνλ εξσηώκελν: 
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Φπιιάδην καζεηή γηα ηελ Δλόηεηα 9, κάζεκα 1: 
Κάξηεο παξνπζίαζεο κε ζύληνκε πεξηγξαθή γηα ηηο ζπζθεπέο 
κέζσλ επηθνηλσλίαο (θόβνληαη θαη δηπιώλνληαη ζηε κέζε) 

 

 

λνκα ηνπ ηδηνθηήηε:  

λνκα ηνπ καζεηή/νκάδαο καζεηώλ:  

Δίδνο ζπζθεπήο:  

Λεηηνπξγίεο:  

Έηνο θαηαζθεπήο:  

Γηάθνξα: 

 

 

 

λνκα ηνπ ηδηνθηήηε:  

λνκα ηνπ καζεηή/νκάδαο καζεηώλ:  

Δίδνο ζπζθεπήο:  

Λεηηνπξγίεο:  

Έηνο θαηαζθεπήο:  

Γηάθνξα: 
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II. Δξγαιεηνζήθε γηα καζεηέο 
 
 
Δηζαγσγή 
 

Αγαπεηνί καζεηέο, 

Απηή ε «Δξγαιεηνζήθε» είλαη γηα εζάο. ηηο επόκελεο ζειίδεο ζα βξείηε έλαλ αξηζκό εξγαιείσλ πνπ ζα 

ζαο είλαη ρξήζηκα ζην ζρνιείν ή ζην ζπίηη. Ση είλαη ην εξγαιείν; ινη γλσξίδεηε όηη έλα ζθπξί, έλα 

θαηζαβίδη θαη ην ςαιίδη είλαη εξγαιεία. ηε κάζεζε, έλα εξγαιείν απνηειεί κηα κέζνδν πνπ ζαο βνεζάεη 

λα καζαίλεηε θαιύηεξα. πλεπώο, όηαλ γλσξίδεηε πώο λα αλαδεηείηε πιεξνθνξίεο, ηνλ ηξόπν 

παξνπζίαζήο ηνπο ή ηνλ ηξόπν πξνεηνηκαζίαο κηαο παξνπζίαζεο ηόηε είζηε θαιύηεξα πξνεηνηκαζκέλνη 

γηα ηε δσή. 

Ο/ε δάζθαινο/α ζαο ζα ζαο εμεγήζεη πόηε θαη πώο λα ρξεζηκνπνηείηε ην θάζε εξγαιείν. Αιιά κπνξείηε, 

επίζεο, λα ρξεζηκνπνηείηε ηα εξγαιεία όηαλ ζεσξείηε όηη θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεην. 

Σα εξγαιεία κπνξνύλ λα ζαο βνεζήζνπλ ζε πεξηπηώζεηο όπσο: 

– πώο λα ςάμεηε θαη λα ζπιιέμεηε πιεξνθνξίεο˙  

– πώο λα θαηεγνξηνπνηήζεηε πιεξνθνξίεο˙ 

– πώο λα παξάγεηε δεκηνπξγηθή εξγαζία˙  

– πώο λα παξνπζηάζεηε ηε δνπιεηά ζαο˙ 

– πώο λα ζπλεξγάδεζηε κε άιινπο καζεηέο.  

Κάζε εξγαιείν βξίζθεηαη ζε μερσξηζηή ζειίδα. Μπνξείηε λα δηαβάζεηε γηα απηό κόλνη ζαο ή καδί κε έλαλ 

ζπλεξγάηε ζαο. 

Μπνξεί λα είζηε ήδε εμνηθεησκέλνη κε θάπνηα από ηα εξγαιεία. Κάπνηα από απηά κπνξεί λα είλαη 

θαηλνύξηα θαη βνεζεηηθά γηα ζαο. 

Διπίδνπκε λα απνιαύζεηε ηελ εξγαζία απηή θαη λα δηαζθεδάζεηε όηαλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ρξήζηκα 

εξγαιεία! 
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Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 

1. Έξεπλα ζε βηβιηνζήθεο 

2. Έξεπλα ζην δηαδίθηπν 

3. Γηεμαγσγή ζπλεληεύμεσλ θαη εξεπλώλ 

4. Δξκελεία εηθόλσλ 

5. Ννεηηθνί ράξηεο 

6. Γεκηνπξγία αθηζώλ 

7. Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ 

8. ρεδηαζκό/ δηεμαγσγή παξνπζηάζεσλ 

9. Πξνεηνηκαζία δηαθαλεηώλ ή πξνβνιήο PowerPoint  

10. πγγξαθή άξζξσλ ζε εθεκεξίδα 

11. Παξαζηάζεηο 

12. Γηεμαγσγή ζπδεηήζεσλ 
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1. Έξεπλα ζε βηβιηνζήθεο 

ηηο βηβιηνζήθεο, κπνξείηε λα βξείηε πνιιέο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζηε όηαλ εξεπλάηε έλα ζέκα. Γηα λα 

είζηε ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, ζα πξέπεη λα κπνξείηε λα μερσξίδεηε απηέο 

πνπ είλαη πην ζρεηηθέο. Ο θαηάινγνο πνπ αθνινπζεί κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα βξείηε πιεξνθνξίεο 

(έξεπλα).  

1. Πνηνο είλαη ν ζηόρνο κνπ; 

– Ση ζέισ λα δεκηνπξγήζσ; Πώο ζα πξέπεη λα είλαη ην ηειηθό πξντόλ; Πξέπεη λα είλαη κηα παξνπζίαζε; 

Μηα αλαθνξά; Μηα αθίζα;  

– Θα ρξεηαζηεί λα ςάμεηε γηα δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο πιεξνθνξηώλ, αλάινγα κε ηνλ ζηόρν ηεο εξγαζίαο 

ζαο. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε κηα αθίζα, ζα πξέπεη λα βξείηε θσηνγξαθίεο πνπ κπνξείηε λα θόςεηε, γηα 

κηα έθζεζε ζα πξέπεη λα βξείηε αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα ζέκα. 

2. Ση πιεξνθνξίεο ρξεηάδνκαη; 

– Γξάςηε όια όζα γλσξίδεηε ζρεηηθά κε ην ζέκα (έλαο λνεηηθόο ράξηεο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη). 

– Γξάςηε όια όζα ζα ζέιαηε λα γλσξίδεηε ζρεηηθά κε ην ζέκα (ζεκαληηθά ζεκεία από ηνλ λνεηηθό 

ράξηε). Οξίζηε κε αθξίβεηα πνηα πηπρή ηνπ ζέκαηνο ζέιεηε λα δηεξεπλήζεηε. Αλάινγα κε ην ηειηθό 

πξντόλ ζαο, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα νξίζεηε πνιιέο πηπρέο ή κόλν κεξηθέο. 

3. Πώο βξίζθσ πιεξνθνξίεο θαη πώο ηηο νξγαλώλσ; 

– Κνηηάμηε ηα βηβιία, πεξηνδηθά, ηαηλίεο, θιπ., πνπ έρεηε βξεη ζηε βηβιηνζήθε θαη απνθαζίζηε αλ 

κπνξνύλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζέζαηε. Μπνξείηε λα βνεζεζείηε θνηηώληαο ηνλ 

θαηάινγν ή ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ. 

– ε έλα ρσξηζηό θύιιν ραξηηνύ, ζεκεηώζηε ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ θαη ηνλ αξηζκό ηεο ζειίδαο όπνπ 

βξήθαηε ηελ πιεξνθνξία. Μπνξείηε επίζεο λα επηζεκάλεηε ηε ζειίδα κε έλα ζειηδνδείθηε ή κε έλα 

ραξηάθη. 

– πρλά κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν λα θσηνηππίζεηε ηε ζειίδα. Χζηόζν, κελ μεράζεηε λα ζεκεηώζεηε ηνλ 

ηίηιν ηνπ βηβιίνπ ζηε θσηνηππία. 

– Κνηηάμηε ηηο θσηνγξαθίεο από πεξηνδηθά. Φσηνηππήζηε ηηο ή επηζεκάλεηε ηε ζειίδα κε ζειηδνδείθηε. 

– Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ηαηλία, παξαθνινπζήζηε ηελ ηαηλία θαη ζηακαηάηε ηελ θάζε θνξά πνπ 

πεξηγξάθεηαη θάηη ελδηαθέξνλ. 

– πγθεληξώζηε ηα πιηθά θαη βάιηε ηα όια καδί ζε έλαλ πιαζηηθό θάθειν. 

– Δπηζεκάλεηε ηηο πην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. 

– ε έλα θύιιν ραξηηνύ ζεκεηώζηε, κε δηθά ζαο ιόγηα, ηηο πην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

ζέκα. 

4. Πώο παξνπζηάδσ ηηο πιεξνθνξίεο; 

Μπνξείηε, γηα παξάδεηγκα: 

– λα θηηάμεηε κηα αθίζα˙ 

– λα θάλεηε κηα έθζεζε˙ 

– λα δώζεηε κηα δηάιεμε˙ 

– λα δεκηνπξγήζεηε κηα δηαθάλεηα˙ 
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– λα γξάςεηε έλα άξζξν γηα εθεκεξίδα˙ 

– λα πξνβάιεηε βίληεν θιηπο. 

5. Πώο κπνξώ λα αμηνινγήζσ ηελ έξεπλα κνπ; 

– Μάζαηε ηίπνηα θαηλνύξγην; 

– Βξήθαηε αξθεηέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο;  

– Πνηα βήκαηα ζηελ έξεπλα πήγαλ θαιά; Ση ήηαλ δύζθνιν; 

– Ση ζα θάλαηε δηαθνξεηηθά ηελ επόκελε θνξά;  
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2. Έξεπλα ζην δηαδίθηπν 

Μπνξείηε λα βξείηε πιεξνθνξίεο γηα θάζε πηζαλό ζέκα ζην δηαδίθηπν. Θα πξέπεη λα εμεηάζεηε κε πνην 

ηξόπν ζέιεηε λα βξείηε ηηο πην νπζηαζηηθέο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ζαο. 

1. Δύξεζε πιεξνθνξηώλ 

εκεηώζηε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά γηα ην ζέκα πνπ ζαο δόζεθε ή επηιέμαηε ζε έλα θνκκάηη ραξηί. Πξνζπαζήζηε 

λα ζθεθηείηε ηη αθξηβώο ζέιεηε λα μέξεηε γηα απηό ην ζέκα. 

Παξαδείγκαηα: 

– EDC/HRE˙ 

– πκβνύιην ηεο Δπξώπεο˙ 

– κεηνλόηεηεο˙ 

– δεκνθξαηία. 

πλδπάζηε όξνπο αλαδήηεζεο, γηα παξάδεηγκα, "κεζαησληθέο αγνξέο ηεο πόιεο», ρξεζηκνπνηώληαο 

εηζαγσγηθά.  

– Πνηνη ζπλδπαζκνί ιέμεσλ ζαο βνεζάλε λα βξείηε ηηο πην ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα ζαο; 

εκεηώζηε ηα θξηηήξηα απηά ζε έλα θύιιν ραξηί. 

2. Έιεγρνο ησλ πιεξνθνξηώλ ζαο 

Δπεηδή ν θαζέλαο κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη λα δεκηνπξγήζεη πιεξνθόξεζε, είλαη 

ζεκαληηθό λα ειέγμηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεηε πξηλ ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε. 

Πξνζπαζήζηε λα δηεπθξηλίζεηε ηα αθόινπζα πξνβιήκαηα: 

– Μπνξείηε λα βξείηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζε άιιεο ζειίδεο ζην δηαδίθηπν; 

– Πνηνο έθαλε ηηο πιεξνθνξίεο πξνζβάζηκεο ζην θνηλό; 

– Ση ζπκθέξνλ ζα κπνξνύζε λα έρεη απηό ην πξόζσπν ή ν νξγαληζκόο λα θάλεη απηέο νη πιεξνθνξίεο 

πξνζβάζηκεο ζην θνηλό;  

– Δίλαη ην πξόζσπν ή ν νξγαληζκόο αμηόπηζηνο; 

πγθξίλεηε ηηο πιεξνθνξίεο από ην δηαδίθηπν κε πιεξνθνξίεο από άιιεο πεγέο:  

– Μπνξείηε λα βξείηε ηηο ίδηεο πιεξνθνξίεο ζε έλα βηβιίν, κέζα από κηα ζπλέληεπμε ή κέζσ ησλ δηθώλ 

ζαο εκπεηξηώλ;  

– Δίλαη νη πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν επίθαηξεο, θαηαλνεηέο, πην νινθιεξσκέλεο από απηέο πνπ 

κπνξείηε λα βξείηε ζε έλα βηβιίν, ζε κία ζπλέληεπμε ή κέζσ ηεο δηθήο ζαο παξαηήξεζεο;  

– Πνηεο πιεξνθνξίεο ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα ζηνλ ζθνπό ζαο; 

3. Απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηώλ 

Μόιηο εληνπίζεηε έλαλ θαιό δηαδηθηπαθό ηόπν ζηνλ νπνίν ζέιεηε λα επηζηξέςεηε αξγόηεξα ή ζέιεηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε σο πεγή γηα ηελ εξγαζία ζαο, θηηάμηε ηε δηθή ζαο πξνζσπηθή ιίζηα δηθηπαθώλ ηόπσλ:  

– Αλνίμηε έλα μερσξηζηό έγγξαθν. 

– εκεηώζηε ηε δηεύζπλζε (URL). 



Μεγαιώλνπκε δεκνθξαηηθά 

150 

– Αληηγξάςηε ηε δηεύζπλζε URL πηέδνληαο ην πιήθηξν CTRL θαη C ηαπηόρξνλα. 

– Δπηθνιιήζηε ην URL ζην έγγξαθν πηέδνληαο ην πιήθηξν CTRL (έιεγρνο) θαη V ηαπηόρξνλα. 

– Απνζεθεύζηε ην έγγξαθό ζαο ζην "weblist_topic" - γηα παξάδεηγκα, "weblist_democracy". 
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3. Γηεμαγσγή ζπλεληεύμεσλ θαη εξεπλώλ 

Μπνξείηε λα ζπιιέμεηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα ζέκα, όηαλ ξσηάηε αλζξώπνπο ζρεηηθά κε ηηο 

γλώζεηο ηνπο γηα ην ζέκα ή όηαλ ηνπο δεηάηε ηε γλώκε ηνπο.  

Μπνξείηε λα ξσηήζεηε: 

– εηδηθνύο - αλ ζέιεηε λα βξείηε θάηη ζπγθεθξηκέλν γηα έλα ζέκα 

ή  

– αλζξώπνπο πνπ δελ έρνπλ θακία εηδηθή εκπεηξνγλσκνζύλε ζην ζέκα, αιιά ζαο ελδηαθέξεη λα κάζεηε 

ηη ζθέθηνληαη γηα ην ζέκα ζαο. 

Οη ζπλεληεύμεηο θαη νη έξεπλεο είλαη θαιύηεξν λα γίλνληαη από θνηλνύ ζε κηα κηθξή νκάδα. Με απηόλ ηνλ 

ηξόπν κπνξείηε λα βνεζήζεηε ν έλαο ηνλ άιιν κε ηηο εξσηήζεηο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ  απαληήζεσλ. 

Αθνινπζείζηε ηα παξαθάησ ζεκεία ζηνλ θαηάινγν: 

– Καηαγξάςηε κηα ζύληνκε απάληεζε ζε θάζε εξώηεζε.  

– εκεηώζηε ηηο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο δελ έρεηε απάληεζε.  

– πδεηήζηε ηηο αλνηρηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο κε ηελ ηάμε ζαο. 

Βήκαηα πνπ απαηηνύληαη: 

1. Ο ζηόρνο 

– Πνην είλαη ην ζέκα καο; Ση ζέινπκε λα κάζνπκε; 

– Με ηη ζα πξέπεη λα κνηάδεη ην ηειηθό πξντόλ; 

2.  Πξνεηνηκαζία 

– Από πνηνλ ζα πξέπεη λα πάξνπκε ζπλέληεπμε; Πόζα άηνκα; Ζ ειηθία ή ην θύιν παίδνπλ θάπνην ξόιν;  

– Πώο επηιέγνπκε ηα ζσζηά άηνκα; 

– Πόηε ζα πξέπεη λα γίλεη ε ζπλέληεπμε/έξεπλα; 

– Πώο ζα πξέπεη λα γίλεη; 

– Πνηνο πξέπεη λα ελεκεξσζεί ή από πνηνλ πξέπεη λα πάξνπκε άδεηα; 

– Πώο ζα θαηαγξαθνύλ νη απαληήζεηο (ζα καγλεηνθσλεζνύλ, ζε ζεκεηώζεηο, ζε εξσηεκαηνιόγηα); 

3. Οη εξσηήζεηο  

– Ση εξσηήζεηο ζα θάλνπκε; 

– Πόζεο εξσηήζεηο κπνξνύκε λα θάλνπκε; Πόζν ρξόλν έρνπκε; 

– Βάιηε ηηο εξσηήζεηο καδί γηα λα ζρεκαηίζεηε κηα έξεπλα.  

4. Γηεμαγσγή ηεο έξεπλαο/ζπλέληεπμεο 

– Πώο αξρίδνπκε κε ηηο εξσηήζεηο; 
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– Πνηνο παίδεη πνηνλ ξόιν ζηελ νκάδα (θάλεη εξσηήζεηο, ζεκεηώλεη ηηο απαληήζεηο, μεθηλάεη θαη 

ζηακαηάεη ην καγλεηόθσλν);  

– Πώο ηειεηώλνπκε ηε ζπλέληεπμε; 

5.  Αμηνιόγεζε 

– Αλ πήξαηε ζπλέληεπμε από έλαλ εηδηθό, ζθεθηείηε ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ είπε θαη 

θαηαγξάςηε ηα. 

– Δάλ ξσηήζαηε δηάθνξνπο αλζξώπνπο γηα ην ίδην ζέκα θαη ζέιεηε λα μέξεηε πόζνη άλζξσπνη έδσζαλ 

παξόκνηεο απαληήζεηο, ηόηε ηαμηλνκήζεηε αλάινγα ηηο απαληήζεηο. 

6. Η παξνπζίαζε 

Απνθαζίζηε αλ ε παξνπζίαζε ζα είλαη:  

– ζηελ ηάμε, ή 

– ζε άξζξν ζε εθεκεξίδα, ή 

– ζε κηα αθίζα, ή 

– θάηη άιιν. 
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4. Δξκελεία εηθόλσλ 

Αθξηβώο όπσο ηα θείκελα, νη εηθόλεο πεξηέρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο. Οη παξαθάησ ζπκβνπιέο ζα 

ζαο βνεζήζνπλ λα εξκελεύζεηε θαη λα θαηαλνήζεηε εηθόλεο.  

Αλαθαιύςηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηθόλα: 

– Πνηα είλαη ηα πην ζεκαληηθά ρξώκαηα ζηελ εηθόλα;  

– Πνύ ππάξρνπλ εκθαλή ζρήκαηα ή γξακκέο;  

– Ση είλαη κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν από ην θαλνληθό;  

– Πόζν κεγάιν είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην πξάγκα / πξόζσπν ζηελ εηθόλα;  

– Πνηα ρξνληθή πεξίνδνο (παξειζόλ, παξόλ) θαη πνηα επνρή ηνπ έηνπο ή εκέξα ηνπ ρξόλνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθόλα; 

– Από πνηα πξννπηηθή βιέπεηε ην ζέκα ηεο εηθόλαο: κέζα από ηα κάηηα ελόο βαηξάρνπ, ελόο 

πνπιηνύ ή ελόο αλζξώπνπ;   

– Ση κπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε ζηελ εηθόλα;  

– Ση είδνπο εηθόλα είλαη (κηα εηθόλα, κηα αθίζα, κηα δσγξαθηά, κηα μπινγξαθία, έλα θνιάδ, έλα 

πνξηξέην, έλα ηνπίν, κηα θαξηθαηνύξα, θιπ.);  

– Ση είλαη ππεξβνιηθό ή ηνλίδεηαη ζηελ εηθόλα (θσο / ζθνηάδη, νη αλαινγίεο, ην κπξνζηηλό πιάλν / 

θόλην, πνιπρξσκία, θίλεζε / αθηλεζία, ρεηξνλνκίεο, εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ);   

Αληηιεθζείηε ηελ εηθόλα: 

– Ση είλαη ηδηαίηεξα αμηνζεκείσην ζε ζρέζε κε ηελ εηθόλα;  

– Ση ζαο αξέζεη γη 'απηό;  

– Ση είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο εηθόλαο;  

– Πώο αηζζάλεζηε όηαλ θνηηάηε ηελ εηθόλα;  

– Πνην κέξνο ηεο εηθόλαο είλαη ην πην όκνξθν;  

– Πνηεο ιέμεηο έξρνληαη ζην κπαιό όηαλ θνηηάηε ηελ εηθόλα; 

πδεηήζηε ηελ εηθόλα: 

– Πεξηγξάςηε ηελ εηθόλα κε δηθά ζαο ιόγηα. 

– Πείηε ν έλαο ζηνλ άιιν ηη είλαη εληππσζηαθό ή ζεκαληηθό ζηελ εηθόλα. 

– Κάληε ν έλαο ζηνλ άιιν εξσηήζεηο γηα ηελ εηθόλα. 

– Γώζηε ζύληνκεο νδεγίεο ν έλαο ζηνλ άιιν, όπσο: ςάμε γηα, βξεο, δείμε, εμήγεζε ... 

– πδεηήζηε εξσηήζεηο όπσο: Γηαηί επηιέρηεθαλ απηέο νη εηθόλεο; Πνηεο θσηνγξαθίεο ζπκπιεξώλνπλ 

ην θείκελν πνπ αλήθεη ζηηο εηθόλεο; Πνηεο εηθόλεο έξρνληαη ζε ζύγθξνπζε κε ην θείκελν;   

Γνπιέςηε κε ηηο εηθόλεο: 

– Δπηιέμηε κηα εηθόλα θαη δηαδξακαηίζηε ηε ζθελή πνπ βιέπεηε εθεί. 

– πζηήζηε ην πξόζσπν πνπ βιέπεηε ζηελ εηθόλα. 

– Αιιάμηε ηηο θσηνγξαθίεο θαη ζρνιηάζηε ηηο. 
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– πγθξίλεηε ηζηνξηθέο θσηνγξαθίεο κε ηηο εηθόλεο πνπ έρεηε. 

– Δμεγήζηε ηη ζα ήηαλ δύζθνιν λα γίλεη θαηαλνεηό ζην θείκελν αλ δελ είραηε ηηο εηθόλεο γηα λα ζαο 

βνεζήζνπλ. 

– Πξνζζέζηε θαηάιιειεο εηθόλεο πνπ ζπκπιεξώλνπλ ην θείκελν. 

– πγθξίλεηε ηηο εηθόλεο θαη αμηνινγήζηε ηηο. αο αξέζνπλ; Αλ όρη, γηαηί όρη;  

– Γξάςηε κηα πεξηγξαθή ηεο εηθόλαο. 

– θεθηείηε ηη είρε ζπκβεί πξηλ ηξαβερηεί / δσγξαθηζηεί /ζρεδηαζηεί ε εηθόλα. 

– θεθηείηε ηη ζα ζπλέβαηλε αλ ε εηθόλα δσληάλεπε. 

– Πξνζζέζηε ζηελ εηθόλα κεξηθά ζπλλεθάθηα νκηιίαο κε θείκελν. 

– Πεξηγξάςηε ηηο κπξσδηέο θαη ηνπο ήρνπο πνπ ζαο θάλεη ε εηθόλα λα ζθεθηείηε. 

– πιιέμηε εηθόλεο από παξόκνηα ζέκαηα. 

Δξκελεύζηε ηελ εηθόλα:  

– Ση ηίηιν ζα δίλαηε ζηελ εηθόλα;  

– Πνύ ηξαβήρηεθε ή δσγξαθίζηεθε/ζρεδηάζηεθε ε εηθόλα;  

– Ση ήζειε λα πεη ν θσηνγξάθνο / θαιιηηέρλεο κε απηήλ ηελ εηθόλα; 

– Γηαηί ηξαβήρηεθε ή δσγξαθίζηεθε/ζρεδηάζηεθε απηή ε εηθόλα;  



Δγρεηξίδην γηα καζεηέο 

 

155 

5. Ννεηηθνί ράξηεο 

Έλαο λνεηηθόο ράξηεο ζαο βνεζά λα νξγαλώζεηε ηηο ζθέςεηο ζαο. Απηό ζεκαίλεη θπξηνιεθηηθά ν όξνο. Οη 

λνεηηθνί ράξηεο κπνξεί λα είλαη ρξήζηκνη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο όηαλ έρεηε λα ζθεθηείηε γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα: γηα ηε ζπιινγή ηδεώλ, ηελ πξνεηνηκαζία γηα κηα παξνπζίαζε, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό ελόο project, θιπ. 

Οδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία  ελόο λνεηηθνύ ράξηε  

– Γξάςηε ην όλνκα ηνπ ζέκαηόο ζαο ζηε κέζε ηνπ ραξηηνύ ζαο θαη ζρεδηάζηε έλαλ θύθιν γύξσ από 

απηό. Βεβαησζείηε πσο ρξεζηκνπνηείηε ραξηί πνπ είλαη αξθεηά κεγάιν. 

– ρεδηάζηε κεξηθέο παρηέο γξακκέο πνπ έξρνληαη από ηνλ θύθιν πξνο ηα έμσ. ε θάζε γξακκή, γξάςηε 

ην όλνκα ελόο ππν-ζέκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θύξην ζέκα ζηε κέζε ηνπ ραξηηνύ.  

– Από ηηο παρηέο γξακκέο, κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε θαη άιιεο, ιεπηέο γξακκέο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ 

ππνθαηεγνξίεο ή εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ππν-ζέκα  πνπ είλαη γξακκέλν ζηελ παρηά γξακκή.  

– Πξνζπαζήζηε λα βξείηε όζνπο πεξηζζόηεξνπο δηαθνξεηηθνύο όξνπο κπνξείηε θαη λα ηνπο 

ηνπνζεηήζεηε ζηηο ζσζηέο θαηεγνξίεο. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε δηαθνξεηηθά κεγέζε 

γξακκαηνζεηξάο, ζύκβνια θαη ρξώκαηα. 

πγθξίλεηε ηνλ δηθό ζαο λνεηηθό ράξηε κε ησλ ζπκκαζεηώλ ζαο 

– Ση παξαηεξείηε;  

– Με πνηνπο ηξόπνπο είλαη νη λνεηηθνί ράξηεο ζαο παξόκνηνη;  

– ε ηη δηαθέξνπλ;  

– Πνηνη είλαη νη πην ζεκαληηθνί όξνη;  

– Βγάδεη λόεκα ε νξγάλσζε ησλ ππνθαηεγνξηώλ;  

– Τπάξρεη θάηη ζεκαληηθό πνπ ιείπεη;  

– Ση ζα θάλαηε δηαθνξεηηθά ηελ επόκελε θνξά; 
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6. Γεκηνπξγία αθηζώλ 

Μηα αθίζα ζαο επηηξέπεη λα θαηαγξάςεηε ηελ εξγαζία ζαο θαη λα ηελ παξνπζηάζεηε ζηνπο ζπκκαζεηέο 

ζαο. Δίλαη ζεκαληηθό ε αθίζα λα είλαη νξγαλσκέλε κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα θάλεη ηνπο αλζξώπνπο λα ηελ 

πξνζέμνπλ. Θα πξέπεη, επίζεο, λα θάλεη απηνύο πνπ ηελ παξαηεξνύλ πεξίεξγνπο λα κάζνπλ 

πεξηζζόηεξα.  

ε κηα κηθξή νκάδα, εμεηάζηε ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο επηηπρεκέλεο αθίζαο θαη ζθεθηείηε ηη 

ζηνηρεία κπνξείηε λα ελζσκαηώζεηε ζηε δηθή ζαο αθίζα.  

Αλ έρεηε ήδε εηνηκάζεη ηελ αθίζα ζαο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά σο έλαλ 

θαηάινγν ειέγρνπ γηα ηελ αμηνιόγεζε κηαο άιιεο αθίζαο. 

Λίζηα ειέγρνπ 

Σίηινο: ζα πξέπεη λα είλαη ζύληνκνο θαη ελδηαθέξνλ, νξαηόο από απόζηαζε. 

ηπι γξαθήο: ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάιε θαη επαλάγλσζηε. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ππνινγηζηή, κε 

ρξεζηκνπνηείηε πάξα πνιιέο δηαθνξεηηθέο γξακκαηνζεηξέο. Γξάςηε ζύληνκεο πξνηάζεηο πνπ είλαη νξαηέο 

από απόζηαζε. 

Δηθόλεο, θσηνγξαθίεο, γξαθηθά: απηά ζα πξέπεη λα ζηεξίδνπλ ό, 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 ζύκβνια, ηα θνπηηά, νη 

θσηνγξαθίεο ή νη εηθόλεο; ρεδηάζηε ηελ αθίζα ζαο πξηλ μεθηλήζεηε. 

Σνπνζεηήζηε ηα καδί κε πξνζνρή: ε αθίζα ζα πξέπεη λα γεκίδεη ηε δηακόξθσζε πνπ επηιέμαηε αιιά 

δελ ζα πξέπεη λα είλαη ζηξηκσγκέλε. 
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7. Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ 

Μηα έθζεζε βνεζά νκάδεο καζεηώλ λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, έηζη ώζηε νη άιινη (ε ηάμε ή νη 

πξνζθεθιεκέλνη) λα πάξνπλ κηα ηδέα γη΄ απηά πνπ έθαλε ε νκάδα. Ζ παξαθάησ ιίζηα ζα ζαο βνεζήζεη 

λα ζρεδηάζεηε θαη λα νξγαλώζεηε κηα έθζεζε. 

Λίζηα  

1. Ση ζέινπκε λα παξνπζηάζνπκε; 

– Πνην είλαη ην βαζηθό κήλπκα πνπ επηζπκείηε λα πεξάζεηε κε ηελ έθζεζε; 

– Πνηνο ζα κπνξνύζε λα είλαη ν ηίηινο ηεο έθζεζήο ζαο; 

2. Πνην είλαη ην θνηλό; 

– Παηδηά θαη δάζθαινη από ην ζρνιείν ζαο; 

– Γνλείο θαη ζπγγελείο; 

– Πειάηεο ελόο ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ; 

3. Πνύ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε έθζεζε;  

– ηελ αίζνπζα ή θάπνπ αιινύ κέζα ζην ζρνιείν; 

– ε έλαλ δεκόζην ρώξν (ζην δεκαξρείν, γηα παξάδεηγκα); 

– Θα ππάξρεη αξθεηόο ρώξνο θαη θσηηζκόο; 

– Θα ππάξρεη ε αλαγθαία ππνδνκή; 

4. Πώο δηεμάγνπκε κηα αμέραζηε έθζεζε; 

 Θα επηηξέπεηαη λα αγγίδνληαη ηα αληηθείκελα; 

 Θα ππάξρεη ρώξνο ζηνλ νπνίν ζα επηηξέπεηαη λα ιεηηνπξγνύλ ηα πξάγκαηα, λα ηα δνθηκάδνπλ, λα ηα 

παξαηεξνύλ ή λα πεηξακαηίδνληαη κε απηά; 

 Θα ππάξρεη κνπζηθή ή ζα παίδεηε κνπζηθή κόλνη ζαο; 

 Θα πξνζθέξνληαη κεδεδάθηα ; 

 Θα ππάξρνπλ μελαγνί ζηελ έθζεζε; 

 Θα δεκηνπξγεζεί έλα ελεκεξσηηθό θπιιάδην σο νδεγόο γηα ηελ έθζεζε; 

 Θα δηνξγαλσζεί δηαγσληζκόο ή θάπνην θνπίδ; 

5. . Πνηνο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ; 

 Οη εθπαηδεπηηθνύ ηνπ ζρνιείνπ; 

 Σν θπιηθείν, νη θαζαξίζηξηεο, νη ηερληθνί θαη ην ππνζηεξηθηηθό πξνζσπηθό; 

 Σν κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ ζρνιείνπ; 
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 Ο/ε δηεπζπληήο/ληξηα; 

 Δηδηθνί πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ; 

 Δπηζθέπηεο; 

6. Ση πξέπεη λα γίλεη; 

 Να δεκηνπξγεζεί κηα πξνζσπηθή ιίζηα θαζεθόλησλ; 

 Να δεκηνπξγεζεί κηα ιίζηα πιηθώλ; 

 Να δεκηνπξγεζεί έλα ρξνλνδηάγξακκα (πνηνο ζα θάλεη, ηη θαη πόηε);  

 Να είλαη γλσζηί νη δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πόξνη θαη πόζνη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ; 

 Να δεκηνπξγεζεί έλα θπιιάδην ή κηα πξόζθιεζε; 

 Να ελεκεξσζνύλ νη ηνπηθέο εθεκεξίδεο; 

7. Πώο ζα αμηνινγεζεί ε έθζεζε; 

– Πνηα είλαη ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα; 

– Πνηνο ζα αμηνινγήζεη ηελ έθζεζε (δάζθαινη, ζπκκαζεηέο, επηζθέπηεο); 
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8. ρεδηαζκόο/δηεμαγσγή 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. 

A. Δηνηκάδνληαο κηα νκηιία 

1. Πνηνο ζα είλαη ην αθξναηήξην; 

Πνύ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε νκηιία ζαο; 

2. Πνηνο ζα θάλεη ηελ νκηιία; 

– Θα θάλεη ηελ νκηιία έλα άηνκν ή κηα νκάδα αηόκσλ; 

– Πώο ζα νξγαλσζεί ε νκάδα; 

3. Πνηνο είλαη ν ζηόρνο ηεο νκηιίαο; 

– Ση ζα πξέπεη λα πιεξνθνξεζεί ην θνηλό; 

– Σν θνηλό ζα πξέπεη λα δώζεη αλαηξνθνδόηεζε; 

4. Πόζν ρξόλν έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο; 

 Θα αθήζεηε ρξόλν ζην θνηλό γηα λα ζέζεη εξσηήζεηο; 

 Θα αθήζεηε ρξόλν ζην θνηλό λα δώζεη αλαηξνθνδόηεζε; 

5. Ση ππνδνκή ππάξρεη; 

– Μαπξνπίλαθαο / πίλαθαο καξθαδόξνπ; 

– Γηαθαλνζθόπεην;  

– Τπνινγηζηήο θαη δηαθαλνζθόπεην γηα παξνπζίαζε PowerPoint; 

– Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ; 

– Ζρεία; 

6. Πώο κπνξεί λα εκπιαθεί ην θνηλό; 

– Γώζηε ρξόλν γηα εξσηήζεηο. 

– Γεκηνπξγήζηε έλα παδι ή θνπίδ. 

– Μνηξάζηε θάπνηα αληηθείκελα. 

7. Ση ζέιεηε λα πείηε; 

– θεθηείηε 3-6 επηθεθαιίδεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ην ζέκα ζαο θαη θαηαγξάςηε ηηο ζε μερσξηζηέο 

θόιιεο ραξηί. 

– ε θάζε θόιια ραξηί, ζεκεηώζηε ιέμεηο θιεηδηά γηα θάζε επηθεθαιίδα. 

B. Κάλνληαο ηελ νκηιία 
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Μηα παξνπζίαζε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δηαθνξεηηθά κέξε: ηελ εηζαγσγή, ην θπξίσο ζέκα θαη ην 

ζπκπέξαζκα. Παξαηίζεληαη θάπνηεο ηδέεο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα δώζεηε ηελ νκηιία ζαο. 

1. Δηζαγσγή 

– Ξεθηλήζηε κε κηα ζρεηηθή ξήζε, ή δείρλνληαο κηα ζρεηηθή εηθόλα ή αληηθείκελν. 

– Παξνπζηάζηε ην θύξην ζέκα. 

– Δμεγείζηε ηε δνκή ηεο νκηιίαο. 

2. Κύξην ζέκα 

– Δλεκεξώζηε ην θνηλό γηα ην ζέκα ηεο νκηιίαο 

– Βάιηε ζε κηα ζεηξά ηηο θόιιεο ραξηί κε ηηο θεθαιίδεο, πνπ πξνεηνηκάζαηε λσξίηεξα, θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο. 

– Οξγαλώζηε ηελ νκηιία ζύκθσλα κε ηηο θεθαιίδεο. 

– Κάζε θνξά πνπ μεθηλάηε κε κηα θαηλνύξηα θεθαιίδα, λα ηελ θαζηζηάηε ζαθή ρξεζηκνπνηώληαο κηα 

εηθόλα, κηα επεμήγεζε, θ.ηι. 

– Παξνπζηάζηε κηα ζρεηηθή εηθόλα, αληηθείκελν, ή έλα κνπζηθό θνκκάηη θάησ από θάζε θεθαιίδα. 

– θεθηείηε πώο ζα παξνπζηάζηε ηηο εηθόλεο-αλ ζα ηηο κνηξάζεηε ζην θνηλό ή αλ ζα ηηο ζρεδηάζεηε ζε κηα 

δηαθάλεηα ή ζα ηηο εθζέζεηε ζε κηα αθίζα, θηι. 

3. πκπέξαζκα 

– Πείηε ηη ήηαλ θαηλνύξγην γηα εζάο. 

– Πείηε ηη κάζαηε. 

– Γείμηε κηα ηειηθή εηθόλα. 

– Θέζηε εξσηήζεηο ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. 

– Αθήζηε ρξόλν γηα λα γίλνπλ εξσηήζεηο. 
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9. Πξνεηνηκαζία δηαθαλεηώλ ή παξνπζηάζεσλ PowerPoint 

Οη παξνπζηάζεηο PowerPoint ή νη δηαθάλεηεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

παξνπζίαζεο θαη ηζρύνπλ νη ίδηνη θαλόλεο θαη γηα ηηο δύν πεξηπηώζεηο. 

ηαλ δεκηνπξγείηε κηα δηαθάλεηα, πξνζέμηε: 

– ε γξακκαηνζεηξά λα είλαη θαζαξή θαη επαλάγλσζηε˙ 

– λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα κόλν θόλην˙ 

– ε εθηύπσζε λα είλαη κεγάιε˙ 

– λα ππάξρεη θελό κεηαμύ ησλ γξακκώλ˙ 

– λα κελ ππάξρεη πνιύ θείκελν ζηηο δηαθάλεηεο˙ 

– νη δηαθάλεηεο λα είλαη θαζαξέο θαη λα κελ έρνπλ ζεκάδηα από κειάλη ή γξακκέο από ηελ αληηγξαθή˙ 

– νη ράξηεο, ηα δηαγξάκκαηα, νη εηθόλεο λα είλαη αξθεηά κεγάια˙ 

– λα κελ ππάξρνπλ πάξα πνιιέο δηαθάλεηεο. 

Ση είλαη θαιύηεξν νη δηαθάλεηεο ή κηα παξνπζίαζε PowerPoint; 

Σν θάζε έλα έρεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Δδώ ππάξρνπλ θάπνηεο ζεκαληηθέο ππνδείμεηο πνπ 

ζα ζαο δηεπθνιύλνπλ λα επηιέμεηε κεηαμύ δηαθαλεηώλ 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: 

– ππάξρνπλ ιηγόηεξεο από πέληε δηαθάλεηεο ˙ 

– ζέινπκε λα εμεγνύκε ή λα δείρλνπκε θάηη αλάκεζα ζηηο δηαθάλεηεο˙ 

– γξάθνπκε θάηη πάλσ ζηε δηαθάλεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο˙ 

– δείρλνπκε κία κόλν εηθόλα ζε θάζε δηαθάλεηα˙ 

– ζέινπκε λα θαιύπηνπκε θαη λα εκθαλίδνπκε θάηη από κηα εηθόλα˙ 

– κνηξαδόκαζηε 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 αξηζκό δηαθαλεηώλ˙ 

– ζέινπκε λα δείμνπκε πνιιέο πιεξνθνξίεο καδί ζε κηα δηαθάλεηα˙ 

– ζέινπκε λα δείμνπκε θάηη κέζσ δηαδηθηύνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο˙ 

– ζέινπκε λα δείμνπκε θάπνην βίληεν, κηα ςεθηαθή εηθόλα ή θάηη ην νπνίν είλαη απνζεθεπκέλν ζηνλ 

ππνινγηζηή˙ 

– ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε βίληεν αξγόηεξα ή λα ην ζπκπεξηιάβνπκε κε θάπνην ηξόπν. 
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10. πγγξαθή άξζξσλ ζε εθεκεξίδα 

Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεηε ηνπο άιινπο γηα ην ζέκα ζαο, κπνξείηε λα θάλεηε ηνλ δεκνζηνγξάθν θαη λα 

ζπληάμεηε έλα άξζξν γηα εθεκεξίδα. ηελ EDC/HRE, ε ζύληαμε ελόο άξζξνπ είλαη έλαο αθόκε ηξόπνο λα 

δεκνζηνπνηήζεηε έλα ζέκα. Έηζη κπνξείηε λα αιιάμεηε θαηαζηάζεηο άζρεκεο γηα ηελ θνηλσλία. 

Έλα δεκνζηνγξαθηθό άξζξν ρσξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα: 

– Δπηθεθαιίδα: πξέπεη λα είλαη κηθξή θαη ζαθήο.  

– Δηζαγσγή: κηα εηζαγσγή ζην ζέκα κε ιίγεο θαη κηθξέο πξνηάζεηο.  

– πληάθηεο: πνηνο έγξαςε ην άξζξν;  

– Κύξην ζέκα: ην άξζξν.  

– Σίηινη: βνεζάεη ηνλ αλαγλώζηε λα ρσξίζεη ην θείκελν ζε «θεθάιαηα».  

– Δηθόλα: κηα ζρεηηθή εηθόλα θαη κηα κηθξή επεμήγεζε.  

Λίζηα: 

– πγθξίλεηε έλα δεκνζηνγξαθηθό άξζξν από ηε ζεκεξηλή εθεκεξίδα κε ην παξάδεηγκα πνπ βιέπεηε 

παξαπάλσ. Μπνξείηε λα βξείηε δηαθνξεηηθά ζεκεία; 

– Δπηζεκάλεηε ηα ζεκεία ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθά ρξώκαηα. 

– Γώζηε πξνζνρή ζηηο γξακκαηνζεηξέο (ηνληζκέλα, θαλνληθά, πιάγηα). 

– πγθξίλεηε ην άξζξν ζαο κε απηά ησλ ζπκκαζεηώλ ζαο. 

– Υξεζηκνπνηήζηε απηά ηα ζεκεία ζην άξζξν ζαο. 
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11. Παξαζηάζεηο 

Ζ δξακαηνπνίεζε ηζηνξηώλ είλαη έλαο θαιόο ηξόπνο απεηθόληζεο ηεο δσήο. Μπνξείηε, επίζεο, λα 

δεκηνπξγήζεηε ζθελέο ρξεζηκνπνηώληαο κηα εηθόλα, έλα κνπζηθό θνκκάηη ή έλα αληηθείκελν. ηαλ 

παίδεηε, δηαδξακαηίδεηε έλαλ ξόιν. Απηό ζεκαίλεη όηη πξνζπαζείηε λα πάξεηε ηα ζπλαηζζήκαηα ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ αηόκνπ θαη λα ηα δξακαηνπνηήζεηε. Μεηά ηελ παξάζηαζε, όινη ζα κπνξνύλ λα ζθεθηνύλ 

πνηα ζεκεία ηεο παξάζηαζεο ήηαλ ξεαιηζηηθά θαη πνηα ήηαλ θαληαζηηθά. 

«Διεύζεξε» δξακαηνπνίεζε 

– Καηαγξάςηε ιέμεηο θιεηδηά νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ ηελ παξάζηαζε. 

– Απνθαζίζηε πνηνο ζα δηαδξακαηίζεη θάζε ξόιν θαη ηη είλαη ζεκαληηθό λα ζπκάζηε ζε θάζε ξόιν. 

– πγθεληξώζηε όιν ην απαξαίηεην πιηθό. 

– Κάλεηε πξόβεο. 

– Δηνηκάζηε ηε ζθελή. 

– Απνιαύζηε ηελ παξάζηαζε. 

Καηόπηλ, ζπδεηείζηε ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο: 

– Ση κπνξέζαηε λα δείηε; 

– Καηάιαβαλε όινη ηα πάληα; 

– Ση ήηαλ ηδηαίηεξα θαιό; 

– Καηά ηε γλώκε ζαο, έιεηπε θάηη; 

– Μήπσο ήηαλ θάηη ιίγν ππεξβνιηθό; 

– Ση εξσηήζεηο έρνπκε γηα ην πεξηερόκελν; 

Γεκηνπξγώληαο κηα παξάζηαζε από έλα θείκελν 

Γηαβάζηε ηελ ηζηνξία θαη δεκηνπξγήζηε ζθελέο: 

– Πνηνο έιαβε κέξνο; Πνύ έιαβε ρώξα; 

– Πώο αληηκεηώπηζαλ ηα άηνκα ηελ θαηάζηαζε; Ση είπαλ; 

– Πώο αληέδξαζαλ νη ππόινηπνη; 

– Πώο έιεμε ε ηζηνξία; 

– Απνθαζίζηε ησλ αξηζκό ησλ πξάμεσλ ζηελ παξάζηαζε. 

– Πνηνο ζα παίμεη θάζε ξόιν; Θα ρξεηαζηείηε θνζηνύκηα; 

– Κάλεηε πξόβεο. 

– Αμηνινγήζηε ηελ παξάζηαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. 

Γεκηνπξγώληαο κηα παξάζηαζε από κηα εηθόλα  

– Βξείηε κηα εηθόλα ε νπνία ζα κπνξνύζε λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα έλα έξγν. 

– Φαληαζηείηε ηνλ εαπηό ζαο ζηελ εηθόλα. 

– πγθεληξώζηε ηδέεο: πώο δνπλ ηα άηνκα ζηε θσηνγξαθία; Γηαηί είλαη ραξνύκελνη; Γηαηί είλαη 

δπζηπρηζκέλνη; 
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– Γεκηνπξγήζηε κηα παξάζηαζε ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εηθόλα θαη ζεκεηώζηε ιέμεηο θιεηδηά γηα θάζε 

ζθελή. 

– Απνθαζίζηε γηα ηνλ αξηζκό ησλ πξάμεσλ ζηελ παξάζηαζε 

– Απνθαζίζηε πνηνο ζα παίμεη θάζε ξόιν θαη ηη είλαη ζεκαληηθό ζηνλ θάζε ξόιν. 

– Κάλεηε πξόβεο θαη βξείηε ππνβνιείο. 

– Δηνηκάζηε ηε ζθελή θαη πξνζθαιέζηε επηζθέπηεο. 

– Αμηνινγήζηε ηελ παξάζηαζε καδί κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. 
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12. Γηεμαγσγή αληηπαξάζεζεο επηρεηξεκάησλ/debate  

Μηα αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ/debate κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα κάζνπκε πνιιέο απόςεηο γηα έλα 

ζέκα θαη λα θαηαλνήζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ελόο ακθηιεγόκελνπ δεηήκαηνο. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί κηα ηέηνηα ζπδήηεζε, είλαη αλαγθαία κηα ακθηιεγόκελε εξώηεζε ε νπνία κπνξεί 

λα απαληεζεί κε έλα λαη ή κε έλα όρη. ηε δεκνθξαηία, ππάξρνπλ πάληα παξαπάλσ από κηα ιύζεηο ή 

απόςεηο. 

Γύν γλώκεο – κηα ζπδήηεζε 

Να πώο ιεηηνπξγεί: 

– Υσξίζηε ηελ ηάμε ζε δύν νκάδεο. Ζ κηα νκάδα είλαη «ππέξ» ηνπ ζέκαηνο, θαη ε άιιε «θαηά». 

– Κάζε νκάδα βξίζθεη πηζαλά επηρεηξήκαηα
5
 γηα λα ζηεξίμεη ηε γλώκε ηεο. Πξέπεη, επίζεο, λα βξεη θαη 

επηρεηξήκαηα αληίζεηα ζηε γλώκε ηεο άιιεο πιεπξάο. 

– Καηαγξάςηε ην επηρείξεκά ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ιέμεηο θιεηδηά. 

– Κάζε νκάδα ζα αλαδείμεη δπν νκηιεηέο. 

– Ζ ζπδήηεζε νξγαλώλεηαη ζε ηξία κέξε: ην άλνηγκα ηεο ζπδήηεζεο, ε θπξίσο ζπδήηεζε θαη ην 

θιείζηκν ηεο ζπδήηεζεο. 

ην άλνηγκα ηεο ζπδήηεζεο: θάζε νκηιεηήο ζύληνκα εμεγεί ην επηρείξεκά ηνπ. Ζ νκάδα πνπ είλαη 

«ππέξ» θαη ε νκάδα πνπ είλαη “θαηά” παξνπζηάδνπλ ελαιιάμ. 

– ηελ θπξίσο ζπδήηεζε: νη νκηιεηέο παξνπζηάδνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο θαη πξνζπαζνύλ λα 

αληηθξνύζνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηεο άιιεο πιεπξάο. 

– ην θιείζηκν ηεο ζπδήηεζεο: ζε απηό ην ζηάδην ηζρύεη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ην άλνηγκα. Κάζε άηνκν 

έρεη ηελ επθαηξία λα ζπλνςίζεη ηε γλώκε ηνπ. 

Σήξεζε ηνπ ρξόλνπ 

Δπηιέμηε θάπνηνλ από ηελ ηάμε, ν νπνίνο ζα είλαη ππεύζπλνο λα θξαηά ηνλ ρξόλν 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 ιεπηό θάζε άηνκν).  

– Αλ θάπνηνο μεπεξάζεη ηνλ επηηξεπηό ρξόλν, ζα ρηππήζεη έλα θακπαλάθη. 

Παξαηεξεηέο  

Οη καζεηέο πνπ δελ είλαη νκηιεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο παξαηεξνύλ ηη ζπκβαίλεη. Μεηά ηε 

ζπδήηεζε, ιέλε ηη παξαηήξεζαλ ρξεζηκνπνηώληαο ηα αθόινπζα ζεκεία ζαλ βάζε: 

– Πνηα επηρεηξήκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ; 

– Πνηνο ζα εθαξκόζεη ηη θαη κε πνηνλ ηξόπν; 

– Δπηηξάπεθε ζε θάζε νκηιεηή λα επηρεηξεκαηνινγήζεη ή ππήξραλ δηαθνπέο; 

– Πώο πξνζπάζεζαλ νη δηαθνξεηηθνί νκηιεηέο λα κεηαδώζνπλ ην κήλπκά ηνπο; 

– Πνηα επηρεηξήκαηα ήηαλ πεηζηηθά; 

                                                      
 5. Δπηρείξεκα: κηα δήισζε ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνζηεξίμεη έλαλ ηζρπξηζκό. 
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– Πνηα παξαδείγκαηα θαιώλ επηρεηξεκάησλ παξνπζηάζηεθαλ; 

– Πνηεο ιέμεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζζόηεξν; 

– Πώο επηθνηλώλεζαλ νη νκηιεηέο (ρξεζηκνπνηώληαο ηε γιώζζα ηνπ ζώκαηνο, κηινύζαλ αξθεηά 

δπλαηά, είραλ δηαθύκαλζε ζηε θσλή ηνπο); 
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Σν παδι ησλ ελλέα βαζηθώλ ελλνηώλ 
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"Μεγαιώλνπκε δεκνθξαηηθά”. Ο ηόκνο απηόο απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζέινπλ λα 

ελζσκαηώζνπλ ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηόηεηα ηνπ Πνιίηε θαη ηα Αλζξώπηλα 

Γηθαηώκαηα (EDC/HRE) ζηελ θαζεκεξηλή δηδαζθαιία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο. Δλλέα δηδαθηηθέο 

ελόηεηεο κε πεξίπνπ ηέζζεξα ζρέδηα καζεκάησλ ε θάζε κία δίλνπλ βήκα-πξνο-βήκα νδεγίεο 

θαη πεξηιακβάλνπλ θπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο/ηηο 

εθπαηδεπηηθνύο. Σν εγρεηξίδην ζην ζύλνιό ηνπ παξέρεη πιήξεο πξόγξακκα ζπνπδώλ γηα έλα 

νιόθιεξν ζρνιηθό έηνο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνύ. Κάζε θεθάιαην, σζηόζν, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απηόλνκα θαη έηζη ην εγρεηξίδην επηηξέπεη ηδηαίηεξε επειημία ζηε ρξήζε ηνπ. 

Δπνκέλσο, είλαη επίζεο θαηάιιειν γηα ζπληάθηεο ζρνιηθώλ βηβιίσλ, ππεπζύλνπο αλάπηπμεο 

πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ, εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθώλ, θαη εθπαηδεπηηθνύο. 

Ο ζηόρνο ηεο EDC/HRE είλαη λα κάζεη ζηα παηδηά πώο κπνξνύλ λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο, 

πξόζπκνη θαη ηθαλνί λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκνθξαηηθή θνηλόηεηα. Χο εθ ηνύηνπ, ε EDC/HRE 

δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δξάζε θαη ηελ εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε. Ζ ζρνιηθή θνηλόηεηα γίλεηαη 

αληηιεπηή σο κηα ζθαίξα απζεληηθήο εκπεηξίαο, όπνπ νη λένη κπνξνύλ λα κάζνπλ πώο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη λα αλαιακβάλνπλ επζύλε ζε 

λεαξή ειηθία. Οη έλλνηεο-θιεηδηά ζηελ EDC/HRE δηδάζθνληαη σο εξγαιεία δηα βίνπ κάζεζεο. 

 

 

Απηό είλαη ην Βηβιίν ΗΗ από ηα 6 Βηβιία ηεο ζεηξάο. Σα ππόινηπα είλαη ηα εμήο: 

EDC/HRE Βηβιίν I:   Δθπαηδεπόκαζηε θαη Δθπαηδεύνπκε γηα ηε δεκνθξαηία - Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη 
πιηθό γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή 
ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 
 

EDC/HRE Βηβιίν II:  Μεγαιώλνπκε δεκνθξαηηθά - ρέδηα καζήκαηνο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ 
πνιίηε θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα γηα ην δεκνηηθό 
 

EDC/HRE Βηβιίν III:  Ενύκε δεκνθξαηηθά – ρέδηα καζήκαηνο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε 
θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα γηα ην γπκλάζην 
 

EDC/HRE Βηβιίν IV:  Σπκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία – ρέδηα καζήκαηνο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα 
ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα γηα ην ιύθεην 
 

EDC/HRE Βηβιίν V:  Δμεξεπλνύκε ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ – Δλλέα κηθξά ζρέδηα εξγαζίαο γηα ην 
δεκνηηθό 
 

EDC/HRE Βηβιίν VI:  Γηδάζθνπκε ηε δεκνθξαηία – Μηα ζπιινγή από κνληέια ζρεηηθά κε ηελ 
εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 
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Τν Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο έρεη 47 θξάηε κέιε, πνπ θαιύπηνπλ ζρεδόλ νιόθιεξε ηελ ήπεηξν ηεο Δπξώπεο. 

Δπηδηώθεη λα αλαπηύμεη θνηλέο δεκνθξαηηθέο θαη λνκηθέο αξρέο κε βάζε ηελ Δπξσπατθή Σύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα 

ηνπ Αλζξώπνπ θαη άιια θείκελα αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ. Από ηόηε πνπ 

ηδξύζεθε ην 1949, ζηνλ απόερν ηνπ Γεύηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ην Σπκβνύιην ηεο Δπξώπεο ζπκβνιίδεη ηε 

ζπκθηιίσζε. 

 


