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Δηζαγσγή:  

1. Ση πξνζθέξεη απηό ην εγρεηξίδην; ύληνκε επηζθόπεζε 
 

Σν βηβιίν απηφ πεξηέρεη ελλέα δηδαθηηθέο ελφηεηεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ 

Πνιίηε θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (εθεμήο EDC/HRE). πσο δειψλεη ν ηίηινο ηνπ, «πκκεηέρνπκε 

ζηε δεκνθξαηία», αιιά θαη φπσο δείρλεη ε εηθφλα ζην εμψθπιιφ ηνπ, νη ελφηεηεο απεπζχλνληαη ζε 

καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηνλ ξφιν ηνπο σο λένη πνιίηεο. Κάζε ελφηεηα πξαγκαηεχεηαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε πνπ ζηνρεχεη ζην λα εληζρχζεη θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο λένπο λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηηο θνηλσλίεο ηνπο. 

Κάζε ελφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλε ηεο ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ελφηεηεο, κε πνιινχο θαη 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Οιφθιεξν ην βηβιίν ζπλζέηεη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα 

ηθαλφηεηεο πνπ νδεγνχλ ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία. 

Οη ελφηεηεο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηέζζεξα καζήκαηα ε θάζε κία, απεπζχλνληαη ζε καζεηέο ηνπ ιπθείνπ. 

Κάζε ελφηεηα εζηηάδεη ζε κηα έλλνηα-θιεηδί πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ EDC/HRE θαη ζπγθεθξηκέλα: ηαπηφηεηα – 

ππεπζπλφηεηα – εηεξφηεηα θαη πινπξαιηζκφ – ζχγθξνπζε – θαλφλεο θαη λφκνπο – δηαθπβέξλεζε θαη 

πνιηηηθή – ηζφηεηα – ειεπζεξία -κέζα επηθνηλσλίαο. Οη ελλέα απηέο έλλνηεο-θιεηδηά ζπλδένπλ απηφ ην 

εγρεηξίδην κε ηα αληίζηνηρα γηα ην δεκνηηθφ θαη ην γπκλάζην (Βηβιία ΗΗ θαη ΗΗΗ).
1
 Σα ηξία απηά βηβιία καδί 

παξέρνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζπεηξνεηδέο πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ EDC/HRE. 

Κάζε ελφηεηα εζηηάδεη ζε κηα βαζηθή έλλνηα θαη απνηειείηαη απφ ηέζζεξα καζήκαηα. ε θάζε έλα απφ 

απηά πεξηγξάθεηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα, φζν είλαη θάζε θνξά δπλαηφλ, κηα αθνινπζία πξνηεηλφκελσλ 

δηδαθηηθψλ βεκάησλ. Οη νδεγίεο εθαξκνγήο γηα ηνπο καζεηέο δίλνληαη ζε αληίζηνηρν βηβιίν πνπ 

απεπζχλεηαη ζ’ απηνχο. 

Καηά ζπλέπεηα, απηφ ην βηβιίν απεπζχλεηαη ζε δηδάζθνληεο θαη φρη δηδαζθφκελνπο. Διπίδνπκε πσο φζνη 

αθφκε εθπαηδεχνληαη γηα ην δηδαθηηθφ έξγν, αιιά θαη φζνη είλαη λένη ζην εθπαηδεπηηθφ επάγγεικα, ζα 

βξνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία ζηα ιεπηνκεξή ζρέδηα καζήκαηνο, αιιά θαη νη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί ζα 

αλαθαιχςνπλ ηδέεο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ έηνηκν γηα εθαξκνγή ζηηο ηάμεηο ηνπο. κσο, θαη νη εθπαηδεπηέο 

εθπαηδεπηηθψλ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ ην βηβιίν σο εγρεηξίδην γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ EDC/HRE. 

Σν παξφλ βηβιίν απεπζχλεηαη, επίζεο, ζε φζνπο ζρεδηάδνπλ πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζρνιηθά βηβιία θαη 

ζε φζνπο αζρνινχληαη κε κεηαθξάζεηο ζηα θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Μπνξεί λα 

κεηαθξαζηεί θαη λα πξνζαξκνζηεί θαηάιιεια, ψζηε λα αληηζηνηρεί ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ. 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο παξνπζηάδεη εδψ ηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ εγρεηξηδίνπ. Ζ πξψηε 

έθδνζε αλαπηχρζεθε ζηε Βνζλία – Δξδεγνβίλε, κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ην κάζεκα «Γεκνθξαηία θαη 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα», πνπ εηζήρζε γηα πξψηε θνξά ζηα ζρνιεία ην 2002. Σν πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο είρε εκπιαθεί ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζηελ EDC/HRE απφ ην 1996, 

πξνζθέξνληαο ελδνυπεξεζηαθή εθπαίδεπζε θαη αλαπηχζζνληαο εθπαηδεπηηθά εξγαιεία. Ο Rolf Gollob θαη 

ν Peter Krapf, πνπ επηκειήζεθαλ ην βηβιίν απηφ, αλήθαλ ζηε δηεζλή νκάδα εθπαηδεπηψλ πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζην σο άλσ πξφγξακκα. 

2. Ση είλαη ε EDC/HRE; – Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο 

Οη ζηφρνη θαη νη αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ EDC/HRE ζπλδένληαη θαη κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Οη καζεηέο ησλ ηξηψλ ηάμεσλ ηνπ ιπθείνπ, σο λένη πνιίηεο ζα πξέπεη: 

– λα γλσξίδνπλ πνηα είλαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο 

ζπλζήθεο απφ ηηο νπνίεο εμαξηψληαη (καζαίλνληαο πεξί ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ) 

                                                           
1. EDC/HRE Βηβιίν II: Μεγαιώλνπκε δεκνθξαηηθά –ρέδηα καζήκαηνο ζρεηηθά κε ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα 
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γηα ην δεκνηηθφ; EDC/HRE Βηβιίν III: Ενύκε δεκνθξαηηθά - ρέδηα καζήκαηνο ζρεηηθά κε ηε δεκνθξαηηθή 
ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γηα ην γπκλάζην. 



πκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία 

6 

– λα έρνπλ δήζεη ην ζρνιείν σο κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο πνπ ζέβεηαη ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζφηεηα 

ησλ καζεηψλ ηνπ θαη λα έρνπλ αζθεζεί ζην λα αζθνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο(καζαίλνληαο 

κέζσ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ) 

– Καη άξα, λα έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ απηνπεπνίζεζε λα αζθήζνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά 

ηνπο, κε σξηκφηεηα θαη αίζζεζε ηεο ππεπζπλφηεηαο πξνο ηνπο άιινπο θαη ηελ θνηλσλία ηνπο 

(καζαίλνληαο γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα). 

 πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζεκάησλ είλαη ζπεηξνεηδήο. Γηα παξάδεηγκα, ελψ 

ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία γλψκεο θαη έθθξαζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηξίην ηφκν (ζει. 5), ην ίδην ζέκα 

επαλέξρεηαη θαη απηφ ην βηβιίν, πξνρσξψληαο, φκσο, κεξηθά βήκαηα παξαπέξα.  

2.1  Ζ γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο EDC/HRE: καζαίλνπκε πεξί ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη καζεηέο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα κειεηήζνπλ βαζηθά θείκελα, φπσο 

ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΟΓΓΑ) θαη ηε χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία 

ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ  (Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, EΓΑ) (βι. θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.5 θαη 2.6). Θα πξέπεη λα γλσξίδνπλ 

πσο θάζε πξφζσπν απνιακβάλεη ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο ζθέςεο θαη έθθξαζεο, ηελ ειεχζεξε 

πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε ρσξίο ινγνθξηζία απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο (ΔΓΑ , Άξζξν 10). Οη 

καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ πφζν απαξαίηεην, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αδηαπξαγκάηεπην, είλαη 

απηφ ην άξζξν ψζηε λα γίλεη ε δεκνθξαηία πξαγκαηηθφηεηα. 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη επίζεο λα θαηαλνήζνπλ ην Άξζξν 14 ηεο ΔΓΑ. Σν άξζξν απηφ, εκπινπηίδεη ηελ 

ειεπζεξία ζθέςεο, έθθξαζεο θαη πιεξνθφξεζεο κε ηε δνκηθή αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο απνθπγήο 

δηαθξίζεσλ: άλδξεο θαη γπλαίθεο, πινχζηνη θαη θησρνί, λένη θαη κεγάινη, γεγελείο θαη κεηαλάζηεο, φινη 

απνιακβάλνπκε ηζφηηκα απηά ηα δηθαηψκαηα. 

Σέινο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη ειεπζεξίεο ρξεηάδνληαη έλα 

πιαίζην λφκσλ, θαη ην γεγνλφο πσο θαη νη ίδηνη έρνπλ επζχλεο (ΟΓΓΑ Άξζξν 29). Ζ ειεπζεξία έθθξαζεο 

επηηξέπεη ζηνπο πνιίηεο λα πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζε κηα πινπξαιηζηηθή θνηλσλία, αιιά, ζ’ 

έλα ηέηνην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζα ππάξρνπλ ληθεηέο θαη εηηεκέλνη. Δίλαη απαξαίηεην, ινηπφλ, λα 

ππάξρεη έλα ζχληαγκα, λφκνη θαη θαλφλεο, πνπ λα εμαζθαιίδνπλ έλα πιαίζην πνπ λα ζέηεη φξηα ζηηο 

ειεπζεξίεο ησλ δπλαηψλ θαη λα πξνζηαηεχεη ηνπο αδχλακνπο, ρσξίο λα εμνκνηψλεη ηηο δηαθνξέο. Οη 

θαλφλεο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίδνπλ θάζε πξφβιεκα, νπφηε, ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο ζα 

πξέπεη λα αλαπηχμνπλ κηα ζηάζε ζπλππεπζπλφηεηαο, ν έλαο γηα ηνλ άιινλ.  

Αο δνχκε, γηα παξάδεηγκα, ηξία ζρεηηθά άξζξα απφ ηα βαζηθά θείκελα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα: 

ύκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ησλ Θεκειησδώλ 

Διεπζεξηώλ (Δπξσπατθή ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, 4 Ννεκβξίνπ 

1950) 

Άξζξν 10 

Διεπζεξία έθθξαζεο 

1. Κάζε άλζξσπνο έρεη δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία έθθξαζεο. Σν δηθαίσκα απηφ πεξηιακβάλεη ηελ 

ειεπζεξία γλψκεο, θαζψο θαη ηελ ειεπζεξία ιήςεο ή κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ή ηδεψλ, ρσξίο ηελ 

επέκβαζε  δεκνζίσλ αξρψλ θαη αλεμάξηεηα απφ ζχλνξα. Σν παξφλ άξζξν δελ εκπνδίδεη ηα Κξάηε 

απφ ην λα ππνβάιινπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ξαδηνθσλίαο, θηλεκαηνγξάθνπ ή ηειεφξαζεο ζε θαλνληζκνχο 

έθδνζεο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο. 

Άξζξν 14 

Απαγόξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ 

Ζ ρξήζε ησλ αλαγλσξηδνκέλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ζηελ παξνχζα χκβαζε πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ρσξίο δηαθξίζεηο θχινπ, θπιήο, ρξψκαηνο, γιψζζαο, ζξεζθείαο, πνιηηηθήο ή άιιε 

πεπνίζεζεο, εζληθήο ή θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, ζπκκεηνρήο ζε εζληθή κεηνλφηεηα, πεξηνπζίαο, 

γέλλεζεο ή άιιε θαηάζηαζεο. 
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Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (10 Γεθεκβξίνπ 1948) 

Άξζξν 29 

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

δπλαηή ε ειεχζεξε θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.  

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

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

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

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

δεκνθξαηηθή θνηλσλία. 

Δλ ζπληνκία, απηά ηα ηξία άξζξα πεξηγξάθνπλ ηελ έληαζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο 

θαη ηελ νξηνζέηεζε ηεο ειεπζεξίαο απφ κηα δεκφζηα αξρή, πνπ πεξηνξίδεη, αιιά θαη πξνζηαηεχεη απηέο ηηο 

ειεπζεξίεο.  

Οη καζεηέο πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ην εμεγήζνπλ απηφ, έρνπλ κάζεη πνιιά πεξί ηεο δεκνθξαηίαο θαη 

ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. Ο αλαγλψζηεο ζα δηαπηζηψζεη πσο απηφ ην βαζηθφ δήηεκα δηαηξέρεη φιεο 

ηηο ελφηεηεο ηνπ παξφληνο βηβιίνπ. Απηή είλαη ε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο EDC/HRE. 

2.2   Ζ ζπκκεηνρηθή δηάζηαζε ηεο EDC/HRE: καζαίλνπκε γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

Ο ηίηινο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ, «πκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία», καο ππελζπκίδεη πσο νη καζεηέο ζα 
πξέπεη λα κάζνπλ πψο λα αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο, γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία, ην 
δηθαίσκα γηα ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ζηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, ηεο γλψκεο θαη ηεο 
έθθξαζεο. Θα πξέπεη εμίζνπ λα αζθεζνχλ ζηελ πξάμε ζην λα αιιειεπηδξνχλ κε άιινπο – γηα 
παξάδεηγκα, ππεξαζπίδνληαο ηα ζπκθέξνληά ηνπο κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε, ψζηε λα βξνπλ θνηλή 
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ιχζε, ή θαηαιήγνληαο ζε ζπκθσλία γηα ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ «θνηλνχ θαινχ» (ΟΓΓΑ, Άξζξν 29). 
Θα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα δξάζνπλ ζε έλα πιαίζην θαλφλσλ θαη λα δερζνχλ ηα φξηα πνπ πηζαλψο λα 
ηνπο επηβάινπλ απηνί νη θαλφλεο. Θα πξέπεη λα έρνπλ κάζεη πψο λα αλαπηχζζνπλ ππεχζπλε ζηάζε γηα 
ην θαιφ ησλ άιισλ θαη ηεο θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο.  

Με ιίγα ιφγηα, ζα πξέπεη φρη κφλν λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο επηπηψζεηο, αιιά θαη ηε ζχλδεζε αλάκεζα 
ζηα ηξία άξζξα ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, αιιά παξάιιεια λα έρνπλ 
κάζεη λα εθηηκνχλ ηηο βαζηθέο ηνπο αμίεο, θαη λα δξνπλ αλάινγα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζα πξέπεη λα είλαη 
ηθαλνί λα εμηζνξξνπνχλ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα κε ηα ζπκθέξνληα ησλ άιισλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο 
θνηλσλίαο ηνπο. 

Οη καζεηέο πνπ έρνπλ αζθεζεί ζ’ απηφ ηνλ ηξφπν έρνπλ κάζεη πψο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκνθξαηία. 
Απηή είλαη ε εκπεηξηθή δηάζηαζε ηεο EDC/HRE – καζαίλνληαο γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα 
δηθαηψκαηα. 

Οη λένη πνιίηεο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκνθξαηία έρνπλ αλάγθε απφ έλα ζχζηεκα 
πνιππαξαγνληηθψλ ηθαλνηήησλ, φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ έπεηαη. 

Ηθαλφηεηα ζπκκεηνρήο θαη ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ 

Ηθαλφηεηεο αλάιπζεο 

θαη θξηηηθήο ηθαλφηεηαο Μέζνδνη θαη δεμηφηεηεο 

ηάζεηο θαη αμίεο βαζηζκέλεο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

 

Οη ηθαλφηεηεο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη αμηαθέο. Γηα παξάδεηγκα, ζηα ρέξηα ξαηζηζηψλ, ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ απεηιή γηα ηε δεκνθξαηηθή θνηλσλία. 

Σν αλά ρείξαο εγρεηξίδην εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ηθαλνηήησλ. ηελ εηζαγσγή θάζε ελφηεηαο 

ππάξρεη έλαο πίλαθαο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ζπλδπάζνπλ ελφηεηεο, ψζηε λα 

ζρεδηάζνπλ πξνγξάκκαηα άζθεζεο ζε ηθαλφηεηεο, πνπ λα εμαξηψληαη, γηα παξάδεηγκα, απφ ηηο 

καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο, ή απφ ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Παξαηίζεηαη εδψ ν πίλαθαο ηθαλνηήησλ ηεο 2
εο

 ελφηεηαο (βαζηθή έλλνηα: ππεπζπλφηεηα). 

 

Δλφηεηεο Γηαζηάζεηο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ 

ηάζεηο θαη αμίεο 
Πνιηηηθή αλάιπζε 

θαη θξηηηθή 

ηθαλφηεηα 

Μέζνδνη θαη 

δεμηφηεηεο 

Λήςε θαη 

εθαξκνγή 

πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ 

2 Τπεπζπλόηεηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηαλφεζε 

δηιεκκαηηθψλ 

δεηεκάησλ 

Αλάιπζε ησλ 

ζπλεπεηψλ κηαο 

απφθαζεο 

Απνζαθήληζε 

πξνηεξαηνηήησλ 

θαη αηηηνιφγεζε 

 

Πξνζεθηηθή 

εθηίκεζε θαη 

ζθέςε 

Κνηλνπνίεζε 

αηηίσλ θαη 

θξηηεξίσλ κηαο 

απφθαζεο 

 

 

 

Απφθαζε κε 

ειιηπείο 

πιεξνθνξίεο 

 

πλαίζζεζε ηνπ 

θηλδχλνπ 

απνηπρίαο 

 

 

 

Δλαιιαθηηθέο 

πξννπηηθέο 

Αλαγλψξηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ θαη 

ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ άιισλ 

Κνηλφηεηα 

ζηεξηγκέλε ζηα 

αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα 

1 Σαπηφηεηα 

 

 

Καηαλφεζε ησλ 

επηπηψζεσλ πνπ 

έρνπλ νη επηινγέο 

καο ζηνπο άιινπο 

  

Δλαιιαθηηθέο 

πξννπηηθέο 

 



Δηζαγσγή 

9 

4 χγθξνπζε 

 

Γίιεκκα 

βησζηκφηεηαο 

ηξαηεγηθέο 

δηακεζνιάβεζεο 

Γηαρείξηζε 

ζπγθξνχζεσλ 
 

6 Κπβέξλεζε θαη 

πνιηηηθή 

 

 

 

 

Πνιηηηθή – κηα 

δηαδηθαζία 

επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη 

εμνκάιπλζεο 

ζπγθξνχζεσλ 

   

7 Ηζφηεηα 

 

 

 

Αλαγλψξηζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο 

δηάζηαζεο ηεο 

δεκνθξαηίαο 

 

Δμηζνξξφπεζε 

δηθαησκάησλ ηεο 

πιεηνλφηεηαο  θαη 

ηεο κεηνλφηεηαο 

Ακνηβαία 

αλαγλψξηζε 

 

 

 

2.3 Ζ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο EDC/HRE: καζαίλνπκε κέζσ ηεο δεκνθξαηίαο θαη 

ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ 
 

Σν λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζηε δεκνθξαηία είλαη απαηηεηηθή δνπιεηά – νη ζρεηηθέο ηθαλφηεηεο κπνξεί θαη 

πξέπεη λα καζαίλνληαη θαη λα αλαπηχζζνληαη ζην ζρνιείν. Οπφηε, ε εθπαίδεπζε ζηελ EDC/HRE έρεη 

πνιηηηζκηθή δηάζηαζε. Ζ γεληθφηεξε "θνπιηνχξα" ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ζα πξέπεη λα 

αληαλαθιά ην κήλπκα EDC/HRE. Έλαο ηξφπνο γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο γλψζεηο είλαη κέζσ 

ζπγθξνηεκέλεο θαζνδήγεζεο (παξαθνινπζψληαο κηα δηάιεμε, δηαβάδνληαο). κσο, νη ηθαλφηεηεο 

αλαπηχζζνληαη κέζσ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ (επίδεημε, πξαθηηθή εθαξκνγή θαη θαζνδήγεζε). Αληίζεηα, 

ε απηνεθηίκεζε θαη νη αμίεο ηνπ αιιεινζεβαζκνχ απνθηψληαη κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο θνηλσληθνπνίεζεο 

ζην ζρνιείν. Ζ αλάπηπμε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αμηψλ ελφο λένπ επεξεάδεηαη απφ ηελ εκπεηξία πνπ 

απνθηά ζηελ ηάμε θαη ηα πξφηππα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο γνλείο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

ζπλνκειίθνπο. Δλψ ε δηδαζθαιία πεξί ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ γίλεηαη κέζσ 

εηδηθψλ καζεκάησλ (π.ρ. ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο ηζηνξίαο, ηεο αγσγήο ηνπ πνιίηε), ε δηδαζθαιία κέζσ 

ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ απνηειεί  πξφθιεζε γηα ην ζχλνιν ηνπ ζρνιείνπ, 

δειαδή ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ε δεκνθξαηία γίλνληαη παηδαγσγηθφο νδεγφο, θαηεπζπληήξηα 

γξακκή νιφθιεξεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. 

ην παξφλ εγρεηξίδην πηνζεηνχκε ηελ πξνζέγγηζε ηεο κάζεζεο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ: θάζε ελφηεηα 

πεξηέρεη κηα βαζηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. Αλαπηχζζνπκε ηηο ηθαλφηεηέο καο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο καο, θαη γη’ απηφ 

απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ δεηήκαηα γηα ηα νπνία δελ ππάξρεη κία ή απφ ηελ αξρή μεθάζαξε ιχζε, 

φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη ζηε δσή καο. ηελ EDC/HRE, ε κέζνδνο θέξεη, θαη πινπνηεί, έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνπ κελχκαηνο. 

3. Σν ελλνηνινγηθό πιαίζην ηνπ εγρεηξηδίνπ – νη πξνθιήζεηο, ν 

θνλζηξνπθηηβηζκόο, νη ηθαλόηεηεο  

Οη λεαξνί ζπκκεηνρηθνί πνιίηεο ζε κηα δεκνθξαηία έρνπλ, σο ειεχζεξα άηνκα, ίζα δηθαηψκαηα, αιιά 

άληζεο επθαηξίεο. 

Χο κέιε δπλακηθψλ πινπξαιηζηηθψλ θνηλσληψλ πνπ είλαη αιιεινεμαξηψκελεο ζε παγθφζκην επίπεδν 

αληηκεησπίδνπλ νινέλα θαη πην ζχλζεηεο πξνθιήζεηο (π.ρ. θιηκαηηθή αιιαγή, εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ, απνηπρεκέλα θξάηε), γηα ηηο νπνίεο ην ζρνιείν δελ κπνξεί λα δψζεη ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο. κσο, 

κπνξεί λα πξνζθέξεη εθπαίδεπζε ζε ηθαλόηεηεο, πνπ εμνπιίδνπλ ηε λέα γεληά κε εξγαιεία κε ηα νπνία 

λα πξνζπαζήζεη λα βξεη ιχζεηο. 

Οη πξνθιήζεηο απηέο πξνζεγγίδνληαη κε δνθηκή θαη απφξξηςε, κε δηαπξαγκάηεπζε ψζηε λα 

ζπκβηβαζηνχλ ηα δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα. Σν απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ 

είλαη κέξνο ηεο απφπεηξαο λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ θνηλνχ θαινχ. Ζ θαηάιεμε είλαη πάληνηε αηειήο θαη 

πξφζθνξε γηα θξηηηθή ζπδήηεζε θαη βειηίσζε. Καηά ζπλέπεηα, ε πινπξαιηζηηθή δεκνθξαηία ελέρεη κηα 
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θνλζηξνπθηηβηζηηθή (επνηθνδνκεζηηθή) πξνζέγγηζε ζηε ράξαμε πνιηηηθήο. Γη’ απηφ, ε δεκνθξαηία είλαη 

κηα επηζθαιήο θαηάζηαζε πνπ θπξηνιεθηηθά εμαξηάηαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ ππεπζπλφηεηα θάζε 

γεληάο. Καη ζ’ απηή ηελ αηέξκνλε δηαδηθαζία, ν θνλζηξνπθηηβηζκφο απνηειεί ηε βαζηθή αξρή πίζσ απφ 

θάζε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ. 

Απηά ηα ηξία ζηνηρεία, δηαηξέρνπλ σο βαζηθέο έλλνηεο θάζε ελφηεηα θαη θάζε βήκα κάζεζεο απηνχ ηνπ 

βηβιίνπ: 

– Οη πξνθιήζεηο ζηηο δπλακηθέο, πινπξαιηζηηθέο θαη δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο, 

– Οη ηθαλόηεηεο ζπκκεηνρήο ζηε δεκνθξαηία, 

– Ο θνλζηξνπθηηβηζκόο (επνηθνδνκεηηζκφο), σο παξάδεηγκα δεκνθξαηηθήο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ. 

ε θάζε ελφηεηα, κηα έλλνηα-θιεηδί ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ EDC/HRE ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνθιήζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ επθαηξία λα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά ηθαλφηεηεο κε επνηθνδνκεζηηθφ 

ηξφπν. Οπφηε, νη ελλέα ελφηεηεο δελ κεηαθέξνπλ, απιά, ελλέα κεκνλσκέλεο δηδαθηηθέο κνλάδεο 

γλσζηηθήο κάζεζεο. Αληηζέησο, δεκηνπξγνχλ έλα πιέγκα ηθαλνηήησλ, αμηψλ θαη πξννπηηθήο, πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε πνιινχο ηξφπνπο. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί, πεξηγξάθεη ην ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην ηνπ βηβιίνπ. 

 

 Δπνηθνδνκεηηθή αλάγλσζε... 

Αξηζκόο ελόηεηαο  

 

Βαζηθή έλλνηα 

… βαζηθώλ ελλνηώλ σο 

πξνθιήζεσλ: 

 

… αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ σο 

ζπλερηδόκελεο δηαδηθαζίαο. 

Οη καζεηέο έρνπλ εθπαηδεπηεί ώζηε … 

Δλφηεηα 1  

 

Σαπηφηεηα 

 

Ση δνπιεηά λα δηαιέμσ;  

Πνηνο ζα είλαη ν ζχληξνθφο κνπ;  

Να θάλνπκε παηδηά; 

… 

λα πξνβιεκαηίδνληαη, λα εμσηεξηθεχνπλ 

θαη λα ηεξαξρνχλ ηα πξνζσπηθά ηνπο 

ελδηαθέξνληα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο 

 

Δλφηεηα 2  

 

Τπεπζπλφηεηα 

 

 

Ση επηπηψζεηο έρνπλ νη επηινγέο κνπ; 

Πνηα είλαη ε πξνηεξαηφηεηά κνπ ζ’ 

έλα δίιεκκα;  

Πνηεο αμίεο θαη αξρέο πηνζεηψ; 

 

λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ρεηξηζκνχ 

δηιεκκάησλ – λα ζπιιέγνπλ 

πιεξνθνξίεο, λα ππνινγίδνπλ ηηο 

ζπλέπεηεο, λα νξίδνπλ πξνηεξαηφηεηεο, 

λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο 

Δλφηεηα 3 

 

Δηεξφηεηα θαη 

πινπξαιηζκφο 

Πνηα είλαη ηα ελδηαθέξνληά κνπ; Ση 

ζπκβηβαζκνχο πξνηείλσ; Ση νξίδνπκε 

σο θνηλφ θαιφ; 

 

λα δηαπξαγκαηεχνληαη δίθαηνπο θαη 

απνηειεζκαηηθνχο ζπκβηβαζκνχο ζε 

πινπξαιηζηηθά θαη αληαγσληζηηθά 

πεξηβάιινληα 

Δλφηεηα 4 

 

χγθξνπζε 

Πνην είλαη ην πξφβιεκα; 

Ση ζπκθέξνληα εκπιέθνληαη; 

Πνηα ιχζε είλαη επηζπκεηή θαη εθηθηή; 

λα επηιχνπλ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ 

ρξεζηκνπνηψληαο κε βίαηα κέζα 

 

Δλφηεηα 5 

 

Καλφλεο θαη λφκνο 

 

 

Πνηνπο θαλφλεο ρξεηαδφκαζηε 

ψζηε λα ειέγρνπκε ηε δηαρείξηζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο καο; 

ε πνηνπο θαλφλεο κπνξνχκε λα 

ζπκθσλήζνπκε; 

λα αλαγλσξίδνπλ (ζέβνληαη) ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζεζκηθψλ θαλφλσλ – 

ζχληαγκα, λφκνπο, θαλφλεο θαη θνηλέο 

αμίεο 

 

Δλφηεηα 6 

 

Κπβέξλεζε θαη 

πνιηηηθή 

 

 

Πνηα δεηήκαηα ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη πνηα απνθιείνληαη απφ 

ηελ πνιηηηθή αηδέληα; 

Πνηα πξνβιήκαηα ζπδεηνχληαη; 

Πνηα ζεσξείηαη σο ιχζε θαη πψο 

εθαξκφδεηαη; 

λα θαηαλννχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δεκνθξαηηθή ιήςε απνθάζεσλ, κέζα 

θαη έμσ απφ ηα ζεζκηθά πιαίζηα 
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Δλφηεηα 7 

 

Ηζφηεηα 

 

 

 

 

 

Πνηα είλαη ηα ζπκθέξνληα ηεο 

πιεηνλφηεηαο θαη ηεο κεηνλφηεηαο; 

Πνηνπο ζπκβηβαζκνχο πξνηείλσ; 

Ση ζα πξέπεη λα απνδέρεηαη ε 

κεηνλφηεηα; 

Με πνηνπο ηξφπνπο ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα πξνζηαηεχνπλ ηα 

ζπκθέξνληα κηαο νκάδαο; 

λα ζηεξίδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, 

εμηζνξξνπψληαο ηα ζπκθέξνληα ησλ 

νκάδσλ πνπ είλαη πιεηνλφηεηα θαη 

κεηνλφηεηα. 

 

 

 

 

Δλφηεηα 8 

 

Διεπζεξία 

 

 

 

Πνην είλαη ην ζεκείν αλαθνξάο γηα 

κέλα; 

Πνηα ζηξαηεγηθή αθνινπζψ ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία κνπ; 

Πνηα είλαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ 

αληηπάινπ κνπ; 

λα αζθήζνπλ ηελ ειεπζεξία ζθέςεο θαη 

έθθξαζεο ρξεζηκνπνηψληαο δεμηφηεηεο 

αληαιιαγήο απφςεσλ (ζπδήηεζεο) 

 

 

 

Δλφηεηα 9 

 

Σα κέζα 

επηθνηλσλίαο 

 

ε πνηνλ ζέισ λα απεπζπλζψ; 

Με πνην ζθνπφ; 

Πνην είλαη ην κήλπκά κνπ; 

Πνπ βξίζθσ ηελ απαξαίηεηε 

πιεξνθφξεζε; 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο δηα ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο 

 

 

4. Ζ "Δπξσπατθή πξνζέγγηζε" ηεο EDC/HRE 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο αλαπηχζζεη θαη εθαξκφδεη ηελ EDC/HRE ζηα θξάηε κέιε ηεο γηα πάλσ απφ 

κηα δεθαεηία. Ζ παξνχζα εμάηνκε ζεηξά γηα εθπαηδεπηηθνχο απνηειεί θαξπφ πνιιψλ ζπδεηήζεσλ 

αλάκεζα ζε ζπληνληζηέο, εηδηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο θαη εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθψλ ηεο  EDC/HRE απφ 

πνιιά θξάηε κέιε θαη ζηεξίρζεθε ζηελ ελζάξξπλζή ηνπο. 

Ζ EDC/HRE απνηειεί ηελ «Δπξσπατθή πξνζέγγηζε» ζηε δηδαζθαιία ηεο δεκνθξαηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ 

πνιίηε θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Οη δηαζηάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο «πεξί» θαη «γηα» ηε 

δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη πηζαλφλ λα έρνπλ δηαθνξέο ζηα ηδηαίηεξα πιαίζηα κε ηα 

νπνία ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία θαη ηα εθπαηδεπηηθά καο ζπζηήκαηα, νη παξαδφζεηο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο. Απνδερφκαζηε φινη, φκσο σο θνηλή βάζε, πσο ε EDC/HRE είλαη ε παηδαγσγηθή 

θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ην ζρνιείν σο ζχλνιν. πκθσλνχκε πσο ζηελ EDC/HRE είλαη ε κέζνδνο 

πνπ θέξεη ην κήλπκα ηεο δηδαζθαιίαο κέζσ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. 

’ απηή ηελ έθδνζε ηεο EDC/HRE, νη επηκειεηέο θαη νη ζπγγξαθείο απνπεηξψληαη λα θαξπσζνχλ ηα 

νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο EDC/HRE ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. Οη πεγέο 

ππνζηήξημεο πνπ έιαβα θαη ρξεζηκνπνηψ αληαλαθινχλ ηελ "Δπξσπατθή πξνζέγγηζε." Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

Οη θπξίεο Manuela Droll θαη Karmen O’Shea ήηαλ επίζεο κέιε ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο πνπ εθπφλεζε 

ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εθπαίδεπζε ζηε 

δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε. Ο Emir Adzovic, ζπληνληζηήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο EDC/HRE ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, παξείρε ην 

νξγαλσηηθφ πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηφο καο. Αλαπηχμακε ην πιαίζην ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ κε ηνπο 

θπξίνπο Don Rowe, Ted Huddleston θαη Wim Taelman. Ο Don δηάβαζε θάπνηα απφ ηα πξψηα καο 

θείκελα θαη ν Ted ήηαλ έλαο απφ ηνπο πην θξηηηθνχο θαη επνηθνδνκεηηθνχο εηαίξνπο καο ζηε ζπδήηεζε. 

Οη θπξίεο Olöf Olafsdottir θαη Sarah Keating-Chetwynd, ήζαλ ζπλεξγάηηδεο θαη ζπληνλίζηξηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο. Παξαθνινχζεζαλ φιε ηε δηαδηθαζία ηνπ κε ππνκνλή θαη 

απνθαζηζηηθφηεηα. 

Ο Peti Wiskemann εκπινχηηζε ην εγρεηξίδην κε ην ζρέδην πνπ θνζκεί ην εμψθπιιν, ην νπνίν παξάιιεια 

ηξνθνδνηεί επξεκαηηθά ζρφιηα ζηηο 9 βαζηθέο ελφηεηεο θαη ιεηηνπξγεί σο γξίθνο γηα ηηο βαζηθέο έλλνηεο 

πνπ ζπλδένληαη κε απηέο. Ζ Wiltrud Weidinger θαη ν Rolf Gollob κε ζηήξημαλ σο επηπιένλ ζπληνληζηέο 

θαη ζπλνδνηπφξνη ζε αλαξίζκεηεο ζπδεηήζεηο. 

Ζ ζπλεξγαζία κνπ κε ηνλ Christian Fallegger μερσξίδεη γηα πνιινχο ιφγνπο. Κάλακε πνιιέο ζπδεηήζεηο 
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ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο ζπγγξαθήο, ζπλεηζέθεξε πνιχηηκεο ηδέεο θαη πξνηάζεηο θαη ζην ηέινο, δηάβαζε 

ην ηειηθφ θείκελν απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ. ην ζχλνιν απηήο ηεο δηαδξνκήο κε ζπλφδεπζε, 

αλαηξνθνδνηψληαο κε θξηηηθά θαη επνηθνδνκεηηθά. 

Γελ ζα είρα θαηαθέξεη λα ζπγγξάςσ απηφ ην βηβιίν ρσξίο ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ έκπλεπζε φισλ ησλ 

παξαπάλσ ζπλαδέιθσλ, ζπλεξγαηψλ θαη θίισλ. Σνπο είκαη βαζεηά επγλψκσλ. Έρσ, φκσο, ηελ επζχλε 

γηα φπνην ζθάικα ή ιάζνο ζα βξεη ν αλαγλψζηεο ηνπ. 

 

Peter Krapf 

Επξίρε θαη Οπικ 

Γεθέκβξηνο 2009 



 

 

Γηαδξαζηηθή θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε ζηελ EDC/HRE 

Πεξίγξακκα 

 

1. Βαζηθέο εξσηήζεηο γηα ηε δηδαθηηθή ηεο EDC/HRE 

2. Έλα παξάδεηγκα δηαδξαζηηθήο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο 

– ηα παηδηά θαληάδνληαη έλαλ ηδαληθό θόζκν. 

3. Κάζε άλζξσπνο καζαίλεη δηαθνξεηηθά – «Γεκηνπξγνύκε ηνλ θόζκν 

ζην κπαιό καο» 

4. Κνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

5. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ ζηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή δηαδηθαζία 

κάζεζεο; 

6. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ ζηελ EDC/HRE? 

6.1 Ο/ε εθπαηδεπηηθόο σο εηζεγεηήο θαη θαζνδεγεηήο – εληζρύεη θαη 

εκπινπηίδεη ηελ νηθνδόκεζε γλώζεο 

6.2 Ο/ε εθπαηδεπηηθόο σο θξηηήο θαη δηνξζσηήο – εληζρύεη ηελ απνδόκεζε 

6.3 Ο/ε εθπαηδεπηηθόο σο δεκηνπξγόο θαη πάξνρνο δξαζηεξηνηήησλ 

εθαξκνγήο – εληζρύεη ηελ επαλνηθνδόκεζε  

6.4  Ο/ε εθπαηδεπηηθόο σο πξόεδξνο ζπδεηήζεσλ ζε νινκέιεηεο – εληζρύεη 

όινπο ηνπο ηξόπνπο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο 

7. Οη δεκνθξαηίεο σο θνηλσλίεο κάζεζεο – θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε 

ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ ηεο EDC/HRE 
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Γηαδξαζηηθή θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε ζηελ EDC/HRE 
 

1. Βαζηθέο εξσηήζεηο γηα ηε δηδαθηηθή ηεο EDC/HRE 

ηελ EDC/HRE, φπσο θαη γεληθφηεξα ζηε δηδαζθαιία ηνπ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο είλαη απαξαίηεην λα 

ζηνράδεηαη πάλσ ζηνπο ζηφρνπο, λα μεθαζαξίδεη ηνπο ιφγνπο ησλ επηινγψλ πνπ αλαπφθεπθηα ζα θάλεη 

θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη. 

1. Ση πξέπεη λα κάζνπλ νη καζεηέο ζηελ EDC/HRE; 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα κάζνπλ ην πψο λα ζπκκεηέρνπλ σο πνιίηεο ζηε δεκνθξαηηθή ηνπο θνηλφηεηα. 

Υξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ: 

– ηθαλφηεηεο πνιηηηθήο αλάιπζεο θαη θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, φηαλ αζρνινχληαη κε πξνβιήκαηα θαη 

δεηήκαηα πνιηηηθήο θχζεο 

– ηθαλφηεηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη επηπιένλ 

– κηα πνηθηιία κεζνδνινγηθψλ δεμηνηήησλ. 

2. Γηαηί θαη γηα πνηνλ ιόγν ζα πξέπεη νη καζεηέο λα απνθηήζνπλ απηέο ηηο ηθαλφηεηεο; 

Ζ δεκνθξαηία εμαξηάηαη απφ πνιίηεο πνπ έρνπλ ηε ζέιεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα ζεζκηθά ηεο φξγαλα. Οη καζεηέο έρνπλ αλάγθε απηέο ηηο ηθαλφηεηεο 

θαη δεμηφηεηεο, νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λα αζθνχλ ηα αλζξψπηλα θαη αηνκηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη λα 

εμαζθνχλ ηνπο ξφινπο ηνπο σο ελεξγνί πνιίηεο («καζαίλνληαο γηα» ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα) 

3. Σα παξαπάλσ εγείξνπλ πεξαηηέξσ εξψηεκα. Αλ νη λένη πνιίηεο ρξεηάδεηαη λα ηα κάζνπλ απηά 

δειαδή ε δηδαζθαιία λα έρεη απηά ηα απνηειέζκαηα- ηη ζα πξέπεη λα θάλνπλ φζνη δηδάζθνπλ EDC/HRE 

ψζηε λα ηα εμαζθαιίζνπλ; 

ζνη δηδάζθνπλ ηελ EDC/HRE είλαη απαξαίηεην λα κεηαδψζνπλ εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα εληζρχζνπλ: 

– ηε γλψζε θαη ηελ ελλνηνινγηθή κάζεζε –δειαδή «κάζεζε γηα» ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα 

– άζθεζε δεμηνηήησλ, αιιά επίζεο 

– νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ππνδείγκαηα ξφισλ θαη θαηάιιειν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ 

γηα εθείλεο ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληζρπηηθά ζε έλαλ δεκνθξαηηθφ πνιηηηζκφ 

(αλεθηηθφηεηα, αιιεινζεβαζκφ, απνδνρή ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ) – δειαδή κάζεζε κέζα 

από (κέζσ) ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

4. Έρεη γίλεη αλαθνξά γηα ηα ηξία αλσηέξσ δεηήκαηα, ζηελ εηζαγσγή. Παξακέλεη φκσο έλα ζεκαληηθφ 

δήηεκα: κε πνην ηξόπν καζαίλνπλ νη καζεηέο ζηελ EDC/HRE; 

 

Χο εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπκε EDC/HRE, ζα πξέπεη λα θαηαλννχκε ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

καζαίλνπλ νη καζεηέο καο, αιιά θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχκε λα ηνπο εληζρχζνπκε. ε απάληεζε 

ηνπ δεηήκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο ησλ καζεηψλ καο, έρνπκε πηνζεηήζεη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην 

ηεο «δηαδξαζηηθήο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο». Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζπλδένπκε ηε «κάζεζε 

κέζσ» ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηα καζήκαηα ηεο EDC/HRE κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ ζηε δεκνθξαηία, πνπ είλαη απφ κφλεο ηνπο κηα ζπιινγηθή 

δηαδηθαζία κάζεζεο. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ν John Dewey ζπλέιαβε ηελ έλλνηα ηνπ ζρνιείνπ σο «κηα 

θνηλσλία ζε κηθξνγξαθία , σο κηα εκβξπηθή θνηλσλία»
2
. ’ απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ην πψο 

θαηαλννχκε ηε δηαδξαζηηθή θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε. Πηζηεχνπκε πσο βνεζά φζνπο δηδάζθνπλ ηελ 

EDC/HRE λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα: 

– ηε δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ε EDC/HRE 

                                                           
2. John Dewey, The School and Society, New York, 2007, ζει. 32. 
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– ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ ηνπο 

– πσο ε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ είλαη δηαδηθαζία ζπιινγηθήο κάζεζεο. 

Ζ δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε ζηελ EDC/HRE θαη ζηα δεηήκαηα πνιηηηθήο ζηε δεκνθξαηία, είλαη δπλαηφλ 

αιιά θαη ρξήζηκν λα ελλνεζνχλ απφ θνλζηξνπβηζηηθή ζθνπηά, δηφηη ππάξρνπλ δνκηθέο αλαινγίεο 

αλάκεζα ζηελ επνηθνδνκεζηηθή κάζεζε θαη ζηε δεκνθξαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. Σφζν νη ηάμεηο ηεο 

EDC/HRE, φζν θαη νη δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο, είλαη, ή ηνπιάρηζηνλ ζα έπξεπε λα είλαη, θνηλφηεηεο 

κάζεζεο πνπ δηέπνληαη απφ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Έηζη, ν δηαδξαζηηθφο θνλζηξνπθηηβηζκφο 

εληζρχεη ηε βαζηθή πξνζέγγηζε ηεο EDC/HRE –δειαδή ηε δηδαζθαιία κέζσ, γηα θαη πεξί ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ- δηφηη είλαη θαιή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, ππεξεηεί ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ελψ παξάιιεια ππνζηεξίδεη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

πνιηηψλ. 

Ζ ζεσξία παξνπζηάδεηαη θαιχηεξα κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ παξαδεηγκάησλ, θαη έηζη ε επφκελε 

παξάγξαθνο παξνπζηάδεη κηα εθδνρή δηαδξαζηηθήο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο ζηελ εθπαίδεπζε γηα 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. 

2. Έλα παξάδεηγκα δηαδξαζηηθήο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο – ηα 

παηδηά θαληάδνληαη έλαλ ηδαληθό θόζκν. 

Σν πέκπην βηβιίν απηήο ηεο ζεηξάο γηα ηελ EDC/HRE πεξηιακβάλεη κηα ελφηεηα ηεζζάξσλ καζεκάησλ 

γηα καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο, κε ηίηιν «Δίκαζηε κάγνη!»
3
. Σα παηδηά ελζαξξχλνληαη ζην λα εθθξάζνπλ 

ηηο επρέο θαη ηηο ηδέεο ηνπο γηα ην πψο ζα έπξεπε λα είλαη ν θφζκνο, θαη ζηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί 

δηεξεπλνχλ ηηο εζηθέο θαη πνιηηηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα είραλ ζηνλ θφζκν ηνπ κέιινληνο. 

Σν πξψην κάζεκα αξρίδεη σο εμήο: 

"Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη ή παξνπζηάδεη κηα εηθφλα δχν αηφκσλ ζηνλ πίλαθα: κηα 

ζπλεζηζκέλε γπλαίθα ή άλδξα θαη έλαλ κάγν ή κάγηζζα. 

                                                           
3. Rolf Gollob / Peter Krapf, EDC/HRE, Βηβιίν V: Δμεξεπλνύκε ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 

2007, “Δίκαζηε κάγνη!”,ζζ.17-22;c.f.EDC/HRE Βηβιίν VI, Γηδάζθνπκε ηε δεκνθξαηία, Council of Europe Publishing, Strasbourg, Exercise 

6.3,“Αλ ήκνπλ κάγνο”,ζει.64. 
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ε δεπγάξηα, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ ηηο δχν θηγνχξεο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

απαληήζνπλ καδί ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα:  

– Ση κπνξεί λα θάλεη έλαο ζπλεζηζκέλνο άλζξσπνο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, π.ρ. αλ δελ 

ππάξρεη ςσκί ζην ζπίηη γηα θαγεηφ;  

– Ση ζα έθαλε ν κάγνο ή ε κάγηζζα ζηελ ίδηα πεξίπησζε; 

Μεηά απφ κεξηθά ιεπηά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζπγθεληξψλεη ηα παηδηά ζε εκηθχθιην, κπξνζηά απφ 

ηνλ πίλαθα, έηζη ψζηε ην θάζε παηδί λα κπνξεί λα βιέπεη θαιά ηνλ πίλαθα (ζε κεγάιεο ηάμεηο, ηα 

παηδηά κπνξνχλ λα θαζίζνπλ ζε δηπιφ εκηθχθιην). Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζπγθεληξψλεη ηηο 

απαληήζεηο ησλ παηδηψλ θαη ηηο γξάθεη ζε ιίζηα ζηνλ πίλαθα, ρσξίο λα ζρνιηάδεη ή λα ηηο 

αμηνινγεί. Πξνηείλνπκε, νη ηδέεο ησλ παηδηψλ λα θαηαρσξεζνχλ ζ’ έλαλ πίλαθα ζαλ θη απηφλ. 

Βιέπνπκε ηηο ιχζεηο θαη αθήλνπκε ηα παηδηά λα ζρνιηάζνπλ. Φπζηθά, ζα δεκηνπξγεζνχλ 

εξσηήκαηα! Ο εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα μέξεη: 

– Βιέπεηε θάπνηεο ιχζεηο ή ηδέεο πνπ πξνηάζεθαλ απφ έλαλ θαιφ ή θαθφ κάγν;  

– Πφηε ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ επρεζήθαηε λα είζαζηε κάγνη θαη ηη ζα ζέιαηε λα 

αιιάμεηε;  

– Πνηα είλαη ε κεγαιχηεξε επρή πνπ ζα ζέιαηε λα θάλεηε ηψξα; 

Ο εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα παξνπζηάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηα ελζαξξχλεη (…)» 

Σν παξάδεηγκα απηφ παξνπζηάδεη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχλ ηα 

παηδηά θαη νη εθπαηδεπηηθνί, ζε θνλζηξνπθηηβηζηηθφ καζεζηαθφ πεξηβάιινλ: 

 

Ο εθπαηδεπηηθφο Οη καζεηέο 

...  αλαζέηεη έλα αλνηθηφ θαζήθνλ φπνπ: 

– δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αιιάμνπλ 

πξννπηηθή (πξαγκαηηθφηεηα – νπηνπία) 

– εληζρχεη ηελ ειεπζεξία ζθέςεο θαη 

έθθξαζεο ησλ καζεηψλ  

...  ζπγθεληξψλεη ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ ζηνλ 

πίλαθα  

...  πξνζζέηεη δνκέο (ιέμεηο-θιεηδηά θαη έλλνηεο) 

...  απηνζρεδηάδεη, θαζψο ζρνιηάδεη ηηο ηδέεο 

ησλ παηδηψλ  

...  ζέηεη εξσηήκαηα γηα λα βνεζήζεη ηα παηδηά 

λα αλαδεηήζνπλ αηηίεο θαη εθαξκνγέο ησλ 

ηδεψλ ηνπο  

...  ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

πξνζθέξεη ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε 

… αλαπηχζζνπλ θαη κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο 

 

 

 

… ηηο εθθξάδνπλ, ηηο κνηξάδνληαη (ζην 

παξάδεηγκά καο, νη ηδέεο ηνπο έρνπλ πξνζσπηθή 

θαη πνιηηηθή δηάζηαζε) 

 

… αλαινγίδνληαη ηα φξηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ ζα είραλ  ή έρνπλ νη επρέο ηνπο ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν 

… αλαθαιχπηνπλ ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα ζηε «ιεπθή (θαιή)» θαη ηε «καχξε 

(θαθή)» καγεία. 

 
Βαζηθή αξρή ηεο θνλζηξνπβηζηηθήο κάζεζεο είλαη φηη κεηξάεη ε άπνςε ηνπ παηδηνχ. ηελ πεξίπησζή καο: 

– Πψο αληηιακβάλνληαη ηα παηδηά ηνλ θφζκν φπνπ δνπλ; 

– Με πνην ηξφπν θξίλνπλ ην ηη ζπκβαίλεη γχξσ ηνπο; 

– Ση ζα άιιαδαλ αλ είραλ ηε δπλαηφηεηα; 

– Ση ηα απαζρνιεί πεξηζζφηεξν – ηη βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο πξνζσπηθήο ηνπο αηδέληαο; 

– Ση απφςεηο κνηξάδνληαη ζηελ ηάμε – ζε ηη δηαθέξνπλ νη απφςεηο ηνπο; 

– Δίλαη θαλεξφ πσο ηα παηδηά θξίλνπλ ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηνλ θφζκν ηνπο θαη πσο ε θξίζε ηνπο 

επεξεάδεη δπλακηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ελεξγήζνπλ θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ
4
 . 

                                                           
4. Χο εθ ηνχηνπ, ε EDC/HRE ζα έπξεπε λα δηδάζθεηαη απφ πνιχ κηθξέο ειηθίεο. Σν πέκπην βηβιίν ηεο ζεηξάο αξρίδεη κε κηα ελφηεηα 
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ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε, επηηξέπεηαη νη καζεηέο λα παίδνπλ ηνλ ξφιν εηδεκφλσλ. Ο ζρεδηαζκφο 

ηεο δηδαζθαιίαο εζηηάδεη ζηελ ππάξρνπζα γλψζε ησλ καζεηψλ, παξά ζηηο ειιείςεηο ηεο. ηνλ ξφιν ησλ 

κάγσλ, θάζε παηδί έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεηζθέξεη κε κηα ηδέα, ρσξίο λα θξίλεηαη αλ είλαη «ζσζηή ή 

ιαλζαζκέλε». Δίλαη ζεκαληηθφηεξν λα αλαθαιχςνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλα παηδί εθθξάδεη 

έλα ζπγθεθξηκέλν φξακα, αιιά θαη πνηεο εκπεηξίεο ην νδεγνχλ ζ’ απηφ. Ση απαζρνιεί ην παηδί; Πνηεο είλαη 

νη επηζπκίεο θαη νη αλάγθεο ελφο αγνξηνχ, ελφο θνξηηζηνχ; Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε ιακβάλεη ππφςε 

ηεο ηελ άπνςε θαη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία καζαίλεη θάζε παηδί πξνζσπηθά. 

Ζ θνλζηξνπβηζηηθή κάζεζε είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα άζθεζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ – ηελ ειεπζεξία ζθέςεο, γλψκεο θαη έθθξαζεο, ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ, ηηο αξρέο ηεο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο θαη ηεο απνθπγήο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε. 

ην πεξηβάιινλ ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο, θαζήθνλ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα ελζαξξχλεη 

ηνπο καζεηέο κε πνιινχο ηξφπνπο: κε ζρέδηα θαη ηδέεο –κε ην λα παξέρεη έλα πιαίζην πνπ βαζίδεηαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ δξάζε θαη ιχζεηο πξνβιεκάησλ, κε ην λα ζέβεηαη ην δηθαίσκα ησλ παηδηψλ 

ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζφηεηα, κε ην λα θαηεπζχλεη, λα ελζαξξχλεη θαη λα θαζνδεγεί – κε 

απηνζρεδηαζκνχο – κε ην λα κε γλσξίδεη ηηο απαληήζεηο πνπ ζα δψζνπλ ηα παηδηά, νπφηε έρεη ηε ζέιεζε 

θαη έρεη πξνεηνηκαζηεί ψζηε λα εξγαζηεί κε ην πιηθφ πνπ εθείλα ζα δεκηνπξγήζνπλ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα κνηξαζηνχλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, θαη ζπρλά, φηαλ ην πξνβιέπεη ε 

δξαζηεξηφηεηα ή ην θαζήθνλ πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί, λα θηάζνπλ ζε θνηλέο παξαδνρέο ή λα ιάβνπλ 

απνθάζεηο. Ο εθπαηδεπηηθφο δξα ππνζηεξηθηηθά, σο θαηαιχηεο. ζν θη αλ έρεη ηηο δηθέο ηνπ πξνζδνθίεο, 

δελ κπνξεί λα πξνθαζνξίζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ.  

Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε εληζρχεη πεξηζζφηεξν ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ παξά ηελ εηζαγσγή (ηε 

κεηαθνξά) ελφο ζπλφινπ γεγνλφησλ. Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή νπηηθή ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηφζν θάζε 

γλσζηνθεληξηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα, φζν θαη ην θαηά πφζν ν θαζέλαο κπνξεί λα «καζαίλεη», 

απνκλεκνλεχνληαο κεκνλσκέλα γεγνλφηα, ρσξίο λα ηα θαηαλνεί θαη λα ηα απνδέρεηαη.  

Ζ επφκελε παξάγξαθνο δηεξεπλά κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα απηφ ην δήηεκα. Δζηηάδεη ζε θάπνηεο απφ 

ηηο φςεηο ηεο δηεξεπλεηηθήο, θνλζηξνπβηζηηθήο ζεσξίαο κάζεζεο θαη ηηο ζπλδέεη κε ηελ θνλζηξνπβηζηηθή 

έλλνηα ηεο δεκνθξαηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ. 

3. Κάζε άλζξσπνο καζαίλεη δηαθνξεηηθά – «Γεκηνπξγνύκε ηνλ θόζκν 

ζην κπαιό καο» 

ηαλ δηαβάδνπκε κηα ηζηνξία, ζε έλα βηβιίν, θαηαζθεπάδνπκε ζην κπαιφ καο θάηη ζαλ θηλεκαηνγξαθηθή 

ηαηλία. Πξνζζέηνπκε ιεπηνκέξεηεο θαη ζθελέο πνπ αθήλεη ν ζπγγξαθέαο λα ελλνεζνχλ ή ηηο παξαιείπεη 

θαη, ζπρλά, ληχλνπκε ηνπο ραξαθηήξεο κε πξφζσπα. Κάπνηα κπζηζηνξήκαηα επεξεάδνπλ ηε θαληαζία 

καο ηφζν πνιχ, πνπ απνγνεηεπφκαζηε φηαλ δνχκε ηε κεηαθνξά ηνπο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Ζ θαληαζία 

καο έρεη θηηάμεη πνιχ θαιχηεξεο εηθφλεο, κνλαδηθέο, φζν θη αλ ν θάζε αλαγλψζηεο ζα έρεη θηηάμεη ηηο δηθέο 

ηνπ. 

Σν παξάδεηγκα απηφ, δείρλεη ηε δπλαηφηεηά καο λα «θηηάμνπκε ηνλ θφζκν ζην κπαιφ καο». Ο θφζκνο 

φπνπ δνχκε, είλαη ν θφζκνο φπσο ηνλ αληηιακβαλφκαζηε – ζπληίζεηαη απφ ηηο εηθφλεο, ηηο εκπεηξίεο, ηηο 

έλλνηεο θαη ηηο απφςεηο πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη. Χο ππνθείκελα κάζεζεο, θαζέλαο απφ εκάο ζέιεη λα 

βγάιεη λφεκα απφ απηφ πνπ αθνχεη ή δηαβάδεη, ζέιεη λα ην θαηαλνήζεη. Έλαο εξεπλεηήο πνπ αζρνιείηαη κε 

ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν ηνλ ραξαθηήξηζε σο «κεραλή αλαδήηεζεο λνήκαηνο». ζα δε βγάδνπλ λφεκα, 

κε θάπνηνλ ηξφπν πξέπεη λα μεθαζαξηζηνχλ. Αλ ιείπνπλ πιεξνθνξίεο, πξέπεη είηε λα ηηο βξνχκε, είηε λα 

γεκίζνπκε ην θελφ κε ππνζέζεηο. Σα ζηεξεφηππα πξνζθέξνπλ απινπζηεχζεηο ζε ζχλζεηα δεηήκαηα
5
.    

ζνη απνθηνχλ εκπεηξία, νη εθπαηδεπηηθνί αλαθαιχπηνπλ πσο φηαλ δηδάζθνπλ, θάζε καζεηήο ιακβάλεη 

θαη απνζεθεχεη έλα ειαθξά δηαθνξεηηθφ κήλπκα. Κάπνηνη καζεηέο ζα ζπκνχληαη θάπνηα πιεξνθνξία φηαλ 

κεγαιψζνπλ, γηαηί ηνπο πξνθάιεζε κεγάιε εληχπσζε, άιινη ζα ηελ έρνπλ μεράζεη ην επφκελν πξσί, γηαηί 

                                                                                                                                                                                           
γηα παηδηά λεπηαγσγείνπ, πνπ δελ μέξνπλ αθφκε αλάγλσζε θαη γξαθή. Βι. Δλφηεηα 1, «Έρσ έλα φλνκα – έρνπκε έλα ζρνιείν» 

ζζ.7-10. 
5. Βι. Rolf Gollob / PeterKrapf (επηκ.), EDC/HRE Βηβιίν III: Ενύκε δεκνθξαηηθά, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2008, 

Δλφηεηα 1, “ηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο. Σί είλαη ε ηαπηφηεηα; Πψο αληηιακβάλνκαη ηνπο άιινπο, θη εθείλνη εκέλα;” ζζ. 21-38. 
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δελ είρε ζεκαζία γη’ απηνχο. Απφ ηελ θνλζηξνπβηζηηθή άπνςε, ην ηη ζπκβαίλεη ζην κπαιφ ησλ καζεηψλ 

έρεη κεγάιε ζεκαζία. 

Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο αληηιακβάλεηαη ηε κάζεζε σο εμαηξεηηθά εμαηνκηθεπκέλε δηαδηθαζία: 

– Οη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ ή δεκηνπξγνχλ λνεκαηηθέο δνκέο. Ζ λέα πιεξνθνξία ζπλδέεηαη κε ηελ 

ππάξρνπζα κάζεζε ή θαηαλφεζε. 

– Οη καζεηέο πξνζέξρνληαη ζην κάζεκα ηεο EDC/HRE έρνληαο ηελ αηνκηθή ηνπο βηνγξαθία θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο. 

– Σν θχιν, ε ηάμε, ε ειηθία, ε εζλνηηθή θαηαγσγή θαη νη ζξεζθεπηηθέο παξαδνρέο δίλνπλ ζε θάζε καζεηή 

κηα κνλαδηθή πξννπηηθή. 

– Καηέρνπκε δηαθνξεηηθέο κνξθέο λνεκνζχλεο, πνπ πξνρσξνχλ πνιχ πέξα απφ ηηο ζπκβαηηθέο 

παξαδνρέο ηνπ αλ είκαζηε θαινί ζηα καζεκαηηθά ή ζηηο γιψζζεο
6
. 

– Γελ ππάξρεη απφιπην κέηξν γηα ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα πξνζσπηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα ζηνλ 

θάζε άλζξσπν. Κάηη γίλεηαη πξφβιεκα επεηδή θάπνηνο ην αηζζάλεηαη έηζη, θαη ην κπαιφ ηνπ καζεηή 

επηιέγεη ηελ πιεξνθνξία πνπ ζα ζπγθξαηήζεη ή ζα μεράζεη.  

4. Κνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

Μέρξη ζηηγκήο έρνπκε εμεηάζεη ηε ζθνπηά ηνπ κεκνλσκέλνπ καζεηή. Οη καζεηέο αλαδεηνχλ ην λφεκα, 

φκσο νη καζεηέο θάλνπλ θαη ιάζε. Πψο κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ; Απφ ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή ζθνπηά, ν 

ίδηνο ν καζεηήο ζα πξέπεη λα απνδνκήζεη ην ιάζνο θαη λα νηθνδνκήζεη απφ ηελ αξρή. Πψο φκσο κπνξεί 

λα αληηιεθζεί ν καζεηήο ηηο αδπλακίεο θαη ηα ιάζε ηνπ; Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη. 

Καηά πξψηνλ, αλαθαιχπηνπκε ηα ιάζε καο απφ κφλνη καο. Βξίζθνπκε πσο ε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο δε 

ιεηηνπξγεί, ή φηη ε πνξεία ελφο επηρεηξήκαηνο δελ έρεη λφεκα. 

Καηά δεχηεξνλ, εμαξηφκαζηε απφ ηνπο άιινπο, γηα λα καο πνπλ θάηη, ή ζπρλά λα καο βνεζήζνπλ. 

Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε, ινηπφλ, δελ είλαη κφλν κηα ηδηαίηεξα εμαηνκηθεπκέλε δηαδηθαζία. Έρεη κηα 

δεχηεξε, εμίζνπ ζεκαληηθή, δηάζηαζε ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα κνηξάδνληαη ηηο 

ηδέεο ηνπο αιιειεπηδξψληαο θαη επηθνηλσλψληαο κε ηνπο άιινπο θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο. Γη’ 

απηφ ηνλ ιφγν, ηελ έρνπκε νλνκάζεη δηαδξαζηηθή θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε. 

Σν δηάγξακκα πνπ έπεηαη παξνπζηάδεη ην αηνκηθφ θαη ην θνηλσληθφ επίπεδν ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο 

κάζεζεο. Απηή είλαη ε θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε. 

Παξνπζηάδεη, επίζεο, ην γεγνλφο φηη νη καζεηέο αλαθέξνληαη πάληνηε ζηνλ θφζκν πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ 

ηνλ δηθφ ηνπο κπαιφ. ηαλ ειέγρνπλ ηηο ηδέεο θαη ηα ζρέδηά ηνπο, ην ζεκείν αλαθνξάο ηνπο βξίζθεηαη ζηνλ 

θφζκν ησλ αληηθεηκέλσλ. Απηή είλαη ε δηάζηαζε αληηθεηκέλνπ – ππνθεηκέλνπ ηεο θνλζηξνπβηζηηθήο 

κάζεζεο.  

 

 

                                                           
6. Βι. ηε ζεσξία ηνπ Howard Gardner γηα ηελ πνιιαπιή λνεκνζχλε. 
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Σφζν νη καζεηέο ζηελ ηάμε, φζν θαη νη πνιίηεο ζε κηα δεκνθξαηηθή πνιηηεία, αιιειεπηδξνχλ σο 

θνηλφηεηεο καζεηψλ. Αλαθεξζήθακε ήδε ζην φηη ν  John Dewey αληηιακβάλεηαη ην ζρνιείν σο «κηα 

θνηλσλία ζε κηθξνγξαθία, κηα εκβξπηθή θνηλσλία».
7
 Καηά ζπλέπεηα, ε αιιειεπίδξαζε πνπ δνθηκάδνπλ νη 

καζεηέο ζην ζρνιείν κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο, είλαη κέξνο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη φρη επίπιαζηε ζπλζήθε πνπ ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα ηελ πξαγκαηηθή δσή ζην 

κέιινλ. 

ηελ πνιηηηθή, αιιά θαη ζην ζρνιείν, ππάξρνπλ πάληνηε θάπνηνη πνπ έρνπλ πςειφηεξν επίπεδν 

εκπεηξηψλ, γλψζεσλ θαη θαηαλφεζεο, αιιά θαη δχλακεο – εθπαηδεπηηθνί, πνιηηηθνί εγέηεο, δηεπζπληέο, 

επηζηήκνλεο θ.ά. ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, φκσο, θαλείο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο δελ έρεη 

απφιπηε δχλακε. Ζ δεκνθξαηία θαη ε ηζρχο ηνπ λφκνπ (ζα έπξεπε λα) ζέηεη φξηα ζηε δχλακε θάζε 

παξάγνληα, πνπ (λα) αληηζηνηρεί ζηελ θαηαλνκή ηεο εξγαζίαο θαη (λα) πεξηνξίδεη θάζε παξάγνληα ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε εμεηδίθεπζε ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

Τπάξρεη, φκσο, έλαο ζνβαξφο θίλδπλνο ζηε δέζκεπζε ηεο δεκνθξαηίαο πσο θαζέλαο έρεη ίζεο επθαηξίεο 

λα ζπκκεηέρεη ζ’ απηήλ. ζν πην ζχλζεηεο γίλνληαη νη θνηλσλίεο καο, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

θαινχληαη λα ιχζνπλ, ηφζν ν θάζε πνιίηεο βαζίδεηαη ζηηο αηνκηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο γηα λα ζπκκεηέρεη ζηε 

δεκνθξαηία. ήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ε εθπαίδεπζε έρεη γίλεη ην θιεηδί γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

θνηλσλία ησλ ψξηκσλ ππνθεηκέλσλ ηεο κάζεζεο. 

5. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ ζηελ θνλζηξνπθηη-

βηζηηθή δηαδηθαζία κάζεζεο; 

Οη καζεηέο αλαδεηνχλ ην λφεκα θαη κάιηζηα, θάζε καζεηήο κε ηδηαίηεξα αηνκηθφ ηξφπν. Ο καζεηήο 

ζπλδέεη ηε λέα πιεξνθνξία –κέξνο κηαο πιεξνθνξίαο, κηα εηζήγεζε, κηα ελδηαθέξνπζα ηδέα απφ έλα 

βηβιίν θ.ιπ.- κε ηηο ππάξρνπζεο ζ’ απηφλ δνκέο γλψζεο θαη εκπεηξίαο ζην κπαιφ ηνπ. 

                                                           
7. John Dewey, The School and Society, New York, 2007, ζει. 32. 
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Δπνηθνδνκεηηζκφο (θνλζηξνπθηηβηζκφο) ζεκαίλεη ην λα δεκηνπξγεί θάπνηνο ην δηθφ ηνπ ζχζηεκα θαη ηηο 

δηθέο ηνπ δνκέο γλψζεο, θαηαλφεζεο θαη εκπεηξίαο. 

Απφ απηή ηε ζθνπηά, ην γλσζηφ δηδαθηηθφ ηξίγσλν παίξλεη λέν πεξηερφκελν: 

ηηο ηξηγσληθέο ζρέζεηο, θάπνηεο θνξέο, ην έλα κέξνο απνθιείεηαη. ηε δηαδηθαζία ηεο 

θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο, απηφ είλαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο. Ο καζεηήο είλαη εθείλνο πνπ δεκηνπξγεί ηε 

δηθή ηνπ θαηαλφεζε γηα ηα πξάγκαηα πνπ καζαίλεη. Ζ λνεκαηνδφηεζε ιακβάλεη ρψξα ζην κπαιφ ηνπ 

καζεηή, πέξα απφ ηε ζθαίξα αληίιεςεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο ηειεπηαίνο βιέπεη ην απνηέιεζκα – ην ηη 

παξάγνπλ νη καζεηέο θαη ην πψο ζπκπεξηθέξνληαη. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο βιέπεη ηελ επηηέιεζε, φρη ηελ 

ηθαλφηεηα. Καη είλαη ν καζεηήο, θαη φρη ν/ε εθπαηδεπηηθφο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηειηθά ηη βξίζθεη 

ελδηαθέξνλ θαη άμην λα κάζεη, ηη ζα ζπκάηαη γηα φιε ηνπ ηε δσή θαη ηη ζα μεράζεη. 

Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ζε ηξεηο αθφκε ππνθαηεγνξίεο. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ππνζηήξημή ηνπο. 

1. Οη καζεηέο νηθνδνκνύλ λνήκαηα –αλαθαιχπηνπλ θαη δεκηνπξγνχλ θάηη λέν. Οη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνχλ λα ηνπο εληζρχζνπλ: 

– δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο κάζεζεο, 

– ζρεδηάδνληαο ειθπζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

– παξέρνληαο ιεθηηθά, ή κε επνπηηθά κέζα, νδεγίεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα αληηθείκελα ηεο 

κάζεζεο,   

– ελζαξξχλνληαο θαη ππνζηεξίδνληαο ηελ απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ 

– … 

2. Οη καζεηέο αλαθαηαζθεπάδνπλ ηα φζα έρνπλ κάζεη – ηα εθαξκφδνπλ θαη ηα δνθηκάδνπλ. ε κεγάιν 

βαζκφ, φινη καο δεκηνπξγνχκε απφ κφλνη καο ηέηνηεο εθαξκνγέο, αιιά ζην ζρνιείν, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ηηο εμαζθαιίδεη: 

– παξέρνληαο επθαηξίεο γηα κνίξαζκα, παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε, 

– κέζσ ηεο επίζεκεο αμηνιφγεζεο, 

– πξνζθέξνληαο ή δεηψληαο λα ππάξρεη θάθεινο εξγαζηψλ, 

– ζρεδηάδνληαο ειθπζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γηα παξάδεηγκα νκαδηθέο εξγαζίεο 
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– … 

3. Οη καζεηέο απνδνκνύλ ή θξίλνπλ ηα δηθά ηνπο απνηειέζκαηα ή ησλ άιισλ. πσο πεξηγξάθηεθε 

παξαπάλσ, ρσξίο ην ζηνηρείν ηεο θξηηηθήο ζεψξεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ, θάζε πξνζπάζεηα κάζεζεο ζα 

θαζίζηαην άλεπ ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσλία θαη γηα ηνλ ίδην ην καζεηή. 

6. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ ζηελ EDC/HRE? 

Βαζηθφ θιεηδί ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο είλαη ν ηξφπνο πνπ επηθνηλσλνχλ θαη αιιειεπηδξνχλ νη 

καζεηέο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. Ζ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνχ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγμεη ην απνηέιεζκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη σο εξγαιεία, ππνδείγκαηα ζπκπεξηθνξάο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί κε 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, πην δηαθνξνπνηεκέλνπο απφ ηηο νδεγίεο πνπ πξνβιέπεη ην παξαδνζηαθφ, κε 

βάζε ην πεξηερφκελν, κεησπηθφ κνληέιν (“ηεο θηκσιίαο θαη ηεο νκηιίαο”). Οη νδεγίεο απνηεινχλ κέξνο 

ηνπ ξφινπ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, αιιά ζε απηφ ην κνληέιν, πνιχ ιηγφηεξν. Αληίζεηα, ην 

θνλζηξνπθηηβηζηηθφ κνληέιν κάζεζεο απαηηεί απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ «λα δηδάζθεη κε θιεηζηφ ην 

ζηφκα», λα δίλεη πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη πεξηζζφηεξν ην βήκα ζηνπο καζεηέο ηνπ/ηεο. 

Οη ελφηεηεο πνπ έπνληαη δηαπξαγκαηεχνληαη ηέζζεξεηο ξφινπο-θιεηδηά ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηείηαη 

ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζε πεξηβάιινλ θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο: 

1. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο σο εηζεγεηήο θαη θαζνδεγεηήο 

2. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο σο θξηηήο θαη δηνξζσηήο 

3. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο σο δεκηνπξγφο θαη πάξνρνο δξαζηεξηνηήησλ εθαξκνγήο (εξγαζηψλ) 

4. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο σο πξφεδξνο ζπδεηήζεσλ ζε νινκέιεηεο. 

Αληί λα δψζνπκε αθεξεκέλεο νδεγίεο γηα ην πψο παξνπζηάδνληαη απηνί νη ξφινη, δίλνπκε παξαδείγκαηα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηγξαθέο ησλ καζεκάησλ ζην εγρεηξίδην, φπνπ ν αλαγλψζηεο ζα βξεη 

ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ ηεο EDC/HRE. 

6.1 Ο/ε εθπαηδεπηηθόο σο εηζεγεηήο θαη θαζνδεγεηήο – εληζρύεη θαη 

εκπινπηίδεη ηελ νηθνδόκεζε γλώζεο 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο γηα θάζε εηζεγεηή είλαη ε αξρή ηνπ «60:40». Σνπιάρηζηνλ 40 ηνηο 

εθαηφ απφ απηά ηα νπνία παξνπζηάδεηε ζα πξέπεη λα είλαη νηθεία ζηνπο καζεηέο. Υσξίο απηφλ ηνλ 

πςειφ βαζκφ «πεξηηηήο» πιεξνθνξίαο, δελ είλαη δπλαηή θακία θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε. 

ε απηφ ην εγρεηξίδην, νη βαζηθέο έλλνηεο δηακνξθψλνπλ ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο δηδαθηηθήο ζην 

πξφγξακκα καζεκάησλ ηεο EDC/HRE. Οη έλλνηεο απηέο ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηνχλ ζηνπο καζεηέο, 

δειαδή, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα θαζνδεγήζεη ηνπο καζεηέο, είηε κε εηζήγεζε, είηε δεηψληαο 

ηνπο λα ηηο κειεηήζνπλ, ή θαη ηα δχν. Χο καζεηέο πνπ αθνινπζνχλ θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε, ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ήδε δεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην ελλνηψλ, ζην νπνίν ζα ηαηξηάμνπλ νη νδεγίεο ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ. Καλνληθά, απηή ε αλνηθηή δνκή ελλνηψλ είλαη γεκάηε εξσηήζεηο ή εκπεηξίεο πνπ πξέπεη 

λα εμεγεζνχλ. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα ζεκεία ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνλ ξφιν ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ σο εηζεγεηή θαη θαζνδεγεηή ζηηο πεξηγξαθέο ησλ καζεκάησλ απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ. 

Αξηζκόο Δλόηεηαο/ 

Βαζηθή έλλνηα 

Παξαδείγκαηα θαη αλαθνξέο ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό 

 

Δλφηεηα 2 Τπεπζπλφηεηα 

 

 

 

 

Μάζεκα 4: Ο/ε εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη έλα ζέκα ζην νπνίν έρνπλ 

εζηηάζεη νη καζεηέο ζηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη δίλεη έλα πιαίζην 

ελλνηψλ γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε. Σν πιηθφ 2.3 γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πεξηέρεη ελφηεηεο εηζεγήζεσλ, βνεζεηηθέο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπο. 

Δλφηεηα 3 Δηεξφηεηα θαη 

πινπξαιηζκφο 

Μάζεκα 2: Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηελ έλλνηα ηνπ θνηλνχ 

θαινχ (βι. πιηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 3Β). 
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Δλφηεηα 4 χγθξνπζε 

 

 

 

Μάζεκα 3: Οη καζεηέο έρνπλ εθζέζεη ηελ εκπεηξία ηνπο ζηε 

ζχγθξνπζε. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο βνεζά λα θαηαιάβνπλ ην 

πξφβιεκα πνπ ηε δεκηνχξγεζε, παξνπζηάδνληαο έλα κνληέιν 

εθηθηψλ ζηφρσλ (βι. θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.2.). 

Δλφηεηα 4 χγθξνπζε  

 

Δλφηεηα 5 Νφκνη θαη 

θαλφλεο 

 

Οη καζεηέο έρνπλ ιάβεη κέξνο ζε κηα – δπν δξαζηεξηφηεηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο, ζηε δηάξθεηα ηεο απνινγηζηηθήο 

ζπδήηεζεο, βνεζά ηνπο καζεηέο λα εθθξαζηνχλ γηα ηελ εκπεηξία 

απηή, παξνπζηάδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ (βι. θπιιάδην 

γηα ηνπο καζεηέο 5.5). 

Δλφηεηα 6 Κπβέξλεζε θαη 

πνιηηηθή 

 

 

 

Μάζεκα 2: Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ην κνληέιν ηνπ θχθινπ 

πνιηηηθήο (θπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο 6.1 θαη 6.2). ηε δηάξθεηα κηαο 

ηδενζχειιαο, ζην πξνεγνχκελν κάζεκα, νη καζεηέο έρνπλ ζπδεηήζεη 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο θαη ηψξα είλαη έηνηκνη λα 

θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην ζέκα. 

Δλφηεηα 9 Σα κέζα 

επηθνηλσλίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 1: Οη καζεηέο έρνπλ εθθξάζεη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν είδνο εθεκεξίδαο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζπλδέεη ηηο 

δειψζεηο ηνπο κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ νξίσλ. Σα κέζα 

επηθνηλσλίαο ιεηηνπξγνχλ σο θχιαθεο ησλ νξίσλ, αιιά φζνη ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγνχλ επίζεο έηζη. 

Μάζεκα 4: Οη καζεηέο εθθξάδνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ηνλ ξφιν ηνπο 

ζηελ θαηαζθεπή κελπκάησλ γηα ηα κέζα επηθνηλσλίαο. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη δχν βαζηθά ζεκεία ζηελ παξαγσγή 

εηδήζεσλ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: ηα κέζα δεκηνπξγνχλ κελχκαηα κε 

πξνζνρή θαη νη ζπληάθηεο θαη νη παξαγσγή ησλ εηδήζεσλ 

ιεηηνπξγνχλ σο θχιαθεο ησλ νξίσλ, αιιά θαη σο ζρεδηαζηέο ηεο 

αηδέληαο (βι. πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 9Α) 

6.2 Ο/ε εθπαηδεπηηθόο σο θξηηήο θαη δηνξζσηήο – εληζρύεη ηελ 

απνδόκεζε 

ηηο πεξηγξαθέο ησλ καζεκάησλ ηνπ εγρεηξηδίνπ,  δελ γίλνληαη αλαθνξέο ζηνλ ξφιν ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ σο θξηηή θαη δηνξζσηή, γηα ηνλ πξνθαλή ιφγν πσο νη πεξηπηψζεηο απηέο πξνθχπηνπλ 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο είλαη εθείλνο/ε πνπ ζα 

πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηη πξέπεη λα ηεζεί ζε ζσζηέο βάζεηο. Παξ’ φια απηά, είλαη δπλαηφλ λα 

ζπδεηεζνχλ θάπνηεο γεληθέο νδεγίεο. 

Δίλαη ζρεηηθφ ην ιάζνο; Γειαδή, είλαη απαξαίηεην λα δηνξζσζεί; 

Πξνηίκεζε ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ: ζα έρνπλ νη καζεηέο ηελ επθαηξία αξγφηεξα – γηα 

παξάδεηγκα φηαλ παξνπζηάδνπλ ή ζπδεηνχλ ην ζέκα - λα αλαθαιχςνπλ ην ιάζνο ηνπο θαη λα ην 

δηνξζψζνπλ ηφηε; 

κσο, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, ν καζεηήο ζα πξέπεη λα δηνξζψζεη – απνδνκήζεη – ηελ 

ελλνηνινγηθή ηνπ θαηαζθεπή θαη λα αξρίζεη πάιη απφ ηελ αξρή. Παξάδεηγκα: φηαλ φιε ε ηάμε ζα 

εμαξηάηαη απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζεηή. 

Ζ αξρή ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ: κπνξεί ν έλαο λα θξηηηθάξεη ηα ιάζε ηνπ άιινπ – φκσο κε ζεβαζκφ 

πξνο ην πξφζσπφ ηνπ. Απηφ είλαη απαξαίηεην, έηζη ψζηε λα εληζρχζνπκε ηελ απηνεθηίκεζε ησλ 

καζεηψλ καο θαη λα ηνπο ελζαξξχλνπκε. 

Ζ Δλφηεηα 8 ζηήλεη έλα debate κεηαμχ καζεηψλ. Οη καζεηέο ειέγρνπλ ηα επηρεηξήκαηα ησλ άιισλ θαη 

αλ βξνπλ θάπνην ιάζνο, ηα απνδνκνχλ. 
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6.3 Ο/ε εθπαηδεπηηθόο σο δεκηνπξγόο θαη πάξνρνο δξαζηεξηνηήησλ 

εθαξκνγήο – εληζρύεη ηελ επαλνηθνδόκεζε 

Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή δηαδξαζηηθή δηαδηθαζία κάζεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζθνξά επαξθψλ 

επθαηξηψλ κάζεζεο, φπσο θαηάιιεια ζέκαηα, πιηθφ, ρξφλν, θαλφλεο, νδεγίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

παξαθνινχζεζε θαη αηνκηθή ελίζρπζε. ηελ EDC/ HRE είλαη θαζήθνλ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ λα δίλεη 

ζηνπο καζεηέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε ιχζεηο πξνβιεκάησλ. Ο παξαθάησ πίλαθαο 

παξνπζηάδεη ηα παξαδείγκαηα πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο πεξηγξαθέο ησλ καζεκάησλ απηνχ ηνπ 

εγρεηξηδίνπ. 

Αξηζκόο Δλόηεηαο/ 

Βαζηθή έλλνηα 

Παξαδείγκαηα θαη αλαθνξέο ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό 

 

Δλφηεηα 1 Σαπηφηεηα  

 

 

 

Μάζεκα 4: Οη καζεηέο εκπιέθνληαη ζε έλα πξφγξακκα πνπ 

ζθηαγξαθεί ηα επαγγέικαηα, ψζηε λα αλαθαιχςνπλ πνην απφ απηά 

ηαηξηάδεη κε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ νξίζεη θαη αληηζηνηρνχλ ζηα δπλαηά 

ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο θαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο. 

Δλφηεηα 3 Δηεξφηεηα θαη 

πινπξαιηζκφο 

 

 

Μάζεκα 3: Ο/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηελ έλλνηα 

ηνπ θνηλνχ θαινχ. Σψξα, αζρνινχληαη κε έλα παηρλίδη ιήςεο 

απνθάζεσλ, φπνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζπκβηβαζκνχο γηα ην θνηλφ 

θαιφ. 

Δλφηεηα 4 χγθξνπζε 

 

 

 

 

 

Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα: Οη καζεηέο, κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο ππεξαιίεπζεο, έρνπλ πιεξνθνξεζεί γηα έλα 

κνληέιν ζηφρσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο. Γηελεξγνχλ κειέηεο 

πεξίπησζεο, ψζηε λα αλαθαιχςνπλ θαη άιια δεηήκαηα 

βησζηκφηεηαο, φπσο ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο ή ηα 

ππξεληθά απφβιεηα. 

Δλφηεηα 4 χγθξνπζε  

 

Δλφηεηα 5 Νφκνη θαη 

θαλφλεο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο δηαρεηξηζηήο ηνπ παηρληδηνχ ή ηεο 

δηαδηθαζίαο. Θέηεη ηα πεξηζψξηα ρξφλνπ θαη θξνληίδεη ψζηε λα 

ηεξνχληαη νη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ, αιιά δελ δίλεη ιχζε ζην 

πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί ηνπο καζεηέο 

Δλφηεηα 5 Νφκνη θαη 

θαλφλεο 

 

Μάζεκα 4: Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο καζεηέο έλα 

εξσηεκαηνιφγην (θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.6), γηα λα ηνπο 

βνεζήζεη λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηε δηαδηθαζία κάζεζήο 

ηνπο. 

Δλφηεηα 6 Κπβέξλεζε θαη 

πνιηηηθή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 3: Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα εθαξκφζνπλ 

κέζσ ζπγθεθξηκέλνπ παξαδείγκαηνο ην κνληέιν ηνπ θχθινπ 

πνιηηηθήο (θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 6.1 θαη 6.2). 

Μάζεκα 4: Ο/ε εθπαηδεπηηθφο απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο δειψζεηο 

επηιέγεη απηή πνπ ηαηξηάδεη ζην πεξηερφκελν ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 

απφ ηνπο καζεηέο (βι.πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 6.2). ε θάζε βαζηθή 

δήισζε, παξνπζηάδεηαη κηα έλλνηα πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο λα 

πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία ηνπο. Θα πξέπεη φκσο λα 

ηελ επεμεξγαζηνχλ ζε βάζνο, ψζηε λα βνεζεζεί ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

ζηελ επηινγή ηεο πην θαηάιιειεο. 
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6.4 Ο/ε εθπαηδεπηηθόο σο πξόεδξνο ζπδεηήζεσλ ζε νινκέιεηεο – 

εληζρύεη όινπο ηνπο ηξόπνπο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο 

Ζ δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε κέζσ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαλεξψλεηαη 

πιήξσο ζηηο ζπδεηήζεηο ζε νινκέιεηεο, φπνπ νη καζεηέο κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο θαη ζπδεηνχλ. Δίλαη ε 

ζηηγκή πνπ αζθνχλ ηελ ειεπζεξία ζθέςεο, γλψκεο θαη έθθξαζεο. Υσξίο ηελ πιήξε εμάζθεζε ζηε 

ρξήζε απηψλ ησλ δεκνθξαηηθψλ δηθαησκάησλ, δελ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δεκνθξαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. 

ηελ πεξηγξαθή ησλ καζεκάησλ, ζπκβνπιεχνπκε γεληθά ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ λα πξνεδξεχεη ζ’ απηέο 

ηηο ζπδεηήζεηο. Πξφθεηηαη γηα έλα δχζθνιν έξγν, θαζψο νη καζεηέο βνκβαξδίδνπλ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ 

κε ζθέςεηο θαη ηδέεο κε ηηο νπνίεο εθείλνο/ε πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα δνπιέςεη. Χο έλα ζεκαληηθφ βαζκφ, 

ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνβιέςεη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ ζα δψζεη 

κνξθή θαη λφεκα ζηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ, φκσο ζα πξέπεη επίζεο λα απηνζρεδηάζεη. 

Σν εγρεηξίδην πεξηιακβάλεη πεξηγξαθέο πνιιψλ ηξφπσλ άζθεζεο ηεο πξνεδξίαο ζε ζπδήηεζε ζε 

νινκέιεηεο. Γεληθά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξνεδξεχεη ζε δχν κνξθέο νινκέιεηαο. Καηά πξψηνλ, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα μεθηλήζεη έλα κάζεκα ή κηα ελφηεηα πξνζθαιψληαο ηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ εμ 

αξρήο. Καηά δεχηεξνλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνεδξεχζεη ζε κηα ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα, 

αξρίδνληαο κε ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ – ηα απνηειέζκαηα απφ ηε δνπιεηά ζην ζπίηη, κηα ζπδήηεζε, κηα 

αλαηξνθνδφηεζε. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη παξαδείγκαηα θαη απφ ηηο δχν κνξθέο νινκέιεηαο. 

α. Ο εθπαηδεπηηθόο ξίρλεη ζηελ νινκέιεηα ηελ πξώηε ηδέα 

Αξηζκόο Δλόηεηαο/ 

Βαζηθή έλλνηα 

Παξαδείγκαηα θαη αλαθνξέο ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό 

 

Δλφηεηα 1 Σαπηφηεηα  

 

 

 

Μάζεκα 1: Κάζε κέξα ζηε δσή καο, θάλνπκε επηινγέο θαη παίξλνπκε 

απνθάζεηο – πνηα παξαδείγκαηα έξρνληαη ζην λνπ ησλ καζεηψλ; 

Μάζεκα 3: Γηα πνηνπο ιφγνπο επηιέγσ λα πάσ ζην ιχθεην; 

Δλφηεηα 2 Τπεπζπλφηεηα  Μάζεκα 1: Ση ζα έθαλεο αλ αληηκεηψπηδεο απηφ ην δίιεκκα; 

Δλφηεηα 3 Δηεξφηεηα θαη 

πινπξαιηζκφο  

 

Μάζεκα 1: Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ππνζηεξίδεη ηνπο καζεηέο ζην ζηάδην 

ηεο ηδενζχειιαο. Σνπο θαζνδεγεί λα ζπλδέζνπλ θαη λα 

νκαδνπνηήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ππφ λένπο ηίηινπο. 

Δλφηεηα 4 χγθξνπζε  

 

 

 

 

 

Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα: Οη καζεηέο, κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο ππεξαιίεπζεο, έρνπλ πιεξνθνξεζεί γηα έλα 

κνληέιν ζηφρσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο. Γηελεξγνχλ κειέηεο 

πεξίπησζεο, ψζηε λα αλαθαιχςνπλ θαη άιια δεηήκαηα 

βησζηκφηεηαο, φπσο ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο ή ηα 

ππξεληθά απφβιεηα. 

Δλφηεηα 4 χγθξνπζε 

 

Δλφηεηα 5 Νφκνη θαη 

θαλφλεο  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο δηαρεηξηζηήο ηνπ παηρληδηνχ ή ηεο 

δηαδηθαζίαο. Θέηεη ηα πεξηζψξηα ρξφλνπ θαη θξνληίδεη ψζηε λα 

ηεξνχληαη νη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ, αιιά δελ δίλεη ιχζε ζην 

πξφβιεκα πνπ απαζρνιεί ηνπο καζεηέο. 

Δλφηεηα 5 Νφκνη θαη 

θαλφλεο  

 

 

Μάζεκα 4: Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο καζεηέο έλα 

εξσηεκαηνιφγην (θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.6), γηα λα ηνπο 

βνεζήζεη λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηε δηαδηθαζία κάζεζήο 

ηνπο. 
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Δλφηεηα 6 Κπβέξλεζε θαη 

πνιηηηθή 

 

 

 

Μάζεκα 1: Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εληζρχεη ηνπο καζεηέο ζε κηα 

ηδενζχειια. («Ο ηνίρνο ηεο ζησπήο»). ηε ζπλέρεηα, ηνπο θαζνδεγεί 

ψζηε λα ζπλδέζνπλ θαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο 

απφςεηο ηνπο θαη λα ηνπο δψζνπλ κνξθή, νκαδνπνηψληαο ηηο θαη 

πξνζζέηνληαο λένπο ηξφπνπο θαηάηαμεο. 

Δλφηεηα 8 Διεπζεξία 

 

 

 

 

Μάζεκα 1: Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη: «Κάζε παηδί ζα πξέπεη λα 

κείλεη ζην ζρνιείν γηα έλαλ αθφκε ρξφλν». Οη καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο γηα ην ζέκα –ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ. Πξφθεηηαη γηα 

πνιηηηθή απφθαζε, νπφηε ε απάληεζε είλαη «λαη» ή «φρη». Γελ 

ππάξρεη ελαιιαθηηθή απάληεζε. 

β. Οη καζεηέο ξίρλνπλ ζηελ νινκέιεηα ηελ πξώηε ηδέα 

Αξηζκόο Δλόηεηαο/ 

Βαζηθή έλλνηα 

Παξαδείγκαηα θαη αλαθνξέο ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό 

 

Δλφηεηα 1 Σαπηφηεηα  

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 1: Οη καζεηέο αηηηνινγνχλ γηαηί επέιεμαλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

απάληεζε ζε κηα εξψηεζε, ζε έλα ζρφιην ή απφθζεγκα. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο ηνπο δείρλεη πψο λα θαηαγξάςνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε 

έλαλ ράξηε ελλνηψλ. 

Μάζεκα 3: Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο γηα ην πψο 

ζρεδηάδνπλ ην κέιινλ ηνπο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δε κπνξεί λα 

πξνβιέςεη ηη ζα πνπλ, αλ έρεη, φκσο, πξνεηνηκάζεη έλα ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην, ζα κπνξέζεη λα επεμεξγαζηεί ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ. 

Δλφηεηα 4 χγθξνπζε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 3: Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνεδξεχεη κηαο ζπδήηεζεο 

απνινγηζκνχ, κεηά απφ κηα δξαζηεξηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ. 

Αθνχεη ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ, πξνζδηνξίδεη ηηο βαζηθέο δειψζεηο 

θαη ηηο ζεκεηψλεη ζηνλ πίλαθα. 

Μάζεκα 4: Οη καζεηέο μεθηλνχλ ην κάζεκα, αλαθνηλψλνληαο ηηο 

απφςεηο ηνπο γηα θάηη πνπ έρνπλ δνπιέςεη ζην ζπίηη. Θέηνπλ ηελ 

αηδέληα θαη δεκηνπξγνχλ έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα ην ζχλνιν ηνπ 

καζήκαηνο. Ζ πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο βνεζά ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ 

λα πξνβιέςεη ηα θχξηα ζεκεία ζηα νπνία ζα αλαθεξζνχλ νη καζεηέο, 

ψζηε λα πξνεηνηκάζεη ηελ αληίδξαζή ηνπ/ηεο. 

Δλφηεηα 7 Ηζφηεηα  

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 1: Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη κηα πεξίπησζε εξγαζίαο θαη 

ζέηεη ζηνπο καζεηέο κηα κνλαδηθή εξψηεζε «Πνην είλαη ην 

πξφβιεκα;» Οη καζεηέο ζθέπηνληαη ζησπειά θαη θαηαγξάθνπλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ παξνπζηάδνπλ ηηο 

ηδέεο ηνπο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο ελζαξξχλεη ψζηε λα εμεγήζνπλ 

ηνλ ζπιινγηζκφ ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ζπλδέεη ηηο ηδέεο ηνπο κε έλα 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ έρεη πξνβιέςεη. ηελ Δλφηεηα 7, κάζεκα 4, 

ππάξρεη έλα αθφκε παξάδεηγκα γη’ απηή ηε κέζνδν. 

Δλφηεηα 8 Διεπζεξία 

 

 

 

 

Μάζεκα 1: Οη καζεηέο έρνπλ αληαιιάμεη επηρεηξήκαηα γηα ην ζέκα. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ηελ εξψηεζε «Ση θάλεη έλα ζέκα θαηάιιειν γηα 

αληαιιαγή απφςεσλ:» ηε ζπλέρεηα ζπλνςίδεη ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ 

ζε αληηζηνηρία κε ηα θξηηήξηα πνπ δίλνληαη ζην θπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 8.1. 
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7. Οη δεκνθξαηίεο σο θνηλσλίεο κάζεζεο – θνλζηξνπθηηβηζηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ ηεο EDC/HRE 

Ζ έλλνηα ηεο δηαδξαζηηθήο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο δελ βξίζθεη εθαξκνγή κφλν ζε κηα ηάμε 

EDC/HRE ή ζην ζχλνιν ελφο ζρνιείνπ ή ζε κηα θνηλφηεηα κάζεζεο πνπ εκθνξείηαη απφ ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, αιιά επίζεο ζε έλα ζχλνιν πνιηηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 

πλεπψο, «κάζεζε γηα» ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζεκαίλεη πσο νη καζεηέο 

πξνεηνηκάδνληαη ψζηε λα καζαίλνπλ δηα βίνπ, είηε σο πξφζσπα είηε σο θνηλσλία. Απηή ε 

πξαγκαηηθφηεηα ππνζηεξίδεηαη απφ δχν επηρεηξήκαηα. 

Σν πξψην είλαη θαλνληζηηθφ θαη ζρεηίδεηαη κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Οη πνιίηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηε δεκνθξαηία, θαη φηαλ ζπδεηνχλ θάπνην απφ ηα ζπλαθή κε απηήλ 

δεηήκαηα, λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Απηφ ζπλεπάγεηαη πσο θάζε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ είλαη αλνηθηή, αιιηψο ζα ήηαλ θάξζα. 

Σν δεχηεξν επηρείξεκα είλαη αλαιπηηθφ θαη αθνξά ζηελ πνιπζχλζεηε κνξθή ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, 

ζηελ παγθφζκηα αιιειεμάξηεζε, θαη ζηηο απνζαξξπληηθέο πξνθιήζεηο δεηεκάησλ φπσο γηα παξάδεηγκα 

ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ε επηζθάιεηα πνπ πξνθαινχλ νη θπβεξλεηηθέο 

απνηπρίεο, ην απμαλφκελν ράζκα αλάκεζα ζε πινχζηνπο θαη θησρνχο. Καλείο δελ έρεη κηα μεθάζαξε 

ιχζε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ καο πεξηκέλνπλ, είηε ζηελ πξνζσπηθή καο δσή, είηε ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Δίκαζηε φινη καζεηεπφκελνη, επηθνξηηζκέλνη κε ην θαζήθνλ λα βξνχκε βηψζηκεο ιχζεηο. 

Χο εθ ηνχηνπ, νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο EDC/HRE απηνχ ηνπ βηβιίνπ, πξνζδηνξίδνληαη απφ κηα δηαδξαζηηθή 

θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξννπηηθή. Ο παξαθάησ θαηάινγνο ζπλνςίδεη ηε βαζηθή ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε 

θάζε κηαο απφ ηηο ελλέα ελφηεηεο. 

Αξηζκόο Δλόηεηαο/ 

Βαζηθή έλλνηα 

EDC/HRE: θνλζηξνπθηηβηζηηθέο έλλνηεο ... 

 

Δλφηεηα 1 Σαπηφηεηα  

 

… ηαπηφηεηα: δηαπιάζνπκε ηελ ηαπηφηεηά καο κέζσ ησλ βαζηθψλ 

καο επηινγψλ. 

Δλφηεηα 2 Τπεπζπλφηεηα  … ππεπζπλφηεηα: δεκηνπξγνχκε κηα θνηλή νκάδα αμηψλ. 

Δλφηεηα 3 Δηεξφηεηα θαη 

πινπξαιηζκφο  

… ζπκθέξνληα θαη ην θνηλφ θαιφ: δηαπξαγκαηεπφκαζηε γηα φζα 

ζεσξνχκε φηη εθθξάδνπλ ην θνηλφ θαιφ. 

Δλφηεηα 4 χγθξνπζε  

 

… ζχγθξνπζε: πξνβιήκαηα θαη δηακάρεο είλαη φζα εκείο ζεσξνχκε 

σο ηέηνηα. 

Δλφηεηα 5 Νφκνη θαη 

θαλφλεο 

 

… λφκνη θαη θαλφλεο: είλαη εξγαιεία πνπ βνεζνχλ ζηε ιχζε 

πξνβιεκάησλ θαη πξνζθέξνπλ έλα πιαίζην εηξεληθήο επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ. 

Δλφηεηα 6 Κπβέξλεζε θαη 

πνιηηηθή  

… δηαδηθαζία πνιηηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ: ζθνπφο ηνπο είλαη λα 

βξεζεί ιχζε ζε επείγνληα πξνβιήκαηα. 

Δλφηεηα 7 Ηζφηεηα … ππέξβαζε ηνπ απνθιεηζκνχ θαη θνηλσληθή ζπλνρή. 

Δλφηεηα 8 Διεπζεξία 

 

… ν ηξφπνο πνπ αζθνχκε ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία, π.ρ. 

ειεπζεξία ζθέςεο θαη έθθξαζεο. 

Δλφηεηα 9 Σα κέζα 

επηθνηλσλίαο 

 

… ε αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα ηνλ θφζκν κέζα απφ ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο: νη παξαγσγνί θαη νη ρξήζηεο ησλ κέζσλ σο θχιαθεο 

ησλ νξίσλ θαη ζρεδηαζηέο ηεο αηδέληαο. 

 



 

 

Πξώην Μέξνο 

πκκεηέρνπκε ζηελ θνηλόηεηα 

Δλόηεηα 1 

Σαπηόηεηα - Δπηιέγσ 

Γίλνπκε κνξθή ζηε δσή καο, αιιά θαη ζησλ άιισλ 

 

Δλόηεηα 2  

Τπεπζπλόηεηα – πκκεηέρνπκε, αλαιακβάλνπκε επζύλεο 

Ζ ειεπζεξία έρεη επζύλεο 

 

Δλόηεηα 3 

Δηεξόηεηα θαη πινπξαιηζκόο – πλαίλεζε κέζσ δηαθσλίαο; 

Πώο θαηαιήγνπκε ζε ζπκθσλία γηα ην θνηλό θαιό;



 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 1 

ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

Γηα ην ιύθεην 

 Δπηιέγνπκε 

Γίλνπκε κνξθή ζηε δσή καο, 
αιιά θαη ζησλ άιισλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Απόςεηο γηα ηηο επηινγέο θαη ηελ ηαπηόηεηα   

Με πνηα άπνςε ζπκθσλώ;  

1.2 Σν παξειζόλ κνπ: Πνηεο επηινγέο κε δηακόξθσζαλ;  

Πνηεο επηινγέο επεξέαζαλ ηε δσή κνπ; 

1.3 Σν κέιινλ κνπ: ηξεηο επηινγέο πνπ δηακνξθώλνπλ ηε δσή 

καο   

Διεπζεξία ζεκαίλεη λα έρσ ηελ ηθαλόηεηα λα επηιέγσ ή λα απνθεύγσ 

1.4 Πνην επάγγεικα κνπ ηαηξηάδεη;  

Κξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο 

Δπέθηαζε: Παξαθνινπζώ θάπνηνλ ζηε δνπιεηά ηνπ 
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Δλόηεηα 1 

Σαπηόηεηα 

Δπηιέγνπκε 

Δηζαγσγή γηα εθπαηδεπηηθνύο 

«Πνηνο ζα είλαη ν ζύληξνθόο κνπ;» 

«Θέινπκε λα θάλνπκε παηδηά;» 

«Πνην επάγγεικα ζα επηιέμσ;» 

 

Βαζηθό ζηνηρείν ηεο ελόηεηαο: νη επηινγέο δηακνξθώλνπλ ηαπηόηεηεο 

ηελ εθεβεία, αιιά θαη ζηα είθνζί καο, αλαδεηνχζακε απαληήζεηο ζηηο ηξεηο απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

επηινγέο πνπ θάλνπκε ζηε δσή καο. Σν ίδην θάλνπλ νη καζεηέο καο. Μέζα απφ απηέο ηηο επηινγέο, 

δηακνξθψλνπκε ηελ ηαπηφηεηά καο – απνθαζίδνπκε ην πψο ζα είλαη ε δσή καο. Δίλαη επίπνλν θαη 

δχζθνιν λα αλαζηξέςνπκε απηέο ηηο επηινγέο, θαη είλαη αδχλαηνλ λα ην θάλνπκε ζε ζρέζε κε ηα παηδηά 

πνπ έρνπκε θέξεη ζηνλ θφζκν. Οη επηινγέο καο έρνπλ επηπηψζεηο ζηε δσή καο, αιιά θαη ζηε δσή ησλ 

άιισλ. 

Σαπηόηεηα – απηό ην νηθείν, πνιύ πξνζσπηθό δήηεκα 

Ζ ελφηεηα απηή, πνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο, πηζαλψο πξνζεγγίδεη ηηο πην νηθείεο 

εκπεηξίεο θαη επηζπκίεο ησλ καζεηψλ, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ελφηεηα απηνχ ηνπ ηφκνπ. Οη 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο έρνπλ ζρεδηαζηεί σο επηινγέο. Ζ κέζνδνο αληαλαθιά ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ. 

Πεξηγξαθή ηεο ελόηεηαο 1 

Σν πξψην κάζεκα εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ λα επηιέγεη θάπνηνο. ην δεχηεξν 

κάζεκα, νη καζεηέο ζηξέθνληαη ζην παξειζφλ: πνηεο επηινγέο επεξέαζαλ πεξηζζφηεξν ηε δσή θαη ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο; ην ηξίην κάζεκα, νη καζεηέο ζηξέθνληαη πξνο ην κέιινλ, θάλνληαο ηηο ηξεηο βαζηθέο 

παξαπάλσ εξσηήζεηο. ην ηέηαξην κάζεκα, εζηηάδνπλ ζε κηα απφ απηέο – ζηελ επηινγή επαγγέικαηνο. 

Πξνηείλεηαη κηα δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο κε θάπνηνλ ελ ελεξγεία επαγγεικαηία σο επέθηαζε (βι. 

θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο, 1.4)  

Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή έλλνηα ηεο ηαπηόηεηαο 

’ απηή ηελ ελφηεηα, ε έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή άπνςε. Ζ 

ηαπηφηεηά καο δελ ππάξρεη απιά, σο θάηη ζηαηηθφ θαη πιήξεο. Ο εαπηφο καο ηελ εμειίζζεη ζηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο καο, κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο κάζεζεο, θαη δηακνξθψλεηαη κε ηηο επηινγέο καο. Κάπνηεο απφ 

απηέο είλαη κε αλαζηξέςηκεο. Άιιεο, εάλ ην ζειήζνπκε, κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θαη λα δηνξζσζνχλ (βι. 

πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 1.3) 
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Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ: ζύλδεζε κε άιιεο ελόηεηεο απηνύ ηνπ βηβιίνπ 

Ση δείρλεη απηόο ν πίλαθαο 

Ο ηίηινο απηνχ ηνπ ηφκνπ, Σπκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία, εζηηάδεη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε 

ζηε δεκνθξαηία. Ο πίλαθαο πνπ έπεηαη, παξνπζηάδεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζνπκε ηηο ελφηεηέο ηνπ. 

ηε ζθηαζκέλε ζεηξά, θαίλνληαη νη ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ Δλφηεηα 1. ηε ζηήιε κε έληνλν 

πεξηζψξην θαίλνληαη νη ηθαλφηεηεο γηα πνιηηηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη δξάζε, δηφηη ζπλδένληαη ζηελά κε 

ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία. Οη άιιεο ζεηξέο ππνδεηθλχνπλ ζπλδέζεηο κε άιιεο ελφηεηεο απηνχ ηνπ 

ηφκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηθαλφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηνπο καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ελφηεηα 1. 

Πώο ρξεζηκνπνηείηαη ν πίλαθαο 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ πίλαθα σο εξγαιείν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο 

καζήκαηνο ζηελ EDC/HRE κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

– Βνεζά εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ιίγεο ψξεο γηα EDC/HRE: θάπνηνο κπνξεί λα επηιέμεη κφλν απηή ηελ 

ελφηεηα θαη λα παξαιείςεη ηηο άιιεο, δηφηη θάπνηεο βαζηθέο δεμηφηεηεο αλαπηχζζνληαη, ζε θάπνην 

βαζκφ, ζε απηή ηελ ελφηεηα (φπσο γηα παξάδεηγκα, επηιέγσ, θαηαλνψ ηνλ πινπξαιηζκφ ησλ 

ηαπηνηήησλ, αζθψ ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία, ε επζχλε ησλ επηινγψλ επεξεάδεη ηνπο άιινπο). 

– Ο πίλαθαο βνεζά ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλδένπλ ηα ζέκαηα ησλ ελνηήησλ, ψζηε λα αζθνχλ 

ηνπο καζεηέο ηνπο επαλεηιεκκέλα ζε βαζηθέο ηθαλφηεηεο, κέζα απφ δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη κε 

πνηθίινπο ζπλδπαζκνχο.  
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Δλόηεηεο Γηαζηάζεηο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ 

ηάζεηο θαη 

αμίεο 

Πνιηηηθή 

αλάιπζε θαη 

θξηηηθή ηθαλόηεηα 

Μέζνδνη θαη 

δεμηόηεηεο 

πκκεηνρή ζηε 

δεκνθξαηία 

Δθαξκνγή 

πνιηηηθώλ 

απνθάζεσλ θαη 

δξάζεσλ 

1 Σαπηόηεηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δθαξκνγή 

επηινγψλ θαη 

ζηάζκηζε ησλ 

επηπηψζεψλ ηνπο 

 

Δπηινγή εξγαζίαο 

θαη έιεγρνο 

θξηηεξίσλ 

 

 

 

 

 

 

Υξήζε κνληέισλ 

σζ εξγαιείσλ 

αλάιπζεο 

 

Παξνπζηάζεηο 

 

πκκεηνρή ζε 

ζπδεηήζεηο 

 

 

 

 

 

 

Λήςε απνθάζεσλ 

- πξνζδηνξηζκφο 

θξηηεξίσλ, ζηφρσλ 

θαη 

πξνηεξαηνηήησλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τπεπζπλφηεηα - 

ζπλεηδεηνπνίεζε 

ηνπ ηξφπνπ πνπ 

επεξεάδνπλ ηνπο 

άιινπο νη 

επηινγέο κνπ 

 

Δπηζπκία θαη 

ηθαλφηεηα 

ζπλαίζζεζεο 

πξνζσπηθψλ 

επηζπκηψλ, 

αλαγθψλ θαη 

ππνρξεψζεσλ 

2 Τπεπζπλφηεηα  

 
   

Ακνηβαία 

αλαγλψξηζε  

3 Δηεξφηεηα θαη 

πινπξαιηζκφο  

 

 

 

Οη αηνκηθέο 

επηινγέο 

εκπινπηίδνπλ ηελ 

εηεξφηεηα ησλ 

ηαπηνηήησλ 

   

6 Κπβέξλεζε θαη 

πνιηηηθή 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ πνιηηηθή ιήςε 

απνθάζεσλ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αηνκηθέο επηινγέο 

Ο ζηφρνο ηεο 

αηνκηθήο επηπρίαο 

αληαπνθξίλεηαη 

ζηνλ ζηφρν ηνπ 

θνηλνχ θαινχ 

 

Γεκφζηεο 

δηαθσλίεο θαη 

αληηπαξαζέζεηο  

(ζπκκεηνρή ζηε 

δηακφξθσζε 

άπνςεο) 

 

 

Δπηζπκία θαη 

ηθαλφηεηα λα 

αθνχεη θάπνηνο 

αλζξψπνπο κε 

δηαθνξεηηθά 

ελδηαθέξνληα θαη 

απφςεηο 

 

 

8 Διεπζεξία  

 

 

  

Άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηελ 

ειεπζεξία 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 1: Σαπηόηεηα - Δπηιέγσ 
Γίλνπκε κνξθή ζηε δσή καο, αιιά θαη ζηε δσή ησλ άιισλ 

 

Θέκα ηνπ 

καζήκαηνο 

Άζθεζε δεμηόηεηαο/ 

καζεζηαθόο ζηόρνο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

γηα ηνπο καζεηέο 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

Μέζνδνο 

 

Μάζεκα 1 

 

Απφςεηο γηα 

ηηο επηινγέο 

θαη ηελ 

ηαπηφηεηα 

 

 

Απνζαθελίδνπκε ηελ 

πξνζσπηθή αθεηεξία 

θαη ηηο επηινγέο. 

Παξνπζηάδνπκε ζηνπο 

άιινπο ζηνηρεία γηα ην 

πνηνη είκαζηε, γηα ηηο 

ηαπηφηεηέο καο, κέζσ 

ησλ επηινγψλ καο. 

Οη καζεηέο 

επηιέγνπλ κηα 

ξήζε θαη 

αηηηνινγνχλ ηελ 

επηινγή ηνπο. 

 

 

 

Τιηθφ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο 1.1 

(ηξία αληίγξαθα, κε 

ξήζεηο πνπ 

θφβνληαη αλά κηα 

απφ ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ πξηλ 

ην κάζεκα). 

Δξγαζία ζε 

νκάδεο. 

πδήηεζε ζε 

νινκέιεηα. 

 

 

 

 

Μάζεκα 2 

 

Κνηηάδνληαο 

ζην παξειζφλ: 

πνηεο επηινγέο 

κε έθαλαλ 

απηήλ / απηφλ 

πνπ είκαη 

 

 

Ζ πξννπηηθή ηεο 

απηνβηνγξαθίαο. 

 

Οη πξνζσπηθέο 

επηινγέο, νη δηθέο καο 

θαη ησλ άιισλ, έρνπλ 

ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε 

δσή καο. 

 

 

Οη καζεηέο 

πξνβιεκαηίδνληαη 

γηα ην πνηεο 

επηινγέο είραλ 

ζνβαξέο 

επηπηψζεηο ζηε 

δσή ηνπο. 

 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 1.1. 

 

Υαξηί 

παξνπζίαζεο, 

καξθαδφξνη 

δηαθφξσλ 

ρξσκάησλ, ραξηηά 

κεγέζνπο Α6, θφιια 

ή θνιιεηηθή ηαηλία. 

Αηνκηθή 

εξγαζία. 

πδήηεζε ζε 

νινκέιεηα. 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 3 

 

Κνηηάδσ 

εκπξφο: ηξεηο 

επηινγέο πνπ 

δηακνξθψλνπλ 

ηε δσή καο 

ζην κέιινλ 

 

 

Απνθαζίδνπκε, ζέηνπκε 

πξνηεξαηφηεηεο.  

 

Σα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηά καο 

αλνίγνπλ δξφκνπο γηα ην 

πψο λα δηακνξθψζνπκε 

ηε δσή καο ζην κέιινλ – 

απνθαζίδνπκε αλ ζα 

ηνπο αθνινπζήζνπκε. 

Οη καζεηέο 

αλαζηνράδνληαη 

πάλσ ζε βαζηθέο 

επηινγέο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε 

δσή ηνπο ζην 

κέιινλ. 

 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 1.2. 

 

Υαξηί 

παξνπζίαζεο, 

καξθαδφξνη. 

 

 

 

 

Αηνκηθή 

εξγαζία κε 

θπιιάδην. 

 

πδήηεζε ζε 

νινκέιεηα. 

 

 

 

 

Μάζεκα 4 

 

Πνην 

επάγγεικα 

κνπ ηαηξηάδεη; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξνζδηνξίδνπκε, 

ζηαζκίδνπκε θαη 

ηεξαξρνχκε θξηηήξηα γηα 

κηα απφθαζε. 

 

Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

επηινγή επαγγέικαηνο 

είλαη «πνην επάγγεικα 

αληαπνθξίλεηαη ζηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

δπλαηφηεηέο κνπ;» 

 

 

Οη καζεηέο 

επηιέγνπλ ή 

απνξξίπηνπλ έλα 

επάγγεικα θαη 

αηηηνινγνχλ ηελ 

επηινγή ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 1.3.  

 

Τιηθφ γηα 

δαζθάινπο 1.2 

(θφςηε ην θαη 

δεκηνπξγήζηε έλα 

ζεη απφ θάξηεο, 

πεξίπνπ 10 

πεξηζζφηεξεο απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ ζηελ 

ηάμε. 

Αηνκηθή 

εξγαζία κε 

θπιιάδην 

εξγαζίαο. 

 

πδήηεζε ζε 

νινκέιεηα. 

 

 

 

 

 

 

Δπέθηαζε:  

 

Παξαθνινπζψ 

θάπνηνλ ελ 

ψξα εξγαζίαο 

 

 

πλέληεπμε κε έλαλ 

εηδηθφ: ζρεδηαζκφο 

project. 

 

Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 

γηα επαγγεικαηηθέο 

επηινγέο. 

Οη καζεηέο 

ζρεδηάδνπλ θαη 

εθαξκφδνπλ ην 

project. 

 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 1.4. 

 

 

 

 

 

Eξγαζία 

project. 
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Μάζεκα 1 

Όςεηο επηινγώλ ηαπηόηεηαο 

Με πνηα επηινγή ζπκθσλώ; 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ Απνζαθήληζε πξνζσπηθήο αθεηεξίαο θαη επηινγψλ. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

Παξνπζηάδνπκε ζηνπο άιινπο ζηνηρεία γηα ην πνηνη είκαζηε, γηα 

ηηο ηαπηφηεηέο καο, κέζσ ησλ επηινγψλ καο. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 
Οη καζεηέο επηιέγνπλ κηα ξήζε θαη αηηηνινγνχλ ηελ επηινγή ηνπο. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

Σξία αληίγξαθα απφ ην πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 1.1, κε ξήζεηο 

πνπ θφβνληαη αλά κηα απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ πξηλ ην κάζεκα. 

Μέζνδνο 

 

Δξγαζία ζε νκάδεο.  

πδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

 

1. Οη καζεηέο επηιέγνπλ: (15 ιεπηά). 

2. Οη καζεηέο αηηηνινγνχλ ηηο επηινγέο ηνπο: (15 ιεπηά). 

3. Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ θαη ζπδεηνχλ γηα ηηο επηινγέο ηνπο: (10 

ιεπηά). 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

 

’ απηφ ην κάζεκα, νη καζεηέο πξαγκαηνπνηνχλ επηινγέο θαη εηζάγνληαη ζην δήηεκα ησλ επηινγψλ 

κέζσ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο εκπεηξίαο. Ζ πνιχπινθε έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο πξνζεγγίδεηαη κε 

δξαζηεξηφηεηεο, παξά κε ζεσξία ή θείκελν, ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

πσο ε έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ηε δσή ηνπο κε πνιχ πξαθηηθφ ηξφπν. 

 

Σν κάζεκα βαζίδεηαη ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο. Γη’ απηφ, ζα ήηαλ αληηπαξαγσγηθφ αλ 

ηα ζξαλία θαη ηα θαζίζκαηα παξέκελαλ ζε ζεηξέο. Αλ είλαη δπλαηφλ, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ έηζη 

ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ έλα πέηαιν. 
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

1. Οη καζεηέο επηιέγνπλ 

Οη καζεηέο ζέηνπλ ην γεληθό πιαίζην 

 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ην ζέκα. Καζεκεξηλά, ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο, επηιέγνπκε θαη 

απνθαζίδνπκε – πνηα παξαδείγκαηα έξρνληαη ζην λνπ ησλ καζεηψλ; Οη καζεηέο απαληνχλ θαη δίλνπλ 

παξαδείγκαηα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δηαζθαιίδεη πσο παξνπζηάδνπλ ηηο απνθάζεηο, 

αιιά δελ πξνρσξνχλ ζε ιεπηνκέξεηεο, νχηε ζπδεηνχλ γηα ηνπο ιφγνπο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηηο 

απνθάζεηο ηνπο. ηα πξψηα πέληε ιεπηά, παίξλνπλ ηνλ ιφγν φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνη καζεηέο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δελ ρξεηάδεηαη λα ζπδεηά ηα φζα ιέλε νη καζεηέο. Παξαηεξεί ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα 

ζε θαζεκεξηλέο επηινγέο (αγνξάδσ θάηη λα θάσ) ή βαζηθέο απνθάζεηο (επηιέγσ έλα επάγγεικα). Ο 

εθπαηδεπηηθφο επηζεκαίλεη ηηο ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο επηινγέο ησλ καζεηψλ. 

 

Οη καζεηέο επηιέγνπλ έλα απόζπαζκα 

 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηνπο καζεηέο πσο ζα αθνχζνπλ θάπνηα απνζπάζκαηα απφ ζπγγξαθείο 

δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ, απφ ηελ αξραία σο ηε ζχγρξνλε επνρή. ηε ζπλέρεηα: 

– Οη καζεηέο επηιέγνπλ έλα απφζπαζκα κε ην νπνίν είηε ζπκθσλνχλ είηε δηαθσλνχλ πεξηζζφηεξν. 

– ζνη καζεηέο επηιέμνπλ ην ίδην απφζπαζκα, δεκηνπξγνχλ κηθξέο νκάδεο (φρη κεγαιχηεξεο ησλ έμη 

αηφκσλ) θαη κνηξάδνληαη ηνπο ιφγνπο ηεο επηινγήο ηνπο. Ζ νκάδα επηιέγεη έλα πξφζσπν γηα λα 

παξνπζηάζεη ηελ εξγαζία ηνπο. 

– Μεηά απφ πέληε ιεπηά, νη εθπξφζσπνη παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα, πεξηιεπηηθά, ηηο επηινγέο ηεο 

νκάδαο. Γηαβάδνπλ ην απφζπαζκα θαη αλαθέξνπλ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε νκάδα 

ηνπο ζπκθψλεζε ή δηαθψλεζε κε απηφ. Αλ νη καζεηέο ηεο νκάδαο εμέθξαζαλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο, 

νη εθπξφζσπνη ζα πξέπεη λα ηηο αλαθέξνπλ. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ην ζεη κε ηα απνζπάζκαηα (θάζε απφζπαζκα ζε ρσξηζηφ θνκκάηη ραξηηνχ) 

ζηα ζξαλία. Με ηε ζεηξά, θάζε καζεηήο δηαβάδεη έλα απφζπαζκα δπλαηά ζηελ ηάμε. ηε ζπλέρεηα, νη 

καζεηέο αξρίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Αλ κηα νκάδα είλαη πνιχ κεγάιε, θξνληίδεη λα ρσξηζηεί ζε 

κηθξφηεξεο. Έρεη θξνληίζεη γη’ απηφ ηνλ ζθνπφ λα έρεη πεξηζζφηεξα αληίγξαθα απνζπαζκάησλ. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο ζεκεηψλεη πνηα απνζπάζκαηα έρνπλ επηιέμεη νη καζεηέο θαη πνηα φρη. Γελ ζα είλαη ζε 

ζέζε λα παξαθνινπζήζεη ηε ζπδήηεζή ηνπο, θαζψο φινη ζα κηινχλ ηαπηφρξνλα, νπφηε ν ζφξπβνο ζα 

είλαη απηφο ελφο γεκάηνπ πειάηεο θαθελείνπ. 

2. Οη καζεηέο αηηηνινγνύλ ηηο επηινγέο ηνπο  

Οη εθπξόζσπνη πξνρσξνύλ ζε αλαθνηλώζεηο  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη πσο ν ρξφλνο γηα ζπδήηεζε ζηηο νκάδεο έιεμε θαη θαιεί ηνπο καζεηέο ζε 

νινκέιεηα, ζηελ νπνία ζα πξνεδξεχζεη ν/ε ίδηνο/α. Οη καζεηέο παξακέλνπλ ζηηο νκάδεο ηνπο. Με ηε 

ζεηξά, θάζε εθπξφζσπνο θάλεη ηελ αλαθνίλσζή ηνπ. Αλ ην θξίλεη απαξαίηεην, ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

ππελζπκίδεη ζηνλ εθπξφζσπν πσο πξέπεη λα αλαθνηλψζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε νκάδα 

επέιεμε ην απφζπαζκα. Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο είλαη θαιφ λα δηαζθαιίζεη πσο δελ αξρίδεη θάπνηα ζπδήηεζε πξηλ αηηηνινγήζνπλ ηηο 

επηινγέο ηνπο φιεο νη νκάδεο. 

 

Δθπαηδεπηηθόο θαη καζεηέο θαηαζθεπάδνπλ έλαλ ράξηε ελλνηώλ, αληί πξαθηηθνύ γηα ηε ζπδήηεζε 

 

Πξηλ πάξεη ηνλ ιφγν ν επφκελνο εθπξφζσπνο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο αθξναηέο λα 

ζπλνςίζνπλ ζε κηα πξφηαζε – δήισζε, απηά πνπ κφιηο άθνπζαλ, γηα παξάδεηγκα «Πνιιέο απφ ηηο 

επηινγέο καο είλαη κε αλαζηξέςηκεο» ή «Με ην λα επηιέγνπκε, αζθνχκε ην δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθή 

καο ειεπζεξία». Ο/ε εθπαηδεπηηθφο – ή θάπνηνο απφ ηνπο καζεηέο – ζπλνςίδεη ηα ζεκεία ζε έλαλ απιφ 

ράξηε ελλνηψλ (φπσο ζην παξάδεηγκα πνπ έπεηαη). 
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3. Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ θαη ζπδεηνύλ ηηο επηινγέο ηνπο 

Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηνλ ράξηε ελλνηώλ – θείκελν πνπ πεξηέρεη πνιιέο επηινγέο 

Ο ράξηεο ελλνηψλ δηεπθνιχλεη ηελ θαηαιεθηηθή θάζε αλαζηνραζκνχ ζε απηφ ην κάζεκα. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζέηεη έλα εξψηεκα πνπ πξνθαιεί ζθέςε – κε πνιιέο πηζαλέο απαληήζεηο, θαζψο νη 

καζεηέο ινγίδνληαη σο εηδηθνί γηα ηνλ εαπηφ ηνπο: νη εθπξφζσπνη έρνπλ κφιηο αλαθνηλψζεη ηηο ζθέςεηο 

ησλ καζεηψλ γηα ηηο επηινγέο ηνπο ζηα απνζπάζκαηα. Οη νκάδεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ηελ επηινγή 

ησλ καζεηψλ – νπφηε, ηη καο απνθαιχπηεη ν ράξηεο ελλνηψλ γηα ηνπο καζεηέο; 

Οη καζεηέο ίζσο ρξεηαζηνχλ θάπνηνλ ρξφλν γηα λα ζθεθηνχλ. Θα πξέπεη λα ηνπο δνζεί –ηη θαιχηεξν 

απφ κηα ηάμε γεκάηε καζεηέο πνπ ζθέπηνληαη έληνλα ζησπεινί; Παξ’ φια απηά, απηή ε παξαγσγηθή 

θάζε δε ζα πξέπεη λα ηειεηψζεη πνιχ ζχληνκα, δίλνληαο ηνλ ιφγν ζηνλ πξψην καζεηή πνπ ζεθψλεη ην 

ρέξη ηνπ. Δίλαη θαιφ λα κηιήζνπλ πνιινί καζεηέο. Δίλαη πηζαλφ λα αθνπζηνχλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο, αιιά ζα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην γεληθφ πιαίζην πνπ ζα έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη καζεηέο κε 

ηηο επηινγέο ηνπο, φπσο ηηο θαηέγξαςαλ ζηνλ ράξηε ελλνηψλ.   

πκπέξαζκα: βαζηθέο δειώζεηο 

Βαζηθφ κέιεκα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα νινθιεξψζεη ην κάζεκα, ζπλνςίδνληαο ηηο βαζηθέο 

δειψζεηο ησλ καζεηψλ. Δίλαη πηζαλφλ λα έρνπλ εθθξαζηεί άκεζα, ή λα πξνθχπηνπλ απφ ηα 

ζπκθξαδφκελα ησλ δειψζεσλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζεκεηψλεη ζηνλ πίλαθα ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ζηηο νπνίεο 

ζα βαζίζεη ηελ ηειηθή ζχλνςε. 

1. ’ απηφ ην κάζεκα, νη καζεηέο έρνπλ επηιέμεη θαζψο κηινύλ γηα επηινγέο. 

2. Οη καζεηέο έρνπλ θάλεη δηαθνξεηηθέο επηινγέο, γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, γηα παξάδεηγκα: 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, αμίεο, θχιν, κέξηκλα γηα ηνπο άιινπο, ππεπζπλφηεηα, αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. 

3. Οη επηινγέο ησλ καζεηψλ δειψλνπλ φηη απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο – νη επηινγέο ηνπο 

καο παξνπζηάδνπλ θάηη ζρεηηθφ κε ην πνηνη είλαη, δειαδή γηα ηηο ηαπηόηεηέο ηνπο. 
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Μάζεκα 2 

Σν παξειζόλ κνπ: πνηεο επηινγέο κε έθαλαλ απηό πνπ είκαη; 

Πνηεο επηινγέο είραλ ηνλ ηζρπξόηεξν αληίθηππν ζηε δσή κνπ; 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ Ζ απηνβηνγξαθηθή νπηηθή. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

Οη επηινγέο καο θαη νη επηινγέο ησλ άιισλ έρνπλ απνθαζηζηηθή 

επίδξαζε ζηε δσή καο. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηηο επηινγέο πνπ είραλ 

απνθαζηζηηθή επίδξαζε ζηε δσή ηνπο. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 1.1. 

Υαξηί πίλαθα ζεκηλαξίνπ, θχιια ραξηηνχ (Α6), καξθαδφξνη 

δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ, θφιια ή ζεινηετπ. 

Μέζνδνο 

 

Αηνκηθή εξγαζία.  

πδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

 

 

1. Οη καζεηέο δηεξεπλνχλ ηηο επηινγέο πνπ επεξέαζαλ ηε δσή 

ηνπο. (15 ιεπηά) 

2. Οη καζεηέο κνηξάδνληαη ηα επξήκαηά ηνπο. (15 ιεπηά) 

3. Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ θαη ζπδεηνχλ ηα φζα έρνπλ 

αλαθαιχςεη. (10 ιεπηά) 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Οη επηινγέο ζθηαγξαθνχλ ηηο ηαπηφηεηέο καο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. ’ απηφ ην κάζεκα, νη καζεηέο 

αλαπνινχλ ηε δσή ηνπο. ην επφκελν κάζεκα, αιιάδνπλ πξννπηηθή θαη αηελίδνπλ πξνο ην κέιινλ. 

Σν βαζηθφ δήηεκα παξακέλεη ίδην – κε ην λα επηιέγνπκε, κε πνηνλ ηξφπν δηακνξθψλνπκε ηε δηθή καο 

δσή, αιιά θαη ηε δσή ησλ άιισλ; 

’ απηφ ην κάζεκα, νη καζεηέο αξρηθά ζπζρεηίδνπλ ηε βηνγξαθία ηνπο κε ην πιαίζην ηεο βαζηθήο 

εξψηεζεο. ηε ζπλέρεηα, κνηξάδνληαη θάπνηα απφ ηα επξήκαηά ηνπο ζηελ νινκέιεηα θαη ηα 

ζπγθξίλνπλ. 
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Πξνεηνηκαζία 

Πξηλ απφ ην κάζεκα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο θξεκάεη έλα θχιιν απφ πίλαθα ζεκηλαξίνπ ζηνλ ηνίρν ή ζηνλ 

πίλαθα θαη αληηγξάθεη ην δηάγξακκα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο γηα ηνλ καζεηή 1.1. 

1. Οη καζεηέο δηεξεπλνύλ ηηο επηινγέο πνπ επεξέαζαλ ηε δσή ηνπο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη ηε δξαζηεξηόηεηα 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ καζήκαηνο. Ζ αλαιπηηθή εθδνρή ηνπ 

θπιιαδίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηνίρν ή ζηνλ πίλαθα ρξεζηκεχεη σο ζεκείν αλαθνξάο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

ππελζπκίδεη φηη ζην πξνεγνχκελν κάζεκα: νη καζεηέο έθαλαλ επηινγέο, θαη απηή ε δξαζηεξηφηεηα ηνπο 

έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο. Απηφ ην 

κάζεκα πηνζεηεί κηα δηαθνξεηηθή πξννπηηθή: ηη επίδξαζε είραλ νη επηινγέο ζηηο ηαπηφηεηέο θαη ζηελ 

αλάπηπμε καο; Πνηνο έθαλε απηέο ηηο επηινγέο; Δκείο νη ίδηνη; Άιινη; 

Ο πίλαθαο ζηνλ ηνίρν είλαη ν ίδηνο κε ην θχιιν εξγαζίαο πνπ παίξλνπλ νη καζεηέο. ην πάλσ κηζφ, νη 

καζεηέο ζεκεηψλνπλ ηηο επηινγέο πνπ έρνπλ θάλεη νη ίδηνη, ζην θάησ κηζφ, ζεκεηψλνπλ ηηο επηινγέο πνπ 

έθαλαλ άιινη. Ζ γξακκή ηνπ ρξφλνπ, απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, θαιχπηεη ην δηάζηεκα απφ ηε 

γέλλεζή ηνπο σο ζήκεξα. Οπφηε, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζεκεηψζνπλ ην ρξφλν πνπ έγηλε ε επηινγή 

πνπ επεξέαζε ηε δσή ηνπο. 

Οη καζεηέο πηνζεηνύλ κηα απηνβηνγξαθηθή πξννπηηθή 

Οη καζεηέο παίξλνπλ έλα αληίγξαθν ηνπ θχιινπ εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο 1.1 θαη εξγάδνληαη αηνκηθά 

θαη ζησπεξά (10-15 ιεπηά). Πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο απφ απηνβηνγξαθηθή 

ζθνπηά. Δίλαη εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ εαπηνχ ηνπο. Σν δήηεκα θαη νη πιεξνθνξίεο είλαη εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθέο γηα θάζε καζεηή, ιφγσ ηεο επαίζζεηεο θχζεο ηνπο, θαη ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπλ πνηεο 

ζα κνηξαζηνχλ κε ηνπο άιινπο ζηελ ηάμε ζηε δηάξθεηα ηεο επφκελεο θάζεο ηνπ καζήκαηνο. 
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2. ύγθξηζε ηεο εκπεηξίαο ησλ καζεηώλ 

Δηζαγσγή ζηε δξαζηεξηόηεηα 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ην επφκελν βήκα. Σψξα νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κνηξαζηνχλ 

κε άιινπο θάπνηα απφ ηα επξήκαηά ηνπο. Κάζε καζεηήο παίξλεη δχν θνκκάηηα ραξηί κεγέζνπο Α6 θαη 

καξθαδφξνπο (κπνξνχλ θαη λα ηνπο κνηξάδνληαη). ε θάζε ραξηί κπνξνχλ λα ζεκεηψζνπλ κφλν κηα 

πιεξνθνξία, θαζψο ζηε ζπλέρεηα απηά ζα ζπλδεζνχλ κε ηηο ζεκεηψζεηο ησλ άιισλ καζεηψλ. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπνζεηεί ηηο ρξνλνινγίεο ζηε γξακκή ηνπ ρξφλνπ, αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία 

γέλλεζεο ηνπ κεγαιχηεξνπ καζεηή ηεο ηάμεο θαη ηειεηψλνληαο ζην ζήκεξα. 

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο επηιέγνπλ έλα ή δχν ζεκεία απφ ηηο απηνβηνγξαθηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο, 

αθνινπζψληαο ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

– Πνηα επηινγή είρε ηδηαίηεξα ηζρπξή επίπησζε ζηελ ηαπηφηεηά κνπ; 

– Πνηα πιεξνθνξία επηζπκψ λα παξνπζηάζσ ζηελ ηάμε; 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπλ πνηνο έθαλε ηελ επηινγή (π.ρ. «εγψ», «ε κεηέξα κνπ», «έλαο 

θίινο» …) θαζψο θαη πφηε έγηλε ε επηινγή, ρσξίο λα πξνζζέζνπλ ην φλνκά ηνπο. 

Οη καζεηέο πξαγκαηνπνηνύλ γεληθή επηζθόπεζε βαζηθώλ επηινγώλ 

Οη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ έλα ή δχν θχιια, αλάινγα κε ηηο νδεγίεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, θαη  ηα 

ηνπνζεηνχλ αλάπνδα (ην γξακκέλν πξνο ην ζξαλίν) ζηα ζξαλία ηνπο. Σέζζεξεηο καζεηέο ηα 

ζπγθεληξψλνπλ θαη ηα πάλε ζην θχιιν ζεκηλαξίνπ.  

Οη καζεηέο ζπγθεληξψλνληαη ζε εκηθχθιην (ζε δχν ζεηξέο αλ είλαη αλάγθε), γχξσ απφ ην θχιιν. Έλαο 

καζεηήο απφ θάζε νκάδα δηαβάδεη δπλαηά φζα έρνπλ γξαθηεί. Έλα κέιινο ηεο νκάδαο πξνηείλεη ζε 

πνην ζεκείν λα θνιιεζνχλ ζηνλ πίλαθα. Αλ ππάξρνπλ ραξηηά ίδηα κε απηφ πνπ ήδε έρεη θνιιεζεί, ηφηε 

ηζρχεη ην ππάξρνλ. Έρνπλ κεηξεζεί, έρεη ζεκεησζεί ε πνζφηεηά ηνπο, θαη ην θείκελν ζηνλ πίλαθα 

κπαίλεη ζε πιαίζην γηα λα ηνληζηεί ε ζεκαζία ηνπ. Ζ νκάδα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ηάμε, ψζηε φινη νη 

καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αλάδεημε ησλ θνηλψλ θαηαγξαθψλ θαζψο θαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηε 

δεκηνπξγία ηνπο. 

3. Οη καζεηέο ζπδεηνύλ θαη ζηνράδνληαη πάλσ ζηα επξήκαηά ηνπο 

Έξεπλα γηα επαλαιακβαλόκελα κνηίβα θαη ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία 

Σν πιηθφ πνπ έρεη παξαρζεί είλαη λέν γηα φινπο, νπφηε ην πεξηερφκελφ ηνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνβιεθζεί. πλήζσο, νη καζεηέο δελ έρνπλ αλάγθε θαζνδήγεζεο ή αθεηεξίαο, αιιά αξρίδνπλ λα 

ζρνιηάδνπλ επζχο ακέζσο. 

Αλ είλαη απαξαίηεην, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ππνγξακκίδεη πσο ην επφκελν βήκα αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε 

ζεκαληηθψλ πξνηχπσλ ή ιεπηνκεξεηψλ. 

Μεξηθά κνηίβα πνπ εκθαλίδνληαη θπξίσο είλαη: 

Ζ εθεβεία – ε απμαλόκελε απηνλνκία: ζηελ παηδηθή ειηθία, ηηο απνθάζεηο έπαηξλαλ νη άιινη (γνλείο, 

νηθνγέλεηα, εθπαηδεπηηθνί, γηαηξνί). Καζψο κεγαιψλνπκε, απνθαζίδνπκε νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κφλνη 

καο. Οπφηε, είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηαζηνχλ νκάδεο ηέηνησλ ζρνιίσλ ζηνλ πίλαθα, πνπ ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζνχλ κε έλα ηφμν κε θαηεχζπλζε πξνο ηα πάλσ – ηελ ηάζε πξνο πεξηζζφηεξε απηνλνκία θαη 

αηνκηθή ππεπζπλφηεηα θαζψο κεγαιψλνπκε. Κάπνηνο καζεηήο κπνξεί λα ζρεκαηίζεη ην ηφμν ζην 

δηάγξακκα (βι. παξαθάησ). 

«Οθείισ ηελ ύπαξμή κνπ ζηνπο γνλείο κνπ»: Απηή ε έθθξαζε απνηειεί θνηλή αθεηεξία ζηηο βηνγξαθίεο 

φισλ καο. Δίλαη ζηνηρεηψδεο θαη πξνθαλήο. Έρνπκε φινη ξίδεο ζηηο νηθνγέλεηέο καο. 
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Δηεξόηεηα θαη πινπξαιηζκόο: Πηζαλψο λα κελ παξνπζηαζηεί θάπνην επαλαιακβαλφκελν κνηίβν. Απηφ 

ππνγξακκίδεη ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εηεξφηεηαο – δηαθέξνπκε ζηελ εμέιημή καο, θαη νη 

επηινγέο καο κάο έρνπλ θάλεη λα γίλνπκε μερσξηζηέο πξνζσπηθφηεηεο. 

Καζώο ηα παηδηά κεγαιώλνπλ, απμάλεη θαη ε απηνλνκία ηνπο ζην λα επηιέγνπλ. 
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Μάζεκα 3 

Σν κέιινλ κνπ: ηξεηο επηινγέο πνπ δηακνξθώλνπλ ηε δσή καο ζην 

κέιινλ 

Διεπζεξία ζεκαίλεη λα έρεη θάπνηνο ηελ ηθαλόηεηα λα επηιέγεη ή λα απνξξίπηεη 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ Δπηιέγσ, ζέησ πξνηεξαηφηεηεο. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα καο δίλνπλ δπλαηφηεηεο λα δηακνξθψζνπκε 

ηε δσή καο ζην κέιινλ – απνθαζίδνπκε αλ ζα ηηο αθνινπζήζνπκε. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηηο επηινγέο πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή 

ηνπο ζην κέιινλ. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 1.2. 

Υαξηί πίλαθα ζεκηλαξίνπ, καξθαδφξνη. 

Μέζνδνο 

 

 

Αηνκηθή εξγαζία κε θχιιν εξγαζίαο.  

πδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

Πξνζδηνξηζκόο 

δηαζέζηκνπ ρξόλνπ 

 

 

 

1. Δηζαγσγή ζην ζέκα θαη παξνπζίαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. (10 ιεπηά) 

2. Οη καζεηέο πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηηο βαζηθέο επηινγέο ηνπο.(10 ιεπηά) 

3. Παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε. (20 ιεπηά) 
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Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

«Πνηνο ζα είλαη ν ζχληξνθφο κνπ;» - «Θέινπκε παηδηά:» - «Ση επάγγεικα λα δηαιέμσ;» 

’ απηφ ην  κάζεκα, νη καζεηέο ζα αζρνιεζνχλ κε απηέο ηηο επηινγέο, αιιάδνληαο ηελ πξννπηηθή ηνπο 

απφ ην παξειζφλ ζην κέιινλ. ην πξνεγνχκελν κάζεκα ζηξάθεθαλ ζην παξειζφλ θαη αζρνιήζεθαλ 

κε ην δήηεκα ησλ επηινγψλ πνπ έγηλαλ (θαη απφ πνηνπο έγηλαλ), θαη πνπ επεξέαζαλ απνθαζηζηηθά ηε 

δσή ηνπο αιιά θαη δηακφξθσζαλ ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο θαη ηεο 

εθεβείαο. ’ απηφ ην κάζεκα, ζα πξνζαλαηνιηζηνχλ πξνο ην κέιινλ. Θα θάλνπλ βαζηθέο επηινγέο –

ζρεηηθέο κε ηνλ ζχληξνθφ ηνπο, ηελ νηθνγέλεηα θαη ην επάγγεικά ηνπο – επηινγέο πνπ έρνπλ 

ηζρπξφηεξν αληίθηππν ζηηο ηαπηφηεηέο ηνπο.  

Οη καζεηέο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην δήηεκα ησλ θχισλ πνπ εκπιέθεηαη ζ’ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα: 

ζηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ησλ θχισλ, ε γπλαίθα επέιεγε ζχληξνθν θαη νηθνγέλεηα – αιιά φρη 

επάγγεικα, ελψ ν άλδξαο επηθεληξσλφηαλ ζηνλ ξφιν εθείλνπ πνπ έθεξλε εηζφδεκα (επάγγεικα), 

αιιά κε κεησκέλεο επζχλεο σο πξνο ηελ νηθνγελεηαθή δσή. ήκεξα, νη λέεο γπλαίθεο αζθνχλ ην 

δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε πνιχ πεξηζζφηεξν θαη επξχηεξα, έρνληαο πξφζεζε λα επηιέμνπλ ην 

επάγγεικά ηνπο. Οπφηε, ελψ νη γπλαίθεο απνπεηξψληαη λα βξνπλ έλαλ ηξφπν λα ηζνξξνπήζνπλ θαη 

ηηο ηξεηο επηινγέο – επάγγεικα, ζχληξνθν θαη νηθνγέλεηα – πνιινί, αιιά φρη φινη νη άληξεο ηείλνπλ λα 

παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλνη ζηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε ηνπ ξφινπ ηνπο.    

 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

1. Δηζαγσγή ζην ζέκα θαη ζηε δξαζηεξηόηεηα 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο εκπιέθεη ηνπο καζεηέο (επαγσγηθή πξνζέγγηζε) 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο μεθηλά ην κάζεκα ξσηψληαο ηνπο καζεηέο θάηη πνπ φινη κπνξνχλ λα απαληήζνπλ θαη 

πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ην ζέκα: γηαηί ζπλερίδεηε ζην ιχθεην; Σφζν ηα αγφξηα φζν θαη ηα θνξίηζηα, 

ζίγνπξα ζα απαληήζνπλ πσο ζέινπλ λα επηιέμνπλ έλα επάγγεικα. Θέινπλ, επίζεο, λα απνθηήζνπλ 

πξφζβαζε ζε αλψηεξα επίπεδα ζπνπδψλ θαη εθπαίδεπζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην παλεπηζηήκην. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αθήλεη λα ιάβνπλ ηνλ ιφγν αξθεηνί καζεηέο, κέρξηο φηνπ δεκηνπξγεζεί κηα μεθάζαξε 

εηθφλα. ηε ζπλέρεηα, ζπλνςίδεη ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, ζρεδηάδνληαο ζηνλ πίλαθα ην δηάγξακκα 

πνπ ππάξρεη ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 1.2, ζπκπιεξψλνληαο ηελ πξψηε επηινγή – επάγγεικα.  

 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί πσο νη καζεηέο έδσζαλ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ζ’ απηή ηελ επηινγή θαη πσο 

είλαη μεθάζαξν φηη είλαη ζεκαληηθή γηα ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, αζθνχλ ηα αλζξψπηλα 
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δηθαηψκαηα – ηελ ειεπζεξία λα επηιέγνπλ γεληθά θαη ηελ ειεπζεξία λα επηιέγνπλ επάγγεικα. Οη καζεηέο, 

δηθαηνινγεκέλα, κπνξεί λα αληηηάμνπλ πσο απηή ε ειεπζεξία πεξηζηέιιεηαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο, γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλα επαγγέικαηα, απφ ηελ αλεξγία ή απφ ηνλ ηζρπξφ 

αληαγσληζκφ. Σν δήηεκα απηφ δελ είλαη αλάγθε λα απαζρνιήζεη ζ’ απηφ ην ζεκείν, δηφηη πξφθεηηαη λα 

ηεζεί ζην επφκελν κάζεκα. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θνηλνπνηεί ηηο άιιεο βαζηθέο επηινγέο: ζέισ λα δήζσ κε ζχληξνθν, θαη αλ λαη, πνηνο 

ζα είλαη; (ή έρσ πξνρσξήζεη ήδε ζε κηα ηέηνηα επηινγή;). Καη ζέισ, ή ζέινπκε λα έρνπκε παηδηά; Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο πξνζζέηεη ηνπο φξνπο «χληξνθνο» θαη «Παηδηά» ζην δηάγξακκα, έηζη ψζηε λα κνηάδεη κε 

ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 1.2. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί πσο φινη καο πξφθεηηαη λα απαληήζνπκε ζ’ απηέο ηηο εξσηήζεηο θαηά θάπνηνλ 

ηξφπν. Δίλαη δπλαηφλ λα ζπλδπάζνπκε θαη ηηο ηξεηο επηινγέο, ή κφλν ηηο δχν θαη λα αθήζνπκε κία. Θα 

δήζνπκε εληειψο δηαθνξεηηθέο δσέο, αλάινγα κε ηηο επηινγέο πνπ θάλνπκε ή δελ θάλνπκε. Αζθνχκε ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, παξάιιεια φκσο θέξνπκε επζχλε γηα ηε δσή καο, αιιά θαη γηα ηε δσή ησλ 

άιισλ (ησλ ζπληξφθσλ καο, ησλ παηδηψλ καο). 

Ο /ε εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη ηε δξαζηεξηόηεηα 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 1.2. Γλσζηνπνηεί ζηνπο καζεηέο ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ δηαζθαιίδνπλ ηηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο επηινγήο εξγαζίαο, ζπληξφθνπ θαη 

απφθηεζεο παηδηψλ (θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 1.2, 1
ν
 κέξνο). Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζθεθηνχλ ηηο 

επηινγέο ηνπο θαη λα θαηαγξάςνπλ ηελ απφθαζή ηνπο ζηνλ πίλαθα ηνπ 2
νπ

 κέξνπο ηνπ θχιινπ 

εξγαζίαο.  

Αλ ην επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ ηηο επηινγέο ηνπο κε απηέο ησλ γνλέσλ ηνπο. Απηή ε 

πξφζζεηε πιεξνθνξία δελ ζα θνηλνπνηεζεί ζηελ ηάμε. Δπίζεο, ε πιεξνθνξία γηα ηηο επηινγέο ηνπο, ζα 

παξακείλεη αλψλπκε. 

2. Οη καζεηέο πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηηο βαζηθέο ηνπο επηινγέο 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη κφλνη ηνπο ζησπειά. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δελ θνηηάδεη ηα θχιια εξγαζίαο. Ζ 

δηαθξηηηθφηεηα είλαη απαξαίηεηε φηαλ νη καζεηέο αζρνινχληαη κε ηφζν επαίζζεηα ζέκαηα. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνεηνηκάδεη ηελ επφκελε θάζε. Σνπνζεηεί έλα θχιιν απφ πίλαθα ζεκηλαξίνπ ζηνλ 

πίλαθα ή ζηνλ ηνίρν. Καιφ ζα ήηαλ, αλ νη καζεηέο δε κπνξνχζαλ λα δνπλ ηη γξάθεη ν εθπαηδεπηηθφο. Ο 

πίλαθαο εκθαλίδεη κηα ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ ηνπ θχιινπ εξγαζίαο γηα ηνπο καζεηέο 1.2. 

Σν θείκελν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί κφλν ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Δ γηα ην Δπάγγεικα –  γηα ην χληξνθν 

– Π γηα ηα Παηδηά, θαζψο νη καζεηέο γλσξίδνπλ ήδε απηνχο ηνπο βαζηθνχο φξνπο. 

 Δ γηα ην Δπάγγεικα –  γηα ην χληξνθν – Π γηα ηα Παηδηά 

 

Δπηινγέο γηα ην κέιινλ Γπλαίθεο Άληξεο 

Καη νη ηξεηο Δ +  + Π   

Γύν από ηηο ηξεηο 

 

 

 

 + Π   

Δ +    

Δ + Π   

Μηα από ηηο ηξεηο 

 

 

 

Δ   

   

Π   

 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξαρσξεί ηνλ καξθαδφξν ζηνπο καζεηέο. 
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3. Παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε 

Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηηο επηινγέο ηνπο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί κε πνηνλ ηξφπν ζα δηαηεξεζεί ε ερεκχζεηα, θαζψο νη καζεηέο ζεκεηψλνπλ ηηο 

επηινγέο ηνπο. Με ηε ζεηξά ηνπ θάζε καζεηήο, πιεζηάδεη θαη ζεκεηψλεη ηηο επηινγέο ηνπ κε ηνλ αξηζκφ 

«έλα» (1). 

Κνξίηζηα θαη αγφξηα γξάθνπλ ζε δηαθνξεηηθή ζηήιε. 

ηαλ έρνπλ ζεκεηψζεη ηηο επηινγέο ηνπο φινη νη καζεηέο, δχν απφ απηνχο αζξνίδνπλ ηνπο αξηζκνχο 

θάζε ζηήιεο θαη ζεκεηψλνπλ ην απνηέιεζκα. 

Οη καζεηέο ζρνιηάδνπλ θαη ζπδεηνύλ ηα απνηειέζκαηα 

Σν απνηέιεζκα δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί. Έρεη ελδηαθέξνλ λα θαλεί πφζνη λένη άλδξεο θαη 

γπλαίθεο ζθνπεχνπλ λα ζπλδπάζνπλ θαη ηηο ηξεηο επηινγέο, πφζνη ηηο δχν θαη πφζνη κία. 

«χληξνθνο + Δξγαζία»: Απνηειεί ην παξαδνζηαθφ αληξηθφ κνληέιν «βηνπαιαηζηήο + λνηθνθπξά». Θα 

πξέπεη φκσο νη καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηη ζα ζπκβεί αλ θαη νη δχν ζχληξνθνη θάλνπλ ηελ ίδηα 

επηινγή – (δηπιφ εηζφδεκα, φρη παηδηά) 

«Δξγαζία + Παηδηά»: Απίζαλε επηινγή, θαζψο ζεκαίλεη κνλνγνλετθή νηθνγέλεηα. Αιιά νη καζεηέο 

γλσξίδνπλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, φρη, φκσο, σο επηινγή αιιά 

ιφγσ δηαδπγίνπ ή ζαλάηνπ. 

«χληξνθνο + Παηδηά»: Σν παξαδνζηαθφ γπλαηθείν κνληέιν, αλ θξαηήζεη γηα κηα δσή. Πνιιέο λέεο 

κακάδεο θαη κηθξφηεξνο αξηζκφο λέσλ παηεξάδσλ, δέρνληαη απηή ηελ επηινγή γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ψζηε λα θξνληίζνπλ ηα παηδηά ηνπο φηαλ είλαη πνιχ κηθξά. Δλλνείηαη πσο ζα γπξίζνπλ ζηηο 

εξγαζίεο ηνπο ην λσξίηεξν δπλαηφλ. 

«Δξγαζία + χληξνθνο + Παηδηά»: Οη καζεηέο ζα κάζνπλ πσο απηή ε επηινγή απνηειεί πξφθιεζε. 

Τπάξρεη δηαθνξά ζηηο επηινγέο ησλ δχν θχισλ; Πηζαλψο, απηή είλαη ε επηινγή πεξηζζφηεξσλ λέσλ 

γπλαηθψλ παξά αλδξψλ. Γηα πνηνλ ιφγν; Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δελ ζα πξέπεη λα πηέζεη ηνπο καζεηέο αλ δε 

ζέινπλ λα κηιήζνπλ γηα ηνπο ιφγνπο ησλ επηινγψλ ηνπο. κσο, κπνξεί λα ζεκεηψζεη πσο απηφ είλαη 

έλα παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ πνπ νη αηνκηθέο επηινγέο είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ην ζχλνιν ηεο 

θνηλσλίαο: αλ, γηα παξάδεηγκα, πνιινί άλζξσπνη επηιέμνπλ λα κελ θάλνπλ παηδηά, ζα ππάξμεη 

ππνγελλεηηθφηεηα. Γε ρξεηάδεηαη θάπνηα εζηθή πίεζε, φκσο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

πσο νη αηνκηθέο ηνπο επηινγέο ζα πξνθαιέζνπλ, αλαπφθεπθηα, καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα (βι. ηελ 

επέθηαζε παξαθάησ).  

Με απηή ηελ πηζαλή πξννπηηθή, ν/ε εθπαηδεπηηθφο αλακέλεη ηα απνηειέζκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζρνιηάδεη, αλ ρξεηαζηεί, απηνζρεδηάδνληαο. Βνεζάεη φκσο, ν ζρνιηαζκφο εθ ησλ πξνηέξσλ, φπσο 

πεξηγξάθηεθε παξαπάλσ. Δμίζνπ βνεζεηηθή είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο ζηε ζπλέρεηα, γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ζηε ρξήζε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ. 

 

Δπέθηαζε 

Σν πξφβιεκα ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο, θαη ηεο γήξαλζεο θαη ζπξξίθλσζεο ησλ πιεζπζκψλ, 

ηαιαλίδεη πνιιέο βηνκεραλνπνηεκέλεο θαη πξνεγκέλεο θνηλσλίεο αλά ηνλ θφζκν, φπσο ηελ Κίλα, ηε 

Γεξκαλία θαη ηελ Ηηαιία. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηελ νηθνλνκία θαη ζην ζχζηεκα 

ζπληαμηνδφηεζεο. Με ηε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, νη καζεηέο κπνξνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ζηε ρψξα ηνπο. Μπνξνχλ, επίζεο, λα αλαιχζνπλ θαη λα θξίλνπλ πηζαλέο ιχζεηο. 
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Μάζεκα 4 

Πνην επάγγεικα κνπ ηαηξηάδεη; 

Σα θξηηήξηά κνπ γηα ηελ επηινγή εξγαζίαο 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ Πξνζδηνξηζκφο, ζηάζκηζε θαη ηεξάξρεζε θξηηεξίσλ γηα ηελ επηινγή. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ επηινγή επαγγέικαηνο είλαη «Πνηα δνπιεηά 

αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο δπλαηφηεηέο κνπ;» 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο επηιέγνπλ ή απνξξίπηνπλ κηα εξγαζία θαη αηηηνινγνχλ ηελ 

επηινγή ηνπο. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 1.3. 

Τιηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 1.2 (θνκκέλν ζε ζεη θαξηψλ κε 

επαγγέικαηα, κε πεξίπνπ 10 θάξηεο πεξηζζφηεξεο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεηψλ ζηελ ηάμε. 

Μέζνδνο 

 

 

Αηνκηθή εξγαζία κε θχιιν εξγαζίαο.  

πδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

1. Οη καζεηέο επηιέγνπλ ή απνξξίπηνπλ κηα πξνζθνξά ζέζεο 

εξγαζίαο. (20 ιεπηά) 

2. Οη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ηα πξνζσπηθά ηνπο θξηηήξηα ζηελ επηινγή 

επαγγέικαηνο. (20 ιεπηά) 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

ην κάζεκα 1.3, νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηξεηο βαζηθέο εξσηήζεηο πνπ ζα επεξεάζνπλ ζνβαξά ηε 

δσή ηνπο ζην κέιινλ – πξαγκαηνπνίεζαλ επηινγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία, ηνλ ζχληξνθν θαη 

ηελ νηθνγέλεηα (παηδηά ή φρη). ’ απηφ ην κάζεκα, νη καζεηέο εξεπλνχλ θαη εκβαζχλνπλ ζηα θξηηήξηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε κηα απφ απηέο ηηο επηινγέο – ηελ επηινγή επαγγέικαηνο. 

Γχν είλαη ηα θξηηήξηα κε ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία: πνην επάγγεικα κε ελδηαθέξεη; ηη δνπιεηά κπνξψ λα 

θάλσ θαιχηεξα; 

Δίλαη πξνθαλήο ε ζρέζε απηψλ ησλ εξσηήζεσλ, αιιά θαη ησλ απαληήζεσλ, ηδηαίηεξα ηεο δεχηεξεο. 

Απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλε πιεξνθφξεζε. Βνεζεηηθφ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ην 

project κε ζέκα ηε ζθηαγξάθεζε ηεο εξγαζίαο, πνπ πξνηείλεηαη εδψ. 
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

1. Οη καζεηέο δέρνληαη ή απνξξίπηνπλ κηα πξνζθνξά εξγαζίαο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη ην ζέκα 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ην ζέκα κε ηε βνήζεηα ηνπ πίλαθα φπνπ βξίζθεηαη ην ηξίγσλν κε ηηο 

βαζηθέο επηινγέο. ην πξνεγνχκελν κάζεκα, νη καζεηέο ζπδήηεζαλ γηα ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

επηινγψλ ζρεηηθά κε ην επάγγεικά ηνπο, ηνλ ζχληξνθν θαη ηελ νηθνγέλεηα. 

’ απηφ ην κάζεκα, νη καζεηέο ζα εκβαζχλνπλ ζε κηα απφ ηηο ηξεηο επηινγέο – ηε κειινληηθή ηνπο 

εξγαζία. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο, ζηελ αξρή, εμεγεί ζηνπο καζεηέο πσο ζα δερζνχλ κηα πξνζθνξά εξγαζίαο. ηε 

ζπλέρεηα, ζα ηνπο παξνπζηάζεη ηελ πξνζθνξά ζε κηα θάξηα. Δίλαη ειεχζεξνη λα δερζνχλ ή λα 

απνξξίςνπλ ηελ πξνζθνξά. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη ηε κέζνδν – κηα απιή πξνζνκνίσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 1.3 θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηελ πξψηε ζεηξά: έρνπλ ήδε επηιέμεη ην επάγγεικα ηνπο, έρνπλ ήδε θάλεη ηελ επηινγή 

ηνπο; Αλ φρη, πεξηκέλνπλ ην επφκελν βήκα. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο επεμεγεί ηνπο θαλφλεο. ηαλ νη καζεηέο πάξνπλ ηελ θάξηα κε ηελ πξνζθνξά 

εξγαζίαο, απνθαζίδνπλ αλ ζα ηε δερζνχλ ή φρη. εκεηψλνπλ ηνπο ιφγνπο ηεο απφθαζήο ηνπο ζην 

θχιιν εξγαζίαο. 

ηε ζπλέρεηα, κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ κηα άιιε εξγαζία. Μπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ επαγγέικαηα 

κεηαμχ ηνπο, ή κε κηα άιιε θάξηα απφ ηηο παξαπάλσ πνπ βξίζθνληαη ζηελ έδξα. Καηαγξάθνπλ φιεο ηηο 

πξνζθνξέο εξγαζίαο πνπ δέρηεθαλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο απνδνρήο ή απφξξηςήο ηνπο. 

Αλ βξνπλ θάπνηα δνπιεηά πνπ ηνπο αξέζεη, απιά θξαηνχλ ηελ θάξηα ηεο πξνζθνξάο. Αλ αθήζνπλ ηηο 

θάξηεο ηνπο ρσξίο λα επηιέμνπλ θάπνηα, ηφηε είλαη άλεξγνη. 

Πξηλ αξρίζεη ε πξνζνκνίσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηνπο 

θαλφλεο θαη ηνλ ξφιν ηνπο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη κηα θάξηα ζε θάζε καζεηή. Πνιινί ζα δηακαξηπξεζνχλ, πνιινί ζα ζειήζνπλ 

λα απνξξίςνπλ ακέζσο ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο πνπ ηνπο έηπρε. Αλ ην θξίλεη απαξαίηεην, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ηνπο ππελζπκίδεη πσο θχξην θαζήθνλ ηνπο είλαη λα ζεκεηψζνπλ ζην θπιιάδην ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απνξξίπηνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. 

Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζνκνίσζε αγνξάο εξγαζίαο 

ηαλ θάζε καζεηήο έρεη κηα θάξηα, θαζέλαο εξγάδεηαη κφλνο ηνπ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξαθνινπζεί 

πφζνη καζεηέο δέρνληαη ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο θαη ηνπο ππελζπκίδεη πσο πξέπεη λα ζεκεηψζνπλ 

πεξηιεπηηθά ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ζε πεξίπησζε πνπ ζέινπλ λα αιιάμνπλ θάξηα. 

2. Οη καζεηέο κνηξάδνληαη κε ηνπο άιινπο ηα θξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο 

Οη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ ηα βαζηθά θξηηήξηα ησλ επηινγώλ επαγγέικαηνο 

Οη καζεηέο θάζνληαη ζε θχθιν ή ηεηξάγσλν, πνπ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ηνπο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ φζνπο δέρζεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ φζνπο αξλήζεθαλ ηελ πξνζθνξά, 

λα ζεθψζνπλ ην ρέξη. 
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ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ή έμη 

αηφκσλ θαη λα κνηξαζηνχλ ηα θξηηήξηά ηνπο. θνπφο ηεο ζπδήηεζεο είλαη λα θαηαιήμνπλ ζηελ νκάδα 

ηνπο ζε ηξία βαζηθά θξηηήξηα πνπ βξίζθνπλ φινπο ζχκθσλνπο. 

Μεηά απφ πέληε ιεπηά, νη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα (έλα κέινο παξνπζηάδεη θαη έλα άιιν 

θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα). Σα ζεκεία ηεο θάζε νκάδαο ζεκεηψλνληαη κε θξηηήξην ηε ζεκαζία ηνπο. Σν 

απνηέιεζκα κπνξεί λα παξνπζηάδεη ηελ εμήο εηθφλα: 

Πνην επάγγεικα κνπ ηαηξηάδεη; Κξηηήξηα επηινγήο εξγαζίαο 

Πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα 

Πξνζφληα, απαηηήζεηο εξγαζίαο 

Καιφ εηζφδεκα 

Ώξεο εξγαζίαο 

Διαζηηθφηεηα 

Αζθάιεηα ζηελ εξγαζία 

... 

Οη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ ηα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο 

Αλ νη νκάδεο έρνπλ επαλεηιεκκέλα ζεκεηψζεη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο, ηψξα 

ππνινγίδνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο ζεκαζία. Αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη αηηηνινγνχλ. 

Οη καζεηέο είλαη ειεχζεξνη λα αθνινπζήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο επηινγέο, νπφηε δελ είλαη απαξαίηεην 

λα ζπκθσλήζνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ν πςειφο κηζζφο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφο γηα θάπνηνλ, ελψ 

θάπνηνο άιινο λα επηκέλεη ζηα ειεχζεξα ζαββαηνθχξηαθα θαη ηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ σξαξίνπ. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη, σζηφζν, λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ έλα βαζηθφ ζεκείν. 

ινη καο ζέινπκε λα απνθχγνπκε ηελ αλεξγία. Γη’ απηφ, είλαη απφιπηα θαηαλνεηφ, ε αζθάιεηα ζηελ 

εξγαζία λα απνηειεί πςειή πξνηεξαηφηεηα. κσο, ε αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ δελ είλαη πξνβιέςηκε 

θαη ν αληαγσληζκφο ππάξρεη παληνχ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ επηιέμεη επάγγεικα, ή ηνπιάρηζηνλ 

θαηεχζπλζε εξγαζίαο (“λνκηθή” – “ηαηξηθή”) φηαλ ηειεηψζνπλ ην ζρνιείν θαη ζα δηεθδηθήζνπλ κηα ζέζε 

εξγαζίαο κεηά ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ή ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Καλείο δε κπνξεί λα εγγπεζεί πψο ζα 

είλαη ε αγνξά εξγαζίαο ζε πέληε κε έμη ρξφληα. 

Γη’ απηφ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπλ δχν θξηηήξηα: 

1. Πνηα είλαη ηα ελδηαθέξνληά κνπ θαη ηη ζα κε επραξηζηνχζε λα θάλσ; 

2. ε ηη είκαη θαιφο; Πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηέο κνπ; ε ηη ππεξηεξψ ζε αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ; Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο δίλεη ρξφλν ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη λα 

εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο. 

Οη καζεηέο πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ 

Καζψο πξνβιεκαηίδνληαη νη καζεηέο γηα ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ δχν παξαπάλσ θξηηεξίσλ ζηελ 

επηινγή επαγγέικαηνο, ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη. Σν δεχηεξν θξηηήξην 

είλαη επθνιφηεξν λα απαληεζεί. Μπνξνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ην εξγαζηαθφ ηνπο πξνθίι, ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο, κε ηε βνήζεηα ησλ γνλέσλ, ησλ θίισλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο. 

Σν πξψην θξηηήξην ζέηεη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα, θαζψο νη καζεηέο έρνπλ αλάγθε πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθφξεζεο γηα ηηο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο θαη ηελ εμέιημε ησλ επαγγεικάησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ή ην 

ζρνιείν δελ είλαη εηδηθνί ζηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, νπφηε νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 
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αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο απφ κφλνη ηνπο. Δδψ, αζθνχλ ην δηθαίσκα ζηελ επηινγή θαη ζηελ 

νηθνδφκεζε ηαπηφηεηαο, πνπ είλαη απφ κφλν ηνπ πνιχ απαηηεηηθή δνπιεηά. 

ε πνιιέο ρψξεο, ηα ζρνιεία δηαζέηνπλ project παξαθνινχζεζεο επαγγεικαηηψλ ελ ψξα εξγαζίαο. Σν 

κνληέιν απηφ πξνηείλεηαη σο επέθηαζε απνδεθηή θαη ππνζηεξίμηκε απφ καζεηέο, γνλείο θαη ζηειέρε ηεο 

αγνξάο.  

Δπέθηαζε: παξαθνινύζεζε / ζπλεξγαζία κε επαγγεικαηίεο ελ ώξα 

εξγαζίαο 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαη πσο απηό ην project κπνξεί 

λα βνεζήζεη  

Οη καζεηέο έρνπλ ζπλείδεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο πνπ έρεη ε επηινγή ελφο θαηάιιεινπ γη’ απηνχο 

επαγγέικαηνο ζηε δσή ηνπο. Έρνπλ θαηαλνήζεη πνηα θξηηήξηα είλαη θξίζηκα γηα ηηο επηινγέο ηνπο, θαη 

έρνπλ αληηιεθζεί πσο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θξίλνπλ πνηεο απαηηήζεηο επαγγέικαηνο 

αληαπνθξίλνληαη ζην ηαιέλην, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, πξηλ απνθηήζνπλ ηελ θαηάιιειε 

πιεξνθφξεζε. Σν project απηφ κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη.   

Ση πξέπεη λα θάλνπλ νη καζεηέο 

Οη καζεηέο εξεπλνχλ έλα επάγγεικα πνπ πηζηεχνπλ πσο αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηά ηνπο. 

Παξαθνινπζνχλ έλαλ επαγγεικαηία ζηε δνπιεηά ηνπ, γηα αξθεηέο εκέξεο. Βιέπνπλ ηη θάλεη θαη κε 

πνηνπο ζπλεξγάδεηαη. Παίξλνπλ ζπλεληεχμεηο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

εξσηεκαηνιφγηφ ηνπο (βι. θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 1.4). Αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, δεηνχλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ, ψζηε λα έρνπλ εκπεηξία απφ πξψην ρέξη. Σν ζρνιηθφ πξφγξακκα αληηθαζίζηαηαη απφ ηηο 

ψξεο εξγαζίαο ζην επάγγεικα (γηα παξάδεηγκα, αλ κηα εγρείξηζε είλαη πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηηο έμη ην 

πξσί, ν καζεηήο ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη εθεί έγθαηξα, ψζηε λα δηαπηζηψζεη αλ αληέρεη λα 

παξαθνινπζήζεη έλα ρεηξνπξγείν). 

Οη καζεηέο ζπληάζζνπλ έθζεζε, βαζηζκέλε ζην εξσηεκαηνιφγην. Ζ έθζεζε κπνξεί λα βαζκνινγεζεί θαη 

έηζη πξνζηίζεηαη θίλεηξν γη’ απηνχο, ψζηε λα δψζνπλ πεξηζζφηεξε ζεκαζία. Σνπο δίλεηαη νδεγία λα 

θξαηνχλ ζεκεηψζεηο θαη λα ζπληάμνπλ ηελ έθζεζή ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο εξγαζίαο, παξά ζην 

ηέινο, πξαθηηθή πνπ παξάιιεια απνηειεί άζθεζε ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Ζ έθζεζε ζα πξέπεη λα απνηειεί ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη φρη πξνζσπηθφ εκεξνιφγην, νχησο ψζηε 

νη καζεηέο λα εζηηάζνπλ ζηα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο επαγγέικαηνο. 

Οη καζεηέο πξέπεη λα βξνπλ απφ κφλνη ηνπο πνηνπο επαγγεικαηίεο ζα παξαθνινπζήζνπλ, κε ηε 

βνήζεηα ησλ γνλέσλ, ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ θίισλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. πληζηάηαη ν 

επαγγεικαηίαο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ λα κελ είλαη γνληφο ή ζπγγελήο ηνπο.  

Τπνζηήξημε από ην ζρνιείν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

Ο καζεηήο έρεη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαη ηελ επζχλε ηνπ απνηειέζκαηνο. Σν ζρνιείν παξέρεη ηελ 

επθαηξία, ζέηεη ην πιαίζην, εγθξίλεη ην πξφγξακκα θαη δηεπθξηλίδεη ηα λνκηθά δεηήκαηα (γηα παξάδεηγκα, 

ζπγθαηάζεζε απφ αλάινγν ππνπξγείν, αζθάιεηα). ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην ζρνιείν έξρεηαη ζε 

επαθή κε ηνπο γνλείο, ησλ νπνίσλ ν ξφινο είλαη επίζεο ζεκαληηθφο (βι. παξαθάησ). 

Αλ ην δεηήζνπλ, ην ζρνιείν κπνξεί λα εθνδηάζεη ηνπο καζεηέο κε έγγξαθα πνπ πηζαλψο απαηηνχληαη 

γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα εξγαζία. Μεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ 

απεπζχλεη επραξηζηήξηα επηζηνιή ζ’ εθείλνπο πνπ θηινμέλεζαλ ηνπο καζεηέο. 

Αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, θαιφ ζα ήηαλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα επηζθεθζεί ηνπο καζεηέο ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ project. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ, ζε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα είλαη ηειεθσληθά 

πξνζβάζηκνο, ψζηε λα επέκβεη εάλ θαη φπνπ πξνθχςεη αλάγθε. 
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Μεηά ηελ εκπεηξία παξαθνινύζεζεο / ζπλεξγαζίαο 

πληζηνχκε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα βαζκνινγνχλ ηηο εθζέζεηο, γηα λα ππνγξακκίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηά 

ηνπο. Θα πξέπεη λα ηηο δηαρεηξίδνληαη κε δηαθξηηηθφηεηα, θαζ’ φηη είλαη πξνζσπηθά έγγξαθα. Δθφζνλ δελ 

ήηαλ παξφληεο ζηε δηάξθεηα ηνπ project θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ, νη ίδηνη νη καζεηέο είλαη πεξηζζφηεξν 

εηδηθνί απφ ηνπο ίδηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζε δεηήκαηα φπσο ε 

επθξίλεηα, ε ζπλνρή, ην πεξηερφκελν θαη ε πιεξφηεηά ηνπ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, απηνχ ηνπ 

είδνπο νη δξαζηεξηφηεηεο εμαζθαιίδνπλ κεγαιχηεξε βαζκνινγία απφ ηα γξαπηά ηεζη, άξα ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο θαιφ ζα είλαη λα ηηο βαζκνινγεί κε κεγαιχηεξν βαζκφ απ’ φηη ζπλήζσο. 

Θα πξέπεη λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο. Ο ρξφλνο κηαο ψξαο 

καζήκαηνο δελ είλαη αξθεηφο. Θα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ελδνζρνιηθή εθδήισζε, πνπ 

ειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κηθξφηεξσλ ηάμεσλ πνπ ζα εκπιαθνχλ ζε παξφκνην project ηελ 

επφκελε ρξνληά, αιιά θαη ησλ γνλέσλ ηνπο. ηελ εθδήισζε κπνξνχλ λα πξνζθιεζνχλ νη 

επαγγεικαηίεο πνπ ζπκκεηείραλ, νη ηνπηθέο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ν ηχπνο. 

Τπνζηήξημε από ηνπο γνλείο 

Καη’ αξράο, νη γνλείο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηελ εμεχξεζε ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη 

ησλ δπλαηψλ ηνπο ζεκείσλ. Οη γνλείο γλσξίδνπλ ηα παηδηά ηνπο απφ ηελ εκέξα ηεο γέλλεζήο ηνπο θαη 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημή ηνπο απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά απ’ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο ζην 

ζρνιείν. Οη γνλείο, γεληθά, είλαη ζεηηθά δηαθείκελνη ζε ηέηνηνπ είδνπο project, θαζψο αλαγλσξίδνπλ ηελ 

ππνζηήξημε πνπ πξνζθέξεηαη ζηα παηδηά ηνπο ζηελ αλαδήηεζε επαγγέικαηνο. Γηα ιφγνπο πνπ είλαη 

εχθνια θαηαλνεηνί, νη γνλείο ηείλνπλ λα δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία. ε κηα 

νηθνλνκία, φκσο, πνπ αιιάδεη κε γνξγνχο ξπζκνχο, νη γνλείο δελ είλαη νη θαηαιιειφηεξνη ζχκβνπινη 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ παηδηψλ ηνπο.  

Σξόπνη εμεύξεζεο ζπλεηαίξσλ γηα ηνπο καζεηέο 

πλήζσο, απαηηείηαη λα βξνπλ νη καζεηέο έλαλ κέληνξα γηα ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο 

επαγγεικαηηψλ ελ ψξα εξγαζίαο. Οη γνλείο ηνπο, θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη ζπγγελείο θαη νη θίινη, 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ θέξλνληαο ζε επηθνηλσλία ηνπο καζεηέο κε πηζαλνχο ζπλεηαίξνπο. Οη καζεηέο 

δελ ζα πξέπεη λα παξαηηνχληαη εχθνια, ζηελ πξψηε δπζθνιία εμεχξεζεο θαηάιιεινπ ζπλεξγάηε. 

Αλαδεηνχλ θάπνηνλ λα παξαθνινπζήζνπλ, θαη δελ ςάρλνπλ δνπιεηά. Αλ δε γίλεηαη λα βξνπλ αθξηβψο ην 

επάγγεικα πνπ αλαδεηνχλ, κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θάηη παξεκθεξέο (γηα παξάδεηγκα, αληί γηα 

έλαλ δεκνζηνγξάθν ξαδηνθσληθήο εθπνκπήο, θάπνηνλ πνπ εξγάδεηαη ζε ηνπηθή εθεκεξίδα).  

Τπνζηήξημε από ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηδξύκαηα 

Κάζε επαγγεικαηίαο πξέπεη λα μνδέςεη ρξφλν θαη πξνζπάζεηα γηα λα θηινμελήζεη έλαλ καζεηή ζηελ 

εξγαζία ηνπ, θαη απηφ ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί. Παξάιιεια, φκσο, πνιινί εξγνδφηεο ελδηαθέξνληαη λα 

πξνζειθχζνπλ πξνζνληνχρνπο θαη ελεκεξσκέλνπο ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο θαη απφ απηή ηε 

ζθνπηά, ην project ηνπο παξέρεη ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπλ ηνπο καζεηέο θαη πηζαλψο λα ηνπο 

πξνζεγγίζνπλ ζην κέιινλ. 

Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη κέληνξα ή επφπηε, ξφιν πνπ κπνξεί λα πάξεη θάπνηνο ζπλεξγάηεο. Οη καζεηέο 

έρνπλ άδεηα απνπζίαο απφ ην ζρνιείν, νπφηε δελ πξέπεη λα ακείβνληαη φηαλ εξγάδνληαη ζηα πιαίζηα 

ηνπ project. Δμάιινπ, δελ εξγάδνληαη θαλνληθά, αιιά αθνινπζνχλ ην δηθφ ηνπο πξφγξακκα, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην εξσηεκαηνιφγην (Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 1.4) 

Μαθξνρξόληα καζεζηαθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο 

Ζ εκπεηξία δείρλεη πσο ην project βνεζά πνιινχο καζεηέο λα πηνζεηήζνπλ κηα πην ζνβαξή, πην ψξηκε 

πξνζέγγηζε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ηνπ ζρνιείνπ. Έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, θαη 

εθδειψλνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζε καζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζπλδέζνπλ κε ην κέιινλ ηνπο. Δίλαη 

δηαθνξεηηθφ αλ θάπνηνο εθηφο ζρνιείνπ ηνπο πεη, γηα παξάδεηγκα, πσο «ε νξζνγξαθία θαη ν γξαθηθφο 
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ραξαθηήξαο κεηξάλε». Γηα ηνπο καζεηέο, ε εκπεηξία είλαη κνλαδηθή θαη ηνπο αληακείβεη κε ηελ αίζζεζε 

πσο κπνξνχλ, ζηελ πξάμε, λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ πξαγκαηηθή επαγγεικαηηθή ηνπο 

δσή ζην κέιινλ. 

Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα επηζηξέςνπλ ζην ζρνιείν έρνληαο κηα μεθάζαξε απάληεζε. 

Ίζσο λα κε κάζνπλ πνην ζα είλαη ην επάγγεικά ηνπο, αιιά λα κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηα επφκελα 

βήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ζπνπδψλ ή ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο κεηά ην ηέινο ηνπ ζρνιείνπ. 

Αληίζηνηρα, αλ ην project ηνπο δείμεη πσο ζα πξέπεη λα ςάμνπλ γηα δηαθνξεηηθή δνπιεηά, είλαη 

θεξδηζκέλνη, γηαηί απαιιάρζεθαλ απφ θάπνηεο ςεπδαηζζήζεηο θαη ηψξα κπνξνχλ κε κεγαιχηεξε 

αθξίβεηα λα αλαδεηήζνπλ ην επάγγεικα πνπ ηνπο ηαηξηάδεη. 

Πιεξνθνξίεο γηα παξόκνηα πξνγξάκκαηα 

United Kingdom: www.prospects.ac.uk 

Baden-Württemberg, Germany: www.schule-bw.de/schularten/gymnasium/bogy 

http://www.prospects.ac.uk/
http://www.schule-bw.de/schularten/gymnasium/bogy
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Τιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο 1.1: Απνζπάζκαηα γηα ηηο επηινγέο θαη ηελ 

ηαπηόηεηα 

 

Με ηηο επηινγέο θαη ηηο πξάμεηο καο δεκηνπξγνχκε απηφ πνπ είκαζηε θαη ην πξφζσπν πνπ θέξνπκε. 

Kenneth Patton 

Ζ απφθαζε είλαη έλαο θίλδπλνο πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην ζάξξνο ηνχ λα είλαη θαλείο ειεχζεξνο 

Paul Tillich 

Κάζε ηη πνπ θάλεηο ζήκεξα, είλαη θάηη πνπ έρεηο δηαιέμεη λα θάλεηο. Κάπνηνη δελ ζέινπλ λα ην 

πηζηέςνπλ. Αλ είζαη, φκσο πάλσ απφ 21, ε δσή ζνπ είλαη φπσο ηε θηηάρλεηο. Γηα λα ηελ αιιάμεηο, 

ρξεηάδεηαη λα αιιάμεηο ηηο πξνηεξαηφηεηέο ζνπ. 

John C. Maxwell 

Πηζηεχσ πσο είκαζηε απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηηο επηινγέο καο θαη πσο πξέπεη λα δερηνχκε ηηο 

ζπλέπεηεο θάζε πξάμεο, ιέμεο θαη ζθέςεο ζηε δσήο καο. 

Elisabeth Kubler-Ross 

Αλ ζέιεηο λα εηπσζεί θάηη, δήηα ην απφ έλαλ άληξα. Αλ ζέιεηο λα γίλεη θάηη, δήηα ην απφ κηα γπλαίθα. 

Margaret Thatcher 

Ζ ειεπζεξία, ζηελ θπξηνιεθηηθή ηεο έλλνηα, ζπλίζηαηαη ζηελ ηθαλφηεηα λα δηαιέγεηο. 

Simone Weil 

Σα κεγαιχηεξα κπαιά είλαη ηθαλά γηα ηηο κεγαιχηεξεο θαθίεο, αιιά θαη γηα ηηο κεγαιχηεξεο αξεηέο. 

Rene Descartes 

Σν βαζηθφηεξν πξάγκα πνπ κπνξεί λα καο δηδάμεη ε ηζηνξία είλαη πσο νη αλζξψπηλεο πξάμεηο έρνπλ 

επηπηψζεηο θαη πσο θάπνηεο επηινγέο, άκα γίλνπλ, δελ μεγίλνληαη. Απνθιείνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα θάλεη 

θάπνηνο άιιεο επηινγέο, θη έηζη, θαζνξίδνπλ φζα ζα ζπκβνχλ ζην κέιινλ. 

Gerda Lerner 

Ζ δχλακε ηεο επηινγήο ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ είλαη πξνζηηή ζε φινπο. 

Origen 

Ο εαπηφο καο δελ είλαη θάηη ζηαηηθά έηνηκν. Δίλαη θάηη πνπ δηακνξθψλεηαη ζπλερψο, κέζα απφ ηελ 

επηινγή ησλ πξάμεσλ. 

John Dewey 

Απηφ πνπ πξέπεη αθφκα λα κάζνπλ νη γπλαίθεο είλαη πσο θαλείο δε ζνπ δίλεη δχλακε. Απιά ηελ 

παίξλεηο. 

Roseanne Barr 

ηαλ δηαιέγσ αλάκεζα ζε δχν θαθά, πάληνηε κνπ αξέζεη λα δηαιέγσ εθείλν πνπ δελ έρσ δνθηκάζεη σο 

ηφηε. 

Mae West 
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Οη γπλαίθεο θαη νη γάηεο ζα θάλνπλ απηφ πνπ ηνπο αξέζεη. Οη άληξεο θαη νη ζθχινη ζα πξέπεη λα 

εξεκήζνπλ θαη λα ζπλεζίδνπλ ζ’ απηή ηελ ηδέα. 

Robert A. Henlein 

Πξέπεη λα εθπαηδεχζεηο ηε δηαίζζεζή ζνπ – πξέπεη λα εκπηζηεχεζαη ηε θσλνχια κέζα ζνπ, πνπ ζνπ 

ιέεη ηη λα πεηο θαη ηη λ’ απνθαζίζεηο. 

Ingrid Bergman 

 

Καξάβη πάεη γη’ Αλαηνιή 

Καη άιιν γηα ηε Γχζε 

Ο ίδηνο άλεκνο θπζά, απηφο ηα ηαμηδεχεη 

Μαο νδεγνχλε ηα παληά 

Θχειιεο θη αο ιπζζάλε 

Αο ηηο, φπνπ θη αλ πάλε 

αλ ηνπο αλέκνπο ζην λεξφ 

Σα θχκαηα ηνπ ρξφλνπ 

Μαο ηαμηδεχνπλ ζηε δσή 

Μαο ηαμηδεχεη ε ςπρή 

Οξίδνληαο ηνλ ζηφρν 

ε θάικα ή αλαηαξαρή 

Ella Wheeler Wilcox 

Απφδνζε Α.Β. 

 

www.wisdomquotes.com 

http://www.wisdomquotes.com/
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Τιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο 1.2: Κάξηεο επαγγεικάησλ 

 

Γεκνηηθόο ππάιιεινο Γηαθεκηζηήο 

Αξρηηέθηνλαο Φσηνγξάθνο κόδαο 

Πνιηηηθόο κεραληθόο 
Γηεπζπληήο δηαρείξηζεο πδάηηλσλ 

πόξσλ 

Ννζνθνκεηαθόο γηαηξόο Γηεπζπληήο εζηηαηνξίνπ fast food 

Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Ζ/Τ Αζηπλνκηθόο 

Υεηξνπξγόο θηελίαηξνο Δθπαηδεπηηθόο 

Σξαπεδίηεο Βηβιηνζεθνλόκνο 

Γηθεγόξνο Ννζειεπηήο 
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Κνκκσηήο Βηβιηνπώιεο 

Πηιόηνο Ζιεθηξνιόγνο 

Ξελαγόο 
Πσιεηήο ζε θαηάζηεκα 

 

Οηθνλνκνιόγνο Υαξηνγξάθνο 

Υνξεπηήο Γεκνζηνγξάθνο 

Μεηεσξνιόγνο Φπρνζεξαπεπηήο 

Καζαξηζηήο Οδεγόο ιεσθνξείνπ 

 

Πεγή: www.prospects.ac.uk 

 

http://www.prospects.ac.uk/
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Δλόηεηα 1.3  Βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθνύο  

 Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή έλλνηα ηεο ηαπηόηεηαο 
 

Χο πξνο ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο, ν θνλζηξνπθηηβηζκφο δέρεηαη πσο δηακνξθψλνπκε ηηο ηαπηφηεηέο 

καο κέζσ ησλ επηινγψλ θαη ησλ απνθάζεψλ καο. Γίλεη έκθαζε ζηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπ αηφκνπ θαη 

επηζεκαίλεη πσο έρεη ζρέζε κε ηε κάζεζε. ηε δσή καο θάλνπκε ιάζε. Μέζσ ησλ ιαζψλ καο 

ζπλεηδεηνπνηνχκε ηηο ιαλζαζκέλεο καο επηινγέο. Μεξηθέο απφ απηέο κπνξνχκε λα ηηο αθπξψζνπκε (λα 

ηηο απνδνκήζνπκε) θαη λα ηηο δηνξζψζνπκε, αιιά θάπνηεο άιιεο είλαη κε αλαζηξέςηκεο. κσο ν ρξφλνο 

πνπ πεξλάεη δελ μαλάξρεηαη. Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο ζπλδέεη ηε δπλακηθή ησλ επηινγψλ κε ην 

απνηέιεζκα, ηελ ηαπηφηεηά καο, ε νπνία γίλεηαη ελ κέξεη ζηαηηθή θαη ζηαζεξή. 

 

Ζ παξνχζα ελφηεηα εζηηάδεη ζηνλ ελεξγφ ξφιν πνπ έρνπκε, θαζψο δηακνξθψλνπκε ηηο ηαπηφηεηέο καο – 

αιιά θαη ηηο ηαπηφηεηεο ησλ άιισλ, ζηηο νπνίεο παίδνπκε παζεηηθφ ξφιν. Φπζηθά, ε αλάπηπμε ησλ 

ηαπηνηήησλ είλαη πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο (κεηαβιεηέο) (φπσο ε 

θαηαγσγή, ε ηάμε, ην θχιν, νη πνιηηηζκηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ή ην θπζηθφ πεξηβάιινλ), πνπ είηε 

νξίδνπλ είηε πεξηνξίδνπλ ηηο επθαηξίεο λα ηηο δηακνξθψζνπκε, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ ίδηα ηε δσή καο. 

Απηή ε ελφηεηα εζηηάδεη ζηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή δηάζηαζε ηεο δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηάο καο κέζσ 

ησλ επηινγψλ καο, γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, δηφηη απηή ε πξνζέγγηζε ζπζρεηίδεη ηελ ηαπηφηεηα κε ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ζ επηινγή είλαη πξάμε ειεπζεξίαο. Γεχηεξνλ, δηφηη νη καζεηέο θαηαλννχλ 

θαιχηεξα απηή ηελ πξνζέγγηζε, θαζψο ιακβάλεη ππφςε ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

αλαδεηήζεηο.  

Ζ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο είλαη πνιχ πην πνιχπινθε απ’ φζν εκθαλίδεηαη ζ’ απηή ηελ ελφηεηα. Σν ίδην θαη ε 

έλλνηα ηεο επηινγήο. Σν παξαπάλσ δηάγξακκα πεξηγξάθεη ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο ελφηεηαο: νη 

καζεηέο δηεξεπλνχλ ηε ζρέζε κεηαμχ δχν πνιχπινθσλ ελλνηψλ, αιιά θακία απφ ηηο δχν ζηελ νιφηεηά 

ηεο. 



 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 2 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ 

Γηα ην ιύθεην 

πκκεηέρνπκε, αλαιακβάλνπκε επζύλεο 

Ζ ειεπζεξία έρεη επζύλεο 

 
“Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem.” 

[Όηη θη αλ θάλεηο, θάλ’ην ζνθά θαη ιάβε ππόςε ζνπ ην απνηέιεζκα.] 

Αγλώζηνπ, ιαηηληθή παξνηκία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Υάλσ έλαλ θίιν – ή ζπάσ έλαλ θαλόλα;    

Παληνύ ππάξρνπλ δηιήκκαηα 

2.2 θαη 2.3 Ση ζα έθαλεο ζηε ζέζε κνπ;  

Αλαιακβάλνπκε ηελ επζύλε ησλ απνθάζεώλ καο 

2.4  Πνηεο αμίεο πξέπεη λα κνηξαδόκαζηε; 

Αλαιακβάλνπκε επζύλεο ζε κηα θνηλσλία βαζηζκέλε ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 
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Δλόηεηα 2 

Τπεπζπλόηεηα 

πκκεηέρνπκε, αλαιακβάλνπκε επζύλεο 
 

Δηζαγσγή γηα εθπαηδεπηηθνύο 

Αλάιεςε επζπλώλ – ε πξννπηηθή πνπ επεξεάδεη ηα πάληα 

Παίξλνπκε δηαξθψο απνθάζεηο, κηθξέο ή κεγάιεο. Ση ζα θάκε ζήκεξα; Να πάξσ ην απηνθίλεην ή λα 

πάξσ ιεσθνξείν; Ση ζα ςεθίζσ; Ση ζέισ λα θάλσ φηαλ ηειεηψζσ ην ζρνιείν; 

ε θάζε απφθαζε πνπ παίξλνπκε, θξαηάκε θάπνηεο επηινγέο θαη απνξξίπηνπκε θάπνηεο άιιεο. Καη είηε 

ην αληηιακβαλφκαζηε, είηε φρη, νη απνθάζεηο καο επεξεάδνπλ θαη ηνπο άιινπο. Κάζε απφθαζε ή πξάμε 

καο κπνξεί λα ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε, θαζψο ππήξμαλ ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ δελ 

αθνινπζήζακε.  

Αλάιεςε επζχλεο ζεκαίλεη ην λα ιακβάλεη θάπνηνο ππφςε ηνπ ηφζν ηηο πηζαλέο ελαιιαθηηθέο 

δπλαηφηεηεο, φζν θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ απνθάζεψλ ηνπ. Με απηή ηελ έλλνηα, ε ππεπζπλφηεηα είλαη  κηα 

πξννπηηθή πνπ επεξεάδεη ην θάζε ηη ζηε δσή καο – ζηελ πξνζσπηθή καο δσή, ζηηο ζρέζεηο καο κε ηελ 

νηθνγέλεηά καο, ηνπο θίινπο καο, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο καο. 

Αλάιεςε επζπλώλ – αλζξώπηλν δηθαίσκα θαη πξόθιεζε 

ηαλ ιακβάλνπκε απνθάζεηο, αζθνχκε ην αλζξψπηλν δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία. Ζ ίδηα ε ειεπζεξία 

εκπεξηέρεη επζχλε θη εκείο κπνξνχκε θαη πξέπεη λα απνθαζίδνπκε κφλνη καο πνηεο αξρέο θαη 

θαηεπζχλζεηο ζέινπκε λα αθνινπζήζνπκε. Διεπζεξία ζεκαίλεη πσο απνθαζίδνπκε κφλνη καο, γη’ απηφ ε 

αλάιεςε ηεο επζχλεο κπνξεί λα είλαη πνιχ δχζθνιε. ε θάπνην βαζκφ, ππάξρνπλ ζρεηηθέο δεμηφηεηεο 

πνπ καζαίλνληαη. Απηφ είλαη ην πεξηερφκελν απηήο ηεο ελφηεηαο. 

Οη καζεηέο ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα ζέκαηα πνπ ζπλήζσο απνθαζίδνπκε κφλνη καο. Θα πξνζπαζήζνπλ λα 

θαηαλνήζνπλ δηιήκκαηα κε δηαθνξεηηθή πνιππινθφηεηα, λα θάλνπλ επηινγέο θαη λα νξίζνπλ 

πξνηεξαηφηεηεο.  

Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή έλλνηα ηεο ππεπζπλόηεηαο 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα θαηαλνήζεη θάπνηνο θαη λα θάλεη θηήκα ηνπ ηελ ππεπζπλφηεηα, είλαη ζε 

πεξηζηάζεηο πνπ απαηηνχλ λα παξζεί κηα απφθαζε. Μάιηζηα, ηα δηιήκκαηα έρνπλ κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ, δηφηη απαηηνχλ λα είλαη θάπνηνο ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο γηα ηηο ζπλέπεηεο κηαο απφθαζεο. 

ε κηα αλνηθηή, εθθνζκηθεπκέλε θαη πινπξαιηζηηθή θνηλσλία, δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνυπνζέζνπκε πσο 

ππάξρεη έλα πιαίζην αμηψλ ζην νπνίν ζπκθσλνχλ ακέζσο νη πάληεο – φζν θη αλ έλα ηέηνην πιαίζην είλαη 

νπζηψδεο γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηεο θνηλσλίαο. Άξα, είλαη αλάγθε λα κνηξαζηνχκε θαη λα 

δηαπξαγκαηεπηνχκε ζηε βάζε αξρψλ γηα ηηο νπνίεο ζπκθσλνχκε φηαλ αλαιακβάλνπκε επζχλεο. 

Ζ αλάιεςε επζπλψλ απνηειεί πξφθιεζε θαη ζηαζεξή δηαδηθαζία κάζεζεο, γη’ απηφ, ζ’ απηή ηελ ελφηεηα 

πηνζεηείηαη ε θνλζηξνπθηηβηζηηθή έλλνηα ηεο ππεπζπλφηεηαο. 

Οη παγίδεο ζηε δηδαζθαιία ηεο ππεπζπλόηεηαο – ηξόπνη απνθπγήο 

Τπάξρνπλ δχν παγίδεο φηαλ δηδάζθεη θάπνηνο γηα ηελ ππεπζπλφηεηα – ε αθεξεκέλε εζηθνινγία θαη ε 

θαηήρεζε. 

Ζζηθνινγία ζεκαίλεη φηη θάπνηνο ξεηνξεχεη γηα ην πσο γίλεηαη θαλείο «θαιφο πνιίηεο», ρσξίο λα 

αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. Οη καζεηέο ιακβάλνπλ ην κήλπκα πσο ε αλάιεςε επζπλψλ είλαη 

κφλν δήηεκα ζέιεζεο ή απνθπγήο. Γε καζαίλνπλ πνηέ πφζν δχζθνιν κπνξεί λα γίλεη απηφ ην θαζήθνλ 

θαη πφζν απαξαίηεην είλαη λα κνηξάδνληαη ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο βνεζνχλ λα επηιέμνπλ.  
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Ζ παγίδα ηεο θαηήρεζεο αλαθέξεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ απνπεηξψληαη λα επηβάινπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα αμηψλ, αλ θαη δελ έρνπλ δηθαηνδνζία λα ην θάλνπλ, θαη φπνηα θη αλ είλαη ε επηινγή 

ηνπο κπνξεί λα ηεζεί ζε ακθηζβήηεζε θαη λα απνδνκεζεί. 

Ζ παξνχζα ελφηεηα έρεη ζρεδηαζηεί κε ηξφπν πνπ λα απνθεχγνληαη απηέο νη παγίδεο. ηεξίδεηαη ζε έλα 

βαζηθφ θαζήθνλ, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα επηιέγνπλ απφ κφλνη ηνπο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

ηνπο ελζαξξχλεη θαη ηνπο εκςπρψλεη. 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ ηξφπνπο επίιπζεο δηιεκκάησλ. Οη ππνζέζεηο εξγαζίαο αλαθέξνληαη ζηελ 

θαζεκεξηλή εκπεηξία ησλ καζεηψλ, βάδνληάο ηνπο ζε ξφιν εηδεκφλσλ. 

 

Πξνεηνηκαζία ηεο ελόηεηαο 

πληζηνχκε ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα θάλεη ν/ε ίδηνο/α ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα θάλνπλ νη καζεηέο (βι. 

θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.1 - 2.4 θαη πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 2.1 - 2.3). Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ζα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηε δηαδηθαζία κάζεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ζα έρεη γλψζε ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ. Ζ απάληεζε – ε απφθαζε ηνπ πψο ζα ιπζεί ην δίιεκκα – δελ έρεη 

«ζσζηή» απάληεζε, θαζψο ππάξρεη έληνλα ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθήο επηινγήο, πνπ νη καζεηέο 

κπνξεί, αιιά θαη κπνξεί λα κελ απνθαζίζνπλ λα ην κνηξαζηνχλ κε ηνπο άιινπο.  

Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ: ζύλδεζε κε άιιεο ελόηεηεο απηνύ ηνπ βηβιίνπ  

Ση δείρλεη απηόο ν πίλαθαο  

Ο ηίηινο απηνχ ηνπ ηφκνπ, Σπκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία, εζηηάδεη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε 

ζηε δεκνθξαηία. Ο πίλαθαο πνπ έπεηαη, παξνπζηάδεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζνπκε ηηο ελφηεηέο ηνπ. 

ηε ζθηαζκέλε ζεηξά, θαίλνληαη νη ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ Δλφηεηα 2. ηε ζηήιε κε έληνλν 

πεξηζψξην θαίλνληαη νη ηθαλφηεηεο γηα πνιηηηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη δξάζε, δηφηη ζπλδένληαη ζηελά κε 

ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία. Οη άιιεο ζεηξέο ππνδεηθλχνπλ ζπλδέζεηο κε άιιεο ελφηεηεο απηνχ ηνπ 

ηφκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηθαλφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηνπο καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ελφηεηα 2. 

Πώο ρξεζηκνπνηείηαη ν πίλαθαο 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ πίλαθα σο εξγαιείν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο 

καζήκαηνο ζηελ EDC/HRE κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

– Βνεζά εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ιίγεο ψξεο γηα EDC/HRE: θάπνηνο κπνξεί λα επηιέμεη κφλν απηή ηελ 

ελφηεηα θαη λα παξαιείςεη ηηο άιιεο, δηφηη θάπνηεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο αλαπηχζζνληαη, ζε θάπνην 

βαζκφ, ζε απηή ηελ ελφηεηα (φπσο γηα παξάδεηγκα, επηιέγσ, θαηαλνψ ηνλ πινπξαιηζκφ ησλ 

ηαπηνηήησλ, αζθψ ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία, ε επζχλε ησλ επηινγψλ επεξεάδεη ηνπο άιινπο). 

– Ο πίλαθαο βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλδένπλ ηα ζέκαηα ησλ ελνηήησλ, ψζηε λα αζθνχλ ηνπο 

καζεηέο ηνπο επαλεηιεκκέλα ζε βαζηθέο ηθαλφηεηεο, κέζα απφ δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη κε πνηθίινπο 

ζπλδπαζκνχο.  
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Δλόηεηεο Γηαζηάζεηο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ 

ηάζεηο θαη 

αμίεο 

Πνιηηηθή 

αλάιπζε θαη 

θξηηηθή ηθαλόηεηα 

Μέζνδνη θαη 

δεμηόηεηεο 

Δθαξκνγή 

πνιηηηθώλ 

απνθάζεσλ θαη 

δξάζεσλ 

2 Τπεπζπλόηεηα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηαλφεζε 

δηιεκκάησλ 

 

Αλάιπζε ησλ 

ζπλεπεηψλ κηαο 

απφθαζεο 

 

Καζνξηζκφο 

πξνηεξαηνηήησλ 

θαη αηηηνιφγεζε 

 

 

 

Πξνζεθηηθή 

πξνζέγγηζε θαη 

ζθέςε 

 

πκκεξηζκφο 

αηηηψλ θαη 

θξηηεξίσλ κηαο 

απφθαζεο 

 

 

 

 

 

Απνθάζεηο κε 

αηειείο 

πιεξνθνξίεο 

 

πλεηδεηνπνίεζε 

ηνπ θηλδχλνπ 

απνηπρίαο 

 

 

 

 

 

 

Αιιαγή 

πξννπηηθήο 

 

Αλαγλψξηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ 

θαη ησλ 

δηθαησκάησλ 

ησλ άιισλ 

 

Κνηλσλία 

βαζηζκέλε ζηα 

αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα 

1 Σαπηφηεηα  

 

 

 

Καηαλφεζε ησλ 

επηπηψζεσλ πνπ 

έρνπλ νη επηινγέο 

καο ζηνπο άιινπο 

  

Αιιαγή 

πξννπηηθήο 

 

 

4  χγθξνπζε  

 

Σν δίιεκκα ηεο 
βησζηκφηεηαο 

ηξαηεγηθέο 

δηακεζνιάβεζεο 

Γηαρείξηζε 

θξίζεσλ 
 

6 Κπβέξλεζε θαη 

πνιηηηθή 

 

 

 

 

 

Πνιηηηθή – κηα 

δηαδηθαζία 

επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη 

δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ 

 

   

7 Ηζφηεηα  

 

 

 

 

Δθηίκεζε ηεο 

πνιηηηζκηθήο 

δηάζηαζεο ηεο 

δεκνθξαηίαο 

 

 

Δμηζνξξφπεζε 

ησλ δηθαησκάησλ 

ηεο πιεηνλφηεηαο 

θαη ηεο θαη ηεο 

κεηνλφηεηαο. 

Ακνηβαία 

αλαγλψξηζε 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 2: πκκεηέρνπκε, αλαιακβάλνπκε επζύλεο 
Ζ ειεπζεξία έρεη επζύλεο 

 

Θέκα ηνπ 

καζήκαηνο 

Άζθεζε δεμηόηεηαο/ 

καζεζηαθόο ζηόρνο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

γηα ηνπο καζεηέο 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

Μέζνδνο 

 

Μάζεκα 1 

 

Θέησ ζε 

θίλδπλν κηα 

θηιία ή ζπάσ 

έλαλ θαλφλα; 

 

 

 

 

 

Ηθαλφηεηα ζηελ πνιηηηθή 

ιήςε απνθάζεσλ θαη 

ζηε δξάζε  

 

Δίκαζηε ππεχζπλνη γηα 

ηηο επηινγέο πνπ 

θάλνπκε θάζε κέξα. 

 

Οη έλλνηεο ηνπ 

δηιήκκαηνο θαη ηεο 

ππεπζπλφηεηαο. 

Οη καζεηέο 

αλαινγίδνληαη ηηο 

επηινγέο πνπ 

θάλνπλ ζε 

πεξηπηψζεηο 

δηιήκκαηνο θαη 

αηηηνινγνχλ ηηο 

επηινγέο ηνπο.  

 

 

 

Τιηθφ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο 2.1. 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 2.1 θαη 2.2. 

 

 

 

 

 

 

πδήηεζε ζε 

νινκέιεηα, 

εηζήγεζε, 

εξγαζία ζε 

νκάδεο. 

 

 

 

 

 

 

Μαζήκαηα 2 

θαη 3 

 

Ση ζα έθαλεο; 

 

 

 

 

 

 

 

Ηθαλφηεηα ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη 

αλάιεςεο δξάζεο: 

δηαρείξηζε δηιεκκάησλ. 

 

ηαλ αληηκεησπίδνπκε 

δηιήκκαηα, επηιέγνπκε 

δηαθνξεηηθά. Έηζη, 

αζθνχκε ην αλζξψπηλν 

δηθαίσκα ζηελ 

ειεπζεξία. 

Οη καζεηέο 

ζπδεηνχλ ηζηνξίεο 

κε δηιήκκαηα θαη 

κνηξάδνληαη 

πξνζσπηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο. 

 

 

 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 2.1 - 2.4. 

  

Τιηθφ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο 2.2. 

 

Πίλαθαο 

ζεκηλαξίνπ, 

καξθαδφξνη. 

 

 

Δξγαζία ζε 

νκάδεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαζήκαηα 2 

θαη 3 

 

Ση ζα έθαλεο; 

 

 

 

 

 

Ζ αλάιεςε επζχλεο 

απαηηεί δηαρείξηζε 

δηιεκκάησλ, αλαδήηεζε 

πιεξνθνξηψλ, 

ππνινγηζκφο ησλ 

ζπλεπεηψλ, θαζνξηζκφο 

πξνηεξαηνηήησλ, ιήςε 

απνθάζεσλ. 

 

Οη καζεηέο 

ζπδεηνχλ ηζηνξίεο 

κε δηιήκκαηα θαη 

κνηξάδνληαη ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο. 

 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 2.1 - 2.4. 

  

Τιηθφ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο 2.2. 

 

Πίλαθαο 

ζεκηλαξίνπ, 

καξθαδφξνη. 

Δξγαζία ζε 

νκάδεο. 

 

 

 

 

 

 

 



πκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία 

60 

Μάζεκα 4 

 

Πνηεο αμίεο 

πξέπεη λα 

κνηξαδφκαζηε; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κξίζε: ζηνραζκφο πάλσ 

ζηα θξηηήξηα θαη ηηο 

αμίεο. Ζ δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία ζηεξίδεηαη ζε 

θνηλφ ζχζηεκα αμηψλ. 

Σα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα παξέρνπλ 

έλα ζχζηεκα αμηψλ ζην 

νπνίν κπνξνχκε λα 

ζπκθσλήζνπκε. 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο 

επηιέγνπλ κειέηεο 

πεξίπησζεο κε 

δηιήκκαηα, 

εθζέηνπλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπο, 

ζπγθξίλνπλ θαη 

ζπδεηνχλ ηηο 

πξνηεξαηφηεηέο 

ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

Τιηθφ γηα 

δαζθάινπο 2.2. 

 

Πίλαθαο 

ζεκηλαξίνπ, (φπσο 

δηακνξθψζεθε ζην 

πξνεγνχκελν 

κάζεκα,) 

καξθαδφξνη.  

 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 2.5. 

Δλαιιαθηηθά, ην 

πξψην Άξζξν ηεο 

ΟΓΓΑ, ζε ραξηί ή 

δηαθάλεηα 

πξνβνιήο.  

Κνηλφο 

ζρεδηαζκφο 

πδήηεζε 

Παξνπζηάζεηο 

πδήηεζε 
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Μάζεκα 1 

Ρηζθάξσ λα ράζσ κηα θηιία ή ζπάσ έλαλ θώδηθα; 

Παληνύ αληηκεησπίδνπκε δηιήκκαηα 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

Γεμηφηεηα ζηελ πνιηηηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη δξάζεο: επηινγέο θαη 

αηηηνιφγεζε. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

Δίκαζηε ππεχζπλνη γηα ηηο επηινγέο πνπ θάλνπκε θάζε κέξα. 

Οη έλλνηεο ηνπ δηιήκκαηνο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα 

ηνπο καζεηέο 

Οη καζεηέο αλαινγίδνληαη ηηο επηινγέο πνπ θάλνπλ ζε πεξηπηψζεηο 

δηιήκκαηνο θαη αηηηνινγνχλ ηηο επηινγέο ηνπο. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

Τιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 2.1 θαη 2.2.  

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.1 θαη 2.2. 

Μέζνδνο πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, εηζήγεζε, εξγαζία ζε νκάδεο. 

Πξνζδηνξηζκόο 

δηαζέζηκνπ ρξόλνπ 

 

 

 

1. Οη καζεηέο αζρνινχληαη κε έλα δίιεκκα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.(10 ιεπηά) 

2. Οη καζεηέο εηζάγνληαη ζην εξγαιείν αλάιπζεο δηιεκκάησλ. (20 ιεπηά) 

3. Οη καζεηέο κνηξάδνληαη ηηο απνθάζεηο ηνπο γηα ην δίιεκκα ζρεηηθά κε ην 

ζρνιηθφ ηεζη. (10 ιεπηά) 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Σν κάζεκα εηζάγεη ηνπο καζεηέο ζηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αλάιεςεο επζχλεο. 

Μέζσ κηαο «δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο», εθαξκφδνπλ ην εξγαιείν ζηάζκηζεο ηεο αλάιεςεο επζπλψλ 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ έλλνηα ηνπ δηιήκκαηνο. 

Μέζσ κηαο επαγσγηθήο πξνζέγγηζεο, ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ εκπιέθεηαη άκεζα θαη ελεξγά. Μέζα ζε 

ιίγα ιεπηά, φινη νη καζεηέο ηεο ηάμεο ζπζθέπηνληαη ψζηε λα βξνπλ ιχζεηο ζε έλα δίιεκκα πνπ ηνπο 

είλαη νηθείν απφ ηε ζρνιηθή ηνπο εκπεηξία. 

Σν πξψην κάζεκα ζρεηίδεηαη κε ην βαζηθφ ζέκα – ηελ αληηκεηψπηζε δηιεκκάησλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ, 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηινγέο ηνπο. Σα επφκελα καζήκαηα 

εξεπλνχλ ην δήηεκα ηεο επίιπζεο δηιεκκάησλ θαη δελ πξνζζέηνπλ άιια δεηήκαηα. Απηή ε ελφηεηα, 

φπσο θαη νη ππφινηπεο απηνχ ηνπ ηφκνπ, αθνινπζνχλ ηε δηδαθηηθή αξρή ηεο εηο βάζνο δηαρείξηζεο ελφο 

επηκέξνπο ζέκαηνο. «Κάλε ιηγφηεξα, αιιά θάλε ηα θαιά». Ζ αηηία πνπ αθήλνπκε ηφζν πνιιά θαη 

επηιέγνπκε ηφζν ιίγα, είλαη ε πιεζψξα ησλ εκπεηξηψλ. Ο πινχηνο ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη απφ 

ηελ έληαζε ηεο καζεζηαθήο πξνζπάζεηαο θαη φρη απφ ηελ θάιπςε ηεο εθηεηακέλεο χιεο. 
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

ηάδην 1: Οη καζεηέο θξίλνπλ ηηο επηινγέο ηνπο ζε θαζεκεξηλέο ζπλζήθεο 

Τιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 2.1 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη ηελ έλαξμε λέαο ελφηεηαο θαη δηεγείηαη ηελ παξαθάησ ηζηνξία, σο 

εηζαγσγή. 

Φαληαζηείηε πσο γξάθεηε ηεζη ζηελ ηζηνξία. Παξ’ φιν πνπ είζηε έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο καζεηέο 

ζηελ ηζηνξία, ην ηεζη ζαο δπζθνιεχεη. 

Ο θίινο ζαο, απφ ην πίζσ ζξαλίν, ζαο ςηζπξίδεη θαη δεηάεη λα δεη ηελ θφιια ζαο. Γλσξίδεηε πσο θάηη 

ηέηνην απαγνξεχεηαη θαη πσο αλ ζαο πηάζνπλ, ζα ηηκσξεζείηε θαη νη δχν. 

Ση ζα θάλαηε; Θα ξηζθάξαηε ηε θηιία ζαο ή ζα παξαβαίλαηε ηνλ θαλφλα; 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζεκεηψλεη ζηνλ πίλαθα ηε δηιεκκαηηθή εξψηεζε –ην ζέκα ηνπ καζήκαηνο. 

Αλαθέξεη ζηνπο καζεηέο πσο ε απάληεζε ζα πξέπεη λα είλαη λαη ή φρη, δελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή ή 

ελδηάκεζε απάληεζε. Οη καζεηέο δελ επηηξέπεηαη λα ζπλεξγαζηνχλ ζ’ απηή ηε θάζε. ηε ζπλέρεηα, ν 

εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ζεθψζνπλ ρέξηα, νη καζεηέο ςεθίδνπλ θαη ν εθπαηδεπηηθφο 

ζεκεηψλεη ην απνηέιεζκα ζηνλ πίλαθα. 

Μεηά ην απνηέιεζκα, αλνίγεη ε ζπδήηεζε. Οη καζεηέο αηηηνινγνχλ ηελ απφθαζή ηνπο θαη κεηά απφ κεξηθά 

ιεπηά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζπλνςίδεη ηα θχξηα ζεκεία ζηνλ πίλαθα. Πεξηκέλνπκε επηρεηξήκαηα ζαλ ηα 

επφκελα: 

Θα ξηζθάξαηε κηα θηιία ή ζα παξαβαίλαηε έλαλ θαλόλα; 

Ναη (αξηζκνο ςήθσλ: ρ) 

Οη θαινί θίινη πάληνηε αιιεινυπνζηεξίδνληαη 

Κάπνηα κέξα ζα ρξεηαζηψ θη εγψ ηε βνήζεηα ησλ 

θίισλ κνπ 

Υξεηαδφκαζηε ν έλαο ηε βνήζεηα ηνπ άιινπ. Αλ 

δελ ελδηαθεξφκαζηαλ γηα ηνλ άιινλ, ν θφζκνο ζα 

ήηαλ ερζξηθφο θαη παγσκέλνο. 

... 

 

Όρη (αξηζκόο ςήθσλ: ς) 

Ζ αληηγξαθή είλαη άδηθε γηα απηνχο πνπ 

αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο. 

Αλ ηνλ αθήζσ λα αληηγξάςεη, θηλδπλεχσ λα 

ηηκσξεζψ θη εγψ. Οη θίινη δελ ζα έπξεπε λα 

έρνπλ ηέηνηεο απαηηήζεηο απφ ηνπο θίινπο ηνπο. 

Σν ξίζθν εμαξηάηαη απφ ηνλ θίιν. Αλ ν θίινο είλαη 

θαιφο, ζα ηνπ κηιήζσ θαη ζα ζεβαζηεί ηελ 

απφθαζή κνπ. 

... 

ηάδην 2: Δηζαγσγή ζην εξγαιείν αλάιπζεο δηιεκκάησλ 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.1 θαη 2.2 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη θπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο 2.1 θαη 2.2 θαη εηζεγείηαη, γηα ιίγα ιεπηά, ηελ 

έλλνηα ηνπ δηιήκκαηνο (θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.1). Σα επηρεηξήκαηα πνπ έρνπλ εθθξάζεη νη καζεηέο, 

παξνπζηάδνπλ έλα δίιεκκα πηζηφηεηαο: είηε παξακέλσ αθνζησκέλνο ζηνπο θίινπο κνπ, φηαλ δεηνχλ ηε 

βνήζεηά κνπ, είηε αθνινπζψ ηνπο θαλφλεο επεηδή εγγπψληαη ίζεο επθαηξίεο ζην ηεζη ηεο ηζηνξίαο. Σα 

επηρεηξήκαηα πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη νη καζεηέο – θαη είλαη αλακελφκελν λα παξνπζηάζνπλ – 

αλαθέξνληαη ζε αμίεο: ην πψο θαηαλνψ ηε θηιία, ηελ αθνζίσζε, ηελ επηζπκία κνπ λα βνεζψ ηνπο άιινπο, 

ηε λνκηκνθξνζχλε. 

ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, αληηκεησπίδσ κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία θαινχκαη λα παξαβηάζσ έλαλ 

απφ ηνπο δεζκνχο ηεο πηζηφηεηαο θαη ηηο αμίεο πνπ ηε ζηεξίδνπλ – είηε λα ξηζθάξσ λα ράζσ κηα θηιία θαη 
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λα βάισ ζε ακθηζβήηεζε ηε θήκε κνπ, είηε λα δηαθηλδπλεχζσ κηα ηηκσξία θαη λα έρσ πξνβιήκαηα 

ζπλείδεζεο, δηφηη παξάβεθα έλαλ θαλφλα ηνλ νπνίν ζηεξίδσ ζηελ πξάμε. Οη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο 

κπνξεί θάπνηνο λα απνθαζίζεη ην κε ρείξνλ, δειαδή θαιείηαη λα επηιέμεη ηη λα θάλεη ιάζνο, παξά πψο λα 

ηα θάλεη φια ζσζηά, νλνκάδνληαη δηιήκκαηα. Σν παξάδεηγκα απηφ είλαη ηππηθφ γηα πνιιά δηιήκκαηα: 

– Γελ ππάξρεη ζπκβηβαζηηθή πξφηαζε. Πξέπεη λα νξίζεηο πξνηεξαηφηεηεο. 

– Γελ ππάξρεη ρξφλνο, πξέπεη λα απνθαζίζεηο άκεζα, είλαη δχζθνιν λα ζθεθηείο πξνζεθηηθά ηελ 

επηινγή ζνπ.  

– Γε κπνξείο λα αιιάμεηο γλψκε αξγφηεξα, νη επηπηψζεηο ηεο απφθαζεο είλαη κε αλαζηξέςηκεο. 

– Αλαιακβάλεηο επζχλε – ν εαπηφο ζνπ θαη νη άιινη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο. 

ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, φπσο θαη ζηελ πνιηηηθή ιήςε απνθάζεσλ, αληηκεησπίδνπκε δηαξθψο 

δηιήκκαηα. Δίλαη δχζθνιν λα ηα δηαρεηξηζηνχκε, ηφζν γηαηί ζπρλά είλαη πνιχπινθα, φζν θαη δηφηη 

θαινχκαζηε λα δξάζνπκε ππφ έιιεηςε ρξφλνπ. 

κσο, ε επίιπζε δηιεκκάησλ θαη ν αλαζηνραζκφο ηεο ππεπζπλφηεηάο καο, ζε θάπνην βαζκφ, είλαη 

δεμηφηεηα ζηελ νπνία κπνξεί θάπνηνο λα εθπαηδεπηεί. Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη ζε αξγή θίλεζε. Γηαζέηνπκε 

έλαλ αξηζκφ καζεκάησλ ζηελ ελαζρφιεζε κε δηιήκκαηα πνπ πξέπεη λα ηα ζπζρεηίδνπκε άκεζα κε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. 

Σν θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.2 καο βνεζά λα αζρνιεζνχκε κε δηιήκκαηα. Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ 

λα εθαξκφζνπλ ην εξγαιείν ζην δήηεκα ηνπ ζρνιηθνχ ηεζη. Οη καζεηέο έρνπλ 5 έσο 10 ιεπηά ζηε 

δηάζεζή ηνπο γηα λα επηιέμνπλ κία απφ ηηο ηξεηο εξσηήζεηο πνπ πηζηεχνπλ πσο είλαη ζρεηηθέο θαη 

ρξήζηκεο, θαη λα ηηο κειεηήζνπλ. Πξέπεη λα πάξνπλ απφθαζε θαη λα αλαθνηλψζνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπο ζηελ νινκέιεηα πνπ έπεηαη. Δξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ 

καζεηψλ. 

ηάδην 3: Οη καζεηέο αλαθνηλώλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο γηα ην δίιεκκα ηνπ ηεζη 

ηελ νινκέιεηα, νη εθπξφζσπνη ησλ νκάδσλ αλαθνηλψλνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο νκάδαο ηνπο θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζ’ απηέο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνεδξεχεη ζηελ νινκέιεηα θαη δίλεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην πνηα εξψηεζε θαη ηη θξηηήξηα επέιεμαλ νη καζεηέο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο νινθιεξψλεη ην κάζεκα κε ζρφιην γηα ηηο θνηλέο ή δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ. Αλαινγηδφκελνη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ θαζνδήγεζαλ ηελ απφθαζή ηνπο, νη καζεηέο, 

αλαιακβάλνπλ επζχλεο. 
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Μαζήκαηα 2 θαη 3 

Δζύ ηη ζα έθαλεο; 

Αλαιακβάλνπκε ηελ επζύλε ησλ απνθάζεώλ καο 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

Γεμηφηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη αλάιεςε δξάζεο: δηαρείξηζε 

δηιεκκάησλ. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

 

 

 

ηε δηαρείξηζε ησλ δηιεκκάησλ θάλνπκε δηαθνξεηηθέο επηινγέο 

αζθψληαο ην αλζξψπηλν δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία. 

Ζ αλάιεςε επζχλεο ζρεηίδεηαη κε ηε δηαρείξηζε δηιεκκάησλ – ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ, κειέηε ησλ επηπηψζεσλ, νξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ, ιήςε 

απνθάζεσλ. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα 

ηνπο καζεηέο 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ κειέηεο πεξίπησζεο κε δηιήκκαηα θαη ηηο 

ζπζρεηίδνπλ κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.1 - 2.4. 

Τιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 2.2. 

Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ, καξθαδφξνη. 

Μέζνδνο Δξγαζία ζε νκάδεο. 

Πξνζδηνξηζκόο 

δηαζέζηκνπ ρξόλνπ 

 

 

1. Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ελφηεηαο.  

(10 ιεπηά) 

2. Βαζηθή δξαζηεξηφηεηα: νη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ηα δηιήκκαηα. (70 

ιεπηά) 
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Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

ηηο εθθνζκηθεπκέλεο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο, ε αλάιεςε επζπλψλ έρεη θνλζηξνπθηηβηζηηθή δηάζηαζε: 

ζα πξέπεη λα αλαθαιχςνπκε ηξφπνπο αλάιεςεο επζχλεο ζε δεδνκέλεο πεξηζηάζεηο. Ζ αλάιεςε 

επζπλψλ ζε δηιεκκαηηθέο θαηαζηάζεηο θα κάιηζηα κε πίεζε ρξφλνπ είλαη δχζθνιε, αιιά απνηειεί κηα 

ηθαλφηεηα πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ηελ αλαπηχμεη. 

Απηφο είλαη ν ζθνπφο ηεο παξνχζεο ελφηεηαο. Οη καζεηέο κνηξάδνληαη θαη ζπδεηνχλ ηα πξνβιήκαηα 

θαη ηηο επηινγέο πξνηεξαηνηήησλ, ιακβάλνληαο απνθάζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα ζε δεδνκέλεο 

δηιεκκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Αζρνινχληαη κε ηέζζεξεηο ηζηνξίεο πνπ πεξηέρνπλ δηιήκκαηα, δηαθνξεηηθέο 

σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο (βι. θαη θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.3): αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε γηα 

θάηη πνπ ζα έπξεπε λα έρεη θξνληίζεη θάπνηνο άιινο, ζχγθξνπζε πηζηφηεηαο πξνο έλαλ δάζθαιν θαη 

έλαλ θίιν, ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηελ αθνζίσζε ζ’ έλαλ θίιν θαη ηελ ππνρξέσζε ππαθνήο ζηνλ λφκν, 

απφθαζε γηα ηελ ελίζρπζε ή απφξξηςε ελφο πξνγξάκκαηνο γηα ην νπνίν έρνπλ ειιηπή πιεξνθφξεζε. 

Οη καζεηέο πξνεηνηκάδνπλ παξνπζίαζε ησλ επηινγψλ ηνπο, ζηελ νπνία πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηνπο 

ιφγνπο ησλ απνθάζεψλ ηνπο (βι. θαη θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.4). Δπηθνπξηθά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

έρεη πξνεηνηκάζεη πίλαθα βαζηζκέλν ζην θχιιν εξγαζίαο ζρεδηαζκέλν ζην πξφηππν ηνπ πιηθνχ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο 2.2). 

Χο επέθηαζε, δίλνληαη δξαζηεξηφηεηεο κε ηε κνξθή εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, πνπ βνεζνχλ ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ (βι. παξαθάησ 

ζηάδην 3). 

 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

1. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο παξνπζηάδεη ηε βαζηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο ελόηεηαο 

θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα βνεζήζεη ζηελ αλάιπζε κεζφδσλ επίιπζεο δηιεκκάησλ θαη ησλ 

θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γη’ απηφ ηνλ ζθνπφ. ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, θαινχκαζηε λα 

απνθαζίζνπκε ζε δεπηεξφιεπηα θαη αλ δε κπνξνχκε λα δηνξζψζνπκε ηηο απνθάζεηο καο, κπνξεί 

αξγφηεξα λα κεηαληψζνπκε. ηελ πνιηηηθή, ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ αληηκεησπίδεη επίζεο 

δηιήκκαηα, κε αληηθξνπφκελνπο ζηφρνπο. 

’ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, νη καζεηέο κειεηνχλ ηελ πνιχπινθε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε αξγή 

θίλεζε, θαη πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηελ επζχλε πνπ αλαιακβάλνπλ φηαλ αληηκεησπίδνπλ έλα δίιεκκα κε 

ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν. 

Καηαγξάθνπλ ηηο απνθάζεηο θαη ηελ αηηηνινγία ηνπο ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.4. Αλ δελ θηάζνπλ 

ζε ζπκθσλία γηα κηα ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ζηελ νκάδα ηνπο, θαηαγξάθνπλ θαη παξνπζηάδνπλ θαη ηηο 

δχν απφςεηο. 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ έσο έμη αηφκσλ. Οξίδνπλ πξφεδξν, γξακκαηέα θαη 

εθπξφζσπν. πδεηνχλ θαη ηα ηέζζεξα δηιήκκαηα ηνπ θπιιαδίνπ γηα ηνπο καζεηέο 2.3, επηιέγνληαο 

θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο θαη ηα θξηηήξηα ηνπ εξγαιείνπ ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.2. Οη καζεηέο 

είλαη ειεχζεξνη λα ζπδεηήζνπλ θαη άιια δηιήκκαηα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία ή απφ ηελ 

πνιηηηθή. 

2. Βαζηθή δξαζηεξηόηεηα: νη καζεηέο ζπδεηνύλ ηα δηιήκκαηα 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο. Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εξγαζία ηνπο, ηα δηαιείκκαηα, ηελ εξγαζία γηα 

ην ζπίηη, ηελ αλαδήηεζε πιηθνχ, θ.ιπ. 
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3. Ο ξόινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξαθνινπζεί ηελ εξγαζία ησλ καζεηψλ. Ζ δξαζηεξηφηεηά ηνπο πξνζθέξεη ηελ 

επθαηξία ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα αμηνινγήζεη ην επίπεδν ηεο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ – ζπλεξγαηηθφηεηα 

θαη νκαδηθή εξγαζία, δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, θαηαλφεζε ησλ δηιεκκάησλ, επίπεδν αληίδξαζεο, αλάιπζεο 

θαη θξηηηθήο ζε πνιηηηθά ζέκαηα. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δελ ηνπο βνεζά, αλ δελ ην δεηήζνπλ. ’ απηή ηελ πεξίπησζε, ν εθπαηδεπηηθφο δελ δίλεη 

ιχζεηο, βνεζά φκσο ηνπο καζεηέο λα βξνπλ κηα θαηάιιειε πξνζέγγηζε. 

Πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο 4: 

– Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνεηνηκάδεη έμη δηαγξάκκαηα παξνπζίαζεο (βι. πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 2.2). 

Καζέλα απφ απηά, δεκηνπξγείηαη ζε ρσξηζηφ ραξηί ζεκηλαξίνπ. ε ηέζζεξα απφ απηά, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ηνλ ηίηιν ηεο δηιεκκαηηθήο ηζηνξίαο θαη ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο. 

– Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξαηεξεί ηνπο καζεηέο θαη ηνπο ξσηάεη γηα ηελ πνξεία ηνπο. Αλ βξίζθνπλ πνιιέο 

δπζθνιίεο ή αλ έρνπλ θηάζεη ζηα φξηά ηνπο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αζρνιεζεί κε ην 

πξφβιεκα ζηε θάζε ηεο ζπδήηεζεο (κάζεκα 4, ζηάδην 3). 
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Μάζεκα 4 

Πνηεο αμίεο νθείινπκε λα κνηξαδόκαζηε; 
Αλαιακβάλνπκε επζύλεο ζε κηα θνηλσλία βαζηζκέλε ζηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα 
 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ Κξίζε: πξνβιεκαηηζκφο πεξί ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ αμηψλ. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

 

 

 

Μηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία ζηεξίδεηαη ζε έλα θνηλά απνδεθηφ ζχζηεκα 

αμηψλ. 

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα παξέρνπλ έλα ζχζηεκα αμηψλ ζην νπνίν 

κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα 

ηνπο καζεηέο 

Οη καζεηέο επηιέγνπλ ηζηνξίεο κε δηιήκκαηα, εθζέηνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο, 

ζπγθξίλνπλ θαη ζπδεηνχλ ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

 

 

 

 

Τιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 2.2. 

Υαξηί ζεκηλαξίνπ (έηνηκν απφ ην πξνεγνχκελν κάζεκα), καξθαδφξνη. 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.5 ή  ελαιιαθηηθά, ην Άξζξν 1 ηεο 

Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ ζε ραξηί ή 

δηαθάλεηα. 

Μέζνδνο Απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφο ζπδήηεζεο, παξνπζηάζεηο, ζπδήηεζε. 

Πξνζδηνξηζκόο 

δηαζέζηκνπ ρξόλνπ 

 

 

 

1. Απφθαζε γηα απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφ ζπδήηεζεο. (10 ιεπηά) 

2.  Παξνπζηάζεηο θαη ζπδήηεζε. (15 ιεπηά) 

3. Αλαζηνραζκφο ζηελ ελφηεηα. (15 ιεπηά) 
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Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Ζ θεληξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ελφηεηαο, έδσζε ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα παξάγνπλ αξθεηφ πιηθφ, 

πεξηζζφηεξν απφ φζν είλαη δπλαηφλ λα ζπδεηεζεί δηεμνδηθά ζε έλα κάζεκα. Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη 

επηινγή κε ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, θαζψο ην πξφβιεκα θαη ε ππεπζπλφηεηα αλήθεη ηφζν ζ’ 

απηνχο φζν θαη ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ. ζν ηαρχηεξα παξζεί ε απφθαζε, ηφζν πεξηζζφηεξνο ρξφλνο 

ζα εμνηθνλνκεζεί γηα ηε ζπλέρεηα. 

Αλ φκσο νη καζεηέο ακθηζβεηήζνπλ ηελ αλάγθε επηινγήο κέξνπο ηεο δνπιεηάο ηνπο γηα ηε ζπδήηεζε 

πνπ έπεηαη, ζα πξέπεη λα αζρνιεζνχκε κε απηφ πξηλ απφ ν,ηηδήπνηε άιιν. Δίλαη απαξαίηεην γηα ηνπο 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ, θαη παξάιιεια λα μεπεξάζνπλ ηελ πηζαλή απνγνήηεπζή ηνπο, φηη ζα κάζνπλ 

πεξηζζφηεξα πξάγκαηα αλ επηιέμνπλ ηκήκαηα ηεο δνπιεηάο ηνπο θαη ηα ζπδεηήζνπλ ζε βάζνο, παξά αλ 

απιά αθνχζνπλ ζχληνκεο αλαθνηλψζεηο απφ φια φζα ζπδεηήζεθαλ ζηηο νκάδεο. Άξα, ζ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε, ε ηάμε ζα πξέπεη λα βξεη ιχζε ζε έλα δίιεκκα, θαηά θάπνην ηξφπν ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο, δειαδή ζε ιίγν ρξφλν θαη κε δεδνκέλν πσο ε πξνζνρή ηνπ θνηλνχ δελ θξαηάεη γηα πνιχ. 

Δδψ είλαη απαξαίηεηε ε ηήξεζε ησλ νξίσλ θαη ηεο αηδέληαο, θαζψο θαη ε άζθεζε δχλακεο (πην 

αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο, βι. ελφηεηα 9). 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή επθαηξία κάζεζεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο – γηα ηε δηδαζθαιία 

ζην πλεχκα ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. ζν λσξίηεξα νη καζεηέο 

απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ζε πνηα δεηήκαηα λα εζηηάζνπλ, ηφζν ην θαιχηεξν, θηάλεη λα 

κελ αηζζαλζεί θάπνηνο φηη έρεη παξαθακθζεί (απνξξηθζεί). Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα βξνπλ ηελ 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ζηελ ηζφηεηα ζπκκεηνρήο. ην ηέινο, ζα απνθαζίζεη ε 

πιεηνςεθία (γηα ην πξφβιεκα ησλ κεηνςεθηψλ πνπ πιεηνςεθνχλ, βι. ελφηεηα 8). 

ην ζηάδην ηεο ηειηθήο ζπδήηεζεο, ζπληζηνχκε λα εζηηάζεηε ζην έλα απφ ηα δπν βαζηθά δεηήκαηα πνπ 

είλαη πάληνηε ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε επζπλψλ ζηηο αλνηθηέο θνηλσλίεο: ηα δηιήκκαηα ηεο 

πνιππινθφηεηαο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο (βι. πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 2.3, πξφηππα εηζεγήζεσλ 2 θαη 

3.) 

Σν δίιεκκα ηεο πνιππινθόηεηαο αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο πσο ε αλάιεςε ππεπζπλφηεηαο είλαη 

δχζθνιν θαζήθνλ θαη πσο φζν πεξηζζφηεξν πνιχπινθα γίλνληαη ηα θνηλσληθά καο ζπζηήκαηα, ηφζν 

απμάλνπλ νη δπζθνιίεο. Αλ νη καζεηέο αλαθεξζνχλ ζ’ απηή ηελ εκπεηξία, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη 

λα ην επηιέμεη σο ζέκα ζπδήηεζεο. Πηζαλφηαηα νη καζεηέο ρξεηάδνληαη ελζάξξπλζε, ψζηε λα 

απνδερζνχλ ηνλ θίλδπλν λα θάλνπλ ιάζνο, παξά λα πξνζπαζήζνπλ λα απνθχγνπλ ηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

Σν δίιεκκα ηεο ζηαζεξόηεηαο αλαθέξεηαη ζηελ εκπεηξία πσο φηαλ ιακβάλνπκε απνθάζεηο είκαζηε 

απνθιεηζηηθά κφλνη καο θαη δε κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε δεδνκέλε απφ φινπο ηελ ηήξεζε ησλ ίδησλ 

βαζηθψλ αμηψλ. ε πνην βαζκφ κηα ηέηνηα ζπκθσλία είλαη απαξαίηεηε θαη κε πνηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα 

ηελ εμαζθαιίζνπκε; Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πξνζθέξνπλ έλα ζχζηεκα αμηψλ πνπ δηέπεηαη απφ ηελ 

αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, αξρή απνδεθηή απφ φια ηα βαζηθά ζξεζθεχκαηα. 

Απηφ θαζηζηά ηελ ελφηεηα απηή ζεκαληηθή ζηελ εθπαίδεπζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Πξνεηνηκαζία 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο, πξηλ ην κάζεκα, έρεη θξεκάζεη ζηελ ηάμε ηνπο πίλαθεο παξνπζίαζεο. 

ηάδην 1: Απόθαζε θνηλνύ ζρεδηαζκνύ 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνεδξεχεη ζην πξψην ζηάδην ηνπ καζήκαηνο. Πιεζηάδεη θάζε έλαλ απφ ηνπο 

ηέζζεξεηο πίλαθεο κε ηηο δηιεκκαηηθέο ηζηνξίεο θαη αλαθέξεηαη ζηηο δχν ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο. Οη 
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καζεηέο ςεθίδνπλ δη’ αλαηάζεσο ηεο ρεηξφο κία απφ απηέο, θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζεκεηψλεη ην 

απνηέιεζκα ζηνλ θάζε πίλαθα.  

Οη νκάδεο πνπ έρνπλ ζπδεηήζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, ελεκεξψλνπλ ελ ζπληνκία γηα ην δήηεκα 

θαη παξνπζηάδνπλ ηελ απφθαζε ησλ καζεηψλ. Κξεκνχλ ηνπο επηπιένλ πίλαθεο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δηεπθξηλίδεη πσο νη καζεηέο δελ ζα έρνπλ αξθεηφ ρξφλν ψζηε λα ζπδεηήζνπλ φιεο ηηο 

απνθάζεηο ηνπο ζηηο ιεπηνκέξεηέο ηνπο, θαη γη’ απηφ ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπλ ζεθψλνληαο ηα ρέξηα. Αλ 

νη καζεηέο ζπκθσλήζνπλ, δελ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ ζπδήηεζε γηα ην ζέκα. 

Αλ νη καζεηέο έρνπλ δπζθνιία λα επηιέμνπλ ηα δεηήκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

πξνηείλεη έλα ε δχν θξηηήξηα πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ απφθαζε, φπσο: 

– πδήηεζε γηα έλα δήηεκα πνπ νη ίδηνη ζεψξεζαλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ. 

– Μηα νκφθσλε απφθαζε – νη καζεηέο έρνπλ θνηλέο αμίεο ή πξνηεξαηφηεηεο; 

– Μηα ακθηιεγφκελε απφθαζε – νη καζεηέο ζπκθσλνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αμίεο ή πξνηεξαηφηεηεο; 

– Κάηη πνπ πξνηηκνχλ νη καζεηέο απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία. 

Σα θξηηήξηα ζρεηίδνληαη κε ηηο επηινγέο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηνπο πίλαθεο. 

ηάδην 2: Παξνπζηάζεηο θαη ζπδήηεζε 

Οη εθπξφζσπνη θάζε νκάδαο εμεγνχλ ηα αίηηα ηεο απφθαζεο ηεο νκάδαο. Παξάιιεια, θάπνηα κέιε ηεο 

νκάδαο πξνζζέηνπλ ζχληνκεο ζεκεηψζεηο ζηνλ πίλαθα. 

Οη καζεηέο, κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ , ζπγθξίλνπλ ηα θξηηήξηα θαη ζπδεηνχλ γηα ηηο 

επηινγέο ηνπο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνεδξεχεη ζηε ζπδήηεζε. 

Σν απνηέιεζκα ηεο ζπδήηεζεο δε κπνξεί λα πξνβιεθζεί. Οη καζεηέο είλαη δπλαηφλ λα ζπκθσλήζνπλ ή 

λα δηαθσλήζνπλ ζρεηηθά κε ηηο αξρέο αλάιεςεο επζχλεο ζε δεδνκέλε πεξίζηαζε. Σν έλα ηξίην ηνπ 

πίλαθα, ζην ηέινο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζπδήηεζεο. 

ηάδην 3: Αλαζηνραζκόο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη έλα απφ ηα επφκελα δεηήκαηα ζηα νπνία έρεη θαηαιήμεη παξαηεξψληαο ηνπο 

καζεηέο ηελ ψξα πνπ ζπλεξγάδνληαλ, θαη ζπδεηψληαο καδί ηνπο. Γε ζπληζηάηαη λα απνθαζίζνπλ γηα ην 

δήηεκα ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο απφ θνηλνχ, γηαηί ηφηε ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα έπξεπε λα εμεγήζεη 

ηηο πηζαλέο επηινγέο, πξάγκα πνπ ζα ρξεηαδφηαλ πνιχ ρξφλν. 

1
ε
 επηινγή: Σν δίιεκκα ηεο πνιππινθόηεηαο:  

Οη καζεηέο ζπδεηνύλ γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αλάιεςε επζύλεο 

 

Ζ ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα μεθηλά κε έλαλ γχξν αλαηξνθνδφηεζεο. Ση πήγε θαιά; Ση καο δπζθφιεςε; 

Ίζσο πεξηκέλνπκε φηη νη καζεηέο ζα αλαθέξνπλ πσο κ’ απηφ ηνλ ηξφπν, ε αλάιεςε επζχλεο είλαη 

δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα. Δίλαη ζπρλά αλέθηθην λα απαηηνχκε λα θαηαλννχκε ηηο επηπηψζεηο ησλ πξάμεψλ 

καο – λα ιακβάλνπκε ππφςε ην απνηέιεζκα - respice finem. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο απαληά πσο ην επηρείξεκα είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλν – πνηεο είλαη φκσο νη 

ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο; Να πάςνπκε λα ιακβάλνπκε απνθάζεηο θαη λα αλαιακβάλνπκε επζχλεο; Ή 

πξψηα λα επηκέλνπκε λα έρνπκε πιήξε πιεξνθφξεζε; 

Φπζηθά, ε δσή ζπλερίδεηαη θαη ζα πξέπεη λα δηαθηλδπλεχζνπκε λα πάξνπκε ιάζνο απνθάζεηο. Απηφ φκσο 

πνπ θάλεη ηε δηαθνξά είλαη λα έρνπκε ηε ζπλαίζζεζε ηνπ θηλδχλνπ λα θάλνπκε ιάζνο θαη ηεο πξφθιεζεο 

πνπ δεκηνπξγεί ε πνιππινθφηεηα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο (βι. θαη πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 2.3, 

πξφηππν εηζήγεζεο 2). Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν είλαη ζεκαληηθή ε εθπαίδεπζε θαη ε εμάζθεζε 

φπσο γίλεηαη ζ’ απηή ηελ ελφηεηα. 
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2
ε
 επηινγή: Σν δίιεκκα ηεο ζηαζεξόηεηαο: 

Οη καζεηέο ζπδεηνύλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο ππό ην θσο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεηαη ζηηο αμίεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηηο νπνίεο νη καζεηέο ζπκθψλεζαλ ή 

δηαθψλεζαλ ζηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζε θαη ζέηεη ηελ επφκελε εξψηεζε: 

→ Πνηεο αμίεο κνηξαδφκαζηε; 

Απηφ είλαη ην ζέκα ηνπ καζήκαηνο: ν/ε εθπαηδεπηηθφο ην ζεκεηψλεη σο ηίηιν, πάλσ απφ ηνπο πίλαθεο κε 

ηα δηιήκκαηα, ζηνλ πίλαθα. Αιιηψο, ηνλ γξάθεη ζε έλα ραξηί κεγέζνπο Α3 θαη ηνλ ηνπνζεηεί ζηνλ ηνίρν, 

πάλσ απφ ηνπο πίλαθεο. 

Οη καζεηέο επαλειέγρνπλ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο ζηνπο πίλαθέο ηνπο. 

Με απηφ ηνλ αλαζηνραζκφ, νδεγνχκαζηε ζε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο: 

→ Γηα πνηεο αμίεο δηαθσλνχκε; Αιιειναλαηξνχληαη; 

→ ε πνηεο αμίεο ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπκε; 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ηε ζπνπδαηφηεηα απηήο ηεο εξψηεζεο: θαζέλαο καο εμαξηάηαη απφ ηνπο άιινπο, 

ψζηε ε αλάιεςε επζχλεο λα βξίζθεηαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Πνηεο κπνξεί λα είλαη νη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο; 

Οη καζεηέο ζα αληηιεθζνχλ ή ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο δελ ππάξρνπλ θνηλά απνδεθηέο ζξεζθείεο ή 

θηινζνθηθή εζηθή θαη πσο θαλείο δελ ζα απνδερζεί έλα ζχζηεκα αμηψλ δηα ηεο βίαο. Ζ κφλε πεγή πνπ 

παξέρεη έλα ζχζηεκα θαλφλσλ ή αμηψλ ζηηο νπνίεο φινη κπνξνχκε λα ζπκθσλήζνπκε, είλαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Ο εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεηαη ζην 1
ν
 Άξζξν ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ (10 Γεθεκβξίνπ 1948): 

«'ινη νη άλζξσπνη γελληνχληαη ειεχζεξνη θαη ίζνη ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα δηθαηψκαηα. Δίλαη 

πξνηθηζκέλνη κε ινγηθή θαη ζπλείδεζε, θαη νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κεηαμχ ηνπο κε πλεχκα 

αδειθνζχλε». 

(ην πιήξεο θείκελν βξίζθεηαη ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.5) 

Οη καζεηέο αλαδεηνχλ ην Άξζξν ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.5, ή ην παξνπζηάδεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

ζηελ ηάμε. Σν άξζξν απφ κφλν ηνπ πξνζθέξεη πνιιά δεηήκαηα γηα ζπδήηεζε: 

– Γελληφκαζηε κε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Δίλαη αλαθαίξεηα, θαλείο δε κπνξεί λα καο ηα πάξεη. 

– Δίκαζηε ειεχζεξνη. 

– Δίκαζηε ίζνη. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη κφιηο δείμεη ηνλ ηξφπν αλάγλσζεο ελφο ηέηνηνπ άξζξνπ –αξγά, ιέμε πξνο ιέμε. Οη 

καζεηέο ζπλερίδνπλ: 

– Έρνπκε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα: νθείινπκε λα ζπκπεξηθεξφκαζηε ν έλαο ζηνλ άιινλ κε ζεβαζκφ. 

– Έρνπκε ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα 

– Δίκαζηε «πξνηθηζκέλνη κε ινγηθή». Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ζθεπηφκαζηε απφ κφλνη καο. 

– Δίκαζηε «πξνηθηζκέλνη κε ζπλείδεζε». Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα αλαιακβάλνπκε επζχλεο. 

– «Οθείινπκε λα ζπκπεξηθεξφκαζηε κεηαμχ καο κε πλεχκα αδειθνζχλεο». Οθείινπκε λα 

αλαιακβάλνπκε επζχλεο ν έλαο γηα ηνλ άιιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ εμαξηψληαη απφ 

ηε βνήζεηα ησλ άιισλ. 
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Ο/ε εθπαηδεπηηθφο επηζεκαίλεη πσο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δελ έρνπλ κφλν θάζεηε δηάζηαζε – ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ζηνλ πνιίηε – αιιά θαη νξηδφληηα δηάζηαζε – ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ σο κειψλ ηεο θνηλσλίαο. ε κηα θνηλσλία βαζηζκέλε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πνπ καο 

πξνζθέξεη έλα ζχζηεκα βαζηθψλ αξρψλ ζηηο νπνίεο νθείινπκε λα ζπκθσλήζνπκε, κπνξνχκε λα 

επηηξέςνπκε ζηνλ εαπηφ καο κεγάιε ειεπζεξία θαη πινπξαιηζκφ.  

Γπλαηόηεηεο γηα πην εκπεξηζηαησκέλε κειέηε 

Καη νη δχν δπλαηφηεηεο ηνπ ζηαδίνπ αλαζηνραζκνχ αμίδεη λα ζπδεηεζνχλ. Σν δεχηεξν βαζηθφ δήηεκα είλαη 

δπλαηφλ λα ζπδεηεζεί ζε κηα επέθηαζε ηεο παξνχζεο ελφηεηαο. 

Ζ πξννπηηθή ηεο ππεπζπλφηεηαο κπνξεί λα ζπλδεζεί θπξηνιεθηηθά κε θάζε κία απφ ηηο άιιεο ελφηεηεο 

απηνχ ηνπ ηφκνπ. Βι. ζρεηηθφ πίλαθα ζηελ αξρή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ.  
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Τιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο 2.1 

Οδεγίεο ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ αλάιπζεο δηιεκκάησλ 

(θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.2): παξνπζίαζε ελόο πξνηύπνπ 

ηηο νδεγίεο πξνηείλνπκε ζηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ θάπνηεο εξσηήζεηο θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ κε 

πξνζνρή. Καηά ζπλέπεηα, ην κνληέιν αζρνιείηαη κε κεξηθέο επηιεγκέλεο εξσηήζεηο, αιιά ν αλαγλψζηεο 

κπνξεί λα θάλεη δηαθνξεηηθέο επηινγέο, ή λα απαληήζεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. ’ απηή ηελ παξνπζίαζε, 

ζεκαζία έρεη ε κέζνδνο παξά ε πνξεία ζθέςεο. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν, δελ πξνηείλεηαη θάπνηα απφθαζε. 

Τπνζεηηθή ηζηνξία αξ. 4: Πνηεο κπαλάλεο λα αγνξάζσ; (θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.3) 

1. πγθέληξσζε πιεξνθνξίεο. 

Πνηνη ζπκκεηέρνπλ; 

Ση ζέινπλ; (Πνηεο είλαη νη αλάγθεο, ν ζθνπφο, ηα ζπκθέξνληά ηνπο;) 

Πνηνη ζπκκεηέρνπλ; θνπνί, ζπκθέξνληα 

Δγψ σο πειάηεο 

 

Να αγνξάζσ θζελφ θαγεηφ. 

Να αγνξάζσ θαγεηφ θαιήο πνηφηεηαο. 

νππεξκάξθεη 

 

Να πξνζειθχζεη πειάηεο.  

Να απνθηήζεη θέξδνο. 

Γίθαην εκπφξην (Fair Trade) Δλίζρπζε κηθξνπαξαγσγψλ κπαλάλαο. 

Παξαγσγνί κπαλάλαο 

 

 

Να έρνπλ έζνδα, λα ζξέςνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Να πνπιήζνπλ 

θαιά πξντφληα. 

Να απμήζνπλ ηελ παξαγσγή. 

Πνην είλαη ην πξφβιεκα/δίιεκκα; 

Να αγνξάζσ ηηο θζελέο κπαλάλεο; Να αγνξάζσ ηηο αθξηβφηεξεο κπαλάλεο; 

Αλ αγνξάζσ ηηο θζελέο κπαλάλεο ζα 

εμνηθνλνκήζσ ρξήκαηα γηα άιινπο ζθνπνχο. 

Αλ δελ βνεζήζσ αλζξψπνπο ζε αλάγθε, πνπ, 

σο έλα ζεκείν, εμαξηψληαη θαη απφ ηηο 

απνθάζεηο κνπ, ζα έρσ ηχςεηο ζπλεηδήζεσο. 

Αλ αγνξάζσ ηηο αθξηβφηεξεο κπαλάλεο, ζα 

βνεζήζσ ηνπο κηθξνπαξαγσγνχο κπαλάλαο. 

Ζ αγνξά αθξηβνχ θαγεηνχ έρεη ηα φξηά ηεο. 

 

Ση ζρέζε έρεη απηή ε ππφζεζε κε κέλα; 

Δκπιέθνκαη άκεζα ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά. Ζ επηινγή κνπ λα αγνξάζσ θάηη, έρεη άκεζν 

αληίθηππν ζηε δσή ησλ άιισλ. 

Ση δελ γλσξίδνπκε; - ηη δελ θαηαιαβαίλνπκε; 

Δκπιέθνκαη άκεζα ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά. Ζ επηινγή κνπ λα αγνξάζσ θάηη, έρεη άκεζν 

αληίθηππν ζηε δσή ησλ άιισλ. Γελ μέξνπκε ν έλαο ηνλ άιιν, αιιά θάηη μέξνπκε γηα ηνλ άιιν θαη καο 

ζπλδένπλ νη πξάμεηο καο.  

Γελ γλσξίδσ πφζν εμαξηψληαη νη αγξφηεο απφ ηε βνήζεηά κνπ. Πηζαλψο, άιινη αγνξαζηέο λα έρνπλ 

ήδε αγνξάζεη πνζφηεηεο κπαλάλαο απφ ην Γίθαην Δκπφξην, κπνξεί θαη φρη. 

Πφζε πξνζπάζεηα απαηηείηαη ψζηε λα βξσ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ; 
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ε ζπλζήθεο θαζεκεξηλφηεηαο, πξέπεη λα απνθαζίζσ ηψξα. Υξεηάδνκαη θαγεηφ, άξα πξέπεη λα 

απνθαζίζσ ρσξίο λα έρσ αληίιεςε ηεο πιήξνπο εηθφλαο θαη απηφο είλαη ν θαλφλαο θαη φρη ε 

εμαίξεζε. 

2. Δμεηάδσ ηηο ζπλέπεηεο. 

Πνηεο είλαη νη ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο; 

Ση απνηέιεζκα ζα έρεη θάζε κία απφ απηέο ηηο επηινγέο; Γηα πνηνλ; 

Δλαιιαθηηθέο 

επηινγέο 

1
ε
 ελαιιαθηηθή επηινγή:  

Αγνξάδσ θζελέο κπαλάλεο 

2
ε
 ελαιιαθηηθή επηινγή: 

Αγνξάδσ αθξηβέο κπαλάλεο 

Δγψ σο πειάηεο 

 

 

Αλεμάξηεηα απφ ην εηζφδεκά κνπ, δελ ζα θαηαιάβσ ηε δηαθνξά. Αλ είλαη 

απαξαίηεην, έρσ ηε δπλαηφηεηα λα αληηζηαζκίζσ κε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ 

απφ έλα ιηγφηεξν ράκπνπξγθεξ ή κηα ζνθνιάηα. 

Σν δήηεκα ζα ηίζεην ζε άιιε βάζε αλ είρα ρξέε θαη ζα έπξεπε λα πεξηθφςσ ηηο 

δαπάλεο κνπ φπνπ είλαη δπλαηφλ. 

Παξαγσγφο 

κπαλάλαο 

Κακία ελίζρπζε. 

 

 

Μηθξή ελίζρπζε κε ζεκαληηθφ 

αληίθηππν (πιεξνθφξεζε γηα ην 

Γίθαην Δκπφξην). 

νππεξκάξθεη 

 

Γελ δηαζέηνπκε αθξηβή ζηνηρεία, αιιά κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην 

ζνππεξκάξθεη ζα έρεη θέξδνο είηε αγνξάζνπκε θζελέο κπαλάλεο, είηε ηνπ 

Γίθαηνπ Δκπνξίνπ. 

Γίθαην Δκπφξην  

(Fair Trade) 
Απνηπρία ηνπ Γίθαηνπ Δκπνξίνπ. Δπηηπρία ηνπ Γίθαηνπ Δκπνξίνπ. 

3. Οξίδσ ηηο πξνηεξαηόηεηέο κνπ. 

ε πνην βαζκφ θαηαλνψ ηηο επηπηψζεηο ηεο απφθαζήο κνπ; 

Γελ έρσ πιήξε εηθφλα, δελ έρσ ηε δπλαηφηεηα λα ηελ απνθηήζσ –εθηφο αλ ηελ αλάγσ ζηηο πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηέο κνπ. Καηά ζπλέπεηα, πξέπεη λα απνθαζίζσ αλ ζα βαζηζηψ ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

κνπ έδσζαλ, ζηελ πεξίπησζή κνπ ην Γίθαην Δκπφξην. Με πιεξνθνξνχλ πσο αθφκα θαη κηα κηθξή 

δσξεά ζα είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηνπο παξαγσγνχο κπαλάλαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

Πνηεο ζξεζθεπηηθέο ή εζηθέο αξρέο ζεσξψ απαξαίηεηεο; 

Ζ εξψηεζε έρεη ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία. Δίκαζηε ειεχζεξνη λα απαληήζνπκε φ,ηη ζεσξνχκε ζσζηφ.  

Δίλαη ε απφθαζή κνπ κε αλαζηξέςηκε; («ζεκείν κε επηζηξνθήο») ή κπνξψ λα ηε δηνξζψζσ αξγφηεξα; 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε απφθαζε κπνξεί λα παξζεί επαλεηιεκκέλα. Μπνξψ λα επηιέμσ θάηη ζήκεξα θαη 

θάηη άιιν αχξην. Μπνξψ λα ζθεθηψ ηελ απφθαζή κνπ, αιιά δε κπνξψ λα αλαζεσξήζσ κηα 

απφθαζε πνπ έιαβα ζην παξειζφλ. 

4. Πάξε ηελ απόθαζή ζνπ. 

Πξέπεη λα επηιέμσ έλαλ ζηφρν θαη λα παξαβηάζσ ηνλ άιιν; 

Ναη. Αγνξάδεηο είηε θζελέο είηε αθξηβέο κπαλάλεο, φρη θαη ηα δχν είδε ηαπηφρξνλα. Ο ζπκβηβαζκφο –

αγνξάδσ κεξηθέο απφ ην θάζε είδνο- δελ είλαη πνιχ πεηζηηθφο. 

ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, ηη ιέεη ε δηαίζζεζή κνπ; Πνηα απφθαζε κε ραξαθηεξίδεη πεξηζζφηεξν; 

ε ζπλζήθεο θαζεκεξηλφηεηαο, θαζνδεγνχκαζηε θπξίσο απφ ηε δηαίζζεζή καο, πνπ είλαη ζπλήζσο 

πην αμηφπηζηε απφ ηελ πνιιή ζθέςε. Κάλνπκε απηφ πνπ αηζζαλφκαζηε σο θαιχηεξν. Άξα, αλάιεςε 
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επζχλεο ζεκαίλεη φηη πξνζπαζνχκε λα θαηαλνήζνπκε, θαη κεξηθέο θνξέο λα αλαζεσξήζνπκε, εθείλν 

πνπ καο ππαγνξεχεη ε δηαίζζεζή καο.  
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Τιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο 2.2 

Τπόδεηγκα πίλαθα ζύγθξηζεο γηα ηε ιύζε ησλ δηιεκκάησλ (κάζεκα 

4) 

 

Φξεηάδεηαη ραξηί ζεκηλαξίνπ γηα θάζε δηιεκκαηηθή ηζηνξία. Γηα ηηο πξνηάζεηο ελαιιαθηηθώλ επηινγώλ, βι. 

θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.4. 

Τπνζεηηθή ηζηνξία κε δίιεκκα: 

(Σπκπιήξσζε ηίηιν από ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.3) 

Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο Αηηίεο 

(Δηζάγεηε ηελ πξώηε επηινγή 

δηιήκκαηνο εδώ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκάδα αξ.: 

 

(Δηζάγεηε ηε δεύηεξε επηινγή 

δηιήκκαηνο εδώ) 

 

 

 

 

 

Οκάδα αξ.: 

 

(αθήζηε ην θελό γηα επηπιένλ 

εγγξαθέο) 

 

 

 

 

 

Οκάδα αξ.: 
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Τιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο 2.3 

Διεπζεξία θαη ππεπζπλόηεηα – ηξία ππνδείγκαηα εηζεγήζεσλ 

Πξόθεηηαη γηα ηξία ππνδείγκαηα εηζεγήζεσλ πξνο επηινγή εθείλνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο καζεζηαθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηώλ, γηα ρξήζε ζηα ηέζζεξα καζήκαηα ηεο ελόηεηαο ή σο επέθηαζε ηεο ελόηεηαο. Τα 

ππνδείγκαηα δηεξεπλνύλ ηηο ζπλζήθεο αλάιεςεο επζπλώλ ζηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο: 

Υπόδεηγκα αξ. 1: Μαζαίλσ πσο είλαη αδύλαηνλ λα αλαιάβσ επζύλεο ρσξίο λα δηαθηλδπλεύσ. 

Υπόδεηγκα αξ. 2: Πώο επηηπγράλνπκε λα αλαιακβάλνπκε επζύλεο ζηηο ζύγρξνλεο, νινέλα θαη πην 

πνιύπινθεο, θνηλσλίεο πνπ θηάλνπλ ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζηα όξηά ηνπο; 

Υπόδεηγκα αξ. 3: Ζ ζηαζεξόηεηα ζηηο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο έρεη πνιηηηζκηθή δηάζηαζε – έλα ζύζηεκα 

θνηλά απνδεθηώλ αμηώλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο, πνπ δελ επηβάιινληαη, αιιά ζπκθσλνύληαη. 

1. Σν δίιεκκα θίλδπλνο ή ππεπζπλόηεηα 

Ζ ειεχζεξε επηινγή απνηειεί αλζξψπηλν δηθαίσκα, φκσο απηή ε ειεπζεξία θέξεη επζχλεο. Οθείινπκε λα 

έρνπκε πάληνηε θαηά λνπ, πσο νη απνθάζεηο θαη νη πξάμεηο καο έρνπλ επηπηψζεηο θαη ζπλέπεηεο γηα ην 

παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ εαπηνχ καο θαη ησλ άιισλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ δνπλ θνληά ή καθξηά. (βι. ην 

κνληέιν βησζηκφηεηαο ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.2) 

κσο, καζαίλνπκε πψο λα αλαιακβάλνπκε επζχλεο κφλν ζε ζπλζήθεο ειεπζεξίαο, πνπ ζεκαίλεη  

ηαπηφρξνλα, ειεπζεξία λα απνηπγράλνπκε. Γηα παξάδεηγκα, φπσο νη καζεηέο γλσξίδνπλ πνιχ θαιά, νη 

λένη ζέινπλ λα βγαίλνπλ ηε λχρηα θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα. Οη γνλείο ηνπο έρνπλ ηελ απαίηεζε λα 

επηζηξέθνπλ ζπγθεθξηκέλε ψξα. Δπαθίεηαη ζηελ ππεπζπλφηεηα ησλ λέσλ λα ηεξήζνπλ ηε ζπκθσλία. 

Υσξίο ηελ ειεπζεξία λα θηλεζνχλ ειεχζεξα αλαιακβάλνληαο ην ζρεηηθφ ξίζθν, δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα κάζνπλ λα αλαιακβάλνπλ επζχλεο. 

2. Σν δίιεκκα πνιππινθόηεηα ή δεκνθξαηία 

’ απηή ηελ ελφηεηα, νη καζεηέο αλαδεηνχλ ιχζεηο γηα ηνπο ηξφπνπο αλάιεςεο επζχλεο ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πξέπεη λα απνθαζίζνπκε πψο λα ιχζνπκε έλα δίιεκκα ζε 

δεπηεξφιεπηα. Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο (καζήκαηα 2 θαη 3) δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα 

αλαιχζνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο ππεπζπλφηεηαο ζε αξγή θίλεζε, νχησο ψζηε λα αζθήζνπλ ηε δηαίζζεζή 

ηνπο. Ζ αλάιεςε επζπλψλ απαηηεί ηε δεμηφηεηα λα πεξάζεη θάπνηνο κέζα απφ πνιχπινθεο θαηαζηάζεηο 

ζε δεπηεξφιεπηα θαη ζηε ζπλέρεηα, δηαηζζεηηθά, λα πάξεη απνθάζεηο πνπ ζα αληέμνπλ ζε θξηηηθή 

αλάιπζε. ηελ θαζεκεξηλή καο εκπεηξία, απηφ είλαη «θπζηθφ» θαη γλσξίδνπκε φινη ηνλ θίλδπλν λα 

θάλνπκε ιάζε, φηαλ θαινχκαζηε λα απνθαζίζνπκε γηα δχζθνια ζέκαηα ζε πίεζε ρξφλνπ. Ζ εθπαίδεπζε 

θαη ε πείξα βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο δηαίζζεζεο, φζν θη αλ ην πξφβιεκα εμαθνινπζεί λα ππάξρεη. 

Ζ πνιππινθφηεηα απνθηά δηαθνξεηηθή πνηφηεηα ζε θνηλσληθφ ή παγθφζκην επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα, 

πξέπεη λα επηιέμνπκε κε πνηνλ ηξφπν ζα ηαμηδέςνπκε απφ ην ζεκείν Α ζην Β, γηα παξάδεηγκα, απφ ην 

ζπίηη ζην ζρνιείν. Σν πην βνιηθφ είλαη λα πάκε κε απηνθίλεην, αθνχ αλ πάξνπκε ην ιεσθνξείν ή πάκε κε 

πνδήιαην ζα ρξεηαζηνχκε πεξηζζφηεξε ψξα, ρσξίο λα ππνινγίζνπκε πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο, ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, θ.ιπ. Ση επηιέγνπκε; Έλα θξηηήξην ζα κπνξνχζε λα είλαη νη επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ 

απηνθηλήηνπ ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. κσο, ε ρξήζε ηνπ δηθνχ κνπ απηνθηλήηνπ ζα έθαλε ηε δηαθνξά, 

ηδηαίηεξα φηαλ κφλν ιίγνη ρξεζηκνπνηνχλ ιεσθνξείν ή πνδήιαην; Σν δήηεκα είλαη πνιχ πνιχπινθν γηα λα 

ην δηαρεηξηζηεί θάπνηνο κφλνο ηνπ (βι. ελφηεηα 4). Σν ίδην ζπκβαίλεη φηαλ ρξεηαζηεί λα ιάβνπκε κέξνο ζε 

αληίζηνηρα δεηήκαηα ζε πνιηηηθφ επίπεδν – θάλνπκε αξθεηά ή δξνχκε θαηάιιεια ψζηε λα αλαζηξέςνπκε 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή;  

ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ε πνιππινθφηεηα δηαξθψο απμάλεηαη. πλδέεηαη κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο 

αγνξάο θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ν θαζέλαο απφ καο αληηκεησπίδεη παγθφζκηα δεηήκαηα, φπσο 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ζ ελαζρφιεζή καο κε ηελ πνιππινθφηεηα δπζρεξαίλεη ηελ αλάιεςε επζπλψλ. 

Απηφ είλαη θαηά θάπνην ηξφπν ην ηίκεκα πνπ θαινχκαζηε λα πιεξψζνπκε γηα ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ 
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δσήο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, πνπ νθείιεηαη ζηα επηηεχγκαηα ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

Ζ δηαίζζεζε δε καο βνεζά γηα λα αλαιάβνπκε επζχλεο ζε πνιχπινθα δεηήκαηα, φπσο ε θιηκαηηθή 

αιιαγή. Υξεηαδφκαζηε ηε ζπλδξνκή εηδηθψλ. ηηο δεκνθξαηίεο, νη πνιίηεο θαη νη πνιηηηθνί, πνπ πξέπεη λα 

επαθίεληαη ζηνπο εηδηθνχο ψζηε λα θαηαλννχλ ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δνπλ, θηλδπλεχνπλ λα δηνιηζζήζνπλ 

ζε έλα είδνο ζχγρξνλεο κεηα-δεκνθξαηηθήο νιηγαξρίαο, πνπ δηνηθείηαη απφ εηδηθνχο ηνπο νπνίνπο νη 

πνιίηεο δε κπνξνχλ πιένλ λα ειέγμνπλ. Απηφ είλαη ην δίιεκκα αλάκεζα ζηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε 

δεκνθξαηία. 

Ζ δεκνθξαηία ππάξρεη ή πέθηεη κε ηελ ππφζρεζε πσο θάζε ελδηαθεξφκελνο πνιίηεο κπνξεί λα κεηέρεη 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Γηα λα γίλεη απηφ κε ππεπζπλφηεηα ρξεηάδεηαη νη πνιίηεο λα είλαη κνξθσκέλνη. Ζ 

εθπαίδεπζε είλαη ε κφλε δπλαηφηεηα πνπ δηαζέηνπκε ψζηε λα βξνχκε ιχζεηο ζην δίιεκκα ηεο 

πνιππινθφηεηαο. Ζ εμάπισζε ηεο εθπαίδεπζεο δελ έρεη ιεηηνπξγήζεη κφλν σο θηλεηήξηα δχλακε ηεο 

απμαλφκελεο πνιππινθφηεηαο ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, αιιά έρεη ζπληειέζεη ζηελ ππέξβαζε ηνπ 

δηιήκκαηνο κεηαμχ πνιππινθφηεηαο ή δεκνθξαηίαο. 

3. Σν δίιεκκα ειεπζεξία ή ζηαζεξόηεηα: ειεπζεξία, πινπξαιηζκόο θαη ε αλάγθε 

θνηλήο απνδνρήο ζπγθεθξηκέλσλ αμηώλ 

Άξζξν 18 

Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ζξεζθείαο. ην 

δηθαίσκα απηφ πεξηιακβάλεηαη ε ειεπζεξία γηα ηελ αιιαγή ηεο ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, φπσο θαη ε 

ειεπζεξία λα εθδειψλεη θαλείο ηε ζξεζθεία ηνπ ή ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, κφλνο ή καδί κε 

άιινπο, δεκφζηα ή ηδησηηθά, κε ηε δηδαζθαιία, ηελ άζθεζε, ηε ιαηξεία θαη κε ηελ ηέιεζε ζξεζθεπηηθψλ 

ηειεηψλ. 

Άξζξν 19 

Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο γλψκεο θαη ηεο έθθξαζεο, πνπ ζεκαίλεη ην δηθαίσκα λα 

κελ πθίζηαηαη δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηηο γλψκεο ηνπ, θαη ην δηθαίσκα λα αλαδεηεί, λα παίξλεη θαη λα 

δηαδίδεη πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο, κε νπνηνδήπνηε κέζν έθθξαζεο, θαη απφ φιν ηνλ θφζκν. 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (10 Γεθεκβξίνπ 1948),ην πιήξεο θείκελν 

βξίζθεηαη ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.5. 

Σα άηνκα πνπ αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα απηά παξάγνπλ πινπξαιηζκφ πνιιψλ κνξθψλ (βι. ελφηεηα 3). Έλα 

απφ ηα απνηειέζκαηα είλαη πσο, ηδηαίηεξα ζε θνηλσλίεο πνπ ππάξρνπλ θνηλφηεηεο κεηαλαζηψλ, νη 

άλζξσπνη πηζηεχνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζξεζθεχκαηα θαη ζπζηήκαηα αμηψλ. Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο είλαη 

εθθνζκηθεπκέλεο θαη πινπξαιηζηηθέο – ηα κέιε ηνπο αλαπηχζζνπλ αηνκηθέο απφςεηο θαη ηαπηφηεηεο (βι. 

ελφηεηα 1). Ζ ππεπζπλφηεηα έρεη κηα θνλζηξνπθηηβηζηηθή δηάζηαζε. 

κσο, θάζε θνηλσλία ζηεξίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα αμηψλ ζην νπνίν φια ηα κέιε ηεο ζπκθσλνχλ. Ζ 

δεκνθξαηία εμαξηάηαη εμίζνπ απφ έλα ηζρπξφ θξάηνο θαη έλαλ ππνζηεξηθηηθφ πνιηηηθφ πνιηηηζκφ. 

Απηφ είλαη ην δίιεκκα αλάκεζα ζηελ ειεπζεξία θαη ηε ζηαζεξφηεηα: έλα δεκνθξαηηθφ θαη εθθνζκηθεπκέλν 

θξάηνο εμαξηάηαη απφ ηηο πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο πνπ δε κπνξνχλ λα παξάγνπλ ή λα επηβάινπλ νη αξρέο 

θαη νη ζεζκνί ηνπ. Γε κπνξεί λα ζεσξεζεί δεδνκέλν έλα ζχζηεκα επηιεθηηθά απνδεθηψλ θαη ζεβαζηψλ 

αμηψλ, λφκσλ θαη ζηφρσλ. Δπαθίεηαη ζηελ ππεπζπλφηεηα ησλ πνιηηψλ λα (επαλα-) δηαπξαγκαηεπηνχλ θαη 

λα (επαλα-) δηαηππψζνπλ ηηο αμίεο, ηνπο λφκνπο θαη ηνπο ζηφρνπο. Ζ εθπαίδεπζε, θαη εηδηθφηεξα ε 

εθπαίδεπζε ζηελ EDC/HRE, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο πξφθιεζεο. Σα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη ίζσο ην κφλν ζχζηεκα θαλφλσλ θαη αξρψλ πνπ κπνξεί λα είλαη παγθφζκηα 

απνδεθηφ (βι. κάζεκα 4 ζε απηή ηελ ελφηεηα, πνπ εζηηάδεη ζην Άξζξν 1 ηεο ΟΓΓΑ). Σα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα δίλνπλ έκθαζε ζηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο – ηνλ ρξπζφ θαλφλα – αιιά δελ 
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πξνσζνχλ ηδηαίηεξα θάπνηα ζξεζθεπηηθή πίζηε, θάπνηα εζηθή ή εζηκηθή θηινζνθία. Απφ απηή ηελ άπνςε, 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δελ είλαη κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά ηεο ιχζεο. 

 



 

 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 3 

ΔΣΔΡΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΟΤΡΑΛΗΜΟ 

Γηα ην ιύθεην 
 

πλαίλεζε κέζσ δηαθσλίαο;  

Πώο θαηαιήγνπκε ζε ζπκθσλία γηα ην θνηλό θαιό; 

“La multitude qui ne se réduit pas à l’unité est confusion; l’unité qui ne dépend 

pas de la multitude est tyrannie.” 

[Ζ εηεξόηεηα πνπ δε κπνξεί λα ρσξέζεη ζηελ ελόηεηα, πξνθαιεί ζύγρπζε. Ζ 

ελόηεηα πνπ αγλνεί ηελ εηεξόηεηα είλαη ηπξαλλία.] 

Blaise Pascal (1623-62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Αλ ήκνπλ πξόεδξνο …  

Οη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο πξνηεξαηόηεηεο  

3.2 Πνηνπο ζηόρνπο ζέινπκε λα ππεξεηήζνπκε;  

Οη καζεηέο ηδξύνπλ πνιηηηθά θόκκαηα 

3.3 Πνηα είλαη ε έλλνηα ηνπ θνηλνύ θαινύ;  

πκθσλία κέζσ δηαθσλίαο 

3.4  πκκεηνρή ζηελ πινπξαιηζηηθή δεκνθξαηία  

Οη καζεηέο αλαζηνράδνληαη ηελ εκπεηξία ηνπο 
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Δλόηεηα 3 

Δηεξόηεηα θαη πινπξαιηζκόο 

πλαίλεζε κέζσ δηαθσλίαο; 
 

Δηζαγσγή γηα εθπαηδεπηηθνύο 

1. Ζ ζρέζε κεηαμύ εηεξόηεηαο, πινπξαιηζκνύ θαη δεκνθξαηίαο  

Δηεξόηεηα - παξαδείγκαηα 

– Δξγαδφκελνη θαη εξγνδφηεο δηαθσλνχλ γηα ηηο ακνηβέο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο ηνπο. 

– Πεξηβαιινληνιφγνη θαη ην ζπλδηθάην ησλ νδεγψλ θνξηεγψλ έρνπλ αληίζεηε γλψκε γηα ηελ 

θαηαζθεπή λένπ δξφκνπ. 

– Γνλείο δεηνχλ πεξηζζφηεξνπο θαζεγεηέο γηα ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Οκάδα 

θνξνινγνπκέλσλ ζέιεη κείσζε θφξσλ.  

– Γηαηξνί θαη κε θαπληζηέο δεηνχλ ηελ απζηεξή απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο ζε κπαξ θαη 

εζηηαηφξηα. Ηδηνθηήηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο θαη θαπλνβηνκεραλίεο πξνσζνχλ ηε κε απαγφξεπζε 

ηνπ θαπλίζκαηνο. 

– Οη λένη επηζπκνχλ λα κεηαηξέςνπλ έλα εγθαηαιειεηκκέλν ζπίηη ζε θέληξν λεφηεηαο. Οη γείηνλεο 

θνβνχληαη πσο αλ ζπκθσλήζνπλ ζα ράζνπλ ηνλ χπλν ηνπο απφ ηε θαζαξία. 

Ζ έλλνηα ηεο εηεξόηεηαο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ δηαθέξνπλ νη άλζξσπνη – ζηα ζπκθέξνληά ηνπο, 

αιιά θαη ζε άιινπο ηνκείο: ζηνλ ηξφπν δσήο, ηελ εζληθή πξνέιεπζε, ηελ πίζηε θαη ηηο αμίεο, ην 

θνηλσληθφ επίπεδν, ην θχιν, ηε γεληά, ηε δηάιεθην, ηελ πεξηνρή (π.ρ. αζηηθή ή αγξνηηθή). Ζ εηεξφηεηα 

απμάλεη σο έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αιιαγήο. 

Δίλαη πξόβιεκα ε εηεξόηεηα; 

χκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ηνπ πινπξαιηζκνύ, ε απάληεζε είλαη αξλεηηθή. ηα δεκνθξαηηθά 

ζπζηήκαηα, φπνηνο πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα αηφκσλ ή νκάδσλ αζθεί ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα – γηα 

παξάδεηγκα, θάπνηνο πνπ δηαδειψλεη δεκφζηα, αζθεί ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο. Ο πινπξαιηζκφο, 

ινηπφλ, αλαγλσξίδεη ηελ εηεξφηεηα – απνηειεί γεγνλφο, είλαη θάηη θπζηθφ, ζέηεη φκσο κηα πξφθιεζε. 

Με πνην ηξφπν είλαη δπλαηφλ λα ζπκβηβαζηνχλ δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ ή 

νκάδσλ; Πνηα είλαη ε θαιχηεξε ιχζε γηα ηηο δηαθσλίεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εθθξάδνπλ; ηελ 

πξάμε, απηφ είλαη ην δήηεκα ηνπ θνηλνύ θαινύ. 

Ζ έλλνηα ηνπ θνηλνύ θαινύ 

χκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ηνπ πινπξαιηζκνχ, θαλείο δελ γλσξίδεη πνην είλαη ην θνηλφ θαιφ γηα έλα ζέκα, 

πξνηνχ γίλεη δεκφζηα ζπδήηεζε. Οθείινπκε λα ζπκθσλήζνπκε ζε θάηη πνπ καο εμππεξεηεί κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν. Σν θνηλφ θαιφ είλαη απνηέιεζκα δηαπξαγκάηεπζεο. 

ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ: 

– Οη εξγαδφκελνη θαη νη εξγνδφηεο νθείινπλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε απνδνρέο πνπ λα πξνζθέξνπλ 

ζηνπο εξγαδφκελνπο έλα αμηνπξεπέο επίπεδν δηαβίσζεο, θαη παξάιιεια λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο εξγνδφηεο λα θξαηνχλ ηα έμνδά ηνπο ππφ έιεγρν.  

– Σν δήηεκα κε ηνπο λένπο ζα ιπλφηαλ αλ δεκηνπξγνχζαλ ην θέληξν λεφηεηαο, ζέηνληαο φκσο 

θαλφλεο πνπ λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο γείηνλεο απφ ηνλ ζφξπβν. Ζ θαιχηεξε ιχζε ζα βξεζεί κε 
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δηάινγν θαη δηαπξαγκάηεπζε. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ζπλήζσο θαξπφο ζπκβηβαζκνχ. 

Ο πινπξαιηζκφο ζπλδέεηαη, ινηπφλ, κε ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή έλλνηα ηνπ θνηλνχ θαινχ. Αξρηθά φινη 

νη παξάγνληεο εθθξάδνπλ ηα δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληά ηνπο, θαη ζηε ζπλέρεηα αλαδεηνχλ ιχζε 

απνδεθηή απφ φινπο. Οπφηε, ην λα εθθξάδεη θάπνηνο μεθάζαξα ηα ζπκθέξνληά ηνπ, δελ είλαη πξάμε 

«εγσηζηηθή», αληίζεηα, είλαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο. Γελ είλαη, φκσο, δπλαηφλ, λα πεξηκέλεη θάπνηνο 

πσο ηα ζπκθέξνληά ηνπ ζα εμππεξεηεζνχλ απφιπηα. Ο θνλζηξνπθηηβηζκφο, πνπ ζ’ απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο αθνινπζεί ην κνληέιν δνθηκήο θαη ιάζνπο, ππνζηεξίδεη πσο θαη ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία 

ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο κάζεζεο. Ζ αμία κηαο ιχζεο ζα θαλεί κε ηελ εθαξκνγή ηεο θαη ηφηε, κπνξεί λα 

πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη βειηηψζεηο κε λένπο γχξνπο ζπδεηήζεσλ θαη δηαπξαγκαηεχζεσλ.  

Πώο ζπλδέεηαη ν πινπξαιηζκόο κε ηε δεκνθξαηία; 

Ο πινπξαιηζκφο είλαη κηα κνξθή αληαγσληζκνχ. Οη εκπιεθφκελνη αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ψζηε 

λα πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. ηε δηαπξαγκάηεπζε, ρξεζηκνπνηνχλ δχλακε θαη αηηηνιφγεζε. 

Απηφο ν ηξφπνο αληαγσληζκνχ, φκσο, εμαζθαιίδεη πσο θαλέλαο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο δελ 

απνθηά απφιπηε θπξηαξρία. Ζ εηεξφηεηα θαη ν πινπξαιηζκφο δεκηνπξγνχλ πνιπαξρηθέο δνκέο (φπνπ 

ε ηζρχο βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ πνιιψλ), πνπ είλαη αληίζηνηρεο –ζε θνηλσληθφ επίπεδν- κε ηηο αξρέο 

ειέγρνπ θαη εμηζνξξφπεζεο θάζε δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Ο πινπξαιηζκφο αληιεί απφ ηνλ 

πνιηηηθφ θηιειεπζεξηζκφ, φζν δηεπξχλεη ηνλ αληαγσληζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ εθαξκνγή, ζε 

θνηλσληθέο εθαξκνγέο θαη ζηελ πνιηηηθή.  

Πώο επηηπγράλεη ν πινπξαιηζκόο ηελ εηξεληθή επίιπζε ζύγθξνπζεο 

ζπκθεξόλησλ; 

Ζ εηεξφηεηα θαη ν πινπξαιηζκφο είλαη αλεθηηθνί ζε πνιιά θαη αληηζεηηθά κεηαμχ ηνπο ζπκθέξνληα θαη 

δεηήκαηα. Γίλνληαη ιεηηνπξγηθνί, φκσο, κφλν αλ ππάξμεη κηα «ζθαίξα θνηλψλ παξαδνρψλ». Οη πνιίηεο, 

ζηνλ πινπξαιηζκφ, είλαη αλάγθε λα ζπκθσλήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο βαζηθέο αμίεο θαη θαλφλεο: 

– Ακνηβαία αλαγλψξηζε: νη άιινη παξάγνληεο ινγίδνληαη σο αληίδηθνη, φρη σο ερζξνί. 

– Απνθπγή ηεο βίαο: νη δηαπξαγκαηεχζεηο γίλνληαη κε εηξεληθά κέζα, δειαδή κε αληαιιαγή 

επηρεηξεκάησλ, φρη κε ηε ρξήζε θπζηθήο ηζρχνο. 

– Απνδνρή ηνπ ζπκβηβαζκνχ: φινη νη θνξείο ζπλεηδεηνπνηνχλ θαη δέρνληαη πσο ε απφθαζε είλαη 

απνηέιεζκα ζπκβηβαζκνχ. 

– Ο θαλφλαο ηεο πιεηνςεθίαο: αλ κηα απφθαζε ρξεηάδεηαη λα ςεθηζηεί, ηφηε απνθαζίδεη ε πιεηνλφηεηα. 

– Γνθηκή θαη ιάζνο: αλ αιιάμνπλ νη ζπλζήθεο ή αλ κηα απφθαζε απνδεηρζεί ιαλζαζκέλε, γίλνληαη λέεο 

δηαπξαγκαηεχζεηο. 

– Γηθαηνζχλε: νη απνθάζεηο πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Κξηηηθή ζηελ έλλνηα ηνπ πινπξαιηζκνύ 

ηελ θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζην πινπξαιηζηηθφ κνληέιν ηνλίδεηαη πσο, αλ θαη ε ηζρχο βξίζθεηαη ζηα ρέξηα 

ησλ πνιιψλ, είλαη άληζα θαηαλεκεκέλε ιφγσ ηεο εηεξφηεηαο. Οπφηε, ζηνλ αγψλα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπο θάπνηνη παξάγνληεο είλαη επλνεκέλνη έλαληη άιισλ.  

Τπάξρεη, δηαηππψλνπλ εθείλνη πνπ επηρεηξεκαηνινγνχλ θξηηηθά, κηα έληαζε αλάκεζα ζηελ ειεπζεξία θαη 

ηελ ηζφηεηα, απφ ηε ζχζηαζή ηνπο – θαη σο εθ ηνχηνπ αλαπφθεπθηε, ηφζν γηα ηε δεκνθξαηία φζν θαη γηα 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Οη νπαδνί ηνπ πινπξαιηζκνχ πξνσζνχλ ηε θηιειεχζεξε άπνςε ηεο 

αληαγσληζηηθήο δεκνθξαηίαο θαη φζνη δηάθεηληαη θξηηηθά επηκέλνπλ ζηελ εξκελεία ηεο δεκνθξαηίαο πνπ 

δηαπλέεηαη απφ ηελ ηζφηεηα. 

ην πινπξαιηζηηθφ κνληέιν, ε έληαζε αλάκεζα ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζφηεηα είλαη ε θαξδηά ηνπ 

δεηήκαηνο ηνπ θνηλνχ θαινχ. Διεπζεξία ζεκαίλεη αληαγσληζκφο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζεκαίλεη ληθεηέο θαη 

εηηεκέλνπο, δειαδή αληζφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ νη θνξείο απνθαζίδνπλ γηα ην θνηλφ θαιφ, νθείινπλ 

λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ αζζελέζηεξσλ. 
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Τπάξρεη ελαιιαθηηθή πξόηαζε έλαληη ηνπ πινπξαιηζκνύ; 

Αλ απνξξίςνπκε ηνλ πινπξαιηζκφ, θηλδπλεχνπκε λα ελδψζνπκε ζηνλ «πεηξαζκφ ηνπ απνιπηαξρηζκνχ». 

Σν θνηλφ θαιφ νξίδεηαη απφ κηα εμνπζία, θαη φπνηνο δηαθσλεί αληηκεησπίδεηαη σο ερζξφο θαη θαηαπηέδεηαη, 

φπσο έρεη ζπκβεί ζε θνκκνπληζηηθά θαζεζηψηα. Τπνζηήξηδαλ πσο είραλ ηελ απφιπηε εγεκνλία, 

ζηεξηγκέλνη ζηε δπλαηφηεηά ηνπο λα νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θνηλνχ θαινχ κε επηζηεκνληθά κέζα. ’ απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο, ηφζν ε θηιειεχζεξε φζν θαη ε εμηζσηηθή δεκνθξαηία απνξξίθζεθαλ.  

Σειηθά, ην ελαιιαθηηθφ κνληέιν ζηελ πινπξαιηζηηθή δεκνθξαηία είλαη κηα κνξθή δηθηαηνξίαο. πσο είρε 

πεη ν Winston Churchill, «ε δεκνθξαηία είλαη ε ρεηξφηεξε κνξθή δηαθπβέξλεζεο, αλ εμαηξέζεη θάπνηνο φια 

ηα άιια πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί». Ζ πινπξαιηζηηθή δεκνθξαηία δελ είλαη ρσξίο θηλδχλνπο, θαίλεηαη φκσο 

πσο είλαη ε θαιχηεξε κνξθή δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ  δηαρείξηζε ηεο εηεξφηεηαο ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο 

κε εηξεληθφ ηξφπν. 

2. πκκεηέρσ ζηε δεκνθξαηία – ηη πξνζθέξεη ε απηή ε ελόηεηα 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ φηη ζπκκεηέρνπλ ζε κηα πινπξαιηζηηθή δεκνθξαηία: 

– Αλ ζέινπλ λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ζπκθέξνληα θαη νη ηδέεο ηνπο, ζα πξέπεη λα αθνχγνληαη. πκκεηνρή 

ζηε δεκνθξαηία ζεκαίλεη επίζεο ζπκκεηνρή ζηνλ αληαγσληζκφ ηνπ πινπξαιηζκνχ. 

– πκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία ζεκαίλεη δηαπξαγκάηεπζε γηα ην θνηλφ θαιφ. 

– Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία απαηηείηαη φινη νη παξάγνληεο λα απνδερζνχλ σο βαζηθέο αμίεο ηελ 

ακνηβαία αλαγλψξηζε, ηε κε ρξήζε βίαο, ηελ πξνζπκία γηα ζπκβηβαζκφ θαη ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο. 

Απηή ε ελφηεηα εθαξκφδεη ηε κέζνδν ηεο κάζεζεο κε δξαζηεξηφηεηεο. Οη καζεηέο θαηαλννχλ ηελ 

εηεξφηεηα κε εκπεηξηθφ ηξφπν κέζα ζηελ ηάμε, θαη ηνλ πινπξαιηζκφ, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζε 

δηαδηθαζίεο ζπκβηβαζκνχ γηα ράξε ηνπ θνηλνχ θαινχ. 

Μάζεκα 1: Αξρηθά, δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ πνηεο πξνηεξαηφηεηεο ζα έζεηαλ ζηελ αηδέληα 

ηνπο αλ ήηαλ πξφεδξνη ή αξρεγνί ηεο θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο ηνπο, θαη λα κνηξαζηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο κε 

ηνπο άιινπο. Οη καζεηέο ζα απνθηήζνπλ ηελ εκπεηξία πσο ππάξρεη πνηθηιφηεηα ζηηο απφςεηο θαη ζηηο 

ηδέεο κεηαμχ ηνπο. Ζ ίδηα ε ηάμε είλαη έλα κνληέιν εηεξφηεηαο ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο. 

Μαζήκαηα 2 θαη 3: ζηε ζπλέρεηα, μεθηλά ε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο. Κάπνηνη καζεηέο πνπ 

κνηξάδνληαη κηα ζπγθεθξηκέλε άπνςε ή κηα θνηλή βαζηθή πξνζέγγηζε ζρεκαηίδνπλ πνιηηηθά θφκκαηα (ζ’ 

απηφ ην κνληέιν εξγαζίαο δε ζπκπεξηιακβάλνληαη άιια είδε νκάδσλ), άιινη κπνξεί λα επηιέμνπλ λα κε 

ζπλεξγαζηνχλ θαη λα παξακείλνπλ κφλνη. Οη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο 

ηνπο, θαη δηαπξαγκαηεχνληαη. Πηζαλψο λα θαηαιήμνπλ ζε θάπνηα απφθαζε ή ζε θάπνηνλ ζπκβηβαζκφ, 

ζηνλ νπνίν λα ζπκθσλνχλ φινη, ή ηνπιάρηζηνλ ε πιεηνςεθία, πηζαλψο θαη φρη, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Θα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο πσο, ζηνλ αληαγσληζκφ πνπ 

ππάξρεη ψζηε λα ηεζεί ε αηδέληα θαη λα εμεπξεζνχλ ιχζεηο, νη νξγαλψζεηο –γηα παξάδεηγκα ηα θφκκαηα – 

πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ. 

Μάζεκα 4: νη καζεηέο αλαζηνράδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη δίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζην ζχλνιν ηεο 

ελφηεηαο. 

Ο ξφινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα πξνηξέπεη θαη λα δηεπθνιχλεη. Οη καζεηέο πξαγκαηεχνληαη ην 

ζχλνιν ηεο ελφηεηαο κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Πξνηείλνπκε, ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα δηαλζίζεη ηηο νδεγίεο 

γηα ηηο βαζηθέο έλλνηεο κε ζχληνκα εηζαγσγηθά ζρφιηα, ψζηε λα εληζρχζεη ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε 

ησλ καζεηψλ, θάζε θνξά πνπ αηζζάλεηαη πσο νη καζεηέο ηνπ είλαη έηνηκνη λα ηα αθνχζνπλ. Γίλνληαη 

πεγέο θαη πιεξνθνξίεο ζηα θπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο, θαζψο θαη ζην πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο.  
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Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ: ζύλδεζε κε άιιεο ελόηεηεο απηνύ ηνπ ηόκνπ  

Ση δείρλεη απηόο ν πίλαθαο  

Ο ηίηινο απηνχ ηνπ ηφκνπ Σπκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία εζηηάδεη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ελεξγνχ 

δεκνθξαηηθνχ πνιίηε. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηηο δπλαηφηεηεο ζπλδπαζκνχ ησλ 

ελνηήησλ απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ. ηε ζθηαζκέλε ζεηξά, εκθαλίδνληαη νη ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζηελ ελφηεηα 3. Ζ ζηήιε πνπ έρεη έληνλν πεξίγξακκα δείρλεη ηηο ηθαλφηεηεο γηα πνιηηηθή ιήςε 

απνθάζεσλ θαη δξάζε – έρεη έληνλν πεξίγξακκα δηφηη ζπλδένληαη ζηελά κε ηε ζπκκεηνρή ζηε 

δεκνθξαηία. Οη ζεηξέο πνπ έπνληαη δείρλνπλ ηε ζρέζε κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε άιιεο 

ελφηεηεο ηνπ εγρεηξηδίνπ θαη παξάιιεια ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ ελφηεηα 3.  

Πώο ρξεζηκνπνηείηαη ν πίλαθαο 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ πίλαθα σο εξγαιείν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο 

καζήκαηνο ζηελ EDC/HRE κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

– Ο πίλαθαο βνεζά ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλδένπλ ηα ζέκαηα ησλ ελνηήησλ, ψζηε λα αζθνχλ 

ηνπο καζεηέο ηνπο επαλεηιεκκέλα ζε βαζηθέο ηθαλφηεηεο, κέζα απφ δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη κε 

πνηθίινπο ζπλδπαζκνχο.  

– Βνεζά εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ιίγεο ψξεο γηα EDC/HRE: θάπνηνο κπνξεί λα επηιέμεη κφλν απηή ηελ 

ελφηεηα θαη λα παξαιείςεη ηηο άιιεο, δηφηη θάπνηεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο αλαπηχζζνληαη, ζε θάπνην 

βαζκφ, ζε απηή ηελ ελφηεηα (φπσο γηα παξάδεηγκα, επηιέγσ, θαηαλνψ ηνλ πινπξαιηζκφ ησλ 

ηαπηνηήησλ, αζθψ ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία, ε επζχλε ησλ επηινγψλ επεξεάδεη ηνπο άιινπο). 
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Δλόηεηεο Γηαζηάζεηο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ 

ηάζεηο θαη 

αμίεο 

Πνιηηηθή 

αλάιπζε θαη 

θξηηηθή ηθαλόηεηα 

 

Μέζνδνη θαη 

δεμηόηεηεο 

 

 

Δθαξκνγή 

πνιηηηθώλ 

απνθάζεσλ θαη 

δξάζεσλ 

3 Δηεξόηεηα θαη 

πινπξαιηζκόο  

 

 

 

 

 

 

 

 

Δληνπηζκφο 

ηνκέσλ κε θνηλέο 

πξνζέζεηο ή 

αληαγσληζκφ. 

 

Γχν δηαζηάζεηο ηεο 

πνιηηηθήο: επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη 

αγψλαο γηα ηελ 

εμνπζία 

Γεκφζηνο ιφγνο  

 

Έθθιεζε πξνο 

ηξίηνπο 

 

Γηαρείξεζε 

ρξφλνπ 

 

 

 

Πξνζδηνξηζκφο 

πνιηηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ 

θαη ζηφρσλ 

 

Γηαπξαγκάηεπζε 

θαη ιήςε 

απνθάζεσλ 

 

 

Απηνπεπνίζεζε 

 

Απηνεθηίκεζε 

 

πκβηβαζηηθή 

δηάζεζε 

 

 

 

 

6 Κπβέξλεζε θαη 

πνιηηηθή 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ πνιηηηθή σο 

δηαδηθαζία 

επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ 

 

Ζ δηάζηαζε ηεο 

ηζρχνο ζηε 

ζπγθξφηεζε ηεο 

αηδέληαο 

  
 

 

4  χγθξνπζε  

 

 

  

Γηαπξαγκάηεπζε 

θαη ιήςε 

απνθάζεσλ 

 

5 Νφκνο θαη 

θαλφλεο  

 

 

  

Δπίηεπμε 

ζπκθσλίαο γηα έλα 

βαζηθφ ζχζηεκα 

θαλφλσλ 

Ακνηβαία 

αλαγλψξηζε 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 3: Δηεξόηεηα θαη πινπξαιηζκόο - πλαίλεζε κέζσ 
δηαθσλίαο; 
Με πνηνπο ηξόπνπο θαηαιήγνπκε ζε ζπκθσλία γηα ην θνηλό θαιό; 

 

Θέκα ηνπ 

καζήκαηνο 

Άζθεζε δεμηόηεηαο/ 

καζεζηαθόο ζηόρνο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

γηα ηνπο καζεηέο 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

Μέζνδνο 

 

Μάζεκα 1 

 

Αλ ήκνπλ 

πξφεδξνο... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξνζδηνξηζκφο 

πνιηηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ, 

δξάζε ζην πιαίζην ηεο 

δεκφζηαο ζπδήηεζεο 

θαη ιήςε απνθάζεσλ, 

επηβίσζε ζε αλνηθηέο 

ζπλζήθεο «ζχγρπζεο». 

 

Λήςε απφθαζεο θαη 

αλαζηνραζκφο 

θξηηεξίσλ. 

 

Γεκηνπξγία πίλαθα 

ρσξηζκέλνπ ζε 

θαηεγνξίεο. 

 

Γεκηνπξγία ζχληνκεο 

αηηηνινγεκέλεο 

δήισζεο. 

 

Σέζζεξεηο βαζηθέο 

πνιηηηθέο απφςεηο: 

θηιειεχζεξε, 

ζνζηαιδεκνθξαηηθή, 

ζπληεξεηηθή, πξάζηλε. 

Οη καζεηέο 

νξίδνπλ, 

παξνπζηάδνπλ θαη 

ζπγθξίλνπλ ηηο 

πνιηηηθέο 

πξνηεξαηφηεηέο 

ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φχιιν κεγέζνπο 

Α3 (Τπελζπκίζεηο 

πξνο ηνπο 

καζεηέο). 

 

Τιηθφ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο 3Α.  

 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 3.1. 

 

Κνκκάηη ραξηί γηα 

θάζε καζεηή θαη 

θαηά πξνηίκεζε 

έλαο καξθαδφξνο 

γηα ηνλ θαζέλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξνπζίαζε 

θαη αλάιπζε 

πνιηηηθψλ 

δειψζεσλ. 

Αηνκηθή 

εξγαζία. 

πδήηεζε ζε 

νινκέιεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 2  

 

Πνηνπο 

ζηφρνπο 

ζέινπκε λα 

πξνσζήζνπκε; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαπξαγκάηεπζε, 

έκθαζε ζηελ 

εμηζνξξφπεζε 

αλάκεζα ζηνπο 

πξνζσπηθνχο ζηφρνπο 

θαη ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ ζηφρσλ ησλ 

άιισλ. 

 

Σα πνιηηηθά θφκκαηα 

δεκηνπξγνχλ ηελ ηζρχ 

πνπ είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ πξνψζεζε 

πνιηηηθψλ ζηφρσλ. Σν 

επηηπγράλνπλ κε 

ζπζρεηηζκνχο θαη 

ζπκβηβαζκφ. 

Οη καζεηέο 

δηαπξαγκαηεχνληαη 

κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία 

πνιηηηθήο αηδέληαο 

πξνηεξαηνηήησλ. 

 

ε δεκφζηα 

εθδήισζε, 

παξνπζηάδνπλ ην 

πξνθίι ησλ 

θνκκάησλ ηνπο. 

 

 

 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 3.1 – 3.4.  

 

Τιηθφ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο 3Β. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δξγαζία ζε 

νκάδεο, 

παξνπζίαζε ζε 

νινκέιεηα, 

δηάιεμε. 
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Μάζεκα 3 

Πνην είλαη ην 

θνηλφ θαιφ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πκκεηνρηθφηεηα: 

δεμηφηεηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο.  

 

Αλάιπζε ζηφρσλ 

ζχγθιηζεο. 

 

Οη δχν δηαζηάζεηο ηεο 

πνιηηηθήο: ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη ν 

αγψλαο γηα ηελ ηζρχ. 

 

Ο ζπκβηβαζκφο είλαη ην 

ηίκεκα ηεο 

ζπκπαξάζηαζεο θαη ηεο 

ζπκθσλίαο. 

Οη καζεηέο 

δηαπξαγκαηεχνληαη 

ψζηε λα 

θαηαιήμνπλ ζε 

απφθαζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φχιια ραξηί 

δηαζηάζεσλ Α4 θαη 

καξθαδφξνη. 

 

Λσξίδεο ραξηηψλ 

γηα ηελ 

παξνπζίαζε ηεο 

«πξηζκαηηθήο 

αλάιπζεο». 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαζηεξηφηεηα 

ιήςεο 

απνθάζεσο, 

αηνκηθή 

εξγαζία, ζε 

νκάδεο θαη 

νινκέιεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 4 

 

πκκεηέρσ 

ζηελ 

πινπξαιηζηηθή 

δεκνθξαηία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάξζξσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ 

εξγαζίαο. Γεκηνπξγία 

ζχληνκσλ δειψζεσλ, 

αλαηξνθνδφηεζε. 

Ο πινπξαιηζκφο 

ππνζηεξίδεη ηελ ηζφηηκε 

θαη απνηειεζκαηηθή 

ιήςε απνθάζεσλ. 

«πκθσλία κέζσ 

δηαθσλίαο». 

Με ηε ζπκκεηνρή κνπ 

ζηε δεκνθξαηία, 

πξνσζψ ηα 

ζπκθέξνληά κνπ. 

Οη καζεηέο 

αλαζηνράδνληαη, 

ζπδεηνχλ ηελ 

εκπεηξία ηνπο θαη 

αλαηξνθνδνηνχλ 

ην ζχλνιν ηεο 

ελφηεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υαξηί ζεκηλαξίσλ, 

καξθαδφξνη, 

αληίγξαθν ηνπ 

θπιιαδίνπ γηα ηνπο 

καζεηέο 2.5 

(ΟΓΓΑ) θαη 

2.6 (ΔΓΑ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο «ηνίρνο ηεο 

ζησπήο». 

Αηνκηθή 

εξγαζία, 

παξνπζίαζε θαη 

ζπδήηεζε. 

 

Γξαζηεξηφηεηα 

ηνπ θαθνχ. 
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Μάζεκα 1 

Αλ ήκνπλ πξόεδξνο ... 

Οη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο πξνηεξαηόηεηεο 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πκκεηνρηθφηεηα: θαζνξηζκφο πνιηηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, δξάζε 

ζην πιαίζην ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, 

δψληαο ζην αλνηθηφ πεξηβάιινλ ηεο «ζχγρπζεο». 

Κξηηηθή: πξαγκαηνπνίεζε επηινγήο θαη αλαζηνραζκφο  πάλσ ζηα 

θξηηήξηά ηεο. 

Αλάιπζε: θαηαζθεπή πίλαθα βαζηζκέλνπ ζε θαηεγνξίεο. 

Μέζνδνο θαη δεμηφηεηεο: δεκηνπξγία ζχληνκεο αηηηνινγεκέλεο 

δήισζεο. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

 

Οη καζεηέο είλαη ηθαλνί λα πξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπο αλάκεζα 

ζηηο ηέζζεξηο βαζηθέο απφςεηο: θηιειεχζεξε, ζνζηαιδεκνθξαηηθή, 

ζπληεξεηηθή θαη νηθνινγηθή. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ, παξνπζηάδνπλ θαη ζπγθξίλνπλ ηηο 

πνιηηηθέο ηνπο πξνηεξαηφηεηεο. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

 

 

 

 

 

Υαξηί Α4 κε νδεγίεο γηα ηνπο καζεηέο. 

Τιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 3Α. 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 3.1. 

Υαξηί γηα θάζε καζεηή, αλ είλαη δπλαηφλ, έλαο καξθαδφξνο αλά 

καζεηή. 

Μέζνδνο 

 

Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε πνιηηηθψλ δειψζεσλ, αηνκηθή εξγαζία, 

ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

ηάδην 1. Οη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ πνιηηηθνχο ζηφρνπο. (25 

ιεπηά) 

ηάδην 2. Οη καζεηέο αλαιχνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο. (15 ιεπηά) 
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Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

ην πξψην κάζεκα, νη καζεηέο βηψλνπλ ηελ ηάμε ηνπο σο κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο. Γεκηνπξγνχλ 

πνηθηιφηεηα πξνζσπηθψλ απφςεσλ θαη πνιηηηθψλ επηινγψλ. Οη καζεηέο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη κηα 

ηέηνηα θαηάζηαζε ρξεηάδεηαη λα μεθαζαξηζηεί. Αλ ν θαζέλαο ηνπο θαληαζηεί πσο είλαη ν πνιηηηθφο 

εγέηεο ηεο ρψξαο ηνπ θαη πξνζδηνξίζεη ηηο πξψηεο ηνπ πξνηεξαηφηεηεο, είλαη θαλεξφ πσο ζα πξέπεη λα 

θάλεη επηινγέο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ζ’ απηφ θαη ζηα επφκελα καζήκαηα. Αλ νη 

καζεηέο πάξνπλ ζηα ζνβαξά ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ζα ελδηαθεξζνχλ λα δηαπξαγκαηεπζνχλ κηα απφθαζε 

θνηλά απνδεθηή. 
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

ηάδην 1: Οη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ ηνπο πνιηηηθνύο ηνπο ζηόρνπο 

Βήκα 1.1: Πξνεηνηκαζία 

Οη καζεηέο θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο θάζνληαη ζε θχθιν, ν ρψξνο ζηε κέζε είλαη θελφο. Σα ζξαλία έρνπλ 

κεηαθηλεζεί ζηελ άθξε, κφλν έλα ζξαλίν ζε θάζε γσλία ηεο αίζνπζαο είλαη δηαζέζηκν. 

Οη καζεηέο έρνπλ φηη ηνπο ρξεηάδεηαη, ψζηε λα θξαηνχλ ζεκεηψζεηο. 

Κάζε καζεηήο παίξλεη έλα θνκκάηη ραξηί θαη έλαλ καξθαδφξν. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θξαηάεη έλα θνκκάηη ραξηί Α3 κε ηίηιν «Αλ ήκνπλ ν Πξφεδξνο… (βι. παξαθάησ) 

Βήκα 1.2: Οη καζεηέο απνθαζίδνπλ
8
 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηνπο καζεηέο πσο αξρίδεη κηα λέα ελφηεηα θαη ηνπο δίλεη ηηο νδεγίεο ηεο 

εηζαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 

Φαληαζηείηε πσο κφιηο εθιερηήθαηε Πξφεδξνο
9
 ηεο ρψξαο.  

Αλ ήκνπλ πξφεδξνο ηεο ρψξαο καο, 

ε πξψηε πξνηεξαηφηεηά κνπ ζα ήηαλ … 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο απιψλεη ην θχιιν κε ηηο νδεγίεο ζην θέληξν ηνπ θχθινπ. 

Πνηα ζα ήηαλ ε πξψηε ζαο πξνηεξαηφηεηα; 

πκπιεξψζηε ηε θξάζε ιακβάλνληαο ππφςε πσο: 

Μπνξείηε λα πξνηείλεηε έλα ζπγθεθξηκέλν κέηξν πνπ λα επηηπγράλεη άκεζα θάπνηνλ ζηφρν – ή, λα θάλεηε 

ην πξψην βήκα πξνο ηελ επίηεπμε ελφο καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ. 

Πνηα νκάδα, δήηεκα ή πξφβιεκα ζαο απαζρνιεί πεξηζζφηεξν; 

Οη καζεηέο ζθέπηνληαη ζησπειά θαη γξάθνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο ζην θνκκάηη ραξηί πνπ έρεη ν θαζέλαο. 

Γε κνηξάδνληαη αθφκε ηηο ηδέεο ηνπο, ζα ην θάλνπλ ζηελ νινκέιεηα αξγφηεξα. 

Κάζε καζεηήο κπνξεί λα παξνπζηάζεη κφλν κηα ηδέα. Αλ έρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο, ηηο ζεκεηψλνπλ 

ζην ραξηί ηνπο.  

Βήκα 1.3: Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο 

Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο κε ηε ζεηξά ηνπο. πκπιεξψλνπλ ηε δήισζε «Ζ πξψηε 

πξνηεξαηφηεηά κνπ ζα ήηαλ…» θαη πξνζζέηνπλ ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο ηεο απφθαζεο απηήο. ηε 

ζπλέρεηα, ηνπνζεηνχλ ην ραξηί ηνπο ζην πάησκα, ζηνλ αλνηθηφ ρψξν ηνπ θχθινπ. 

Δίλαη αλακελφκελν λα ππάξμνπλ καζεηέο πνπ έρνπλ ίδηεο ηδέεο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ην παξαηεξεί θαη 

πξνηείλεη λα δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο. Οη καζεηέο πνπ θηηάρλνπλ νκάδεο ηνπνζεηνχλ ηα ραξηηά ηνπο ζην 

πάησκα, θνληά, θαη απνθαζίδνπλ λα δψζνπλ ηίηιν ζηηο θνηλέο ηνπο ηδέεο π.ρ. «Καηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο» ή «Βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο». 

                                                           
8. Ζ κέζνδνο απηή είλαη παξαιιαγή ηεο Γξαζηεξηφηεηαο 6.3 «Αλ ήκνπλ κάγνο» απφ ην βηβιίν VI ηεο EDC/HRE: Γηδάζθνπκε ηε 

δεκνθξαηία, Δθδφζεηο Council of Europe, Strasbourg, 2008, ζει. 64. 

9. Ο εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί ηνλ επίζεκν ηίηιν ηνπ αξρεγνχ ηνπ θξάηνπο. 
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Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνηξχλεη ηνπο καζεηέο λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ νκαδνπνίεζε ησλ δειψζεσλ. Γε 

γίλεηαη πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ή ζρνιηαζκφο ησλ απνθάζεσλ κέρξη λα θάλνπλ ηηο δειψζεηο ηνπο φινη νη 

καζεηέο.  

ην ηέινο, ζα ππάξμνπλ θάπνηεο νκάδεο θαη πηζαλψο θάπνηεο δειψζεηο πνπ ζα παξακείλνπλ 

αλεμάξηεηεο.  

ηάδην 2: Οη καζεηέο αλαιύνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο 

Βήκα 2.1: Οη καζεηέο πεξηγξάθνπλ ηελ εηεξόηεηα ησλ επηινγώλ ηνπο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνρσξεί ζ’ απηφ ην βήκα, απεπζχλνληαο κηα αλνηθηή εξψηεζε: 

– Πεξηγξάςηε ην «πνιηηηθφ ηνπίν» πνπ δεκηνπξγήζαηε. 

Κάπνηνη καζεηέο ζα απαληήζνπλ. Θα αλαθεξζνχλ θαη ζηελ επφκελε εξψηεζε. Αιιηψο, ν εθπαηδεπηηθφο 

ζπλερίδεη: 

– Πνηα βαζηθή ηδέα ζπλδέεη ηηο ηδέεο πνπ ζπγθξνηνχλ ηηο νκάδεο θαη γηα πνηνπο ιφγνπο άιινη καζεηέο 

έρνπλ επηιέμεη δηαθνξεηηθή ζέζε; 

Οη καζεηέο ζα πεξηγξάςνπλ ηε δνκή ηεο εηεξφηεηαο. Καζψο αζρνινχληαη κε δπλαηφηεηεο πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ θαη δελ αληαιιάζζνπλ ειεχζεξα ηδέεο, ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο ππάξρεη αλάγθε λα 

θηάζνπλ ζε ζπκθσλία – ζπλδπάδνληαο θάπνηεο πξνηάζεηο θαη απνξξίπηνληαο άιιεο. ηαλ ιακβάλνπλ 

κέξνο ζηε ζπδήηεζε πνιινί πνιίηεο, αζθψληαο ηελ ειεπζεξία ζθέςεο, γλψκεο θαη έθθξαζεο, ηφηε 

ππάξρεη πινχηνο ηδεψλ. Πξέπεη λα παξζεί κηα απφθαζε, αιιά πνηνο ζα ηελ πάξεη; 

 Αλ είλαη απαξαίηεην, ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο πξνο απηή ηελ απνθαζηζηηθή γλψζε. 

Βήκα 2.2: Ο/ε εθπαηδεπηηθόο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο βαζηθέο πνιηηηθέο απόςεηο 

Κάζε κία απφ ηηο ηέζζεξεηο γσλίεο ηεο ηάμεο, αληηπξνζσπεχεη κία απφ ηηο ηέζζεξεηο πνιηηηθέο απφςεηο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη ηνπνζεηήζεη ζηα ζξαλία ηα ελεκεξσηηθά θείκελα (πνπ έρεη εηνηκάζεη κε ηα 

απνθφκκαηα απφ ην πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 3Α). Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηηο ζέζεηο κε ηε ζεηξά 

θαη έλαο καζεηήο δηαβάδεη ηηο δειψζεηο ζηελ ηάμε. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο: 

Πνηα βαζηθή άπνςε αληηζηνηρεί ζηε δηθή ηνπο πνιηηηθή δήισζε ή ζηελ νκάδα, θαη πνηα φρη; 

Σαπηίδνληαη κε θάπνηα απφ ηηο ζέζεηο, είλαη αλάκεζα ζε θάπνηεο ή ζα πξνηηκνχζαλ λα νξίζνπλ κηα λέα 

ζέζε; 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 3.1 – ην ζρεδηάγξακκα ηεο ελφηεηαο. θνπφο 

είλαη λα πξνζδηνξίζνπλ νη καζεηέο ηε ζέζε ηνπο ζην «πνιηηηθφ ηνπίν». Σα πνιηηηθά θφκκαηα ιεηηνπξγνχλ 

σο ζεκαληηθνί δηάκεζνη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα, αμίεο θαη πξνηηκήζεηο. Οπφηε, νη καζεηέο 

θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ θφκκαηα, κε ζθνπφ λα πξνσζήζνπλ ηνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ 

πξνθξίλεη ζην κάζεκα. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζπκπιεξψλεη πσο νη καζεηέο αζθνχλ ην αλζξψπηλν δηθαίσκα 

ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηθή. Δίλαη ειεχζεξνη λα ζπκκεηάζρνπλ ή λα θχγνπλ απφ έλα θφκκα, λα 

ηδξχζνπλ λέν, λα κείλνπλ έμσ απφ ηα θφκκαηα. Σν ζρεδηάγξακκα πεξηγξάθεη κηα δηαδηθαζία πνιηηηθήο 

ιήςεο απνθάζεσλ – απφ ηνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο ζην κπαιφ ησλ αλζξψπσλ, ζηελ πξνζσξηλή 

ζπκθσλία γηα ράξε ηνπ θνηλνχ θαινχ. 

Βήκα 2.3: Οη καζεηέο ζπλαληώληαη ζηα λέα ηνπο θόκκαηα 

ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ιεπηψλ ηνπ καζήκαηνο, νη καζεηέο ζπλαληψληαη ζηα θφκκαηά ηνπο. 

Τπνζηεξηθηηθά, γηα ηε ζπδήηεζή ηνπο, παίξλνπλ ηα θπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο 3.2 θαη 3.3. 
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Ο/ε εθπαηδεπηηθφο απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο πνπ επέιεμαλ λα κε ζπλεξγαζηνχλ ή λα κελ 

δεκηνπξγήζνπλ θφκκα. Θα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ πσο ζ’ απηφ ην πιαίζην, φπσο θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ηα θφκκαηα είλαη ηζρπξφηεξα θαη ζα πάξνπλ ηελ αξρεγία. Αλ παίξλνπλ ζηα ζνβαξά ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο, ζα πξέπεη λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Γηα λα ζπκβεί απηφ, είλαη απαξαίηεην 

ην ζηνηρείν ηεο ηζρχνο. Σα θφκκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηέηνηα ηζρχ. Δπνκέλσο, απηνί 

νη καζεηέο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπλ κηα απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο 

– Αλ είραηε ζεκεηψζεη λσξίηεξα θαη άιιεο επηινγέο, ζθεθηείηε ηελ πηζαλφηεηα λα πξνζρσξήζεηε ζε έλα 

θφκκα, ζηε βάζε απηψλ ησλ ζηφρσλ. 

– πδεηήζηε κεηαμχ ζαο ηελ πηζαλφηεηα λα ηδξχζεηε έλα θφκκα. 

– Πεξηκέλεηε ηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ησλ θνκκάησλ θαη κεηά απνθαζίδεηε. 
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Μάζεκα 2 

Πνηνπο ζηόρνπο ζέινπκε λα πξνσζνύκε; 

Οη καζεηέο δεκηνπξγνύλ πνιηηηθά θόκκαηα 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

 

πκκεηνρηθφηεηα: Γηαπξαγκάηεπζε – ηζνξξφπεζε αλάκεζα ζηελ 

επηκνλή θάπνηνπ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζηφρσλ ησλ άιισλ. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

 

 

Σα πνιηηηθά θφκκαηα παξάγνπλ ηελ ηζρχ πνπ είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ, ζπλελψλνληαο ηα 

κέιε ηνπο, ηελ νπηηθή θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο, ηα νπνία γη’ απηφ 

ηνλ ιφγν απαηηείηαη λα ζπκβηβαζηνχλ. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

 

 

 

Οη καζεηέο δηαπξαγκαηεχνληαη κηα θνηλή αηδέληα πνιηηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ. 

Παξνπζηάδνπλ ην πξνθίι ησλ θνκκάησλ ηνπο ζε δεκφζηα 

εθδήισζε. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 3.2 – 3.4. 

Τιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 3Β. 

Μέζνδνο Δξγαζία ζε νκάδεο. πδήηεζε ζε νινκέιεηα, εηζήγεζε. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηάδην 1. Οη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ ηα πξνθίι ησλ θνκκάησλ 

ηνπο. (15 ιεπηά) 

ηάδην 2.  Γεκφζηα εθδήισζε: ηα θφκκαηα παξνπζηάδνπλ ην 

πξνθίι ηνπο. (10 ιεπηά) 

ηάδην 3. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή 

έλλνηα ηνπ θνηλνχ θαινχ. (5 ιεπηά) 

ηάδην 4. Οη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο ηνπο 

ζηξαηεγηθέο. (10 ιεπηά) 
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Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Ο πεξηζζφηεξνο ρξφλνο ηνπ καζήκαηνο έρεη αθηεξσζεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 
ηηο ηειεηψζνπλ αθνινπζψληαο ζθηρηφ ρξνλνδηάγξακκα (βι. θαη θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 3.1). 
 
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο, κε κηα ζχληνκε εηζήγεζε, πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο λέα νπηηθή ζηελ ππάξρνπζα 
εκπεηξία ηνπο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεηαη ζε πνιιά πνπ ήδε γλσξίδνπλ νη καζεηέο θαη εηζεγείηαη ηηο 
βαζηθέο έλλνηεο ηεο ελφηεηαο – ηελ εηεξφηεηα, ηνλ πινπξαιηζκφ θαη ην θνηλφ θαιφ. 
 
Με ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο, ησλ νδεγηψλ θαη ηεο λέαο θάζεο ηεο 
θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο, νη έλλνηεο απνθηνχλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο, θαζψο ηνπο βνεζνχλ λα 
θαηαλνήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πεξηγξάθεη ηε ζεκαηνινγία ηνπ καζήκαηνο (θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 3.1). Σα 

θφκκαηα πηνζεηνχλ ηε ζέζε ηνπο ζην «πνιηηηθφ ηνπίν» - θπξηνιεθηηθά, κεηαθέξνπλ ηηο θαξέθιεο ηνπο – θαη 

εξγάδνληαη ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο. Ζ δεκφζηα εθδήισζε πνπ ζα γίλεη ζην πιαίζην απηνχ ηνπ 

καζήκαηνο, ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαζνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπο, ζε ζπλεξγαζία ή ζε αληηπαξάζηαζε 

κε ηα άιια θφκκαηα. 

 

ηάδην 1: Οη καζεηέο νξίδνπλ ηα πξνθίι θαη ηηο αηδέληεο ησλ θνκκάησλ ηνπο 

Βήκα 1.1: Οη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην «πνιηηηθό ηνπίν» 

Οη καζεηέο πνπ είραλ ζπλδπάζεη ηηο πνιηηηθέο ηνπο δειψζεηο ζην πξνεγνχκελν κάζεκα, ηψξα ζα πξέπεη 

λα απνθαζίζνπλ γηα ηε ζέζε ηνπο ζην «πνιηηηθφ ηνπίν». Γείρλνπλ, καξθάξνπλ ηε ζέζε ηνπο κε ηα ζξαλία 

θαη ηηο θαξέθιεο ηνπο. Ζ ζέζε ηνπο κπνξεί λα είλαη ζε κηα γσλία ή νπνπδήπνηε αιινχ. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν, ζηελ πξάμε, ν ρψξνο αλάκεζα ζηα θφκκαηα, ππνδειψλεη πνηα θφκκαηα βξίζθνληαη θνληχηεξα 

κεηαμχ ηνπο θαη πνηα ζε αληηπνιίηεπζε. ζν δπν θφκκαηα βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα ην έλα ζην άιιν, 

έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο λα ζρεκαηίζνπλ ζπκκαρία κε θνηλνχο ζηφρνπο. 

 

Οη καζεηέο πνπ έρνπλ επηιέμεη λα κελ πξνζρσξήζνπλ ζε θάπνην θφκκα, ζπγθεληξψλνληαη, θαηά 

πξνηίκεζε ζην θέληξν ηεο ηάμεο. πδεηνχλ θαη αληαιιάζζνπλ απφςεηο. Αλ ην επηζπκνχλ, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζή ηνπο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δελ πξνζπαζεί λα ηνπο πείζεη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα θφκκα, αιιά αθνχεη ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο αληηξξήζεηο ηνπο. Οη ίδηνη νη καζεηέο 

απνθαζίδνπλ ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ, φρη ν/ε εθπαηδεπηηθφο. 

 

Σα θφκκαηα είλαη αλνηρηά ζε λέα κέιε, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη καζεηέο έρνπλ 

επίζεο ην δηθαίσκα λα θχγνπλ απφ έλα θφκκα. 

Βήκα 2.2: Σα θόκκαηα θαζνξίδνπλ ην πξνθίι ηνπο 

Με ηελ θαζνδήγεζε ησλ θπιιαδίσλ γηα ηνπο καζεηέο 3.2 θαη 3.3, νη καζεηέο επεμεξγάδνληαη ηα πξνθίι 

ησλ θνκκάησλ ηνπο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αθνχεη θαη παξαηεξεί, δελ παξεκβαίλεη αλ νη καζεηέο δε δεηήζνπλ 

ηε βνήζεηά ηνπ ή αλ δελ πξνθχςεη θάπνην ζνβαξφ δήηεκα. 

ηάδην 2: Δθδήισζε  δεκνζηόηεηαο – ηα θόκκαηα παξνπζηάδνπλ ην πξνθίι ηνπο 

Πξφθεηηαη γηα δεκφζηα εθδήισζε θνκκάησλ, θαη φρη καζεηψλ σο άηνκα. Απηφ κπνξεί λα αηηηνινγεζεί 

ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ. Σα θφκκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αηνκηθέο απφςεηο, 

ζπλνςίδνπλ θαη παξνπζηάδνπλ εληαία δήισζε.  

 

Κάζε θφκκα έρεη ίζν ρξφλν -2 έσο 3 ιεπηά, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνκκάησλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο γηα ηνλ ρξφλν ηνπο ελψ εθείλνη εηνηκάδνληαη, θαη είλαη απζηεξφο ζηελ ηήξεζε 

ηνπ ρξφλνπ γηα ιφγνπο ηζφηεηαο. 

 



πκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία 

94 

πσο πξνηείλεηαη ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 3.2, νη νκηιεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απεπζχλνπλ 

πξφζθιεζε ζηνπο καζεηέο πνπ δελ έρνπλ αθφκε επηιέμεη. Μπνξνχλ λα πξνζπαζήζνπλ λα 

αληαγσληζηνχλ κε ηα άιια θφκκαηα θαη κπνξνχλ επίζεο γηα λα εληζρχζνπλ ηηο ζέζεηο ησλ θνκκάησλ ηνπο, 

λα θαηαζθεπάζνπλ θπιιάδηα ή πφζηεξ. 

 

ινη νη καζεηέο, είηε είλαη κέιε θφκκαηνο είηε φρη, κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ λα πξνζρσξήζνπλ ή λα 

απνρσξήζνπλ απφ έλα θφκκα, κεηά ηε δεκφζηα εθδήισζε. 

ηάδην 3: Ο/ε εθπαηδεπηηθόο εηζεγείηαη ην ζέκα ηνπ θνηλνύ θαινύ 

Ζ κηθξή απηή εηζήγεζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ θπιιαδίνπ γηα ηνπο καζεηέο 3.4, έρεη ζθνπφ λα ζπλδέζεη ηελ 

εκπεηξία ησλ καζεηψλ κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο εηεξφηεηαο θαη ηνπ πινπξαιηζκνχ. Δηζάγνληαο ηελ 

εηζήγεζε ζην πιαίζην ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη καζεηέο, 

αιιεινπεξηρσξείηαη ε θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε θαη ε ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε.  

ην πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 3Β, ππάξρεη ζχληνκε παξνπζίαζε ηεο εηζήγεζεο. 

 

Αλ ην ζεσξνχλ απαξαίηεην, νη καζεηέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ πεξαηηέξσ επεμεγήζεηο. Αιιηψο, δελ είλαη 

απαξαίηεην λα επαθνινπζήζεη ζπδήηεζε, θαζψο νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηα 

ζηνηρεία ηεο εηζήγεζεο ζηε ζπλέρεηα. 

ηάδην 4: Σα θόκκαηα πξνεηνηκάδνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ζηξαηεγηθή 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξαπέκπεη ζην ρξνλνδηάγξακκα (θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 3.1). ην επφκελν 

κάζεκα, ηα θφκκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαπξαγκαηεπηνχλ κεηαμχ ηνπο. Μπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζπκκαρίεο θαη ζπλαζπηζκνχο; ια ηα θφκκαηα θαη νη κεκνλσκέλνη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα δηαπξαγκαηεπηνχλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ θνηλνχ θαινχ ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα. ηελ ηειεπηαία 

θάζε απηνχ ηνπ καζήκαηνο, νη καζεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

ζηξαηεγηθή ηνπο. 

– ε πνηνπο ζηφρνπο ζα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα; 

– Πνην θφκκα ή θφκκαηα ζέινπλ λα πξνζεγγίζνπλ ζηνλ πξψην γχξν δηκεξψλ ζπλνκηιηψλ; 

– Πφζεο αληηπξνζσπείεο ζα ζπζηήζνπλ ζην πιαίζην ηνπ θφκκαηνο; 

Οη καζεηέο νινθιεξψλνπλ ηηο ελδνθνκκαηηθέο ηνπο ζπδεηήζεηο. Δξγάδνληαη κφλνη ηνπο, αιιά κπνξνχλ λα 

δεηήζνπλ βνήζεηα θαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. 
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Μάζεκα 3 

Πνηα είλαη ε έλλνηα ηνπ θνηλνύ θαινύ; 

πκθσλία κέζσ δηαθσλίαο 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

πκκεηνρηθφηεηα: δεμηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

Αλάιπζε: αλάιπζε ζηφρσλ γηα θνηλνχο ζθνπνχο. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

 

 

 

Ζ πνιηηηθή έρεη δχν δηαζηάζεηο: επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 

αγψλα γηα ηζρχ. 

Σν θφζηνο ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο ζπκθσλίαο είλαη ν 

ζπκβηβαζκφο. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο δηαπξαγκαηεχνληαη γηα λα θαηαιήμνπλ ζε απφθαζε. 

 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

Κνκκάηηα ραξηηνχ κεγέζνπο Α4 θαη καξθαδφξνη. 

Φχιια παξνπζίαζεο γηα ηελ «πξηζκαηηθή αλάιπζε». 

Μέζνδνο 

 

Παηρλίδη ιήςεο απνθάζεσλ, αηνκηθή εξγαζία, εξγαζία ζε νκάδεο, 

νινκέιεηα. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

 

ηάδην 1. Οη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. (10 

ιεπηά) 

ηάδην 2. Οη καζεηέο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα. 

(30 ιεπηά) 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Ζ ελφηεηα απηή αζρνιείηαη κε ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ζηφρσλ, πνπ νξίδνληαη βάζεη ηεο θνηλήο 

αληίιεςεο ηνπ θνηλνχ θαινχ. Καζήθνλ ησλ καζεηψλ είλαη λα ην πξνζπαζήζνπλ. Μπνξεί λα πεηχρνπλ, 

κπνξεί θαη φρη. Ζ πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηαβάινπλ θαη ε εκπεηξία πνπ ζα απνθηήζνπλ είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθή κε ην φπνην απνηέιεζκα. 

Ο ξφινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη εδψ είλαη λα εληζρχεη θαη λα πξνηξέπεη. Γηα παξάδεηγκα, 

παξνπζηάδεη ηξφπνπο δηαπξαγκάηεπζεο, αιιά δε ζρνιηάδεη ην πεξηερφκελφ ηνπο. 

Καηά ην πξψην ζηάδην, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο καζεηέο πνπ 

αηζζάλνληαη απνθιεηζκέλνη, επεηδή δελ έρνπλ εληαρζεί ζε θάπνην θφκκα.  
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Δθθίλεζε: Ο/ε εθπαηδεπηηθόο δίλεη ιεπηνκέξεηεο γηα ην πξόγξακκα 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεηαη ζην πξφγξακκα (θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 3.1) θαη ππελζπκίδεη ζηνπο 

καζεηέο πσο ζ’ απηφ ην κάζεκα ζα δηαπξαγκαηεπηνχλ κηα πνιηηηθή αηδέληα. Πνηνπο ζηφρνπο ζα 

πξνηείλνπλ;  

ηάδην 1: Οη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο 

Οη καζεηέο απνθαζίδνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζα πξνηείλνπλ. Μπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ πξφηαζε άηνκα θαη 

νκάδεο. Αλ θαη θαη' αξράο θαίλεηαη πσο κε ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη πιενλέθηεκα ζηνπο «αλέληαρηνπο», νη 

πξνηάζεηο ησλ θνκκάησλ έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ςεθηζηνχλ θαη λα ηεζνχλ ζηελ θνξπθή ηεο 

αηδέληαο. 

 

Οη κεκνλσκέλνη νκηιεηέο θαη νη νκηιεηέο ησλ νκάδσλ πξνεηνηκάδνπλ ηηο δειψζεηο πξνβνιήο ησλ ζέζεψλ 

ηνπο. 

Οη καζεηέο ζεκεηψλνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο κε καξθαδφξν ζην θχιιν ραξηηνχ ηνπο. 

ηάδην 2: Οη καζεηέο δηαπξαγκαηεύνληαη ζε «ζηξνγγπιή ηξάπεδα» 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θξνληίδεη ψζηε ε δηαδηθαζία λα αξρίζεη ζηελ ψξα ηεο. Οη καζεηέο θάζνληαη ζε θχθιν. 

Αλ θαη ε ζέζε απηή δελ αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε «ζηξνγγπιή ηξάπεδα», δηεπθνιχλεη ηελ 

θαιχηεξε επηθνηλσλία. Κφκκαηα πνπ έρνπλ ζρεκαηίζεη ζπκκαρίεο, θάζνληαη δίπια - δίπια. 

Βήκα 2.1: Οη καζεηέο θάλνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλνίγεη ηε ζπδήηεζε θαη δίλεη ζηνλ νκηιεηή θάζε θφκκαηνο θαη ζηνπο κεκνλσκέλνπο 

καζεηέο ηελ επθαηξία λα ιάβνπλ ηνλ ιφγν. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηνχο δεηά λα αλαθέξνπλ ηπρφλ ζπκθσλία 

θαη λα πξνηείλνπλ θνηλέο απνθάζεηο. Σαπηφρξνλα, θαηαζέηνπλ ην θχιιν κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζην 

πάησκα. 

Βήκα 2.2: Οη καζεηέο αλαιύνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο θαη δηεξεπλνύλ δπλαηόηεηεο ζπκβηβαζκνύ θαη 

θαηάιεμεο ζε θνηλή απόθαζε 

Αθνχ κηιήζνπλ φινη νη νκηιεηέο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο δηεπθνιχλεη ψζηε λα βξνπλ πηζαλέο ζρέζεηο θαη 

ζπκβηβαζκνχο αλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο ηνπο. 

– Δίλαη δπλαηφλ θάπνηεο απφ ηηο πξνηάζεηο λα ηαηξηάδνπλ; Μπνξνχλ θάπνηεο θάξηεο λα ζπζρεηηζηνχλ; 

– Πνηα πξφηαζε απνθιείεη ηελ άιιε; ην ζεκείν απηφ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπλ κε 

πξνζνρή ηηο πξνηάζεηο. Αλαηξνχλ ε κία ηελ άιιε, ή έρνπλ ίδηνπο ζηφρνπο, αιιά ρξεηάδνληαη πνιχ 

πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα, πεγέο ή ρξήκαηα; 

 

Βήκα 2.3: Ο/ε εθπαηδεπηηθόο πξνηείλεη έλα δηαπξαγκαηεπηηθό κνληέιν 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη έλα κνληέιν κε ην νπνίν νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ κηα πνιηηηθή 

αηδέληα ζηφρσλ γηα ην θνηλφ θαιφ. Υξεηάδνληαη ραξηηά κεγέζνπο Α4, ζεκεησκέλα κε αξηζκνχο φπσο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα. Δηζεγείηαη ην πξψην ζρέδην, κηα απινπνηεκέλε έθδνζε ηνπ θιαζζηθνχ κνληέινπ 

«πξηζκαηηθήο αλάιπζεο (κνληέιν αξηζκφο 3). 

 

ηελ παξαιιαγή ησλ ηεζζάξσλ ζηφρσλ, δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε έλαλ ζηφρν. Γχν ζηφρνη 

θαηαηάζζνληαη ζηε δεχηεξε ζέζε θαη έλαο αθφκε, πνπ ζεσξείηαη ιηγφηεξν ζπνπδαίνο ή επείγσλ, ζηελ 

ηξίηε (ή παξαιείπεηαη εληειψο, νπφηε ν/ε εθπαηδεπηηθφο αθαηξεί ηνλ αξηζκφ 3). 
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Σν ζηελφ κνληέιν ησλ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ ζηφρσλ απαηηεί δηαπξαγκάηεπζε, θαζψο δε κπνξεί λα 

ππάξμνπλ πνιινί ζηφρνη. Μηα αηδέληα κε ιηγφηεξνπο ζηφρνπο κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαιχηεξα απφ 

θάπνηα πνπ θξαηά ηνπο πάληεο επραξηζηεκέλνπο, φζν θη αλ είλαη πην πνιχπινθν λα ηε δηαρεηξηζηεί 

θάπνηνο (ην δίιεκκα αλάκεζα ζηε ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ πξνηάζεσλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα). Ο 

εθπαηδεπηηθφο επαλαηνπνζεηεί ηα θχιια ραξηηνχ ζην πάησκα απφ ην κνληέιν αξηζκφο 1, ζηα κνληέια 

αξηζκφο 2 θαη 3. 

 

Καηαιεθηηθά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ππνγξακκίδεη φηη φια ηα κνληέια πξνζδηνξίδνπλ κηα πξψηε 

πξνηεξαηφηεηα. Οπφηε, κηα πεξαηηέξσ βαζηθή δπλαηφηεηα ζα ήηαλ λα πξνζδηνξηζηεί έλαο θαη κνλαδηθφο 

ζηφρνο.  

 

Βήκα 2.4: Οη καζεηέο δηαπξαγκαηεύνληαη 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα βξνπλ απαληήζεηο ζε δηάθνξα εξσηήκαηα θαη λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία. 

Παξάιιεια, νη εξσηήζεηο αλνίγνπλ δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο ζπκβηβαζκνχ θαη ππνζηήξημεο ηεο 

πιεηνςεθίαο. 

– Πνην κνληέιν επηιέγνπκε; Πφζνπο ζηφρνπο ζέινπκε λα εκπεξηέρεη; 

– ε πνηνπο ζηφρνπο δίλνπκε πξψηε πξνηεξαηφηεηα; 

– Τπάξρεη δπλαηφηεηα λα ζπκθσλήζνπκε ζε έλαλ θαη κνλαδηθφ ζηφρν; 

– Πνηνπο ζηφρνπο ζπκπεξηιακβάλνπκε ζηελ αηδέληα καο; ηφρνπο πνπ αιιεινυπνζηεξίδνληαη (νπφηε 

εληζρχεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα) ή πνπ αιιειναλαηξνχληαη (νπφηε εληζρχεηαη ε ζπκπεξίιεςε 

πεξηζζφηεξσλ πξνηάζεσλ); 

– Σν ζχλνιν ηεο αηδέληαο έρεη λφεκα; 

ην ζεκείν απηφ απαηηείηαη πξνζεθηηθή αηηηνιφγεζε θαη επηρεηξεκαηνινγία. Δίλαη πηζαλφλ ηα θφκκαηα λα 

έρνπλ ηζρπξφηεξε ππνζηήξημε ζηνπο πξνηεηλφκελνπο ζηφρνπο, αιιά θάπνηνη άιινη λα έρνπλ θαιχηεξεο 

ηδέεο. Οπφηε, ην δήηεκα πνηεο πξνηάζεηο ζα έρνπλ πςειφηεξε πξνηίκεζε είλαη αλνηθηφ. 

Ζ ζπκπεξίιεςε ζηφρσλ πνπ αιιειναλαηξνχληαη (π.ρ. νηθνιφγνη + ζπληεξεηηθνί) είλαη ζπλήζεο ζηνπο 

ζπλαζπηζκνχο θνκκάησλ ή ζηελ θνηλή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο. Σν εμνξζνινγηζκέλν κνληέιν ζηφρσλ 

(φπνπ φια πξνζδηνξίδνληαη απφ έλα θφκκα) είλαη πην αληαγσληζηηθφ θαη ζπγθξνπζηαθφ. Καηά ζπλέπεηα, ε 

επηινγή αλάκεζα ζηα κνληέια απηά είλαη εμίζνπ επηινγή πνιηηηθνχ πνιηηηζκνχ, θαη αθνξά ηνπο ηξφπνπο 

δηαρείξηζεο ηνπ πινπξαιηζκνχ ζηε δεκνθξαηία. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξαηεξεί ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδνληαη 

ην δήηεκα νη καζεηέο, θαη απνθαζίδεη αλάινγα αλ ζα αλαθεξζεί ζ’ απηφ ζηε ζπλέρεηα. 

Οη καζεηέο κεηαθηλνχλ ηηο θάξηεο ζην πάησκα, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ αηδέληα ηνπο (λα 

ζρεκαηίζνπλ ζρήκα πξίζκαηνο ή ππξακίδαο). Αλ ππάξρνπλ πιένλ ηνπ ελφο κνληέια κε ίδηνπο ζθνπνχο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη αληίγξαθά ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ. 

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, νη θάξηεο ηνπνζεηνχληαη ζε ραξηί ζεκηλαξίνπ θαη δεκηνπξγνχλ πφζηεξ, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην επφκελν κάζεκα. 
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Βήκα 2.5: Οη καζεηέο ςεθίδνπλ 

ην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο, νη καζεηέο ςεθίδνπλ κε αλάηαζε ηεο ρεηξφο. Αλ έρνπλ πξνθξίλεη κία νκάδα 

ζηφρσλ, ηφηε αλακέλεηαη ην απνηέιεζκα λα είλαη νκνςεθία. 

Αλ έρνπλ επηθξαηήζεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο, ηφηε νη καζεηέο ςεθίδνπλ γη’ απηά. 

’ απηή ηελ πεξίπησζε, ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα απνθαζηζηεί δηα ςήθνπ, πξηλ αξρίζεη ε θαλνληθή ςεθνθνξία: αλ έλα κνληέιν μεπεξάζεη ζε 

ςήθνπο ην 50% ησλ πξνηηκήζεσλ, γίλεηαη απνδεθηφ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, δηελεξγείηαη δεχηεξε 

ςεθνθνξία αλάκεζα ζηα κνληέια πνπ έρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ςήθσλ. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην 

ζέκα ησλ απνρψλ, ην κνληέιν κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ςήθσλ γίλεηαη απνδεθηφ. 
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Μάζεκα 4 

πκκεηνρή ζηελ πινπξαιηζηηθή δεκνθξαηία 

Οη καζεηέο αλαζηνράδνληαη ηελ εκπεηξία ηνπο 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

 

Αλάιπζε θαη θξηηηθή – νξγάλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο. 

Μεζνδνινγηθέο δεμηφηεηεο: δεκηνπξγία ζχληνκσλ δειψζεσλ, 

παξνπζίαζε αλαηξνθνδφηεζεο. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

 

 

Ο πινπξαιηζκφο εληζρχεη ηε δίθαηε θαη απνηειεζκαηηθή ιήςε 

απνθάζεσλ «πκθσλία κέζσ δηαθσλίαο». 

Ζ ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία πξνσζεί ηα ζπκθέξνληά κνπ. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο αλαζηνράδνληαη θαη ζπδεηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο, θαη 

δίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ ελφηεηα απηή.  

Πεγέο θαη πιηθό 

 

Υαξηί ζεκηλαξίνπ θαη καξθαδφξνη, αληίγξαθν ηνπ θπιιαδίνπ γηα 

ηνπο καζεηέο 2.5 (ΟΓΓΑ) θαη 2.6 (ΔΓΑ). 

Μέζνδνο 

 

«Ο ηνίρνο ηεο ζησπήο», αηνκηθή εξγαζία, παξνπζίαζε θαη 

ζπδήηεζε, γχξνο ζχληνκσλ ζρνιίσλ. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

 

ηάδην 1. Οη καζεηέο αλαζηνράδνληαη ηελ εκπεηξία ηνπο («Ο ηνίρνο 

ηεο ζησπήο). (20 ιεπηά) 

ηάδην 2.  πδήηεζε γηα ην ηη κέιιεη γελέζζαη. (15 ιεπηά) 

ηάδην 3. Οη καζεηέο θάλνπλ αλαηξνθνδφηεζε. (5 ιεπηά) 
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Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Ο αλαζηνραζκφο απνηειεί θνλζηξνπθηηβηζηηθφ ηξφπν κάζεζεο. Οη καζεηέο δηακνξθψλνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο θαη ηηο κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο. Ο ξφινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα πξνζθέξεη έλα πιαίζην 

θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη ζρεδηαζκνχ. Σν κάζεκα απνηειεί παξάδεηγκα δηδαζθαιίαο κέζσ ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ: νη καζεηέο αζθνχλ ηελ ειεπζεξία ζθέςεο θαη έθθξαζεο. Σν απζηεξφ 

πιαίζην δίλεη ζε θάζε καζεηή ηελ επθαηξία λα ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία. Κάζε επθαηξία δελ ζεσξείηαη 

σο ίζε κε ηηο άιιεο, θαζψο νη κέζνδνη πνπ επηιέγεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο έρνπλ δηαθνξεηηθή αληαπφθξηζε 

ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πνπ καζαίλνπλ νη καζεηέο.  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί ιίγν ρξφλν γηα λα απεπζπλζεί ζηελ ηάμε. κσο, ε εγεηηθή παξνπζία 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο είλαη ζπλερψο παξνχζα, θαζψο ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

θαζνξίδεη ην πιαίζην θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο. πσο ζπκβαίλεη θαη κε άιιεο ελφηεηεο, νη 

καζεηέο απνθηνχλ ηελ εκπεηξία ηεο παξαδνμφηεηαο φηη ε ειεπζεξία, φρη κφλν ζπλνδεχεηαη απφ 

απζηεξνχο θαλφλεο θαη εγεζία, αιιά πηζαλφηεηα ηνπο έρεη αλάγθε.  

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Πξνεηνηκαζία: 

Σα πξφηππα πνιηηηθήο αηδέληαο πνπ ςήθηζαλ νη καζεηέο ζην πξνεγνχκελν κάζεκα, έρνπλ θξεκαζηεί 

ζηνπο ηνίρνπο. 

ηνπο ηνίρνπο ηεο ηάμεο έρνπλ αλαξηεζεί ηέζζεξα θχιια ζεκηλαξίνπ (νη ηνίρνη ηεο ζησπήο) θαη ζε θάζε 

έλα ηνπνζεηνχκε 2-3 καξθαδφξνπο δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο. Σα θχιια βξίζθνληαη ζε πξνζηηή ζέζε. ε 

θάζε έλα, ηνπνζεηνχληαη 5-6 θαξέθιεο ζε εκηθχθιην. Δλαιιαθηηθά, ηα θχιια ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζε 2-3 

ελσκέλα ζξαλία. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη πξνεηνηκάζεη ηα θχιια πξηλ ην κάζεκα (βι. παξαθάησ). Αλ νη καζεηέο ρξεηαζηνχλ 

πεξηζζφηεξν ρψξν γηα λα γξάςνπλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη πξνβιέςεη λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα θελά 

θχιια. 

Ο ηξφπνο πνπ ηνπνζεηνχληαη ηα θαζίζκαηα έρεη ζεκαζία γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ καζεηψλ. Οη θαξέθιεο 

ηνπνζεηνχληαη ζε θχθιν ή ηα ζξαλία ζε αλνηρηφ ηεηξάγσλν, αλάινγα κε ηνλ ρψξν θαη ην ζρήκα ηεο 

αίζνπζαο, φπσο εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηελ πξφζβαζε ζηα θχιια, φρη ζε ζεηξέο. 

ηάδην 1: Οη καζεηέο αλαζηνράδνληαη ηελ εκπεηξία ηνπο («ηνίρνη ηεο 

ζησπήο») 

Βήκα 1.1: Ο/ε εθπαηδεπηηθόο δίλεη νδεγίεο ζηνπο καζεηέο γηα ηνπο «ηνίρνπο ηεο ζησπήο»
10

 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο θάζνληαη. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηνπ καζήκαηνο 

(θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 3.1) – κε ζρφιηα θαη αλαηξνθνδφηεζε κάιινλ, παξά κε λέεο πιεξνθνξίεο ή 

λέεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζθεθηνχλ, λα κνηξαζηνχλ θαη λα ζπδεηήζνπλ 

αξγφηεξα. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηε κέζνδν ηνπ «ηνίρνπ ηεο ζησπήο» θαη εμεγεί ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο επειέγε: πξφθεηηαη γηα κέζνδν πνπ βνεζά ζηνλ αλαζηνραζκφ θαη πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο 

αξθεηφ ρξφλν γηα λα ζθεθηνχλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο.  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηα ηέζζεξα πφζηεξ – ηνπο ηέζζεξεηο «ηνίρνπο ηεο ζησπήο»: 

 

                                                           
10. Ζ κέζνδνο είλαη παξαιιαγή ηεο Άζθεζεο 7.1, «Ο ηνίρνο ηεο ζησπήο», ζην βηβιίν VI ηφκν ηεο EDC/HRE «Γηδάζθνπκε ηελ 

δεκνθξαηία», Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2008, ζει. 66. 
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– Πινπξαιηζκόο 

Πψο βηψλσ ηνλ πινπξαιηζκφ; 

– πλαίλεζε κέζσ δηαθσλίαο;  

Γηα πνηνπο ιφγνπο πεηχρακε ή απνηχρακε λα ζπκθσλήζνπκε ζε έλαλ νξηζκφ ηνπ θνηλνχ θαινχ; 

– Γηαθνξά ζηνλ θαηακεξηζκό ηεο ηζρύνο 

Πψο αηζζαλζήθακε πνπ είκαζηε έλαο απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο ή αζζελέζηεξνπο θνξείο; 

– Αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

Πνηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αζθήζακε ζηα καζήκαηά καο; (Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη αληίγξαθα ηνπ 

φπιιαδίνπ γηα καζεηέο 2.5, ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, θαη 2.6, ηελ 

Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα) 

Οδεγίεο: 

– Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζησπειά ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο – γη’ απηφ έρεη ηνλ ηίηιν «ν 

ηνίρνο ηεο ζησπήο». Ο δηάινγνο γίλεηαη κέζσ απηψλ πνπ γξάθνπλ νη καζεηέο. 

– Κάζε καζεηήο κπνξεί λα γξάςεη φζν ζέιεη. 

– Διάρηζηε απαίηεζε: δχν ζρφιηα ν θαζέλαο ζε δχν δηαθνξεηηθνχο «ηνίρνπο ηεο ζησπήο». 

– Οη καζεηέο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ ζε κία απφ ηηο βαζηθέο εξσηήζεηο ή λα ζρνιηάζνπλ θάηη πνπ 

έγξαςε ζπκκαζεηήο ηνπο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γξακκέο, ηφμα, ζχκβνια. 

– Οη καζεηέο κπνξνχλ λα κείλνπλ ζε έλα πφζηεξ ή λα πεξηεγεζνχλ θαη ζε άιια. 

Βήκα 1.2: Οη καζεηέο γξάθνπλ ηηο απόςεηο ηνπο ζηνπο «ηνίρνπο ηεο ζησπήο» 

Οη καζεηέο αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο θαη εξγάδνληαη. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξαθνινπζεί ηελ αληαιιαγή 

απφςεσλ πνπ μεδηπιψλεηαη ζηα θχιια, αιιά δε ζπκκεηέρεη. Τπελζπκίδεη, φκσο, φηη ν θαλφλαο ηεο 

ζησπήο ηζρχεη γηα φινπο. 

Απηή ε θάζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηαξθεί 10-15 ιεπηά. 

ηάδην 2: πδήηεζε 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα θαζίζνπλ (ζε θχθιν ή ζε αλνηθηφ ηεηξάγσλν) θαη παξνπζηάδεη 

ηελ επφκελε θάζε: ηε ζπδήηεζε πνπ πξνεδξεχεηαη απφ ηνλ ίδην. 

Αξρηθά, νη καζεηέο απνθαζίδνπλ πνην ή πνηα απφ ηα ζέκαηα ζέινπλ λα ζπδεηήζνπλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

ηνπο ππελζπκίδεη πσο πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν. Απηφ ζεκαίλεη πσο είλαη 

πξνηηκφηεξν λα αζρνιεζνχλ κε έλαλ ή δχν «ηνίρνπο ηεο ζησπήο», παξά λα βηαζηνχλ λα  ηνπο 

ζρνιηάζνπλ φινπο. Σειηθά, νη καζεηέο απνθαζίδνπλ. 

Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπδήηεζε είλαη θνλζηξνπθηηβηζηηθφο ηξφπνο κάζεζεο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δε κπνξεί 

θαη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνβιέςεη ηη ζα πνπλ νη καζεηέο. Ο ξφινο ηνπ είλαη λα θσδηθνπνηεί φζα αλαθέξνπλ 

νη καζεηέο.
11

 

ηάδην 3: Αλαηξνθνδόηεζε (γύξνο κε ζύληνκα ζρόιηα) 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηεξκαηίδεη ηε ζπδήηεζε, ψζηε λα ππάξμεη ρξφλνο γηα έλαλ γχξν αλαηξνθνδφηεζεο. Ζ 

κέζνδνο πξνβιέπεη έλαλ γχξν κε ζχληνκα ζρφιηα. Κάζε καζεηήο ζπκπιεξψλεη ηελ παξαθάησ δήισζε: 

«Τν πην ελδηαθέξνλ ή ην πην ζεκαληηθό πξάγκα πνπ έκαζα ζ’ απηή ηελ ελόηεηα είλαη …» 

                                                           
11. Βι. ζηελ εηζαγσγή, ην θεθάιαην γηα ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε. 
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Με ηε ζεηξά, θάζε καζεηήο θάλεη κηα ζχληνκε δήισζε κίαο ή δχν πξνηάζεσλ. Γελ επηηξέπνληαη ζρφιηα. 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα επαλαιάβνπλ ή λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ζρφιηα ησλ άιισλ. 

Ζ αλαηξνθνδφηεζε βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα νηθνδνκήζνπλ γλψζε πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηε δσή ηνπο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο απνθηά πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ βνεζνχλ λα αμηνινγήζεη ηελ ελφηεηα. Μαζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθφο κπνξνχλ λα αληιήζνπλ ηδέεο γηα ηε ζπλέρεηα ηεο EDC/HRE (ζχλδεζε κε άιιεο ελφηεηεο, 

επεθηάζεηο, θ.ιπ). 
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Τιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο 3A  

Σέζζεξεηο βαζηθέο πνιηηηθέο απόςεηο 

 
 

Ζ θηιειεύζεξε άπνςε: πξώηα ε αηνκηθή ειεπζεξία 

– Βαζηθέο αξρέο: αηνκηθή ειεπζεξία θαη ππεπζπλφηεηα. 

– Πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. 

– Σν ειεχζεξν εκπφξην θαη ν αληαγσληζκφο απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηεο πξνφδνπ θαη ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ, δηεπξχλνπλ ηελ επεκεξία. 

– Ο θαπηηαιηζκφο ιεηηνπξγεί θαιχηεξα ρσξίο παξεκβάζεηο. 

– Ηζρπξφ θξάηνο – πνπ πεξηνξίδεηαη, σζηφζν, ζηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ. 

– Σα πξνλφκηα ηεο γελλαηφδσξεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο θάλνπλ νθλεξνχο ηνπο αλζξψπνπο. 

– Ζ πξνζσπηθή πξνζπάζεηα θαη ε επηηπρία πξέπεη λα απνδίδνπλ – ΟΥΗ ζηε βαξηά θνξνινγία 

εηζνδήκαηνο θαη θέξδνπο. 

 

ύλζεκα: «Γελ ππάξρεη ειεπζεξία ρσξίο ξίζθν»  

 

 

Ζ ζνζηαιδεκνθξαηηθή άπνςε: πξνέρεη ε ηζόηεηα 

– Βαζηθέο αξρέο: ηζφηεηα, αιιεινβνήζεηα, θνηλσληθή αζθάιηζε. 

– Πξνζηαζία ησλ αδπλάησλ, ησλ θησρψλ, ησλ κε πξνλνκηνχρσλ. 

– Αλ δελ ειεγρζεί, ν θαπηηαιηζκφο βαζαίλεη ηηο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο. Γελ ππάξρεη ελαιιαθηηθή ιχζε 

ζηνλ θαπηηαιηζκφ, φκσο ε επίδξαζή ηνπ πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη λα δηνξζψλεηαη κε πνιηηηθά κέζα. 

– Έρνπκε αλάγθε απφ έλα ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ λα θξνληίδεη ηηο νηθνγέλεηεο, ηνπο 

αλάπεξνπο, ηνπο άξξσζηνπο, ηνπο ειηθησκέλνπο, ηνπο άλεξγνπο θαη ηνπο θησρνχο. 

– Αιιειεγγχε ζεκαίλεη ππνζηήξημε ησλ πνιηηψλ πνπ έρνπλ αλάγθε απφ ηνπο νηθνλνκηθά ηζρπξνχο. 

 

ύλζεκα: «Ζ ηζρύο ελ ηε ελώζεη»  

 

 

Ζ ζπληεξεηηθή άπνςε: πξνέρεη ε αζθάιεηα 

– Βαζηθέο αξρέο: αζθάιεηα θαη ζηαζεξφηεηα. 

– Υξεηάδεηαη έλα ηζρπξφ θξάηνο πνπ λα πξνζηαηεχεη ηε ρψξα απφ θηλδχλνπο θαη απεηιέο. 

– Έλα ηζρπξφ θξάηνο ζηεξίδεηαη ζε κηα ζχγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή νηθνλνκία. 

– Δίλαη αλάγθε λα απνθεπρζεί ην άλνηγκα ηεο ςαιίδαο αλάκεζα ζε πινχζηνπο θαη θησρνχο . 

– Ζ νηθνγέλεηα έρεη αλάγθε απφ ηδηαίηεξε πξνζηαζία. 

– Οη πνιίηεο ζα πξέπεη λα δεηνχλ ππνζηήξημε κφλν φηαλ δε κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα πξνβιήκαηά 

ηνπο απφ κφλνη ηνπο. 

 

ύλζεκα: «Ηζρπξό θξάηνο ζε πγηή νηθνλνκία»  
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Ζ νηθνινγηθή άπνςε: πξνέρεη ην θπζηθό πεξηβάιινλ 

– Βαζηθέο αξρέο: πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ππεπζπλφηεηα γηα ηηο επφκελεο γεληέο. 

– Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο, πνπ εζηηάδεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θαηαλάισζε νξπθηψλ 

θαπζίκσλ, απεηιεί ην κέιινλ καο. 

– Δίλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ λα πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν. 

– Φέξνπκε επζχλε γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ πιαλήηε. 

– Μηθξέο αιιαγέο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε δηαθνξά. 

 

ύλζεκα: “Σα ιεθηά δελ είλαη θαγώζηκα”. 
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Τιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο 3Β  

Δηζήγεζε: ε έλλνηα ηνπ θνηλνύ θαινύ 

Τν ζρέδην πνπ αθνινπζεί, πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο αλάιπζεο. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα πξνζαξκόζεη ηελ εηζήγεζή ηνπ ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπ θαη 

ζην πεξηερόκελν ηεο ελόηεηαο. 

Δίλαη θαηαλνεηφ ζηα δεκνθξαηηθά ζπζηήκαηα, πσο θαλείο δελ γλσξίδεη κε βεβαηφηεηα πνην είλαη ην θνηλφ 

θαιφ, νπφηε, νθείινπκε λα ζπλαπνθαζίζνπκε ηη είλαη θαιχηεξν γηα ηε δηθή καο θνηλσλία. ηηο δηθηαηνξίεο, 

ηελ έλλνηα ηνπ θνηλνχ θαινχ ηελ νξίδεη ην θαζεζηψο – γεγνλφο πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηε δεκνθξαηία θαη ηε δηθηαηνξία.
12

 

ινη κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλερείο ζπδεηήζεηο: ηα πνιηηηθά θφκκαηα, νη 

ελδηαθεξφκελεο νκάδεο, ηα κέζα επηθνηλσλίαο, νη πνιηηηθνί θαη νη κεκνλσκέλνη πνιίηεο. Απηφ είλαη ην 

λφεκα ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δεκνθξαηία – ε δεκφζηα ζπδήηεζε θαη ηειηθά ε απφθαζε γηα ην ηη είλαη 

θαιχηεξν γηα ηε ρψξα (ή γηα ηνλ θφζκν) θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα πινπνηήζνπλ απηφ ηνλ ζηφρν. 

ηελ ελφηεηα απηή, ρξεζηκνπνηείηαη έλα ππεξαπινπζηεπκέλν κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 

απνθάζεσλ. Ξεθηλήζαηε πξνηείλνληαο ηηο δηθέο ζαο ηδέεο γηα ηελ έλλνηα ηνπ θνηλνχ θαινχ – φηαλ 

ζθέπηεζηε πνηεο ζα ήηαλ νη πξνηεξαηφηεηέο ζαο αλ είζαζηε αξρεγφο ηνπ θξάηνπο, ζθέπηεζηε γηα ην θνηλφ 

θαιφ. Σψξα, βξίζθεζζε ζηε κέζε ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο θνκκάησλ.  

ην επφκελν κάζεκα, ζα δηαπξαγκαηεπηείηε κεηαμχ ζαο, γηα λα δηεξεπλήζεηε αλ κπνξείηε λα ζρεκαηίζεηε 

κηα πιεηνςεθία ε νπνία λα νξίζεη πνην είλαη ην θνηλφ θαιφ – πξνο ην παξφλ. 

Σν δηάγξακκα παξνπζηάδεη ην ηη ζπκβαίλεη ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Τπνζέζηε πσο 

ζπδεηνχληαη δχν βαζηθνί ζηφρνη, ν ζηφρνο Α θαη ν ζηφρνο Β (νη ζηφρνη κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε 

θάπνηνπο πνπ ήδε έρνπλ παξνπζηάζεη ηα θφκκαηα). Σα ηξία δηαθεθνκκέλα βέιε δείρλνπλ ηηο ηειηθέο 

επηινγέο πνπ πξνσζνχλ ηα θφκκαηα – θάπνηα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ζηφρν Α (ή ζηελ παξαιιαγή 

ΑΑΒ), άιια ζηνλ ζηφρν Β (ή ζηελ παξαιιαγή ΒΒΑ), δειαδή ζε δηαθνξεηηθέο ζπκβηβαζηηθέο ηδέεο. Κάζε 

                                                           
12. Γηα ιεπηνκεξέζηεξε επεμεξγαζία απηνχ ηνπ ζεκείνπ, βι. θαη θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 3.6. 
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θφκκα ππνζηεξίδεη κηα ζπγθεθξηκέλε αηδέληα πνπ εληζρχεη ηα ζπκθέξνληα κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο 

ηεο θνηλσλίαο θαη παξάιιεια πξνζθέξεηαη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα ζπκθέξνληα ηεο άιιεο πιεπξάο. 

Καηά ζπλέπεηα, ηα θφκκαηα πξνζπαζνχλ λα ζηξέςνπλ ηε ιήςε απφθαζεο πξνο ηε δηθή ηνπο 

θαηεχζπλζε –νη α1 θαη α2 είλαη ππέξ ηνπ ζηφρνπ ΑΑΒ, ελψ ηα θφκκαηα β1 θαη β2 θιίλνπλ πξνο ηελ 

αληίζεηε θαηεχζπλζε (ΒΒΑ). 

Ζ ΑΑΒ ε ΒΒΑ είλαη ε θαιχηεξε επηινγή ζηα πιαίζηα ηνπ θνηλνχ θαινχ; Ή κήπσο ε ρξπζή ηνκή ΑΒ; 

Πξέπεη λα παξζεί κηα απφθαζε. Σα θφκκαηα δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ κηα 

ζπκβηβαζηηθή ιχζε ζηελ νπνία ζα ζπκθσλνχλ, νπφηε ζα κπνξνχλ λα ηελ ππνζηεξίμνπλ καδί. ηηο 

δεκνθξαηίεο, ε ηηκή ηεο ηζρχνο είλαη ν ζπκβηβαζκφο. Ζ πιεηνςεθία έρεη ηε δχλακε λα απνθαζίδεη. Ζ 

κεηνςεθία, ή ηα άηνκα, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ απφθαζε κε κηα θαιή επηρεηξεκαηνινγία. 

Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν, ππφθεηληαη ζπλερψο ζε θξηηηθή αλαζεψξεζε. Σειηθά, 

ε απφθαζε ίζσο δελ ππεξεηεί ην θνηλφ θαιφ. Οη ζπλζήθεο αιιάδνπλ θαη ε πιεηνςεθία κπνξεί λα αιιάμεη. 

Με ηελ θαιή επηρεηξεκαηνινγία, κπνξεί λα πεηζζεί ε πιεηνςεθία θαη λα αιιάμεη γλψκε. Μηα δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία είλαη κηα θνηλσλία πνπ ζπλερψο καζαίλεη. 

Δπέθηαζε (απηό ην κέξνο κπνξεί λα δνζεί μερσξηζηά) 

Πψο ζπλδένληαη φια απηά κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο απηήο ηεο ελφηεηαο, ηελ εηεξόηεηα θαη ηνλ 

πινπξαιηζκό; 

Οη πνιίηεο, αζθψληαο ηελ ειεπζεξία ζθέςεο θαη έθθξαζεο, δεκηνπξγνχλ έλα επξχ θαη πνηθίιν θάζκα 

αηνκηθψλ απφςεσλ γηα ην ηη είλαη θαιφ γηα ηε ρψξα. Οη πνιίηεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα δνπλ ηνπο ζηφρνπο 

ηνπο λα γίλνληαη πξαγκαηηθφηεηα, ζρεκαηίδνπλ ή πξνζρσξνχλ ζε νξγαληζκνχο φπσο θφκκαηα, νκάδεο 

ελδηαθεξφλησλ, θ.ιπ. Απηή είλαη ε έλλνηα ηνπ νξγαλσκέλνπ πινπξαιηζκνύ (βι. ηα α1, α2, β1 θαη β2 ζην 

δηάγξακκα). 

Ο πινπξαιηζκφο παξάγεη αληαγσληζκφ γηα ηζρχ θαη πνιηηηθή επηξξνή. Γηα λα ιεθζεί κηα απφθαζε 

απαηηείηαη λα ηεζνχλ σο πξνηεξαηφηεηεο θάπνηνη ζηφρνη θαη ζπκθέξνληα, ελψ άιινη λα απνξξηθζνχλ. 

Πνιιέο θνξέο γηα λα ππάξμεη επαξθήο πιεηνςεθία, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ζπκβηβαζκφο. 

Οη κεκνλσκέλνη πνιίηεο πνπ δε ιακβάλνπλ κέξνο ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία, πνπ δελ γλσζηνπνηνχλ ηα 

ζπκθέξνληα θαη ηηο απφςεηο ηνπο δπλαηά θαη θαζαξά, ζα βξεζνχλ απνκνλσκέλνη. Ζ ζπκκεηνρή ζηε 

δεκνθξαηία είλαη ζπκθέξνλ φισλ.  
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Τιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο 3C  

Πξνηάζεηο γηα επεθηάζεηο θαη ζπλέρεηα 

1. Πώο αληηδξνύλ ηα θόκκαηα ζηελ θνηλσληθή δηάζπαζε; 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 3.5 θαη ζπδήηεζε κε ζέκα  

– Ση κνξθήο θνηλσληθή δηάζπαζε ππάξρεη ζηελ θνηλσλία ζαο;  

– Πψο ηελ αληηκεησπίδνπλ ηα θφκκαηα;  

– Πνηεο απνθάζεηο θαη ζπκβηβαζκνί έρνπλ γίλεη; 

2. Πινπξαιηζκόο 

– Πνηεο νκάδεο ελδηαθεξφλησλ θαη ΜΚΟ ππάξρνπλ ζηελ πνιηηηθή;  

– Πνηα ζπκθέξνληα είλαη θαιά νξγαλσκέλα; Πνηα δελ είλαη; 

3. πκβηβαζκόο 

ηηο δεκνθξαηίεο, ν πινπξαιηζκφο γελλά ηελ αλάγθε ζπκβηβαζκνχ. Τπάξρνπλ πνιιέο απφςεηο γηα ην 

ζέκα: 

1. Απφ ηε ζθνπηά ηεο αηνκηθήο νπηηθήο: ν ζπκβηβαζκφο είλαη ε ηηκή πνπ πξέπεη θάπνηνο λα πιεξψζεη 

γηα ηελ ηζρχ. Οη θαιέο ηδέεο ιεηηνπξγνχλ σο δεχηεξε θαιχηεξε επηινγή. 

2. Απφ ηε γεληθή ζθνπηά: ν πινπξαιηζκφο γελλά αληαγσληζκφ. Οη θνξείο ειέγρνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ, θαη 

εμαζθαιίδνπλ φηη θαλείο ηνπο δε γίλεηαη ηζρπξφηεξνο. Ο πινπξαιηζκφο έρεη ηελ ίδηα επίδξαζε ζηελ 

θνηλσλία πνπ έρεη ν έιεγρνο θαη ε εμηζνξξφπεζε ζε έλα ζχληαγκα. 

3. Απφ ηε ζθνπηά ηνπ απνηειέζκαηνο: ν πινπξαιηζκφο γελλά ηελ αλάγθε ζπκβηβαζκνχ. Δίλαη ζπάληεο νη 

απνθάζεηο πνπ θηάλνπλ ζηα άθξα. Ο ζπκβηβαζκφο εληζρχεη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. 

– Πνηα απφ ηηο παξαπάλσ νπηηθέο επηβεβαηψλεηαη απφ έλαλ έιεγρν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζηε ρψξα ζαο, 

π.ρ. κε κηα κειέηε πεξίπησζεο; 

4. ύγθξηζε δεκνθξαηίαο θαη δηθηαηνξίαο 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 3.4 

– Πψο ρεηξίδεηαη ε δεκνθξαηία θαη ε δηθηαηνξία ζπκθέξνληα θαη απφςεηο πνπ είλαη δηαθνξεηηθά; 

– Ση απνθάζεηο ιακβάλνληαη; (θξηηήξηα ζχγθξηζεο: ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ ζπκθεξφλησλ, 

απνηειεζκαηηθφηεηα, άζθεζε θξηηηθήο, ξφινο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο.) 

5. Οη δύν δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο 

Max Weber
13

 

1. «Ζ πνιηηηθή κνηάδεη κε αξγή θαη ζηαζεξή δηάλνημε ηξππψλ ζε ρνληξέο ζαλίδεο, κε πάζνο θαη 

επζπθξηζία». 

                                                           
13. Max Weber, «Politics as a Vocation», ζζ. 2, 34, (www.sscnet.ucla.edu/polisci/ethos/Weber-vocation.pdf), παξαζέκαηα 

επεμεξγαζκέλα απφ ηνλ ζπγγξαθέα. 

http://www.sscnet.ucla.edu/polisci/ethos/Weber-vocation.pdf
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2. «πνηνο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πνιηηηθή, παιεχεη γηα ππεξίζρπζε». 

– Πψο βηψζακε απηέο ηηο δχν δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο ζ’ απηή ηελ ελφηεηα; Πσο δηαρεηξίδνληαη θαη 

ηζνξξνπνχλ απηέο ηηο δχν δηαζηάζεηο νη πνιηηηθνί θνξείο ζηε ρψξα καο; 



 

 

Γεύηεξν Μέξνο 

πκκεηέρνπκε ζηελ πνιηηηθή:  

δηεπζέηεζε ζπγθξνύζεσλ,  

επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 

Δλόηεηα 4: ύγθξνπζε 

Ζ ζύγθξνπζε πάλσ ζην ζέκα ηεο αιηείαο 

Πώο κπνξνύκε λα βξνύκε ιύζε ζην δίιεκκα ηεο βησζηκόηεηαο;  

 

Δλόηεηα 5: Νόκνο θαη θαλόλεο 

Πνηνη θαλόλεο καο εμππεξεηνύλ θαιύηεξα; 

Παηρλίδη ιήςεο απνθάζεσλ 

 

Δλόηεηα 6: Κπβέξλεζε θαη πνιηηηθή 

Ο θύθινο ηεο πνιηηηθήο – έλα κνληέιν 

Πώο ιύλεη ηα πξνβιήκαηά ηεο κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία; 

 

Δλόηεηα 7: Ηζόηεηα 

Δίλαη δίθαηνο ν θαλόλαο ηεο πιεηνςεθίαο; 

Πώο ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο πιεηνλόηεηαο / κεηνλόηεηαο ζηε 

δεκνθξαηία; 



 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 4 

ΤΓΚΡΟΤΖ 

Γηα ην ιύθεην 
 

Ζ ζύγθξνπζε πάλσ ζην ζέκα ηεο αιηείαο. 

Πώο κπνξνύκε λα βξνύκε ιύζε  

ζην δίιεκκα ηεο βησζηκόηεηαο; 

“La multitude qui ne se réduit pas à l’unité est confusion; l’unité qui ne dépend 

pas de la multitude est tyrannie.” 

[Ζ εηεξόηεηα πνπ δε κπνξεί λα ρσξέζεη ζηελ ελόηεηα, πξνθαιεί ζύγρπζε. Ζ 

ελόηεηα πνπ αγλνεί ηελ εηεξόηεηα είλαη ηπξαλλία.] 

Blaise Pascal (1623-62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Σν ςάξεκα (παηρλίδη) (1) 

4.2 Σν ςάξεκα (παηρλίδη) (2) 

4.3 Πώο πεηπραίλνπκε κηα «θαιή ςαξηά»;  

Απνινγηζκόο θαη αλαζηνραζκόο 

4.4  Πώο πεηπραίλνπκε ηε βησζηκόηεηα;   

Σξόπνη εμηζνξξόπεζεο ζηόρσλ θαη ππέξβαζε ζπγθξνύζεσλ 
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Δλόηεηα 4 

ύγθξνπζε 

Ζ ζύγθξνπζε πάλσ ζην ζέκα ηεο αιηείαο 

Πώο κπνξνύκε λα βξνύκε ιύζε ζην δήηεκα ηεο βησζηκόηεηαο; 
 

Δηζαγσγή γηα εθπαηδεπηηθνύο 

1. Σν πεξηερόκελν απηήο ηεο ελόηεηαο 

Ζ παξνχζα ελφηεηα εζηηάδεη ζην πξφβιεκα δηαρείξηζεο θνηλψλ πφξσλ. Αλ φζνη απνθαζίδνπλ ζηελ 

πνιηηηθή, νη εηαηξείεο θαη νη πνιίηεο δε ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα απηήο ηεο κνξθήο, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα 

λα πξνθιεζνχλ ζνβαξέο ζπγθξνχζεηο ή αθφκε θαη πφιεκνο. 

Χο επεμήγεζε ηνπ δεηήκαηνο, αο θαληαζηνχκε ηελ παξαθάησ θαζεκεξηλή ππφζεζε: ζ’ έλαλ 

θηλεκαηνγξάθν, γεκάην ζεαηέο, έλαο κηθξνθακσκέλνο άλζξσπνο δε κπνξεί λα δεη, γηαηί έλαο γίγαληαο 

χςνπο 1.90 θάζεηαη κπξνζηά ηνπ. Ο κηθξφζσκνο ζεθψλεηαη φξζηνο γηα λα βιέπεη, εκπνδίδνληαο ηνπο 

πίζσ ηνπ, νη νπνίνη ζεθψλνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο γηα λα δνπλ. Καλέλαο ηνπο δε βιέπεη θαιχηεξα απφ 

πξηλ, θαη επηπξφζζεηα, ηψξα είλαη πην άβνια, γηαηί είλαη φξζηνη. ηελ πξάμε, ε θαηάζηαζε ηψξα είλαη πην 

άδηθε απφ πξηλ, γηαηί νη κηθξφζσκνη δελ βιέπνπλ ηίπνηα. 

Σν παξάδεηγκα απηφ έρεη πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε ηα «κεγάια» πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο θνηλψλ πφξσλ, 

γηα παξάδεηγκα ηελ ππεξαιίεπζε. Σέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα ιχλνληαη δχζθνια, δηφηη έρνπλ δχν 

δηαζηάζεηο, φπσο ην παξάδεηγκα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ: 

1. Πνηνλ θαλφλα ρξεηάδνληαη νη ζεαηέο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν πνπ λα ηνπο εμαζθαιίδεη φηη ζα βιέπνπλ 

θαιά; (ην δήηεκα) 

2. Με πνην ηξφπν κπνξεί λα επηβιεζεί απηφο ν θαλφλαο αλ θάπνηνο ζεαηήο δελ ηνλ ηεξήζεη; (ε ζεζκηθή 

παξάκεηξνο) 

Δθηφο απφ ηελ ππεξαιίεπζε, άιια παξαδείγκαηα «κεγάισλ» πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο πφξσλ είλαη ε 

ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, ε δηαρείξηζε ησλ ππξεληθψλ απνβιήησλ, ε ππεξθαηαλάισζε ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ. ηα δεηήκαηα απηά, εκπιέθνληαη πνιινί θνξείο κε αληαγσληζηηθά ζπκθέξνληα (ε 

παξάκεηξνο ηνπ δεηήκαηνο). ε παγθφζκην επίπεδν, δελ ππάξρεη έλα ππέξ-θξάηνο πνπ λα κπνξεί λα 

επηβάιιεη θάπνηνλ θαλφλα ζε έλα θπξίαξρν θξάηνο (ε ζεζκηθή παξάκεηξνο). κσο, ε πίεζε 

πξνβιεκάησλ φπσο ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο απμάλεηαη, νπφηε νη 

πνιηηηθνί εγέηεο θαη νη πνιίηεο αλά ηνλ θφζκν νθείινπλ λα πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ ιχζε. 

Σν παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο αθνξά ζην πξφβιεκα ηεο ππεξαιίεπζεο, εζηηάδεη ζην δήηεκα ηεο 

βησζηκφηεηαο, ηελ πξψηε παξάκεηξν ηνπ πξνβιήκαηνο. Αλ ζπκπεξηειάκβαλε θαη ηε ζεζκηθή 

παξάκεηξν, ζα γηλφηαλ πνιχπινθν γηα ηνπο καζεηέο. Δίλαη φκσο δπλαηφλ ε ζεζκηθή παξάκεηξνο λα 

πεξηιεθζεί σο επέθηαζε, αλ ην παηρλίδη ζπλδεζεί κε ηελ ελφηεηα 5. (Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, βι. 

ηελ εηζαγσγή ηεο ελφηεηαο 5) 

2. Σν ςάξεκα (παηρλίδη) 

Απηή ε ελφηεηα, ζηεξίδεηαη ζην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο, δηφηη αθνινπζεί καζεζηαθή πξνζέγγηζε πνπ 

βαζίδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηα. Οη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ έλα πξφβιεκα θαη θαινχληαη λα βξνπλ ιχζε –

ζε πεξηνξηζκέλν ρξφλν- φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη καζεηέο αλαζηνράδνληαη ηελ 

εκπεηξία ηνπο ζηα καζήκαηα 3 θαη 4. 

ην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο, νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο θνηλψλ πφξσλ. 

Δίλαη ζρεδηαζκέλν κε βάζε έλα ζελάξην πνπ θαίλεηαη αξθεηά απιφ. Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ ηέζζεξηο 
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νκάδεο θαη δξνπλ σο ηέζζεξα πιεξψκαηα ςαξάδσλ πνπ ηα ρσξηά ηνπο βξίζθνληαη γχξσ απφ κηα 

ιίκλε. Σν ςάξεκα ζηε ιίκλε είλαη ν θνηλφο ηνπο πφξνο θαη ε κφλε πεγή εηζνδήκαηνο. Οη καζεηέο ζα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ακέζσο πσο ην θνηλφ ηνπο ζπκθέξνλ είλαη λα απνθχγνπλ ηελ ππεξαιίεπζε ηεο 

ιίκλεο. 

κσο, δελ ππάξρνπλ ζρεηηθνί θαλφλεο ζε ηζρχ θαη δελ ππάξρνπλ νξγαληζκνί, φπσο, γηα παξάδεηγκα, 

θάπνην ζπκβνχιην ςαξάδσλ, φπνπ νη θνξείο λα κπνξνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ην 

πξφβιεκα. Οη ςαξάδεο δελ γλσξίδνπλ πφζα ςάξηα κπνξνχλ λα ςαξέςνπλ ρσξίο λα βιάςνπλ ηελ 

αλαπαξαγσγή ησλ ςαξηψλ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα θαη λα 

θαηαιήμνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δηεπζχλεη ην παηρλίδη. Πξηλ μεθηλήζεη φκσο, δίλεη επίηεδεο ζηνπο παίθηεο ηελ αζαθή 

νδεγία λα «πηάζνπλ φζν κπνξνχλ πεξηζζφηεξα ςάξηα». Ζ νδεγία έρεη δχν αλαγλψζεηο: 

– «Χο κεκνλσκέλε νκάδα, απμήζηε ην εηζφδεκά ζαο.» (βξαρππξφζεζκε αχμεζε θέξδνπο) 

– «Χο θνηλφηεηα, εμαζθαιίζηε πσο πηάλεηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ςάξηα ζε βάζνο ρξφλνπ.» 

(καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα) 

πλήζσο, φπσο δείρλεη ε πείξα, νη καζεηέο επηιέγνπλ ην ζηφρν ηεο βξαρππξφζεζκεο αχμεζεο θέξδνπο. 

Κάπνηεο νκάδεο ςαξεχνπλ ιηγφηεξα θαη αλαθαιχπηνπλ ζχληνκα φηη φρη κφλν είλαη θησρφηεξεο, αιιά δελ 

έρνπλ πηα ηε δπλαηφηεηα λα ζψζνπλ ηα αιηεπηηθά απνζέκαηα αλ δε πξνζπαζήζνπλ λα ζπληνλίζνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο. Σν ζελάξην μεδηπιψλεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο θαη ηα αιηεπηηθά απνζέκαηα 

θηλδπλεχνπλ λα εμαληιεζνχλ θαη παξάιιεια αλνίγεη ε ςαιίδα αλάκεζα ζηα πινχζηα θαη ζηα θησρά 

ρσξηά. Οη παίθηεο είλαη δπλαηφλ λα εθδειψζνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα, θαζψο αξρηθά ην παηρλίδη 

δεκηνπξγεί ληθεηέο θαη εηηεκέλνπο, πξηλ πέζεη ζε θηψρεηα νιφθιεξε ε θνηλφηεηα. 

Οη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ κηα δπζνίσλε πξφθιεζε: 

– Πξέπεη λα θάλνπλ ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο ψζηε λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα. 

– Πξέπεη λα αξρίζνπλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. 

– Πξέπεη λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ θαη λα επηλνήζνπλ 

ζρέδην βηψζηκεο αιηείαο. 

– Θα αλαθαιχςνπλ πσο ρξεηάδνληαη ζεζκηθφ πιαίζην, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ φηη φινη αθνινπζνχλ 

ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ζπλαπνθαζίζεη γηα ηε ζσηεξία ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ. 

– Σέινο, πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ ζε έλαλ θνηλφ θαλφλα γηα ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ αιηεπκάησλ. 

Σν παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο, φζν απιφ θη αλ θαίλεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ, νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηελ 

θαξδηά θάπνησλ απφ ηα παγθφζκηα δεηήκαηα ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Σνπο πξνζθέξεη εκπεηξία γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο πνιηηηθήο – σο επίιπζεο επεηγφλησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν κηα 

θνηλφηεηα, ή ηελ ίδηα ηελ αλζξσπφηεηα. 

3. Αλαζηνραζκόο 

Οη καζεηέο κπνξεί λα επηηχρνπλ ηε ιχζε θάπνησλ απφ ηα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχλ, 

κπνξεί θαη φρη. ηε θάζε ηνπ αλαζηνραζκνχ, είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπλ πσο δε ζα πξέπεη λα 

αηζζάλνληαη ληξνπή αλ απνηχρνπλ, γηα δχν ιφγνπο: θαηά πξψηνλ, δηφηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε 

απνηπρία είλαη ζπλεζέζηεξε απφ ηελ επηηπρία, θαη θαηά δεχηεξνλ δηφηη ην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο δελ 

είλαη απιά κηα ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά αληηπξνζσπεχεη έλα πνιχπινθν πνιηηηθφ πξφβιεκα. 

Καλείο δελ θαηέρεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ θαηάιιειε ιχζε ζε έλα πνιηηηθφ πξφβιεκα, πξέπεη λα 

πξνζπαζήζνπκε λα ηε βξνχκε. 
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ην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο, νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ κηα πνιχπινθε ζεηξά εξσηεκάησλ, κεξηθά απφ 

ηα νπνία ζπλδένληαη κε ην κνληέιν ηεο βησζηκφηεηαο (θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.2): 

– Πνην είλαη ην επηζπκεηφ επίπεδν αιίεπζεο πνπ λα είλαη ζπκβαηφ κε ηελ αλαπαξαγσγή ησλ 

αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ; 

– Με πνηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα εμαζθαιίζνπκε φηη ε εμηζνξξφπεζε ηνπ κέγηζηνπ απνηειέζκαηνο (ηνπ 

ζηφρνπ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο) θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αιηεχκαηνο (ηνπ ζηφρνπ ηεο νηθνινγηθήο 

πξνζηαζίαο) ζα ππάξρεη κφληκα ηψξα θαη ζην κέιινλ; 

– Πψο ζα γίλεη δίθαηνο θαηακεξηζκφο ηνπ κφρζνπ θαη ηεο ζνδεηάο ζε ςάξηα αλάκεζα ζηα ηέζζεξα 

ρσξηά ηεο θνηλφηεηαο. 

Μνληέιν βησζηκφηεηαο (θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.2) 

Σν κνληέιν βησζηκφηεηαο πεξηθιείεη θαη ηα ηξία εξσηήκαηα, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο ηξεηο βαζηθνχο 

ζηφρνπο: ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ηζνθαηαλνκήο ζηελ 

θνηλσλία. πλδένληαη κε ηηο δχν δηαζηάζεηο ηνπ ρξφλνπ (ηα ζπκθέξνληα ηεο παξνχζεο θαη ησλ 

επεξρφκελσλ γελεψλ) θαη ηνπ ρψξνπ (ηελ παγθφζκηα δηάζηαζε – βνξξά θαη λφηνπ). 

Σν κνληέιν ηεο βησζηκφηεηαο πεξηγξάθεη θαη ηα δχν δηιήκκαηα πνπ παξάγνληαη αλ έλαο παίθηεο 

πξνζπαζήζεη λα πεηχρεη κφλν ηνλ έλα ζθνπφ -γηα παξάδεηγκα ην θέξδνο εηο βάξνο ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πεγψλ. Πεξηέρεη επίζεο ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ζηφρσλ κέζσ κηαο επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθήο 

βησζηκφηεηαο.  Σν θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.3 θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο λα μαλαζθεθηνχλ ηελ έλλνηα 

ηνπ «πηάλσ φζα πεξηζζφηεξα ςάξηα κπνξψ» απφ ηηο δχν φςεηο–ηνλ ζηφρν ηνπ πξνζσξηλνχ θέξδνπο 

ηνπ ελφο θαη ηελ νπηηθή ηεο βηψζηκεο εμηζνξξφπεζεο. 
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ην πιαίζην ηνπ παηρληδηνχ, ππάξρεη κηα θαιχηεξε ιχζε, πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε καζεκαηηθφ ηξφπν. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηε δψζεη εληζρπηηθά ζηνπο καζεηέο  (θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.4). 

Ζ αλάιπζε ζα παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαξσηεζνχλ γηαηί ε επίηεπμε βηψζηκεο αλάπηπμεο ζε 

κεγαιχηεξε θιίκαθα είλαη ηφζν δχζθνιε θαη ηη κπνξεί λα θάλεη θάζε πνιίηεο αηνκηθά γηα λα ππνζηεξίμεη 

έλαλ ηέηνην ζηφρν. 

Γπλαηόηεηεο επέθηαζεο ηεο ελόηεηαο  

1. ύλδεζε ησλ ελνηήησλ 4 θαη 5 

πσο ήδε αλαθέξζεθε λσξίηεξα, νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηεξεπλήζνπλ πνην ζεζκηθφ 

πιαίζην εμππεξεηεί θαιχηεξα ηα ζπκθέξνληα ησλ ςαξάδσλ, είηε κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο θαλφλσλ θαη 

ελφο δεκφζηνπ θνξέα πνπ ζα ηνπο ην λεπηβάιεη, είηε κέζσ κηαο θνηλήο ζπκθσλίαο κεηαμχ ίζσλ. Οη 

καζεηέο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο θαη λα εθαξκφζνπλ ηνλ θνξέα ηνπο σο 

εξγαιείν, νχησο ψζηε λα ην δνθηκάζνπλ. 

2. Δξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα 

Δίλαη πξνθαλέο πσο ην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο αλαθέξεηαη ζε πνιηηηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ κηα 

ηνπηθή θνηλφηεηα θαη εθηείλνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν, φπσο γηα παξάδεηγκα, νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθνο, ε ππεξαιίεπζε, ε δηάζεζε ππξεληθψλ απνβιήησλ θαη ε ππεξθαηαλάισζε πδάηηλσλ 

πφξσλ. 

Έρνπλ, ινηπφλ, νη καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπλ έλα απφ ηα παξαπάλσ ε θάπνην παξεκθεξέο 

δήηεκα, είηε σο επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ παηρληδηνχ ζηελ ηάμε είηε σο project. ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε, ζα ρξεηαζηεί λα αθηεξψζνπλ έλα κάζεκα γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλάο ηνπο θαη λα ζπδεηήζνπλ ηα επφκελα βήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη. 
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Ζ βαζηθή έλλνηα ηεο ζύγθξνπζεο 

ινη έρνπκε ηελ εκπεηξία κηαο ζχγθξνπζεο θαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ εκάο είλαη δπζάξεζηε. 

ηηο πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζε αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα 

απμάλνπλ, γεγνλφο πνπ απμάλεη παξάιιεια ηελ πηζαλφηεηα ζπγθξνχζεσλ. 

Οη πνιηηηθέο θνηλσλίεο αληηκεησπίδνπλ ηελ πξφθιεζε λα βξνπλ ηξφπνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

ζπγθξνχζεηο. ηε δεκνθξαηία, ε ζχγθξνπζε κπαίλεη ζε θαλφλεο πνιηηηζκνχ, δηφηη πξνζθέξεη έλα 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν ε ζχγθξνπζε δελ γίλεηαη κε ρξήζε βίαο, αιιά δηαιεθηηθά. Με ηελ αληαιιαγή 

επηρεηξεκάησλ θαη ηελ ζαθή δηάξζξσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπκθεξφλησλ,  πξνζθέξεη κηα μεθάζαξε 

εηθφλα ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ηεο θνηλσλίαο, πνπ πξέπεη 

λα ζπλππνινγηζηνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

ηηο πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο κε δεκνθξαηηθφ ζχληαγκα, νη ζπγθξνχζεηο ιχλνληαη ζπλήζσο κε 

ζπκβηβαζκφ, ηδηαίηεξα φζεο αθνξνχλ ηελ θαηαλνκή κηαο δπζεχξεηεο πεγήο, φπσο ην εηζφδεκα, ν 

ρξφλνο, ην λεξφ, θ.ιπ. Οη ζπγθξνχζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζε ηδενινγίεο – δηαθνξεηηθέο αμίεο, 

ζξεζθεπηηθή πίζηε, θ.α.- είλαη πην δχζθνιν λα ιπζνχλ κε ζπκβηβαζκφ. ’ απηή ηελ πεξίπησζε, ζα 

πξέπεη λα βξεζεί θάπνηνο ηξφπνο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο. πγθξνχζεηο πνπ έρνπλ θέληξν ηελ 

ηαπηφηεηα –ρξψκα, εζληθή θαηαγσγή – δελ κπνξνχλ λα δηεπζεηεζνχλ απφ κφλεο ηνπο θαη πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνληαη ζην  πιαίζην ελφο  «ηζρπξνχ θξάηνπο». 

Τπάξρεη πηζαλφηεηα ζχγθξνπζεο φπνπ θαη φπνηε νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ. ηελ EDC/ HRE, νη 

καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη ηε ζχγθξνπζε ζαλ θάηη «θπζηθφ» θαη λα κε ηε 

θνβνχληαη. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη 

ηε ζχγθξνπζε κε δηαπξαγκάηεπζε θαη ππεπζπλφηεηα, - δειαδή ηε βνχιεζε λα ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο ηηο απφςεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ άιισλ θαη λα ππεξαζπίδνπλ ην δηθαίσκα φισλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα εηξεληθή επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. Σν παξφλ εγρεηξίδην, ινηπφλ, κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο κηα ζεηξά άζθεζεο ζηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. Ζ 

ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία είλαη ζηελ πξάμε ζπκκεηνρή ζηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. 

Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ: ζύλδεζε κε άιιεο ελόηεηεο απηνύ ηνπ ηόκνπ  

Ση δείρλεη απηόο ν πίλαθαο  

Ο ηίηινο απηνχ ηνπ ηφκνπ, Σπκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία, εζηηάδεη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε 

ζηε δεκνθξαηία. Ο πίλαθαο πνπ έπεηαη παξνπζηάδεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζνπκε ηηο ελφηεηέο ηνπ. 

ηε ζθηαζκέλε ζεηξά, θαίλνληαη νη ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ Δλφηεηα 4. ηε ζηήιε κε έληνλν 

πεξηζψξην θαίλνληαη νη ηθαλφηεηεο πνιηηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ θαη δξάζεο, δηφηη ζπλδένληαη ζηελά κε 

ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία. Οη άιιεο ζεηξέο ππνδεηθλχνπλ ζπλδέζεηο κε άιιεο ελφηεηεο απηνχ ηνπ 

ηφκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηθαλφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ ελφηεηα 4. 

Πώο ρξεζηκνπνηείηαη ν πίλαθαο 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ πίλαθα σο εξγαιείν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο 

καζήκαηνο ζηελ EDC/HRE κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

– Βνεζά εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ιίγεο ψξεο γηα EDC/HRE: θάπνηνο κπνξεί λα επηιέμεη κφλν απηή ηελ 

ελφηεηα θαη λα παξαιείςεη ηηο άιιεο, δηφηη θάπνηεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο αλαπηχζζνληαη, ζε θάπνην 

βαζκφ, ζε απηή ηελ ελφηεηα (φπσο γηα παξάδεηγκα, επηιέγσ, θαηαλνψ ηνλ πινπξαιηζκφ ησλ 

ηαπηνηήησλ, αζθψ ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία, ε επζχλε ησλ επηινγψλ επεξεάδεη ηνπο άιινπο). 

– Ο πίλαθαο βνεζά ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλδένπλ ηα ζέκαηα ησλ ελνηήησλ, ψζηε λα αζθνχλ 

ηνπο καζεηέο ηνπο επαλεηιεκκέλα ζε βαζηθέο ηθαλφηεηεο, κέζα απφ δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη κε 

πνηθίινπο ζπλδπαζκνχο.  
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Δλόηεηεο Γηαζηάζεηο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ 

ηάζεηο θαη 

αμίεο 

Πνιηηηθή 

αλάιπζε θαη 

θξηηηθή ηθαλόηεηα 

 

Μέζνδνη θαη 

δεμηόηεηεο 

 

 

Δθαξκνγή 

πνιηηηθώλ 

απνθάζεσλ θαη 

δξάζεσλ 

4  ύγθξνπζε  

 

 

 

 

 

 

χγθξνπζε θαη 

αλάιπζε 

δηιεκκάησλ 

 

Αλεμαξηεζία 

 

Βησζηκφηεηα 

Πξνζδηνξηζκφο 

ζχλζεησλ 

πξνβιεκάησλ 

 

Γηαπξαγκάηεπζε 

 

 

πκβηβαζκφο 

 

πληνληζκφο 

πνιηηηθψλ 

(ηαθηηθψλ) 

 

 

Θέιεζε γηα 

ζπκβηβαζκφ 

 

Τπεπζπλφηεηα 

 

 

 

2 Τπεπζπλφηεηα  

 

 

Αλάιπζε 

δηιεκκάησλ 

 

Δμέηαζε ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ 

επηινγψλ 
 

Ακνηβαία 

αλαγλψξηζε 

 

3 Δηεξφηεηα θαη 

πινπξαιηζκφο  

 

 

Πηζαλφηεηα 

ζχγθξνπζεο ζηηο 

πινπξαιηζηηθέο 

θνηλσλίεο 

Γηαπξαγκάηεπζε 

 

 

 

  

5 Νφκνο θαη 

θαλφλεο  

 

 

 

 

«Οη λφκνη είλαη 

εξγαιεία» 

δηαρείξηζεο ηεο 

ζχγθξνπζεο 

 

 

Αλάιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη 

ιχζε 

 

 

 

ρεδηαζκφο θαη 

εθαξκνγή 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

θαλφλσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε 

ζπγθξνχζεσλ 

 

 

6 Κπβέξλεζε θαη 

πνιηηηθή 

 

 

 

Ζ πνιηηηθή σο 

δηαδηθαζία 

επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη 

ζπγθξνχζεσλ 

Πεξηγξαθή θαη 

αλάιπζε ηεο 

δηαδηθαζίαο 

πνιηηηθήο ιήςεο 

απνθάζεσλ 

πκκεηνρή ζε 

δεκφζην δηάινγν 

θαη ιήςε 

απνθάζεσλ 

 

 

7 Ηζφηεηα 

 

 

 

χγθξνπζε κεηαμχ 

πιεηνλνηηθψλ θαη 

κεηνλνηηθψλ 

νκάδσλ 

 

ρεδηαζκφο κέζσλ 

εμηζνξξφπεζεο 

ησλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ νκάδσλ 

Δλζηεξληζκφο 

ηεο πξννπηηθήο 

ησλ άιισλ 

 

8 Διεπζεξία 

 

 

 

 

 

 

Ο πξνθνξηθφο 

ιφγνο σο κέζν γηα 

ηελ πνιηηηζκέλε 

επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ 

 

 

Γηαθσλία 

 

 

 

 

 

 

ηξαηεγηθέο 

επηρεηξεκαηνινγίαο 

 

 

 

 

 

«ην πλεχκα ηνπ 

Βνιηαίξνπ»: 

απνδνρή ηεο 

ειεπζεξίαο 

ζθέςεο θαη 

έθθξαζεο γηα 

φινπο 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 4: Ζ ζύγθξνπζε πάλσ ζην ζέκα ηεο αιηείαο 

Πώο κπνξνύκε λα βξνύκε ιύζε ζην δίιεκκα ηεο βησζηκόηεηαο; 

 

Θέκα ηνπ 

καζήκαηνο 

Άζθεζε δεμηόηεηαο/ 

καζεζηαθόο ζηόρνο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

γηα ηνπο καζεηέο 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

Μέζνδνο 

 

Μάζεκα 1 

 

Σν ςάξεκα 

(παηρλίδη) (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Αλάιπζε 

πνιπζχλζεηεο 

θαηάζηαζεο, ιήςε 

απφθαζεο ππφ πίεζε 

ρξφλνπ.  

 

Οη καζεηέο έξρνληαη ζε 

επαθή κε δηιήκκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαηήξεζε ηεο 

βησζηκφηεηαο. 

Οη καζεηέο 

πξνζδηνξίδνπλ 

πξνβιήκαηα θαη 

αλαπηχζζνπλ 

ιχζεηο θαη 

ζηξαηεγηθέο. 

 

 

 

 

 

Τιηθφ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο 4.1 

– 4.4.  

 

Τπνινγηζηήο ή 

αξηζκνκεραλή.  

 

Υαξηί κεγέζνπο 

Α4, καξθαδφξνη. 

 

 

Μάζεζε κέζσ 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 2  

 

Σν ςάξεκα 

(παηρλίδη) (2) 

 

 

 

 

 

 

Γηαπξαγκάηεπζε θαη 

ζπκβηβαζκφο. 

 

Αιιειεμάξηεζε, 

ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ. 

 

 

 

 

Οη καζεηέο 

αλαιχνπλ έλα 

πνιπζχλζεην 

πξφβιεκα. 

 

Οη καζεηέο ζα 

(πξέπεη λα) 

ζπλεξγαζηνχλ 

ψζηε λα βξνπλ 

θνηλή ιχζε. 

πσο ζην κάζεκα 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεζε κέζσ 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 3 

 

Με πνηνλ 

ηξφπν 

πηάλνπκε «φζν 

πεξηζζφηεξα 

ςάξηα 

κπνξνχκε» 

Αλαιπηηθή ζθέςε: 

ζπλδένπκε ηελ 

εκπεηξία κε κηα 

αθεξεκέλε έλλνηα ή 

κνληέιν. 

 

Σν κνληέιν ησλ 

βηψζηκσλ ζηφρσλ. 

Οη καζεηέο 

αλαζηνράδνληαη 

ηελ εκπεηξία ηνπ 

παηρληδηνχ «ην 

ςάξεκα». 

 

 

 

Φπιιάδην γηα 

ηνπο καζεηέο 4.2.  

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 4.3 

(πξναηξεηηθά). 

 

 

 

Γειψζεηο 

αλαηξνθνδφηε-

ζεο. 

 

πδήηεζε ζε 

νινκέιεηα. 

 

Αηνκηθή εξγαζία. 

 

Μάζεκα 4 

 

Πψο 

επηηπγράλνπκε 

ηε 

βησζηκφηεηα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλάιπζε θαη θξηηηθή. 

Αλαζηνραζκφο ηεο 

εκπεηξίαο κε 

ελλνηνινγηθή αλάιπζε. 

 

Σα θίλεηξα επεξεάδνπλ 

δπλακηθά ηε 

ζπκπεξηθνξά καο. Ζ 

επίδξαζε ησλ 

θηλήηξσλ ειέγρεηαη 

απφ ηνπο θαλφλεο 

(εμσηεξηθά) ή απφ ηελ 

ππεπζπλφηεηα 

(απηνέιεγρν). 

Οη καζεηέο 

εθαξκφδνπλ ηηο 

έλλνηεο ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπο 

εκπεηξία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξνπζηάζεηο. 

 

πδήηεζε ζε 

νινκέιεηα. 

 

Δηζήγεζε απφ 

ηνλ δάζθαιν. 
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Μάζεκα 1 

Σν ςάξεκα (παηρλίδη) (1) 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

Αλάιπζε πνιπζχλζεηεο θαηάζηαζεο, ιήςε απφθαζεο ζε 

πεξηνξηζκέλν ρξφλν. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

Οη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε δηιήκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε βησζηκφηεηα. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ πξνβιήκαηα θαη αλαπηχζζνπλ ιχζεηο 

θαη ζηξαηεγηθέο. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 4.1 – 4.4.: 

1.1 Αληίγξαθα θχιισλ θαηαγξαθήο γηα ηηο νκάδεο. 

1.2 Πίλαθαο αλαπαξαγσγήο αιηεπηηθνχ πιεζπζκνχ (γηα 

ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ). 

1.3 Πίλαθαο θαηαγξαθήο (ζε θχιιν ζεκηλαξίνπ, πίλαθα ή 

δηαθάλεηα). 

1.4 Γηάγξακκα θαηαγξαθήο (ζε θχιιν ζεκηλαξίνπ, πίλαθα ή 

δηαθάλεηα). 

Τπνινγηζηήο ή αξηζκνκεραλή.  

Υαξηί κεγέζνπο Α4, καξθαδφξνη. 

Μέζνδνο Μάζεζε κέζσ δξαζηεξηφηεηαο. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

1. Δηζαγσγή ζην παηρλίδη. (10 ιεπηά) 

2. Σν παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο (ηξεηο γχξνη). (30 ιεπηά) 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Αλ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο, ηα καζήκαηα 1 θαη 2 κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ. Σν παηρλίδη κπνξεί 

φκσο λα παηρηεί ζε δχν δηαθνξεηηθνχο γχξνπο. 

ηελ αξρή, ν/ε εθπαηδεπηηθφο νχηε πξνηείλεη ζηνπο καζεηέο λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο, νχηε 

παξεκβαίλεη αλ ην θάλνπλ. Μφλν ηνχο ζπκίδεη λα είλαη κέζα ζηνλ ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ. 
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

ηάδην 1: Δηζαγσγή ζην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηνπο καζεηέο πσο ζα παίμνπλ έλα παηρλίδη – πξνζνκνίσζε ελφο 

ζεκαληηθνχ κέξνπο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

«Φαληαζηείηε φηη είζηε κέιε ηεο θνηλφηεηαο ελφο απφ ηα ηέζζεξα ρσξηά γχξσ απφ ηε ιίκλε. Ζ ιίκλε 

έρεη πνιιά ςάξηα, νπφηε δε ρξεηάδεηαη λα αλεζπρείηε γηα ην πψο ζα δήζεηε. κσο, ην ςάξεκα είλαη ε 

κνλαδηθή πεγή εηζνδήκαηνο ζηελ πεξηνρή ζαο». 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πνηθίιιεη ηελ εηζαγσγή ηνπ κε έλα απιφ ζθαξίθεκα ζηνλ πίλαθα ή ζε 

ραξηί ζεκηλαξίνπ, πνπ λα δείρλεη ηε ιίκλε θαη ηα ηέζζεξα ρσξηά, ην θαζέλα κε κηα βάξθα ζηελ 

παξαιία.  

«Φαξεχεηε ζπλερψο, κε δχν παχζεηο ην ρεηκψλα θαη ηελ άλνημε, ηηο επνρέο ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ 

ςαξηψλ. ηνπο κήλεο πνπ δελ ςαξεχεηε, πξέπεη λα δήζεηε απφ ηα απνζέκαηα παζησκέλσλ ςαξηψλ, 

θαη λα επηζθεπάζεηε ηηο βάξθεο θαη ηα δίρηπα ζαο γηα ηελ επφκελε αιηεπηηθή πεξίνδν». 

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο παίξλνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ παηρληδηνχ. 

ρεκαηίδνπλ ηέζζεξηο νκάδεο, ην αλψηεξν εμακειείο (αλ ζρεκαηίδνληαη πεξηζζφηεξεο νκάδεο, κε 

μεράζεηε λα δηακνξθψζεηε αλάινγα ηνλ πίλαθα ησλ απνηειεζκάησλ – βι. πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

4.3)  

Κάζε νκάδα ιεηηνπξγεί σο νκάδα ςαξάδσλ. Σνπο πξνηείλνπκε λα δψζνπλ ζηε βάξθα ηνπο φλνκα, θαη 

ηνπο δίλνπκε έλα θχιιν θαηαγξαθήο γηα λα ζεκεηψλνπλ ηη ςάξεςαλ. 

Σν παηρλίδη παίδεηαη ζε γχξνπο. Κάζε γχξνο είλαη κηα επνρή ςαξέκαηνο ή παχζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο αλαπαξάγνληαη ηα ςάξηα. 
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Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνζδηνξίδεη ηνλ ζηφρν ηνπ παηρληδηνχ κε κία κφλν θξάζε: «Πξνζπαζήζηε λα 

πηάζεηε φζα πεξηζζφηεξα ςάξηα κπνξείηε». Ζ νδεγία δηαβάδεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, αιιά ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο δελ δηεπθξηλίδεη, αθήλεη ηνπο καζεηέο λα απνθαζίζνπλ νη ίδηνη ηη πνιηηηθή ζα 

αθνινπζήζνπλ. ην 3
ν
 κάζεκα, νη καζεηέο ζα επηζηξέςνπλ ζην ζεκείν εθθίλεζεο. 

ηελ αξρή ηεο επνρήο, θάζε νκάδα απνθαζίδεη ην πιήζνο ησλ ςαξηψλ πνπ ζέιεη λα πηάζεη. Σν 

πςειφηεξν πνζνζηφ είλαη 15% αλά βάξθα. Σν ζχλνιν ηνπ αιηεπηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ αξρή θάζε 

αιηεπηηθήο επνρήο είλαη 140 ηφλνη. Οπφηε, θάζε νκάδα κπνξεί λα ςαξέςεη έσο 21 ηφλνπο. (Καη πάιη, ην 

φξην ησλ νκάδσλ ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 

ηέζζεξηο νκάδεο). 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δελ δίλεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην ηη ζα ζπκβεί αλ θάζε κία απφ ηηο 

ηέζζεξηο νκάδεο θηάζεη ζην φξην ησλ 21 ηφλσλ, θαη άξα ην ζχλνιν ησλ ςαξηψλ πνπ έπηαζαλ φινη καδί 

είλαη 84 ηφλνη. Απηφ αλήθεη ζην παηρλίδη: νη καζεηέο θαηαιαβαίλνπλ πσο γλσξίδνπλ ειάρηζηα. Γελ 

μέξνπλ νχηε ηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη αληαγσληζηέο ηνπο, νχηε ηελ αλαπαξαγσγή ησλ 

ςαξηψλ. Αλ ην ζειήζνπλ, ζα ην βξνπλ κφλνη ηνπο. 

ηάδην 2: Σν παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο 

Αξρίδεη ν πξψηνο γχξνο. Οη νκάδεο ζπδεηνχλ γηα ην πνζνζηφ πνπ ζα δηαιέμνπλ. Μεηά απφ ηέζζεξα 

ιεπηά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά ηα δηαγξάκκαηα ησλ νκάδσλ. Πεξλάεη ηα πνζνζηά ηνπο ζηνλ πίλαθα 

θαηαγξαθήο, ππνινγίδεη ηνπο ηφλνπο πνπ έπηαζε θάζε βάξθα θαη ην ζπλνιηθφ χςνο αιίεπζεο ηεο 

πξψηεο πεξηφδνπ (εδψ ρξεηάδεηαη θνκπηνπηεξάθη ή ππνινγηζηήο). εκεηψλεη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα 

αλαθνηλψλεη ζηελ ηάμε. Ζ αλάπηπμε ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ θαη ην ζχλνιν ησλ αιηεπκέλσλ 

ςαξηψλ ζεκεηψλεηαη ζε έλα δηάγξακκα, πξφηππν ηνπ νπνίνπ ππάξρεη ζην πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 

4.4. 

Αλαθεξφκελνο ζηνλ πίλαθα αλάπηπμεο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο γηα ηνλ πιεζπζκφ 

ησλ ςαξηψλ ζηελ αξρή ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ. 

Οη καζεηέο παίξλνπλ πίζσ ηα θχιια θαηαγξαθήο θαη επεμεξγάδνληαη ην ζχλνιν ησλ ςαξηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα ςαξέςνπλ φιεο ηηο επνρέο. 

Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη πσο ζπλήζσο νη καζεηέο ηείλνπλ λα θηάλνπλ ζηα φξηα απφ ηελ αξρή ηνπ 

παηρληδηνχ, νπφηε είλαη δπλαηφλ λα πηάζνπλ ζην ζχλνιν 70 ηφλνπο –ηνλ κηζφ πιεζπζκφ- ή θαη 

πεξηζζφηεξν. Αλ ν πιεζπζκφο ησλ ςαξηψλ έρεη κεησζεί ζην κηζφ, κε ηελ αλαπαξαγσγή ζα θηάζεη 

ζηνπο 94 ηφλνπο. Απηφ ζεκαίλεη, πσο κέζα ζ’ έλαλ ρξφλν, ν πιεζπζκφο ησλ ςαξηψλ έρεη κεησζεί θαηά 

έλα ηξίην. Καηά ζπλέπεηα, νη θακπχιεο ηνπ δηαγξάκκαηνο γέξλνπλ απφηνκα πξνο ηα θάησ θαη 

παξνπζηάδνπλ ηνλ θίλδπλν ηα ςάξηα λα εμαθαληζηνχλ ζην εγγχο κέιινλ. 

’ απηφ ην ζεκείν, νη καζεηέο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ απεηιή. Αλ ςαξεχνπλ ην αλψηεξν δπλαηφ 

πνζνζηφ ηνπ 15%, ηα ςάξηα ζα θηλδπλεχζνπλ λα εμαθαληζηνχλ κέζα ζε δχν ή ηξεηο αιηεπηηθέο 

πεξηφδνπο. Οη νκάδεο ζα ζπδεηήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα κεηψζνπλ ην χςνο αιίεπζεο, ψζηε λα 

εκπνδίζνπλ ηελ εμαθάληζε. Απφ απηφ ην ζεκείν, θάζε παηρλίδη παίξλεη δηαθνξεηηθή ηξνπή, αλάινγα, 

γηα παξάδεηγκα, κε ηελ ειηθία ή ην θχιιν ησλ καζεηψλ. 

Οη επφκελνη γχξνη παίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. ηνπο ηξεηο επφκελνπο, δελ πξνηείλνπκε ζηηο νκάδεο 

λα ζπλελλνεζνχλ, αιιά πηζαλψο λα πάξνπλ κφλεο ηνπο ηελ πξσηνβνπιία. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο, σο 

δηαρεηξηζηήο ηνπ παηρληδηνχ, δίλεη ρξφλν ζηνπο καζεηέο, αιιά επηκέλεη πσο ν επφκελνο γχξνο πξέπεη 

λα αξρίζεη κεηά απφ 5 ιεπηά. Απηφ ζπκβαίλεη θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα – φηαλ αξρίδεη ε επφκελε 

επνρή, νη ςαξάδεο γπξίδνπλ ζηε δνπιεηά ηνπο. 

Μεηά απφ κεξηθνχο γχξνπο, αλ ηα ςάξηα έρνπλ κεησζεί δξακαηηθά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θάλεη 

έλα «ζαχκα» θαη λα πξνζζέζεη κεξηθνχο παξαπάλσ ηφλνπο ζην δηάγξακκα φπνπ ζεκεηψλεηαη ε 

αλάπηπμε ησλ ςαξηψλ. 

Μεηά ηνλ ηέηαξην γχξν, ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξνηξέπεη ηηο νκάδεο λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμχ ηνπο, αλ 

δελ ην έρνπλ θάλεη ήδε. 
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Κάπνηεο θνξέο, νη νκάδεο ζα θηάζνπλ ζε θνηλέο απνθάζεηο, θάπνηεο φρη. Οη ίδηεο νη νκάδεο 

απνθαζίδνπλ εάλ θαη ζε πνην βαζκφ επηζπκνχλ λα δεζκεπηνχλ κε θνηλέο απνθάζεηο, φπσο ζπκβαίλεη 

θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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Μάζεκα 2 

Σν ςάξεκα (παηρλίδη) (2) 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ Γηαπξαγκάηεπζε ζπκβηβαζκνχ. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο Αλεμαξηεζία, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

 

Οη καζεηέο αλαιχνπλ έλα ζχλζεην πξφβιεκα. 

Οη καζεηέο (ζα πξέπεη λα) ζπλεξγάδνληαη ψζηε λα βξνπλ θνηλή 

ιχζε. 

Πεγέο θαη πιηθό Οη ίδηεο κε ην Μάζεκα 1. 

Μέζνδνο Μάζεζε κέζσ δξαζηεξηφηεηαο. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

1. Σν παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο (4
νο

 γχξνο). (7 ιεπηά) 

2. Γηαπξαγκαηεχζεηο. (15 ιεπηά) 

3. Σν παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο (5
νο

 – 7
νο

 γχξνο). (20 ιεπηά) 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Οη καζεηέο ζπλερίδνπλ ην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο, παίδνληαο ηξεηο ή ηέζζεξηο αθφκε γχξνπο. 

Μεηά ηνλ ηέηαξην γχξν, ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη ζηνπο καζεηέο λα ζπλνκηιήζνπλ, αλ δελ ην 

έρνπλ θάλεη ήδε. Ο ρξφλνο ζηακαηά, ψζηε λα έρνπλ νη καζεηέο ηε δπλαηφηεηα λα αληαιιάμνπλ 

απφςεηο θαη πξνηάζεηο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο απνθαζίδεη πφζν ρξφλν λα αθήζεη πξηλ ζπλερίζνπλ ην 

παηρλίδη νη καζεηέο. 
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 
 

ηάδην 1: Οη καζεηέο παίδνπλ έλαλ γύξν 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα. Αλ νη καζεηέο αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ηνπο αθήλεη λα ζπλερίζνπλ θαη ηνπο δίλεη ρξφλν. Αλαθνηλψλεη πσο ην δηάζηεκα 

αλάκεζα ζηηο αιηεπηηθέο πεξηφδνπο έρεη επηκεθπλζεί θαηά 10 ιεπηά. 

ηάδην 2: Γηαπξαγκαηεύζεηο 

Οη καζεηέο βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε έλα ζνβαξφ πξφβιεκα, ηελ ππεξαιίεπζε, θαη δελ δηαζέηνπλ 

θάπνην ζεζκηθφ πιαίζην λα ηνπο ζηεξίδεη (θαλφλεο επηθνηλσλίαο, ζχζηεκα θαλφλσλ ςαξέκαηνο θαη 

ειέγρνπ, θιπ.), εθηφο αλ ην δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηνη. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη λα ζπκκεηέρεη κε θαλέλαλ ηξφπν (ζπκβνπιεχνληαο, ζρνιηάδνληαο, 

θαζνδεγψληαο, πξνεδξεχνληαο) ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ καζεηψλ. Βιέπεη θαη αθνχεη κε πξνζνρή. Οη 

επθαηξίεο κάζεζεο ζηελ πξνζέγγηζε κέζσ δξαζηεξηνηήησλ βξίζθεηαη κέζα ζην ίδην ην πξφβιεκα, θαη, 

φπσο ζπκβαίλεη έμσ απφ ην ζρνιείν, νη καζεηέο πξέπεη λα ην αληηκεησπίζνπλ κφλνη ηνπο. 

ηάδην 3: Οη καζεηέο παίδνπλ ηνπο ηξεηο ηειεπηαίνπο γύξνπο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα ζπλερίζνπλ ην παηρλίδη ζηνλ θπζηνινγηθφ ηνπ ξπζκφ. 

Αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, νη παίθηεο κπνξεί λα αιιάμνπλ ηελ αιηεπηηθή 

ηνπο πνιηηηθή, θαη ηα απνηειέζκαηα λα δείμνπλ θάπνηα βειηίσζε, πνπ λα απνκαθξχλεη ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ αιηεπηηθνχ απνζέκαηνο. 
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Μάζεκα 3 

Πώο πηάλνπκε «όζα πεξηζζόηεξα ςάξηα κπνξνύκε»; 

Απνινγηζκόο θαη αλαζηνραζκόο 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

Αλαιπηηθή ζθέςε: ζχλδεζε ηεο εκπεηξίαο κε κηα αθεξεκέλε 

έλλνηα ή κνληέιν. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο Μνληέιν βηψζηκσλ ζηφρσλ. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο αλαζηνράδνληαη ηελ εκπεηξία πνπ παηρληδηνχ ηνπ 

ςαξέκαηνο. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.2. 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.3 (πξναηξεηηθά). 

Μέζνδνο 

 

 

 

 

Απνινγηζηηθέο δειψζεηο. 

πδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

Αηνκηθή εξγαζία. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

 

 

1.  Απνινγηζκφο: νη καζεηέο βγαίλνπλ απ’ ηνπο ξφινπο ηνπο (15 

ιεπηά) 

2. Οη καζεηέο δηεξεπλνχλ ηελ ακθηζεκία ηεο νδεγίαο 

«Πξνζπαζήζηε λα πηάζεηε φζα πεξηζζφηεξα ςάξηα κπνξείηε». 

(10 ιεπηά) 

3. Σν κνληέιν ησλ βηψζηκσλ ζηφρσλ. (15 ιεπηά) 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Απνινγηζκφο: νη καζεηέο βγαίλνπλ απφ ηνπο ξφινπο ηνπο. Πηζαλψο λα έρνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα.  

Δπαγσγηθή πξνζέγγηζε ζην κνληέιν ησλ βηψζηκσλ ζηφρσλ: νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηηο 

θαηεγνξίεο ζηφρσλ ηνπ κνληέινπ βησζηκφηεηαο απφ ηηο δειψζεηο πνπ έθαλαλ ζηνλ απνινγηζκφ. 

Άζθεζε ζηελ αθεξεκέλε ζθέςε. 

Κνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε: νη καζεηέο δεκηνπξγνχλ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν θαηαλννχλ θαη έρνπλ 

αλάγθε ην κνληέιν βησζηκφηεηαο. Αληί λα ξσηήζνπλ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, ζέηνπλ ηα εξσηήκαηα 

ζηελ ψξα ηνπ αλαζηνραζκνχ. 
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

ηάδην 1: Απνινγηζκόο 

Οη καζεηέο βγαίλνπλ από ηνπο ξόινπο πνπ είραλ ζην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θξαηάεη ζεκεηψζεηο ζην θχιιν ζεκηλαξίνπ ή ζηνλ πίλαθα, αθήλνληαο ρψξν γηα κηα 

δεχηεξε ζηήιε. 

Οη καζεηέο πηζαλψο λα εθθξάζνπλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα, ιφγσ: 

– Σεο ζχγθξνπζεο ληθεηψλ θαη εηηεκέλσλ. 

– Σεο χπαξμεο πινχζησλ θαη θησρψλ ςαξάδσλ. 

– Σεο θαηαζηξνθήο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

– Σεο επξχηεξεο επηδείλσζεο ηεο αιηεπηηθήο απφδνζεο (εμαζιίσζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλφηεηαο ησλ 

ςαξάδσλ). 

– Σσλ δχζθνισλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, γηα παξάδεηγκα, ηελ έιιεηςε ππεπζπλφηεηαο ή ηελ άξλεζε 

θάπνησλ ζπλεηαίξσλ λα ζπλεξγαζηνχλ. 

– Σεο δπζθνιίαο λα απνθηήζνπλ πνιχ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Κάλνπλ ππνζέζεηο θαη ηαπηφρξνλα 

ππεξαιηεχνπλ. 

– Σεο απνπζίαο θάπνηαο αξρήο πνπ λα επηβάιεη θαλφλεο. 

– Σεο έιιεηςεο θάπνηαο αληακνηβήο ζε φζνπο ςαξεχνπλ ππεχζπλα – δειαδή, ιηγφηεξα ςάξηα ζεκαίλεη 

θηψρεηα θαη πεξηζζφηεξα ςάξηα γηα ηνπο άιινπο ςαξάδεο. 

ηάδην 2: Αλαζηνραζκόο 

Οη καζεηέο δηεξεπλνύλ ηελ ακθηζεκία ηεο νδεγίαο «Πξνζπαζήζηε λα πηάζεηε όζα πεξηζζόηεξα 

ςάξηα κπνξείηε» 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηνπο καζεηέο πσο κέζσ ηνπ παηρληδηνχ έρνπλ ζθηαγξαθήζεη έλα πνιχπινθν 

πξφβιεκα. Σν πξψην απαξαίηεην βήκα γηα λα μεπεξάζνπκε πξνβιήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο είλαη λα ηα 

θαηαλνήζνπκε ζε βάζνο, φπσο ζηελ ηαηξηθή, ν γηαηξφο ρξεηάδεηαη λα βγάιεη δηάγλσζε πξηλ απνθαζίζεη 

γηα ηε ζεξαπεία πνπ ζα εθαξκφζεη.  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζπκίδεη ζηνπο καζεηέο ηελ νδεγία πνπ ηνπο έδσζε πξηλ μεθηλήζεη ην παηρλίδη ηνπ 

ςαξέκαηνο θαη ηε γξάθεη ζηνλ πίλαθα: «Πξνζπαζήζηε λα πηάζεηε φζα πεξηζζφηεξα ςάξηα κπνξείηε». 

Σνπο δεηά λα ζπκεζνχλ πψο ηελ εμέιαβαλ, θαη πνηνο ήηαλ ν ζηφρνο ηνπο φηαλ φξηζαλ ην πνζνζηφ πνπ 

ζα ςάξεπαλ. Να ζπκεζνχλ, δειαδή, ηξία ζεκεία: 

«Πξνζπαζήζηε» - πνηνο λα πξνζπαζήζεη; 

«ζα πεξηζζφηεξα κπνξείηε» - ζε πνην φξην αλαθέξεηαη ε ιέμε «κπνξείηε»; 

«Πφηε;» - ζε πνηνλ ρξφλν αθνξά ε νδεγία; 

Οη καζεηέο ζθέπηνληαη ζησπειά γηα έλα ιεπηφ. ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπο. Οη καζεηέο εμεγνχλ ηνλ ηξφπν πνπ θαηαλφεζαλ ηελ νδεγία θαη ην πψο ηελ αθνινχζεζαλ. ηαλ 

ζρεκαηηζηεί θαζαξά ε εηθφλα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα ηηο θπξηφηεξεο απαληήζεηο. 
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Αλ νη καζεηέο δειψζνπλ πσο απνθάζηζαλ κε βάζε ην ρσξηφ ηνπο, εζηηάδνληαο ζηα ζπκθέξνληά ηνπο, 

θαη αλ έπξεπε, ζε βάξνο ησλ άιισλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Κάπνηνη καζεηέο, φκσο, κπνξεί λα ζπκπιεξψζνπλ θαη 

άιιεο πξννπηηθέο, νπφηε ην γεληθφ απνηέιεζκα ζα κνηάδεη κε ηε ζπλνιηθή εηθφλα (φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ δεχηεξν πίλαθα). 

ηφρνο ζην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο 

«Πξνζπαζήζηε λα πηάζεηε φζα πεξηζζφηεξα ςάξηα κπνξείηε.» 

Πνηνο; ζα πεξηζζφηεξα κπνξείηε; Πφηε; 

Ζ βάξθα 

καο 

 

 
ξην ήκεξα 

 

 

 
Πνζνζηφ  

Ζ επεκεξία 

καο 
 

Κέξδνο 

 
 

Ζ επεκεξία 

καο 
 

Αλ ε πξννπηηθή ηνπο ήηαλ λα απμήζνπλ ηελ επεκεξία ηνπ ρσξηνχ ηνπο, ην απνηέιεζκα ζα είλαη 

εληππσζηαθφ. Οη καζεηέο ζα δνπλ πσο κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο «απνθιεηζηηθά ζηε 

δηθή ηνπο επεκεξία», φινη καδί πξνθάιεζαλ ηελ θαηαζηξνθή. 

Σν γεγνλφο απηφ εγείξεη ην εξψηεκα αλ νη καζεηέο κπνξνχλ λα θαληαζηνχλ θάπνηνλ ελαιιαθηηθφ, πην 

επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν λα εθαξκφζνπλ ηνλ ζηφρν «λα πηάζνπλ φζα πεξηζζφηεξα ςάξηα κπνξνχλ». 

Αληίζεηα, αλ νη καζεηέο έρνπλ ζπκπεξηιάβεη θαη άιινπο ζηφρνπο, φπσο ηελ πξνζηαζία ηεο αιηεπηηθήο 

πεγήο ή ηελ ππεπζπλφηεηα γηα ηα άιια ρσξηά ηεο θνηλφηεηαο ηεο ιίκλεο, γίλεηαη ακέζσο εκθαλήο ε 

αληίζεζε αλάκεζα ζηνπο ηξφπνπο εξκελείαο ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ.  

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα ειέγμνπλ αλ ε αξρηθή νδεγία ζα πξέπεη λα αιιάμεη. Αλ φκσο ζπκθσλήζνπλ 

κε ηελ ππφζεζε ηνπ κνληέινπ πσο ην ςάξεκα ζηε ιίκλε απνηειεί ηε κφλε δηαζέζηκε πεγή πξσηεΐλεο, 

ηφηε ζα ηε δερζνχλ. 

πνηα θαηεχζπλζε θαη λα αθνινπζήζεη ε ζπδήηεζε, νη καζεηέο ζην ηέινο ζα έρνπλ θαηαλνήζεη θαη ζα 

έρνπλ αλαγλσξίζεη πσο ην λα «πηάζνπλ φζα πεξηζζφηεξα ςάξηα κπνξνχλ" έρεη δηαθνξεηηθέο 

εξκελείεο, πνπ νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζπλνςίδεη ηα φζα είπαλ νη καζεηέο θαη ηα πξνζζέηεη ζηνλ πίλαθα: 

ηφρνο ζην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο 

«Πξνζπαζήζηε λα πηάζεηε φζα πεξηζζφηεξα ςάξηα κπνξείηε.» 

Πνηνο; ζα πεξηζζφηεξα κπνξείηε; Πφηε; 

Ζ βάξθα 

καο 

 

 

ινη καο 

 

 

 

ξην ήκεξα 

 

 

Μαθξνπξφζεζκα 

 

 
Πνζνζηφ 

 

Ρπζκφο 

αλαπαξαγσγήο 

Κέξδνο γηα 

εκάο 

 

 

Κέξδνο γηα 

φινπο 

 

 

Κέξδνο γηα 

εκάο 

 

 

Πξνζηαζία ησλ 

θπζηθψλ 

πφξσλ 

 

Κέξδνο γηα 

εκάο 

 

 

Τπεπζπλφηεηα 

(πεξηβάιινλ, 

κειινληηθέο 

γεληέο) 

χγθξνπζε Δηξήλε χγθξνπζε Δηξήλε χγθξνπζε Δηξήλε 

Ζ παξαπάλσ εηθφλα είλαη δπλαηφλ λα παξαθηλήζεη ηνπο καζεηέο λα εγείξνπλ πεξαηηέξσ εξσηήκαηα. 
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Δίλαη μεθάζαξν πσο νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο είλαη θαηά πνιχ ινγηθφηεξεο απφ ηελ εκκνλή ζην «θέξδνο 

γηα καο» ζε βάξνο φισλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ζχγθξνπζε. Γηαηί φκσο, εκείο, νη παίθηεο, δελ 

πξνζπαζήζακε λα εμηζνξξνπήζνπκε απηνχο ηνπο ζηφρνπο απφ ηελ αξρή θαη γηαηί δπζθνιεπηήθακε 

ηφζν λα ζπκθσλήζνπκε ζ’ απηνχο ηνπο ζηφρνπο θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε; 

ηάδην 3: Σν κνληέιν ησλ αεηθόξσλ ζηόρσλ 

Βήκα 3.1: Οη καζεηέο ζπλδένπλ ηε ζπδήηεζε κε ην κνληέιν 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δηαλέκεη ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.2 (Μνληέιν βηψζηκσλ ζηφρσλ). Οη καζεηέο 

θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ ζηφρν ζην κνληέιν πνπ κφιηο ζπδήηεζαλ («θέξδνο γηα καο» - 

«θέξδνο γηα φινπο» - «πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» - «ππεπζπλφηεηα γηα ηηο επεξρφκελεο γεληέο»). 

Οη καζεηέο απαληνχλ κεηά απφ κεξηθά ιεπηά ζησπειήο αλάγλσζεο. Θα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο ζηφρνπο 

ζην ηξίγσλν ηνπ θπιιαδίνπ, θαη, αλάινγα κε ηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε, ζα ζεκεηψζνπλ επηπιένλ 

ζηφρνπο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεηαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο (ηε ζεκαζία ησλ δηπιψλ ηφμσλ, ηηο 

δηαζηάζεηο ησλ ζηφρσλ: ζηφρνη βησζηκφηεηαο, δηάζηαζε ρξφλνπ, δηάζηαζε παγθνζκηφηεηαο). 

Βήκα 3.2: Δξγαζία γηα ην ζπίηη: νη καζεηέο πξνεηνηκάδνπλ κηα εηζαγσγή γηα ην επόκελν κάζεκα 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη εξγαζία γηα ην ζπίηη. Οη καζεηέο νθείινπλ λα πξνεηνηκάζνπλ κηα εηζαγσγή 

πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηελ αξρή ηνπ επφκελνπ καζήκαηνο, αθνινπζψληαο ηηο παξαθάησ νδεγίεο (βι. 

πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 4.5) 

1. Δμεγείζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ δχν ή πεξηζζφηεξνη ζηφρνη 

βησζηκφηεηαο ηαπηφρξνλα. Αλαθεξζείηε ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.2 θαη ζηε ζπδήηεζή καο 

ζηελ ηάμε. 

2. Δμεγείζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζφηεξνη θνξείο εκκέλνπλ ζηνλ ζηφρν ηνπ 

αηνκηθνχ θέξδνπο, αθφκα θαη φηαλ είλαη εκθαλείο νη θαηαζηξνθηθέο ηνπ ζπλέπεηεο. 

Αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα αλαθεξζείηε ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 

Θα πξέπεη λα απαληήζεηε γξαπηά. 

Αλ ην ζεσξεί απαξαίηεην, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί επηθνπξηθά λα δψζεη ζηνπο καζεηέο ην θπιιάδην 

γηα ηνπο καζεηέο 4.3. 
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Μάζεκα 4 

Πώο επηηπγράλεηαη ε βησζηκόηεηα; 

Σξόπνη εμηζνξξόπεζεο ζηόρσλ θαη ππέξβαζε ζπγθξνύζεσλ 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

Αλάιπζε θαη θξηηηθή: 

Αλαζηνραζκφο ηεο εκπεηξίαο κε ελλνηνινγηθή αλάιπζε. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

 

 

 

Σα θίλεηξα επεξεάδνπλ δπλακηθά ηε ζπκπεξηθνξά καο. Ζ 

επίδξαζή ηνπο είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί κε θαλφλεο 

(εμσηεξηθά) ή κε ππεπζπλφηεηα (απηνέιεγρνο). 

Έλλνηεο: θίλεηξν, δίιεκκα. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο ζπλδένπλ ζηελ πξάμε έλλνηεο κε ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο. 

Πεγέο θαη πιηθό Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.2. 

Μέζνδνο 

 

Παξνπζηάζεηο, ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα, ζρνιηαζκφο απφ ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

 

 

1.  Οη καζεηέο αλαθνηλψλνπλ ηα ζρφιηά ηνπο. (10 ιεπηά) 

2. Οη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ηελ επίδξαζε ησλ θηλήηξσλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. (15 ιεπηά) 

3. Οη καζεηέο ζπδεηνχλ δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ψζηε λα 

ιχζνπλ ην δίιιεκα θέξδνπο-βηψζηκσλ επηινγψλ. (15 ιεπηά) 
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Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

’ απηφ ην κάζεκα, νη καζεηέο εθαξκφδνπλ ηελ έλλνηα ησλ θηλήηξσλ ψζηε λα αλαιχζνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο. Ο ηξφπνο πνπ είλαη ζηεκέλν ην παηρλίδη πξνέηξεςε 

ηνπο καζεηέο λα εζηηάζνπλ ζηνλ ζηφρν ηεο αχμεζεο ηνπ βξαρππξφζεζκνπ θέξδνπο, αλεμάξηεηα απφ 

ηηο ζπλέπεηεο πνπ είρε γηα ηνπο άιινπο ςαξάδεο ή γηα ηελ θνηλή αιηεπηηθή πεγή. 

ε απηφ ην θαηαιεθηηθφ κάζεκα, νη καζεηέο ζπδεηνχλ ηξφπνπο ειέγρνπ ησλ θηλήηξσλ πνπ έρνπλ 

αληηπαξαγσγηθέο ζπλέπεηεο. Τπάξρνπλ δχν πξφζθνξνη ηξφπνη: πξψηνλ, κε πνιηηηθά κέζα 

(εμνπζηαζηηθή πξνζέγγηζε), φπνπ θαλφλεο θαη λφκνη επηηξέπνπλ ή απαγνξεχνπλ ηξφπνπο 

ζπκπεξηθνξάο. Δδψ, ε αληακνηβή θαη ε ηηκσξία απνηεινχλ κέζα επηβνιήο. Γεχηεξνλ, ηα άηνκα 

ειέγρνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, αλαιακβάλνληαο επζχλεο. Οη καζεηέο ζπδεηνχλ πνηα πξνζέγγηζε 

πξνθξίλνπλ. 

Ζ εξγαζία ζην ζπίηη είλαη ζεκαληηθή γηα δηάθνξνπο ιφγνπο: νη καζεηέο αλαζηνράδνληαη θαη 

θαηαγξάθνπλ ην απνηέιεζκα ηνπ πξνεγνχκελνπ καζήκαηνο. Παίξλνπλ ηνλ ιφγν ζηελ έλαξμε απηνχ 

ηνπ καζήκαηνο θαη εκπιέθνληαη ελεξγά επζχο εμ αξρήο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παίξλεη αλαηξνθνδφηεζε 

γηα ην ηη έκαζαλ θαη ηη θαηάιαβαλ νη καζεηέο ηνπ, γεγνλφο πνπ ηνλ θαζνδεγεί γηα ηε ζπλέρεηα πνπ ζα 

δψζεη (θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε θαη καζεηνθεληξηθή θαζνδήγεζε). 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

ηάδην 1: Οη καζεηέο αλαθνηλώλνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ζπλδέεη ην ζέκα ηνπ καζήκαηνο κε ηηο βαζηθέο εξσηήζεηο 

Οη καζεηέο, γηα ην ζεκεξηλφ κάζεκα, έρνπλ εηνηκάζεη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηε κία ή θαη ηηο δχν βαζηθέο 

εξσηήζεηο πνπ ηνπο δφζεθαλ σο εξγαζία γηα ην ζπίηη. Με ηνλ ηξφπν απηφ, έρνληαο ζθεθηεί απφ πξηλ, 

νη καζεηέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα ην ζχλνιν ηνπ καζήκαηνο 

(θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε). 

1. Δμεγείζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ δχν ή πεξηζζφηεξνη 

ζηφρνη βησζηκφηεηαο ηαπηφρξνλα. Αλαθεξζείηε ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.2 θαη ζηε 

ζπδήηεζή καο ζηελ ηάμε. 

2. Δμεγείζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζφηεξνη θνξείο εκκέλνπλ ζηνλ ζηφρν ηνπ 

αηνκηθνχ θέξδνπο, αθφκα θαη φηαλ είλαη εκθαλείο νη θαηαζηξνθηθέο ηνπ ζπλέπεηεο. 

Αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα αλαθεξζείηε ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 

Θα πξέπεη λα απαληήζεηε γξαπηά. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη ην ζέκα ηνπ καζήκαηνο: πψο κπνξνχκε λα πεηχρνπκε ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε; Σν γξάθεη ζηνλ πίλαθα θαη δίλεη ηνλ ιφγν ζηνπο καζεηέο, πνπ αλαθνηλψλνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο πξψηα γηα ηε κία θαη κεηά γηα ηελ άιιε εξψηεζε. 

1
ε
 εξώηεζε: ζηόρνη βησζηκόηεηαο 

Οη καζεηέο πηζαλψο έρνπλ ζθεθηεί ην παξαθάησ πξφβιεκα: ελψ νη ζηφρνη ηεο βησζηκφηεηαο 

ελαξκνλίδνληαη, κεξηθνί αιιειναλαηξνχληαη. Γηα παξάδεηγκα, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηαηξηάδεη 

κε ηελ επζχλε γηα ηηο επεξρφκελεο γεληέο θαη ην ζχλνιν ηεο αλζξσπφηεηαο (παγθφζκηα πξννπηηθή, 

ελφηεηα ηνπ θφζκνπ). Απηνί νη ζηφρνη ηίζεληαη ζε θίλδπλν αλ ε ησξηλή γεληά πξνζπαζεί λα απμήζεη 

βξαρππξφζεζκα ην θέξδνο (νηθνλνκία). Ζ θνηλσλία (ν ζηφρνο ηεο ηζνθαηαλνκήο) θαη ε νηθνλνκία (ε 

αχμεζε ηνπ πξντφληνο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο) είλαη δπλαηφλ λα ηαηξηάδνπλ, αιιά ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο είλαη αηαίξηαζηεο. 
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Σν ζελάξην ζην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο πεξηέγξαςε ηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, φπνπ φια πήγαλ ζηξαβά. 

Αθφκε θαη ηα πινπζηφηεξα ςαξνρψξηα αληηκεηψπηζαλ νηθνλνκηθή πηψζε. 

Οη καζεηέο ίζσο αλαθεξζνχλ ζηηο πξνζπάζεηεο ελαξκνληζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ηελ 

πξνζηαζία ηεο θχζεο: κε αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ, ρξήζε αηνιηθήο, ειηαθήο θαη πδάηηλεο ελέξγεηαο 

(γελλεηξηψλ), αθφκε θαη ειεθηξηθά απηνθίλεηα. 

2
ε
 εξώηεζε: ν ζηόρνο ηεο αηνκηθήο επεκεξίαο 

Οη καζεηέο πηζαλψο λα έρνπλ ζθεθηεί ην παξαθάησ πξφβιεκα: ζην παηρλίδη, «ληθεηήο» αλαδείρηεθε ην 

ρσξηφ πνπ είρε ηα πεξηζζφηεξα αιηεχκαηα. Γελ δφζεθε κεγάιε πξνζνρή ζηελ επζχλε γηα ην πεξηβάιινλ. 

ε θάζε γχξν, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ηνλ ιφγν ζε 6 έσο 10 καζεηέο. ηαλ νινθιεξσζεί ε εηθφλα, νη 

καζεηέο πξνζπαζνχλ λα θσδηθνπνηήζνπλ φζα άθνπζαλ. Σν απνηέιεζκα κπνξεί λα κνηάδεη κε ηα φζα 

πεξηγξάθεθαλ εδψ, κπνξεί φκσο θαη λα είλαη δηαθνξεηηθφ. Αλ νη καζεηέο δηαθσλνχλ, ζα πξέπεη λα ην 

πνπλ. 

ηάδην 2: Οη καζεηέο ζπδεηνύλ γηα ηελ επίδξαζε ησλ θηλήηξσλ ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κε ιίγα ιφγηα παξνπζηάδεη δχν έλλνηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο. 

ην παηρλίδη, έπαημε κεγαιχηεξν ξφιν ε αχμεζε ηνπ ςαξέκαηνο κε ζθνπφ πεξηζζφηεξν αηνκηθφ θέξδνο, 

ελψ, θπξηνιεθηηθά, δελ δφζεθε ε ίδηα ζεκαζία ζηελ επζχλε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ επεκεξία ησλ 

άιισλ, δίλνληαο έλα μεθάζαξν κήλπκα. Απηφ ην είδνο ηεο ιεπηήο επηξξνήο πνπ καο θάλεη λα 

ζπκπεξηθεξφκαζηε κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, ρσξίο παξάιιεια λα καο ππνρξεψλεη, νλνκάδεηαη θίλεηξν. 

ην ζεκείν απηφ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζηακαηάεη, θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ γηα ηα θίλεηξα 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Παξαδείγκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ είλαη ηα αθφινπζα: 

– Αλ ε πνηφηεηα είλαη ζρεδφλ ίδηα, ηείλνπκε λα αγνξάδνπκε ηα θζελφηεξα πξντφληα. 

– Πξνζπαζνχκε λα πάξνπκε θαινχο βαζκνχο ζην ζρνιείν. 

– Οη γνλείο ηάδνπλ δηάθνξα πξάγκαηα ζηα παηδηά ηνπο αλ πάξνπλ θαινχο βαζκνχο. 

– Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο δίλνπλ κπφλνπο ζηνπο πειάηεο ηνπο αλ δελ θάλνπλ ρξήζε ηεο αζθάιεηαο γηα 

θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

– Αλ γίλεηο ζπλδξνκεηήο, ή αλ πείζεηο θάπνηνλ θίιν ζνπ λα γίλεη ζπλδξνκεηήο ζε θάπνην πεξηνδηθφ, 

παίξλεηο δψξν.  

– Κάπνηνη δε ζέινπλ λα κεζχζνπλ γηαηί θνβνχληαη πσο ζα ραιάζνπλ ηελ εηθφλα ηνπο. 

Οη καζεηέο ή ν/ε εθπαηδεπηηθφο, κεηά ηα παξαδείγκαηα, ζπλνςίδνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα. 

Σα παξαδείγκαηα δείρλνπλ μεθάζαξα πσο ηα θίλεηξα ζρεηίδνληαη κε ηα ζπκθέξνληά καο. Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζρεηίδνληαη μεθάζαξα κε ρξήκαηα, αιιά επίζεο κε ηελ επηζπκία καο λα πεηχρνπκε ή 

λα γίλνπκε απνδεθηνί απφ ηνπο άιινπο. Οη αληαγσληζηηθέο νηθνλνκηθέο αγνξέο βαζίδνληαη θπξίσο ζηα 

θίλεηξα. Σν θίλεηξν ηνπ θέξδνπο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο αληαγσληζηηθήο ειεχζεξεο αγνξάο. Οπφηε, 

δελ απνηειεί έθπιεμε αλ νη καζεηέο αλαθεξζνχλ ζηα θίλεηξα πνπ ηνχο είλαη πεξηζζφηεξν νηθεία. 

ηάδην 3: Οη καζεηέο ζπδεηνύλ γηα δύν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ απνπεηξώληαη 

λα ιύζνπλ ην δίιεκκα-βησζηκόηεηα ή θέξδνο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνζζέηεη κηα δεχηεξε νδεγία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ δηιήκκαηνο. Έλα απφ 

ηα πην ηζρπξά θίλεηξα είλαη απηφ ηεο αχμεζεο ηνπ θέξδνπο. Αλ φινη ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ ην θίλεηξν, 
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γλσξίδνπκε πσο απφ πιεπξάο βησζηκφηεηαο, νη επηπηψζεηο ζα είλαη θαηαζηξνθηθέο. Οπφηε, βξηζθφκαζηε 

ζε δίιεκκα. Δλψ μέξνπκε πσο ζα έπξεπε λα θάλνπκε θάηη γηα λα πξνζηαηεχζνπκε ηνπο θνηλνχο πφξνπο, 

αλ ην πξνζπαζήζνπκε, ζα απνηχρνπκε θαη ζα θαηαιήμνπκε θησρφηεξνη απφ ηνπο άιινπο. Άξα, 

επηζηξέθνπκε ζηνλ ζηφρν ηνπ θέξδνπο, θνβνχκελνη ηα ρεηξφηεξα. Απηή ε θαηάζηαζε, φπνπ θάλνπκε θάηη 

εληειψο ιάζνο, αλεμάξηεηα απφ ην ηη δηαιέγνπκε –φληαο ππνρξεσκέλνη λα δηαιέμνπκε- νλνκάδεηαη 

δίιεκκα. 

 

Οη πξψηεο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ ζα αθνξνχλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ φξνπ. Μφιηο ζπκθσλήζνπλ κε ηελ 

παξαδνρή πσο ην θίλεηξν ηνπ θέξδνπο ζηελ αξρηθή θάζε ηνπ παηρληδηνχ ηνπ ςαξέκαηνο ήηαλ ηζρπξφ, 

πηζαλψο ζα νδεγεζνχλ ζηελ εξψηεζε πψο λα μεπεξάζνπλ ηελ θαηαζηξνθηθή ηνπ πηζαλφηεηα. ην ζεκείν 

απηφ είλαη ζεκαληηθή ε εκπεηξία ηνπο ζην παηρλίδη. Καηάθεξαλ νη καζεηέο λα ειέγμνπλ ή λα ζπληνλίζνπλ 

ηελ αιηεπηηθή ηνπο πνιηηηθή; Αθφκε θη αλ απέηπραλ, πνηεο ιχζεηο πξνηάζεθαλ; Ση ζα πξφηεηλαλ ηψξα, κεηά 

ην παηρλίδη; 

 

Γεληθά, είλαη αλακελφκελν λα παξνπζηαζηνχλ δχν θαηεγνξίεο ζθέςεσλ, αλ θαη δελ είλαη πηζαλφλ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζην ζχλνιν ησλ δεηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ε παξαθάησ ηδεαηή πεξηγξαθή: 

– Ζ απηαξρηθή πξνζέγγηζε: νη ςαξάδεο ρξεηάδνληαη έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη λφκσλ θαη έλα ζχζηεκα 

ειέγρνπ θαη θπξψζεσλ, πνπ λα ηνχο επηβάιιεη ηη πξέπεη λα θάλνπλ. Οη ςαξάδεο ειέγρνληαη απφ έλαλ 

θνξέα αλψηεξν απφ απηνχο, -πηζαλφηαηα κηα θπβέξλεζε- πνπ παξάιιεια ζα πξνζδηνξίδεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο βησζηκφηεηαο. ’ απηή ηελ πεξίπησζε, ε ειεπζεξία λα κπνξεί λα αθνινπζήζεη θάπνηνο 

θίλεηξα θέξδνπο ζα ήηαλ απζηεξά πεξηνξηζκέλε. 

– Ζ πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζε θνηλή ζύκβαζε: νη ςαξάδεο ζπλππνγξάθνπλ θνηλή ζχκβαζε κε 

θαλφλεο ή αξρέο ζπκπεξηθνξάο θαη πηζαλψο θαη βηψζηκνπο ζηφρνπο. Δίλαη πηζαλφ λα ζπκθσλήζνπλ 

ζε έλα ζχζηεκα ειέγρνπ θαη θπξψζεσλ. 

Πνηα απφ ηηο δχν δπλαηφηεηεο πξνηηκνχλ νη καζεηέο; Αλ έρεη κείλεη ιίγνο ρξφλνο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά 

λα ζεθψζνπλ ρέξηα, θαη έλαο ή δχν καζεηέο απφ θάζε πιεπξά λα αηηηνινγήζνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο. Αλ 

ην επηηξέπεη ν ρξφλνο, κπνξεί λα γίλεη ζπδήηεζε. Δίλαη πηζαλφλ νη καζεηέο λα ππνγξακκίζνπλ πσο ην 

αδχλαην ζεκείν ηεο ηεξαξρηθήο θαη εμνπζηαζηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη πσο έλαο θνξέαο δε κπνξεί απφ 

καθξηά λα θαηαλνήζεη πιήξσο ηνπο βηψζηκνπο ζηφρνπο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο θνηλήο ζχκβαζεο έρεη ηα 

δπλαηά ηεο ζεκεία, αιιά είλαη πηζαλφ λα πάζρεη ζηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο. Δίλαη δχζθνιν 

νη ςαξάδεο λα αζηπλνκεχνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ, αθνχ είλαη ηζφηηκνη ζπλεξγάηεο. 
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Τιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο 4.1 

Σν ςάξεκα: θύιιν θαηαγξαθήο γηα ηνπο παίθηεο 
 

Φχιιν θαηαγξαθήο 

Αξηζκφο  

Βάξθαο: 

λνκα: 

 

Πεξίνδνο Αξ. Αιηεπηηθή πνζφζησζε  

(ην αλψηεξν 15%) 

Αιίεπζε  

(ζε ηφλνπο, ζχλνιν) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 
Φχιιν θαηαγξαθήο 

Αξηζκφο  

Βάξθαο: 

λνκα: 

 

Πεξίνδνο Αξ. Αιηεπηηθή πνζφζησζε  

(ην αλψηεξν 15%) 

Αιίεπζε  

(ζε ηφλνπο, ζχλνιν) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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Τιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο (δηαρεηξηζηέο ηνπ παηρληδηνύ) 4.2 
Πίλαθαο αλαπαξαγσγήο: αλαλέσζε ηνπ αιηεύκαηνο  
(ζε ηόλνπο ςαξηώλ) 

– ην ηέινο ηεο αιηεπηηθήο πεξηφδνπ κέλνπλ 47 ηφλνη ςάξηα ζηε ιίκλε. 

– ηε ιήμε ηεο αιηεπηηθήο πεξηφδνπ (ζεδφλ), ν πιεζπζκφο ησλ ςαξηψλ αλαλεψλεηαη. ην παξάδεηγκά 
καο, ζηελ αξρή ηεο αιηεπηηθήο πεξηφδνπ, ν πιεζπζκφο ησλ ςαξηψλ είλαη 56 ηφλνη. 

– Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ παηρληδηνχ αλαθνηλψλεη ηνλ αξηζκφ απηφ ζηνπο παίθηεο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα 
απνθαζίδνπλ ζρεηηθά κε ηα αιηεχκαηα ηνπο ζηε λέα ζεδφλ. 

– Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ παηρληδηνχ δελ πξέπεη λα δείμεη ηνλ πίλαθα αλαπαξαγσγήο ζηνπο παίθηεο. 

Σέινο ζεδφλ Αξρή λέαο 

ζεδφλ 

Σέινο ζεδφλ Αξρή λέαο 

ζεδφλ 

Σέινο ζεδφλ Αξρή λέαο 

ζεδφλ 

Σέινο ζεδφλ Αξρή λέαο 

ζεδφλ 

ηφλνη ηφλνη ηφλνη ηφλνη ηφλνη ηφλνη ηφλνη ηφλνη 

0 0 38 43 76 103 114 147 

1 0 39 45 77 104 115 147 

2 1 40 46 78 106 116 147 

3 1 41 47 79 107 117 147 

4 2 42 49 80 109 118 147 

5 2 43 50 81 110 119 147 

6 3 44 52 82 112 120 148 

7 4 45 53 83 113 121 148 

8 5 46 55 84 115 122 148 

9 7 *47 *56 85 116 123 148 

10 11 48 58 86 118 124 148 

11 12 49 59 87 119 125 149 

12 13 50 61 88 121 126 149 

13 14 51 62 89 122 127 149 

14 15 52 64 90 124 128 149 

15 16 53 65 91 126 129 149 

16 17 54 67 92 128 130 150 

17 18 55 69 93 130 131 150 

18 20 56 71 94 132 132 150 

19 21 57 73 95 134 133 150 

20 22 58 75 96 136 134 150 

21 23 59 76 97 138 135 150 

22 24 60 78 98 140 136 150 

23 25 61 79 99 141 137 150 

24 27 62 81 100 142 138 150 

25 28 63 82 101 142 139 150 

26 29 64 84 102 142 140 150 

27 30 65 85 103 143 141 150 

28 31 66 87 104 143. 142 150 

29 32 67 89 105 144 143 150 

30 34 68 91 106 145 144 150 

31 35 69 92 107 145 145 145 

32 36 70 94 108 145 146 150 

33 37 71 95 109 146 147 150 

34 38 72 97 110 146 148 150 

35 40 73 98 111 146 149 150 

36 41 74 100 112 146 150 150 

37 42 75 101 113 146   

* ππνδειψλεη ην παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην παηρλίδη – 47 ηφλνη ζην ηέινο ηεο αιηεπηηθήο πεξηφδνπ, 56 ηφλνη ζηελ αξρή 

ηεο λέαο πεξηφδνπ. Πεγή: Wolfgang Ziefle, “Das Fischerspiel”, ζει. 13. 
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Τιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο 4.3  

Σν παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο: πίλαθαο θαηαγξαθήο 
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Τιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο 4.4 

Σν παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο: δηάγξακκα αιηεπηηθώλ απνζεκάησλ θαη 

ζύλνιν αιηεπκάησλ 
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Τιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο 4.5 

Οδεγίεο γηα ηελ εξγαζία ζην ζπίηη (ζεκεηώζεηο γηα ηνπο καζεηέο) 

Οη καζεηέο παίξλνπλ ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηελ εξγαζία ζην ζπίηη. Αληηγξάςηε ηε ζειίδα θαη θόςηε ζε 

κηθξά ζεκεησκαηάθηα. Με ηηο γξαπηέο νδεγίεο είζηε πην ζπγθεθξηκέλνη θαη γιπηώλεηε ρξόλν ζηελ ηάμε. 

 
 

1. Δμεγείζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ δχν ή πεξηζζφηεξνη 

βηψζηκνη ζηφρνη ηαπηφρξνλα. Αλαθεξζείηε ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.2 θαη ζηε ζπδήηεζή 

καο ζηελ ηάμε. 

2. Δμεγείζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζφηεξνη θνξείο εκκέλνπλ ζην ζηφρν ηνπ 

αηνκηθνχ θέξδνπο, αθφκα θαη φηαλ είλαη εκθαλείο νη θαηαζηξνθηθέο ηνπ ζπλέπεηεο. 

Αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα αλαθεξζείηε ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 

Θα πξέπεη λα απαληήζεηε γξαπηά. 

 
 

1. Δμεγείζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ δχν ή πεξηζζφηεξνη 

βηψζηκνη ζηφρνη ηαπηφρξνλα. Αλαθεξζείηε ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.2 θαη ζηε ζπδήηεζή 

καο ζηελ ηάμε. 

2. Δμεγείζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζφηεξνη θνξείο εκκέλνπλ ζην ζηφρν ηνπ 

αηνκηθνχ θέξδνπο, αθφκα θαη φηαλ είλαη εκθαλείο νη θαηαζηξνθηθέο ηνπ ζπλέπεηεο. 

Αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα αλαθεξζείηε ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 

Θα πξέπεη λα απαληήζεηε γξαπηά. 

 
 

1. Δμεγείζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ δχν ή πεξηζζφηεξνη 

βηψζηκνη ζηφρνη ηαπηφρξνλα. Αλαθεξζείηε ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.2 θαη ζηε ζπδήηεζή 

καο ζηελ ηάμε. 

2. Δμεγείζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζφηεξνη θνξείο εκκέλνπλ ζην ζηφρν ηνπ 

αηνκηθνχ θέξδνπο, αθφκα θαη φηαλ είλαη εκθαλείο νη θαηαζηξνθηθέο ηνπ ζπλέπεηεο. 

Αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα αλαθεξζείηε ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 

Θα πξέπεη λα απαληήζεηε γξαπηά. 

 
 

1. Δμεγείζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ δχν ή πεξηζζφηεξνη 

βηψζηκνη ζηφρνη ηαπηφρξνλα. Αλαθεξζείηε ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.2 θαη ζηε ζπδήηεζή 

καο ζηελ ηάμε. 

2. Δμεγείζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζφηεξνη θνξείο εκκέλνπλ ζην ζηφρν ηνπ 

αηνκηθνχ θέξδνπο, αθφκα θαη φηαλ είλαη εκθαλείο νη θαηαζηξνθηθέο ηνπ ζπλέπεηεο. 

Αλ ζέιεηε, κπνξείηε λα αλαθεξζείηε ζε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα. 

Θα πξέπεη λα απαληήζεηε γξαπηά. 
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Δλόηεηα 4.5 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθνύο 

Τπνζηεξηθηηθό πιηθό γηα ην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 5 

ΝΟΜΟ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΔ 

Γηα ην ιύθεην 
 

Πνηνη θαλόλεο καο εμππεξεηνύλ θαιύηεξα;  

Παηρλίδη ιήςεο απνθάζεσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 θαη 5.2 Γηαηί ρξεηάδεηαη θαλόλεο κηα θνηλόηεηα; 

Καλόλεο θαη εξγαιεία επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

Οη καζεηέο ζρεδηάδνπλ έλα ζεζκηθό πιαίζην 

5.3 Πνηνη θαλόλεο καο εμππεξεηνύλ θαιύηεξα;  

Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ θαη θξίλνπλ ηηο ιύζεηο πνπ έδσζαλ 

5.4 Σν ζπλέδξην  

Σα κέιε ηεο θνηλόηεηαο ζπλνκνινγνύλ έλα πιαίζην θαλόλσλ 
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Δλόηεηα 5 

Νόκνο θαη θαλόλεο 

Πνηνη θαλόλεο καο εμππεξεηνύλ θαιύηεξα; 
 

«Οη θαλόλεο είλαη εξγαιεία» - θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε 

θαηαλόεζεο ησλ ζεζκώλ 

Ζ βαζηθή ηδέα απηήο ηεο ελφηεηαο ζπλνςίδεηαη ζην ζιφγθαλ «νη θαλφλεο είλαη εξγαιεία». Νφκνη, θαλφλεο, 

ζπληάγκαηα, ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, κε κηα ιέμε, ζεζκνί.  ’ απηφ ην 

εγρεηξίδην, νη ζεζκνί ζεσξνχληαη σο πξντφληα –άλζξσπνη ηνπο δεκηνχξγεζαλ ψζηε λα ππεξεηήζνπλ 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Με απηή ηελ έλλνηα, «νη θαλφλεο – θαη γεληθφηεξα νη ζεζκνί – είλαη εξγαιεία» πνπ 

ππεξεηνχλ ζθνπνχο φπσο νη επφκελνη: 

– δίλνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο, 

– εμνπδεηεξψλνπλ πηζαλέο πεγέο ζπγθξνχζεσλ, εμαζθαιίδνληαο ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα, 

– θαζνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο αλάκεζα ζε θνηλσληθέο νκάδεο κε δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα, θη έηζη 

πξνζηαηεχνπλ ηνπο αδχλακνπο, ή παξέρνπλ ηα κέζα ηεο εμνπζίαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα ή 

άηνκα. 

Καηά ζπλέπεηα, γηα λα θαηαλνήζνπκε ηνπο ζεζκνχο, πξέπεη πξψηα λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ιφγν ή ηα 

ζπκθέξνληα πνπ είραλ θαηά λνπ νη δεκηνπξγνί ηνπο. Οη ζεζκνί είλαη πνιχπινθα ζπζηήκαηα πνπ 

πξνζπαζνχλ λα ιχζνπλ πεξίπινθα πξνβιήκαηα. Δίλαη απνηέιεζκα δηαδηθαζίαο ζπκβηβαζκψλ θαη 

ζπγθξνχζεσλ, επαλαζηάζεσλ ή κεηαξξπζκίζεσλ. ηηο δεκνθξαηίεο, ε αλάπηπμε ησλ ζεζκψλ γίλεηαη κε 

δηαδηθαζία ζπιινγηθήο κάζεζεο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο γίλεηαη ζε έλα πιαίζην δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ, 

θαζφηη ηα ζπληάγκαηα πξέπεη λα ηξνπνπνηνχληαη κε πξνζνρή θαη ππεπζπλφηεηα. 

Οη καζεηέο θαηαλννύλ ηνπο ζεζκνύο ζρεδηάδνληαο έλαλ ζεζκό 

ηε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα απηήο ηεο ελφηεηαο αληηθαηνπηξίδεηαη ε θνλζηξνπθηηβηζηηθή δηάζηαζε ηεο 

ζεζκηθήο αλάπηπμεο. Οη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ έλα πνιηηηθφ πξφβιεκα θαη πξέπεη λα επηλνήζνπλ έλα 

πιαίζην θαλφλσλ γηα λα ην ιχζνπλ. πλεηδεηνπνηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ νη 

δεκηνπξγνί ησλ ζεζκψλ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαιχζνπλ βαζχηεξα ην ζχληαγκα, ηνπο λφκνπο ηεο 

ρψξαο ηνπο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, εζηηάδνληαο ζηνπο ζθνπνχο ησλ ζεζκψλ θαη φρη ζε 

κεκνλσκέλνπο θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο. 

Ζ ελφηεηα 5 έρεη ζρεδηαζηεί σο επέθηαζε ηεο ελφηεηαο 4, κπνξεί φκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο μερσξηζηή 

ελφηεηα ηεζζάξσλ καζεκάησλ (πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο παξαθάησ). Καη νη δχν παξαιιαγέο 

ζηεξίδνληαη ζηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα θαη ην ίδην ζέκα. Σν πξφβιεκα πνπ θαινχληαη νη καζεηέο λα 

αληηκεησπίζνπλ είλαη ν ηξφπνο πνπ ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί κηα θνηλφηεηα ςαξάδσλ ηηο θνηλέο ηνπο 

πεγέο, δειαδή ηα ςάξηα ηεο ιίκλεο. (πεξηζζφηεξα γηα ην κνληέιν βησζηκφηεηαο ζην θπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 4.2). Πξέπεη λα βξεζεί ιχζε ζε ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ πξνβιήκαηα: 

1. Πψο ζα απνθχγνπλ νη ςαξάδεο ηελ ππεξαιίεπζε θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ αιηεπηηθψλ απνζεκάησλ; 

2. Πψο ζα πεηχρνπλ νη ςαξάδεο κεγαιχηεξε ςαξηά; 

3. Πψο ζα πεηχρνπλ νη ςαξάδεο ηζφηηκε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο; 

4. Πψο κπνξνχλ νη ςαξάδεο λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο καθξνπξφζεζκα, γηα ην παξφλ θαη ην 

κέιινλ; 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ην θιεηδί γηα ηε ιχζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ. ην θπιιάδην εξγαζίαο γηα 

ηνπο καζεηέο 4.4, δίλνληαη νη ηηκέο ηεο επηζπκεηήο βηψζηκεο αιίεπζεο (42 ηφλνη). Οη ςαξάδεο έρνπλ 
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αλάγθε απφ έλα πιαίζην θαλφλσλ πνπ λα ειέγρεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ψζηε λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο. 

Οη καζεηέο πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ απηφ ην πιαίζην. ε γεληθέο γξακκέο, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα 

ζηελ «θξαηηθή» πξνζέγγηζε ή ζηελ πξνζέγγηζε ηεο «ζχκβαζεο». Καη νη δχν επηινγέο έρνπλ 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα (βι. θαη θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.2).  

Καη νη δχν πξνζεγγίζεηο άιινηε πέηπραλ θαη άιινηε φρη.
14

 Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ιεηηνπξγεί ε ιχζε πνπ 

ζα δψζνπλ νη καζεηέο, είλαη απαξαίηεην λα δνθηκαζηεί, δειαδή λα παίμνπλ νη καζεηέο κεξηθνχο αθφκε 

γχξνπο ηνπ παηρληδηνχ ηνπ ςαξέκαηνο (βι. ηελ ελφηεηα 4), ζηελ επέθηαζή ηεο. Δπνκέλσο, νη ελφηεηεο 4 

θαη 5 είλαη δπλαηφλ λα ζπλδπαζηνχλ, ψζηε κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα ζρεδηάζνπλ έλα ζεζκφ θαη ηε 

βηψζηκε δηαρείξηζε πφξσλ. Απηφ ην project είλαη ζπλαξπαζηηθφ, αιιά ρξεηάδεηαη πνιχ ρξφλν. 

Ζ ελόηεηα – έλα πξαγκαηηθό κνληέιν 

Καη απηή ε ελφηεηα, φπσο θαη ε ελφηεηα 4, ιεηηνπξγεί ζαλ παηρλίδη. Οη καζεηέο νινθιήξσζαλ ηελ ελφηεηα 

4, απνθηψληαο κηα ηδέα γηα ηνπο ηξφπνπο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ππεξαιίεπζεο, πηνζεηψληαο ηνλ 

ζηφρν ηεο βησζηκφηεηαο (βι. θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.2). πδήηεζαλ ηνλ ηχπν ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ ζα θξηλφηαλ θαηάιιεινο (κάζεκα 4), αιιά δε δηεξεχλεζαλ ην δήηεκα ζε βάζνο. Ζ ελφηεηα 5 απνηειεί 

ζπλέρεηα ηνπ παηρληδηνχ ηνπ ςαξέκαηνο, αιιά εζηηάδεη ζην εξψηεκα: πνηνη θαλφλεο θαη λφκνη ππεξεηνχλ 

κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ θνηλφηεηα ησλ ςαξάδσλ; 

 ηελ ελφηεηα 5 γίλεηαη κηα πξνζνκνίσζε. Οη καζεηέο αζρνινχληαη κε ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

ζρεδηάδεηαη έλα ζεζκηθφ πιαίζην θαη γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ ςαξάδσλ. Γηα λα γίλεη απηφ, 

νη καζεηέο επηζηξέθνπλ ζηνπο ξφινπο ηνπο σο κέιε ηεο θνηλφηεηαο ησλ ςαξάδσλ, αιιά κε δηαθνξεηηθφ 

θαζήθνλ απηή ηε θνξά. ρεδηάδνπλ έλα πιαίζην θαλφλσλ. Σν κνληέιν απηήο ηεο πξνζνκνίσζεο 

απινπζηεχεη ηηο ζπλζήθεο, ψζηε λα δνζεί έκθαζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη 

γηα ηε κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο. ε απηή ηε θάζε, νη παίθηεο δελ ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζνχλ κε ην ςάξεκα 

θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο χπαξμεο ςαξηψλ. Καλέλαο εμσηεξηθφο παξάγνληαο δελ δηαθφπηεη ηηο ζπδεηήζεηο 

ηνπο. Σν παηρλίδη εζηηάδεη ζηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ θαλφλσλ. πσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νη δηαπξαγκαηεχζεηο είλαη δπλαηφλ λα απνηχρνπλ θαη νη παίθηεο λα κελ θαηαιήμνπλ ζε 

ζπκθσλία. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηφζν ηα θξηηήξηα επηηπρίαο ησλ πνιηηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ φζν θαη 

ε δηαδηθαζία κάζεζεο ηεο EDC/HRE δηαθέξνπλ. Οη καζεηέο ζα κάζνπλ πνιιά, αθφκε θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζα απνηχρνπλ λα θηάζνπλ ζε ζπκθσλία. 

Ο ξόινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ– δηαρεηξηζηήο ηνπ παηρληδηνύ θαη πξόεδξνο 

Χο δηαρεηξηζηήο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο παξεκβαίλεη αθφκε ιηγφηεξν απ’ φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ηνπ 

ςαξέκαηνο. Λεηηνπξγεί σο δηαρεηξηζηήο ηνπ ρξφλνπ, δίλεη νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία. Σν παηρλίδη δε ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη αιιηψο ζε ηάμεηο EDC/HRE. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δελ ζα πξέπεη λα θαηεπζχλεη 

ηνπο καζεηέο ζε ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο. Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ είλαη αλνηρηή, είλαη πηζαλφ λα 

απνηχρεη θαη λα κε ζπκθσλήζνπλ νη καζεηέο ζε έλα ζρέδην πιαηζίνπ, θαζψο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα 

δηαθνξεηηθέο επηινγέο. Ζ δηαδηθαζία φπνπ νη καζεηέο αηηηνινγνχλ ηηο επηινγέο ηνπο είλαη εμίζνπ 

ελδηαθέξνπζα φζν ην ίδην ην απνηέιεζκα. 

Υξήζε ηεο ελόηεηαο 5 σο μερσξηζηήο ελόηεηαο κε ηέζζεξα καζήκαηα 

Ο βαζηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ελφηεηαο κέλεη ν ίδηνο. Αλ θάπνηνο θάλεη ηηο αιιαγέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε 

ζπλέρεηα κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη σο μερσξηζηή ελφηεηα κε ηέζζεξα καζήκαηα: 

– Οη καζεηέο ιεηηνπξγνχλ κάιινλ σο ζχκβνπινη ηεο θνηλφηεηαο ησλ ςαξάδσλ, παξά σο πνιίηεο. Οη 

ζχκβνπινη ζπγθξνηνχλ νκάδεο πνπ ζρεδηάδνπλ πιαίζηα θαλφλσλ, ηα ζπδεηνχλ θαη ηειηθά θαηαιήγνπλ 

ζε ζπκθσλία γηα ην κνληέιν πνπ επηζπκνχλ λα πξνηείλνπλ ζηελ θνηλφηεηα. 

– Σν πξψην κάζεκα αθηεξψλεηαη ζηε κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο. Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο κηα ππφζεζε 

εξγαζίαο ζρεηηθή κε ηε δηακάρε ηνπ ςαξέκαηνο (φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.1 θαη ε ιχζε ζην δήηεκα 

                                                           
14. Βι. Elinor Ostrom, Governing the Commons. The evolution of institutions for collective action, Cambridge University Press, 

1990. 
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ηεο βησζηκφηεηαο ζηα φπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο 4.2, 4.4). Οπφηε, νη καζεηέο δελ είλαη αλάγθε λα 

ιχζνπλ θαη απηφ ην πξφβιεκα, αιιά λα ζπγθεληξσζνχλ ζην εξψηεκα: κε πνηνπο θαλφλεο ζα 

ελζαξξπλζνχλ, ζα ειεγρζνχλ ή αθφκε θαη ζα πηεζηνχλ νη ςαξάδεο, ψζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ ζηφρν 

ηεο βηψζηκεο αιηείαο; Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο πξέπεη λα ρεηξηζηνχλ θαη ην δήηεκα ηεο ηδηνθηεζίαο. 

Με ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ελφηεηα κπνξεί λα αθνινπζήζεη ην ζρήκα πνπ 

πξνηάζεθε ζηελ εκπινπηηζκέλε έθδνζε ηεο ελφηεηαο 5. 

Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ: ζύλδεζε κε άιιεο ελόηεηεο απηνύ ηνπ ηόκνπ 

Ση δείρλεη απηόο ν πίλαθαο 

Ο ηίηινο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ, Σπκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία, εζηηάδεη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ελεξγνχ 

πνιίηε ζηε δεκνθξαηία. Ο πίλαθαο πνπ έπεηαη, παξνπζηάδεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζνπκε ηηο 

ελφηεηέο ηνπ. ηε ζθηαζκέλε ζεηξά, θαίλνληαη νη ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ Δλφηεηα 5. ηε 

ζηήιε κε έληνλν πεξηζψξην θαίλνληαη νη ηθαλφηεηεο ηεο πνιηηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ θαη δξάζεο, δηφηη 

ζπλδένληαη ζηελά κε ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία. Οη άιιεο ζεηξέο ππνδεηθλχνπλ ζπλδέζεηο κε άιιεο 

ελφηεηεο απηνχ ηνπ ηφκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηθαλφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ ελφηεηα 5. 

Πώο ρξεζηκνπνηείηαη ν πίλαθαο 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ πίλαθα σο εξγαιείν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο 

καζήκαηνο ζηελ EDC/HRE κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

– Βνεζά εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ιίγεο ψξεο γηα EDC/HRE: θάπνηνο κπνξεί λα επηιέμεη κφλν απηή ηελ 

ελφηεηα θαη λα παξαιείςεη ηηο άιιεο, δηφηη θάπνηεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο αλαπηχζζνληαη, ζε θάπνην 

βαζκφ, ζε απηή ηελ ελφηεηα (φπσο γηα παξάδεηγκα, επηιέγσ, θαηαλνψ ηνλ πινπξαιηζκφ ησλ 

ηαπηνηήησλ, αζθψ ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία, ε επζχλε ησλ επηινγψλ επεξεάδεη ηνπο άιινπο). 

– Ο πίλαθαο βνεζά ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλδένπλ ηα ζέκαηα ησλ ελνηήησλ, ψζηε λα αζθνχλ ηνπο 

καζεηέο ηνπο επαλεηιεκκέλα ζε βαζηθέο ηθαλφηεηεο, κέζα απφ δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη κε πνηθίινπο 

ζπλδπαζκνχο.  
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Δλόηεηεο Γηαζηάζεηο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ 

ηάζεηο θαη 

αμίεο 

Πνιηηηθή 

αλάιπζε θαη 

θξηηηθή ηθαλόηεηα 

 

Μέζνδνη θαη 

δεμηόηεηεο 

 

 

Δθαξκνγή 

πνιηηηθώλ 

απνθάζεσλ θαη 

δξάζεσλ 

5 Νόκνο θαη 

θαλόλεο  

 

 

 

 

 

Βαζηθφο 

ζρεδηαζκφο 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

θαη θαλφλεο 

ηδηνθηεζίαο 

 

 

Δξγαζία ζε 

νκάδεο, 

δηαρείξεζε ρξφλνπ 

 

χγθξηζε 

 

Δπηινγή 

Κνηλσληθφ 

ζπκβφιαην 

ή 

ζπκθσλία γηα 

παξάηαζε 

επηινγήο 

 

Απνδνρή λφκσλ 

θαη θαλφλσλ ζε 

κηα πνιηηηζκέλε 

ζχγθξνπζε 

 

 

 

4. χγθξνπζε  

 

 

 

 

Ζ απνπζία 

θαλφλσλ 

ππνζάιπεη ηε 

ζχγθξνπζε  

 

 

Αληηκεηψπηζε 

άηππσλ 

θαηαζηάζεσλ 

αληηθξνπφκελσλ 

ζπκθεξφλησλ 

 

2 Τπεπζπλφηεηα  

 

 

 

Σα θίλεηξα 

επεξεάδνπλ 

δπλακηθά ηε 

ζπκπεξηθνξά καο 

 

 

 

Υεηξηζκφο 

δηιεκκάησλ, ζέζε 

πξνηεξαηνηήησλ 

 

Δπίγλσζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ησλ 

απνθάζεψλ καο 

 

8 Διεπζεξία  

 

 

 

 

 

Ζ άζθεζε ηεο 

ειεπζεξίαο απαηηεί 

έλα πιαίζην 

θαλφλσλ πνπ λα 

πξνζηαηεχνπλ ηνλ 

αδχλακν 

Αληηπαξάζεζε 

επηρεηξεκάησλ, 

ππνζηήξημε 

ζέζεσλ 

 

 

Διεπζεξία θαη ζέζε 

νξίσλ  

 

 

 

 

Ακνηβαία 

αλαγλψξηζε 

 

 

 

 

6 Κπβέξλεζε θαη 

πνιηηηθή  

 

 

 

 

 

 

Οη θαλφλεο θαη νη 

λφκνη απνηεινχλ 

απαξαίηεηα 

εξγαιεία γηα ηε 

ιχζε 

πξνβιεκάησλ θαη 

ηελ ππέξβαζε 

ζπγθξνχζεσλ  

 

 

 

 

 

 

πκβηβαζκφο, 

δνθηκή θαη ιάζνο 

ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ  
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ΔΝΟΣΖΣΑ 5: Καλόλεο θαη λόκνο - Ση καο εμππεξεηεί θαιύηεξα; 

Παηρλίδη ιήςεο απνθάζεσλ 

 

Θέκα ηνπ 

καζήκαηνο 

Άζθεζε δεμηόηεηαο/ 

καζεζηαθόο ζηόρνο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

γηα ηνπο καζεηέο 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

Μέζνδνο 

 

Μαζήκαηα 1 

θαη 2 

 

Γηα πνηνπο 

ιφγνπο κηα 

θνηλφηεηα 

ρξεηάδεηαη 

θαλφλεο; 

 

 

 

 

 

 

Αλαιπηηθή ζθέςε, 

ζρεδηαζκφο έξγνπ.  

Πξνζδηνξηζκφο 

πνιηηηθνχ πξνβιήκαηνο. 

 

Έλα πιαίζην θαλφλσλ 

απνηειεί ηε ζεζκηθή 

ξαρνθνθαιηά κηαο 

θνηλφηεηαο. 

 

Ηεξαξρία θαη δηθηχσζε – 

δχν ζπζηήκαηα 

θαλφλσλ· δεκφζηα θαη 

ηδησηηθή πεξηνπζία. 

Οη καζεηέο 

ζρεδηάδνπλ έλα 

πιαίζην θαλφλσλ 

γηα ηελ θνηλφηεηά 

ηνπο. 

 

ηε ζπλέρεηα, 

πξνεηνηκάδνπλ ηηο 

παξνπζηάζεηο 

ηνπο. 

 

 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 5.1, 5.2, 

5.4. 

 

Υαξηί ζεκηλαξίνπ 

θαη καξθαδφξνη, 

δηαθάλεηεο ή 

θπιιάδηα. 

 

 

 

 

 

 

Δξγαζία ζε 

νκάδεο. 

 

πδήηεζε ζε 

νινκέιεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 3 

 

Πνηνη θαλφλεο 

καο 

εμππεξεηνχλ 

θαιχηεξα; 

 

 

 

 

 

 

 

Αλαιπηηθή ζθέςε: 

ζχγθξηζε κε ρξήζε 

θξηηεξίσλ. 

Απφθαζε: επηινγή 

θξηηεξίσλ θαη ζηφρσλ. 

ηάζεηο θαη αμίεο: 

ακνηβαία αλαγλψξηζε. 

 

Απνδνηηθφηεηα, έιεγρνο 

ηζρχνο, επηβνιή 

θαλφλσλ, 

εθαξκνζηκφηεηα, 

δηθαηνζχλε. 

Οη καζεηέο 

ζπγθξίλνπλ θαη 

θξίλνπλ ηα 

ζρέδηά ηνπο. 

 

Δξγαζία γηα ην 

ζπίηη: νη καζεηέο 

απνθαζίδνπλ 

ζρεηηθά κε ην 

ζρέδην ηνπ 

πιαηζίνπ θαη ηνπο 

θαλφλεο γηα ην 

ζπλέδξην. 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 5.3, 5.4. 

 

Υαξηί 

παξνπζίαζεο, (ή 

άιιεο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο). 

 

 

 

 

 

 

Παξνπζηάζεηο. 

 

πδήηεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 4 

 

Σν ζπλέδξην 

 

 

 

 

 

 

Λήςε απνθάζεσλ. 

 

πκβηβαζκφο, πιαίζην 

ζπλαίλεζεο. 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο 

απνπεηξψληαη λα 

πεηχρνπλ 

απφθαζε κε 

θαζνιηθή 

ζπλαίλεζε. 

Οη καζεηέο 

ζπδεηνχλ γηα ηελ 

εκπεηξία ηνπο. 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 5.4 – 5.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Φεθνθνξία. 

 

Δηζήγεζε απφ 

ηνλ δάζθαιν 

θαη ζπδήηεζε. 
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Μαζήκαηα 1 θαη 2 

Γηα πνηνπο ιόγνπο κηα θνηλσλία ρξεηάδεηαη θαλόλεο; 

Οη θαλόλεο είλαη εξγαιεία γηα ηε ιύζε πξνβιεκάησλ 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

 

 

 

 

ρέδην εξγαζίαο (ζπλεξγαζία, δηαρείξηζε ρξφλνπ, 

απηνειεγρφκελε κάζεζε, πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο, εμεχξεζε ιχζεο ζε πξνβιήκαηα). 

 

Αλαιπηηθή ζθέςε, ζρεδηαζκφο ζηφρσλ, πξνζδηνξηζκφο πνιηηηθνχ 

πξνβιήκαηνο. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη θαλφλεο θαη νη λφκνη είλαη ηζρπξά εξγαιεία πνπ επεξεάδνπλ 

θαη ειέγρνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. 

 

Μηα θνηλσλία ρσξίο πιαίζην θαλφλσλ είλαη δπλαηφλ λα 

δηαηαξαρζεί απφ αλεμέιεγθηεο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηα κέιε 

ηεο. 

 

Έλα πιαίζην θαλφλσλ απνηειεί ηε ζεζκηθή ξαρνθνθαιηά κηαο 

θνηλφηεηαο. 

 

Βαζηθέο επηινγέο: ηεξαξρία θαη δηθηχσζε – δχν ζπζηήκαηα 

θαλφλσλ - δεκφζηα θαη ηδησηηθή πεξηνπζία. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο ζρεδηάδνπλ έλα πιαίζην θαλφλσλ γηα ηελ θνηλφηεηά 

ηνπο. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

Φπιιάδηα καζεηψλ 5.1, 5.2, 5.4. 

Υαξηί παξνπζίαζεο θαη καξθαδφξνη, δηαθάλεηεο ή θπιιάδηα. 

Μέζνδνο Παηρλίδη ιήςεο απνθάζεσλ, εξγαζία project. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ (κάζεκα 1) 

 

1. Ο εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ηε δξαζηεξηφηεηα. (20 ιεπηά) 

2. Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο θαη εξγάδνληαη. (20 ιεπηά) 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ (κάζεκα 2) 

3. Οη καζεηέο εξγάδνληαη. (40 ιεπηά) 
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Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Σν παηρλίδη αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο κάζεζεο κέζσ δξαζηεξηφηεηαο: νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ έλα 

πξφβιεκα θαη πξέπεη λα βξνπλ ιχζε. Πιεξνθνξνχληαη γηα ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα, θαη ζηε ζπλέρεηα εξγάδνληαη κφλνη ηνπο. 

Σν παηρλίδη απαηηεί νη καζεηέο λα παίμνπλ ηνλ ξφιν ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ησλ ςαξάδσλ θαη λα 

γίλνπλ παίθηεο γηα κηα αθφκε θνξά, κέρξη ην κάζεκα 4. κσο, ζ’ απηή ηε θάζε, νη καζεηέο 

ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν ζθέςεο θαη έρνπλ λέν θαζήθνλ. Ζ πίεζε ρξφλνπ πνπ είραλ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ςαξέκαηνο δελ ηζρχεη πιένλ. 

Σν λέν ηνπο θαζήθνλ είλαη λα ζρεδηάζνπλ έλα πιαίζην θαλφλσλ. Σν θαζήθνλ απηφ έρεη πνιηηηθή 

δηάζηαζε: νη παίθηεο πξέπεη λα θαηαιήμνπλ ζε απφθαζε, δηφηη ε θνηλφηεηα δε κπνξεί λα επηβηψζεη 

ρσξίο θαλφλεο. Οη καζεηέο απνθηνχλ ηελ εκπεηξία ηεο πνιηηηθήο σο πξαθηηθήο ππφζεζεο. Κάζε 

νκάδα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη κέιε απφ φια ηα ςαξνρψξηα, ψζηε λα απνθαζίζνπλ ρσξίο 

πξνθαηαιήςεηο θαη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη εκπεηξίεο.  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θξαηά ηνλ ξφιν ηνπ δηαρεηξηζηή ζην παηρλίδη. Σα κέιε ησλ νκάδσλ πνπ είλαη 

ππεχζπλα γηα ηε δηαρείξηζε πιηθνχ, πξνζεγγίδνπλ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα ζπιιέμνπλ ην πιηθφ 

ηεο εξγαζίαο ηνπο. ηελ αξρή ηνπ δεχηεξνπ καζήκαηνο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο παίξλεη ηνλ ιφγν γηα πέληε 

ιεπηά. 

Με ηελ επθαηξία απηή, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ην ζρέδην θαλφλσλ γηα ην ζπλέδξην ηνπ καζήκαηνο 

4. Δμεγψληαο ηε δηαδηθαζία πξηλ ην ζπλέδξην, ην κάζεκα 4 ζα θπιήζεη νκαιά θαη ζα ππάξμεη αξθεηφο 

ρξφλνο γηα ηε θάζε ζπδήηεζεο, πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία ζηε κάζεζε κέζσ δξαζηεξηνηήησλ. Αλ νη 

καζεηέο έρνπλ εξσηήζεηο ή πξνηάζεηο πνπ βειηηψλνπλ ηνπο θαλφλεο, κπνξνχλ λα ηνπο αλαιχζνπλ 

ζηε δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ καζήκαηνο θαη λα απνθαζίζνπλ καδί κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ γηα ηνλ 

ρεηξηζκφ θάζε ζεκείνπ.  
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

1. Ο εθπαηδεπηηθόο εμεγεί ηε δξαζηεξηόηεηα 

Οη καζεηέο εθθξάδνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο από ην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο κε ηδενζύειια 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εκπιέθεη άκεζα ηνπο καζεηέο, παξαθηλψληαο ηνπο λα αλαθαιέζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο 

απφ ην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο: 

1. Πεξηγξάςηε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζαηε ζην παηρλίδη. 

Οη καζεηέο πηζαλψο λα αλαθεξζνχλ ζηνπο ζηφρνπο ηεο βησζηκφηεηαο. Αλάινγα κε ηα ζέκαηα πνπ 

ζπδήηεζαλ θαη ηελ θαηαλφεζή ηνπο, ζα κηιήζνπλ γηα ηε δπζθνιία λα ηζνξξνπήζνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη λα 

ηνπο πεηχρνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν δήηεκα είλαη πηζαλφλ λα ιάβεη πνιιέο απαληήζεηο. 

Μπνξεί λα γίλεη ζπδήηεζε κε ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ. 

2. Πείηε ηε γλψκε ζαο γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θάλαηε λα ιχζεηε ηα πξνβιήκαηα. 

Ζ εξψηεζε ηα πεξηέρεη φια: ηνπο ζηφρνπο ησλ παηθηψλ, ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ηνπο, ηε βνχιεζε θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα ζπλεξγαζηνχλ, ην βάζνο ηεο θαηαλφεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, ην ηειηθφ απνηέιεζκα – 

επηηπρέο ή απνηπρεκέλν. Αλ είλαη απαξαίηεην, ν/ε εθπαηδεπηηθφο πεξηνξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο εξψηεζεο 

απηήο. 

Τπάξρεη πεξίπησζε νη καζεηέο λα θέξνπλ ζηε ζπδήηεζε ην ζέκα ηεο απνπζίαο μεθάζαξσλ θαλφλσλ. 

Αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο ηνπο, κπνξεί λα έρνπλ ήδε πξνζπαζήζεη λα αλαπηχμνπλ ηέηνηνπο θαλφλεο. 

Οη καζεηέο πηζαλψο λα πξνηείλνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνζεγγίζεηο: νη θαλφλεο απαηηνχλ θξαηηθή εμνπζία, ή 

είλαη πην ιεηηνπξγηθνί ζε κηθξά δίθηπα κε πην άηππα πιαίζηα θαλφλσλ. Ίζσο αθφκε έρνπλ ζθεθηεί ην ζέκα 

ηεο ηδησηηθήο ή δεκφζηαο ηδηνθηεζίαο ηνπ απνζέκαηνο ησλ ςαξηψλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζεκεηψλεη ηηο 

παξαηεξήζεηο, θαη κπνξεί λα ηηο ζπλδέζεη κε ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.2 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ην πεξίγξακκα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

ηελ αξρή, ζηελ ηδενζχειια, έρεη εμαζθαιηζηεί ην πεξηερφκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

εμεγεί φηη ε θνηλφηεηα ησλ ςαξάδσλ ππέζηε ζνβαξά πξνβιήκαηα γηαηί δελ ππήξρε έλα μεθάζαξν 

πιαίζην θαλφλσλ πνπ λα πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν, θαη ίζσο θαη ηνλ ζθνπφ, ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο. 

Ζ εκπεηξία πνπ απφθηεζαλ νη καζεηέο απφ ην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο κπνξεί λα γεληθεπηεί: 

– Γελ ππάξρεη αλζξψπηλε θνηλσλία ρσξίο ζπγθξνχζεηο. 

– Κακία αλζξψπηλε θνηλσλία δελ επηβηψλεη ρσξίο ζπλεξγαζία. 

– Κακία θνηλσλία δε κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί ή λα δηεπζεηήζεη ηηο ζπγθξνχζεηο ηεο κε εηξεληθφ ηξφπν, 

ρσξίο ζεζκηθφ πιαίζην θαλφλσλ. 

– Οη θαλφλεο απηνί κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ δηα λφκνπ, φκσο ππάξρνπλ παξάιιεια ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο.  

Σψξα νη καζεηέο κπνξνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ην είδνο ησλ θαλφλσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηελ θνηλφηεηα κε 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Δπηζηξέθνπλ ζηνπο ξφινπο ηνπο, σο κέιε ησλ θνηλνηήησλ ησλ ςαξάδσλ, αιιά 

ηψξα ην παηρλίδη είλαη δηαθνξεηηθφ. Καινχληαη λα εθεχξνπλ ηνπο θαλφλεο. ρεκαηίδνπλ νκάδεο θαη 

ζρεδηάδνπλ θαλφλεο, ηνπο ζπγθξίλνπλ, ηνπο θξίλνπλ θαη ζην ζπλέδξην, ςεθίδνπλ ψζηε λα πηνζεηήζνπλ 

έλα πιαίζην θαλφλσλ γηα ηελ θνηλφηεηα ησλ ςαξάδσλ. 

ρεδηαζκόο ιήςεο απνθάζεσλ 

Οη καζεηέο παίξλνπλ ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.1. 
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Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί πσο ην παηρλίδη είλαη έλα κνληέιν δηαδηθαζίαο ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ – 

αιιά κε ηδηαίηεξν ραξαθηήξα, πνπ ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ εηζαγσγή βαζηθψλ θαλφλσλ παξά κε 

δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη φηαλ ήδε ππάξρεη έλα πιαίζην θαλφλσλ. 

Σν παηρλίδη ζπλερίδεη σο ην κάζεκα 4, φπνπ νη καζεηέο βγαίλνπλ απφ ηνπο ξφινπο ηνπο θαη ζπδεηνχλ ηελ 

εκπεηξία ηνπο. Σν θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.1 πεξηγξάθεη ηελ αηδέληα θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ απηή ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο παηρληδηνχ. ην παηρλίδη, φπσο θαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ πνπ εμαζθαιίδεη έλα θαιφ πιαίζην γηα ηελ θνηλφηεηα είλαη έλα πξαθηηθφ θαη 

φρη έλα αθαδεκατθφ εξψηεκα. Οη καζεηέο πξέπεη λα πάξνπλ κηα απφθαζε. 

Ο εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.1, πνπ πεξηέρεη έλαλ νδεγφ γηα θάπνηα βαζηθά 

εξσηήκαηα πνπ αμίδεη λα ιεθζνχλ ππφςε. ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ απηά ηα εξσηήκαηα έρεη 

ζεκεησζεί θαηά ηελ ηδενζχειια, ν /ε εθπαηδεπηηθφο ην ππνγξακκίδεη. 

ηαλ νη καζεηέο είλαη έηνηκνη, ζρεκαηίδνπλ νκάδεο. 

2. Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζην project ηνπο (καζήκαηα 1 θαη 2) 

Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ 4 έσο 6 κειψλ. Με ηε ζεηξά ηνπο, ηα κέιε θάζε αιηεπηηθνχ 

πιεξψκαηνο γξάθνπλ ηα νλφκαηά ηνπο ζε ιίζηεο ζηνλ πίλαθα ή ζε ραξηί ζεκηλαξίνπ, εμαζθαιίδνληαο 

πσο ην πιήξσκά ηνπο εθπξνζσπείηαη κε ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο θάζε νκάδαο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί 

πσο ε εθπξνζψπεζε είλαη απαξαίηεηε, ψζηε λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη 

πξννπηηθέο θαη ησλ ηεζζάξσλ πιεξσκάησλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ηα κέιε ησλ νκάδσλ. 

Σα κέιε ησλ νκάδσλ αξρηθά κνηξάδνληαη βαζηθά θαζήθνληα: 1-2 παξνπζηαζηέο, 1-2 γξακκαηείο, 

πξφεδξν, δηαρεηξηζηή πιηθψλ θαη ρξφλνπ, εξεπλεηή. Οη νκάδεο εξγάδνληαη κε ηα ζξαλία ηνπνζεηεκέλα 

φζν γίλεηαη πην καθξηά ην έλα απφ ην άιιν. Οη δηαρεηξηζηέο πιηθνχ ζπγθεληξψλνπλ ην πιηθφ ηεο νκάδαο 

ηνπο. 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 1
νπ

 καζήκαηνο θαη ζην 2
ν
 κάζεκα. 

Δίλαη ειεχζεξνη λα ζρεδηάζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, θαη απηή γηα ην ζπίηη. 
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 2 

Οη καζεηέο κνηξάδνληαη ηηο βαζηθέο ηνπο επηινγέο 

ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο 2, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα λα αλαθνηλψζεη ηηο βαζηθέο 

επηινγέο –ηεξαξρία ή δίθηπν – ή κηθηφ ζχζηεκα. Σν αιηεπηηθφ απφζεκα ζα πξέπεη λα είλαη ηδησηηθφ ή 

δεκφζην; Αλ δχν ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο έρνπλ θάλεη ίδηεο επηινγέο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνχο ελζαξξχλεη 

λα κνηξαζηνχλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζε θάπνην ζεκείν ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Ζ αληαιιαγή απηή 

κπνξεί λα θαλεί πνιχ βνεζεηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ, θαζψο παξφκνηα κνληέια κπνξνχλ λα 

ζπγρσλεπηνχλ ζε έλα. 

Οη νκάδεο πνπ ζέινπλ λα εξγαζηνχλ κφλεο ηνπο δε ζα πξέπεη λα πηεζηνχλ γηα ην αληίζεην. 

Δθ ησλ πξνηέξσλ ζπκθσλία γηα ηνπο δηαδηθαζηηθνύο θαλόλεο 

Μφιηο ιάβεη ηνλ ιφγν ν/ε εθπαηδεπηηθφο, ζηελ αξρή ηνπ δεχηεξνπ καζήκαηνο κνηξάδεη ην θπιιάδην γηα 

ηνπο καζεηέο 5.4 θαη δεηά απφ ηηο νκάδεο λα δηαβάζνπλ ηα ζρέδηα θαη λα απνθαζίζνπλ αλ είλαη 

απνδεθηά. ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, νη νκάδεο ζα θιεζνχλ λα ςεθίζνπλ. ηελ πεξίπησζε πνπ 

ππάξμνπλ ελζηάζεηο ή εξσηήζεηο, απηέο ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ζηελλ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

Οη νκάδεο εηνηκάδνπλ ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο 

Οη δηαρεηξηζηέο πιηθνχ ζπιιέγνπλ ην πιηθφ γηα ηελ παξνπζίαζε ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δελ παξεκβαίλεη αλ κηα νκάδα θαζπζηεξήζεη. Μπνξεί λα ππελζπκίζεη, φκσο, φηη 

επζχλε ηνπο είλαη λα έρνπλ ηελ παξνπζίαζή ηνπο έηνηκε πξηλ ηελ αξρή ηνπ ηξίηνπ καζήκαηνο. Αλ 

ρξεηάδεηαη, κπνξνχλ λα γίλνπλ θάπνηεο ηειηθέο δηνξζψζεηο ζην ζπίηη. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο γξακκαηείο λα εηνηκάζνπλ έλα ηειηθφ θείκελν κε ην ζρέδηφ ηνπο, 

ρεηξφγξαθν ή εθηππσκέλν, πνπ πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο (βι. θαη 

δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.4). 
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Μάζεκα 3 

Πνηνη θαλόλεο καο εμππεξεηνύλ θαιύηεξα; 

Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ θαη θξίλνπλ ηηο ιύζεηο πνπ έδσζαλ 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

 

 

 

Αλαιπηηθή ζθέςε: ζχγθξηζε βάζεη θξηηεξίσλ. 

Κξίζε: επηινγή θξηηεξίσλ θαη ζηφρσλ. 

ηάζεηο θαη αμίεο: ακνηβαία αλαγλψξηζε. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

Απνηειεζκαηηθφηεηα, έιεγρνο ηζρχνο, επηβνιή θαλφλσλ, 

δπλαηφηεηα πινπνίεζεο, δηθαηνζχλε. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

 

 

Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ θαη θξίλνπλ ηα ζρέδηά ηνπο. 

Δξγαζία γηα ην ζπίηη: νη καζεηέο απνθαζίδνπλ ζρεηηθά κε ην 

βαζηθφ πιαίζην θαη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ηνπ ζπλεδξίνπ. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

 

Φπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο 5.3, 5.4, ραξηί ζεκηλαξίνπ (ή 

ελαιιαθηηθά κέζα). 

Υαξηί παξνπζίαζεο θαη καξθαδφξνη, δηαθάλεηεο ή θπιιάδηα. 

Μέζνδνο 

 

 

Παξνπζηάζεηο. 

πδήηεζε. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

 

1. Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηηο ιχζεηο ηνπο. (20 ιεπηά) 

2. Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηα ζρέδηά ηνπο. (15 ιεπηά) 

3. Ο εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη ζηνπο καζεηέο δχν εξγαζίεο γηα ην 

ζπίηη. (5 ιεπηά) 
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Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί κφλν λα πξνβιέςεη αδξά ηε δηαδξνκή πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη καζεηέο, 

ηίπνηε πεξηζζφηεξν. Σα δεδνκέλα είλαη θαηλνχξηα ηφζν γηα εθείλνλ, φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο. 

Αζρνινχληαη κε δχζθνια εξσηήκαηα πνπ έρνπλ απαληεζεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, φπσο δείρλεη ε 

ηζηνξία αιιά θαη ε ζχγθξηζε ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ. Σα κέιε ηεο θνηλφηεηαο 

αλαδεηνχλ ηελ πξνζθνξφηεξε ιχζε. πκθσλνχλ γηα ηνλ ζηφρν, αιιά είλαη πηζαλφλ λα έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο ηδέεο γηα ηελ επίηεπμή ηνπ. 

Απηφ ην κάζεκα είλαη άζθεζε δεκνθξαηηθνχ πνιηηηθνχ πνιηηηζκνχ. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα ζπγθξίλνπλ θαη λα θξίλνπλ ηελ αλαιπηηθή 

θαη πξαθηηθή αμία ησλ ζρεδίσλ ηνπο, θαη λα θάλεη ην ίδην. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη 

ζηνλ ζεζκηθφ ζρεδηαζκφ, ε πξνηίκεζε πξνο κία ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζπλδέεηαη κε ηελ εκπεηξία 

θαη ηηο αμίεο, πνπ δελ ηίζεληαη ζε ζπδήηεζε ή αηηηνιφγεζε. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζνχλ λα 

ηηο εθθξάζνπλ ζε πεξηβάιινλ ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο. Σν αλ ηειηθά ε θνηλσλία ζα πηνζεηήζεη ηα ζρέδηά 

ηνπο είλαη δήηεκα πνπ αλήθεη ζε άιιε ζπδήηεζε. 
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

1. Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηηο ιύζεηο ηνπο 

Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ζηε ζεηξά ηα ζρέδηά ηνπο. ινη νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ σο εξγαιείν 

ζχγθξηζεο ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.3.  

εηξά παξνπζίαζεο: νη νκάδεο πνπ έρνπλ θνηλέο βαζηθέο επηινγέο, παξνπζηάδνπλ ε κία κεηά ηελ άιιε, 

δηφηη έηζη δηεπθνιχλεηαη ε ζχγθξηζε θαη γίλεηαη επθνιφηεξν λα αλαδπζνχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 

2. Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηα ζρέδηά ηνπο 

Σα θξηηήξηα ζχγθξηζεο βξίζθνληαη ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.3. ην θπιιάδην ππάξρνπλ, επίζεο, 

κεξηθνί πηζαλνί ζπλδπαζκνί, αλ θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ κπνξεί λα έρεη παξάμεη αθφκε 

πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα.   

A. Βαζηθά ζηνηρεία 

 
Μνληέιν 1 Μνληέιν 2 Μνληέιν 3 Μνληέιν 4 

Μνληέιν 

δηαθπβέξλεζεο 

Κξαηηθή εμνπζία Κξαηηθή εμνπζία Γηθηχσζε χλζεην κνληέιν 

Δίδνο ηδηνθηεζίαο Γεκφζηα ηδηνθηεζία Ηδησηηθή ηδηνθηεζία Γεκφζηα ηδηνθηεζία Ηδησηηθή ηδηνθηεζία 

Σάζε  Οηθνλνκία 

ζρεδηαζκέλε 

ζπγθεληξσηηθά ή 

«πξάζηλε 

δηθηαηνξία» 

Αληαγσληζηηθή 

αγνξά 

(θαπηηαιηζκφο) + 

«ηζρπξφ θξάηνο» 

(Γπηηθφ κνληέιν) 

Μνληέιν 

θαληνληψλ, 

απηνλνκία, 

ζπλεηαηξηζκφο 

Ζκηαπηφλνκα 

ζπλεηαηξηζηηθή· 

θαλφλεο γηα ηελ 

παξάδνζε ηνπ 

πιενλάζκαηνο ζην 

ζπλεηαηξηζκφ 

B. Καλόλεο 

Γελ ππάξρεη ζαθήο ζχλδεζε ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο. Τπάξρνπλ πνιινί 

πηζαλνί ζπλδπαζκνί. ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.3 αλαθέξνληαη θάπνηνη απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο: 

– Πψο νξίδεηαη έλαο ζηφρνο;  

– Πνηνο έρεη ηελ ηζρχ λα ιάβεη απνθάζεηο; 

– Έρνπλ εμαζθαιηζηεί εξγαιεία γηα ηελ επηβνιή θαλφλσλ; 

– Έρνπλ πξνβιεθζεί κέηξα πξνζηαζίαο ψζηε λα κελ γίλεη θαηάρξεζε εμνπζίαο; 

– ... 

3. Οη καζεηέο ζπδεηνύλ γηα ηα ζρέδηα 

ηε ζπδήηεζε, νη καζεηέο εθαξκφδνπλ ζηα κνληέια ηα δηθά ηνπο θξηηήξηα. Καηά πάζα πηζαλφηεηα ζα 

πξνηηκήζνπλ κνληέια πνπ εθθξάδνπλ ηε βαζηθή πξνζέγγηζε ηνπ δηθνχ ηνπο κνληέινπ, νπφηε ε 

αηηηνιφγεζε ησλ επηινγψλ ηνπο ζα γίλεη ζέκα ζπδήηεζεο. Παξ’ φια απηά, ππάξρνπλ θάπνηα θξηηήξηα κε 

ηα νπνία κπνξνχλ λα θξηζνχλ φια ηα κνληέια. Αλ νη καζεηέο δελ ηα αλαθέξνπλ, κπνξεί λα ην θάλεη ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο: 

– Βησζηκφηεηα: ην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ βνεζά ηνπο ςαξάδεο λα πεηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηεο 

βησζηκφηεηαο; (βι. θαη  θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.1) 
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– θνπηκφηεηα: ην ζχζηεκα θαλφλσλ είλαη ηφζν απιφ ψζηε λα είλαη θαηαλνεηφ θαη εθαξκφζηκν; 

– Γηθαηνζχλε: είλαη δίθαηνη νη θαλφλεο; 

– Γεκνθξαηία θαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα: αθνινπζνχλ νη θαλφλεο ηα πξφηππα ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ; 

– Ννκηκνπνίεζε: είλαη επηζπκεηφ ε απφθαζε γηα ην πιαίζην θαλφλσλ λα είλαη νκφθσλε. Μπνξνχλ ηα 

κέιε ηεο θνηλφηεηαο λα ζπκθσλήζνπλ ζε έλα ζχλνιν θαλφλσλ; 

4. Δξγαζία ζην ζπίηη: νη καζεηέο επηιέγνπλ 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θιείλεη ηε ζπδήηεζε κεξηθά ιεπηά πξηλ ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Δλεξγεί σο 

δηαρεηξηζηήο ηνπ παηρληδηνχ ή ηεο δηαδηθαζίαο θαη εμεγεί ζηνπο καζεηέο φηη ζην ηειεπηαίν κάζεκα ηα κέιε 

ηεο θνηλφηεηαο ζα ζπλαληεζνχλ ζε έλα ζπλέδξην θαη ζα πηνζεηήζνπλ έλα πιαίζην. 

Οη καζεηέο, ελφςεη ηνπ ζπλεδξίνπ, έρνπλ δχν θαζήθνληα: 

1
ν
 θαζήθνλ: λα επηιέμνπλ έλα πξνζρέδην πιαηζίνπ 

Γελ ζα ππάξρεη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα ιεπηνκεξή ζπδήηεζε. Χο εθ ηνχηνπ, ε εξγαζία ησλ καζεηψλ 

γηα ην ζπίηη είλαη λα απνθαζίζνπλ. Πξέπεη λα ιεθζεί κηα απφθαζε, θαη γη΄απηφ ζα πξέπεη λα είλαη 

πξφζπκνη λα ζπκβηβαζηνχλ. Έλα πιαίζην πνπ ζα ηθαλνπνηεί νξηζκέλα βαζηθά θξηηήξηα είλαη θαιχηεξν 

απφ ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε λα ζπλερίζνπλ ρσξίο θαλέλα πιαίζην. 

Μπνξνχλ λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε νξηζκέλνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ή θξηηήξηα, θαη έηζη λα θαηαιήμνπλ 

ζε κηα επηινγή. 

Θα πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπλ έλα κηθξφ θείκελν γηα λα απεπζχλνπλ έθθιεζε πξνο ηα άιια κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζνπλ ην αγαπεκέλν ηνπο κνληέιν. 

2
ν
 θαζήθνλ: λα απνδερηνύλ ή λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνπο δηαδηθαζηηθνύο θαλόλεο ηνπ ζπλεδξίνπ 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί: 

ε κηα θνηλφηεηα, αιιά θαη ζε κία ηφζν ζπνπδαία ζπλάληεζε φπσο είλαη ην ζπλέδξην κηαο θνηλφηεηαο, 

απαηηείηαη  λα ππάξρεη έλα πιαίζην θαλφλσλ. Σα κέιε είλαη απαξαίηεην λα ζπκθσλήζνπλ γη’ απηνχο ηνπο 

θαλφλεο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ. Αλ δελ πξνεγεζεί απηή ε ζπκθσλία, κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

δπζθνιίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα αλ ηα κέιε ηνπ ζπλεδξίνπ δε ζπκθσλήζνπλ γηα ηνλ ηξφπν ηεο 

ςεθνθνξίαο θαη ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ. 

ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.4 ππάξρνπλ θάπνηνη απφ απηνχο ηνπο δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο. Θα 

πξέπεη λα πξνεγεζνχλ ζηελ αηδέληα, γηαηί ζα εθαξκνζηνχλ ακέζσο ζηε ζπλέρεηα. Οπφηε, νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ζρεκαηίζεη γλψκε: δέρνληαη ηνπο θαλφλεο φπσο έρνπλ, ή ζέινπλ λα αιιάμνπλ θάηη; 
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Μάζεκα 4 

Σν ζπλέδξην 

Σα κέιε ηεο θνηλόηεηαο ζπκθσλνύλ ζε έλα πιαίζην θαλόλσλ 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ Λήςε απφθαζεο. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο πκβηβαζκφο, ζπλαηλεηηθφ πιαίζην. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

 

 

Οη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ νκφθσλε απφθαζε. 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ηελ εκπεηξία ηνπο. 

Πεγέο θαη πιηθό Φπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο 5.4 – 5.6. 

Μέζνδνο 

 

 

Φεθνθνξία. 

ρφιηα απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη ζπδήηεζε. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

1. Οη καζεηέο πινπνηνχλ ην ζπλέδξην. (20 ιεπηά) 

2. Οη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ηελ εκπεηξία ηνπο. (20 ιεπηά) 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Γηα ηνπο καζεηέο, έλα ζπλέδξην γηα ην ζχληαγκα ησλ ηδξπηψλ θξάηνπο, ηξφπνο ηνπ ιέγεηλ, απνηειεί 

άζθεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνθξαηία. Αζθνχλ ξφιν ζπληαγκαηηθνχ λνκνζέηε. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ζπλεδξίνπ απαηηεί νη καζεηέο λα πηνζεηήζνπλ έλα πιαίζην θαλφλσλ πξηλ ηελ έλαξμή ηνπ. 

Γηακνξθψλνληαο ηε δηαδηθαζία, αλαιακβάλνπλ πιήξε επζχλε, αθφκα θαη γηα ηελ πξνεδξία ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ. 

Ζ κάζεζε κέζσ δξαζηεξηνηήησλ απαηηεί ζπδήηεζε. Οη καζεηέο καζαίλνπλ θάλνληαο, αλ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαζηνράδνληαη απηά πνπ έθαλαλ. Καζψο πξνβιεκαηίδνληαη, απνθηνχλ ηηο απαξαίηεηεο 

βαζηθέο γλψζεηο. Καηαλννχλ ηη κπνξεί λα γεληθεπηεί. ε απηή ηε ζπλζήθε κάζεζεο, καζαίλνπλ ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη θνηλσλίεο, γηα λα επηβηψζνπλ, έρνπλ αλάγθε λα ππάξρεη ζεζκηθφ πιαίζην, 

θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο φηαλ δίλνπλ ηζρχ ζ’ 

εθείλνπο πνπ αζθνχλ εμνπζία. 

’ απηή ηελ ελφηεηα, πξνηείλνπκε λα θάλεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο κηα ζχληνκε εηζήγεζε, ψζηε λα αλαθεξζεί 

θαη λα ππνγξακκηζηεί ν πινχηνο ησλ ζθέςεσλ ησλ παηδηψλ. Οη καζεηέο ζπδεηνχλ απηά πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ εηζήγεζε θαη ζπκπιεξψλνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην αλαηξνθνδφηεζεο. 
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Καζνξηζκόο ζέζεσλ 

ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ θαη ηεο ζπδήηεζεο, νη καζεηέο θάζνληαη ζε θχθιν, ρσξίο ζξαλία, ή κε ηα 

ζξαλία ηνπο ζε ζρήκα ηεηξαγψλνπ. Ο πξφεδξνο θάζεηαη ζε ζεκείν πνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

πίλαθα ή ην κπινθ ζεκηλαξίνπ.  

1. Οη καζεηέο πινπνηνύλ ην ζπλέδξην 

Οη καζεηέο πινπνηνχλ ην ζπλέδξην εθαξκφδνληαο ηνπο θαλφλεο πνπ ζπκθσλήζεθαλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

παξαηεξεί θαη αθνχεη. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δελ παξεκβαίλεη κε θαλέλαλ ηξφπν, εθηφο εάλ παξνπζηαζηεί 

θάπνην ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ δε κπνξνχλ λα ιχζνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο (πρ. δηαθσλία γηα ηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ). 

Καζψο νη καζεηέο παίδνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνχο παξαηεξεί, έηζη ψζηε ζηελ 

εηζήγεζή ηνπ, ζηε ζπλέρεηα, λα αλαθεξζεί ζηελ εκπεηξία ησλ καζεηψλ ηνπ. 

2. Οη καζεηέο ζπδεηνύλ γηα ηελ εκπεηξία ηνπο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθόο ζπλνςίδεη ηηο ελόηεηεο 4 θαη 5 κε εηζήγεζε 

Σν θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.5 κνηξάδεηαη πξηλ ηελ εηζήγεζε. ηελ εηζήγεζή ηνπ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

θάλεη αλαζθφπεζε ησλ γεγνλφησλ ησλ δχν παηρληδηψλ, δειαδή ηνπ ςαξέκαηνο θαη ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ. Οη καζεηέο αλαπαξηζηνχλ κηα ηζηνξηθή δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία κέζσ ελφο ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ θαλφλσλ κηα θνηλσλία γίλεηαη θνηλφηεηα. Αλάινγα κε ηηο επηινγέο ηνπ ζπλεδξίνπ, ε θνηλσλία 

κπνξεί απφ απηή ηε ζηηγκή λα έρεη ηδξχζεη έλα θξάηνο, κε έλα ζχληαγκα θαη μεθάζαξα θαζνξηζκέλεο ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο λνκνζεζίαο θαη ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ. Ή, αλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο έρνπλ επηιέμεη ην 

κνληέιν ηνπ δηθηχνπ, λα έρνπλ παξαθάκςεη ην πξφβιεκα ηεο θαηάρξεζεο εμνπζίαο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

πξνζαξκφδεη ηελ εηζήγεζή ηνπ ζηα απνηειέζκαηα ηνπ παηρληδηνχ. Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο επηρείξεζαλ 

λα ππεξβνχλ ηελ πεγή ηεο ζπλερνχο δηακάρεο ζηελ θνηλσλία ησλ ςαξάδσλ, δηακνξθψλνληαο κηα 

βηψζηκε πνιηηηθή. 

Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία εθζπγρξνληζκνχ. Σα παηρλίδηα παξαιιειίδνπλ ηελ θνηλσληθή θαη 

ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχνπλ ραξαθηεξηζηηθέο δηαθνξέο (βι. ηα 

ζπκπεξάζκαηα). 

Οη καζεηέο ζπδεηνύλ κε βάζε ηελ εηζήγεζε 

Μηα ηέηνηα εηζήγεζε, δίλεη ζηνπο καζεηέο ηξνθή γηα ζθέςε. Μέζσ ηνπ παηρληδηνχ, γλσξίδνπλ φια ηα 

ζηνηρεία. Σν λέν θαη απαξαίηεην ζηνηρείν ζηε ζπδήηεζή ηνπο είλαη λα αλαθαιχςνπλ ηη κπνξεί λα γεληθεπηεί 

θαη λα εθαξκνζηεί ζε άιια δεηήκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνη λα ππνβάινπλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο θαη λα θάλνπλ ζρφιηα, 

λα εθθξάζνπλ ηε ζπκθσλία θαη ηε δηαθσλία ηνπο. 

Πηζαλψο λα ππνβάινπλ εξσηήζεηο ζε δεηήκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, δίλεηαη ε 

επθαηξία λα ζπλδηνξγαλψζνπλ θη άιια καζήκαηα θαη ελφηεηεο κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα δεηήκαηα πνπ θαιχπηνληαη ζε άιιεο ελφηεηεο απηνχ ηνπ βηβιίνπ, ή ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη 

κε άιια καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο, ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα 

δηεξεπλήζνπλ πξάγκαηη πεξαηηέξσ ηέηνηα δεηήκαηα. 

Τπάξρεη ε πηζαλφηεηα, νη καζεηέο λα πξνηείλνπλ λα μαλαπαίμνπλ ην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο, λα παίμνπλ 

θη άιινπο γχξνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ εμέιημαλ. 

Οη καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απόςεηο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.6. Σν εξσηεκαηνιφγην ηνπ θπιιαδίνπ βνεζάεη 

ηνπο καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηε δηαδηθαζία κάζεζήο ηνπο. Οη δειψζεηο πνπ πεξηέρεη δίλνπλ 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ,  ψζηε λα βειηηψζεη ηε δνπιεηά ηνπ/ηεο ζην κέιινλ. Αλ 

νη καζεηέο δηαηεξνχλ θάθειν εξγαζηψλ, ην εξσηεκαηνιφγην ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζεί. 
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Αλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο επηζπκεί λα δηαβάζεη ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηφηε είλαη θαιχηεξα λα είλαη αλψλπκα.  



 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 6 

ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Γηα ην ιύθεην 
 

Ο θύθινο ηεο πνιηηηθήο – έλα κνληέιν  

Πώο ιύλεη ηα πξνβιήκαηά ηεο κηα δεκνθξαηηθή θνηλόηεηα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Σν πην επείγνλ πξόβιεκά καο είλαη…”  

πδήηεζε γηα ηε δηακόξθσζε πνιηηηθήο αηδέληαο 

6.2 Πνιηηηθή – πώο ιύλεη ηα πξνβιήκαηά ηεο κηα δεκνθξαηηθή 

θνηλόηεηα Σν κνληέιν ηνπ θύθινπ ηεο πνιηηηθήο 

6.3 Δθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηνπ θύθινπ ηεο πνιηηηθήο  

Δξγαζία project 

6.4 Με πνηνπο ηξόπνπο ζπκκεηέρνπκε;  

Ο πνιηηηθόο θύθινο σο εξγαιείν πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο 

6.5 πλεδξίαζε αλαηξνθνδόηεζεο (πξναηξεηηθό) 
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Δλόηεηα 6 

Κπβέξλεζε θαη πνιηηηθή 

Σν κνληέιν ηνπ θύθινπ ηεο πνιηηηθήο 
 

Δηζαγσγή γηα εθπαηδεπηηθνύο 

Οη δύν δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο 

χκθσλα κε ηνλ θιαζζηθφ νξηζκφ ηνπ Max Weber, ε πνιηηηθή έρεη δχν δηαζηάζεηο: είλαη αθ’ ελφο κελ 

αλαδήηεζε θαη αγψλαο γηα εμνπζία, θαη αθ’ εηέξνπ κηα αξγή θαη ηζρπξή «δηάλνημε νπψλ ζε ρνληξέο 

ζαλίδεο, κε πάζνο θαη θαιή θξίζε».
15

 Ζ κεηαθνξά απηή πεξηγξάθεη ηελ απφπεηξα επίιπζεο πνιηηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. Δίλαη αλάγθε λα αζρνιείηαη θαλείο κε απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξνβιήκαηα, δηφηη είλαη 

επείγνληα θαη επεξεάδνπλ ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο, νπφηε είλαη ζχλζεηα θαη δχζθνια. 

Απηή ε ελφηεηα εζηηάδεη ζηνπο ηξφπνπο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί απηή ε «δηάλνημε νπψλ ζε ρνληξέο 

ζαλίδεο», αιιά θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πνιίηεο πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκνθξαηία 

κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ, απνθαζίδνληαο πνηα πξνβιήκαηα έρνπλ πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαη πψο ζα 

κπνξνχζαλ λα επηιπζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. 

Σν κνληέιν ηνπ θύθινπ ηεο πνιηηηθήο 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην «κνληέιν ηνπ θχθινπ ηεο πνιηηηθήο»,  έλα εξγαιείν κε ην 

νπνίν απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα πεξηγξάςνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ (βι. θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 6.1) Ζ πνιηηηθή είλαη κηα δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

πξνβιεκάησλ, δηαπξαγκάηεπζεο, επηινγήο θαη εθαξκνγήο ιχζεσλ. Αλ νη ιχζεηο ππεξεηνχλ ηνλ ζθνπφ 

γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ θαη αλ ζα γίλνπλ απνδεθηέο, ζα θαλεί απφ ηελ θνηλή γλψκε θαη απφ ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ νκάδσλ πνπ επεξεάδνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Αλ ε απφπεηξα 

εμεχξεζεο ιχζεο ζε έλα πξφβιεκα πεηχρεη, ηφηε ν θχθινο ηεο πνιηηηθήο ηειεηψλεη (ηεξκαηηζκφο 

πνιηηηθήο). Αλ απνηχρεη, αξρίδεη έλαο λένο θχθινο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε ιχζε ζε έλα πξφβιεκα 

δεκηνπξγεί λέα πξνβιήκαηα, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε λέν θχθιν πνιηηηθήο.  

Ο θχθινο ηεο πνιηηηθήο ηνλίδεη ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο πνιηηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ ζηα δεκνθξαηηθά 

ζπζηήκαηα: 

– ηελ επεξγεηηθή (θνλζηξνπθηηβηζηηθή) έλλνηα ησλ πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηνπ θνηλνχ θαινχ, 

– ηε δηακφξθσζε αληαγσληζηηθήο αηδέληαο - ηα πνιηηηθά επηρεηξήκαηα ζπρλά ζπλδένληαη κε ηα 

ζπκθέξνληα , 

– ηε ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ σο δηαδηθαζία θνηλήο κάζεζεο· ηελ απνπζία παξαγφλησλ πνπ είλαη 

παληνγλψζηεο (φπσο γηα παξάδεηγκα εγεηψλ ή θνκκάησλ κε ζσηεξηνινγηθέο ηδενινγίεο), 

– ηελ ηζρπξή επίδξαζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηεο θάιπςεο απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο - ηε δπλαηφηεηα 

πνπ παξέρεηαη ζε πνιίηεο θαη νκάδεο ζπκθεξφλησλ λα παξέκβνπλ θαη λα ιάβνπλ κέξνο. 

Πώο ιεηηνπξγεί ην κνληέιν, ηη δείρλεη θαη ηη παξαιείπεη 

Ο θχθινο ηεο πνιηηηθήο είλαη έλα κνληέιν – έλα ζρέδην πνπ ιεηηνπξγεί φπσο ν ράξηεο. Γείρλεη πνιιά θαη 

βνεζάεη ζηελ εθινγίθεπζε θαη ηελ θαηαλφεζε. Σα κνληέια ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

ζηελ επηζηήκε, γηαηί ρσξίο απηά ζα θαηαλννχζακε πνιχ ιηγφηεξα πξάγκαηα ζηνλ ζχλζεην θφζκν καο. 

ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο ππάξρεη πιηθφ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί σο κνληέιν:  

                                                           
15. Max Weber, Politik als Beruf  [Ζ πνιηηηθή σο επάγγεικα], Reclam: Stuttgart, 1997, ζει. 82. 
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θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο: 

– 1.2 Σξεηο επηινγέο πνπ δηακνξθψλνπλ ην κέιινλ καο· 

– 3.4 Πψο ρεηξίδεηαη ην δεκνθξαηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα ηελ εηεξφηεηα θαη ηνλ πινπξαιηζκφ· 

– 3.5 Ζ έλλνηα ηνπ θνηλνχ θαινχ· 

– 3.6 Υάξηεο θνηλσληθψλ δηαηξέζεσλ θαη πνιηηηθψλ θνκκάησλ. 

Έλαο ράξηεο δελ ππνθαζηζηά έλαλ ηφπν. Γείρλεη πνιιά, αθξηβψο δηφηη παξαιείπεη πνιιά. Αλ είρε φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ ηφπνπ, ζα ήηαλ ηφζν ζχλζεηνο πνπ ζα γηλφηαλ αθαηαλφεηνο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε 

κνληέια, φπσο ν θχθινο ηεο πνιηηηθήο. Γελ ζα κπνξνχζε λα ππνθαηαζηήζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Δζηηάδεη ζηε δηαδηθαζία πνιηηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ - «ηε δηάλνημε νπψλ ζε ρνληξέο ζαλίδεο» - θαη φρη 

ζηε δεχηεξε δηάζηαζε ηεο πνιηηηθήο, ηελ αλαδήηεζε θαη ηνλ αγψλα γηα εμνπζία θαη επηξξνή
16

.  

ηα δεκνθξαηηθά ζπζηήκαηα, νη δχν δηαζηάζεηο ηεο πνιηηηθήο ζπλδένληαη: ηα πξφζσπα πνπ παίξλνπλ 

πνιηηηθέο απνθάζεηο αληηπαξαηίζεληαη κε δχζθνια πξνβιήκαηα, αιιά θαη κεηαμχ ηνπο, σο πνιηηηθνί 

αληίπαινη. ην κνληέιν ηνπ θχθινπ ηεο πνιηηηθήο, ην ζηάδην ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο αηδέληαο δείρλεη φηη απηέο 

νη δπν δηαζηάζεηο ζπκπνξεχνληαη. Σν λα θαηαθέξεη θάπνηνο λα ζπκπεξηιάβεη ηελ θαηαλφεζε ελφο 

πνιηηηθνχ πξνβιήκαηνο ζηελ αηδέληα, είλαη ζηνηρείν ηζρχνο θαη επηξξνήο. 

Γηα παξάδεηγκα: κηα νκάδα δειψλεη, «ε θνξνινγία είλαη πνιχ πςειή θαη απνζαξξχλεη ηνπο επελδπηέο». 

Κάπνηνο αληηπαξαβάιιεη, «ε θνξνινγία είλαη πνιχ ρακειή κε απνηέιεζκα ε εθπαίδεπζε θαη ε θνηλσληθή 

κέξηκλα λα ππνρξεκαηνδνηνχληαη». Πίζσ απφ θάζε νξηζκφ γηα ηε θνξνινγία ππάξρνπλ ζπκθέξνληα, θαη 

βαζηθέο πνιηηηθέο πξννπηηθέο θαη νη ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη νδεγνχλ ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο: λα 

κεησζεί ε θνξνινγία ησλ νκάδσλ κε πςειά εηζνδήκαηα ή λα απμεζεί; Ζ πξψηε πεξηγξαθή ηνπ 

πξνβιήκαηνο είλαη λενθηιειεχζεξε θαη ε δεχηεξε ζνζηαιδεκνθξαηηθή (βι. θαη θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 

3.6) 

Οη πνιίηεο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη θαη γηα ηηο δχν πεξηγξαθέο. Σν κνληέιν ηνπ θχθινπ πνιηηηθήο είλαη 

έλα εξγαιείν πνπ βνεζά ηνπο πνιίηεο λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα θξίλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο εθείλσλ πνπ 

ραξάδνπλ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο γηα λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο. 

Ζ πξνζδνθώκελε κάζεζε ζηε ρξήζε ηνπ θύθινπ ηεο πνιηηηθήο 

Οη δπλαηφηεηεο γηα αλάπηπμε ηθαλνηήησλ πνπ πεξηιακβάλεη απηή ε ελφηεηα είλαη: 

Ηθαλφηεηεο αλάιπζεο θαη θξηηηθήο: 

- Οη καζεηέο αζθνχληαη ζηελ ελεξγεηηθή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο. 

- Καιιηεξγνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα δεηήκαηα δηακφξθσζεο ηεο αηδέληαο θαη γηα ηηο δηαθνξεηηθέο 

θάζεηο ηεο ράξαμεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. 

- Δθηηκνχλ ηε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην ζπκβηβαζκφ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα (επξεηηθή 

ελλνηνιφγεζε ησλ πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηνπ θνηλνχ θαινχ). 

Ηθαλφηεηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρηθφηεηαο: 

Οη καζεηέο απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα παξέκβνπλ θαη λα αζθήζνπλ επηξξνή (ζηηο θάζεηο 

πξηλ θαη κεηά ηελ απφθαζε). 

 

                                                           
16. πγθξίλεηε ην πιηθφ γηα δαζθάινπο  6.2. 
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Γηδαθηηθό πιαίζην ηεο ελόηεηαο 

Παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο ην κνληέιν ηνπ θχθινπ πνιηηηθήο σο εξγαιείν θαη ην εθαξκφδνπλ κέζσ 

εξγαζίαο project. ην ηειεπηαίν κάζεκα, αληαιιάζζνπλ θαη ζπδεηνχλ ηα επξήκαηά ηνπο θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο δνπιεηάο ηνπο. Σν πξψην κάζεκα παξέρεη κηα πξψηε νξγαλσηηθή δνκή πνπ εζηηάδεη ζε 

έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ θχθινπ ηεο πνιηηηθήο, δειαδή ζην δήηεκα ηεο δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηθήο 

αηδέληαο. Οη καζεηέο ζα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην κνληέιν, αθνχ δνθηκάζνπλ κηα πξνζνκνίσζε 

ζπδήηεζεο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο αηδέληαο ζηελ ηάμε. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηήο ηεο ελφηεηαο παξέρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ ζε πςειφ επίπεδν. 

’ απηή ηελ ελφηεηα, ππάξρεη ην εξγαιείν κε ην νπνίν κπνξεί θάπνηνο λα αλαιχζεη ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, αιιά δελ δίλεηαη πιηθφ ππφζεζεο εξγαζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ είλαη δπλαηφλ, 

αιιά θαη απαξαίηεην, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ή/θαη νη καζεηέο λα επηιέμνπλ ην θαηάιιειν ζέκα. Μεξηθά 

θξηηήξηα γηα λα επηιέμνπλ θάπνην ζέκα σο ππφζεζε εξγαζίαο είλαη: ε ζρέζε ηνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 

ζαθήλεηα ηνπ ζέκαηνο, λα ππάξρεη θάιπςή ηνπ απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο. Μηα ηξέρνπζα ππφζεζε 

κπνξεί θαιπθζεί ζηηο αξρηθέο θάζεηο ηνπ κνληέινπ θχθινπ ηεο πνιηηηθήο, αιιά αλ θαιχπηεηαη απφ ηα 

κέζα επηθνηλσλίαο, γίλεηαη πην πξνζηηή. Αιιά θαη κηα ππφζεζε απφ ην παξειζφλ πξνζθέξεη ρξήζηκε 

γλψζε ζε ζρέζε κε ην ηζηνξηθφ εθαξκνγήο ηεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ιχζεσλ πνπ δφζεθαλ ζην 

πξφβιεκα. Θα πξέπεη, ηέινο, λα ιάβνπκε ππφςε καο ην ζπληαγκαηηθφ, λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

ππφζεζεο. 

ηελ ελφηεηα πξνηείλεηαη πξναηξεηηθή αλαηξνθνδφηεζε, ψζηε λα αμηνινγεζεί ην καζεζηαθφ απνηέιεζκα 

θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ελδερφκελε κάζεζε, φπσο ζα πξνθχςεη απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ ζα 

δψζνπλ εθπαηδεπηηθφο θαη καζεηέο. Γηα λα γίλεη, φκσο, απηφ, ζα πξέπεη λα αθηεξσζεί έλα πέκπην θαηά 

ζεηξά κάζεκα. 
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Αλάπηπμε δεμηνηήησλ: ζύλδεζε κε άιιεο ελόηεηεο απηνύ ηνπ ηόκνπ 

Ση δείρλεη απηόο ν πίλαθαο 

Ο ηίηινο απηνχ ηνπ ηφκνπ, Σπκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία, εζηηάδεη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε ζηε 

δεκνθξαηία. Ο πίλαθαο πνπ έπεηαη παξνπζηάδεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζνπκε ηηο ελφηεηέο ηνπ. ηε 

ζθηαζκέλε ζεηξά, θαίλνληαη νη ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ Δλφηεηα 6. ηε ζηήιε κε έληνλν 

πεξηζψξην θαίλνληαη νη ηθαλφηεηεο ηεο πνιηηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ θαη δξάζεο, δηφηη ζπλδένληαη ζηελά 

κε ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία. Οη άιιεο ζεηξέο ππνδεηθλχνπλ ζπλδέζεηο κε άιιεο ελφηεηεο απηνχ ηνπ 

ηφκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηθαλφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ ελφηεηα 6. 

Πώο ρξεζηκνπνηείηαη ν πίλαθαο 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ πίλαθα σο εξγαιείν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο 

καζήκαηνο ζηελ EDC/HRE κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

– Βνεζά εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ιίγεο ψξεο γηα EDC/HRE: θάπνηνο κπνξεί λα επηιέμεη κφλν απηή ηελ 

ελφηεηα θαη λα παξαιείςεη ηηο άιιεο, δηφηη θάπνηεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο αλαπηχζζνληαη, ζε θάπνην 

βαζκφ, ζε απηή ηελ ελφηεηα (φπσο γηα παξάδεηγκα, επηιέγσ, θαηαλνψ ηνλ πινπξαιηζκφ ησλ 

ηαπηνηήησλ, αζθψ ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία, ε επζχλε ησλ επηινγψλ επεξεάδεη ηνπο άιινπο). 

– Ο πίλαθαο βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλδένπλ ηα ζέκαηα ησλ ελνηήησλ, ψζηε λα αζθνχλ ηνπο 

καζεηέο ηνπο επαλεηιεκκέλα ζε βαζηθέο ηθαλφηεηεο, κέζα απφ δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη κε πνηθίινπο 

ζπλδπαζκνχο.  

 

Δλόηεηεο Γηαζηάζεηο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ 

ηάζεηο θαη 

αμίεο 

Πνιηηηθή αλάιπζε 

θαη θξηηηθή 

ηθαλόηεηα 

 

Μέζνδνη θαη 

δεμηόηεηεο 

 

 

Δθαξκνγή 

πνιηηηθώλ 

απνθάζεσλ θαη 

δξάζεσλ 

6 Κπβέξλεζε 

θαη πνιηηηθή 

 

 

 

 

 

 

Γεκφζηα 

αληηπαξάζεζε θαη 

δηαπξαγκάηεπζε: 

άζθεζε ησλ 

αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, νπζία 

ηεο δεκνθξαηηθήο 

ιήςεο απνθάζεσλ 

Κξηηήξηα επηινγήο 

πιεξνθνξηψλ 

 

 

 

 

 

 

ηξαηεγηθή 

πξνζέγγηζε ηεο 

παξέκβαζεο ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ 

 

 

 

Δθηίκεζε ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο 

θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ 

ζπκθεξφλησλ 

 

 

 

3 Δηεξφηεηα θαη 

πινπξαιηζκφο  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πινπξαιηζκφο 

 

Αληαγσληζκφο 

ζπκθεξφλησλ 

 

Γηαπξαγκάηεπζε 

γηα ην θνηλφ θαιφ 

 

Γχν δηαζηάζεηο ηεο 

πνιηηηθήο  

Δθθνξά ζχληνκσλ 

δειψζεσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαπξαγκαηεχζεηο, 

ζπκβηβαζκνί θαη 

ζπκθσλία γηα ην 

πξνζσξηλφ 

πεξηερφκελν ηεο 

έλλνηαο ηνπ θνηλνχ 

θαινχ 

 

 

 

Ακνηβαία 

αλαγλψξηζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 χγθξνπζε  

 

 

 

Ζ έλλνηα ελφο 

πνιηηηθνχ  

πξνβιήκαηνο 

 

 

 

 

 

Πξνζδηνξηζκφο 

πξνβιήκαηνο, 

απφπεηξα 

εμεχξεζεο ιχζεο 
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5 Νφκνο θαη 

θαλφλεο  

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ζπνπδαηφηεηα 

ηεο απφ θνηλνχ 

εθηίκεζεο ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέ-

λνπ ηνπ πνιηηηθνχ 

πνιηηηζκνχ, ζε έλα 

δεκνθξαηηθφ 

ζχζηεκα  

 

 

ρεδηαζκφο 

ζεζκηθνχ  πιαηζίνπ 

δηαδηθαζίαο 

εηξεληθήο ιήςεο 

απνθάζεσλ 

 

 

 

 

Δθηίκεζε ηεο 

δηθαηνζχλεο σο 

θξηηεξίνπ ζηε 

δηαπξαγκάηεπζε 

γηα 

ζπκβηβαζκνχο 

 

 

 

8 Διεπζεξία 

 

 

 

Αληηπαξάζεζε 

 

 

 

Γεκφζηα έθθξαζε 

 

 

 

Γεκφζηνο ιφγνο 

 

 

 

Απνδνρή 

εηξεληθψλ κέζσλ 

επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ  

9 Μέζα 

επηθνηλσλίαο  

 

 

 

 

 

 

Γηακφξθσζε 

αηδέληαο θαη 

πεξηθξνχξεζε 

έλαληη ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο θαη 

ηνπ θνηλνχ ηνπο  

 

 

Απνδφκεζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ 

κεηαδίδνληαη απφ 

ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο 

 

Κξηηήξηα επηινγήο 

πιεξνθνξηψλ  

Τηνζέηεζε ηεο 

πξννπηηθήο 

πεξηθξνχξεζεο 

ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο: 

πξνζδηνξηζκφο 

πνιηηηθψλ 

πξνβιεκάησλ  
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ΔΝΟΣΖΣΑ 6: Κπβέξλεζε θαη πνιηηηθή - ην κνληέιν ηνπ θύθινπ ηεο 

πνιηηηθήο 

Πώο ιύλεη ηα πξνβιήκαηά ηεο κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία; 

 

Θέκα ηνπ 

καζήκαηνο 

Άζθεζε δεμηόηεηαο/ 

καζεζηαθόο ζηόρνο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

γηα ηνπο καζεηέο 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

Μέζνδνο 

 

Μάζεκα 1 

 

«ην πην επείγνλ 

πξφβιεκά καο 

είλαη…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κξηηηθή: επηινγή, 

αηηηνιφγεζε. 

 

πκκεηνρή: ακνηβαία 

αλαγλψξηζε 

πξνζσπηθήο 

εκπεηξίαο, 

ζπκθεξφλησλ θαη 

αμηψλ. 

 

Έλα πνιηηηθφ 

πξφβιεκα είλαη έλα 

δήηεκα, φρη έλα 

γεγνλφο. 

Οη καζεηέο 

πξαγκαηνπνηνχλ 

ζπδήηεζε γηα ηελ 

απνζαθήληζε ηεο 

αηδέληαο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υαξηί 

παξνπζίαζεο, 

καξθαδφξνη 

δηαθφξσλ 

ρξσκάησλ, 

ζεινηετπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ο ηνίρνο ηεο 

ζησπήο» - 

νκαδηθή 

εξγαζία. 

 

Παξνπζηάζεηο 

θαη ζπδήηεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 2  

 

Πνιηηηθή – πψο 

ιχλεη ηα 

πξνβιήκαηά ηεο 

κηα δεκνθξαηηθή 

θνηλσλία; 

 

 

Δξγαζία κε κνληέιν. 

 

Ζ πνιηηηθή εμππεξεηεί 

ζηε ιχζε 

πξνβιεκάησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ 

θνηλσλία. 

 

 

Οη καζεηέο 

εθαξκφδνπλ ην 

κνληέιν ηνπ 

θχθινπ ηεο 

πνιηηηθήο ζε 

ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα ηεο 

επηινγήο ηνπο 

(εξγαζία project). 

Φπιιάδηα 

καζεηψλ 6.1 θαη 

6.2. 

 

Υαξηί 

παξνπζίαζεο θαη 

καξθαδφξνη. 

 

Δθεκεξίδεο.  

Δηζήγεζε. 

 

Δξγαζία ζε 

νκάδεο. 

 

  

 

 

 

Μάζεκα 3 

 

Δθαξκνγή ηνπ 

κνληέινπ θχθινπ 

ηεο πνιηηηθήο 

(project) 

 

 

 

 

 

Αλάιπζε θαη 

θξηηηθή: 

Πεξηγξαθή θαη 

θξηηηθή κηαο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο 

πνιηηηθήο 

απφθαζεο. 

 

Καηαλφεζε ηνπ 

κνληέινπ θχθινπ ηεο 

πνιηηηθήο. 

Οη καζεηέο 

εθαξκφδνπλ ην 

κνληέιν ηνπ 

θχθινπ ηεο 

πνιηηηθήο ζε 

ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα. 

 

 

 

 

Φπιιάδηα 

καζεηψλ 6.1 θαη 

6.2. 

 

Δθεκεξίδεο. 

 

 

 

 

 

 

Δξγαζία 

project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Μάζεκα 4 

 

Πψο κπνξνχκε λα 

ζπκκεηάζρνπκε; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέζνδνη: 

Παξνπζίαζε θαη 

αθξφαζε 

παξνπζηάζεσλ. 

 

πκκεηνρή: 

πξνζδηνξηζκφο 

επθαηξηψλ πνιηηηθήο 

ζπκκεηνρήο. 

 

Έλα κνληέιν 

εμππεξεηεί ζηελ 

αλάιπζε κέξνπο ελφο 

ζχλζεηνπ ζπλφινπ. 

Οη καζεηέο 

αληαιιάζζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα 

ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλάο 

ηνπο. 

 

Οη καζεηέο 

ζπδεηνχλ γηα ην 

πξντφλ θαη ηε 

δηαδηθαζία ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 6.2 κε 

ζεκεηψζεηο ησλ 

καζεηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έθζεζε 

παξνπζηάζεσλ 

 

πδήηεζε ζε 

νινκέιεηα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 5 

 

Αλαηξνθνδφηεζε 

(πξναηξεηηθφ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αληαιιαγή απφςεσλ 

γηα ηελ πξνζσπηθή 

δηαδηθαζία κάζεζεο 

θαη ηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ.  

 

Γεκηνπξγηθή 

αλαηξνθνδφηεζε. 

 

πδήηεζε γηα ηελ 

θνηλή επζχλε ηεο 

ηάμεο θαη ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 

EDC/HRE. 

 

Οη καζεηέο 

αληαιιάζζνπλ 

απφςεηο γηα ηελ 

εξγαζία ηνπο 

(καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα 

θαη δηαδηθαζία 

κάζεζεο). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φπιιάδην γηα 

ηνπο καζεηέο 6.3 

(αλαηξνθνδφηεζ

ε καζεηψλ). 

 

Υαξηί 

παξνπζίαζεο θαη 

καξθαδφξνη 

δηαθφξσλ 

ρξσκάησλ. 

 

Πίλαθαο 

παξνπζίαζεο κε 

έλα κεγάιν 

αληίγξαθν ηνπ 

θπιιαδίνπ γηα 

ηνπο καζεηέο 6.3. 

Αηνκηθή 

εξγαζία. 

Οινκέιεηα. 

Παξνπζίαζε 

θαη ζπδήηεζε. 
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Μάζεκα 1 

«Σν πην επείγνλ πξόβιεκά καο είλαη ... » 

πδήηεζε γηα ηε δηακόξθσζε ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

 

 

Κξηηηθή: επηινγή, αηηηνιφγεζε. 

 

πκκεηνρή: ακνηβαία αλαγλψξηζε ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο, 

ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ αμηψλ. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έλα πνιηηηθφ πξφβιεκα είλαη δήηεκα, φρη γεγνλφο. Δίλαη 

επείγνλ, απαηηεί πξάμε. Δπεξεάδεη ηελ θνηλσλία. Σν αλ ην 

πξφβιεκα ζα αλαγλσξηζηεί σο ζέκα ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο 

είλαη πξνο δηαπξαγκάηεπζε, εθφζνλ εκπιέθνληαη ζ’ απηφ 

δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα, ηδενινγίεο θαη αμίεο.  

 

ε έλα δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο, νη πνιίηεο, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε ηέηνηα δεηήκαηα, αζθνχλ ηελ ειεπζεξία ιφγνπ θαη έθθξαζεο. 

Σα κέζα επηθνηλσλίαο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε δηακφξθσζε ηεο 

αηδέληαο (ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ). 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 
Οη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο αηδέληαο. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

Υαξηί παξνπζίαζεο θαη καξθαδφξνη δηαθφξσλ ρξσκάησλ, 

ζεινηετπ. 

Μέζνδνο 

 

Ο «ηνίρνο ηεο ζησπήο» - εξγαζία ζε νκάδεο. Παξνπζηάζεηο θαη 

ζπδήηεζε. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

1. Ο ηνίρνο ηεο ζησπήο. (15 ιεπηά) 

2. Παξνπζηάζεηο. (10 ιεπηά) 

3. πδήηεζε: εηζαγσγή ζηε εξγαζία project. (15 ιεπηά) 
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Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Ο «ηνίρνο ηεο ζησπήο» είλαη κέζνδνο ηδενζχειιαο, πνπ δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο νη νπνίνη είλαη 

εζσζηξεθείο ή ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα ζθεθηνχλ πξηλ εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Ζ ζησπειή 

εξγαζία βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα ζπγθεληξψλνληαη θαη νη δειψζεηο ηνπο γίλνληαη πην ελδηαθέξνπζεο 

θαη νπζηαζηηθέο Ο «ηνίρνο ηεο ζησπήο» θαηαδεηθλχεη παξαδεηγκαηηθά ην παξάδνμν φηη έλα απζηεξφ 

πιαίζην θαλφλσλ εληζρχεη κάιινλ παξά παξαθσιχεη ηελ ειεπζεξία. Οη καζεηέο ιεηηνπξγνχλ σο εηδηθνί. 

Γε κπνξνχλ λα δψζνπλ «ιαλζαζκέλε» απάληεζε ζην βαζηθφ εξψηεκα. 

Οη καζεηέο πξνζνκνηψλνπλ ζηελ ηάμε ηνπο κηα δεκφζηα αληηπαξάζεζε γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο 

αηδέληαο. Ζ εκπεηξία ηνπο ηνχο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην κνληέιν ηνπ θχθινπ ηεο 

πνιηηηθήο, θαζψο ε πξψηε θάζε ηνπ αθνξά ζηελ αληηπαξάζεζε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο αηδέληαο. 

ηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο θάζεο (καζήκαηα 2 θαη 3), νη καζεηέο ζπιιέγνπλ πιηθφ ην νπνίν κπνξνχλ 

λα κειεηήζνπλ ζε βάζνο. Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε, φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ θχθιν 

πνιηηηθήο, αληαπνθξίλεηαη ζηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ θαη ιχζεο πνιηηηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζηηο δεκνθξαηίεο. 
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

1. Ο «ηνίρνο ηεο ζησπήο»17 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ πέληε. Κάζε νκάδα θάζεηαη ζε εκηθχθιην θνηηψληαο πξνο ηνλ ηνίρν, 

φπνπ έρνπκε θνιιήζεη έλα ραξηί παξνπζίαζεο, άδεην (έλα γηα θάζε νκάδα). Κάζε νκάδα παίξλεη δχν ή 

ηξεηο καξθαδφξνπο δηαθφξσλ ρξσκάησλ. Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζησπειά. Μέζα ζε 10 ιεπηά, θάζε 

κέινο ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα γξάςεη ζην ραξηί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ 

παξαθάησ πξφηαζε 

«Καηά ηε γλώκε κνπ, ην πην επείγνλ πξόβιεκα είλαη …» 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα ζρνιηάζνπλ ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ γξάθνπλ άιινη ζην ραξηί, 

θαη κπνξνχλ λα γξάςνπλ φζα θαη φζν ζπρλά ζέινπλ. Αλ ρξεηαζηεί, δεηνχλ πεξηζζφηεξν ραξηί. Μπνξνχλ 

επίζεο λα ζπλδέζνπλ θξάζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο γξακκέο, βέιε ή ζχκβνια, φπσο ζαπκαζηηθά, 

εξσηεκαηηθά, θ.ά. Σν πφζηεξ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί απφ φια απηά, ζηελ νπζία, θαηαγξάθεη ηε ζπδήηεζή 

ηνπο.  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξαθνινπζεί ηε ζησπειή ζπδήηεζε απφ απφζηαζε. Γελ παξεκβαίλεη, δε ζπκκεηέρεη, 

θξνληίδεη, φκσο, λα αθνινπζείηαη ν βαζηθφο θαλφλαο ηεο ζησπήο θαη λα ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία. 

2. Παξνπζίαζε 

Μεηά ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ (10 ιεπηά), νη καζεηέο ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηα πφζηεξ ζε δχν 

εκηθχθιηα. Με ηε ζεηξά, νη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ην πφζηεξ ηνπο ζηελ ηάμε. Κάζε καζεηήο επηιέγεη ηελ 

πξφηαζε θάπνηνπ άιινπ, φρη ηε δηθή ηνπ, θαη ηε δηαβάδεη ζηελ ηάμε,  εμεγψληαο γηαηί δηάιεμε λα 

παξνπζηάζεη απηή ηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε. πρλά, νη καζεηέο εζηηάδνπλ ζε κηα ή δχν πξνηάζεηο. Γελ 

ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ζπδήηεζε, πξηλ δηαβάζνπλ πξνηάζεηο φινη νη καζεηέο, φισλ ησλ νκάδσλ. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο νκαδνπνηεί ηηο δειψζεηο ησλ καζεηψλ θάησ απφ γεληθνχο ηίηινπο, θαη ηηο κεηαθέξεη 

ζηνλ πίλαθα ή ζε ραξηί ζεκηλαξίνπ, φπσο ζην παξαθάησ παξάδεηγκα: 

Σν πην επείγνλ πξφβιεκά καο είλαη … 

Οηθνλνκία Αζθάιεηα  Πεξηβάιινλ Κνηλσλία  … 

Αληηκεηψπηζε ηεο 

αλεξγίαο 

 

Πεξηζζφηεξεο 

ζέζεηο εξγαζίαο 

ζηνπο λένπο 

... 

Σα 

απηνθηλεηηζηηθά 

δπζηπρήκαηα 

 

... 

 

Ζ κείσζε ηεο 

εθπνκπήο ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα 

 

... 

 

Ζ βειηίσζε ησλ 

ζρνιείσλ 

 

Τπνζηήξημε ζηηο 

λέεο γπλαίθεο 

 

... 

... 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεηήζεη απφ θάπνηνλ καζεηή λα γξάςεη ζηνλ πίλαθα. Οη παξνπζηαζηέο θαη ε 

ηάμε πξνηείλεη θη άιιεο θαηεγνξίεο, θαη απνθαζίδεη ζε πνηα ζα κπεη ηη. 

3. πδήηεζε 

Ο «ηνίρνο ηεο ζησπήο» πξνζνκνηψλεη ηε δεκηνπξγία κηαο πνιηηηθήο αηδέληαο. Πνηα είλαη ε πξψηε 

πξνηεξαηφηεηα ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ παηδηψλ; Μπνξεί λα ζπκθσλήζεη ε ηάμε πνην πξφβιεκα είλαη 

ην πην επείγνλ; Ο πίλαθαο πνπ θηηάρηεθε δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ ζ’ απηέο ηηο 

                                                           
17. Πεγή: Γηδάζθνπκε ηε δεκνθξαηία, EDC/HRE, Βηβιίν VI, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2008, Γξαζηεξηφηεηα 7.1, ζ.ζ. 

66. 
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εξσηήζεηο. Παξάιιεια δείρλεη αλ νη καζεηέο δίλνπλ έκθαζε ζε δεηήκαηα θάπνηαο θαηεγνξίαο θαη αλ ηα 

δεηήκαηα απηά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο (βι. ηε ζηήιε ηεο νηθνλνκίαο ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα). 

Ίζσο, φκσο, νη καζεηέο δελ ζέινπλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε έλα δήηεκα. Δίλαη άξαγε απαξαίηεην λα 

ζπκθσλήζνπλ; Απηή ε εξψηεζε ζέιεη ζθέςε. 

Οη καζεηέο δνπλ ζε κηα ειεχζεξε ρψξα. Δίλαη ειεχζεξνη λα επηιέμνπλ φπνην δήηεκα ζεσξνχλ πσο είλαη 

ζεκαληηθφ θαη λα ην ππνζηεξίμνπλ δεκφζηα. Παξάιιεια φκσο, νη πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη, -δελ 

πξφθεηηαη εδψ κφλν γηα ην δήηεκα ησλ ρξεκάησλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ηα θεθάιαηα, αιιά θαη γηα ην 

δήηεκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ελέξγεηαο, θαζψο επίζεο θαη ηνπ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο. Πνιινί άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ έλαλ κηθξφ αξηζκφ δεηεκάησλ ηαπηφρξνλα, θαη ηείλνπλ λα ράλνπλ ζχληνκα ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο. Κάπνηα κέζα επηθνηλσλίαο πξνβάινπλ ζπγθεθξηκέλα κφλν ζέκαηα, θαη έηζη απμάλνπλ 

ηελ ηάζε πξνο κηα «κνλνζεκαηηθή αηδέληα». 

Πηζαλψο νη καζεηέο λα αηζζαλζνχλ πσο απηή ε δηαδηθαζία γηα ηε δηακφξθσζε ηεο αηδέληαο είλαη άδηθε, ή 

αθφκε "αλφεηε", εθφζνλ ηα δεηήκαηα πνπ εθείλνη ζεσξνχλ πξαγκαηηθά ζεκαληηθά δελ ζπγθεληξψλνπλ 

ηελ πξνζνρή πνπ ζα έπξεπε. Πνηνο δηνξζψλεη ηέηνηεο «ιαλζαζκέλεο» απνθάζεηο; 

Ζ απάληεζε είλαη πσο νη ίδηνη νη καζεηέο ηηο δηνξζψλνπλ αλ ζθεθηνχλ ηη ζα έπξεπε λα γίλεη. Καηά 

θάπνηνλ ηξφπν, ζρεκαηίδνπλ θφκκαηα πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη αμίεο («ηδενινγίεο»), πνπ 

είλαη νη κφληκνη πξσηαγσληζηέο ζηε δηακάρε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο αηδέληαο (π.ρ. εξγαδφκελνη, 

πεξηβαιινληνιφγνη, αθηηβηζηέο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ). 

Απηή ε ζπδήηεζε αλνίγεη δξφκν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζθνπψλ πνπ ππεξεηνχλ ηα θφκκαηα. ην ηέινο 

ηνπ θεθαιαίνπ, βι. ηελ πξφηαζε γηα κία εθηεηακέλε έξεπλα. 

4. Δξεπλεηηθή εξγαζία 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηα δηθά ηνπο ελδηαθέξνληα. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηνχο ελεκεξψλεη 

πσο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα κειεηήζνπλ ζε βάζνο έλα δήηεκα ηεο επηινγήο ηνπο. Χο πξνεηνηκαζία, νη 

καζεηέο πξέπεη λα ζπιιέμνπλ πιηθφ απφ ηνλ έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα επηθνηλσλίαο γηα ην δήηεκα 

απηφ. Γελ ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ πιηθφ κφλν γηα δηαθσλίεο σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο αηδέληαο, 

αιιά λα ζπιιέμνπλ φιεο ηηο πηζαλέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ ή εθαξκφζηεθαλ, 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, δειψζεηο πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ιφκπη, ΜΚΟ, θ.ιπ.  
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Μάζεκα 2 

Πνιηηηθή - πώο ιύλεη ηα πξνβιήκαηά ηεο κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία 
Σν κνληέιν ηνπ θύθινπ ηεο πνιηηηθήο 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ Αλάιπζε: εξγαζία κε ην κνληέιν. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

Ζ πνιηηηθή ρξεζηκεχεη ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ θνηλσλία. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο εθαξκφδνπλ ην κνληέιν ηνπ θχθινπ ηεο πνιηηηθήο ζε 

παξαδείγκαηα ηεο επηινγήο ηνπο. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

 

 

Υαξηί παξνπζίαζεο θαη καξθαδφξνη.  

 

Δθεκεξίδεο. 

 

Φπιιάδηα καζεηψλ 6.1 θαη 6.2. 

Μέζνδνο Δηζήγεζε, εξγαζία ζε νκάδεο 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

1. Δηζήγεζε θαη εξσηήζεηο. (15 ιεπηά) 

2. Υσξηζκφο νκάδσλ γηα ηελ έξεπλα. (10 ιεπηά) 

3. Δξεπλεηηθή εξγαζία. (15 ιεπηά) 

1. Δηζήγεζε θαη ζρεηηθέο εξσηήζεηο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ην κνληέιν ηνπ θχθινπ ηεο πνιηηηθήο. Παίξλνπλ κηα πξψηε 

ηδέα γηα ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί, γηα ηελ εηζαγσγηθή ηνπ θάζε, γηα ηε δηακφξθσζε ηεο αηδέληαο θαη 

είλαη έηνηκνη γηα εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην ηη ζπκβαίλεη φηαλ έλα πξφβιεκα πξνζειθχζεη ην δεκφζην 

ελδηαθέξνλ. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπνζεηεί ηα  θπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο 6.1 θαη 6.2 ζηνλ πίλαθα ή ζε δηαθάλεηα,  

κνηξάδεη απφ έλα αληίγξαθν ζηνπο καζεηέο θαη πξνρσξεί ζε ζχληνκε ζρεηηθή εηζήγεζε (ζπλδένληαο ηηο 

νδεγίεο κε ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε), κε αλαθνξέο ζηα θπιιάδηα. Οη καζεηέο ζα εθαξκφζνπλ ηηο 

νδεγίεο ηνπ ζηελ έξεπλα πνπ ζα αθνινπζήζεη.  

Έλα αθεξεκέλν κνληέιν γίλεηαη επθνιφηεξα θαηαλνεηφ αλ ζπλδεζεί κε ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα. 

Πξνηείλεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα επηιέμεη θάπνην απφ ηα δεηήκαηα κε ηα νπνία νη καζεηέο αζρνιήζεθαλ 

ζην πξνεγνχκελν κάζεκα. Δλαιιαθηηθά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ηζηνξία, αθφκε 

θαη θαληαζηηθή, πνπ ηελ έρεη πξνεηνηκάζεη απφ πξηλ. Παξαηίζεηαη εδψ έλα παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο 
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εηζαγσγηθήο εηζήγεζεο, κε ζέκα ηα απηνθηλεηηζηηθά δπζηπρήκαηα (βι. κάζεκα 1, πίλαθαο γηα ηνπο 

καζεηέο, δειψζεηο). 

Πξηλ πξνρσξήζεη ζε ιεπηνκέξεηεο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζε γεληθέο γξακκέο, πιήξε εηθφλα ηνπ 

δεηήκαηνο. Οη καζεηέο ζπκβνπιεχνληαη ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 6.1. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα παξαθάησ ζεκεία: 

– Σν δηάγξακκα είλαη έλα κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. Γείρλεη ηηο 

δηαθνξεηηθέο θάζεηο κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο. Ζ δηαδηθαζία μεθηλά απφ ηελ θνξπθή – ηε δεκόζηα 

αληηπαξάζεζε γηα ην ηη κπνξεί λα ζεσξεζεί «πξόβιεκα». Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο 

ηεο αηδέληαο πνπ είδακε ζην πξνεγνχκελν κάζεκα. Ζ αληηπαξάζεζε γηα ηελ θαηάιιειε ιχζε αξρίδεη 

κφιηο έλα πξφβιεκα έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αηδέληα. 

– Ζ αληηπαξάζεζε έρεη σο απνηέιεζκα κηα ιύζε – γηα παξάδεηγκα έλαλ λφκν ή θάπνηα δξάζε. 

– ηε ζπλέρεηα, ε απφθαζε εθαξκόδεηαη – ηίζεηαη ζε ηζρχ. Γηα παξάδεηγκα, εθαξκφδεηαη έλαο λένο 

λφκνο, ή θηίδεηαη έλα λέν λνζνθνκείν. 

– χληνκα νη άλζξσπνη ζα εθθξάζνπλ άπνςε. πκθσλνχλ κε ηελ απφθαζε, ηψξα πνπ βηψλνπλ ηηο 

επηπηψζεηο εθαξκνγήο ηεο ιχζεο; Γηα παξάδεηγκα, εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληά ηνπο; 

– Αξγά ή γξήγνξα, ζα ππάξμνπλ αληηδξάζεηο. Θα παξνπζηαζηνχλ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο, ζα ππάξμνπλ 

δειψζεηο πνιηηηθψλ, θηλεηνπνηήζεηο ππέξ ή ελαληίνλ. 

– Οη αληηδξάζεηο πηζαλψο λα νδεγήζνπλ ζε λέα δεκόζηα αληηπαξάζεζε, γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πνιηηηθή αηδέληα. Κάπνηνη άλζξσπνη ζα ζεσξνχλ πσο ην αξρηθφ 

πξφβιεκα δε ιχζεθε πνηέ θαη ηα πξάγκαηα επηδεηλψζεθαλ. Ή, φηη ηα κέηξα πνπ πάξζεθαλ 

πξνθάιεζαλ παξάπιεπξα πξνβιήκαηα, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνχξγεζαλ λέα πξνβιήκαηα. Ζ 

πνιηηηθή αζθείηαη ζε θχθινπο: θάπνηα ζέκαηα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κηα θαη θαιή, θάπνηεο ιχζεηο 

ρξεηάδνληαη βειηηψζεηο. Ο θχθινο, ινηπφλ, δείρλεη πσο ε πνιηηηθή είλαη πνιχ πξαθηηθή εξγαζία, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηελ αξρή ηεο δνθηκήο θαη ηνπ ιάζνπο.  

– Τπάξρεη, επίζεο, ε πηζαλφηεηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία (ηεξκαηηζκφο ηεο πνιηηηθήο), είηε γηαηί ε 

απφθαζε ιεηηνχξγεζε απνηειεζκαηηθά θαη ιχζεθε ην πξφβιεκα, είηε δηφηη ην πξφβιεκα δελ 

πξνζειθχεη πηα ηελ πξνζνρή θαη δελ δηθαηνινγεί πεξαηηέξσ πνιηηηθέο θηλήζεηο. 

Δίλαη ε ζεηξά ησλ καζεηψλ λα θάλνπλ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεηάδεη ζε πνηεο 

εξσηήζεηο ζα απαληήζεη ακέζσο θαη πνηεο ζα απαληεζνχλ κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ παξαδείγκαηνο. 

ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη έλα παξάδεηγκα γηα λα επεμεγήζεη θαιχηεξα ην κνληέιν. Αλ θαη ζηε 

δηαδηθαζία απηή ππάξρνπλ επαλαιήςεηο, καο ρξεηάδνληαη, δηφηη μεθαζαξίδνπλ ηα πξάγκαηα θαη ηα παηδηά 

θαηαιαβαίλνπλ θαιχηεξα. ηελ παξνπζίαζε, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί ην θπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 6.2, φπνπ νη θαηεγνξίεο ησλ ελλνηψλ ζπλδένληαη κε βαζηθέο εξσηήζεηο θαη ιεπηνκέξεηεο.  

Γηα κεγαιχηεξε δηεπθφιπλζε ησλ καζεηψλ, ρξεζηκνπνηείηαη σο παξάδεηγκα κηα θαληαζηηθή ηζηνξία. 

ηεξίδεηαη ζην παξάδεηγκα πνπ δίλεηαη ζην κάζεκα 1, ζην δήηεκα ηεο κείσζεο ησλ απηνθηλεηηζηηθψλ 

δπζηπρεκάησλ (βι. πιηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 6.1, πνπ βαζίδεηαη ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 6.2) 

Αλ ην θξίλνπλ απαξαίηεην, νη καζεηέο θάλνπλ θαη άιιεο εξσηήζεηο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί ηψξα λα ηηο 

απεπζχλεη ζηελ ηάμε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δηαπηζηψλεη αλ ε ηάμε θαηάιαβε ην λφεκα ηεο εηζήγεζήο ηνπ. 

Οη καζεηέο ίζσο λα έρνπλ ζαζηίζεη απφ ην πιήζνο ησλ ακθηζβεηήζεσλ θαη ησλ ζπδεηήζεσλ, ή απφ ηνλ 

«εγσηζηηθφ» ηξφπν πνπ νη πξσηαγσληζηέο πξνσζνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηνπο ζπκθέξνληα. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο ππνγξακκίδεη πσο ζηε δεκνθξαηία είλαη απαξαίηεην λα δηεθδηθεί θάπνηνο ηα ζπκθέξνληά 

ηνπ. Μφλν φηαλ θάπνηνο θάλεη γλσζηέο θαη αθνπζηέο ηηο απφςεηο ηνπ, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα ιεθζνχλ 

ππφςε ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, βξίζθνληαη θαη ζπκβηβαζηηθέο ιχζεηο. 
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2. Υσξηζκόο ζε νκάδεο γηα ηελ έξεπλα 

Ζ ζπδήηεζε κπνξεί λα ζηακαηήζεη ζε απηφ ην ζεκείν, ζα ππάξμεη ρξφλνο γηα ζπδήηεζε θαη ζην ηειεπηαίν 

κάζεκα. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο καδί κε ηνπο καζεηέο, κε νδεγφ ην πιηθφ πνπ έρνπλ ζπγθεληξψζεη, 

απνθαζίδνπλ πνηα δεηήκαηα ζέινπλ λα κειεηήζνπλ. Πνηα δεηήκαηα είλαη ππφ ζπδήηεζε; Πνηεο απνθάζεηο 

έρνπλ ιεθζεί ζην πην πξφζθαην παξειζφλ; 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ δχν έσο ηεζζάξσλ αηφκσλ. Θα πξέπεη λα έρνπλ έηνηκεο ηηο 

παξνπζηάζεηο ηνπο γηα ην ηέηαξην κάζεκα. Θα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ θπιιαδίνπ 

γηα ηνπο καζεηέο 6.2, πνπ ζα αληηγξαθεί γηα λα κνηξαζηεί ζηελ ηάμε. 

Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη θξηηήξηα ψζηε λα επηιέμνπλ έλα ζέκα: 

– Πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία: ζηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσο, νη καζεηέο ζα βξνπλ 

πνιχ πιηθφ ζηηο εθεκεξίδεο θαη ζην δηαδίθηπν. κσο, θαζψο ν θχθινο δελ έρεη αθφκα νινθιεξσζεί, ζα 

είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ κφλν ηηο πξψηεο θάζεηο, γηα παξάδεηγκα σο ηελ απφθαζε ή ηελ εθαξκνγή. 

Οπφηε, γηα λα πξνζεγγίζνπλ ην δήηεκα ξεαιηζηηθά, θαιφ ζα ήηαλ λα δηαηξέμνπλ ηηο εθεκεξίδεο ησλ 

ηειεπηαίσλ εβδνκάδσλ θαη λα επηιέμνπλ θάηη πνπ απαζρφιεζε ηελ πνιηηηθή αηδέληα. 

– Πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ: νη καζεηέο επηιέγνπλ θάπνην ζέκα πνπ ζεσξνχλ πσο είλαη ηδηαίηεξα επείγνλ. 

Μπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζηνλ «ηνίρν ηεο ζησπήο» ηνπ πξψηνπ καζήκαηνο. Θα πξέπεη, φκσο, λα 

αληηιεθζνχλ πσο κπνξεί λα απνδεηρζεί δχζθνιε ε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία. 

3. Έξεπλα 

Οη καζεηέο ηελ ππφινηπε ψξα ηνπ καζήκαηνο 2 θαη φιν ην κάζεκα 3 εξεπλνχλ. ρεδηάδνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπο κε αλεμαξηεζία. 
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Μάζεκα 3 

Δθαξκνγή ηνπ κνληέινπ θύθινπ ηεο πνιηηηθήο 
Δξεπλεηηθή εξγαζία 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

 

 

 

 

Μέζνδνο: εξεπλεηηθή εξγαζία. 

 

Πνιηηηθή αλάιπζε θαη θξίζε: πεξηγξαθή θαη θξηηηθή ηεο 

δηαδηθαζίαο πνιηηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

πκκεηνρή θαη πξάμε: ππεπζπλφηεηα, άζθεζε ειεπζεξίαο. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

 

Οη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ην κνληέιν θχθινπ ηεο πνιηηηθήο θαη 

κπνξνχλ λα ην εθαξκφζνπλ ζε θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηε 

ιήςε πνιηηηθήο απφθαζεο. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο εθαξκφδνπλ ην κνληέιν θχθινπ ηεο πνιηηηθήο ζε 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. 

Πεγέο θαη πιηθό Φπιιάδηα καζεηψλ 6.1 θαη 6.2 θαη εθεκεξίδεο. 

Μέζνδνο Δξγαζία project. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

1. Δξγαζία ζε νκάδεο. (35 ιεπηά) 

2. Απνινγηζηηθή ζπδήηεζε. (5 ιεπηά) 

Σν κάζεκα είλαη αθηεξσκέλν ζε εξγαζία ζηηο νκάδεο. Οη καζεηέο εξγάδνληαη αλεμάξηεηα θαη είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηε δνπιεηά ηνπο. Έξγν ηνπο είλαη λα ζπιιέμνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ έξεπλά ηνπο, παξέρνληαο θάπνηεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, γηα 

παξάδεηγκα ζηαηηζηηθέο, ζρνιηθά βηβιία, αληίγξαθν ηνπ ζπληάγκαηνο ή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξαηεξεί ηνπο καζεηέο ελψ εξγάδνληαη ρσξίο ηελ θαζνδήγεζή ηνπ, φπσο ζα θάλνπλ 

θαη κεηά ην ζρνιείν. Σα ηζρπξά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπο ηνπ/ηήο δείρλνπλ ζε πνηα ζεκεία ππάξρεη αλάγθε 

λα αζθήζεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο πην πνιχ. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηα παηδηά λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα ζχληνκν γχξν αλαηξνθνδφηεζεο ζε 

νινκέιεηα. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο ζην επφκελν κάζεκα. Αλ 

θάπνηα νκάδα δελ έρεη πξνιάβεη λα ηειεηψζεη, είλαη δηθή ηεο επζχλε λα βξεη θάπνηα ιχζε ζην πξφβιεκα. 

Αξρηθά, ε νκάδα ζα πξέπεη λα εμεγήζεη ηνπο ιφγνπο πνπ αηζζάλεηαη πσο δελ έρεη ηειεηψζεη. Τπάξρνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ δελ ηηο έρνπλ δηαβάζεη αθφκε; Ή είλαη απνγνεηεπκέλνη απφ ην πφζν ιίγεο πιεξνθνξίεο 

ππάξρνπλ; 
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Ο θαιχηεξνο ηξφπνο είλαη λα αθήζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ην πξφβιεκα ζηελ επζχλε ηεο νκάδαο. ζν 

ζθιεξφ θαη λα θαίλεηαη, έηζη ζα έρνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο. Οη  επθαηξίεο πνπ έρνπλ νη 

καζεηέο γηα λα κάζνπλ ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ ιαζψλ ζηελ παξνπζίαζή ηνπο. Δίλαη απαξαίηεην λα 

εμαζθαιηζηεί αξθεηφο ρξφλνο γηα αλαηξνθνδφηεζε κεηά ην ηέηαξην κάζεκα. Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζε 

λα αθηεξσζεί γηα αλαηξνθνδφηεζε έλα πέκπην κάζεκα, ηδηαίηεξα αλ ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ δελ 

έρνπλ ηειεηψζεη ηελ εξγαζία ηνπο.  
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Μάζεκα 4 

Πώο κπνξνύκε λα ζπκκεηάζρνπκε; 
Σν κνληέιν ηνπ θύθινπ ηεο πνιηηηθήο σο εξγαιείν πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

Μέζνδνο: παξνπζηάζεηο θαη αθξφαζή ηνπο. 

 

πκκεηνρή: πξνζδηνξηζκφο επθαηξηψλ γηα πνιηηηθή ζπκκεηνρή. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

 

 

Έλα κνληέιν ρξεζηκεχεη σο εξγαιείν αλάιπζεο θάπνηνπ κέξνπο 

απφ έλα ζχλζεην ζχλνιν. Ζ πνιηηηθή έρεη δχν φςεηο: ηε ιχζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηνλ αγψλα γηα επηθξάηεζε. Σν κνληέιν ηνπ 

θχθινπ ηεο πνιηηηθήο εζηηάδεη ζηελ πξψηε δηάζηαζε. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

 

 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηα απνηειέζκαηα. 

 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ην ηειηθφ πξντφλ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. 

Πεγέο θαη πιηθό 
Φπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο  6.2 θαη ζεκεηψζεηο ησλ 

καζεηψλ. 

Μέζνδνο Γεκφζηεο παξνπζηάζεηο, ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

1. Παξνπζηάζεηο απφ ηνπο καζεηέο. (15 ιεπηά) 

2. πδήηεζε θαη αλαηξνθνδφηεζε. (25 ιεπηά) 
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

1. Παξνπζηάζεηο ησλ καζεηώλ 

Σν κάζεκα αξρίδεη κε ηηο ζθέςεηο ησλ καζεηψλ. Σα ζξαλία είλαη ηνπνζεηεκέλα θνληά ζηνλ ηνίρν, ψζηε λα 

ππάξρεη αξθεηφο άδεηνο ρψξν ζηε κέζε. Οη νκάδεο θάζνληαη γχξσ απφ ηα ζξαλία. Κάζε νκάδα νξίδεη δχν 

παξνπζηαζηέο, πνπ παξνπζηάδνπλ ελαιιάμ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηεο νκάδαο ηνπο. Έηζη, φινη νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ ηηο άιιεο νκάδεο θαη λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπο. 

Ζ απνθεληξσκέλε ηνπνζέηεζε ησλ ζξαλίσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε πνιινχο καζεηέο λα ελεξγνπνηεζνχλ 

ηαπηφρξνλα. Καλείο απφ ηνπο καζεηέο δελ ζα έρεη ζην ηέινο ζπλνιηθή εηθφλα απφ κφλνο ηνπ, νπφηε ζα 

ρξεηαζηεί αξθεηά πεξηζζφηεξνο ρξφλνο.  Οη πιεξνθνξίεο ζα είλαη ηφζν πνιιέο, πνπ ζα είλαη δχζθνιν λα 

ηηο ζπκνχληαη.  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θηλείηαη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη αθνχεη. Γελ θάλεη εξσηήζεηο, δε ζρνιηάδεη. 

2. πδήηεζε θαη αλαζηνραζκόο 

Οη καζεηέο ζπγθεληξψλνληαη ζε νινκέιεηα. Με ηηο θαξέθιεο ηνπο ζρεκαηίδνπλ θχθιν, ψζηε λα κπνξνχλ 

λα βιέπνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ. 

Αξρηθά, νη καζεηέο θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ γηα ηελ αηδέληα. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

πξνηείλεη λα εζηηάζνπλ ζην κνληέιν ηνπ θχθινπ ηεο πνιηηηθήο, παξά λα αζρνιεζνχλ κε ηα δεηήκαηα πνπ 

κειέηεζαλ νη καζεηέο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ πξηλ πξνρσξήζεη ην κάζεκα κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνηείλεηαη εδψ. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζέηεη έλα αλνηθηφ εξψηεκα θαη δίλεη ηνλ ιφγν ζηνπο καζεηέο: 

«Ση ζαο δηεπθφιπλε θαη ηη ζαο δπζθφιεςε ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ κνληέινπ ηνπ θχθινπ ηεο πνιηηηθήο ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα;» 

Οη καζεηέο απαληνχλ σο εηδηθνί, επηρεηξεκαηνινγψληαο κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ έξεπλα. 

Μπνξεί λα αλαθέξνπλ ηερληθά πξνβιήκαηα, φπσο ην λα βξνπλ πιεξνθνξίεο, ή ηελ έιιεηςε ρξφλνπ. 

Μπνξεί λα αλαθεξζνχλ ζε δπζθνιίεο αλάιπζεο, γηα παξάδεηγκα λα ηαμηλνκήζνπλ θάπνην γεγνλφο ζην 

αληίζηνηρν ζηάδην: ζην ζρεδηαζκφ ηεο αηδέληαο, ζηελ αληηπαξάζεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ή ζηελ 

αληίδξαζε γηα ην απνηέιεζκα κηαο απφθαζεο. Μπνξεί λα αλαθέξνπλ θάπνηεο ζθέςεηο γηα ην ίδην ην 

κνληέιν, φπσο λα αλαξσηεζνχλ θαηά πφζνλ αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Γελ είλαη απαξαίηεην λα ζρνιηαζηεί θαη λα απαληεζεί θάζε ζρφιην ησλ καζεηψλ, αλ θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

θαη νη καζεηέο είλαη ειεχζεξνη λα ην θάλνπλ, θαη ζηε ζπλέρεηα λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ην δηαζέζηκν 

ρξφλν ηνπο.  

Τπάξρνπλ ηξία βαζηθά ζεκεία ηνπ κνληέινπ θχθινπ ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα πξέπεη λα ζθεθηνχλ νη καζεηέο 

(βι. πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 6.2). Γελ είλαη απαξαίηεην ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα αλαθεξζεί θαη ζηα ηξία. 

Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο απάληεζε ζηα ζρφιηα ησλ καζεηψλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη έλα ή πεξηζζφηεξα θαη ηα ρξεζηκνπνηεί σο θαηαιεθηηθφ ζρφιην ζηε ζπδήηεζε. 
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Μάζεκα 5 

πλεδξίαζε αλαηξνθνδόηεζεο (πξναηξεηηθή) 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

 

 

 

Παξαηήξεζε θαη ζπδήηεζε ηεο πξνζσπηθήο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ηθαλνηήησλ. 

 

πδήηεζε γηα ηελ θνηλή επζχλε ηεο ηάμεο θαη ηνπ δαζθάινπ φζνλ 

αθνξά ζηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο EDC/HRE. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

Ζ ζπδήηεζε θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ είλαη απαξαίηεην εξγαιείν 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθαζίαο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο αληαιιάζζνπλ γλψκεο θαη απφςεηο γηα ηελ εξγαζία 

ηνπο (ην απνηέιεζκα  θαη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο). 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο  6.3 (αμηνιφγεζε απφ ηνπο καζεηέο). 

 

Υαξηί παξνπζίαζεο θαη καξθαδφξνη δηαθφξσλ ρξσκάησλ. 

 

Σν θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 6.3 ζε κεγέζπλζε ζηνλ πίλαθα. 

Μέζνδνο Αηνκηθή εξγαζία, παξνπζηάζεηο ζηελ νινκέιεηα θαη ζπδήηεζε. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

1. Αηνκηθή αμηνιφγεζε. (7 ιεπηά) 

2. πδήηεζε θαη απνηειέζκαηα. (13 ιεπηά) 

3. πδήηεζε γηα ην πψο ζπλερίδνπκε. (20 ιεπηά) 
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Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό 

Απηφ ην κάζεκα είλαη ην έλα απφ δχν πνπ έρνπλ επηιεγεί ζ’ απηφλ ηνλ ηφκν
18

 σο παξαδείγκαηα γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ κπνξεί κηα ζπδήηεζε αλαηξνθνδφηεζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο ελφηεηαο. 

Δίλαη πξναηξεηηθή, αιιά θαιφ ζα ήηαλ λα γίλεη. 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ηε δνπιεηά ηνπο, εζηηάδνληαο ζηε δηαδηθαζία δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Πνηεο 

δπζθνιίεο ζπλάληεζαλ; Ση πήγε θαιά; Πνηεο δεμηφηεηεο απέθηεζαλ θαη πνηεο ζα ήζειαλ λα αλαπηχμνπλ 

πεξηζζφηεξν; 

Ζ ζπδήηεζε αλαηξνθνδφηεζεο ρξεζηκεχεη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ καζεκάησλ 

EDC/HRE, επεηδή νη απφςεηο ησλ καζεηψλ ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ. 

Ζ αλαηξνθνδφηεζε ρξεηάδεηαη ρξφλν, αμίδεη, φκσο, ηνλ θφπν, δηφηη βειηηψλεη ηελ αηκφζθαηξα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ καζήκαηνο. Μηα ζπλάληεζε αλαηξνθνδφηεζεο απνηειείηαη απφ ηε θάζε ηεο 

πιεξνθφξεζεο (βήκαηα 1 θαη 2) θαη ηε ζπδήηεζε. (βήκα 3).  

                                                           
18. Βι. θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο  5 (γηα ηηο ελφηεηεο 4 θαη 5). 
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Ζ παξαθάησ δηαδηθαζία πξνηείλεηαη γηα καζεηέο πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλνη ζην λα δίλνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε. Μεηά απφ απηήλ, παξνπζηάδεηαη κηα ελαιιαθηηθή δηαδηθαζία γηα ηάμεηο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ θάπνηα εκπεηξία ζηελ αλαηξνθνδφηεζε. 

1. Πξνζσπηθή αλαηξνθνδόηεζε 

ηνλ ηνίρν ή ζηνλ πίλαθα έρεη αλαξηεζεί ην κεγεζπκέλν αληίγξαθν ηνπ θπιιαδίνπ γηα ηνπο καζεηέο  6.3, 

ψζηε λα είλαη νξαηφ απφ φινπο ηνπο καζεηέο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ηνλ ζθνπφ ηνπ καζήκαηνο: νη 

καζεηέο δελ ζα αζρνιεζνχλ κε θάπνην λέν δήηεκα, αιιά ζα παξαηεξήζνπλ απφ απφζηαζε ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο έκαζαλ. Θα πξέπεη λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ 

θπιιαδίνπ πνπ ζα ηνπο κνηξαζηεί, αλψλπκα, εηιηθξηλά θαη δίθαηα. 

ηε ζπδήηεζε αλαηξνθνδφηεζεο, ε ηάμε θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα αζρνιεζνχλ κε ηηο πιεξνθνξίεο 

αλαηξνθνδφηεζεο, ψζηε καδί λα βξνπλ ηξφπνπο γηα λα βειηηψζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο κάζεζεο ηνπο ζην 

πξφγξακκα EDC/HRE, ζεκεηψλνληαο ηα ζεηηθά ηνπ ζεκεία θαη εθείλα πνπ ρξεηάδνληαη βειηίσζε. 

Κάζε καζεηήο παίξλεη έλα αληίγξαθν ηνπ θπιιαδίνπ γηα ηνπο καζεηέο 6.3. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δηεπθξηλίδεη 

φηη θαζέλαο πξέπεη λα εξγαζηεί κφλνο ηνπ. Γελ πξφθεηηαη γηα ηεζη, θαη δελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιάζνο 

απαληήζεηο. 

Σν πξψην κέξνο ηνπ θπιιαδίνπ απνηειείηαη απφ έμη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε δηαθνξεηηθέο πιεπξέο 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο – ην εξγαιείν ηνπ θχθινπ ηεο πνιηηηθήο, ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. Χο 

απάληεζε, νη καζεηέο ζεκεηψλνπλ κηα θνπθίδα ζηνλ «ζηφρν». Σν θέληξν (αξ. 5) ζεκαίλεη «ζπκθσλψ 

απφιπηα» θαη ην εμψηεξν δηάζηεκα (αξ. 1) ζεκαίλεη «δηαθσλψ πιήξσο». 

ην δεχηεξν κέξνο, νη καζεηέο ζεκεηψλνπλ ηελ θαηά ηε γλψκε ηνπο «θαιχηεξε ζηηγκή», δειαδή ην πην 

ελδηαθέξνλ θαη ζπνπδαίν πξάγκα, απηφ πνπ ζα ηνπο κείλεη απφ ηελ ελφηεηα, θαη ηελ «ρεηξφηεξε ζηηγκή», 

δειαδή ην ιηγφηεξν ελδηαθέξνλ ή βαξεηφ, θάηη πνπ ζα ήζειαλ λα μεράζνπλ. 

2. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαηξνθνδόηεζεο ζηελ νινκέιεηα 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζησπειά. Γχν καζεηέο ζπιιέγνπλ ηα ζπκπιεξσκέλα θπιιάδηα θαη πεγαίλνπλ 

θνληά ζην αλαξηεκέλν θπιιάδην. Ο έλαο δηαβάδεη δπλαηά ηα απνηειέζκαηα θάζε «ζηφρνπ» θαη ν άιινο ηα 

ζεκεηψλεη ζηνλ κεγάιν «ζηφρν». Κάπνηνο άιινο πξνζζέηεη ηηο θνπθίδεο θάζε ηκήκαηνο θαη δηαηξεί ην 

απνηέιεζκα δηά ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ. 

Γηαβάδνληαη, επίζεο, νη πξνζσπηθέο αλαηξνθνδνηήζεηο (2
ν
 κέξνο) θαη ζπκπιεξψλνληαη ζε δχν κεγάια 

ραξηηά, δεμηά θαη αξηζηεξά απφ ηνλ «ζηφρν». ε θάζε έλα έρνπκε γξάςεη ηνλ ηίηιν ηεο εξψηεζεο –γηα 

παξάδεηγκα «ηη λνκίδσ πσο ήηαλ ελδηαθέξνλ/αδηάθνξν». 

Δλαιιαθηηθή δηαδηθαζία 

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη πνιχ ρξφλν, αιιά δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

αλαηξνθνδφηεζε γηα πξψηε θνξά. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί κηα πην ζχληνκε κέζνδνο, αλ: 

– νη καζεηέο έρνπλ εκπεηξία ζηελ αλαηξνθνδφηεζε, 

– (ζεκαληηθφ) έρνπλ εκπηζηνζχλε φηη ν εθπαηδεπηηθφο δελ ζα θξηηηθάξεη αλνηθηά, ρακειψλνληαο, γηα 

παξάδεηγκα, ηε βαζκνινγία ή επηηηζέκελνο θξαζηηθά, 

– (επίζεο ζεκαληηθφ) νη καζεηέο δελ έρνπλ εκπηζηνζχλε φηη θαζέλαο ζα ζεβαζηεί ηηο δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο θαη ηηο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ησλ άιισλ. 
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1
ν
 βήκα: νη καζεηέο, κε ηε ζεηξά, πιεζηάδνπλ ζηνλ θεληξηθφ «ζηφρν» θαη ζεκεηψλνπλ ηε βαζκνινγία ηνπο. 

’ απηή ηελ πεξίπησζε, δε ζπκπιεξψλνπλ πξψηα ην αηνκηθφ θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο  6.3. Αλη’ απηνχ, 

θάζε καζεηήο παίξλεη θφθθηλα θαη πξάζηλα θνκκάηηα ραξηί (ή άζπξα ζεκεησκέλα αλάινγα), θαη 

θαηαρσξεί ηε δηθή ηνπ άπνςε. ηε ζπλέρεηα, κηα νκάδα καζεηψλ ζπιιέγεη, ηα ραξηηά θαη νη  καζεηέο ν 

έλαο κεηά ηνλ άιινλ, ηα παξνπζηάδνπλ. Ή, νη καζεηέο θάλνπλ έλα βήκα εκπξφο, δηαβάδνπλ ηηο δειψζεηο 

θαη, αλ ζέινπλ, ηηο ζρνιηάδνπλ. 

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο θνιιάλε ηα ραξηηά ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα, ζπλδπάδνληαο φζα είλαη παξφκνηα. 

Μπνξνχλ αθφκε λα πξνζζέζνπλ ηίηινπο ή ιέμεηο θιεηδηά, ψζηε λα θάλνπλ ηνλ πίλαθα πην δνκεκέλν. 

Βαζηθόο θαλόλαο θαηά ηε δηαδηθαζία αλαηξνθνδόηεζεο κε δειώζεηο: όρη 

ελδηάκεζα ζρόιηα, όρη ζπδεηήζεηο 

πνηα απφ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο αθνινπζεζεί, ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ έλαλ βαζηθφ θαλφλα: νη 

δειψζεηο δελ ζρνιηάδνληαη ηελ ψξα πνπ αλαξηψληαη ή αλαθνηλψλνληαη. Αλ ζ’ απηή ηε θάζε μεθηλήζεη 

θάπνηα ζπδήηεζε, ζα θαηαλαιψζεη ρξφλν θαη ζα θαηαξγήζεη ηελ αξρή ηεο παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο παξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία θαη παξεκβαίλεη φηαλ νη καζεηέο ζρνιηάδνπλ, γεινχλ ή θάλνπλ 

εηξσληθά ζρφιηα γηα ηηο δειψζεηο άιισλ καζεηψλ. 

3. πδήηεζε γηα ην πώο ζπλερίδνπκε 

Ζ θάζε ηεο αλαηξνθνδφηεζεο δεκηνπξγεί ηε δηθή ηεο αηδέληα, νπφηε δελ έρεη λφεκα λα θάλεη θάπνηνο 

πξνηάζεηο γηα ηε δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. 

Κάπνηνη απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ ηάμε λα δηαβάζεη ηα βαζηθά κελχκαηα είλαη: 

ηφρνο 

– Πνηεο εξσηήζεηο δείρλνπλ πσο ππάξρεη θάπνηα ηάζε ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο; Γηαηί; 

– Πνηεο εξσηήζεηο δείρλνπλ πσο ππάξρεη δηαζπνξά απφ ην έλα άθξν ζην άιιν; Γηαηί; 

Πξνζσπηθή αλαηξνθνδφηεζε: 

– Τπάξρνπλ δειψζεηο πνπ επαλαιακβάλνληαη; 

Ζ ζπδήηεζε κπνξεί λα πεξηζηξαθεί ζε ζεκεία φπσο: 

– Πνηα είλαη ηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο EDC/HRE; Να ζπλερίζνπκε κε ηνλ ηξφπν πνπ 

εξγαζηήθακε σο ηψξα; 

– Πνηεο είλαη νη αδπλακίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο EDC/HRE; Ση ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπκε ή λα βειηηψζνπκε; 

Με πνηνλ ηξφπν; 

(νη παξαθάησ εξσηήζεηο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο επέθηαζε ηνπ θπιιαδίνπ γηα ηνπο καζεηέο  

6.3.) 

– ε ηη ζπλίζηαηαη ε πξνζσπηθή κνπ επζχλε; Πψο κπνξψ λα ζπλεηζθέξσ πξνζσπηθά ζηελ επηηπρία 

καο; 

– Χο καζεηήο, ηη ζα ήζεια λα κάζσ ζηε ζπλέρεηα; Ση κε ελδηαθέξεη ή ζα κε βνεζήζεη πεξηζζφηεξν; 

Οη καζεηέο θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο απνθαζίδνπλ –ίζσο θαη καδί- πνηα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλαηξνθνδφηεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνλ κειινληηθφ ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ. Έλα απφ ηα 

ζπνπδαηφηεξα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπλ νη καζεηέο –θαη ίζσο θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο- είλαη φηη 

ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο γηα λα πεηχρνπλ σο επαγγεικαηίεο ή σο καζεηέο, εμαξηψληαη αληίζηνηρα 

ν έλαο απφ ηνλ άιινλ. 
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Τιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο 6.1 

Δπεμήγεζε ηνπ κνληέινπ ηνπ θύθινπ ηεο πνιηηηθήο – πξνηάζεηο 

γηα ηε κείσζε απηνθηλεηηζηηθώλ δπζηπρεκάησλ 
 

Έλλνηεο θαη βαζηθά εξσηήκαηα εκεηώζεηο 

0. Θέκα 

 

Πνην είλαη ην δήηεκα; 

Σξφπνη κείσζεο ησλ απηνθηλεηηζηηθψλ δπζηπρεκάησλ 

 

1. Πξόβιεκα 

Πνηνο δηακνξθψλεη ηελ αηδέληα; 

Πνην είλαη ην πξφβιεκα; 

πκθσλνχλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ 

πξνβιήκαηνο φινη νη 

πξσηαγσληζηέο; 

 

Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ: πεξηζζφηεξα δπζηπρήκαηα. Νένη νδεγνί 

– άπεηξνη, παξάηνικνη. Άλδξεο θάζε ειηθίαο – πάξα πνιχ 

αιθνφι. 

χλδεζκνο απηνθηλεηηζηψλ: πεξηζζφηεξα απηνθίλεηα ζηνπο 

δξφκνπο - νη θφξνη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ. 

Πεξηβαιινληνιφγνη: αχμεζε εθπνκπψλ CO2, ε εμάληιεζε ησλ 

απνζεκάησλ πεηξειαίνπ απμάλεη ηηο ηηκέο – είλαη ππέξ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζηε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ.  

2. Γηαβνύιεπζε 

Πνηνο εκπιέθεηαη; 

πκθέξνληα θαη αμίεο 

φζσλ έρνπλ πξσηεχνληα 

ξφιν. 

 

 

ινη ζπκθσλνχλ γηα ηε κείσζε ησλ απηνθηλεηηζηηθψλ 

δπζηπρεκάησλ. ηε δηαβνχιεπζε εκπιέθνληαη δηαθνξεηηθά 

ζπκθέξνληα θαη ζηφρνη: 

Ο Τπνπξγφο ζέιεη λα πηέζεη ηνπο αζπλείδεηνπο νδεγνχο. 

Οη απηνθηλεηηζηέο ζέινπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα ηνπο νδεγνχο. 

Οη πεξηβαιινληνιφγνη αλεζπρνχλ γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ 

πιαλήηε. 

3. Απόθαζε 

Πνην είλαη ην απνηέιεζκα; 

Γφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα;  

Δίλαη ε απφθαζε ζπκβηβαζηηθή; 

Ζ θπβέξλεζε απνθαζίδεη δχν κέηξα: 

Βαξχηεξα πξφζηηκα γηα ππέξβαζε νξίνπ ηαρχηεηνο, 

απζηεξφηεξα επίπεδα ζην αιθνηέζη, πεξηζζφηεξε αζηπλφκεπζε 

ηεο θπθινθνξίαο. 

Δζληθέο νδνί ηεζζάξσλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο ζε δηάζηεκα 5 

εηψλ. 

4. Δθαξκνγή 

Πψο εθαξκφδνληαη νη 

απνθάζεηο; 

Πνηνο εκπιέθεηαη;  

Πνηνο είλαη ππεχζπλνο;  

Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ή 

ζπγθξνχζεηο; 

Μεγαιχηεξνο έιεγρνο θπθινθνξίαο, ηδηαίηεξα ηα απνγεχκαηα 

θαη ηα ζαββαηνθχξηαθα. 

ρεδηάδεηαη ε επέθηαζε ηεο εζληθήο νδνχ, πξψηα εξγνηάμηα 

ζηνπο δξφκνπο. 
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5. Απόςεηο 

Πνηα άηνκα, ελδηαθεξφκελνη, 

νκάδεο θ.ιπ. ππνζηεξίδνπλ ή 

αζθνχλ θξηηηθή ζην απνηέιεζκα; 

Πνηεο αμίεο, ηδενινγίεο, 

ζπκθέξνληα έρνπλ; 

Οη απηνθηλεηηζηέο ππνδέρνληαη ζεηηθά ην ζρέδην θαηαζθεπψλ 

θαη ακθηζβεηνχλ ηνπο ειέγρνπο (πεξηζζφηεξα πξφζηηκα – 

πεξηζζφηεξε ρξεκαηνδφηεζε;) 

Οη πεξηβαιινληνιφγνη απνγνεηεχνληαη. Πνξείεο ζηελ 

πξσηεχνπζα. πδεηήζεηο γηα ηελ ίδξπζε πξάζηλνπ θφκκαηνο. 

 

6. Αληηδξάζεηο 

Πψο αληηδξνχλ; (αηνκηθά, 

ζπιινγηθά) 

Με πνηα κέζα αζθνχλ εμνπζία 

θαη πίεζε; 

 

Οη πεξηβαιινληνιφγνη νξγαλψλνπλ πνξείεο ζηελ 

πξσηεχνπζα. Μειεηνχλ ηελ ίδξπζε πξάζηλνπ θφκκαηνο. 

Οη νδεγνί θνξηεγψλ παξαπνλνχληαη γηα θαζπζηεξήζεηο ζηηο 

θεληξηθέο αξηεξίεο. 

Ο Τπνπξγφο δειψλεη: πηψζε 15% ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα 

ηα δπζηπρήκαηα κέζα ζε έλαλ ρξφλν. Τπνζηεξίδεη πσο ε 

επηηπρία απνδεηθλχεη ηελ νξζφηεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ. 

7. Νέν πξόβιεκα 

ή Λήμε ηεο πνιηηηθήο 

Μηα λέα δηακάρε αξρίδεη γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο 

αηδέληαο; 

Πξφθεηηαη γηα ην ίδην πξφβιεκα ή 

γηα λέν πνπ ζπδεηείηαη; 

Ή ε απφθαζε νδήγεζε ζε ιχζε 

πνπ βάδεη ηέινο ζηε δηαδηθαζία; 

 

 

Τπνπξγφο: δελ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ ρεηξηζκφο ηνπ 

δεηήκαηνο. Παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο θαη ζπδήηεζε ζε 12 

κήλεο 

Πεξηβαιινληνιφγνη: πξνεηδνπνηνχλ γηα ηελ αχμεζε ηεο 

εθπνκπήο CO2. 

Παξάπνλα απφ παξαγσγνχο κπχξαο: νη πσιήζεηο έπεζαλ 

θαηά 10% κε θίλδπλν απψιεηαο ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Οη βηνκεραλίεο απαηηνχλ ηελ επηηάρπλζε ηνπ ζρεδίνπ 

νδνπνηίαο. 

... 
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Τιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο 6.2 

Βαζηθέο δειώζεηο γηα ην κνληέιν ηνπ θύθινπ ηεο πνιηηηθήο 

1. Ζ πνιηηηθή έρεη δχν φςεηο: ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηνλ αγψλα γηα εμνπζία. Ο θχθινο ηεο 

πνιηηηθήο, σο κνληέιν, εζηηάδεη ζηελ πξψηε πηπρή -  ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Δκπεξηέρεηαη θαη 

ε πηπρή ηεο εμνπζίαο, θαζφζνλ ε δηακφξθσζε ηεο αηδέληαο εμαξηάηαη απφ ηελ πίεζε πνπ κπνξεί 

λα αζθήζεη ν ελδηαθεξφκελνο. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ κνληέινπ είλαη λα πεξηγξάςεη ηελ πξαθηηθή 

πιεπξά ηεο πνιηηηθήο – φπσο ιέεη ν o Max Weber, «λα δηαλνίμεη νπέο ζε ρνληξέο ζαλίδεο αξγά θαη 

δπλαηά, κε πάζνο θαη δηθαηνθξηζία». Απηφ ζεκαίλεη πσο ελψ ε πξνπαγάλδα  πνπ ζα γίλεη γηα ηελ 

άγξα ςεθνθφξσλ –πνπ εκπεξηέρεη πξνζσπηθή θξηηηθή ζε πνιηηηθνχο αληηπάινπο, ιατθηζκφ θαη 

ζθαλδαινινγία- κπνξεί λα ζνιψζεη ην ηνπίν. Φηιηξάξεηαη, φκσο, κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ. 

2. Σν κνληέιν πξνζθέξεη κηα ελδηαθέξνπζα νπηηθή ζηελ έλλνηα ηνπ θνηλνχ θαινχ. ε κηα δεκνθξαηία, 

θαλείο απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο δε γλσξίδεη ηη είλαη θαιφ γηα φινπο –απηή είλαη ε κεγάιε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηε δεκνθξαηία θαη ηε δηθηαηνξία. Αληίζεηα, πξέπεη λα ην βξνχκε φινη καδί, λα 

δηαπξαγκαηεπηνχκε, λα παδαξέςνπκε, λα δηαθσλήζνπκε θαη ηειηθά λα ζπκβηβαζηνχκε. Αλ 

θάλνπκε ιάζνο ή αλ ε ιχζε είλαη άδηθε, ζα ην κάζνπκε ζχληνκα θαη πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε 

πάιη. ε κία αλνηθηή θνηλσλία, είλαη απαξαίηεην λα έρνπκε ξεαιηζηηθή θαη θνλζηξνπθηηβηζηηθή 

πξνζέγγηζε ζην δήηεκα ηνπ θνηλνχ θαινχ. 

3. ρεδηαζκνί, φπσο ν θχθινο ηεο πνιηηηθήο, είλαη κνληέια. Γείρλνπλ μεθάζαξα θάπνηεο πηπρέο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά ην επηηπγράλνπλ κφλν αλ απνθιείζνπλ θάπνηεο άιιεο πηπρέο. Σν κνληέιν 

ηνπ θχθινπ ηεο πνιηηηθήο ρξεζηκεχεη σο ράξηεο πνπ απαληάεη ζην εξψηεκα: ζε πνην ζηάδην, 

κπνξνχκε, σο πνιίηεο, λα παξέκβνπκε θαη λα γίλνπκε αθνπζηνί; Αλ δελ είκαζηε κέιε ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ ή ηεο θπβέξλεζεο, δελ ζα ιάβνπκε κέξνο ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε πνπ ζα 

θαηαιήμεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ – απηή είλαη ε εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη 

άιιεο θάζεηο ραξηνγξαθνχλ ηελ εζσηεξηθή πιεπξά, ηα ζεκεία φπνπ κπνξνχκε λα 

ελεξγνπνηεζνχκε. Μπνξεί λα ζρνιηάδνπκε κηα απφθαζε, λα είκαζηε ππέξ ή ελαληίνλ ηεο, κπνξεί 

λα ιακβάλνπκε κέξνο ζε δεκφζηεο ζπδεηήζεηο γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο αηδέληαο. Σα πνιηηηθά 

πξνβιήκαηα δελ είλαη απζχπαξθηα, αιιά ρξεηάδεηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα γίλεη απνδεθηφ φηη 

είλαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα.  (βι. ην ζέκα ηνπ καζήκαηνο 4). 



 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 7 

ΗΟΣΖΣΑ 

Γηα ην ιύθεην 
 

Δίλαη δίθαηνο ν λόκνο ηεο πιεηνλόηεηαο; 

Πώο κπνξνύκε λα δηεπζεηήζνπκε 

ην δήηεκα ηεο πιεηνλόηεηαο/κεηνλόηεηαο 

ζηε δεκνθξαηία; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Πάληα θπβεξλάεη ε πιεηνλόηεηα. Δληάμεη;  

Παξάδεηγκα κε κηα ηζηνξία 

7.2 Πώο εμηζνξξνπνύκε ηα ζπκθέξνληα ηεο πιεηνλόηεηαο θαη ηεο 

κεηνλόηεηαο;  

Γεκηνπξγία θαηαζηαηηθνύ γηα κηα κηθξν-θνηλσλία 

7.3 ρέδην θαηαζηαηηθνύ  

ύγθξηζε ηδεώλ ζεζκηθνύ ζρεδηαζκνύ σο ιύζε γηα ην δήηεκα ηεο 

πιεηνλόηεηαο/κεηνλόηεηαο 

7.4 Ση ζεκαίλεη θαιόο ηξόπνο δηαθπβέξλεζεο κηαο δεκνθξαηηθήο 

θνηλόηεηαο; 

Ση είλαη δίθαην θαη ηη ιεηηνπξγηθό; 

Πξνέθηαζε: έξεπλα 

Ση ζπκβαίλεη ζηε ρώξα ζαο κε ην δήηεκα ηεο πιεηνλόηεηαο/κεηνλόηεηαο θαη πώο 

θαλνλίδεηαη; 
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Δλόηεηα 7 

Ηζόηεηα 

Δίλαη δίθαηνο ν λόκνο ηεο πιεηνλόηεηαο; 
 

Δηζαγσγή γηα εθπαηδεπηηθνύο 

ηε δεκνθξαηία, ε πιεηνλφηεηα απνθαζίδεη θαη ε κεηνλφηεηα πξέπεη λα απνδερηεί ηηο απνθάζεηο ηεο. 

Δπεηδή, ζηα δεκνθξαηηθά ζπζηήκαηα, νη απνθάζεηο είλαη πξνζσξηλέο θαη αλνηθηέο γηα αλαζεψξεζε, ε 

κεηνλφηεηα απνδέρεηαη φηη κεηνςήθεζε. Ση ζπκβαίλεη, φκσο, αλ ε κεηνλφηεηα γίλεη «επίκνλε 

κεηνλφηεηα»; Αλ κεηνςεθεί ζπλερψο; Οη θξηηηθνί νλνκάδνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε «ηπξαλλία ηεο 

πιεηνλφηεηαο». 

Σν πξφβιεκα απηφ είλαη βαζηθφ ζηε δεκνθξαηία, γη’ απηφ ηνπ αθηεξψλεηαη νιφθιεξε ε ελφηεηα. 

Απαηηεί ιχζε, δηφηη αλ θάπνηεο νκάδεο ηεο θνηλσλίαο έρνπλ ηελ εληχπσζε πσο ηα ζπκθέξνληά ηνπο 

αγλννχληαη ζπζηεκαηηθά, ε θνηλσληθή ζπλνρή ηίζεηαη ζε θίλδπλν. 

Οη καζεηέο αλαιχνπλ κηα ηζηνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα αζιεηηθφ ζσκαηείν φπνπ δχν νκάδεο, κηα 

κεγάιε θαη κηα κηθξή, δηαθσλνχλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ρξήκαηα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. Αλ θαη απηφ ην πξφβιεκα είλαη ιηγφηεξν ζχλζεην απ’ φηη ζηελ πξαγκαηηθή 

θνηλσλία, ην βαζηθφ δήηεκα είλαη ην ίδην. Οη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ιχζε, ζρεδηάδνληαο έλα 

θαηαζηαηηθφ. Πξνηείλνληαη δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο, φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο 

ζπληάγκαηνο – γηα παξάδεηγκα, αλ δνζνχλ δηθαηψκαηα απηνλνκίαο ζηηο κεηνλφηεηεο (νκνζπνλδηαθφ 

ζχζηεκα ή ζχζηεκα θαληνληψλ) θαη αλ ζεζπηζηνχλ πξφηππα αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο, ε άζθεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πεξηνξίδεη ηελ έθηαζε ησλ απνθάζεσλ ηεο 

πιεηνλφηεηαο. Παξ’ φια απηά, θαλέλα ζχλνιν θαλφλσλ δε κπνξεί λα δηαζθαιίζεη φηη νη κεηνλφηεηεο 

αληηκεησπίδνληαη δίθαηα θαη φηη ηεξείηαη ε πιεηνςεθία. Οη δεκνθξαηίεο εμαξηψληαη απφ κηα θνπιηνχξα 

ππεπζπλφηεηαο θαη αιιεινζεβαζκνχ, δειαδή, απφ ηνλ ηξφπν πνπ ρεηξίδνληαη νη πνιίηεο ν έλαο ηνλ 

άιινλ κε ηε δηθή ηνπο ειεχζεξε βνχιεζε. 

Οπφηε, ηα εξγαιεία πνπ ζα έρνπλ αλαπηχμεη νη καζεηέο ηνχο πξνζθέξνπλ ηε δεμηφηεηα λα θαηαλννχλ 

θαιχηεξα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηαη ην δήηεκα ηεο πιεηνςεθίαο/κεηνςεθίαο ζηε ρψξα 

ηνπο. Ζ θαηαιεθηηθή εξγαζία πξνηείλεηαη σο επέθηαζε θαη εθαξκνγή.    
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Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ: ζύλδεζε κε άιιεο ελόηεηεο απηνύ ηνπ ηόκνπ 

Ση δείρλεη απηόο ν πίλαθαο 

Ο ηίηινο απηνχ ηνπ ηφκνπ, Σπκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία, εζηηάδεη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε ζηε 

δεκνθξαηία. Ο πίλαθαο πνπ έπεηαη παξνπζηάδεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζνπκε ηηο ελφηεηέο ηνπ. ηε 

ζθηαζκέλε ζεηξά, θαίλνληαη νη ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ Δλφηεηα 7. ηε ζηήιε κε έληνλν 

πεξηζψξην θαίλνληαη νη ηθαλφηεηεο ηεο πνιηηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ θαη δξάζεο, δηφηη ζπλδένληαη ζηελά 

κε ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία. Οη άιιεο ζεηξέο ππνδεηθλχνπλ ζπλδέζεηο κε άιιεο ελφηεηεο απηνχ ηνπ 

ηφκνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηθαλφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ ελφηεηα 7. 

Πώο ρξεζηκνπνηείηαη ν πίλαθαο 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ πίλαθα σο εξγαιείν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο 

καζήκαηνο ζηελ EDC/HRE κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

– Βνεζά εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ιίγεο ψξεο γηα EDC/HRE: θάπνηνο κπνξεί λα επηιέμεη κφλν απηή ηελ 

ελφηεηα θαη λα παξαιείςεη ηηο άιιεο, δηφηη θάπνηεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο αλαπηχζζνληαη, ζε θάπνηνλ 

βαζκφ, ζε απηή ηελ ελφηεηα (φπσο γηα παξάδεηγκα,  αλάιεςε επζχλεο, αλάιπζε πξνβιήκαηνο, 

δεμηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο). 

– Ο πίλαθαο βνεζά ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλδένπλ ηα ζέκαηα ησλ ελνηήησλ, ψζηε λα αζθνχλ ηνπο 

καζεηέο ηνπο επαλεηιεκκέλα ζε βαζηθέο δεμηφηεηεο, κέζα απφ δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη κε πνηθίινπο 

ζπλδπαζκνχο.  

 

Δλόηεηεο Γηαζηάζεηο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ 

ηάζεηο θαη 

αμίεο 

Πνιηηηθή 

αλάιπζε θαη 

θξηηηθή ηθαλόηεηα 

 

Μέζνδνη θαη 

δεμηόηεηεο 

 

 

Δθαξκνγή 

πνιηηηθώλ 

απνθάζεσλ θαη 

δξάζεσλ 

7 Ηζόηεηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν βαζηθφ δήηεκα 

ηεο ηζνξξφπεζεο 

ησλ δηθαησκάησλ 

ηεο πιεηνλφηεηαο 

θαη ηεο 

κεηνλφηεηαο ζηε 

δεκνθξαηία. 

 

Σα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα 

πξαζηαηεχνπλ 

κεηνλφηεηεο θαη 

άηνκα. 

 

Οη νκνζπνλδηαθνί 

ζεζκνί θαη ηα 

θαληφληα 

πξνζηαηεχνπλ ηα 

δηθαηψκαηα ησλ 

κεηνλνηήησλ. 

Αλάιπζε θαη ιχζε 

πνιηηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παξνπζίαζε θαη 

ππνζηήξεμε ηδεψλ 

θαη ιχζεσλ. 

 

Λήςε απφθαζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακνηβαία 

αλαγλψξηζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Τπεπζπλφηεηα  

 
   

Ακνηβαία 

αλαγλψξηζε. 
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1 Σαπηφηεηα  

 

 

 

 

 

 

Δπηινγή θαη 

νξηζκφο 

πξνηεξαηνηήησλ. 

 

4 χγθξνπζε  

 

χγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ.  

 

 

 

 
 

 

5 Καλφλεο θαη 

λφκνο  

 

 

 

 

ηε δεκνθξαηία, ην 

ζεζκηθφ πιαίζην 

εληζρχεη ηελ 

εηξεληθή επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ. 

 

 

ρεδηαζκφο 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

κε ζθνπφ ηελ 

επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ ζηελ 

θνηλσλία.  

Απνδνρή ηεο 

επίιπζεο 

ζπγθξνχζεσλ κε 

εηξεληθφ ηξφπν. 

 

 

3 Δηεξφηεηα θαη 

πινπξαιηζκφο  

 

 

 

 

Ζ πινπξαιηζηηθή 

θνηλσλία 

απνηειείηαη απφ 

κεηνλφηεηεο κε 

δηαθνξεηηθά 

ζπκθέξνληα.  

 

 

 

 

 

 

Γηαπξαγκάηεπζε.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ 7: Ηζόηεηα - είλαη δίθαηνο ν θαλόλαο ηεο πιεηνλόηεηαο; 

Πώο δηαρεηξηδόκαζηε ην δήηεκα ηεο πιεηνλόηεηαο/κεηνλόηεηαο ζηε 

δεκνθξαηία; 

 

Θέκα ηνπ 

καζήκαηνο 

Άζθεζε δεμηόηεηαο/ 

καζεζηαθόο ζηόρνο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

γηα ηνπο καζεηέο 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

Μέζνδνο 

 

Μάζεκα 1 

 

Ζ πιεηνλφηεηα 

θπβεξλάεη  

πάληνηε– 

εληάμεη; 

 

Αλάιπζε πξνβιήκαηνο. 

 

Σν πξφβιεκα ηεο 

«επίκνλεο 

πιεηνλφηεηαο». 

 

 

Οη καζεηέο 

πξνζδηνξίδνπλ ην 

πξφβιεκα ηεο 

«επίκνλεο 

πιεηνλφηεηαο» θαη 

πξνηείλνπλ 

ιχζεηο. 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 7.1, 

(παξάδεηγκα κε κηα 

ηζηνξία), ραξηί 

ζεκηλαξίνπ θαη 

καξθαδφξνη.  

 

Αηνκηθή 

εξγαζία, 

εξγαζία ζε 

νκάδεο, 

νινκέιεηα, 

ζπδήηεζε. 

 

Μάζεκα 2  

 

Πψο 

εμηζνξξνπνχκε 

ηα ζπκθέξνληα 

ηεο 

πιεηνλφηεηαο 

θαη ηεο 

κεηνλφηεηαο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δξγαζία ζε νκάδεο, 

δηαρείξηζε ρξφλνπ, 

ιχζε πξνβιήκαηνο. 

 

Οη θαλφλεο, νη λφκνη θαη 

ηα ζπληάγκαηα είλαη 

εξγαιεία επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη 

ζρεηίδνληαη κε πεγέο 

ζπγθξνχζεσλ ζηελ 

θνηλσλία.  Απηή είλαη ε 

δηθαηνινγία ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηεο 

εμνπζίαο. κσο, κπνξεί 

θαη  λα εμππεξεηνχλ 

ζπγθεθξηκέλα 

ζπκθέξνληα. 

Οη καζεηέο 

ζρεδηάδνπλ έλα 

θαηαζηαηηθφ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην 

δήηεκα ηεο 

πιεηνλφηεηαο/ 

κεηνλφηεηαο ζε 

κηα κηθξν-

θνηλσλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 7.1 – 7.3. 

 

Υαξηί παξνπζίαζεο 

θαη καξθαδφξνη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δξγαζία ζε 

νκάδεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 3 

 

ρέδην 

θαηαζηαηηθψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χληνκεο παξνπζηάζεηο 

πνπ ζπγθξίλνπλ θαη 

θξίλνπλ ηδέεο θαη 

επηρεηξήκαηα. 

 

Ο ζεζκηθφο ζρεδηαζκφο 

πεξηιακβάλεη θξηηήξηα 

φπσο ε δπλαηφηεηα 

πινπνίεζεο, ε ηζφηεηα 

θαη ε ζηαζεξφηεηα. 

 

 

 

Οη καζεηέο 

εμεξεπλνχλ 

θξηηήξηα 

ζεζκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

Παξνπζηάδνπλ θαη 

ζπγθξίλνπλ ηηο 

ηδέεο ηνπο. 

 

 

 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 7.4. 

 

Τπφδεηγκα γηα ηηο 

παξνπζηάζεηο ησλ 

καζεηψλ (γηα 

πίλαθα ή πίλαθα 

ζεκηλαξίνπ). 

 

Υαξηί ζεκηλαξίνπ. 

Φχιια Α4. 

Μαξθαδφξνη. 

Κφιια ή ζεινηετπ. 

Παξνπζηάζεηο 

νκάδσλ, 

ζπδήηεζε ζηελ 

νινκέιεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 4 

 

Πνηνο είλαη 

έλαο θαιφο 

ηξφπνο 

δηαθπβέξλεζεο 

κηαο 

δεκνθξαηηθήο 

θνηλφηεηαο; 

Κξίζε: θξηηήξηα 

εμηζνξξφπεζεο. 

 

Γηαιεθηηθή αλάκεζα ζηε 

δεκνθξαηία, ηε 

δηθαηνζχλε θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα. 

 

 

Οη καζεηέο 

θξίλνπλ θαη 

ζρεδηάδνπλ 

θαηαζηαηηθά θαη 

εμεγνχλ ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία 

ηνπο. 

 

 

Πίλαθαο ηνίρνπ ή 

ζεκηλαξίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

Παξνπζηάζεηο, 

ζπδήηεζε. 
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Δπέθηαζε: 

 

Έξεπλα: ην 

δήηεκα ηεο 

πιεηνλφηεηαο 

θαη ησλ 

κεηνλνηήησλ 

ζηε ρψξα 

καο. 

 

Δξγαζία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δξεπλεηηθή 

εξγαζία: 

 

1. Παξαδείγκαηα 

κεηνλνηήησλ πνπ 

θαηαπηέδνληαη. 

 

2. Πξνζηαζία 

κεηνλνηήησλ ζην 

ζχληαγκά καο. 

χληαγκα, 

πξφζζεην πιηθφ 

(εθηππσηήο, κέζα 

επηθνηλσλίαο, 

ζηαηηζηηθέο, 

δηαδίθηπν). 

 

 

 

 

Αηνκηθή 

εξγαζία, 

εξγαζία ζε 

νκάδεο, 

παξνπζίαζε 

εξγαζηψλ. 
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Μάζεκα 1 

Ζ πιεηνςεθία θπβεξλάεη πάληνηε; 
Παξάδεηγκα γηα κηα ηζηνξία 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ Αλάιπζε πξνβιήκαηνο. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

 

 

 

Σν πξφβιεκα ηεο «επίκνλεο πιεηνλφηεηαο»: ζε έλα δεκνθξαηηθφ 

ζχζηεκα απνθαζίδεη ε πιεηνςεθία. Ζ κεηνλφηεηα αλακέλεηαη φηη 

ζα δερζεί απηή ηελ αξρή θαη ηηο απνθάζεηο ηεο ςήθνπ ηεο 

πιεηνλφηεηαο. Ση ζπκβαίλεη, φκσο, φηαλ κνλίκσο κηα κεηνλφηεηα 

κεηνςεθεί; 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο «επίκνλεο 

πιεηνλφηεηαο» θαη πξνηείλνπλ ιχζεηο. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 7.1: παξάδεηγκα κε κηα ηζηνξία (έλα 

αληίγξαθν αλά καζεηή), καξθαδφξνη, ραξηί παξνπζίαζεο. 

Μέζνδνο Αηνκηθή εξγαζία, εξγαζία ζε νκάδεο, ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

1. Δηζαγσγή: αλαθνξά ζην πξφβιεκα. (15 ιεπηά) 

2. Πξνζδηνξηζκφο εξγαζηψλ. (20 ιεπηά) 

3. Δξγαζία ζε νκάδεο. (10 ιεπηά) 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Σν κάζεκα βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ ην δήηεκα ηεο πιεηνλφηεηαο/κεηνλφηεηαο. ηε 

θαληαζηηθή ηζηνξία, ην πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη κε ηνλ απινχζηεξν δπλαηφ ηξφπν. Έλα αζιεηηθφ 

ζσκαηείν παίξλεη ηε ζέζε κηαο κηθξν-θνηλσλίαο πνπ απνηειείηαη απφ δχν νκάδεο, κηα κεγάιε θαη κηα 

κηθξή. Ζ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο – δειαδή ν ηξφπνο εμηζνξξφπεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηεο 

πιεηνλφηεηαο θαη ηεο κεηνλφηεηαο – πξνζνκνηάδεη ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ πνιηηηθή θνηλφηεηα. 
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

1. Δηζαγσγή: ζέηνληαο ην πξόβιεκα 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί φηη ην κάζεκα ζα μεθηλήζεη κε κηα ηζηνξία. Μνηξάδεη ην θπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 7.1. Έλαο καζεηήο δηαβάδεη δπλαηά ηελ ηζηνξία. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεη έηζη, γηαηί νη καζεηέο 

έξρνληαη πην θνληά απφ ην λα δηαβάζνπλ ηελ ηζηνξία κφλνη ηνπο, ζησπειά. 

Ο\ε εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ην εξψηεκα: 

«Πνην είλαη ην πξφβιεκα;» 

Εεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ ην εξψηεκα γηα κεξηθά ιεπηά θαη λα γξάςνπλ ηελ απάληεζε. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν, δίλεη ζηνπο καζεηέο πνπ ην ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα ζθεθηνχλ ή ζηνπο εζσζηξεθείο 

καζεηέο ηελ επθαηξία λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπδήηεζε. 

Με ηε ζεηξά, ζηελ νινκέιεηα, νη καζεηέο δίλνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο κε βάζε ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο αθνχεη θαη πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο λα επεμεγήζνπλ κε αθξίβεηα ηηο ηδέεο ηνπο (ελεξγεηηθή 

αθξφαζε). Μεηά απφ πεξίπνπ 10 ιεπηά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα ηηο πην βαζηθέο απφ 

ηηο ηδέεο πνπ αθνχζηεθαλ. Δίλαη αλακελφκελν, νη καζεηέο λα αλαθεξζνχλ ζηε βαζηθή αξρή ηεο 

δεκνθξαηίαο, πνπ θαίλεηαη πσο ιεηηνπξγεί γηα ράξε ηεο κεγαιχηεξεο νκάδαο, ελψ γηα ηε κηθξή νκάδα, 

είλαη πηζαλφλ λα γίλεη αλαθνξά ζηελ αξρή ηεο κε-δηάθξηζεο (ηζφηεηα). Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζπλδέεη ηηο ηδέεο 

ησλ καζεηψλ κε απηέο ηηο θαηεγνξίεο ψζηε λα δνκήζεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπδήηεζε.  

 

Μηα κηθξή θνηλσλία: ην αζιεηηθό ζσκαηείν 

Σν πξόβιεκα Πξνηεηλόκελεο ιύζεηο 

Παξαβίαζε ησλ ίζσλ δηθαησκάησλ 

Αίζζεζε δηαθξίζεσλ (παξαβίαζε ησλ ίζσλ 

δηθαησκάησλ) 

Νηθεηέο θαη εηηεκέλνη πάληνηε νη ίδηνη («επίκνλε 

πιεηνλφηεηα») 

Πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηά θαη ηα ζπκθέξνληα 

ηεο κεηνλφηεηαο (ζπκβηβαζκφο) 

Οη παίθηεο ηνπ ζθάθη εγθαηαιείπνπλ ην ζσκαηείν 

(ζελάξην απνηπρίαο) 

 

Ζ δεκνθξαηία ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε 

Ζ πιεηνλφηεηα απνθαζίδεη – νη ρακέλνη δηαθσλνχλ 

Αιιαγή ηνπ νξηζκνχ ηεο πιεηνλφηεηαο 

 

 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ πσο απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπγθξνχζεηο απαηηνχλ θάπνην είδνο 

δηαθαλνληζκνχ. Ζ έμνδνο ησλ παηθηψλ ηνπ ζθάθη είλαη δπλαηφλ λα βιάςεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζπλφινπ. 

Γηα παξάδεηγκα, θάζε ζσκαηείν ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί πεξηζζφηεξα έμνδα. Οπφηε, αμίδεη ηνλ θφπν λα 

βξεζεί ιχζε πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο, αιιά θαη ηεο ηζφηεηαο. 

2. Πξνζδηνξηζκόο εξγαζηώλ  

α. Σν πξόβιεκα 

Οη καζεηέο ζα έρνπλ αληηιεθζεί, ήδε, πσο ε ηζηνξία παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληάκε ζηελ 

θνηλσλία θαη πσο ην δήηεκα ηεο πιεηνλφηεηαο/κεηνλφηεηαο έρεη πνιηηηθή δηάζηαζε. Μειεηψληαο έλα 

παξάδεηγκα, αληί γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην πξφβιεκα γίλεηαη πην μεθάζαξν θαη νη εξγαζίεο επθνιφηεξεο. 

Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ παξαδείγκαηνο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ή λα ζπγθξηζνχλ κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ππνγξακκίδεη ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ ηζηνξία θαη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα,  εμεγψληαο ηνλ ζθνπφ απηήο ηεο εξγαζίαο. 



πκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία 

190 

Πξέπεη λα ηεξεζνχλ δχν αξρέο: δηθαηνζύλε θαη δεκνθξαηία. 

Αθελφο κελ, πξέπεη λα ιπζεί κε δηθαηνζχλε ην δήηεκα ησλ αλαγθψλ ηεο πιεηνλφηεηαο/κεηνλφηεηαο – ε 

κεηνλφηεηα δελ ζα απνδερζεί λα εμνπζηάδεηαη κνλίκσο θαη λα βιέπεη λα ζπκθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

λα αγλννχληαη. Αθεηέξνπ, δεκνθξαηία ζεκαίλεη πσο ε πιεηνλφηεηα δίθαηα επηκέλεη λα έρεη ην δηθαίσκα 

απφθαζεο ζηα ρέξηα ηεο. Άξα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ έλα θαηαζηαηηθφ πνπ λα ζπλδέεη 

απηέο ηηο δχν αξρέο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δηαλέκεη ηα θπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο 7.2 θαη 7.3, θαη δίλεη ηνπο ρξφλν λα δηαβάζνπλ 

ην θπιιάδην 7.2 ζησπειά. ε έλα ζχληνκν γχξν ζηελ νινκέιεηα, νη καζεηέο ζπλδένπλ ηηο βαζηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 7.2 κε ηηο ηδέεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί 

ζηνλ πίλαθα. 

β. Ζ αλακελόκελε ιύζε 

Οη καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηη πξέπεη λα παξαδψζνπλ. ε κηθξέο νκάδεο, ζα επεμεξγαζηνχλ έλα 

ζρέδην θαηαζηαηηθνχ πνπ λα πεξηέρεη θαλφλεο, θαη λα δίλεη ιχζεηο ζην ζελάξην κηαο «επίκνλεο 

πιεηνλφηεηαο» πνπ κνλίκσο πιεηνςεθεί. Μπνξνχλ λα πξνηείλνπλ θαλφλεο ιήςεο απνθάζεσλ ή αθφκε 

θαη θαλφλεο θαηαλνκήο πφξσλ. Οη καζεηέο δελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλνχλ πσο ην αζιεηηθφ ζσκαηείν είλαη 

κία κηθξν-θνηλσλία θαη πσο ην θαηαζηαηηθφ ηνπο πξνζνκνηάδεη ην ζχληαγκα ηνπ θξάηνπο. Δθπαηδεπηηθφο 

θαη καζεηέο αλαθέξνληαη ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 7.3, φπνπ, αλ είλαη απαξαίηεην, δηεπθξηλίδνληαη 

θάπνηα εξσηήκαηα.  

γ. Ζ δηαδηθαζία 

Σέινο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ηηο ηερληθέο πιεπξέο ηεο εξγαζίαο. Οη καζεηέο θηηάρλνπλ νκάδεο. Οη 

δηαρεηξηζηέο πιηθνχ εμαζθαιίδνπλ καξθαδφξνπο θαη ραξηί, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη νδεγίεο ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο ρξφλνπ, ψζηε λα θξνληίζνπλ λα είλαη έηνηκεο νη νκάδεο σο ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ 

καζήκαηνο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη αληηγξάςεη ηε ιίζηα ησλ βαζηθψλ εξσηεκάησλ ηνπ θπιιαδίνπ γηα ηνπο καζεηέο 7.3 

ζε έλα κεγάιν ραξηί (βι. παξαθάησ Μάζεκα 3). Δμεγεί φηη απηά ηα βαζηθά εξσηήκαηα ζα ιεηηνπξγήζνπλ 

σο ιίζηα ειέγρνπ βάζεη ηεο νπνίαο ζα θξίλνπλ θαη ζα ζπγθξίλνπλ ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ. 

3. Δξγαζία ζε νκάδεο 

Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ 4 έσο 6 κειψλ. Υξεζηκνπνηνχλ ηνλ ρξφλν πνπ απέκεηλε απφ ην 

πξψην κάζεκα θαη ζπλερίδνπλ ζην δεχηεξν κάζεκα. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ νκάδσλ λα ηνλ ζπλαληήζνπλ ζην ηέινο 

ηνπ καζήκαηνο θαη λα ηνλ ελεκεξψζνπλ γηα ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ηεο νκάδαο ηνπο. 
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Μάζεκα 2 

Πώο κπνξνύκε λα εμηζνξξνπήζνπκε ηα ζπκθέξνληα ηεο 

πιεηνλόηεηαο θαη ηεο κεηνλόηεηαο; 
Πξνζρέδην θαηαζηαηηθνύ γηα κηα κηθξν-θνηλσλία 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

 

Δξγαζία ζε νκάδεο, δηαρείξηζε ρξφλνπ. 

 

Λχζε ελφο πξνβιήκαηνο. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

 

 

 

Οη θαλφλεο, νη λφκνη θαη ηα ζπληάγκαηα είλαη εξγαιεία επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη αληηκεησπίδνπλ πεγέο ζπγθξνχζεσλ ζηελ 

θνηλσλία.  Απηή είλαη ε δηθαηνινγία ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο 

εμνπζίαο. κσο, κπνξεί λα εμππεξεηνχλ ζπγθεθξηκέλα 

ζπκθέξνληα. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο ζρεδηάδνπλ έλα θαηαζηαηηθφ πνπ λα αληηκεησπίδεη ην 

δήηεκα ηεο πιεηνλφηεηαο/κεηνλφηεηαο ζε κηα κηθξν-θνηλσλία. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

Υαξηί ζεκηλαξίνπ θαη καξθαδφξνη. 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 7.1 – 7.3. 

Μέζνδνο Δξγαζία ζε νκάδεο. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

(40 ιεπηά) 
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Οη καζεηέο ζπλερίδνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζε νκάδεο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο παξαηεξεί θαζψο εξγάδνληαη, ζεκεηψλνληαο ηηο κεζφδνπο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θαιά θη εθείλεο ζηηο νπνίεο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε εμάζθεζε θαη βνήζεηα. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζέζεη εξσηήζεηο θαη λα δψζεη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηνπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο 

ησλ καζεηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο ηειηθήο ζπδήηεζεο (κάζεκα 4). Οη νκάδεο ζα πξέπεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν λα εξγαζηνχλ κφλεο ηνπο, θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζίγνπξα δελ ζα πξέπεη λα παξεκβαίλεη 

φηαλ νη καζεηέο «θάλνπλ ιάζε». Θα κάζνπλ πεξηζζφηεξα αλ ηνπο δνζεί ε ειεπζεξία θαη ε επζχλε λα 

αλαθαιχςνπλ κφλνη ηνπο ηα ιάζε ηνπο, θαη αλ είλαη απαξαίηεην, ε ίδηα ε ηάμε ζα δηνξζψζεη ηα 

πεξηζζφηεξα ιάζε ζηε δηάξθεηα ηεο νινκέιεηαο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα απνθχγεη ηηο παξεκβάζεηο θαη φηαλ κηα νκάδα πξνηείλεη «πνιηηηθά κε 

νξζέο» ιχζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα λα αλαζέζεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε έλα κφλν πξφζσπν 

(“δηθηαηνξηθή ιχζε”). Αθφκε θαη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε, πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ελδηαθέξνληα 

ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε. Αξθεηά ζπρλά νη καζεηέο ζα πξνθαιέζνπλ κε επηζθαιείο θαη κε απνδεθηνχο 

ζπιινγηζκνχο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αμηνινγεί ηα επηηεχγκαηα ησλ καζεηψλ ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη 

εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο.  
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Μάζεκα 3 

ρέδην θαηαζηαηηθνύ 
ύγθξηζε απόςεσλ ζεζκηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ηε ιύζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

πιεηνλόηεηαο/κεηνλόηεηαο 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

χληνκεο παξνπζηάζεηο κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζε θαη θξηηηθή 

απφςεσλ θαη επηρεηξεκάησλ. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

Ο ζεζκηθφο ζρεδηαζκφο ζπκπεξηιακβάλεη θξηηήξηα, φπσο ε 

δπλαηφηεηα πινπνίεζεο, ε δηθαηνζχλε θαη ε ζηαζεξφηεηα. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο εμεξεπλνχλ θξηηήξηα ζεζκηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Παξνπζηάδνπλ θαη ζπγθξίλνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 7.4. 

 

Φφξκα γηα ηηο παξνπζηάζεηο ησλ καζεηψλ (πίλαθαο ή ραξηί 

ζεκηλαξίνπ). 

 

Πέληε θχιια Α4, καξθαδφξνη γηα θάζε νκάδα, ζεινηετπ. 

Μέζνδνο Παξνπζηάζεηο απφ ηηο νκάδεο, ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

1.  Παξνπζηάζεηο: ζρέδην θαηαζηαηηθνχ γηα ην αζιεηηθφ ζσκαηείν. 

(30 ιεπηά) 

2. χγθξηζε ησλ ζρεδίσλ θαηαζηαηηθνχ. (10 ιεπηά) 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Γίλεηαη αξθεηφο ρξφλνο ζηνπο καζεηέο ψζηε λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο (ζπκκεηνρή) κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη είλαη έηνηκεο νη παξνπζηάζεηο ηνπο θαη νη νκηιεηέο ηεξνχλ ηνλ ρξφλν πνπ ηνπο έρεη 

δνζεί (απνδνηηθφηεηα). Ζ ζπκκεηνρηθφηεηα ζηεξίδεηαη ζηελ απνδνηηθφηεηα. Ζ απνδνηηθφηεηα ζηελ 

εξγαζία είλαη πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία. Γη’ απηφ, ζηελ EDC/HRE  είλαη 

απαξαίηεηε ε άζθεζε ζε κεζνδνινγηθέο δεμηφηεηεο. 
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

1. Παξνπζηάζεηο ησλ καζεηώλ 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζρεδηαγξαθεί ηελ αηδέληα: ηα κέιε πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ θάζε νκάδα παξνπζηάδνπλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο βαζηθέο εξσηήζεηο ηνπ θπιιαδίνπ γηα ηνπο καζεηέο 7.3. Οη εξσηήζεηο 

εκθαλίδνληαη θαη ζηε θφξκα. Αλαθέξνληαη ζε θξηηήξηα ζεζκηθνχ ζρεδηαζκνχ: δπλαηφηεηα πινπνίεζεο, 

δηθαηνζχλε, ζηαζεξφηεηα. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη ηε θφξκα ζε ηξία ραξηηά ή ζηνλ πίλαθα. Γηα νηθνλνκία ρξφλνπ, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ηνπνζεηεί θχιια Α4 ζηε θφξκα κε ηηο βαζηθέο εξσηήζεηο. Με ηνλ ίδην ηξφπν ζα 

παξνπζηάζνπλ θαη νη καζεηέο . 

Βαζηθέο 

εξσηήζεηο 

Οκάδα 1 

 

Οκάδα 2 

 

Οκάδα 3 

 

Οκάδα 4 

 

ύγθξηζε 

 

Καηαλνκή 

θνλδπιίσλ: Πψο; 

     

Πνηνο απνθαζίδεη 

γηα ηελ θαηαλνκή; 

     

Απηνλνκία ησλ 

νκάδσλ; 

     

Κακία δηάθξηζε; 

 

     

… 

 

     

Κάζε νκάδα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο έμη ιεπηά γηα ηελ παξνπζίαζε. Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ην απνηέιεζκα 

ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηε ζεηξά. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζπληνλίδεη. Οη καζεηέο δελ αξρίδνπλ ηε ζπδήηεζε πξηλ 

αθνχζνπλ φιεο ηηο παξνπζηάζεηο. Οη παξνπζηαζηέο ζα πξέπεη λα εμεγήζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ 

ζηηο πξνηάζεηο ηνπο.  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνηξέπεη ηνπο παξνπζηαζηέο λα απεπζχλνληαη ζηελ ηάμε θαη φρη ζηνλ ίδηνλ. 

Έλα δεχηεξν κέινο θάζε νκάδαο έρεη ηελ επζχλε λα θαηαγξάθεη ηηο πιεξνθνξίεο. Ο καζεηήο απηφο 

θξαηάεη ζεκεηψζεηο ζηνλ πίλαθα, ή θαιχηεξα ζε ραξηί ζεκηλαξίνπ (ή δηαθάλεηα, αλ ρξεζηκνπνηείηαη 

επηδηαζθφπην). Οη καζεηέο θξαηνχλ ζεκεηψζεηο ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο. Οη ζεκεηψζεηο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπδήηεζε ηνπ επφκελνπ καζήκαηνο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνηξέπεη ηνπο παξνπζηαζηέο λα εμεγνχλ ηα επηρεηξήκαηα ησλ πξνηάζεψλ ηνπο.  

2. ύγθξηζε ησλ ζρεδίσλ θαηαζηαηηθώλ 

Οη καζεηέο πξηλ πξνρσξήζνπλ ζε θξηηηθή, ζπγθξίλνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. ηηο παξνπζηάζεηο, νη νκάδεο 

έγξαθαλ ηηο απαληήζεηο ηνπο θάζεηα, απαληψληαο ζηηο βαζηθέο εξσηήζεηο. Σψξα, αιιάδνπλ πξννπηηθή 

θαη δηαβάδνπλ ηε θφξκα νξηδφληηα θαη δηαγψληα, ψζηε λα ζπγθξίλνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ νκάδσλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε βαζηθή εξψηεζε. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο, πνπ ζπληνλίδεη απηή ηε θάζε ηνπ καζήκαηνο, 

ζεκεηψλεη ηα πνξίζκαηα ησλ καζεηψλ ζηελ ηειεπηαία ζηήιε.  

Οη καζεηέο θξαηνχλ ηηο δηθέο ηνπο ζεκεηψζεηο ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 7.4. 
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3. Δξγαζία γηα ην ζπίηη – πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπδήηεζε 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο φηη ην επφκελν κάζεκα ζα μεθηλήζεη κε ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο. 

Πνην απφ ηα ζρέδηα θαηαζηαηηθψλ είλαη θαηά ηε γλψκε ηνπο πην πεηζηηθφ θαη γηα πνηνπο ιφγνπο; 

ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 7.4 ππάξρνπλ βαζηθέο εξσηήζεηο θξηηηθήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαζψο θαη 

νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ησλ εξσηήζεσλ. Δθεί, επίζεο, εμεγείηαη ε ζρέζε ησλ εξσηήζεσλ κε ηελ EDC/HRE. 
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Μάζεκα 4 

Πνηνο είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο δηαθπβέξλεζεο κηαο δεκνθξαηηθήο 

θνηλσλίαο; 
Ση είλαη δίθαην θαη ηη ιεηηνπξγηθό; 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ Κξηηηθή: θξηηήξηα εμηζνξξφπεζεο. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

Γηαιεθηηθή κεηαμχ δεκνθξαηίαο, δηθαηνζχλεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο θξίλνπλ ηα ζρέδηα θαηαζηαηηθνχ θαη αηηηνινγνχλ ηηο 

απνθάζεηο ηνπο. 

Πεγέο θαη πιηθό Πίλαθαο ή ραξηί ζεκηλαξίνπ. 

Μέζνδνο Παξνπζηάζεηο, ζπδήηεζε. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

 

1. Οη καζεηέο γλσζηνπνηνχλ θαη παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα 
ηεο νκάδαο ηνπο. (20 ιεπηά) 

2. πδήηεζε. (10 ιεπηά) 

3. πκπεξάζκαηα. (10 ιεπηά) 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Οη καζεηέο κνηξάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηεο νκάδαο ηνπο θαη ζρεδηάδνπλ κηα θνηλή 

δήισζε (κε ηελ ηερληθή ηεο «ρηνλνζηηβάδαο», δειαδή, πξψηα ζρεδηάδεη θαζέλαο κφλνο ηνπ κηα 

δήισζε, κεηά κία θνηλή κε ηνλ δηπιαλφ ηνπ, ζηε ζπλέρεηα ην έλα δεπγάξη κε ην άιιν, θαη θαηαιήγνπλ ζε 

έλα θείκελν). Με απηφ ηνλ ηξφπν εκπιέθνληαη φινη νη καζεηέο. Ζ ηερληθή ηεο ρηνλνζηηβάδαο εμαζθαιίδεη 

φηη αληί λα κηινχλ κεξηθνί θαη ε πιεηνςεθία απιά λα αθνχεη, δειαδή λα αγλνείηαη, ζπκκεηέρνπλ φινη.  
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

1. Οη καζεηέο κνηξάδνληαη θαη αλαθνηλώλνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ηελ αξρή ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ςεθήζνπλ θάπνην θαηαζηαηηθφ (ή θαλέλα), κε 

αλάηαζε ηεο ρεηξφο. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο πνπ ςήθηζαλ ην ίδην θαηαζηαηηθφ ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ 

ηεζζάξσλ ή πέληε κειψλ. Μνηξάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ζρεδηάδνπλ κηα δήισζε. Έπεηηα, νη νκάδεο 

παξνπζηάδνπλ κηα ζχληνκε δήισζε γηα ηνπο ιφγνπο ηεο επηινγήο ηνπο (βι. θαη θπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 7.4). 

2. πδήηεζε 

Οη καζεηέο έρνπλ ςεθίζεη δηαθνξεηηθά θαηαζηαηηθά, άξα έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη θξίλνπλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα κνληέια. ’ απηή ηε ζπδήηεζε, ζέηνπλ θξηηηθέο εξσηήζεηο γηα ηηο επηινγέο ηνπο. 

3. πκπέξαζκα 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη ηνλ ζθνπφ ηεο θαηαιεθηηθήο θάζεο: νη καζεηέο ζ’ απηή ηε θάζε 

παξαηεξνχλ ηε δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζθέςεο ηνπο απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή ψζηε λα 

επαλεθηηκήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζέηεη έλα εξψηεκα: κε πνηνλ ηξφπν ε ππφζεζε εξγαζίαο ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ 

παξαπέκπεη ζηελ πνιηηηθή; 

Οη καζεηέο αληαιιάζνπλ απφςεηο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αθνχεη θαη 

ζεκεηψλεη ηηο ηδέεο πνπ ζπκθσλνχλ ή έξρνληαη ζε αληίζεζε κεηαμχ ηνπο. 

ηελ πνιηηηθή, νη ζπδεηήζεηο γηα ηέηνηα ζχλζεηα δεηήκαηα δελ είλαη αθαδεκατθέο, είλαη πξαθηηθέο. Μηα 

θνηλφηεηα είλαη αλάγθε λα επηιέμεη – σο ζεζκηθφ πιαίζην, ρξεηάδεηαη έλα θαηαζηαηηθφ. Έηζη, αθνχ έρνπλ 

ιεθζεί ππφςε δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, κε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηνπο, 

πξέπεη λα ιεθζεί κηα απφθαζε –ηδεαηά κε νκνθσλία ή κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε πιεηνςεθία. ηελ 

πνιηηηθή, ε ζπδήηεζε γηα έλα ηέηνην ζέκα αληηζηνηρεί κε ηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ή αθφκε θαη κε ηηο 

ζπληαγκαηηθέο απνθάζεηο.   

Δπέθηαζε: εξεπλεηηθή εξγαζία 

ε απηή ηελ ελφηεηα, νη καζεηέο απέθηεζαλ έλα κνληέιν αλάιπζεο ελφο βαζηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ 

ζπληαγκαηηθνχ θαη λνκνζεηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη αζρνιήζεθαλ ηφζν κε ην δήηεκα ηεο ζχλζεζεο, φζν θαη 

κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Μπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ έξεπλα γηα ηα παξαθάησ 

εξσηήκαηα: 

1. Ση παξαδείγκαηα δεηεκάησλ πιεηνλφηεηαο/κεηνλφηεηαο έρνπκε ζηελ θνηλσλία καο; 

2. Τπφζεζε εξγαζίαο: κε πνην ηξφπν αληηκεησπίδεη ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ην ζχληαγκά καο ή ην 

λνκηθφ καο ζχζηεκα; 

3. Πψο θξίλνπκε απηή ηελ αληηκεηψπηζε; 

 



 

 

 

 

Σξίην κέξνο 

πκκεηέρνπκε ζηελ πνιηηηθή: 

ζπκκεηνρή κέζσ επηθνηλσλίαο 

 

Δλόηεηα 8: Διεπζεξία 

Γεκόζηα αληηπαξάζεζε  

Γηαηί ε ειεπζεξία (ηνπ ιόγνπ) δελ ιεηηνπξγεί  ρσξίο απζηεξνύο 

θαλόλεο; 

Δλόηεηα 9: Σα κέζα επηθνηλσλίαο 

πκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία κέζα από ηα κέζα επηθνηλσλίαο 

Οη παξαγσγνί θαη νη ρξήζηεο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο σο θύιαθεο 

θαη ζρεδηαζηέο ηεο αηδέληαο 

 



 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ 8 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 

Γηα ην ιύθεην 
 

Γεκόζηα αληηπαξάζεζε 

Γηαηί ε ειεπζεξία (ηνπ ιόγνπ) 
δελ ιεηηνπξγεί ρσξίο απζηεξνύο θαλόλεο; 

 

 

 

 

 

8.1 Εεηήκαηα πνπ καο ελδηαθέξνπλ     

Οη καζεηέο ιακβάλνπλ κέξνο ζην ζρεδηαζκό ηεο αηδέληαο 

8.2 Πξνεηνηκαζία ηεο αληηπαξάζεζεο  

Βαζηθέο δειώζεηο θαη ζηξαηεγηθέο 

8.3 Αληηπαξάζεζε – απόθαζε - αλαθνξά  

Γεκόζηα αληηπαξάζεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ  

8.4 Μηα αληηπαξάζεζε – δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο                          

Οη καζεηέο ζπδεηνύλ γηα ηελ αληηπαξάζεζε 
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Δλόηεηα 8 

Διεπζεξία 

Γεκόζηα αληηπαξάζεζε 

Γηαηί ε ειεπζεξία (ηνπ ιόγνπ) 

δελ ιεηηνπξγεί ρσξίο απζηεξνύο θαλόλεο; 
 

Δηζαγσγή γηα εθπαηδεπηηθνύο 

Γηαηί ε ειεπζεξία (ιόγνπ) δελ ιεηηνπξγεί ρσξίο απζηεξνύο θαλόλεο; 

Οξηζκέλνη αλαγλψζηεο κπνξεί λα παξαμελεπηνχλ κε απηφ ην εξψηεκα. ην θάησ-θάησ, ειεπζεξία 

ζεκαίλεη λα κπνξνχκε λα θάλνπκε απηφ πνπ ζέινπκε. Ζ δεκνθξαηία είλαη ζχζηεκα γηα αλνηθηέο, 

ειεχζεξεο θνηλσλίεο. Οη απζηεξνί θαλφλεο παξαπέκπνπλ ζε πνιχ δηαθνξεηηθά, απηαξρηθά θαζεζηψηα. Ση 

θξχβεη, ινηπφλ, ην αξρηθφ εξψηεκα; Με ιίγα ιφγηα, ε ειεπζεξία θαη ε ηζφηεηα είλαη δίδπκεο αδειθέο. 

Απνιακβάλνπκε ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία, αιιά είλαη απαξαίηεην λα έρνπκε φινη ίζεο επθαηξίεο λα ην 

απνιακβάλνπκε. Δδψ ππεηζέξρνληαη νη θαλφλεο. ’ απηή ηελ ελφηεηα, νη καζεηέο ζα δνθηκάζνπλ ηε 

ζεκαζία απηήο ηεο αξρήο ζηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία. 

Λόγνη γηα ηνπο νπνίνπο απηή ε ελόηεηα εζηηάδεη ζηε δεκόζηα αληηπαξάζεζε 

(debate) 

Οη πνιίηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκνθξαηία ζα ιάβνπλ κέξνο ζε ζπδεηήζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο, κέζα 

απφ ηηο νπνίεο ζα αζθήζνπλ ην αλζξψπηλν δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ζθέςεο θαη έθθξαζεο. Ζ δεκφζηα 

αληηπαξάζεζε είλαη δεμηφηεηα πνπ καζαίλεηαη, νπφηε είλαη απαξαίηεηε ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζε 

απηή ζην ζρνιείν. ’ απηή ηελ ελφηεηα έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ε ειεπζεξία ιφγνπ θαη έθθξαζεο, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αζθεζνχλ νη καζεηέο ζηνπο ηξφπνπο πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ε δεκφζηα 

αληηπαξάζεζε.  

Ο ξόινο ησλ καζεηώλ ζην κάζεκα γηα ηελ αληηπαξάζεζε 

ηελ αληηπαξάζεζε ιακβάλνπλ κέξνο έληεθα καζεηέο. ρεκαηίδνληαη δχν αληίπαιεο νκάδεο κε πέληε 

καζεηέο ε θαζεκία θαη νξίδεηαη ζπληνληζηήο. Οη ππφινηπνη καζεηέο παξαθνινπζνχλ, θαη ζπγρξφλσο 

έρνπλ ελεξγφ ξφιν. Σξεηο νκάδεο καζεηψλ, ε κία κεηά ηελ άιιε, γξάθνπλ έλα άξζξν γηα ηελ 

αληηπαξάζεζε θαη ην παξνπζηάδνπλ ζηελ ηάμε ζην ηειεπηαίν κάζεκα ηεο ελφηεηαο. Οη ππφινηπνη καζεηέο 

έρνπλ ξφιν αθξναηεξίνπ, είλαη θξηηέο ηεο αληηπαξάζεζεο, απνθαζίδνπλ πνηα νκάδα ηνπο έπεηζε ηειηθά 

θαη ςεθίδνπλ ηελ πιεπξά πνπ ππνζηεξίδνπλ. πσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πνιηηηθή, ε κία πιεπξά θεξδίδεη 

ηελ πιεηνςεθία. 

Ση ζα κάζνπλ νη καζεηέο ζ’ απηή ηελ ελόηεηα 

Ζ αληηπαξάζεζε αθνινπζεί απζηεξνχο θαλφλεο πνπ εμαζθαιίδνπλ πσο θάζε καζεηήο έρεη δίθαην θαη 

ηζφηηκν ρξφλν γηα λα κηιήζεη. Ο ζπληνληζηήο ζα δηαθφςεη ηνπο καζεηέο πνπ πξνζπαζνχλ λα κηιήζνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ρξφλν πνπ ηνπο επηηξέπεηαη. Απηφο ν θαλφλαο είλαη απαξαίηεηνο γηαηί πξνζηαηεχεη 

ην δηθαίσκα θάζε νκηιεηή ζηελ ειεπζεξία έθθξαζεο, κε απζηεξά φξηα. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν, ε ειεπζεξία δε 

ιεηηνπξγεί ρσξίο απζηεξνχο θαλφλεο (βι. ηνλ ππφηηηιν ηεο ελφηεηαο). Υσξίο απηή ηελ αξρή, θαλέλα 

δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα δε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, αιιά θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δελ ζα είραλ λφεκα 

γηα ηε δσή ησλ αλζξψπσλ. 

Καζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζ’ απηή ηελ ελόηεηα 

’ απηή ηελ ελφηεηα, αθηεξψλεηαη πνιχο ρξφλνο ψζηε νη καζεηέο λα εξγαζηνχλ αηνκηθά γηα λα λα 

αζθήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο αληηπαξάζεζεο, αιιά παξάιιεια λα αλαιάβνπλ ηελ 
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επζχλε ησλ πξάμεψλ ηνπο. Σα καζήκαηα 2-4 αξρίδνπλ κε ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ. Σελ ψξα πνπ νη 

καζεηέο εξγάδνληαη αηνκηθά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο πξνπνλεηήο: ηνπο παξαηεξεί, ψζηε λα 

ζεκεηψζεη ζε πνηα ζεκεία πάλε θαιά θαη ζε πνηα νη ηθαλφηεηέο ηνπο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε πξνζνρή 

θαη άζθεζε. Σνπο βνεζά αλ ην δεηήζνπλ, αιιά δελ ηνπο πξνζθέξεη απαληήζεηο ή ιχζεηο ζηελ εξγαζία 

ηνπο.  

Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ: ζύλδεζε κε άιιεο ελόηεηεο απηνύ ηνπ ηόκνπ. Ση 

δείρλεη απηόο ν πίλαθαο 

Ο ηίηινο απηνχ ηνπ ηφκνπ, Σπκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία, εζηηάδεη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε 

ζηε δεκνθξαηία. Ο πίλαθαο πνπ έπεηαη παξνπζηάδεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζνπκε ηηο ελφηεηέο ηνπ. 

ηε ζθηαζκέλε ζεηξά, θαίλνληαη νη ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ Δλφηεηα 8. ηε ζηήιε κε έληνλν 

πεξηζψξην θαίλνληαη νη ηθαλφηεηεο ηεο πνιηηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ θαη δξάζεο, δηφηη ζπλδένληαη ζηελά 

κε ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία. Οη άιιεο ζεηξέο ππνδεηθλχνπλ ζπλδέζεηο κε άιιεο ελφηεηεο απηνχ ηνπ 

ηφκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηθαλφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ ελφηεηα 8. 

Πώο ρξεζηκνπνηείηαη ν πίλαθαο 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ πίλαθα σο εξγαιείν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο 

καζήκαηνο ζηελ EDC/HRE κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

– Βνεζά εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ιίγεο ψξεο γηα EDC/HRE: θάπνηνο κπνξεί λα επηιέμεη κφλν απηή ηελ 

ελφηεηα θαη λα παξαιείςεη ηηο άιιεο, δηφηη θάπνηεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο αλαπηχζζνληαη, ζε θάπνην 

βαζκφ, ζε απηή ηελ ελφηεηα (φπσο γηα παξάδεηγκα, αλάιπζε, ρξήζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, 

ππεπζπλφηεηα). 

– Ο πίλαθαο βνεζά ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλδένπλ ηα ζέκαηα ησλ ελνηήησλ, ψζηε λα αζθνχλ 

ηνπο καζεηέο ηνπο επαλεηιεκκέλα ζε βαζηθέο ηθαλφηεηεο, κέζα απφ δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη κε 

πνηθίινπο ζπλδπαζκνχο.  
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Δλόηεηεο Γηαζηάζεηο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ 

ηάζεηο θαη 

αμίεο 

Πνιηηηθή 

αλάιπζε θαη 

θξηηηθή ηθαλόηεηα 

 

Μέζνδνη θαη 

δεμηόηεηεο 

 

 

Δθαξκνγή 

πνιηηηθώλ 

απνθάζεσλ θαη 

δξάζεσλ 

8 Διεπζεξία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξνζδηνξηζκφο 

βαζηθψλ 

δειψζεσλ. 

 

χλδεζε θαη 

θαηάηαμε 

επηρεηξεκάησλ, 

επηινγή. 

 

Αλάιπζε ηεο 

επηιεθηηθήο 

θαηαζθεπήο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο 

απφ ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο. 

Αληηπαξάζεζε: 

θαηαζθεπή 

ζχληνκσλ 

μεθάζαξσλ 

δειψζεσλ. 

 

Οκαδηθφ παηρλίδη. 

 

πγγξαθή 

ηζηνξίαο. 

 

 

 

 

 

Φεθνθνξία, ιήςε 

απφθαζεο κε 

πιεηνςεθία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζζηθή ηεο 

ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Τπεπζπλφηεηα    

Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο, ε 

ππεπζπλφηεηα είλαη ζπνπδαηφηεξε απφ 

ηνπο θαλφλεο (ελφηεηεο 2 θαη 7). 

7 Ηζφηεηα  

 

 

 

Αλάιπζε θαη ιχζε 

ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

πιεηνλφηεηαο/ 

κεηνλφηεηαο. 

 

 

 

5 Καλφλεο θαη 

λφκνο  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Δμνπδεηέξσζε ηεο 

πηζαλφηεηαο 

κφληκεο 

ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ κε 

ηνλ ζρεδηαζκφ 

πιαηζίνπ λφκσλ 

θαη θαλφλσλ. 

 

 

 

 

6 Κπβέξλεζε θαη 

πνιηηηθή 

 

 

 

 

 

 

Μειέηε ηεο 

αληηπαξάζεζεο ζε 

ζέκαηα 

δηακφξθσζεο ηεο 

αηδέληαο θαη ηεο 

ιήςεο πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ. 

 

 

Πξνζδηνξηζκφο 

ησλ ζεκείσλ φπνπ 

νη πνιίηεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα 

παξέκβνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο 

πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ. 

 

9 Σα κέζα 

επηθνηλσλίαο  

 

 

 

 

Αλάιπζε ηεο 

επηιεθηηθήο 

θαηαζθεπήο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο 

απφ ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο. 

πγγξαθή άξζξνπ. 

 

 

 

 

 

Αλαζηνραζηηθή 

ρξήζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ 

κεηαδίδνπλ ηα 

κέζα . 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 8: Διεπζεξία - δεκόζηα αληηπαξάζεζε 

Γηαηί δε ιεηηνπξγεί ε ειεπζεξία (ηνπ ιόγνπ) ρσξίο απζηεξνύο 

θαλόλεο; 

 

Θέκα ηνπ 

καζήκαηνο 

Άζθεζε δεμηόηεηαο/ 

καζεζηαθόο ζηόρνο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

γηα ηνπο καζεηέο 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

Μέζνδνο 

 

Μάζεκα 1 

 

Πνηα 

δεηήκαηα καο 

ελδηαθέξνπλ; 

(3 εβδνκάδεο 

πην πξηλ) 

 

 

 

 

 

 

Αλάιεςε επζχλεο. 

 

Κξηηήξηα επηινγήο 

ζεκάησλ γηα 

αληηπαξάζεζε ζηελ 

ηάμε: ε πνιηηηθή ηνπο 

ζεκαζία γηα ην παξφλ, 

ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ, ζχλδεζε κε 

ην καζεζηαθφ επίπεδν 

θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ 

καζεηψλ. 

 

 

Οη καζεηέο, κε 

ηδενζχειια, 

ζπγθεληξψλνπλ 

ηδέεο θαη ζπιιέγνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα 

δεηήκαηα πνπ ζα 

απαζρνιήζνπλ ηελ 

αληηπαξάζεζε. 

 

 

 

 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 8.1. 

 

Πιεξνθνξίεο απφ 

ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο. 

 

Δθζέζεηο απφ ηελ 

πξνζσπηθή 

εκπεηξία θαη ην 

απνηέιεζκα ηεο 

έξεπλαο. 

 

Υαξηί ζεκηλαξίνπ. 

Δξγαζία ζε 

νκάδεο ζηε 

ζεηξά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 2 

 

Πξνεηνηκαζία 

ηεο 

αληηπαξάζεζεο  

 

 

 

 

 

 

πκκεηνρή: νη καζεηέο 

επηιέγνπλ κε 

ςεθνθνξία. 

 

Μέζνδνη θαη δεμηφηεηεο: 

νκαδηθή εξγαζία. 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο 

πξνεηνηκάδνπλ ηνλ 

ξφιν ηνπο γηα ηελ 

αληηπαξάζεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 8.2-8.5, 

9.1. 

 

Πιεξνθνξίεο απφ 

ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο. 

 

Μία εθεκεξίδα, 

έλα λεαληθφ 

πεξηνδηθφ. 

Δξγαζία ζε 

νκάδεο, 

ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 3 

 

πδεηνχκε – 

απνθαζίδνπκε 

- αλαθέξνπκε  

 

 

 

 

 

 

 

Διεχζεξε αληαιιαγή 

απφςεσλ, 

επηρεηξεκαηνινγία κε 

αληίδηθν, ζπλεξγαζία ζε 

νκάδα. 

 

Παξαηήξεζε θαη 

αμηνιφγεζε αληαιιαγήο 

επηρεηξεκάησλ. 

 

 

 

Οη καζεηέο 

ζπκκεηέρνπλ, 

παξαηεξνχλ ή 

αθνχλ κηα 

αληαιιαγή 

απφςεσλ. 

 

Γξαζηεξηφηεηα γηα 

ηηο νκάδεο, λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα 

ηελ θαηαιεθηηθή 

ζπδήηεζε. 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 8.2-8.5, 

9.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αληηπαξάζεζε. 

 

Οκαδηθή 

εξγαζία 

(ςεθνθνξία). 

 

Αλαζηνραζκφο 
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Μάζεκα 4 

 

Μία 

αληηπαξάζεζε, 

δηαθνξεηηθέο 

πξννπηηθέο 

 

 

 

 

 

 

 

Αλάιπζε θαη θξηηηθή 

κηαο θνηλήο εκπεηξίαο. 

 

Σα κέζα 

θαηαζθεπάδνπλ ηελ 

αληίιεςή καο γηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Οη θαλφλεο 

εμαζθαιίδνπλ ίζεο 

επθαηξίεο ζηελ άζθεζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ 

ειεπζεξία. 

Οη καζεηέο 

ζπγθξίλνπλ 

άξζξα θαη 

ηζηνξίεο ζε 

άζθεζε 

αληηπαξάζεζεο. 

 

Οη καζεηέο 

ζπδεηνχλ γηα ηελ 

εκπεηξία ηεο 

αληηπαξάζεζεο. 

 

 

Άξζξα 

γξακκέλα απφ 

ηνπο καζεηέο. 

 

Τιηθφ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο 

9.1. 

 

 

 

 

 

 

Παξνπζηάζεηο. 

 

πδήηεζε. 

 

 

 

 

 

 

. 
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Μάζεκα 1 

Πνηα δεηήκαηα καο ελδηαθέξνπλ; 

Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζρεδηαζκό ηεο αληηπαξάζεζεο 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

Αλάιεςε επζχλεο, επηινγή ζεκάησλ θαη πιηθνχ κε ηε ρξήζε 

θξηηεξίσλ. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

 

Κξηηήξηα επηινγήο ζεκάησλ γηα κηα άζθεζε αληηπαξάζεζεο ζηελ 

ηάμε: πνιηηηθή ζεκαζία, ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, ζχλδεζε κε 

ηελ αληίιεςε θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο βξίζθνπλ ηδέεο θαη ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

ζέκαηα θαηάιιεια γηα ηελ αληηπαξάζεζε. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

 

 

 

 

 

Πιεξνθνξίεο απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο. 

 

Καηαγξαθέο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο θαη πνξηζκάησλ. 

 

Υαξηί ζηνλ ηνίρν γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ καζεηηθψλ 

πξνηάζεσλ, κε θνπηάθη ζπκπιήξσζεο δίπια ζε θάζε φλνκα. 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 8.1. 

Μέζνδνο Δξγαζία ζε νκάδεο ζηε ζεηξά. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

 

 

Κηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ. (15 ιεπηά) 

Δηζαγσγή – νδεγίεο. (20 ιεπηά) 

Δξγαζία ζε νκάδεο ζηε ζεηξά. (15 ιεπηά) 

Υξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ καζεκάησλ 1 θαη 2. (3 εβδνκάδεο) 

Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό: ν ιόγνο πνπ γίλεηαη απηό ην κάζεκα ηξεηο 

εβδνκάδεο πξηλ 

Απηφ ην κάζεκα γίλεηαη ηξεηο εβδνκάδεο πξηλ απφ ηα άιια γηα λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην δεχηεξν κάζεκα, θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αληηπαξάζεζεο ηνπ 

3
νπ

 καζήκαηνο. Απηφ ην κάζεκα ιεηηνπξγεί σο πξν-νξγαλσηήο: νη καζεηέο εμαζθαιίδνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο απφ πξηλ. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ ζρεδηαζκφ καζεκάησλ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζπκκεηνρή ζε κηα θνηλφηεηα. ε θάζε 

πεξίπησζε, ελεξγφο πνιίηεο είλαη ν ελεκεξσκέλνο πνιίηεο. Απφ απηή ηελ άπνςε, ν πξν-νξγαλσηήο 

απηήο ηεο ελφηεηαο θαηαδεηθλχεη κηα γεληθή αξρή ζπκκεηνρήο ζηε δεκνθξαηία. 
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Ο πξν-νξγαλσηήο απαηηεί λα κεζνιαβεί δηάζηεκα πεξίπνπ ηξηψλ εβδνκάδσλ αλάκεζα ζην πξψην θαη 

ζην δεχηεξν κάζεκα. (Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα απνθαζίζεη πψο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα καζήκαηα 

ζ’ απηφ ην δηάζηεκα). Ο πξν-νξγαλσηήο πεξηέρεη δχν θάζεηο: 

Πξώηε θάζε (δχν εβδνκάδεο): νη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο ζηε ζεηξά. ην ηέινο ηεο πξψηεο 

θάζεο, θάζε νκάδα έρεη θαηαιήμεη ζε κηα πξφηαζε γηα έλα ζέκα πνπ πηζηεχεη φηη είλαη ελδηαθέξνλ θαη 

θαηάιιειν γηα αληηπαξάζεζε. Δηνηκάδνπλ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηελ ηάμε (ζε κηα ζειίδα). 

Σν ηέινο ηεο πξψηεο θάζεο θαη ε αξρή ηεο δεχηεξεο, νξίδνληαη κε πξνζεζκία. 

Γεύηεξε θάζε (κία εβδνκάδα): ρξφλνο γηα κειέηε. ην ηέινο ηεο δεχηεξεο θάζεο, θάζε καζεηήο 

γλσξίδεη φια ηα ζέκαηα πνπ πξνηάζεθαλ θαη έρεη δηαβάζεη φιν ην πιηθφ. Κάζε καζεηήο έρεη επηιέμεη έλα 

ζέκα γηα ηελ αληηπαξάζεζε. 

Υξνλνδηάγξακκα ηνπ πξν-νξγαλσηή 

Μαζήκαηα Μάζεκα 1   Μάζεκα 2 

Γξαζηεξηφηεηεο 

ησλ καζεηψλ 

 

 

 

 

Πξώηε θάζε 

Οη καζεηέο πξνεηνηκάδνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο 

γηα κηα αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ (debate). 

 

Γεύηεξε θάζε 

Οη καζεηέο 

δηαβάδνπλ ηηο 

πξνηάζεηο 

ηνπο. 

Ζ ηάμε 

επηιέγεη κε 

ςεθνθνξία 

έλα δήηεκα. 

 

 

Υξφλνο  1
ε
 εβδνκάδα – 2

ε
 εβδνκάδα 3

ε
 εβδνκάδα  

Πξνζεζκία   
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Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο  

Δηνηκαζίεο πξηλ ην κάζεκα 

Γηα ην πξψην κέξνο, ηνπνζέηεζε ηεο «γξακκήο ηεο αληηπαξάζεζεο»: αλ είλαη απαξαίηεην, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο αδεηάδεη ηελ αίζνπζα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δξαζηεξηφηεηαο αληηπαξάζεζεο. 

Γηα ην δεχηεξν θαη ην ηξίην κέξνο, νδεγίεο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα: ν/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη αλαξηήζεη δχν 

θχιια ζεκηλαξίνπ ζηνλ ηνίρν ηεο ηάμεο. 

1. Κηλεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ 

Πξνεηνηκαζία: ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζρεκαηίδεη κηα γξακκή ζην πάησκα κε έλα θνξδφλη, πεξίπνπ πέληε 

κέηξσλ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ αξθεηφ ρψξν, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ζηηο δχν πιεπξέο 

ηνπ θνξδνληνχ, αληηθξηζηά. Αλ ε ηάμε είλαη πνιχ κηθξή ή αλ δελ ππάξρεη ρψξνο, ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί 

λα γίλεη ζε δηάδξνκν.  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ζηαζνχλ φξζηνη, ζε θχθιν, γχξσ απφ ηε γξακκή. ηε 

ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη: 

«Κάζε παηδί ζα έπξεπε λα κέλεη έλαλ ρξφλν παξαπάλσ ζην ζρνιείν». 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα κεηαθηλεζνχλ ζε κία πιεπξά ηεο γξακκήο 

-ζηελ αξηζηεξή, αλ ππνζηεξίδνπλ ηελ πξφηαζε απηή, θαη ζηε δεμηά εάλ δηαθσλνχλ. Σνπο δίλνληαη κεξηθά 

ιεπηά γηα λα κνηξαζηνχλ ηα επηρεηξήκαηα θαη ηηο ηδέεο ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηηο νκάδεο λα αληαιιάμνπλ επηρεηξήκαηα, ηεξψληαο κεξηθνχο 

θαλφλεο: 

1. Οη δχν πιεπξέο δηαηππψλνπλ έλα επηρείξεκα ε κία κεηά ηελ άιιε. 

2. πνηνο κηιάεη δελ δηαθφπηεηαη. 

3. Οη νκηιεηέο έρνπλ 30 δεπηεξφιεπηα γηα λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο αληαιιάζζνπλ επηρεηξήκαηα, φπσο ζε κηα αληηπαξάζεζε (debate). Μεηά απφ 

πέληε ιεπηά, ή λσξίηεξα αλ θάπνηα πιεπξά έρεη εμαληιήζεη ηα επηρεηξήκαηά ηεο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

ζηακαηάεη ηελ αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ θαη δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα επηζηξέςνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο – 

ζπληζηάηαη ηα θαζίζκαηα λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε αλνηθηφ ηεηξάγσλν, ψζηε ε επηθνηλσλία λα είλαη 

θαιχηεξε. 

2. Δηζαγσγή ζηε δξαζηεξηόηεηα 

2.1 Γηαηί ε αληηπαξάζεζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θάλεη αλαθνξά ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνεγήζεθε – ήηαλ κηα αληηπαξάζεζε. Μέζα 

ζε ιίγν ρξφλν, έγηλε αληαιιαγή πνιιψλ ηδεψλ θαη επηρεηξεκάησλ. Γφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο 

λα αληαιιάμνπλ απφςεηο γηα ηελ εκπεηξία ηνπο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί πσο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηελ αληηγλσκία, 

δηφηη πνιιέο απφ ηηο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη ζε δεκνθξαηηθφ πεξηβάιινλ γίλνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν. Οη 

πνιίηεο απνιακβάλνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα  ηεο ειεχζεξεο γλψκεο θαη  έθθξαζεο, αιιά 

ρξεηάδνληαη δεμηφηεηεο αληηπαξάζεζεο γηα λα ηα αζθήζνπλ. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμαζθαιίδεη φηη νη καζεηέο θαηαλννχλ θαη δέρνληαη απηφ ηνλ νξηζκφ. 



πκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία 

208 

2.2 Γηεπθξίληζε: ηη θάλεη έλα ζέκα θαηάιιειν γηα ζπδήηεζε; 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεηαη ζην ζέκα –φπσο ην παξνπζίαζαλ νη καζεηέο, ήηαλ θαιφ ζέκα γηα 

αληηπαξάζεζε. Ση είλαη απηφ πνπ ην θάλεη θαιφ; 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αθνχεη ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ καζεηψλ ηηο ζπλνςίδεη ζηνλ πίλαθα κε ιέμεηο 

θιεηδηά. Αλακέλεηαη φηη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηα πέληε θξηηήξηα (3
α
 – 3

ε
) ηνπ θπιιαδίνπ γηα ηνπο καζεηέο 

8.1. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί πσο ε αληηπαξάζεζε πνπ έπεηαη ζα γίλεη πην ελδηαθέξνπζα, θαη νη καζεηέο ζα 

ηε θέξνπλ εηο πέξαο κε κεγαιχηεξε επηηπρία αλ γίλεη πάλσ ζε ζέκα ηεο επηινγήο ηνπο. Γη’ απηφ, ζα έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα επηιέμνπλ ζέκα ζην επφκελν κάζεκα, ζε ηξεηο εβδνκάδεο. Χο ηφηε, ζα πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ πξνηάζεηο γηα ην ζέκα πάλσ ζην νπνίν ζα γίλεη ε αληηπαξάζεζε. Ζ ηάμε ζα απνθαζίζεη ζην 

δεχηεξν κάζεκα. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δηαλέκεη ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 8.1, θάλεη αλαθνξά ζηα θξηηήξηα πνπ πξφηεηλαλ 

νη καζεηέο θαη ηνπο δεηάεη λα ηα ζπγθξίλνπλ κε ηα θξηηήξηα 3
α
 έσο 3

ε
 ηνπ θπιιαδίνπ. Αλ νη καζεηέο θαη 

ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζπκθσλήζνπλ λα αιιάμνπλ ηε ιίζηα ησλ θξηηεξίσλ, ην θάλνπλ.  

2.3 Οδεγίεο: ζπιινγή πιεξνθνξηώλ ζε πίλαθα 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πιεζηάδεη ζηα ραξηηά πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηνλ ηνίρν θαη δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο 

λα δηαβάζνπλ ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 8.1, ελψ ζρεδηάδεη ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πνην ζέκα είλαη θαιφ γηα αληηπαξάζεζε; 

Καζεκεξηλφηεηα ή 

ζρνιηθή δσή 

Κνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά 

ζέκαηα 

Πνιηηηθά δεηήκαηα 

 

Άιια ζέκαηα 

 

    

Αθνχ δηαβάζνπλ νη καζεηέο ην θπιιάδην, ν/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα. Σν δήηεκα πνπ 

ζπδήηεζαλ νη καζεηέο ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο ήηαλ πνιηηηθήο θχζεο – κε πνην ηξφπν ζα πξέπεη λα 

νξγαλσζεί ε εθπαίδεπζε ζηε ρψξα καο. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη άιια ελδηαθέξνληα δεηήκαηα: 

– Πνιηηηθά 

– Κνηλσληθά 

– Θέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο δσήο 

– Άιια ζέκαηα – άιιεο ηδέεο. 

Οη καζεηέο κπνξνχλ είηε λα αληιήζνπλ ζηνηρεία απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο ή απφ ηελ ηξέρνπζα 

πνιηηηθή αηδέληα, ή λα αλαδεηήζνπλ άιιεο πιεξνθνξίεο. 

’ απηφ ην ζεκείν, νη καζεηέο ζα έρνπλ θάπνηα παξαδείγκαηα. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηνχο παξαθηλεί λα 

εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. Αλ δπζθνιεχνληαη, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη κε ηα παξαθάησ 

παξαδείγκαηα: 

– Καζεκεξηλφηεηα ή ζρνιηθή δσή: «Σα απηνθίλεηα θάλνπλ πεξηζζφηεξν θαθφ παξά θαιφ» 

– Κνηλσληθά ή πνιηηηζηηθά ζέκαηα: « Ζ ηειεφξαζε παίδεη ζεηηθφ ξφιν ζηελ θνηλσλία (ή ην δηαδίθηπν ή ηα 

θηλεηά ηειέθσλα, θ.ιπ.) 

– Πνιηηηθά δεηήκαηα: «Οη γπλαίθεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα κε ηνπο άλδξεο». 
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2.4 Οδεγίεο: ηήξεζε ηεο πξνζεζκίαο 

Σέινο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ηνλ ιφγν πνπ ππάξρεη θαηαιεθηηθή πξνζεζκία. Γίλεηαη πξνζεζκία ψζηε 

λα δνζεί ζε φινπο ε δπλαηφηεηα λα δηαβάζνπλ ην πιηθφ – πέληε ζρνιηθέο κέξεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ πξψηνπ 

καζήκαηνο. Οη καζεηέο πξέπεη λα θαηαιάβνπλ φηη ζα επηιέμνπλ έλα ζέκα, αιιά ζα πξέπεη απφ πξηλ λα 

έρνπλ δηαβάζεη ην πιηθφ. Αιιηψο, δε κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ δεκνθξαηηθά, θαζψο ε ςεθνθνξία ζα πξέπεη 

λα νξγαλσζεί απνηειεζκαηηθά κέζα ζηνλ ρξφλν πνπ δηαηίζεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Γελ ζα 

ππάξρεη ρξφλνο λα δηαβάζεη θάπνηνο ην πιηθφ ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ππνδεηθλχεη ζηνπο καζεηέο πνπ λα ελαπνζέζνπλ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο θαη ην πιηθφ. 

Σέινο, ππνγξακκίδεη φηη είλαη απαξαίηεην νη καζεηέο λα απνθαζίζνπλ ην ζέκα πάλσ ζην νπνίν ζα γίλεη ε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο αληηπαξάζεζεο. 

3. Δξγαζία ζε νκάδεο ζηε ζεηξά 

Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο πνπ εξγάδνληαη κφλεο ηνπο, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ απφ 

ην θπιιάδην θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Πξνζδηνξίδνπλ νη ίδηνη ηελ εξγαζία ηνπο γηα ην ζπίηη.  
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Μάζεκα 2 

Πξνεηνηκαζία ηεο αληηπαξάζεζεο 

Βαζηθέο δειώζεηο θαη ζηξαηεγηθέο αληηπαξάζεζεο 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

 

πκκεηνρή: νη καζεηέο επηιέγνπλ κε ςεθνθνξία. 

 

Μέζνδνη θαη δεμηφηεηεο: εξγαζία ζε νκάδεο. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 
 

 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο πξνεηνηκάδνπλ ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ αληηπαξάζεζε. 

 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 8.2 – 8.5, 9.1. 

 

Πιεξνθνξίεο απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο. 

 

Μία εθεκεξίδα θαη έλα λεαληθφ πεξηνδηθφ. 

Μέζνδνο Δξγαζία ζε νκάδεο, ζπλεξγαηηθή κάζεζε. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

 

1. Οη καζεηέο επηιέγνπλ έλα ζέκα. (10 ιεπηά) 

2. ρεκαηηζκφο νκάδσλ γηα ηελ αληηπαξάζεζε. (10 ιεπηά) 

3. Δξγαζία ζε νκάδεο. (10 ιεπηά) 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Ζ ελφηεηα απνηειείηαη απφ δπν δξαζηεξηφηεηεο: 1. νη καζεηέο επηιέγνπλ ζέκα γηα αληηπαξάζεζε, θαη 2. 

νη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ αληηπαξάζεζε, κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνπο 

ξφινπο: νη δχν αληηπαξαηηζέκελεο νκάδεο (ε «ζεηηθή» ή ε νκάδα ππνζηήξημεο ηνπ ζέκαηνο, θαη ε 

«αξλεηηθή» ή ε νκάδα ελαληίνλ ηνπ ζέκαηνο) 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ καζήκαηνο, νη καζεηέο ζα πξνεηνηκάζνπλ ηελ αληηπαξάζεζε. Γη’ απηφ ηνλ 

ιφγν, είλαη απαξαίηεην λα θάλνπλ ηελ ςεθνθνξία νκαιά θαη απνηειεζκαηηθά. 

Δπεηδή ην λα δνπλ ηα κέιε ησλ νκάδσλ ησλ δεκνζηνγξάθσλ ηελ ηζηνξία ηνπο δεκνζηεπκέλε ζε 

πξαγκαηηθή εθεκεξίδα ζα είλαη θάηη ζπλαξπαζηηθφ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνηείλεη, θαη αλ νη 

καζεηέο ζπκθσλήζνπλ, λα ζθεθηνχλ ηξφπνπο πξνζέγγηζεο κηαο εθεκεξίδαο. 
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1. Οη καζεηέο επηιέγνπλ έλα ζέκα 

ην πξψην κάζεκα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζπληνλίδεη. Δπραξηζηεί ηνπο καζεηέο γηα ηελ παξαγσγή ηφζσλ 

πνιιψλ θαη ελδηαθεξνπζψλ ηδεψλ. ηε ζπλέρεηα, εμεγεί ηε δηαδηθαζία. 

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ δηαβάζεη ηηο ηδέεο θαη ην πιηθφ πνπ παξήγαγαλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο, θαη λα 

έρνπλ απνθαζίζεη γηα ην ζέκα πνπ ζα ήζειαλ λα απαζρνιήζεη ηελ αληηπαξάζεζε (debate). Γχν καζεηέο 

ζα δηεμάγνπλ ηελ ςεθνθνξία. Ο έλαο ξσηάεη θάζε καζεηή γηα ηελ επηινγή ηνπ. Ο δεχηεξνο ζεκεηψλεη ηα 

ζέκαηα ζηνλ πίλαθα, βάδνληαο εηδηθφ ζεκάδη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην ζέκα επαλαιακβάλεηαη. ηε 

ζπλέρεηα, ηα ζέκαηα θαηαηάζζνληαη ζε ζεηξά, θαη ε ηάμε επηιέγεη αλάκεζα ζηα ηξία πνπ ζπγθεληξψλνπλ 

ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ. 

2. ρεκαηηζκόο νκάδσλ γηα ηελ αληηπαξάζεζε 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη φηη ήξζε ε ψξα λα πξνεηνηκαζηνχλ νη καζεηέο γηα ηελ αληηπαξάζεζε. Ζ 

δηαδηθαζία αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη νη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο πνπ ζα έρνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο. 

Γηαλέκεηαη ζηνπο καζεηέο ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 8.2. Σν δηαβάδνπλ απφ κέζα ηνπο. Κάλνπλ 

δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο απαληνχλ θαηά πξνηίκεζε νη ζπκκαζεηέο ηνπο ή ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο. Δίλαη απαξαίηεην λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηνλ ξφιν ηεο θάζε νκάδαο. 

Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ νκάδεο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί εκθαλίδνληαη νη 

νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηπαξάζεζε θαη ηα θπιιάδηα πνπ ζα ρξεηαζηεί θάζε κία. Οη νκάδεο πνπ 

ζα αληηπαξαηεζνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ έλα παξαπάλσ κέινο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην κέινο ηνπο 

απνπζηάζεη ηελ εκέξα ηεο αληηπαξάζεζεο. 

Οη δχν ζπληνληζηέο κνηξάδνληαη ηα θαζήθνληα ηεο δηεμαγσγήο ηεο αληηπαξάζεζεο θαη ηεο ςεθνθνξίαο 

ηνπ αθξναηεξίνπ. Αλ απνπζηάζεη έλαο απφ ηνπο δχν, ν άιινο αλαιακβάλεη θαη ηνπο δχν ξφινπο. 

Οκάδα 

 

Αξηζκόο κειώλ 

(+ αλαπιεξσκαηηθά κέιε) 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο αξ. 

Οκάδα 1, «ζεηηθνί» 5 (+1) 8.3 

Οκάδα 2, «αξλεηηθνί» 5 (+1) 8.3 

Πξψηνο θαη δεχηεξνο ζπληνληζηήο 2 8.2, 8.4, 8.5 

Οκάδεο δεκνζηνγξάθσλ (εθεκεξίδσλ, λεαληθψλ 

πεξηνδηθψλ) 

3 x 2 

 

8.6, 9.1 

 

Αθξναηήξην Τπφινηπνη καζεηέο 8.5 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζρεδηάδεηαη κε ζηήιεο ζηνλ πίλαθα ηνίρνπ ή ζε ραξηί ζεκηλαξίνπ. Οη καζεηέο 

γξάθνπλ ηα νλφκαηά ηνπο ζηελ νκάδα ηεο επηινγήο ηνπο. Αλ ζε κηα νκάδα εγγξαθνχλ πνιιά κέιε, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο θαη ε ηάμε απνθαζίδνπλ κε πνην ηξφπν ζα αληηκεησπίζνπλ ην ζέκα. Δίλαη ζέκα ηεο ηάμεο, 

φρη ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη νη καζεηέο δείρλνπλ δηάζεζε ζπλεξγαζίαο θαη νη 

νκάδεο ζρεκαηίδνληαη γξήγνξα κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο. 

3. Πξνεηνηκαζία ηεο αληηπαξάζεζεο 

Οη νκάδεο παίξλνπλ έλα αληίγξαθν ησλ θπιιαδίσλ γηα ηνπο καζεηέο σο εμήο: νη νκάδεο 1 θαη 2 ην 

θπιιάδην 8.3, ην  αθξναηήξην ην θπιιάδην 8.4 θαη ην θπιιάδην 8.5 νη δεκνζηνγξάθνη. Οη νκάδεο ζηνλ 

ρξφλν ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ καζήκαηνο νξγαλψλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη, αλ ην ζεσξήζνπλ 

απαξαίηεην,  κπνξνχλ πξνγξακκαηίζνπλ θάπνηα εξγαζία γηα ην ζπίηη. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο 

παξαηεξεηήο θαη πξνπνλεηήο. Χο πξνπνλεηήο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δελ πιεζηάδεη ηηο νκάδεο, δε δηαβάδεη 

ηηο ζεκεηψζεηο ηνπο, νχηε ζπκκεηέρεη ζηελ παξαγσγή απνηειεζκάησλ. Αλ νη νκάδεο ρξεηαζηνχλ βνήζεηα, 
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πξνζεγγίδνπλ ηνλ δάζθαιν. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, έρνπλ ηελ ειεπζεξία θαη ηελ επζχλε λα εξγαζηνχλ 

φπσο λνκίδνπλ. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη νη καζεηέο εθηηκνχλ ηελ εκπηζηνζχλε πνπ ηνπο απνδίδεηαη θαη 

σο απνηέιεζκα θηλεηνπνηνχληαη θαη ελζαξξχλνληαη. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνκεζεχεη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο κε έλα θχιιν ηεο εθεκεξίδαο ή ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπ 

είδνπο πνπ εθπξνζσπνχλ (εκεξήζηνο ή εηδηθφο ηχπνο, λεαληθφ πεξηνδηθφ) ψζηε λα θαληαζηνχλ ην είδνο, 

ηνλ ραξαθηήξα θαη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ πνπ απεπζχλεηαη ε εθεκεξίδα ή ην πεξηνδηθφ, θαη άξα ην είδνο 

ηνπ άξζξνπ πνπ ζα γξάςνπλ. 

Αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο, πξηλ απφ ηελ αξρή ηνπ δεχηεξνπ 

καζήκαηνο,  λα δηακνξθψζνπλ ηα ζξαλία θαη ηηο θαξέθιεο ζην ζρήκα πνπ πξνηείλεηαη ζην θπιιάδην γηα 

ηνπο καζεηέο 8.2. 
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Μάζεκα 3 

πδεηνύκε - απνθαζίδνπκε - αλαθνηλώλνπκε 

Γεκόζηα αληηπαξάζεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

 

 

Διεχζεξε έθθξαζε, δηαθσλία κε έλαλ αληίδηθν, ζπλεξγαζία ζε 

νκάδα. 

 

Παξαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο αληαιιαγήο επηρεηξεκάησλ. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο Αλαιφγσο κε ην ζέκα πνπ ζπδεηείηαη. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

 

 

 

Οη καζεηέο ιακβάλνπλ κέξνο, παξαηεξνχλ θαη παξαθνινπζνχλ 

κηα αληηπαξάζεζε.  

 

Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο 

αλαηξνθνδφηεζεο. 

Πεγέο θαη πιηθό Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 8.2 – 8.5, 9.1. 

Μέζνδνο 

 

Γεκφζηα αληηπαξάζεζε, νκαδηθή εξγαζία (ςεθνθνξία), 

αλαηξνθνδφηεζε. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

 

Γεκφζηα αληηπαξάζεζε, νκαδηθή εξγαζία (ςεθνθνξία), 

αλαηξνθνδφηεζε. 

2. Φεθνθνξία ηνπ αθξναηεξίνπ. (10 ιεπηά) 

3. Δξγαζία ζην ζπίηη: ζεκεηψζεηο αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

(5 ιεπηά) 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

’ απηφ ην κάζεκα, πξαγκαηνπνηείηαη ε θεληξηθή δξαζηεξηφηεηα φιεο ηεο ελφηεηαο, ε αληηπαξάζεζε. Ζ 

εθηελήο πξνεηνηκαζία πνπ έγηλε ζην πξνεγνχκελν κάζεκα ήηαλ ζθφπηκε, ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο 

καζεηέο λα παίμνπλ ην ξφιν ηνπο κε απηνπεπνίζεζε. 

Οη ζπληνληζηέο έρνπλ ηελ επζχλε λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ αληηπαξάζεζε, θαη ηελ ςεθνθνξία ηνπ 

αθξναηεξίνπ. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εηζάγεη ηε δηαδηθαζία θαη εμάγεη ζπκπεξάζκαηα ζην ηέινο. Λεηηνπξγεί πξσηαξρηθά 

σο παξαηεξεηήο. 

Σα θπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο γλσζηνπνηνχλ ζηνπο καζεηέο ηνπο θαλφλεο θαη ηηο νδεγίεο γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ ζα παίμνπλ ηνλ ξφιν ηνπο. Απηή ε κέζνδνο απνηειεί ηππηθφ παξάδεηγκα κάζεζεο κέζσ 
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δξαζηεξηνηήησλ: ην κάζεκα έρεη ζρεδηαζηεί λα γίλεη κέζσ δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε έλα 

απζηεξφ πιαίζην θαλφλσλ θαη ζρεδηαζκνχ, φπνπ ν/ε εθπαηδεπηηθφο δελ παίξλεη ηνλ ιφγν ζρεδφλ πνηέ. 

κσο, νη καζεζηαθνί ζηφρνη πνπ έρεη θαηά λνπ ιεηηνπξγνχλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ κεησπηθή δηδαζθαιία, θαζ’ φηη νη καζεηέο έρνπλ αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπο. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 8.4 (ν ξφινο ησλ ζπληνληζηψλ) δίλεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ ζα δηελεξγεζεί ε αληηπαξάζεζε θαη ε ςεθνθνξία ηνπ αθξναηεξίνπ. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν, ε 

πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ κπνξεί λα είλαη ζχληνκε. 

1. Ζ αληηπαξάζεζε 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο: ε αληηπαξάζεζε, ζηε ζπλέρεηα ε 

ςεθνθνξία ηνπ αθξναηεξίνπ θαη ηέινο ε αλαηξνθνδφηεζε. Αλ είλαη απαξαίηεην, ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα ηνπνζεηήζνπλ ηα ζξαλία θαη ηηο θαξέθιεο ζχκθσλα κε ην ζρέδην πνπ 

πξνηείλεηαη ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 8.2. 

Αλαιακβάλεη ν πξψηνο ζπληνληζηήο. Οη καζεηέο παίξλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο σο νκάδεο πνπ ζα 

αληηπαξαηεζνχλ, ζπληνληζηέο, αθξναηήξην θαη δεκνζηνγξάθνη. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θάζεηαη ζην 

αθξναηήξην, θαηά πξνηίκεζε ζε πίζσ ζεηξά. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

απεπζχλνληαη ζηνλ δάζθαιν, αιιά ν έλαο ζηνλ άιιν. Παίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπο θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

αθνχεη. 

2. Ζ ςεθνθνξία ηνπ αθξναηεξίνπ 

Ο δεχηεξνο ζπληνληζηήο ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε ηνπ αθξναηεξίνπ θαη ηελ ςεθνθνξία. Καηά ηε 

ζπδήηεζε, ν/ε εθπαηδεπηηθφο αιιάδεη ζέζε θαη παξαηεξεί ηνπο καζεηέο απφ απφζηαζε. Σελ ψξα πνπ νη 

καζεηέο σο αθξναηήξην ζπδεηνχλ θαη ςεθίδνπλ, νη νκάδεο πνπ αληηπαξαηέζεθαλ θαη νη δεκνζηνγξάθνη 

απιψο παξαθνινπζνχλ. 

Μεηά απφ πέληε ιεπηά, ν ζπληνληζηήο θιείλεη ηε ζπδήηεζε θαη δηεμάγεη ηελ ςεθνθνξία. Μεηά ην ηέινο 

ηεο θαηακέηξεζεο, παίξλεη ηνλ ιφγν ν/ε εθπαηδεπηηθφο. 

3. Δξγαζία γηα ην ζπίηη: ζθέςεηο γηα ηε ζπλέρεηα (κάζεκα 4) 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο επραξηζηεί ηνπο ζπληνληζηέο γηα ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίζηεθαλ ηε "κεξίδα ηνπ 

ιένληνο" ζην κάζεκα. ηε ζπλέρεηα επραξηζηεί ηνπο καζεηέο θαη ην αθξναηήξην, θαη επαηλεί αλάινγα. Ζ 

ζηηγκή δελ είλαη θαηάιιειε γηα θξηηηθή ή παξαηεξήζεηο. ην ηέηαξην κάζεκα ππάξρεη ρξφλνο γηα 

αλαηξνθνδφηεζε θαη ζθέςεηο γηα ην κάζεκα ηεο αληηπαξάζεζεο θαη ηεο ςεθνθνξίαο. Καιφ είλαη ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο λα πιεξνθνξήζεη ηνπο καζεηέο αλάινγα. 

ηε ζπλέρεηα, δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο, εθηφο απφ ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, λα ζθεθηνχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο εληππψζεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο γηα ηελ αληηπαξάζεζε, ηελ ςεθνθνξία θαη ηε ζπδήηεζε 

πνπ αθνινχζεζε. Σνπο δεηάεη λα εηνηκάζνπλ έλα κηθξφ θείκελν γηα ην επφκελν κάζεκα, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα παξαθάησ βαζηθά εξσηήκαηα: 

1. Πείηε ηε γλψκε ζαο γηα ην ζέκα ηεο αληηπαξάζεζεο. Δμεγήζηε πνην επηρείξεκα ζάο έπεηζε 

πεξηζζφηεξν ψζηε λα δηακνξθψζεηε άπνςε. 

2. ρνιηάζηε θαη πεξηγξάςηε ηηο επηπηψζεηο πνπ είραλ νη θαλφλεο ζηελ αληηπαξάζεζε θαη ηδηαίηεξα ην 

ρξνληθφ φξην ηνπ ελφο ιεπηνχ. 

Οη δεκνζηνγξάθνη πξφθεηηαη λα γξάςνπλ άξζξν, νπφηε δελ ζα ήηαλ θαιφ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα 

παξαπάλσ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ έμη καζεηέο λα απνθαζίζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

γλσζηνπνηεζνχλ ηα άξζξα – κε αλάξηεζε δχν ή ηξηψλ αληηγξάθσλ ζηνλ ηνίρν ή κε δηαλνκή 

πξνζσπηθψλ αληηγξάθσλ ζε θάζε καζεηή. 
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Μάζεκα 4 

Μηα αληηπαξάζεζε - δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο 

Οη καζεηέο ζπδεηνύλ γηα ηελ αληηπαξάζεζε 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ Αλάιπζε θαη θξηηηθή ηεο θνηλήο εκπεηξίαο. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

 

 

 

Σα κέζα επηθνηλσλίαο θαηαζθεπάδνπλ ηελ αληίιεςή καο γηα 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 

Οη θαλφλεο εμαζθαιίδνπλ ίζεο επθαηξίεο ζηελ άζθεζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

 

Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ άξζξα ζρεηηθά κε ηελ αληηπαξάζεζε. 

 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ηελ εκπεηξία ηεο αληηπαξάζεζεο. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

Άξζξα πνπ έγξαςαλ νη καζεηέο. 

 

Τιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 9.1. 

Μέζνδνο 

 

 

Παξνπζηάζεηο. 

 

πδήηεζε. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

 

1. Παξνπζίαζε ηξηψλ άξζξσλ θαη ζπδήηεζε. (15 ιεπηά) 

2. πδήηεζε γηα ηνλ ηξφπν πνπ επέδξαζαλ νη θαλφλεο ζηελ 

αληηπαξάζεζε. (15 ιεπηά) 

3. Αλαηξνθνδφηεζε. (5 ιεπηά) 

 

Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Οη καζεηέο ζρνιηάδνπλ ην κάζεκα απφ δχν πιεπξέο: ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ πιαηζίνπ θαλφλσλ. 

Τπάξρεη πεξίπησζε νη καζεηέο λα ελδηαθεξζνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηε κηα πιεπξά απφ ηελ άιιε, κε 

απνηέιεζκα λα εζηηάζνπλ βαζχηεξα θαη λα αθηεξψζνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε έλα ζέκα. 

Ζ ζπδήηεζε δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ην ζχλνιν ηεο 

ελφηεηαο. 

Οη καζεηέο έρνπλ πξνεηνηκάζεη φζα ζα πνπλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη επθνιφηεξν λα εθθξαζηνχλ φινη 

ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. Γη’ απηφ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί θαη πξέπεη λα δηαζέζεη αξθεηφ ρξφλν 
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γηα λα κηιήζνπλ νη καζεηέο. Δίλαη πηζαλφ νη ζπλεηζθνξέο ησλ καζεηψλ λα εμαληιήζνπλ φιν ην κάζεκα 

(βι. ηα βαζηθά εξσηήκαηα πάλσ ζηα νπνία πξνεηνηκάζηεθαλ νη καζεηέο). Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζπληνλίδεη 

ην κάζεκα θαη κε ζχληνκεο παξεκβάζεηο ηνπ θαζνδεγεί ηε ζπδήηεζε θαη ζην ηέινο, βγάδεη ηα ηειηθά 

ζπκπεξάζκαηα. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Απνζαθήληζε ηεο αηδέληαο ηνπ καζήκαηνο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηελ αηδέληα ηνπ καζήκαηνο θαη ππνγξακκίδεη φηη ζπλδέεηαη κε ηα βαζηθά 

εξσηήκαηα πνπ είραλ νη καζεηέο γηα ηελ εξγαζία ηνπο ζην ζπίηη. Αλ νη καζεηέο ζπκθσλήζνπλ θαη δελ 

πξνηείλνπλ λα αζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξν κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ν/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ηελ 

πξψηε θάζε ηνπ καζήκαηνο. 

1. Σξία άξζξα θαη ζπδήηεζε 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη φηη νη ηξεηο νκάδεο δεκνζηνγξάθσλ ζα παξνπζηάζνπλ ηα άξζξα ηνπο. Οη 

καζεηέο πξέπεη λα αθνχζνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηε δεκνζηνγξαθηθή εξγαζία γηα ηξεηο δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο εθεκεξίδσλ. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα θξαηήζνπλ ζεκεηψζεηο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

ζπγθξίλνπλ ηα άξζξα. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη δηεπθξηλήζεηο γηα ηε κέζνδν, ζρεδηάδνληαο κηα απιή θφξκα 

ζηνλ πίλαθα: 

Άξζξν αξ. 1 αξ. 2 αξ. 3 

Γιψζζα - έθθξαζε 

 
   

…    

…    

…    

Κξηηηθή     

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεηαη ζηα άξζξα κφλν κε ηνλ αξηζκφ ηνπο, αθήλνληαο ηνπο καζεηέο λα 

πεξηγξάςνπλ ην άξζξν ηνπο. Ζ γιψζζα θαη ε έθθξαζε πξνζθέξνληαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ άξζξσλ. Οη 

καζεηέο είλαη ειεχζεξνη λα ζεκεηψζνπλ φ,ηη παξαηεξνχλ. Αλ έρνπλ πξνηίκεζε ζε έλαλ ηχπν εθεκεξίδαο 

ή άξζξνπ, ζα πξέπεη λα ην δηθαηνινγήζνπλ. 

Αθνχ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζηγνπξεπηεί φηη δελ ππάξρνπλ άιιεο εξσηήζεηο γηα ην ηη θάλεη πνηνο, δίλεη ην βήκα 

ζηηο ηξεηο νκάδεο ησλ δεκνζηνγξάθσλ. Οη ξεπφξηεξ δηαβάδνπλ ηα άξζξα ηνπο ν έλαο κεηά ηνλ άιινλ, 

ρσξίο ζπδήηεζε ή ζρφιηα αλάκεζα ζηηο παξνπζηάζεηο. 

ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο θνηλνπνηνχλ ηα ζρφιηά ηνπο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αθνχεη θαη ηνπο παξνηξχλεη λα 

εμεγήζνπλ ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα ζπγθξίλνπλ ή λα θξίλνπλ ηα άξζξα. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θιείλεη ηε ζπδήηεζε κε κεξηθά θαηαιεθηηθά ζρφιηα, ππνγξακκίδνληαο κηα βαζηθή 

πηπρή: νη ηξεηο νκάδεο δεκνζηνγξάθσλ παξαθνινχζεζαλ ηελ ίδηα αληηπαξάζεζε, αιιά ηα άξζξα πνπ 

παξήγαγαλ γηα ηνλ αλαγλσζηηθφ ηνπο θνηλφ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. Απηφ απνδεηθλχεη φηη ηα 

κέζα κεηαβηβάδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε φζνπο δελ ήηαλ παξφληεο ζην γεγνλφο, θαηαζθεπάδνληάο ηελ 

– επηιέγνληαο θαη ππνγξακκίδνληαο θάπνηα ζηνηρεία, παξαιείπνληαο ή ππνηηκψληαο άιια. Πξνο 

ππνζηήξημε ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο, κπνξεί λα αλαθεξζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο 

ησλ άξζξσλ ή ζηα ζρφιηα ησλ καζεηψλ (βι. πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 9.1). 



πκκεηέρνπκε ζηελ πνιηηηθή: ζπκκεηνρή κέζσ επηθνηλσλίαο 

217 

 

2. Αλαζηνραζκόο: πώο επέδξαζαλ νη θαλόλεο ζηελ αληηπαξάζεζε; 

Γηα κηα αθφκε θνξά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηάεη ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αθνχεη, νη 

καζεηέο θάλνπλ ην ίδην. Δίλαη επφκελν θάπνηα απφ ηα ζρφιηα λα είλαη αξθεηά θξηηηθά (ην ρξνληθφ φξην 

είλαη «αληηδεκνθξαηηθφ», δελ επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε), θαη θάπνηνη άιινη καζεηέο κπνξεί λα είλαη 

ππέξ ησλ θαλφλσλ. 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λα δεηήζεη εθηηκήζεηο ησλ καζεηψλ σο 

πξνο ην ηη ζα γηλφηαλ αλ δελ ππήξρε φξην ρξφλνπ. Οη καζεηέο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε αληηπαξάζεζε 

ζα δηαξθνχζε πεξηζζφηεξν, ελψ ε νηθνλνκία ηνπ καζήκαηνο ζέηεη απφ ηε θχζε ηεο απφιπηα ρξνληθά 

φξηα, νπφηε νη θαλφλεο ζπλππνινγίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη κνηξάδνπλ θαηάιιεια ηνλ ρξφλν, 

νκνινγνπκέλσο ζε κηθξά θνκκάηηα. Οη νκηιεηέο ζα πξέπεη λα ζρνιηάζνπλ ηε δηθή ηνπο εκπεηξία γηα ην 

ρξνληθφ φξην: ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα εζηηάζνπλ ζηα βαζηθά ζεκεία πνπ ήζειαλ λα παξνπζηάζνπλ; 

3. ύληνκνο ηειηθόο ζρνιηαζκόο 

ε απηφ ην ζεκείν, νη καζεηέο θάλνπλ γεληθά ζρφιηα. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δελ ζα πξέπεη λα απνπεηξαζεί λα δηθαηνινγήζεη ηε δνπιεηά ηνπ ελφςεη ηεο θξηηηθήο, 

νχηε λα εμνπδεηεξψζεη ηηο θξηηηθέο παξαηεξήζεηο. Οη καζεηέο αλέιαβαλ κεγάιν κέξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο επζχλεο ηνπ καζήκαηνο, νπφηε ε επηηπρία ή απνηπρία αλήθεη ηφζν ζ’ απηνχο φζν 

θαη ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ. Αλ δελ ην έρνπλ αληηιεθζεί ήδε νη καζεηέο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

ην ηνλίζεη. 

Αλ νη καζεηέο επραξηζηήζεθαλ ηελ αληηπαξάζεζε, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πξνηείλεη κηα επέθηαζε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα παξάδεηγκα ηε δεκηνπξγία ιέζρεο αληηπαξαζέζεσλ, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

αζρνιεζεί κε ζέκαηα πνπ πξνηείλνπλ νη καζεηέο. Οη ιέζρεο αληηπαξαζέζεσλ ζπλεζίδνληαη ζηηο 

αγγιφθσλεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Αγγιηθήο σο μέλεο γιψζζαο. 

ην δηαδίθηπν, ππάξρεη πινχζην πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηηο 

αληηπαξαζέζεηο (debate). 
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Τιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο  8.1 

Γηαηί ε ειεπζεξία εμαξηάηαη από ηελ πιαηζίσζή ηεο κε θαλόλεο θαη 

λόκνπο 

Πξνζδνθώκελα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζ’ απηή ηελ ελόηεηα 

Αιιειεμάξηεζε ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ 

Ζ πνιπηηκφηεξε πεγή δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, θαη γεληθά ζηε δσή καο, είλαη ν ρξφλνο. Οη εθπαηδεπηηθνί, 

σο επαγγεικαηίεο, αληηκεησπίδνπλ ζπλέρεηα ην δήηεκα ηεο θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ ζηελ ηάμε. 

ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ κέξνο απηήο ηεο επζχλεο. Ο πξν-νξγαλσηήο απηήο 

ηεο ελφηεηαο ζα ιεηηνπξγήζεη κφλν αλ νη καζεηέο απνδερηνχλ ηελ επζχλε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ 

ρξφλν γηα λα δηαβάζνπλ ην πιηθφ πνπ ζπλέιεμαλ νη άιινη, πξηλ ην πξψην κάζεκα. ην πξψην κάζεκα 

κπνξνχλ λα αθηεξσζνχλ κφλν έσο 10 ιεπηά, ψζηε νη ηέζζεξηο νκάδεο λα επηιέμνπλ ην ζέκα ηεο 

αληηπαξάζεζεο. Αλ δελ έρνπλ δηαβάζεη ην πιηθφ εθ ησλ πξνηέξσλ, ε ηάμε δελ ζα έρεη δηακνξθψζεη 

πιήξε άπνςε ψζηε λα επηιέμεη – ην παξαπάλσ απνηειεί παξάδεηγκα γηα ην πφζν εμαξηφκαζηε ν έλαο 

απφ ηνλ άιινλ (αιιειεμάξηεζε). 

Οη απζηεξνί θαλόλεο πξνζηαηεύνπλ ηελ ειεπζεξία ιόγνπ 

Ζ αληηπαξάζεζε πξέπεη λα δηεμαρζεί κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. ινη νη νκηιεηέο έρνπλ ίζα 

δηθαηψκαηα ειεπζεξίαο ζθέςεο θαη έθθξαζεο. Οπφηε, ν δηαζέζηκνο ρξφλνο νκηιίαο ζα πξέπεη λα 

κνηξαζηεί ηζφηηκα, έλα ιεπηφ γηα θάζε παξέκβαζε. Φαίλεηαη παξάδνμν, αιιά νη απζηεξνί θαλφλεο είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο καο. Ζ ρξήζε ρξνληθνχ νξίνπ ιεηηνπξγεί κε δχν ηξφπνπο: 

ν ρξφλνο νκηιίαο ηνπ θαζελφο είλαη εγγπεκέλνο θαη ηζφηηκνο, θαη ζπλάκα πεξηνξίδεη θάζε νκηιεηή ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πεξηζψξην. Οη νκηιεηέο, ινηπφλ, πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπλ κε πξνζνρή φζα 

ζέινπλ λα πνπλ. Να εζηηάζνπλ ζηα βαζηθά επηρεηξήκαηα θαη λα αθήζνπλ ν,ηηδήπνηε έρεη ιηγφηεξε 

ζεκαζία, ψζηε λα θάλνπλ ην ζρφιηφ ηνπο μεθάζαξν θαη ζχληνκν. 

Διεπζεξία θαη νξηζκόο πιαηζίνπ 

Ζ ειεπζεξία δξάζεο θαη έθθξαζεο ησλ καζεηψλ κπαίλεη ζε πιαίζην, ή πεξηνξίδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη κε 

δχν ηξφπνπο: πξψηνλ, κέζσ ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ κάζεζεο – ε δηδαθηηθή ψξα δηαξθεί  40 ιεπηά, 

νπφηε αθνχ ε αληηπαξάζεζε πξέπεη λα ρσξέζεη ζε κηα ψξα δε κπνξεί λα δηαξθέζεη πάλσ απφ 20 ιεπηά, 

δηφηη ζηελ ίδηα δηδαθηηθή ψξα πξέπεη λα ρσξέζνπλ θαη άιια πξάγκαηα. Γεχηεξνλ, νη θαλφλεο ηεο 

αληηπαξάζεζεο δίλνπλ ζε θάζε νκηιεηή ίζν, αιιά απζηεξά πεξηνξηζκέλν ρξφλν ελφο ιεπηνχ αλά 

παξέκβαζε. Σα πιαίζηα έρνπλ δηαξζξσηηθή– ζηε δσή καο ππάξρεη έιιεηςε ρξφλνπ – θαη πνιηηηθή, 

ηερλεηή δηάζηαζε: νη θαλφλεο νξίδνπλ πιαίζηα ρσξίο ηα νπνία δελ ζα κπνξνχζακε λα απνιακβάλνπκε 

ηηο ειεπζεξίεο καο ρσξίο λα παξαβηάδνπκε ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ. Ζ έιιεηςε ρξφλνπ δελ απνηειεί 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο, αληίζεηα απφ ηελ πιαηζίσζή ηνπ απφ θαλφλεο πνπ είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκε. 

Σν ζρνιείν είλαη όπσο ζηε δσή 

Ζ δηαιεθηηθή ηεο ειεπζεξίαο θαη ηνπ νξηζκνχ πιαηζίσλ, πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ παγθφζκηα έιιεηςε 

ρξφλνπ, ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν αθξηβψο φπσο ζηελ πξαγκαηηθή δεκφζηα δσή. Κπξηνιεθηηθά, ζην ζρνιείν 

ηα πξάγκαηα γίλνληαη φπσο θαη ζηε δσή.  
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ΔΝΟΣΖΣΑ 9 

ΣΑ ΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Γηα ην ιύθεην 
 

πκκεηνρή ζηε δεκνθξαηίακέζα από ηα κέζα επηθνηλσλίαο 

Οη παξαγσγνί θαη νη ρξήζηεο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο  

σο θύιαθεο θαη ζρεδηαζηέο ηεο αηδέληαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Δίκαζηε νη θύιαθεο!                          

Δκείο απνθαζίδνπκε ηη ζέινπκε λα δηαβάζνπκε 

9.2 θαη 9.3 Δίκαζηε νη θύιαθεο!  

Δκείο απνθαζίδνπκε πνηεο εηδήζεηο ζα δνζνύλ ζηνπο αλαγλώζηεο γηα λα 

επηιέμνπλ 

9.4 Πνηνο ειέγρεη ηα κέζα επηθνηλσλίαο; Δκείο ή εθείλα;  

Σα κέζα επηθνηλσλίαο – εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη ηζρύνο 
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Δλόηεηα 9 

Σα κέζα επηθνηλσλίαο 

πκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία κέζα από ηα κέζα επηθνηλσλίαο 
 

Δηζαγσγή γηα εθπαηδεπηηθνύο 

1. πκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία κέζα από ηα κέζα επηθνηλσλίαο 

Οπζηαζηηθά, ε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία θαη ζηε δεκνθξαηία είλαη επηθνηλσλία κε άιινπο – δερφκαζηε θαη 

δίλνπκε πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο. Οη πνιίηεο πνπ δελ επηθνηλσλνχλ δηα ησλ κέζσλ 

επηθνηλσλίαο δε κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δεκνθξαηία ή ζηελ πνιηηηθή. 

Σα κέζα επηθνηλσλίαο εμαζθαιίδνπλ πνηθίινπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο παξά πνηέ άιινηε, ηαπηφρξνλα φκσο ειέγρνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν ηεο 

επηθνηλσλίαο. Ενχκε ζε πνιηηηζκφ ηεο επηθνηλσλίαο. Ζ ζχγρξνλε επηθνηλσλία πνπ ζηεξίδεηαη θαη ειέγρεηαη 

απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο απνηειεί πξφθιεζε γηα θάζε άηνκν. 

Αθ’ ελφο, ηα κέζα πξνζθέξνπλ ζπλαξπαζηηθέο επθαηξίεο ζ’ εθείλνπο απφ ηνπο πνιίηεο πνπ έρνπλ 

εθπαηδεπηεί ζηε ρξήζε ησλ κέζσλ, θαη θαηά ζπλέπεηα κπνξνχλ λα ηα ρεηξίδνληαη θξηηηθά θαη κε ηε 

βνχιεζή ηνπο, θαη κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηνλ φγθν ησλ εληειψο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θαη πνηφηεηαο 

πιεξνθνξηψλ.  

Αθ’ εηέξνπ, ηα κέζα επηθνηλσλίαο απνθιείνπλ φινπο εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηα 

απνθηήζνπλ ή δελ έρνπλ ηηο δεμηφηεηεο λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ, φζν θαη εθείλνπο πνπ δε κπνξνχλ λα 

θξίλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο. 

2. Γξακκαηηζκόο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο– κηα βαζηθή ηθαλόηεηα ζηελ 

EDC/HRE 

Ο γξακκαηηζκφο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο είλαη ίζσο ε βαζηθή ηθαλφηεηα ζηελ EDC/HRE θαη ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηε δηδαζθαιία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ζ ειεπζεξία ησλ κέζσλ θαη ην δηθαίσκα ζε 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα άζθεζεο απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο. Ζ 

αληζφηεηα ζηνλ γξακκαηηζκφ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο πνπ ππάξρεη ζηελ θνηλσλία, δεκηνπξγεί κηα λέα 

δηάζηαζε άληζσλ επθαηξηψλ θαη λέεο κνξθέο ζπκκεηνρήο θαη απνθιεηζκνχ. 

Ζ ελφηεηα απηή επηρεηξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα. Οη καζεηέο απνθηνχλ εηθφλα ηεο θαηαζθεπήο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο, ηφζν σο παξαγσγνί φζν θαη σο δέθηεο κελπκάησλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ απηά. Μέζα απφ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο, είηε σο θχιαθεο είηε σο ζρεδηαζηέο ηεο 

αηδέληαο, ζπκκεηέρνπλ ζην γεγνλφο φηη ε εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηνλ θφζκν θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε γηα ηελ πνιηηηθή, βαζίδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ κελχκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα κέζα 

θαη ηα αληηιακβαλφκαζηε αθνχ έρνπλ πεξάζεη απφ δχν θίιηξα – ηηο επηινγέο εθείλσλ πνπ παξάγνπλ απηά 

ηα κελχκαηα θαη ηηο δηθέο καο, πνπ είλαη αλάινγεο κε ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο. 

Ζ ελφηεηα εζηηάδεη ζε κηα ζεκαληηθή πηπρή ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: φια ηα κελχκαηα 

ησλ κέζσλ είλαη θαηαζθεπαζκέλα. Τπάξρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο δηαπνιηηηζκηθήο δηδαζθαιίαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηε γιψζζα, κε αλάιπζε ηεο ηδηαίηεξεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα κέζα (βι. 

πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 9Α – Μαζαίλνληαο ηη λα ςάμνπκε, αξ. 1 θαη 2). 
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3. Πεξίγξακκα ηεο ελόηεηαο 

Ζ παξνχζα ελφηεηα εζηηάδεη ζην δήηεκα ηνπ ηξφπνπ πνπ επηηειείηαη ε θχιαμε θαη ε δηακφξθσζε ηεο 

αηδέληαο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. Οη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ην δήηεκα απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ θαη 

ησλ παξαγσγψλ ησλ κέζσλ, κε βησκαηηθφ ηξφπν . 

Μάζεκα 1: Δίκαζηε νη θχιαθεο! Δκείο απνθαζίζνπκε ηη ζέινπκε λα δηαβάζνπκε. 

Μαζήκαηα 2 θαη 3: Δίκαζηε νη θχιαθεο! Δκείο απνθαζίδνπκε πνηεο εηδήζεηο ζα δνζνχλ ζηνπο αλαγλψζηεο 

γηα λα επηιέμνπλ. 

Μάζεκα 2: Πνηνο ειέγρεη ηα κέζα επηθνηλσλίαο; Δκείο ή εθείλα; Αλαηξνθνδφηεζε. 

ην πξψην κάζεκα νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηνλ ξφιν ηνπο σο άηνκα πνπ επηιέγνπλ θαη θηιηξάξνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο. Δπηιέγνπλ αλάκεζα ζε δχν δηαθνξεηηθέο εθεκεξίδεο, δηαιέγνπλ έλα ζχλνιν 

πιεξνθνξηψλ θαη απνξξίπηνπλ έλα άιιν. Με απηφ ηνλ ηξφπν αζθνχλ ην δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο 

πξφζβαζεο θαη ηεο επηινγήο πιεξνθνξηψλ. 

ην δεχηεξν θαη ην ηξίην κάζεκα, νη καζεηέο αζρνινχληαη κε κηα βαζηθή δξαζηεξηφηεηα, έλα κηθξφ project 

ζην νπνίν ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα εθεκεξίδα ηνίρνπ. Πάιη δξνπλ σο θχιαθεο, αιιά απηή ηε θνξά σο 

απνζηνιείο θαη φρη σο δέθηεο. Αζθνχλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε ειεχζεξν θαη αινγφθξηην ηχπν. 

ην ηέηαξην κάζεκα, νη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ηηο επηινγέο ηνπο θαη γηα ηε δχλακε ησλ κέζσλ, ηφζν σο 

εξγαιείν επηθνηλσλίαο φζν θαη δχλακεο. πλεηδεηνπνηνχλ επίζεο ην ηζρπξφ θνλζηξνπθηηβηζηηθφ ζηνηρείν 

ηεο εηθφλαο ηνπ θφζκνπ, φπσο δηαπιάζεηαη απφ εθείλνπο πνπ παξάγνπλ θαη ιακβάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο. 

4. Κνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε θαη δηδαζθαιία 

Ζ παξνχζα ελφηεηα παξέρεη ζηνπο καζεηέο ρξφλν θαη ειεπζεξία γηα θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε. ην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, ε θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε αληηζηνηρεί άκεζα ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ κελχκαηνο πνπ κεηαθέξνπλ ηα κέζα. Σν κήλπκα απηφ θαηαζθεπάδεηαη απφ θάπνηνλ 

άιινλ, πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλν ζπκθέξνλ θαη έρεη θαηά λνπ ζπγθεθξηκέλν ζηξαηεγηθφ ζθνπφ («λα 

θνηλνπνηήζεη ή λα πνπιήζεη») θαη απφ ηνλ ρξήζηε. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη κε ηε δηδαζθαιία ηνπ ηηο έλλνηεο ηνπ θχιαθα, ηνπ ζρεδηαζηή ηεο αηδέληαο, 

ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ κέζσλ, ηεο ειεπζεξίαο ησλ κέζσλ θαη ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία, 

ζπλδένληάο ηηο κε ην πεξηερφκελν ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο (βι. παξαθάησ ηνλ πίλαθα κε ηηο 

βαζηθέο έλλνηεο) 

5. Ζ επηινγή ηνπ κέζνπ 

ηελ ελφηεηα απηή αζρνινχκαζηε κε ην θιαζζηθφ έληππν κέζν επηθνηλσλίαο, ηελ εθεκεξίδα, παξ’ φιν 

πνπ δελ είλαη ε πξψηε επηινγή ησλ λέσλ. Γηα πνηνλ ιφγν ηφηε, νη καζεηέο λα αζρνιεζνχλ ζ’ απηή ηελ 

ελφηεηα κε ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάγλσζε εθεκεξίδσλ; 

1. Ο πξψηνο ιφγνο είλαη πξαγκαηηζηηθφο. Ζ αλάγλσζε θαη ε παξαγσγή κηαο απιήο εθεκεξίδαο ηνίρνπ 

απαηηεί πεγέο πνπ κπνξνχλ λα βξεζνχλ νπνπδήπνηε θαη εμαζθαιίδνληαη ρσξίο κεγάιν θφζηνο. 

2. Απφ δηδαθηηθή άπνςε, έλα απιφ παξάδεηγκα ιεηηνπξγεί θαιχηεξα γηα ηε δηδαζθαιία ελφο κέξνπο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. Γξάθνληαο κε ην ρέξη, θφβνληαο, θνιιψληαο θαη 

δσγξαθίδνληαο, νη καζεηέο επηζηξέθνπλ ζηηο ξίδεο ηεο παξαγσγήο ησλ κέζσλ. Αθφκε φκσο θαη ζηελ 

παξαγσγή κηαο απιήο εθεκεξίδαο ηνίρνπ, γίλεηαη θαλεξφ ην θαηλφκελν ηεο θχιαμεο απφ ηνπο 

ζπληάθηεο, φπσο θαη ε αξρή ηεο θαηαζθεπήο κηαο εηθφλαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηε ρξήζε ελφο 

κελχκαηνο.  

Φπζηθά, απηέο νη βαζηθέο πηπρέο ππάξρνπλ θαη ζε φια ηα άιια κέζα –ην ξαδηφθσλν, ηελ ηειεφξαζε, 

θάζε είδνπο θσηνγξαθία, ηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηχνπ, ηα κελχκαηα ζηα θηλεηά, θ.ιπ. 

κσο, φια απηά ηα κέζα έρνπλ κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο πεγψλ θαη πην ζχλζεηε παξαγσγή, αιιά θαη 
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πην πνιχπινθε αλάιπζε θαη απνδφκεζε.  

3. Ζ πξνζέγγηζε κε ηε ρξήζε ηεο εθεκεξίδαο αθνινπζεί ηελ αξρή ηεο ζπεηξνεηδνχο αλάπηπμεο ηεο 

ζεκαηνινγίαο ηεο EDC/HRE. Οη δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο αζρνινχληαη νη καζεηέο ζπλδένληαη κε 

ηηο αληίζηνηρεο ηεο Δλφηεηαο 7 ζηνλ ηφκν ΗΗΗ, Ενύκε δεκνθξαηηθά, γηα ην επίπεδν ηνπ γπκλαζίνπ. Οη 

ελφηεηεο απηέο δηαθέξνπλ σο πξνο ην επίπεδν ηεο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηνπο καζεηέο.  

Βαζηθέο έλλνηεο  

Φηιηξάξνληαο ηελ πιεξνθνξία 

ηελ ηειηθή εθηχπσζε εκθαλίδεηαη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θηάλνπλ θαζεκεξηλά 

ζηνπο ζπληάθηεο ησλ εηδήζεσλ, γηαηί θηιηξάξνπλ φ,ηη δε κπνξεί λα θνηλνπνηεζεί. Έλα θξηηήξην είλαη αλ 

απηή ε πιεξνθνξία αμίδεη λα ζπκπεξηιεθζεί – αμίδεη, ή είλαη αξθεηά ελδηαθέξνπζα; Έλα άιιν θξηηήξην 

είλαη απιά ν δηαζέζηκνο ρψξνο. Έλα ηξίην είλαη ην είδνο ηεο ηζνξξνπίαο πνπ πεξηκέλνπλ νη αλαγλψζηεο 

αλάκεζα ζηελ πιεξνθνξία θαη ηε δηαζθέδαζε, αλάκεζα ζηελ πνιηηηθή, ηελ νηθνλνκία, ηνλ αζιεηηζκφ, ηηο 

δηαζεκφηεηεο, θ.ιπ. 

Καη ν αλαγλψζηεο, φκσο, κε ηε ζεηξά ηνπ, θηιηξάξεη ηελ πεξηζζφηεξε απφ ηελ χιε πνπ πξνζθέξεη ε 

εθεκεξίδα. Γλσξίδνπκε απφ ηελ πξνζσπηθή καο εκπεηξία πσο ζπλήζσο επηιέγνπκε θάπνηα άξζξα θαη 

θείκελα, θαη ηειηθά πεηάκε ηελ εθεκεξίδα αθνχ έρνπκε δηαβάζεη ην 5-10% απφ ην πεξηερφκελφ ηεο. 

Ζ αξρή ηεο θχιαμεο αθνξά θαη ηα άιια κέζα επηθνηλσλίαο: ηελ ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν, ην 

δηαδίθηπν θαη ηα βηβιία. 

Ρύζκηζε ηεο αηδέληαο 

Οη ζπληάθηεο ησλ εηδήζεσλ επεξεάδνπλ θαηά πνιχ ηελ πνιηηηθή αηδέληα. Φέξλνληαο ζηελ επηθάλεηα 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ή ζθάλδαια θαη πξνζειθχνληαο ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ, πξνθαινχλ 

ζπδεηήζεηο θαη, έηζη ζπρλά, εθείλνη πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ πνιηηηθή κε θάπνηνλ ηξφπν αληηδξνχλ. Καη ζ’ 

απηφ ην ζεκείν, νη αλαγλψζηεο πξέπεη λα παίμνπλ ηνλ ξφιν ηνπο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηδξνχλ 

ζηα ζέκαηα πνπ πξνσζνχληαη. 

Ο πνιηηηζκόο ησλ κέζσλ 

Ενχκε ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο (βι. πιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 9Α). Καηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία, έρνπλ αλαδπζεί ηξφπνη επηθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ, πνπ 

ππνβνεζνχληαη απφ ηελ ηερλνινγία ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη πνπ είλαη ηδηαίηεξα αγαπεηνί απφ ηε λέα 

γεληά. Δπηπξφζζεηα, ε δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έρεη εληζρχζεη ηελ επηθξάηεζε ησλ κέζσλ. Σα 

κελχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηα κέζα, απφ γξαπηά έρνπλ γίλεη εηθνλνκελχκαηα, αιιάδνληαο ηηο 

ζπλήζεηεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αλάγλσζεο. 

Διεύζεξε πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη ειεπζεξία ηνπ ηύπνπ 

Δπξσπατθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, Άξζξν 10.1. (θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.6.) 

Βιέπε επίζεο ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, Άξζξν 19 (θπιιάδην γηα 

ηνπο καζεηέο 2.5). 

Οη παξαγσγνί θαη νη ρξήζηεο ησλ κέζσλ αζθνχλ έλα ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα. Κάζε ινγνθξηζία 

απηψλ ησλ ειεπζεξηψλ θάλεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δηθηαηνξίεο θαη ηηο δεκνθξαηίεο. Απηέο νη 

ειεπζεξίεο, καδί κε ηελ ηερλνινγηθή επαλάζηαζε πνπ έγηλε κεηά ηελ αλαθάιπςε ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ 

δηαδηθηχνπ έρνπλ ζπληειέζεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ κέζσλ ζηνλ νπνίν δνχκε ζήκεξα. Ζ 

εκπεηξία καο έρεη ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία, φπσο ζπκβαίλεη πάληνηε ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ: αλ κπνξέζνπκε λα δηαρεηξηζηνχκε ηηο δπλαηφηεηεο, θεξδίδνπκε - αλ δε κπνξέζνπκε λα 

αληαπνθξηζνχκε ζηηο απαηηήζεηο, ράλνπκε. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν γξακκαηηζκφο ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο απνηειεί βαζηθή ηθαλφηεηα ζηελ EDC/HRE. 
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Αλάπηπμε ηθαλνηήησλ: ζύλδεζε κε άιιεο ελόηεηεο απηνύ ηνπ ηόκνπ 

Ση δείρλεη απηόο ν πίλαθαο 

Ο ηίηινο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ, Σπκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία, εζηηάδεη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ελεξγνχ 

πνιίηε ζηε δεκνθξαηία. Ο πίλαθαο πνπ έπεηαη, παξνπζηάδεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζνπκε ηηο ελφηεηέο 

ηνπ. ηε ζθηαζκέλε ζεηξά, θαίλνληαη νη ηθαλφηεηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ Δλφηεηα 9. ηε ζηήιε κε 

έληνλν πεξηζψξην θαίλνληαη νη ηθαλφηεηεο ηεο πνιηηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ θαη δξάζεο, δηφηη ζπλδένληαη 

ζηελά κε ηε ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία. Οη άιιεο ζεηξέο ππνδεηθλχνπλ ζπλδέζεηο κε άιιεο ελφηεηεο 

απηνχ ηνπ ηφκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηθαλφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ ελφηεηα 9. 

Πώο ρξεζηκνπνηείηαη ν πίλαθαο 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ πίλαθα σο εξγαιείν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο 

καζήκαηνο ζηελ EDC/HRE κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

– Βνεζά εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ιίγεο ψξεο γηα EDC/HRE: θάπνηνο κπνξεί λα επηιέμεη κφλν απηή ηελ 

ελφηεηα θαη λα παξαιείςεη ηηο άιιεο, δηφηη θάπνηεο βαζηθέο ηθαλφηεηεο αλαπηχζζνληαη, ζε θάπνην 

βαζκφ, ζε απηή ηελ ελφηεηα (φπσο γηα παξάδεηγκα, θαηαλνψ ηε ζεκαζία ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα, 

αζθψ βαζηθέο ειεπζεξίεο, ε έληαζε αλάκεζα ζηελ ηζφηεηα θαη ηελ ειεπζεξία). 
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Δλόηεηεο Γηαζηάζεηο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ 

ηάζεηο θαη 

αμίεο 

Πνιηηηθή 

αλάιπζε θαη 

θξηηηθή ηθαλόηεηα 

 

Μέζνδνη θαη 

δεμηόηεηεο 

 

 

Δθαξκνγή 

πνιηηηθώλ 

απνθάζεσλ θαη 

δξάζεσλ 

9 Σα κέζα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πκκεηνρή ζηε 

δεκνθξαηία κε ηε 

ρξήζε επηθνηλσλί-

αο κέζα απφ ηα 

κέζα επηθνηλσλίαο 

 

Οη παξαγσγνί θαη 

νη ρξήζηεο ησλ 

κέζσλ επηιέγνπλ 

ηελ πιεξνθνξία. 

Καηαζθεπή θαη 

απνδφκεζε 

κελπκάησλ πνπ 

εθπέκπνπλ ηα 

κέζα 

 

 

 

 

 

Υξήζε ησλ κέζσλ 

σο κέζσλ γηα ηε 

κεηάδνζε ησλ 

απφςεσλ θαη ησλ 

ζπκθεξφλησλ καο 

 

 

 

 

 

Δπίγλσζε ηεο 

εμάξηεζεο απφ 

ηελ πξνζέγγηζε 

ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο 

απφ «δεχηεξν 

ρέξη», ηδαίηεξα 

ζηνλ ρψξν ηεο 

πνιηηηθήο 

 

7 Ηζφηεηα  

 

 

 

 

Οη ίζεο επθαηξίεο 

ζπκκεηνρήο 

εμαξηψληαη απφ 

ηνλ γξακκαηηζκφ 

ζηα κέζα. 

  

Δπίγλσζε φηη ε 

πιεξνθνξία 

είλαη πεγή 

ηζρχνο. 

 

8 Διεπζεξία  

 

 

 

 

 

Διεπζεξία ησλ 

κέζσλ θαη 

ειεχζεξε 

πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθνξία. 

 

 

 

 

Δπηινγή 

πιεξνθνξίαο θαη 

δηακφξθσζε 

αηδέληαο: άζθεζε 

ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. 

Δπίγλσζε φηη ε 

πιεξνθνξία 

είλαη κέζν 

ειέγρνπ ηεο 

ηζρχνο θαη ηεο 

εμνπζίαο. 

3 Δηεξφηεηα θαη 

πινπξαιηζκφο  

 

 

 

Ζ πνηθηιία 

απφςεσλ θαη 

ζπκθεξφλησλ 

αληαλαθιάηαη ζηα 

κέζα επηθνηλσλίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Κπβέξλεζε θαη 

πνιηηηθή  

Γηακφξθσζε ηεο 

αηδέληαο. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 5: Καλόλεο θαη λόκνο - Ση καο εμππεξεηεί θαιύηεξα; 

Παηρλίδη ιήςεο απνθάζεσλ 

 

 

Θέκα ηνπ 

καζήκαηνο 

Άζθεζε δεμηόηεηαο/ 

καζεζηαθόο ζηόρνο 

Γξαζηεξηόηεηεο 

γηα ηνπο καζεηέο 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

Μέζνδνο 

 

Μάζεκα 1 

 

Δίκαζηε νη 

θχιαθεο! Δκείο 

απνθαζίζνπκε ηη 

ζέινπκε λα 

δηαβάζνπκε. 

 

 

 

 

 

 

 

Δπηιέγνληαο ηελ 

πιεξνθνξία γηα δηθφ 

ηνπο ινγαξηαζκφ, νη 

καζεηέο 

αληηιακβάλνληαη ηηο 

επηινγέο ηνπο γηα 

ζπγθεθξηκέλα κέζα 

θαη κελχκαηα. 

 

Σφζν νη παξαγσγνί 

φζν θαη νη ρξήζηεο 

ησλ κέζσλ 

ιεηηνπξγνχλ σο 

θχιαθεο. 

Οη καζεηέο, 

ζπδεηνχλ κε ζέκα 

ηελ πξνηίκεζή 

ηνπο γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε 

εθεκεξίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξσηνζέιηδα δχν 

δηαθνξεηηθψλ 

εθεκεξίδσλ ηεο 

ίδηαο κέξαο. 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 9.1 – 9.3. 

Υαξηί ζεκηλαξίνπ, 

καξθαδφξνη, 

ςαιίδηα θαη 

θφιιεο. 

πιινγή άξζξσλ 

απφ έληππα κέζα. 

 

 

Παξνπζηάζεηο 

ζηελ 

νινκέιεηα θαη 

ζπδήηεζε. 

 

Δηζήγεζε. 

 

Δξγαζία ζε 

νκάδεο. 

 

 

 

 

 

Μαζήκαηα 2 θαη 

3 

 

Δίκαζηε νη 

θχιαθεο! Δκείο 

απνθαζίδνπκε 

πνηεο εηδήζεηο 

ζα δνζνχλ 

ζηνπο 

αλαγλψζηεο γηα 

λα επηιέμνπλ. 

 

 

 

 

πλεξγαζία ζηελ 

νκάδα, ιήςε 

απνθάζεσλ, 

ζπκθσλία γηα ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ. 

 

Γηαρείξηζε νκάδαο 

θαη επίβιεςε. 

 

Οη ζπληάθηεο 

θαηαζθεπάδνπλ ηα λέα 

πνπ δηακνξθψλνπλ 

ηελ αληίιεςή καο γηα 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Οη καζεηέο 

δεκηνπξγνχλ ηε 

δηθή ηνπο 

εθεκεξίδα 

ηνίρνπ. 

πγθξίλνπλ ηηο 

εθεκεξίδεο ηνπο 

θαη ηηο επηινγέο 

ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 9.2 θαη 

9.3. 

 

Υαξηί 

ζεκηλαξίνπ, 

καξθαδφξνη θαη 

ςαιίδηα, θφιιεο. 

 

Έληππα κέζα 

φισλ ησλ εηδψλ 

θαη ησλ 

θαηεγνξηψλ. 

 

 

Δξγαζία 

project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα 4 

 

Πνηνο ειέγρεη ηα 

κέζα 

επηθνηλσλίαο; 

Δκείο ή εθείλα; 

Αλαηξνθνδφηεζε. 

πδήηεζε γηα ηηο 

επηινγέο θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπο. 

 

Σα κέζα είλαη ηζρπξφ 

φξγαλν επηθνηλσλίαο 

θαη ειέγρνπ. 

Οη καζεηέο 

ζπγθξίλνπλ θαη 

ζπδεηνχλ γηα ηηο 

επηινγέο θαη ηηο 

απνθάζεηο ηνπο. 

 

 

Έθζεζε ησλ 

εθεκεξίδσλ 

ηνίρνπ. 

 

Τιηθφ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο 

9Α. 

Παξνπζηάζεηο, 

ζπδήηεζε ζε 

νινκέιεηα. 

 

Δηζήγεζε. 
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Μάζεκα 1 

Δίκαζηε νη θύιαθεο! 

Δκείο απνθαζίδνπκε ηη ζέινπκε λα δηαβάζνπκε 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

 

Δπηιέγνληαο ηελ πιεξνθνξία γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, νη καζεηέο 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλα κέζα θαη 

κελχκαηα. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

 

 

 

 

 

 

Σφζν νη παξαγσγνί φζν θαη νη ρξήζηεο ησλ κέζσλ ιεηηνπξγνχλ 

ζηε βάζε ηεο επηινγήο ηεο πιεξνθνξίαο. Σα κέζα νηθνδνκνχλ 

ηελ εηθφλα καο γηα ηνλ θφζκν. Έρνπλ ηε δχλακε λα απνθαζίζνπλ 

γηα ην πεξηερφκελν ηεο πιεξνθφξεζήο καο (θχιαμε, 

δηακφξθσζε ηεο αηδέληαο). Παξάιιεια φκσο, εκείο, νη ρξήζηεο 

ησλ κέζσλ, επηιέγνπκε γηα δηθφ καο ινγαξηαζκφ. Δπηιέγνπκε λα 

απνξξίςνπκε ζπγθεθξηκέλα κέζα θαη επίζεο επηιέγνπκε ζε πνηα 

κελχκαηα ζα δψζνπκε ηελ πξνζνρή καο. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

 

 

 

 

Πξσηνζέιηδα δχν δηαθνξεηηθψλ εθεκεξίδσλ ηεο ίδηαο κέξαο. 

ε κεγάιεο ηάμεηο ζα ρξεηαζηνχλ δχν ή ηξία αληίηππα ησλ 

πξσηνζέιηδσλ. 

 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 9.1 – 9.3, ραξηί ζεκηλαξίνπ, 

καξθαδφξνη, ςαιίδηα θαη θφιια. πιινγή ζεκάησλ απφ 

εθεκεξίδεο. 

Μέζνδνο 

 

 

 

 

Παξνπζηάζεηο ζε νινκέιεηα θαη ζπδήηεζε. 

 

Δηζήγεζε.  

 

Οκαδηθή εξγαζία. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

 

Φάζε 1: Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εηζεγείηαη ηελ έλλνηα ηεο θχιαμεο. 

(25 ιεπηά) 

Φάζε 2: Οη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ηελ εθεκεξίδα ηνίρνπ ηεο 

νκάδαο ηνπο. (15 ιεπηά) 
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Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Οη καζεηέο, σο ρξήζηεο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα κέζα, 

επηιέγνπλ θάπνην θαη απνξξίπηνπλ θάπνην άιιν. Με απηέο ηηο επηινγέο, νη καζεηέο δξνπλ επηιέγνληαο 

πιεξνθνξίεο γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ θαη ην αληηιακβάλνληαη. 

Αιιάδνληαο ηελ πξννπηηθή, νη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη θαη νη ζπληάθηεο έρνπλ θαζνξίζεη 

πξνηεξαηφηεηεο θαη θάλνπλ επηινγέο. Πνηεο επηινγέο θαη γηα πνηνπο ιφγνπο; Έρνληαο απηφ ην εξψηεκα 

θαηά λνπ, νη καζεηέο ζα μεθηλήζνπλ ην project ηνπο. Θα βξνπλ ηελ απάληεζε θάλνληαο παξφκνηεο 

επηινγέο – θαηαλνψληαο ηα κέζα κε ην λα παξάγνπλ κέζα. Αξρίδνπλ ηε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ελφηεηαο απηήο. 

Ζ εηζήγεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο ησλ 

καζεηψλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εηζεγείηαη ηελ έλλνηα ηεο θχιαμεο, αθφηνπ νη καζεηέο έρνπλ δεη ηηο 

απνδείμεηο. Αιινχ, νη καζεηέο εθαξκφδνπλ ηε λέα έλλνηα ζην project ηνπο, θαζψο ηνπο παξέρεη ηα 

βαζηθά εξσηήκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο.  

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο 

Σξεηο εβδνκάδεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ελφηεηαο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ζπιιέμνπλ 

έληππα κέζα: εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, δηαθεκηζηηθά θπιιάδηα, θ.ιπ. Δίλαη απαξαίηεην λα ζπιιέμνπλ θαη 

θσηνγξαθίεο. Οη καζεηέο πξέπεη λα θέξνπλ ην πιηθφ απηφ ζηελ ηάμε ζην πξψην κάζεκα ηεο ελφηεηαο. 

Αλάινγα κε ηνλ δηαζέζηκν ρψξν, ην πιηθφ ηνπνζεηείηαη ζηα ζξαλία ηεο ηάμεο. Οη καζεηέο ζα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ φηαλ ζα παξάμνπλ ηελ εθεκεξίδα ηνίρνπ, ζηα καζήκαηα 2 θαη 3. 

Καη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζπιιέγεη εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. Πξνεηνηκάδνληαο ην πξψην κάζεκα, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη απφ ην πιηθφ δεχγε πξσηνζέιηδσλ απφ δηαθνξεηηθέο εθεκεξίδεο. Σα πξσηνζέιηδα 

κε ηα νπνία ζα εξγαζηεί θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα είλαη ηεο ίδηαο εκέξαο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

ζχγθξηζή ηνπο, αιιά θαη ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ νινκέιεηα. Κάζε νκάδα ζα πξέπεη λα 

πάξεη έλα δεπγάξη πξσηνζέιηδσλ δηαθνξεηηθψλ εθεκεξίδσλ. Αλ νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ θαη μελφγισζζεο εθεκεξίδεο. 

ηελ ηζηνζειίδα www.newseum.org ππάξρνπλ πξσηνζέιηδα εθεκεξίδσλ πνιιψλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ 

ζε Α4. Αλ ηηο ρξεζηκνπνηήζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο, ζα πξέπεη λα ηηο ηππψζεη θαη λα ηηο δψζεη ζηνπο 

καζεηέο, φρη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη σο δηαθάλεηεο (βι. παξαθάησ βήκα 1.1). 

Φάζε 1: Ο/ε εθπαηδεπηηθόο εηζεγείηαη ηελ έλλνηα ηεο επηινγήο ηεο πιεξνθνξίαο           

Βήκα 1.1: Οη καζεηέο εθδειώλνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα κηα εθεκεξίδα 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπνζεηεί δχν πξσηνζέιηδα δηαθνξεηηθψλ εθεκεξίδσλ ζηνλ πίλαθα, γηα παξάδεηγκα 

κηα ζνβαξή εθεκεξίδα θαη κηα θίηξηλνπ ηχπνπ, ή κηα ηνπηθή θαη κηα εθεκεξίδα κε παλειιήληα θπθινθνξία, 

ή εθεκεξίδεο πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο απφςεηο. 

Αλ είλαη δηαζέζηκα παξαπάλσ απφ έλα αληίηππα πξσηνζέιηδσλ, ηνπνζεηνχληαη κε δηάζηεκα αλάκεζά 

ηνπο, ψζηε λα ηηο βιέπνπλ φινη νη καζεηέο. ε κεγάιεο ηάμεηο, κε ηνλ ηξφπν απηφ εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο. 

Οη καζεηέο πιεζηάδνπλ θαη κειεηνχλ ζησπειά ηα δχν πξσηνζέιηδα. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ζπγθεληξσζνχλ κπξνζηά απφ ηελ εθεκεξίδα πνπ 

πξνηηκνχλ. Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ δχν νκάδεο, θαη αλ είλαη απαξαίηεην θαη κηα ηξίηε πνπ δελ πξνηηκά 

θακία απφ ηηο δχν. Οη καζεηέο αληαιιάζζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κε ζπληνκία ζηηο νκάδεο θαη αηηηνινγνχλ 

ηελ επηινγή ηνπο ζηελ νινκέιεηα. 

http://www.newseum.org/
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Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αθνχεη θαη ζπληνλίδεη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, αιιά δε ζρνιηάδεη ηα φζα αλαθέξνπλ νη 

καζεηέο γηα ηηο επηινγέο ηνπο. 

Βήκα 1.2: Οδεγία: ε βαζηθή έλλνηα ηεο επηινγήο ηεο πιεξνθνξίαο 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εηζεγείηαη ζχληνκα ηελ έλλνηα ηεο επηινγήο θαη ηνπ θηιηξαξίζκαηνο ηεο πιεξνθνξίαο, 

θαη ηε δηηηή ζεκαζία ηεο. Σε ζπλδέεη κε ην πεξηερφκελν ησλ φζσλ αλέθεξαλ νη καζεηέο ζην βήκα 1.1. 

πσο κφιηο έδεημαλ νη καζεηέο, ζπρλά έρνπκε μεθάζαξεο πξνηηκήζεηο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα. 

Οη εθεκεξίδεο έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Πξνηηκνχκε κηα εθεκεξίδα θαη απνξξίπηνπκε κίαλ 

άιιε. ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, πνιιέο θνξέο, γηα ηελ πιεξνθφξεζή καο, αληί γηα εθεκεξίδεο 

επηιέγνπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε άιια κέζα, φπσο ηελ ηειεφξαζε ή ην δηαδίθηπν. ’ απηφ ην δήηεκα, 

ιεηηνπξγνχκε κε βάζε ηελ επηινγή. Απνθαζίδνπκε ζε πνην κέζνλ θαη ζε πνηα κελχκαηα απηνχ ηνπ κέζνπ 

ζα δψζνπκε πξνζνρή. Σα κέζα εμαξηψληαη απφ καο – ρσξίο ηελ πξνζνρή καο, νη πξνζπάζεηέο ηνπο 

πέθηνπλ ζην θελφ. 

ην ζεκείν απηφ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο αιιάδεη ηελ πξννπηηθή ηνπ δεηήκαηνο: δελ είλαη κφλν νη αλαγλψζηεο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ επηιέγνληαο, αιιά θαη νη ζπληάθηεο ησλ εθεκεξίδσλ. Απνθαζίδνπλ ηη ζα πξνζθέξνπλ 

ζηνπο αλαγλψζηεο ψζηε εθείλνη κε ηε ζεηξά ηνπο λα επηιέμνπλ απφ απηά. Οπφηε, εμαξηφκαζηε απφ ηα 

κέζα – ιακβάλνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απηά έρνπλ επηιέμεη. 

Φάζε 2: Οη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ηελ εθεκεξίδα ηνίρνπ ηεο νκάδαο ηνπο 

Φπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο 9.1-9.3. 

Βήκα 2.1 Ο/ε εθπαηδεπηηθόο δίλεη νδεγίεο ζηνπο καζεηέο γηα ηε δξαζηεξηόηεηα 

Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ έσο έμη, θαη δεκηνπξγνχλ νκάδεο ζπληαθηψλ. ηα δχν 

επφκελα καζήκαηα εξγάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εθεκεξίδαο ηνίρνπ ηεο νκάδαο ηνπο. 

Απηή ε δξαζηεξηφηεηα αληηθαηνπηξίδεη ην ξφιν ηνπ θχιαθα γηα ηνπο ζπληάθηεο θαη ζρεηίδεηαη κε δεηήκαηα 

φπσο: 

– Ση ζέκαηα ζα ζπκπεξηιάβνπκε; 

– Πνην απφ ηα ζέκαηα ζα επηιέμνπκε σο βαζηθφ άξζξν, πνπ λα πξνζειθχζεη ηα βιέκκαηα; 

– Ση ζα πξέπεη λα αθήζνπκε έμσ, ιφγσ ζηελφηεηαο ρψξνπ; 

Οη καζεηέο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη απηά ηα δεηήκαηα αλαδεηθλχνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ειεπζεξίαο ηνπ 

ηχπνπ ζηελ πξάμε – απφιαπζε ηεο ειεπζεξίαο, αιιά παξάιιεια ππεπζπλφηεηα γηα ηελ επίιπζε 

δχζθνισλ πξνβιεκάησλ. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη εμεγήζεηο ζε ηερληθά δεηήκαηα. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κέρξη 

δχν θχιια ζεκηλαξίνπ. Σα άξζξα πξέπεη λα είλαη ρεηξφγξαθα. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

θσηνγξαθίεο θαη δηαγξάκκαηα απφ ηηο εθεκεξίδεο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα αληιήζνπλ 

πιεξνθνξίεο. κσο, ν ρξφλνο θαη ν ρψξνο είλαη πεξηνξηζκέλνο. Ζ εθεκεξίδα ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 

έηνηκε γηα αλάξηεζε ζην ηέινο ηνπ επφκελνπ καζήκαηνο.  

Οη καζεηέο κεηαθηλνχλ ηα ζξαλία ηνπο ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ κεγάιε επηθάλεηα γηα λα εξγαζηνχλ. 

Βήκα 2.2 Οη καζεηέο αξρίδνπλ ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο 

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, νη καζεηέο αξρίδνπλ ηελ αλάγλσζε ηνπ πιηθνχ ηνπο. Αλ 

ππάξρεη ρξφλνο, πξνρσξνχλ ζηα επφκελα βήκαηα. 
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Μαζήκαηα 2 θαη 3 

Δίκαζηε νη θύιαθεο! 

Δκείο απνθαζίδνπκε πνηεο εηδήζεηο ζα δνζνύλ ζηνπο αλαγλώζηεο γηα λα 

επηιέμνπλ 
 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ 

 

 

 

πλεξγαζία ζηελ νκάδα, ιήςε απνθάζεσλ, ζπκθσλία ζε 

ζηφρνπο θαη ζρεδηαζκφ. 

 

Γηαρείξηζε νκάδαο θαη επίβιεςε. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

 

 

Οη ζπληάθηεο ησλ κέζσλ δηακνξθψλνπλ θαη ειέγρνπλ ηηο εηδήζεηο 

πνπ δνκνχλ ηελ εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Δπηιέγνληαο ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη ζρεδηάδνληαο ηελ αηδέληα ηα κέζα αζθνχλ 

δχλακε κε «ιεπηφ» ηξφπν. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο δεκηνπξγνχλ ηε δηθή ηνπο εθεκεξίδα ηνίρνπ. 

πγθξίλνπλ ηηο εθεκεξίδεο ηνπο θαη ηηο επηινγέο ηνπο. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

 

 

Φπιιάδηα καζεηψλ 9.1 – 9.3, ραξηί ζεκηλαξίνπ, καξθαδφξνη, 

ςαιίδηα θαη θφιια.  

 

πιινγή εθεκεξίδσλ θάζε κνξθήο θαη θαηεγνξίαο. 

Μέζνδνο Δξγαζία project. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

1. Οη καζεηέο ζπληάζζνπλ θαη παξάγνπλ κηα εθεκεξίδα ηνίρνπ. 

(60 ιεπηά) 

2. Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο εθεκεξίδεο ησλ άιισλ νκάδσλ. (20 

ιεπηά) 
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Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Σν δεχηεξν θαη ην ηξίην κάζεκα είλαη αθηεξσκέλα ζηελ θαξδηά ηεο ελφηεηαο, ηε δξαζηεξηφηεηα φπνπ νη 

καζεηέο ιεηηνπξγνχλ σο ζπληάθηεο θαη δεκηνπξγνχλ ηε δηθή ηνπο εθεκεξίδα. Θα αζρνιεζνχλ κε ηα ίδηα 

δεηήκαηα – πνηα ζέκαηα θαη γεγνλφηα λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη πνηα λα παξαιείςνπλ – θαη ζα 

ζπδεηήζνπλ γηα ηα θξηηήξηα ησλ επηινγψλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Δπηπξφζζεηα, ε παξαγσγή κηαο 

εθεκεξίδαο ηνίρνπ ζε κηα ψξα απαηηεί πςειφ επίπεδν δεμηνηήησλ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο εξγαζίαο ηνπο 

θαη δηαρείξηζεο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ. 

’ απηφ ην ζεκείν, πξνηείλεηαη ν ηχπνο (ην θνξκάη) ηεο εθεκεξίδαο ηνίρνπ. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 

παξαγσγήο ηεο εθεκεξίδαο δελ είλαη απαξαίηεηα. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα γξάςνπλ ηα άξζξα ηνπο κε 

ην ρέξη. 

Ζ παξαγσγή κηαο εθεκεξίδαο ηνίρνπ παξαπέκπεη ηνπο καζεηέο ζηηο ξίδεο ηεο δεκνζηνγξαθίαο, θαη 

ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα εζηηάζνπλ ζηα νπζηαζηηθά ζηνηρεία ηεο ζχληαμεο θαη ζηηο επηινγέο πνπ 

ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ. 

ην πεξηβάιινλ ηεο «κάζεζεο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ», ν/ε εθπαηδεπηηθφο, ιεηηνπξγεί σο «βνεζφο», 

πνπ δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο αλ ρξεηάδνληαη επηπιένλ πιηθφ, πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή, θ.ιπ. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο παξάιιεια παξαηεξεί ηνπο καζεηέο θαη αμηνινγεί ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηελ 

αλάπηπμή ηνπο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αθνχεη ηηο ζπδεηήζεηο ησλ καζεηψλ θαη δηαβάδεη ηηο εθεκεξίδεο ηνπο 

θαζψο ηηο δεκηνπξγνχλ. Έηζη, πξνεηνηκάδεηαη γηα ηε ζχληνκε αιιά απαξαίηεηε εηζήγεζε ηνπ 

καζήκαηνο 4. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Φάζε 1: Οη καζεηέο ζπληάζζνπλ θαη δεκηνπξγνύλ ηηο εθεκεξίδεο ηνπο 

Φπιιάδηα καζεηψλ 9.1 – 9.3. 

Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο. Μέιε ησλ νκάδσλ παίξλνπλ ηνπο ξφινπο ηνπ αξρηζπληάθηε, ηνπ 

ρξνλνκέηξε θαη ηνπ παξνπζηαζηή. 

Αθνινπζνχλ ή πξνζαξκφδνπλ ην ζρέδην εξγαζίαο πνπ πξνηείλεηαη ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 9.3. 

Αλ κεηαμχ ησλ καζεκάησλ 2 θαη 3 κεζνιαβεί δηάιεηκκα, είλαη απαξαίηεην λα θπιαρηεί ην πιηθφ κε 

αζθάιεηα. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο απνθαζίδνπλ πνηνο είλαη ππεχζπλνο γη’ απηφ. 

Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ θπιιαδίνπ γηα ηνπο καζεηέο 9.3, νη παξνπζηαζηέο πξνεηνηκάδνπλ ηελ 

παξνπζίαζή ηνπο γηα ηελ νινκέιεηα ηνπ καζήκαηνο 4. 

Φάζε 2: Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο εθεκεξίδεο ησλ άιισλ νκάδσλ 

ηα κηζά ηνπ 3
νπ

 καζήκαηνο, νη καζεηέο ηνπνζεηνχλ ηηο εθεκεξίδεο ηνπο ζηελ ηάμε. ηε ζπλέρεηα, θάζε 

καζεηήο δηαβάδεη ηηο εθεκεξίδεο ησλ άιισλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ επφκελνπ καζήκαηνο. 
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Μάζεκα 4 

Πνηνο ειέγρεη ηα κέζα επηθνηλσλίαο; Δκείο ή εθείλα; 

Σα κέζα - εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη ηζρύνο 

 

Ο πίλαθαο ζπλνςίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ψζηε λα ζρεδηάζεη θαη λα 

δηδάμεη ην κάζεκα. 

Ζ άζθεζε ζηηο ηθαλόηεηεο αθνξά άκεζα ηελ EDC/HRE. 

Οη καζεζηαθόο ζηόρνο ππνδεηθλχεη φζα γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ νη καζεηέο. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, κε ηε κέζνδν, ζπγθξνηνχλ ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο. 

Ο πίλαθαο γηα επηινγή πιηθνύ ππνζηεξίδεη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ καζήκαηνο. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ δίλεη έλα αδξφ πεξίγξακκα γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Άζθεζε ηθαλνηήησλ πδήηεζε γηα ηηο επηινγέο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο. 

Μαζεζηαθόο ζηόρνο 

 

Σα κέζα επηθνηλσλίαο είλαη ηζρπξφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο θαη 

ειέγρνπ. 

Γξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο 

καζεηέο 

Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ θαη ζπδεηνχλ γηα ηηο επηινγέο θαη ηηο 

απνθάζεηο ηνπο. 

Πεγέο θαη πιηθό 

 

Αλάξηεζε εθεκεξίδσλ ηνίρνπ.  

 

Τιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 9Α. 

Μέζνδνο 

 

 

Παξνπζηάζεηο, ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα. 

 

Δηζήγεζε. 

Πξνζδηνξηζκόο δηαζέζηκνπ 

ρξόλνπ 

 

 

 

 

 

 

1. Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηηο επηινγέο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο. 

(15 ιεπηά) 

2. Οη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ηε δεκηνπξγία κελπκάησλ. (10 ιεπηά)                                 

3. Δηζήγεζε απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ: δεκηνπξγία αηδέληαο, 

επηινγή πιεξνθνξηψλ. (5 ιεπηά)             

4. Καηαιεθηηθή ζπδήηεζε. (10 ιεπηά) 
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Δπηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 

Οη καζεηέο αλαζηνράδνληαη πάλσ ζηελ εκπεηξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ηαλ δηαβάδνπλ ηηο εθεκεξίδεο 

ησλ άιισλ εζηηάδνπλ ζηηο απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ επηινγή ζεκάησλ θαη εηθφλσλ, θαη φρη ζηηο 

ίδηεο ηηο πιεξνθνξίεο. Γειαδή, εμεξεπλνχλ ηνλ ξφιν ησλ κέζσλ σο θπιάθσλ θαη ζρεδηαζηψλ ηεο 

αηδέληαο. 

Οη παξνπζηαζηέο δεκνζηνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο ζηηο νκάδεο, 

θαη νη καζεηέο ζπγθξίλνπλ θαη ζπδεηνχλ ηηο αληίζηνηρεο εκπεηξίεο ηνπο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο, κε ζχληνκε εηζήγεζε, πξνζζέηεη ηηο έλλνηεο –ηα κέζα σο θχιαθεο θαη ζρεδηαζηέο 

ηεο αηδέληαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε εκπινπηίδεηαη κε ζπζηεκαηηθή 

θαζνδήγεζε. Ζ εκπεηξία ησλ καζεηψλ δεκηνπξγεί ην πιαίζην ζην νπνίν ε θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζζέηεη λέα πξννπηηθή, θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

εκπεηξία ηνπο ζε αλψηεξν, πην αθεξεκέλν επίπεδν ζθέςεο θαη θαηαλφεζεο. 

Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο επέθηαζεο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηε βάζε ηεο εκπεηξίαο ησλ 

καζεηψλ. Μπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. 

Πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο 

Οη καζεηέο έρνπλ δηαβάζεη ηηο εθεκεξίδεο ησλ άιισλ πξηλ ην κάζεκα. 

Φάζε 1: Οη καζεηέο επεμεγνύλ θαη ζπγθξίλνπλ ηηο επηινγέο ηνπο 

Κάζε παξνπζηαζηήο, κε ηε ζεηξά, αλαθέξεη απνθάζεηο πνπ πήξε ε νκάδα ηνπ θαη εμεγεί ηνπο ιφγνπο πνπ 

νδήγεζαλ ζ’ απηέο. Αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ θπιιαδίνπ γηα ηνπο καζεηέο 9.3, νη παξνπζηαζηέο 

ζρνιηάδνπλ ηα παξαθάησ ζεκεία: 

– Δπηινγή ησλ θχξησλ ηζηνξηψλ. 

– Πνηα ζέκαηα εμέηαζε ε νκάδα θαη γηαηί θάπνηα ζέκαηα επηιέρζεθαλ ή απνξξίθζεθαλ. 

– Ζ επηινγή ησλ θσηνγξαθηψλ. 

– Άιια ζέκαηα θαη δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ νκάδα. 

Ζ παξνπζίαζε εζηηάδεη ζηηο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θχιαμε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αηδέληαο, θαη 

φρη ζην πεξηερφκελν ησλ εθεκεξίδσλ. ρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηεο εηζήγεζεο ηνπ δαζθάινπ, 

ππνγξακκίδνληαο ηελ θνηλή εκπεηξία ησλ νκάδσλ θαη πξνζζέηνληαο θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπζηεκαηηθέο θαη ζχληνκεο νδεγίεο, ζέηεη ην πιαίζην γηα ηε κεηάδνζε ηεο ελλνηνινγηθήο 

γλψζεο.  

Φάζε 2: Οη καζεηέο ζπδεηνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κελπκάησλ 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ζπγθξίλνπλ ηελ αηηηνινγία ησλ απνθάζεψλ ηνπο ζηηο 

νκάδεο. Δίλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ θάπνηα ηζρπξά θξηηήξηα, γηα παξάδεηγκα ηελ αμία ησλ 

εηδήζεσλ; ε πνην βαζκφ ειήθζεζαλ ππφςε δεηήκαηα αληαγσληζκνχ, γηα παξάδεηγκα ην λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ «θξάρηεο»; 

Ζ παξνπζίαζε θαη ε ζχγθξηζε ησλ επηινγψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θξίζηκε ζπδήηεζε. Οη καζεηέο 

κπνξεί λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ ηζρπξή επίδξαζε ησλ κέζσλ ζην είδνο ησλ εηδήζεσλ πνπ θηάλνπλ ζ’ 

εκάο ή απηψλ πνπ δε θηάλνπλ πνηέ ζη’ απηηά καο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε. Γε 

ρξεηάδεηαη λα ζρνιηάζεη ηηο παξνπζηάζεηο ησλ καζεηψλ, νχηε λα πάξεη ηνλ ιφγν γηα πνιχ. 
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Φάζε 3: Δηζήγεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ 

Βήκα 3.1 Ζ βαζηθή εηζήγεζε 

Τιηθφ γηα εθπαηδεπηηθνχο 9Α  

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ (θάζε 1), ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζπλδέεη ηα θχξηα ζεκεία ηεο εηζήγεζήο ηνπ κε 

ην πεξηερφκελν ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ εξσηήζεσλ ησλ καζεηψλ. Υξεηάδεηαη, ινηπφλ, πξνζαξκνζηηθφηεηα, 

ψζηε λα παξνπζηαζηνχλ ηα παξαθάησ βαζηθά δεηήκαηα: 

1. ια ηα κελχκαηα ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλα. Έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

θαηαζθεπήο ελφο κελχκαηνο είλαη ε επηινγή θάπνησλ πιεξνθνξηψλ πνπ γίλνληαη ηζηνξίεο, ελψ 

παξάιιεια απνξξίπηνληαη άιιεο πιεξνθνξίεο. Οη καζεηέο εμεξεχλεζαλ απηή ηελ πιεπξά ηεο 

θαηαζθεπήο ελφο κελχκαηνο, φηαλ ζπλέηαμαλ ηηο εθεκεξίδεο ηνπο. 

2. Δπηιέγνληαο θαη απνξξίπηνληαο πιεξνθνξίεο, νη ζπληάθηεο θαη νη παξαγσγνί ησλ κέζσλ αζθνχλ 

επηινγή θαη ζρεδηάδνπλ ηελ αηδέληα. Δπεξεάδνπλ έληνλα ηελ θνηλή γλψκε θαη ηε ιήςε πνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ, αθφκα θαη ηνλ ηξφπν πνπ κεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία. Ο βαζκφο πνπ απηή ε επίδξαζε 

γίλεηαη έιεγρνο, εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ πνπ αζθνχκε ή δελ αζθνχκε ηνλ ξφιν καο επηιέγνληαο 

ηελ πιεξνθνξία. 

 

Σα δχν παξαπάλσ ζεκεία ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο ζηε κηθξή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα. Ζ εηζήγεζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα ηειεηψζεη εδψ, ε αλάιπζε ησλ ζεκείσλ έρεη 

πξνζθέξεη αξθεηή ηξνθή γηα ζθέςε. Μπνξεί φκσο λα πξνζζέζεη θη άιια ζεκεία, αλάινγα κε ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ. ’ απηή ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα δνζεί θη άιινο 

ρξφλνο.  

Βήκα 3.2 Δπεθηάζεηο ηεο εηζήγεζεο 

1. Σα κέζα επηθνηλσλίαο, σο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο πνην ζα ηξαβήμεη ηελ 

πξνζνρή καο. Οη παξαγσγνί ησλ κέζσλ θξνληίδνπλ λα ελαξκνλίδνληαη κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπο. Ζ εκπνξηθή ηνπο επηηπρία εμαξηάηαη απφ ηηο επηινγέο ησλ ρξεζηψλ 

ησλ κέζσλ. 

2. Δμαξηφκαζηε απφ ηα κέζα γηα ηελ αληίιεςε ηνπ θφζκνπ. ’ απηφ ην κάζεκα, νη καζεηέο εζηίαζαλ ζε 

έλα θιαζζηθφ κέζν, ηελ εθεκεξίδα. Τπάξρνπλ φκσο λέεο κνξθέο κέζσλ, πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχκε γηα 

δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο. Έρνπκε αθφκε ηα θιαζζηθά είδε ησλ κέζσλ (ξαδηνηειενπηηθά κέζα) – 

πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, ηειεφξαζε θαη ξαδηφθσλν. Σα ρξεζηκνπνηνχκε θπξίσο γηα πιεξνθφξεζε θαη 

ςπραγσγία. Δπίζεο, έρνπκε λέα κέζα πνπ βαζίδνληαη ζην δηαδίθηπν (ηζηνζειίδεο, ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, blνgs, facebook, twitter), αιιά θαη ηα SMS. Έρνπλ πνιιέο ρξήζεηο, αιιά ηα 

ρξεζηκνπνηνχκε θπξίσο γηα λα επηθνηλσλήζνπκε κε ηνπο άιινπο, θαη, φπσο γλσξίδνπλ θαιά νη 

καζεηέο καο ε λέα γεληά είλαη πην εμνηθεησκέλε κε απηά απφ ηνπο γνλείο ηεο θαη, πνιχ πεξηζζφηεξν, 

απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο ηεο.  

3. ηηο κέξεο καο, δνχκε ζηνλ πνιηηηζκφ ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Ζ θνηλσλία είλαη έλα δίθηπν 

αιιειεπίδξαζεο ησλ κειψλ ηεο. Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε είλαη ζε κεγάιν βαζκφ επηθνηλσλία. 

Απηή ε επηθνηλσλία εληζρχεηαη, ζρεκαηνπνηείηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηα κέζα. Σα κελχκαηα ησλ 

κέζσλ φρη κφλν αληαλαθινχλ, αιιά θαη δηαζινχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

Φάζε 4: Καηαιεθηηθή ζπδήηεζε θαη νινθιήξσζε ηεο ελόηεηαο 

Πξέπεη λα δνζεί ρξφλνο ζηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο χζηεξα απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ 

δαζθάινπ. 

Ίζσο θάλνπλ εξσηήζεηο θαηαλφεζεο ή πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηε δχλακε ησλ κέζσλ σο θπιάθσλ θαη 

ζρεδηαζηψλ ηεο αηδέληαο. 

ην ηέινο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ην εξψηεκα αλ ζα ζπλερίζεη ε δξαζηεξηφηεηα θαη κε πνηνλ ηξφπν, γηα 

παξάδεηγκα πξνηείλνληαο έλα απφ ηα παξαθάησ: 



πκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία 

234 

– Οη εθεκεξίδεο ηνίρνπ λα πξνβιεζνχλ ζην ζρνιείν. 

– Οη καζεηέο λα πξνζθαιέζνπλ έλαλ δεκνζηνγξάθν ζηελ ηάμε, λα ηνπ δείμνπλ ηηο εθεκεξίδεο θαη λα 

δεηήζνπλ ηε γλψκε ηνπ, λα ζπδεηήζνπλ καδί ηνπ ην δήηεκα ηεο θχιαμεο. 

– Μηα νκάδα καζεηψλ – ζπληαθηψλ λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ζην ζρνιείν θαη λα θαζηεξσζεί κηα 

ζρνιηθή εθεκεξίδα ηνίρνπ.  

– Οη καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε ηα κέζα πνπ δηακνξθψλνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ θνηλή γλψκε 

– Οη καζεηέο λα εζηηάζνπλ ζε έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ θαη λα αλαιάβνπλ δξάζε. Δίλαη 

δπλαηή ε ζχλδεζή ηνπ κε άιιεο ελφηεηεο ηνπ παξφληνο ηφκνπ. 
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Τιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο 9Α 

Γεμηόηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηα κέζα 

επηθνηλσλίαο 

ηεο Elizabeth Thoman 
 

Απφ ηελ ψξα πνπ ην ξαδηφθσλν-μππλεηήξη καο μππλάεη ην πξσί κέρξη λα καο πάξεη ν χπλνο θαζψο 

παξαθνινπζνχκε ηε κεηακεζνλχθηηα πνιηηηθή ζπδήηεζε ζηελ ηειεφξαζε, είκαζηε εθηεζεηκέλνη ζε 

εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο εηθφλεο θαη ηδέεο, φρη κφλν απφ ηελ ηειεφξαζε, αιιά θαη απφ ηνπο ηίηινπο ησλ 

εθεκεξίδσλ, ηα εμψθπιια ησλ πεξηνδηθψλ, ηηο ηαηλίεο, ηηο ηζηνζειίδεο, ηηο θσηνγξαθίεο, ηα 

βηληενπαηρλίδηα, ηηο πηλαθίδεο. Κάπνηνη, ηνπο ζεκεξηλνχο teenagers (εθήβνπο, ζηα αγγιηθά) ηνπο 

νλνκάδνπλ screenagers (screen, ζηα αγγιηθά ζεκαίλεη νζφλε)
19

. 

Έσο πξφζθαηα, ιίγνη έζεηαλ ζε ακθηζβήηεζε ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε θπξηαξρία ησλ κέζσλ ζηε δσή 

καο. Καη φζνη ην έθαλαλ, έηεηλαλ λα εζηηάδνπλ ζην δήηεκα ηνπ πεξηερνκέλνπ, γηα παξάδεηγκα ην πνζνζηφ 

βίαο θαη ζεμ ζηελ ηειεφξαζε θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Κάπνηνη ζπλεγνξνχζαλ ππέξ ηεο ινγνθξηζίαο, ελψ 

άιινη απιά πξνέηξεπαλ ηηο νηθνγέλεηεο λα θιείζνπλ ηελ ηειεφξαζε. Ζ αιήζεηα, φκσο, είλαη, πσο αλ θαη 

κπνξεί θάπνηνο λα θιείζεη ηελ ηειεφξαζε, αλ δε κεηαθνκίζεη ζε θάπνηα βνπλνθνξθή, δε κπνξεί λα 

δξαπεηεχζεη απφ ηνλ ζχγρξνλν πνιηηηζκφ ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Σα κέζα δελ επηδξνχλ απιά ζηνλ 

πνιηηηζκφ καο, είλαη ν θαζεκεξηλφο πνιηηηζκφο καο. 

Σα κέζα θαηέρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηνλ παγθφζκην πνιηηηζκφ καο, γη’ απηφ δελ πξφθεηηαη πνηέ λα 

ιεηηνπξγήζεη νπνηαδήπνηε απφπεηξα ινγνθξηζίαο. Αληίζεηα, είλαη αλάγθε λα αλαζεσξήζνπκε ηνλ ξφιν 

ησλ κέζσλ ζηε δσή καο, αλαζεψξεζε πνπ λα αλαγλσξίδεη ηελ αιιαγή παξαδείγκαηνο, απφ ηνλ 

πνιηηηζκφ ηεο ηππνγξαθίαο ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο εηθφλαο πνπ αλαπηχζζεηαη ηα ηειεπηαία 150 ρξφληα, απφ 

ηελ αλαθάιπςε ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηε δπλαηφηεηα λα “απνζπάζεη” θάπνηνο έλα αληηθείκελν ή κηα 

νκνηφηεηα απφ ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν θαη απηφ λα παξακέλεη αιεζηλφ, νξαηφ θαη κφληκν.
20

 

Γηα 500 ρξφληα, εμπκλνχζακε ηελ ηθαλφηεηα λα δηαβάδνπκε έληππα, ψζηε λα ζπκκεηέρνπκε ζηελ θνηλσλία 

σο ελεκεξσκέλνη πνιίηεο θαη κνξθσκέλνη ελήιηθνη. ήκεξα, ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη θάζε θνηλσληθφο 

ζεζκφο, αθφκε θαη ε θνηλσλία ηεο ηαηξηθήο θαη ηεο πγείαο, αηζζάλνληαη ζπλππεχζπλνη γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ ψζηε λα δήζνπλ ζ’ έλαλ θφζκν γεκάην απφ δπλαηέο εηθφλεο, ιέμεηο θαη ήρνπο.
21

 

Γειαδή ηνλ «γξακκαηηζκφ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο». 

Ση ζεκαίλεη γξακκαηηζκόο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο; 

εκαίλεη λα έρεη θάπνηνο ηελ ηθαλφηεηα λα εμεγήζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη πξνζσπηθέο έλλνηεο απφ ηα 

εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο ιεθηηθά ή νπηηθά ζχκβνια πνπ πξνζιακβάλεη θάζε κέξα κέζα απφ ηελ 

ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, ηνπο ππνινγηζηέο, ηνλ ηχπν θαη, θπζηθά, ηε δηαθήκηζε. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα θάπνηνπ λα επηιέγεη, λα ακθηζβεηεί θαη λα εμεηάδεη, λα έρεη επίγλσζε ηνπ ηη 

ζπκβαίλεη γχξσ ηνπ, λα κελ είλαη παζεηηθφο, θαη άξα επάισηνο.  

Πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπκε ηνπο λένπο 

λα δήζνπλ ζ’ έλαλ θφζκν 

γεκάην δπλαηέο εηθφλεο, ιέμεηο θαη ήρνπο.» 

UNESCO, 1982 

Οη εξεπλεηέο ησλ κέζσλ παξαδέρνληαη πηα πσο ε ηειεφξαζε θαη ηα ΜΜΔ είλαη ηφζν ξηδσκέλα ζην 

πνιηηηζηηθφ καο πεξηβάιινλ, πνπ δελ ζα πξέπεη πιένλ λα αληηκεησπίδνπκε ηελ αλάγθε λα ππάξρεη 

εθπαίδεπζε ζηα κέζα σο κέηξν «πξνζηαζίαο» έλαληη ησλ αλεπηζχκεησλ κελπκάησλ. θνπφο καο πξέπεη 

λα είλαη λα βνεζήζνπκε ηνπο λένπο λα γίλνπλ αληαγσληζηηθνί, θξηηηθνί θαη γξακκαηηζκέλνη ζε φια ηα είδε 

κέζσλ επηθνηλσλίαο, έηζη ψζηε λα ειέγρνπλ ηελ εξκελεία φζσλ βιέπνπλ θαη αθνχλ, θαη λα κελ αθήλνπλ 

                                                           
19. Rushkoff, Douglas, Playing the Future: How Kids’ Culture Can Teach Us to Thrive in an Age of Chaos, 1996. 

20. Απφ ην έξγν ηνπ Stewart Ewen, ηδηαίηεξα απφ ην All Consuming Images: The Politics of Style in Contemporary Culture, 1988. 

21. UNESCO Γηεζλέο πκπφζην γηα ηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Κνηλνχ ζηε Υξήζε ησλ ΜΜΔ,Σειηθή Έθζεζε,  Grunwald, 1982. 
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ηνλ έιεγρν απηήο ηεο εξκελείαο ζηα κέζα. Ο Len Masterman, ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ Teaching the 

Media, ην νλνκάδεη «θξηηηθή απηνλνκία». 
22

 

Άιινη νξηζκνί επηζεκαίλνπλ φηη ν γξακκαηηζκφο ζηα κέζα δελ είλαη ηφζν κέξνο ηεο θαζ’ απηφ γλψζεο, 

φζν είλαη δεμηφηεηα, δηαδηθαζία, ηξφπνο ζθέςεο, ν νπνίνο, εμειίζζεηαη ζπλερψο, φπσο ε αλαγλσζηηθή 

ηθαλφηεηα. Γξακκαηηζκφο ζηα κέζα δε ζεκαίλεη απνζηήζηζε δεδνκέλσλ ή ζηαηηζηηθψλ γηα ηα κέζα, αιιά 

δηεξψηεζε γηα ην ηη βιέπεη θάπνηνο, ηη δηαβάδεη ή αθνχεη. 
23

 Ζ έξεπλα βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα. 

Ση ρξεηάδεηαη λα μέξεη θάπνηνο; 

Ση ρξεηάδεηαη λα μέξνπλ ηα παηδηά (θαη νη κεγάινη) γηα ηα κέζα επηθνηλσλίαο; Δθπαηδεπηέο ζηα κέζα έρνπλ 

θαηαιήμεη ζε πέληε ζηνηρεία πνπ ζα έπξεπε ν θαζέλαο καο λα γλσξίδεη ζρεηηθά κε ηα κελχκαηα ησλ 

κέζσλ, είηε πξνζθέξνληαη «παθέην» ζε έλα ηειενπηηθφ πξφγξακκα, είηε ζε έλα παηρλίδη γηα ηνλ 

ππνινγηζηή, ζε έλα κνπζηθφ βίληεν, πεξηνδηθφ, θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία.
24

  

1. Όια ηα κελύκαηα ησλ κέζσλ είλαη «θαηαζθεπαζκέλα» 

Δίηε παξαθνινπζνχκε ηηο βξαδηλέο εηδήζεηο, είηε πεξλάκε δίπια απφ κηα πηλαθίδα ζηνλ δξφκν, ην κήλπκα 

πνπ θηάλεη ζ’ εκάο γξάθηεθε απφ θάπνηνλ (ή απφ δηάθνξνπο), νη θσηνγξαθίεο ηξαβήρηεθαλ απφ 

θάπνηνπο, θαη θάπνηνο δεκηνπξγηθφο ζρεδηαζηήο ην ζπλέζεζε. Γελ πξφθεηηαη, φκσο, γηα κηα θπζηθή 

δηαδηθαζία. Ο,ηηδήπνηε «θαηαζθεπάδεηαη» απφ θάπνηνπο ιίγνπο αλζξψπνπο, γίλεηαη «έηζη φπσο είλαη» γηα 

εκάο ηνπο ππφινηπνπο. Χο απνδέθηεο, φκσο, δελ βιέπνπκε θαη δελ αθνχκε ηηο ιέμεηο, ηηο θσηνγξαθίεο 

θαη ηηο δηεπζεηήζεηο πνπ απνξξίθηεθαλ. Βιέπνπκε, αθνχκε θαη δηαβάδνπκε κφλν φζα έγηλαλ απνδεθηά. 

Βνεζψληαο ηνπο αλζξψπνπο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπληίζεληαη ηα κελχκαηα θαη ηη 

απνξξίπηεηαη, αιιά θαη πψο ηα κέζα δηαπιάζνπλ απηά πνπ γλσξίδνπκε θαη θαηαλννχκε γηα ηνλ θφζκν 

φπνπ δνχκε, ηνχο βνεζάκε λα δηαβνχλ ηε δσή κέζα ζηελ παγθφζκηα ηερλνινγηθή θνηλσλία κε νπζηαζηηθφ 

ηξφπν. 

2. Σα κελύκαηα ησλ κέζσλ θαηαζθεπάδνληαη κε ηε ρξήζε δεκηνπξγηθήο γιώζζαο πνπ έρεη ηνπο 

δηθνύο ηεο θαλόλεο 

Κάζε κέζνλ επηθνηλσλίαο, έρεη ηε δηθή ηνπ δεκηνπξγηθή γιψζζα. ηηο εθεκεξίδεο, ηα πξσηνζέιηδα 

κεηαθέξνπλ ην κήλπκα. ηα ηειεπαηρλίδηα, νη θνληηλέο ιήςεηο θάλνπλ ηα πξφζσπα πην νηθεία. ηηο ηαηλίεο 

ηξφκνπ, ε κνπζηθή ππεξεηεί ηνλ θφβν. Μαζαίλνληαο ηε γξακκαηηθή, ην ζπληαθηηθφ θαη ηελ νξνινγία ηεο 

γιψζζαο ησλ κέζσλ, απμάλεηαη ε εθηίκεζε θαη ε απφιαπζε ησλ εκπεηξηψλ πνπ καο πξνζθέξνπλ, αιιά 

παξάιιεια γηλφκαζηε ιηγφηεξν επηξξεπείο ζηε ρεηξαγψγεζε. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα θαηαλνήζνπκε 

πψο ιεηηνπξγνχλ κέζα είλαη λα θάλνπκε ην ίδην –λα δεκηνπξγήζνπκε ην δηθφ καο, πξνζσπηθφ βίληεν, λα 

θηηάμνπκε κηα ηζηνζειίδα γηα ηελ παξέα καο, λα ζρεδηάζνπκε θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα θακπάληα 

γηα ηνπο θηλδχλνπο ηνπ θαπλίζκαηνο. 

3. Γηαθνξεηηθνί άλζξσπνη εξκελεύνπλ δηαθνξεηηθά ηα ίδηα κελύκαηα ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο 

Άλζξσπνη δηαθνξεηηθήο ειηθίαο, δηαθνξεηηθήο αλαηξνθήο θαη κφξθσζεο δελ έρνπλ ηελ ίδηα εκπεηξία φηαλ 

βιέπνπλ ηελ ίδηα ηαηλία ή αθνχλε ην ίδην ηξαγνχδη ζην ξαδηφθσλν. Αθφκα θαη γνλείο κε ηα παηδηά ηνπο, 

δελ βιέπνπλ ην ίδηα πξάγκαηα φηαλ παξαθνινπζνχλ ην ίδην ηειενπηηθφ πξφγξακκα. Γελ είλαη αιήζεηα φηη 

νη ηειεζεαηέο είλαη απιά παζεηηθέο "γιάζηξεο ηνπ θαλαπέ." Μπνξεί λα κελ ην ζπλεηδεηνπνηνχκε, αιιά ν 

θαζέλαο καο, αθφκε θαη ηα λήπηα, πξνζπαζνχκε δηαξθψο λα λνεκαηνδνηήζνπκε ην ηη βιέπνπκε, αθνχκε 

ή δηαβάδνπκε. ζν πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο θάλνπκε ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθηνχκε ζην 

πεξηβάιινλ καο, ηφζν πην έηνηκνη ζα είκαζηε ζην λα δερζνχκε ή λα απνξξίςνπκε κελχκαηα. Ζ έξεπλεο 

δείρλνπλ φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηα παηδηά θάζε ειηθίαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ 

                                                           
22. Masterman, Len, Teaching the Media, 1989, θεθάιαην 2. 

23. Πεξηνδηθφ Media&Values, ελαξθηήξην άξζξν (ην πεξηνδηθό θπθινθφξεζε ην 1977-93 απφ ην Center for Media Literacy). 

24. Πξνζαξκνγή απφ εγρεηξίδηα εθπαίδεπζεο ζηα κέζα γηα ηελ Αγγιία θαη ηνλ Καλαδά, πνπ θπθινθφξεζαλ αξρηθά ζηηο ΖΠΑ κε 

ηίηιν “Five Important Ideas to Teach Your Kids about TV,” Jay Davis Media&Values #52/53; Φζηλφπσξν, 1990. 
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δεμηφηεηεο αλάινγεο κε ηελ ειηθία ηνπο, πνπ ηνπο παξέρνπλ λένπο ηξφπνπο γηα λα κπνξνχλ λα 

«δηαβάζνπλ» ηνλ πνιηηηζκφ ησλ κέζσλ ηεο επνρήο ηνπο.
25

 

4. Σα κέζα επηθνηλσλίαο είλαη πξσηίζησο επηρεηξήζεηο κε θίλεηξν ην θέξδνο 

Οη εθεκεξίδεο ζηήλνπλ ηηο ζειίδεο ηνπο αξρηθά κε ηηο δηαθεκίζεηο. Ο ρψξνο πνπ απνκέλεη, αθηεξψλεηαη 

ζηηο εηδήζεηο. Παξνκνίσο, φινη γλσξίδνπκε φηη νη δηαθεκίζεηο είλαη κέξνο ηνπ παθέηνπ ησλ πεξηζζφηεξσλ 

ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, σζηφζν, αγλννχλ φηη απηφ πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπιάεη ε ηειεφξαζε δελ είλαη κφλν ηα πξντφληα πνπ δηαθεκίδεη ζηνπο ηειεζεαηέο ηεο, 

αιιά θαη ηνπο ηειεζεαηέο ηεο ζηνπο δηαθεκηζηέο. 

Ο πξαγκαηηθφο ζθνπφο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ παξαθνινπζνχκε ζηελ εκπνξηθή ηειεφξαζε, είηε είλαη 

εηδήζεηο, είηε ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα, δελ είλαη κφλν λα καο ςπραγσγήζεη, αιιά λα δεκηνπξγήζεη έλα 

θνηλφ (θαη λα ην πξνδηαζέζεη αλάινγα), νχησο ψζηε ην θαλάιη ή ν ηνπηθφο ζηαζκφο λα πνπιήζεη ρξφλν 

ζηνπο ρνξεγνχο γηα λα δηαθεκίζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηηο δηαθεκίζεηο. Κάζε ιεπηφ έρεη ηελ αμία ηνπ. Οη 

ρνξεγνί πιεξψλνπλ ηελ ψξα, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ ν ζηαζκφο πξνβιέπεη φηη ζα 

παξαθνινπζεί. Παξάιιεια, νη ρνξεγνί απεπζχλνπλ ην δηαθεκηζηηθφ ηνπο κήλπκα ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλφ, 

γηα παξάδεηγκα γπλαίθεο 20-35 εηψλ πνπ μνδεχνπλ ρξήκαηα γηα ηα πξντφληα πνπ δηαθεκίδνληαη, ή παηδηά 

2-7 εηψλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο ησλ γνλέσλ ηνπο. 

Ίζσο ηα πξάγκαηα δελ γίλνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ζέιακε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ηα 

πεξηζζφηεξα κέζα κάο πξνζθέξνληαη, φπσο αλαθέξεη ν εξεπλεηήο George Gebner, απφ ηδησηηθέο 

πνιπεζληθέο εηαηξίεο πνπ έρνπλ θάηη λα πνπιήζνπλ θαη φρη απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηελ εθθιεζία, ην ζρνιείν 

ή ηε ρψξα καο, πνπ έρεη θάηη λα πεη. 
26

 

5. Σα κέζα έρνπλ ελζσκαηώζεη αμίεο θαη απόςεηο 

Σα κέζα, επεηδή θαηαζθεπάδνληαη, εκπεξηέρνπλ έλα ππφξξεην κήλπκα γηα ην πνηνο θαη ηη έρεη ζεκαζία, 

ηνπιάρηζηνλ γηα εθείλνλ ή εθείλνπο πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ θαηαζθεπή. Σα κέζα, επηπξφζζεηα, δηεγνχληαη 

ηζηνξίεο (αθφκα θαη νη δηαθεκίζεηο ιέλε κηα κηθξή θαη απιή ηζηνξία), θαη νη ηζηνξίεο απαηηνχλ ραξαθηήξεο, 

ζθεληθά θαη πινθή πνπ έρεη αξρή, κέζε θαη ηέινο. Ζ επηινγή ησλ ραξαθηήξσλ, ηεο ειηθίαο, ηνπ θχινπ ή 

ηεο θπιήο, αλακεκηγκέλε κε ην lifestyle, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη, ε επηινγή 

ηνπ ζθεληθνχ (πφιε ή χπαηζξνο; - πινχζην ή θησρφ;) θαη νη δξάζεηο θαη αληηδξάζεηο ζηελ πινθή, είλαη 

θάπνηνη απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο θάπνηεο αμίεο «ελζσκαηψλνληαη» ζε έλα ηειενπηηθφ 

πξφγξακκα, ηαηλία ή δηαθήκηζε. 

Δίλαη απαξαίηεην λα κάζνπκε λα «δηαβάδνπκε» φια ηα είδε ησλ κελπκάησλ ησλ κέζσλ, ψζηε λα 

αλαθαιχπηνπκε ηηο νπηηθέο πνπ ελζσκαηψλνπλ. Μφλν ηφηε έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θξίλνπκε αλ ζα 

δερζνχκε ή ζα απνξξίςνπκε ηα κελχκαηα, ζηελ θαζεκεξηλή δηαδξνκή καο κέζα ζην κηληηαθφ καο 

πεξηβάιινλ. 

Πέληε βαζηθά εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη γηα ηα κελύκαηα ησλ κέζσλ  

Ση λα ξσηήζνπκε; 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη κηα ζεηξά απφ πέληε βαζηθά εξσηήκαηα
27

 πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε κήλπκα 

ησλ κέζσλ. Αο ζεκεησζεί πσο γηα ην θαζέλα κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ πνιιά επίπεδα βαζχηεξσλ 

εξσηεκάησλ: 

1. Πνηνο δεκηνχξγεζε ην κήλπκα θαη γηα πνηνλ ιφγν ην ζηέιλεη; 

2. Ση ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή κνπ; 

                                                           
25. Hobbs, Renee, Tuning in to Media: Literacy for the Information Age, 1995, βίληεν ηνπ Center for Media Literacy. 

26. Gerbner, George, “Television Violence and the Art of Asking the Wrong Question,” ζην The World & I: A Chronicle of our 

Changing Era, Ηνχιηνο, 1994. 

27. Ζ δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ νθείιεηαη ζηελ δηδαθηηθή θαη επηκνξθσηηθή εκπεηξία ηεο  Renée Hobbs.  
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3. Πνηα lifestyle, αμίεο θαη νπηηθέο παξνπζηάδνληαη ζην κήλπκα; 

4. Πφζν δηαθνξεηηθά ζα θαηαλνήζνπλ ην κήλπκα δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη απφ κέλα; 

5. Ση παξαιείπεηαη απφ απηφ ην κήλπκα;  

πλήζσο, ε δηαδηθαζία ησλ εξσηήζεσλ εθαξκφδεηαη ζην «θείκελν» ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κέζνπ – δειαδή 

ζε κηα αλαγλσξίζηκε παξαγσγή ή έθδνζε, ή ζε ηκήκα ηεο: έλα επεηζφδην ηειενπηηθήο ζεηξάο, κηα 

δηαθήκηζε πξντφληνο, έλα άξζξν πεξηνδηθνχ, κηα ηακπέια πξντφληνο, θσηνγξαθίεο θαη άξζξα γηα κηα 

ιεζηεία ηξάπεδαο ζην πξσηνζέιηδν εθεκεξίδαο, κηα εθπνκπή γηα έλα αζιεηηθφ γεγνλφο, θ.ιπ. 

Βαζηθόο πξνβιεκαηηζκόο 

Γηα λα είλαη θάπνηνο ιεηηνπξγηθφο ελήιηθνο ζε κηα θνηλσλία φπνπ ηα κέζα έρνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν, είλαη 

αλάγθε λα κπνξεί λα δηαθξίλεη αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ησλ κέζσλ, λα γλσξίδεη πψο λα ζέηεη 

βαζηθά εξσηήκαηα θαη έλλνηεο, ζαλ θη απηέο πνπ εθηέζεθαλ παξαπάλσ. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη ελήιηθεο 

ζήκεξα έρνπλ κάζεη ζηα καζήκαηα ινγνηερλίαο λα δηαθξίλνπλ έλα πνίεκα απφ έλα δνθίκην, είλαη 

εληππσζηαθφ πφζν ιίγνη θαηαιαβαίλνπλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζε κηα θαζεκεξηλή εθεκεξίδα θαη έλα 

δηαθεκηζηηθφ θπιιάδην θάπνηνπ ζνχπεξ-κάξθεη. Καζψο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν νη πιεξνθνξίεο γηα ηα 

εζληθά ή ηα παγθφζκηα γεγνλφηα θζάλνπλ ζην θνηλφ ζηε ζηηγκή, κέζσ ηεο ηειεφξαζεο ή ηνπ δηαδηθηχνπ, 

είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεη ν θαζέλαο ηνλ ηξφπν λα επαιεζεχεη ν ίδηνο ηηο πιεξνθνξίεο, λα ειέγρεη ηηο 

πεγέο, λα ζπγθξίλεη θαη λα αληηπαξαβάιιεη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο ίδηαο πιεξνθνξίαο, ψζηε λα 

αληρλεχεη πξνθαηαιήςεηο ή πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο. 
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Σξία βήκαηα πξνο ηελ επηηπρία: ζηνηρεία πνπ θάλνπλ απνηειεζκαηηθό έλα πξόγξακκα 

γξακκαηηζκνύ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο 

Ο «γξακκαηηζκφο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο» είλαη φξνο πνπ ελζσκαηψλεη ηξεηο αιιειέλδεηεο 

πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ κφξθσζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ πνιηηψλ θάζε ειηθίαο γηα ηα 

κέζα: 

Ζ πξώηε πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηελ αληίιεςε ηεο αλάγθεο λα κπνξεί θάπνηνο λα ππνινγίδεη ή λα 

δηαρεηξίδεηαη ηε κηληηαθή «φξεμή» ηνπ, πξάγκα πνπ βνεζάεη ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο λα 

θάλνπλ πγηείο επηινγέο θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ μνδεχνπλ ζηελ ηειεφξαζε, ηα 

βίληεν, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ηηο ηαηλίεο θαη ηα δηάθνξα έληππα κέζα. 

Ζ δεύηεξε πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηε δηδαζθαιία δηάθνξσλ δεμηνηήησλ θξηηηθήο ζέαζεο – 

καζαίλνληαο λα αλαιχεη θαη λα ακθηζβεηεί απηά πνπ βιέπεη ζηελ νζφλε, πψο θαηαζθεπάδνληαη θαη ηη δε 

ιέγεηαη, ή δελ έρεη επηιεγεί. Οη αληίζηνηρεο δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζέαζεο καζαίλνληαη θαιχηεξα κε 

κεζφδνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο ή κε ηε δεκηνπξγία θαη παξαγσγή κηληηαθψλ 

κελπκάησλ απφ ηνπο ίδηνπο. 

Ζ ηξίηε πξνζέγγηζε, δειαδή, ε θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάιπζε- πξνρσξεί πέξα απφ ηελ 

νζφλε (απφ ηελ νπνία πξνζιακβάλνπκε ηα κελχκαηα) θαη εξεπλά βαζχηεξα δεηήκαηα, φπσο: πνηνο 

παξάγεη θαη γηα πνηνπο ιφγνπο ηα κέζα πνπ θηάλνπλ ζ’ εκάο, πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ησλ κέζσλ 

ζηνλ πνιηηηζκφ καο θαη πψο πξνζεγγίδνπκε δεηήκαηα, φπσο ε έθθξαζε βίαο ζηα κέζα, ηα θπιεηηθά 

ζηεξεφηππα ή ν θαηαλαισηηζκφο. 

Δλήιηθνη θαη λένη, ζπδεηνχλ θαη εξγάδνληαη εξεπλεηηθά, γηα λα αληρλεχζνπλ πψο θαζέλαο καο (θαη φινη 

καδί ζηελ θνηλσλία) πξνζιακβάλνπκε θαη βγάδνπκε λφεκα απφ ηηο εκπεηξίεο καο κε ηα κέζα 

επηθνηλσλίαο, θαη πψο ηα κέζα νδεγνχλ ηελ θαηαλαισηηθή καο νηθνλνκία. Ζ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί 

λα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα δηάθνξεο πξνζπάζεηεο ππεξάζπηζεο ησλ κέζσλ λα ακθηζβεηήζνπλ ή 

λα δηθαηνινγήζνπλ ηε δεκφζηα πνιηηηθή ή εηαηξηθέο πξαθηηθέο. 

Αλ θαη ε ηειεφξαζε θαη ηα ειεθηξνληθά κέζα θαίλνληαη πξνο ην παξφλ σο ν πην επηηαθηηθφο ιφγνο 

πξνψζεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηα κέζα ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, νη αξρέο θαη νη πξαθηηθέο ηνπ 

γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα είλαη εθαξκφζηκεο ζε φια ηα κέζα, απφ ηελ ηειεφξαζε κέρξη ηα κπινπδάθηα, 

θαη απφ ηηο πηλαθίδεο ζηνλ δξφκν κέρξη ην δηαδίθηπν. 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 1.1  

Πνηεο επηινγέο κε έθαλαλ απηήλ/απηόλ πνπ είκαη ζήκεξα - πνηνο ηηο έθαλε; 

Σξφπνο ρξήζεο ηνπ πίλαθα: θεθηείηε θάπνηεο ζεκαληηθέο επηινγέο πνπ ζαο δηακφξθσζαλ φπσο είζηε 

ζήκεξα. Καηαγξάςηε απνθάζεηο πνπ πήξαηε εζείο ζηελ θνξπθή ηνπ πίλαθα, θαη απνθάζεηο πνπ πήξαλ 

άιινη γηα ζαο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ πίλαθα. Αλ πηζηεχεηε πσο κία απφθαζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, 

ζεκεηψζηε ην. 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 1.2  

Σξεηο επηινγέο πνπ δηακνξθώλνπλ ην κέιινλ καο 

1. Πνηεο επηινγέο καο πξνζθέξνπλ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα; 

“Παλ πξφζσπνλ έρεη δηθαίσκα εηο ηελ ειεπζεξίαλ …” (Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ (1950), Άξζξν 5)  

“Κάζε πξφζσπν ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θεξδίδεη ηε δσή ηνπ κε εξγαζία πνπ αλαιακβάλεη 

ειεχζεξα. λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θεξδίδεη ηε δσή ηνπ κε εξγαζία πνπ αλαιακβάλεη ειεχζεξα.” 

(Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο, (1996), Μέξνο 1, No. 1)  

“Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα θζάζνπλ ζε ειηθία γάκνπ, ν άλδξαο θαη ε γπλαίθα, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ 

εμαηηίαο ηεο θπιήο, ηεο εζληθφηεηαο ή ηεο ζξεζθείαο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα παληξεχνληαη θαη λα ηδξχνπλ 

νηθνγέλεηα…” (Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (1948), Άξζξν 16 (1)) 

 

2. Ση επηιέγσ πξνζσπηθά; Πνηεο επηινγέο έθαλαλ νη γνλείο κνπ; 

Δπηινγέο γηα ην κέιινλ καο 
 

Πξνζσπηθέο 
επηινγέο 

Δπηινγέο ηεο 
κεηέξαο κνπ 

Δπηινγέο ηνπ 
παηέξα κνπ 

Καη νη ηξεηο 
 

χληξνθνο, παηδηά 
θαη εξγαζία 

 
  

Γύν από ηνπο 
ηξεηο 
 
 
 
 

χληξνθνο θαη 
παηδηά 

 
  

χληξνθνο θαη 
εξγαζία 

 
  

Δξγαζία θαη παηδηά    

Έλαο από ηνπο 
ηξεηο 

χληξνθνο    

Δξγαζία    

Παηδηά    
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 1.3 

Πξνζσπηθά θξηηήξηα επηινγήο εξγαζίαο 

1. Αλ έρεηε ήδε επηιέμεη επάγγεικα, παξαθαιώ αηηηνινγήζηε: 

 

Ζ εξγαζία ηεο επηινγήο κνπ 
 

Κύξηνη ιόγνη επηινγήο 
εξγαζίαο 

Αξλεηηθά ηεο εξγαζίαο (αλ 
ππάξρνπλ) 

   

2. Απνδνρή ή απόξξηςε πξνζθνξάο εξγαζίαο (πξνζνκνίσζε αγνξάο εξγαζίαο) 

Ζ εξγαζία ηεο επηινγήο κνπ 
 

Κύξηνη ιόγνη επηινγήο 
εξγαζίαο 

Αξλεηηθά ηεο εξγαζίαο (αλ 
ππάξρνπλ) 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 1.4 

Παξαθνινπζώ θαη ζπλεξγάδνκαη κε θάπνηνλ επαγγεικαηία ελ ώξα εξγαζίαο 

Τν παξαθάησ εξσηεκαηνιόγην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε θάζε πξνεηνηκαζίαο κηαο παξαθνινύζεζεο 

ελόο επαγγεικαηία ελ ώξα εξγαζίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο καδί ηνπ. Πξνζαξκόζηε ην ή δηεπξύλεηέ ην 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ζθνπεύεηε λα γξάςεηε κηα έθζεζε πνπ 

λα ηελ πξνζζέζεηε ζηνλ θάθειν εξγαζίαο ζαο, ηόηε νη βαζηθέο εξσηήζεηο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

σο νδεγνί γηα ην πιαίζην πεξηερνκέλνπ. 

Τν εξσηεκαηνιόγην είλαη ην θαιύηεξν εξγαιείν γηα λα θηηάμνπκε κηα πεξηγξαθή επαγγέικαηνο κε ζαθήλεηα 

θαη ιεπηνκέξεηα. Τν εκεξνιόγην είλαη πην θαηάιιειν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα θαηαγξάςεηε ηελ 

πξνζσπηθή ζαο εκπεηξία ή ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο όηαλ αζθείηε κηα εξγαζία, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηε 

δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.  

1. Σόπνο εξγαζίαο 

– Με πνηνλ ζπλεξγάδεζηε; Πνηνο εμαξηάηαη απφ ηε δνπιεηά ζαο; Απφ πνηαλνχ ηε δνπιεηά εμαξηάζηε;  

– Ο ρψξνο εξγαζίαο ζαο είλαη ζαλ φινπο ηνπο άιινπο ζηελ ίδηα δνπιεηά/θαηεγνξία δνπιεηάο κε ζαο; 

– ... 

2. Πξνζσπηθή επζύλε θαη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

– Πνηα ζέζε έρεηε ζηελ εηαηξία/γξαθείν; 

– ε πνηνλ βαζκφ απνθαζίδεηε εζείο γηα ηα θαζήθνληα ζαο; Αλ απνθαζίδεηε εζείο, κε πνηνλ ηξφπν ην 

θάλεηε; Αλ φρη, πνηνο ζαο αλαζέηεη θαζήθνληα; 

– Πεξηγξάςηε ην είδνο ησλ επζπλψλ πνπ ζαο έρνπλ αλαηεζεί. 

– ε πνηνλ βαζκφ έρεηε ειεπζεξία θηλήζεσλ θαη δηαρείξηζεο ρξφλνπ; (ψξεο εξγαζίαο, ειεχζεξνο 

ρξφλνο, δηαθνπέο). 

– Πφζεο ψξεο εξγάδεζηε κηα κέζε εκέξα / ηελ εβδνκάδα; 

– Δξγάδεζηε ζε βάξδηεο – ηε λχρηα – ηα ζαββαηνθχξηαθα; 

– Ση εηζφδεκα πεξηκέλσ λα κνπ πξνζθέξεη απηή ε δνπιεηά; Τπάξρνπλ δεκνζηεπκέλα δεδνκέλα; 

(Μπνξεί απηή ε πιεξνθνξία λα ζαο ρξεηάδεηαη, ππάξρνπλ φκσο πνιινί άλζξσπνη πνπ είλαη 

απξφζπκνη λα δψζνπλ ζηνηρεία γηα ηα εηζνδήκαηά ηνπο, πξάγκα πνπ είλαη θαηαλνεηφ. ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε θαιφ είλαη λα εμεγήζεηε ηνπο ιφγνπο πνπ ζαο ελδηαθέξεη απηή ε εξψηεζε θαη λα 

αλαθαιχςεηε πφζεο πιεξνθνξίεο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ζαο δψζεη εθείλνο πνπ δίλεη ηε 

ζπλέληεπμε.) 

– Ζ δνπιεηά ζαο ζπλδπάδεηαη κε νηθνγέλεηα; Δίλαη δπλαηφλ λα εξγαζζείηε κε κεησκέλν σξάξην (part 

time); 

– … 

3. Καζήθνληα θαη δξαζηεξηόηεηεο 

– Πνηεο είλαη νη βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο δνπιεηάο ζαο; 

– Πεξηγξάςηε κηα ζπλεζηζκέλε κέξα/εβδνκάδα ζηε δνπιεηά ζαο. 
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– Τπάξρνπλ θάπνηα εηδηθά /ηδηαίηεξα θαζήθνληα ζηε δνπιεηά ζαο; 

– ... 

4. Απαηηήζεηο εξγαζίαο 

– Ση πξέπεη λα θάλεη θαιά φπνηνο θάλεη απηή ηε δνπιεηά; Ση δελ είλαη απαξαίηεην; 

– ε πνην βαζκφ απαηηείηαη εθπαίδεπζε; 

– Απαηηνχληαη  βαζηθέο ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο; 

– Τπάξρεη αληαγσληζκφο ζηε δνπιεηά ζαο; 

5. Δπηινγή εξγαζίαο, πξόηεξε εκπεηξία 

– Ση εθπαίδεπζε απαηηείηαη γηα ηελ εξγαζία ζαο; 

– Πεξηγξάςηε ηελ επαγγεικαηηθή ζαο αλάπηπμε.  

– Θα ζπληζηνχζαηε ηελ εξγαζία ζαο ζε άιινπο, ζηηο κέξεο καο;  

– Πνηεο ηδέεο, επηζπκίεο, πξνζδνθίεο είραηε θαηά λνπ φηαλ επηιέμαηε ηελ εξγαζία ζαο; 

– Δθπιεξψζεθαλ νη επηζπκίεο ζαο; 

– Αλ είραηε ηε δπλαηφηεηα, ζα δηαιέγαηε πάιη απηή ηε δνπιεηά; 

 

6. Πξννπηηθή εξγαζίαο 

Πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ κηαο εξγαζίαο θαη ηελ εμέιημή ηεο ζα πξέπεη λα δηαβάδνληαη κε πξνζνρή. 

Αμίδεη, όκσο, λα πξνζπαζήζεη θάπνηνο λα βξεη ηη πξνβιέπεηαη γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηνπ 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. 

– Πφζνη ππνςήθηνη ρξεηάδνληαη γηα ηε δνπιεηά απηή ζήκεξα; Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο 

κειινληηθήο εμέιημεο; 

– Πνηεο δεμηφηεηεο θαη πξνζφληα ζα απαηηεζνχλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο ζην κέιινλ; 

– Πνηα είλαη ε ειηθηαθή νκάδα θαη ε δηαζπνξά ησλ θχισλ ζηε δνπιεηά ζαο; (Ζ απάληεζε ζ’ απηή ηελ 

εξώηεζε κπνξεί λα ζαο επηηξέςεη λα πξνβιέςεηε ηηο επθαηξίεο εξγαζίαο ζηα επόκελα ρξόληα.) 

–  … 

7. Έιεγρνο άιισλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο 

– Δζληθά ή ηνπηθά γξαθεία εξγαζίαο. 

– Γηαδίθηπν 

– … 

πκπέξαζκα 

πλππνινγίδνληαο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έιαβα, είλαη ην επάγγεικα πνπ ζπνχδαζα ειθπζηηθή 

επηινγή γηα κέλα; 
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πνηα θη αλ είλαη ε απάληεζε –λαη, φρη, δελ είκαη βέβαηνο- πνηνη είλαη νη ιφγνη ηεο απφθαζήο κνπ; 

Σα θξηηήξηα πνπ κε νδήγεζαλ ζηελ επηινγή κνπ απνδείρζεθε φηη ήηαλ βηψζηκα θαη ζρεηηθά; 

Δίλαη ζαθέο πσο είλαη επράξηζην λα απαληήζεη θάπνηνο ζεηηθά ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο. Αθόκε, όκσο, θη 

αλ νη απαληήζεηο ζαο είλαη αξλεηηθέο, ηα απνηειέζκαηα έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηε κειινληηθή ζαο 

αλάπηπμε. Έρεηε απνθύγεη λα επηιέμεηε ην ιάζνο επάγγεικα, εθ’ όζνλ νη ππνζέζεηο θαη νη πξνζδνθίεο ζαο 

απνδείρζεθαλ ιάζνο, θαη θαηαιήγεηε κε κηα πην μεθάζαξε ηδέα γηα ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα εθαξκόζεηε 

όηαλ επηιέγεηε έλα επάγγεικα. 

Δπραξηζηίεο 

Αλ ε έθζεζή ζαο δηαβαζηεί απφ άιινπο (φπσο γίλεηαη ζπλήζσο), ζα πξέπεη λα επραξηζηήζεηε εθείλνπο 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλέληεπμε θαη θάζε άιινλ πνπ ζαο βνήζεζε. 



πκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία 

248 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.1 

Ζ έλλνηα ηνπ δηιήκκαηνο 

Ση είλαη δίιεκκα; 

Γίιεκκα είλαη κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία αληηκεησπίδνπκε δχν ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαη πξέπεη λα 

πάξνπκε κηα απφθαζε. Κάζε πηζαλή επηινγή, είηε έρεη αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο, είηε δε κπνξνχκε λα ηε 

δηθαηνινγήζνπκε γηα ζεκαληηθνχο ιφγνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα: 

– Ζζηθέο ή ζξεζθεπηηθέο ππνρξεψζεηο 

– Απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ καο (πψο πεξηκέλνπλ νη άιινη φηη ζα θεξζνχκε, π.ρ. σο εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, 

αδέιθηα, θίινη, πξφεδξνη) 

– Ννκηθέο πξνδηαγξαθέο (δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο) 

– Πξνζσπηθνί δεζκνί κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο 

– Οηθνλνκηθνί ιφγνη (αλάγθε γηα απνηακίεπζε, επθαηξία γηα θέξδνο) 

– Πξαθηηθνί ιφγνη (επηινγή ή απφξξηςε κηαο ιχζεο ζε δχζθνιν πξφβιεκα) 

ε έλα δίιεκκα, αληηκεησπίδνπκε ζχγθξνπζε δχν αξρψλ ή ζηφρσλ πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα καο. 

Αληηκεησπίδνπκε δηιήκκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, αιιά θαη ζηελ πνιηηηθή. Οη πνιηηηθέο απνθάζεηο 

ζρεηίδνληαη ζπρλά κε δηιήκκαηα, θαη θάζε επηινγή έρεη καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο. Δπνκέλσο, πξέπεη 

λα ιχλνπκε έλα δίιεκκα πξνζδηνξίδνληαο πξνηεξαηφηεηεο πνπ θιίλνπλ πξνο έλαλ ζηφρν, παξαβηάδνληαο 

ηνλ άιινλ. ε ιίγεο κφλν πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ λα πεηχρνπκε ζπκβηβαζηηθή ιχζε. 

Μειέηεο πεξίπησζεο 

Ζ ππόζρεζε ηεο Λέλαο 

Ζ Λέλα είλαη νθηψ ρξνλψλ. Δίλαη ε θαιχηεξε αλαξξηρήηξηα ηεο γεηηνληάο ηεο, ζθαξθαιψλεη ζηα δέληξα θαη 

ην ιαηξεχεη. Μηα κέξα έπεζε απφ έλα δέληξν, αιιά επηπρψο δελ ηξαπκαηίζηεθε. Ο παηέξαο ηεο, φκσο, 

είδε ην αηχρεκα θαη αλεζχρεζε πνιχ. Εήηεζε απφ ηε Λέλα λα ηνπ ππνζρεζεί πσο δελ ζα ζθαξθαιψζεη 

μαλά ζε δέληξν. Ζ Λέλα ην ππνζρέζεθε θαη κάιηζηα έδσζαλ ηα ρέξηα γηα λα επηζθξαγίζνπλ ηε ζπκθσλία. 

Σν ίδην απφγεπκα, ε Λέλα ζπλαληήζεθε κε ηηο θίιεο ηεο. Ζ Πψια, ε θαιχηεξή ηεο θίιε, ήηαλ 

θαηαζηελνρσξεκέλε. Σν γαηάθη ηεο είρε ζθαξθαιψζεη ζην δέληξν, θνβφηαλ λα θαηέβεη θαη ήηαλ αθφκε 

εθεί ςειά. Τπήξρε θίλδπλνο λα πέζεη, θάηη έπξεπε λα γίλεη, θαη γξήγνξα. ια ηα παηδηά ήμεξαλ πσο ε 

Λέλα ήηαλ ε θαιχηεξε αλαξξηρήηξηα, θαη φηαλ Πψια ηεο δήηεζε λα ζψζεη ην γαηάθη ηεο, πεξίκελαλ πσο 

ζα ζθαξθαιψζεη λα ην πηάζεη. 

Ζ Λέλα φκσο, ζπκάηαη ηελ ππφζρεζε πνπ έδσζε ζηνλ παηέξα ηεο. Ση πξέπεη λα θάλεη; 

Σν δίιεκκα ηνπ θπιαθηζκέλνπ 

Γχν χπνπηνη έρνπλ ζπιιεθζεί. Ζ αζηπλνκία δελ έρεη ζηα ρέξηα ηεο επαξθείο απνδείμεηο ελαληίνλ ηνπο θαη 

ηνπο θξαηάεη ζε δηαθνξεηηθφ θειί, ψζηε λα κε κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ. Οη αζηπλνκηθνί επηζθέπηνληαη 

ηνλ θαζέλα μερσξηζηά, πξνζθέξνληάο ηνπο ηελ ίδηα ζπκθσλία. Αλ ν έλαο θαηαζέζεη ψζηε λα θαηαδηθαζηεί 

ν άιινο (αλ ηνλ πξνδψζεη) θαη ν άιινο δε κηιήζεη (ζπλεξγαζηεί κε απηφλ πνπ ζα θαηαζέζεη), απηφο πνπ 

πξφδσζε ζα ειεπζεξσζεί θαη ν ζπλέλνρφο ηνπ ζα θαηαδηθαζηεί ζε 10εηή θπιάθηζε. Αλ θαλείο ηνπο δε 

κηιήζεη, ζα θαηαδηθαζηνχλ ζηελ ειάρηζηε πξνβιεπφκελε πνηλή, 6 κήλεο θπιάθηζε. Αλ θαη νη δχν 

πξνδψζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, θάζε έλαο ζα θαηαδηθαζηεί ζε θπιάθηζε 5 εηψλ. Κάζε θπιαθηζκέλνο πξέπεη 

λα δηαιέμεη αλάκεζα ζην λα θαηαδψζεη ηνλ άιινλ ή λα παξακείλεη ζησπειφο. Οη αζηπλνκηθνί ππφζρνληαη 

θαη ζηνπο δχν πσο ν άιινο δε ζα κάζεη γηα ηελ θαηάζεζε πξηλ ην ηέινο ηεο έξεπλαο. Πψο ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηθεξζνχλ νη θπιαθηζκέλνη; 

 (Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Prisoner’s_dilemma) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prisoner�s_dilemma
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.2 

Δξγαιείν αλάιπζεο θαη επίιπζεο δηιεκκάησλ 

Πξφθεηηαη γηα εξγαιείν, φρη γηα ιίζηα ειέγρνπ. Γελ ηαηξηάδνπλ φιεο νη εξσηήζεηο ζε θάζε ππφζεζε. Θα 

πξέπεη λα επηιέμεηε ηηο εξσηήζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζην δίιεκκα πνπ επεμεξγάδεζηε. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα 

ζθεθζείηε ζε βάζνο θαη κε πξνζνρή θάπνηεο απφ ηηο εξσηήζεηο, παξά λα ηηο ειέγμεηε φιεο. 

1. πγθέληξσζε πιεξνθνξίεο. 

– Πνηνο εκπιέθεηαη; 

– Ση ζέιεη; (Πνηα είλαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ, νη αλάγθεο ηνπ, νη ζηφρνη θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ;) 

– Πνηνλ ξφιν έρεη ν θαζέλαο; 

– Πνην είλαη ην πξφβιεκα / δίιεκκα; 

– Πψο ζρεηίδεηαη απηή ε ππφζεζε κ’ εκέλα; 

– Ση πξνβιέπεη ε λνκνζεζία; (Πξέπεη λα ιάβσ ππφςε κνπ θάπνηεο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ ή 

θαλφλεο;) 

– Ση δελ γλσξίδνπκε; - ηη δελ θαηαλννχκε; 

– Πφζε πξνζπάζεηα απαηηεί ε αλαδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιείπνπλ; 

2. Λάβε ππφςε ζνπ ηηο ζπλέπεηεο 

– Τπάξρνπλ ελαιιαθηηθέο επηινγέο; 

– Ση επίδξαζε έρεη θάζε κία απφ ηηο επηινγέο απηέο, θαη γηα πνηνλ; (ηνπο άιινπο πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα, ζε άιινπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζήκεξα ή ζην κέιινλ, εδψ ή θάπνπ αιινχ.) 

– ... 

 

3. Πξνζδηφξηζε ηηο πξνηεξαηόηεηέο ζνπ. 

Πνηα θξηηήξηα ζεσξψ πην ζπνπδαία, ψζηε λα κε θαζνδεγήζνπλ ζηελ απφθαζή κνπ; Γηα παξάδεηγκα: 

– ε πνην βαζκφ θαηαλνψ ηηο ζπλέπεηεο ηεο απφθαζήο κνπ; 

– Πνηεο εζηθέο ή ζξεζθεπηηθέο αξρέο ιακβάλσ ππφςε; 

– Ση είλαη λφκηκν; - ηη είλαη παξάλνκν; 

– Ση πεξηκέλσ λα δερζνχλ νη άιινη - θαη αληίζηξνθα; (Θα δερφκνπλ ηελ απφθαζε αλ ήκνπλ ν 

απνδέθηεο ηεο;) 

– Ση είλαη πην ιεηηνπξγηθφ; (Δπίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, νηθνλνκηθνί παξάγνληεο) 

– Πνηα είλαη ηα επηζπκεηά θαη αλεπηζχκεηα, καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα ή νη παξελέξγεηεο; 

– Δίλαη κε αλαζηξέςηκε ε απφθαζή κνπ (κέρξη πνηνπ ζεκείνπ;) ή κπνξεί λα βειηησζεί αξγφηεξα; 

– … 
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4. Απνθάζηζε 

– Πξέπεη λα επηιέμσ έλαλ ζηφρν θαη λα παξαβηάζσ έλαλ άιιν; 

– Τπάξρεη πεξίπησζε ζπκβηβαζκνχ;  

– Τπφ ηηο παξνχζεο πεξηζηάζεηο, ηη κνπ ππαγνξεχεη ε δηαίζζεζή κνπ; Με πνηα απφθαζε ηαπηίδνκαη 

πεξηζζφηεξν; 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.3 

Ση απόθαζε παίξλεηε; Ηζηνξίεο κε δηιήκκαηα 

1. Γελ είλαη δηθά κνπ ηα ζθνππίδηα 

Σα ζθνππίδηα έρνπλ γίλεη κεγάιν ζέκα ζην ζρνιείν ζαο. Έρνπλ γίλεη ζπδεηήζεηο, θάπνηεο ηάμεηο έρνπλ 

νξίζεη θαλφλεο, ηνπο έρνπλ αλαξηήζεη ζε έλαλ κεγάιν πίλαθα θαη ηνπο έρνπλ ππνγξάςεη παλεγπξηθά –

ζέινπκε ην ζρνιείν καο θαζαξφ, θηιηθφ, θαη ζα πεηάκε ηα ζθνππίδηα καο ζε έλαλ απφ ηνπο κεγάινπο 

θάδνπο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ρψξν. Έρεηε πάξεη ηελ πξσηνβνπιία απηή ζηα ζνβαξά, γηαηί δελ ζέιεηε λα 

καδεχεηε ηηο βξσκηέο θαη ηα ζθνππίδηα ησλ άιισλ. 

 

ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο, βιέπεηε δίπια απφ ηνλ άδεην θάδν έλα ζσξφ απφ ζαθνχιεο, θινχδηα, κηα 

κηζνθαγσκέλε ηπξφπηηηα. ηελ πεξηνρή βξίζθνληαη πνιινί καζεηέο θαη καζήηξηεο, αιιά δελ μέξεηε αλ 

έρνπλ ζρέζε κε ηα πεηακέλα ζθνππίδηα. Ση θάλεηε; Μαδεχεηε ηα ζθνππίδηα ή ηα αθήλεηε; 

 

2. Ο θαιύηεξόο κνπ θίινο – ην "βαπνξάθη" 

Ο θαιχηεξφο ζαο θίινο είλαη χπνπηνο γηα δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Ξέξεηε πσο νη 

ππνςίεο είλαη ζσζηέο. Ο δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ αζρνιείηαη ζνβαξά κε ην ζέκα, ζέιεη λα πξνζηαηεχζεη 

ηνπο καζεηέο, θαη ηδηαίηεξα ηνπο κηθξφηεξνπο. Γελ ζέιεη ζε θακηά πεξίπησζε λα γίλεη γλσζηφ ην δήηεκα. 

Ξέξεη πσο είζηε θίινη θαη ζαο θαιεί ζην γξαθείν ηνπ. 

 

Αλ ηνπ πείηε απηά πνπ μέξεηε γηα ηελ ππφζεζε, ν θίινο ζαο ζα απνβιεζεί απφ ην ζρνιείν θαη πηζαλψο ζα 

έξζεη αληηκέησπνο κε ηε δηθαηνζχλε. Αλ δελ δψζεηε ζηνηρεία, παξαβαίλεηε ηνλ λφκν θαη πηζαλψο λα έρεηε 

εζείο κπιεμίκαηα. ’ απηή ηελ πεξίπησζε, δελ ππάξρεη ζπκβηβαζκφο. Ή ζα πείηε ζηνλ δηεπζπληή φζα 

γλσξίδεηε ή ζα θξαηήζεηε ην ζηφκα ζαο θιεηζηφ.  

 

Ζ θαηάζηαζε γίλεηαη αθφκα πην πεξίπινθε, δηφηη δελ μέξεηε ηη ζα θάλεη ν θίινο ζαο. Θα ζσπάζεη ή ζα 

νκνινγήζεη αλ ηνπ πξνηείλνπλ κεησκέλε πνηλή; 

 

3. Ζ θίιε κνπ ζέιεη λα πξνιάβεη ην ηξέλν 

Δίλαη 6 ε ψξα ην πξσί, ρεηκψλαο. Έρεηε πάξεη δίπισκα νδήγεζεο εδψ θαη ηξεηο κήλεο, αιιά δελ 

αηζζάλεζηε άλεηα αθφκε ζηνλ δξφκν. Πεγαίλεηε ηε θίιε ζαο ζην ζηαζκφ ηνπ ηξέλνπ. Πξηλ μεθηλήζεηε, 

θαζαξίζαηε ηνλ πάγν απφ ην παξκπξίδ, θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθαιχςαηε πσο έπξεπε λα βάιεηε βελδίλε 

θαη ζηακαηήζαηε ζην βελδηλάδηθν. 

 

Έρεηε αξγήζεη. Ο ζηαζκφο απέρεη 3 ρηιηφκεηξα θαη ην ηξέλν ηεο θίιεο ζαο θεχγεη ζε 10 ιεπηά, πξέπεη λα 

πάξεη θαη εηζηηήξην. 

 

Σν φξην ηαρχηεηαο ζε φιε ηελ πφιε είλαη 50 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα. ζν βιέπεηε κπξνζηά ζαο, ν δξφκνο 

είλαη άδεηνο. «Αξγήζακε, πάηα ην ιίγν», ιέεη ε θίιε ζαο. Ση ζα θάλεηε; 

 

4. Πνηεο κπαλάλεο λα αγνξάζσ; 

Θέιεηε λα αγνξάζεηε θξνχηα ζην ζνχπεξ-κάξθεη. Τπάξρνπλ δχν είδε κπαλάλεο, θαη ηα δχν θαίλνληαη 

πξψηεο πνηφηεηαο –είλαη ψξηκεο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Σν έλα είλαη ιίγν θζελφηεξν απφ ην άιιν. Σν 

πην αθξηβφ, έρεη απηνθφιιεην «δίθαηνπ εκπνξίνπ» (fair trade), θαη ην θπιιάδην ζην ξάθη ζαο πιεξνθνξεί 

πσο έλα πνζνζηφ απφ ηα ρξήκαηα πνπ ζα πιεξψζεηε ζα απνδνζεί άκεζα γηα ηελ ελίζρπζε κηθξψλ 

θαιιηεξγεηψλ κπαλάλαο ζην εμσηεξηθφ. Υξεηάδνληαη θεθάιαην γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο θπηείεο ηνπο, πνιχ 

κηθξφ θεθάιαην γηα ηα ειιεληθά κέηξα. Πνηεο κπαλάλεο ζα αγνξάζεηε; 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.4 

Φύιιν θαηαγξαθήο ζπδεηήζεσλ γηα ηηο δηιεκκαηηθέο ππνζέζεηο 

(Βαζηζκέλν ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.3) 

 

Ηζηνξία Νν 1: Γελ είλαη ηα ζθνππίδηα κνπ 

Δλαιιαθηηθέο ιύζεηο Απόθαζε θαη αηηηνιόγεζε 

Βάδεηε ηα ζθνππίδηα ζηνλ 

θάδν 

ή 

Αθήλεηε ηα ζθνππίδηα ζην 

πάησκα 

ή 

... ; 

 

Ηζηνξία No. 2: Ο θαιύηεξόο κνπ θίινο – ην “βαπνξάθη” 

Δλαιιαθηηθέο ιύζεηο Απόθαζε θαη αηηηνιόγεζε 

Λέσ ζηνλ Γηεπζπληή φζα 

γλσξίδσ  

ή 

Γελ ιέσ ηίπνηα  

ή 

... ; 

 

Ηζηνξία No. 3: Ζ θίιε κνπ ζέιεη λα πξνιάβεη ην ηξέλν 

Δλαιιαθηηθέο ιύζεηο Απόθαζε θαη αηηηνιόγεζε 

Κξαηάσ ην φξην ησλ 50 

ρηιηνκέηξσλ/ψξα  

ή 

Οδεγψ πην γξήγνξα  

ή 

... ; 
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Ηζηνξία No. 4: Πνηεο κπαλάλεο λα αγνξάζσ; 

Δλαιιαθηηθέο ιύζεηο Απόθαζε θαη αηηηνιόγεζε 

Αγνξάδσ ηηο θζελέο 

κπαλάλεο 

ή  

Αγνξάδσ ηηο αθξηβφηεξεο 

κπαλάλεο 

ή 

... ; 

 

 

Άιιν ζέκα 

Δλαιιαθηηθέο ιύζεηο Απόθαζε θαη αηηηνιόγεζε 

  

Άιιν ζέκα 

Δλαιιαθηηθέο ιύζεηο Απόθαζε θαη αηηηνιόγεζε 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.5 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (10 Γεθεκβξίνπ 1948) 

Πξννίκην 

Δπεηδή ε αλαγλψξηζε ηεο αμηνπξέπεηαο, πνπ είλαη ζχκθπηε ζε φια ηα κέιε ηεο αλζξψπηλεο νηθνγέλεηαο, 

θαζψο θαη ησλ ίζσλ θαη αλαπαιινηξίσησλ δηθαησκάησλ ηνπο απνηειεί ην ζεκέιην ηεο ειεπζεξίαο, ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ηεο εηξήλεο ζηνλ θφζκν. 

Δπεηδή ε παξαγλψξηζε θαη ε πεξηθξφλεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ νδήγεζαλ ζε πξάμεηο 

βαξβαξφηεηαο, πνπ εμεγείξνπλ ηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε, θαη ε πξννπηηθή ελφο θφζκνπ φπνπ νη 

άλζξσπνη ζα είλαη ειεχζεξνη λα κηινχλ θαη λα πηζηεχνπλ, ιπηξσκέλνη απφ ηνλ ηξφκν θαη ηελ αζιηφηεηα, 

έρεη δηαθεξπρζεί σο ε πην πςειή επηδίσμε ηνπ αλζξψπνπ. 

Δπεηδή έρεη νπζηαζηηθή ζεκαζία λα πξνζηαηεχνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απφ έλα θαζεζηψο 

δηθαίνπ, ψζηε ν άλζξσπνο λα κελ αλαγθάδεηαη λα πξνζθεχγεη, σο έζραην θαηαθχγην, ζηελ εμέγεξζε 

θαηά ηεο ηπξαλλίαο θαη ηεο θαηαπίεζεο. 

Δπεηδή έρεη νπζηαζηηθή ζεκαζία λα ελζαξξχλεηαη ε αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα έζλε. 

Δπεηδή, κε ηνλ θαηαζηαηηθφ Υάξηε, νη ιανί ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ δηαθήξπμαλ θαη πάιη ηελ πίζηε ηνπο ζηα 

ζεκειηαθά δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ αμία ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο, 

ζηελ ηζφηεηα δηθαησκάησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαη δηαθήξπμαλ πσο είλαη απνθαζηζκέλνη λα 

ζπληειέζνπλ ζηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο ζηα πιαίζηα κηαο 

επξχηεξεο ειεπζεξίαο. 

Δπεηδή ηα θξάηε κέιε αλέιαβαλ ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίζνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειηαθψλ 

ειεπζεξηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Δπεηδή ε ηαπηφηεηα αληηιήςεσλ σο πξνο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο απηέο έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία 

γηα λα εθπιεξσζεί πέξα σο πέξα απηή ε ππνρξέσζε, 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε 

Γηαθεξχζζεη φηη ε παξνχζα Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ απνηειεί ην θνηλφ 

ηδαληθφ ζην νπνίν πξέπεη λα θαηαηείλνπλ φινη νη ιανί θαη φια ηα έζλε, έηζη ψζηε θάζε άηνκν θαη θάζε 

φξγαλν ηεο θνηλσλίαο, κε ηε Γηαθήξπμε απηή δηαξθψο ζηε ζθέςε, λα θαηαβάιεη, κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

παηδεία, θάζε πξνζπάζεηα γηα λα αλαπηπρζεί ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ απηψλ, 

θαη λα εμαζθαιηζηεί πξννδεπηηθά, κε εζσηεξηθά θαη δηεζλή κέζα, ε παγθφζκηα θαη απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηνπο, ηφζν αλάκεζα ζηνπο ιανχο ησλ ίδησλ ησλ θξαηψλ κειψλ φζν θαη αλάκεζα ζηνπο 

πιεζπζκνχο ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπο. 

Άξζξν 1 

'ινη νη άλζξσπνη γελληνχληαη ειεχζεξνη θαη ίζνη ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα δηθαηψκαηα. Δίλαη πξνηθηζκέλνη 

κε ινγηθή θαη ζπλείδεζε, θαη νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κεηαμχ ηνπο κε πλεχκα αδειθνζχλεο. 

Άξζξν 2 

Κάζε άλζξσπνο δηθαηνχηαη λα επηθαιείηαη φια ηα δηθαηψκαηα θαη φιεο ηηο ειεπζεξίεο πνπ πξνθεξχζζεη ε 

παξνχζα Γηαθήξπμε, ρσξίο θακία απνιχησο δηάθξηζε, εηδηθφηεξα σο πξνο ηε θπιή, ην ρξψκα, ην θχιν, 

ηε γιψζζα, ηηο ζξεζθείεο, ηηο πνιηηηθέο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο πεπνηζήζεηο, ηελ εζληθή ή θνηλσληθή 

θαηαγσγή, ηελ πεξηνπζία, ηε γέλλεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε. 
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Γελ ζα κπνξεί αθφκα λα γίλεηαη θακία δηάθξηζε εμαηηίαο ηνπ πνιηηηθνχ, λνκηθνχ ή δηεζλνχο θαζεζηψηνο 

ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη θαλείο, είηε πξφθεηηαη γηα ρψξα ή εδαθηθή πεξηνρή αλεμάξηεηε, ππφ 

θεδεκνλία ή ππεμνπζία, ή πνπ βξίζθεηαη ππφ νπνηνλδήπνηε άιινλ πεξηνξηζκφ θπξηαξρίαο. 

Άξζξν 3 

Κάζε άηνκν έρεη δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ αζθάιεηα. 

Άξζξν 4 

Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα δεη ππφ θαζεζηψο δνπιείαο, νιηθήο ή κεξηθήο. Ζ δνπιεία θαη ην δνπιεκπφξην 

ππφ νπνηαδήπνηε κνξθή απαγνξεχνληαη. 

Άξζξν 5 

Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα ππνβάιιεηαη ζε βαζαληζηήξηα νχηε ζε πνηλή ή κεηαρείξηζε ζθιεξή, 

απάλζξσπε ή ηαπεηλσηηθή. 

Άξζξν 6 

Καζέλαο, φπνπ θαη αλ βξίζθεηαη, έρεη δηθαίσκα ζηελ αλαγλψξηζε ηεο λνκηθήο ηνπ πξνζσπηθφηεηαο. 

Άξζξν 7 

'ινη είλαη ίζνη απέλαληη ζηνλ λφκν θαη έρνπλ δηθαίσκα ζε ίζε πξνζηαζία ηνπ λφκνπ, ρσξίο θακία 

απνιχησο δηάθξηζε. 'ινη έρνπλ δηθαίσκα ζε ίζε πξνζηαζία απφ θάζε δηάθξηζε πνπ ζα παξαβίαδε ηελ 

παξνχζα Γηαθήξπμε θαη απφ θάζε πξφθιεζε γηα κηα ηέηνηα δπζκελή δηάθξηζε. 

Άξζξν 8 

Καζέλαο έρεη δηθαίσκα λα αζθεί απνηειεζκαηηθά έλδηθα κέζα ζηα αξκφδηα εζληθά δηθαζηήξηα θαηά ησλ 

πξάμεσλ πνπ παξαβηάδνπλ ηα ζεκειηαθά δηθαηψκαηα ηα νπνία ηνπ αλαγλσξίδνπλ ην χληαγκα θαη ν 

λφκνο. 

Άξζξν 9 

Καλείο δελ κπνξεί λα ζπιιακβάλεηαη, λα θξαηείηαη ή λα εμνξίδεηαη απζαίξεηα. 

Άξζξν 10 

Καζέλαο έρεη δηθαίσκα, κε πιήξε ηζφηεηα, λα εθδηθάδεηαη ε ππφζεζή ηνπ δίθαηα θαη δεκφζηα, απφ 

δηθαζηήξην αλεμάξηεην θαη ακεξφιεπην, πνπ ζα απνθαζίζεη είηε γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ είηε, ζε πεξίπησζε πνηληθήο δηαδηθαζίαο, γηα ην βάζηκν ηεο θαηεγνξίαο πνπ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ. 

Άξζξν 11 

1. Κάζε θαηεγνξνχκελνο γηα πνηληθφ αδίθεκα πξέπεη λα ζεσξείηαη αζψνο, σζφηνπ δηαπηζησζεί ε ελνρή 

ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, ζε πνηληθή δίθε, θαηά ηελ νπνία ζα ηνπ έρνπλ εμαζθαιηζηεί φιεο νη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπ εγγπήζεηο.  

2. Καλείο δελ ζα θαηαδηθάδεηαη γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ηειέζηεθαλ, δελ 

ζπληζηνχζαλ αμηφπνηλν αδίθεκα θαηά ην εζσηεξηθφ ή ην δηεζλέο δίθαην. Δπίζεο, δελ επηβάιιεηαη πνηλή 

βαξχηεξε απφ εθείλε πνπ ίζρπε θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ηειέζηεθε ε αμηφπνηλε πξάμε.  
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Άξζξν 12 

Καλείο δελ επηηξέπεηαη λα ππνζηεί απζαίξεηεο επεκβάζεηο ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ 

θαηνηθία ή ηελ αιιεινγξαθία ηνπ, νχηε πξνζβνιέο ηεο ηηκήο θαη ηεο ππφιεςεο ηνπ. Καζέλαο έρεη ην 

δηθαίσκα λα ηνλ πξνζηαηεχνπλ νη λφκνη απφ επεκβάζεηο θαη πξνζβνιέο απηνχ ηνπ είδνπο. 

Άξζξν 13 

1. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα θπθινθνξεί ειεχζεξα θαη λα εθιέγεη ηνλ ηφπν ηεο δηακνλήο ηνπ ζην 

εζσηεξηθφ ελφο θξάηνπο.  

2. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα εγθαηαιείπεη νπνηαδήπνηε ρψξα, αθφκα θαη ηε δηθή ηνπ, θαη λα 

επηζηξέθεη ζε απηήλ.  

Άξζξν 14 

1. Κάζε άηνκν πνπ θαηαδηψθεηαη έρεη ην δηθαίσκα λα δεηά άζπιν θαη ηνπ παξέρεηαη άζπιν ζε άιιεο 

ρψξεο.  

2. Σν δηθαίσκα απηφ δελ κπνξεί θαλείο λα ην επηθαιεζηεί, ζε πεξίπησζε δίσμεο γηα πξαγκαηηθφ αδίθεκα 

ηνπ θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ ή γηα ελέξγεηεο αληίζεηεο πξνο ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ηνπ ΟΖΔ.  

Άξζξν 15 

1. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα κηαο ηζαγέλεηαο.  

2. Καλείο δελ κπνξεί λα ζηεξεζεί απζαίξεηα ηελ ηζαγέλεηά ηνπ νχηε ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηζαγέλεηα. 

Άξζξν 16 

1. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα θζάζνπλ ζε ειηθία γάκνπ, ν άλδξαο θαη ε γπλαίθα, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ 

εμαηηίαο ηεο θπιήο, ηεο εζληθφηεηαο ή ηεο ζξεζθείαο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα παληξεχνληαη θαη λα 

ηδξχνπλ νηθνγέλεηα. Καη νη δχν έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα σο πξνο ηνλ γάκν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ 

θαη θαηά ηε δηάιπζή ηνπ. 

2. Γάκνο δελ κπνξεί λα ζπλαθζεί παξά κφλν κε ειεχζεξε θαη πιήξε ζπλαίλεζε ησλ κειινλχκθσλ.  

3. Ζ νηθνγέλεηα είλαη ην θπζηθφ θαη ην βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο θαη έρεη ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο 

απφ ηελ θνηλσλία θαη ην θξάηνο.  

Άξζξν 17 

1. Κάζε άηνκν, κφλν ηνπ ή κε άιινπο καδί, έρεη ην δηθαίσκα ηεο ηδηνθηεζίαο.  

2. Καλείο δελ κπνξεί λα ζηεξεζεί απζαίξεηα ηελ ηδηνθηεζία ηνπ.  

Άξζξν 18 

 Κάζε άηνκν έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο ζξεζθείαο. ην 

δηθαίσκα απηφ πεξηιακβάλεηαη ε ειεπζεξία γηα ηελ αιιαγή ηεο ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, φπσο θαη ε 

ειεπζεξία λα εθδειψλεη θαλείο ηε ζξεζθεία ηνπ ή ηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, κφλνο ή καδί κε 

άιινπο, δεκφζηα ή ηδησηηθά, κε ηε δηδαζθαιία, ηελ άζθεζε, ηε ιαηξεία θαη κε ηελ ηέιεζε ζξεζθεπηηθψλ 

ηειεηψλ.  
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Άξζξν 19 

Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο ηεο γλψκεο θαη ηεο έθθξαζεο, πνπ ζεκαίλεη ην δηθαίσκα λα κελ 

πθίζηαηαη δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηηο γλψκεο ηνπ, θαη ην δηθαίσκα λα αλαδεηεί, λα παίξλεη θαη λα δηαδίδεη 

πιεξνθνξίεο θαη ηδέεο, κε νπνηνδήπνηε κέζν έθθξαζεο, θαη απφ φιν ηνλ θφζκν.  

Άξζξν 20 

1. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλέξρεηαη θαη λα ζπλεηαηξίδεηαη ειεχζεξα θαη γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο.  

2. Καλείο δελ κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα ζπκκεηέρεη ζε νξηζκέλν ζσκαηείν.  

Άξζξν 21 

1. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο ηνπ, άκεζα ή έκκεζα, κε 

αληηπξνζψπνπο ειεχζεξα εθιεγκέλνπο.  

2. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα γίλεηαη δεθηφο, ππφ ίζνπο φξνπο, ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο 

ηνπ. 

3. Ζ ιατθή ζέιεζε είλαη ην ζεκέιην ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Ζ ζέιεζε απηή πξέπεη λα εθθξάδεηαη κε ηίκηεο 

εθινγέο, νη νπνίεο πξέπεη λα δηεμάγνληαη πεξηνδηθά, κε θαζνιηθή, ίζε θαη κπζηηθή ςεθνθνξία, ή κε 

αληίζηνηρε δηαδηθαζία πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ ειεπζεξία ηεο εθινγήο.  

Άξζξν 22 

Κάζε άηνκν, σο κέινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, έρεη δηθαίσκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Ζ θνηλσλία, κε ηελ 

εζληθή πξσηνβνπιία θαη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία, αλάινγα πάληα κε ηελ νξγάλσζε θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο θάζε θξάηνπο, έρεη ρξένο λα ηνπ εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ 

θαη πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.  

Άξζξν 23 

1. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα εξγάδεηαη θαη λα επηιέγεη ειεχζεξα ην επάγγεικά ηνπ, λα έρεη δίθαηεο θαη 

ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο δνπιεηάο θαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ αλεξγία.  

2. ινη, ρσξίο θακία δηάθξηζε, έρνπλ ην δηθαίσκα ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία.  

3. Κάζε εξγαδφκελνο έρεη δηθαίσκα δίθαηεο θαη ηθαλνπνηεηηθήο ακνηβήο, πνπ λα εμαζθαιίδεη ζε απηφλ θαη 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζπλζήθεο δσήο άμηεο ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Ζ ακνηβή ηεο εξγαζίαο, αλ 

ππάξρεη, πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη κε άιια κέζα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.  

4. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ηδξχεη καδί κε άιινπο ζπλδηθάηα θαη λα ζπκκεηέρεη ζε ζπλδηθάηα γηα ηελ 

πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ.  

Άξζξν 24 

Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα ζηελ αλάπαπζε, ζε ειεχζεξν ρξφλν, θαη ηδηαίηεξα, ζε ινγηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ 

ρξφλνπ εξγαζίαο θαη ζε πεξηνδηθέο άδεηεο κε πιήξεηο απνδνρέο.  

Άξζξν 25 

1. Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζε έλα βηνηηθφ επίπεδν ηθαλφ λα εμαζθαιίζεη ζηνλ ίδην θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

πγεία θαη επεκεξία, θαη εηδηθφηεξα ηξνθή, ξνπρηζκφ, θαηνηθία, ηαηξηθή πεξίζαιςε φπσο θαη ηηο 

απαξαίηεηεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Έρεη αθφκα δηθαίσκα ζε αζθάιηζε γηα ηελ αλεξγία, ηελ αξξψζηηα, 

ηελ αλαπεξία, ηε ρεξεία, ηε γεξνληηθή ειηθία, φπσο θαη γηα φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ ζηεξείηαη 
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ηα κέζα ηεο ζπληήξεζήο ηνπ, εμαηηίαο πεξηζηάζεσλ αλεμαξηήησλ ηεο ζέιεζεο ηνπ. 

2. Ζ κεηξφηεηα θαη ε παηδηθή ειηθία έρνπλ δηθαίσκα εηδηθήο κέξηκλαο θαη πεξίζαιςεο. ια ηα παηδηά, 

αλεμάξηεηα αλ είλαη λφκηκα ή εμψγακα, απνιακβάλνπλ ηελ ίδηα θνηλσληθή πξνζηαζία.  

Άξζξν 26 

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

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

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

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

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

ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειηαθψλ ειεπζεξηψλ. Πξέπεη λα 

πξνάγεη ηελ θαηαλφεζε, ηελ αλεθηηθφηεηα θαη ηε θηιία αλάκεζα ζε φια ηα έζλε θαη ζε φιεο ηηο θπιέο 

θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, θαη λα επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο.  

3. Οη γνλείο έρνπλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ην δηθαίσκα λα επηιέγνπλ ην είδνο ηεο παηδείαο πνπ ζα δνζεί 

ζηα παηδηά ηνπο.  

Άξζξν 27 

1. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ειεχζεξα ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο θνηλφηεηαο, λα ραίξεηαη ηηο 

θαιέο ηέρλεο θαη λα κεηέρεη ζηελ επηζηεκνληθή πξφνδν θαη ζηα αγαζά ηεο.  

2. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα πξνζηαηεχνληαη ηα εζηθά θαη πιηθά ζπκθέξνληά ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ 

θάζε είδνπο επηζηεκνληθή, ινγνηερληθή ή θαιιηηερληθή παξαγσγή ηνπ.  

Άξζξν 28 

Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα επηθξαηεί κηα θνηλσληθή θαη δηεζλήο ηάμε, κέζα ζηελ νπνία ηα δηθαηψκαηα θαη 

νη ειεπζεξίεο πνπ πξνθεξχζζεη ε παξνχζα Γηαθήξπμε λα κπνξνχλ λα πξαγκαηψλνληαη ζε φιε ηνπο ηελ 

έθηαζε.  

Άξζξν 29 

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

ε ειεχζεξε θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ.  

2. ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη ζηελ απφιαπζε ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ θαλείο δελ ππφθεηηαη παξά 

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

αλαγλψξηζε θαη ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ, θαη λα ηθαλνπνηνχληαη 

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

θνηλσλία.  

3. Σα δηθαηψκαηα απηά θαη νη ειεπζεξίεο δελ κπνξνχλ, ζε θακία πεξίπησζε, λα αζθνχληαη αληίζεηα πξνο 

ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο αξρέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

Άξζξν 30 

Κακηά δηάηαμε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί φηη παξέρεη ζε έλα θξάηνο, ζε κηα 

νκάδα ή ζε έλα άηνκν νπνηνδήπνηε δηθαίσκα λα επηδίδεηαη ζε ελέξγεηεο ή λα εθηειεί πξάμεηο πνπ 

απνβιέπνπλ ζηελ άξλεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ πνπ εμαγγέιινληαη ζε απηήλ. 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 2.6 

ύκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ησλ 

Θεκειησδώλ Διεπζεξηώλ (Δπξσπατθή ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ 

Αλζξώπνπ), όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηα Πξσηόθνιιν ππ' αξηζ. 11 

ζπλνδεπόκελε από ηα Πξσηόθνιια ππ' αξηζ. 1,4,6 (απνζπάζκαηα)28 

Ρώκε, 4 Ννεκβξίνπ 1950 

Αη πκβαιιφκελαη Κπβεξλήζεηο, κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο: 

Έρνπζαη ππ' φςηλ ηελ Παγθφζκηνλ Γήισζηλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ήλ δηεθήξπμελ ε Γεληθή 

πλέιεπζηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηελ 10ελ Γεθεκβξίνπ 1948. Έρνπζαη ππ' φςηλ φηη ε Γήισζηο αχηε 

ηείλεη εηο ηελ εμαζθάιηζηλ ηεο αλαγλσξίζεσο θαη ηελ παγθφζκηνλ θαη απνηειεζκαηηθήλ εθαξκνγήλ ησλ 

δηθαησκάησλ άηηλα αλαθέξνληαη εηο απηήλ. Έρνπζαη ππ' φςηλ φηη ζθνπφο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

είλαη ε πξαγκαηνπνίεζηο ζηελσηέξαο ελφηεηνο κεηαμχ ησλ Μειψλ απηήο, θαη φηη έλ ησλ κέζσλ πξνο 

επίηεπμηλ ηνπ ζθνπνχ ηνχηνπ είλαη ε πξνάζπηζηο θαη ε αλάπηπμηο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη 

ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ. Δπηβεβαηνχζαη ηελ βαζείαλ απηψλ πξνζήισζηλ εηο ηα ζεκειηψδεηο ηαχηαο 

ειεπζεξίαο αίηηλεο απνηεινχζη απηφ ηνχην ην βάζξνλ ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εηξήλεο ελ ησ θφζκσ θαη 

ησλ νπνίσλ ε δηαηήξεζηο ζηεξίδεηαη νπζηαζηηθψο επί πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο αιεζψο δεκνθξαηηθνχ αθ' 

ελφο θαη αθ' εηέξνπ, επί θνηλήο αληηιήςεσο θαη θνηλνχ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ηα 

νπνία δηεθδηθνχλ. Απνθαζηζκέλαη φπσο, σο Κπβεξλήζεηο Δπξσπατθψλ Κξαηψλ εκπλεφκελαη ππφ θνηλψλ 

ηδεσδψλ θαη έρνπζαη θνηλήλ θιεξνλνκίαλ πνιηηηθψλ παξαδφζεσλ θαη ηδεσδψλ ζεβαζκνχ  

ηεο ειεπζεξίαο θαη ηνπ επηθξαηεζηέξνπ ηνπ δηθαίνπ, ιάβσζη ηα πξψηα θαηάιιεια κέηξα φπσο 

δηαζθαιίζσζη ηελ ζπιινγηθήλ εγγχεζηλ σξηζκέλσλ, εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ελ ηε Παγθνζκίσ Γειψζεη, 

δηθαησκάησλ. 

πλεθψλεζαλ ηα αθφινπζα :  

Άξζξν 1 - Τπνρξέσζε ζεβαζκνύ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ  

Σα πςειά ζπκβαιιφκελα κέξε αλαγλσξίδνπλ, εηο φια ηα εμαξηψκελα εθ ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ πξφζσπα, 

ηα θαζνξηδφκελα εηο ην πξψηνλ κέξνο ηεο παξνχζεο πκβάζεσο δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίαο. 

Σίηινο 1 - Γηθαηώκαηα θαη Διεπζεξίεο 

Άξζξν 2 - Σν δηθαίσκα ζηε δσή 

1. Σν δηθαίσκα εθάζηνπ πξνζψπνπ εηο ηελ δσήλ πξνζηαηεχεηαη ππφ ηνπ λφκνπ. Δηο νπδέλα δχλαηαη λα 

επηβιεζή εθ πξνζέζεσο ζάλαηνο, εηκή εηο εθηέιεζηλ ζαλαηηθήο πνηλήο εθδηδνκέλεο ππφ δηθαζηεξίνπ ελ 

πεξηπηψζεη αδηθήκαηνο ηηκσξνπκέλνπ ππφ ηνπ λφκνπ δηα ηεο πνηλήο ηαχηεο. 

2. Ο ζάλαηνο δελ ζεσξείηαη σο επηβαιιφκελνο θαηά παξάβαζηλ ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ, εηο αο πεξηπηψζεηο 

ζα επήξρεην ζπλεπεία ρξήζεσο βίαο θαηαζηάζεο απνιχησο αλαγθαίαο:  

α. δηα ηελ ππεξάζπηζηλ νηνπδήπνηε πξνζψπνπ θαηά παξαλφκνπ βίαο. 

β. δηα ηελ πξαγκαηνπνίεζηλ λνκίκνπ ζπιιήςεσο ή πξνο παξεκπφδηζηλ απνδξάζεσο πξνζψπνπ 

λνκίκσο θξαηνπκέλνπ. 

γ. δηα ηελ θαηαζηνιήλ, ζπκθψλσο ησ λφκσ, ζηάζεσο ή αληαξζίαο. 

 

                                                           
28. Παξαηίζεληαη απνζπάκαηα ηεο χκβαζεο ζηελ επίζεκε ειιεληθή κεηάθξαζε, φπσο απηή ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. 
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Άξζξν 3 - Απαγόξεπζε ησλ βαζαληζηεξίσλ 

Οπδείο επηηξέπεηαη λα ππνβιεζή εηο βαζάλνπο νχηε εηο πνηλάο ή κεηαρείξηζηλ απαλζξψπνπο ή 

εμεπηειηζηηθάο. 

Άξζξν 4 - Απαγόξεπζε ηεο δνπιείαο θαη ησλ θαηαλαγθαζηηθώλ έξγσλ 

1. Οπδείο δχλαηαη λα θξαηεζή εηο δνπιείαλ ή εηισηείαλ. 

2. Οπδείο δχλαηαη λα ππνρξεσζή εηο αλαγθαζηηθήλ ή ππνρξεσηηθήλ εξγαζίαλ. 

3. Γελ ζεσξείηαη σο «αλαγθαζηηθή ή ππνρξεσηηθή εξγαζία» ππφ ηελ έλλνηαλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ:  

α. πάζα εξγαζία δεηνπκέλε παξά πξνζψπνπ θξαηνπκέλνπ ζπκθψλσο πξνο ηαο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 5 ηεο παξνχζεο πκβάζεσο ή θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο ππφ φξνπο απνιχζεψο ηνπ. 

β. πάζα ππεξεζία ζηξαηησηηθήο θχζεσο ή, εηο ηελ πεξίπησζηλ ησλ ερφλησλ αληηξξήζεηο ζπλεηδήζεσο 

εηο ηαο ρψξαο φπνπ ηνχην αλαγλσξίδεηαη σο λφκηκνλ, πάζα άιιε ππεξεζία εηο αληηθαηάζηαζηλ ηεο 

ππνρξεσηηθήο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο. 

γ. πάζα ππεξεζία δεηνπκέλε εηο πεξίπησζηλ θξίζεσλ ή ζενκεληψλ, αη νπνίαη απεηινχλ ηελ δσήλ ή ηελ 

επδαηκνλίαλ ηνπ ζπλφινπ. 

δ. πάζα εξγαζία ή ππεξεζία απαξηίδνπζα κέξνο ησλ ηαθηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνιίηνπ. 

Άξζξν 5 - Σν δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία θαη αζθάιεηα 

1. Παλ πξφζσπνλ έρεη δηθαίσκα εηο ηελ ειεπζεξίαλ θαη ηελ αζθάιεηαλ. Οπδείο επηηξέπεηαη λα ζηεξεζή 

ηεο ειεπζεξίαο ηνπ εηκή εηο ηαο αθνινχζνπο πεξηπηψζεηο θαη ζπκθψλσο πξνο ηελ λφκηκνλ 

δηαδηθαζίαλ:  

α. εάλ θξαηήηαη θαλνληθψο θαηφπηλ θαηαδίθεο ππφ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ. 

β. εάλ ππεβιήζε εηο θαλνληθήλ ζχιιεςηλ ή θξάηεζηλ ιφγσ αλππνηαγήο εηο λφκηκνλ δηαηαγήλ 

δηθαζηεξίνπ, ή εηο εγγχεζηλ εθηειέζεσο ππνρξεψζεσο νξηδνκέλεο ππφ ηνπ λφκνπ. 

γ. εάλ ζπλειήθζε θαη θξαηήηαη φπσο νδεγεζή ελψπηνλ ηεο αξκνδίαο δηθαζηηθήο αξρήο εηο ηελ 

πεξίπησζηλ επιφγνπ ππνλνίαο φηη δηέπξαμελ αδίθεκα, ή ππάξρνπλ ινγηθά δεδνκέλα πξνο παξαδνρήλ 

ηεο αλάγθεο φπσο νχηνο εκπνδηζζή απφ ηνπ λα δηαπξάμε αδίθεκα ή δξαπεηεχζε κεηά ηελ δηάπξαμηλ 

ηνχηνπ. 

δ. εάλ πξφθεηαη πεξί λνκίκνπ θξαηήζεσο αλειίθνπ, απνθαζηζζείζεο δηα ηελ επηηήξεζηλ ηεο 

αλαηξνθήο ηνπ, ή ηελ λφκηκνλ θξάηεζίλ ηνπ ίλα παξαπεκθζή ελψπηνλ ηεο αξκνδίαο αξρήο. 

ε. εάλ πξφθεηηαη πεξί λνκίκνπ θξαηήζεσο αηφκσλ δπλακέλσλ λα κεηαδψζσζη κεηαδνηηθήλ αζζέλεηαλ, 

θξελνβιαβνχο, αιθννιηθνχ, ηνμηθνκαλνχο ή αιήηνπ. 

ζη.εάλ πξφθεηαη πεξί λνκίκνπ ζπιιήςεσο ή θξαηήζεσο αηφκνπ επί ζθνπψ φπσο εκπνδηζζή απφ ηνπ 

λα εηζέιζε παξαλφκσο ελ ηε ρψξα, ή ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ εθθξεκεί δηαδηθαζία απειάζεσο ή 

εθδφζεσο. 

2. Παλ ζπιιεθζέλ πξφζσπνλ δένλ λα πιεξνθνξήηαη θαηά ην δπλαηφλ ζπληνκψηεξνλ θαη εηο γιψζζαλ 

ηελ νπνίαλ ελλνεί, ηνπο ιφγνπο ηεο ζπιιήςεψο ηνπ σο θαη πάζαλ δηαηππνπκέλελ ελαληίνλ ηνπ 

θαηεγνξίαλ.  

3. Παλ πξφζσπνλ ζπιιεθζέλ ή θξαηεζέλ, ππφ ηαο πξνβιεπνκέλαο ελ παξαγξάθσ 1γ ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ ζπλζήθαο νθείιεη λα παξαπεκθζή ζπληφκσο ελψπηνλ δηθαζηνχ ή εηέξνπ δηθαζηηθνχ 

ιεηηνπξγνχ λνκίκσο εληεηαικέλνπ φπσο εθηειή δηθαζηηθά θαζήθνληα, έρεη δε ην δηθαίσκα λα δηθαζζή 

εληφο ινγηθήο πξνζεζκίαο ή απνιπζή θαηά ηελ δηαδηθαζίαλ. Ζ απφιπζηο δχλαηαη λα εμαξηεζή απφ 

εγγχεζηλ εμαζθαιίδνπζαλ ηελ παξάζηαζηλ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ εηο ηελ δηθάζηκνλ.  

4. Παλ πξφζσπνλ ζηεξνχκελνλ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζπλεπεία ζπιιήςεσο ή θξαηήζεσο έρεη δηθαίσκα 

πξνζθπγήο ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ, ίλα ηνχην απνθαζίζε εληφο βξαρείαο πξνζζεζκίαο επί ηνπ λνκίκνπ 

ηεο θξαηήζεψο ηνπ θαη δηαηάμε ηελ απφιπζίλ ηνπ ελ πεξηπηψζεη παξαλφκνπ θξαηήζεσο.  

5. Παλ πξφζσπνλ ζχκα ζπιιήςεσο ή θξαηήζεσο ππφ ζπλζήθαο αληηζέηνπο πξνο ηαο αλσηέξσ 

δηαηάμεηο, έρεη δηθαίσκα επαλνξζψζεσο. 
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Άξζξν 6 - Γηθαίσκα ζηε ρξεζηή απνλνκή δηθαηνζύλεο 

1. Παλ πξφζσπνλ έρεη δηθαίσκα φπσο ε ππφζεζίο ηνπ δηθαζζή δηθαίσο, δεκνζία θαη εληφο ινγηθήο 

πξνζεζκίαο ππφ αλεμαξηήηνπ θαη ακεξνιήπηνπ δηθαζηεξίνπ, λνκίκσο ιεηηνπξγνχληνο, ην νπνίνλ ζα 

απνθαζίζε είηε επί ησλ ακθηζβεηήζεσλ επί ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ αζηηθήο θχζεσο, 

είηε επί ηνπ βαζίκνπ πάζεο ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξίαο πνηληθήο θχζεσο. Ζ απφθαζηο δένλ λα εθδνζή 

δεκνζία, ε είζνδνο φκσο εηο ηελ αίζνπζαλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ δχλαηαη λα απαγνξεπζή εηο ηνλ ηχπνλ 

θαη ην θνηλφλ θαζ' φιελ ή κέξνο ηεο δηαξθείαο ηεο δίθεο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εζηθήο, ηεο δεκνζίαο 

ηάμεσο ή ηεο εζληθήο αζθαιείαο ελ δεκνθξαηηθή θνηλσλία, φηαλ ηνχην ελδείθλπηαη ππφ ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ αλειίθσλ ή ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ δηαδίθσλ, ή ελ ησ θξηλνκέλσ ππφ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ σο απνιχησο αλαγθαίνπ κέηξσ, φηαλ ππφ εηδηθάο ζπλζήθαο ε δεκνζηφηεο ζα εδχλαην λα 

παξαβιάςε ηα ζπκθέξνληα ηεο δηθαηνζχλεο. 

2. Παλ πξφζσπνλ θαηεγνξνχκελνλ επί αδηθήκαηη ηεθκαίξεηαη φηη είλαη αζψνλ κέρξη ηεο λνκίκνπ 

απνδείμεσο ηεο ελνρήο ηνπ. 

3. Δηδηθψηεξνλ, παο θαηεγνξνχκελνο έρεη δηθαίσκα :  

α. φπσο πιεξνθνξεζή, ελ ηε βξαρπηέξα πξνζεζκία εηο γιψζζαλ ηελ νπνίαλ ελλνεί θαη ελ 

ιεπηνκεξεία ηελ θχζηλ θαη ηνλ ιφγνλ ηεο ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξίαο. 

β. φπσο δηαζέηε ηνλ ρξφλνλ θαη ηαο αλαγθαίαο επθνιίαο πξνο πξνεηνηκαζίαλ ηεο ππεξαζπίζεψο ηνπ. 

γ. φπσο ππεξαζπίζε ν ίδηνο εαπηφλ ή αλαζέζε ηελ ππεξάζπηζίλ ηνπ εηο ζπλήγνξνλ ηεο εθινγήο ηνπ, 

ελ ε δε πεξηπηψζεη δελ δηαζέηεη ηα κέζα λα πιεξψζε ζπλήγνξνλ, λα ησ παξαζρεζή ηνηνχηνο δσξεάλ, 

φηαλ ηνχην ελδείθλπηαη ππφ ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο δηθαηνζχλεο. 

δ. λα εμεηάζε ή δεηήζε φπσο εμεηαζζψζηλ νη κάξηπξεο θαηεγνξίαο θαη επηηχρε ηελ πξφζθιεζηλ θαη 

εμέηαζηλ ησλ καξηχξσλ ππεξαζπίζεσο ππφ ηνπο απηνχο φξνπο σο ησλ καξηχξσλ θαηεγνξίαο. 

ε. λα ηχρε δσξεάλ παξαζηάζεσο δηεξκελέσο, εάλ δελ ελλνεί ή δελ νκηιεί ηε ρξεζηκνπνηνπκέλελ εηο ην 

δηθαζηήξηνλ γιψζζαλ. 

Άξζξν 7 - Με επηβνιή πνηλήο άλεπ λόκνπ 

1. Οπδείο δχλαηαη λα θαηαδηθαζζή δηα πξάμηλ ή παξάιεηςηλ  ε νπνία, θαζ' ελ ζηηγκήλ δηεπξάρζε, δελ 

απεηέιεη αδίθεκα ζπκθψλσο πξνο ην εζληθφλ ή δηεζλέο δίθαηνλ. Οχηε θαη επηβάιιεηαη βαξπηέξα πνηλή 

απφ εθείλελ ε νπνία επεβάιιεην θαηά ηελ ζηηγκήλ ηεο δηαπξάμεσο ηνπ αδηθήκαηνο.  

2. Σν παξφλ άξζξνλ δελ ζθνπεί λα επεξεάζε ηελ δίθελ θαη ηηκσξίαλ αηφκσλ ελφρσλ δηα πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο αη νπνίαη θαζ' ελ ζηηγκήλ δηεπξάρζεζαλ, ήζαλ εγθιεκαηηθαί ζπκθψλσο πξνο ηαο 

αλαγλσξηδνκέλαο ππφ ησλ πνιηηηζκέλσλ εζλψλ γεληθάο αξράο δηθαίνπ. 

Άξζξν 8 - Γηθαίσκα ζεβαζκνύ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο 

1. Παλ πξφζσπνλ δηθαηνχηαη εηο ηνλ ζεβαζκφλ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο ηνπ, ηεο θαηνηθίαο 

ηνπ θαη ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ.  

2. Γελ επηηξέπεηαη λα ππάξμε επέκβαζηο δεκνζίαο αξρήο ελ ηε αζθήζεη ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ, εθηφο 

εάλ ε επέκβαζηο αχηε πξνβιέπεηαη ππφ ηνπ λφκνπ θαη απνηειεί κέηξνλ ην νπνίνλ, εηο κίαλ 

δεκνθξαηηθήλ θνηλσλίαλ, είλαη αλαγθαίνλ δηα ηελ εζληθήλ αζθάιεηαλ, ηελ δεκνζίαλ αζθάιεηαλ, ηελ 

νηθνλνκηθήλ επεκεξίαλ ηεο ρψξαο, ηελ πξνάζπηζηλ ηεο ηάμεσο θαη ηελ πξφιεςηλ πνηληθψλ 

παξαβάζεσλ, ηελ πξνζηαζίαλ ηεο πγείαο ή ηεο εζηθήο, ή ηελ πξνζηαζίαλ ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ άιισλ. 
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Άξζξν 9 - Διεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο 

1. Παλ πξφζσπνλ δηθαηνχηαη εηο ηελ ειεπζεξίαλ ζθέςεσο, ζπλεηδήζεσο θαη ζξεζθείαο, ην δηθαίσκα 

ηνχην επάγεηαη ηελ ειεπζεξίαλ αιιαγήο ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, σο θαη ηελ ειεπζεξίαλ 

εθδειψζεσο ηεο ζξεζθείαο ή ησλ  πεπνηζήζεσλ κεκνλσκέλσο, ή ζπιινγηθψο δεκνζία ή θαη' ηδίαλ, 

δηα ηεο ιαηξείαο, ηεο παηδείαο, θαη ηεο αζθήζεσο ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαζεθφλησλ θαη ηειεηνπξγηψλ.  

2. Ζ ειεπζεξία εθδειψζεσο ηεο ζξεζθείαο ή ησλ πεπνηζήζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα απνηειέζε 

αληηθείκελνλ εηέξσλ πεξηνξηζκψλ πέξαλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ππφ ηνπ λφκνπ θαη απνηεινχλησλ 

αλαγθαία κέηξα, ελ δεκνθξαηηθή θνηλσλία δηα ηελ δεκνζίαλ αζθάιεηαλ, ηελ πξνάζπηζηλ ηεο δεκνζίαο 

ηάμεσο, πγείαο θαη εζηθήο, ή ηελ πξνάζπηζηλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ. 

Άξζξν 10 - Διεπζεξία έθθξαζεο 

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

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

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

λα ππνβάισζη ηαο επηρεηξήζεηο ξαδηνθσλίαο, θηλεκαηνγξάθνπ ή ηειενξάζεσο εηο θαλνληζκνχο 

εθδφζεσο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο.  

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

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

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

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

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

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

ακεξνιεςίαο ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο. 

Άξζξν 11 - Διεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ζπλεηαηξίδεζζαη 

1. Παλ πξφζσπνλ έρεη δηθαίσκα εηο ηελ ειεπζεξίαλ ηνπ ζπλέξρεζζαη εηξεληθψο θαη εηο ηελ ειεπζεξίαλ 

ζπλαηηεξηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηδξχζεσο κεη' άιισλ ζπλδηθάησλ θαη 

πξνζρσξήζεσο εηο ζπλδηθάηα επί ζθνπψ πξναζπίζεσο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ.  

2. Ζ άζθεζηο ησλ δηθαησκάησλ ηνχησλ δελ επηηξέπεηαη λα ππαρζή εηο εηέξνπο πεξηνξηζκνχο πέξαλ ησλ 

ππφ ηνπ λφκνπ πξνβιεπνκέλσλ θαη απνηεινχλησλ αλαγθαία κέηξα ελ δεκνθξαηηθή θνηλσλία, δηα ηελ 

εζληθήλ αζθάιεηαλ, ηελ δεκνζίαλ αζθάιεηαλ, ηελ πξνάζπηζηλ ηεο ηάμεσο θαη πξφιεςηλ ηνπ 

εγθιήκαηνο, ηελ πξνζηαζίαλ ηεο πγείαο θαη ηεο εζηθήο, ή ηελ πξνζηαζίαλ ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ ησλ ηξίησλ. Σν παξφλ άξζξνλ δελ απαγνξεχεη ηελ επηβνιήλ λνκίκσλ πεξηνξηζκψλ εηο ηελ 

άζθεζηλ ησλ δηθαησκάησλ ηνχησλ ππφ κειψλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ηεο αζηπλνκίαο ή ησλ 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Κξάηνπο. 

Άξζξν 12 - Γηθαίσκα ζπλάςεσο γάκνπ 

Ακα ηε ζπκπιεξψζεη ειηθίαο γάκνπ, ν αλήξ θαη ε γπλή έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπλέξρσληαη εηο γάκνλ θαη 

ηδξχσζηλ νηθνγέλεηαλ ζπκθψλσο πξνο ηνπο δηέπνληαο ην δηθαίσκα ηνχην εζληθνχο λφκνπο. 

Άξζξν 13 - Γηθαίσκα πξαγκαηηθήο πξνζθπγήο 

Παλ πξφζσπνλ ηνπ νπνίνπ ηα αλαγλσξηδφκελα ελ ηε παξνχζε πκβάζεη δηθαηψκαηα θαη ειεπζεξίαη 

παξεβηάζζεζαλ, έρεη ην δηθαίσκα πξαγκαηηθήοπξνζθπγήο ελψπηνλ εζληθήο αξρήο, έζησ θαη αλ ε 

παξαβίαζηο δηεπξάρζε ππφ πξνζψπσλ ελεξγνχλησλ ελ ηε εθηειέζεη ησλ δεκνζίσλ θαζεθφλησλ ησλ. 

Άξζξν 14 - Απαγόξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ 

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

εμαζθαιηζζή αζρέησο δηαθξίζεσο θχινπ, θπιήο, ρξψκαηνο, γιψζζεο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ή άιισλ 
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πεπνηζήζεσλ, εζληθήο ή θνηλσληθήο πξνειεχζεσο, ζπκκεηνρήο εηο εζληθήλ κεηνλφηεηα, πεξηνπζίαο, 

γελλήζεσο ή άιιεο θαηαζηάζεσο. 

… 

Πξώην πξόζζεην πξσηόθνιιν - Δηο ηελ ύκβαζηλ πεξί πξναζπίζεσο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ 

Παξίζη, 20 Μαξηίνπ 1952 

… 

Άξζξνλ 1 - Πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο 

Παλ θπζηθφλ ή λνκηθφλ πξφζσπνλ δηθαηνχηαη ζεβαζκνχ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Οπδείο δχλαηαη λα ζηεξεζή 

ηεο ηδηνθηεζίαο απηνχ εηκή δηα ιφγνπο δεκνζίαο σθειείαο θαη ππφ ηνπο πξνβιεπνκέλνπο, ππφ ηνπ λφκνπ 

θαη ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ φξνπο. 

Αη πξναλαθεξφκελαη δηαηάμεηο δελ ζίγνπζη ην δηθαίσκα παληφο Κξάηνπο φπσο ζέζε ελ ηζρχτ Νφκνπο νπο 

ήζειε θξίλεη αλαγθαίνπο πξνο ξχζκηζηλ ηεο ρξήζεσο αγαζψλ ζπκθψλσο πξνο ην δεκφζηνλ ζπκθέξνλ ή 

πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο θαηαβνιήο θφξσλ ή άιισλ εηζθνξψλ ή πξνζηίκσλ. 

Άξζξνλ 2 - Γηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε 

Οπδείο δχλαηαη λα ζηεξεζή ηνπ δηθαηψκαηνο φπσο εθπαηδεπζή. Παλ Κξάηνο ελ ηε αζθήζεη ησλ 

αλαιακβαλνκέλσλ ππ' απηνχ θαζεθφλησλ επί ηνπ πεδίνπ ηεο κνξθψζεσο θαη ηεο εθπαηδεχζεσο ζα 

ζέβεηαη ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ φπσο εμαζθαιίδσζη ηελ κφξθσζηλ θαη εθπαίδεπζηλ ηαχηελ ζπκθψλσο 

πξνο ηαο ηδίαο απηψλ ζξεζθεπηηθάο θαη θηινζνθηθάο πεπνηζήζεηο. 

Άξζξνλ 3 - Γηθαίσκα γηα ειεύζεξεο εθινγέο 

Σα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε αλαιακβάλνπζη ηελ ππνρξέσζηλ φπσο δηελεξγψζη, θαηά ινγηθά 

δηαζηήκαηα, ειεπζέξαο κπζηηθάο εθινγάο, ππφ ζπλζήθαο επηηξεπνχζαο ηελ ειεπζέξαλ έθθξαζηλ ηεο 

ιατθήο ζειήζεσο σο πξνο ηελ εθινγήλ ηνπ λνκνζεηηθνχ ζψκαηνο. 

… 

Σέηαξην πξσηόθνιιν - ηε ύκβαζε γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξώπνπ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε νξηζκέλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηώλ πέξα από όζα ήδε πεξηιακβάλνληαη ζηε ύκβαζε 

θαη ην Πξώην Πξόζζεην Πξσηόθνιιν απηήο.29 

ηξαζβνχξγν, 16 επηεκβξίνπ 1963 

… 

Άξζξν 2 - Διεπζεξία κεηαθίλεζεο 

1. Οπνηνζδήπνηε βξίζθεηαη λνκίκσο ζην έδαθνο ελφο Κξάηνπο έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαθηλείηαη ειεχζεξα 

εληφο ηνπ εδάθνπο απηνχ θαη λα επηιέγεη ειεχζεξα ζε απηφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ.  

2. Κάζε πξφζσπν είλαη ειεχζεξν λα εγθαηαιείςεη νπνηαδήπνηε ρψξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηθήο 

ηνπ.  

                                                           
29. Σν παξφλ Πξσηφθνιιν δελ δεζκεχεη ηελ Διιάδα. Αλεπίζεκε απφδνζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
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3. Ζ άζθεζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ δελ ππφθεηηαη ζε άιινπο πεξηνξηζκνχο εθηφο εθείλσλ πνπ, 

πξνβιεπφκελνη απφ ην λφκν, ζπληζηνχλ αλαγθαία κέηξα, ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, γηα ηελ εζληθή 

θαη δεκφζηα αζθάιεηα, ηε δηαηήξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ηελ πξφιεςε πνηληθψλ παξαβάζεσλ, ηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο ή ηεο εζηθήο, ή ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ ηξίησλ.  

4. Σα δηθαηψκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 δχλαληαη επίζεο, ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο, 

λα ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο νη νπνίνη, πξνβιεπφκελνη απφ ην λφκν, δηθαηνινγνχληαη απφ ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. 

Άξζξν 3 - Απαγόξεπζε απέιαζεο ππεθόσλ 

1. Καλείο δελ ζα απειαχλεηαη, κε βάζε αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ κέηξν, απφ ην έδαθνο ηνπ Κξάηνπο ηνπ 

νπνίνπ είλαη ππήθννο.  

2. Καλείο ζα ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο εηζφδνπ ζην έδαθνο ηνπ Κξάηνπο ηνπ νπνίνπ είλαη ππήθννο. 

Άξζξν 4 - Απαγόξεπζε νκαδηθήο απέιαζεο αιινδαπώλ 

Απαγνξεχεηαη ε νκαδηθή απέιαζε αιινδαπψλ. 

… 

Έθην πξσηόθνιιν - ηε ύκβαζε γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξώπνπ θαη ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ ρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο πνηλήο 

ηνπ ζαλάηνπ 

ηξαζβνχξγν, 28 Απξηιίνπ 1983 

… 

Άξζξν 1 - Καηάξγεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο 

Ζ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ θαηαξγείηαη. Καλείο δελ κπνξεί λα θαηαδηθαζζεί ζε ηέηνηα πνηλή, νχηε λα εθηειεζζεί. 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 3.1 

Πξνγξακκαηηζκόο ηεο ελόηεηαο 3 «Δηεξόηεηα θαη πινπξαιηζκόο» 

 

 

Αηδέληα: δηαπξαγκάηεπζε κε ζθνπό ηε 

δεκηνπξγία θνηλνύ νξηζκνύ γηα ην θνηλό θαιό 

 

Πξνζδηνξηζκόο 

δηαζέζηκνπ ρξόλνπ 

(ιεπηά) 

Μάζεκα 1 

 

 

Δηεξόηεηα αηνκηθώλ απόςεσλ: νη καζεηέο 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο 

πξνηεξαηόηεηεο 

 

 1. Οη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ πνιηηηθνχο ζηφρνπο. 25 ιεπηά 

 

 
2. Οη καζεηέο αλαιχνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο. 15 ιεπηά 

Μάζεκα 2 

 

Πινπξαιηζκόο: νη καζεηέο ηδξύνπλ θόκκαηα 

ώζηε λα επηηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο 
 

 
1. Οη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ ηε θπζηνγλσκία ησλ 

θνκκάησλ ηνπο. 
15 ιεπηά 

 

 

2. Γεκφζηα εθδήισζε: ηα θφκκαηα παξνπζηάδνπλ ηε 

θπζηνγλσκία ηνπο. 
10 ιεπηά 

 

 

3. ρφιην ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ: ε έλλνηα ηνπ θνηλνχ 

θαινχ. 
5 ιεπηά 

 

 
4. Οη καζεηέο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηξαηεγηθέο. 10 ιεπηά 

Μάζεκα 3 

 

 

Γηαπξαγκαηεύζεηο: Δίλαη δπλαηόλ εκείο (ή ε 

πιεηνςεθία) λα θηάζνπκε ζε ζπκθσλία γηα 

έλαλ πνιηηηθό ζηόρν (ην θνηλό θαιό); 

 

 1. Οη καζεηέο πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 10 ιεπηά 

 

 

2. Οη καζεηέο δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ζηξνγγπιή 

ηξάπεδα. 
30 ιεπηά 

Μάζεκα 4 Αλαζηνραζκόο   

 1. Οη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο. 20 ιεπηά 

 

 
2. Ση ζα θάλνπκε ζηε ζπλέρεηα; ζπδήηεζε. 15 ιεπηά 

 

 
3. Οη καζεηέο δίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε. 5 ιεπηά 



πκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία 

266 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 3.2 

πκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία - βαζηθνί θαλόλεο θαη αξρέο 

πκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία ζεκαίλεη ζπκκεηνρή ζηε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην 

θνηλό θαιό 

ηηο δεκνθξαηίεο, φινη –άηνκα ή νκάδεο- κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληα 

θαη ηηο ηδέεο ηνπο. Ζ ηειηθή απφθαζε κπνξεί λα κελ ηθαλνπνηεί απφιπηα ηνπο αξρηθνχο καο ζηφρνπο, αιιά 

αλ δε ιάβνπκε κέξνο, θαλείο δελ ζα πιεξνθνξεζεί γηα ηα ζπκθέξνληά καο. 

ηηο δεκνθξαηίεο, νη απνθάζεηο θαη νη ιχζεηο επηηπγράλνληαη κέζα απφ αληηπαξάζεζε θαη αληαγσληζκνχο 

ζπκθεξφλησλ θαη ηδεψλ. Ζ ζπλαίλεζε επηηπγράλεηαη κε θαινχο ζπκβηβαζκνχο ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

απνδερηνχλ φια ηα κέξε, ή ε πιεηνςεθία. Απηή ε απφθαζε, πξνο ην παξφλ, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

νξηζκφο ηνπ θνηλνύ θαινύ. 

Ζ δηακάρε θαη ν πνιηηηθφο αληαγσληζκφο ππξνδνηνχλ ζηνηρεία αληηπαξάζεζεο. Γη’ απηφ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, φινη νη παξάγνληεο ηεο πνιηηηθήο αξέλαο λα ζπκθσλήζνπλ ζε έλα πιαίζην θαλφλσλ πνπ λα 

βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ αιιεινζεβαζκνχ. 

Βαζηθνί δηαπξαγκαηεπηηθνί θαλόλεο θαη αξρέο, βαζηθέο αληηπαξαζέζεηο ζηε 

δεκνθξαηία 

1. αθήλεηα θαη αιιεινζεβαζκόο: 

«Γηαθσλψ κε απηφ πνπ ιεο, 

αιιά ζα ππεξαζπίδνκαη κέρξη ζαλάηνπ ην δηθαίσκά ζνπ λα ην ιεο 

Voltaire (1694-1778) 

Γειαδή, κεηαρεηξίδεζαη φζνπο έρνπλ δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα θαη απφςεηο σο αληηπάινπο θαη φρη σο 

ερζξνχο. Γελ πνιεκάο, αιιά αζρνιείζαη κε θάηη πνπ κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε αζιεηηθή αλακέηξεζε. 

2. Σα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ππάξρνπλ γηα όινπο 

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαζηεξψλνπλ ηελ αξρή ηεο κε-βίαο. Ζ πνιηηηθή δηακάρε γίλεηαη κε ιέμεηο, 

επηρεηξήκαηα, ηδέεο, γνεηεία θαη εμππλάδα. 

3. Πξνζπκία γηα ζπκβηβαζκό 

Πξνζπάζεζε λα βξεηο ιχζεηο ζηηο νπνίεο λα θεξδίδνπλ φινη. 

Αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, εμαζθάιηζε φηη θαη νη δχν πιεπξέο βξίζθνπλ θάηη γηα λα 

ζπκθσλήζνπλ. 

Απφθπγε θαηαζηάζεηο πνπ ληθάεη κφλν ν έλαο, αλεμάξηεηα πνηνο ληθάεη θαη πνηνο ράλεη. 

4. πκβνπιέο δηαπξαγκάηεπζεο 

Να έρεηο κηα μεθάζαξε ηδέα ηνπ ζηφρνπ ζνπ. Οη παίθηεο πνπ μέξνπλ ηη ζέινπλ, κπνξεί λα ληθήζνπλ κφλν 

γη’ απηφ ηνλ ιφγν. 

Πξνζπάζεζε λα θαηαιάβεηο ηηο απφςεηο ησλ άιισλ. Δζηίαζε ζε απηά κπνξείο λα πεηχρεηο ζπκθσλία, 

παξά ζηα ζεκεία πνπ δηαθσλείο. Αλαδήηεζε θνηλά ζπκθέξνληα θαη ελδηαθέξνληα, θαη ζηεξίμνπ ζ’ απηά. 

Να είζαη, φκσο, μεθάζαξνο ζηα ζεκεία πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ζέλα. Μελ δέρεζαη ιχζεηο πνπ ζεσξείο 

πσο είλαη άδηθεο ή αλαπνηειεζκαηηθέο, θαη κελ ηηο πξνηείλεηο ζηνπο άιινπο. 
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Πξνζπάζεζε λα εζηηάζεηο ζε ζέκαηα πνπ επηδέρνληαη δηαπξαγκάηεπζεο, ηδηαίηεξα εθείλα πνπ είλαη 

κεηξήζηκα ή ππνινγίζηκα ζε αξηζκνχο –γηα παξάδεηγκα ηελ θαηαλνκή πφξσλ, ρξεκάησλ, γεο ή ρξφλνπ. 

Απφθπγε ζπδεηήζεηο γηα δεηήκαηα ζπιινγηθψλ ηαπηνηήησλ (ρξψκα, έζλνο, θαηαγσγή). 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 3.3 

Ίδξπζε πνιηηηθνύ θόκκαηνο 

1. ρέδην αηδέληαο 

1. Δθιέμηε έλαλ πξφεδξν, έλαλ θνηλνβνπιεπηηθφ εθπξφζσπν, έλαλ ρξνλνκέηξε θαη δχν γξακκαηείο (βι. 

νδεγίεο ξφισλ παξαθάησ). 

2. πκθσλήζηε γηα ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, κε ή ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο (ςήθνο πιεηνςεθίαο). 

3. Γηα πνηνλ ιφγν ζπγθεληξσζήθακε; 

– Πνηα είλαη ε πξψηε πξνηεξαηφηεηά κνπ; Γήισζε απφ θάζε κέινο, ρσξίο ζπδήηεζε. 

4. Πξνζδηνξηζκφο ηεο πνιηηηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ θφκκαηφο καο: 

– Πνηα είλαη ε πνιηηηθή καο άπνςε; Θέινπκε λα πηνζεηήζνπκε κία απφ ηηο ηέζζεξεηο βαζηθέο 

απφςεηο; Βξηζθφκαζηε θάπνπ ζην κέζνλ; Πξέπεη λα νξίζνπκε λέα άπνςε; 

– Πνηα είλαη ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ καο απαζρνινχλ; Γηα παξάδεηγκα, ελδηαθεξφκαζηε ηδηαίηεξα 

γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο; Πξνζδηνξίδνπκε θάπνην βαζηθφ δήηεκα; Πνηα είλαη ε εκβέιεηά καο; 

Σνπηθή, εζληθή, επξσπατθή, παγθφζκηα;  

– Πψο ζα νλνκάζνπκε ην θφκκα καο; Πνην φλνκα αληηθαηνπηξίδεη ηε θπζηνγλσκία καο θαιχηεξα; 

(παξνπζηάζηε ην φλνκά ζαο ζην ζξαλίν ζαο ε ζηνλ ηνίρν πίζσ ζαο) 

5. ηόρνη: πνηα είλαη ε πξψηε καο πξνηεξαηφηεηα; Έρνπκε ζηφρνπο γηα ην κέιινλ; 

6. ηξαηεγηθή: πψο ζα θεξδίζνπκε ππνζηήξημε; 

– Πνηνο ζπκθσλεί κε ηνπο ζηφρνπο καο; Με ηηο απφςεηο καο; 

– ε ηη είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα ζπκβηβαζηνχκε; ε ηη ζα είκαζηε αλππνρψξεηνη; 

2. Οδεγίεο γηα ηνπο ξόινπο ζηελ νκάδα 

Πξόεδξνο 

ε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, νξγαληζκνί φπσο ηα πνιηηηθά θφκκαηα, είλαη απαξαίηεην λα ιεηηνπξγνχλ σο 

δεκνθξαηηθέο κηθξν-θνηλφηεηεο (βι. θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 3.1). Γηθφ ζαο θαζήθνλ είλαη λα ηεξείηαη ε 

δηαδηθαζία θαη λα είλαη ζεβαζηά ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζήο ζαο, γηα 

παξάδεηγκα, φηη θάζε κέινο έρεη ίζεο επθαηξίεο λα εθθξάζεη ηε γλψκε ηνπ.  

Δίζηε ππεχζπλνο γηα ηελ αηδέληα ηεο ζπλάληεζεο. Αλ ε ζπδήηεζε γίλεη πεξίπινθε δηφηη αζρνιείζηε κε 

πνιιά δεηήκαηα ηαπηφρξνλα, ην δηαρεηξίδεζηε θαη πξνηείλεηαη ην ζέκα κε ην νπνίν ζα αζρνιεζείηε πξψηα. 

Κπβεξλεηηθόο εθπξόζσπνο θαη γξακκαηείο 

Δίζηε νη "δηαρεηξηζηέο ηεο δεκνζηφηεηαο," πνπ έρνπλ ηελ επζχλε γηα ην «πξντφλ» πνπ επαηζζεηνπνηεί θαη 

«πνπιάεη» - φλνκα ηνπ θφκκαηφο ζαο, δειψζεηο γηα ηνλ ζθνπφ ή ηνπο ζηφρνπο ζαο. Γνπιεηά ζαο είλαη λα 

γίλεηε θαηαλνεηνί ζηνπο άιινπο θαη ε εκθάληζή ζαο λα θάλεη αίζζεζε. 

Θα παξνπζηάζεηε ην θφκκα ζε δεκφζηα εθδήισζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην κάζεκα 3. 

Πξνζπαζήζηε λα απεπζπλζείηε ζε καζεηέο πνπ δελ είλαη αθφκε κέιε ηνπ θφκκαηνο θαη πξνζπαζήζηε λα 

θεξδίζεηε κέιε άιισλ θνκκάησλ, ηδηαίηεξα εθείλα πνπ πηζηεχεηε πσο είλαη θνληά ζηηο δηθέο ζαο απφςεηο. 

Ρσηήζηε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ πφζν ρξφλν έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο. 
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Ζ νκάδα πξέπεη λα ππνινγίζεη κε πνηνλ ηξφπν νη γξακκαηείο, θαη ίζσο φια ηα κέιε ηνπ θφκκαηνο, 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνψζεζή ηνπ π.ρ. δεκηνπξγψληαο έλα πφζηεξ ή έλα θπιιάδην. Ρσηήζηε 

ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ηη πιηθά δηαζέηεηε ή εμαζθαιίζηε ηα κφλνη ζαο. 

Γηαρεηξηζηήο ρξόλνπ 

Ο πξφεδξνο είλαη «δηαρεηξηζηήο ηεο δεκνθξαηηθφηεηαο», εζείο είζηε «δηαρεηξηζηέο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο». Γηθφ ζαο θαζήθνλ είλαη λα παξαθνινπζείηε ηνλ ρξφλν, ψζηε λα κε μεπεξάζεη ε 

νκάδα ζαο ην ρξνλνδηάγξακκα.  

πκβνπιέο: πξηλ μεθηλήζεηε, πξνηείλεηε λα πξνζηεζεί ην ρξνλνδηάγξακκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Αλ ε 

νκάδα ζαο μεθεχγεη ζηνλ ρξφλν, πξέπεη λα παξέκβεηε θαη λα πξνηείλεηε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ 

ζαο. Σειηθά, ζα απνθαζίζεη ε νκάδα, εζείο φκσο ζα πξνηείλεηε ηηο ιχζεηο. 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 3.4 

Πώο δηαρεηξίδεηαη ηελ εηεξόηεηα θαη ηνλ πινπξαιηζκό έλα δεκνθξαηηθό 

πνιηηηθό ζύζηεκα; 

 

Μάζεκα 1 

Σα άηνκα δηαηππψλνπλ 

εληειψο δηαθνξεηηθνχο 

ζηφρνπο θαη ζπκθέξνληα. 

 

Μάζεκα 2  

Γηακεζνιάβεζε ζπκθεξφλησλ κε 

αληηπξνζσπεπηηθνχο θαλφλεο 

(θφκκαηα, ιφκπη ή ΜΚΟ) ή κε 

άκεζνπο θαλφλεο (δεκνςήθηζκα). 

Μάζεκα 3  

Σν απνηέιεζκα είλαη πνιηηηθή 

απφθαζε πνπ επεξεάδεη ηα κέιε 

ηεο θνηλσλίαο. Ζ αληίδξαζή ηνπο 

νδεγεί ζε λέα δεηήκαηα. 
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ινη νη παίθηεο ζπκθσλνχλ γηα ην πιαίζην 

θαλφλσλ θαη αξρψλ: 

– Αιιεινζεβαζκφο ηεο πξνζσπηθήο 

αμηνπξέπεηαο 

– Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

– Απνθπγή ηεο βίαο 

– Αληαγσληζκφο ζπκθεξφλησλ θαη ζηφρσλ 

– Πξνζπκία γηα ζπκβηβαζκφ 

– Πιεηνςεθία 

– Σν θνηλφ θαιφ είλαη απνηέιεζκα 

δηαπξαγκάηεπζεο, δελ πξναπνθαζίδεηαη 

απφ θαλέλαλ παίθηε. 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 3.5 

Ζ έλλνηα ηνπ θνηλνύ θαινύ: ε εγγύεζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ε δηθηαηνξία 

 

La multitude qui ne se réduit pas à l’unité est 

confusion; l’unité qui ne dépend pas de la 

multitude est tyrannie. 

[Ζ εηεξφηεηα πνπ δε κπνξεί λα γίλεη ελφηεηα είλαη ζχγρπζε· 

ε ελφηεηα πνπ αγλνεί ηελ εηεξφηεηα είλαη ηπξαλλία.] 

Blaise Pascal (1623-62) 

 

Γηαπξαγκάηεπζε γηα ην θνηλό θαιό ζηηο 

πινπξαιηζηηθέο δεκνθξαηίεο 

Δπηβνιή ηνπ θνηλνύ θαινύ κε απηαξρηθή 

λνκνζεζία θαη δηθηαηνξία 

  

ηηο πινπξαιηζηηθέο δεκνθξαηίεο, ην θνηλφ θαιφ 

είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο θαη 

ζπκθσλίαο. Καλέλαο δε γλσξίδεη ην απνηέιεζκα 

απφ πξηλ (ΑΒ). πρλά εθαξκφδεηαη δνθηκή θαη 

ιάζνο, νπφηε νη απνθάζεηο είλαη δπλαηφλ, θαη 

θάπνηεο θνξέο πξέπεη, λα δηνξζψλνληαη. Ζ 

πνιηηηθή είλαη δηαδηθαζία ζπιινγηθήο κάζεζεο 

κέζα απφ αληίμνεο αληηπαξαζέζεηο. ην ηέινο, 

πξέπεη  λα ιεθζεί απφθαζε. 

Γ1: Σν θνηλφ θαιφ πξνζδηνξίδεηαη αληηθεηκεληθά κε 

επηθνίηεζε ή επηζηεκνληθή αλάιπζε (π.ρ. 

Μαξμηζκφο-Λεληληζκφο). Μφλν ε ειίη πνπ θπβεξλά 

είλαη ηθαλή λα ην πξνζδηνξίζεη (Γ2). Σν θνηλφ θαιφ 

λνκηκνπνηεί θάζε κέζνλ, θαη βία, ψζηε λα ππεξβεί 

θάζε αληίζηαζε θαη αληηπνιίηεπζε. (Υ). Οη 

επηθξηηέο ηνπ Γ1 ή ηνπ Γ2 θαηεγνξνχληαη σο 

ερζξνί. 

 

ηηο πινπξαιηζηηθέο δεκνθξαηίεο, νη νκάδεο 

πξνσζνχλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο, ζπκθέξνληα 

θαη αμίεο (ηφρνη Α θαη Β). Κάζε νκάδα 

ππνζηεξίδεη ηνπο δηθνχο ηεο ζηφρνπο (α1, α2, β1, 

β2), πξνζπαζψληαο λα επεξεάζεη ηελ ηειηθή 

απφθαζε ππέξ ηεο (ΑΑΒ; - ΒΒΑ;). Ο 

πινπξαιηζκφο επηθέξεη ζπλαγσληζκφ θαη 

αληηζέζεηο. ηαλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο είλαη 

ειεχζεξα, ππνζηεξίδνπλ ηηο έληνλεο 

αληηπαξαζέζεηο. 

ηηο δηθηαηνξίεο, νη νκάδεο ή ηα άηνκα πνπ 

πξνσζνχλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ή αζθνχλ θξηηηθή, 

θηκψλνληαη (ζχκβνιν Υ). Σν δηθαίσκα ηεο 

ζπκκεηνρήο παξέρεηαη κφλν ζηνπο ππνζηεξηθηέο 

ηνπ θαζεζηψηνο. Σα κέζα επηθνηλσλίαο 

ινγνθξίλνληαη. Απηφο πνπ θπβεξλά απνθαζίδεη 

πνηα πξνβιήκαηα, ζπκθέξνληα ή ζηφρνη γίλνληαη 

δεθηά ζηελ πνιηηηθή αηδέληα. 

 

 

Ζ ακθηζβήηεζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαη 

παξαγσγηθή, ψζηε λα επηηεπρζεί ζπκθσλία θαη 

ζπκβηβαζκφο. Οη απνθάζεηο είλαη αλνηθηέο ζε 

θξηηηθή αλαζεψξεζε. 

 

Ζ ζπγθαηάζεζε επηβάιιεηαη θαη εθείλνο πνπ 

θπβεξλά ηελ πξνζδηνξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ. Ζ 

ακθηζβήηεζε ζεσξείηαη φηη θαηαζηξέθεη ηελ 

αξκνλία, θαη επνκέλσο είλαη επηθίλδπλε, θαζψο 

είλαη δχζθνιν λα ειεγρζεί. 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 3.6 

Υάξηεο θνηλσληθώλ δηαζπάζεσλ θαη πνιηηηθώλ θνκκάησλ 

 

Κάζε θνηλσλία έρεη θάπνηεο βαζηθέο ζπζηνηρίεο ζπγθξνχζεσλ πνπ νλνκάδνληαη "δηαζπάζεηο." 

Ζ δηάζπαζε ζε Γεμηά θαη Αξηζηεξά ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ ειεχζεξν εκπφξην 

ζχκθσλα κε ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. Απηή ε ζχγθξνπζε παξαηεξείηαη απφ ηελ επνρή ηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ηνλ 19
ν
 αηψλα. 

Οη άιιεο δχν δηαζπάζεηο είλαη λεψηεξεο. 

Ζ δηάζπαζε, πεξηβάιινλ ελαληίνλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 

1970. 

Ζ δηάζπαζε, νπαδνί ηνπ «ηζρπξνχ θξάηνπο» ελαληίνλ ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, μαλαήξζε ζηελ 

επηθάλεηα ηελ επνρή ηνπ αγψλα θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, κεηά ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ 2001. 

Οη δηαζπάζεηο απεηθνλίδνληαη ζην ζχζηεκα ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ηα νπνία εθπξνζσπνχλ 

ζπκθέξνληα θάπνησλ νκάδσλ θαη δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαζπάζεηο. 

Κάζε θνηλσλία έρεη ηδηαίηεξε δνκή δηαζπάζεσλ. ζν πεξηζζφηεξεο δηαζπάζεηο ππάξρνπλ ζε κηα 

θνηλσλία, ηφζν δπζθνιφηεξν είλαη λα θπβεξλεζεί. 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.1 

Τπόζεζε εξγαζίαο: ε ζύγθξνπζε ζηελ θνηλόηεηα ησλ ςαξάδσλ 

 

I. Ζ θνηλόηεηα ησλ ςαξάδσλ 

Αο θαληαζηνχκε κηα κεγάιε ιίκλε γεκάηε ςάξηα. ηηο αθηέο ηεο δνπλ ςαξάδεο ζε ηέζζεξα ρσξηά – ε 

θνηλφηεηα ησλ ςαξάδσλ. Κάζε ρσξηφ ζηέιλεη έλα πιήξσκα λα ςαξέςεη. Σελ θαηάιιειε πεξίνδν, (απφ 

ηνλ Απξίιην σο ηνλ Μάην), νη ςαξάδεο δελ ςαξεχνπλ, ψζηε λα αλαλεσζεί ην απφζεκα ησλ ςαξηψλ. Σελ 

πεξίνδν απηή, επηζθεπάδνπλ ηα δίρηπα θαη ηα θαΐθηα ηνπο. Οη ςαξάδεο εμαζθαιίδνπλ ηα πξνο ην δελ κε ηα 

ςάξηα. ηαλ δελ θαηαλαιψλνπλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, κπνξνχλ λα ηα πνπιήζνπλ ζηελ 

θνληηλή αγνξά. Με απηφ ην εηζφδεκα, νη ςαξάδεο ηξέθνπλ, ληχλνπλ θαη θξνληίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη 

ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Σν επίπεδν δσήο ηνπο είλαη ηαπεηλφ, αιιά επαξθέο. 

II. Ζ ζύγθξνπζε γηα ηελ θαθνδηαρείξηζε ησλ πόξσλ 

Σα ηειεπηαία δχν κε ηξία ρξφληα, μέζπαζε ζνβαξή δηακάρε ζηελ θνηλφηεηα ησλ ςαξάδσλ. Κάπνηνη 

ςαξάδεο απνπεηξάζεθαλ λα απμήζνπλ ην εηζφδεκά ηνπο, ςαξεχνληαο πεξηζζφηεξν, κε απνηέιεζκα λα 

κεησζεί ν ξπζκφο αλαπαξαγσγήο ησλ ςαξηψλ θαη ην απφζεκά ηνπο λα πέζεη ζην κηζφ κέζα ζε ηξία 

ρξφληα. Ζ θνηλφηεηα ησλ ςαξάδσλ αληηκεησπίδεη κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα: 

1. Σε κείσζε ησλ απνζεκάησλ ςαξηψλ, κε θίλδπλν ηελ παληειή εμάιεηςή ηνπο. 

2. Σε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ςαξηψλ. 

3. Σελ ςαιίδα αλάκεζα ζε δχν πινχζηα θαη δχν θησρά ρσξηά (ληθεηέο θαη εηηεκέλνη). 

4. Σνλ θίλδπλν βίαηεο ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηα ςαξνρψξηα. 



Δγρεηξίδην γηα ηνπο καζεηέο 

275 

Πξφθεηηαη γηα ζχγθξνπζε ζρεηηθά κε ηελ θαθνδηαρείξηζε θάπνησλ θνηλψλ πφξσλ, πνπ, φπσο θαίλεηαη, 

βαζίδεηαη ζε ηξεηο παξάγνληεο νη νπνίνη αιιεινεληζρχνληαη: 

1. Τπάξρεη θίλεηξν πνπ ζπξψρλεη ηνπο ςαξάδεο λα πηάλνπλ πεξηζζφηεξα ςάξηα. 

2. Γελ ππάξρνπλ θαζφινπ θαλφλεο, νπφηε νη ςαξάδεο κπνξνχλ λα θάλνπλ φηη ζέινπλ. 

3. Σα πιεξψκαηα ησλ ςαξάδσλ δελ έρνπλ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. 

III. Αλάιπζε ηεο ζύγθξνπζεο («δηάγλσζε») 

1. Σν θίλεηξν γηα ηελ ππεξαιίεπζε ςαξηώλ 

Κάζε ςαξάο γλσξίδεη φηη ε θνηλφηεηα ζηεξίδεηαη ζηα απνζέκαηα ησλ ςαξηψλ, νπφηε μέξεη φηη ρξεηάδεηαη λα 

κελ ςαξεχεη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ ςαξηψλ. 

Απφ ηελ άιιε, θάζε ςαξάο μέξεη εμίζνπ, πσο αλ ην πιήξσκά ηνπ έπηαλε έλα παξαπάλσ ςάξη, ην 

απφζεκα ησλ ςαξηψλ δελ ζα άιιαδε δξακαηηθά. Θα αχμαλε ην εηζφδεκα ηνπ πιεξψκαηνο, ελψ ην θφζηνο 

– ε έγλνηα γηα ην απφζεκα ησλ ςαξηψλ – ζα αληηκεησπηδφηαλ απφ ην ζχλνιν ηεο θνηλφηεηαο. Ζ άληζε 

θαηαλνκή πξφζζεησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ησλ ςαξάδσλ πνπ ςαξεχνπλ 

πεξηζζφηεξα ςάξηα. Με απηφ ην θίλεηξν, κπνξεί θάπνηνο λα ςαξεχεη κέρξη λα εμαληιεζνχλ ηα ςάξηα. Απφ 

ηελ νπηηθή γσληά θάζε ςαξά, θαίλεηαη ινγηθφ λα πηάλεη πεξηζζφηεξα ςάξηα.  

Έλα πιήξσκα πηάλεη πεξηζζόηεξα ςάξηα: άληζε θαηαλνκή πξόζζεηνπ εηζνδήκαηνο, επηπιένλ έμνδα θαη 

επηπιένλ θέξδνο γηα ηελ θνηλόηεηα ησλ ςαξάδσλ 

ινη νη ςαξάδεο γλσξίδνπλ ην θίλεηξν απηφ, θαη έρνπλ πιήξε ελεκέξσζε γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ 

ηνπ θαζελφο. Δίλαη πηζαλφ λα ζπκβεί ην ρεηξφηεξν ζελάξην – λα θάλνπλ φινη ην ίδην, λα πηάζνπλ 

πεξηζζφηεξα ςάξηα. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα ππεξαιηεπζεί ην απφζεκα ςαξηψλ θαη λα κελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πνιιαπιαζηαζηεί πηα. Σφηε ζα αξρίζεη έλαο θαχινο θχθινο, θαζψο νη ςαξάδεο κπνξνχλ 

λα ηζνθαξίζνπλ ηε δεκηά πνπ ζα έρνπλ ζην εηζφδεκά ηνπο, απμάλνληαο ην επίπεδν ππεξαιίεπζεο. 

2. Ζ απνπζία θαλόλσλ 

Οη ςαξάδεο ιεηηνπξγνχλ έηζη, δηφηη δελ ππάξρνπλ θαζφινπ θαλφλεο –θακία θαζνδήγεζε, θακία αζθάιεηα, 

θαλέλαο θνηλσληθφο ζηφρνο, θακία θχξσζε. πσο έρνπλ ηα πξάγκαηα, θάζε ςαξάο κπνξεί λα θάλεη θαηά 

ην θέθη ηνπ, θαη φηη ςαξεχεη ηνπ αλήθεη. 

Με απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ ςαξάδσλ δελ πξνθαιεί έθπιεμε – παξάιιεια, φκσο, ηα 

απνηειέζκαηά ηεο ζηελ θνηλφηεηα θαη ζην απφζεκα ησλ ςαξηψλ είλαη θαηαζηξνθηθά. 
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3. Ζ απνπζία επηθνηλσλίαο 

Μέρξη ηψξα, νη ςαξάδεο δελ έρνπλ ζπλαληεζεί γηα λα ζπδεηήζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Κάλνπλ φηη ζεσξεί ν 

θαζέλαο θαιχηεξν, θαη αληηδξνχλ ζηηο απνθάζεηο ησλ άιισλ πιεξσκάησλ. 

4. Ζ επίδξαζε ηεο θαθήο δηαρείξηζεο ησλ πόξσλ 

Σν κνληέιν ηεο βησζηκφηεηαο βνεζάεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δεκηάο πνπ έγηλε απφ ηελ θαθή δηαρείξηζε 

ησλ ςαξάδσλ, θαη επηπξφζζεηα, κπνξεί λα βνεζήζεη λα βξεζεί έλα κνληέιν ελαιιαθηηθήο πνιηηηθήο (βι. 

θπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο 4.2 θαη 4.4). 

IV. Γηεπζέηεζε ηεο ζύγθξνπζεο 

ηαλ επηιέγεηαη κηα «ζεξαπεία», ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε «δηάγλσζε». 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.2 

Μνληέιν βηώζηκσλ ζηόρσλ 

 

Πώο δηαβάδεηαη ην δηάγξακκα 

Απηφ ην κνληέιν ελψλεη ηξεηο ζηφρνπο βησζηκφηεηαο θαη ηνπο ηνπνζεηεί ζε ηζηνξηθή θαη παγθφζκηα 

δηάζηαζε: 

1. «Πεξηβάιινλ»: πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πφξσλ ηνπ 

2. «Οηθνλνκία»: νηθνλνκηθή αλάπηπμε (παξαγσγηθφηεηα, απφδνζε, πινχηνο) 

3. «Κνηλσλία»: θνηλσληθή ζπλνρή, ηζνθαηαλνκή πινχηνπ 

Σα δηπιά βέιε ππνδειψλνπλ φηη νη ζηφρνη ζηνπο νπνίνπο ηείλνπλ κπνξεί λα αιιειν-ππνζηεξηρηνχλ ή λα 

αιιειν-απνθιεηζηνχλ. 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.3 

Δθαξκνγή ηνπ κνληέινπ βησζηκόηεηαο ζην παηρλίδη ηνπ ςαξέκαηνο: 

Πώο λα «πηάζνπκε όζα πεξηζζόηεξα ςάξηα κπνξνύκε»; 

 

 

ηόρνη ηνπ κνληέινπ βησζηκόηεηαο 

 

Ση κπνξνύκε λα πεηύρνπκε ζην παηρλίδη ηνπ 

ςαξέκαηνο 

Οηθνλνκία: 

Οηθνλνκηθή αλάπηπμε, αχμεζε ηεο επεκεξίαο 

 

Κνηλσλία: 

Καηαλνκή ησλ αγαζψλ ζηελ θνηλφηεηα 

 

Πεξηβάιινλ: 

Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

πφξσλ ηνπ 

 

Μαθξνπξόζεζκε ζηαζεξόηεηα: 

Καηάθηεζε ησλ βηψζηκσλ ζηφρσλ ζήκεξα θαη ζην 

κέιινλ 

 

...  
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 4.4 

Πνηα είλαη ε πην θαηάιιειε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ 

ςαξηώλ θαη ζηελ αιίεπζή ηνπο; 

 

Ο πιεζπζκφο ησλ ςαξηψλ απμάλεηαη ή κεηψλεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ςαξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζηε 

ιίκλε κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αιηείαο. Πνην απφζεκα ςαξηψλ δίλεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ λέσλ 

ςαξηψλ; Ζ απάληεζε ζ’ απηή ηελ εξψηεζε δίλεη ην θιεηδί γηα ην ηη ζεκαίλεη αεηθφξν ςάξεκα. 

Απόζεκα ςαξηώλ ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ζε ηόλνπο 

Απόζεκα ζην 

ηέινο ηεο 

πεξηόδνπ 

Αλαπαξαγσγή 

(παξαγσγή λέσλ 

ςαξηώλ) 

Απόζεκα ζηελ 

αξρή ηεο λέαο 

πεξηόδνπ 

Ο πίλαθαο δείρλεη ηελ 

αλώηεξε ηηκή ηεο 

δπλαηόηεηαο  

αλαπαξαγσγήο λέσλ 

ςαξηψλ. Οη ηηκέο 

απηέο είλαη ηδαληθέο 

γηα βηψζηκε αιηεία. 

 

80 29 109 

 85 31 116 

90 34 124 

95 39 134 

96 40 136 

97 41 138 

98 42 140 

99 42 141 

100 42 142 

101 41 142 

102 40 142 

103 40 143 

104 39 143 

105 39 144 

110 36 146 

115 32 147 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.1 

Πξνεηνηκαζία ζπλεδξίνπ κε ζέκα έλα πιαίζην θαλόλσλ 

ρεδηαζκόο 

Υξνληθό πιαίζην 

 

Αηδέληα 

 

Τιηθά θαη 

πεγέο 

Μάζεκα 1 

 

 

ρεκαηηζκφο νκάδσλ εξγαζίαο. 

Κάζε νκάδα πεξηιακβάλεη έλα κέινο απφ θάζε ςαξνρψξη. 

Φπιιάδηα  5.1, 

5.2. 

 

Μάζεκα 1  

Μάζεκα 2 

 

 

Οη νκάδεο ζρεδηάδνπλ έλα πιαίζην θαλφλσλ. 

Οη νκάδεο πξνεηνηκάδνπλ ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο. 

Σα κέιε ηεο θνηλφηεηαο εγθξίλνπλ ηνπο θαλφλεο 

δηαδηθαζίαο θαη ςεθίδνπλ γηα ην ζπλέδξην. 

Φπιιάδηα  5.2, 

5.4. 

Υαξηί 

ζεκηλαξίνπ, 

καξθαδφξνη. 

Μάζεκα 3 

 

 

 

 

Οινκέιεηα: 

Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηα πξνζρέδηά ηνπο. 

Σα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ζπγθξίλνπλ θαη θξίλνπλ ην 

πξνζρέδην ηνπ πιαηζίνπ θαλφλσλ. 

Σα κέιε ηεο θνηλφηεηαο αληαιιάζζνπλ απφςεηο γηα ην 

πνην πιαίζην λα πξνθξίλνπλ. 

Φπιιάδην  5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάζεκα  4 

Σν ζπλέδξην 

 

 

 

 

 

Σπλέδξην: 

Σα κέιε ηεο θνηλφηεηαο παξνπζηάδνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο γηα 

ην κνληέιν ηεο πξνηίκεζήο ηνπο. 

Δπηιέγνπλ κε ςεθνθνξία έλα πιαίζην θαλφλσλ. 

Τπνγξάθνπλ ην πξσηφηππν θείκελν κε ην πιαίζην. 

Αλαζηνραζκόο 

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα. 

Φπιιάδην  5.4. 

Φχιια Α4, 

ζηπιφ, 

καξθαδφξνη. 

 

 

 

 

Ζ ρξεζηκόηεηα ηνπ παηρληδηνύ ιήςεο απνθάζεσλ 

Ζ κέζνδνο πνπ εθαξκφζηεθε ζην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα είλαη παηρλίδη ιήςεο απνθάζεσλ. Οη ιφγνη 

επηινγήο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη νη παξαθάησ. 

Σν παηρλίδη δξα σο κνληέιν. Απεηθνλίδεη ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηα αλαδεηθλχεη, 

ρσξίο πνιιέο ιεπηνκέξεηεο. ια ηα θξάηε δηαζέηνπλ θάπνηνπ είδνπο βαζηθφ πιαίζην, έλα ζχληαγκα πνπ 

εκπεξηέρεη ηνπο θαλφλεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη δηεπζέηεζεο ζπγθξνχζεσλ. Υσξίο ηέηνην πιαίζην, ηα 

κέιε ηεο θνηλφηεηαο δελ ζα είραλ ππνζηήξημε γηα λα επηιχζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη ζα θαηέθεπγαλ ζηε 

βία. 

ηαλ θάπνηνο ζπκκεηέρεη ζηε δεκνθξαηία, αζθεί ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ παξέρεη ην ζχληαγκα ηεο ρψξαο 

ηνπ. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ην πιαίζην θαλφλσλ θαη λφκσλ ζηε 
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ρψξα ηνπ, είλαη λα δεκηνπξγήζεη ν ίδηνο θάπνην παξφκνην πιαίζην. Απηφ ην παηρλίδη δίλεη απηφ ηνλ ζηφρν 

ζηνπο παίθηεο ηνπ. 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.2 

Βαζηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ηεζνύλ ζρεηηθά κε ην ζεζκηθό ζρεδηαζκό 

Σρεδηάδνληαο έλα πιαίζην θαλόλσλ, θάλνπκε θάπνηεο βαζηθέο επηινγέο. Απνθαζίδνπκε πνην κνληέιν 

δηαρείξηζεο (ιήςεο απνθάζεσλ) πξνηηκνύκε θαη πνηνο είλαη ν ηδηνθηήηεο ησλ ςαξηώλ πνπ ςαξεύνληαη. 

Μπνξνύκε λα θάλνπκε δηαθνξεηηθνύο ζπλδπαζκνύο ρξεζηκνπνηώληαο απηέο ηηο βαζηθέο δνκέο θαη λα 

θηάζνπκε ζε πνιύ δηαθνξεηηθέο ιύζεηο. 

 Γηαρείξηζε ηδηνθηεζίαο Ηεξαξρία (θξαηηθή εμνπζία) πλεξγαηηθφ δίθηπν 

Αηνκηθή ηδηνθηεζία   

Γεκφζηα ηδηνθηεζία   

Σηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ, δίλνληαη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο επηινγέο. 

1. Δπηινγή κνληέινπ δηαρείξηζεο 

Βαζηθόο παξάγνληαο Κξάηνο Σνπηθά δίθηπα 

Βαζηθέο έλλνηεο 

 

Ηζρχο θαη εμνπζία 

 

Πξνζσπηθέο ζρέζεηο, επηθνηλσλία 

θαη θνηλά ζπκθέξνληα 

ρεδηαζκφο αξρψλ ηνπ 

πιαηζίνπ 

Ηεξαξρία 

(απφ πάλσ πξνο ηα θάησ) 

πλεηαηξηζκφο 

(ηζφηεηα, ίδην επίπεδν) 

Πιενλεθηήκαηα 

 

 

 

 

Δηξήλε θαη Αζθάιεηα 

Οη λφκνη επηηξέπνπλ ή 

απαγνξεχνπλ ζπκπεξηθνξέο ησλ 

αλζξψπσλ 

Οη λφκνη επηβάιινληαη αλ 

παξαβηαζηνχλ 

Τςειή ηερλνγλσζία θαη επειημία ζηε 

ιχζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ 

ππεξεζία ησλ αλζξψπηλσλ 

ζπκθεξφλησλ 

Διεπζεξία απηνζρεδηαζκνχ θαη 

γξήγνξεο αληηκεηψπηζεο 

Μεηνλεθηήκαηα θαη 

θίλδπλνη 

 

 

Κίλδπλνο θαηάρξεζεο εμνπζίαο 

Έιιεηςε επειημίαο 

Υακειά θίλεηξα γηα αηνκηθή 

πξσηνβνπιία 

Ζ άζθεζε βέην κπνξεί λα 

κπινθάξεη απνθάζεηο 

Αλ ζπάζνπλ νη θαλφλεο, είλαη 

δχζθνιν λα επηβιεζνχλ  

Σξφπνη αληηκεηψπηζεο 

(ζεξαπεία) 

 

 

 

Γεκνθξαηία θαη αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα 

Καλφλαο δηθαίνπ 

Έιεγρνο θαη ηζνξξνπία ζην 

ζχληαγκα 

Ζζηθέο θπξψζεηο 

Κνπιηνχξα ππεπζπλφηεηαο 
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2. Σν δήηεκα ηεο ηδηνθηεζίαο: ζε πνηνλ αλήθεη ε ςαξηά; 

Γύν βαζηθέο επηινγέο θαη κεξηθά θξηηήξηα γηα ζθέςε: 

 
Αηνκηθή ηδηνθηεζία Γεκόζηα ηδηνθηεζία 

Καλφλεο ηδηνθηεζίαο 

 

 

Κάζε ςαξάο είλαη ηδηνθηήηεο ηεο 

ςαξηάο ηνπ.  

Μπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη φπσο 

επηζπκεί. 

Κάζε ςαξάο παξαδίδεη ηελ ςαξηά ηνπ 

ζε εθπξφζσπν ηνπ δεκνζίνπ. 

Σα ςάξηα θαηαλέκνληαη ζηα κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο. 

Κίλεηξν γηα ηνπο 

ςαξάδεο   

Δπίδξαζε ζηε 

ζπλνιηθή παξαγσγή 

ςαξηψλ 

  

Δπίδξαζε ζην 

απφζεκα ςαξηψλ   

3. Πεξηζζόηεξα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε ζηνλ ζρεδηαζκό δνκώλ 

– Θέιεηε λα πξνζδηνξίζεηε θάπνηνλ ζηφρν πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί; 

– Πνηνο έρεη ηελ εμνπζία λα ιακβάλεη απνθάζεηο; 

– Θέιεηε λα ππάξρνπλ εξγαιεία επηβνιήο θαλφλσλ; 

– Τπάξρεη θίλδπλνο θαηάρξεζεο εμνπζίαο; 

– ... 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.3 

ύγθξηζε πιαηζίσλ θαλόλσλ 

 

Κξηηήξηα ζύγθξηζεο 

 

 

Σν ζρέδηό καο 

 

 

Άιια κνληέια 

Αξ. 1 Αξ. 2 Αξ. 3 

Α. Βαζηθά 

Ηεξαξρία 

    

Γίθηπν 

    

Αηνκηθή ηδηνθηεζία 

    

Γεκφζηα ηδηνθηεζία 

    

ρφιηα 

    

Β. Καλόλεο 

ηφρνη 
    

Δμνπζία απφθαζεο 

    

Δπηβνιή θαλφλσλ 

    

Καηάρξεζε εμνπζίαο 

    

… 

    

ρφιηα 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.4 

Γηαδηθαζηηθνί θαλόλεο γηα ην ζπλέδξην - πξνζρέδην 

Θέζπηζε δηαδηθαζηηθώλ θαλόλσλ 

1. Ζ θνηλφηεηα ζεζπίδεη πξνζρέδην δηαδηθαζηηθψλ θαλφλσλ κε πιεηνςεθία ηνπ 50% ησλ ςήθσλ θαη 

πάλσ. 

2. Αλ δελ πξνηαζνχλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, ζεζπίδνληαη κε νκνθσλία. Κάζε ελαιιαθηηθή πξφηαζε, 

ςεθίδεηαη μερσξηζηά. 

Πξνεδξεύσλ 

3. Έλα κέινο ηεο θνηλφηεηαο ςεθίδεηαη σο πξνεδξεχσλ. Μπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ ςεθνθνξία γηα ην 

πξνζρέδην πιαηζίνπ, αιιά δε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εθπξφζσπνο (θαλφλαο αξ. 5). 

Σειηθέο δειώζεηο πξνηίκεζεο 

4. Σα κέιε ηεο θνηλφηεηαο δειψλνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα ην πξνζρέδην κνληέινπ κε αλάηαζε ηεο 

ρεηξφο. ρεκαηίδνπλ θφκκαηα, κε ηα νπνία λα πξνζπαζήζνπλ λα επεξεάζνπλ ππέξ ηεο πξνηίκεζήο 

ηνπο. 

5. Έλαο εθπξφζσπνο θάλεη δήισζε ππνζηήξημεο γηα ην θφκκα ηνπ, ζε ρξφλν δχν ιεπηψλ. 

6. Καηά ηε δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο, δελ επηηξέπνληαη πεξαηηέξσ ζπδεηήζεηο. 

Γηαδηθαζία ςεθνθνξίαο 

7. Φεθνθνξία: ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο πξνθξίλνπλ έλα πξνζρέδην κε ςεθνθνξία. ιεο νη ςήθνη είλαη 

ηζφηηκεο. Σα κέιε ςεθίδνπλ κε αλάηαζε ηεο ρεηξφο. 

8. Απφθαζε ζε δχν γχξνπο: ε ςεθνθνξία γίλεηαη ζε δχν γχξνπο. 

8.1 Πξψηνο γχξνο: ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ςεθίδνπλ έλα απφ ηα πξνζρέδηα. 

8.2 Γεχηεξνο γχξνο: ηα δχν πξνζρέδηα κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ςήθνπο, ηίζεληαη ζε ςεθνθνξία. Ζ 

θνηλφηεηα εγθξίλεη ην πξνζρέδην πνπ πιεηνςεθεί. 

8.3 Αλ ηα δχν πξνζρέδηα ηζνςεθήζνπλ, γίλεηαη ζπδήηεζε θαη επαλαιακβάλεηαη ε ςεθνθνξία.  

Σεθκεξίσζε θαη έγθξηζε 

9. Ο γξακκαηέαο ηνπ πξνζρεδίνπ ζεκεηψλεη ηνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ ζπλεδξίνπ ζην ηέινο ησλ 

θαλφλσλ. 

10. ια ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ππνγξάθνπλ ην θείκελν. 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.5 

Πεξίιεςε: ηη καζαίλνπκε κε απηά ηα παηρλίδηα; 

1. Αλάπηπμε θνηλόηεηαο: αιιεινπρία πξνβιεκάησλ θαη ιύζεσλ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΛΤΖ 

Πψο κπνξνχκε λα επηβηψζνπκε; 

 

Πξέπεη λα ζηεξηρηνχκε ζηηο θπζηθέο πεγέο πνπ δηαζέηνπκε – ηα 

ςάξηα. 

Πψο κπνξνχκε λα μεπεξάζνπκε 

ηε ζχγθξνπζε ζρεηηθά κε ηελ 

ππεξαιίεπζε; 

1. Υξεηαδφκαζηε ηελ έλλνηα ηεο βησζηκφηεηαο. 2. Υξεηαδφκαζηε 

έλα πιαίζην θαλφλσλ γηα λα νξγαλψζνπκε ηε δηαδηθαζία 

επηθνηλσλίαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. 

1. Πψο νξίδνπκε ηε βησζηκφηεηα; 

 

 

 

 

Υξεηαδφκαζηε ηζνξξνπία αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. 

Πξέπεη λα ςαξεχνπκε φζα ςάξηα κπνξεί λα παξέρεη ε ιίκλε 

ρσξίο λα εμαληιεζεί ην απφζεκά ηεο, ψζηε λα δηαζθαιίζνπκε 

ζηαζεξφηεηα γηα ην κέιινλ. Πξέπεη λα κνηξάδνπκε ηζφπνζα ηελ 

ςαξηά καο. 

2. Ση θαλφλεο ρξεηαδφκαζηε; 

 

 

ρεδηάδνληαο ην πιαίζηφ καο, πξέπεη λα επηιέμνπκε αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθέο αξρέο – πξνηείλνληαο έλαλ ζεζκηθφ ηξφπν ή 

αλαπηχζζνληαο έλα δίθηπν ηζφηηκσλ κειψλ. 

Πψο εκπνδίδνπκε ηελ θαηάρξεζε 

εμνπζίαο; 

 

 

 

Γελ πξέπεη λα δνζεί πνιχ εμνπζία ζε έλα πξφζσπν. Σα 

ζπληάγκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηα εμήο κέζα: έιεγρν θαη ηζνξξνπία, 

θαλφλεο δηθαίνπ, παξαρσξψληαο αηνκηθά δηθαηψκαηα, ζέηνληαο 

ρξνληθά φξηα ζηα αμηψκαηα, δεκνςεθίζκαηα, ηνπηθή απηνλνκία, 

αινγφθξηηα κέζα επηθνηλσλίαο. 

Πνηνο απνθαζίδεη γηα ην πιαίζην 

θαλφλσλ πνπ ζα ηζρχζεη; 

ινη καδί. ρεδηάδνπκε πιαίζηα θαη επηιέγνπκε κε ςεθνθνξία. 

 

Πψο νξγαλψλνπκε ηε δηαδηθαζία 

ηζφηηκα θαη απνηειεζκαηηθά; 

Φηηάρλνπκε αηδέληα. Υξεηαδφκαζηε εηδηθφ πιαίζην δηαδηθαζηηθψλ 

θαλφλσλ, ην νπνίν απνθαζίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ. 

2. πκπεξάζκαηα 

1. Πνιηηηθή είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ θάλνπκε γηα λα αληηκεησπίζνπκε πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επεκεξία θαη ηελ επηβίσζε ηεο θνηλφηεηαο. Θεζκνί, φπσο ηα πιαίζηα θαλφλσλ, είλαη ηα εξγαιεία κε ηα 

νπνία κπνξνχκε λα ιχλνπκε πξνβιήκαηα. Αλ δελ εμππεξεηνχλ άξηηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγήζεθαλ, κπνξνχλ θαη πξέπεη λα αιιαρηνχλ. 

2. ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή, ππάξρνπλ πάληνηε ζπγθξνχζεηο. Αλ θαη κηα ζχγθξνπζε δελ  κπνξεί 

πάληα λα εμαιεηθζεί, είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί ε δηαζπαζηηθή ηεο δπλακηθή. 

3. Σα παηρλίδηα ηνπ ςαξέκαηνο θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ιεηηνπξγνχλ σο κνληέια. Πεξηγξάθνπλ ηελ 

αλάπηπμε κηαο θνηλφηεηαο κέζα απφ πξνβιήκαηα θαη ιχζεηο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

4. Ζ πξαγκαηηθφηεηα δηαθέξεη απφ ηα παηρλίδηα ζε δχν ζεκαληηθνχο παξάγνληεο. Πξψηνλ, δελ 

δηαζέηνπκε ηφζν αθξηβή ζηνηρεία γηα ηνπο πξαγκαηηθνχο θπζηθνχο πφξνπο, φπσο έρνπκε ζην παηρλίδη. 

Γεχηεξνλ, νη δεκνθξαηίεο δελ έρνπλ δεκνθξαηηθέο ξίδεο. Ζ δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

δελ έρνπλ θαζηεξσζεί κέζσ ζπλεδξίσλ, αιιά κέζα απφ αγψλεο. 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 5.6 

Αλαηξνθνδόηεζε γηα ηηο ελόηεηεο 4 θαη 5  

Τν εξσηεκαηνιόγην απηό ζαο βνεζάεη λα αλαζηνραζηείηε πάλσ ζηελ εκπεηξία κάζεζεο πνπ είραηε. 

Παξάιιεια, πξνζθέξεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθό ζαο, ώζηε λα βειηηώζεη ηε 

δηδαζθαιία ηνπ ζηελ EDC/HRE ζην κέιινλ. Αλ ρξεηαζηείηε πεξηζζόηεξν ρώξν, ρξεζηκνπνηείζηε κία ή 

πεξηζζόηεξεο θελέο ζειίδεο. 

1. Ση κνπ άξεζε πεξηζζφηεξν: 

2. Ση δελ κνπ άξεζε θαζφινπ: 

3. Σν πην ζεκαληηθφ θαη/ή ελδηαθέξνλ πνπ έκαζα ήηαλ: 

4. Με ηη ζα ήζεια λα αζρνιεζψ πεξηζζφηεξν ζηε ζπλέρεηα: 

5. Ζ γλψκε κνπ γηα ηα παηρλίδηα ηεο EDC/HRE είλαη: 

6. Πξνηάζεηο γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ: 

α) Ση πήγε θαιά – ηη δελ ζα έπξεπε λα αιιάμεη 

β) Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο 

7. Άιια ζρφιηα – θάηη πνπ ζέισ λα πξνζζέζσ: 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 6.1 

Σν κνληέιν ηνπ θύθινπ ηεο πνιηηηθήο: ε πνιηηηθή σο δηαδηθαζία ιύζεο 

πξνβιεκάησλ ζε κηα θνηλόηεηα  
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 6.2 

Ο θύθινο ηεο πνιηηηθήο - εξγαιείν παξαηήξεζεο θαη θαηαλόεζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ 

 
 

Έλλνηεο θαη βαζηθά δεηήκαηα 

Γηακνξθώζηε αλάινγα ηα δεηήκαηα 

εκεηώζεηο 

 

Πεγέο 

πιεξνθόξεζεο 

1. Θέκα 

Πνην είλαη ην δήηεκα; 

  

2. Πξόβιεκα 

Πνηνο νξίδεη ηελ αηδέληα; 

Πνην είλαη ην πξφβιεκα;  

πκθσλνχλ φινη νη πξσηαγσληζηέο ζηελ 

πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο; 

  

3. πδήηεζε  

Πνηνο εκπιέθεηαη; 

Πνηα είλαη ηα ζπκθέξνληα θαη νη αμίεο ησλ 

πξσηαγσληζηψλ; 

  

4. Απόθαζε 

Πνην είλαη ην απνηέιεζκα; 

Γφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζπκθέξνληα ή ήηαλ ζπκβηβαζηηθή 

απφθαζε; 

  

5. Δθαξκνγή 

Πψο εθαξκφζηεθε ε απφθαζε; 

Πνηνο εκπιέθεηαη; Πνηνο είλαη ππεχζπλνο; 

Τπάξρνπλ πξνβιήκαηα ή ζπγθξνχζεηο; 

  

6. Απόςεηο 

Πνηα άηνκα, πξσηαγσληζηέο, νκάδεο, 

θ.ιπ. ππνζηεξίδνπλ ή αζθνχλ θξηηηθή ζην 

απνηέιεζκα; 

Πνηεο είλαη νη αμίεο, ε ηδενινγία θαη ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο; 

  

7. Αληηδξάζεηο 

Πψο αληηδξνχλ (αηνκηθά ή ζπιινγηθά); 

Ση κέζα άζθεζεο εμνπζίαο ή πίεζεο 

δηαζέηνπλ; 

  

8. Νέν πξόβιεκα, παιηό πξόβιεκα 

ή ιύζε; 

Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα λέα αηδέληα; Πνην 

είλαη ην πξφβιεκα; Σν παιηφ ή θάπνην 

λέν; Ζ απφθαζε νδήγεζε ζε ιχζε πνπ 

νινθιεξψλεη ηε δηαδηθαζία; 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 6.3                                      Σάμε: 

Αλαηξνθνδόηεζε ηεο ελόηεηαο «Κπβέξλεζε θαη πνιηηηθή»     Ζκεξνκελία: 

1. ηόρνο (5: ζπκθσλψ απφιπηα - 1: δηαθσλψ απφιπηα) 

 

2. Πξνζσπηθή αλαηξνθνδόηεζε 

2.1 Σν πην ζεκαληηθφ/ελδηαθέξνλ πξάγκα πνπ έκαζα: 

2.2 Ση δελ ήηαλ ελδηαθέξνλ ή δε κε βνήζεζε θαζφινπ: 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 7.1 

Ο θαλόλαο ηεο πιεηνςεθίαο είλαη άδηθνο γηα ηε κεηνςεθία; Μειέηε πεξίπησζεο 

Έλα αζιεηηθφ ζσκαηείν έρεη πνιινχο θαινχο παίθηεο ηνπ βφιετ θαη κηθξφ αξηζκφ θαιψλ παηθηψλ ηνπ 

ζθάθη. Καη νη δχν νκάδεο ζπκκεηέρνπλ ζε πξσηαζιήκαηα, θαη πξνζειθχνπλ λέα κέιε. Κάζε κέινο 

πιεξψλεη ηελ ίδηα εηήζηα ζπλδξνκή ζην ζσκαηείν. Μία θνξά ηνλ ρξφλν, ηα κέιε ζπγθεληξψλνληαη θαη 

απνθαζίδνπλ πιεηνςεθηθά, πνπ ζα δηαζέζνπλ ηα ρξήκαηα ηνπ ζσκαηείνπ. Οη παίθηεο ηνπ βφιετ 

παξνπζηάδνπλ έλαλ καθξχ θαηάινγν απφ αηηήκαηα, φπσο ηελ πξνκήζεηα θαηλνχξησλ κπαιψλ, λέα ζηνιή 

γηα ηελ νκάδα ηνπο θαη ηε βειηίσζε ηνπ γεπέδνπ ηνπο. Οη παίθηεο ηνπ ζθάθη ρξεηάδνληαη εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ γηα αξράξηνπο, βηβιία θαη πεξηνδηθά, πεξηζζφηεξν ρψξν, πεξηζζφηεξα ζθάθη, ηξαπέδηα θαη θαξέθιεο 

γηα ηα λέα κέιε ηνπο πνπ απμήζεθαλ. 

Οη εθπξφζσπνη ησλ νκάδσλ παξνπζηάδνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ιακβάλεηαη απφθαζε κε 

ςεθνθνξία. Κάζε ρξφλν νη παίθηεο ηνπ βφιετ πιεηνςεθνχλ έλαληη ησλ ζθαθηζηψλ. ια ηα ρξήκαηα 

δηαηίζεληαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ βφιετ θαη νη ζθαθηζηέο αλαγθάδνληαη λα βνιεπηνχλ κε φ,ηη έρνπλ.  

Οη  ζθαθηζηέο είλαη απνγνεηεπκέλνη θαη αλππφκνλνη. ην θάησ θάησ, νη ζπλδξνκέο ηνπο μνδεχνληαη γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ βφιετ. Αηζζάλνληαη φηη ηνπο αληηκεησπίδνπλ ζαλ κέιε δεχηεξεο θαηεγνξίαο, θαη έρεη 

δηαξξεχζεη φηη κεξηθνί ζθαθηζηέο ζθέθηνληαη λα ρσξίζνπλ ην ζσκαηείν ζηα δχν. 

Οη πεξηζζφηεξνη παίθηεο ηνπ βφιετ θνπλάλε ην θεθάιη ηνπο. Γεκνθξαηία ζεκαίλεη πιεηνςεθία. Καη αλ 

κεηνςεθνχλ νη ζθαθηζηέο, είλαη κέξνο ηνπ παηρληδηνχ. Κάπνηνη, φκσο, απφ ηνπο παίθηεο ηνπ βφιετ 

αηζζάλνληαη φηη απηή ε άπνςε είλαη θάπσο απιντθή. Σν παηρλίδη είλαη δίθαην φηαλ εμππεξεηνχληαη θαη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ ζθαθηζηψλ. Πψο φκσο; 

Ζ δνκή ησλ κειώλ ηνπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ – απιό παξάδεηγκα πινπξαιηζκνύ. Οη 

πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο έρνπλ θάπνηνπ είδνπο δνκή, αλ θαη πην ζύλζεηε. Γηαθνξεηηθέο 

νκάδεο έρνπλ δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα, πνπ κπνξεί λα είλαη αληαγσληζηηθά. Όζν πην ζύλζεηε 

είλαη κηα θνηλσλία, ηόζν πηζαλόηεξν είλαη λα ππάξρνπλ ζπγθξνπόκελα ζπκθέξνληα. Ζ 

δεκνθξαηία θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα πξνζθέξνπλ εξγαιεία γηα λα βξεζνύλ δίθαηεο θαη 

εηξεληθέο ιύζεηο ζ’ απηέο ηηο ζπγθξνύζεηο, . 

Πξνζαξκνζκέλε ππφζεζε εξγαζίαο απφ ην : David Miller, Political philosophy. A very short introduction. 

Oxford, 2003, ζει. 5. 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 7.2 

Ζ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ ζηε δεκνθξαηία 

Δίηε πξφθεηηαη γηα κηθξά ζσκαηεία, είηε ζην επίπεδν ηνπ θξάηνπο, ην δήηεκα ηεο ηζνξξφπεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο πιεηνλφηεηαο θαη ησλ κεηνλνηήησλ είλαη βαζηθφ δήηεκα ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

θνηλφηεηαο. Αθ’ ελφο, ζε κηα δεκνθξαηία, πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηή ε βνχιεζε ηεο πιεηνλφηεηαο. Αθ’ 

εηέξνπ, πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηά ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηνλνηήησλ. Αλ ππάξρεη κηα νκάδα πνπ 

βξίζθεηαη δηαξθψο ζηνπο ρακέλνπο θαη αηζζάλεηαη φηη κνλίκσο γίλνληαη δηαθξίζεηο εηο βάξνο ηεο, είλαη 

πηζαλφλ λα μεζπάζεη ζνβαξή ζχγθξνπζε κέζα ζηελ θνηλφηεηα. 

ηα δεκνθξαηηθά ζπληάγκαηα, ζπλήζσο εθαξκφδνληαη δχν ιχζεηο – θαη νη δχν πεξηνξίδνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο απνθάζεσλ ηεο πιεηνλφηεηαο. Ζ κία είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο δχλακεο πνπ έρεη ε 

πιεηνλφηεηα, δίλνληαο δηθαηψκαηα απηνλνκίαο ζε κηθξφηεξνπο θνξείο (νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα θαη 

ζχζηεκα θαληνληψλ). Ζ άιιε ιχζε είλαη λα παξέρνληαη αηνκηθά δηθαηψκαηα. ’ απηή ηελ πεξίπησζε, ηα 

δηθαηψκαηα πξνζηαηεχνπλ ηα πξφζσπα θαη ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο, θαη παξάιιεια ε πιεηνλφηεηα είλαη 

ππνρξεσκέλε λα ζέβεηαη απηά ηα δηθαηψκαηα. 

1. Σν νκνζπνλδηαθό κνληέιν 

Οη κεηνλνηηθέο νκάδεο ζρεκαηίδνπλ πεξηθεξεηαθνχο θνξείο κέζα ζην θξάηνο – νκνζπνλδηαθά θξάηε ή 

θαληφληα. Παξαδείγκαηα νκνζπνλδηαθνχ κνληέινπ είλαη νη ΖΠΑ, ε Γεξκαλία, ην Βέιγην, ελψ ε Διβεηία 

είλαη παξάδεηγκα κνληέινπ θαληνληψλ. Μέζα ζ’ απηνχο ηνπο κηθξφηεξνπο θνξείο απνθαζίδεη ε 

πιεηνςεθία. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θνξείο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ειέγρνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο ή λα 

κεηέρνπλ ζηελ εζληθή λνκνζεζία. Σα δεκνθξαηηθά ζπληάγκαηα δηαθέξνπλ σο πξνο ην πνζνζηφ 

απηνλνκίαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο κηθξφηεξνπο θνξείο. 

Απηή ε ηδέα κπνξεί λα επεθηαζεί θαη λα αιιάμεη ηνλ νξηζκφ ηεο πιεηνλφηεηαο. Αλ ζπγθεθξηκέλεο 

απνθάζεηο απαηηνχλ απαξηία ηνπ 50-75% ή αθφκα θαη νκνςεθία, νη κεηνλνηηθέο νκάδεο είλαη δπλαηφλ λα 

επεξεάζνπλ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο, αθφκε θαη λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα ηνπ βέην. 

2. Σα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα σο δηθαηώκαηα ησλ κεηνλνηήησλ 

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ιεηηνπξγνχλ σο δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ, πεξηνξίδνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ηεο πιεηνλφηεηαο λα απνθαζίδεη ρσξίο λα ηηο ιακβάλεη ππφςε. Σα παξαθάησ άξζξα ηεο Δπξσπατθήο 

ύκβαζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ ηεο 4
εο

 Ννεκβξίνπ 1950, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα: 

Άξζξν 5, Σν δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία θαη αζθάιεηα 

Παλ πξφζσπνλ έρεη δηθαίσκα εηο ηελ ειεπζεξίαλ θαη ηελ αζθάιεηαλ. 

Άξζξν 14, Απαγόξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ 

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

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

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

γελλήζεσο ή άιιεο θαηαζηάζεσο. 

Σα άξζξα 5 θαη 14 αθνξνχλ δχν αξρέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ – ηελ ειεπζεξία θαη ηελ ηζφηεηα. 

Πνιίηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζην Δπξσπατθφ 

Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ησλ Αλζξψπσλ, αλ παξαβηαζηεί θάπνην απφ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο. 

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γίλνληαη αηνκηθά δηθαηψκαηα εθφζνλ απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ ζπληάγκαηνο. ’ 

απηή ηελ πεξίπησζε, ε πξνζηαζία ηνπο γίλεηαη ηζρπξφηεξε, θαζψο γίλνληαη κέξνο ηνπ λνκηθνχ 
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ζπζηήκαηνο, εθαξκφδνληαη, φκσο, κφλν γηα ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο. ε κεξηθέο ρψξεο, έρεη ζπγθξνηεζεί 

ζπληαγκαηηθφ δηθαζηήξην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ. Οη αλαζεσξήζεηο ελφο 

ζπληάγκαηνο ζπλήζσο απαηηνχλ πεξηζζφηεξν απφ απιή πιεηνςεθία, έηζη ψζηε νη κεηνλνηηθέο νκάδεο λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εκπνδίδνπλ αιιαγέο πνπ ζα είραλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα γη’ απηέο. 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 7.3 

Γξαζηεξηόηεηα: ζύληαμε θαηαζηαηηθνύ γηα ην αζιεηηθό ζσκαηείν 

 

1. ρεδηάζηε θαλφλεο (Άξζξν 1, Άξζξν 2, Άξζξν 3, θ.ιπ.)  πνπ λα δηεπζεηνχλ ηα παξαθάησ δεηήκαηα: 

– Με πνηνλ ηξφπν πξέπεη λα θαηαλέκνληαη ηα έζνδα κεηαμχ ησλ νκάδσλ; 

– Πνηνο απνθαζίδεη πψο θαηαλέκνληαη ηα έζνδα; 

– Πξέπεη λα δνζνχλ δηθαηψκαηα απηνλνκίαο ζηηο νκάδεο; 

– Πψο ζα εθαξκνζηεί ε αξρή ηεο κε-δηάθξηζεο – ψζηε λα πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηα 

ζπκθέξνληα ηεο πιεηνλφηεηαο θαη ηεο κεηνλφηεηαο; 

– ... (αλ ζέιεηε, ζπκπεξηιάβεηε θαη άιια δεηήκαηα πνπ ζεσξείηε ζεκαληηθά) 

2. Δηνηκάζηε κηα παξνπζίαζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζαο, πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα παξαπάλσ δεηήκαηα. Γξάςηε 

ηνπο θαλφλεο σο ζεκεηψζεηο, ζε θχιιν Α4, ψζηε λα κπνξέζεηε λα ηνπο ελζσκαηψζεηε αξγφηεξα. 

3. Οη παξαπάλσ εξσηήζεηο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαηάινγνο ειέγρνπ θαη ζχγθξηζεο ησλ δηθψλ ζαο 

θαηαγξαθψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ άιισλ νκάδσλ (βι. θαη  θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 7.4). 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 7.4 

Καηαγξαθή ησλ παξνπζηάζεσλ ησλ νκάδσλ: πξνζρέδηα θαηαζηαηηθνύ γηα 

κηθξν-θνηλσλίεο 

Καηαγξάςηε ηα απνηειέζκαηα ηεο νκάδαο ζαο ζ’ απηή ηελ θαηάζηαζε θαη ζπκπιεξώζηε ηηο ηδέεο ησλ 

άιισλ νκάδσλ ζηελ ζπλεδξίαζε γηα ηηο παξνπζηάζεηο. 
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Κξίλνληαο ηα πξνζρέδηα θαηαζηαηηθώλ – βαζηθά δεηήκαηα 

1. Ηζόηεηα: Σν θαηαζηαηηθφ ιχλεη δίθαηα ην δήηεκα ηεο πιεηνλφηεηαο / κεηνλφηεηαο; 

2. Γεκνθξαηία: Σν θαηαζηαηηθφ ηεξεί ηελ αξρή ηνπ θαλφλα ηεο πιεηνςεθίαο; 

3. Απνηειεζκαηηθόηεηα: Οη θαλφλεο ζα βνεζήζνπλ ψζηε λα ιεθζνχλ απνθάζεηο κε νκαιφ ηξφπν; 

4. Δμηζνξξόπεζε θαη/ή ηεξάξρεζε: Σν θαηαζηαηηθφ πεξηιακβάλεη ηξφπνπο ζπκβηβαζκνχ αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα θαη αξρέο, ή δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζε κία νκάδα έλαληη ησλ άιισλ; 

5. … 

Σξόπνο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ εξσηήζεσλ 

Απαληήζηε ζε θάζε κία απφ ηηο εξσηήζεηο κε ηε ζεηξά. Βάιηε πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο αλ ρξεηάδεηαη. 

Αλ απνθαζίζεηε λα παξαιείςεηε κηα εξψηεζε θαη λα εζηηάζεηε ζε άιιεο, αηηηνινγήζηε ηελ απφθαζή ζαο. 

εκεηψζηε ηελ άπνςή ζαο, αηηηνινγψληαο ηελ. 

Γηαηί δίλνληαη νη παξαπάλσ νδεγίεο: 

Δίζηε ειεχζεξνη λα δηακνξθψζεηε ηε γλψκε ζαο. Ζ ειεπζεξία ζθέςεο θαη έθθξαζεο είλαη αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. 

Δμππαθνχεηαη πσο δελ ππάξρεη «ζσζηή» θαη «ιάζνο» άπνςε. 

Δίλαη αλάγθε λα αηηηνινγήζνπκε ηελ άπνςή καο, ψζηε λα βνεζήζνπκε ηνπο άιινπο λα ηελ θαηαιάβνπλ. 

Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ πνηφηεηα ησλ απφςεσλ. Κάπνηεο είλαη πην πεηζηηθέο, θαη απνηέιεζκα επξχηεξεο 

ζθέςεο. 

ηαλ ζπκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία, φηαλ ρξεηάδεηαη λα πείζνπκε ηνπο άιινπο, ρξεηαδφκαζηε δεμηφηεηεο 

πξνζεθηηθήο ζθέςεο θαη θαιήο επηρεηξεκαηνινγίαο. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα καο βνεζάεη λα αζθεζνχκε 

ζ’ απηέο ηηο δεμηφηεηεο. 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 8.1 

Πξνηάζεηο γηα ην ζέκα ηεο αληηπαξάζεζεο 

Ση πξέπεη λα θάλεηε 

1. Καη’ αξρήλ, ζπγθεληξψζηε φιεο ηηο ηδέεο πνπ ζαο έξρνληαη ζην λνπ θαη θαηαγξάςηε ηηο (ηδενζχειια). 

2. Καηαηάμηε ηηο ηδέεο ζε θαηεγνξίεο. 

3. Διέγμηε ηηο ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

α. Απαηηνχλ λα γίλεη επηινγή ή λα ιεθζεί απφθαζε; 

β. Τπάξρνπλ θαιά επηρεηξήκαηα ψζηε λα ππεξαζπηζηείηε κηα επηινγή ή κηα απφθαζε; 

γ. Γλσξίδεηε, εζείο ή νη άιινη καζεηέο ζηελ ηάμε θάηη ζρεηηθφ κε ην ζέκα; 

δ. Πηζηεχεηε φηη ην ζέκα ελδηαθέξεη ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο; 

ε. Έρεηε, εζείο ή νη ζπκκαζεηέο ζαο, ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο; Μπνξείηε λα ηηο βξείηε; (Πηζαλψο 

γλσξίδεηε πνιιά απφ ηελ θαζεκεξηλή ζαο εκπεηξία, ή κπνξείηε λα ζπιιέμεηε ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο απφ άιιεο πεγέο, φπσο βηβιία, εθεκεξίδεο ή ην δηαδίθηπν). 

Αλ νη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο α-ε είλαη αξλεηηθέο, ηφηε ε πξφηαζή ζαο δελ είλαη θαηάιιειε. 

4. Δπηιέμηε κία – δχν ηδέεο, θαη αλ είλαη απαξαίηεην ζπγθεληξψζηε πιεξνθνξίεο. Μπνξείηε λα 

δηακνξθψζεηε ηελ πξφηαζή ζαο σο ζέζε, ή σο εξψηεκα πνπ λα απαληάηαη κε λαη ή φρη. 

5. Απνηππψζηε ηελ πξφηαζή ζαο ζηνλ πίλαθα, ζηελ θαηεγνξία πνπ αλήθεη, κε ηα νλφκαηά ζαο. 

Δμαζθαιίζηε φηη ζα παξαδψζεηε ηα απνηειέζκαηά ζαο πξηλ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο, ψζηε λα 

δηαβαζηεί απφ φινπο. 

6. Κφςηε ην ηκήκα ηεο ζειίδαο πνπ αθνινπζεί, ζπκπιεξψζηε ην θαη ηνπνζεηήζηε ην ζην κέξνο πνπ ζαο 

έρεη ππνδείμεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζαο. Πξνζζέζηε ην πιηθφ ζαο. 

7. Γηαβάζηε φηη είλαη γξακκέλν ζηνλ πίλαθα, θαζψο θαη φηη έρνπλ γξάςεη νη ζπκκαζεηέο ζαο πξηλ ην 

κάζεκα. 

 

εκείσκα: Πξνηάζεηο γηα ην ζέκα ηεο αληηπάξαζεζεο 

Ολφκαηα: 

Θέκα 

 

 

Καηεγνξία (θαζεκεξηλή 

δσή, ζρνιηθή δσή, 

θ.ιπ.) 

Τιηθφ 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 8.2 

Καλόλεο ηεο αληηπαξάζεζεο 

Γηεπζέηεζε ζέζεσλ 

Σν πξφζσπν πνπ ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε θάζεηαη ζηελ θεθαιή ηνπ ηξαπεδηνχ. Οη δχν αληηκαρφκελεο 

παξαηάμεηο θάζνληαη αληηθξηζηά. Σν αθξναηήξην θάζεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην ηξαπέδη, ψζηε λα 

κπνξεί λα βιέπεη θαη ηηο δχν παξαηάμεηο. Αλ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο θαξέθιεο, είλαη θαιχηεξα λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε ζεηξέο ζην ρψξν ηνπ αθξναηεξίνπ, παξά πίζσ απφ θάπνηα παξάηαμε. 

Θέζε θαη ζεηξά ησλ νκηιεηώλ 

Σα βέιε ζην ζρήκα δείρλνπλ ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα κηιήζνπλ νη νκηιεηέο θαηά ηνλ πξψην γχξν ηεο 

αληηπαξάζεζεο. ηνλ δεχηεξν γχξν, ε ζεηξά ησλ νκηιεηψλ απιά αληηζηξέθεηαη, έσο φηνπ κηιήζεη ν 

πξψηνο νκηιεηήο ηεο ζεηηθήο ππεξάζπηζεο ηνπ ζέκαηνο. ηε ζπλέρεηα, έλαο νκηιεηήο ηεο νκάδαο πνπ 

αληηηίζεηαη έρεη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν. Ζ νκάδα κπνξεί λα δηαιέμεη έλα κέινο ηεο γηα ηελ θαηαιεθηηθή νκηιία, 

φρη φκσο ηνλ πξψην νκηιεηή, δηφηη έηζη απηφο/απηή ζα είρε δχν ιεπηά νκηιίαο, δειαδή πεξηζζφηεξν απφ 

θάζε άιινλ ζηελ νκάδα. 

Καλόλεο αληηπαξάζεζεο 

1. Ξεθηλάεη ν πξψηνο νκηιεηήο, απφ ηελ πιεπξά ηεο ππεξάζπηζεο ηνπ ζέκαηνο, πνπ θάζεηαη θνληά ζηνλ 

ζπληνληζηή. ηε ζπλέρεηα, φπσο δείρλνπλ ηα βέιε ζην δηάγξακκα, απαληάεη ν πξψηνο νκηιεηήο απφ 

ηελ πιεπξά πνπ παξνπζηάδεη ηελ αληίζεηε άπνςε. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κηινχλ ζηε ζεηξά νκηιεηέο θαη 

απφ ηηο δχν νκάδεο. ηαλ νινθιεξψζεη ηελ νκηιία ηνπ ν ηειεπηαίνο νκηιεηήο απφ απηνχο πνπ 

δηαθσλνχλ κε ην ζέκα, αξρίδεη ν δεχηεξνο γχξνο, απηή ηε θνξά κε ηελ αληίζηξνθε ζεηξά. 

2. ηνλ δεχηεξν γχξν, αθνχ κηιήζεη ν πξψηνο νκηιεηήο ηεο ζεηηθήο πιεπξάο (απηφο πνπ θάζεηαη δίπια 

ζηνλ ζπληνληζηή), έλαο νκηιεηήο απφ ηελ πιεπξά ησλ δηαθσλνχλησλ κε ην ζέκα (φρη ν αληίζηνηρνο 

πξψηνο νκηιεηήο), έρεη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν. 
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3. Γελ πξέπεη λα αιιάμεη ε ζεηξά ησλ νκηιεηψλ. 

4. Κάζε νκηιεηήο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ρξφλν ελφο ιεπηνχ. Ο ζπληνληζηήο ειέγρεη κε πξνζνρή ηνλ 

ρξφλν. Γίλεη ζήκα ζηνλ νκηιεηή φηαλ ηνπ απνκέλνπλ 10 δεπηεξφιεπηα, θαη κεηά ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ, 

αθήλεη ηνλ νκηιεηή λα ηειεηψζεη ηε θξάζε ηνπ, αιιά ηίπνηε πεξηζζφηεξν. Αλ ν νκηιεηήο δελ 

ρξεζηκνπνηήζεη νιφθιεξν ην ιεπηφ ηνπ, ν ππφινηπνο ρξφλνο ράλεηαη θαη δελ κεηαθέξεηαη ζηνλ 

επφκελν νκηιεηή ηεο νκάδαο. 

5. Απαγνξεχεηαη λα δηαθφπηνληαη νη νκηιεηέο. 

6. Σν αθξναηήξην δε κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ αληηπαξάζεζε. 

7. Μεηά ην ηέινο ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ, ην θνηλφ έρεη πέληε ιεπηά ζηε δηάζεζή ηνπ γηα λα εθθξάζεη 

απφςεηο θαη εληππψζεηο. Φεθίδνπλ κε αλάηαζε ηεο ρεηξφο. 

8. ηελ ςεθνθνξία, ππνινγίδνληαη νη ςήθνη ηνπ λαη θαη ηνπ όρη. Τπεξηζρχεη ε πιεηνςεθία. 

πκβνπιέο πξνο ηνπο νκηιεηέο  

1. Δθηφο απφ ηνλ πξψην νκηιεηή ηεο ζεηηθήο πξνο ην ζέκα πιεπξάο, μνδέςηε σο θαη ην κηζφ ηνπ ρξφλνπ 

ζαο γηα λα αληηθξνχζεηε ην επηρείξεκα ηεο άιιεο πιεπξάο, θαη κεηά παξνπζηάζηε ην λέν επηρείξεκα. 

2. (Γηα ηνπο πξψηνπο νκηιεηέο). Γειψζηε ηελ ηειηθή ζαο άπνςε, πέζηε ηελ απφθαζε πνπ επηζπκείηε λα 

παξζεί ζην ηέινο. 

3. ηαλ πξνεηνηκάδεζηε γηα ηελ αληηπαξάζεζε, αξρίζηε κε ηδενζχειια. ηε ζπλέρεηα, απνθαζίζηε κε 

πνηα ζεηξά ζέιεηε λα παξνπζηάζεηε ηα επηρεηξήκαηά ζαο, θαη αλαζέζηε ηα ζε ζπγθεθξηκέλν νκηιεηή. 

Αξρίζηε θαη ηειεηψζηε κε θάπνην ηδηαίηεξα ηζρπξφ θαη εληππσζηαθφ επηρείξεκα (βι. θπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 8.2). 

4. Δπαλαιάβεηε ή δηαθνξνπνηήζηε έλα βαζηθφ επηρείξεκα, ψζηε λα ρξεσζεί θαη λα εληππσζεί ζην 

αθξναηήξην σο δηθφ ζαο. 

5. Οη ηειεπηαίνη νκηιεηέο παξνπζηάδνπλ πεξηιεπηηθά ηα επηρεηξήκαηα ηεο πιεπξάο ηνπο, 

ππνγξακκίδνληαο ηξία ή ηέζζεξα ζεκεία, αλάινγα κε ηα επηρεηξήκαηα πνπ ζέινπλ λα ζπκάηαη ην 

αθξναηήξην κεηά ηελ αληηπαξάζεζε. Αλ πξφθεηηαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσο, μεθαζαξίζηε ηη ζέιεηε λα 

απεπζχλεηε σο έθθιεζε πξνο ην αθξναηήξην, ψζηε λα ην έρνπλ θαηά λνπ φηαλ ςεθίζνπλ. 

6. Μηιάηε ειεχζεξα. Μελ δηαβάδεηε ηηο δειψζεηο ζαο απφ ζεκεηψζεηο, θνηηάμηε ηνπο αληηπάινπο θαη ην 

αθξναηήξηφ ζαο ζηα κάηηα. 

πκβνπιέο πξνο ην αθξναηήξην (βι. ην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 8.5) 

1. Πξηλ ηελ αληηπαξάζεζε, πξνζπαζήζηε λα πξνβιέςεηε ηη επηρεηξήκαηα ζα έπξεπε ή αλακέλεηαη λα 

εθθξάζνπλ θαη νη δχν πιεπξέο. Έηζη, απνθηάηε έλα πιαίζην αλαθνξάο φηαλ παξαθνινπζείηε ηελ 

αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ. 

2. Κξαηάηε ζεκεηψζεηο φηαλ παξνπζηάδνληαη ηα επηρεηξήκαηα θάζε πιεπξάο – αλ είλαη δπλαηφλ ζε κηα 

πξφηαζε. 

3. πλδέζηε επηρεηξήκαηα θαη αληεπηρεηξήκαηα κε γξακκέο ή βέιε, θαη ζεκεηψζηε ζρφιηα. Πνην 

επηρείξεκα ζαο έπεηζε; (Σα βήκαηα 2 θαη 3 κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ αλάκεζα ζε δηάθνξνπο αθξναηέο). 

4. εκεηψζηε πνην επηρείξεκα ζαο έθαλε ηδηαίηεξε εληχπσζε. 

5. Μεηά ηελ αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ, κνηξαζηείηε ηηο απφςεηο ζαο κε ηελ νκάδα. ηε ζπλέρεηα ςεθίζηε 

ηηο ζέζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηα δχν θφκκαηα. 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 8.3 

Φύιιν ζρεδηαζκνύ γηα ηηο νκάδεο αληηπαξάζεζεο 

 

Όλνκα νκηιεηή 

Κξαηήζηε ηε ζεηξά πνπ 

ππάξρεη ζην δηάγξακκα 

ηνπ θπιιαδίνπ 8.2 

Δπηρείξεκα 

 

 

 

 

εκεηώζεηο 

 

 

 

 

1. Σύζηαζε: δειώζηε ηελ πξόηαζή ζαο  

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10. * Τειεπηαία ιέμε (πεξίιεςε ησλ 

θπξηόηεξσλ ζεκείσλ) 

 

 
*Ζ ηειεπηαία ιέμε - νκηιεηέο 

Ο πξψηνο νκηιεηήο ηεο ζεηηθήο πιεπξάο (απηφο πνπ θάζεηαη θνληά ζηνλ ζπληνληζηή) έρεη ηνλ ηειεπηαίν 

ιφγν απηήο ηεο πιεπξάο (βι. δηάγξακκα ζην θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 8.2). 

ηε ζπλέρεηα, κηιάεη ν νκηιεηήο ηεο αξλεηηθήο πιεπξάο. Ζ νκάδα επηιέγεη πνην κέινο ηεο ζα κηιήζεη 

ηειεπηαίν, φρη φκσο ν πξψηνο νκηιεηήο, δηφηη ηφηε ζα κηινχζε δχν ιεπηά, νπφηε δελ ζα ππήξρε ηζνηηκία 

αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο.  
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 8.4 

Φύιιν ζρεδηαζκνύ γηα ηνπο ζπληνληζηέο 

Καζήθνληα ηνπ πξώηνπ ζπληνληζηή – πξνεδξεύνληαο ζηελ αληηπαξάζεζε (debate) 

Ο ζπληνληζηή/πξφεδξνο ζπληνλίδεη ηελ αληηπαξάζεζε θαη δηαζθαιίδεη φηη ηα κέιε ησλ νκάδσλ ηεξνχλ 

ηνπο θαλφλεο ηεο αληηπαξάζεζεο (βι. θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 8.2), θαη φηη θάζε νκάδα αληηκεησπίδεη 

ηελ άιιε δίθαηα θαη κε ζεβαζκφ. Ο ζπληνληζηήο είλαη νπδέηεξνο θαη δελ θιίλεη πξνο ηε κία ή ηελ άιιε 

αληηκαρφκελε νκάδα. 

Ο ζπληνληζηήο είλαη, επίζεο, ρξνλνκέηξεο. Οη νκηιεηέο πξέπεη λα κηιήζνπλ αθξηβψο απφ έλα ιεπηφ. 

Απηφ, ζηελ πξάμε, ζεκαίλεη, πσο φηαλ ηειεηψζεη ην ιεπηφ, ν νκηιεηήο πξέπεη λα ηειεηψζεη ηελ ηειεπηαία 

ηνπ πξφηαζε θαη κεηά λα ζηακαηήζεη. Αλ είλαη απαξαίηεην, ν ζπληνληζηήο, επγεληθά αιιά ζηαζεξά, 

δηαθφπηεη ηνλ νκηιεηή θαη δίλεη ηνλ ιφγν ζηνλ επφκελν, ηεο άιιεο νκάδαο.  

Δμνπιηζκόο 

– Υξνλφκεηξν ή ξνιφη κε δεπηεξνιεπηνδείθηε ή ρξνλφκεηξν θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 

– Φχιιν γηα ζεκεηψζεηο θαη κνιχβη. 

– Έλα θίηξηλν θαη έλα θφθθηλν θνκκάηη ραξηί ή ραξηφλη, κεγέζνπο Α7. 

– Μεξηθά αθφκε  θπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο 8.2 

Καζήθνληα ηνπ ζπληνληζηή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληηπαξάζεζεο 

1. Αλνίγεη ηελ αληηπαξάζεζε: 

– Καισζνξίδεη ηηο νκάδεο, ην αθξναηήξην θαη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο. 

– Παξνπζηάδεη πεξηιεπηηθά ην ζέκα ηεο αληηπαξάζεζεο, ρσξίο ιεπηνκέξεηεο πνπ κπνξεί λα 
βνεζήζνπλ θάπνηα απφ ηηο αληηκαρφκελεο πιεπξέο. 

– Τπελζπκίδεη ζηηο νκάδεο: ηίκην παηρλίδη, ηήξεζε ησλ θαλφλσλ. 

– Θέηεη ηα ρξνληθά πιαίζηα: ζηα 50 δεπηεξφιεπηα θάζε εηζεγεηή, θάλεη λφεκα λα νινθιεξψζνπλ. 

– ην ηέινο ηνπ ελφο ιεπηνχ, ν ζπληνληζηήο ζηακαηά ηνλ νκηιεηή, ψζηε λα ππάξρεη δηθαηνζχλε. 

2. ηε δηάξθεηα ηεο αληηπαξάζεζεο: 

– Ο ζπληνληζηήο αθνχεη ζησπειά ηελ αληηπαξάζεζε. 

– Παξαθνινπζεί ηνλ ρξφλν νκηιίαο θάζε νκηιεηή θαη εηδνπνηεί ζηα 50 δεπηεξφιεπηα. 

– (πλήζσο, απηά είλαη ηα θαζήθνληα ηνπ ζπληνληζηή) 

– Αλ ν νκηιεηήο ππεξβεί ηνλ ρξφλν ηνπ ελφο ιεπηνχ, ν ζπληνληζηήο παξεκβαίλεη. 

– Παξεκβαίλεη αλ ηα κέιε ηεο άιιεο νκάδαο ή ην αθξναηήξην δηαθφπηεη ηνλ νκηιεηή. 

– ε πνιχ ζνβαξέο πεξηπηψζεηο θαθήο ή άδηθεο ζπκπεξηθνξάο, ν ζπληνληζηήο δείρλεη θίηξηλε ή/θαη 
θφθθηλε θάξηα ζε θάπνηνλ νκηιεηή. Ζ θφθθηλε θάξηα ζεκαίλεη πσο ν νκηιεηήο πξέπεη λα 
εγθαηαιείςεη ηελ αληηπαξάζεζε. 
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3. Μεηά ηελ αληηπαξάζεζε: 

– Ο ζπληνληζηήο αλαγγέιιεη φηη έθιεηζε ε αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ. 

– Δπραξηζηεί ηα κέιε ησλ νκάδσλ θαη ην αθξναηήξην. 

Ο ξόινο ηνπ ζπληνληζηή κεηά ην ηέινο ηεο αληηπαξάζεζεο 

Μεηά ηελ αληηπαξάζεζε, ην αθξναηήξην αληαιιάζζεη απφςεηο (γηα πέληε ιεπηά), θαη ζηε ζπλέρεηα ςεθίδεη 

ζε πνηα πιεπξά παξνπζηάζηεθαλ πην πεηζηηθά επηρεηξήκαηα. 

Σν δεύηεξν θαζήθνλ ηνπ ζπληνληζηή – ζπληνλίδεη ηελ ςεθνθνξία θαη ηε ζπδήηεζε 

1. Ζ θαηαιεθηηθή ζπδήηεζε 

– Ο ζπληνληζηήο αλαγγέιιεη φηη ην αθξναηήξην έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ πέληε ιεπηά γηα λα αληαιιάμεη 
απφςεηο γηα ηελ αληηπαξάζεζε (debate). Αιιάδνπκε ζέζεηο ζηα θαζίζκαηα θαη ζρεκαηίδνπκε θχθιν 
ή κεγάιν εκηθχθιην, ψζηε νη καζεηέο λα βιέπνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. 

– Κάζε κέινο ηνπ αθξναηεξίνπ θξαηάεη ζεκεηψζεηο ζηε δηάξθεηα ηεο αληηπαξάζεζεο, θαη ζεκεηψλεη 
ηηο ζθέςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην πνηα νκάδα ήηαλ πην πεηζηηθή. Ο ζπληνληζηήο δεηά κηα πξψηε άπνςε 
ηνπ αθξναηεξίνπ, θαιψληαο ηνπο λα ζεθψζνπλ ηα ρέξηα. 

– Οη καζεηέο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο παίξλνπλ ηνλ ιφγν. Ο ζπληνληζηήο ηνπο δεηά λα 
αληαιιάμνπλ ζχληνκεο απφςεηο, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έγηλε ε αληηπαξάζεζε. Ο ρξφλνο πηέδεη. 

– Μεηά απφ πέληε ιεπηά, ν ζπληνληζηήο θιείλεη ηε ζπδήηεζε. 

2. Ζ ςεθνθνξία 

– Ο ζπληνληζηήο αλαγγέιιεη ηελ ςεθνθνξία. Δπαλαιακβάλεη ην ζέκα θαη ηελ εξψηεζε πνπ ηίζεηαη ζε 
ςεθνθνξία: πνηα νκάδα ζαο έπεηζε, εθείλε πνπ ππεξαζπίζηεθε ην ζέκα ή ε αξλεηηθή νκάδα; Γελ 
επηηξέπεηαη πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ζ’ απηφ ην ζεκείν. Ο ζπληνληζηήο δεηά απφ έλαλ καζεηή λα 
ζεκεηψζεη ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ζηνλ πίλαθα. 

– Ο ζπληνληζηήο δεηά πξψηα απφ ηνπο καζεηέο πνπ πείζηεθαλ απφ ηε ζεηηθή νκάδα λα ζεθψζνπλ 
ηα ρέξηα ηνπο. ηνπο κεηξάεη θαη επαλαιακβάλεη ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ αξλεηηθή νκάδα κε ηνλ ίδην 
ηξφπν. 

– Σέινο, κε ηνλ ίδην ηξφπν κεηξάεη ιεπθέο ςήθνπο θαη απνρέο. 

– Ο ζπληνληζηήο αλαγγέιιεη ην απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο ρσξίο λα ην ζρνιηάζεη. Δπραξηζηεί ην 
αθξναηήξην γηα ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία, θαη θιείλεη ηε ζπλεδξίαζε. 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 8.5 

Φύιιν θαηαγξαθήο γηα ην αθξναηήξην 

 

1. Ηδενζύειια: ηη επηρεηξήκαηα πεξηκέλνπκε λα αθνύζνπκε; 

Θεηηθά Αξλεηηθά εκεηώζεηο 

 

  

   

   

   

   

2. Καηαγξαθή ηεο αληηπαξάζεζεο 

Θεηηθά Αξλεηηθά εκεηώζεηο 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

3. Ζ ςήθνο κνπ (κε επηρεηξήκαηα) 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 8.6 

Φύιιν εξγαζίαο γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο 

Καζήθνληα ησλ δεκνζηνγξάθσλ 

ρεκαηίζηε ηξεηο νκάδεο ζηε ζεηξά. 

Γξάςηε έλα άξζξν γηα ηελ αληηπαξάζεζε θαη παξνπζηάζηε ην ζην επφκελν κάζεκα. Αλ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα, θξεκάζηε δχν ή ηξία αληίγξαθα ζηνλ ηνίρν. 

Κάζε νκάδα εξγάδεηαη γηα δηαθνξεηηθνχ είδνπο εθεκεξίδα ή πεξηνδηθφ: 

– “Κίηξηλε” θπιιάδα 

– νβαξή εθεκεξίδα 

– Νεαληθφ πεξηνδηθφ 

Σν πξνθίι ησλ ηξηώλ εληύπσλ – ηη πεξηκέλνπλ νη αλαγλώζηεο ηνπο 

Τπάξρνπλ γεληθνί θαλφλεο γηα ηνλ ηξφπν ζπγγξαθήο ελφο θαινχ άξζξνπ – βι. θπιιάδην γηα ηνπο 

καζεηέο 9.1. 

κσο, θάζε εθεκεξίδα αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθφ θνηλφ, νπφηε ην άξζξν ζαο ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη 

ζ’ απηή ηελ νκάδα-ζηφρν αλ ζέιεηε νη αλαγλψζηεο λα αγνξάζνπλ ηελ εθεκεξίδα θαη λα έρεηε δνπιεηά. 

Απηφ ζεκαίλεη πσο ην άξζξν ζαο ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθφ, αλ θαη αλαθέξεζηε ζην ίδην 

γεγνλφο. Κνηηάμηε πψο γίλεηαη ζε κηα πξαγκαηηθή εθεκεξίδα/πεξηνδηθφ. 

 

Δίδνο εληύπνπ 
Ση πεξηκέλνπλ νη αλαγλώζηεο 

*** πξψηε πξνηεξαηφηεηα / ** ζεκαληηθφ / * θαιφ λα ην έρνπκε 

 

 

Φπραγσγία  Φσηνγξαθίεο  Πιεξνθφξεζε 

(ην ζέκα θαη ηα 

επηρεηξήκαηα) 

Ζ άπνςε ησλ 

λέσλ 

Πξνζσπηθή 

"πηλειηά" 

"Κίηξηλε" θπιιάδα ** ** ** * *** 

νβαξή 

εθεκεξίδα 
* ** *** * * 

Νεαληθφ 

πεξηνδηθφ 
** ** ** *** * 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 9.1 

Γεκηνπξγία εθεκεξίδαο ηνίρνπ - επηινγέο 

Οδεγίεο 

Θα δεκηνπξγήζεηε ηε δηθή ζαο εθεκεξίδα ηνίρνπ. Πξνεηνηκαζηείηε ζρεδηάδνληαο ηηο ηδέεο ζαο. Ση ηζηνξίεο, 

άξζξα θαη θσηνγξαθίεο πξνηείλεηε; Καηαζέζηε ηα επηρεηξήκαηά ζαο. Απηφ ζα ζαο βνεζήζεη φηαλ ζα 

ζπδεηήζεηε γηα ηηο ηειηθέο επηινγέο. 

ηνηρεία γηα εμέηαζε 

(θξηηήξηα) 

1. Δηδεζενγξαθηθή αμία 

Πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

ηζηνξία;  

Πεξηέρεη ζεκαληηθέο 

ή θξίζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζα ήζειαλ λα κάζνπλ νη 

αλαγλψζηεο ζαο; 

2. Πξώην ζέκα 

Σν πξψην ζέκα πξέπεη λα  

ηξαβάεη ην βιέκκα 

γηα λα πξνζειθχζεη 

αλαγλψζηεο. 

Δληζρχζηε ην κε κηα 

θσηνγξαθία. 

3. Φσηνγξαθίεο 

Αληί γηα άξζξν, κπνξείηε λα 

επηιέμεηε κηα θσηνγξαθία κε 

θείκελν ζην θάησ κέξνο ηεο. 

4. Ηζνξξνπία ζηα 

πεξηερόκελα 

Παξαδείγκαηα: 

Γλσζηφ/άγλσζην 

Θεηηθφ/αξλεηηθφ 

'Έθηαθηε είδεζε/ αλζξψπηλν 

ελδηαθέξνλ 

Ηζηνξίεο επηηπρίαο/ηζηνξίεο 

αληηπαιφηεηαο 

Οη πξνηάζεηο ζαο Σα επηρεηξήκαηά ζαο 

1. Πξψην άξζξν;  

2. Άιια άξζξα;  

3. Βαζηθφ ζρφιην - ζε πνην ζέκα;  

4. Φσηνγξαθίεο – ζε πνηα άξζξα;  

5. Άξζξα θαη ζέκαηα ιηγφηεξν 

ζεκαληηθά – ηη δε ζα κπεη; 

 

Βαζηζκέλν ζην: Center for Media Literacy (2005), Five Key Questions That Can Change the World, 

Μάζεκα 1c, ζει. 21 (πξνζαξκνγή); www.medialit.org 

http://www.medialit.org/


πκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία 

306 

Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 9.2 

πκβνπιέο γηα ηε δεκηνπξγία εθεκεξίδαο ηνίρνπ  

Αλαζέζηε ηα παξαθάησ θαζήθνληα ζε δηαθνξεηηθά κέιε ηεο νκάδαο (βι. ηηο ζεκεηψζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ):  

– Ο αξρηζπληάθηεο πξνεδξεχεη ζηε ζπλάληεζε. 

– Ο δηαρεηξηζηήο ρξφλνπ επηβιέπεη ηελ παξαγσγή ηεο εθεκεξίδαο ζαο. 

– Ο παξνπζηαζηήο εμεγεί ηηο απνθάζεηο ζαο ζηελ νινκέιεηα πνπ αθνινπζεί. 

ρέδην ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

1. Τηνζεηήζηε ή ηξνπνπνηήζηε ην πξνζρέδην γηα ην ρξνλνδηάγξακκα. 

2. πδεηήζηε θαη απνθαζίζηε ηη ζέκαηα ζα επηιέμεηε θαη ηη ζα απνξξίςεηε (θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 

9.1) 

3. Αλαζέζηε έξεπλα θαη/ή ζπγγξαθηθά θαζήθνληα ζε θάζε κέινο ηεο νκάδαο. πκθσλήζηε γηα ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο εξγαζίαο ζαο. 

4. Γξάςηε ηα άξζξα, θάληε έξεπλα, ζπιιέμηε πιηθφ θαη θσηνγξαθίεο. 

5. Γψζηε ζηελ εθεκεξίδα ζαο ηελ ηειηθή ηεο κνξθή. 

6. Παξνπζηάζηε ηελ εθεκεξίδα ζαο ζηελ ηάμε. 

εκεηώζεηο ππελζύκηζεο 

Αξρηζπληάθηεο 

Πξνεδξεχεηε ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ζηηο απνθάζεηο ηεο νκάδαο ζαο. 

Δμαζθαιίζηε ζε θάζε κέινο ηεο νκάδαο ηελ επθαηξία λα εθθξάζεη ηηο ηδέεο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ. 

Κάληε παξεκβάζεηο, φηαλ βιέπεηε φηη θάπνηνλ δελ ηνλ αθνχλ. 

Πξνηείλεηε ηα άξζξα πνπ ζα πξέπεη λα κπνπλ ζηελ εθεκεξίδα. 

Δμαζθαιίζηε φηη ε νκάδα εξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά. Πξνηείλεηε ξεαιηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα 

εξγαζίαο, πνπ λα πξνβιέπεη επαξθή ρξφλν γηα ηα βαζηθά – ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ζπγγξαθή. 

Γηαρεηξηζηήο ρξόλνπ 

Δπηβιέπεηε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο παξαγσγήο ηεο εθεκεξίδαο. 

Αλ δηαπηζηψζεηε φηη ε νκάδα είλαη πίζσ ζην ρξνλνδηάγξακκά ηεο θαη δελ ζα ηειεηψζεη έγθαηξα, 

ζπδεηήζηε ην κε ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ελεκεξψζηε ηνλ αξρηζπληάθηε. 

Πξνηείλεηε ιχζεηο ψζηε ε νκάδα λα ηειεηψζεη κέζα ζηνλ ρξφλν ηεο. 
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Παξνπζηαζηήο 

ην κάζεκα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάζηε κε ζπληνκία θαη εμεγείζηε ηνπο ιφγνπο πνπ ε νκάδα ζαο: 

– δηάιεμε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα σο πξσηνζέιηδν, 

– πνηα άιια ζέκαηα ζθεθηήθαηε λα ζπκπεξηιάβεηε, θαη γηαηί ηειηθά ηα επηιέμαηε ή ηα απνξξίςαηε, 

– γηαηί δηαιέμαηε απηέο ηηο θσηνγξαθίεο, 

– άιια δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ νκάδα. 
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Φπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο 9.3 

πκβνπιέο γηα ηε ζπγγξαθή ελόο θαινύ άξζξνπ  

Πξηλ μεθηλήζεηε λα γξάθεηε 

θεθηείηε ηνλ ζθνπφ ηνπ άξζξνπ ζαο: κε έλα ελεκεξσηηθφ άξζξν, ην πηζαλφηεξν είλαη λα πιεξνθνξήζεηε 

ηνπο αλαγλψζηεο ζαο γηα θάπνην ζέκα. 

Κάληε έξεπλα θαη ζρεδηάζηε ζπλεληεχμεηο, θξνληίδνληαο λα θξαηάηε ζεκεηψζεηο θαη λα θαηαγξάθεηε ηα πην 

ζεκαληηθά ζηνηρεία. 

Καζώο γξάθεηε 

Υξεζηκνπνηείηε ελεξγεηηθά ξήκαηα, ψζηε λα παξνπζηάδεηε ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα. 

Παξαζέζηε πξψηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ελδηαθέξνπλ. Αθνινπζήζηε ην πεξίγξακκα παξαθάησ. 

Πξώηε παξάγξαθνο 

Πξνζπαζήζηε λα ηξαβήμηε ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε, αξρίδνληαο κε έλα αζηείν, έμππλν ή 

απξνζδφθεην ζρφιην. Αξρίζηε ην άξζξν ζαο κε κηα εξψηεζε ή κηα πξνθιεηηθή δήισζε. ηηο πξψηεο κηα 

– δχν πξνηάζεηο ζαο, αλαθεξζείηε ζην πνηνο, ηη, πφηε, πνχ θαη γηαηί. 

Γεύηεξε, ηξίηε, ηέηαξηε παξάγξαθνο 

Γψζηε ιεπηνκέξεηεο ζηνλ αλαγλψζηε, αλαπηχζζνληαο ηα θχξηα ζεκεία: 

– Πνηνο εκπιέθεηαη; 

– Ση ζπλέβε; 

– Πνχ έγηλε; 

– Πφηε έγηλε; 

– Γηαηί; 

Πξνζζέζηε κία ή δχν αλαθνξέο απφ αλζξψπνπο πνπ πήξαηε ζπλέληεπμε. Γξάςηε ζε ηξίην πξφζσπν 

(είπε, είπαλ …). Μείλεηε αληηθεηκεληθνί, θαη κελ εθθξάζεηε πνηέ αλνηθηά ηελ πξνζσπηθή ζαο άπνςε. 

Υξεζηκνπνηείζηε αλαθνξέο (ηα ιφγηα θάπνηνπ ζε εηζαγσγηθά) γηα λα εθθξάζεηε ηε γλψκε άιισλ. 

Σειεπηαία παξάγξαθνο 

Κιείζηε ην άξζξν ζαο, κελ αθήζεηε ηνλ αλαγλψζηε ζην θελφ. Πξνζπαζήζηε λα ηειεηψζεηε κε κηα 

αλαθνξά, ή κε κηα ειθπζηηθή θξάζε, ή αλαθεθαιαηψλνληαο ηα φζα γξάςαηε.  

(ζπληφκεπζε) 

Πεγή: Media Awareness Network 

Πξσηφηππν θείκελν: Lesson Plan, Reporter for a day 

πγγξαθέαο: Ginie Waller 

www.media-awareness.ca 

http://www.media-awareness.ca/


 

 

 

 



 

 

 

Σν εγρεηξίδην απηφ απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ζην πιαίζην ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηε Γεκνθξαηηθή 

Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (EDC/HRE), ζε ζπληάθηεο βηβιίσλ γηα ηελ EDC/HRE 

θαη ζε ππεπζχλνπο αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Δλλέα δηδαθηηθέο ελφηεηεο κε πεξίπνπ ηέζζεξα 

ζρέδηα καζεκάησλ ε θάζε κία εζηηάδνπλ ζε έλλνηεο-θιεηδηά ηεο EDC/HRE. Σα ζρέδηα καζεκάησλ δίλνπλ 

βήκα-πξνο-βήκα νδεγίεο θαη πεξηιακβάλνπλ θπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο. Έηζη, ην εγρεηξίδην είλαη θαηάιιειν γηα αζθνχκελνπο ή αξράξηνπο ζην επάγγεικα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ιακβάλνπλ ηελ ελδνυπεξεζηαθή ηνπο θαηάξηηζε ζηελ 

EDC/HRE. Οη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα εκπλεπζηνχλ απφ ηηο ηδέεο θαη ηα πιηθά. Σν εγρεηξίδην 

ζην ζχλνιφ ηνπ παξέρεη πιήξεο πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα έλα νιφθιεξν ζρνιηθφ έηνο γηα ηνπο καζεηέο 

ηνπ ιπθείνπ. Κάζε θεθάιαην, σζηφζν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηφλνκα θαη έηζη ην εγρεηξίδην επηηξέπεη 

ηδηαίηεξε επειημία ζηε ρξήζε ηνπ. 

 

Ο ζηφρνο ηεο EDC/HRE είλαη νη ελεξγνί πνιίηεο πνπ είλαη πξφζπκνη θαη ηθαλνί λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δεκνθξαηηθή θνηλφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, ε EDC/HRE δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δξάζε θαη ηελ 

εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε. Απηφ ην εγρεηξίδην γηα ην ιχθεην επηθεληξψλεηαη ζε ηθαλφηεηεο-θιεηδηά πνπ 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο λένπο αλζξψπνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο κηα δπλακηθήο πινπξαιηζηηθήο θνηλσλίαο. Οη έλλνηεο-

θιεηδηά ζηελ EDC/HRE δηδάζθνληαη σο εξγαιεία δηα βίνπ κάζεζεο. 

 

 

 

Απηφ είλαη ην Βηβιίν IV απφ ηα έμη (6) Βηβιία ηεο ζεηξάο. Σα ππφινηπα είλαη ηα εμήο: 

EDC/HRE Βηβιίν I:   Δθπαηδεπόκαζηε θαη Δθπαηδεύνπκε γηα ηε δεκνθξαηία – Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη 

πιηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

EDC/HRE Βηβιίν II:  Μεγαιώλνπκε δεκνθξαηηθά - ρέδηα καζήκαηνο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ 

πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γηα ην δεκνηηθφ 

EDC/HRE Βηβιίν III:  Ενύκε δεκνθξαηηθά – ρέδηα καζήκαηνο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε 

θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γηα ην γπκλάζην 

EDC/HRE Βηβιίν IV:  Σπκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία – ρέδηα καζήκαηνο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα 

ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γηα ην ιχθεην 

EDC/HRE Βηβιίν V:  Δμεξεπλνύκε ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ – Δλλέα κηθξά project γηα ην δεκνηηθφ 

EDC/HRE Βηβιίν VI:  Γηδάζθνπκε ηε δεκνθξαηία – Μηα ζπιινγή απφ κνληέια ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 
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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. 

 


