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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Αναλυτικό Πρόγρα α Σπουδών του
αθή ατος βασικών ικανοτήτων
«Πολιτειακή Παιδεία» της Α΄ Τάξης η ερησίων ΕΠΑ.Λ.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ,ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ.Ν, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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Έχοντας υπόψη:
Τα άρθρα 4 και 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθ ιας
επαγγελ ατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).
Την υπ΄ αριθ . 42790/Γ2/12-04-2012 Υ.Α.
ε θέ α «Τροποποίηση του 'ρολογίου
Προγρά ατος Σπουδών της Α΄ τάξης Η ερησίων ΕΠΑ.Λ. όπως καθορίστηκε ε την υπ’ αριθ .
73030/30−06−2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1643 Β΄) και διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2132 Β΄.
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νο οθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα που κυρώθηκε ε το άρθρο πρώτο του Π./. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
Το άρθρο 2 παρ. 3 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Θεσ ικό πλαίσιο των Προτύπων
Πειρα ατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «/ιόφαντος» και λοιπές διατάξεις».
Τις διατάξεις της ε αρ.πρωτ.76051/04-07-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ άτων, Πολιτισ ού και Αθλητισ ού «Ανάθεση αρ οδιοτήτων
στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευ άτων, Πολιτισ ού και Αθλητισ ού Θεόδωρο
Παπαθεοδώρου» (ΦΕΚ 2091 Β΄).
Το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ άτων, Πολιτισ ού και Αθλητισ ού σύ φωνα
ε το υπ’αριθ .πρωτ.87692/Γ2/31-07-2012 έγγραφό του ζήτησε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής την εισήγηση του σχετικά
ε τα αναλυτικά προγρά ατα σπουδών των
Επαγγελ ατικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
Το ε αρ. πρωτ. 2207/08-08-2012 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισ ού.
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Αποφασίζου ε:
Τον καθορισ ό του Αναλυτικού Προγρά ατος Σπουδών του αθή ατος βασικών ικανοτήτων
«Πολιτειακή Παιδεία» της Α΄ Τάξης η ερησίων ΕΠΑ.Λ ως ακολούθως:

1. Αποστολή του αθή ατος
Η αποστολή του αθή ατος “Πολιτειακή Παιδεία” είναι η δη ιουργία υπεύθυνων
ενη ερω ένων ενεργών δη οκρατικών πολιτών ως προϋπόθεση για την επιβίωση της
η οκρατίας και την ορθή λειτουργία της. Συνεπώς, εκπληρώνει στοιχειώδη
υποχρέωση της Πολιτείας και εξυπηρετεί θε ελιώδη αποστολή του Σχολείου. Συνδέεται
ε το θεσ ό της Βουλής των Εφήβων. Συνδυάζεται ε εθελοντικές δράσεις (κοινωνική
εργασία) των αθητών προς συ πολίτες τους (τουλάχιστον 1 ανά τετρά ηνο) για τη
δια όρφωση ανθρώπων ε ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη, συλλογικότητα και για τη
δη ιουργία Κοινωνίας των Πολιτών.
Για τους λόγους αυτούς, ανήκει στην Ο άδα Μαθη άτων Βασικών Ικανοτήτων της
Α’ τάξης των η ερησίων ΕΠΑΛ απευθυνό ενο σε όλους τους αθητές, καθώς αυτοί
βρίσκονται στο κατώφλι της απόκτησης της ιδιότητας του Πολίτη.

2. Σκοπός του αθή ατος
Η “Πολιτειακή Παιδεία” αποσκοπεί οι
αθητές να αποκτήσουν Παιδεία
η οκρατικού Πολίτη και Πολιτικό Γρα ατισ ό. Ειδικότερα, συ βάλλει στο να
γνωρίσουν και να κατανοήσουν την οργάνωση και τη λειτουργία της πολιτείας και να
αποκτήσουν πολιτική σκέψη και πολιτική συνείδηση, πολιτικές αρετές, στάσεις,
διαθέσεις, συ περιφορές, αρχές, αξίες και ικανότητες, που θα τους βοηθήσουν να
συ ετέχουν ενεργά, δη ιουργικά και εποικοδο ητικά στο κοινωνικό6πολιτικό
«γίγνεσθαι» ως ελεύθεροι και υπεύθυνοι πολίτες, σύ φωνα ε το άρθρο 16 του
Συντάγ ατος, το άρθρο 1 του Νό ου 1566/1985, τη Σύσταση 962/1861262006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη Σύσταση 12/2002 του
Συ βουλίου της Ευρώπης και άλλες αντίστοιχες συστάσεις και διακηρύξεις διεθνών
οργανισ ών.
3. Γενικοί σκοποί του αθή ατος & των δράσεών του είναι:
Η παροχή γνώσεων και εννοιών για την Πολιτική, τη η οκρατία, το ίκαιο, το
Ελληνικό Κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ιεθνή Κοινωνία, του στοιχειώδους
νο ικού πλαισίου που διέπει τις σχέσεις Πολίτη&Κράτους και των Πολιτών εταξύ
τους, του ικαιικού ας Συστή ατος, θεωρητικά ε διαλεκτική, αιευτική και
βιω ατική διδασκαλία (role playing&παιχνίδια ρόλων) και σε πρακτικό&χρηστικό
επίπεδο ε τη ελέτη περιπτώσεων (case studies) που θα πορούν να γίνουν
εργασίες αθητών, καθώς και εθελοντική εργασία (ο αδο&συνεργατική έθοδος).
Η εξοικείωση των αθητών ε τον εθελοντισ ό, τον τρόπο σκέψης και ζωής του
ενεργού πολίτη και τις διαδικασίες της Κοινωνίας των Πολιτών.
Η συνειδητοποίηση από τους αθητές ότι το Κράτος και τα δη όσια αγαθά ανήκουν
σε όλους τους Πολίτες και ότι οφείλουν να τα σέβονται και να τα προστατεύουν.
Η ευαισθητοποίηση σε θέ ατα η οκρατίας, Πολιτικού Πολιτισ ού, Αλληλεγγύης,
Κοινωνικής Συνοχής, Ανθρωπίνων ικαιω άτων, η συναίσθηση της ευθύνης
απέναντι στον εαυτό και στο κοινωνικό σύνολο.
Η ανάπτυξη των απαραίτητων Πολιτικών και Κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
για κάθε Πολίτη.
Η εξοικείωση και η στενότερη σύνδεση του σχολείου και του αθητή ε το Ελληνικό
Κράτος & τις Υπηρεσίες του και την Κοινωνία.
Η καλλιέργεια ο αδικού πνεύ ατος, κριτικής, αναλυτικής συνθετικής και
δη ιουργικής σκέψης, ικανότητας επικοινωνίας, αρ ονικής συνύπαρξης, ειρηνικής
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επίλυσης κρίσι ων καταστάσεων, σεβασ ού της άλλης άποψης και του
διαφορετικού συνανθρώπου, επίγνωσης της ενότητας και αλληλεξάρτησης των
ελών της κοινωνίας, της ενσυναίσθησης, της συναισθη ατικής και της
κοινωνικής νοη οσύνης ( έσω της διαδικασίας αναζήτησης προβλη άτων στην
απάλυνση ή την επίλυση των οποίων θα
πορούσαν να συ βάλλουν),
προσφοράς εθελοντικής εργασίας και παροχής βοήθειας προς την τοπική
κοινότητα ή την ευρύτερη κοινωνία, της αντίληψης της ση ασίας και της
προτεραιότητας του Γενικού Καλού και του η οσίου Συ φέροντος.
Εξωστρέφεια της σχολικής ονάδας προς την κοινωνία και προσφορά της προς
αυτήν.

4. Ειδικοί σκοποί
Ειδικότερα, το άθη α «Πολιτειακή Παιδεία» και οι δράσεις του έχουν σκοπό οι
αθητές να:
είναι αφοσιω ένοι στο δη οκρατικό πολίτευ α και διατεθει ένοι να το προστατεύουν
από κάθε κίνδυνο.
βρουν το νόη α της ζωής και της ύπαρξής τους και να έχουν την πεποίθηση ότι
πορούν να συ βάλουν στην πρόοδο της τοπικής, της εθνικής και της
παγκόσ ιας κοινωνίας.
έχουν αντιληφθεί το δυνα ικό ( η στατικό) χαρακτήρα της πολιτικής και του δικαίου,
των θεσ ών και των πολιτικών πρακτικών και να έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτά
εξαρτώνται από την ατο ική και συλλογική συ ετοχή και δράση.
ενδιαφέρονται για την Πολιτική, να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώ ατά
τους ως Πολίτες και να έχουν δεσ ευτεί ως προς αυτά.
επιθυ ούν και να προσδοκούν τη συ ετοχή τους στη δη όσια σφαίρα.
αναπτύξουν ελληνική εθνική ταυτότητα, αγάπη για την Ελλάδα, ενδιαφέρον για το
έλλον της, όπως και γι’ αυτό της ανθρωπότητας, και συνείδηση ε βάση την
εθνική και την πολιτισ ική ας κληρονο ιά, σε συνδυασ ό ε το σεβασ ό στις
οικου ενικές αξίες.
απορρίπτουν τη βία, τη
ισαλλοδοξία, τις διακρίσεις, τη διαφθορά, την
παραβατικότητα και την πολιτική απάθεια και να είναι διατεθει ένοι να συ βάλουν
στην πρόληψή τους.
επιδιώκουν την ειρηνική συνύπαρξη των ελών της κοινωνίας.
αναπτύξουν ατο ική και κοινωνική ευθύνη, κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, ε
σκοπό την κοινωνική συνοχή, την εξέλιξη και την ευη ερία της χώρας και της
κοινωνίας.
είναι σε θέση να αξιολογούν ε νηφαλιότητα τις πληροφορίες και τις απόψεις των
ΜΜΕ, τις πολιτικές του κράτους και τον τρόπο άσκησης της πολιτικής εξουσίας.
γνωρίζουν και να έχουν κατανοήσει την εξέλιξη από τα αρχαϊκά πολιτεύ ατα στο
ανώτερο, αυτό της η οκρατίας, αλλά και να προβλη ατιστούν ως προς τις
δυσλειτουργίες του και τους κινδύνους που διατρέχει.
γνωρίζουν βασικά στοιχεία της συνταγ ατικής ιστορίας ας.
κατανοήσουν κριτικά την οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους.
γνωρίζουν τα ατο ικά, τα πολιτικά και τα κοινωνικά δικαιώ ατα και να έχουν
κατανοήσει το περιεχό ενο και τη χρησι ότητά τους.
γνωρίζουν τις λειτουργίες και την ισχύ των ΜΜΕ, καθώς και τους τρόπους χρήσης
τους.
γνωρίζουν τη σκοπι ότητα της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δο ή και τις
λειτουργίες της, τους λόγους συ ετοχής της Ελλάδας σ’ αυτήν, την πορεία της
Ε.Ε. προς την πολιτική ενοποίηση και ότι είναι συγχρόνως Ευρωπαίοι Πολίτες
(ευρωπαϊκή ιθαγένεια).
συνειδητοποιήσουν τους λόγους ύπαρξης διακρατικών σχέσεων, διεθνούς δικαίου
και διεθνών οργανισ ών, καθώς και την αναγκαιότητα της συνεργασίας της
διεθνούς κοινότητας για την αντι ετώπιση των παγκόσ ιων προβλη άτων και την
προστασία των ανθρώπινων δικαιω άτων.
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κατανοούν τα πολιτικά γεγονότα στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον
κόσ ο και να είναι σε θέση να προβλέψουν εξελίξεις στη σφαίρα της Πολιτικής και
της δη όσιας οικονο ίας.
έχουν αντιληφθεί την αξία του διαλόγου, να άθουν να υποστηρίζουν τις απόψεις
τους ε επιχειρή ατα και πολιτισ ένο τρόπο και να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές
τους σχέσεις.

5. Στόχοι/Θε ατικές ενότητες/Ενδεικτικές δραστηριότητες
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ & ΥΠΟ&ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1ο

κεφάλαιο:

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ, Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΑΛΛΑ
ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ
(10 ώρες)
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.1 Πολίτης & Πολιτική.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: 1.1 Τι ση αίνει πολιτική – Η
ελληνική καταγωγή της, 1.2 Πόλις6Πολίτης6Πολιτική,
1.3 Οι ιδιότητες του πολιτικού, σελ. 9&14)

1.2 Αρχαία Αθηναϊκή Gη οκρατία (“Τα Κοινά της
Πόλης6Κράτους).
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: 3.1 Η Αρχαία Ελλάδα: η
πόλη&κράτος, 3.1.1 Ο Έπαινος της αθηναϊκής
δη οκρατίας – Θουκυδίδου Περικλέους Επιτάφιος,
3.1.2 Στοιχεία δη οκρατικού πολιτεύ ατος –
Αριστοτέλους Πολιτικά, 3.2 Η ελληνιστική εποχή: η
οικου ενική πόλη, σελ. 27&30)

1.3 Ά εση & Έ εση Gη οκρατία. Οι
προϋποθέσεις, οι αρχές & οι αξίες της
Gη οκρατίας. Το παράδειγ α της
Gιαβουλευτικής6Συναινετικής Gη οκρατίας και
η αξία του διαλόγου & της διαλεκτικής.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: 4.1 Μορφές
πολιτευ άτων, σελ. 38&40)

1.4 Πολιτικές ιδεολογίες.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: 7.2 Πολιτικά συστή ατα,
7.2.1 Φιλελευθερισ ός – Καπιταλισ ός, 7.2.2
Σοσιαλισ ός – Κο ουνισ ός, σελ. 80&83)

1.5 Gη οκρατικά & ανελεύθερα Πολιτεύ ατα.

(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ. 28632, 3.1.2. Στοιχεία
δη οκρατικού πολιτεύ ατος – Αριστοτέλους,
Πολιτικά, 3.2. Η ελληνιστική εποχή: η οικου ενική
πόλη 3.3. Η βυζαντινή αυτοκρατορία – οι κοινότητες,
σελ. 38&39, 4.1. Μορφές πολιτευ άτων).

1.6 Η Gη οκρατία στη ζωή ας, η ση ασία της &
οι κίνδυνοι που διατρέχει. (βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ &
ΙΚΑΙΟ: σελ. 39&40, 4.1. Μορφές πολιτευ άτων,
7.8 Φαινό ενα λαϊκισ ού – Η προπαγάνδα)
1.7 Πολίτης & Πολιτική Συνείδηση (Η δέσ ευση στο
ρόλο του. Οι διαστάσεις της Πολιτικής
Συνείδησης ως προς κάθε υποχρέωση, λ.χ. η
ευθύνη του Πολίτη (ως προς τον ίδιο & το
κοινωνικό σύνολο) ως ψηφοφόρου, ως έλους
της Πολιτείας & της Κοινωνίας Πολιτών, ως
Πολιτικού, ως εργαζο ένου, ως επιχειρη ατία,
φορολογική, περιβαλλοντική, καταναλωτική &
κυκλοφοριακή συνείδηση).
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ. 11&13, 1.2 Πόλις –
πολίτης – πολιτική & σελ. 72, 6.3.2 Τα Πολιτικά
δικαιώ ατα)

1.8 Πολιτική Κοινωνικοποίηση & η αίσθηση του
«ανήκειν» (ο ρόλος της οικογένειας, του

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡLΤΗΣΕΙΣ&ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΣΚΟΠΟΙ&ΣΤΟΧΟΙ
Μετά την ολοκλήρωση
του κεφαλαίου, οι
αθητές θα:
έχουν κατανοήσει την
έννοια και τη ση ασία
του πολιτεύ ατος.
πορούν να
διακρίνουν και να
αξιολογήσουν τα
πολιτεύ ατα.
πορούν να
αντιληφθούν τον
τρόπο λειτουργίας της
ά εσης δη οκρατίας
και να τον συγκρίνουν
ε τη ση ερινή έ εση
δη οκρατία.
έχουν
συνειδητοποιήσει τη
ση ασία της
δη οκρατίας στην
καθη ερινότητά τους.
πορούν να
κατανοήσουν τη
ση ασία της πολιτικής
κοινωνικοποίησης και
τις διαστάσεις της.
πορούν να
συγκρίνουν τους
διαφορετικούς
τρόπους άσκησης της
εξουσίας και να
διαπιστώσουν τα
πλεονεκτή ατα και τα
ειονεκτή ατά της.
πορούν να
αντιληφθούν ότι κάθε
πολιτικό σύστη α
βασίζεται σε ία
ιδεολογία & ποια είναι
αυτή.
πορούν να
διακρίνουν τα
θε ελιώδη στοιχεία των
πολιτικών
συστη άτων.
έχουν κατανοήσει την
αλληλεπίδραση των
πολιτικών συστη άτων
σε σχέση ε την
κοινωνική, πολιτική,
οικονο ική και
τεχνολογική εξέλιξη.

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εργασία: Πώς οι Αρχαίοι Αθηναίοι
από τη Μοναρχία έφθασαν στη
Gη οκρατία;
Εργασία&Παρουσίαση: Τα είδη των
Πολιτευ άτων & των Ιδεολογιών.
Κα πάνια στην τοπική κοινωνία ε
διάφορες δράσεις: Οι αθητές
τάσσονται εναντίον των
προκατaλήψεων, των διακρίσεων
της ισαλλοδοξίας, του εκφοβισ ού
(bulling) και υπέρ του σεβασ ού στο
διαφορετικό.
Εργασία: Vς προς τι υπερέχει η
Gη οκρατία σε σχέση ε τα άλλα
πολιτεύ ατα;
Εργασία: Μελετήστε για τη
«Gη οκρατία της Βαϊ άρης» και
εντοπίστε ενδεχό ενες αναλογίες
στο κοινωνικο6πολιτικό γίγνεσθαι
των τελευταίων ετών.
Εργασία&Παρουσίαση: Επιλέξτε τα
πολιτεύ ατα ιας χρονικής περιόδου
κατά ο άδες & εντοπίστε τις
επιδράσεις τους σε: α) κοινωνικό, β)
οικονο ικό, γ) θρησκευτικό επίπεδο
και δ) στην εκπαίδευση.
Γραπτή εργασία: Πώς
αντιλα βάνεστε την έννοια της
δη οκρατίας; (ισχυρά & τυχόν
αδύνα α ση εία της)
Παρουσιάστε (κριτικά) την «Πολιτεία»
του Πλάτωνα στην τάξη.
Ποιο το βασικό περιεχό ενο του
έργου του Αριστοτέλη «Πολιτικά»;
Γραπτή εργασία: Σύγκριση
Εκκλησίας του Gή ου ε το
ση ερινό Κοινοβούλιο.
Ανατρέξτε στον Επιτάφιο Λόγο του
Περικλή, στο 2ο βιβλίο της Ιστορίας
του Θουκυδίδη (Β’, ΙΙ, 376 41) και
εντοπίστε τα χαρακτηριστικά του
δη οκρατικού πολιτεύ ατος.
Εργασία: Εξηγήστε γιατί οι
δη οκρατικοί πολίτες αποτελούν
στοιχειώδη προϋπόθεση για την
ύπαρξη η οκρατίας.
Στοχαστείτε & σχολιάστε τη φράση
του φιλοσόφου Gη όκριτου: "Μια
καλά κυβερνη ένη πόλη, όπου οι
πολίτες έχουν ενεργό συ ετοχή στα
κοινά, είναι η εγαλύτερη εγγύηση.
Όταν η πόλη διατηρείται σώα,
διατηρούνται σώα κι όλα τα
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σχολείου (ειδικά αθή ατα, Μαθητικά
Συ βούλια), της Πολιτικής & των Πολιτικών,
των ΜΜΕ, της ευρύτερης κοινωνίας,
Συ βούλια Νέων,…). Επιρροές στην Κοινή
Γνώ η. Πολιτική Ψυχολογία. Λαϊκισ ός.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ. 14&15, 39&40 και 91&
93, 1.4 Πολιτική κοινωνικοποίηση, 4.1. Μορφές
πολιτευ άτων, 7.8 Φαινό ενα λαϊκισ ού – Η
προπαγάνδα)

1.9 Ε είς & οι Άλλοι (Ελληνική Ιθαγένεια,
Πρόσφυγες, Μετανάστες, Ελληνικός
Πολιτισ ός & Πολυπολιτισ ικότητα στο
σχολείο και στην κοινωνία, σεβασ ός στη
διαφορετικότητα).
1.10 Η ανάγκη για Κοινό Κώδικα Αξιών & έναν
Ου ανιστικό Πολιτισ ό.

διακρίνουν την
αλληλεπίδραση των
πολιτικών συστη άτων
ε την κοινή γνώ η.
σέβονται και θα
προστατεύουν το
δη]οκρατικό
πολίτευ]α.
έχουν κατανοήσει την
αξία του διαλόγου και
θα είναι σε θέση να
υποστηρίζουν τις
απόψεις τους ]ε
επιχειρή]ατα.
απορρίπτουν κάθε
ορφή βίας,
διακρίσεων,
ισαλλοδοξίας και
ανο ικής
συ περιφοράς.

υπόλοιπα, ενώ όταν καταρρέει,
καταρρέουν αζί της τα πάντα. Η
ατο ική ευδαι ονία εξαρτάται από
την ευδαι ονία της πόλης."
Μελέτη & παρουσίαση του τοπικού
συστή ατος οργάνωσης &
διοίκησης της πόλης Marinaleda
της Ανδαλουσίας (Ισπανία). Υπέρ6
κατά.
Ο αδική Εργασία: Συγκριτική ελέτη
των ισχυόντων Πολιτευ άτων στο
Gυτικό κόσ ο σε σχέση ε την Ασία
και την Αφρική.
Επίσκεψη σε γηροκο είο ή
ορφανοτροφείο ή και εστιατόριο
απόρων για ηθική και υλική
υποστήριξη (λ.χ. ετά από έρανο ή
ετοι ασία γευ άτων).
Έρευνα για το «Ολοκαύτω α» των
Ναζί στην Ελλάδα ή την Ευρώπη.

Χ ΡΗΣ Η ΤΟΥ Σ Χ ΟΛΙΚΟΥ Ε ΓΧ Ε ΙΡΙ ΙΟΥ «ΠΟ ΛΙΤΙΚΗ & /ΙΚΑΙΟ»
γ ια τ ο 1 ο κ ε φ ά λ α ιο : Ο ΠΟΛΙΤΗΣ, Η GΗΜΟΚΡΑΤΙΑ & ΑΛΛΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ
Κεφάλαιο 7: Κοινωνική και πολιτική δυνα ική (7.1. Εξουσία και πολιτική εξουσία, 7.2. Πολιτικά συστή ατα
7.2.1.Φιλελευθερισ ός – Καπιταλισ ός, 7.2.2.Σοσιαλισ ός – Κο ουνισ ός, 7.6. Κοινή γνώ η & ο άδες πίεσης –
συ φερόντων, 7.7. Η κοινωνία των πολιτών – Τα κοινωνικά κινή ατα, 7.8. Φαινό ενα λαϊκισ ού – Η
προπαγάνδα)
Κεφάλαιο 3: Από την πόλη4κράτος στο νέο ελληνικό κράτος (3.1. Αρχαία Ελλάδα: η πόλη – κράτος
3.1.1. Ο έπαινος της αθηναϊκής δη οκρατίας – Θουκυδίδου, Περικλέους Επιτάφιος, 3.1.2. Στοιχεία
δη οκρατικού πολιτεύ ατος – Αριστοτέλους, Πολιτικά, 3.2. Η ελληνιστική εποχή: η οικου ενική πόλη, 3.3. Η
βυζαντινή αυτοκρατορία – οι κοινότητες)
Κεφάλαιο 4: Η Οργάνωση της Ελληνικής Πολιτείας (4.1. Μορφές πολιτευ άτων)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ & ΥΠΟ&ΕΝΟΤΗΤΕΣ

2ο κεφάλαιο:
ΚΡΑΤΟΣ 4
ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ
– ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
(8 ώρες)
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2.1 Ορισ ός του Κράτους. Το
«έθνος6κράτος» σή ερα.
Εθνοκεντρισ ός 6
Κοσ οπολιτισ ός.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ. 78&79,
45 & 29&30, 7.1. Εξουσία και
πολιτική εξουσία, 4.5. Βασικές
αρχές του Συντάγ ατος, 4.5.1. Η
αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, 3.2 H
ελληνιστική εποχή: η οικου ενική
πόλη)

2.2 Το Ελληνικό Κράτος, η εξέλιξη &
τα σύ βολα του. Συνταγ ατική
ιστορία.
(βλ.ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ. 32&
35, 3.4. Το ελληνικό κράτος –
ελληνική συνταγ ατική ιστορία)

2.3 Το Πολίτευ α της Ελλάδας.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ. 40 &
41, 4.2. Το πολίτευ α της
Ελλάδος)

2.4 Το Σύνταγ α, το περιεχό ενό

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡLΤΗΣΕΙΣ&ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΣΚΟΠΟΙ&ΣΤΟΧΟΙ
Μετά την ολοκλήρωση του
κεφαλαίου, οι αθητές θα:
γνωρίζουν πώς
δη ιουργήθηκε το «έθνος&
κράτος» και την πορεία του
έως σή ερα.
γνωρίζουν ποιο είναι το
πολίτευ α της Ελλάδας &
τα σύ βολα του Ελληνικού
Κράτους.
γνωρίζουν τα συστατικά
στοιχεία ενός κράτους, τη
δη ιουργία & την πορεία
του έθνους&κράτους.
γνωρίζουν το Πολίτευ α της
Ελλάδας και τα σύ βολα
του Ελληνικού Κράτους.
έχουν κατανοήσει τη
ση ασία του Συντάγ ατος
για την οργάνωση & τη
λειτουργία του Κράτους.
γνωρίζουν τις βασικές
αρχές του Συντάγ ατος.
έχουν κατανοήσει το σκοπό
της αρχής της διάκρισης
των λειτουργιών ή εξουσιών
& θα είναι σε θέση να
αξιολογήσουν την
εφαρ ογή της.
γνωρίζουν τα εκλογικά

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ερευνητική6διαθε ατική εργασία: Ποιοι διανοητές
ελέτησαν τα πολιτεύ ατα & πώς τα κατέταξαν;
Παρουσίαση: Η ιστορία των ελληνικών
πολιτευ άτων. (βλ. ιστότοπο:
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli6ton6
Ellinon/To6Politevma/Syntagmatiki6Istoria/ )
Gιερευνήστε τις διαφορές του ση ερινού
πολιτεύ ατος ε το δικτατορικό πολίτευ α 1967 –
1974.
Παρουσιάστε πολιτικά συστή ατα της Ευρώπης.
Σε ποιες χώρες εφαρ όζεται το καθένα;
Πλεονεκτή ατα – ειονεκτή ατα.
Ερευνήστε και παρουσιάστε πώς τα πολιτικά
συστή ατα
επηρεάζουν
τον
κοινωνικό,
οικονο ικό, πνευ ατικό, εκπαιδευτικό πολιτιστικό
χώρο, την τέχνη και την πολιτειακή οργάνωση της
χώρας.
Ο αδική εργασία: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ε.Ε.
www.europa.eu.int/hellas/ & κατηγοριοποιήστε τα
πολιτεύ ατα των 27 Κρατών – Μελών.
Έρευνα: Ποια τα αίτια της παγκόσ ιας
οικονο ικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008;
Σχετίζονται
ε το σύγχρονο καπιταλιστικό
σύστη α και ποια χαρακτηριστικά αυτού;
Έρευνα: Σφυγ ο έτρηση της τοπικής κοινωνίας
για τους τρόπους εξόδου από την κρίση που
ξεκίνησε το 2008. Συνεργαστείτε και ε φορείς της
τοπικής κοινωνίας (Βουλευτές, ενεργούς πολίτες,
Gή αρχο ή
Περιφερειάρχη, σω ατεία, ΜΜΕ).
Ανακοινώστε τα αποτελέσ ατα της έρευνας.
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του και οι θε ελιώδεις αρχές
του.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ.43 &
45, 4.4. Έννοια και ρόλος του
Συντάγ ατος, 4.5. Βασικές αρχές
του Συντάγ ατος – 4.5.1. Η αρχή
της λαϊκής κυριαρχίας, 4.5.2. Η
αρχή του κράτους δικαίου, 4.5.3.
Η αρχή του κοινωνικού κράτους
δικαίου, 4.5.4. Η αρχή της
διάκρισης των λειτουργιών )

2.5 Εκλογικό σώ α, εκλογές,
εκλογικό σύστη α &
δη οψήφισ α.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ:
σελ.9,11& 13, 72, 1.1. Τι ση αίνει
πολιτική, 1.2. Πόλις – πολίτης –
πολιτική, 6.3.2. Πολιτικά
δικαιώ ατα)

2.6 Ενεργός Πολίτης ( η
«ιδιώτης»), Πολιτικά
δικαιώ ατα &
“συνταγ ατικός
πατριωτισ ός”.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ. 72,
6.3.2 Τα Πολιτικά δικαιώ ατα)

2.7 Πολιτικά συστή ατα
άλλων εποχών & άλλων
χωρών. Η σχέση τους ε το
οικονο ικό σύστη α.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ. 80&
83, 7.2. Πολιτικά Συστή ατα,
7.2.1. Φιλελευθερισ ός–
Καπιταλισ ός, 7.2.2.
Σοσιαλισ ός & Κο ουνισ ός)

2.8 Τα πολιτικά κό

ατα.

(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ. 84–
85, 7.3. Πολιτικά κό ατα)

συστή ατα ε τα θετικά &
τα αρνητικά τους
χαρακτηριστικά και θα
πορούν να τα συγκρίνουν
εταξύ τους.
γνωρίζουν σε γενικές
γρα ές τις πολιτικές
εταβολές του Ελληνικού
Κράτους.
έχουν κατανοήσει το ρόλο
και την ουσία της εξουσίας.
έχουν αντιληφθεί ότι η
αφοσίωση στο Σύνταγ α
και το Γενικό Καλό είναι ο
συνεκτικός δεσ ός όλων
των ατό ων (της Ελληνικής
Επικράτειας) εταξύ τους
που τους ενώνει πέρα από
διαφορές πολιτικών,
θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων και διαφορές
ως προς την ε φάνιση ή
την καταγωγή.
έχουν αντιληφθεί το ρόλο &
τη δύνα η του εκλογικού
σώ ατος και τις βασικές
αρχές της ψηφοφορίας.
γνωρίζουν τη βασική δο ή
των πολιτικών κο άτων, τη
θέση & την επιρροή τους στη
λειτουργία του πολιτεύ ατος
και του κράτους.
έχουν κατανοήσει την αξία
της ενεργού συ ετοχής
στις πολιτικές διαδικασίες.
έχουν εξοικιωθεί ε το
νόη α του όρου
«φιλοπατρία», ως θετικής
έννοιας & πηγής
έ πνευσης κάθε Πολίτη.

Συζήτηση ε θέ α το θεσ ό των εκλογών για τα
αθητικά συ βούλια, τα προβλή ατα & τις
προοπτικές βελτίωσής τους.
Έρευνα & παρουσίαση των εκλογικών
συστη άτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
(διαχρονικά).
Αναζητήστε από την Ιστορία της Α΄ Λυκείου
πληροφορίες για το χρυσό αιώνα του Περικλή και
εντοπίστε κοινά ση εία ε το σή ερα.
Αναζητείστε στοιχεία από το βιβλίο της ιστορίας
και από την ιστοσελίδα του Kοινοβουλίου
www.parliament.gr
τη
διαδοχή
των
πολιτευ άτων στην Ελλάδα ετά το 1830.
Εξηγήστε τη φράση του Gη οσθένη: «Είναι
εγάλη ανάγκη οι ελεύθεροι (πολίτες) να έχουν
συναίσθηση της ευθύνης τους για την πολιτική
κατάσταση (για τις υποθέσεις της πολιτείας)».
Παρουσιάστε τις αρχές του καπιταλιστικού
συστή ατος & την επιρροή τους στην Οικονο ία,
την Πολιτική και την Κοινωνία. Αναζητείστε από το
βιβλίο της ιστορίας της Γ’ Γυ νασίου και Λυκείου
τις περιόδους οικονο ικής κρίσης.
Έρευνα& εργασία&παρουσίαση: α) Συγκρίνετε τις
συνθήκες, τα αίτια και τις συνέπειες στο
δη οκρατικό πολίτευ α της οικονο ικής κρίσης
του 1929 σε σχέση ε τη ση ερινή, β) ε ποιους
τρόπους αντι ετωπίστηκε τότε (πχ. Η.Π.Α,
Ρούσβελτ, Το “New Deal”). Εντοπίζετε αναλογίες
σε σχέση ε την τρέχουσα οικονο ική κρίση που
ξεκίνησε το 2008;
Μελετήστε το άρθρο «Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και
το Όρα ά του» http://www.e6
zine.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=192
/ βίντεο
http://www.youtube.com/watch?v=XvzCshtn0PI και
http://www.youtube.com/watch?v=oZh1F2Umbp4&fea
ture=relmfu

Χ ΡΗΣ Η ΤΟΥ Σ Χ ΟΛΙΚΟΥ Ε ΓΧ Ε ΙΡΙ ΙΟΥ «ΠΟ ΛΙΤΙΚΗ & /ΙΚΑΙΟ»
για το 2ο κεφάλαιο: ΚΡΑΤΟΣ 6 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑGΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Κεφάλαιο 1: Η πολιτική (1.2. Πόλις – πολίτης – πολιτική)
Κεφάλαιο 4: Η Οργάνωση της Ελληνικής Πολιτείας (4.3. Εκλογικό σώ α και εκλογικά συστή ατα, 4.4. Έννοια και ρόλος
του Συντάγ ατος, 4.5. Έννοια και ρόλος του Συντάγ ατος, 4.5.1 Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, 4.5.2 Η αρχή
του κράτους δικαίου, 4.5.3 Η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, 4.5.4 Η αρχή της διάκρισης των
λειτουργιών)
Κεφάλαιο 6: Ατο ικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώ ατα (6.3.2. Τα πολιτικά δικαιώ ατα)
Κεφάλαιο 7: Κοινωνική και πολιτική δυνα ική (7.1. Εξουσία και πολιτική εξουσία, 7.3. Τα πολιτικά κό ατα)
Κεφάλαιο 3: Από την πόλη4κράτος στο νέο ελληνικό κράτος (3.4. Το ελληνικό κράτος – ελληνική συνταγ ατική ιστορία)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ & ΥΠΟ&ΕΝΟΤΗΤΕΣ

3ο

κεφάλαιο:
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ,
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
(11 ώρες)
Α. Π ΕΡ Ι ΕΧ Ο ΜΕΝΑ
3.1 Η εκτελεστική λειτουργία.
3.1.1 Τα όργανα του Κράτους (Πτ ,
Κυβέρνηση, Βουλή, ικαστήρια) &
οι Λειτουργίες του. Η

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡLΤΗΣΕΙΣ&ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΣΚΟΠΟΙ&ΣΤΟΧΟΙ
Μετά την ολοκλήρωση του
κεφαλαίου, οι αθητές θα:
πορούν να διακρίνουν ποια
όργανα της Πολιτείας
ανήκουν στην εκτελεστική
εξουσία και να εντοπίζουν
περιπτώσεις διασταύρωσης
των λειτουργιών στο
Σύνταγ α (παρεκκλίσεις από
την Αρχή της ιάκρισης των

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ποια είναι τα όργανα της Πολιτείας & η
λειτουργία τους; (βλ. άρθρα 43, 48, 86
και 95 του Συντάγ ατος)
Επιχειρη ατολογήστε υπέρ της θέσης
του Ευριπίδη «Η τήρηση των νό ων είναι
ο συνεκτικός δεσ ός της πολιτείας».
Πώς αντιλα βάνεστε τη ρήση του
Σωκράτη: «Χωρίς δικαιοσύνη, είναι
αδύνατον να υπάρξει καλός πολίτης»;
Εντοπίστε την 1η δίκη στην ελληνική
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αντιπολίτευση.
3.1.2 Οι Πολιτικές του Κράτους & η
ιακυβέρνηση.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ.51 – 52, 5.2. Η
εκτελεστική λειτουργία και σελ. 50 – 51,
52–55, 60–62, 5.1. Η νο οθετική
λειτουργία, 5.2.1. Ο Πρόεδρος της
η οκρατίας, 5.2.2. Η Κυβέρνηση, 5.3.
Η δικαστική λειτουργία)

3.2 Η Νο οθεσία. Σε τι χρησι εύει; Οι
πηγές του Gικαίου. Η σχέση των
κανόνων της Ηθικής ε τους κανόνες
Gικαίου. Πώς παράγεται; Τα είδη του
Gικαίου και των κανόνων δικαίου.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ. 16–22, 23–24,
2.1. Έννοια, προέλευση και εξέλιξη του
δικαίου, 2.2. Κανόνες δικαίου και
ηθικής, 2.4. ιακρίσεις δικαίου)
3.3 Gικαιοσύνη (το ικαστικό Σύστη α, τα
ένδικα έσα & ο πρωτογονισ ός της
Αυτοδικίας). Τι είναι Αδίκη α; Ποιες οι

διαβαθ ίσεις του; Οι Ποινές.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ. 60–62, 5.3. Η
δικαστική λειτουργία)

3.4 Gη όσιος το έας και ευρύτερος
δη όσιος το έας. Κεντρική Gιοίκηση
ή Gη όσιο ή Κράτος ε τη στενή
έννοια. Κεντρική & Αποκεντρω ένη
Gιοίκηση.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ. 55–58 και 85
– 87, 5.2.3. Η δη όσια διοίκηση, 7.4.
Τοπική αυτοδιοίκηση)

3.5 Ο πολίτης ως διοικού ενος. Βασικές
ρυθ ίσεις για τη σχέση Gη όσιας
Gιοίκησης – Κώδικας Gιοικητικής
Gιαδικασίας. «Οδηγίες χρήσης» των
δη οσίων υπηρεσιών.
3.6 Ο Προϋπολογισ ός του Κράτους.
Βασικές έννοιες δη οσιονο ικής
λειτουργίας του Κράτους, των Ο.Τ.Α. &
των άλλων Ν.Π.G.G.
3.7 Ο πολίτης φορολογείται και
ασφαλίζεται. Βασικές ορφές άσκησης
δη όσιας εξουσίας. Χρηστικές γνώσεις
Φορολογικού & Ασφαλιστικού Gικαίου.
3.8 Συνταγ ατικές αρχές που περιορίζουν
την εκτελεστική εξουσία – Εφαρ ογές.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ:
σελ. 45–47, 4.5. Βασικές αρχές του
Συντάγ ατος – 4.5.1. Η αρχή της λαϊκής
κυριαρχίας, 4.5.2. Η αρχή του κράτους
δικαίου, 4.5.3. Η αρχή του κοινωνικού
κράτους δικαίου, 4.5.4. Η αρχή της
διάκρισης των λειτουργιών)

3.9 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Gιαύγεια.
Εφη ερίδα της Κυβερνήσεως.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ:
σελ. 51&52, 5.1. Εφη ερίδα της
Κυβερνήσεως, 5.2. Ηλεκτρονική
διακυβέρνηση)

3.10 Το φαινό ενο της διαφθοράς.
3.11 Οι Ανεξάρτητες Αρχές.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ. 58–60,
5.2.4. Ανεξάρτητες Αρχές)

Εξουσιών).
πορούν να κατανοήσουν
ότι το ίκαιο ρυθ]ίζει τη
δη]όσια και την ιδιωτική ζωή.
πορούν να διακρίνουν τους
κανόνες ηθικής από τους
κανόνες δικαίου.
πορούν να συγκρίνουν τα
χαρακτηριστικά των φυσικών
& των νο]ικών προσώπων.
πορούν να διακρίνουν τους
κλάδους του ικαίου & θα
γνωρίζουν σε τι αποσκοπεί ο
καθένας.
γνωρίζουν τη βασική δο ή του
η όσιου το έα & ποιες
υπηρεσίες είναι αρ όδιες για το
εκάστοτε ζήτη α.
πορούν να διακρίνουν ποια
νο ικά πρόσωπα ανήκουν
στον ευρύτερο δη όσιο &
ποια στον ιδιωτικό το έα.
πορούν να εξηγήσουν
βασικούς όρους του
δη οσιονο ικού δικαίου,
όπως ο Προϋπολογισ ός, η
πίστωση και η δη όσια
δαπάνη.
γνωρίζουν πώς να
συ περιφερθούν έναντι ίας
δη όσιας υπηρεσίας.
γνωρίζουν πώς να
αναζητήσουν ένα Νό ο ή
Προεδρικό ιάταγ α ή
Υπουργική Απόφαση.
πορούν να συντάξουν
αίτηση προς δη όσιες
Υπηρεσίες κατάλληλη κατά
περίπτωση.
γνωρίζουν απλές διοικητικές
διαδικασίες (εξουσιοδότηση,
επικύρωση εγγράφου,
βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής).
διακρίνουν τα δη όσια από
τα ιδιωτικά έγγραφα.
αντιλα βάνονται και
κατανοούν το περιεχό ενο
ενός κανόνα δικαίου & τη
δο ή ιας διοικητικής
πράξης, λ.χ. επιβολής φόρου
ή ασφαλιστικών εισφορών.
αναλύουν την
κοινωνικοοικονο ική
αναγκαιότητα απόδοσης των
φόρων & των ασφαλιστικών
εισφορών.
κατέχουν τις αρχές της
νο ι ότητας, της δράσης της
η όσιας ιοίκησης προς
χάριν του δη οσίου
συ φέροντος, της
αναλογικότητας και της
προστατευό ενης
ε πιστοσύνης του

υθολογία (βλ. τραγωδία «Ευ ενίδες» του
Αισχύλου). Παρουσιάστε την
αποσυ βολίζοντάς την. Εξηγείστε γιατί οι
Έλληνες της έδωσαν θεϊκή προέλευση σε
σχέση ε το παλαιό καθεστώς της
Αυτοδικίας (βλ. Έπη Ο ήρου).
Έρευνα&δη οσκόπηση: Ποιες οι
κυριότερες δυσκολίες στις σχέσεις
Πολίτη6Κράτους; Πώς πορούν να
εξο αλυνθούν;
Συντάξτε γενικό οργανόγρα α του
Gη όσιου το έα ( ε τις αρ οδιότητες
κάθε Υπουργείου) (βλ. άρθρο 1Β του
Νό ου 2362/1995) & το οργανόγρα α
κάθε Υπουργείου). (βλ. ιστοσελίδες τους)
Παιχνίδια ρόλων: Οι αθητές υποδύονται
ρόλους δη οσίων λειτουργών και
πολιτών, αφού έχουν προετοι άσει
σκετσάκια ε διαλόγους ορθών & η
συ περιφορών.
Επίσκεψη στη Βουλή (& στο ουσείο της,
αν έχει έκθεση για τη Gη οκρατία).
Συντάξτε αίτηση χορήγησης αντιγράφου
ληξιαρχικής πράξης γέννησης,
υποβάλετέ τη στην αρ όδια Υπηρεσία και
λάβετε αριθ ό πρωτοκόλλου. Εικονική
επίσκεψη στην αρ όδια Υπηρεσία του
οικείου Gή ου.
Βρείτε ία έγγραφη διοικητική πράξη.
Ποια η δο ή της; (προΐ ιο/διατακτικό)
(βλ. http://diavgeia.gov.gr/
Επίσκεψη σε δικαστήριο για ενη έρωση
σχετικά ε τη λειτουργία του.
Επίσκεψη σε ΚΕΠ για ενη έρωση σχετικά
ε τις υπηρεσίες που παρέχει στους
Πολίτες.
Εργασία6έρευνα για το Ηλεκτρονικό
Έγκλη α & την προστασία των θυ άτων
του.
Ενη έρωση από εκπρόσωπο του
τοπικού αστυνο ικού τ ή ατος για το
έργο και τις υπηρεσίες των σω άτων
δη οσίας τάξης, καθώς και για τα είδη
των αδικη άτων και την πρόληψή τους.
Συζήτηση: Τι εννοεί ο νο οθέτης στο
άρθρο 4 §5 του Συντάγ ατος (“Οι
Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς
διακρίσεις στα δη όσια βάρη, ανάλογα
ε τις δυνά εις τους”); Γιατί είναι
αναγκαία η καταβολή φόρων από τους
Πολίτες που έχουν αυτή τη δυνατότητα;
Ερευνητική εργασία: Το δυσβάσταχτο
χρέος της Ελλάδας και το τεράστιο
έλλει α της οικονο ίας σχετίζονται ε το
πρόβλη α της φοροδιαφυγής; Βρείτε
τρόπους πρόληψης ή καταστολής της.
Εργασία: Γιατί ία από τις αρχές της
Gη οκρατίας είναι η Gιαφάνεια;
Ποιες είναι οι Ανεξάρτητες Αρχές της
Ελλάδας, η αποστολή & ο βαθ ός
ανεξαρτησίας τους;
Οργανώστε επίσκεψη σε ία Ανεξάρτητη
Αρχή (λ.χ. Συνήγορο του Πολίτη – Κύκλο
ικαιω άτων του Παιδιού).
Παρακολουθείστε & σχολιάστε την
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διοικού ενου.
γνωρίζουν τα αίτια του
φαινο ένου της διαφθοράς
στη η όσια ιοίκηση και τις
επιπτώσεις του, θα πορούν
να προτείνουν λύσεις, θα
είναι διατεθει ένοι να
καταγγείλουν σχετικά
συ βάντα.

κω ωδία «Όρνιθες», την ιδανική Πολιτεία
του Αριστοφάνη, για έναν κόσ ο
ελεύθερο και δίκαιο, ε αίτη α την
Ευτυχία, που υιοθετεί τις αρχετυπικές
αξίες του Gικαίου και της Αξιοκρατίας.
Παρακολουθείστε & σχολιάστε την
κω ωδία του Αριστοφάνη «Σφήκες» για
τη δικο ανία, τη διαφθορά και το
λαϊκισ ό.

Χ ΡΗΣ Η ΤΟΥ Σ Χ ΟΛΙΚΟΥ Ε ΓΧ Ε ΙΡΙ ΙΟΥ «ΠΟ ΛΙΤΙΚΗ & /ΙΚΑΙΟ»
γ ια τ ο 3ο κεφάλαιο: ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, GΗΜΟΣΙΑ GΙΟΙΚΗΣΗ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & GΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Κεφάλαιο 2: Το δίκαιο (2.1. Έννοια, προέλευση και εξέλιξη του ικαίου, 2.2. Κανόνες ηθικής και κανόνες ικαίου: η
διαφορά, 2.3 Υποκεί ενα ικαίου, 2.3.1 Τα Φυσικά Πρόσωπα, 2.3.2 Τα Νο ικά Πρόσωπα, 2.4. ιακρίσεις
ικαίου)
Κεφάλαιο 5: Η λειτουργία της πολιτείας (5.1. Η νο οθετική λειτουργία, 5.2. Η εκτελεστική λειτουργία, 5.2.1. Ο Πρόεδρος
της η οκρατίας, 5.2.2. Η Κυβέρνηση, 5.2.3.Η η όσια ιοίκηση – Η γραφειοκρατία, 5.2.4. Ανεξάρτητες
ιοικητικές Αρχές, 5.3. Η δικαστική λειτουργία)
ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ & ΥΠΟ&ΕΝΟΤΗΤΕΣ

4ο Κεφάλαιο:
ΑΣΚ= ΤΑ

ΙΚΑΙ=ΜΑΤΑ (ΑΤΟΜΙΚΑ6ΚΟΙΝVΝΙΚΑ) &
ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕ=ΣΕΙΣ ΜΟΥ
(7 ώρες)
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
4.1 Η ιδιότητα του Πολίτη & οι Υποχρεώσεις του (Τα
δη όσια αγαθά και οι υποχρεώσεις ας προς αυτά,
Ισότητα, Αξιοπρέπεια, Σεβασ ός του διαφορετικού,
Gιακρίσεις, Ρατσισ ός, Α εΑ, άνεργοι, άστεγοι,
άποροι, Κυκλοφοριακή & Φορολογική Συνείδηση)
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ. 67&69, 6.1. ικαιώ ατα
και υποχρεώσεις, 6.2. Άσκηση και κατάχρηση
δικαιώ ατος)

4.2 Ατο ικά & Κοινωνικά Gικαιώ ατα και η αρχή
του Κοινωνικού Κράτους.
4.2.1 Η εξέλιξη και η νο ική φύση των ατο ικών & των
κοινωνικών δικαιω άτων. Οι κανόνες δικαίου
που τα διασφαλίζουν.
4.2.2 Οι φορείς και οι αποδέκτες τους.
4.2.3 Τα Ατο ικά & Κοινωνικά Gικαιώ ατα αναλυτικά
(η αρχή της αξίας του ανθρώπου, η αρχή της
ισότητας, η προσωπική ελευθερία, η ελευθερία
γνώ ης και πνευ ατικής κίνησης, η θρησκευτική
ελευθερία, η ελευθερία της έκφρασης και του
τύπου, οι θεσ ικές εγγυήσεις για τη
ραδιοτηλεόραση, η ελευθερία της τέχνης, της
επιστή ης και της παιδείας, το δικαίω α της
ιδιοκτησίας, η αρχή του νό ι ου δικαστή, τα
δικαιώ ατα προηγού ενης ακρόασης,
συλλογικής δράσης και συνένωσης,
υποχρεωτική εκπαίδευση, δη όσια υγεία,
προστασία της οικογένειας, δικαίω α στην
εργασία και εργασιακά δικαιώ ατα, η
συνδικαλιστική ελευθερία).
4.2.4 Οι περιορισ οί τους. Ελευθερία &
Υπευθυνότητα.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ.70&75, 6.3 ιακρίσεις
δικαιω άτων, 6.3.1 Τα Ατο ικά δικαιώ ατα, 6.3.3
Τα Κοινωνικά δικαιώ ατα, 6.4 Πολιτική ά υνα και
προστασία)

4.3 Υποκεί ενα Gικαίου (φυσικά & νο ικά
πρόσωπα). Αρχές Gικαίου. Χρηστικές γνώσεις

ΣΚΟΠΟΙ&ΣΤΟΧΟΙ
Μετά την ολοκλήρωση του
κεφαλαίου, οι αθητές θα:
γνωρίζουν τα δικαιώ ατα και τις
υποχρεώσεις τους
έχουν αφο οιώσει ότι
δικαιώ]ατα και υποχρεώσεις
αλληλοσυ]πληρώνονται &
αλληλοϋποστηρίζονται.
έχουν αντιληφθεί τα όρια των
δικαιω άτων τους &
κατανοήσει την απαγόρευση
της καταχρηστικής άσκησής
τους
πορούν να διακρίνουν τα είδη
των δικαιω]άτων
έχουν αντιληφθεί την έννοια του
πολιτικού ασύλου και τη
ση ασία του.
γνωρίζουν το περιεχό]ενο και
την αξία των βασικών
δικαιω]άτων και των
υποχρεώσεών τους
έχουν αναπτύξει αίσθη]α
ατο]ικής και κοινωνικής
ευθύνης, κοινωνικής
δικαιοσύνης
έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι
ατο ικές ελευθερίες είναι
απόλυτα συνυφασ ένες ε το
η οκρατικό Πολίτευ α, ως η
βασική προϋπόθεση για την
ύπαρξή τους.
γνωρίζουν τι είναι οι ΣΣΕ
(συλλογικές συ βάσεις
εργασίας) και ποιοι είναι οι
Κοινωνικοί Εταίροι.
γνωρίζουν ποια είναι τα
στοιχειώδη δικαιώ ατα και οι
υποχρεώσεις των εργαζο ένων
& των εργοδοτών.

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡLΤΗΣΕΙΣ&
ΑΣΚΗΣΕΙΣ& ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ποια τα θε ελιώδη ατο ικά
και κοινωνικά δικαιώ ατα; Σε
ποιους απονέ ονται;
Τι ση αίνει υπεύθυνος
Πολίτης;
(Επιχειρη ατολογήστε &
δώστε 3 παραδείγ ατα)
Ποιοι κανόνες δικαίου
ορίζουν τα δικαιώ ατα και
ποια τις υποχρεώσεις ας;
Να εντοπίσουν τα άρθρα του
Συντάγ ατος που αφορούν
στα Ατο ικά & στα Κοινωνικά
Gικαιώ ατα.
Να διεξαχθεί έρευνα επιπέδου
γνώσεων των συ πολιτών
(σε τοπικό επίπεδο) ως προς
τα Ατο ικά & τα Κοινωνικά
Gικαιώ ατα και τις
υποχρεώσεις τους.
Να διεξαχθεί εκστρατεία
ενη έρωσης της τοπικής
κοινότητας αναφορικά ε τα
Ατο ικά & τα Κοινωνικά
Gικαιώ ατα, καθώς και ως
προς τις υποχρεώσεις κάθε
Πολίτη.
Προσκαλέστε στο σχολείο
σας για ενη έρωση &
συζήτηση εκπρόσωπο της
Ύπατης Αρ οστείας του ΟΗΕ
ή οργάνωσης που
υπερασπίζεται τα Ανθρώπινα
Gικαιώ ατα (λ.χ. Gιεθνούς
Α νηστίας)
Προσκαλέστε στο σχολείο
σας εκπρόσωπο του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
ή/και της Gιεθνούς
Α νηστίας για ενη έρωση
σχετικά ε το έργο τους & το
πώς πορείτε να συ βάλετε.
Προσκαλέστε στο σχολείο
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σας εκπρόσωπο της τοπικής
GΟΥ ή του Υπουργείου
Οικονο ίας
Προσκαλέστε στο σχολείο
σας εκπρόσωπο της
Τροχαίας για ενη έρωση &
συζήτηση.
Εντοπίστε στον τύπο άρθρα
σχετικά ε το κεφάλαιο &
κάντε περίληψη καθενός από
αυτά.

Ιδιωτικού Gικαίου (Εργατικού, Οικογενειακού,
Κληρονο ικού, Ε πράγ ατου).
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ. 22&24, 2.3 Υποκεί ενα
ικαίου, 2.3.1 Τα Φυσικά Πρόσωπα, 2.3.2 Τα Νο ικά
Πρόσωπα, 2.4 ιακρίσεις ικαίου)

4.4 Προστασία Πνευ ατικών Gικαιω άτων.

Χ ΡΗΣ Η ΤΟΥ Σ Χ ΟΛΙΚΟΥ Ε ΓΧ Ε ΙΡΙ ΙΟΥ «ΠΟ ΛΙΤΙΚΗ & /ΙΚΑΙΟ»
γ ια τ ο 4ο Κεφάλαιο: ΑΣΚL ΤΑ ΙΚΑΙLΜΑΤΑ (ΑΤΟΜΙΚΑ&ΚΟΙΝLΝΙΚΑ) & ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕLΣΕΙΣ ΜΟΥ
Κεφάλαιο 6: Ατο ικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώ ατα (6.1. ικαιώ ατα και υποχρεώσεις, 6.2. Άσκηση και κατάχρηση του
δικαιώ ατος, 6.3. ιακρίσεις δικαιω άτων, 6.3.1. Τα ατο ικά δικαιώ ατα,6.3.3. Τα κοινωνικά δικαιώ ατα, 6.4.
Πολιτική ά υνα και προστασία)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡLΤΗΣΕΙΣ&ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ & ΥΠΟ&ΕΝΟΤΗΤΕΣ

5ο

Κεφάλαιο:
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙ ΗΣΗ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(5 ώρες)
Α. Π ΕΡ Ι ΕΧ Ο ΜΕΝΑ
5.1 Σύγχρονα αναπτυξιακά
οντέλα, Καταναλωτισ ός,
& επιπτώσεις στο φυσικό
περιβάλλον.
5.2 Σεβασ ός & προστασία του
φυσικού & του αστικού
περιβάλλοντος και
Οικολογία.
5.3 Βιώσι η 6 Αειφόρος
Ανάπτυξη & η εξοικονό ηση
των φυσικών πόρων.
5.4 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη &
Περιβάλλον.
5.5 Συναισθη ατική Νοη οσύνη
– Καταναλωτική &
Οικολογική συνείδηση.
Μορφές αγορών, Πολιτική
Ανταγωνισ ού &
Καταναλωτική
Συ περιφορά. Η πολιτική &
αξιακή κρίση βλάπτει
σοβαρά την υγεία του
Περιβάλλοντος.
5.6 “Πάντων χρη άτων έτρον
άνθρωπος”. Η ανάπτυξη
οικολογικής συνείδησης, η
ανθρώπινη ευη ερία & η
φιλοσοφική έννοια της
«Ευδαι ονίας».

ΣΚΟΠΟΙ&ΣΤΟΧΟΙ
Μετά την ολοκλήρωση του
κεφαλαίου, οι αθητές θα:
Έχουν αντιληφθεί τη
διαλεκτική σχέση του
περιβάλλοντος ε την
ανάπτυξη, ώστε ως αυριανοί
Πολίτες να αποκτήσουν
καταναλωτική,
περιβαλλοντική,
επαγγελ ατική ή / και
επιχειρησιακή συνείδηση και
υπευθυνότητα, προς όφελος
προσωπικό και κοινωνικό.
Έχουν κατανοήσει το
φαινό ενο του
καταναλωτισ ού, των αιτίων
και των επιπτώσεών του στο
Περιβάλλον, στη η οκρατία
και στην ποιότητα ζωής του
Ανθρώπου.
Έχουν κατανοήσει την
πολύπλοκη φύση των
σύγχρονων αναπτυξιακών,
τεχνολογικών
περιβαλλοντικών ζητη άτων.
Έχουν έλθει αντι έτωποι ε
σύγχρονα διλή ατα για τα
υφιστά ενα οντέλα
ανάπτυξης της οικονο ίας
και του καταναλωτισ ού σε
σχέση ε το τελικό ζητού ενο
του Ανθρώπου, αυτό της
Αυτοπραγ άτωσης και της
Ευτυχίας.

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ποια είναι τα σύγχρονα οντέλα οικονο ικής
εγέθυνσης και τα χαρακτηριστικά τους;
Ποια τα είδη περιβάλλοντος;
Παρουσίαση όλων των ειδών των
περιβαλλοντικών προβλη άτων.
Τι ση αίνει οικονο ική ανάπτυξη;
Τι είναι η Αειφόρος ανάπτυξη;
Εργασία: Τι ση αίνει εί αι προσωρινός
ιδιοκτήτης ή ένοικος του πλανήτη; Πώς πορώ
να συ βάλω στην προστασία του
Περιβάλλοντος;
Ερευνητική εργασία: Κρίσι α περιβαλλοντικά
ζητή ατα & ανάδειξη προτάσεων για την
αντι ετώπισή τους.
Γραπτή&διαθε ατική εργασία / Συζήτηση:
Συγκρίνετε τις αρχές του Ανθρωπισ ού
(Ου ανισ ού) & του Υλισ ού. Ποιες είναι πιο
«φιλικές» προς το περιβάλλον;
Ο αδική εργασία: Gιοργάνωση και υλοποίηση
κα πάνιας ενη έρωσης της τοπικής κοινότητας
για την ανακύκλωση κ.ά. απλούς τρόπους
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Ο αδική εργασία: Οι αθητές θα
διοργανώσουν και συ ετάσχουν σε
εκστρατεία αναδάσωσης ή καθαρισ ού ιας
ακτής ή ενός άλσους.
Ο αδική εργασία: Οι αθητές θα
διοργανώσουν & υλοποιήσουν εκστρατεία
ενη έρωσης για τη φιλική προς το περιβάλλον
καταναλωτική συ περιφορά.
Ο αδική εργασία: Οι αθητές θα
προετοι άσουν και υλοποιήσουν κα πάνια
ενη έρωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων,
των αλιέων ή των επιχειρη ατιών για τρόπους
προστασίας του περιβάλλοντος σε σχέση ε
την επαγγελ ατική τους δραστηριότητα.
Σφυγ ο έτρηση τοπικής κοινής γνώ ης για το
βέλτιστο οντέλο οικονο ικής & τεχνολογικής
ανάπτυξης.

Χ ΡΗΣ Η ΤΟΥ Σ Χ ΟΛΙΚΟΥ Ε ΓΧ Ε ΙΡΙ ΙΟΥ «ΠΟ ΛΙΤΙΚΗ & /ΙΚΑΙΟ»
για το 5ο κεφάλαιο: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙ ΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σελ. 75676 (εθελοντικές δράσεις για το περιβάλλον)
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ & ΥΠΟ&ΕΝΟΤΗΤΕΣ

6ο Κεφάλαιο:
ΕΞ=ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ,
ΚΟΙΝ=ΝΙΑ Τ=Ν ΠΟΛΙΤ=Ν &
ΜΜΕ
(8 ώρες)
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
6.1 H Κοινωνία των Πολιτών
(ΚτΠ) και τα
χαρακτηριστικά της.
6.1.2. Η ιδιότητα του Ενεργού
Πολίτη.
6.1.3. Οι Gη οκρατικές Αρχές για
την κοινωνική συ βίωση
(Ισότητα, Αλληλεγγύη,
Σεβασ ός του Άλλου,
Ανεκτικότητα, Gικαιοσύνη,
Πνεύ α Συνεργασίας,
Συλλογικότητας και
Κατανόησης. Παιδεία για
την Ειρήνη. Ειρηνική
επίλυση διαφορών).
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ:
σελ. 90&91, 7.7. Η κοινωνία
των πολιτών – Τα κοινωνικά
κινή ατα)

6.2 Εθελοντισ ός & Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις
(ΜΚΟ).
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ:
σελ.131 – 132, 10.2.3. Οι Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις)

6.3 Ο άδες Πίεσης,
Συλλογικότητες, Κοινότητες
& Gίκτυα.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ.
89&90, 7.6. Κοινή γνώ η και
ο άδες πίεσης –
συ φερόντων)

6.4 Κοινωνικά κινή ατα.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ. 90&
91, 7.7. Η κοινωνία των πολιτών
– Τα κοινωνικά κινή ατα)

6.5 Μ.Μ.Ε.
6.5.1. Οι βασικές λειτουργίες
τους.
6.5.2. Ο ρόλος τους.
6.5.3. Οι επιδράσεις τους.
6.5.4. Πληροφόρηση –
Παραπληροφόρηση.
6.5.5. Φαινό ενα λαϊκισ ού και
προπαγάνδας.
6.5.6. Το ηλεκτρονικό έγκλη α
και οι κίνδυνοι στο
διαδίκτυο.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ:
σελ.91–93, 96–104, 8.1. Τα
Μ.Μ.Ε και οι λειτουργίες που
επιτελούν, 8.5. Η εκτί ηση του
ρόλου των Μ.Μ.Ε. , 8.3.
Επιδράσεις των Μ.Μ.Ε. &

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡLΤΗΣΕΙΣ&ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΣΚΟΠΟΙ&ΣΤΟΧΟΙ
Μετά την ολοκλήρωση
του κεφαλαίου, οι
αθητές θα πορούν
να:
Να αναγνωρίσουν
την αναγκαιότητα της
επικοινωνίας και τη
δύνα η που ασκούν
τα ΜΜΕ (4η εξουσία)
στην πολιτική εξουσία
Να
αποκωδικοποιήσουν
ε κριτική σκέψη τα
ηνύ ατα και να
αξιολογήσουν τις
επιδράσεις των ΜΜΕ
Να διακρίνουν την
έγκυρη
πληροφόρηση από
την
παραπληροφόρηση
Να αποσαφηνίσουν
τη σχέση των ΜΜΕ ε
την οικονο ία, την
πολιτική και τον
πολιτισ ό
Να διαπιστώσουν το
ρόλο των ΜΜΕ στη
δια όρφωση της
κοινής γνώ ης
Να
συνειδητοποιήσουν
ότι ο τρόπος που
λειτουργούν τα ΜΜΕ
διέπεται από νο ικούς
κανόνες (ΕΣΡ, κώδικας
δη οσιογραφικής
δεοντολογίας, κτλ.)
Να διακρίνουν την
έννοια του λαϊκισ ού
και της προπαγάνδας
Να αναπτύσσουν
κριτική ικανότητα και
να αξιοποιούν τα
ΜΜΕ αποφεύγοντας
τη χειραγώγηση.

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πώς αντιλα βάνεστε την ΚτΠ και ποιος ο ρόλος της;
Με τι είδους εθελοντικές δράσεις επιθυ είτε να
ασχοληθείτε;
Μελετήστε & παρουσιάστε στην τάξη την εξέλιξη
παλαιών & νέων κοινωνικών κινη άτων (π.χ.: α) το
αίτη α για πιο ά εση δη οκρατία, β) η πολιτική
οικολογία, γ) το φε ινιστικό κίνη α).
Έρευνα&εργασία: Καταγραφή των ΜΚΟ/σω ατείων και
των σκοπών τους σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.
Έρευνα&εργασία: Αναζητήστε το καταστατικό ιας
ΜΚΟ που ανήκει σε οποιαδήποτε κατηγορία (π.χ.
περιβαλλοντική, πολιτιστική, ανθρωπίνων
δικαιω άτων) και διαπιστώστε ο οιότητες και
διαφορές ε το καταστατικό ιας ο άδας πίεσης.
Εντοπίστε τα ΜΜΕ της περιοχής σας ή της πόλης σας
και οργανώστε επίσκεψη σε ένα από αυτά.
Συνεννοηθείτε ε τον υπεύθυνο για τη συ ετοχή σας
σε εκπο πή για την παρουσίαση των απόψεών σας
για ση αντικό θέ α ή τη δη οσίευση άρθρου σας.
Με τη χρήση ερωτη ατολογίου ερευνήστε και
καταγράψτε τις παραβιάσεις στον εργασιακό χώρο
εταξύ των δύο φύλων.
Αναζητήστε στο εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Γλώσσας,
κεί ενα που αναφέρονται στην ειρήνη.
Παιχνίδι ρόλων: Οι αθητές υποδύονται τους
εργοδότες και τους εργαζο ένους και επιδιώκουν την
επίλυση των διαφορών τους (π.χ. αύξηση αποδοχών)
ε ειρηνικό τρόπο.
Παιχνίδι ρόλων: Οι αθητές συστήνουν ο άδες (λ.χ.
σύλλογοι καθηγητών & γονέων, αθητική κοινότητα,
εξωσχολική ο άδα επιστη όνων) για τη ελέτη
παραβατικής συ περιφοράς (π.χ. ενδοσχολική βία,
bulling,…) και την εξεύρεση λύσης από τους αθητές.
Χωρισ ός σε υποο άδες και παρουσίαση ΜΚΟ όπως
περιβαλλοντικές, υπεράσπισης των ανθρωπίνων
δικαιω άτων, του παιδιού και καταναλωτικές.
Παρουσιάστε τους σκοπούς, τους τρόπους, τα έσα,
τις ενέργειες & τα αποτελέσ ατα κάποιας ΜΚΟ.
Vς αυριανοί ενεργοί πολίτες αναζητήστε τρόπους
διεκδίκησης και προάσπισης κάποιου δικαιώ ατος ή
προβολής ενός παραπόνου.
Να διεξάγετε συνεντεύξεις από επαγγελ ατίες,
εθελοντές & έλη ενώσεων, οργανώσεων, ο άδων
πίεσης κτλ, Αναλύστε τα συ περάσ ατά σας.
Αναρτήστε τα αποτελέσ ατα της έρευνας λ.χ. στον
ιστότοπο του σχολείου.
Ενη ερωθείτε για τα πιο ση αντικά προβλή ατα των
συ αθητών σας ή της τοπικής κοινωνίας και
δη ιουργήστε σχολική εθελοντική ο άδα ε στόχο την
επίλυση τους.
Ιδρύστε ια εικονική ΜΚΟ, ε σκοπό την προστασία
των αδέσποτων ζώων της περιοχής σας ή για την
προστασία του περιβάλλοντος ή την βοήθεια των
αλλοδαπών – εταναστών. Εκλέξτε διοίκηση και
αποφασίστε για τις δραστηριότητες που θα
υλοποιήσετε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Επισκεφτείτε ια ΜΚΟ της περιοχής σας (ή την
ιστοσελίδα της)
Παιχνίδι ρόλων: Οι αθητές χωρίζονται σε ο άδες,
επιλέγουν ένα συ βάν από την καθη ερινότητα για να
το παρουσιάσουν. Η κάθε ο άδα εκπληρώνει
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8.3.1.Γενικά για τις επιδράσεις
των Μ.Μ.Ε.,Β.3.2. Κατασκευή
και αναπαράσταση της
πραγ ατικότητας, 7.8.
Φαινό ενα λαϊκισ ού & Η
προπαγάνδα )

6.6 Η σχέση των ΜΜΕ ε την
πολιτική, την οικονο ία και
τον πολιτισ ό. (βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ &
ΙΚΑΙΟ: σελ. 101 – 103, 8.4.
Μ.Μ.Ε. Πολιτική, Οικονο ία και
Πολιτισ ός)

6.7 ΜΜΕ και νεολαία
(χειραγώγηση, ι ητισ ός,
κριτική σκέψη). «Οδηγός
χρήσης» των ΜΜΕ από τους
Πολίτες, ως καταναλωτές και
παραγωγούς πληροφοριών
& απόψεων.
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ.
103–104, 8.5. Εκτί ηση του
ρόλου των Μ.Μ.Ε.)

διαφορετικό στόχο, π.χ. η πρώτη αναπαριστά
αντικει ενικά το γεγονός, η δεύτερη πρέπει να
προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού, η τρίτη ο άδα
έχει ως στόχο να επηρεάσει σε συγκεκρι ένη
κατεύθυνση το κοινό και η τέταρτη οφείλει να σεβαστεί
τα ε πλεκό ενα πρόσωπα (θύ α6 θύτη). Μετά την
παρουσίαση των εργασιών καταγράφουν και
συζητούν ποια ο άδα εκπλήρωσε
αποτελεσ ατικότερα –κι αυτό θα εκτι ηθεί από τη
συ περιφορά του κοινού6 το στόχο της.
Vς έλη της αθητικής κοινότητας να επιλέξουν ένα
ΜΜΕ και να ‘’προκαλέσουν’’ ανοιχτή συζήτηση ε
δη οσιογράφους και ε αρ όδιους φορείς, για ένα
θέ α του ενδιαφέροντός τους.
Καταγραφή, σύγκριση, ανάλυση και ερ ηνεία
γεγονότων από τον τύπο (π.χ. πρωτοσέλιδο, κύριο
άρθρο) ή το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης (π.χ.
πρώτη είδηση, έκταση των ειδήσεων).
Εργασία: Οι αθητές να εντοπίσουν ση αντικά
προβλή ατα του σχολείου ή της τοπικής κοινωνίας, να
συντάξουν σχετικό άρθρο ή να προβούν σε ενέργειες
για την προβολή του σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική
εκπο πή.
Από την ιστορία Α’, Β’, Γ’ Γυ νασίου και Λυκείου
αναφέρατε κοινωνικά κινή ατα και επαναστάσεις που
είναι απόρροια των πολιτικών συστη άτων.
Οργανώστε ένα διαγωνισ ό γελοιογραφίας έσα από
την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ & /ΙΚΑΙΟ»
για το 6 ο Κεφάλαιο: ΕΞLΚΡΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ, ΚΟΙΝLΝΙΑ ΤLΝ ΠΟΛΙΤLΝ & ΜΜΕ
Κεφάλαιο 7: Κοινωνική και πολιτική δυνα ική (7.5. Ο συνδικαλισ ός, 7.6. Κοινή γνώ η και ο άδες πίεσης –
συ φερόντων, 7.7. Η κοινωνία των πολιτών – Τα κοινωνικά κινή ατα, 7.8. Φαινό ενα λαϊκισ ού – Η
προπαγάνδα)
Κεφάλαιο 8: Τα έσα αζικής επικοινωνίας (8.1. Τα Μ.Μ.Ε. και οι λειτουργίες που επιτελούν, 8.2. Βασικά στοιχεία της αζικής
επικοινωνίας, 8.3. Επιδράσεις των Μ.Μ.Ε., 8.3. Γενικά για τις επιδράσεις των Μ.Μ.Ε., 8.3.2 Κατασκευή και
αναπαράσταση της πραγ ατικότητας, 8.4. Μ.Μ.Ε., πολιτική, οικονο ία και πολιτισ ός, 8.5. Εκτί ηση του ρόλου των
Μ.Μ.Ε.)
ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡLΤΗΣΕΙΣ&ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ & ΥΠΟ&ΕΝΟΤΗΤΕΣ

7ο

Κεφάλαιο:
Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΗΝ ΕΥΡ=ΠΑΪΚΗ ΕΝ=ΣΗ
& ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
(Ο Έλληνας Πολίτης – Ευρωπαίος Πολίτης – Πολίτης
του Κόσ ου) (11 ώρες)

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
7.1 ΕΥΡ=ΠΑΪΚΗ ΕΝ=ΣΗ
7.1.1 Η Ιστορία της και το όρα α της
Ενω ένης Ευρώπης
7.1.2 Η ο ή & η ιακυβέρνηση της Ε.Ε. (οι
3 Πυλώνες, τα Θεσ ικά της Όργανα, οι
Αρ οδιότητές τους & οι Λειτουργίες
τους, το «Θεσ ικό Τρίγωνο»,)

7.1.3 Οι Πολιτικές της Ε.Ε. & οι κατηγορίες
τους
7.1.4 Η Ελλάδα στην Ε.Ε., η Ευρωπαϊκή
Ενοποίηση & η Ο.Ν.Ε.
7.1.5 Η Κοινοτική Νο οθεσία
7.1.6 Η Ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη, τα
δικαιώ ατα & οι υποχρεώσεις του. Το
δικαίω α αναφοράς. Η Πρωτοβουλία
Πολιτών.

ΣΚΟΠΟΙ&ΣΤΟΧΟΙ
Μετά το πέρας της
διδασκαλίας του
κεφαλαίου και
γενικότερα όλης της
ύλης, οι αθητές/τριες
θα:
(7.2 Υποενότητες για την ΕΕ)

• έχουν κατανοήσει τους
λόγους ίδρυσης και
εξέλιξης της Ε.Ε.
• έχουν αντιληφθεί τη
ση ασία της ένταξης
της Ελλάδας στην τότε
ΕΟΚ (Ευρωπαϊκή
Οικονο ική Κοινότητα)
• γνωρίζουν τις
αρ οδιότητες των
οργάνων της Ε.Ε.
• πορούν να
αξιολογήσουν τις
διάφορες πολιτικές της
Ε.Ε.
• έχουν αντιληφθεί ότι η
Ελλάδα συ ετέχει

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ποιος είναι ο σκοπός της ΕΕ; Γιατί και πώς
δη ιουργήθηκε; Πώς λειτουργεί;
Ποια είναι τα όργανα της Ε.Ε και τι κάνει το
καθένα;
Τι γνωρίζετε για το “Θεσ ικό Τρίγωνο”;
Ποιες οι Πολιτικές της Ε.Ε. και ποια τα είδη
τους;
Ποια συ φέροντα της Ελλάδας
εξυπηρετούσε η στρατηγική της ένταξής
της στην τότε ΕΟΚ (Ε.Ε.);
Πότε εντάχθηκε η Ελλάδα;
Τι έχει ήδη επιτύχει για τους πολίτες της και
ποιες νέες προκλήσεις αντι ετωπίζει
σή ερα;
Στην εποχή της παγκοσ ιοποίησης,
πορεί η ΕΕ να ανταγωνιστεί επιτυχώς
άλλες ση αντικές οικονο ίες και να
διατηρήσει τα κοινωνικά της πρότυπα
(Κοινωνικό Κράτος ή Κράτος Πρόνοιας);
Ποιος εκτι άτε πως είναι σή ερα ο ρόλος
της Ε.Ε. στην παγκόσ ια σκηνή και ποιος
προβλέπετε να είναι στην επό ενη 10ετία;
Σφυγ ο έτρηση για την ΕΕ (Ενδεικτικές
ερωτήσεις: Η ΕΕ παίζει ση αντικό ρόλο
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7.1.7 Οι Ευρωεκλογές & η ση ασία τους
7.1.8 Κοινοτικά Προγρά ατα
7.1.9 Χρη ατοδότηση Κρατών Μελών,
Επιχειρήσεων κλπ (Κοινοτικά Πλαίσια
Στήριξης (ΚΠΣ), ΕΣΠΑ, …)
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ. 110&123, 9.1
Ιστορική επισκόπηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.), 9.2 Βασικοί θεσ οί – όργανα
της Ε.Ε., 9.3 ιαδικασία λήψης αποφάσεων
στην Ε.Ε., 9.4 Βασικές πολιτικές της Ε.Ε., 9.5
Πολιτική ενοποίηση – Ο Ευρωπαίος πολίτης)

7.2 Ι Ε ΘΝΗ Σ Κ ΟΙ Ν= ΝΙ Α
7.2.1 Σύγχρονα ζητή ατα Gιακρατικής
Ε βέλειας
7.2.1α Η θέση της Ελλάδας στον Κόσ ο. Η
Ελληνική Εξωτερική Πολιτική & εθνικά
θέ ατα
7.2.1β Τα ανθρώπινα δικαιώ ατα & Το
ανθρωπιστικό δίκαιο
7.2.1γ Ο “3ος Κόσ ος”
7.2.1δ Φτώχεια
7.2.1ε Πολε ικές Συρράξεις
7.2.1στ Μετανάστευση & Πρόσφυγες
(Συ φωνία Schengen). Ο
Ελληνισ ός της διασποράς.
7.2.1ζ ίκαιο Ε πόριο (Fair Trade)
7.2.1η ιεθνή Περιβαλλοντικά Ζητή ατα
7.2.1θ Το οργανω ένο έγκλη α σε
υπερεθνικό επίπεδο
7.2.1ι Τουρισ ός & Ναυτιλία
7.2.2 Η Οργάνωση της Gιεθνούς Κοινωνίας
7.2.2α Οι ιακρατικές Σχέσεις & η
Αλληλεξάρτηση εταξύ χωρών.
7.2.2β Το φαινό ενο της
Παγκοσ ιοποίησης. Παγκόσ ιος
Οργανισ ός Ε πορίου. Ε πορικές&
οικονο ικές συνεργασίες εταξύ
κρατών (NAFTA, MERCOSUR,
ASEAN)
7.2.2γ Το ιεθνές ίκαιο και οι ιεθνείς
Συ βάσεις
7.2.2δ Πολίτης Κράτους – Ευρωπαίος
Πολίτης & Πολίτης του Κόσ ου
7.2.2ε ιεθνείς Οργανισ οί (ΟΗΕ, Συ βούλιο
της Ευρώπης, ιεθνής Ερυθρός
Σταυρός, ΠΟΕ (Παγκόσ ιος
Οργανισ ός Ε πορίου), ΝΤ,
ΝΑΤΟ),
7.2.2στ ιεθνή ικαστήρια
7.2.2ζ ιεθνείς Οργανώσεις (Γιατροί του
Κόσ ου, ιεθνής ιαφάνεια,
ιεθνής Α νηστία)
7.2.2η ιεθνείς (Πολυεθνικές) Εταιρείες
(βλ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΚΑΙΟ: σελ. 126&144, Kεφάλαιο
10: Η ιεθνής Κοινότητα, 10.1. Οι διεθνείς
σχέσεις και το διεθνές δίκαιο, 10.2. Οι διεθνείς
οργανισ οί, 10.2.1 Ο Οργανισ ός των
Ηνω ένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), 10.2.2. Το
Ν.Α.Τ.Ο., 10.2.3.Oι Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), 10.3. Τα ανθρώπινα
δικαιώ ατα – Το ανθρωπιστικό δίκαιο, 10.4. Η
παγκοσ ιοποίηση, 10.5. Η θέση της Ελλάδας
στον κόσ ο – Η άσκηση της εξωτερικής
πολιτικής, 10.5.1.Ο ελληνικός πολιτισ ός,
10.5.2 Η ελληνική ναυτιλία, 10.6. Ο

ενεργά στην
οικοδό ηση της Ε.Ε.
• έχουν αντιληφθεί ότι οι
ίδιοι είναι συγχρόνως
Έλληνες και Ευρωπαίοι
Πολίτες και Πολίτες του
κόσ ου.
(7.2 Υποενότητες για τη
Gιεθνή Κοινωνία)

• έχουν καταλάβει τη
ση ασία της
συ ετοχής και της
ευθύνης κάθε Πολίτη
στο ευρωπαϊκό& το
διεθνές γίγνεσθαι.
• έχουν κατανοήσει την
ανάγκη ύπαρξης
διεθνών σχέσεων,
διεθνούς δικαίου και
διεθνών οργανισ ών
και να αξιολογήσουν
τη λειτουργία τους.
• έχουν αντιληφθεί την
αλληλεξάρτηση και την
αλληλεπίδραση εταξύ
των χωρών
• επιθυ ούν να
υποστηρίξουν τα
δικαιώ ατα και τα
ζητή ατα του
ανθρωπιστικού
δικαίου.
• έχουν κατανοήσει &
αξιολογήσει το
φαινό ενο της
παγκοσ ιοποίησης και
τις διαστάσεις του.
• έχουν αντιληφθεί τα
αίτια και τις επιπτώσεις
των πολέ ων.
• έχουν
συνειδητοποιήσει την
αξία της ειρήνης και
δεσ ευτεί ως προς τη
διαφύλαξή της.
• πορούν να
αξιολογήσουν τους
παράγοντες που
δια ορφώνουν τη
θέση της Ελλάδας
στον κόσ ο και
επηρεάζουν την
εξωτερική της πολιτική.
• έχουν προβλη]ατιστεί
για τα ζητή ατα που
αφορούν στον
ελληνισ]ό της
διασποράς.

στη ζωή ας; Αν ναι, γιατί; Θα ψηφίσετε
στις επό ενες ευρωεκλογές; Πιστεύετε ότι
η ΕΕ θα κατορθώσει να αποκτήσει
Πολιτική Ενοποίηση, άρα και Κοινή
Πολιτική Ά υνας που τόσο ενδιαφέρει την
Ελλάδα;)
Προετοι ασία των αθητών για το
Πρόγρα α του Ευρωκοινοβουλίου
EUROSCOLA (βλ.
http://www.europarl.gr/view/el/Euroscol
a_prog.html )
Οι αθητές να «επισκεφτούν» τη Γωνιά του
Παιδιού της Ε.Ε. (ιστοσελίδα ε παιχνίδια
γνώσεων http://europa.eu/kids6
corner/index_el.htm )
Προσκαλέστε στο σχολείο σας για
ενη έρωση & συζήτηση έναν
ευρωβουλευτή ή εκπρόσωπο του Ευρ.
Κοινοβουλίου ή της Ευρ. Επιτροπής
Βρείτε παραδείγ ατα αλληλεξάρτησης
κρατών.
Ποια τα βασικά Εθνικά Θέ ατα της
Ελλάδας;
Ποιοι οι ση αντικότεροι Gιεθνείς
Οργανισ οί;
Τι είναι το Ανθρωπιστικό Gίκαιο; Σε τι
αποσκοπεί;
Ποια τα αίτια της φτώχειας ως
παγκόσ ιου προβλή ατος και πώς
πορού ε να την προλάβου ε ή να την
περιορίσου ε;
Ποια τα κύρια αίτια των πολε ικών
συγκρούσεων σή ερα;
Ο αδική εργασία: Τι είναι η Αποκλειστική
Οικονο ική Ζώνη (ΑΟΖ) και γιατί θεωρείται
κρίσι η στρατηγικά για κάθε παράκτια
χώρα;
Ο αδική εργασία: Ποια η ιστορία και οι
αρ οδιότητες του Gιεθνούς Νο ισ ατικού
Τα είου
Ο αδική εργασία: Αναλυτική Παρουσίαση
ενός Θέ ατος Εξωτερικής Πολιτικής
Επίσκεψη στο Υπ. Εξωτερικών (κατόπιν
ραντεβού ε αρ όδια G/νση) για
ενη έρωση από ειδικό διπλω άτη για
θέ α της Εξωτερικής ας Πολιτικής.
Επίσκεψη στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Αθήνα (κατόπιν
ραντεβού ε αρ όδιο στέλεχος) για
ενη έρωση σχετικά ε την ΕΕ, στο πλαίσιο
ειδικών προγρα άτων της ΕΕ για
αθητές.
Προσο οίωση συνεδρίασης του
Ευρωκοινοβουλίου, στο πλαίσιο ειδικών
προγρα άτων της ΕΕ για αθητές
(Euroscola).
Συζήτηση στην τάξη ε θέ α: Πώς
αντιλα βάνεστε τη φράση του Σωκράτη,
που επανέλαβαν και άλλοι σπουδαίοι
αρχαίοι έλληνες στοχαστές: “ εν εί αι
Αθηναίος, ούτε Έλληνας πολίτης, αλλά
πολίτης του κόσ ου.”
Παρακολούθηση & σχολιασ ός της
κω ωδίας του Αριστοφάνη «Πλούτος»
(φιλοσοφική αλληγορία για την άδικη
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Ελληνισ ός της διασποράς)

κατανο ή του πλούτου).

Χ ΡΗΣ Η ΤΟΥ Σ Χ ΟΛΙΚΟΥ Ε ΓΧ Ε ΙΡΙ ΙΟΥ «ΠΟ ΛΙΤΙΚΗ & /ΙΚΑΙΟ»
για το 7 ο Κεφάλαιο: ΕΞVΚΡΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ, ΚΟΙΝVΝΙΑ ΤVΝ ΠΟΛΙΤVΝ & ΜΜΕ
Κεφάλαιο 9: Θεσ οί και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (9.1. Ιστορική επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
9.2. Βασικοί θεσ οί – όργανα της Ε.Ε., 9.3. ιαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ε.Ε., 9.4. Βασικές πολιτικές της
Ε.Ε., 9.5. Πολιτική ενοποίηση – Ο Ευρωπαίος πολίτης)
Κεφάλαιο 10: Η διεθνής κοινότητα (10.1. Οι διεθνείς σχέσεις και το διεθνές δίκαιο, 10.2. Οι διεθνείς οργανισ οί, 10.2.1. Ο
Οργανισ ός των Ηνω ένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), 10.2.3. Oι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), 10.3. Τα
ανθρώπινα δικαιώ ατα – Το ανθρωπιστικό δίκαιο, 10.4. Η παγκοσ ιοποίηση, 10.5. Η θέση της Ελλάδας στον
κόσ ο & Η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, 10.5.1. Ο ελληνικός πολιτισ ός, 10.5.2. Η ελληνική ναυτιλία, 10.6. Ο
Ελληνισ ός της διασποράς)

Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2012-13.
Η Απόφαση αυτή να δη οσιευθεί στην Εφη ερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟ,.ΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟ,.ΡΟΥ
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