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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΣΗΝ Α΄ ΣΑΞΗ ΛΤΚΕΙΟΤ
A΄ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Σο μάκθμα Κοινωνικι και Πολιτικι Αγωγι ωσ γνωςτικό αντικείμενο διδάςκεται ςτθν
Αϋ τάξθ Λυκείου. Eπιχειρεί τθν εξοικείωςθ και τθν κριτικι προςζγγιςθ των μακθτϊν/-τριϊν
με τθν οικονομικι, κοινωνικι και πολιτικι πραγματικότθτα μζςω ερευνθτικϊν ερωτθμάτων,
δραςτθριοτιτων και διαδικαςιϊν.
Ωσ ςχολικό μάκθμα αποςκοπεί ςτθν εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν ςε διαδικαςίεσ
μζςω των οποίων κα αποκτιςουν γνϊςεισ, κα καλλιεργιςουν ςτάςεισ και δεξιότθτεσ, ζτςι
ϊςτε να γίνουν υπεφκυνοι, ενεργοί, δθμοκρατικοί πολίτεσ, άνκρωποι με κριτικι ικανότθτα
και δθμιουργικι δράςθ. Οι γνϊςεισ που κα αποκτιςουν ςτθρίηονται ςτον άξονα τθσ ςχζςθσ
αλλθλεπίδραςθσ και αλλθλεξάρτθςθσ αφενόσ μεταξφ ατόμου και κοινωνίασ και αφετζρου
μεταξφ ατόμου και επιμζρουσ κοινωνιϊν και τθσ διεκνοφσ κοινότθτασ. Η καλλιζργεια αξιϊν
και θ υιοκζτθςθ νοοτροπιϊν και ςτάςεων ςχετίηονται άμεςα με ςυμπεριφορζσ που
αρμόηουν ςτθ ςφγχρονθ δθμοκρατικι κοινωνία και αφοροφν τθν ενεργι, ςυμμετοχικι,
δθμοκρατικι κοινωνικι ςυμπεριφορά με ατομικι ευκφνθ και κριτικό πνεφμα ςε κζματα
κοινωνικισ ςυνοχισ, ειρθνικισ ςυνφπαρξθσ, ςυνεργαςίασ, αλλθλεγγφθσ, ελευκερίασ,
ιςότθτασ, κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και ςεβαςμοφ τθσ ετερότθτασ.

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
κοπόσ
Σο μάκθμα Κοινωνικι και Πολιτικι Αγωγι Αϋ Λυκείου ζχει ςκοπό να διαμορφϊςει
ζναν ελεφκερο και υπεφκυνο δθμοκρατικό πολίτθ, που κα κατανοεί τθν ζννοια τθσ
δθμοκρατίασ, κα τθν υπεραςπίηεται και κα ςζβεται τθν ελευκερία ζκφραςθσ τθσ γνϊμθσ.
Επίςθσ, αποςκοπεί ςτο να κάνει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ικανοφσ/-ζσ:
− να αντιλθφκοφν τουσ βαςικοφσ κεςμοφσ οργάνωςθσ τθσ κοινωνίασ και τθσ πολιτείασ,
− να κατανοιςουν πϊσ διαμορφϊνονται και εκδθλϊνονται οι διάφορεσ πολιτικζσ
νοοτροπίεσ των ανκρϊπων ςτθ ςφγχρονθ κοινωνία, ϊςτε να αναπτφξουν ικανότθτα
ενςυναίςκθςθσ, μετριοπάκεια και κριτικι ςκζψθ,
− να αναπτφξουν ορκολογικι πολιτικι ςκζψθ, ϊςτε να μποροφν να ςυμμετζχουν ωσ
ενεργοί δθμοκρατικοί πολίτεσ ςτο τοπικό, εκνικό, ευρωπαϊκό και παγκόςμιο γίγνεςκαι.
− να αναγνωρίηουν και να υπεραςπίηονται τα ανκρϊπινα δικαιϊματα.
− να κατανοιςουν τθ ςθμαςία των αρχϊν τθσ ακεραιότθτασ, τθσ διαφάνειασ και τθσ
λογοδοςίασ και να ςυνειδθτοποιιςουν τθν αναγκαιότθτα ενίςχυςθσ των προςωπικϊν
θκικϊν αξιϊν τουσ και τθν ικανότθτά τουσ να ενεργοφν με βάςθ αυτζσ.
− να ςυλλογιςτοφν πϊσ ο/θ κακζνασ/-μία μπορεί να θγθκεί, να πρωτοςτατιςει, να
καινοτομιςει ςτθν προςπάκεια για τθν επικράτθςθ των θκικϊν αξιϊν για τθν προϊκθςθ
τθσ ευθμερίασ όλων.
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Ειδικοί ςκοποί

− Η αξιοποίθςθ εννοιϊν και ερευνθτικϊν εργαλείων των κοινωνικϊν επιςτθμϊν με ςκοπό
τθν κατανόθςθ τθσ δυναμικισ αλλθλεξάρτθςθσ τθσ κοινωνίασ, τθσ οικονομίασ, τθσ
πολιτείασ και των αρχϊν του Δικαίου.

− Η ςυναίςκθςθ ότι αποτελοφν μζλθ μιασ κοινότθτασ, ζχοντασ, ταυτόχρονα, δικαιϊματα,
υποχρεϊςεισ και κακικοντα.
− Η ςυνειδθτοποίθςθ ότι θ δικι τουσ ευηωία είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν ευμάρεια τθσ
κοινότθτασ ςτθν οποία μετζχουν.

− Η ανάπτυξθ αυτογνωςίασ και ικανότθτασ κριτικισ εμβάκυνςθσ ςτα κοινωνικά και πολιτικά
φαινόμενα.
− Η απόκτθςθ των απαραίτθτων γνϊςεων για βαςικοφσ κεςμοφσ τθσ κοινωνίασ και τθσ

πολιτείασ και θ εξοικείωςθ με τθ λειτουργία τουσ.
− Η ευαιςκθτοποίθςθ για τθν αντιμετϊπιςθ κοινωνικϊν και πολιτικϊν προβλθμάτων.
− Η ςυνειδθτοποίθςθ τθσ αξίασ του διαλόγου, ϊςτε να μάκουν να ακοφν και να ςζβονται
τισ διαφορετικζσ απόψεισ.
− Η καλλιζργεια δεξιοτιτων ενεργθτικισ ακρόαςθσ, ανάπτυξθσ επιχειρθματολογίασ και
ςυνεργαςίασ.
− Η κατανόθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ ωσ διαφορετικοφ από τα κάκε είδουσ άλλα
ιδιοτελι ςυμφζροντα.
− Η καλλιζργεια και θ προϊκθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθσ αλλθλεγγφθσ μεταξφ τουσ.
Σο μάκθμα Κοινωνικι και Πολιτικι Αγωγι Αϋ Λυκείου ζχει ςτόχο οι μακθτζσ/-τριεσ να
γίνουν ικανοί/-ζσ:
− Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ δυνατότθτα του ανκρϊπου να ςυνδιαμορφϊνει τουσ κεςμοφσ
ελεφκερα αλλά και υπεφκυνα.
− Να διακρίνουν τθν εκνικι πολιτικι κοινότθτα από τθν παγκόςμια κοινότθτα.

− Να εξθγοφν τθ λειτουργία τθσ κοινωνικοποίθςθσ και τθσ πολιτικοποίθςθσ.
− Να κατανοιςουν τον ρόλο των ΜΜΕ και των ευρζων κοινωνικϊν δικτφων επικοινωνίασ
και αλλθλεπίδραςθσ.
− Να αναγνωρίηουν τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων από το ατομικό μζχρι και το
νομοκετικό επίπεδο.
− Να κατανοιςουν τθ ςχζςθ πολιτεφματοσ - κράτουσ - πολιτικισ κοινότθτασ.
− Να χαρακτθρίηουν τθν οργάνωςθ τθσ πολιτείασ.
− Να κατανοιςουν τθ λογικι τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ και τθσ εταιρικισ κοινωνικισ
ευκφνθσ.
− Να προςεγγίηουν τθ μετανάςτευςθ ωσ ςφνκετο οικονομικό, δθμογραφικό, πολιτιςμικό
και πολιτικό φαινόμενο.
− Να αναλφουν κοινωνικά προβλιματα (κοινωνικόσ αποκλειςμόσ, φτϊχεια, βία κ.ά.), τα
οποία εμποδίηουν τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ςυλλογικοφσ πόρουσ και διαδικαςίεσ, και
να αναηθτοφν τρόπουσ αντιμετϊπιςισ τουσ.
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Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Οι Θεματικζσ Eνότθτεσ του μακιματοσ Κοινωνικι και Πολιτικι Αγωγι τθσ Αϋ τάξθσ Λυκείου
αναπτφςςονται ςτα εξισ Θεματικά Πεδία:
− Ο ελεφκεροσ, υπεφκυνοσ και ενεργόσ πολίτθσ
− Η λιψθ αποφάςεων
− Η ζνταξθ του ατόμου ςτθν κοινωνία και τθν πολιτεία
− Η κοινωνία των πολιτϊν
− Πολίτευμα – Κράτοσ – Νοοτροπίεσ – Κοινωνία
− Οργάνωςθ τθσ πολιτείασ και ζννομθ τάξθ
− Η αειφορία ωσ μοντζλο οικονομικισ ανάπτυξθσ και κοινωνικισ οργάνωςθσ
− Μετανάςτευςθ και προςφυγικό ηιτθμα
− Κοινωνικά προβλιματα

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
Σο μάκθμα Κοινωνικι και Πολιτικι Αγωγι Αϋ Λυκείου, λόγω του περιεχομζνου του,
χρειάηεται μια ςυνολικι και ςυνκετικι κεϊρθςθ. Είναι μάκθμα που προςφζρεται για
ουςιαςτικό διάλογο, αλλά και για διερευνθτικι και βιωματικι μάκθςθ.
Ο/Η εκπαιδευτικόσ είναι ςυνεργάτθσ και διευκολυντισ τθσ ομάδασ/τάξθσ.
Ενκαρρφνει και βοθκά τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να κατανοοφν, να ερευνοφν, να
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, ςυνδζοντασ τθ ςχολικι γνϊςθ με τθν εκτόσ
ςχολείου πραγματικότθτα και εφαρμόηοντασ, όπου κρίνεται απαραίτθτο, διαφοροποιθμζνθ
διδαςκαλία.
Σα κζματα πρζπει να προςεγγίηονται με ςυμμετοχικζσ και βιωματικζσ μεκόδουσ, που
δίνουν τθ δυνατότθτα προϊκθςθσ τθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ και καλλιεργοφν
ικανότθτεσ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ, όπωσ αυτζσ που αναφζρονται ςτουσ ςτόχουσ και ςτισ
δραςτθριότθτεσ του Π.
Ειδικότερα, οι μζκοδοι και οι τεχνικζσ διδαςκαλίασ που μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν ςτο μάκθμα Κοινωνικι και Πολιτικι Αγωγι τθσ Αϋ τάξθσ Λυκείου
αναπτφςςονται ςτον Οδθγό Εκπαιδευτικοφ.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Η αξιολόγθςθ του/τθσ μακθτι/-τριασ γίνεται με τουσ τρόπουσ που ορίηει θ
εκπαιδευτικι νομοκεςία και αξιοποιεί όλα τα είδθ ερωτιςεων.
• Αντικειμενικοφ τφπου
 ωςτοφ-Λάκουσ
 Πολλαπλισ επιλογισ
 Αντιςτοίχιςθσ
 υμπλιρωςθσ κενοφ/-ϊν
 υμπλιρωςθσ εννοιολογικοφ χάρτθ
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 Ερωτιςεισ (ςφντομθσ ι εκτενζςτερθσ) ανάπτυξθσ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και
ερωτιςεισ κρίςεωσ με αιτιολόγθςθ.
Είναι χριςιμο, όμωσ, ςτο μζτρο που το επιτρζπει το περιεχόμενο τθσ φλθσ, να
αξιοποιθκοφν και ερωτιςεισ που να καλοφν τον/τθ μακθτι/-τρια να κάνει ςφγκριςθ μεταξφ
φαινομζνων, καταςτάςεων, διαδικαςιϊν, λειτουργιϊν, επιςτθμονικϊν ι ερευνθτικϊν
ευρθμάτων και κζςεων-απόψεων-γνωμϊν. Διότι θ ςυγκριτικι αντίλθψθ και θ ςυγκριτικι
αξιολόγθςθ-αποτίμθςθ είναι ίςωσ οι ικανότερεσ, αν όχι, τελικά, οι μόνεσ ικανζσ, να
καλλιεργιςουν τθν κριτικι ςκζψθ και εν γζνει τισ νοθτικζσ λειτουργίεσ.
Επίςθσ, είναι δυνατόν να αξιοποιθκοφν και κάποιεσ ςυνδυαςτικζσ ερωτιςεισ –
δθλαδι ερωτιςεισ που απαντϊνται μόνο με ςυςχζτιςθ γνϊςεων και πλθροφοριϊν
αντλοφμενων από δφο (ι περιςςότερα) (υπο)κεφάλαια που δεν είναι διαταγμζνα ςτθ
διδαςκόμενθ φλθ με ςυνεχι τρόπο μεταξφ τουσ (οπότε το ζνα δεν αποτελεί με κανζναν
τρόπο «ςυνζχεια» του άλλου).
Είναι, επιπλζον, ςκόπιμο θ αξιολόγθςθ του/τθσ μακθτι/-τριασ να βαςίηεται τόςο
ςτθν επίδοςι του/τθσ, όςο και ςτθ ςυμμετοχι και ςυμβολι του/τθσ (με ερωτιςεισ ι
απαντιςεισ) ςτθ διεξαγωγι του μακιματοσ, αλλά και ςτα ομαδικά πρότηεκτ, τισ
δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται μζςα ςτθν τάξθ και τισ ςυλλογικζσ δράςεισ που
λαμβάνουν χϊρα εκτόσ τθσ ςχολικισ τάξθσ, υπό τον όρο να μθν είναι (οι τελευταίεσ)
προαιρετικζσ ι/και εκελοντικζσ. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ αξιολογείται και ο βακμόσ και ο
τρόποσ ςυμμετοχισ του/τθσ ςτισ ομαδικζσ «εργαςίεσ» ςτισ οποίεσ μετείχε – π.χ. αν και κατά
πόςο μετείχε με γόνιμο τρόπο, αν ςυνζβαλε ςτθν παραγωγι-δθμιουργία τθσ εργαςίασ κτλ.
Σζλοσ, προτείνεται και θ εμπλοκι των μακθτϊν/-τριϊν ςε διαδικαςίεσ ατομικισ και
ςυλλογικισ αξιολόγθςθσ των μακθςιακϊν τουσ αποτελεςμάτων, οι οποίεσ αξιοποιοφν τισ
εξισ τεχνικζσ ςφγχρονθσ αξιολόγθςθσ: αυτοαξιολόγθςθ, χριςθ φφλλων περιγραφικισ
αξιολόγθςθσ, ρουμπρίκεσ, ετεροαξιολόγθςθ από ςυμμακθτζσ/-τριεσ, ι και φάκελοσ
μακθτι/-τριασ.
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Β΄ Μζροσ
Αναλυτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδών
Θεματικά
Πεδία

1. Ο
ΕΛΕΤΘΕΡΟ,
ΤΠΕΤΘΤΝΟ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ
ΠΟΛΙΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – Α΄ ΛΤΚΕΙΟΤ
Θεματικζσ
Προςδοκώμενα
Ενδεικτικζσ
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Δραςτηριότητεσ
Αποτελζςματα

1.1 H ιδιότθτα του
πολίτθ ςτθν ιςτορικι
τθσ εξζλιξθ.
1.2 Σα είδθ
δικαιωμάτων και
υποχρεϊςεων του
πολίτθ.
1.3 Σρόποι – Σφποι
πολιτικισ ςυμμετοχισ
και το φαινόμενο τθσ
πολιτικισ απάκειασ.
1.4 Κοινωνικι
ευαιςκθςία –
Εκελοντιςμόσ.
1.5 Η αςφάλεια του
πολίτθ (Πολιτικι Άμυνα
και Πολιτικι Προςταςία
– Κυκλοφοριακι
αγωγι).

Οι μαθητζσ/-τριεσ να
είναι ςε θζςη:
 Να αναγνωρίηουν
ότι θ ιδιότθτα του
πολίτθ
ςτοιχειοκετείται από
ζνα ςφνολο
υποχρεϊςεων,
δικαιωμάτων και
κακθκόντων και να
επιςθμαίνουν τθ
διαφορά μεταξφ
«υποχρζωςθσ» και
«κακικοντοσ».
 Να διακρίνουν τα
είδθ των
δικαιωμάτων του
πολίτθ.
 Να διακρίνουν τουσ
πολλοφσ και
διαφορετικοφσ
τρόπουσ ςυμμετοχισ
ςτθ δθμόςια ςφαίρα.
 Να ςζβονται τα
δικαιϊματα των
παιδιϊν και των
ατόμων με αναπθρία.
 Να καλλιεργιςουν
τθ διάκεςθ για
εκελοντικι δράςθ.
 Να ςυγκρίνουν τα
πλεονεκτιματα και τα
μειονεκτιματα του
ψθφιακοφ κόςμου,
ςυνειδθτοποιϊντασ
τισ ευκαιρίεσ, τουσ
περιοριςμοφσ και
τουσ κινδφνουσ που
εγκυμονεί για το
άτομο.
 Να
ςυνειδθτοποιιςουν
τον ρόλο των φορζων
τθσ Πολιτικισ Άμυνασ
και Πολιτικισ
Προςταςίασ.
 Να
ςυνειδθτοποιιςουν
τθν ανάγκθ να

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

Οι μαθητζσ/-τριεσ μποροφν:
 Nα διαβάςουν προςεκτικά,
χωριςμζνοι/-εσ ςε ομάδεσ
των δφο, τθ Διακιρυξθ των
Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου
και του Πολίτθ
που ψθφίςτθκε το 1789, να
εντοπίςουν ςτα άρκρα τθσ
τθν κατοχφρωςθ
ςυγκεκριμζνων δικαιωμάτων
των πολιτϊν, και να
προςδιορίςουν το είδοσ
αυτϊν (ατομικά, κοινωνικά,
πολιτικά).
 Να προςκαλζςουν ειδικό
ςε κζματα κυκλοφοριακισ
αγωγισ, ςειςμοφ, πυρκαγιάσ,
πλθμμυρϊν, πανδθμίασ κ.ά.,
ι ςε κζματα καταπάτθςθσ
των δικαιωμάτων του παιδιοφ
(π.χ. εκπρόςωπο του
υνθγόρου του Παιδιοφ).
 Να οργανϊςουν μια
εκελοντικι δράςθ, πικανόν
ςε ςυνεργαςία με μζλθ του
15μελοφσ, του 5μελοφσ
προεδρείου του τμιματοσ ι
του υλλόγου Γονζων και
Κθδεμόνων.
 Να επιςκεφκοφν
ιςτοςελίδεσ και να ςυλλζξουν
ςτοιχεία για τουσ φορείσ
Πολιτικισ Άμυνασ και
Προςταςίασ ςτον χϊρο του
ςχολείου, του ςπιτιοφ κ.α.
 Να επιςκεφκοφν
ιςτοςελίδεσ που αφοροφν τον
εκελοντιςμό, με ςκοπό να
αποκτιςουν μια εικόνα για
τουσ τρόπουσ εκδιλωςθσ των
εκελοντικϊν δράςεων.
 Να αναηθτιςουν από τον
θλεκτρονικό ι τον ζντυπο
Σφπο ειδιςεισ ι/και άρκρα
που αφοροφν –είτε το
δθλϊνουν είτε όχι–
παραβίαςθ, απειλι,
προάςπιςθ ι κεςμικι
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ΠΟΤΓΩΝ

9|

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Α’ Λυκείου

1. Ο
ΕΛΕΤΘΕΡΟ,
ΤΠΕΤΘΤΝΟ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ
ΠΟΛΙΣΗ

2. Η ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΕΩΝ

εφαρμόηουν βαςικά
ςτοιχεία Πολιτικισ
Άμυνασ και Πολιτικισ
Προςταςίασ.
 Να αναγνωρίςουν
τθν αναγκαιότθτα
εφαρμογισ του
Κϊδικα Οδικισ
Κυκλοφορίασ.

2.1 Ατομικι και
ςυλλογικι απόφαςθ –
Ατομικό και δθμόςιο
ςυμφζρον.
2.2 Αρχζσ λιψθσ
αποφάςεων.
2.2.1 Απόφαςθ με βάςθ
τθν πεποίκθςθ ι τθν
υπευκυνότθτα, το
ςυμφζρον ι το
ενδιαφζρον.
2.2.2 Απόφαςθ με
κριτιριο τθ ςχζςθ
κόςτουσ – οφζλουσ.
2.3 Διαδικαςία και
κριτιρια λιψθσ
αποφάςεων.
2.4 Λιψθ αποφάςεων
ςτθν άςκθςθ τθσ
δθμόςιασ πολιτικισ και
ςτο πλαίςιο τθσ
δθμοκρατικισ
διακυβζρνθςθσ.

 Να διακρίνουν τα
κίνθτρα των ατομικϊν
και ςυλλογικϊν
αποφάςεων.
 Να αναγνωρίηουν
το νόθμα και τον ρόλο
τθσ διαμεςολάβθςθσ
και τθσ διαιτθςίασ ςτθ
διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων, αλλά και
τον ρόλο τθσ
διαβοφλευςθσ και τθσ
ςυναίνεςθσ ςτισ
ςφγχρονεσ
πλουραλιςτικζσ
κοινωνίεσ.
 Να διατυπϊνουν τα
κριτιρια για τθ λιψθ
των βζλτιςτων
δυνατϊν αποφάςεων.
 Να εξαςκοφνται ςε
διάφορουσ τρόπουσ
λιψθσ αποφάςεων.
 Να εκτιμοφν τισ
επιπτϊςεισ των
αποφάςεϊν τουσ για
τον εαυτό τουσ και το
ςφνολο.
 Να

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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κατοχφρωςθ κάποιων
ςυγκεκριμζνων δικαιωμάτων
των πολιτϊν (όχι μόνο τθσ
Ελλάδασ αλλά και άλλων
χωρϊν) και να χαρακτθρίςουν
το ςυγκεκριμζνο είδοσ
δικαιωμάτων τα οποία αφορά
θ εν λόγω καταγραφι ςτον
Σφπο.
 Να ςυμμετάςχουν ςε μια
θμιδομθμζνθ ςυηιτθςθ
ςχετικά με το πϊσ κα
οριηόταν θ ζννοια «κοινωνικι
θκικι» ςε αντιδιαςτολι με
τθν ζννοια «(ατομικι ι
κρθςκευτικι) θκικι» και με
το αν θ κοινωνικι θκικι
εκδθλϊνεται πάντα με ό,τι
αποκαλοφμε κοινωνικι
αλλθλεγγφθ αλλά και με το
φαινόμενο του εκελοντιςμοφ.
 Να ςυμμετάςχουν ςε μια
θμιδομθμζνθ ςυηιτθςθ
ςχετικά με το τι πρζπει να
κάνει θ πολιτεία ϊςτε να
καλλιεργιςει τθν κοινωνικι
ευαιςκθςία και τθν κοινωνικι
αλλθλεγγφθ ςτουσ νζουσ.
 Να εφαρμόςουν τα
κριτιρια και τθ διαδικαςία
λιψθσ απόφαςθσ ςε κζματα
που αφοροφν τθν προςωπικι
ι τθ ςχολικι ηωι (π.χ.
μθνιαίοσ ατομικόσ
προχπολογιςμόσ, εκδρομι
ςχολείου κ.ά.).
 Να εμπλακοφν
ομαδοςυνεργατικά ςτθ
διαδικαςία λιψθσ
αποφάςεων ωσ προσ δθμόςια
ηθτιματα, με βάςθ μελζτεσ
περίπτωςθσ και ςενάρια
κεμάτων δθμόςιασ πολιτικισ.
 Να διοργανϊςουν «αγϊνεσ
επιχειρθματολογίασ» με βάςθ
θκικά διλιμματα και
αμφιλεγόμενα κζματα.
 Να διαβάςουν ςτον Σφπο
άρκρα που αφοροφν είτε
διεκνείσ διαφορζσ είτε τθν
παρζμβαςθ διεκνϊν φορζων
και δικαςτθρίων,
προκειμζνου να αμβλυνκοφν
ι να αρκοφν διακρατικζσ
διενζξεισ και να
προβλθματιςτοφν για τθ
δυνατότθτα των διεκνϊν
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2. Η ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΕΩΝ

2.5 Οι προχποκζςεισ
για τθν ειρθνικι
επίλυςθ διαφορϊν.

ςυνειδθτοποιιςουν
τισ ευκφνεσ των
αποφάςεων και των
πράξεϊν τουσ και να
μθν τισ μετακζτουν ςε
άλλουσ ανκρϊπουσ.

οργανιςμϊν και του διεκνοφσ
δικαίου να λφςουν τισ
διαφορζσ και να αποτρζψουν
τισ ςυγκροφςεισ.

3. Η ΕΝΣΑΞΗ
ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ
ΣΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΕΙΑ

3.1 Κοινωνικοποίθςθ
και πολιτικι
κοινωνικοποίθςθ.

 Να
ςυνειδθτοποιιςουν
ότι θ διαδικαςία
κοινωνικοποίθςθσ και
πολιτικισ
κοινωνικοποίθςθσ
είναι ςυνεχισ και
πολυποίκιλθ.
 Να διακρίνουν τισ
επιδράςεισ των
φορζων
κοινωνικοποίθςθσ
ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
ταυτότθτάσ τουσ.
 Να ςυμμετζχουν
ςτα κοινά,
καλλιεργϊντασ
δθμοκρατικι
ςυνείδθςθ και
νοοτροπία.
 Να
ςυνειδθτοποιιςουν
ότι θ ςυμμετοχι ςτισ
μακθτικζσ κοινότθτεσ
αποτελεί άςκθςθ ςτθ
δθμοκρατία και να
ςυμμετζχουν ςε
αυτζσ.
 Να
ςυνειδθτοποιιςουν
τισ κετικζσ και τισ
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ
του κοινωνικοφ
ελζγχου.

 Να αναηθτιςουν και να
καταγράψουν ομαδικά ι
ατομικά παιχνίδια, ϊςτε να
κατανοιςουν τον
διαφορετικό τρόπο
κοινωνικοποίθςθσ.
 Να πάρουν μζροσ ςε
παιχνίδια ρόλων για τθν
κατανόθςθ των ςτερεοτφπων
και τθσ ζμφυλθσ διάςταςθσ
τθσ κοινωνικοποίθςθσ.
 Να πάρουν μζροσ ςε
δράςεισ για το Ολοκαφτωμα,
τθ γενοκτονία των Ποντίων
και τθ γενοκτονία των Ρομά.
 Να διαβάςουν
αποςπάςματα λογοτεχνικϊν
ι κεατρικϊν ζργων
κοινωνικισ θκογραφίασ, ι
παρακολουκϊντασ
αποςπάςματα από κάποια ι
κάποιεσ ταινίεσ, να
αναηθτιςουν τισ διαφορζσ
ςτθν κοινωνικοποίθςθ από
φφλο ςε φφλο, από εποχι ςε
εποχι, από χϊρα ςε χϊρα και
από κοινωνικοπολιτικό
ςφςτθμα/κακεςτϊσ ςε
κοινωνικοπολιτικό
ςφςτθμα/κακεςτϊσ.
 Να ςυηθτιςουν ςτθν τάξθ,
με τθν παρότρυνςθ, τθν
κακοδιγθςθ και τον
ςυντονιςμό του/τθσ
διδάςκοντα/-ουςασ,
πραγματικζσ ι υποκετικζσ
περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ο
ακραίοσ και ο ζντονα
επικριτικόσ, για το αποκλίνον
άτομο, κοινωνικόσ ζλεγχοσ
μπορεί να οδθγιςει ςε
φαινόμενα απόλυτου
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ι ςε
τζτοιου είδουσ αντίδραςθ του
ατόμου αυτοφ, που κα
προκαλζςει αρνθτικζσ
ςυνζπειεσ ςτθν εφρυκμθ
λειτουργία τθσ κοινότθτασ ι
ςτθν προςωπικι του ηωι.
 Να ςυηθτιςουν για τουσ

3.2 Φορείσ και δίκτυα
κοινωνικοποίθςθσ και
πολιτικοποίθςθσ.
3.3 Κοινωνικόσ και
πολιτικόσ ζλεγχοσ: Από
τισ διακρίςεισ ςτον
αποκλειςμό.

4. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

4.1 Η κοινωνία των

 Να αναγνωρίηουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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πολιτϊν και οι μορφζσ
τθσ.
4.2 Κοινωνικά κινιματα
– Μθ Κυβερνθτικζσ
Οργανϊςεισ.
4.3 Ομάδεσ
ςυμφερόντων, ομάδεσ
άςκθςθσ επιρροισ και
ομάδεσ ενδιαφζροντοσ.
4.4 Μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ – Οι
ψθφιακζσ κοινότθτεσ.
4.5 Η κοινι γνϊμθ και
οι διαμορφωτζσ τθσ.
4.6 Μζςα μαηικισ
επικοινωνίασ και
ενθμζρωςθσ.

τισ πτυχζσ τθσ
κοινωνίασ των
πολιτϊν.
 Να περιγράφουν
τουσ τρόπουσ
οργάνωςθσ και τισ
δράςεισ τθσ
κοινωνίασ των
πολιτϊν.
 Να
ςυνειδθτοποιιςουν
τον ρόλο των ΜΜΕ
ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
κοινισ γνϊμθσ και τθσ
πολιτικισ ατηζντασ.
 Να αναγνωρίηουν
τθν επενζργεια των
μθνυμάτων των
μζςων κοινωνικισ
δικτφωςθσ ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ
κοινωνικισ και
πολιτικισ ηωισ.
 Να
ςυνειδθτοποιιςουν
τθ διαρκι επίδραςθ
που αςκεί θ κοινωνία
ςτο κράτοσ, τισ
κρατικζσ πολιτικζσ και
το ςφςτθμα
διακυβζρνθςθσ, μζςω
των διαφόρων
μορφϊν οργάνωςθσ
τθσ κοινωνίασ των
πολιτϊν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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κινδφνουσ που εγκυμονεί θ
ςυμμετοχι τουσ ςε κάποιεσ
ψθφιακζσ κοινότθτεσ.
 Να πάρουν μζροσ ςε
ςυηιτθςθ που κα ςυντονίςει
ο/θ διδάςκων/-ουςα με κζμα
«Ποιοσ διαμορφϊνει τελικά
ςτθ ςθμερινι δθμοκρατία τθν
πολιτικι ατηζντα, τα ΜΜΕ, οι
πολιτικοί γενικά ι κυρίωσ οι
κυβερνϊντεσ πολιτικοί;».
 Να αναλφςουν προφορικά
μζςα ςτθν τάξθ τι εννοοφμε
όταν λζμε ότι τα ΜΜΕ
«ελζγχουν» τθν πολιτικι
εξουςία, και, κατόπιν, να
ςυμμετάςχουν ςε ζναν
δομθμζνο διάλογο που
ςυντονίηει ο/θ διδάςκων/ουςα και ζχει κζμα «τισ
μζρεσ μασ είναι τα ΜΜΕ μιασ
χϊρασ που ελζγχουν ζωσ ζναν
βακμό τθν εκάςτοτε
κυβζρνθςι τθσ, ι μιπωσ
ιςχφει το αντίςτροφο;».
 Να πάρουν μζροσ,
χωριςμζνοι ςε δφο ομάδεσ,
ςε μια ςυηιτθςθ με κζμα «Σα
ΜΜΕ αναδεικνφουν, ωσ επί
το πλείςτον, τθν αλθκινιυπαρκτι κοινωνικοπολιτικι
πραγματικότθτα ι μιπωσ
παρουςιάηουν μια ψευδι και
παραποιθμζνθ εικόνα για τθν
πραγματικότθτα;», ςτο
πλαίςιο του οποίου θ μια
ομάδα κα επιχειρθματολογεί
υπζρ τθσ κζςθσ ότι τα ΜΜΕ
προβάλλουν κυρίωσ τθν
πραγματικότθτα ωσ ζχει, και
θ άλλθ ότι κάνουν κυρίωσ το
αντίκετο.
 Να πάρουν μζροσ ςε μια
ςυηιτθςθ που κα ςυντονίςει
ο/θ διδάςκων/-ουςα ςτο
πλαίςιο τθσ οποίασ κα
αναφζρουν τουσ τρόπουσ, τισ
μορφζσ και τα είδθ πολιτικισ
ςυμμετοχισ που προςφζρει
το διαδίκτυο και οι
εφαρμογζσ του και, κατόπιν,
να ςυγκρίνουν τισ
δυνατότθτεσ και τισ
ευκαιρίεσ πολιτικισ
ςυμμετοχισ που προςφζρει
ςτουσ/ςτισ νζουσ/-εσ θ εποχι
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4. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ

5. ΠΟΛΙΣΕΤΜΑ
– ΚΡΑΣΟ –
ΝΟΟΣΡΟΠΙΕ –
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

5.1 Πολιτεφματα και
πολιτικζσ νοοτροπίεσ.
5.1.1 Είδθ
πολιτευμάτων.
5.1.2 Νοοτροπίεσ εντόσ
τθσ πολιτικισ
κοινότθτασ – Η
πλουραλιςτικι
κοινωνία.
5.2 χζςεισ κράτουσ –
κοινωνίασ ςτθ
δθμοκρατία.
5.2.1 Σο δθμοκρατικό
πολίτευμα ωσ
διαμορφωτισ τθσ
πολιτικισ κοινότθτασ
και τθσ πολιτικισ
νοοτροπίασ.
5.2.2 Αλλθλεπίδραςθ
κράτουσ και κοινωνίασ
ςτο πλαίςιο του
δθμοκρατικοφ
πολιτεφματοσ.
5.3 Εκλογικά
ςυςτιματα και
ςχθματιςμόσ
κυβζρνθςθσ.
5.3.1 Σα είδθ των

 Να αναγνωρίηουν
και να
ςυνειδθτοποιιςουν
τον ρόλο του
πολιτεφματοσ ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ
πολιτικισ νοοτροπίασ
των ατόμων.
 Να αναγνωρίηουν
τθν αλλθλεπίδραςθ
μεταξφ πολιτικισ
νοοτροπίασ και
διακυβζρνθςθσ.
 Να διακρίνουν τισ
διαφορετικζσ μορφζσ
τθσ δθμοκρατίασ και
να
ςυνειδθτοποιιςουν
τθν ιςτορικότθτα του
δθμοκρατικοφ
πολιτεφματοσ.
 Να αναγνωρίηουν
τα βαςικά
χαρακτθριςτικά των
εκλογικϊν
ςυςτθμάτων.
 Να διακρίνουν τισ
διαφορζσ μεταξφ των
τριϊν βαςικϊν ειδϊν
εκλογικϊν
ςυςτθμάτων.
 Να περιγράφουν τθ
ςυνταγματικά
προβλεπόμενθ
διαδικαςία

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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μασ χάρθ ςτο διαδίκτυο και
τα μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ, ςε ςχζςθ με
εκείνεσ που τουσ παρζχονταν
από τθν κοινωνία και τουσ
κεςμοφσ τθσ ςτα χρόνια που
δεν υπιρχε το διαδίκτυο.
 Να πάρουν μζροσ ςε μια
ςυηιτθςθ που κα διερευνά το
αν και κατά πόςο τα μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ και το
διαδίκτυο προωκοφν τθν
εκδιλωςθ ποικίλων
κοινωνικϊν κινθμάτων και
δράςεων ακτιβιςμοφ ι
δίνοντασ τθν ευκαιρία ςτα
άτομα να εκφραςτοφν μζςω
αυτϊν, από τον ιδιωτικό τουσ
χϊρο, τα παρωκοφν ςτο να
μθ μετζχουν ςε κινθματικζσ
πρωτοβουλίεσ ςτον φυςικό
δθμόςιο χϊρο.
 Να καταςκευάςουν γραμμι
του χρόνου με τθ χριςθ
εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ για
αποτφπωςθ των μορφϊν
πολιτευμάτων.
 Να αναηθτιςουν και να
ςυηθτιςουν τισ επιπτϊςεισ
τθσ χριςθσ διαφόρων
εκλογικϊν ςυςτθμάτων μζςα
από παραδείγματα τθσ
πρόςφατθσ πολιτικισ
ευρωπαϊκισ ιςτορίασ.
 Να μελετιςουν
χαρακτθριςτικά
αποςπάςματα από κάποιο
κεατρικό ζργο (όπωσ το
«Δάφνεσ και πικροδάφνεσ»
του Δθμιτρθ Κεχαΐδθ) που
αφορά τθν πολιτικι πατρωνία
ςτθν ελλθνικι επαρχία των
προθγοφμενων δεκαετιϊν
(βλ. τοπικοφσ κομματάρχεσ
και πελατειακζσ ςχζςεισ),
ϊςτε να αντιλθφκοφν τον
τρόπο λειτουργίασ του
πελατειακοφ ςυςτιματοσ.
 Να μελετιςουν
αποςπάςματα από κείμενα
γνωςτϊν Ελλινων
κοινωνιολόγων, πολιτικϊν
επιςτθμόνων και ιςτορικϊν
τα οποία αναλφουν με
προςιτό τρόπο τα αίτια και
τισ ςυνζπειεσ τθσ εμφάνιςθσ
του πελατειακοφ ςυςτιματοσ
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εκλογικϊν ςυςτθμάτων.
5.3.2 Ο ςχθματιςμόσ
τθσ κυβζρνθςθσ.
5.4 Βαςικά
χαρακτθριςτικά
κοινωνιϊν όπωσ θ
ελλθνικι (πελατειακό
ςφςτθμα,
οικογενειοκρατία,
άναρχοσ ατομικιςμόσ,
κυριαρχία τθσ μικρισ
ιδιοκτθςίασ και των
οικογενειακϊν
επιχειριςεων,
οικονομικι και πολιτικι
εξάρτθςθ).

6. ΟΡΓΑΝΩΗ
ΣΗ ΠΟΛΙΣΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΗ
ΣΑΞΗ

6.1 Η διάκριςθ των
εξουςιϊν και το κράτοσ
δικαίου.
6.1.1 Ο κεςμόσ του
Προζδρου τθσ
δθμοκρατίασ.
6.1.2 Η εκτελεςτικι
εξουςία και οι
κυριότεροι κεςμοί τθσ:
Κυβζρνθςθ – Δθμόςια
διοίκθςθ – Φορείσ
κεντρικισ κυβζρνθςθσ
και ΝΠΔΔ.
6.1.3 Η νομοκετικι
εξουςία και ο
κυριότεροσ κεςμόσ τθσ:
Η Βουλι και θ
νομοκετικι τθσ
λειτουργία.
6.1.4 Δικαςτικι
εξουςία.
6.1.4.1 Η ζννομθ τάξθ
και θ ιεράρχθςθ των
κανόνων δικαίου.
6.1.4.2 Σο
ςωφρονιςτικό

ςχθματιςμοφ
κυβζρνθςθσ.
 Να περιγράφουν τα
βαςικά
χαρακτθριςτικά τθσ
ελλθνικισ κοινωνίασ,
που προκαλοφν και
εντείνουν τθν
οικονομικι εξάρτθςθ,
τθν κυριαρχία των
πολφ μικρϊν,
οικογενειακϊν,
επιχειριςεων, και του
ςυςτιματοσ πολιτικισ
πατρωνίασ και
ςυντεχνιαςμοφ.

 Να αναγνωρίηουν
τθν κρίςιμθ ςθμαςία
τθσ διάκριςθσ των
εξουςιϊν ωσ
ςυςτιματοσ
ιςορροπίασ και
ελζγχου.
 Να αναγνωρίηουν
τον κεςμικό ρόλο
του/τθσ Προζδρου
τθσ δθμοκρατίασ.
 Να αναφζρουν τα
κεςμικά όργανα και
τισ υπθρεςίεσ που
ςυναποτελοφν τθ
δθμόςια διοίκθςθ.
 Να
ςυνειδθτοποιιςουν
ότι θ δθμόςια
διοίκθςθ υλοποιεί και
εφαρμόηει τισ
αποφάςεισ τθσ
εκτελεςτικισ
εξουςίασ και
υπάγεται ςε αυτι.
 Να διαπιςτϊςουν
ότι θ δθμοκρατικι
διακυβζρνθςθ
οφείλει να αςκείται –
και θ δθμόςια
διοίκθςθ οφείλει να
λειτουργεί– με βάςθ
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και του ςυντεχνιαςμοφ από
τθ ςυγκρότθςθ του ελλθνικοφ
κράτουσ και μετά.
 Να διαβάςουν
αποςπάςματα από κείμενα
γνωςτϊν Ελλινων κοινωνικϊν
επιςτθμόνων ι εφθμερίδων
που να αποδεικνφουν με
αρικμθτικά και οικονομικά
ςτοιχεία τθν οικονομικι
εξάρτθςθ τθσ Ελλάδασ από
οικονομικά και πολιτικά
κζντρα εξουςίασ του
εξωτερικοφ, από τθν αρχι του
20οφ αι. ζωσ ςιμερα.
 Να ςυμμετάςχουν ςε μια
ςυηιτθςθ που κα οργανϊςει
ο/θ διδάςκων/-ουςα,
προκειμζνου να
διερευνθκοφν πϊσ κοινωνικζσ
πακολογίεσ οδθγοφν ςτθν
οικονομικι καχεξία και τον
ζλεγχο από οικονομικά και
πολιτικά κζντρα του
εξωτερικοφ.
 Να επιςκεφκοφν τθ Βουλι
ι κάποια τοπικά δικαςτιρια.
 Χωριςμζνοι/-εσ ςε ομάδεσ
να εντοπίςουν ςτον Σφπο
αναφορζσ ςε ποινικά
αδικιματα και, ςτθ ςυνζχεια,
να αναηθτιςουν άρκρα του
ποινικοφ κϊδικα που
αφοροφν τθν τζλεςι τουσ.
 Να διαβάςουν
χωριςμζνοι/-εσ ςε διμελείσ ι
τριμελείσ ομάδεσ τα άρκρα
των ελλθνικϊν υνταγμάτων
του 20οφ αι. που
κατοχυρϊνουν τα ατομικά και
τα πολιτικά δικαιϊματα και,
ςτθ ςυνζχεια, να
διαπιςτϊςουν τισ ςχετικζσ
διαφοροποιιςεισ από
φνταγμα ςε φνταγμα και
τθν «εξελικτικι πορεία» τθσ
ςυνταγματικισ κατοχφρωςισ
τουσ από τθν αυγι ζωσ το
τζλοσ αυτοφ του αιϊνα.
 Να προςδιορίςουν
μελετϊντασ ςτα ελλθνικά
υντάγματα που κεςπίςτθκαν
από το 1950 ζωσ ςιμερα τα
άρκρα που αφοροφν τα
κοινωνικά δικαιϊματα, κακϊσ
και πότε αρχίηουν να
κατοχυρϊνονται αυτά τα
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ςφςτθμα.
6.1.4.3 Σα είδθ των
ποινικϊν αδικθμάτων
και τα είδθ των
ποινικϊν δικαςτθρίων.
6.1.4.4 Οι τρόποι
καταγγελίασ μιασ
αξιόποινθσ πράξθσ και
παρζμβαςθσ των
αρχϊν. Οι τρόποι
αμφιςβιτθςθσ μιασ
δικαςτικισ απόφαςθσ.
6.2 Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
6.2.1 Σο δίκαιο τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
6.2.2 Θεςμοί και
πολιτικζσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

τθν αρχι τθσ
διαφάνειασ και τθσ
λογοδοςίασ.
 Να αναγνωρίηουν
ότι το φνταγμα
αποτελεί τον
υπζρτατο νόμο κάκε
πολιτείασ και να
εξθγοφν το μζγεκοσ
τθσ ιςχφοσ κάκε
κεςπιςμζνου κανόνα
δικαίου με βάςθ τθ
κζςθ του ςτο
ςφςτθμα ιεράρχθςθσ
του γραπτοφ δικαίου.
 Να διερωτθκοφν
για τθ ςχζςθ μεταξφ
θκικισ και
κεςπιςμζνου δικαίου.
 Να
ςυνειδθτοποιιςουν
τθ ςχεςιοδυναμικι
μεταξφ των
κυρίαρχων ςε μια
κοινωνία αντιλιψεων
και τθσ ζννομθσ τάξθσ
που τθ διζπει.
 Να αναγνωρίηουν
τθν ιςτορικότθτα του
περιεχομζνου των
νόμων που
κεςπίηονται ςε μια
κοινωνία και τθν
ανάγκθ μεταβολισ
τουσ όταν αλλάηουν
τα κοινωνικά
δεδομζνα.
 Να εξθγοφν τθν
κοινωνικι
ςκοπιμότθτα τθσ
επιβολισ των ποινϊν.
 Να διακρίνουν το
περιεχόμενο των
όρων μινυςθ, αγωγι,
αυτόφωρθ
διαδικαςία,
αυτεπάγγελτθ δίωξθ
και ζφεςθ, και να
τουσ αναγνωρίηουν
ωσ «μζςα»
προςφυγισ του
πολίτθ ςτισ αρμόδιεσ
αρχζσ.
 Να περιγράφουν τισ
λειτουργίεσ των
κεςμϊν και τθσ
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δικαιϊματα ςτο φνταγμα.
 Να αξιοποιιςουν τουσ
ιςτότοπουσ των ευρωπαϊκϊν
κεςμϊν για τθν εκπόνθςθ
εργαςιϊν που αφοροφν τθν
ευρωπαϊκι διάςταςθ
κάποιων ςθμαντικϊν
ηθτθμάτων των τελευταίων
ετϊν ι/και τον τρόπο με τον
οποίο τοποκετείται και
επιχειρεί να τα ρυκμίςει θ ΕΕ
(π.χ. ζννομθ τάξθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ
κεςμικι εξζλιξθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μετά τθ
υνκικθ τθσ Λιςαβόνασ,
ευρωπαϊκι ικαγζνεια).
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7. Η ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Ω ΜΟΝΣΕΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΗ
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7.1 Φυςικό περιβάλλον
και άνκρωποσ.
7.1.1 Οικονομία και
ιεράρχθςθ των
αναγκϊν ςφμφωνα με
τον Maslow – Τλικζσ και
μεταχλικζσ αξίεσ.
7.2 Ανανεϊςιμεσ πθγζσ
ενζργειασ – Πράςινθ
ανάπτυξθ – Διαχείριςθ
αποβλιτων.
7.3 Καινοτομία και
κοινωνικι ευκφνθ των
επιχειριςεων.
7.4 Εκπαίδευςθ για τθν
αειφορία.

8.
ΜΕΣΑΝΑΣΕΤ
Η ΚΑΙ
ΠΡΟΦΤΓΙΚΟ

8.1 Η μετανάςτευςθ ωσ
διαχρονικό φαινόμενο.
8.1.1 Κατθγορίεσ και

Βουλισ τθσ ΕΕ.
 Να εξθγοφν τθ
ςχζςθ Ελλάδασ – ΕΕ.
 Να εξθγοφν και να
ςυγκρίνουν μεταξφ
τουσ τα διάφορα
μοντζλα οικονομικισ
ανάπτυξθσ.
 Να εκτιμοφν, να
αποδεχτοφν και να
εφαρμόηουν τισ αρχζσ
τθσ αειφόρου
ανάπτυξθσ.
 Να εξθγοφν τα
οφζλθ από τισ
ανανεϊςιμεσ πθγζσ
ενζργειασ.
 Να εφαρμόηουν τθν
ανακφκλωςθ ςτο
ςχολικό περιβάλλον.
 Να εκπονοφν ζνα
ςχζδιο αειφόρου
ανάπτυξθσ για το
ςχολείο τουσ.
 Να
ςυνειδθτοποιιςουν
ότι θ αειφορία
απαςχολεί πια τθν
παγκόςμια κοινότθτα
και αρκετοφσ διεκνείσ
οργανιςμοφσ και
ΜΚΟ, άρα ςυνδζεται
και με τθν
παγκοςμιοποίθςθ.
 Να
ςυνειδθτοποιιςουν
ότι θ εφαρμογι του
αειφορικοφ μοντζλου
ανάπτυξθσ
προχποκζτει (ςε
επίπεδο ατόμου)
παιδεία και ανάλογθ
κακθμερινι ατομικι
και οικονομικι
ςυμπεριφορά, αλλά
και (ςε επίπεδο
κοινωνίασ) πολιτικι
βοφλθςθ, πολιτικζσ
αποφάςεισ και
εφαρμογι ποικίλων
φιλοπεριβαλλοντικϊν
πολιτικϊν.
 Να εξθγοφν τα αίτια
τθσ μετανάςτευςθσ
και να προςδιορίηουν
τισ (κετικζσ και
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 Να καταγράψουν τισ
διάφορεσ πθγζσ ενζργειασ
που χρθςιμοποιοφνται ςτθ
χϊρα μασ και να τισ
ςυγκρίνουν μεταξφ τουσ.
 Να αναηθτιςουν πρακτικζσ
αειφόρου ανάπτυξθσ ςτισ
τοπικζσ κοινωνίεσ τθσ
Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ.
 Να αναηθτιςουν κεςμικά
κείμενα τθσ ΕΕ που αφοροφν
το κζμα τθσ αειφορίασ, από
το τζλοσ του 20οφ αι. μζχρι
ςιμερα, με απϊτερο ςκοπό
να αξιολογιςουν το
«ενδιαφζρον» των οργάνων
τθσ ΕΕ για το κζμα αυτό, αλλά
και να διαπιςτϊςουν ποιον
τομζα κυρίωσ τθσ οικονομίασ
ι των φορζων ρφπανςθσ
αφορά το περιεχόμενό τουσ.
 Να εκπονιςουν ατομικά ι
χωριςμζνοι/-εσ ςε μικρζσ
ομάδεσ των 2 ι των 3,
γραπτζσ εργαςίεσ ςτισ οποίεσ
να αναλφουν τθ διαφορά και
τθ ςχζςθ μεταξφ των εννοιϊν:
οικολογία, πράςινθ ανάπτυξθ
και αειφορία.
 Να αναηθτιςουν ςτο
διαδίκτυο ςτοιχεία για το
πότε, ποφ και με ποια μορφι
πρωτοεμφανίςτθκε το
οικολογικό κίνθμα, ςε
επίπεδο ιδεϊν και
ακτιβιςμοφ.
 Να αναηθτιςουν ςε
ποικίλεσ πθγζσ ςτοιχεία για
τθν εμφάνιςθ και τισ βαςικζσ
ιδζεσ τθσ ιδεολογίασ ι τθσ
κεωρίασ τθσ λεγόμενθσ
πολιτικισ οικολογίασ και να
αναγνωρίςουν τθν επίδραςι
τθσ ςε κζματα κοινωνικισ και
πολιτικισ ςυμπεριφοράσ.

 Να μελετιςουν κείμενα τθσ
νεοελλθνικισ λογοτεχνίασ για
τθ μετανάςτευςθ ι τθν
προςφυγιά.
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αίτια τθσ
μετανάςτευςθσ.
8.1.2 Κοινωνικζσ,
πολιτικζσ και
οικονομικζσ ςυνζπειεσ
τθσ μετανάςτευςθσ.
8.2 Οι πρόςφυγεσ και θ
υνκικθ του ζνγκεν.
8.3 Δθμοκρατικζσ αρχζσ
για τθν κοινωνικι
ςυμβίωςθ.
8.3.1 Αλλθλεγγφθ και
δικαιοςφνθ.
8.3.2 εβαςμόσ των
ανκρϊπινων
δικαιωμάτων του
«άλλου».

9. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

9.1 Σι ορίηουμε ωσ
κοινωνικό πρόβλθμα.
9.1.1 Κρατικζσ πολιτικζσ
αντιμετϊπιςθσ
κοινωνικϊν
προβλθμάτων –
Κοινωνικι πολιτικι και
κοινωνικό κράτοσ.
9.1.2 Κοινωνικοί και
πολιτιςμικοί
παράγοντεσ πρόκλθςθσ
και επίλυςθσ των
κοινωνικϊν
προβλθμάτων.
9.2 Φτϊχεια, ανεργία:
Προςδιοριςμόσ, αίτια

αρνθτικζσ) ςυνζπειεσ
που προκφπτουν για
το άτομο, τθ χϊρα
προζλευςθσ και τθ
χϊρα προοριςμοφ.
 Να περιγράφουν τισ
διαχρονικζσ
μεταναςτευτικζσ ροζσ
των Ελλινων.
 Να διακρίνουν τισ
ζννοιεσ του
μετανάςτθ και του
πρόςφυγα.
 Να διακρίνουν το
νομικό κακεςτϊσ που
διζπει τθν ιδιότθτα
του μετανάςτθ και
τθν ιδιότθτα του
πρόςφυγα.
 Να διερωτθκοφν
για τισ ςτάςεισ τουσ
ζναντι των εκάςτοτε
«άλλων».
 Να
ςυνειδθτοποιιςουν
ότι ο διάλογοσ, θ
εμπιςτοςφνθ και θ
ςυνεργαςία οδθγοφν
ςτθν καλλιζργεια τθσ
αλλθλεγγφθσ και
βελτιϊνουν τουσ
όρουσ τθσ κοινωνικισ
ςυμβίωςθσ.
 Να διακρίνουν τισ
νομικζσ ζννοιεσ του
θμεδαποφ και του
αλλοδαποφ.
 Να αναγνωρίηουν
τα κοινωνικά
προβλιματα και να
διερευνοφν τα αίτιά
τουσ.
 Να αναγνωρίηουν
τον ςτόχο του
κοινωνικοφ κράτουσ
και τθ ςχζςθ του με
τα «κοινωνικά
δικαιϊματα».
 Να αναλφουν τισ
κοινωνικζσ
διαςτάςεισ του
προβλιματοσ τθσ
φτϊχειασ και τθσ
ανεργίασ και να
διερευνοφν τθ ςχζςθ
αυτϊν των
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 Να ςυγκεντρϊςουν
τραγοφδια για τθν προςφυγιά
και τθ μετανάςτευςθ, και να
αναλφςουν τουσ ςτίχουσ τουσ
ι να ςυνκζςουν το
ιςτορικοκοινωνικό και
οικονομικό ςυγκείμενο που
ςτοιχειοκετεί το περιεχόμενό
τουσ.
 Να ερευνιςουν και να
καταγράψουν τθ
μετανάςτευςθ/προςφυγιά
μζςα από το οικογενειακό
τουσ ιςτορικό και να
αναδείξουν τισ ςυνκικεσ ςτισ
οποίεσ ζλαβε χϊρα.
 Να επιςκεφκοφν μουςεία
και χϊρουσ μνιμθσ.
 Να αναηθτιςουν το νομικό
πλαίςιο κτιςθσ τθσ ελλθνικισ
ικαγζνειασ.

 Να χωριςτοφν ςε ομάδεσ
και να κάνουν καταγραφι,
ανάλυςθ και παρουςίαςθ
ενόσ κοινωνικοφ
προβλιματοσ τθσ περιοχισ
τουσ ςτο πλαίςιο ενόσ μικροφ
πρότηεκτ διάρκειασ μίασ ι
δφο εβδομάδων.
 Να ςχεδιάςουν και να
υλοποιιςουν, εργαηόμενοι/εσ ομαδικά, ζνα πρόγραμμα ι
μία παρζμβαςθ ςχολικισ
διαμεςολάβθςθσ με διάρκεια
3 ι 4 εβδομάδεσ, τα
αποτελζςματα του/τθσ
οποίου/-ασ κα αξιολογιςουν
μετά τθ λιξθ του/τθσ.
 Να αναηθτιςουν από το
διαδίκτυο πλθροφορίεσ-
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και πολιτικζσ
αντιμετϊπιςθσ.
9.3 Σο πρόβλθμα τθσ
βίασ.
9.3.1 Είδθ βίασ:
Ενδοςχολικι,
οικογενειακι, οπαδικι
κ.ά.
9.3.2 Αιτίεσ, επιπτϊςεισ
και αντιμετϊπιςθ τθσ
βίασ.
9.4 Τπογεννθτικότθτα
και γιρανςθ του
πλθκυςμοφ.
9.5 Προβλιματα του
αςτεακοφ χϊρου –
Χωροταξικι διάρκρωςθ
των κοινωνικϊν
ανιςοτιτων
(εγκλθματικότθτα και
παραβατικότθτα,
κοινωνικόσ
αποκλειςμόσ).

διαςτάςεων με πιο
ατομοκεντρικζσ
αιτιάςεισ (βλ. ατομικι
ευκφνθ).
 Να αναγνωρίηουν
ότι θ βία είναι εχκρόσ
τθσ κοινωνίασ των
πολιτϊν, να
διερευνοφν τισ
ποικίλεσ επιπτϊςεισ
τθσ, αλλά και τουσ
τρόπουσ
αντιμετϊπιςισ τθσ.
 Να αντιδροφν ςε
κάκε μορφι βίασ.
 Να εξθγοφν με
ςτοιχεία το πρόβλθμα
τθσ
υπογεννθτικότθτασ
και τθσ γιρανςθσ του
πλθκυςμοφ, και να
διερευνοφν τισ αιτίεσ
και τισ ςυνζπειεσ που
ζχει για τθ χϊρα.
 Να περιγράφουν τα
προβλιματα τθσ
εγκλθματικότθτασ και
τθσ παραβατικότθτασ
που διατρζχουν τον
αςτεακό χϊρο και να
εντοπίηουν τα αίτιά
τουσ.
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ςτοιχεία που αφοροφν τθ
δεινι οικονομικι κατάςταςθ
τθσ Ελλάδασ και τθν
πτϊχευςι τθσ που
περιγράφει ο Σρικοφπθσ ςτθν
ομιλία του ςτθ Βουλι το
1893, να διαβάςουν το
αντίςτοιχο διάγγελμα του
Γιϊργου Παπανδρζου ςτο
Καςτελόριηο, με το οποίο
ανακοίνωνε μία ανάλογθ
οικονομικι κατάςταςθ τθσ
χϊρασ, ϊςτε να μπορζςουν,
ςτθ ςυνζχεια, να ςυγκρίνουν
τα γεγονότα και τουσ
παράγοντεσ που τα
προκάλεςαν.
 Να αναηθτιςουν,
εργαηόμενοι/-εσ ομαδικά,
από ποικίλεσ διαδικτυακζσ
πθγζσ ςτατιςτικά ςτοιχεία για
τθ γιρανςθ του πλθκυςμοφ
τθσ Ευρϊπθσ, των ΗΠΑ, τθσ
Ιαπωνίασ, τθσ Κίνασ και τθσ
Ελλάδασ, όπωσ αυτι
εξελίςςεται από το 1950 ζωσ
ςιμερα.
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