
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η συγκεκριµ�νη θεµατικ� �λ�κληρ�νεται σε 4 εν�τητες, �ι �π��ες
παρατ�θενται στη συν��εια:

Εν�τητα α�: Η �ικ�γ�νεια 
Κε��λαι� 1�: Η �ικ�γ�νεια, τα µ�λη της και �ι µετα!" τ�υς σ��σεις
Κε��λαι� 2�: Ρ�λ�ι, δικαι�µατα και υπ��ρε�σεις των µελ�ν της

�ικ�γ�νειας
Α. Η µ�ρ�� της �ικ�γ�νειας
Β. Ρ�λ�ι και �ργ�νωση
Γ. ∆ικαι�µατα και υπ��ρε�σεις

Κε��λαι� 3�: ∆υσκ�λ�ες π�υ αντιµετωπ�-ει η �ικ�γ�νεια

Εν�τητα ��: Τ� Εκπαιδευτικ� Σ�στηµα 
Κε��λαι� 1�: Τ� εκπαιδευτικ� σ"στηµα και τ� σ��λε��
Κε��λαι� 2�: /να σ��λε�� για �λ�υς

Εν�τητα γ�. Η Εκκλησ�α 
Κε��λαι� 1�: Η εκκλησ�α της Ελλ�δ�ς
Κε��λαι� 2�: 1λλα θρησκε"µατα στην Ελλ�δα

Εν�τητα δ�: �ργ�νωση κ�ινωνικ!ς και π�λιτικ!ς #ω!ς 
Κε��λαι� 1�: 2ι ∆�µ�ι και �ι Κ�ιν�τητες στην Ελλ�δα
Κε��λαι� 2�: 2ργ�νωση – ∆ι��κηση των ∆�µων και Κ�ιν�τ�των
Κε��λαι� 3�: 2ι εκλ�γ�ς στ� ∆�µ�
Κε��λαι� 4�: Η �ικ�ν�µικ� �ργ�νωση των ∆�µων
Κε��λαι� 5�: 2ργανωµ�νες �µ�δες – Σ"λλ�γ�ι

Το Άτοµο και η Κοινωνία



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Η οικογένεια, τα µέλη της και οι µεταξύ τους σχέσεις
Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με α��ρµ� τα σκ�τσα π�υ παρ�υσι�-�υν µια �ικ�γ�νεια στ� σπ�τι και µια �ικ�γενειακ� συγκ�-
ντρωση την ηµ�ρα τ�υ Π�σ�α, !εκιν� η συ-�τηση για τα µ�λη της �ικ�γ�νειας και τις µετα!" τ�υς
σ��σεις.

Μ�σα απ� τ� κε�µεν� γ�νεται ανα��ρ� στις σ��σεις, στ�υς δεσµ�"ς συγγ�νειας, στην αλληλ�-
9��θεια και στη συνεργασ�α, στην αλληλεπ�δραση και στην αλληλε!�ρτηση µετα!" των µελ�ν της
�ικ�γ�νειας.

Μπ�ρε� να γ�νει ανα��ρ� στ� γεγ�ν�ς �τι στις σ"γ�ρ�νες δυτικ�ς κ�ινων�ες, �πως η δικ� µας,
υπ�ρ��υν δυ� ε�δη γ�µ�υ, � θρησκευτικ�ς και � π�λιτικ�ς. Η Π�λιτε�α ��ει θεσπ�σει ν�µ�υς για
την πρ�στασ�α της �ικ�γ�νειας. /νας γ�µ�ς πραγµατ�π�ιε�ται �ταν �ι µελλ�νυµ��ι ενηλικιω-
θ�"ν, δηλαδ� ε�ναι π�νω απ� 18 �ρ�νων. 2 π�λιτικ�ς γ�µ�ς τελε�ται στ� ∆ηµαρ�ε�� απ� τ� δ�-
µαρ�� � εκπρ�σωπ� τ�υ δηµ�ρ��υ, π�υ ��ει σ�ετικ� �δεια µε την παρ�υσ�α µαρτ"ρων. 2 θρη-
σκευτικ�ς τελε�ται στην εκκλησ�α απ� τ�ν ιερ�α. Κ�θε λα�ς ��ει δια��ρετικ� �θη και �θιµα σ�ετι-
κ� µε τ� γ�µ�. Π�ντως για �λ�υς τ�υς ανθρ�π�υς, σε �π�ι� π�λιτισµ� κι αν αν�κ�υν, � γ�µ�ς
εν�ς -ευγαρι�" απ�τελε� �να σπ�υδα�� γεγ�ν�ς.

Ακ�λ�υθ�"ν πληρ���ρ�ες για τις αν�γκες π�υ ικαν�π�ιε� η �ικ�γ�νεια, �ι �π��ες απ�δεικν"-
�υν και τη σηµασ�α της �ικ�γ�νειας για τ� �τ�µ� και την κ�ινων�α.

2ι µαθητ�ς, επ�σης, αναπτ"σσ�υν κατ� τη συ-�τηση συγκεκριµ�να επι�ειρ�µατα, για να στηρ�-
!�υν τη θ�ση �τι η �ικ�γ�νεια ��ει ε!αιρετικ� σηµασ�α για τ� �τ�µ�, αλλ� και για τ� κ�ινωνικ� σ"-
ν�λ�. ∆�νεται, �τσι, α��ρµ� για α!ι�π��ηση τ�υ διπ�λ�υ διαθεµατικ�ν ενν�ι�ν  «�τ�µ� – σ"ν�λ�».
Ε�ναι �ανερ� �τι εδ� α!ι�π�ιε�ται και τ� δ�π�λ� «�µ�ι�τητα – δια��ρ�» (Φ.Ε.Κ., τε"��ς  Β?, αρ.
�"λλ�υ 304/13-3-2003, Παρ�ρτηµα τ�µ�ς Β?, σελ. 4371).

Με τη σ"ντ�µη δραστηρι�τητα π�υ ακ�λ�υθε� µπ�ρε� να επεκταθε� η συ-�τηση σ�ετικ� µε τα
µ�λη της �ικ�γ�νειας, τις κ�ιν�ς τ�υς δραστηρι�τητες και τις µετα!" τ�υς σ��σεις.

∆ραστηριότητα
Η αντ�στ�ι�η δραστηρι�τητα στ� 9ι9λ�� τ�υ µαθητ� ��ει στ��� να 9�ηθ�σει τ�υς µαθητ�ς να συ-
νειδητ�π�ι�σ�υν τη σπ�υδαι�τητα των �µαλ�ν σ��σεων µ�σα σε µια �ικ�γ�νεια. Αναλαµ9�ν�-
ντας ρ�λ�υς και πα�-�ντας τ� σεν�ρι� θα αντιλη�θ�"ν  την �νν�ια της αλληλεγγ�ης και της συ-
µπαρ�στασης.

Επιπλέον δραστηριότητες 
∆ραστηρι�τητες π�υ µπ�ρ�"ν να πραγµατ�π�ιηθ�"ν στ� τ�λ�ς της συγκεκριµ�νης εν�τητας:

1. 2ι µαθητ�ς µπ�ρ�"ν να συλλ�!�υν πληρ���ρ�ες απ� τα 9ι9λ�α της Ιστ�ρ�ας για την καθηµε-

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ��� να καταστ�σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�"ς:
� Να αντιλη�θ�"ν �τι η �ικ�γ�νεια ε�ναι η πρωταρ�ικ� κ�ινωνικ� �µ�δα π�υ απ�τελε�ται

απ� �τ�µα – µ�λη δια��ρετικ�" �"λ�υ, ηλικ�ας και ενδια�ερ�ντων.
� Να καταν��σ�υν �τι µετα!" των µελ�ν της �ικ�γ�νειας αναπτ"σσ�νται σ��σεις αγ�πης,

(ρ�ντ�δας, αλληλ���!θειας και αλληλεπ�δρασης.
� Να εκτιµ�σ�υν τη σηµασ�α της �ικ�γ�νειας για τ� �τ�µ� και την κ�ινων�α.
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ριν� -ω� των �ικ�γενει�ν στις δι���ρες επ���ς. ∆�νεται �µ�αση στην αν�γκη δηµι�υργ�ας
�ικ�γ�νειας.

2. Για τη διαθεµατικ� διασ"νδεση τ�υ κε�αλα��υ µε τ� γλωσσικ� µ�θηµα, γ�νεται παραπ�µπ�
στα κε�µενα απ� τ� Ανθ�λ�γι� Λ�γ�τε�νικ�ν Κειµ�νων «Με λ�γισµ� και µ’ �νειρ�», Ε? και
ΣΤ? ∆ηµ�τικ�". Ενδεικτικ� ανα��ρ�νται τα κε�µενα: Λ�τη Π�τρ�9ιτς – Ανδρ�υτσ�π�"λ�υ,
Η µαµ� µας η θ�λασσα, σελ. 95-98 και Ι. ∆. Ιωανν�δης, Τ� καυκασιαν� παραµ�θι, σελ. 99-101.

Αξιολόγηση
Η επ�τευ!η των στ��ων τ�υ κε�αλα��υ και η δραστηρι�π��ηση των µαθητ�ν µπ�ρε� να ελεγ�θε� µε:
� Την παρατ�ρηση της συµµετ���ς των µαθητ�ν σε �λη τη διαδικασ�α τ�υ µαθ�µατ�ς.
� ∆ιερευνητικ�ς ερωτ�σεις.
� Την εκτ�λεση και τ�ν �λεγ�� των δραστηρι�τ�των τ�υ 9ι9λ��υ τ�υ µαθητ� (ατ�µικ�ν – �µαδικ�ν).
� Την εκτ�λεση ασκ�σεων απ� τ� λ�γισµικ� τ�υ µαθ�µατ�ς, �π�υ παρ��εται και δυνατ�τητα

α!ι�λ�γησης.

Παρατηρήσεις
� Με την α!ι�λ�γηση παρ��εται η δυνατ�τητα στ�ν εκπαιδευτικ� να διαπιστ�σει τυ��ν αδυ-

ναµ�ες και ελλε�ψεις για επανατρ���δ�τηση της διδασκαλ�ας τ�υ.
� ∆ιαπιστ�νει, επ�σης, την πρ�σπ�θεια και την πρ��δ� τ�υ κ�θε µαθητ� σε σ��ση µε την πρ�η-

γ�"µενη γν�ση τ�υ.
� 2ι παραπ�νω τρ�π�ι α!ι�λ�γησης θεωρ�"νται τε�νικ�ς π�υ µπ�ρ�"ν να ε�αρµ�στ�"ν σε

�λα τα κε��λαια, γι’ αυτ� δεν θα επαναλαµ9�ν�νται στα επ�µενα. Θα ανα��ρ�νται µ�ν� �ι
επιπλ��ν τε�νικ�ς α!ι�λ�γησης.

� Μετ� την �λ�κλ�ρωση κ�θε εν�τητας, � �λεγ��ς γ�νεται και µε τη συµπλ�ρωση των �"λλων
α!ι�λ�γησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Ρόλοι, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών 
της οικογένειας 

(Τ� κε��λαι� αυτ� θα διδα�θε� σε δ�� διδακτικ�ς �ρες)

Για τ�υς στ���υς τ�υ µαθ�µατ�ς, καθ�ς και για την α!ι�λ�γησ� τ�υ, παραπ�µπ�υµε στ� ενδεικτικ�
δι�γραµµα διδασκαλ�ας (σελ. 16-17). Εδ� θα ανα�ερθ�"µε στη διε!αγωγ� τ�υ µαθ�µατ�ς, στις
δραστηρι�τητες και στις επιπλ��ν δραστηρι�τητες.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος

Α. Η µορφή της οικογένειας
Πριν τη συ-�τηση σ�ετικ� µε τ�υς ρ�λ�υς, τα δικαι�µατα και τις υπ��ρε�σεις των µελ�ν µιας �ικ�γ�-
νειας, κρ�νεται σκ�πιµ� να πρ�ηγηθε� ανα��ρ� στις µ�ρ��ς της �ικ�γ�νειας στη σ"γ�ρ�νη κ�ινων�α.

Με α(�ρµ! τις εικ�νες και τ� κε�µεν� π�υ ακ�λ�υθε�, γ�νεται συ-�τηση για τις µ�ρ��ς της �ικ�γ�νειας.
Μ�ρ(�ς �ικ�γ�νειας π�υ µπ�ρ�"ν να ανα�ερθ�"ν ε�ναι:
Πυρηνικ!: η �ικ�γ�νεια, την �π��α απ�τελ�"ν �ι δυ� γ�νε�ς (πατ�ρας–µητ�ρα) µε τα αν�λικα

παιδι� τ�υς. Αυτ� ε�ναι και � επικρατ�στερ�ς τ�π�ς της ελληνικ!ς �ικ�γ�νειας σ!µερα.
Μ�ν�γ�νε0κ!: η �ικ�γ�νεια, την �π��α απ�τελ�"ν τα παιδι� π�υ -�υν  µε �ναν απ� τ�υς δυ� γ�-

νε�ς (ε�τε τ�ν πατ�ρα ε�τε τη µητ�ρα) λ�γω δι�στασης, δια-υγ��υ � θαν�τ�υ τ�υ εν�ς. Μ�ν�γ�νεϊκ�
�ικ�γ�νεια µπ�ρε�, επ�σης, να πρ�κ"ψει, �ταν η µητ�ρα απ�κτ� παιδ� εκτ�ς γ�µ�υ.
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Π�λ�τεκνη: η �ικ�γ�νεια την �π��α απ�τελ�"ν �ι γ�νε�ς και τα παιδι� τ�υς, τα �π��α ε�ναι π�νω
απ� τρ�α. Πρ�κειται για �ικ�γ�νεια µε π�λλ� τ�κνα.

Επανασυγκρ�τηµ�νη: η �ικ�γ�νεια π�υ σ�ηµατ�-εται µε �να δε"τερ� γ�µ�. Mταν, δηλαδ�, δυ�
�νθρωπ�ι εισ�ρ��νται σε ν�� γ�µ� και δηµι�υργ�"ν ν�α �ικ�γ�νεια, στην �π��α περιλαµ9�ν�νται
και τα παιδι� τ�υς απ� τ�ν πρ�ηγ�"µεν� γ�µ� (αν υπ�ρ��υν).

∆ιευρυµ�νη: η �ικ�γ�νεια, η �π��α απ�τελε�ται απ� τ�υς γ�νε�ς, τα παιδι�, τ�υς παππ�"δες, τις
γιαγι�δες, τ�υς θε��υς, τις θε�ες, τα !αδ�λ�ια και µ�ν�υν �λ�ι µα-�. Υπ�ρ�ει, 9�9αια, και η π�λυπ�λι-
τισµικ! �ικ�γ�νεια, �ταν για παρ�δειγµα �νας /λληνας � µια Ελλην�δα συν�ψει γ�µ� µε �τ�µ� �λ-
λης εθν�τητας και �λλ�υ π�λιτισµ�" (Γερµαν�, Αµερικαν�, Ρ�σ�, Αγγλ�δα, κτλ). Η π�λυπ�λιτισµικ�
�ικ�γ�νεια ε�ναι µια µ�ρ�� �ικ�γ�νειας, π�υ συναντ�ται στις µ�ρες µας, �ωρ�ς να απ�τελε�, 9�9αια,
!ε�ωριστ� τ"π� �ικ�γ�νειας.

Β. Ρόλοι και οργάνωση
Με 9�ση την ερ�τηση της Ειρ�νης, τ� κε�µεν� π�υ ακ�λ�υθε� και τη συ-�τηση π�υ διε!�γεται στην
τ�!η για τ�υς ρ�λ�υς και την �ργ�νωση της �ικ�γ�νειας, πρ�σδι�ρ�-�νται µερικ� απ� τα �ασικ�
2αρακτηριστικ� της ελληνικ!ς �ικ�γ�νειας: η �ρ�ντ�δα και η ευθ"νη των γ�ν�ων για τα παιδι�, η
συνεργασ�α και η συν"παρ!η µ�σα στην �ικ�γ�νεια. Oητε�ται απ� τ�υς µαθητ�ς να ανα�ερθ�"ν και
σε �λλα �αρακτηριστικ� της ελληνικ�ς �ικ�γ�νειας, �πως στη �ρ�ντ�δα των παιδι�ν για τ�υς ηλι-
κιωµ�ν�υς γ�νε�ς, των αδελ��ν για τις αδελ��ς, των µεγαλ"τερων παιδι�ν για τα µικρ�τερα κτλ.

Η συ-�τηση συνε��-εται µε τ�υς µαθητ�ς για τ�υς ρ�λ�υς π�υ αναλαµ9�ν�υν τα µ�λη των δικ�ν
τ�υς �ικ�γενει�ν και συµπληρ�νεται � σ�ετικ�ς π�νακας.

Γ. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις
Αρ��-�ντας απ� τ� δι�λ�γ� των ηρ3ων και τ� κε�µεν� π�υ ακ�λ�υθε�, συ-ητ�"µε µε τ�υς µαθητ�ς
για τ�υς καν�νες της �ικ�γενειακ�ς -ω�ς και τα δικαι3µατα και τις υπ�2ρε3σεις των µελ�ν της �ι-
κ�γ�νειας π�υ απ�ρρ��υν απ� αυτ�"ς. Στη συν��εια τα παιδι� καλ�"νται να συµπληρ�σ�υν τ�ν π�-
νακα µε τα δικαι�µατα και τις υπ��ρε�σεις π�υ ���υν τα �δια µ�σα στην �ικ�γ�νει� τ�υς.

∆ραστηριότητα
Η συγκεκριµ�νη δραστηρι�τητα ως παι2ν�δι ρ�λων ��ει στ��� να πρ�9ληµατ�σει τα παιδι� σ�ετικ� µε
τις σ��σεις µετα!" των µελ�ν µιας �ικ�γ�νειας και τ�ν τρ�π� µε τ�ν �π��� αυτ�ς �ι σ��σεις µπ�ρ�"ν να
9�ηθ�σ�υν στη λ"ση καθηµεριν�ν πρ�9ληµ�των (π.�. �ι γ�νε�ς ���υν αν�γκη απ� !εκ�"ραση, εν� τα
παιδι� µαλ�ν�υν). Αν �µως �ι δεσµ�� µετα!" των µελ�ν µιας �ικ�γ�νειας ε�ναι αρκετ� ισ�υρ��, τ�τ�ι�υ
ε�δ�υς µικρ�πρ�9λ�µατα µπ�ρ�"ν να !επεραστ�"ν γρ�γ�ρα και ε"κ�λα µε τη συ-�τηση και την ε�αρ-
µ�γ� κ�π�ιων καν�νων π�υ �λ�ι σ�9�νται µ�σα στην �ικ�γ�νεια. Ε�ναι µια κατ�σταση π�υ απαντ�ται
συ�ν� σε µια �ικ�γ�νεια και τα παιδι� µπ�ρε� να 9ι�ν�υν παρ�µ�ιες καταστ�σεις αρκετ� συ�ν�.

Επιπλέον δραστηριότητες
1. Τα µ�λη της �ικ�γ�νει�ς σ�υ συµ��νησαν να κ�νεις π�ρτι στα γεν�θλι� σ�υ. Η µαµ� σ�υ θα κ�νει

τα ψ�νια. Σ�υ -�τησε να της δ�σεις τ�ν κατ�λ�γ� µε τα πρ�ϊ�ντα π�υ θα �θελες και να υπ�λ�γ�-
σεις π�σ� κ�στ�-�υν. Ετ��µασε τ�ν κατ�λ�γ� µε τα πρ�ϊ�ντα, τις τιµ�ς και τη συν�λικ� δαπ�νη.
Σε αυτ� τη δραστηρι�τητα ε�ναι απαρα�τητη η συµ9�λ� των Μαθηµατικ3ν, καθ�ς �ι µαθητ�ς
καλ�"νται να ασ��ληθ�"ν µε τ�ν πρ�ϋπ�λ�γισµ� των ε!�δων για τ� π�ρτι.Τα παιδι� µε 9ιωµα-
τικ� τρ�π� καταν��"ν τ� ρ�λ� π�υ µπ�ρ�"ν να πα�!�υν ως µ�λη της �ικ�γ�νειας και τις ευθ"νες
π�υ µπ�ρ�"ν να αναλ�9�υν. Παρ�λληλα, η δραστηρι�τητα µπ�ρε� να α!ι�π�ιηθε� και πρ�ς την
κατε"θυνση της Αγωγ!ς τ�υ Καταναλωτ!, καθ�ς τα παιδι� µ�σα στις �µ�δες τ�υς ενθαρρ"ν�-
νται να συ-ητ�σ�υν π�ια πρ�ϊ�ντα ε�ναι πραγµατικ� απαρα�τητα και σε π�ιες π�σ�τητες.
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2. Ανα-�τηση λ�γ�τε�νικ�ν κειµ�νων � �ρθρων (9ι9λι�θ�κη, Internet) π�υ σ�ετ�-�νται µε τη
σ"γ�ρ�νη ελληνικ� �ικ�γ�νεια.
Επι�ειρε�ται διαθεµατικ! πρ�σ�γγιση µ�σω τ�υ �ι�λ��υ της Γλ3σσας, αλλ� και της ελληνι-
κ�ς και !�νης λ�γ�τε�ν�ας. 2ι µαθητ�ς δια9�-�υν ε!ωσ��λικ� 9ι9λ�α και ανακαλ"πτ�υν µε
αυτ�ν τ�ν τρ�π� και �λλες πηγ�ς γν�σεων. Ενδεικτικ� ανα��ρ�νται τα παρακ�τω: Γαλ�τει-
ας Γρηγ�ρι�δ�υ – Σ�υρ�λη, «Παι2ν�δι 2ωρ�ς καν�νες», Λ�τη Π�τρ��ιτς-Ανδρ�υτσ�π��λ�υ,
«Στ� τσιµεντ�νι� δ�σ�ς». Για τη διασ"νδεση τ�υ κε�αλα��υ µε τ� Γλωσσικ� µ�θηµα, γ�νεται
παραπ�µπ� στα κε�µενα απ� τ� Ανθ�λ�γι� Λ�γ�τε�νικ�ν Κειµ�νων «Με λ�γισµ� και µ’
�νειρ�», Ε? και ΣΤ? ∆ηµ�τικ�": Μ�ν�ς Κ�ντ�λ�ων, Απ�κρι�τικη ιστ�ρ�α, σελ. 90-94 και Να-
-�µ Qικµ�τ, Ναν��ρισµα, σελ. 88-89.

Αξιολόγηση
Η επ�τευ!η των στ��ων τ�υ κε�αλα��υ και η δραστηρι�π��ηση των µαθητ�ν µπ�ρε� να ελεγ�θε� µε:

1. Την παρατ�ρηση της συµµετ���ς των µαθητ�ν σε �λη τη διαδικασ�α τ�υ µαθ�µατ�ς.
2. ∆ιερευνητικ�ς ερωτ�σεις.
3. Την εκτ�λεση και τ�ν �λεγ�� των δραστηρι�τ�των τ�υ 9ι9λ��υ τ�υ µαθητ� (ατ�µικ�ν – �µαδικ�ν).
4. Την εκτ�λεση ασκ�σεων απ� τ� λ�γισµικ� τ�υ µαθ�µατ�ς, �π�υ παρ��εται και δυνατ�τητα

α!ι�λ�γησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ∆υσκολίες που αντιµετωπίζει η οικογένεια
Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με α��ρµ� τ�ν πρ�9ληµατισµ� π�υ εισ�γ�υν τα σκ�τσα και τ� κε�µεν�, γ�νεται ανα��ρ� στις δυ-
σκ�λ�ες π�υ µπ�ρε� να υπ�ρ��υν σε κ�θε �ικ�γ�νεια. Στη συν��εια, µετ� απ� τη συ-�τηση και την
καταγρα�� των καθηµεριν3ν πρ��ληµ�των µιας �ικ�γ�νειας, γ�νεται ανα��ρ� στις αιτ�ες τ�υς.

Επισηµα�νεται �τι η �ικ�γ�νεια �ργαν�νεται µε 9�ση �ρισµ�ν�υς καν�νες πρ�κειµ�ν�υ να δ�θε�
η δυνατ�τητα στα µ�λη της να ασκ�σ�υν τ�υς ρ�λ�υς τ�υς.

Στη συν��εια, µε α��ρµ� τ� σεν�ρι� π�υ ακ�λ�υθε�, συ-ητ�"νται τα πρ��λ!µατα, π�υ ενδ��εται
να διαταρ�!�υν την �µαλ� λειτ�υργ�α της �ικ�γ�νειας. Αυτ� µπ�ρε� να ��ε�λ�νται σε ενδ�γενε�ς
παρ�γ�ντες (ασθ�νεια µ�λ�υς �ικ�γ�νειας, �ικ�γενειακ� 9�α, �ικ�ν�µικ�� παρ�γ�ντες, θ�νατ�ς µ�-
λ�υς �ικ�γ�νειας κτλ.) � σε ε;ωγενε�ς παρ�γ�ντες (ανεργ�α, ναρκωτικ�, ρατσισµ�ς, !εν���9�α
κτλ.). Μπ�ρε�, επ�σης, να σ�ετ�-�νται µε �ικ�γενειακ�ς αν�γκες (ψυ�αγωγ�α, �ρες κ�ιν�ς ησυ��ας,
κ�ινωνικ�ς δραστηρι�τητες των µελ�ν κτλ.) � µε υπ�2ρε3σεις και δικαι3µατα (καθαρι�τητα, �νδυ-
ση, διατρ��� κτλ.).

Θα µπ�ρ�"σε �σως � εκπαιδευτικ�ς να συ-ητ�σει για τις δια(�ρ�ς των καν�νων π�υ θ�τει η �ι-

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ��� να καταστ�σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�"ς:
� Να αντιλη�θ�"ν τις α!�ες της συν�παρ;ης και της συνεργασ�ας µετα!" των µελ�ν της �ι-

κ�γ�νειας.
� Να καταν��σ�υν τα πρ�9λ�µατα π�υ υπ�ρ��υν σε µια �ικ�γ�νεια.
� Να διακρ�ν�υν τ�υς καν�νες συµπερι(�ρ�ς απ� τ�υς ν�µ�υς.
� Να απ�δ���νται τη δια(�ρετικ�τητα τ�υ �λλ�υ, αλλ� και να την αντιµετωπ�-�υν κριτικ�.
� Να καταν��σ�υν �ι µαθητ�ς µ�σα απ� τ� συγκεκριµ�ν� µ�θηµα, γιατ� υπ�ρ��υν ν�µ�ι,

π�υ πρ�στατε"�υν τ� θεσµ� τ�υ γ�µ�υ και της �ικ�γ�νειας.
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κ�γ�νεια απ� τ�υς ν�µ�υς (δια��ρετικ� η υπ��ρεωτικ�τητα, η �κταση ε�αρµ�γ�ς, η ισ�"ς, �ι συν�-
πειες κτλ.), για να καταλ�9�υν �ι µαθητ�ς τη σηµασ�α π�υ ��ει η απ�δ�2! και � σε�ασµ�ς των κα-
ν�νων και των ν�µων και να αντιλη�θ�"ν τις ηθικ�ς α;�ες της �ικ�γ�νειας.

Σε αυτ� τ� σηµε�� µπ�ρε� να γ�νει µια σ"ντ�µη ανα��ρ� στ� �ικ�γενειακ� ∆�και�.
Τ� �ικ�γενειακ� ∆�και� ε�ναι τ� σ�ν�λ� των καν�νων τ�υ Κρ�τ�υς, π�υ ανα��ρ�νται στ� θε-

σµ� της �ικ�γ�νειας. Απ�τελε�ται απ� δι���ρα �ρθρα, π�υ ρυθµ�-�υν τη µνηστε�α (τ�ν αρρα�3-
να), την τ�λεση τ�υ γ�µ�υ, την �δεια γ�µ�υ, τ� δια#�γι�, τη συγγ�νεια, τις σ2�σεις γ�ν�ων και τ�-
κνων, την υι�θεσ�α κ.�. Ανα(�ρ�υµε 2αρακτηριστικ� τ� παρακ�τω �ρθρ�:

Με α��ρµ� τη δραστηρι�τητα τ�υ κειµ�ν�υ, συ-ητ�µε για τη συµπερι��ρ� των µελ�ν της �ικ�γ�νει-
ας τ�ν�-�ντας �τι κ�θε µ�λ�ς µιας �ικ�γ�νειας ��ε�λει να σ��εται τ�υς �λλ�υς.

2 εκπαιδευτικ�ς α!ι�π�ι�ντας τ� λ�γισµικ� π�υ συν�δε"ει τ� 9ι9λ��, κ�νει ανα��ρ� στη ∆ια-
κ!ρυ;η των ∆ικαιωµ�των τ�υ παιδι�� (π�υ θα ε!ετ�σ�υµε σε επ�µεν� κε��λαι�) και συ-ητ� µε
τ�υς µαθητ�ς τα δικαι�µατ� τ�υς ως µ�λη της �ικ�γ�νει�ς τ�υς.

∆ραστηριότητα
Σε αυτ� τη δραστηρι�τητα �ι µαθητ�ς µ�σα απ� τη συ-�τηση, 9ι�ν�υν τα πρ�9λ�µατα π�υ µπ�ρε�
να υπ�ρ��υν σε µια �ικ�γ�νεια. Με διαλ�γικ� συ-�τηση των µελ�ν µιας �ικ�γ�νειας απ��ασ�-εται
� τρ�π�ς µε τ�ν �π��� θα αντιµετωπιστε� τ� πρ�9ληµα και ανα-ητε�ται η καλ"τερη λ"ση.

Τ�ν�-εται επ�σης η σηµασ�α της συνεργασ�ας στην �ικ�γ�νεια και � σε�ασµ�ς της πρ�σωπικ�τη-
τας τ�υ �λλ�υ. Επιδι�κεται δηλαδ�, � πρ�σδι�ρισµ�ς των ρ�λων των µελ�ν της ελληνικ�ς �ικ�γ�-
νειας, καθ�ς και �ι �νν�ιες της αλληλ�καταν�ησης, τ�υ αλληλ�σε9ασµ�" και της αλληλ�9��θειας.

Επιπλέον δραστηριότητες
1. 2ι µαθητ�ς �ωρ�-�νται σε �µ�δες, συ-ητ�"ν και καταγρ���υν καταστ�σεις π�υ δηµι�υρ-

γ�"ν πρ�9λ�µατα µ�σα στην �ικ�γ�νεια. Με αυτ� τη δραστηρι�τητα επιδι�κεται µ�σα απ� τη
συ-�τηση και την καταγρα��, η �ιωµατικ! πρ�σ�γγιση των πρ�9ληµ�των π�υ υπ�ρ��υν σε
µια �ικ�γ�νεια.

2. Με 9�ση τ� λ�γισµικ� της τ�!ης (CD –ROM) γ�νεται ανα��ρ� σε επ�καιρα θ�µατα � πρ�-
9λ�µατα της καθηµεριν�ς -ω�ς επιδι�κ�ντας µε την επ�λυσ� τ�υς την αν�πτυ!η συγκεκριµ�-
νων στ�σεων των µαθητ�ν. Για παρ�δειγµα: «Μ�νεις στ�ν 4� �ρ��� µιας π�λυκατ�ικ�ας και
εν��λε�ς µε τη συµπερι��ρ� σ�υ τ�υς εν��κ�υς τ�υ 3�υ �ρ���υ. Τι θα κ�νεις, για να σταµατ�-
σ�υν τα παρ�π�να αυτ�ν των ανθρ�πων;».

Αξιολόγηση
Με τη µ�ρ(! διαλ�γ�υ ! µε συνεργατικ�ς δραστηρι�τητες π�υ επιτρ�π�υν και την αλληλεπ�δρα-
ση των µαθητ�ν, � εκπαιδευτικ�ς µπ�ρε� να ελ�γ!ει αν �ι µαθητ�ς καταν�ησαν �τι µια �ικ�γ�νεια
π�υ λειτ�υργε� µε 9�ση τ� σε9ασµ� των δικαιωµ�των και των υπ��ρε�σεων, µπ�ρε� να επιλ"ει τα
πρ�9λ�µατα π�υ ανακ"πτ�υν. 2 εκπαιδευτικ�ς στηρ�-εται στις δραστηρι�τητες της εν�τητας και
στη συ-�τηση µε τ�υς µαθητ�ς.

Άρθρο 1507

Γονείς και τέκνα οφείλουν αµοιβαία µεταξύ τους βοήθεια, στοργή και σεβασµό.



Κεφάλαιο 1ο: Το εκπαιδευτικό σύστηµα και το σχολείο
Πριν ασ��ληθ�"µε µε τ� εκπαιδευτικ� σ"στηµα και τις 9αθµ�δες της εκπα�δευσης, καλ� θα ε�ναι να
τ�ν�σ�υµε την αναγκαι�τητα της εκπα�δευσης και τα �(�λη της για τ�ν �νθρωπ�.

Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με α��ρµ� τ� δι�λ�γ� των ηρ�ων και τα θ�µατα πρ�ς συ-�τηση, συ-ητ�µε στην τ�!η για την εκ-
πα�δευση ως α;�α. Αναδεικν"εται �τσι η σηµασ�α της και η αν�γκη "παρ!ης εν�ς �ργανωµ�ν�υ εκ-
παιδευτικ�� συστ!µατ�ς, καθ�ς και η α!�α της υπ�2ρεωτικ!ς και δωρε�ν εκπα�δευσης, π�υ ε�ναι
κατ��υρωµ�νη απ� τ� Σ�νταγµα. Επ�σης, �ι µαθητ�ς πρ�9ληµατ�-�νται για τ� µ�λλ�ν των παιδι�ν
π�υ δεν πηγα�ν�υν σ��λε��. Κατ� την κρ�ση τ�υ εκπαιδευτικ�" µπ�ρε� να γ�νει ανα��ρ� και στ� πα-
ρακ�τω �ρθρ� τ�υ Συντ�γµατ�ς, µε τ� �π��� κατ��υρ�νεται τ� δικα�ωµα στην εκπα�δευση και τ�-
ν�-εται η σηµασ�α της για τ� κρ�τ�ς αλλ� και για τ� κ�θε �τ�µ� !ε�ωριστ�.

Τ�ν�-εται �τι η µ�ρ�ωση και η γν�ση 9�ηθ� κ�θε �νθρωπ� να γνωρ�-ει τ� περι9�λλ�ν τ�υ. Σηµα-
σ�α ��ει να καταν��σει � µαθητ�ς την α;�α της µ�ρ(ωσης.

Στη συν��εια παρ�υσι�-εται η δι�ρθρωση τ�υ ελληνικ�� εκπαιδευτικ�� συστ!µατ�ς και �ι
εκπαιδευτικ�ς �αθµ�δες.

2 εκπαιδευτικ�ς µπ�ρε� να δε�!ει στ�υς µαθητ�ς τη σ2ηµατικ! παρ�υσ�αση τ�υ ελληνικ�" εκ-
παιδευτικ�" συστ�µατ�ς µ�σα απ� την ιστ�σελ�δα τ�υ Υπ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr).
Μπ�ρε� επ�σης να αναλ"σει µα-� τ�υς τις δυνατ�τητες π�υ παρ��ει τ� ελληνικ� εκπαιδευτικ� σ"στη-
µα και τ�υς δια��ρετικ�"ς δρ�µ�υς π�υ µπ�ρε� � καθ�νας να ακ�λ�υθ�σει αν�λ�γα µε τις κλ�σεις
και τα ενδια��ρ�ντ� τ�υ (Σ��λικ�ς Επαγγελµατικ�ς Πρ�σανατ�λισµ�ς). Πι� αναλυτικ� τ� εκπαι-
δευτικ� µας σ"στηµα διακρ�νεται:

Άρθρο 16

2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και φυσική
αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και
υπεύθυνους πολίτες.

3. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν µπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.
4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθµίδες της στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενι-

σχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλο-
γα µε τις ικανότητές τους.

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ��� να καταστ�σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�"ς:
� Να ανα-ητ�σ�υν �ι µαθητ�ς στ�ι�ε�α σ�ετικ� µε τη δι�ρθρωση τ�υ Ελληνικ�� Εκπαιδευ-

τικ�� Συστ!µατ�ς. Παρ�λληλα να ανα-ητ�σ�υν στ�ι�ε�α για εκπαιδευτικ� συστ�µατα �λ-
λων �ωρ�ν και να τα συγκρ�ν�υν µε τ� ελληνικ�.

� Με τη σ"γκριση επιδι�κεται να εκτιµ�σ�υν τη σηµασ�α της δωρε�ν και υπ�2ρεωτικ!ς εκ-
πα�δευσης, να αναγνωρ�σ�υν την εκπα�δευση ως 9ασικ� αγαθ� και δικα�ωµα τ�υ παιδι��
και να αναπτ"!�υν θετικ� στ�ση απ�ναντι στην εκπα�δευση και την παιδε�α γενικ�τερα.

� Να αναπτ"!�υν την ικαν�τητ� τ�υς να δια9�-�υν και να επε!ηγ�"ν σ2ηµατικ�ς παραστ�σεις.
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(Πηγ$: Ιστ�σελ�δα Υπ�υργε��υ Εθνικ$ς Παιδε�ας και Θρησκευµ�των: www.ypepth.gr)

Στην πρ�σ2�λικ! εκπα�δευση π�υ περιλαµ9�νει τ�υς παιδικ�"ς σταθµ�"ς, �π�υ ��ιτ�"ν τα παιδι�
µ��ρι 4 ετ�ν. H πρ�σ��λικ� αγωγ� ε�ναι ε!αιρετικ� σηµαντικ� για την ε!�ικε�ωση τ�υ µικρ�" παιδι�"
µε τ� σ��λικ� περι9�λλ�ν και την �µαδικ� εργασ�α.

Στην Πρωτ���θµια Εκπα�δευση (1η 9αθµ�δα) π�υ περιλαµ9�νει τ� Νηπιαγωγε��, τ� �π���
διαρκε� �να �ρ�ν� και ε�ναι υπ�2ρεωτικ� και τ� ∆ηµ�τικ� σ2�λε��, π�υ διαρκε� 6 2ρ�νια και ε�ναι
επ�σης υπ�2ρεωτικ�.

Στη ∆ευτερ���θµια Εκπα�δευση (2η 9αθµ�δα) π�υ περιλαµ9�νει τ� Γυµν�σι� (Υπ��ρεωτικ�
∆ευτερ�9�θµια) και τ� Ενια�� Λ"κει� � τα Επαγγελµατικ� Λ"κεια (ΕΠΑ.Λ.) � Επαγγελµατικ�ς
Σ��λ�ς (ΕΠΑ.Σ) - Επαγγελµατικ� Τε�νικ� Λ"κεια - (Μετα-υπ��ρεωτικ� ∆ευτερ�9�θµια).

Στην Τριτ���θµια Εκπα�δευση (3η 9αθµ�δα) π�υ περιλαµ9�νει τα Πανεπιστ�µια (Α.Ε.Ι.) και τα
Αν�τατα Τε�ν�λ�γικ� Εκπαιδευτικ� Ιδρ"µατα (Α.Τ.Ε.Ι.). Η εισαγωγ� των ��ιτητ�ν σε αυτ� τα
ιδρ"µατα ε!αρτ�ται απ� την επ�δ�σ� τ�υς σε ε!ετ�σεις εθνικ�" επιπ�δ�υ. Επιπρ�σθ�τως, στ� Ελλη-
νικ� Αν�ικτ� Πανεπιστ!µι� (Ε.Α.Π.) �ι ��ιτητ�ς γ�ν�νται απ�δεκτ�� απ� την ηλικ�α των 22 ετ3ν,
µετ� απ� κλ�ρωση.

Ιδια�τερη ανα��ρ� �ρει�-εται να γ�νει στη σηµασ�α της δεκ�2ρ�νης (10) υπ�2ρεωτικ!ς εκπα�-
δευσης και της δωρε�ν παιδε�ας σε �λες τις 9αθµ�δες. Συ-ητ�"νται πρ�τ�σεις απ� τ� υλικ� π�υ
��εραν �ι µαθητ�ς για την εκπα�δευση των παιδι�ν σε �λλες ��ρες.

Παρ�λληλα, γ�νεται ανα��ρ� στα εκπαιδευτικ� συστ�µατα �λλων �ωρ�ν, µ�σα απ� την παρ�υ-
σ�αση περιπτ�σεων παιδι�ν απ� τ� ε!ωτερικ�. Α!ι�π�ιε�ται η �νν�ια τ�υ συστ�µατ�ς, αλλ� και της
�µ�ι�τητας – δια��ρ�ς, καθ�ς γ�νεται απ� τ�υς µαθητ�ς η σ"γκριση των δια��ρων εκπαιδευτικ�ν
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συστηµ�των. 2ι µαθητ�ς µπ�ρ�"ν να 9ρ�υν στ�ι�ε�α στ� διαδ�κτυ� (πnternet) απ� τις παρακ�τω
ιστ�σελ�δες:
� http://library.thinkquest.org/10388/school.html ,
� http://reference.allrefer.com/country-guide-study/india/india44html).

Γ�νεται ανα��ρ� στα 2αρακτηριστικ� τ�υ συστ!µατ�ς (π.�. ενια�� σ"ν�λ�, αλληλε!�ρτηση, αλ-
ληλεπ�δραση, �ργ�νωση, δ�µ�, καν�νες κτλ.). 2ι µαθητ�ς καλ�"νται να επισηµ�ν�υν αυτ� τα �αρα-
κτηριστικ� τ�σ� στ� εκπαιδευτικ� σ"στηµα �σ� και στην �ικ�γ�νεια, η �π��α απ�τελε� σ"στηµα. Η
συ-�τηση θα επεκταθε� και σε �λλα συστ�µατα π�υ ���υν γνωρ�σει τα παιδι� σε �λλα µαθ�µατ�
τ�υς (π.�. γλωσσικ�, αριθµητικ�, ηλιακ�, �ικ�σ"στηµα κτλ.). Μπ�ρε�, επ�σης, αν�λ�γα µε τ� επ�πεδ�,
να επισηµανθε� η π�λυσηµ�α της �νν�ιας «σ�στηµα» (π.�. δ�υλε"ει µε σ"στηµα, �δικ� σ"στηµα, κ�ι-
ν�9�υλευτικ� σ"στηµα, ν�� σ"στηµα διδασκαλ�ας, τυ�λ� σ"στηµα, τ� ��ει σ"στηµα να αργε� στη
δ�υλει� τ�υ κ.�.).

∆ραστηριότητα
Με τη συγκεκριµ�νη δραστηρι�τητα επιδι�κεται η ενεργητικ! συµµετ�2! των παιδι3ν και η ελε�-
θερη �κ(ρασ! τ�υς. 2 στ���ς ε�ναι η εµπ�δωση της �ργ�νωσης τ�υ ελληνικ�� εκπαιδευτικ�� συ-
στ!µατ�ς, αλλ� και η α!ι�λ�γηση των γν�σεων και των στ�σεων των µαθητ�ν σε σ��ση µε τα επαγ-
γ�λµατα. Αν � εκπαιδευτικ�ς απ��ασ�σει να δε�!ει στα παιδι� τη σ2ηµατικ! παρ�υσ�αση τ�υ εκ-
παιδευτικ�� µας συστ!µατ�ς, µπ�ρε� να επεκτε�νει τη συ-�τηση για τ� επ�γγελµα π�υ θα τα ενδι�-
�ερε να ασκ�σ�υν και την π�ρε�α π�υ θα ακ�λ�υθ�σ�υν για την επ�τευ!η τ�υ στ���υ τ�υς. Σηµα-
ντικ� ε�ναι εδ� να απ��ευ�θε� η δηµι�υργ�α πρ�τ�πων σε σ��ση µε τα επαγγ�λµατα και να τ�νιστε�
�τι �λα τα επαγγ�λµατα ε�ναι σηµαντικ� και 2ρ!σιµα.

Τα παιδι� θα 9�ηθηθ�"ν απ� τ� σ�εδι�γραµµα, π�υ ακ�λ�υθε�:

Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα
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10/2ρ�νη 
υπ�2ρεωτικ! 
εκπα�δευση

1η �αθµ�δα εκπα�δευσης

2η �αθµ�δα εκπα�δευσης

3η �αθµ�δα εκπα�δευσης

{ {

{

Παιδικ�� Σταθµ��

Νηπιαγωγε��

∆ηµ�τικ� Σ2�λε�α

Γυµν�σια

Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι.

ΕΠΑ.Λ.ΛΥΚΕΙΑ



Επιπλέον δραστηριότητες
1. Μπ�ρ�"µε να ανα-ητ�σ�υµε στ�ι�ε�α για τις δια(�ρ�ς και τις �µ�ι�τητες αν�µεσα στ� ελ-

ληνικ� εκπαιδευτικ� σ"στηµα και σε εκπαιδευτικ� συστ�µατα �λλων �ωρ�ν σε 9ι9λ�α, στ�
διαδ�κτυ� (9λ�πε ιστ�σελ�δες στη διε!αγωγ� τ�υ µαθ�µατ�ς) � απ� ��λ�υς � συµµαθητ�ς
π�υ κατ�γ�νται απ� �λλες ��ρες. Η συγκεκριµ�νη δραστηρι�τητα απ�9λ�πει στη σ"γκριση
!�νων εκπαιδευτικ�ν συστηµ�των µε τ� ελληνικ� και πρ�τε�νεται να πραγµατ�π�ιηθε� ως
σ2�δι� εργασ�ας (Project). Απ�τελε� α!ι�λ�γικ� δραστηρι�τητα µε σκ�π� την α!ι�π��ηση
και την εµπ�δωση των σ�ετικ�ν ενν�ι�ν και της δ�µ�ς τ�υ ελληνικ�" εκπαιδευτικ�" συστ�-
µατ�ς.

2. Για τη διασ"νδεση µε τ� γλωσσικ� µ�θηµα γ�νεται παραπ�µπ� στα κε�µενα απ� τ� Ανθ�λ�-
γι� Λ�γ�τε�νικ�ν Κειµ�νων «Με λ�γισµ� και µ’ �νειρ�», Ε? και ΣΤ? ∆ηµ�τικ�", �πως Oαν
Oακ Σεµπ� – Ρεν� Γκ�σιν", +ι �λεγ��ι, σελ. 108-11 και Ευγεν�α Φακ�ν�υ, Η Αστραδεν$ στ�
ν�� σ��λε�� της, σελ. 115-119.

Αξιολόγηση
2 εκπαιδευτικ�ς µε τις τε�νικ�ς α!ι�λ�γησης π�υ πρ�σ��ρει τ� κ�θε κε��λαι� (δραστηρι�τητες)
και µε τις τε�νικ�ς των ρ�λων � εργασι�ν σε �µ�δες α!ι�λ�γε� τ� 9αθµ� δηµι�υργικ�ς συµµετ���ς
των µαθητ�ν και καταν�ησης λειτ�υργ�ας τ�υ ελληνικ�" εκπαιδευτικ�" συστ�µατ�ς. Με διερευνη-
τικ�ς ερωτ�σεις σε µ�ρ�� διαλ�γ�υ διακρ�νει αν επιτε"�θηκε � στ���ς, δηλαδ� αν �ι µαθητ�ς κατα-
ν�ησαν �τι η εκπα�δευση ε�ναι 9ασικ� αγαθ� και δικα�ωµα τ�υ κ�θε παιδι�". 2ι επιπλ��ν δραστη-
ρι�τητες ενισ�"�υν τ�ν εκπαιδευτικ� στην α!ι�λ�γηση τ�υ �ργ�υ τ�υ.

Κεφάλαιο 2ο: Ένα σχολείο για όλους
Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος 
Με α��ρµ� τη συ-�τηση των δυ� παιδι�ν απ� δια��ρετικ�ς κ�ινωνικ�ς �µ�δες (τσιγγ�να, αλλ�δα-
π�ς) γ�νεται ανα��ρ� στην αναγκαι�τητα στ�ρι!ης των παιδι�ν π�υ αντιµετωπ�-�υν δυσκ�λ�ες στη
���τησ� τ�υς στ� σ��λε��. Τ�ν�-εται η δια(�ρετικ�τητα τ�υ κ�θε παιδι�� και στ� κε�µεν� π�υ ακ�-
λ�υθε� η ειδικ! µ�ριµνα π�υ λαµ9�νεται για τα παιδι� µε ειδικ�ς εκπαιδευτικ�ς αν�γκες
(Α.µ.Ε.Ε.Α.). Επισηµα�νεται η ισ�τητα των ευκαιρι3ν στην εκπα�δευση για �λ�υς και γ�νεται ανα-
��ρ� σε Ειδικ� σ2�λε�α, σε Τµ!µατα Cντα;ης, σε Τ�;εις Υπ�δ�2!ς, κτλ. Β�ση για �λη τη συ-�τηση
9�9αια θα απ�τελ�σει η α!�α της εκπα�δευσης, �πως αυτ� παρ�υσι�-εται στην παρ�γρα(� 2 τ�υ
Dρθρ�υ 16 τ�υ Συντ�γµατ�ς, π�υ παρατ�θεται στ� 9ι9λ�� τ�υ µαθητ�.

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ��� να καταστ�σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�"ς:
� Να διαπιστ�σ�υν �ι µαθητ�ς την αναγκαι�τητα της "παρ!ης εν�ς θεσµικ�" πλαισ��υ για

την Εκπα�δευση, µε ν�µ�υς π�υ ρυθµ�-�υν τη δ�µ�, την �ργ�νωση και τη λειτ�υργ�α της.
� Να πρ�σεγγ�σ�υν την �νν�ια της ισ�τητας των ευκαιρι3ν στην εκπα�δευση και να εκτιµ�-

σ�υν τη σηµασ�α της.
� Να διακρ�ν�υν τρ�π�υς µε τ�υς �π���υς τ� κρ�τ�ς µεριµν� για την εκπα�δευση ειδικ3ν

�µ�δων µαθητ3ν, π�υ αντιµετωπ�-�υν ιδια�τερες δυσκ�λ�ες.
� Τ�λ�ς, να απ�κτ�σ�υν στ�ση απ�δ�2!ς απ�ναντι στα �τ�µα αυτ�ν των κ�ινωνικ�ν �µ�δων.
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Ανα�ερ�µαστε σε �λες τις �µ�δες (τσιγγ�ν�ι, µεταν�στες κτλ.), π�υ παρ�υσι�-�υν ιδια�τερες
εκπαιδευτικ�ς αν�γκες και στ�ν τρ�π�, µε τ�ν �π��� αυτ�ς αντιµετωπ�-�νται απ� τ� Κρ�τ�ς.

2 εκπαιδευτικ�ς, θα µπ�ρ�"σε να �ωτ�τυπ�σει τα παρακ�τω κε�µενα και να τα µ�ιρ�σει σε
αντ�στ�ι�ες �µ�δες, πρ�κειµ�ν�υ να διερευνηθε� � τρ�π�ς µε τ�ν �π��� τ� κρ�τ�ς στηρ�-ει την κ�θε
�µ�δα πληθυσµ�" σε σ��ση µε τις εκπαιδευτικ�ς τ�υς αν�γκες.

Παραθ�τ�υµε τ� αντ�στ�ι�� Φ.Ε.Κ., π�υ α��ρ� την εκπα�δευση των ατ�µων µε ειδικ�ς εκπαι-
δευτικ�ς αν�γκες. Παρ�λληλα, � εκπαιδευτικ�ς µπ�ρε� να α!ι�π�ι�σει τ� 9ασικ� ν�µ� για τη δ�µ�
και λειτ�υργ�α της εκπα�δευσης (Ν. 1566/85).

ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 Ν�Μ�Σ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 
Εκπα�δευση των ατ�µων µε ειδικ�ς εκπαιδευτικ�ς αν�γκες και �λλες διατ�;εις 

� ΠΡ�Ε∆Ρ�Σ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜ�ΚΡΑΤΙΑΣ 
Εκδ�δ�υµε τ�ν ακ�λ�υθ� ν�µ� π�υ ψ!(ισε η Β�υλ!:

ΚΕΦΑΛΑΙ� Α 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤ�ΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Άρθρο 1 
Έννοια, σκοπός και καθεστώς

1. Άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την έννοια του παρόντος, θεωρούνται τα άτοµα που έχουν σηµαντική
δυσκολία µάθησης και προσαρµογής εξαιτίας σωµατικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηµατικών και κοινω-
νικών ιδιαιτεροτήτων. 

2. Στα άτοµα αυτά περιλαµβάνονται όσοι: 
α) Έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριµότητα. 
β) Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήµατα όρασης (τυφλοί, αµβλύωπες) ή ακοής (κωφοί, βαρήκοοι). 
γ) Έχουν σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώµατα ή προβλήµατα υγείας. 
δ) Έχουν προβλήµατα λόγου και οµιλίας. 
ε) Έχουν ειδικές δυσκολίες στη µάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία. 
στ) Έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι παρουσιάζουν αυτισµό και άλλες

διαταραχές ανάπτυξης. 
3. Στα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαµβάνονται επίσης πρόσωπα νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλι-

κίας  που δεν ανήκουν σε µία από τις προηγούµενες περιπτώσεις, αλλά έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική προ-
σέγγιση και φροντίδα για ορισµένη περίοδο ή για ολόκληρη την περίοδο της σχολικής ζωής τους. 
Οι µαθητές για τους οποίους δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3, καθώς και οι µαθητές που
για µόνο το λόγο ότι η µητρική τους γλώσσα δεν είναι ελληνική, εµφανίζουν µειωµένη σχολική επίδοση, δεν θεωρού-
νται άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
[…]

6. Στα άτοµα που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ειδική εκπαίδευση, η οποία στο πλαίσιο των σκοπών
της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης επιδιώκει ιδιαίτερα: 
α) την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, 
β) τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή επανένταξή τους στο κοινό εκπαι-

δευτικό σύστηµα και η συµβίωση µε το κοινωνικό σύνολο, 
γ) την επαγγελµατική τους κατάρτιση και τη συµµετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία, 
δ) την αλληλοαποδοχή τους µε το κοινωνικό σύνολο και την ισότιµη κοινωνική τους εξέλιξη.
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∆ραστηριότητα
Πρ�κειται για µια α!ι�λ�γικ� και εµπεδωτικ� δραστηρι�τητα, µ�σα απ� την �π��α � εκπαιδευτικ�ς
µπ�ρε� να α!ι�λ�γ�σει τις γν�σεις π�υ απ�κτησαν τα παιδι� απ� τη διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ
κε�αλα��υ. Πρ�ς διευκ�λυνση τ�υ εκπαιδευτικ�" παραθ�τ�υµε τις σωστ�ς απαντ�σεις:
1.α, 2.�, 3.γ, 4.α

Επιπλέον δραστηριότητες
1. Για τη διασ"νδεση µε τ� γλωσσικ� µ�θηµα, γ�νεται παραπ�µπ� στα κε�µενα απ� τ� Ανθ�-

λ�γι� Λ�γ�τε�νικ�ν Κειµ�νων «Με λ�γισµ� και µ’ �νειρ�», Ε? και ΣΤ? ∆ηµ�τικ�". Ενδει-
κτικ� ανα��ρ�νται τα κε�µενα: /λλη Αλε!��υ, Η Βαγγελ�τσα, σελ. 105-107, Παντελ�ς Κα-
λι�τσ�ς, Ν�να σακ� µαλλι�, σελ. 112-114, Φιλ�π Μπαρµπ�, Η -ι-λι�θ$κη µας, σελ. 120-122,
Ελ�νη Σαραντ�τη, +ι ��λ�ι µας �ι τσιγγ�ν�ι, σελ. 256-258.

2. Qωρι-�µαστε σε �µ�δες, συ-ητ�"µε και καταγρ���υµε �µ�δες π�λιτ�ν π�υ ���υν ιδια�-
τερες εκπαιδευτικ�ς αν�γκες και ανα-ητ�"µε τρ�π�υς µε τ�υς �π���υς θα µπ�ρ�"σε να
ενισ�υθε� η πρ�σπ�θει� τ�υς να µ�ρ�ωθ�"ν. Η συγκεκριµ�νη δραστηρι�τητα απ��λ�πει
στη µελ�τη πρ�γραµµ�των για παιδι� µε ειδικ�ς εκπαιδευτικ�ς αν�γκες και πρ�τε�νεται
να πραγµατ�π�ιηθε� ως σ2�δι� εργασ�ας (Project). Επ�σης, ε�ναι δυνατ� να συνδεθε� µε
τ� µ�θηµα της Γλ�σσας. Σ�ετικ� υλικ� υπ�ρ�ει στ� λ�γισµικ� τ�υ µαθ!µατ�ς.

Αξιολόγηση 
2 εκπαιδευτικ�ς µπ�ρε� να α!ι�λ�γ�σει µε τις σ�ετικ�ς δραστηρι�τητες, µε δι�λ�γ� ! µε διερευνητι-
κ�ς ερωτ!σεις αν επιτε"�θηκε � συναισθηµατικ�ς στ���ς, δηλαδ� αν �ι µαθητ�ς ευαισθητ�π�ι�θη-
καν ως πρ�ς την �νν�ια «Cνα σ2�λε�� για �λ�υς». Τα παραδε�γµατα των παιδι�ν π�υ παρατ�θενται
9�ηθ�"ν στην καταν�ηση της ισ�τητας των ευκαιρι�ν στην εκπα�δευση και µε την καλλι�ργεια των
συµµετ��ικ�ν δραστηρι�τ�των, � εκπαιδευτικ�ς διαπιστ�νει αν τα παιδι� ευαισθητ�π�ι�θηκαν
απ�ναντι στις ειδικ�ς �µ�δες µαθητ�ν.

7. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων λαµβάνονται µέτρα και παρέχονται υπηρεσίες στα παραπάνω άτοµα ηλικίας
έως 22 ετών σε όλες τις τάξεις των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στα µέτρα αυτά περι-
λαµβάνονται ιδίως η κατάρτιση και εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων και µεθόδων διδασκαλίας, η χρησιµοποίηση δι-
δακτικού υλικού και η χορήγηση οργάνων και λοιπού ειδικού εξοπλισµού και γενικά κάθε είδους διευκολύνσεις και-
εργονοµικές διευθετήσεις. Στις υπηρεσίες περιλαµβάνονται ιδίως η διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η αξιολόγηση, η παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη, η φυσικοθεραπεία, η ερ-
γοθεραπεία, η αγωγή λόγου, η κοινωνική και συµβουλευτική εργασία, η µεταφορά και η µετακίνηση και κάθε άλλο
µέτρο ή υπηρεσία που υποστηρίζουν την ισότιµη µεταχείριση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες: Όπου στις διατάξεις του
παρόντος αναφέρεται διάγνωση, νοείται η διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. 
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Κεφάλαιο 1ο : Η Εκκλησία της Ελλάδος
Με α��ρµ� τ� σ�εδι�γραµµα, �δηγ�"µε τα παιδι� σε µια συ-�τηση για τ�ν ανθρωπιστικ� και κ�ι-
νωνικ� ρ�λ� της εκκλησ�ας.

Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος 
Με α��ρµ� τις εικ�νες, γ�νεται συ-�τηση για τ� ρ�λ� της Εκκλησ�ας στην ελληνικ� κ�ινων�α. Στη
συν��εια τα παιδι� συµπληρ�ν�υν πρ�τ�σεις για τ� ρ�λ� της εκκλησ�ας, �πως τ�ν ���υν καταν��-
σει. Με αυτ� τη συ-�τηση για τ� ρ�λ� της εκκλησ�ας  �ι µαθητ�ς µπ�ρ�"ν να καταγρ�ψ�υν τ� σ�9α-
ρ� κ�ινωνικ� και πνευµατικ� �ργ� της Εκκλησ�ας.

Κατ�πιν, απ�σα�ην�-εται π�ι�ι απ�τελ�"ν την εκκλησ�α, π�ι�ι ε�ναι �ι �αθµ�� ιερ�σ�νης και δι-
ευκριν�-�νται �ι εκκλησιαστικ�� τ�τλ�ι.

Μπ�ρε�, επ�σης, να γ�νει συ-�τηση για τ� �ρθρ� τ�υ Συντ�γµατ�ς, π�υ ανα��ρεται στη θρησκε�α
της Ελλ�δας.

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ��� να καταστ�σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�"ς:
� Να πρ�σεγγ�σ�υν την �νν�ια «Εκκλησ�α» και να αντιλη�θ�"ν π�ι�ι την απ�τελ�"ν.
� Να ενηµερωθ�"ν για την �ργ�νωση (9αθµ�� ιερ�σ"νης, δι�ικητικ� �ργανα, ιεραρ��α), για

τη λειτ�υργ�α (πνευµατικ� και κ�ινωνικ� �ργ�) της Εκκλησ�ας και τη σ��ση της µε �λλ�υς
��ρε�ς.

� Να αναγνωρ�σ�υν την Εκκλησ�α ως θεσµ� µε ιδια�τερ� ανθρωπιστικ� ρ�λ� και σηµασ�α
µ�σα στην κ�ινων�α και να απ�κτ�σ�υν θετικ� στ�ση απ�ναντ� της.

� Να α!ι�π�ι�σ�υν τη διαθεµατικ� �νν�ια τ�υ συστ�µατ�ς, α��" και η Εκκλησ�α (κλ�ρ�ς)
µπ�ρε� να θεωρηθε� ως σ�στηµα.
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Επ�σκ�π�ς Αρ2ιεπ�σκ�π�ς

∆ιαρκ!ς Ιερ� Σ�ν�δ�ςΙερ� Σ�ν�δ�ς

Εν�ρ�ες - Ιερε�ς

∆ι��κηση της Εκκλησ�ας

Μητρ�π�λεις -
Μητρ�π�λ�τες

∆ι�κ�ν�ς ! ∆ι�κ�ς

Βαθµ�� Ιερ�σ�νης

Πρεσ��τερ�ς 
! Ιερ�ας ! Παπ�ς



∆ραστηριότητες
1. Σε αυτ� τη δραστηρι�τητα �ι µαθητ�ς καλ�"νται να λ"σ�υν �να σταυρ�λε!�. 2ι �ρισµ�� ε�ναι:
�ρι#�ντια 1. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, 2. ΑΡQΙΕΠΙΣΚ2Π2Σ, 3. ΕΝ2ΡΙΑ, 4. ΣΥΝ2∆2Σ
Κ�θετα 1. ΕΠΙΣΚ2Π2Σ, 2. ΚΛΗΡΙΚ2Σ, 3. ΜΗΤΡ2Π2ΛΗ, 4. ΙΕΡΑ, 5. ΙΕΡΕΑΣ
2. Σε �µ�δες εργασ�ας �ι µαθητ�ς συ-ητ�"ν και καταγρ���υν π�ς θα µπ�ρ�"σαν και �ι �δι�ι

να 9�ηθ�σ�υν στ� �ργ� της εκκλησ�ας, παραθ�τ�ντας τις πρ�τ�σεις τ�υς. Σε αυτ� τη δραστη-
ρι�τητα απ��ασ�-�υν να συµµετ�σ��υν στ� �ιλανθρωπικ� �ργ� της εκκλησ�ας (µπ�ρε� να
γ�νει ανα��ρ� και στα κατη�ητικ� σ��λε�α). Με αυτ�ν τ�ν τρ�π� 9ι�ν�υν τ� κ�ινωνικ� �ργ�
της εκκλησ�ας και την πρ�σ��ρ� 9��θειας στ�υς συνανθρ�π�υς µας.

3. Επισκεπτ�µαστε τ�ν να� της εν�ρ�ας µας και συ-ητ�"µε µε τ�ν ιερ�α για τη δι��κηση, τη δ�-
µ! και τη λειτ�υργ�α της Εκκλησ�ας. Μας ενηµερ�νει σ�ετικ� µε τ�ν τρ�π� λ�ψης των απ�-
��σεων στην Εκκλησ�α και τ�υς ��ρε�ς µε τ�υς �π���υς συνεργ�-εται, για να πραγµατ�π�ι-
�σει τ� �ργ� της. Σε αυτ� τη δραστηρι�τητα �ι µαθητ�ς διε!�γ�υν µια �ρευνα µε τη µ�θ�δ�
της συν�ντευ!ης. Θα πρ�πει πριν απ� την επ�σκεψη στην εν�ρ�α, να ���υν πρ�ετ�ιµ�σει τις
ερωτ�σεις. Τα απ�τελ�σµατα της συν�ντευ!ης συ-ητ�"νται στην τ�!η και ε!�γ�νται τα συ-
µπερ�σµατα. Α!ι�π�ιε�ται η διαθεµατικ� �νν�ια τ�υ συστ�µατ�ς, καθ�ς η εκκλησ�α µε την
�ργ�νωση, τη δ�µ� και τ�υς καν�νες της µπ�ρε� να θεωρηθε� ως σ"στηµα, �πως διαπιστ�θη-
κε και κατ� τη σ�ετικ� συ-�τηση.
Πρ�κειται για µια δραστηρι�τητα, η �π��α ��ει σκ�π� να 9�ηθ�σει τα παιδι� µε ευ��ριστ�
τρ�π� να �ρησιµ�π�ι�σ�υν τις �νν�ιες, π�υ διδ��θηκαν στ� συγκεκριµ�ν� µ�θηµα.

Αξιολόγηση
Με διερευνητικ�ς ερωτ�σεις � εκπαιδευτικ�ς διαπιστ�νει αν τα παιδι� καταν�ησαν τις 9ασικ�ς �ν-
ν�ιες της εκκλησ�ας και την �ργ�νωσ� της. Με τ�ν δι�λ�γ� και τη 9��θεια των συµµετ��ικ�ν δρα-
στηρι�τ�των, α!ι�λ�γε� κατ� π�σ� �ι µαθητ�ς ευαισθητ�π�ι�θηκαν απ� τ� �ιλανθρωπικ� και κ�ι-
νωνικ� �ργ� της εκκλησ�ας.

Ελληνικό Σύνταγµα

Άρθρο 3 - (Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας)

1. Eπικρατούσα θρησκεία στην Eλλάδα είναι η θρησκεία της Aνατολικής Oρθόδοξης Eκκλησίας του Xριστού. H Oρθόδοξη
Eκκλησία της Eλλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Kύριο ηµών Iησού Xριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωµένη δογµα-
τικά µε τη Mεγάλη Eκκλησία της Kωνσταντινούπολης και µε κάθε άλλη οµόδοξη Eκκλησία του Xριστού τηρεί απαρασά-
λευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Eίναι αυτοκέφαλη,
διοικείται από την Iερά Σύνοδο των εν ενεργεία Aρχιερέων και από τη ∆ιαρκή Iερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και
συγκροτείται όπως ορίζει ο Kαταστατικός Xάρτης της Eκκλησίας, µε τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού Tόµου της
κθ΄ (29) Iουνίου 1850 και της Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεµβρίου 1928. 

2. Tο εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε ορισµένες περιοχές του Kράτους δεν αντίκειται στις διατάξεις της προηγού-
µενης παραγράφου.

3. Tο κείµενο της Aγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο. H επίσηµη µετάφρασή του σε άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς
την έγκριση της Aυτοκέφαλης Eκκλησίας της Eλλάδας και της Mεγάλης του Xριστού Eκκλησίας στην Kωνσταντινούπολη. 

(Πηγή: Ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων: www.parliament.gr).
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Κεφάλαιο 2ο: Άλλα θρησκεύµατα στην Ελλάδα

Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με α��ρµ� τ� δι�λ�γ� των ηρ3ων και τις εικ�νες π�υ παρατ�θενται, γ�νεται ανα��ρ� στις θρησκε�-
ες π�υ υπ�ρ��υν στη ��ρα µας. Η Ελλ�δα τε�νει  πλ��ν να γ�νει µια π�λυπ�λιτισµικ! κ�ινων�α. Με
την α"!ηση της µεταν�στευσης τα τελευτα�α �ρ�νια ���υν �ρθει στην πατρ�δα µας π�λλ�� �νθρωπ�ι
απ� �λλες ��ρες, π�υ πιστε"�υν σε �λλες θρησκε�ες, µ�ν�θεϊστικ�ς (Qριστιανισµ�ς, Ι�υδαϊσµ�ς,
Μωαµεθανισµ�ς) και π�λυθεϊστικ�ς (Ινδ�υισµ�ς). Αν υπ�ρ�ει στην τ�!η κ�π�ι� παιδ� αλλ�θρησκ�,
µπ�ρε� να πρ�κληθε� συ-�τηση σ�ετικ� µε τη θρησκε�α τ�υ. Στ� σηµε�� αυτ� κρ�νεται σκ�πιµη η
ανα��ρ� στ� γεγ�ν�ς �τι �ι περισσ�τερ�ι /λληνες ε�ναι Qριστιαν�� 2ρθ�δ�!�ι, ��ι �µως �λ�ι. Στη
Θρ�κη, για παρ�δειγµα, -ει η Μ�υσ�υλµανικ� µει�ν�τητα, της �π��ας τα µ�λη πιστε"�υν στ� Μωα-
µεθανισµ�.

Στη συν��εια µε α��ρµ� τ� κε�µεν� απ� την ιστ�ρ�α της Ε? τ�!ης � εκπαιδευτικ�ς επι�ειρε� ιστ�-
ρικ� αναδρ�µ� στη θρησκευτικ! ελευθερ�α θυµ�-�ντας στ�υς µαθητ�ς και την περ��δ� των διωγ-
µ�ν. Συ-ητ�ντας θα καταν��σ�υν �τι η θρησκευτικ! ελευθερ�α ε�ναι σπ�υδα�α κατ�κτηση των
πρ�γ�νων µας.

Τ� Ελληνικ� Σ"νταγµα κατ��υρ�νει την ανε!ιθρησκ�α, τ� δικα�ωµα κ�θε ανθρ�π�υ να πιστε"ει
σε �π�ια θρησκε�α επιθυµε� και να εκδηλ�νει την π�στη τ�υ ελε"θερα. Απαγ�ρε"εται, �µως, � πρ�-
σηλυτισµ�ς, δηλαδ� η πρ�σπ�θεια εν�ς ατ�µ�υ να επηρε�σει τ� θρησκευτικ� συνα�σθηµα τ�υ �λ-
λ�υ, να µεταστρ�ψει την π�στη τ�υ και να απ�δε�τε� µια �λλη θρησκε�α.

Παραθ�τ�υµε τ� �ρθρ� 13 τ�υ Συντ�γµατ�ς, π�υ σ�ετ�-εται µε τη θρησκευτικ� ελευθερ�α.

Άρθρο 13 - (Θρησκευτική Ελευθερία)

1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων
δεν εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.

2. Kάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά µε τη λατρεία της τελούνται ανεµπόδιστα υπό την προστασία των
νόµων. H άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. O προσηλυτισµός απα-
γορεύεται.

3. Oι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκεινται στην ίδια εποπτεία της Πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις
απέναντί της, όπως και οι λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας. 

4. Kανένας δεν µπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσε-
ων προς το Kράτος ή να αρνηθεί να συµµορφωθεί προς τους νόµους. 

5. Kανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόµο, που ορίζει και τον τύπο του. 
(Πηγή: ιστοσελίδα: www.parliament.gr)

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ��� να καταστ�σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�"ς:
� Να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ�ς την �νν�ια τ�υ �ρ�υ «επικρατ��σα θρησκε�α».
� Να ανα��ρ�υν �λλες θρησκε�ες � θρησκευτικ� δ�γµατα π�υ υπ�ρ��υν στη ��ρα µας.
� Να αναλ"σ�υν την �νν�ια «ανε;ιθρησκ�α» και να εκτιµ�σ�υν τη σηµασ�α της καθι�ρω-

σ�ς της.
� Να αναπτ"!�υν στ�σεις σε�ασµ�� απ�ναντι στ�ν αλλ�θρησκ� και τ�ν ετερ�δ�!� και γενι-

κ�τερα απ�ναντι στ� δια��ρετικ�.
� Να πρ�σεγγ�σ�υν τη θεµελι�δη / διαθεµατικ� �νν�ια «π�λιτισµ�ς» µε την επισ�µανση

ηθ�ν, εθ�µων και �ργων τ��νης, π�υ συνδ��νται µε τη θρησκευτικ� π�στη.
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2 εκπαιδευτικ�ς δ"ναται να ανα�ερθε� και σε δ�γµατα των δια(�ρων θρησκει3ν, �πως για παρ�-

δειγµα των 2ριστιαν3ν, π�υ µπ�ρε� να ε�ναι: �ρθ�δ�;�ι, Καθ�λικ��, Ευαγγελιστ�ς κτλ.
Κατ� τη συ-�τηση για τη θρησκε�α, ως �κ�ραση τ�υ π�λιτισµ�� εν�ς λα��, γ�νεται ανα��ρ� σε

!θη, �θιµα και �ργα τ�2νης π�υ συνδ��νται µε τη θρησκευτικ! π�στη (εικ�νες, αγ�λµατα κ.�.).

∆ραστηριότητα
Σε αυτ�ν τη δραστηρι�τητα επιδι�κεται να συγκεντρ�σ�υν �ι µαθητ�ς στ�ι�ε�α και υλικ� (απ� τ�
διαδ�κτυ�, τ�ν τ"π� κ.�.) για τις θρησκε�ες και ταυτ��ρ�να να α!ι�π�ιηθ�"ν �ι διαθεµατικ�ς �νν�ι-
ες της �µ�ι�τητας και της δια(�ρ�ς, αλλ� και η �µαδ�συνεργατικ! διδασκαλ�α. Η δραστηρι�τητα
πρ�σ��ρεται για την αν�πτυ!η στ�σης απ�δ���ς απ�ναντι σε �λλες θρησκε�ες και γενικ�τερα απ�-
ναντι στ� δια��ρετικ�. Η συγκεκριµ�νη εργασ�α δηµ�σιε"εται ε�τε στην ε�ηµερ�δα της τ�!ης ε�τε
στην ε�ηµερ�δα τ�υ σ��λε��υ. Σ�ετικ� υλικ� µπ�ρ�"ν να αντλ�σ�υν �ι µαθητ�ς απ� τ� �ι�λ�� των
Θρησκευτικ3ν και στ� λ�γισµικ� τ�υ µαθ�µατ�ς.

Επιπλέον δραστηριότητες
1. Για τη διαθεµατικ� διασ"νδεση της εν�τητας µε τ� γλωσσικ� µ�θηµα γ�νεται παραπ�µπ� στα

κε�µενα απ� τ� Ανθ�λ�γι� Λ�γ�τε�νικ�ν Κειµ�νων «Με λ�γισµ� και µ’ �νειρ�», Ε? και ΣΤ?
∆ηµ�τικ�". Ενδεικτικ� ανα��ρ�νται: Ειρ�νη Μ�ρρα, Τα .ριστ��γεννα τ�υ Τα Κι Κ�, σελ.
164-167 και Γρηγ�ρι�ς Tεν�π�υλ�ς, Τα κ�κκινα αυγ�, σελ. 175-177.

2. Στη Στ? τ�!η εν�ς δηµ�τικ�" σ��λε��υ, κατ� τη διδασκαλ�α της εν�τητας π�υ ανα��ρεται στη
Qριστιανικ� αγ�πη, � Μω��µετ, π�υ ε�ναι µ�υσ�υλµ�ν�ς, απ���σισε να παραµε�νει στην τ�-
!η και �κ�υγε µε π�λ" ενδια��ρ�ν. Στ� τ�λ�ς σ�κωσε τ� ��ρι τ�υ και δ�λωσε �τι η αγ�πη ε�-
ναι στ�ι�ε�� π�υ και η δικ� τ�υ θρησκε�α πρ�τ�σσει. Συ-ητ�"µε και για �λλα κ�ιν� στ�ι�ε�α
µετα!" των δια��ρων θρησκει�ν, �πως η ευσ�9εια και η ειρ�νη.

3. Υπ�ρ�ει στην τ�!η µαθητ�ς, π�" πιστε"ει σε �λλη θρησκε�α; Συ-ητ�µε για τ�υς καν�νες της
δικ�ς τ�υ θρησκε�ας. Σε αυτ�ν τη δραστηρι�τητα α!ι�π�ιε�ται η παρ�υσ�α τ�υ αλλ�θρησκ�υ
µαθητ�, � �π���ς µπ�ρε� να ανα�ερθε� σε συν�θειες, σ�ετικ�ς µε τη θρησκε�α τ�υ. Α!ι�π�ιε�-
ται η διαθεµατικ� �νν�ια τ�υ π�λιτισµ�" µ�σα απ� τ�ν καθηµεριν� τρ�π� -ω�ς και τη συµπε-
ρι��ρ� των ανθρ�πων. Με τη συ-�τηση α!ι�λ�γε�ται και η στ�ση των µαθητ�ν απ�ναντι σε
�λλα θρησκε"µατα.

Αξιολόγηση
Με συµµετ��ικ�ς δραστηρι�τητες, µε δι�λ�γ� και διερευνητικ�ς ερωτ�σεις µπ�ρε� � εκπαιδευτικ�ς
να α!ι�λ�γ�σει τις δε!ι�τητες των µαθητ�ν, τις στ�σεις και τις α!�ες π�υ ���υν διαµ�ρ��σει απ�να-
ντι σε �λλα θρησκε"µατα. ∆ιαπιστ�νει, επ�σης, αν καταν�ησαν �τι υπ�ρ��υν κ�ιν� στ�ι�ε�α µετα!"
των δια��ρων θρησκει�ν και αν ευαισθητ�π�ι�θηκαν.
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Κεφάλαιο 1ο: Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες στην Ελλάδα

Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με α��ρµ� την πρ�τρ�π� τ�υ ∆ικαι�π�λι πρ�καλε�ται συ-�τηση για τ� πρ�γραµµα «Καπ�δ�-
στριας», π�υ ε�αρµ�-εται  στην Ελλ�δα απ� τ� 1998.

Παρ�λληλα, �ι µαθητ�ς συµ9�υλε"�νται τ� ��ρτη, 9ρ�σκ�υν τ� ν�µ� στ�ν �π��� κατ�ικ�"ν και
εντ�π�-�υν τ�υς δ�µ�υς και τις κ�ιν�τητ�ς τ�υ.

Στη συν��εια γ�νεται ανα��ρ� στα ε�δη των δ!µων και στις �µ�ι�τητες και τις δια(�ρ�ς µετα!"
τ�υς. Για τη διευκ�λυνση τ�υ εκπαιδευτικ�", παρατ�θενται εδ� τα ε�δη των δ!µων, �πως �α�ν�νται
στην ιστ�σελ�δα τ�υ Υπ�υργε��υ Εσωτερικ�ν, ∆ηµ�σιας ∆ι��κησης και Απ�κ�ντρωσης:

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (για την ενηµέρωση του εκπαιδευτικού)

Τυπολογία των ΟΤΑ πρώτης βαθµίδας

Το οργανωτικό σχήµα της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης που εισήγαγε ο ν. ∆ΝΖ /1912 θεµελίωσε τη διττή τυπο-
λογία των ΟΤΑ στη βάση της διάκρισης µεταξύ αγροτικών και αστικών οικισµών. Η αµφισβήτηση όµως κατά του δηµοτι-
κού θεσµού οδήγησε στον προσδιορισµό µε αυστηρά πληθυσµιακά και εµµέσως χωροταξικά κριτήρια των αστικών οικι-
στικών ενοτήτων οι οποίες προσέλαβαν αντίστοιχη διοικητική µορφή, ως δήµοι. Το σύνθηµα της απελευθέρωσης των συ-
νοικισµών επένδυσε ιδεολογικά ένα εύπλαστο θεσµικό πλαίσιο αναγνώρισης των κοινοτήτων και συνέβαλε στο επίµαχο
φαινόµενο της πολυδιάσπασης και της ίδρυσης εξαρχής µη βιώσιµων διοικητικών µονάδων. Πάντως, ως προς την ανα-
γνώριση των κοινοτήτων δεν πρέπει να διαφύγει από την προσοχή µας η καθιέρωση και λειτουργικών κριτηρίων, όπως η
ύπαρξη ή η ικανότητα χρηµατοδότησης σχολείου στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.
Αλλά και το προηγούµενο θεσµικό καθεστώς του Β.∆. της 27ης ∆εκεµβρίου 1834 κατέτασσε τους δήµους σε τρεις "τά-
ξεις" ανάλογα µε τον πληθυσµό. Σε κάθε τάξη αντιστοιχούσε διαφορετικός αριθµός δηµαρχιακών παρέδρων και υπήρξε
διαφορά και ως προς τον τρόπο διορισµού του ∆ηµάρχου. Εν ολίγοις, το πληθυσµιακό κριτήριο συνδέθηκε και τότε µε
διαφορές στη συγκρότηση των διοικητικών οργάνων.
Το φαινόµενο της θέσπισης διαφορετικών τύπων πρωτοβάθµιων ΟΤΑ συναντάται και σε ευρωπαϊκές χώρες, χαρακτηρι-
στικότερη των οποίων είναι η περίπτωση της Γερµανίας. Υπάρχουν πάντως και πολλές που έχουν ενιαίο τύπο ανεξάρτητα
από πληθυσµό ή οικιστική µορφή, γεγονός που συνήθως σχολιάζεται από τους ειδικούς ως αρνητικό.
Στην χώρα µας παρατηρείται µία ανακόλουθη κατάσταση: ενώ η αρχική διαφορετικότητα µεταξύ δήµου και κοινότητας εί-
χε θεµελιωθεί σε πληθυσµιακά και χωροταξικά κριτήρια, γεγονός που αποτελούσε θετικό γνώρισµα για το σύστηµά µας,
στη συνέχεια η µεν κοινότητα έµεινε καθηλωµένη στα δεδοµένα του 1912, ο δε δήµος έγινε κατανοητός ως αξιολογική
οντότητα ανώτερη της κοινότητας και έτσι επιδιώκεται η µετεξέλιξη κοινοτήτων σε δήµους µεταβάλλοντας το αρχικό πε-
ριεχόµενο της διαφοράς. Ταυτόχρονα παρατηρείται η θεσµοθέτηση δήµων που έχουν ενιαίο θεσµικό πλαίσιο αλλά κρίσι-
µες πληθυσµιακές και χωροταξικές διαφορές. 

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ��� να καταστ�σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�"ς:
� Να αντιλη�θ�"ν �τι η ��ρα µας ε�ναι �ργανωµ�νη σε δ�µ�υς και κ�ιν�τητες.
� Να καταν��σ�υν την αναγκαι�τητα της ανακαταν�µ�ς των δ�µων και κ�ιν�τ�των, σ"µ-

�ωνα µε τ� σ��δι� «Καπ�δ�στριας».
� Να απ�σα�ην�σ�υν τις �νν�ιες «δ!µ�ς» και «κ�ιν�τητα».
� Να α!ι�π�ι�σ�υν τις διαθεµατικ�ς �νν�ιες �µ�ι�τητα - δια(�ρ� συγκρ�ν�ντας τα ε�δη των

δ�µων.
� Να α!ι�π�ι�σ�υν και τις �νν�ιες τ�υ 23ρ�υ – 2ρ�ν�υ, µελετ�ντας τη �ωρ�τα!ικ� καταν�-

µ� των δ�µων και των κ�ιν�τ�των  και τη µετα9�λ� της στ� �ρ�ν�.
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Για να καταν��σ�υν �ι µαθητ�ς τ�υς λ�γ�υς, για τ�υς �π���υς η κ�ιν�τητα τ�υ Σ�υλ��υ παρ�µεινε
κ�ιν�τητα µπ�ρ�"ν να συµ9�υλευτ�"ν τ� 9ι9λ�� της Ιστ�ρ�ας τ�υς και �λλες ιστ�ρικ�ς πηγ�ς, για να
αναλ"σ�υν τ�ν ιστ�ρικ� ρ�λ� τ�υ Σ�υλ��υ και των Σ�υλιωτ�ν. Σ�ετικ� µε την κ�ιν�τητα Νυµ�α��υ
στη Φλ�ρινα, τ�ν πρ�στατευ�µεν� Παραδ�σιακ� 2ικισµ�, µπ�ρ�"ν να ανα-ητ�σ�υν πληρ���ρ�ες
στ� ∆ιαδ�κτυ� (www.e-city.gr/florina/home/view/1205.php).

Προκειµένου να υπάρξει ορθολογικότερη διοικητική οργάνωση αλλά και να προσαρµοσθεί το θεσµικό πλαίσιο στη σύγ-
χρονη πραγµατικότητα και τις διοικητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, προτείνεται η εξειδίκευση
των επιµέρους τύπων πρωτοβάθµιων ΟΤΑ. Ασφαλώς ως προς το βασικό ονοµαστικό προσδιορισµό, για ιστορικούς αλλά
και δεοντολογικούς λόγους προτείνεται η χρήση του όρου: ∆ήµος. Οι ∆ήµοι όµως πρέπει να διακρίνονται σε ειδικούς τύ-
πους και στον καθένα θα αναλογούν ιδιαιτερότητες τόσο ως προς το διοικητικό σύστηµα αλλά και ως προς τις αρµοδιότη-
τες. Επίσης είναι χρήσιµο να επισηµανθεί ότι οι επιθετικοί προσδιορισµοί των τύπων των δήµων δεν πρέπει να αποτυπω-
θούν και στο νοµικό πλαίσιο. Άλλωστε η διάκρισή τους έχει µόνο λειτουργικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί αξιολογική ή
οργανωτική διάκριση ΟΤΑ.

∆ήµος – Ενότητα Χωριών
Βασικό χαρακτηριστικό είναι η ενότητα αγροτικών οικισµών. Θα αποτελεί το κατεξοχήν "προϊόν" των Συνενώσεων. Κύριο
γνώρισµα η αναπτυξιακή λειτουργία της ∆ηµοτικής Αρχής και η δηµοτική αποκέντρωση στη βάση των πρώην Κοινοτήτων
µε τα Τοπικά Συµβούλια, ακόµη και στην έδρα του νέου ΟΤΑ. Εκλογικό σύστηµα που επιτρέπει την εκπροσώπηση όλων,
στο µέτρο του δυνατού, των πρώην κοινοτήτων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ειδικές ρυθµίσεις σχετικά µε τις αρµοδιότητες
µπορούν να αναφέρονται στις ορεινές ή παραµεθόριες περιοχές. 

∆ήµος – Ηµιαστικός – οικισµός 
Βασικό χαρακτηριστικό η ύπαρξη ενός ηµιαστικού οικισµού µε πληθυσµό άνω των 2.500 ή 5.000 κατοίκων. Μ' αυτόν συ-
νενώνονται όµοροι ΟΤΑ εφόσον βρίσκονται στην άµεση επιρροή του. Τοπικά Συµβούλια στις µικρότερες κοινότητες που
θα συνενωθούν µαζί του. Σύστηµα εκπροσώπησης και των µικρότερων κοινοτήτων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Αστικός ∆ήµος
Ο κλασικός τύπος του σύγχρονου αστικού δήµου. Προσαρτώνται οι όµορες κοινότητες δορυφόροι. Τοπικά Συµβούλια
στις προσαρτώµενες κοινότητες.

∆ήµος – Νησί
Εκτός από τα µεγάλα νησιά που αποτελούν, σε αρκετές περιπτώσεις, νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή εκείνα που έχουν µε-
γάλη έκταση και πληθυσµό, όλοι οι ΟΤΑ των υπολοίπων µικρών νησιών επιδιώκουν τη Συνένωση έτσι ώστε κάθε νησί να
οργανώνεται ως δήµος. Ως προς το διοικητικό σύστηµα ισχύουν κατεξοχήν τα αναφερόµενα στους αντίστοιχους τύπους
που περιγράφονται παραπάνω.  

∆ήµος – Πολεοδοµικό Συγκρότηµα
Πρόκειται για τους µεγάλους δήµους (εκτός των δύο µητροπολιτικών κέντρων) που αποτελούν ήδη µικρές µητροπολιτικές
περιοχές Σ' αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να εξετασθεί, µετά την ολοκλήρωση της ανασυγκρότησης και την ανάδειξη των
νέων δηµοτικών αρχών, η συγκρότηση θεσµών συνεργασίας για τη διαχείριση ευρύτερων λειτουργιών της περιοχής.

∆ήµοι – Τµήµατα µητροπολιτικών περιοχών
Πρόκειται για τους ΟΤΑ της µητροπολιτικής περιοχής Αττικής και Θεσσαλονίκης που ο ρόλος τους καθώς και η χωρική τους
ανασυγκρότηση πρέπει να επαναπροσδιορισθεί στο πλαίσιο συστήµατος µητροπολιτικής διοίκησης. (Γι' αυτό άλλωστε το προ-
τεινόµενο Πρόγραµµα δεν αφορά την Αττική και τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα της Θεσσαλονίκης και του Βόλου - Ν. Ιωνίας) 

(Πηγή: Ιστοσελίδα Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης: www.ypes.gr).



∆ραστηριότητα 
Η δραστηρι�τητα στ� τ�λ�ς της εν�τητας, παρ��ει τη δυνατ�τητα στ�υς µαθητ�ς να ανα-ητ�σ�υν
Κ�ιν�τητες π�υ δεν ���υν εντα�θε� στ� σ��δι� Καπ�δ�στριας και να πρ�9ληµατιστ�"ν για τ�υς λ�-
γ�υς π�υ συν�9η αυτ�. Στη συγκεκριµ�νη εν�τητα γ�νεται διασ"νδεση µε τ� µ�θηµα της Ιστ�ρ�ας
και της Γεωγρα��ας.

Επιπλέον δραστηριότητες
1. 2ι µαθητ�ς µπ�ρ�"ν να συγκεντρ�σ�υν υλικ� για την Τ�πικ! Cνωση ∆!µων και Κ�ιν�τ!-

των (Τ. Ε. ∆. Κ.) της περι���ς τ�υς.
2. Πρ�τε�νεται στ�ν εκπαιδευτικ� να εργαστε� µε τ�υς µαθητ�ς τ�υ π�νω στις δραστηρι�τητες,

της αντ�στ�ι�ης εν�τητας τ�υ λ�γισµικ�" (CD-ROM), π�υ συν�δε"ει τα 9ι9λ�α της Κ�ινωνι-
κ�ς και Π�λιτικ�ς Αγωγ�ς.

3. 2ι µαθητ�ς �ωρ�-�νται σε �µ�δες εργασ�ας για να ερευν�σ�υν την ιστ�ρ�α τ�υ τ�π�υ τ�υς.
Μ�α �µ�δα θα ανα-ητ�σει πληρ���ρ�ες απ� τις τ�πικ�ς ε�ηµερ�δες. 1λλη �µ�δα  θα π�ρει
συνεντε"!εις απ� κατ��κ�υς της περι���ς � παρ�γ�ντες της τ�πικ�ς αυτ�δι��κησης.Τ� υλικ�
π�υ θα συγκεντρωθε� απ� τις �µ�δες, θα καταγρα�ε�, θα επιλεγε� και θα α!ι�λ�γηθε� απ�
τ�ν εκπαιδευτικ� και τ�υς µαθητ�ς της τ�!ης. Ε��σ�ν υπ�ρ�ει η δυνατ�τητα, τ� λε"κωµα
µπ�ρε� να µ�ιραστε� σε �λ�υς τ�υς µαθητ�ς της τ�!ης.
Η δραστηρι�τητα αυτ� πρ�τε�νεται να υλ�π�ιηθε� ως σ2�δι� εργασ�ας (project) µε τη συνερ-
γασ�α της Γεωγρα(�ας και της Ιστ�ρ�ας.

Αξιολόγηση
2 εκπαιδευτικ�ς µπ�ρε� να α!ι�λ�γ�σει την καταν�ηση και εµπ�δωση της παρε��µενης γν�σης µε τη
9��θεια �αρτ�ν και εικ�νων. Τα παραδε�γµατα και �ι ��ρτες π�υ θα συµ9�υλευτ�"ν �ι µαθητ�ς θα
τ�υς 9�ηθ�σ�υν να συσ�ετ�σ�υν τ� περιε��µεν� τ�υς µε τις γν�σεις τ�υς και τις εµπειρ�ες τ�υς. 2 εκ-
παιδευτικ�ς διερευν� µε ερωτ�σεις αν �γιναν αντιληπτ�ς �ι 9ασικ�ς �νν�ιες «δ�µ�ς» και «κ�ιν�τητα».

Κεφάλαιο 2ο: Οργάνωση - ∆ιοίκηση των ∆ήµων και Κοινοτήτων

Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με α��ρµ� τ� σκ�τσ� απ� την α�θ�υσα συνεδρ�ων τ�υ ∆ηµ�τικ�" Συµ9�υλ��υ, �ι µαθητ�ς συ-η-
τ�"ν για τ� ∆ηµ�τικ� � Κ�ιν�τικ� Συµ9�"λι� και τ�ν τρ�π� λ�ψης των απ���σεων µ�σα σε αυ-
τ�. Η συ-�τηση µπ�ρε� να επεκταθε� και στην �ργ�νωση τ�υ δ�µ�υ µε 9�ση τις παρακ�τω πλη-
ρ���ρ�ες.

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ��� να καταστ�σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�"ς:
� Να γνωρ�σ�υν τ�ν τρ�π� �ργ�νωσης των δ�µων και κ�ιν�τ�των και τ�ν τρ�π� δι��κη-

σ�ς τ�υς.
� Να γνωρ�σ�υν τ� ρ�λ� τ�υ ∆ηµ�ρ2�υ και τ�υ ∆ηµ�τικ�� Συµ��υλ��υ και τη συµ9�λ�

τ�υς στην πρ��δ� και την ευηµερ�α των δηµ�τ�ν τ�υς.
� Να καταν��σ�υν τ�ν τρ�π� λ�ψης των απ���σεων και την α!�α της αρ2!ς της πλει�ψη(�ας.
� Να διευρ"ν�υν τις διαθεµατικ�ς �νν�ιες �τ�µ� – σ�ν�λ�.
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2ι µαθητ�ς ενηµερ�ν�νται για τ� ρ�λ� τ�υ ∆ηµ�ρ2�υ και των ∆ηµ�τικ3ν Συµ���λων και συ-
-ητ�"ν για τα πρ�9λ�µατα της τ�πικ�ς κ�ινων�ας και τ�ν τρ�π� επ�λυσ�ς τ�υς.

∆ραστηριότητα
Η δραστηρι�τητα διε!�γεται ως παι2ν�δι ρ�λων και επιδι�κει µ�σα απ� την ενεργητικ� συµµετ�-
�� και την ελε"θερη �κ�ραση, να πρ�σεγγ�σ�υν �ι µαθητ�ς 9ιωµατικ� τ� ρ�λ� τ�υ ∆ηµ�ρ��υ και
των µελ�ν τ�υ ∆ηµ�τικ�" Συµ9�υλ��υ. Παρ�λληλα, 9ι�ν�υν τ� δηµ�κρατικ� τρ�π� λ�ψης απ�-
��σεων και αναπτ"σσ�υν στ�σεις, �πως � σε9ασµ�ς της δια��ρετικ�ς γν�µης. Καλλιεργε�ται,
επ�σης, η ικαν�τητα για αν�ι2τ� και απ�τελεσµατικ� δι�λ�γ�.

Επιπλέον δραστηριότητα
Μια �µ�δα µαθητ�ν καταγρ��ει τα πρ�9λ�µατα τ�υ δ�µ�υ � της κ�ιν�τητ�ς τ�υς και επιλ�γ�υν
τα πι� σηµαντικ�. Στη συν��εια πρ�τε�ν�υν συγκεκριµ�νες λ"σεις και συντ�σσ�υν µια επιστ�λ�
πρ�ς τ�ν ∆�µαρ�� της π�λης τ�υς. 2 εκπαιδευτικ�ς µε τ�υς µαθητ�ς µπ�ρ�"ν να επισκε�τ�"ν τ�
∆ηµαρ�ε�� και να επιδ�σ�υν �ι �δι�ι την επιστ�λ�.

Αξιολόγηση 
Με δι�λ�γ�, διερευνητικ�ς ερωτ�σεις αλλ� και παι�ν�δια ρ�λων και δραµατ�π��ηση, � εκπαιδευ-
τικ�ς µπ�ρε� να διαπιστ�σει αν �ι µαθητ�ς καταν�ησαν τ�ν τρ�π� �ργ�νωσης και λειτ�υργ�ας
των δ�µων και κ�ιν�τ�των. Με αυτ�ς τις τε�νικ�ς, �ι µαθητ�ς θα συµµετ���υν δηµι�υργικ� και θα
εµπλακ�"ν σε λ�ψη απ���σεων.
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∆!µαρ2�ς

Αντιδ!µαρ2�ι

Γενικ�ς Γραµµατ�ας

∆ιε�θυνση
∆ι�ικητικ3ν
Υπηρεσι3ν

∆ιε�θυνση
�ικ�ν�µικ3ν

Υπηρεσι3ν

∆ιε�θυνση
Περι��λλ�ντ�ς
και ∆ια2ε�ρισης
Απ�ρριµ�των

∆ιε�θυνση
Τε2νικ3ν 

Υπηρεσι3ν

∆ιε�θυνση
Π�λε�δ�µ�ας

Κεντρικ�ς υπηρεσ�ες



Κεφάλαιο 3ο: Οι εκλογές στο ∆ήµο
Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με α��ρµ� τ�ν δι�λ�γ� των ηρ�ων πρ�καλε�ται συ-�τηση για τη διαδικασ�α των εκλ�γ3ν. ∆�νε-
ται �µ�αση στ� γεγ�ν�ς �τι �ι εκλ�γ�ς ε�ναι στ�ι�ε�� απαρα�τητ� για τη λειτ�υργ�α της δηµ�κρα-
τικ!ς κ�ινων�ας.

Η συ-�τηση ��ει σαν θ�µα τις δηµ�κρατικ�ς διαδικασ�ες και τις α!�ες π�υ τις δι�π�υν:
� Τ� δικα�ωµα ψ���υ στ�υς π�λ�τες �νω των δεκα��τ� ετ�ν
� Η αρ�� της ισ�τητας των π�λιτ�ν 
� Η αρ�� της µυστικ�ς ψη����ρ�ας
� Η αρ�� της ταυτ��ρ�νης ψη����ρ�ας
� Η αρ�� της πλει�ψη��ας
� Η αρ�� της �µεσης  ψη����ρ�ας.

Στη συν��εια, η συ-�τηση επικεντρ�νεται στ� ρ�λ� τ�υ π�λ�τη, π�υ µε τη συµµετ��� τ�υ επι-
λ�γει τ�υς αντιπρ�σ�π�υς τ�υ στη δι��κηση τ�υ δ�µ�υ. Τ�ν�-εται η σηµασ�α των π�λιτικ3ν δικαι-
ωµ�των των π�λιτ3ν (εκλ�γειν και εκλ�γεσθαι) αλλ� και της ευθ"νης π�υ απ�ρρ�ει απ� αυτ�.

2 π�λ�της π�υ επιθυµε� να ε�ναι υπ�ψ��ι�ς στις εκλ�γ�ς, ��ε�λει να διαµ�ρ��νει τις πρ�-
γραµµατικ�ς τ�υ δηλ�σεις µε γν�µ�να τ� καλ� τ�υ συν�λ�υ. Απ� την �λλη πλευρ�, � π�λ�της π�υ
θα ψη��σει (εκλ�γ�ας), ��ε�λει να επιλ�γει τ�ν κατ�λληλ� υπ�ψ��ι�, δηλαδ� αυτ�ν π�υ θεωρε�
ικαν� να 9ελτι�σει τις συνθ�κες -ω�ς στην τ�πικ� κ�ινων�α. Μ’ αυτ�ν τ�ν τρ�π� πρ�κ"πτει η �ν-
ν�ια της αλληλεπ�δρασης και της επικ�ινων�ας αν�µεσα στ�υς εκλ�γε�ς και τ�υς υπ�ψη���υς.

∆ραστηριότητα
2ι µαθητ�ς µ�σα απ� �να παι2ν�δι ρ�λων �αντ�-�νται �τι ε�ναι εν�λικες µε δικα�ωµα �2ι µ�ν�
ψ!(�υ αλλ� και υπ�ψη(ι�τητας.

Καλ�"νται να π�ρ�υν απ���σεις και να πρ�σ�!�υν τις επιδι�!εις κ�θε υπ�ψη���υ. Αναγνωρ�-
-�υν τη σηµασ�α τ�υ ρ�λ�υ των π�λιτ�ν µ�σα στη µικρ� κ�ινων�α τ�υ δ�µ�υ � της κ�ιν�τητας, �π�υ
κατ�ικ�"ν. 2 σκ�π�ς ε�ναι να αναδει�τε� � καλ"τερ�ς υπ�ψ��ι�ς. Στ� τ�λ�ς της διαδικασ�ας, τα παι-
δι� µπ�ρ�"ν να ανακ�ιν�σ�υν τα κριτ�ρια µε τα �π��α επ�λε!αν τ�ν/την υπ�ψ��ι�/α π�υ ψ��ισαν.
� Ενδεικτικ�ς πρ�γραµµατικ�ς δηλ�σεις υπ�ψη��ων:

❑ Κατασκευ� πλατει�ν
❑ Κατασκευ� �ργων �δ�π�ι�ας
❑ Uδρυση 9ρε��νηπιακ�ν σταθµ�ν
❑ Μ�τρα για την πρ�στασ�α τ�υ περι9�λλ�ντ�ς.

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ��� να καταστ�σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�"ς:
� Να �ρθ�υν σε επα�� µε τη διαδικασ�α των εκλ�γ3ν και να αντιλη�θ�"ν τις α!�ες, στις

�π��ες στηρ�-εται � δηµ�κρατικ�ς τρ�π�ς δι��κησης των δ�µων και των κ�ιν�τ�των.
� Να καταν��σ�υν �τι � δ�µ�ς και η κ�ιν�τητα �ργαν�ν�νται και λειτ�υργ�"ν σ"µ�ωνα

µε τις αρ2�ς της δηµ�κρατ�ας.
� Να αναγνωρ�σ�υν τη σηµασ�α τ�υ ρ�λ�υ των π�λιτ3ν µ�σα στην κ�ινων�α τ�υ δ�µ�υ και

της κ�ιν�τητας.
� Να διευρ"ν�υν διαθεµατικ�ς �νν�ιες, �πως �τ�µ� – σ�ν�λ�, αλληλεπ�δραση, επικ�ινω-

ν�α και 23ρ�ς – 2ρ�ν�ς.
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Αξιολόγηση
Μ�σα απ� τα παι2ν�δια ρ�λων και τ� δι�λ�γ� επιτυγ��νεται η α!ι�λ�γηση. 2 εκπαιδευτικ�ς εκτι-
µ� απ� τη δηµι�υργικ� συµµετ��� των µαθητ�ν αν καταν�ησαν τη διαδικασ�α των εκλ�γ�ν, αν
καταν�ησαν την �νν�ια της δηµ�κρατικ�ς δι��κησης των δ�µων και των κ�ιν�τ�των και αν �γινε
αντιληπτ�ς � ρ�λ�ς τ�υ π�λ�τη στην κ�ινων�α τ�υ δ�µ�υ � της κ�ιν�τητας. Με τα παι�ν�δια ρ�λων
� µαθητ�ς 9ι�νει τη δηµ�κρατικ� λειτ�υργ�α των δ�µων και των κ�ιν�τ�των, γιατ� εµπλ�κεται στη
λ�ψη απ���σεων. Επιπλ��ν, µε τη δραστηρι�τητα εκπαιδευτικ�ς και µαθητ�ς, µπ�ρ�"ν να α!ι�-
λ�γ�σ�υν τα κριτ�ρια, µε τα �π��α θα επ�λεγαν �ναν υπ�ψ��ι� σε µια εκλ�γικ� διαδικασ�α.

Κεφάλαιο 4ο: Η οικονοµική οργάνωση των ∆ήµων

Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
2ι µαθητ�ς συ-ητ�"ν µε α��ρµ� τις �ωτ�γρα��ες στ� 9ι9λ�� τ�υ µαθητ� τις αλλαγ�ς π�υ επ�λθαν
στην π�λη µε την π�ρ�δ� τ�υ �ρ�ν�υ. Με τη συ-�τηση π�υ ακ�λ�υθε�, �ι µαθητ�ς εντ�π�-�υν
αντ�στ�ι�ες αλλαγ�ς και στ� δικ� τ�υς τ�π�.

2 δι�λ�γ�ς των ηρ�ων τ�υς �δηγε� στη διαπ�στωση �τι κ�θε δ�µ�ς ��ει �σ�δα και �;�δα. Συ-
νε��-�ντας συµπληρ�ν�υν τ� πρ�γραµµα των καλ�καιριν�ν π�λιτιστικ�ν εκδηλ�σεων τ�υ δ�-
µ�υ µε εκδηλ�σεις π�υ εµε�ς θα �θελαν να συµπεριλη�θ�"ν.

Μετ� την επε!εργασ�α τ�υ κειµ�ν�υ για τ�υς συνεταιρισµ��ς, πρ�καλε�ται συ-�τηση �π�υ τα
παιδι� ανακαλ"πτ�υν τ� ��σµα των δραστηρι�τ�των εν�ς συνεταιρισµ�" και α!ι�λ�γ�"ν την
πρ�σ��ρ� τ�υ στην τ�πικ� κ�ινων�α.

∆ραστηριότητες
1. Στην πρ�τη δραστηρι�τητα �ι µαθητ�ς παρατηρ�"ν τ� λ�γαριασµ� της ∆ηµ�σιας Επι�ε�ρη-

σης Ηλεκτρισµ�" (∆.Ε.Η.) και απαντ�"ν στ� ερ�τηµα π�υ υπ�ρ�ει στ� 9ι9λ�� τ�υς. Στ���ς
της δραστηρι�τητας αυτ�ς ε�ναι να διαπιστ�σ�υν �τι µ�σα απ� τ� συγκεκριµ�ν� λ�γαριασµ�,
κ�π�ι� �ρηµατικ� π�σ� απ�τελε� τα «δηµ�τικ� τ�λη». /τσι, πραγµατ�π�ιε�ται και η �ρι-�-
ντια διασ"νδεση της Κ�ινωνικ�ς και Π�λιτικ�ς Αγωγ�ς µε τ� µ�θηµα των Μαθηµατικ�ν.

2. Η δε"τερη δραστηρι�τητα θα διε!α�θε� ως συ-�τηση στην τ�!η. Απ� τις απαντ�σεις των
µαθητ�ν θα επισηµανθε� �τι αυ!�ν�νται �ι θ�σεις εργασ�ας και ενισ�"�νται �ι τ�πικ�ς συ-
νεργασ�ες. Μ�σα απ� τη λα�γρα�ικ� �ρευνα και τη µελ�τη της εθνικ�ς ενδυµατ�λ�γ�ας θα
ε�ναι σε θ�ση να κατασκευ�σ�υν πιστ� αντ�γρα�α παραδ�σιακ�ν στ�λ�ν. 2 συνεταιρι-

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ��� να καταστ�σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�"ς:
� Να καταγρ�ψ�υν τις αλλαγ�ς π�υ επ�λθαν στ�ν τ�π� τ�υς µε την π�ρ�δ� τ�υ �ρ�ν�υ.

� Να µ�θ�υν �τι �ι δ�µ�ι ���υν �σ�δα, στα �π��α συνεισ��ρ�υν και �ι δηµ�τες µε τα δηµ�-
τικ� τ�λη.

� Να καταν��σ�υν �τι µε τα �σ�δα αυτ� �ι δ�µ�ι 9�ηθ�"ν στην αν�πτυ!η και την ευηµε-

ρ�α τ�υ τ�π�υ, πραγµατ�π�ι�ντας δι���ρα δηµ�σια �ργα.
� Να αντιλη�θ�"ν �ι �νθρωπ�ι συµµετ���υν σε συνεταιρισµ��ς, µε σκ�π� την �ικ�ν�µικ�,

π�λιτιστικ� και κ�ινωνικ� αν�πτυ!η των ατ�µων και της τ�πικ�ς κ�ινων�ας. Συγ�ρ�νως,
να αναγνωρ�σ�υν την αλληλεπ�δραση µετα!" κ�ινων�ας και ατ�µ�υ.
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σµ�ς θα συνεργ�-εται µε ��ρε�ς, συλλ�γ�υς και ιδι�τες απ� �λη την Ελλ�δα, καθ�ς και µε
�ργαν�σεις Απ�δηµων (Η.Π.Α., Αυστραλ�α, Καναδ�, Γερµαν�α κ.�.). Τ� �ργ� τ�υ συνεται-
ρισµ�" διαιων�-ει και πρ�9�λλει την ελληνικ� παραδ�σιακ� ��ρεσι�. Με αυτ� τ� παρ�-
δειγµα θα εκτιµηθε� η σηµασ�α των συνεταιρισµ�ν και τα ���λη π�υ πρ�κ"πτ�υν για την
τ�πικ� κ�ινων�α απ� τη λειτ�υργ�α τ�υς. Συνδυ�-�νται �τσι στ� πλα�σι� της διαθεµατικ�-
τητας, γν�σεις απ� τη Μελ�τη Περι9�λλ�ντ�ς, την Αισθητικ� Αγωγ�, την Ιστ�ρ�α.

Επιπλέον δραστηριότητα
2ι µαθητ�ς µπ�ρ�"ν να επισκε�θ�"ν �να συνεταιρισµ� της περι���ς τ�υς και να συλλ�!�υν πλη-
ρ���ρ�ες για τη δραστηρι�τητ� τ�υ, πα�ρν�ντας συν�ντευ!η απ� τ�υς υπε"θυν�υς.

Συ-ητ�"ν τι ε�δ�υς συνεταιρισµ� θα µπ�ρ�"σαν να ιδρ"σ�υν στην περι��� τ�υς και γιατ�.

Αξιολόγηση
Με τις διευκριν�σεις των ενν�ι�ν «�σ�δα και �!�δα τ�υ δ�µ�υ», µε τη συ-�τηση για τις αλλαγ�ς
στην κ�ιν�τητα � τ� δ�µ�, �π�υ αν�κ�υν �ι µαθητ�ς και ανα��ρ� σε δρ�σεις τ�υ δ�µ�υ � εκπαι-
δευτικ�ς διαπιστ�νει αν �ι µαθητ�ς καταν�ησαν 9ασικ�ς �νν�ιες, �πως «∆!µ�ς», «Κ�ιν�τητα»
«Συνεταιρισµ�ς».

Κεφάλαιο 5ο: Οργανωµένες οµάδες - Σύλλογοι
Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος 
Η σ2�λικ! τ�;η απ�τελε� τ� καλ"τερ� παρ�δειγµα για τ�υς µαθητ�ς, �ι �π���ι µε τη συµµετ���
τ�υς µπ�ρ�"ν να καταν��σ�υν την ενεργητικ� λειτ�υργικ� δυναµικ� της. 2ι µαθητ�ς αντιλαµ9�-
ν�νται �τι λειτ�υργ�ντας �µαδικ� στη σ2�λικ! τ�;η απ�δ���νται κ�π�ι�υς καν�νες και α!�ες
και συγ�ρ�νως απ�κτ�"ν �ναν ενεργητικ� ρ�λ�, σε θ�µατα π�υ α��ρ�"ν τη -ω� και τ� περι9�λ-
λ�ν τ�υς. Αυτ� επιτυγ��νεται µε τη συ-�τηση, π�υ γ�νεται για τις �µ�δες της ΣΤ? τ�!ης π�υ απ�-
��σισαν να εργαστ�"ν για την �ργ�νωση µιας �κθεσης 9ι9λ��υ στ� ��ρ� τ�υ σ��λε��υ τ�υς. Μπ�-
ρε� να γ�νει ανα��ρ� και στ� 9ι9λ�� της Γαλ�τειας Γρηγ�ρι�δ�υ-Σ�υρ�λη "Εµ�να µε ν�ι�-ει" (εκδ.
Εστ�α), και ιδια�τερα στις σελ. 52–59, �π�υ δ�νεται �να παρ�δειγµα συνεργασ�ας και �µαδικ!ς ερ-
γασ�ας των µαθητ�ν µιας τ�!ης για τη δενδρ��"τευση της περι���ς τ�υς.

Η �νν�ια της �µ�δας µπ�ρε� να �ριστε� ως �να σ"ν�λ� πρ�σ�πων, π�υ ���υν �ναν � περισσ�-
τερ�υς κ�ιν�"ς σκ�π�"ς. Στις �µ�δες αναπτ"σσ�νται ισ�υρ�� αµ�ι9α��ι δεσµ��, διανθρ�πινες
σ��σεις, αλληλεπιδρ�σεις και αλληλε!αρτ�σεις αν�µεσα στα µ�λη.

2 εκπαιδευτικ�ς µπ�ρε� να ανα�ερθε� και σε τ�πικ�ς �µ�δες και συλλ�γ�υς, π�υ ���υν ανα-

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ��� να καταστ�σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�"ς:
� Να πρ�σδι�ρ�σ�υν π�ι� ε�ναι τ� �αρακτηριστικ� της �µ�δας.
� Να διακρ�ν�υν και να καταγρ�ψ�υν τα �αρακτηριστικ� των �ργανωµ�νων �µ�δων –

συλλ�γων.
� Να καταγρ�ψ�υν τ�µε�ς δρ�σης των �ργανωµ�νων �µ�δων – συλλ�γων.
� Να εκτιµ�σ�υν τη σηµασ�α της συµµετ�2!ς σε �ργανωµ�νες �µ�δες για τα �τ�µα π�υ

συµµετ���υν και για τ� κ�ινωνικ� σ"ν�λ�.
� Να αναπτ"!�υν τ� ενδια��ρ�ν τ�υς για τα κ�ιν� και τη δι�θεσ� τ�υς για πρ�σ(�ρ� στ�

κ�ινωνικ� σ"ν�λ�.
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λ�9ει δι���ρες δραστηρι�τητες (π.�. εθελ�ντ�ς αιµ�δ�τες, π�λιτιστικ�� σ"λλ�γ�ι, αθλητικ�� κτλ.),
αλλ� και σε διεθνε�ς �ργανισµ��ς (Unicef κτλ.).

Ε�ναι π�λ" 9ασικ� να ευαισθητ�π�ιηθ�"ν και να δραστηρι�π�ιηθ�"ν �ι µαθητ�ς ως πρ�ς την
κ�ιν! δρ�ση των ανθρ�πων στην κ�ινων�α. Τ�ν�-εται η σ��ση τ�υ ατ�µ�υ µε τ� σ�ν�λ�, π�υ αντι-
πρ�σωπε"ει � σ"λλ�γ�ς.

2 εκπαιδευτικ�ς θα 9�ηθ�σει τ�υς µαθητ�ς να διακρ�ν�υν και να καταγρ�ψ�υν τις πρ�ϋπ�θ�-
σεις �δρυσης εν�ς συλλ�γ�υ (ιδρυτικ� µ�λη - σκ�π�ς) και τα 2αρακτηριστικ� των συλλ�γων π�υ
ε�ναι:

1. Να διαθ�τ�υν επ�σηµη �ν�µασ�α.
2. Να ε�ναι µη κερδ�σκ�πικ��, π�υ σηµα�νει �τι στ���ς τ�υς δεν ε�ναι η απ�κτηση κερδ�ν

απ� τα δι�ικητικ� στελ��η � τα µ�λη τ�υς.
3. Να ε�ναι δι�ικητικ� ανε!�ρτητ�ι κυρ�ως απ� κυ9ερν�σεις � �λλ�υς δηµ�σι�υς ��ρε�ς.
4. Η δραστηρι�τητ� τ�υς να στ��ε"ει τ�υλ��ιστ�ν κατ� �να µ�ρ�ς στην πρ��θηση τ�υ συµ-

��ρ�ντ�ς τ�υ κ�ινωνικ�" συν�λ�υ.
5. Να λειτ�υργ�"ν µε 9�ση �να καταστατικ�, π�υ �ρ�-ει τ� �αρακτ�ρα τ�υ συλλ�γ�υ, τ� ρ�λ�

των µελ�ν τ�υ και των ανθρ�πων π�υ τ�ν δι�ικ�"ν, τ�υ ∆ι�ικητικ�" τ�υ Συµ9�υλ��υ.
Παρατ�θεται παρ�δειγµα συλλ�γ�υ για συ-�τηση στην τ�!η, κατ� την κρ�ση τ�υ εκπαιδευτικ�".

ªª··ıı··››ÓÓˆ̂  ÁÁÈÈ··  ÙÙÔÔ  ÛÛ‡‡ÏÏÏÏÔÔÁÁÔÔ  ««∞∞ƒƒÃÃ∂∂§§øø¡¡»»

√√  ™™‡‡ÏÏÏÏÔÔÁÁÔÔ˜̃  ÁÁÈÈ··  ÙÙËËÓÓ  ¶¶ÚÚÔÔÛÛÙÙ··ÛÛ››··  ÙÙËË˜̃  ££··ÏÏ¿¿ÛÛÛÛÈÈ··˜̃  ÃÃÂÂÏÏÒÒÓÓ··˜̃  ««∞∞ƒƒÃÃ∂∂§§øø¡¡»» È‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔ 1983 ÌÂ ·ÓÙÈ-

ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË ÌÂÏ¤ÙË Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ¯ÂÏˆÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚ÈÔÙfiˆÓ ÙÔ˘˜, ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ

·Ú¿ÎÙÈˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÂ˜ ·Ú·Ï›Â˜ ˆÔÙÔÎ›·˜ ÙË˜ ∫·Ú¤ÙÙ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÙËÓ

ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ¿ÚÚˆÛÙˆÓ ¯ÂÏˆÓÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË

ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. 

√È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞∞ƒƒÃÃ∂∂§§øø¡¡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁÈÎ‹˜ ‰Ú·-

ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÊˆÏÈÒÓ ÙË˜ ∫·Ú¤ÙÙ· ÛÙÈ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÂ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ˆÔÙÔÎ›·˜ ÙË˜

(∑¿Î˘ÓıÔ, ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ∫Ú‹ÙË), ÂÎfiÓËÛË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂÈ˜

¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ∞ÁˆÁ‹˜ (http://www.archelon.gr).  

Με 9�ση τις παραπ�νω πληρ���ρ�ες, συ-ητ�"µε µε τ�υς µαθητ�ς και καταγρ���υµε τι µελετ�
� συγκεκριµ�ν�ς σ"λλ�γ�ς. Επ�σης, ανα�ερ�µαστε σε �λλ�υς συλλ�γ�υς π�υ υπ�ρ��υν στην πε-
ρι��� µας και συ-ητ�µε για τη δραστηρι�τητ� τ�υς;

Κρ�νεται σκ�πιµ� να αντιλη�θ�"ν �ι µαθητ�ς �τι σ�µερα � �νθρωπ�ς ��ει τη δυνατ�τητα να
ε�ναι µ�λ�ς σε δι���ρες �ργανωµ�νες �µ�δες, �ι �π��ες ���υν συγκεκριµ�ν�υς σκ�π�"ς και δρα-
στηρι�π�ι�"νται ε�τε σε τ�πικ� ε�τε σε εθνικ� � και σε διεθν�ς επ�πεδ�.

Η δραστηρι�π��ηση �ργανωµ�νων �µ�δων σε θ�µατα, �πως πρ�στασ�α περι9�λλ�ντ�ς, αν-
θρ�πινα δικαι�µατα, υγε�α, π�λιτισµ�ς κ.�. !εκιν� απ� τ�πικ� και επεκτε�νεται σε παγκ�σµι�
επ�πεδ�. /τσι ���υµε:

Τ�ΠΙΚΕΣ �ΡΓΑΝΩΣΕΙΣ → π.�. Π�λιτιστικ�ς Σ"λλ�γ�ς Κρητ�ν Πειραι�
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ → π.�. Π�λιτιστικ�ς Σ"λλ�γ�ς Μακεδ�ν�ας - Θρ�κης
ΕΘΝΙΚΕΣ → π.�. Πανελλ�νια /νωση Εθελ�ντ�ν Αιµ�δ�τ�ν
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ → π.�. Ευρωπαϊκ� Νε�λα�α για την Πρ�στασ�α των ∆ασ�ν
∆ΙΕΘΝΕΙΣ → π.�. Ερυθρ�ς Σταυρ�ς, Unicef



∆ραστηριότητα
Στην πρ�τη δραστηρι�τητα µ�σα απ� παι�ν�δια ρ�λων καταν��"µε την πρ�σ��ρ� τ�υ κ�θε µ�-
λ�υς στ�ν σ"λλ�γ� π�υ αν�κει.
Στη δε"τερη δραστηρι�τητα �ι µαθητ�ς πρ�9ληµατ�-�νται για τη δικ� τ�υς συµµετ��� σε κ�π�ι�
σ"λλ�γ� αν�λ�γα µε τα ενδια��ρ�ντ� τ�υς και αιτι�λ�γ�"ν την απ�ντησ� τ�υς.

Επιπλέον δραστηριότητες
1. Συ-ητ�"µε στην τ�!η µας για την �δρυση της Φιλικ�ς Εταιρε�ας τ� 1814, π�υ µ�θαµε στην

Ιστ�ρ�α. Μπ�ρ�"µε να 9ρ�"µε �µ�ι�τητες � δια��ρ�ς µε την �δρυση εν�ς συλλ�γ�υ σ�µερα;
Σε αυτ� τη δραστηρι�τητα �ι µαθητ�ς πρ�πει να διακρ�ν�υν τις �µ�ι�τητες και τις δια(�-
ρ�ς της �δρυσης της Φιλικ�ς Εταιρε�ας τ� 1814 και εν�ς συλλ�γ�υ σ�µερα.

2. 2ι µαθητ�ς δηµι�υργ�"ν µια �µ�δα δρ�σης για να συµµετ���υν ενεργ� στην επ�λυση κ�-
π�ι�υ τ�πικ�" – περι9αλλ�ντικ�" πρ�9λ�µατ�ς (καθαρισµ�ς ακτ�ν, συγκ�ντρωση υλικ�"
για ανακ"κλωση, δενδρ��"τευση κ.�.).

3. Γιατ� ε�ναι σηµαντικ� η πρ�σ��ρ� των Εθελ�ντ3ν Αιµ�δ�τ3ν στην κ�ινων�α; Αναπτ"σ-
σ�υµε τις απ�ψεις µας και τις συ-ητ�"µε στην τ�!η. Στη αυτ� τη δραστηρι�τητα �ι µαθητ�ς
αναπτ"σσ�υν τις απ�ψεις τ�υς για την πρ�σ��ρ� των Εθελ�ντ�ν Αιµ�δ�τ�ν. Παρ�λληλα,
γ�νεται ανα��ρ� στην �νν�ια τ�υ εθελ�ντισµ�".

4. 2ι µαθητ�ς ετ�ιµ�-�υν µια πρ�σκληση, π�υ απευθ"νεται στ�ν αντιπρ�σωπ� κ�π�ι�υ συλ-
λ�γ�υ, π.�. Πρ�στασ�ας των Ανθρωπ�νων ∆ικαιωµ�των, και τ�ν καλ�"ν να τ�υς µιλ�σει
για τις δραστηρι�τητες τ�υ συλλ�γ�υ. Ε��σ�ν υπ�ρ�ει η δυνατ�τητα, �ι µαθητ�ς µπ�ρ�"ν
να ετ�ιµ�σ�υν και συγκεκριµ�να ερωτ�µατα, τα �π��α θα θ�σ�υν στ�ν �µιλητ�.

5. Τ� παρακ�τω κε�µεν� µπ�ρε� να σ��λιαστε� απ� τ�ν εκπαιδευτικ� και τ�υς µαθητ�ς επι�ει-
ρ�ντας µια σ"γκριση τ�υ �θες µε τ� σ�µερα.
«Και µ�ν� εµε�ς κ�ν�υµε ���9α τ� καλ� στ�ν �να και στ�ν �λλ�ν, πι� π�λ" γιατ� ���υµε
την π�στη πως ε�µαστε �νθρωπ�ι λε"τερ�ι παρ� γιατ� λ�γαρι�-�υµε τ� συµ��ρ�ν  µας».
Θ�υκυδ�δης 11, 37-41, 4 (Περικλ��υς (µετ. Ι.Θ. Κακριδ�).

Αξιολόγηση
Με την επε!εργασ�α τ�υ κειµ�ν�υ, µε τ� δι�λ�γ� και µε τις συµµετ��ικ�ς δραστηρι�τητες µπ�ρε� �
εκπαιδευτικ�ς να α!ι�λ�γ�σει αν �ι µαθητ�ς καταν�ησαν την �νν�ια της �µ�δας, αν �γινε αντιλη-
πτ� η �νν�ια της συµµετ���ς σε �ργανωµ�νες �µ�δες και αν ευαισθητ�π�ι�θηκαν για τα κ�ιν� και
την αν�γκη πρ�σ��ρ�ς στ� κ�ινωνικ� σ"ν�λ�.

∆ια(�ρ�ς
∆ια��ρετικ�� σκ�π�� 
σ�µερα απ� τ�τε
Κρυ��ς δραστηρι�τητες
της Φιλικ�ς Εταιρε�ας

�µ�ι�τητες
Ιδρυτικ� µ�λη
Καταστατικ�
Κ�ιν�ς στ���ς των µελ�ν
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