
3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Στη Γ� θεµατικ εν�τητα δ�νεται η ευκαιρ�α στ�υς µαθητ�ς να γνωρ�σ�υν
την Ευρωπαϊκ
 �νωση. Η θεµατικ αυτ �ωρ��εται σε δ�� εν�τητες
µε τα ακ�λ�υθα κε !λαια:

Εν�τητα α�: Η Ευρωπαϊκ
 �νωση και η Ελλ�δα 
Κε !λαι� 1�: Η Ευρωπαϊκ (νωση: �ργανα  και λειτ�υργ�ες της
Κε !λαι� 2�: Η Ελλ!δα στην Ευρωπαϊκ (νωση
Κε !λαι� 3�: Σ��σεις µετα+� των κρατ,ν-µελ,ν της Ευρωπαϊκς

(νωσης

Εν�τητα ��: �ι Ευρωπα��ι π�λ�τες 
Κε !λαι� 1�: Λα�� και π�λιτισµ�� της Ευρωπαϊκς (νωσης
Κε !λαι� 2�: ∆ικαι,µατα και υπ��ρε,σεις των Ευρωπα�ων

π�λιτ,ν

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση: όργανα και λειτουργίες της

0 ��ρτης της Ευρ�πης στην αρ� θα 1�ηθσει τ�υς µαθητ�ς να επισηµ!ν�υν τα κρ!τη-µ�λη της
(νωσης και να διαπιστ,σ�υν τη θ�ση τ�υς και τα µετα+� τ�υς σ�ν�ρα.

Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με α �ρµ τις πληρ� �ρ�ες π�υ υπ!ρ��υν στ� 1ι1λ�� για την Ευρωπαϊκ
 �νωση (Ε.Ε.) και τ�
κε�µεν� µπ�ρε� να +εκινσει η συ�τηση για την �ργ!νωση της Ευρωπαϊκς (νωσης µε την ανα-
 �ρ! στα 1ασικ! �ργαν! της, δ�ν�ντας στα παιδι! κ!π�ιες στ�ι�ει,δεις γν,σεις π!νω σε αυτ!
αλλ! και την α �ρµ για µια δικ τ�υς �ρευνα στ� διαδ�κτυ� (www.europa.eu.int)  αλλ��, �π�υ
µπ�ρ��ν να 1ρ�υν σ�ετικ�ς πληρ� �ρ�ες. Η διδασκαλ�α τ�υ µαθµατ�ς +εκιν! µε τη συµπλρωση
τ�υ �!ρτη της Ευρ,πης απ� τ�υς µαθητ�ς, µια δραστηρι�τητα π�υ τ�υς δ�νει τη δυνατ�τητα να
γνωρ�σ�υν την Ευρωπαϊκ (νωση και τα κρ!τη – µ�λη της. Στη συν��εια µπ�ρ��ν �ι µαθητ�ς να
λ!1�υν περισσ�τερες πληρ� �ρ�ες µελετ,ντας τ� κε�µεν� π�υ ακ�λ�υθε�.

Για διευκ�λυνση τ�υ εκπαιδευτικ�� παρατ�θενται τα παρακ!τω:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Η Ευρωπαϊκ
 �νωση ε�ναι µια �ικ�γ�νεια ευρωπαϊκ,ν δηµ�κρατικ,ν �ωρ,ν, �ι �π��ες ���υν
δεσµευτε� να συνεργ!��νται για την ειρνη και την ευηµερ�α.

�ι ιστ�ρικ ς ρ�!ες της Ευρωπαϊκ
ς �νωσης αν�γ�νται στ� Β� Παγκ�σµι� π�λεµ�. Κατ! τ�ν
Τσ�ρτσιλ (1946), η Ευρ,πη θα �πρεπε να δηµι�υργσει �να ε�δ�ς Ηνωµ�νων Π�λιτει,ν. Η ιδ�α
�µως για την ευρωπαϊκ �λ�κλρωση διατυπ,θηκε για πρ,τη  �ρ! απ� τ� Γ�λλ� Υπ�υργ� Ε(ω-
τερικ�ν Ρ�µπερτ Σ�,µαν σε �µιλ�α τ�υ στις 9 Μα/�υ 1950.

Αρ�ικ! την Ευρωπαϊκ (νωση απ�τελ��σαν  (ι ��ρες: τ� Β�λγι�, η Γερµαν�α, η Γαλλ�α, η Ιτα-
λ�α, τ� Λ�υ+εµ1��ργ� και �ι Κ!τω ?,ρες.

Τ� 1973 πρ�σ�,ρησαν η ∆αν�α, η Ιρλανδ�α και τ� Ηνωµ�ν� Βασ�λει�, τ� �τ�ς 1981 η Ελλ!δα, η
Ισπαν�α και η Π�ρτ�γαλ�α και τ� 1995 η Αυστρ�α, η Φινλανδ�α και η Σ�υηδ�α. Τ� 2004 πραγµατ�-
π�ιε�ται η µεγαλ�τερη διε�ρυνση µε την  ντα(η 10 ν ων κρατ�ν (Κ�πρ�ς, Τσε�ικ ∆ηµ�κρατ�α,
Μ!λτα, Π�λων�α, Εσθ�ν�α, 0υγγαρ�α, Λετ�ν�α, Λιθ�υαν�α, Σλ�1ακικ ∆ηµ�κρατ�α, Σλ�1εν�α).
0ι �,ρες ���υν τ� δικα�ωµα �ντα+ης στην Ευρωπαϊκ (νωση µ�ν� ε �σ�ν πληρ��ν τα κριτρια
της Κ�πεγ�!γης, δηλαδ σε�ασµ�ς των ανθρωπ�νων δικαιωµ�των, πρ�στασ�α των µει�ν�τ
των,
δηµ�κρατικ� καθεστ�ς και κρ�τ�ς δικα��υ, �ικ�ν�µ�α της αγ�ρ�ς π�υ λειτ�υργε� και να υι�θε-
τε� τις αρ� ς και τ�υς καν�νες της Ευρωπαϊκ
ς �νωσης.

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε αλα��υ ��ει στ��� να καταστσει τ�υς µαθητ�ς ικαν��ς:
� Να γνωρ�σ�υν τα κρ�τη – µ λη της Ευρωπαϊκς (νωσης.

� Να γνωρ�σ�υν τα 1ασικ! �αρακτηριστικ! της δ�µ
ς της (νωσης.

� Να �ρθ�υν σε επα  µε την �ργ�νωση και τη λειτ�υργ�α της (νωσης καθ,ς και τα κυ-
ρι�τερα κ�ιν�τικ! �ργανα.

� Να πρ�1ληµατιστ��ν π!νω στ�υς στ���υς της (νωσης και στ�ν τρ�π� µε τ�ν �π��� η �ρ-
γ!νωση π�υ διαθ�τει τη 1�ηθ! να τ�υς πραγµατ�π�ισει.

� Να α+ι�π�ισ�υν τις διαθεµατικ�ς �νν�ιες τ�υ συστ
µατ�ς, τ�υ ��ρ�υ και τ�υ �ρ�ν�υ,

καθ,ς και της αλληλεπ�δρασης και τ�υ π�λιτισµ�,.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΒΙΒΛΙΟ ∆ ΑΣΚΑ ΛΟΥ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
Η Ευρωπαϊκή Ένωση

και η Ελλάδα



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Τα κρ!τη µ�λη της ���υν θεσπ�σει κ�ιν! θεσµικ! �ργανα, �τσι ,στε να µπ�ρ��ν να λαµ1!ν�νται
δηµ�κρατικ�ς απ� !σεις σε ευρωπαϊκ� επ�πεδ� για συγκεκριµ�να θ�µατα κ�ιν�� ενδια �ρ�ντ�ς.
Η Ευρωπαϊκ (νωση ��ει π ντε θεσµικ� �ργανα, τα �π��α παρ�υσι!��νται στη συν��εια.

1. Τ� ΕΥΡΩΠΑΪΚ� Κ�ΙΝ�Β�ΥΛΙ�: Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ Π�ΛΙΤΩΝ
Τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�1��λι� απ�τελε� τη δηµ�κρατικ  ων των λα,ν της Ευρ,πης. Τα µ�λη

τ�υ εκλ�γ�νται απευθε�ας απ� τ�υς π�λ�τες και δεν ανκ�υν σε εθνικ��ς συνασπισµ��ς. 0 ρ�λ�ς
τ�υ Ευρωπαϊκ�� Κ�ιν�1�υλ��υ συν�σταται στα ακ�λ�υθα:
� Ε+�ταση και �γκριση της ευρωπαϊκς ν�µ�θεσ�ας.
� (γκριση τ�υ πρ�ϋπ�λ�γισµ�� της Ευρωπαϊκς (νωσης
� Gσκηση δηµ�κρατικ�� ελ�γ��υ σε �λα τα θεσµικ! �ργανα της Ευρωπαϊκς (νωσης.
� Επικ�ρωση σηµαντικ,ν διεθν,ν συµ ωνι,ν, �πως �ι συνθκες πρ�σ�,ρησης ν�ων κρα-

τ,ν-µελ,ν και �ι συµ ων�ες εµπ�ρ��υ  σ�νδεσης µετα+� της Ευρωπαϊκς (νωσης και !λ-
λων κρατ,ν.

� Κ�ιν�1�υλευτικ�ς επιτρ�π�ς π�υ ασ��λ��νται µε συγκεκριµ�να θ�µατα (ε+ωτερικ�ς σ��σεις,
πρ�ϋπ�λ�γισµ�ς, περι1!λλ�ν, κτλ.).

� Εκλ�γ τ�υ Ευρωπα��υ ∆ιαµεσ�λα1ητ.
2. ΣΥΜΒ�ΥΛΙ� ΥΠ�ΥΡΓΩΝ: Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ
Τ� Συµ1��λι� Υπ�υργ,ν της Ευρωπαϊκς (νωσης, εκπρ�σωπε� τα κρ!τη-µ�λη και ε�ναι τ� κ�-

ρι� θεσµικ� �ργαν� της Ε.Ε. µε αρµ�δι�τητα λψης απ� !σεων.
Στις συνεδρι!σεις τ�υ παρευρ�σκεται �νας υπ�υργ�ς απ� κ!θε κυ1�ρνηση κρ!τ�υς-µ�λ�υς της

(νωσης. Τ� π�ι�ς υπ�υργ�ς παρευρ�σκεται σε κ!θε συνεδρ�αση ε+αρτ!ται απ� τα υπ� συ�τηση
θ�µατα. Κ!θε υπ�υργ�ς π�υ συµµετ��ει στ� Συµ1��λι� ε�ναι ε+�υσι�δ�τηµ�ν�ς να αναλαµ1!νει
δεσµε�σεις ε+ �ν�µατ�ς της κυ1�ρνησς τ�υ. Τ� Συµ1��λι� συνεδρι!�ει υπ� ενν�α δια �ρετικ�ς
συνθ�σεις. (Πηγ: http://www.europa.eu.int)

3. Τ� ΕΥΡΩΠΑΪΚ� ΣΥΜΒ�ΥΛΙ�: Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ
Τ� Ευρωπαϊκ� Συµ1��λι� απ�τελε� την κ�ρια αρ� της Ευρωπαϊκς (νωσης για τη θ�σπιση

ν�µ�θεσ�ας και τη λψη απ� !σεων. Στ� Συµ1��λι� συµµετ���υν εκπρ�σωπ�ι των κυ1ερνσεων
�λων των κρατ,ν-µελ,ν, �ι �π���ι εκλ�γ�νται σε εθνικ� επ�πεδ�.

Τ� Συµ1��λι� απ� κ�ιν�� µε τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�1��λι�, καθ�ρ��ει τ�υς καν�νες για �λες τις
δραστηρι�τητες της Ευρωπαϊκς Κ�ιν�τητας, π�υ απ�τελ��ν τ�ν πρ,τ� πυλ,να της Ευρωπαϊκς
(νωσης. 0 πυλ,νας αυτ�ς καλ�πτει την εσωτερικ αγ�ρ! και τις περισσ�τερες κ�ιν�ς π�λιτικ�ς
της Ευρωπαϊκς (νωσης και εγγυ!ται την ελε�θερη διακ�νηση αγαθ,ν, πρ�σ,πων, υπηρεσι,ν
και κε αλα��υ. Επ�σης, τ� Συµ1��λι� ε�ναι κυρ�ως αρµ�δι� για τη διακυ1ερνητικ συνεργασ�α
στ�ν τ�µ�α της κ�ινς ε+ωτερικς π�λιτικς και της π�λιτικς ασ !λειας, �πως επ�σης και στ�ν
τ�µ�α της δικαι�σ�νης και των εσωτερικ,ν υπ�θ�σεων.

4. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡ�ΠΗ: Η ΚΙΝΗΤΗΡΙ�Σ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΝ�Π�ΙΗΣΗΣ
Η Ευρωπαϊκ Επιτρ�π εκτελε� �να µεγ!λ� µ�ρ�ς των καθηµεριν,ν εργασι,ν της Ευρωπαϊκς

(νωσης. Συντ!σσει πρ�τ!σεις για ν�ες ευρωπαϊκ�ς ν�µ�θετικ�ς πρ!+εις, τις �π��ες υπ�1!λλει στ�
Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�1��λι� και στ� Συµ1��λι�. Η Επιτρ�π διασ αλ��ει την �ρθ ε αρµ�γ των απ�-
 !σεων της Ευρωπαϊκς (νωσης και ελ�γ�ει τ�ν τρ�π� µε τ�ν �π��� δαπαν,νται �ι π�ρ�ι της Ευ-
ρωπαϊκς (νωσης. Παρακ�λ�υθε� επ�σης τη συµµ�ρ ωση πρ�ς τις ευρωπαϊκ�ς συνθκες και την
ευρωπαϊκ ν�µ�θεσ�α. Η Επιτρ�π λειτ�υργε� ανε+!ρτητα απ� τις κυ1ερνσεις των κρατ,ν-µελ,ν.
Τ� µεγαλ�τερ� µ�ρ�ς τ�υ πρ�σωπικ�� π�υ απασ��λε�, εργ!�εται στις Βρυ+�λλες, στ� Β�λγι�.

5. Τ� ΕΥΡΩΠΑΪΚ� ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙ�: Τ� �ΡΓΑΝ� ΕΠΙΒ�ΛΗΣ Τ�Υ Ν�Μ�Υ
Η θ�σπιση κ�ιν,ν καν�νων στην Ευρωπαϊκς (νωσης απαιτε�  υσικ! την ε αρµ�γ τ�υς

στην πρ!+η, καθ,ς επ�σης και την �µ�ι�µ�ρ η ερµηνε�α τ�υς. Αυτ� ακρι1,ς ε+ασ αλ��ει τ� ∆ι-
καστρι� των ευρωπαϊκ,ν κ�ιν�ττων. ∆ιευθετε� δι��γνωµ�ες �σ�ν α �ρ! την ερµηνε�α των συν-
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θηκ,ν και της ν�µ�θεσ�ας της Ευρωπαϊκς (νωσης. Τα εθνικ! δικαστρια πρ�πει να �ητ��ν τη
γν,µη τ�υ Ευρωπαϊκ�� ∆ικαστηρ��υ, σε περιπτ,σεις αµ ισ1τησης της ε αρµ�γς των καν�νων
της Ευρωπαϊκς (νωσης, εν, και µεµ�νωµ�ν�ι π�λ�τες µπ�ρ��ν να πρ�σ �γ�υν στ� ευρωπαϊκ�
δικαστρι� κατ! των θεσµικ,ν �ργ!νων της Ευρωπαϊκς (νωσης. Τ� Ευρωπαϊκ� ∆ικαστρι�
απ�τελε�ται απ� 15 ανε+!ρτητ�υς δικαστ�ς και εδρε�ει στ� Λ�υ+εµ1��ργ�.

Τα παραπ!νω θεσµικ! �ργανα συµπληρ,ν�νται απ� τα παρακ!τω �ργανα:
1. Τ� Ελεγκτικ� Συν δρι�: �ρθ�λ�γικ
 �ρ
ση των π�ρων
0ι π�ρ�ι π�υ διατ�θενται απ� την Ευρωπαϊκς (νωσης πρ�πει να �ρησιµ�π�ι��νται κατ!

τρ�π� ν�µιµ�, �ικ�ν�µικ! απ�δ�τικ� και για τ� σκ�π� π�υ πρ��ρ���νται. Τ� Ελεγκτικ� Συν�δρι�,
�να ανε+!ρτητ� �ργαν� της Ευρωπαϊκς (νωσης π�υ εδρε�ει στ� Λ�υ+εµ1��ργ�, ε�ναι �  �ρ�ας
π�υ ελ�γ�ει τ�ν τρ�π� µε τ�ν �π��� δαπαν,νται �ι π�ρ�ι.

2. Η Ευρωπαϊκ
 Κεντρικ
 Τρ�πε!α: �να σταθερ� ν�µισµα για την Ευρ�πη
Η Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ!πε�α ε�ναι επι �ρτισµ�νη µε τη δια�ε�ριση τ�υ ν��υ κ�ιν�� ν�µ�σµα-

τ�ς, τ�υ ευρ,. Κ�ρι�ς στ���ς της Τρ!πε�ας ε�ναι η ε+ασ !λιση της σταθερ�τητας των τιµ,ν, �τσι
,στε η ευρωπαϊκ �ικ�ν�µ�α να µην πλττεται απ� πληθωρισµ�. Η Κεντρικ
 Τρ�πε!α εδρε,ει στη
ΦρανκD�,ρτη, στη Γερµαν�α. ∆ι�ικε�ται απ� �ναν Πρ�εδρ� και �να δι�ικητικ� συµ1��λι�, εν, 1ρ�-
σκεται σε στεν συνεργασ�α µε τις εθνικ�ς τρ!πε�ες των κρατ,ν-µελ,ν της Ευρωπαϊκς (νωσης.

3. Η Ευρωπαϊκ
 Τρ�πε!α επενδ,σεων: Μακρ�πρ�θεσµη επ νδυση στ� µ λλ�ν
Η Τρ!πε�α ��ρηγε� πιστ,σεις για επενδυτικ! σ��δια ευρωπαϊκ�� ενδια �ρ�ντ�ς, κυρ�ως για

σ��δια απ� τα �π��α επω ελ��νται λιγ�τερ� αναπτυγµ�νες περι���ς. Η τρ�πε!α αυτ
 εδρε,ει
στ� Λ�υ(εµ��,ργ� και αντλε� τ�υς π�ρ�υς της απ� τις κεDαλαιαγ�ρ ς. Ως µη κερδ�σκ�πικ�ς �ρ-
γανισµ�ς µπ�ρε� να ��ρηγε� δ!νεια µε ευν�ϊκ�τερ�υς �ρ�υς.

4. Η �ικ�ν�µικ
 και Κ�ινωνικ
 Επιτρ�π
: Συµµετ��
 των κ�ινωνικ�ν ετα�ρων
Πρ�κειται για �να συµ1�υλευτικ� σ,µα, τ� �π��� γνωµ�δ�τε� επ� σηµαντικ,ν πτυ�,ν των ν�-

ων πρωτ�1�υλι,ν της Ευρωπαϊκς (νωσης. Απ�τελε� µ�ρ�ς της κ�ινς ευρωπαϊκς παρ!δ�σης
για τη συµµετ�� της κ�ινων�ας των π�λιτ,ν στην π�λιτικ �ω.

5. Η Επιτρ�π
 των ΠεριDερει�ν: Η τ�πικ
 δι�σταση
Π�λλ�ς απ� !σεις π�υ λαµ1!ν�νται στην ΕΕ ���υν !µεση επ�δραση σε τ�πικ� και περι ερει-

ακ� επ�πεδ�. Μ�σω της Επιτρ�πς των Περι ερει,ν µπ�ρε� να �ητηθε� η γν,µη των τ�πικ,ν και
περι ερειακ,ν αρ�,ν, πριν απ� τη λψη απ� !σεων απ� την Ευρωπαϊκ (νωση σε τ�µε�ς �πως
η εκπα�δευση, η υγε�α, η απασ��ληση και �ι µετα �ρ�ς.

6. � Ευρωπα��ς ∆ιαµεσ�λα�ητ
ς
0 ευρωπα��ς διαµεσ�λα1ητς εκλ�γεται απ� τ� Ευρωπαϊκ� Κ�ιν�1��λι�. ∆ιερευν! παρ!π�-

να π�υ υπ�1!λλ�νται απ� π�λ�τες σ�ετικ! µε περιπτ,σεις κακς δι�ικητικς πρακτικς στην Ευ-
ρωπαϊκ (νωση.

(Για περισσ�τερες πληρ� �ρ�ες στην ιστ�σελ�δα: http://europa.eu/institutions/index_el.htm)

∆ραστηριότητα
Πρ�κειται για µια α(ι�λ�γικ
, εµπεδωτικ
 δραστηρι�τητα µε σκ�π� να διαπιστ,σ�υν �ι µαθητ�ς
και � εκπαιδευτικ�ς τ� 1αθµ� στ�ν �π��� γν,ρισαν κ!π�ια απ� τα �ασικ� �ργανα της Ευρωπαϊ-
κ
ς �νωσης και τη λειτ�υργ�α τ�υς.

Αξιολόγηση
Με συνεργατικ�ς δραστηρι�τητες και διερευνητικ�ς ερωτσεις, � εκπαιδευτικ�ς διαπιστ,νει αν �ι
µαθητ�ς καταν�ησαν τι ε�ναι η Ευρωπαϊκ (νωση, την �ργ!νωση και τη δ�µ της, καθ,ς επ�σης και
τ�υς λ�γ�υς για τ�υς �π���υς συστ!θηκε η Ευρωπαϊκ (νωση. Με παι�ν�δια ρ�λων � εκπαιδευτι-
κ�ς µπ�ρε� να εκτιµσει αν �ι µαθητ�ς καταν�ησαν τ� 1ασικ� �ργ� των κ�ιν�τικ,ν �ργ!νων.
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και η Ελλάδα



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Kεκιν,ντας επι�ειρ��µε µια σ�ντ�µη παρ�υσ�αση της ιστ�ρ�ας τ�υ �ν�µατ�ς της Ευρ,πης και τ�υ ελ-
ληνικ�� µ�θ�υ, σ�ετικ! µε την πρ��λευση τ�υ �ν�µατ�ς της. (τσι συνδ��υµε την Ευρ�πη µε τη ρ��α
της, η �π��α 1ρ�σκεται στ�ν ελληνικ� π�λιτισµ�.

Στη συν��εια παρ�υσι!�εται η θ�ση της Ελλ!δας στην Ευρωπαϊκ (νωση και µετ! απ� µια σ�-
ντ�µη ανα �ρ! στην π�ρε�α �ντα+ης της �,ρας µας στην Ευρωπαϊκ (νωση τ�ν��εται η σηµεριν της
θ�ση µ�σα στην (νωση και � ρ�λ�ς της ως πλ
ρ�υς µ λ�υς της.

Για την καλ�τερη πληρ� �ρηση τ�υ εκπαιδευτικ��, παραθ�τ�υµε επιπλ��ν πληρ� �ρ�ες, τις �π��-
ες µπ�ρε� να α+ι�π�ισει κατ! τη διδασκαλ�α τ�υ µαθµατ�ς:

✓ Η Ελλ!δα συµµετ��ει ενεργ! στην Ευρωπαϊκ
 �νωση ως πλ
ρες µ λ�ς της. 0 ελληνικ�ς λα-
�ς εκλ�γει στις ευρωεκλ�γ�ς τ�υς ευρω1�υλευτ�ς τ�υ. Σµερα (2008) η Ελλ!δα εκπρ�σωπε�ται
στ� Ευρωκ�ιν���,λι� µε 24 Ευρω��υλευτ ς: 11 πρ��ρ��νται απ� τη Ν�α ∆ηµ�κρατ�α και
ανκ�υν στ� Ευρωπαϊκ� Λαϊκ� Κ�µµα, 8 πρ��ρ��νται απ� τ� Πα.Σ�.Κ και ανκ�υν στη Σ�-
σιαλιστικ 0µ!δα στ� Ευρωκ�ιν�1��λι�, 4 ανκ�υν στην Συν�µ�σπ�νδιακ 0µ!δα της Ευ-
ρωπαϊκς Ενωτικς Αριστερ!ς και των Πρ!σινων των Β�ρε�ων ?ωρ,ν (3 πρ��ρ��νται απ� τ�
Κ.Κ.Ε. και 1 απ� τ� Συνασπισµ�) και 1 πρ��ρ�εται απ� τ� ΛΑ0Σ και ανκει στην 0µ!δα Ανε-
+αρτησ�α – ∆ηµ�κρατ�α)

✓ Στην Ευρωπαϊκ Επιτρ�π η Ελλ!δα εκπρ�σωπε�ται µ��ρι και τ� 2009 απ� τ�ν κ. Στα�ρ� ∆-
µα, � �π���ς ε�ναι Επ�τρ�π�ς υπε�θυν�ς για θ�µατα περι1!λλ�ντ�ς.

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε αλα��υ ��ει στ��� να καταστσει τ�υς µαθητ�ς ικαν��ς:
� Να συνδ�σ�υν τ�ν ελληνικ� π�λιτισµ� µε τ�ν ευρωπαϊκ�.
� Να γνωρ�σ�υν την π�ρε�α της Ελλ�δας πρ�ς την Ευρωπαϊκ
 �νωση, αλλ! και τη σηµερι-

ν θ�ση της �,ρας µας µ�σα σε αυτν.
� Να πρ�1ληµατιστ��ν σ�ετικ! µε τα �D λη, τα �π��α απ�λαµ1!νει η �,ρα µας ως µ�λ�ς

της Ευρωπαϊκς (νωσης, αλλ! και τη συµ��λ
 της Ελλ!δας στην (νωση µε τη συµµετ�-
� της στα �ργανα και τις διαδικασ�ες λειτ�υργ�ας τ�υς.
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✓ Επ�σης, απ� τ�ν 0κτ,1ρι� τ�υ 2003 Πρ�εδρ�ς τ�υ Ευρωπαϊκ�� ∆ικαστηρ��υ ε�ναι �νας (λλη-
νας, � κ. Βασ�λει�ς Σκ�υρς. 0 Πρ�εδρ�ς τ�υ Ευρωπαϊκ�� ∆ικαστηρ��υ εκλ�γεται απ� τα Μ�-
λη τ�υ κ!θε τρ�α �ρ�νια και µπ�ρε� να ανανε�σει τη θητε�α τ�υ.6

∆ραστηριότητα
Πρ�κειται για µια δραστηρι�τητα, π�υ θα µπ�ρ��σε να διε+α�θε� ε�τε πρ� �ρικ! µ�σα στην τ!+η ε�τε
µε τη µ�ρ  µιας γραπτ
ς �µαδικ
ς εργασ�ας, η �π��α 1�ηθ! τ�υς µαθητ�ς να γνωρ�σ�υν τις !λλες
�,ρες της Ευρωπαϊκς (νωσης, αλλ! και να παρ�υσι!σ�υν στ�ι�ε�α απ� τη δικ µας �,ρα (θη –
�θιµα, παραδ�σεις κτλ.) σε παιδι! απ� τα !λλα κρ!τη – µ�λη.

Αξιολόγηση
0 εκπαιδευτικ�ς µε συ!
τηση και µε παι�ν�δια ρ�λων, διαπιστ,νει κατ! π�σ� �ι µαθητ�ς τ�υ κατ�-
κτησαν τ�υς στ���υς τ�υ κε αλα��υ. Μπ�ρε� για παρ!δειγµα να �ωρ�σει τα παιδι! σε �µ!δες και να
τ�υς αναθ�σει ρ�λ�υς εκπρ�σ,πων της Ελλ!δας σε συ�ητσεις σ�ετικ! µε θ�µατα, �πως η παιδε�α,
� αθλητισµ�ς και η νε�λα�α κ.!.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Σχέσεις µεταξύ των κρατών-µελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με α �ρµ τις εικ�νες π�υ παρ�υσι!��νται στην αρ� τ�υ κε αλα��υ, τ�ν��εται η α+�α της συνερ-
γασ�ας και της π�ικιλ�µ�ρ �ας αρ���ει η συ�τηση για τ�υς τ�µε�ς της συνεργασ�ας µετα+� των
κρατ,ν-µελ,ν της Ευρωπαϊκς (νωσης. ∆�ν�νται στη συν��εια κ!π�ιες 1ασικ�ς πληρ� �ρ�ες για
τ�ν �ικ�ν�µικ�, τ�ν κ�ινωνικ� και τ�ν π�λιτιστικ� τ�µ α.

Αρ����υµε µε τ�ν �ικ�ν�µικ� τ�µ α, τ�ν���ντας �τι απ� αυτ�ν +εκ�νησε η ιδ�α της (νωσης.
Πρ��ωρ,ντας, ανα ερ�µαστε στ�ν κ�ινωνικ� τ�µ α, σε επιµ�ρ�υς τ�µε�ς τ�υ �π���υ, �πως η υγε�α
 η παιδε�α, κατα1!λλ�νται πρ�σπ!θειες για εν�σ�υση των κρατ,ν-µελ,ν, �τσι ,στε να  θ!σ�υν
�λα σε �να υψηλ� επ�πεδ� παρ��ς αντ�στ�ι�ων υπηρεσι,ν.

Στη συν��εια ανα ερ�µαστε στ�ν π�λιτιστικ� τ�µ α, επισηµα�ν�ντας τ� ρ�λ� τ�υ ελληνικ��
π�λιτισµ�� στη διαµ�ρ ωση τ�υ ευρωπαϊκ�� π�λιτισµ��, καθ,ς και τις πρ�σπ!θειες π�υ γ�ν�νται
για εν�σ�υση της επικ�ινων�ας και των π�λιτιστικ,ν ανταλλαγ,ν µετα+� των λα,ν της Ευρ,πης.

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε αλα��υ ��ει στ��� να καταστσει τ�υς µαθητ�ς ικαν��ς:
� Να γνωρ�σ�υν τ�υς τ�µε�ς συνεργασ�ας των κρατ,ν-µελ,ν της Ευρωπαϊκς (νωσης.

� Να πρ�σδι�ρ�σ�υν, �σ� γ�νεται, τ� πλα�σι� συνεργασ�ας των κρατ,ν-µελ,ν στ� π�λιτικ�,
κ�ινωνικ�, �ικ�ν�µικ� και π�λιτιστικ� επ�πεδ�.

� Να πληρ� �ρηθ��ν για τις πρωτ���υλ�ες της (νωσης σ�ετικ! µε την εν�σ�υση της συνερ-
γασ�ας σε �λ�υς τ�υς τ�µε�ς π�υ πρ�ανα �ρθηκαν.

� Να ενηµερωθ��ν για τ� ρ�λ� της Ελλ!δας στ�υς παραπ!νω τ�µε�ς.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
Η Ευρωπαϊκή Ένωση

και η Ελλάδα

6.Τα στ�ι�ε�α αυτ! υπ�κεινται σε αλλαγ�ς, �π�τε καλ� ε�ναι πριν δ,σ�υµε �π�ιαδπ�τε πληρ� �ρ�α στ�υς µα-
θητ�ς να ��ει πρ�ηγ�υµ�νως ελεγ�θε�.



Σ’ αυτ� τ� σηµε�� θα πρ�πει να γ�νει ανα �ρ! στ� σηµαντικ�τερ� �σως εµπ�δι� στην επικ�ινω-
ν�α µετα+� των ευρωπαϊκ,ν λα,ν π�υ ε�ναι 1�1αια η γλ�σσα. Γι’ αυτ� και �ι πρ�σπ!θειες της (νω-
σης απ�σκ�π��ν µετα+� !λλων και στην πρ�,θηση των ευρωπαϊκ,ν γλωσσ,ν και στην επικ�ινω-
ν�α κυρ�ως των ν�ων της Ευρ,πης µετα+� τ�υς µε πρ�γρ!µµατα, �πως τ� Comenius, τ� �π��� στη
δε�τερη κατηγ�ρ�α δρ!σης τ�υ πρ�ωθε� την εκµ!θηση απ� τ�υς ευρωπα��υς µαθητ�ς µιας ευρω-
παϊκς γλ,σσας πλην της µητρικς τ�υς. Τ� πρ�γραµµα αυτ� περιλαµ1!νει και ανταλλαγ�ς µαθη-
τ,ν µετα+� των συνεργα��µενων σ��λε�ων.Τ� πρ�ϊ�ν π�υ παρ!γ�υν �ι συνεργα��µενες �µ!δες µα-
θητ,ν ε�ναι και στις δ�� γλ,σσες των ετα�ρων π�υ συνεργ!στηκαν.

Στ� σηµε�� αυτ� κρ�νεται σκ�πιµη σ�ντ�µη ανα �ρ! στη συνεργασ�α των κρατ,ν-µελ,ν στ�ν
π�λιτικ� τ�µ�α. Σηµασ�α ��ει να τ�νιστε� η ενια�α π�λιτικ
 �ργ�νωση της �νωσης και �ι πρ�σπ!-
θειες π�υ κατα1!λλ�νται, ,στε στ� µ�λλ�ν � σ�ηµατισµ�ς αυτ�ς να απ�κτσει σταθερ�τερες π�λιτι-
κ�ς δ�µ�ς. 0 εκπαιδευτικ�ς πρ�πει να ανα ερθε� και στ� Ευρωπαϊκ� Σ,νταγµα, π�υ απ�τελε� την
τελευτα�α και �σως την πι� �υσι,δη πρ�σπ!θεια π�λιτικς συνεργασ�ας.

Πληρ� �ρ�ες για τ� Ευρωπαϊκ� Σ�νταγµα υπ!ρ��υν στην ιστ�σελ�δα:
http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_12/index_el.htm. 

∆ραστηριότητα
1. Η δραστηρι�τητα ανα �ρεται στα ευρωπαϊκ� πρ�γρ�µµατα για την παιδε�α, στα �π��α µε

ανταλλαγ�ς µαθητ,ν   �ιτητ,ν απ� δι! �ρα κρ!τη- µ�λη της Ευρωπαϊκς (νωσης ενθαρ-
ρ�νεται η ανταλλαγ
 απ�ψεων και εµπειρι�ν και η συνεργασ�α µετα(, ν ων Ευρωπα�ων.

Επιπλέον δραστηριότητες

Aν �ρεια��ταν να µιλσεις σε συν�µλικ�υς σ�υ για τ�ν π�λιτισµ� της Ελλ!δας, τι θα δι!λεγες να

τ�υ πεις; Π�ι� αρ�α�� µνηµε�� θα περι�γρα ες;

Αξιολόγηση
0 εκπαιδευτικ�ς µε διερευνητικ�ς ερωτσεις, µε συ�τηση και τις δραστηρι�τητες διαπιστ,νει αν �ι
µαθητ�ς καταν�ησαν τα �D λη απ� τη συνεργασ�α των κρατ�ν-µελ�ν της Ευρωπαϊκ
ς �νωσης,
την αν!πτυ+η σε π�λιτικ�, κ�ινωνικ�, �ικ�ν�µικ� και π�λιτιστικ� επ�πεδ�.
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Κεφάλαιο 1ο: Λαοί και πολιτισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με α �ρµ τ� δι�λ�γ� µετα+� των ηρ,ων και τ� κε�µεν� π�υ ακ�λ�υθε�, �ι µαθητ�ς θα ανα�ητ-
σ�υν τα κ�ιν� στ�ι�ε�α µετα+� των λα,ν της Ευρ,πης, αυτ! π�υ µπ�ρ��ν να τ�υς εν,σ�υν και
π!νω στα �π��α στηρ��θηκε και η ιδ�α της (νωσης.

Με τ� απ�σπασµα απ� τ� Ανθ�λ�γι� π�υ 1ρκε η Ειρνη τ�ν��εται ακρι1,ς η ιδ�α της συν�-
παρ+ης δια �ρετικ,ν στ�ι�ε�ων µ�σα στ� πλα�σι� της ευρωπαϊκς �ικ�γ�νειας και η σηµασ�α της
δια �λα+ης των ιδιαιτερ�ττων µ�σα απ� τη συνεργασ�α και την κ�ιν π�ρε�α των ευρωπαϊκ,ν
λα,ν. Ε�κ�λα �ι µαθητ�ς θα καταγρ!ψ�υν �µ�ι�τητες και διαD�ρ ς της Ευρωπαϊκ
ς �νωσης
µε την �ικ�γ νεια.

Θα µπ�ρ��σε εδ, να γ�νει µια ανα �ρ! και στα στ�ι�ε�α τ�υ ελληνικ�� π�λιτισµ�� π�υ α+��ει
να διατηρηθ��ν και ως στ�ι�ε�α τ�υ ευρωπαϊκ�, π�λιτισµ�,. Τα παιδι! µπ�ρ��ν να ανα �ρ�υν
την ελληνικ µυθ�λ�γ�α, στ�ι�ε�α τ�υ αρ�α��υ ελληνικ�� π�λιτισµ��, �πως µεγ!λες γι�ρτ�ς, �λυ-
µπιακ�� αγ,νες, �ργα αρ�α�ων αλλ! και σ�γ�ρ�νων Ελλνων συγγρα �ων, στ�ι�ε�α ελληνικς
παρ!δ�σης, �πως θη και �θιµα κ. !.

Θα ταν, επ�σης, �ρσιµ� να ανα ερθ��µε στην  κDραση των ιδιαιτερ�τ
των των ευρωπαϊ-
κ,ν λα,ν µ�σα απ� τις δι! �ρες µ�ρ �ς τ��νης. Πρ�τε�νεται, ε �σ�ν υπ!ρ�ει η δυνατ�τητα, να
�ρθ�υν τα παιδι! σε επα  µε δια �ρετικ! ε�δη µ�υσικς, �ωγρα ικς  !λλων τε�ν,ν απ� δι!-
 �ρες �,ρες της Ευρ,πης και να συ�ητσ�υν τις �µ�ι�τητες και τις δια �ρ�ς π�υ παρατηρ��ν.

Τ� κε�µεν� π�υ ακ�λ�υθε� ανα �ρεται στ� διαπ�λιτισµικ� δι�λ�γ� και την αλληλεπ�δραση
µετα+� των π�λιτισµ,ν και καλ� θα ε�ναι τα παιδι! να συ�ητσ�υν τ�ν τρ�π� µε τ�ν �π��� πραγ-
µατ�π�ιε�ται αυτ η αλληλεπ�δραση καθ,ς και τα � �λη π�υ απ�κ�µ���υµε απ� αυτν.

Με α �ρµ την παρατρηση της Ειρνης για τη γλ,σσα �ι µαθητ�ς λαµ1!ν�υν κ!π�ιες πλη-
ρ� �ρ�ες για τις επ�σηµες γλ�σσες της Ευρωπαϊκ
ς �νωσης και τ�ν τρ�π� µε τ�ν �π��� η Ευρω-
παϊκ  Επιτρ�π υπ�στηρ��ει τη διδασκαλ�α των γλωσσ,ν στ�υς ν��υς.

∆ραστηριότητα
0υσιαστικ! πρ�κειται για µ�α δραστηρι�τητα, η �π��α µπ�ρε� να πραγµατ�π�ιηθε� σε τρ�α στ�δια,
αν!λ�γα µε τ� διαθ�σιµ� �ρ�ν�.

Στ� πρ�τ� στ�δι� τα παιδι! �ωρ���νται σε �µ!δες, επιλ�γ�υν τ�ν ρωα της αρεσκε�ας τ�υς και
πρ�σπαθ��ν µ�σα απ� τα �αρακτηριστικ! τ�υ να 1γ!λ�υν συµπερ!σµατα για τα �αρακτηριστικ!
τ�υ αντ�στ�ι��υ ευρωπαϊκ�� λα��.

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε αλα��υ ��ει στ��� να καταστσει τ�υς µαθητ�ς ικαν��ς:
� Να απ�κτσ�υν γν,σεις για τ�υς λα�,ς της Ευρ,πης και να διευρ�ν�υν τις γν,σεις τ�υς

για την Ευρωπαϊκ (νωση. Να εντ�π�σ�υν �µ�ι�τητες και διαD�ρ ς µετα+� των δια �-
ρων π�λιτισµ�ν, διαπιστ,ν�ντας ταυτ��ρ�να την κ�ιν 1!ση των ευρωπαϊκ,ν π�λιτι-
σµ,ν, π�υ ε�ναι � αρ�α��ς ελληνικ�ς και � ρωµαϊκ�ς π�λιτισµ�ς.

� Να συνειδητ�π�ισ�υν �τι στ���ς της συν,παρ(ης και της συνεργασ�ας των λα,ν της Ευ-

ρ,πης ε�ναι η διαD,λα(η των ιδιαιτερ�τ
των των λα�ν µ�σα στα πλα�σια µιας π�λυσυλ-
λεκτικς Ευρ,πης για �λ�υς.

� Να α+ι�π�ισ�υν τις διαθεµατικ�ς �νν�ιες της αλληλεπ�δρασης, τ�υ π�λιτισµ�,, τ�υ ��ρ�υ
και τ�υ �ρ�ν�υ.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄
Οι  Ευρωπαίο ι  

Πολί τες



Στ� δε,τερ� στ�δι� λειτ�υργ��ν καθαρ! δηµι�υργικ! και γρ! �υν �να παραµ�θι αναµειγν��-
ντας τ�υς ρωες και κατ’ επ�κταση τα �αρακτηριστικ! των αντ�στ�ι�ων λα,ν και �ωρ,ν. Για παρ!-
δειγµα, µπ�ρ��ν να διακρ�ν�υν την ευγ�νεια και τ�υς καλ��ς τρ�π�υς των Γ!λλων, την �µ�ρ ι! της
 �σης, τα λ�υλ��δια και τα απ�ραντα λι1!δια της 0λλανδ�ας, την αγ!πη των Ισπαν,ν για τις ταυρ�-
µα��ες, την γενναι�τητα και τη  ιλ�+εν�α των Ελλνων, την �ργανωτικ ικαν�τητα των Γερµαν,ν κ.!.

Στ� τρ�τ� στ�δι� µπ�ρ��ν να  ιλ�τε�νσ�υν κ�λλ!� µε θ�µα τ� παραµ�θι π�υ � τια+αν �ητ,-
ντας τη συνδρ�µ των Εικαστικ�ν - Τε�νικ�ν.

Η εργασ�α αυτ µπ�ρε� να παρ�υσιασθε� στ� τ λ�ς της σ��λικ
ς �ρ�νι�ς στ� πλα�σι� της Θεα-
τρικ
ς Αγωγ
ς.

Επιπλέον δραστηριότητα
1. Pεις και σπ�υδ!�εις σε κ!π�ια �,ρα της Ευρωπαϊκς (νωσης. Με π�ι� τρ�π� θα διατηρ-

σεις την ελληνικ σ�υ ταυτ�τητα;
Πιθαν�ς απαντσεις των µαθητ,ν ε�ναι:
� Θα µιλ,, �ταν µπ�ρ,, τη γλ,σσα µ�υ.
� Θα συναναστρ� �µαι µε (λληνες  �ιτητ�ς και θα �ργαν,ν�υµε γι�ρτ�ς µε ελληνικ�

�αρακτρα.
� Θα µιλ, στ�υς +�ν�υς  �λ�υς µ�υ για την Ελλ!δα, την ιστ�ρ�α της και τ�ν π�λιτισµ� της.
� Θα καλ, στ� σπ�τι µ�υ  �ιτητ�ς απ� !λλες �,ρες και θα τ�υς πρ�σ �ρω ελληνικ!  αγητ!.

Αξιολόγηση
0 εκπαιδευτικ�ς µε τη συ�τηση και µε διερευνητικ�ς ερωτσεις διαπιστ,νει αν ���υν καλλιεργη-
θε� αισθµατα συν,παρ(ης, αλληλεγγ,ης και αλληλ���
θειας. Ε�ναι ιδια�τερα σηµαντικ� �ι µα-
θητ�ς να καταν�σ�υν �τι παρ! την �παρ+η ιδιαιτερ�ττων µετα+� των κρατ,ν-µελ,ν, υπ!ρ-
��υν και κ�ιν! σηµε�α και �τι � στ���ς ε�ναι η συν,παρ(η και η συνεργασ�α των λα�ν της Ευρ�-
πης.

Κεφάλαιο 2ο: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των Ευρωπαίων Πολιτών
Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος 
Με τη διαπ�στωση τ�υ ∆ικαι�π�λι και τ� κε�µεν� π�υ παρατ�θεται, ανα ερ�µαστε στα δικαι,µα-
τα και �ι υπ��ρε,σεις των ευρωπα�ων π�λιτ,ν. Με την επε+εργασ�α τ�υ κειµ�ν�υ �ι µαθητ�ς γνω-

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε αλα��υ ��ει στ��� να καταστσει τ�υς µαθητ�ς ικαν��ς:
� Να γνωρ�σ�υν τις υπ��ρε�σεις και τα δικαι�µατα π�υ απ�ρρ��υν απ� τη ιδι�τητα τ�υ

π�λ�τη της Ευρωπαϊκς (νωσης.
� Να γνωρ�σ�υν τη δυνατ�τητα π�υ τ�υς δ�ν�υν τα �ργανα της Ευρωπαϊκς (νωσης να

υπερασπιστ��ν τ�ν εαυτ� τ�υς και να ε�ναι ενηµερωµ�ν�ι για �,τι συµ1α�νει στις ευρωπαϊ-
κ�ς �,ρες.

� Να �ρθ�υν σε επα  µε �νν�ιες �πως η «ευρωπαϊκ
 ιθαγ νεια», η �π��α συµπληρ,νει και
δεν ακυρ,νει την ιδι�τητα τ�υ π�λ�τη εν�ς κρ!τ�υς µ�λ�υς 

� Να α+ι�π�ισ�υν τις διαθεµατικ�ς �νν�ιες της αλληλεπ�δρασης, της δι�στασης (�,ρ�υ –
�ρ�ν�υ), �πως και τ� δ�π�λ� �τ�µ� – σ,ν�λ�
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ρ���υν τα �ασικ� δικαι�µατα π�υ ��ει � κ!θε ευρωπα��ς π�λ�της, �πως τ�υ εκλ γειν και εκλ γε-
σθαι, της ελε,θερης µετακ�νησης µ�σα στα σ�ν�ρα κρατ,ν-µελ,ν της Ευρωπαϊκς (νωσης.
Περισσ�τερα γι’ αυτ! τα θ�µατα µπ�ρ��ν �ι µαθητ�ς να 1ρ�υν στ� λ�γισµικ� τ�υ µαθ
µατ�ς, αλ-
λ! και επισκεπτ�µεν�ι µε τη 1�θεια τ�υ εκπαιδευτικ��, τη δικτυακ π�λη της (νωσης
(www.europa.eu.int).

Για τη διευκ�λυνση τ�υ εκπαιδευτικ�� παρατ�θενται �ι παρακ!τω πληρ� �ρ�ες, σ�ετικ! µε τα
δικαι�µατα τ�υ π�λ�τη της Ευρωπαϊκ
ς �νωσης:

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
0ι περισσ�τερ�ι στ���ι π�υ καθ�ρι�αν �ι συνθκες δηµι�υργ�ας της Ευρωπαϊκς (νωσης ���υν
επιτευ�θε�:

� 0 ευρωπαϊκ�ς �,ρ�ς ��ει ελευθερωθε� απ� τ�υς τελωνειακ��ς, δηµ�σι�ν�µικ��ς και καν�-
νιστικ��ς περι�ρισµ��ς.

� Qλ�ι �ι π�λ�τες απ�λαµ1!ν�υµε τα πλε�νεκτµατα της �λ�κλρωσης της Μεγ!λης Αγ�ρ!ς,
της πρ�σ1ασης στην καταν!λωση π�ικ�λων πρ�ϊ�ντων, τ�υ ανταγωνισµ�� π�υ περι�ρ��ει
την α�+ηση των τιµ,ν, της π�λιτικς π�υ πρ�στατε�ει καταναλωτ�ς και περι1!λλ�ν, των
εναρµ�νισµ�νων καν�νων π�υ τε�ν�υν να ευθυγραµµιστ��ν µε απ�δ�τικ�τερα κριτρια.

� Απαγ�ρε�τηκε για τ�υς π�λ�τες των κρατ,ν-µελ,ν �π�ι�σδπ�τε περι�ρισµ�ς συνδ�εται
µε την ιθαγ�νεια.

� Στα πλα�σια τ�υ εκπαιδευτικ�� και τ�υ επαγγελµατικ�� τ�µ�α κατ�στη δυνατ η επ�τευ+η
της αµ�ι1α�ας αναγν,ρισης των διπλωµ!των των γιατρ,ν, των δικηγ�ρων, των ν�σ�κ�-
µων, των κτηνι!τρων, των  αρµακ�π�ι,ν, των αρ�ιτεκτ�νων κτλ.

� Θεσπ�στηκε απ� κ�ιν�� �να σ�στηµα αναγν,ρισης πτυ��ων και διπλωµ!των αν,τατης εκ-
πα�δευσης.

� Κ!θε π�λ�της της (νωσης π�υ διαµ�νει σε κρ!τ�ς µ�λ�ς τ�υ �π���υ δεν ε�ναι υπκ��ς ��ει
τ� δικα�ωµα τ�υ εκλ�γειν και εκλ�γεσθαι στις δηµ�τικ�ς και ευρωπαϊκ�ς εκλ�γ�ς.

� Θεσπ��εται η «ιθαγ�νεια της (νωσης» και �τσι υπκ��ς της (νωσης ε�ναι κ!θε !τ�µ� π�υ
��ει την υπηκ��τητα εν�ς κρ!τ�υς µ�λ�υς. Η ιθαγ�νεια της (νωσης συµπληρ,νει την εθνι-
κ ιθαγ�νεια και δεν την αντικαθιστ!.

� Η Ε.Ε διασ αλ���ντας τα δικαι,µατα των π�λιτ,ν της στην εκπα�δευση, πρ�ωθε� εκπαι-
δευτικ! πρ�γρ!µµατα σπ�υδ,ν, �πως τ� ERASMUS (πρ�γραµµα δρ!σης της Ευρωπαϊ-
κς κ�ιν�τητας των σπ�υδαστ,ν), τ�υ COMETT (κ�ιν�τικ� πρ�γραµµα εκπα�δευσης και
κατ!ρτισης στ�υς τε�ν�λ�γικ��ς τ�µε�ς), τ�υ LINGUA (ενθ!ρρυνση της εκµ!θησης +�νων
γλωσσ,ν). Επ�σης παρ���νται υπ�τρ� �ες για σπ�υδ�ς σε !λλες �,ρες της κ�ιν�τητας.
Φρ�ντ��ει ακ�µα για την επαν�ντα+η των ν�ων π�υ αντιµετωπ���υν µεγ!λες δυσκ�λ�ες
ιδρ��ντας τα λεγ�µενα «σ��λε�α της δε�τερης ευκαιρ�ας».

� Με την εισαγωγ τ�υ ευρ,, � π�λ�της απ�κτ! σα  εικ�να της αγ�ρ!ς και ρυθµ��ει τις
αγ�ρ�ς τ�υ µε 1!ση τις καλ�τερες πρ�τ!σεις, συντελ,ντας στην α�+ηση τ�υ ανταγωνισµ��
και στη συµπ�εση των τιµ,ν.

Με τις πληρ� �ρ�ες π�υ � εραν �ι ρωες δ�νεται µε ακ�µα µεγαλ�τερη σα νεια η ιδ�α της
(νωσης ως ενια��υ �ργανισµ��, µιας �νωσης κρατ,ν π�υ µε τη συνεργασ�α πρ�σπαθ��ν να αντι-
µετωπ�σ�υν τα δι! �ρα πρ�1λµατ! τ�υς και να 1ελτι,σ�υν τ� 1ι�τικ� επ�πεδ� των π�λιτ,ν
τ�υς.
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∆ραστηριότητα
Τ� τα+�δι των κ�ριτσι,ν σε κρ!τ�ς της Ευρωπαϊκς (νωσης (Γερµαν�α) δ�νει την ευκαιρ�α στ�υς
µαθητ�ς να ανακαλ�ψ�υν τα δικαι�µατα και τις υπ��ρε�σεις των ευρωπα�ων π�λιτ�ν µε ευ��-
ριστ� και διασκεδαστικ� τρ�π�. Η δραστηρι�τητα µπ�ρε� να πραγµατ�π�ιηθε� �µαδικ�. Πιθαν�ς
πρ�τ!σεις π�υ θα συµπληρ,σ�υν �ι µαθητ�ς ε�ναι:

� ∆ε �ρει!��νται δια1ατρι�.
� Κ!ν�υν συναλλαγ�ς στις τρ!πε�ες.

Αξιολόγηση 
Με διερευνητικ�ς ερωτσεις και συ�τηση � εκπαιδευτικ�ς διαπιστ,νει αν �ι µαθητ�ς καταν�η-
σαν 1ασικ�ς �νν�ιες, �πως Ευρωπα��ς Π�λ�της, αν �γινε αντιληπτ� �τι �ι Ευρωπα��ι ���υν �ασι-
κ� δικαι�µατα και υπ��ρε�σεις. Σηµαντικ� ε�ναι και µ�σα απ� τα σ�µ1�λα της Ευρωπαϊκς
(νωσης να διασα ηνιστε� αν �ι µαθητ�ς συνειδητ�π��ησαν �τι η Ευρ�πη ε�ναι  νας ενια��ς �ρ-
γανισµ�ς π�υ στ��� ��ει τη 1ελτ�ωση τ�υ 1ι�τικ�� επιπ�δ�υ των Ευρωπα�ων π�λιτ,ν.
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