1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Το Άτοµο και η Κοινωνία
Η συγκεκριµ νη θεµατικ ολοκληρνεται σε 4 εντητες, οι οποες
παρατθενται στη συν χεια:
Εντητα α: Η οικογνεια
Κεφλαιο 1ο: Η οικογ νεια, τα µ λη της και οι µεταξ" τους σχ σεις
Κεφλαιο 2ο: Ρλοι, δικαιµατα και υποχρεσεις των µελν της
οικογ νειας
Α. Η µορφ της οικογ νειας
Β. Ρλοι και οργνωση
Γ. ∆ικαιµατα και υποχρεσεις
Κεφλαιο 3ο: ∆υσκολες που αντιµετωπζει η οικογ νεια
Εντητα β: Το Εκπαιδευτικ Σστηµα
Κεφλαιο 1ο: Το εκπαιδευτικ σ"στηµα και το σχολεο
Κεφλαιο 2ο: /να σχολεο για λους
Εντητα γ. Η Εκκλησα
Κεφλαιο 1ο: Η εκκλησα της Ελλδος
Κεφλαιο 2ο: 1λλα θρησκε"µατα στην Ελλδα
Εντητα δ: Οργνωση κοινωνικ!ς και πολιτικ!ς ζω!ς
Κεφλαιο 1ο: Οι ∆µοι και οι Κοιντητες στην Ελλδα
Κεφλαιο 2ο: Οργνωση – ∆ιοκηση των ∆µων και Κοινοττων
Κεφλαιο 3ο: Οι εκλογ ς στο ∆µο
Κεφλαιο 4ο: Η οικονοµικ οργνωση των ∆µων
Κεφλαιο 5ο: Οργανωµ νες οµδες – Σ"λλογοι

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄

Η οικογένεια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Η οικογένεια, τα µέλη της και οι µεταξύ τους σχέσεις
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµ νου κεφαλαου χει στχο να καταστσει τους µαθητ ς ικανο"ς:
 Να αντιληφθο"ν τι η οικογνεια εναι η πρωταρχικ κοινωνικ οµδα που αποτελεται
απ τοµα – µ λη διαφορετικο" φ"λου, ηλικας και ενδιαφερντων.
 Να κατανοσουν τι µεταξ" των µελν της οικογ νειας αναπτ"σσονται σχ σεις αγπης,
φροντδας, αλληλοβο!θειας και αλληλεπδρασης.
 Να εκτιµσουν τη σηµασα της οικογ νειας για το τοµο και την κοινωνα.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με αφορµ τα σκτσα που παρουσιζουν µια οικογ νεια στο σπτι και µια οικογενειακ συγκ ντρωση την ηµ ρα του Πσχα, ξεκιν η συζτηση για τα µ λη της οικογ νειας και τις µεταξ" τους
σχ σεις.
Μ σα απ το κεµενο γνεται αναφορ στις σχ σεις, στους δεσµο"ς συγγ νειας, στην αλληλοβοθεια και στη συνεργασα, στην αλληλεπδραση και στην αλληλεξρτηση µεταξ" των µελν της
οικογ νειας.
Μπορε να γνει αναφορ στο γεγονς τι στις σ"γχρονες δυτικ ς κοινωνες, πως η δικ µας,
υπρχουν δυο εδη γµου, ο θρησκευτικς και ο πολιτικς. Η Πολιτεα χει θεσπσει νµους για
την προστασα της οικογ νειας. /νας γµος πραγµατοποιεται ταν οι µελλνυµφοι ενηλικιωθο"ν, δηλαδ εναι πνω απ 18 χρνων. Ο πολιτικς γµος τελεται στο ∆ηµαρχεο απ το δµαρχο  εκπρσωπο του δηµρχου, που χει σχετικ δεια µε την παρουσα µαρτ"ρων. Ο θρησκευτικς τελεται στην εκκλησα απ τον ιερ α. Κθε λας χει διαφορετικ θη και θιµα σχετικ µε το γµο. Πντως για λους τους ανθρπους, σε ποιο πολιτισµ κι αν ανκουν, ο γµος
ενς ζευγαριο" αποτελε να σπουδαο γεγονς.
Ακολουθο"ν πληροφορες για τις ανγκες που ικανοποιε η οικογ νεια, οι οποες αποδεικν"ουν και τη σηµασα της οικογ νειας για το τοµο και την κοινωνα.
Οι µαθητ ς, επσης, αναπτ"σσουν κατ τη συζτηση συγκεκριµ να επιχειρµατα, για να στηρξουν τη θ ση τι η οικογ νεια χει εξαιρετικ σηµασα για το τοµο, αλλ και για το κοινωνικ σ"νολο. ∆νεται, τσι, αφορµ για αξιοποηση του διπλου διαθεµατικν εννοιν «τοµο – σ"νολο».
Εναι φανερ τι εδ αξιοποιεται και το δπολο «οµοιτητα – διαφορ» (Φ.Ε.Κ., τε"χος Β?, αρ.
φ"λλου 304/13-3-2003, Παρρτηµα τµος Β?, σελ. 4371).
Με τη σ"ντοµη δραστηριτητα που ακολουθε µπορε να επεκταθε η συζτηση σχετικ µε τα
µ λη της οικογ νειας, τις κοιν ς τους δραστηριτητες και τις µεταξ" τους σχ σεις.

∆ραστηριότητα
Η αντστοιχη δραστηριτητα στο βιβλο του µαθητ χει στχο να βοηθσει τους µαθητ ς να συνειδητοποισουν τη σπουδαιτητα των οµαλν σχ σεων µ σα σε µια οικογ νεια. Αναλαµβνοντας ρλους και παζοντας το σενριο θα αντιληφθο"ν την ννοια της αλληλεγγης και της συµπαρστασης.

Επιπλέον δραστηριότητες
∆ραστηριτητες που µπορο"ν να πραγµατοποιηθο"ν στο τ λος της συγκεκριµ νης εντητας:
1. Οι µαθητ ς µπορο"ν να συλλ ξουν πληροφορες απ τα βιβλα της Ιστορας για την καθηµε-
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ριν ζω των οικογενειν στις διφορες εποχ ς. ∆νεται µφαση στην ανγκη δηµιουργας
οικογνειας.
2. Για τη διαθεµατικ διασ"νδεση του κεφαλαου µε το γλωσσικ µθηµα, γνεται παραποµπ
στα κεµενα απ το Ανθολγιο Λογοτεχνικν Κειµ νων «Με λογισµ και µ’ νειρο», Ε? και
ΣΤ? ∆ηµοτικο". Ενδεικτικ αναφ ρονται τα κεµενα: Λτη Π τροβιτς – Ανδρουτσοπο"λου,
Η µαµ µας η θλασσα, σελ. 95-98 και Ι. ∆. Ιωαννδης, Το καυκασιαν παραµθι, σελ. 99-101.

Αξιολόγηση
Η επτευξη των στχων του κεφαλαου και η δραστηριοποηση των µαθητν µπορε να ελεγχθε µε:
 Την παρατρηση της συµµετοχς των µαθητν σε λη τη διαδικασα του µαθµατος.
 ∆ιερευνητικ ς ερωτσεις.
 Την εκτ λεση και τον λεγχο των δραστηριοττων του βιβλου του µαθητ (ατοµικν – οµαδικν).
 Την εκτ λεση ασκσεων απ το λογισµικ του µαθµατος, που παρ χεται και δυναττητα
αξιολγησης.

Παρατηρήσεις






Με την αξιολγηση παρ χεται η δυναττητα στον εκπαιδευτικ να διαπιστσει τυχν αδυναµες και ελλεψεις για επανατροφοδτηση της διδασκαλας του.
∆ιαπιστνει, επσης, την προσπθεια και την προδο του κθε µαθητ σε σχ ση µε την προηγο"µενη γνση του.
Οι παραπνω τρποι αξιολγησης θεωρο"νται τεχνικ ς που µπορο"ν να εφαρµοστο"ν σε
λα τα κεφλαια, γι’ αυτ δεν θα επαναλαµβνονται στα επµενα. Θα αναφ ρονται µνο οι
επιπλ ον τεχνικ ς αξιολγησης.
Μετ την ολοκλρωση κθε εντητας, ο λεγχος γνεται και µε τη συµπλρωση των φ"λλων
αξιολγησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Ρόλοι, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών
της οικογένειας
(Το κεφλαιο αυτ θα διδαχθε σε δο διδακτικς ρες)
Για τους στχους του µαθµατος, καθς και για την αξιολγησ του, παραπ µπουµε στο ενδεικτικ
διγραµµα διδασκαλας (σελ. 16-17). Εδ θα αναφερθο"µε στη διεξαγωγ του µαθµατος, στις
δραστηριτητες και στις επιπλ ον δραστηριτητες.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Α. Η µορφή της οικογένειας
Πριν τη συζτηση σχετικ µε τους ρλους, τα δικαιµατα και τις υποχρεσεις των µελν µιας οικογ νειας, κρνεται σκπιµο να προηγηθε αναφορ στις µορφ ς της οικογ νειας στη σ"γχρονη κοινωνα.
Με αφορµ! τις εικνες και το κεµενο που ακολουθε, γνεται συζτηση για τις µορφ ς της οικογ νειας.
Μορφς οικογνειας που µπορο"ν να αναφερθο"ν εναι:
Πυρηνικ!: η οικογ νεια, την οποα αποτελο"ν οι δυο γονες (πατ ρας–µητ ρα) µε τα ανλικα
παιδι τους. Αυτ εναι και ο επικρατ στερος τπος της ελληνικ!ς οικογνειας σ!µερα.
Μονογονε0κ!: η οικογ νεια, την οποα αποτελο"ν τα παιδι που ζουν µε ναν απ τους δυο γονες (ετε τον πατ ρα ετε τη µητ ρα) λγω διστασης, διαζυγου  θαντου του ενς. Μονογονεϊκ
οικογ νεια µπορε, επσης, να προκ"ψει, ταν η µητ ρα αποκτ παιδ εκτς γµου.
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Πολτεκνη: η οικογ νεια την οποα αποτελο"ν οι γονες και τα παιδι τους, τα οποα εναι πνω
απ τρα. Πρκειται για οικογ νεια µε πολλ τ κνα.
Επανασυγκροτηµνη: η οικογ νεια που σχηµατζεται µε να δε"τερο γµο. Mταν, δηλαδ, δυο
νθρωποι εισ ρχονται σε ν ο γµο και δηµιουργο"ν ν α οικογ νεια, στην οποα περιλαµβνονται
και τα παιδι τους απ τον προηγο"µενο γµο (αν υπρχουν).
∆ιευρυµνη: η οικογ νεια, η οποα αποτελεται απ τους γονες, τα παιδι, τους παππο"δες, τις
γιαγιδες, τους θεους, τις θεες, τα ξαδ λφια και µ νουν λοι µαζ. Υπρχει, β βαια, και η πολυπολιτισµικ! οικογ νεια, ταν για παρδειγµα νας /λληνας  µια Ελληνδα συνψει γµο µε τοµο λλης εθντητας και λλου πολιτισµο" (Γερµαν, Αµερικαν, Ρσο, Αγγλδα, κτλ). Η πολυπολιτισµικ
οικογ νεια εναι µια µορφ οικογ νειας, που συναντται στις µ ρες µας, χωρς να αποτελε, β βαια,
ξεχωριστ τ"πο οικογ νειας.

Β. Ρόλοι και οργάνωση
Με βση την ερτηση της Ειρνης, το κεµενο που ακολουθε και τη συζτηση που διεξγεται στην
τξη για τους ρλους και την οργνωση της οικογνειας, προσδιορζονται µερικ απ τα βασικ
χαρακτηριστικ της ελληνικ!ς οικογνειας: η φροντδα και η ευθ"νη των γον ων για τα παιδι, η
συνεργασα και η συν"παρξη µ σα στην οικογ νεια. Ζητεται απ τους µαθητ ς να αναφερθο"ν και
σε λλα χαρακτηριστικ της ελληνικς οικογ νειας, πως στη φροντδα των παιδιν για τους ηλικιωµ νους γονες, των αδελφν για τις αδελφ ς, των µεγαλ"τερων παιδιν για τα µικρτερα κτλ.
Η συζτηση συνεχζεται µε τους µαθητ ς για τους ρλους που αναλαµβνουν τα µ λη των δικν
τους οικογενειν και συµπληρνεται ο σχετικς πνακας.

Γ. ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις
Αρχζοντας απ το διλογο των ηρ3ων και το κεµενο που ακολουθε, συζητο"µε µε τους µαθητ ς
για τους καννες της οικογενειακς ζως και τα δικαι3µατα και τις υποχρε3σεις των µελν της οικογ νειας που απορρ ουν απ αυτο"ς. Στη συν χεια τα παιδι καλο"νται να συµπληρσουν τον πνακα µε τα δικαιµατα και τις υποχρεσεις που χουν τα δια µ σα στην οικογ νει τους.

∆ραστηριότητα
Η συγκεκριµ νη δραστηριτητα ως παιχνδι ρλων χει στχο να προβληµατσει τα παιδι σχετικ µε
τις σχ σεις µεταξ" των µελν µιας οικογ νειας και τον τρπο µε τον οποο αυτ ς οι σχ σεις µπορο"ν να
βοηθσουν στη λ"ση καθηµερινν προβληµτων (π.χ. οι γονες χουν ανγκη απ ξεκο"ραση, εν τα
παιδι µαλνουν). Αν µως οι δεσµο µεταξ" των µελν µιας οικογ νειας εναι αρκετ ισχυρο, τ τοιου
εδους µικροπροβλµατα µπορο"ν να ξεπεραστο"ν γργορα και ε"κολα µε τη συζτηση και την εφαρµογ κποιων καννων που λοι σ βονται µ σα στην οικογ νεια. Εναι µια κατσταση που απαντται
συχν σε µια οικογ νεια και τα παιδι µπορε να βινουν παρµοιες καταστσεις αρκετ συχν.

Επιπλέον δραστηριότητες
1. Τα µ λη της οικογ νεις σου συµφνησαν να κνεις πρτι στα γεν θλι σου. Η µαµ σου θα κνει
τα ψνια. Σου ζτησε να της δσεις τον κατλογο µε τα προϊντα που θα θελες και να υπολογσεις πσο κοστζουν. Ετοµασε τον κατλογο µε τα προϊντα, τις τιµ ς και τη συνολικ δαπνη.
Σε αυτ τη δραστηριτητα εναι απαρατητη η συµβολ των Μαθηµατικ3ν, καθς οι µαθητ ς
καλο"νται να ασχοληθο"ν µε τον προϋπολογισµ των εξδων για το πρτι.Τα παιδι µε βιωµατικ τρπο κατανοο"ν το ρλο που µπορο"ν να παξουν ως µ λη της οικογ νειας και τις ευθ"νες
που µπορο"ν να αναλβουν. Παρλληλα, η δραστηριτητα µπορε να αξιοποιηθε και προς την
κατε"θυνση της Αγωγ!ς του Καταναλωτ!, καθς τα παιδι µ σα στις οµδες τους ενθαρρ"νονται να συζητσουν ποια προϊντα εναι πραγµατικ απαρατητα και σε ποιες ποστητες.
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2. Αναζτηση λογοτεχνικν κειµ νων  ρθρων (βιβλιοθκη, Internet) που σχετζονται µε τη
σ"γχρονη ελληνικ οικογ νεια.
Επιχειρεται διαθεµατικ! προσγγιση µσω του βιβλου της Γλ3σσας, αλλ και της ελληνικς και ξ νης λογοτεχνας. Οι µαθητ ς διαβζουν εξωσχολικ βιβλα και ανακαλ"πτουν µε
αυτν τον τρπο και λλες πηγ ς γνσεων. Ενδεικτικ αναφ ρονται τα παρακτω: Γαλτειας Γρηγοριδου – Σουρλη, «Παιχνδι χωρς καννες», Λτη Πτροβιτς-Ανδρουτσοπολου,
«Στο τσιµεντνιο δσος». Για τη διασ"νδεση του κεφαλαου µε το Γλωσσικ µθηµα, γνεται
παραποµπ στα κεµενα απ το Ανθολγιο Λογοτεχνικν Κειµ νων «Με λογισµ και µ’
νειρο», Ε? και ΣΤ? ∆ηµοτικο": Μνος Κοντολ ων, Αποκριτικη ιστορα, σελ. 90-94 και Ναζµ Χικµ τ, Νανορισµα, σελ. 88-89.

Αξιολόγηση
Η επτευξη των στχων του κεφαλαου και η δραστηριοποηση των µαθητν µπορε να ελεγχθε µε:
1. Την παρατρηση της συµµετοχς των µαθητν σε λη τη διαδικασα του µαθµατος.
2. ∆ιερευνητικ ς ερωτσεις.
3. Την εκτ λεση και τον λεγχο των δραστηριοττων του βιβλου του µαθητ (ατοµικν – οµαδικν).
4. Την εκτ λεση ασκσεων απ το λογισµικ του µαθµατος, που παρ χεται και δυναττητα
αξιολγησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ∆υσκολίες που αντιµετωπίζει η οικογένεια
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµ νου κεφαλαου χει στχο να καταστσει τους µαθητ ς ικανο"ς:
 Να αντιληφθο"ν τις αξες της συνπαρξης και της συνεργασας µεταξ" των µελν της οικογ νειας.
 Να κατανοσουν τα προβλµατα που υπρχουν σε µια οικογ νεια.
 Να διακρνουν τους καννες συµπεριφορς απ τους νµους.
 Να αποδ χονται τη διαφορετικτητα του λλου, αλλ και να την αντιµετωπζουν κριτικ.
 Να κατανοσουν οι µαθητ ς µ σα απ το συγκεκριµ νο µθηµα, γιατ υπρχουν νµοι,
που προστατε"ουν το θεσµ του γµου και της οικογνειας.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με αφορµ τον προβληµατισµ που εισγουν τα σκτσα και το κεµενο, γνεται αναφορ στις δυσκολες που µπορε να υπρχουν σε κθε οικογ νεια. Στη συν χεια, µετ απ τη συζτηση και την
καταγραφ των καθηµεριν3ν προβληµτων µιας οικογ νειας, γνεται αναφορ στις αιτες τους.
Επισηµανεται τι η οικογ νεια οργαννεται µε βση ορισµ νους καννες προκειµ νου να δοθε
η δυναττητα στα µ λη της να ασκσουν τους ρλους τους.
Στη συν χεια, µε αφορµ το σενριο που ακολουθε, συζητο"νται τα προβλ!µατα, που ενδ χεται
να διαταρξουν την οµαλ λειτουργα της οικογ νειας. Αυτ µπορε να οφελονται σε ενδογενες
παργοντες (ασθ νεια µ λους οικογ νειας, οικογενειακ βα, οικονοµικο παργοντες, θνατος µ λους οικογ νειας κτλ.)  σε εξωγενες παργοντες (ανεργα, ναρκωτικ, ρατσισµς, ξενοφοβα
κτλ.). Μπορε, επσης, να σχετζονται µε οικογενειακ ς ανγκες (ψυχαγωγα, ρες κοινς ησυχας,
κοινωνικ ς δραστηριτητες των µελν κτλ.)  µε υποχρε3σεις και δικαι3µατα (καθαριτητα, νδυση, διατροφ κτλ.).
Θα µπορο"σε σως ο εκπαιδευτικς να συζητσει για τις διαφορς των καννων που θ τει η οι-
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κογ νεια απ τους νµους (διαφορετικ η υποχρεωτικτητα, η κταση εφαρµογς, η ισχ"ς, οι συν πειες κτλ.), για να καταλβουν οι µαθητ ς τη σηµασα που χει η αποδοχ! και ο σεβασµς των καννων και των νµων και να αντιληφθο"ν τις ηθικς αξες της οικογ νειας.
Σε αυτ το σηµεο µπορε να γνει µια σ"ντοµη αναφορ στο Οικογενειακ ∆καιο.
Το Οικογενειακ ∆καιο εναι το σνολο των καννων του Κρτους, που αναφ ρονται στο θεσµ της οικογ νειας. Αποτελεται απ διφορα ρθρα, που ρυθµζουν τη µνηστεα (τον αρραβ3να), την τλεση του γµου, την δεια γµου, το διαζγιο, τη συγγνεια, τις σχσεις γονων και τκνων, την υιοθεσα κ.. Αναφρουµε χαρακτηριστικ το παρακτω ρθρο:

Άρθρο 1507
Γονείς και τέκνα οφείλουν αµοιβαία µεταξύ τους βοήθεια, στοργή και σεβασµό.
Με αφορµ τη δραστηριτητα του κειµ νου, συζητµε για τη συµπεριφορ των µελν της οικογ νειας τονζοντας τι κθε µ λος µιας οικογ νειας οφελει να σβεται τους λλους.
Ο εκπαιδευτικς αξιοποιντας το λογισµικ που συνοδε"ει το βιβλο, κνει αναφορ στη ∆ιακ!ρυξη των ∆ικαιωµτων του παιδιο (που θα εξετσουµε σε επµενο κεφλαιο) και συζητ µε
τους µαθητ ς τα δικαιµατ τους ως µ λη της οικογ νεις τους.

∆ραστηριότητα
Σε αυτ τη δραστηριτητα οι µαθητ ς µ σα απ τη συζτηση, βινουν τα προβλµατα που µπορε
να υπρχουν σε µια οικογ νεια. Με διαλογικ συζτηση των µελν µιας οικογ νειας αποφασζεται
ο τρπος µε τον οποο θα αντιµετωπιστε το πρβληµα και αναζητεται η καλ"τερη λ"ση.
Τονζεται επσης η σηµασα της συνεργασας στην οικογ νεια και ο σεβασµς της προσωπικτητας του λλου. Επιδικεται δηλαδ, ο προσδιορισµς των ρλων των µελν της ελληνικς οικογ νειας, καθς και οι ννοιες της αλληλοκατανησης, του αλληλοσεβασµο" και της αλληλοβοθειας.

Επιπλέον δραστηριότητες
1. Οι µαθητ ς χωρζονται σε οµδες, συζητο"ν και καταγρφουν καταστσεις που δηµιουργο"ν προβλµατα µ σα στην οικογ νεια. Με αυτ τη δραστηριτητα επιδικεται µ σα απ τη
συζτηση και την καταγραφ, η βιωµατικ! προσγγιση των προβληµτων που υπρχουν σε
µια οικογ νεια.
2. Με βση το λογισµικ της τξης (CD –ROM) γνεται αναφορ σε επκαιρα θ µατα  προβλµατα της καθηµερινς ζως επιδικοντας µε την επλυσ τους την ανπτυξη συγκεκριµ νων στσεων των µαθητν. Για παρδειγµα: «Μ νεις στον 4ο ροφο µιας πολυκατοικας και
ενοχλες µε τη συµπεριφορ σου τους ενοκους του 3ου ορφου. Τι θα κνεις, για να σταµατσουν τα παρπονα αυτν των ανθρπων;».

Αξιολόγηση
Με τη µορφ! διαλγου ! µε συνεργατικς δραστηριτητες που επιτρ πουν και την αλληλεπδραση των µαθητν, ο εκπαιδευτικς µπορε να ελ γξει αν οι µαθητ ς κατανησαν τι µια οικογ νεια
που λειτουργε µε βση το σεβασµ των δικαιωµτων και των υποχρεσεων, µπορε να επιλ"ει τα
προβλµατα που ανακ"πτουν. Ο εκπαιδευτικς στηρζεται στις δραστηριτητες της εντητας και
στη συζτηση µε τους µαθητ ς.
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Κεφάλαιο 1ο: Το εκπαιδευτικό σύστηµα και το σχολείο
Πριν ασχοληθο"µε µε το εκπαιδευτικ σ"στηµα και τις βαθµδες της εκπαδευσης, καλ θα εναι να
τονσουµε την αναγκαιτητα της εκπαδευσης και τα οφλη της για τον νθρωπο.

Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµ νου κεφαλαου χει στχο να καταστσει τους µαθητ ς ικανο"ς:
 Να αναζητσουν οι µαθητ ς στοιχεα σχετικ µε τη διρθρωση του Ελληνικο Εκπαιδευτικο Συστ!µατος. Παρλληλα να αναζητσουν στοιχεα για εκπαιδευτικ συστµατα λλων χωρν και να τα συγκρνουν µε το ελληνικ.
 Με τη σ"γκριση επιδικεται να εκτιµσουν τη σηµασα της δωρεν και υποχρεωτικ!ς εκπαδευσης, να αναγνωρσουν την εκπαδευση ως βασικ αγαθ και δικαωµα του παιδιο
και να αναπτ"ξουν θετικ στση απ ναντι στην εκπαδευση και την παιδεα γενικτερα.
 Να αναπτ"ξουν την ικαντητ τους να διαβζουν και να επεξηγο"ν σχηµατικς παραστσεις.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με αφορµ το διλογο των ηρων και τα θ µατα προς συζτηση, συζητµε στην τξη για την εκπαδευση ως αξα. Αναδεικν"εται τσι η σηµασα της και η ανγκη "παρξης ενς οργανωµ νου εκπαιδευτικο συστ!µατος, καθς και η αξα της υποχρεωτικ!ς και δωρεν εκπαδευσης, που εναι
κατοχυρωµ νη απ το Σνταγµα. Επσης, οι µαθητ ς προβληµατζονται για το µ λλον των παιδιν
που δεν πηγανουν σχολεο. Κατ την κρση του εκπαιδευτικο" µπορε να γνει αναφορ και στο παρακτω ρθρο του Συντγµατος, µε το οποο κατοχυρνεται το δικαωµα στην εκπαδευση και τονζεται η σηµασα της για το κρτος αλλ και για το κθε τοµο ξεχωριστ.

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 ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα µε τις ικανότητές τους.

Τονζεται τι η µρφωση και η γνση βοηθ κθε νθρωπο να γνωρζει το περιβλλον του. Σηµασα χει να κατανοσει ο µαθητς την αξα της µρφωσης.
Στη συν χεια παρουσιζεται η διρθρωση του ελληνικο εκπαιδευτικο συστ!µατος και οι
εκπαιδευτικς βαθµδες.
Ο εκπαιδευτικς µπορε να δεξει στους µαθητ ς τη σχηµατικ! παρουσαση του ελληνικο" εκπαιδευτικο" συστµατος µ σα απ την ιστοσελδα του Υπ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr).
Μπορε επσης να αναλ"σει µαζ τους τις δυναττητες που παρ χει το ελληνικ εκπαιδευτικ σ"στηµα και τους διαφορετικο"ς δρµους που µπορε ο καθ νας να ακολουθσει ανλογα µε τις κλσεις
και τα ενδιαφ ροντ του (Σχολικς Επαγγελµατικς Προσανατολισµς). Πιο αναλυτικ το εκπαιδευτικ µας σ"στηµα διακρνεται:
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(Πηγ$: Ιστοσελδα Υπουργεου Εθνικ$ς Παιδεας και Θρησκευµτων: www.ypepth.gr)

Στην προσχολικ! εκπαδευση που περιλαµβνει τους παιδικο"ς σταθµο"ς, που φοιτο"ν τα παιδι
µ χρι 4 ετν. H προσχολικ αγωγ εναι εξαιρετικ σηµαντικ για την εξοικεωση του µικρο" παιδιο"
µε το σχολικ περιβλλον και την οµαδικ εργασα.
Στην Πρωτοβθµια Εκπαδευση (1η βαθµδα) που περιλαµβνει το Νηπιαγωγεο, το οποο
διαρκε να χρνο και εναι υποχρεωτικ και το ∆ηµοτικ σχολεο, που διαρκε 6 χρνια και εναι
επσης υποχρεωτικ.
Στη ∆ευτεροβθµια Εκπαδευση (2η βαθµδα) που περιλαµβνει το Γυµνσιο (Υποχρεωτικ
∆ευτεροβθµια) και το Ενιαο Λ"κειο  τα Επαγγελµατικ Λ"κεια (ΕΠΑ.Λ.)  Επαγγελµατικ ς
Σχολ ς (ΕΠΑ.Σ) - Επαγγελµατικ Τεχνικ Λ"κεια - (Μετα-υποχρεωτικ ∆ευτεροβθµια).
Στην Τριτοβθµια Εκπαδευση (3η βαθµδα) που περιλαµβνει τα Πανεπιστµια (Α.Ε.Ι.) και τα
Αντατα Τεχνολογικ Εκπαιδευτικ Ιδρ"µατα (Α.Τ.Ε.Ι.). Η εισαγωγ των φοιτητν σε αυτ τα
ιδρ"µατα εξαρτται απ την επδοσ τους σε εξετσεις εθνικο" επιπ δου. Επιπροσθ τως, στο Ελληνικ Ανοικτ Πανεπιστ!µιο (Ε.Α.Π.) οι φοιτητ ς γνονται αποδεκτο απ την ηλικα των 22 ετ3ν,
µετ απ κλρωση.
Ιδιατερη αναφορ χρειζεται να γνει στη σηµασα της δεκχρονης (10) υποχρεωτικ!ς εκπαδευσης και της δωρεν παιδεας σε λες τις βαθµδες. Συζητο"νται προτσεις απ το υλικ που
φεραν οι µαθητ ς για την εκπαδευση των παιδιν σε λλες χρες.
Παρλληλα, γνεται αναφορ στα εκπαιδευτικ συστµατα λλων χωρν, µ σα απ την παρουσαση περιπτσεων παιδιν απ το εξωτερικ. Αξιοποιεται η ννοια του συστµατος, αλλ και της
οµοιτητας – διαφορς, καθς γνεται απ τους µαθητ ς η σ"γκριση των διαφρων εκπαιδευτικν
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συστηµτων. Οι µαθητ ς µπορο"ν να βρουν στοιχεα στο διαδκτυο (πnternet) απ τις παρακτω
ιστοσελδες:
 http://library.thinkquest.org/10388/school.html ,
 http://reference.allrefer.com/country-guide-study/india/india44html).
Γνεται αναφορ στα χαρακτηριστικ του συστ!µατος (π.χ. ενιαο σ"νολο, αλληλεξρτηση, αλληλεπδραση, οργνωση, δοµ, καννες κτλ.). Οι µαθητ ς καλο"νται να επισηµνουν αυτ τα χαρακτηριστικ τσο στο εκπαιδευτικ σ"στηµα σο και στην οικογ νεια, η οποα αποτελε σ"στηµα. Η
συζτηση θα επεκταθε και σε λλα συστµατα που χουν γνωρσει τα παιδι σε λλα µαθµατ
τους (π.χ. γλωσσικ, αριθµητικ, ηλιακ, οικοσ"στηµα κτλ.). Μπορε, επσης, ανλογα µε το εππεδο,
να επισηµανθε η πολυσηµα της ννοιας «σστηµα» (π.χ. δουλε"ει µε σ"στηµα, οδικ σ"στηµα, κοινοβουλευτικ σ"στηµα, ν ο σ"στηµα διδασκαλας, τυφλ σ"στηµα, το χει σ"στηµα να αργε στη
δουλει του κ..).

∆ραστηριότητα
Με τη συγκεκριµ νη δραστηριτητα επιδικεται η ενεργητικ! συµµετοχ! των παιδι3ν και η ελεθερη κφρασ! τους. Ο στχος εναι η εµπ δωση της οργνωσης του ελληνικο εκπαιδευτικο συστ!µατος, αλλ και η αξιολγηση των γνσεων και των στσεων των µαθητν σε σχ ση µε τα επαγγ λµατα. Αν ο εκπαιδευτικς αποφασσει να δεξει στα παιδι τη σχηµατικ! παρουσαση του εκπαιδευτικο µας συστ!µατος, µπορε να επεκτενει τη συζτηση για το επγγελµα που θα τα ενδι φερε να ασκσουν και την πορεα που θα ακολουθσουν για την επτευξη του στχου τους. Σηµαντικ εναι εδ να αποφευχθε η δηµιουργα προτπων σε σχ ση µε τα επαγγ λµατα και να τονιστε
τι λα τα επαγγλµατα εναι σηµαντικ και χρ!σιµα.
Τα παιδι θα βοηθηθο"ν απ το σχεδιγραµµα, που ακολουθε:

Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα

10/χρονη
υποχρεωτικ!
εκπαδευση

{

Α.Ε.Ι.

Α.Τ.Ε.Ι.

ΛΥΚΕΙΑ

ΕΠΑ.Λ.

Γυµνσια

∆ηµοτικ Σχολεα

Νηπιαγωγεο

Παιδικο Σταθµο
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Επιπλέον δραστηριότητες
1. Μπορο"µε να αναζητσουµε στοιχεα για τις διαφορς και τις οµοιτητες ανµεσα στο ελληνικ εκπαιδευτικ σ"στηµα και σε εκπαιδευτικ συστµατα λλων χωρν σε βιβλα, στο
διαδκτυο (βλ πε ιστοσελδες στη διεξαγωγ του µαθµατος)  απ φλους  συµµαθητ ς
που κατγονται απ λλες χρες. Η συγκεκριµ νη δραστηριτητα αποβλ πει στη σ"γκριση
ξ νων εκπαιδευτικν συστηµτων µε το ελληνικ και προτενεται να πραγµατοποιηθε ως
σχδιο εργασας (Project). Αποτελε αξιολογικ δραστηριτητα µε σκοπ την αξιοποηση
και την εµπ δωση των σχετικν εννοιν και της δοµς του ελληνικο" εκπαιδευτικο" συστµατος.
2. Για τη διασ"νδεση µε το γλωσσικ µθηµα γνεται παραποµπ στα κεµενα απ το Ανθολγιο Λογοτεχνικν Κειµ νων «Με λογισµ και µ’ νειρο», Ε? και ΣΤ? ∆ηµοτικο", πως Ζαν
Ζακ Σεµπ – Ρεν Γκοσιν", Οι λεγχοι, σελ. 108-11 και Ευγενα Φακνου, Η Αστραδεν$ στο
νο σχολεο της, σελ. 115-119.

Αξιολόγηση
Ο εκπαιδευτικς µε τις τεχνικ ς αξιολγησης που προσφ ρει το κθε κεφλαιο (δραστηριτητες)
και µε τις τεχνικ ς των ρλων  εργασιν σε οµδες αξιολογε το βαθµ δηµιουργικς συµµετοχς
των µαθητν και κατανησης λειτουργας του ελληνικο" εκπαιδευτικο" συστµατος. Με διερευνητικ ς ερωτσεις σε µορφ διαλγου διακρνει αν επιτε"χθηκε ο στχος, δηλαδ αν οι µαθητ ς κατανησαν τι η εκπαδευση εναι βασικ αγαθ και δικαωµα του κθε παιδιο". Οι επιπλ ον δραστηριτητες ενισχ"ουν τον εκπαιδευτικ στην αξιολγηση του ργου του.

Κεφάλαιο 2ο: Ένα σχολείο για όλους
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµ νου κεφαλαου χει στχο να καταστσει τους µαθητ ς ικανο"ς:
 Να διαπιστσουν οι µαθητ ς την αναγκαιτητα της "παρξης ενς θεσµικο" πλαισου για
την Εκπαδευση, µε νµους που ρυθµζουν τη δοµ, την οργνωση και τη λειτουργα της.
 Να προσεγγσουν την ννοια της ιστητας των ευκαιρι3ν στην εκπαδευση και να εκτιµσουν τη σηµασα της.
 Να διακρνουν τρπους µε τους οποους το κρτος µεριµν για την εκπαδευση ειδικ3ν
οµδων µαθητ3ν, που αντιµετωπζουν ιδιατερες δυσκολες.
 Τ λος, να αποκτσουν στση αποδοχ!ς απ ναντι στα τοµα αυτν των κοινωνικν οµδων.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με αφορµ τη συζτηση των δυο παιδιν απ διαφορετικ ς κοινωνικ ς οµδες (τσιγγνα, αλλοδαπς) γνεται αναφορ στην αναγκαιτητα στριξης των παιδιν που αντιµετωπζουν δυσκολες στη
φοτησ τους στο σχολεο. Τονζεται η διαφορετικτητα του κθε παιδιο και στο κεµενο που ακολουθε η ειδικ! µριµνα που λαµβνεται για τα παιδι µε ειδικ ς εκπαιδευτικ ς ανγκες
(Α.µ.Ε.Ε.Α.). Επισηµανεται η ιστητα των ευκαιρι3ν στην εκπαδευση για λους και γνεται αναφορ σε Ειδικ σχολεα, σε Τµ!µατα Cνταξης, σε Τξεις Υποδοχ!ς, κτλ. Βση για λη τη συζτηση
β βαια θα αποτελ σει η αξα της εκπαδευσης, πως αυτ παρουσιζεται στην παργραφο 2 του
Dρθρου 16 του Συντγµατος, που παρατθεται στο βιβλο του µαθητ.
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Αναφερµαστε σε λες τις οµδες (τσιγγνοι, µετανστες κτλ.), που παρουσιζουν ιδιατερες
εκπαιδευτικ ς ανγκες και στον τρπο, µε τον οποο αυτ ς αντιµετωπζονται απ το Κρτος.
Ο εκπαιδευτικς, θα µπορο"σε να φωτοτυπσει τα παρακτω κεµενα και να τα µοιρσει σε
αντστοιχες οµδες, προκειµ νου να διερευνηθε ο τρπος µε τον οποο το κρτος στηρζει την κθε
οµδα πληθυσµο" σε σχ ση µε τις εκπαιδευτικ ς τους ανγκες.
Παραθ τουµε το αντστοιχο Φ.Ε.Κ., που αφορ την εκπαδευση των ατµων µε ειδικ ς εκπαιδευτικ ς ανγκες. Παρλληλα, ο εκπαιδευτικς µπορε να αξιοποισει το βασικ νµο για τη δοµ
και λειτουργα της εκπαδευσης (Ν. 1566/85).
ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000
Εκπαδευση των ατµων µε ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες και λλες διατξεις
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδδουµε τον ακλουθο νµο που ψ!φισε η Βουλ!:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 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 κοινωνικών 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 ηλικίας που δεν ανήκουν σε µία από τις προηγούµενες περιπτώσεις, αλλά έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση 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 θεωρούνται 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 εκπαιδευτικό 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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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 περιλαµβάνονται ιδίως η κατάρτιση και εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων και µεθόδων διδασκαλίας, η χρησιµοποίηση διδακτικού υλικού και η χορήγηση οργάνων και λοιπού ειδικού εξοπλισµού και γενικά κάθε είδους διευκολύνσεις καιεργονοµικές 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 εργοθεραπεία, 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.

∆ραστηριότητα
Πρκειται για µια αξιολογικ και εµπεδωτικ δραστηριτητα, µ σα απ την οποα ο εκπαιδευτικς
µπορε να αξιολογσει τις γνσεις που απ κτησαν τα παιδι απ τη διδασκαλα του συγκεκριµ νου
κεφαλαου. Προς διευκλυνση του εκπαιδευτικο" παραθ τουµε τις σωστ ς απαντσεις:
1.α, 2.β, 3.γ, 4.α

Επιπλέον δραστηριότητες
1. Για τη διασ"νδεση µε το γλωσσικ µθηµα, γνεται παραποµπ στα κεµενα απ το Ανθολγιο Λογοτεχνικν Κειµ νων «Με λογισµ και µ’ νειρο», Ε? και ΣΤ? ∆ηµοτικο". Ενδεικτικ αναφ ρονται τα κεµενα: /λλη Αλεξου, Η Βαγγελτσα, σελ. 105-107, Παντελς Καλιτσος, Ννα σακ µαλλι, σελ. 112-114, Φιλπ Μπαρµπ, Η βιβλιοθ$κη µας, σελ. 120-122,
Ελ νη Σαρανττη, Οι φλοι µας οι τσιγγνοι, σελ. 256-258.
2. Χωριζµαστε σε οµδες, συζητο"µε και καταγρφουµε οµδες πολιτν που χουν ιδιατερες εκπαιδευτικ ς ανγκες και αναζητο"µε τρπους µε τους οποους θα µπορο"σε να
ενισχυθε η προσπθει τους να µορφωθο"ν. Η συγκεκριµ νη δραστηριτητα αποβλπει
στη µελτη προγραµµτων για παιδι µε ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες και προτενεται
να πραγµατοποιηθε ως σχδιο εργασας (Project). Επσης, εναι δυνατ να συνδεθε µε
το µθηµα της Γλσσας. Σχετικ υλικ υπρχει στο λογισµικ του µαθ!µατος.

Αξιολόγηση
Ο εκπαιδευτικς µπορε να αξιολογσει µε τις σχετικ ς δραστηριτητες, µε διλογο ! µε διερευνητικς ερωτ!σεις αν επιτε"χθηκε ο συναισθηµατικς στχος, δηλαδ αν οι µαθητ ς ευαισθητοποιθηκαν ως προς την ννοια «Cνα σχολεο για λους». Τα παραδεγµατα των παιδιν που παρατθενται
βοηθο"ν στην κατανηση της ιστητας των ευκαιριν στην εκπαδευση και µε την καλλι ργεια των
συµµετοχικν δραστηριοττων, ο εκπαιδευτικς διαπιστνει αν τα παιδι ευαισθητοποιθηκαν
απ ναντι στις ειδικ ς οµδες µαθητν.
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Κεφάλαιο 1ο : Η Εκκλησία της Ελλάδος
Με αφορµ το σχεδιγραµµα, οδηγο"µε τα παιδι σε µια συζτηση για τον ανθρωπιστικ και κοινωνικ ρλο της εκκλησας.

Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµ νου κεφαλαου χει στχο να καταστσει τους µαθητ ς ικανο"ς:
 Να προσεγγσουν την ννοια «Εκκλησα» και να αντιληφθο"ν ποιοι την αποτελο"ν.
 Να ενηµερωθο"ν για την οργνωση (βαθµο ιεροσ"νης, διοικητικ ργανα, ιεραρχα), για
τη λειτουργα (πνευµατικ και κοινωνικ ργο) της Εκκλησας και τη σχ ση της µε λλους
φορες.
 Να αναγνωρσουν την Εκκλησα ως θεσµ µε ιδιατερο ανθρωπιστικ ρλο και σηµασα
µ σα στην κοινωνα και να αποκτσουν θετικ στση απ ναντ της.
 Να αξιοποισουν τη διαθεµατικ ννοια του συστµατος, αφο" και η Εκκλησα (κλρος)
µπορε να θεωρηθε ως σστηµα.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με αφορµ τις εικνες, γνεται συζτηση για το ρλο της Εκκλησας στην ελληνικ κοινωνα. Στη
συν χεια τα παιδι συµπληρνουν προτσεις για το ρλο της εκκλησας, πως τον χουν κατανοσει. Με αυτ τη συζτηση για το ρλο της εκκλησας οι µαθητ ς µπορο"ν να καταγρψουν το σοβαρ κοινωνικ και πνευµατικ ργο της Εκκλησας.
Κατπιν, αποσαφηνζεται ποιοι αποτελο"ν την εκκλησα, ποιοι εναι οι βαθµο ιεροσνης και διευκρινζονται οι εκκλησιαστικο ττλοι.

Επσκοπος

Αρχιεπσκοπος

Πρεσβτερος
! Ιερας ! Παπς

Ιερ Σνοδος

∆ιαρκ!ς Ιερ Σνοδος

∆ικονος ! ∆ικος

Μητροπλεις Μητροπολτες

Ενορες - Ιερες

Βαθµο Ιεροσνης

∆ιοκηση της Εκκλησας

Μπορε, επσης, να γνει συζτηση για το ρθρο του Συντγµατος, που αναφ ρεται στη θρησκεα
της Ελλδας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΒΙΒΛΙΟ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η Κοινωνία

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄

Η Εκκλησία

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 δογµατικά µε τη Mεγάλη Eκκλησία της Kωνσταντινούπολης και µε κάθε άλλη οµόδοξη Eκκλησία του Xριστού τηρεί απαρασάλευτα, 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 προηγούµενης 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).

∆ραστηριότητες
1. Σε αυτ τη δραστηριτητα οι µαθητ ς καλο"νται να λ"σουν να σταυρλεξο. Οι ορισµο εναι:
Οριζντια
1. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, 2. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, 3. ΕΝΟΡΙΑ, 4. ΣΥΝΟ∆ΟΣ
Κθετα
1. ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ, 2. ΚΛΗΡΙΚΟΣ, 3. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ, 4. ΙΕΡΑ, 5. ΙΕΡΕΑΣ
2. Σε οµδες εργασας οι µαθητ ς συζητο"ν και καταγρφουν πς θα µπορο"σαν και οι διοι
να βοηθσουν στο ργο της εκκλησας, παραθ τοντας τις προτσεις τους. Σε αυτ τη δραστηριτητα αποφασζουν να συµµετσχουν στο φιλανθρωπικ ργο της εκκλησας (µπορε να
γνει αναφορ και στα κατηχητικ σχολεα). Με αυτν τον τρπο βινουν το κοινωνικ ργο
της εκκλησας και την προσφορ βοθειας στους συνανθρπους µας.
3. Επισκεπτµαστε τον να της ενορας µας και συζητο"µε µε τον ιερ α για τη διοκηση, τη δοµ! και τη λειτουργα της Εκκλησας. Μας ενηµερνει σχετικ µε τον τρπο λψης των αποφσεων στην Εκκλησα και τους φορες µε τους οποους συνεργζεται, για να πραγµατοποισει το ργο της. Σε αυτ τη δραστηριτητα οι µαθητ ς διεξγουν µια ρευνα µε τη µ θοδο
της συν ντευξης. Θα πρ πει πριν απ την επσκεψη στην ενορα, να χουν προετοιµσει τις
ερωτσεις. Τα αποτελ σµατα της συν ντευξης συζητο"νται στην τξη και εξγονται τα συµπερσµατα. Αξιοποιεται η διαθεµατικ ννοια του συστµατος, καθς η εκκλησα µε την
οργνωση, τη δοµ και τους καννες της µπορε να θεωρηθε ως σ"στηµα, πως διαπιστθηκε και κατ τη σχετικ συζτηση.
Πρκειται για µια δραστηριτητα, η οποα χει σκοπ να βοηθσει τα παιδι µε ευχριστο
τρπο να χρησιµοποισουν τις ννοιες, που διδχθηκαν στο συγκεκριµ νο µθηµα.

Αξιολόγηση
Με διερευνητικ ς ερωτσεις ο εκπαιδευτικς διαπιστνει αν τα παιδι κατανησαν τις βασικ ς ννοιες της εκκλησας και την οργνωσ της. Με τον διλογο και τη βοθεια των συµµετοχικν δραστηριοττων, αξιολογε κατ πσο οι µαθητ ς ευαισθητοποιθηκαν απ το φιλανθρωπικ και κοινωνικ ργο της εκκλησας.
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Κεφάλαιο 2ο: Άλλα θρησκεύµατα στην Ελλάδα
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµ νου κεφαλαου χει στχο να καταστσει τους µαθητ ς ικανο"ς:
 Να γνωρσουν οι µαθητ ς την ννοια του ρου «επικρατοσα θρησκεα».
 Να αναφ ρουν λλες θρησκεες  θρησκευτικ δγµατα που υπρχουν στη χρα µας.
 Να αναλ"σουν την ννοια «ανεξιθρησκα» και να εκτιµσουν τη σηµασα της καθι ρωσς της.
 Να αναπτ"ξουν στσεις σεβασµο απ ναντι στον αλλθρησκο και τον ετερδοξο και γενικτερα απ ναντι στο διαφορετικ.
 Να προσεγγσουν τη θεµελιδη / διαθεµατικ ννοια «πολιτισµς» µε την επισµανση
ηθν, εθµων και ργων τ χνης, που συνδ ονται µε τη θρησκευτικ πστη.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με αφορµ το διλογο των ηρ3ων και τις εικνες που παρατθενται, γνεται αναφορ στις θρησκεες που υπρχουν στη χρα µας. Η Ελλδα τενει πλ ον να γνει µια πολυπολιτισµικ! κοινωνα. Με
την α"ξηση της µετανστευσης τα τελευταα χρνια χουν ρθει στην πατρδα µας πολλο νθρωποι
απ λλες χρες, που πιστε"ουν σε λλες θρησκεες, µονοθεϊστικ ς (Χριστιανισµς, Ιουδαϊσµς,
Μωαµεθανισµς) και πολυθεϊστικ ς (Ινδουισµς). Αν υπρχει στην τξη κποιο παιδ αλλθρησκο,
µπορε να προκληθε συζτηση σχετικ µε τη θρησκεα του. Στο σηµεο αυτ κρνεται σκπιµη η
αναφορ στο γεγονς τι οι περισστεροι /λληνες εναι Χριστιανο Ορθδοξοι, χι µως λοι. Στη
Θρκη, για παρδειγµα, ζει η Μουσουλµανικ µειοντητα, της οποας τα µ λη πιστε"ουν στο Μωαµεθανισµ.
Στη συν χεια µε αφορµ το κεµενο απ την ιστορα της Ε? τξης ο εκπαιδευτικς επιχειρε ιστορικ αναδροµ στη θρησκευτικ! ελευθερα θυµζοντας στους µαθητ ς και την περοδο των διωγµν. Συζητντας θα κατανοσουν τι η θρησκευτικ! ελευθερα εναι σπουδαα κατκτηση των
προγνων µας.
Το Ελληνικ Σ"νταγµα κατοχυρνει την ανεξιθρησκα, το δικαωµα κθε ανθρπου να πιστε"ει
σε ποια θρησκεα επιθυµε και να εκδηλνει την πστη του ελε"θερα. Απαγορε"εται, µως, ο προσηλυτισµς, δηλαδ η προσπθεια ενς ατµου να επηρεσει το θρησκευτικ συνασθηµα του λλου, να µεταστρ ψει την πστη του και να αποδεχτε µια λλη θρησκεα.
Παραθ τουµε το ρθρο 13 του Συντγµατος, που σχετζεται µε τη θρησκευτικ ελευθερα.

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 απαγορεύεται.
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 υποχρεώσεων 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)

32

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΒΙΒΛΙΟ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η Κοινωνία

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄

Η Εκκλησία

Ο εκπαιδευτικς δ"ναται να αναφερθε και σε δγµατα των διαφρων θρησκει3ν, πως για παρδειγµα των χριστιαν3ν, που µπορε να εναι: Ορθδοξοι, Καθολικο, Ευαγγελιστς κτλ.
Κατ τη συζτηση για τη θρησκεα, ως κφραση του πολιτισµο ενς λαο, γνεται αναφορ σε
!θη, θιµα και ργα τχνης που συνδονται µε τη θρησκευτικ! πστη (εικνες, αγλµατα κ..).

∆ραστηριότητα
Σε αυτν τη δραστηριτητα επιδικεται να συγκεντρσουν οι µαθητ ς στοιχεα και υλικ (απ το
διαδκτυο, τον τ"πο κ..) για τις θρησκεες και ταυτχρονα να αξιοποιηθο"ν οι διαθεµατικς ννοιες της οµοιτητας και της διαφορς, αλλ και η οµαδοσυνεργατικ! διδασκαλα. Η δραστηριτητα
προσφ ρεται για την ανπτυξη στσης αποδοχς απ ναντι σε λλες θρησκεες και γενικτερα απ ναντι στο διαφορετικ. Η συγκεκριµ νη εργασα δηµοσιε"εται ετε στην εφηµερδα της τξης ετε
στην εφηµερδα του σχολεου. Σχετικ υλικ µπορο"ν να αντλσουν οι µαθητ ς απ το βιβλο των
Θρησκευτικ3ν και στο λογισµικ του µαθµατος.

Επιπλέον δραστηριότητες
1. Για τη διαθεµατικ διασ"νδεση της εντητας µε το γλωσσικ µθηµα γνεται παραποµπ στα
κεµενα απ το Ανθολγιο Λογοτεχνικν Κειµ νων «Με λογισµ και µ’ νειρο», Ε? και ΣΤ?
∆ηµοτικο". Ενδεικτικ αναφ ρονται: Ειρνη Μρρα, Τα Χριστογεννα του Τα Κι Κο, σελ.
164-167 και Γρηγριος Ξενπουλος, Τα κκκινα αυγ, σελ. 175-177.
2. Στη Στ? τξη ενς δηµοτικο" σχολεου, κατ τη διδασκαλα της εντητας που αναφ ρεται στη
Χριστιανικ αγπη, ο Μωχµετ, που εναι µουσουλµνος, αποφσισε να παραµενει στην τξη και κουγε µε πολ" ενδιαφ ρον. Στο τ λος σκωσε το χ ρι του και δλωσε τι η αγπη εναι στοιχεο που και η δικ του θρησκεα προτσσει. Συζητο"µε και για λλα κοιν στοιχεα
µεταξ" των διαφρων θρησκειν, πως η ευσ βεια και η ειρνη.
3. Υπρχει στην τξη µαθητς, πο" πιστε"ει σε λλη θρησκεα; Συζητµε για τους καννες της
δικς του θρησκεας. Σε αυτν τη δραστηριτητα αξιοποιεται η παρουσα του αλλθρησκου
µαθητ, ο οποος µπορε να αναφερθε σε συνθειες, σχετικ ς µε τη θρησκεα του. Αξιοποιεται η διαθεµατικ ννοια του πολιτισµο" µ σα απ τον καθηµεριν τρπο ζως και τη συµπεριφορ των ανθρπων. Με τη συζτηση αξιολογεται και η στση των µαθητν απ ναντι σε
λλα θρησκε"µατα.

Αξιολόγηση
Με συµµετοχικ ς δραστηριτητες, µε διλογο και διερευνητικ ς ερωτσεις µπορε ο εκπαιδευτικς
να αξιολογσει τις δεξιτητες των µαθητν, τις στσεις και τις αξες που χουν διαµορφσει απ ναντι σε λλα θρησκε"µατα. ∆ιαπιστνει, επσης, αν κατανησαν τι υπρχουν κοιν στοιχεα µεταξ"
των διαφρων θρησκειν και αν ευαισθητοποιθηκαν.
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Κεφάλαιο 1ο: Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες στην Ελλάδα
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµ νου κεφαλαου χει στχο να καταστσει τους µαθητ ς ικανο"ς:
 Να αντιληφθο"ν τι η χρα µας εναι οργανωµνη σε δµους και κοιντητες.
 Να κατανοσουν την αναγκαιτητα της ανακατανοµς των δµων και κοινοττων, σ"µφωνα µε το σχ διο «Καποδστριας».
 Να αποσαφηνσουν τις ννοιες «δ!µος» και «κοιντητα».
 Να αξιοποισουν τις διαθεµατικ ς ννοιες οµοιτητα - διαφορ συγκρνοντας τα εδη των
δµων.
 Να αξιοποισουν και τις ννοιες του χ3ρου – χρνου, µελετντας τη χωροταξικ κατανοµ των δµων και των κοινοττων και τη µεταβολ της στο χρνο.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με αφορµ την προτροπ του ∆ικαιπολι προκαλεται συζτηση για το πργραµµα «Καποδστριας», που εφαρµζεται στην Ελλδα απ το 1998.
Παρλληλα, οι µαθητ ς συµβουλε"ονται το χρτη, βρσκουν το νοµ στον οποο κατοικο"ν και
εντοπζουν τους δµους και τις κοιντητ ς του.
Στη συν χεια γνεται αναφορ στα εδη των δ!µων και στις οµοιτητες και τις διαφορς µεταξ"
τους. Για τη διευκλυνση του εκπαιδευτικο", παρατθενται εδ τα εδη των δ!µων, πως φανονται
στην ιστοσελδα του Υπουργεου Εσωτερικν, ∆ηµσιας ∆ιοκησης και Αποκ 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 τυπολογία των ΟΤΑ στη βάση της διάκρισης µεταξύ αγροτικών και αστικών οικισµών. Η αµφισβήτηση όµως κατά του δηµοτικού θεσµού οδήγησε στον προσδιορισµό µε αυστηρά πληθυσµιακά και εµµέσως χωροταξικά κριτήρια των αστικών οικιστικών ενοτήτων οι οποίες προσέλαβαν αντίστοιχη διοικητική µορφή, ως δήµοι. Το σύνθηµα της απελευθέρωσης των συνοικισµών 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 αναγνώριση 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 "τάξεις" 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, χαρακτηριστικότερη 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 είχε 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 περιεχόµενο της διαφοράς. Ταυτόχρονα παρατηρείται η θεσµοθέτηση δήµων που έχουν ενιαίο θεσµικό πλαίσιο αλλά κρίσιµες πληθυσµιακές και χωροταξικές διαφορές.
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Προκειµένου να υπάρξει ορθολογικότερη διοικητική οργάνωση αλλά και να προσαρµοσθεί το θεσµικό πλαίσιο στη σύγχρονη 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 τύπους και στον καθένα θα αναλογούν ιδιαιτερότητες τόσο ως προς το διοικητικό σύστηµα αλλά και ως προς τις αρµοδιότητες. Επίσης είναι χρήσιµο να επισηµανθεί ότι οι επιθετικοί προσδιορισµοί των τύπων των δήµων δεν πρέπει να αποτυπωθούν 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 συνενώνονται 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 µεγάλη 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 προτεινόµενο 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).

Για να κατανοσουν οι µαθητ ς τους λγους, για τους οποους η κοιντητα του Σουλου παρ µεινε
κοιντητα µπορο"ν να συµβουλευτο"ν το βιβλο της Ιστορας τους και λλες ιστορικ ς πηγ ς, για να
αναλ"σουν τον ιστορικ ρλο του Σουλου και των Σουλιωτν. Σχετικ µε την κοιντητα Νυµφαου
στη Φλρινα, τον προστατευµενο Παραδοσιακ Οικισµ, µπορο"ν να αναζητσουν πληροφορες
στο ∆ιαδκτυο (www.e-city.gr/florina/home/view/1205.php).
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∆ραστηριότητα
Η δραστηριτητα στο τ λος της εντητας, παρ χει τη δυναττητα στους µαθητ ς να αναζητσουν
Κοιντητες που δεν χουν ενταχθε στο σχ διο Καποδστριας και να προβληµατιστο"ν για τους λγους που συν βη αυτ. Στη συγκεκριµ νη εντητα γνεται διασ"νδεση µε το µθηµα της Ιστορας
και της Γεωγραφας.

Επιπλέον δραστηριότητες
1. Οι µαθητ ς µπορο"ν να συγκεντρσουν υλικ για την Τοπικ! Cνωση ∆!µων και Κοινοτ!των (Τ. Ε. ∆. Κ.) της περιοχς τους.
2. Προτενεται στον εκπαιδευτικ να εργαστε µε τους µαθητ ς του πνω στις δραστηριτητες,
της αντστοιχης εντητας του λογισµικο" (CD-ROM), που συνοδε"ει τα βιβλα της Κοινωνικς και Πολιτικς Αγωγς.
3. Οι µαθητ ς χωρζονται σε οµδες εργασας για να ερευνσουν την ιστορα του τπου τους.
Μα οµδα θα αναζητσει πληροφορες απ τις τοπικ ς εφηµερδες. 1λλη οµδα θα πρει
συνεντε"ξεις απ κατοκους της περιοχς  παργοντες της τοπικς αυτοδιοκησης. Το υλικ
που θα συγκεντρωθε απ τις οµδες, θα καταγραφε, θα επιλεγε και θα αξιολογηθε απ
τον εκπαιδευτικ και τους µαθητ ς της τξης. Εφσον υπρχει η δυναττητα, το λε"κωµα
µπορε να µοιραστε σε λους τους µαθητ ς της τξης.
Η δραστηριτητα αυτ προτενεται να υλοποιηθε ως σχδιο εργασας (project) µε τη συνεργασα της Γεωγραφας και της Ιστορας.

Αξιολόγηση
Ο εκπαιδευτικς µπορε να αξιολογσει την κατανηση και εµπ δωση της παρεχµενης γνσης µε τη
βοθεια χαρτν και εικνων. Τα παραδεγµατα και οι χρτες που θα συµβουλευτο"ν οι µαθητ ς θα
τους βοηθσουν να συσχετσουν το περιεχµεν τους µε τις γνσεις τους και τις εµπειρες τους. Ο εκπαιδευτικς διερευν µε ερωτσεις αν γιναν αντιληπτ ς οι βασικ ς ννοιες «δµος» και «κοιντητα».

Κεφάλαιο 2ο: Οργάνωση - ∆ιοίκηση των ∆ήµων και Κοινοτήτων
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµ νου κεφαλαου χει στχο να καταστσει τους µαθητ ς ικανο"ς:
 Να γνωρσουν τον τρπο οργνωσης των δµων και κοινοττων και τον τρπο διοκησς τους.
 Να γνωρσουν το ρλο του ∆ηµρχου και του ∆ηµοτικο Συµβουλου και τη συµβολ
τους στην προδο και την ευηµερα των δηµοτν τους.
 Να κατανοσουν τον τρπο λψης των αποφσεων και την αξα της αρχ!ς της πλειοψηφας.
 Να διευρ"νουν τις διαθεµατικ ς ννοιες τοµο – σνολο.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με αφορµ το σκτσο απ την αθουσα συνεδρων του ∆ηµοτικο" Συµβουλου, οι µαθητ ς συζητο"ν για το ∆ηµοτικ  Κοινοτικ Συµβο"λιο και τον τρπο λψης των αποφσεων µ σα σε αυτ. Η συζτηση µπορε να επεκταθε και στην οργνωση του δµου µε βση τις παρακτω πληροφορες.

36

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΒΙΒΛΙΟ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η Κοινωνία

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄

Οργάνωση κοινωνικής
& πολιτικής ζωής

∆!µαρχος
Αντιδ!µαρχοι
Γενικς Γραµµατας

Κεντρικς υπηρεσες

∆ιεθυνση
∆ιοικητικ3ν
Υπηρεσι3ν

∆ιεθυνση
Οικονοµικ3ν
Υπηρεσι3ν

∆ιεθυνση
Πολεοδοµας

∆ιεθυνση
Περιβλλοντος
και ∆ιαχερισης
Απορριµτων

∆ιεθυνση
Τεχνικ3ν
Υπηρεσι3ν

Οι µαθητ ς ενηµερνονται για το ρλο του ∆ηµρχου και των ∆ηµοτικ3ν Συµβολων και συζητο"ν για τα προβλµατα της τοπικς κοινωνας και τον τρπο επλυσς τους.

∆ραστηριότητα
Η δραστηριτητα διεξγεται ως παιχνδι ρλων και επιδικει µ σα απ την ενεργητικ συµµετοχ και την ελε"θερη κφραση, να προσεγγσουν οι µαθητ ς βιωµατικ το ρλο του ∆ηµρχου και
των µελν του ∆ηµοτικο" Συµβουλου. Παρλληλα, βινουν το δηµοκρατικ τρπο λψης αποφσεων και αναπτ"σσουν στσεις, πως ο σεβασµς της διαφορετικς γνµης. Καλλιεργεται,
επσης, η ικαντητα για ανοιχτ και αποτελεσµατικ διλογο.

Επιπλέον δραστηριότητα
Μια οµδα µαθητν καταγρφει τα προβλµατα του δµου  της κοιντητς τους και επιλ γουν
τα πιο σηµαντικ. Στη συν χεια προτενουν συγκεκριµ νες λ"σεις και συντσσουν µια επιστολ
προς τον ∆µαρχο της πλης τους. Ο εκπαιδευτικς µε τους µαθητ ς µπορο"ν να επισκεφτο"ν το
∆ηµαρχεο και να επιδσουν οι διοι την επιστολ.

Αξιολόγηση
Με διλογο, διερευνητικ ς ερωτσεις αλλ και παιχνδια ρλων και δραµατοποηση, ο εκπαιδευτικς µπορε να διαπιστσει αν οι µαθητ ς κατανησαν τον τρπο οργνωσης και λειτουργας
των δµων και κοινοττων. Με αυτ ς τις τεχνικ ς, οι µαθητ ς θα συµµετ χουν δηµιουργικ και θα
εµπλακο"ν σε λψη αποφσεων.
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Κεφάλαιο 3ο: Οι εκλογές στο ∆ήµο
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµ νου κεφαλαου χει στχο να καταστσει τους µαθητ ς ικανο"ς:
 Να ρθουν σε επαφ µε τη διαδικασα των εκλογ3ν και να αντιληφθο"ν τις αξες, στις
οποες στηρζεται ο δηµοκρατικς τρπος διοκησης των δµων και των κοινοττων.
 Να κατανοσουν τι ο δµος και η κοιντητα οργαννονται και λειτουργο"ν σ"µφωνα
µε τις αρχς της δηµοκρατας.
 Να αναγνωρσουν τη σηµασα του ρλου των πολιτ3ν µ σα στην κοινωνα του δµου και
της κοιντητας.
 Να διευρ"νουν διαθεµατικ ς ννοιες, πως τοµο – σνολο, αλληλεπδραση, επικοινωνα και χ3ρος – χρνος.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με αφορµ τον διλογο των ηρων προκαλεται συζτηση για τη διαδικασα των εκλογ3ν. ∆νεται µφαση στο γεγονς τι οι εκλογς εναι στοιχεο απαρατητο για τη λειτουργα της δηµοκρατικ!ς κοινωνας.
Η συζτηση χει σαν θ µα τις δηµοκρατικς διαδικασες και τις αξες που τις δι πουν:
 Το δικαωµα ψφου στους πολτες νω των δεκαοχτ ετν
 Η αρχ της ιστητας των πολιτν
 Η αρχ της µυστικς ψηφοφορας
 Η αρχ της ταυτχρονης ψηφοφορας
 Η αρχ της πλειοψηφας
 Η αρχ της µεσης ψηφοφορας.
Στη συν χεια, η συζτηση επικεντρνεται στο ρλο του πολτη, που µε τη συµµετοχ του επιλ γει τους αντιπροσπους του στη διοκηση του δµου. Τονζεται η σηµασα των πολιτικ3ν δικαιωµτων των πολιτ3ν (εκλ γειν και εκλ γεσθαι) αλλ και της ευθ"νης που απορρ ει απ αυτ.
Ο πολτης που επιθυµε να εναι υποψφιος στις εκλογ ς, οφελει να διαµορφνει τις προγραµµατικ ς του δηλσεις µε γνµονα το καλ του συνλου. Απ την λλη πλευρ, ο πολτης που
θα ψηφσει (εκλογ ας), οφελει να επιλ γει τον κατλληλο υποψφιο, δηλαδ αυτν που θεωρε
ικαν να βελτισει τις συνθκες ζως στην τοπικ κοινωνα. Μ’ αυτν τον τρπο προκ"πτει η ννοια της αλληλεπδρασης και της επικοινωνας ανµεσα στους εκλογες και τους υποψηφους.

∆ραστηριότητα
Οι µαθητ ς µ σα απ να παιχνδι ρλων φαντζονται τι εναι ενλικες µε δικαωµα χι µνο
ψ!φου αλλ και υποψηφιτητας.
Καλο"νται να προυν αποφσεις και να προσ ξουν τις επιδιξεις κθε υποψηφου. Αναγνωρζουν τη σηµασα του ρλου των πολιτν µ σα στη µικρ κοινωνα του δµου  της κοιντητας, που
κατοικο"ν. Ο σκοπς εναι να αναδειχτε ο καλ"τερος υποψφιος. Στο τ λος της διαδικασας, τα παιδι µπορο"ν να ανακοινσουν τα κριτρια µε τα οποα επ λεξαν τον/την υποψφιο/α που ψφισαν.
 Ενδεικτικ ς προγραµµατικ ς δηλσεις υποψηφων:
❑ Κατασκευ πλατειν
❑ Κατασκευ ργων οδοποιας
❑ Uδρυση βρεφονηπιακν σταθµν
❑ Μ τρα για την προστασα του περιβλλοντος.
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Αξιολόγηση
Μ σα απ τα παιχνδια ρλων και το διλογο επιτυγχνεται η αξιολγηση. Ο εκπαιδευτικς εκτιµ απ τη δηµιουργικ συµµετοχ των µαθητν αν κατανησαν τη διαδικασα των εκλογν, αν
κατανησαν την ννοια της δηµοκρατικς διοκησης των δµων και των κοινοττων και αν γινε
αντιληπτς ο ρλος του πολτη στην κοινωνα του δµου  της κοιντητας. Με τα παιχνδια ρλων
ο µαθητς βινει τη δηµοκρατικ λειτουργα των δµων και των κοινοττων, γιατ εµπλ κεται στη
λψη αποφσεων. Επιπλ ον, µε τη δραστηριτητα εκπαιδευτικς και µαθητ ς, µπορο"ν να αξιολογσουν τα κριτρια, µε τα οποα θα επ λεγαν ναν υποψφιο σε µια εκλογικ διαδικασα.

Κεφάλαιο 4ο: Η οικονοµική οργάνωση των ∆ήµων
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµ νου κεφαλαου χει στχο να καταστσει τους µαθητ ς ικανο"ς:
 Να καταγρψουν τις αλλαγ ς που επλθαν στον τπο τους µε την προδο του χρνου.
 Να µθουν τι οι δµοι χουν σοδα, στα οποα συνεισφ ρουν και οι δηµτες µε τα δηµοτικ τ λη.
 Να κατανοσουν τι µε τα σοδα αυτ οι δµοι βοηθο"ν στην ανπτυξη και την ευηµερα του τπου, πραγµατοποιντας διφορα δηµσια ργα.
 Να αντιληφθο"ν οι νθρωποι συµµετ χουν σε συνεταιρισµος, µε σκοπ την οικονοµικ,
πολιτιστικ και κοινωνικ ανπτυξη των ατµων και της τοπικς κοινωνας. Συγχρνως,
να αναγνωρσουν την αλληλεπδραση µεταξ" κοινωνας και ατµου.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Οι µαθητ ς συζητο"ν µε αφορµ τις φωτογραφες στο βιβλο του µαθητ τις αλλαγς που επλθαν
στην πλη µε την προδο του χρνου. Με τη συζτηση που ακολουθε, οι µαθητ ς εντοπζουν
αντστοιχες αλλαγ ς και στο δικ τους τπο.
Ο διλογος των ηρων τους οδηγε στη διαπστωση τι κθε δµος χει σοδα και ξοδα. Συνεχζοντας συµπληρνουν το πργραµµα των καλοκαιρινν πολιτιστικν εκδηλσεων του δµου µε εκδηλσεις που εµες θα θελαν να συµπεριληφθο"ν.
Μετ την επεξεργασα του κειµ νου για τους συνεταιρισµος, προκαλεται συζτηση που τα
παιδι ανακαλ"πτουν το φσµα των δραστηριοττων ενς συνεταιρισµο" και αξιολογο"ν την
προσφορ του στην τοπικ κοινωνα.

∆ραστηριότητες
1. Στην πρτη δραστηριτητα οι µαθητ ς παρατηρο"ν το λογαριασµ της ∆ηµσιας Επιχερησης Ηλεκτρισµο" (∆.Ε.Η.) και απαντο"ν στο ερτηµα που υπρχει στο βιβλο τους. Στχος
της δραστηριτητας αυτς εναι να διαπιστσουν τι µ σα απ το συγκεκριµ νο λογαριασµ,
κποιο χρηµατικ ποσ αποτελε τα «δηµοτικ τ λη». /τσι, πραγµατοποιεται και η οριζντια διασ"νδεση της Κοινωνικς και Πολιτικς Αγωγς µε το µθηµα των Μαθηµατικν.
2. Η δε"τερη δραστηριτητα θα διεξαχθε ως συζτηση στην τξη. Απ τις απαντσεις των
µαθητν θα επισηµανθε τι αυξνονται οι θ σεις εργασας και ενισχ"ονται οι τοπικ ς συνεργασες. Μ σα απ τη λαογραφικ ρευνα και τη µελ τη της εθνικς ενδυµατολογας θα
εναι σε θ ση να κατασκευσουν πιστ αντγραφα παραδοσιακν στολν. Ο συνεταιρι-
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σµς θα συνεργζεται µε φορες, συλλγους και ιδιτες απ λη την Ελλδα, καθς και µε
οργανσεις Απδηµων (Η.Π.Α., Αυστραλα, Καναδ, Γερµανα κ..). Το ργο του συνεταιρισµο" διαιωνζει και προβλλει την ελληνικ παραδοσιακ φορεσι. Με αυτ το παρδειγµα θα εκτιµηθε η σηµασα των συνεταιρισµν και τα οφ λη που προκ"πτουν για την
τοπικ κοινωνα απ τη λειτουργα τους. Συνδυζονται τσι στο πλασιο της διαθεµατικτητας, γνσεις απ τη Μελ τη Περιβλλοντος, την Αισθητικ Αγωγ, την Ιστορα.

Επιπλέον δραστηριότητα
Οι µαθητ ς µπορο"ν να επισκεφθο"ν να συνεταιρισµ της περιοχς τους και να συλλ ξουν πληροφορες για τη δραστηριτητ του, παρνοντας συν ντευξη απ τους υπε"θυνους.
Συζητο"ν τι εδους συνεταιρισµ θα µπορο"σαν να ιδρ"σουν στην περιοχ τους και γιατ.

Αξιολόγηση
Με τις διευκρινσεις των εννοιν « σοδα και ξοδα του δµου», µε τη συζτηση για τις αλλαγ ς
στην κοιντητα  το δµο, που ανκουν οι µαθητ ς και αναφορ σε δρσεις του δµου ο εκπαιδευτικς διαπιστνει αν οι µαθητ ς κατανησαν βασικ ς ννοιες, πως «∆!µος», «Κοιντητα»
«Συνεταιρισµς».

Κεφάλαιο 5ο: Οργανωµένες οµάδες - Σύλλογοι
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµ νου κεφαλαου χει στχο να καταστσει τους µαθητ ς ικανο"ς:
 Να προσδιορσουν ποιο εναι το χαρακτηριστικ της οµδας.
 Να διακρνουν και να καταγρψουν τα χαρακτηριστικ των οργανωµνων οµδων –
συλλγων.
 Να καταγρψουν τοµες δρσης των οργανωµ νων οµδων – συλλγων.
 Να εκτιµσουν τη σηµασα της συµµετοχ!ς σε οργανωµ νες οµδες για τα τοµα που
συµµετ χουν και για το κοινωνικ σ"νολο.
 Να αναπτ"ξουν το ενδιαφ ρον τους για τα κοιν και τη διθεσ τους για προσφορ στο
κοινωνικ σ"νολο.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Η σχολικ! τξη αποτελε το καλ"τερο παρδειγµα για τους µαθητ ς, οι οποοι µε τη συµµετοχ
τους µπορο"ν να κατανοσουν την ενεργητικ λειτουργικ δυναµικ της. Οι µαθητ ς αντιλαµβνονται τι λειτουργντας οµαδικ στη σχολικ! τξη αποδ χονται κποιους καννες και αξες
και συγχρνως αποκτο"ν ναν ενεργητικ ρλο, σε θ µατα που αφορο"ν τη ζω και το περιβλλον τους. Αυτ επιτυγχνεται µε τη συζτηση, που γνεται για τις οµδες της ΣΤ? τξης που αποφσισαν να εργαστο"ν για την οργνωση µιας κθεσης βιβλου στο χρο του σχολεου τους. Μπορε να γνει αναφορ και στο βιβλο της Γαλτειας Γρηγοριδου-Σουρ λη "Εµ να µε νοιζει" (εκδ.
Εστα), και ιδιατερα στις σελ. 52–59, που δνεται να παρδειγµα συνεργασας και οµαδικ!ς εργασας των µαθητν µιας τξης για τη δενδροφ"τευση της περιοχς τους.
Η ννοια της οµδας µπορε να οριστε ως να σ"νολο προσπων, που χουν ναν  περισστερους κοινο"ς σκοπο"ς. Στις οµδες αναπτ"σσονται ισχυρο αµοιβαοι δεσµο, διανθρπινες
σχ σεις, αλληλεπιδρσεις και αλληλεξαρτσεις ανµεσα στα µ λη.
Ο εκπαιδευτικς µπορε να αναφερθε και σε τοπικς οµδες και συλλγους, που χουν ανα-
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λβει διφορες δραστηριτητες (π.χ. εθελοντ ς αιµοδτες, πολιτιστικο σ"λλογοι, αθλητικο κτλ.),
αλλ και σε διεθνες οργανισµος (Unicef κτλ.).
Εναι πολ" βασικ να ευαισθητοποιηθο"ν και να δραστηριοποιηθο"ν οι µαθητ ς ως προς την
κοιν! δρση των ανθρπων στην κοινωνα. Τονζεται η σχ ση του ατµου µε το σνολο, που αντιπροσωπε"ει ο σ"λλογος.
Ο εκπαιδευτικς θα βοηθσει τους µαθητ ς να διακρνουν και να καταγρψουν τις προϋποθ σεις δρυσης ενς συλλγου (ιδρυτικ µ λη - σκοπς) και τα χαρακτηριστικ των συλλγων που
εναι:
1. Να διαθ τουν επσηµη ονοµασα.
2. Να εναι µη κερδοσκοπικο, που σηµανει τι στχος τους δεν εναι η απκτηση κερδν
απ τα διοικητικ στελ χη  τα µ λη τους.
3. Να εναι διοικητικ ανεξρτητοι κυρως απ κυβερνσεις  λλους δηµσιους φορες.
4. Η δραστηριτητ τους να στοχε"ει τουλχιστον κατ να µ ρος στην προθηση του συµφ ροντος του κοινωνικο" συνλου.
5. Να λειτουργο"ν µε βση να καταστατικ, που ορζει το χαρακτρα του συλλγου, το ρλο
των µελν του και των ανθρπων που τον διοικο"ν, του ∆ιοικητικο" του Συµβουλου.
Παρατθεται παρδειγµα συλλγου για συζτηση στην τξη, κατ την κρση του εκπαιδευτικο".

ª·ı·›Óˆ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ «∞ƒÃ∂§ø¡»
√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ £·Ï¿ÛÛÈ·˜ ÃÂÏÒÓ·˜ «∞ƒÃ∂§ø¡» È‰Ú‡ıËÎÂ ÙÔ 1983 ÌÂ ·ÓÙÈÎÂ›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˘ ∞ƒÃ∂§ø¡ 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 βση τις παραπνω πληροφορες, συζητο"µε µε τους µαθητ ς και καταγρφουµε τι µελετ
ο συγκεκριµ νος σ"λλογος. Επσης, αναφερµαστε σε λλους συλλγους που υπρχουν στην περιοχ µας και συζητµε για τη δραστηριτητ τους;
Κρνεται σκπιµο να αντιληφθο"ν οι µαθητ ς τι σµερα ο νθρωπος χει τη δυναττητα να
εναι µλος σε διφορες οργανωµ νες οµδες, οι οποες χουν συγκεκριµ νους σκοπο"ς και δραστηριοποιο"νται ετε σε τοπικ ετε σε εθνικ  και σε διεθν ς εππεδο.
Η δραστηριοποηση οργανωµνων οµδων σε θ µατα, πως προστασα περιβλλοντος, ανθρπινα δικαιµατα, υγεα, πολιτισµς κ.. ξεκιν απ τοπικ και επεκτενεται σε παγκσµιο
εππεδο. /τσι χουµε:
ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ → π.χ. Πολιτιστικς Σ"λλογος Κρητν Πειραι
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
→ π.χ. Πολιτιστικς Σ"λλογος Μακεδονας - Θρκης
ΕΘΝΙΚΕΣ
→ π.χ. Πανελλνια /νωση Εθελοντν Αιµοδοτν
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ
→ π.χ. Ευρωπαϊκ Νεολαα για την Προστασα των ∆ασν
∆ΙΕΘΝΕΙΣ
→ π.χ. Ερυθρς Σταυρς, Unicef
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆΄

Οργάνωση κοινωνικής
& πολιτικής ζωής

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η Κοινωνία

∆ραστηριότητα
Στην πρτη δραστηριτητα µ σα απ παιχνδια ρλων κατανοο"µε την προσφορ του κθε µ λους στον σ"λλογο που ανκει.
Στη δε"τερη δραστηριτητα οι µαθητ ς προβληµατζονται για τη δικ τους συµµετοχ σε κποιο
σ"λλογο ανλογα µε τα ενδιαφ ροντ τους και αιτιολογο"ν την απντησ τους.

Επιπλέον δραστηριότητες
1. Συζητο"µε στην τξη µας για την δρυση της Φιλικς Εταιρεας το 1814, που µθαµε στην
Ιστορα. Μπορο"µε να βρο"µε οµοιτητες  διαφορ ς µε την δρυση ενς συλλγου σµερα;
Σε αυτ τη δραστηριτητα οι µαθητ ς πρ πει να διακρνουν τις οµοιτητες και τις διαφορς της δρυσης της Φιλικς Εταιρεας το 1814 και ενς συλλγου σµερα.
Οµοιτητες
Ιδρυτικ µ λη
Καταστατικ
Κοινς στχος των µελν

∆ιαφορς
∆ιαφορετικο σκοπο
σµερα απ ττε
Κρυφ ς δραστηριτητες
της Φιλικς Εταιρεας

2. Οι µαθητ ς δηµιουργο"ν µια οµδα δρσης για να συµµετ χουν ενεργ στην επλυση κποιου τοπικο" – περιβαλλοντικο" προβλµατος (καθαρισµς ακτν, συγκ ντρωση υλικο"
για ανακ"κλωση, δενδροφ"τευση κ..).
3. Γιατ εναι σηµαντικ η προσφορ των Εθελοντ3ν Αιµοδοτ3ν στην κοινωνα; Αναπτ"σσουµε τις απψεις µας και τις συζητο"µε στην τξη. Στη αυτ τη δραστηριτητα οι µαθητ ς
αναπτ"σσουν τις απψεις τους για την προσφορ των Εθελοντν Αιµοδοτν. Παρλληλα,
γνεται αναφορ στην ννοια του εθελοντισµο".
4. Οι µαθητ ς ετοιµζουν µια πρσκληση, που απευθ"νεται στον αντιπρσωπο κποιου συλλγου, π.χ. Προστασας των Ανθρωπνων ∆ικαιωµτων, και τον καλο"ν να τους µιλσει
για τις δραστηριτητες του συλλγου. Εφσον υπρχει η δυναττητα, οι µαθητ ς µπορο"ν
να ετοιµσουν και συγκεκριµ να ερωτµατα, τα οποα θα θ σουν στον οµιλητ.
5. Το παρακτω κεµενο µπορε να σχολιαστε απ τον εκπαιδευτικ και τους µαθητ ς επιχειρντας µια σ"γκριση του χθες µε το σµερα.
«Και µνο εµες κνουµε φοβα το καλ στον να και στον λλον, πιο πολ" γιατ χουµε
την πστη πως εµαστε νθρωποι λε"τεροι παρ γιατ λογαριζουµε το συµφ ρον µας».
Θουκυδδης 11, 37-41, 4 (Περικλ ους (µετ. Ι.Θ. Κακριδ).

Αξιολόγηση
Με την επεξεργασα του κειµ νου, µε το διλογο και µε τις συµµετοχικ ς δραστηριτητες µπορε ο
εκπαιδευτικς να αξιολογσει αν οι µαθητ ς κατανησαν την ννοια της οµδας, αν γινε αντιληπτ η ννοια της συµµετοχς σε οργανωµ νες οµδες και αν ευαισθητοποιθηκαν για τα κοιν και
την ανγκη προσφορς στο κοινωνικ σ"νολο.
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