2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Το Άτοµο και η Πολιτεία
Η εντητα αυτ χωρζεται σε 2 υποεντητες, οι οποες παρατθενται
στη συνχεια:
Εντητα α: Κρτος και πολτευµα
Κεφλαιο 1ο: Το Κρτος
Κεφλαιο 2ο: Το πολτευµα και οι µορφς του
Κεφλαιο 3ο: Το ∆ηµοκρατικ Πολτευµα
Κεφλαιο 4ο: Οι λειτουργες της κρατικ ς εξουσας
Κεφλαιο 5ο: Το Ελληνικ Σ,νταγµα
Εντητα β: Κρτος και πολτης
Κεφλαιο 1ο:
∆ικαι-µατα και υποχρε-σεις του πολτη
Κεφλαιο 2ο:
Πνευµατικ δικαι-µατα
Κεφλαιο 3ο:
Πολιτικ µυνα και πολιτικ προστασα
Κεφλαιο 4ο:
Η ενηµρωση του πολτη
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Κεφάλαιο 1ο: Το Κράτος
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµνου κεφαλαου χει στχο να καταστ σει τους µαθητς ικανο,ς:
 Να προσεγγσουν την ννοια του κρτους ως γεωγραφικ ς αλλ και κοινωνικοπολιτικ ς
ονττητας
 Να αναγνωρσουν και να διακρνουν τα στοιχεα απ τα οποα αποτελεται το κρτος,
το δαφος, ο λας και η εξουσα.
 Να αναγνωρσουν σε να πρ-το εππεδο τις µορφς λειτουργες της κρατικ ς εξουσας, την εκτελεστικ, τη νοµοθετικ και τη δικαστικ.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Οι µαθητς µελετ-ντας το χρτη αποκτο,ν µια εικνα της γεωγραφικς ννοιας του κρτους, καθ-ς διακρνουν το ελληνικ κρτος απ τα γειτονικ µε τη βο θεια των συνρων που αποτυπ-νονται στο χρτη. Επσης αναλ,εται ο ρος «εξουσα» και παρουσιζονται οι µορφς της. Στη συνχεια επισηµανονται τα βασικ στοιχεα του κρτους και ακολουθε σχετικ συζ τηση.
Οι µαθητς µπορο,ν να επισκεφθο,ν την ιστοσελδα του Υπουργεου Εσωτερικ-ν
(www.ypes.gr) και να αντλ σουν υλικ για τον τρπο, µε τον οποο εναι οργανωµνο να κρτος
και να το συνδυσουν µε τις γν-σεις που δη χουν αποκτ σει για την Τοπικ Αυτοδιοκηση.
Επσης, µπορο,ν να πραγµατοποιηθο,ν αντστοιχες δραστηριτητες απ το εκπαιδευτικ λογισµικ που συνοδε,ει το σχολικ εγχειρδιο.

∆ραστηριότητα
Με τη βο θεια του βιβλου της Ιστορας της ΣΤ7 τξης οι µαθητς διαπιστ-νουν την επκταση των
συνρων του ελληνικο, κρτους απ τη σ,στασ του ως σ µερα.

Επιπλέον ∆ραστηριότητα
Πρκειται για µια εµπεδωτικ – αξιολογικ δραστηριτητα, στην οποα τα παιδι συµπληρ-νουν τα κεν στις προτσεις που παρατθενται στο βιβλο του µαθητ µε βση αυτ που διδχθηκαν στη συγκεκριµνη εντητα. Απαντ σεις: Λας, δαφος, εξουσα, κρτος, νοµοθετικ ς.

Αξιολόγηση
Με την πραγµατοποηση της δραστηριτητας και τη σχετικ συζ τηση, ο εκπαιδευτικς µπορε να
ελγξει το βαθµ στον οποο κατακτ θηκαν οι στχοι του µαθ µατος.

Κεφάλαιο 2ο: Το πολίτευµα και οι µορφές του
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµνου κεφαλαου χει στχο να καταστ σει τους µαθητς ικανο,ς:
 Να προσεγγσουν την ννοια του πολιτε(µατος και να τη συνδσουν µε τη λειτουργα
του κρτους.
 Να διακρνουν τις τρεις βασικς µορφς πολιτευµτων (µοναρχα, ολιγαρχα, δηµοκρατα).
 Να µελετ σουν τη δοµ των πολιτευµτων και τον αντστοιχο τρπο διακυβρνησης.
 Να αξιοποι σουν τη διαθεµατικ ννοια σ(στηµα, αναγνωρζοντας το πολτευµα ως πολιτικ σ(στηµα που περιλαµβνει την οργνωση και τη δοµ ενς κρτους.
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∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με την ανγνωση των αποσπασµτων που αφορο,ν βασικ εδη πολιτε(µατος, πραγµατοποιεται η γερση του ενδιαφροντος των µαθητ-ν για θµατα πως το κρτος και το πολτευµα. Μελετ-ντας το κεµενο που ακολουθε, οι µαθητς λαµβνουν κποιες πληροφορες σχετικ µε την
ννοια και τα εδη του πολιτε(µατος.
Αυτ που κυρως χρειζεται να γνωρζουν εναι τι η λειτουργα του κρτους στηρζεται στους
νµους. Ο τρπος µε τον οποο κυβερνται και διοικεται να κρτος λγεται πολτευµα. Το πολτευµα χει τα χαρακτηριστικ ενς συστµατος, δηλαδ την οργνωση και τη δοµ. Γι’ αυτ λγεται αλλι-ς και πολιτικ σ(στηµα. Εδ- εντοπζονται τα βασικ χαρακτηριστικ του συστ µατος µσα στο
πολτευµα και γνεται η σ,νδεση µε τη διαθεµατικ ννοια σ,στηµα. Με τη συζ τηση οι µαθητς θα
διακρνουν τη σχση µεταξ( κρτους και πολιτε(µατος και θα αναγνωρσουν τι η σχση αυτ εναι
αµφδροµη. ∆εν µπορε να υπρχει κρτος χωρς πολτευµα, ο,τε και πολτευµα χωρς κρτος.
Οι µαθητς γνωρζουν τα τρα (3) βασικ εδη πολιτε,µατος, τη µοναρχα, την ολιγαρχα και
τη δηµοκρατα και τη διακρνουν τα βασικ χαρακτηριστικ τους. Επισηµανεται τι σ µερα η
πιο συνηθισµνη µορφ ολιγαρχικο, πολιτε,µατος εναι η δικτατορα. Στην περπτωση αυτ , την
εξουσα καταλαµβνει µε τη βα µια οµδα ανθρ-πων, συν θως στρατιωτικ-ν.
Ακολουθε συζ τηση µε τους µαθητς σχετικ µε τις µορφς πολιτε,µατος και σ,γκριση µεταξ, τους.

∆ραστηριότητες
1. Στην πρ/τη δραστηριτητα θα πρπει οι µαθητς να τοποθετ σουν το κθε εδος πολιτε,µατος δπλα στη φρση που ταιριζει. Η συµπλ ρωση γνεται ως εξ ς: Ολιγαρχα (αριστοκρατα), ∆ηµοκρατα, Μοναρχα.
2. Στη δε(τερη δραστηριτητα οι µαθητς χρησιµοποι-ντας τα βιβλα της Ιστορας των τξεων του ∆ηµοτικο( για τα πολιτε,µατα, συγκεντρ-νουν περισστερα στοιχεα για τα χαρακτηριστικ των πολιτευµτων και την ιστορικ τους εξλιξη. Με τη µελτη αυτ θα επισηµνουν τις διαφορς µεταξ( των µορφ/ν πολιτε(µατος, µε µφαση στα δικαι/µατα και
τις υποχρε/σεις του πολτη.

Αξιολόγηση
Η διασ(νδεση µε την Ιστορα παρχει τη δυναττητα ανατροφοδτησης των γν-σεων και εξοικει-νει τους µαθητς µε την αναζ τηση επιπλον υλικο,. Με διερευνητικς ερωτ σεις και διλογο
ο εκπαιδευτικς αξιολογε αν επιτε,χθηκε η κατανηση βασικ-ν εννοι-ν, πως αυτ του πολιτε,µατος, και αν γινε αντιληπτ η διαφορ µεταξ, των βασικ-ν µορφ-ν πολιτευµτων (της µοναρχας, της ολιγαρχας και της δηµοκρατας).

Κεφάλαιο 3ο: Το ∆ηµοκρατικό Πολίτευµα
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµνου κεφαλαου χει στχο να καταστ σει τους µαθητς ικανο,ς:
 Να γνωρσουν το ∆ηµοκρατικ Πολτευµα και τα πλεονεκτ µατ του σε σχση µε τα
λλα πολιτε,µατα.
 Να γνωρσουν τις δ,ο βασικς µορφς της δηµοκρατας, µεση και µµεση, και να εντοπσουν τις διαφορς µεταξ, τους.
 Να εστισουν στα χαρακτηριστικ της Προεδρευµενης Κοινοβουλευτικς ∆ηµοκρατας, του πολιτε,µατος της χ-ρας µας.
 Να ρθουν σε επαφ µε τους βασικο,ς δηµοκρατικο(ς θεσµο(ς της χ-ρας µας, τα πολιτικ πρσωπα και τις πολιτικς διαδικασες.
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∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με το σκτσο και το εισαγωγικ κεµενο που ακολουθε, δνεται η αφορµ να συζητ σουν οι µαθητς για τα χαρακτηριστικ της µεσης δηµοκρατας στην αρχαα Αθ να, σε αντιδιαστολ µε τη
σ,γχρονη µµεση δηµοκρατα.
Σ’ αυτ το σηµεο, κατ την κρση του εκπαιδευτικο(, µπορε να δοθε στα παιδι για συζ τηση το ακλουθο απσπασµα:
«Στις αρχές του 8ου π.Χ. αιώνα εµφανίζεται η πόλις, η πολιτεία – κράτος, συγκροτηµένη […] Εκείνο το οποίο διακρίνει την
πόλη – κράτος την ελληνική, από άλλους τύπους κρατών είναι ότι οι πολίτες, όταν συναθροίζονται, όταν σχηµατίζουν την
Εκκλησία, έχουν το δικαίωµα να συζητήσουν τις κρατικές υποθέσεις».
(Claude Mosse: «Η ιστορία των πολιτικών θεωριών στην αρχαία Ελλάδα»)

=τσι οι µαθητς θυµο,νται τι τον 5ο αι. π.Χ. στην Αθ να, γενν θηκε η δηµοκρατα και συνειδητοποιο,ν τι ττε η δηµοκρατα ταν µεση, γιατ οι διοι οι πολτες στην «εκκλησα του δµου»
ψ φιζαν τους νµους και παιρναν αποφσεις για τις κρατικς υποθσεις (κ ρυξη πολµου, σ,ναψη ειρ νης κ..), εν- στη συνχεια µε την εξλιξη των κοινωνι-ν και την α,ξηση του πληθυσµο,, η δηµοκρατα µετατρπηκε σε µµεση.
Στη συνχεια δνονται περισστερες πληροφορες για την ννοια της δηµοκρατας και τη λειτουργα του δηµοκρατικο( πολιτε(µατος στη σ(γχρονη Ελλδα. Επισηµανονται οι βασικς αρχς της δηµοκρατας, η ιστητα των πολιτ/ν απναντι στο νµο, η αρχ της πλειοψηφας, η κατοχ(ρωση θεµελιωδ/ν ανθρωπνων δικαιωµτων, πως για παρδειγµα, η ελευθερα, η ιστητα,
η ελευθερα του τ,που κ.. Στη συνχεια εντοπζονται τα χαρακτηριστικ του πολιτε,µατος της
Ελλδας, που εναι η Προεδρευµενη Κοινοβουλευτικ ∆ηµοκρατα. Στο σηµεο αυτ γνεται
αναφορ και στην εκλογ του Προδρου της ∆ηµοκρατας απ τη Βουλ και επισηµανεται η διαφορ της Προεδρευµενης απ την Προεδρικ ∆ηµοκρατα, στην οποα ο Πρεδρος εκλγεται
απευθεας απ το λα. Παρλληλα επισηµανονται διαφορς και απ λλες µορφς δηµοκρατας,
πως η Βασιλευοµνη.
Με το θµα που δνεται προς συζ τηση οι µαθητς χουν µετ τη δυναττητα, να προβληµατιστο,ν για το ρλο του Πρωθυπουργο( και του Προδρου της ∆ηµοκρατας στο πολτευµ µας.
∆ιαπιστ-νουν τι το πολιτικ σ,στηµα στην Ελλδα εναι Πρωθυπουργοκεντρικ, καθ-ς ο Πρεδρος της ∆ηµοκρατας µπορε να παρµβει σε θµατα εθνικ ς σηµασας, µως η τελικ απφαση
αν κει στον Πρωθυπουργ και την Κυβρνηση.
Με το σχεδιγραµµα που ακολουθε, δνεται σχηµατικ η δοµ του πολιτε(µατος σε µια απλ
µορφ , για να εναι κατανοητ απ τους µαθητς. Με τη συζ τηση που ολοκληρ-νει τη διδακτικ
εντητα, οι µαθητς διαπιστ-νουν τις σχσεις αλληλεπδρασης ατµου – συνλου σε µια δηµοκρατα διευρ,νοντας τσι και τις αντστοιχες διαθεµατικς ννοιες. Μσα απ το διλογο και µε
την κατλληλη διακριτικ υποστηρικτικ παρµβαση του εκπαιδευτικο,, αναζητο,ν τους λγους
για τους οποους υπερχει η δηµοκρατα, χοντας πντα κατ νου το γεγονς τι στο δηµοκρατικ πολτευµα η εξουσα στηρζεται στη λαϊκ βο(ληση.

∆ραστηριότητες
Οι δραστηριτητες που ολοκληρ-νουν το κεφλαιο χουν στχο να βοηθ σουν τους µαθητς να
εµπεδ-σουν τις γν-σεις που απκτησαν µε σ,ντοµο και ευχριστο τρπο.
1. Αξιολογικ δραστηριτητα που συντελε στην κατανηση των βασικ-ν εννοι-ν της διδακτικ ς εντητας. Οι σωστς απαντ σεις εναι; 1. Λ, 2. Σ, 3. Σ, 4. Σ, 5. Λ
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2. ∆ραστηριτητα που εισγει τους µαθητς στη διαδικασα της ρευνας σχετικ µε θµατα
που αφορο,ν το δηµοκρατικ πολτευµα, καθ-ς τους προτρπει να αναζητ σουν πληροφορες απ την ιστοσελδα της Βουλ ς των Ελλ νων.
3. Οι µαθητς προετοιµζουν επσκεψη στη Βουλ των Ελλ νων. Χωρζονται σε οµδες και
καταγρφουν τις ερωτ σεις που θα θελαν να υποβλουν στους βουλευτς. Η συγκεκριµνη δραστηριτητα συντελε στην οργνωση της σκψης των µαθητ-ν τους και στην εκµθηση και οικειοποηση κοινωνικ-ν ρλων.

Επιπλέον δραστηριότητα
Οι µαθητς µπορο,ν να αναζητ σουν επιπλον υλικ για τον τρπο λειτουργας της εκκλησας
του δ µου στην αρχαα Αθ να.

Αξιολόγηση
Ο εκπαιδευτικς µε διερευνητικς ερωτ σεις διαπιστ-νει το βαθµ κατανησης της ννοιας της
δηµοκρατας. Με βση το κεµενο και παραποµπ στην Ιστορα εκτιµ πσο οι µαθητς κατανησαν τους βασικο,ς δηµοκρατικο,ς θεσµο,ς της χ-ρας, την µεση και την µµεση δηµοκρατα.

Κεφάλαιο 4ο: Οι λειτουργίες της κρατικής εξουσίας
(Το κεφλαιο αυτ θα διδαχθε σε δο διδακτικς ρες)

Στόχοι του µαθήµατος
Μσα απ τη διδασκαλα της συγκεκριµνης εντητας οι µαθητς θα µπορσουν:
 Να µθουν ποιοι εναι οι φορες της κρατικς εξουσας και το ρλο του κθε φορα.
 Να γνωρσουν τις τρεις λειτουργες της κρατικ ς εξουσας: τη νοµοθετικ, την εκτελεστικ και τη δικαστικ.
 Να γνωρσουν το ρλο της κθε εξουσας µε σκοπ τη διασφλιση του πολιτε,µατος.
 Να µθουν τον τρπο σκησης των τρι/ν µορφ/ν εξουσας στην ελληνικ δηµοκρατα.
 Να αναπτ,ξουν το δπολο διαθεµατικ-ν εννοι-ν τοµο – σ(νολο.
 Να αναπτ,ξουν τη διαθεµατικ ννοια της αλληλεπδρασης µεταξ, των εξουσι-ν.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με αφορµ την εικνα που υπρχει στην αρχ του κεφαλαου, το διλογο των ηρ-ων και το κεµενο που ακολουθε, οι µαθητς αντιλαµβνονται τι σε µια δηµοκρατικ κοινωνα, τα δικαι-µατα και οι υποχρε-σεις των πολιτ-ν (µελ-ν της κοινωνας) προστατε,ονται απ τις τρεις βασικς
λειτουργες της κρατικς εξουσας, τη νοµοθετικ, την εκτελεστικ και τη δικαστικ.
Επεκτενοντας τη συζ τηση, αναφερµαστε και στις σχσεις αλληλεπδρασης µεταξ, των
τρι-ν εξουσι-ν. Μσα απ τα κεµενα και τους διαλγους των ηρ-ων τα παιδι λαµβνουν τις
απαρατητες πληροφορες για τις τρεις λειτουργες της κρατικ ς εξουσας και τους φορες τους.
Με τη δραστηριτητα της αντιστοχισης επιδι-κουµε να γνωρσουν οι µαθητς το ρλο των
υπουργεων και τις αρµοδιτητς τους σε να δηµοκρατικ πολτευµα. Για να διευκολυνθε ο εκπαιδευτικς, παραθτουµε τα Υπουργεα που υπρχουν στο σηµεριν ελληνικ κρτος µε τις ηλεκτρονικς τους διευθ,νσεις:
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ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜, £Ú¿ÎË˜
πÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.mathra.gr/
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ & ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ
πÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.yme.gov.gr/
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ & √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
πÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.ypetho.gr/
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ & ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ πÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.minenv.gr
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁÂ›·˜ & ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜
πÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.mohaw.gr/
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∆Ô˘ÚÈÛÙÈÎ‹˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜
πÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.mintour.gr/
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡
πÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.culture.gr/
Η βιωµατικ σκηση που ακολουθε, δνει τη δυναττητα στους µαθητς να κατανο σουν τον
τρπο που λαµβνονται οι αποφσεις απ κρατικο,ς φορες.
Σε ,τι αφορ τη δικαστικ λειτουργα του κρτους, θα πρπει να γνει σαφς τι τα δικαστρια, ανλογα µε το εδος των αδικηµτων που εξετζουν, διακρνονται στα Πολιτικ Αστικ
και στα Ποινικ δικαστ ρια.
Τα Πολιτικ Αστικ δικαστ ρια δικζουν τις πολιτικς αστικς υποθσεις των πολιτ-ν,
πως για παρδειγµα µικροδιαφορς των πολιτ-ν, πρκληση ζηµας σε ξνη περιουσα, τροχαες
παραβσεις κ.. Τα Ποινικ δικαστ ρια δικζουν τις διαφορς των πολιτ-ν που υπγονται σε
ποινικο,ς νµους, πως φνος, εξ,βριση, κλοπ κ..

∆ραστηριότητες
Με τις συγκεκριµνες δραστηριτητες οι µαθητς γνωρζουν βιωµατικ την απδοση δικαου σε
γεγοντα που λαµβνουν χ-ρα στο σχολεο. Αποδδουν δικαιοσ,νη και λ,νουν δηµοκρατικ τα
καθηµεριν τους προβλ µατα, διαισθανµενοι τις δικς τους ευθ,νες ως µλη της σχολικ ς κοιντητας.
1. Στην πρ/τη δραστηριτητα οι µαθητς καλο,νται να συζητ σουν την απδοση δικαιοσ,νης µσα στη µικρ κοινωνα του σχολεου, για να µπορσουν στη συνχεια να επεκτενουν
τη συζ τηση και στη δικαιοσ,νη µσα στο Κρτος.
2. Στη δε(τερη δραστηριτητα για το κεφλαιο αυτ τα παιδι καλο,νται να συζητ σουν τα
προβλ µατα του σχολεου και να καταθσουν προτσεις για τη λ,ση τους. =τσι βιωµατικ
ασκο,νται στην αντιµετ-πιση κοιν-ν προβληµτων, στην υποβολ προτσεων για τη λ,ση
τους και τη βελτωση της κατστασης.

Επιπλέον δραστηριότητα
Παρατθενται ρθρα του Συντγµατος που καταδεικν,ουν τι η δικαστικ εξουσα εναι ανεξρτητη απ τις λλες και ασκεται απ τα δικαστρια.
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Άρθρο 87
1. Η δικαιοσύνη απονέµεται από δικαστήρια συγκροτούµενα από τακτικούς δικαστές, που απολαµβάνουν λειτουργική και
προσωπική ανεξαρτησία.
2. Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται µόνο στο Σύνταγµα και στους Νόµους και σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγµατος
3. Η επιθεώρηση των τακτικών δικαστών ενεργείται από δικαστές ανώτερου βαθµού καθώς και από τον Εισαγγελέα και
τους Αντιεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, των δε εισαγγελέων από αρεοπαγίτες και εισαγγελείς ανώτερου βαθµού, σύµφωνα µε τους ορισµούς του νόµου.

Άρθρο 88
1. Οι δικαστικοί λειτουργοί διορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, σύµφωνα µε νόµο που ορίζει τα προσόντα και τη διαδικασία
επιλογής τους και είναι ισόβιοι.

Αξιολόγηση
Ο εκπαιδευτικς µε διερευνητικς ερωτ σεις και συζ τηση διαπιστ-νει το βαθµ στον οποο οι
µαθητς κατανησαν την αξα των λειτουργι/ν της κρατικς εξουσας. Με τις βιωµατικς και συνεργατικς δραστηριτητες επιτυγχνεται η δηµιουργικ συµµετοχ των παιδι-ν σε θµατα που
αφορο,ν λους τους πολτες ενς κρτους.

Κεφάλαιο 5ο: Το Ελληνικό Σύνταγµα
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµνου κεφαλαου χει στχο να καταστ σει τους µαθητς ικανο,ς:
 Να γνωρσουν τι ο αν/τερος νµος του κρτους εναι το Σ(νταγµα.
 Να κατανο σουν τι το Σ,νταγµα εκτς απ το πολτευµα κατοχυρ-νει και τα δικαι/µατα των πολιτ/ν.
 Να ασκηθο,ν, -στε να εναι ικανο να διαχωρζουν τα ατοµικ και κοινωνικ δικαι/µατα απ τα πολιτικ.
 Να συνειδητοποι σουν τι ο σεβασµς των δικαιωµτων των λλων εναι υποχρωση
του κθε πολτη και τι η συνταγµατικ κατοχ,ρωση κποιων δικαιωµτων δεν αρκε
αν οι πολτες δεν δεχνουν µπρακτα το σεβασµ τους στην προσωπικτητα και τα δικαι-µατα των συνανθρ-πων τους.
 Να αξιοποι σουν τις διαθεµατικς ννοιες τοµο – σ(νολο και σ(στηµα.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με αφορµ τις εικνες και την ερ-τηση της Ειρ νης για τον αν-τερο νµο του κρτους, το Σ(νταγµα και µε τη βο θεια της Ιστορας σε συνδυασµ µε τις εικνες στο βιβλο του µαθητ συζητµε για το Σ,νταγµα. Συγχρνως παραθτουµε και το απσπασµα απ το Μακρυγιννη προκειµνου να τονιστε η ανγκη δηµιουργας του Συντγµατος για:
 Καλ,τερη διαχεριση των οικονοµικ-ν
 Πολιτικ οργνωση του κρτους (δηµοκρατικ κυβρνηση)
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Τιµωρα στους εχθρο,ς της δηµοκρατας και σε αυτο,ς που εκµεταλλε,ονταν την αναταραχ που επικρατο,σε
 Καλ,τερη προσπιση των συµφερντων της χ-ρας
Μετ την ιστορικ αναδροµ και την αναφορ στους αγ-νες του λαο, για την απκτηση του
Συντγµατος, ακολουθε συζ τηση για τα περιεχµενα του ελληνικο, Συντγµατος.
Το ελληνικ Σ,νταγµα αποτελεται απ 120 ρθρα διανεµηµνα σε τσσερα µρη.
Οι διατξεις του Α Μρους καθορζουν το πολτευµα της Ελλδας και θεµελι/νουν τη λαϊκ κυριαρχα.

MEPOΣ ΠPΩTO - Bασικές διατάξεις
TMHMA A΄ - Mορφή του πολιτεύµατος
Άρθρο 1 - Μορφή του πολιτεύµατος
1. Tο πολίτευµα της Eλλάδας είναι Προεδρευόµενη Kοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία.
2. Θεµέλιο του πολιτεύµατος είναι η λαϊκή κυριαρχία.
3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγµα.

Στο Β Μρος γνεται αναφορ στα δικαι/µατα των πολιτ-ν του κρτους. Για να βοηθ σουµε
τους µαθητς να κατανο σουν τα δικαι-µατα, αποσαφηνζουµε την ννοια των ατοµικ/ν και κοινωνικ/ν δικαιωµτων και τα διαχωρζουµε απ τα πολιτικ, που αφορο,ν τους πολτες ενς
κρτους. ∆ηλαδ , αυτο,ς που χουν την υπηκοτητα ετε απ τη γννησ τους ετε χουν πολιτογραφηθε στο ελληνικ κρτος αργτερα. Τα δικαι/µατα αυτ κατοχυρ/νονται απ το Σ,νταγµα, πως αποδεικν,εται και απ τα ρθρα που υπρχουν στο CD-ROM (λογισµικ) της τξης.

MEPOΣ ∆EYTEPO - Aτοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα
'Αρθρο 4 - Ισότητα των Ελλήνων
1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου.
2. Oι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις.
3. Έλληνες πολίτες είναι όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζει ο νόµος. Eπιτρέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια µόνο σε περίπτωση που κάποιος απέκτησε εκούσια άλλη ιθαγένεια ή που ανέλαβε σε ξένη χώρα υπηρεσία αντίθετη προς
τα εθνικά συµφέροντα, µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει ειδικότερα ο νόµος.
4. Mόνο Έλληνες πολίτες είναι δεκτοί σε όλες τις δηµόσιες λειτουργίες, εκτός από τις εξαιρέσεις που εισάγονται µε ειδικούς νόµους.
5. Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη, ανάλογα µε τις δυνάµεις τους.
6. Kάθε Έλληνας που µπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωµένος να συντελεί στην άµυνα της Πατρίδας, σύµφωνα µε τους
ορισµούς των νόµων.
7. Tίτλοι ευγένειας ή διάκρισης ούτε απονέµονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες.

Τα ατοµικ δικαι/µατα θεσπστηκαν την περοδο της εµφνισης της αστικς τξης κατ τη
Γαλλικ επανσταση µε σκοπ τον περιορισµ των αυθαιρεσι-ν της µοναρχικ ς εξουσας. Μια
δηµοκρατικ κοινωνα οφελει να σβεται και να προστατε,ει τα βασικ ατοµικ δικαι/µατα.
Οφελει µε λλα λγια να διασφαλσει:
 Το δικαωµα στην προστασα της ζω ς και της ασφλειας του κθε ατµου.
 Το δικαωµα στην ελευθερα, που περιλαµβνει:
α) ελε,θερη συµµετοχ στην κοινωνικ και οικονοµικ ζω
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β) ελε,θερη επιλογ επαγγλµατος
γ) ελευθερα γν-µης, κφρασης, ενηµρωσης
δ) ελευθερα θρησκευτικ ς συνεδησης
Το δικαωµα στην ιστητα, που σηµανει προστασα απ κθε εδους δικριση.
Το δικαωµα στην ιδιωτικ ζω .
Το δικαωµα στην προσωπικ ασφλεια και τη νοµικ προστασα.
Το δικαωµα στην ιδιοκτησα.
Το δικαωµα στην ανεµπδιστη ανπτυξη της προσωπικτητς του.
Το δικαωµα στο σεβασµ της αξιοπρπεις του.

Στο Γ Μρος καθορζεται η οργνωση και οι λειτουργες της Πολιτεας

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας
TMHMA A΄ - Σύνταξη της Πολιτείας
'Αρθρο 26 – Άσκηση των τριών λειτουργιών
1. H νοµοθετική λειτουργία ασκείται από τη Bουλή και τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.
2. H εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και την Kυβέρνηση.
3. H δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια. Οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνοµα του Eλληνικού Λαού.
Τλος, το ∆ Μρος εκτς των λλων, περιλαµβνει και υποχρε-σεις των Ελλ νων πολιτ-ν.

MEPOΣ TETAPTO - Eιδικές τελικές και µεταβατικές διατάξεις
TMHMA ∆΄ - Aκροτελεύτια διάταξη
'Αρθρο 120 - Ακροτελεύτια διάταξη
1. Tο Σύνταγµα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της,
δηµοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως, µε διάταγµα που προσυπογράφεται από το Yπουργικό Συµβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Iουνίου 1975.
2. O σεβασµός στο Σύνταγµα και τους νόµους που συµφωνούν µε αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη ∆ηµοκρατία
αποτελούν θεµελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.
3. O σφετερισµός, µε οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται
µόλις αποκατασταθεί η νόµιµη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήµατος.
4. H τήρηση του Συντάγµατος επαφίεται στον πατριωτισµό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται µε κάθε µέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει µε τη βία.»
Αθήνα, 18 Aπριλίου 2001
O ΠΡOΕ∆ΡOΣ ΤΗΣ ΒOΥΛΗΣ
ΑΠOΣΤOΛOΣ XΡ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Για περισστερα στοιχεα, ο εκπαιδευτικς µπορε να ανατρξει στην ιστοσελδα της Βουλ ς:
http://www.parliament.gr/politeuma/default.asp , που µπορε να βρει και το πλρες κεµενο του
Συντγµατος.
Επσης, κρνεται σκπιµο να συνειδητοποι σουν οι µαθητς τι το Σ,νταγµα δεν εκφρζει µνο τη θληση του λαο(, αλλ την κατοχυρ/νει, καθ-ς:
 ∆εν µπορε κανες να το παραβισει, ο,τε και ο Πρεδρος της ∆ηµοκρατας.
 Οι πρξεις της Κυβρνησης δεν πρπει να παραβανουν το Σ,νταγµα και τους νµους
(Κρτος ∆ικαου).
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Οι νµοι που ψηφζονται απ τη Βουλ πρπει να εναι σ,µφωνοι µε το Σ,νταγµα, διαφορετικ θεωρο,νται αντισυνταγµατικο.

∆ραστηριότητα
Με αυτ τη δραστηριτητα οι µαθητς χουν τη δυναττητα να σχολισουν το περιεχµενο βασικ/ν ρθρων του Συντγµατος. Θα ταν σκπιµη µια εκτενστερη αναφορ στην τελευταα παργραφο και µφαση στο γεγονς τι οι πολτες χουν δικαωµα, αλλ και υποχρωση να υπερασπζονται σε κθε περπτωση το ∆ηµοκρατικ Πολτευµα µε την ολοκλ ρωση της διδασκαλας της
εντητας.

Επιπλέον δραστηριότητες
1. Στο πλασιο της διαθεµατικτητας διαβζουµε προσεκτικ τα παρακτω ρθρα του Συντγµατος και προσπαθο,µε να βρο,µε ποιο δικαωµα κατοχυρ-νει το καθνα:

'Αρθρο 4
1. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόµου.
2. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις
7. Τίτλοι ευγενείας ή διάκρισης ούτε απονέµονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες
2. Οι µαθητς µπορο,ν να αναζητ σουν στο CD-ROM (λογισµικ) του βιβλου τους ρθρα
του Συντγµατος, που προστατε,ουν τα κοινωνικ δικαι-µατα των πολιτ-ν. Η δραστηριτητα αυτ µπορε να πραγµατοποιηθε ως σχδιο εργασας.

Αξιολόγηση
Με το διλογο, τις διερευνητικς ερωτ σεις και τις δραστηριτητες ο εκπαιδευτικς ερευν κατ
πσο οι µαθητς χουν κατανο σει τη σπουδαιτητα του Συντγµατος για τη διακυβρνηση της
χ-ρας. Επσης κατ πσο γν-ρισαν τα περιεχµενα του ελληνικο, Συντγµατος, τα ατοµικ, πολιτικ και κοινωνικ δικαι/µατα των πολιτ/ν. Τλος, διαπιστ-νει αν µαθητς ανπτυξαν στσεις και συµπεριφορς, που αποδεικν,ουν το ενδιαφρον για το συννθρωπο και αν συνειδητοποησαν τι εναι απαρατητη η συµβολ λων των µελ-ν µιας κοινωνας για τη βελτωση των
συνθηκ-ν ζω ς. Αυτ εξλλου εναι και η ννοια του ενεργο( και συνειδητοποιηµνου πολτη.
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Κράτος και πολίτης

Κεφάλαιο 1ο: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του πολίτη
Πριν ασχοληθο,µε µε τα δικαι-µατα και τις υποχρε-σεις του πολτη κρνεται σκπιµο να επισηµνουµε το ρλο του πολτη στη δηµιουργα της κοινωνας και να τονσουµε τα δικαι-µατα και
τις υποχρε-σεις που προκ,πτουν απ αυτ τη σχση. Το σκτσο που υπρχει στο βιβλο του µαθητ , οι διλογοι των παιδι-ν και τα θµατα προς συζ τηση αποτελο,ν την αφορµ για να συνειδητοποι σουν οι µαθητς την πραγµατικτητα και να αναλ,σουν το σκοπ και τη χρησιµτητα του
κρτους. Οι µαθητς προβληµατζονται χι µνο για το µλλον τους, αλλ και για τις αλλαγς που
υπρχουν στην κοινωνα που ζουν (διαπολιτισµικτητα).

Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµνου κεφαλαου χει στχο να καταστ σει τους µαθητς ικανο,ς:
 Να διακρνουν τις τρεις κατηγορες των ανθρ-πινων δικαιωµτων (ατοµικ, κοινωνικ,
πνευµατικ και πολιτικ).
 Να διαπιστ-σουν τι µε αυτ τα δικαι/µατα οι πολτες µιας δηµοκρατικ ς κοινωνας
χουν τη δυναττητα να επηρεζουν τις εξελξεις.
 Να διακρνουν τα πολιτικ απ τα ατοµικ και κοινωνικ δικαι-µατα.
 Να προβληµατιστο,ν πνω στο φαινµενο του ρατσισµο( και της ξενοφοβας και να
αναπτ,ξουν κριτικ στση απναντι στο διαφορετικ, αλλ µε βση πντα την αποδοχ, που θα τους αποτρψει στο µλλον απ συµπεριφορς ρατσισµο, και ξενοφοβας.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Η ερ-τηση της Ειρ νης εναι η αφορµ να ξεκιν σει η συζ τηση για τα δικαι-µατα και τις υποχρε-σεις του κθε πολτη που ζει και εργζεται σε να κρτος. Με βση το κεµενο που ακολουθε, γνεται η δικριση των ατοµικ/ν, κοινωνικ/ν, πολιτικ/ν και πνευµατικ/ν δικαιωµτων.
Τα πολιτικ δικαι/µατα εξασφαλζουν την ενεργ συµµετοχ των πολιτ-ν στο σχηµατισµ
της πολιτικ ς βο,λησης και στην σκηση της κρατικ ς εξουσας, γι’ αυτ και εναι δικαι/µατα
συµµετοχς. Αυτ εναι:
 Το δικαωµα του εκλγειν και εκλγεσθαι (ρθρο 51, παρ. 3 και 5 Συντ. και ρθρο 55 Συντ.).
 Η δρυση πολιτικο, κµµατος, η συµµετοχ σε πολιτικ κµµατα καθ-ς και η κφραση
πολιτικ-ν απψεων (ρθρο 29 Συντ.).
 Το δικαωµα διορισµο, σε δηµσια υπηρεσα (ρθρο 4 παρ. 4 Συντ.).
 Το δικαωµα του πολτη να παραστε ως νορκος στα δικαστ ρια, συµβλλοντας τσι στην
απονοµ της δικαιοσ,νης (ρθρο 97 Συντ.).
 Το δικαωµα συµµετοχ ς σε απεργα και σε συνθροιση.
 Το δικαωµα του συνεταιρζεσθαι.
Τα κοινωνικ δικαι/µατα αποτελο,ν αξι-σεις των πολιτ-ν για παροχς, οι οποες θα ενισχ,σουν και θα διασφαλσουν ορισµνα καθοριστικ ς σηµασας αγαθ για τη ζω των πολιτ-ν. Στο
Σ,νταγµ µας αναφρονται:
 Στο δικαωµα στην Παιδεα (ρθρο 16 παρ. 4 Συντ.).
 Στο δικαωµα στην προστασα της οικογνειας, της µητρτητας, της παιδικ ς ηλικας, του
γ ρατος, της νετητας και της κατοικας (ρθρο 21 Συντ.).
Τα κοινωνικ δικαι/µατα χουν θετικ περιεχµενο και µε αυτ την ννοια το κρτος ορζεται απ το Σ,νταγµα ως η αρωγς δ,ναµη που µε τα κατλληλα νοµοθετικ µτρα προστατε,ει
αγαθ, πως η οικογνεια κτλ. Η κατοχ,ρωση των δικαιωµτων αυτ-ν συνδεται µε τη δηµιουργα του κοινωνικο( κρτους.
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Τα κοινωνικ δικαι/µατα εναι αυτ που τελικ εκφρζουν τη διθεση των µελ-ν µιας κοινωνας να συµπαρασταθε σε κποια µλη της που αντιµετωπζουν δυσκολες για λγους υγεας,
οικονοµικο,ς και λλους. Με τα κοινωνικ δικαι-µατα αναγνωρζεται το γεγονς τι λοι οι νθρωποι πρπει να χουν τη δυναττητα για µια αξιοπρεπ ζω .
Σ’ αυτ το σηµεο ο εκπαιδευτικς χρειζεται να επισηµνει τη σηµασα των πολιτικ/ν δικαιωµτων, που επιτρπουν στους πολτες µιας χ-ρας να συµµετχουν ελε,θερα στη διακυβρνηση
ετε ως εκλογες ετε ως ψηφοφροι. Κρνεται, επσης, σκπιµο να τονιστε τι πολτες µιας χ-ρας
εναι και τα µλη των µειονοτ των, των οµδων δηλαδ εκενων που διαφρουν ως προς την καταγωγ , τη γλ-σσα τη θρησκεα απ το ευρ,τερο σ,νολο των συµπολιτ-ν τους. Η παραβαση
των ατοµικ-ν και κοινωνικ-ν δικαιωµτων των συνανθρ-πων µας που οδηγο,ν σε εκδηλ/σεις
ρατσισµο( και ξενοφοβας εκφρζει µια καθηµεριν πραγµατικτητα, την οποα θα ταν σκπιµο να γνωρσουν οι µαθητς.
Αυτ γνεται καλ,τερα αντιληπτ και µσα απ το διλογο των δυο ηρ-ων, που και φανεται
καθαρ τι η ελληνικ κοινωνα δεν αποτελεται µνο απ γηγενες =λληνες, αλλ και απ τοµα
διαφρων εθνοτ των.

∆ραστηριότητα
Η δραστηριτητα που ολοκληρ-νει τη διδακτικ εντητα χει στχο να ευαισθητοποισει µε
βιωµατικ τρπο τους µαθητς απναντι σε θµατα ρατσισµο( και ξενοφοβας. Μελετ-ντας το
σκτσο, οι µαθητς προβληµατζονται σχετικ µε το ρατσισµ και την ξενοφοβα και συζητο,ν.
Οι µαθητς ολοκληρ-νουν την ιστορα αναζητ-ντας εναλλακτικς µορφς συµπεριφορς, για
να αποφευχθο,ν ρατσιστικ φαινµενα. Τα παιδι αναλαµβνοντας ρλους συνειδητοποιο,ν τι
σηµανει ρατσιστικ συµπεριφορ και σε να δε,τερο εππεδο π-ς µπορο,ν να την αποφ,γουν.

Επιπλέον δραστηριότητα
Ο δσκαλος διαβζει στους µαθητς την ακλουθη υποτιθµενη διγηση ενς αγοριο( απ την
Αλβανα και συζητ µαζ τους τις ερωτ σεις που ακολουθο,ν:

°ÂÓÈÎ¿ ÌÔÚÒ Ó· ˆ ﬁÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·Ú¿ÔÓÔ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ·ÏÏÔ‡. À¿Ú¯Ô˘Ó
ﬁÌˆ˜ Î¿ÔÈÔÈ Ô˘, ‰ÂÓ Í¤Úˆ, ÌÂ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î¿ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿. §Â˜ Î·È ÁÈ· ﬁÏ· ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓﬁ˜ ﬁÙÈ Â› Ì·È ·ﬁ ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·È‰È¿ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ô˘ ·Ó ·˜ Ô‡ÌÂ ¯¿ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ, Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘
ı· Î·ÙËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó ﬁÙÈ ¤ÎÏÂ„Â ı· Â›Ì·È ÂÁÒ. ◊ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È·, ÌﬁÏÈ˜ ‰È·ÊˆÓ‹ÛÔ˘ÌÂ Î¿Ô˘, ·Ì¤Ûˆ˜ ı· ·ÎÔ‡Ûˆ:
«ÕÓÙÂ Ê‡ÁÂ ÚÂ ∞Ï‚·Ó¤»! ∞ÎﬁÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·È‰È¿ Ô˘ ‰Â ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Î·ı›ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÌÔ˘, Ï¤ÁÔÓÙ·˜ ﬁÙÈ ÔÈ ÁÔÓÂ›˜
ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ·Ú¤· ÌÂ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜. ¡ÔÌ›˙ˆ ﬁÙÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È ÔÏ‡ ÛÔ‚·Ú¿ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎ¿
‰Â›¯ÓÔ˘Ó ﬁÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Û·Ó «‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ» ÎÈ ﬁ¯È Û·Ó ¿ÓıÚˆÔ ›ÛÔ ÌÂ ·˘ ÙÔ‡˜ ÌÂ ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È Ù· ›‰È· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È, ¿ÓÙˆ˜ ÂÌ¤Ó· ‰Â ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ·È Ûı¿ÓÔÌ·È Û·Ó Í¤ÓÔ˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Á·¿ˆ ﬁÏ· Ù· ·È‰È¿ Î·È Ù· ÓÈÒıˆ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘.
✓ Ποια παρπονα αναφρει ο Μριος και π-ς θα µπορο,σε να αντιµετωπιστε καθεµι απ
αυτς τις περιπτ-σεις;
✓ Πο, νοµζετε τι οφελεται το φαινµενο του ρατσισµο, και της ξενοφοβας;
✓ Τι θα µπορο,σατε να προτενετε, -στε να περιοριστο,ν τα κρο,σµατα ρατσιστικ ς συµπεριφορς στην κοινωνα µας;
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Αξιολόγηση
Η επτευξη των στχων και η ευαισθητοποηση των µαθητ-ν πνω στα θµατα που πραγµατε,εται το κεφλαιο µπορε να διαπιστωθε κατ τη διρκεια της διδασκαλας απ τη συµµετοχ τους
στις συζητ σεις, απ τις απψεις που εκφρζουν, καθ-ς και απ την ολοκλ ρωση των δραστηριοτ των.

Κεφάλαιο 2ο: Πνευµατικά δικαιώµατα
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµνου κεφαλαου χει στχο να καταστ σει τους µαθητς ικανο,ς:
 Να διαπιστ-σουν την αξα των πνευµατικ/ν δικαιωµτων και της πνευµατικς ιδιοκτησας.
 Να κατανο σουν τι η προστασα της πνευµατικ ς ιδιοκτησας εναι απ τα σηµαντικτερα ατοµικ δικαι/µατα του πολτη ενς κρτους.
 Να διακρνουν τρπους µε τους οποους το κρτος µεριµν για την προστασα των
πνευµατικ/ν δικαιωµτων και της πνευµατικ ς ιδιοκτησας του κθε πολτη.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με αφορµ τον διλογο των δυο ηρ/ων, τη συζ τηση και το κεµενο που ακολουθε, γνεται αναφορ σε να απ τα ατοµικ δικαι-µατα των πολιτ-ν ενς κρτους, την πνευµατικ ιδιοκτησα.

Επιπλέον δραστηριότητα
Ζητεται απ τους µαθητς να αντιληφθο,ν και να κατανο σουν τι η αγορ ενς βιβλου δεν συνεπγεται και πνευµατικ ιδιοκτησα. Η αντιγραφ του βιβλου, χωρς την υπογραφ του συγγραφα, αποτελε παραβαση των πνευµατικ/ν του δικαιωµτων.

Αξιολόγηση
Για την αξιολγηση της επτευξης των στχων και της ευαισθητοποησης των µαθητ-ν πνω στο
θµα της προστασας της πνευµατικς ιδιοκτησας, ο εκπαιδευτικς χρησιµοποιε το διλογο των
δυο ηρ-ων καθ-ς και τις σχετικς ερωτ σεις. Gλα αυτ πραγµατοποιο,νται µε τη µορφ του κµικ, για να κεντρσουν το ενδιαφρον των µαθητ-ν. Η ολοκλ ρωση των δραστηριοτ των βοηθει
τους µαθητς να κατανο σουν το ατοµικ δικαωµα του κθε πολτη ενς κρτους για την προστασα της πνευµατικ ς του περιουσας.
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Κεφάλαιο 3ο: Πολιτική άµυνα και Πολιτική προστασία
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµνου κεφαλαου χει στχο να καταστ σει τους µαθητς ικανο,ς:
 Να διαπιστ-σουν τη σηµασα της πολιτικς µυνας για τους κατοκους ενς κρτους.
 Να κατανο σουν τη διαφορ ανµεσα στην Πολιτικ µυνα και στην Πολιτικ προστασα.
 Να αναπτ,ξουν και να κατανο σουν τη χρησιµτητα του θεσµο( του εθελοντισµο(.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με αφορµ τις εικνες, που αναφρονται σε φυσικς και µη καταστροφς (σεισµ, πληµµ,ρα, πλεµο, πυρκαγι) ο εκπαιδευτικς προσπαθε να βοηθ σει τους µαθητς να καταλβουν τη σηµασα που χει για να κρτος η Πολιτικ Aµυνα και η Πολιτικ προστασα.
Μσα απ το σχετικ κεµενο εξηγεται ο τρπος εφαρµογ ς της πολιτικ ς µυνας και της πολιτικ ς προστασας. Συγχρνως παρατθενται και τα µτρα που λαµβνουν οι υπηρεσες της πολιτικ ς µυνας και της πολιτικ ς προστασας.
Με συζ τηση ο εκπαιδευτικς προσπαθε να βοηθ σει τους µαθητς να αντιληφθο,ν και τη
σηµασα του εθελοντισµο(, ιδιατερα στην εποχ µας.
Τλος, παρατθενται και τηλφωνα των αρµδιων υπηρεσι-ν για το συγκεκριµνο θµα.

∆ραστηριότητα
Με τη δραστηριτητα που ολοκληρ-νει το συγκεκριµνο κεφλαιο θα ζητηθε απ τους µαθητς
να σχεδισουν να τρπο αντιµετ-πισης µιας φυσικ ς καταστροφ ς.

Αξιολόγηση
Η επτευξη των στχων και η ευαισθητοποηση των µαθητ-ν στα θµατα, που πραγµατε,εται το
κεφλαιο αυτ, µπορε να ελεγχθε κατ τη διρκεια της διδασκαλας µε τη συµµετοχ τους στις
συζητ σεις και τις απψεις που εκφρζουν.

Κεφάλαιο 4ο: Η ενηµέρωση του πολίτη
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµνου κεφαλαου χει στχο να καταστ σει τους µαθητς ικανο,ς:
 Να εξασκηθο,ν στη χρ ση του διαδικτ,ου για την αναζ τηση πληροφορι-ν αντιλαµβανµενοι παρλληλα και τους κινδ(νους που ελλοχε,ουν στο µσο αυτ.
 Να αναπτ,ξουν περισστερο τις διαθεµατικς ννοιες: επικοινωνα, αλληλεπδραση,
οµοιτητα – διαφορ.
 Να κατανο σουν τη σηµασα των Μσων Μαζικς Ενηµρωσης (για τη δηµοκρατα και
να εκτιµ σουν το ρλο τους στη διαµρφωση της κοιν ς γν-µης.
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∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Η συζ τηση ξεκιν µε αφορµ τον διλογο των ηρ-ων, η συζ τηση οδηγεται στην πολυφωνα
που χαρακτηρζει µια δηµοκρατα και στην πληθ-ρα των µσων, µε τα οποα µπορε ο πολτης να
ενηµερ-νεται.
Στο κεµενο της εντητας επισηµανεται ο ρλος των Μσων Μαζικς Ενηµρωσης σε µια δηµοκρατικ κοινωνα, καθ-ς και η διαµρφωση της κοιν ς γν-µης, της ποψης δηλαδ της πλειοψηφας των πολιτ-ν πνω σε να θµα να γεγονς. Πρπει µως να τονιστε τι και οι πολτες
επηρεζουν τη λειτουργα των Μσων Μαζικς Ενηµρωσης µε τις επιλογς που κνουν για την
πληροφρηση και την ψυχαγωγα τους. Η ελε,θερη λειτουργα των Μσων Μαζικς Ενηµρωσης
αποτελε στοιχεο της δηµοκρατας.
Κρνεται σκπιµο να προκληθε συζ τηση σχετικ µε τη λεγµενη δηµοσιογραφικ δεοντολογα σε συνδυασµ µε την ελευθερα του τ,που. Εναι απαρατητο να τονιστε η ελευθερα του τ(που ως χαρακτηριστικ της δηµοκρατας, παρλληλα µως πρπει να αναφερθε τι οι δηµοσιογρφοι δεν µπορο,ν να παρουσιζουν τις ειδ σεις µε ποιο τρπο επιθυµο,ν. Αυτ το σκοπ επιτελε το Ραδιοτηλεοπτικ Συµβο,λιο, το οποο ελγχει τις περιπτ-σεις, πως παραβασης της δηµοσιογραφικ ς δεοντολογας.
Στη συνχεια ο εκπαιδευτικς συζητ µε τους µαθητς την προσφορ των ΜΜΕ στην κοινωνα. Τα παιδι αναφρουν ορισµνες εκποµπς που τους ψυχαγωγο,ν, για παρδειγµα παιδικς
εκποµπς, παιχνδια γν-σεων, εκποµπς που τους ενηµερ-νουν για διφορα θµατα (ειδ σεις,
κτακτα δελτα κ..) εµπλουτζουν τις γν-σεις τους σε διφορα ζητ µατα (προγρµµατα εκπαιδευτικ ς τηλερασης).

∆ραστηριότητα
Με τη δραστηριτητα που ολοκληρ-νει το κεφλαιο αυτ και που θα πραγµατοποιηθε ως συζτηση στην τξη, επιδι-κεται να εντοπσουν οι µαθητς τις διαφορς στον τρπο µε τον οποο παρουσιζουν το διο θµα διαφορετικ µσα ενηµρωσης και να προβληµατιστο,ν πνω στη διαµρφωση της κοινς γν/µης. =τσι, µσα απ τη συζ τηση αναπτ,σσουν κριτικ στση απναντι
στα δηµοσιε,µατα και διαπιστ-νουν τι σφαιρικ ενηµρωση σηµανει ενηµρωση απ πολλς
διαφορετικς πηγς και διαστα,ρωση των πληροφορι-ν µε στχο τη διαµρφωση της προσωπικς ποψης του πολτη για το κθε θµα.

Επιπλέον δραστηριότητες
1. Οι µαθητς επιλγουν να θµα της επικαιρτητας και αναζητο,ν στοιχεα για αυτ στο
διαδκτυο. Συζητο,ν τον τρπο µε τον οποο βρ καν τα στοιχεα (π.χ. απευθεας απ ιστοσελδες εφηµερδων και περιοδικ/ν, µσω µηχαν-ν αναζ τησης κτλ.), αλλ και τις διαφορς στον τρπο παρουσασης.
2. Οι µαθητς καλο,νται να παρουσισουν σ,ντοµα τα προγρµµατα της τηλερασης που
επιλγουν να παρακολουθ σουν και να αιτιολογ σουν τις επιλογς τους.

Αξιολόγηση
Για την αξιολγηση της επτευξης των στχων και της ευαισθητοποησης των µαθητ-ν πνω στα
θµατα της ενηµρωσης, ο εκπαιδευτικς χρησιµοποιε τη συζ τηση και τις διερευνητικς ερωτ σεις, προκειµνου να διαπιστ-σει αν οι µαθητς κατκτησαν τις σχετικς ννοιες. Αξιολογε τη
στση των παιδι/ν απναντι στα Μσα Μαζικς Ενηµρωσης και ανιχνε,ει το βαθµ στον οποο
τενουν να αναπτ,ξουν την ικαντητα να διαµορφ-νουν την ποψ τους χωρς χειραγ-γηση.
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