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Η εν�τητα αυτ
 �ωρ��εται σε 2 υπ�εν�τητες, �ι �π��ες παρατ�θενται
στη συν��εια:

Εν�τητα α�: Κρ�τ�ς και π�λ�τευµα
Κε��λαι� 1�: Τ� Κρ�τ�ς
Κε��λαι� 2�: Τ� π�λ�τευµα και �ι µ�ρ��ς τ�υ
Κε��λαι� 3�: Τ� ∆ηµ�κρατικ� Π�λ�τευµα
Κε��λαι� 4�: &ι λειτ�υργ�ες της κρατικ
ς ε(�υσ�ας
Κε��λαι� 5�: Τ� Ελληνικ� Σ,νταγµα

Εν�τητα ��: Κρ�τ�ς και π�λ�της 
Κε��λαι� 1�: ∆ικαι-µατα και υπ��ρε-σεις τ�υ π�λ�τη
Κε��λαι� 2�: Πνευµατικ� δικαι-µατα
Κε��λαι� 3�: Π�λιτικ
 �µυνα και π�λιτικ
 πρ�στασ�α
Κε��λαι� 4�: Η ενηµ�ρωση τ�υ π�λ�τη

Το Άτοµο και η Πολιτεία



Κεφάλαιο 1ο: Το Κράτος
Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
&ι µαθητ�ς µελετ-ντας τ� ��ρτη απ�κτ�,ν µια εικ�να της γεωγρα�ικ�ς �νν�ιας τ�υ κρ�τ�υς, κα-
θ-ς διακρ�ν�υν τ� ελληνικ� κρ�τ�ς απ� τα γειτ�νικ� µε τη 0�
θεια των συν�ρων π�υ απ�τυπ--
ν�νται στ� ��ρτη. Επ�σης αναλ,εται � �ρ�ς «ε �υσ�α» και παρ�υσι���νται �ι µ�ρ��ς της. Στη συ-
ν��εια επισηµα�ν�νται τα �ασικ� στ�ι"ε�α τ�υ κρ�τ�υς και ακ�λ�υθε� σ�ετικ
 συ�
τηση.

&ι µαθητ�ς µπ�ρ�,ν να επισκε�θ�,ν την ιστ�σελ�δα τ�υ Υπ�υργε��υ Εσωτερικ-ν
(www.ypes.gr) και να αντλ
σ�υν υλικ� για τ�ν τρ�π�, µε τ�ν �π��� ε�ναι �ργανωµ�ν� �να κρ�τ�ς
και να τ� συνδυ�σ�υν µε τις γν-σεις π�υ 
δη ���υν απ�κτ
σει για την Τ�πικ� Αυτ�δι��κηση.
Επ�σης, µπ�ρ�,ν να πραγµατ�π�ιηθ�,ν αντ�στ�ι�ες δραστηρι�τητες απ� τ� εκπαιδευτικ� λ�γι-
σµικ� π�υ συν�δε,ει τ� σ��λικ� εγ�ειρ�δι�.

∆ραστηριότητα
Με τη 0�
θεια τ�υ 0ι0λ��υ της Ιστ�ρ�ας της ΣΤ7 τ�(ης �ι µαθητ�ς διαπιστ-ν�υν την επ�κταση των
συν�ρων τ�υ ελληνικ�, κρ�τ�υς απ� τη σ,στασ
 τ�υ �ως σ
µερα.

Επιπλέον ∆ραστηριότητα
Πρ�κειται για µια εµπεδωτικ� – α ι�λ�γικ� δραστηρι�τητα, στην �π��α τα παιδι� συµπληρ--
ν�υν τα κεν� στις πρ�τ�σεις π�υ παρατ�θενται στ� 0ι0λ�� τ�υ µαθητ
 µε 0�ση αυτ� π�υ διδ��θη-
καν στη συγκεκριµ�νη εν�τητα. Απαντ
σεις: Λα�ς, �δα��ς, ε(�υσ�α, κρ�τ�ς, ν�µ�θετικ
ς.

Αξιολόγηση
Με την πραγµατ�π��ηση της δραστηρι�τητας και τη σ�ετικ
 συ�
τηση, � εκπαιδευτικ�ς µπ�ρε� να
ελ�γ(ει τ� 0αθµ� στ�ν �π��� κατακτ
θηκαν �ι στ���ι τ�υ µαθ
µατ�ς.

Κεφάλαιο 2ο: Το πολίτευµα και οι µορφές του
Στόχοι του µαθήµατος

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ��� να καταστ
σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�,ς:
� Να πρ�σεγγ�σ�υν την �νν�ια τ�υ π�λιτε(µατ�ς και να τη συνδ�σ�υν µε τη λειτ�υργ�α

τ�υ κρ�τ�υς.
� Να διακρ�ν�υν τις τρεις 0ασικ�ς µ�ρ��ς π�λιτευµ�των (µ�ναρ��α, �λιγαρ��α, δηµ�κρατ�α).

� Να µελετ
σ�υν τη δ�µ� των π�λιτευµ�των και τ�ν αντ�στ�ι�� τρ�π� διακυ0�ρνησης.

� Να α(ι�π�ι
σ�υν τη διαθεµατικ
 �νν�ια σ(στηµα, αναγνωρ���ντας τ� π�λ�τευµα ως π�-
λιτικ� σ(στηµα π�υ περιλαµ0�νει την �ργ�νωση και τη δ�µ
 εν�ς κρ�τ�υς.

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ��� να καταστ
σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�,ς:
� Να πρ�σεγγ�σ�υν την �νν�ια τ�υ κρ�τ�υς ως γεωγρα�ικ
ς αλλ� και κ�ινωνικ�π�λιτικ
ς

�ντ�τητας
� Να αναγνωρ�σ�υν και να διακρ�ν�υν τα στ�ι�ε�α απ� τα �π��α απ�τελε�ται τ� κρ�τ�ς,

τ� �δα��ς, � λα�ς και η ε �υσ�α.
� Να αναγνωρ�σ�υν σε �να πρ-τ� επ�πεδ� τις µ�ρ��ς 
 λειτ�υργ�ες της κρατικ
ς ε(�υ-

σ�ας, την εκτελεστικ�, τη ν�µ�θετικ� και τη δικαστικ�.

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

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
Κράτος και πολίτευµα 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η Πολιτεία



∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με την αν�γνωση των απ�σπασµ�των π�υ α��ρ�,ν �ασικ� ε�δη π�λιτε(µατ�ς, πραγµατ�π�ιε�-
ται η �γερση τ�υ ενδια��ρ�ντ�ς των µαθητ-ν για θ�µατα �πως τ� κρ�τ�ς και τ� π�λ�τευµα. Με-
λετ-ντας τ� κε�µεν� π�υ ακ�λ�υθε�, �ι µαθητ�ς λαµ0�ν�υν κ�π�ιες πληρ���ρ�ες σ�ετικ� µε την
�νν�ια και τα ε�δη τ�υ π�λιτε(µατ�ς.

Αυτ� π�υ κυρ�ως �ρει��εται να γνωρ���υν ε�ναι �τι η λειτ�υργ�α τ�υ κρ�τ�υς στηρ��εται στ�υς
ν�µ�υς. & τρ�π�ς µε τ�ν �π��� κυ0ερν�ται και δι�ικε�ται �να κρ�τ�ς λ�γεται π�λ�τευµα.Τ� π�λ�τευ-
µα ��ει τα �αρακτηριστικ� εν�ς συστ�µατ�ς, δηλαδ
 την �ργ�νωση και τη δ�µ�. Γι’ αυτ� λ�γεται αλ-
λι-ς και π�λιτικ� σ(στηµα. Εδ- εντ�π���νται τα 0ασικ� �αρακτηριστικ� τ�υ συστ
µατ�ς µ�σα στ�
π�λ�τευµα και γ�νεται η σ,νδεση µε τη διαθεµατικ
 �νν�ια σ,στηµα. Με τη συ�
τηση �ι µαθητ�ς θα
διακρ�ν�υν τη σ"�ση µετα ( κρ�τ�υς και π�λιτε(µατ�ς και θα αναγνωρ�σ�υν �τι η σ��ση αυτ
 ε�ναι
αµ��δρ�µη. ∆εν µπ�ρε� να υπ�ρ�ει κρ�τ�ς �ωρ�ς π�λ�τευµα, �,τε και π�λ�τευµα �ωρ�ς κρ�τ�ς.

&ι µαθητ�ς γνωρ���υν τα τρ�α (3) �ασικ� ε�δη π�λιτε,µατ�ς, τη µ�ναρ"�α, την �λιγαρ"�α και
τη δηµ�κρατ�α και τη διακρ�ν�υν τα 0ασικ� �αρακτηριστικ� τ�υς. Επισηµα�νεται �τι σ
µερα η
πι� συνηθισµ�νη µ�ρ�
 �λιγαρ�ικ�, π�λιτε,µατ�ς ε�ναι η δικτατ�ρ�α. Στην περ�πτωση αυτ
, την
ε(�υσ�α καταλαµ0�νει µε τη 0�α µια �µ�δα ανθρ-πων, συν
θως στρατιωτικ-ν.

Ακ�λ�υθε� συ�
τηση µε τ�υς µαθητ�ς σ�ετικ� µε τις µ�ρ��ς π�λιτε,µατ�ς και σ,γκριση µετα(, τ�υς.

∆ραστηριότητες
1. Στην πρ/τη δραστηρι�τητα θα πρ�πει �ι µαθητ�ς να τ�π�θετ
σ�υν τ� κ�θε ε�δ�ς π�λιτε,-

µατ�ς δ�πλα στη �ρ�ση π�υ ταιρι��ει. Η συµπλ
ρωση γ�νεται ως ε(
ς: 0λιγαρ"�α (αριστ�-
κρατ�α), ∆ηµ�κρατ�α, Μ�ναρ"�α.

2. Στη δε(τερη δραστηρι�τητα �ι µαθητ�ς �ρησιµ�π�ι-ντας τα �ι�λ�α της Ιστ�ρ�ας των τ� ε-
ων τ�υ ∆ηµ�τικ�( για τα π�λιτε,µατα, συγκεντρ-ν�υν περισσ�τερα στ�ι�ε�α για τα �αρα-
κτηριστικ� των π�λιτευµ�των και την ιστ�ρικ
 τ�υς ε(�λι(η. Με τη µελ�τη αυτ
 θα επιση-
µ�ν�υν τις δια��ρ�ς µετα ( των µ�ρ�/ν π�λιτε(µατ�ς, µε �µ�αση στα δικαι/µατα και
τις υπ�"ρε/σεις τ�υ π�λ�τη.

Αξιολόγηση 
Η διασ(νδεση µε την Ιστ�ρ�α παρ��ει τη δυνατ�τητα ανατρ���δ�τησης των γν-σεων και ε(�ι-
κει-νει τ�υς µαθητ�ς µε την ανα�
τηση επιπλ��ν υλικ�,. Με διερευνητικ�ς ερωτ
σεις και δι�λ�γ�
� εκπαιδευτικ�ς α(ι�λ�γε� αν επιτε,�θηκε η καταν�ηση 0ασικ-ν ενν�ι-ν, �πως αυτ
 τ�υ π�λιτε,-
µατ�ς, και αν �γινε αντιληπτ
 η δια��ρ� µετα(, των 0ασικ-ν µ�ρ�-ν π�λιτευµ�των (της µ�ναρ-
��ας, της �λιγαρ��ας και της δηµ�κρατ�ας).

Κεφάλαιο 3ο: Το ∆ηµοκρατικό Πολίτευµα
Στόχοι του µαθήµατος

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ��� να καταστ
σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�,ς:
� Να γνωρ�σ�υν τ� ∆ηµ�κρατικ� Π�λ�τευµα και τα πλε�νεκτ
µατ� τ�υ σε σ��ση µε τα

�λλα π�λιτε,µατα.
� Να γνωρ�σ�υν τις δ,� 0ασικ�ς µ�ρ��ς της δηµ�κρατ�ας, �µεση και �µµεση, και να εντ�-

π�σ�υν τις δια��ρ�ς µετα(, τ�υς.
� Να εστι�σ�υν στα �αρακτηριστικ� της Πρ�εδρευ�µενης Κ�ιν���υλευτικ�ς ∆ηµ�κρα-

τ�ας, τ�υ π�λιτε,µατ�ς της �-ρας µας.
� Να �ρθ�υν σε επα�
 µε τ�υς 0ασικ�,ς δηµ�κρατικ�(ς θεσµ�(ς της �-ρας µας, τα π�λι-

τικ� πρ�σωπα και τις π�λιτικ�ς διαδικασ�ες.
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∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με τ� σκ�τσ� και τ� εισαγωγικ� κε�µεν� π�υ ακ�λ�υθε�, δ�νεται η α��ρµ
 να συ�ητ
σ�υν �ι µα-
θητ�ς για τα �αρακτηριστικ� της �µεσης δηµ�κρατ�ας στην αρ�α�α Αθ
να, σε αντιδιαστ�λ
 µε τη
σ,γ�ρ�νη �µµεση δηµ�κρατ�α.

Σ’ αυτ� τ� σηµε��, κατ� την κρ�ση τ�υ εκπαιδευτικ�(, µπ�ρε� να δ�θε� στα παιδι� για συ�
τη-
ση τ� ακ�λ�υθ� απ�σπασµα:

=τσι �ι µαθητ�ς θυµ�,νται �τι τ�ν 5� αι. π.>. στην Αθ
να, γενν
θηκε η δηµ�κρατ�α και συνειδη-
τ�π�ι�,ν �τι τ�τε η δηµ�κρατ�α 
ταν �µεση, γιατ� �ι �δι�ι �ι π�λ�τες στην «εκκλησ�α τ�υ δ�µ�υ»
ψ
�ι�αν τ�υς ν�µ�υς και �παιρναν απ���σεις για τις κρατικ�ς υπ�θ�σεις (κ
ρυ(η π�λ�µ�υ, σ,-
ναψη ειρ
νης κ.�.), εν- στη συν��εια µε την ε(�λι(η των κ�ινωνι-ν και την α,(ηση τ�υ πληθυ-
σµ�,, η δηµ�κρατ�α µετατρ�πηκε σε �µµεση.

Στη συν��εια δ�ν�νται περισσ�τερες πληρ���ρ�ες για την �νν�ια της δηµ�κρατ�ας και τη λει-
τ�υργ�α τ�υ δηµ�κρατικ�( π�λιτε(µατ�ς στη σ(γ"ρ�νη Ελλ�δα. Επισηµα�ν�νται �ι 0ασικ�ς αρ-
��ς της δηµ�κρατ�ας, η ισ�τητα των π�λιτ/ν απ�ναντι στ� ν�µ�, η αρ"� της πλει�ψη��ας, η κα-
τ�"(ρωση θεµελιωδ/ν ανθρωπ�νων δικαιωµ�των, �πως για παρ�δειγµα, η ελευθερ�α, η ισ�τητα,
η ελευθερ�α τ�υ τ,π�υ κ.�. Στη συν��εια εντ�π���νται τα �αρακτηριστικ� τ�υ π�λιτε,µατ�ς της
Ελλ�δας, π�υ ε�ναι η Πρ�εδρευ�µενη Κ�ιν���υλευτικ� ∆ηµ�κρατ�α. Στ� σηµε�� αυτ� γ�νεται
ανα��ρ� και στην εκλ�γ
 τ�υ Πρ��δρ�υ της ∆ηµ�κρατ�ας απ� τη Β�υλ
 και επισηµα�νεται η δια-
��ρ� της Πρ�εδρευ�µενης απ� την Πρ�εδρικ� ∆ηµ�κρατ�α, στην �π��α � Πρ�εδρ�ς εκλ�γεται
απευθε�ας απ� τ� λα�. Παρ�λληλα επισηµα�ν�νται δια��ρ�ς και απ� �λλες µ�ρ��ς δηµ�κρατ�ας,
�πως η Βασιλευ�µ�νη.

Με τ� θ�µα π�υ δ�νεται πρ�ς συ�
τηση �ι µαθητ�ς ���υν µετ� τη δυνατ�τητα, να πρ�0ληµατι-
στ�,ν για τ� ρ�λ� τ�υ Πρωθυπ�υργ�( και τ�υ Πρ��δρ�υ της ∆ηµ�κρατ�ας στ� π�λ�τευµ� µας.
∆ιαπιστ-ν�υν �τι τ� π�λιτικ� σ,στηµα στην Ελλ�δα ε�ναι Πρωθυπ�υργ�κεντρικ�, καθ-ς � Πρ�-
εδρ�ς της ∆ηµ�κρατ�ας µπ�ρε� να παρ�µ0ει σε θ�µατα εθνικ
ς σηµασ�ας, �µως η τελικ
 απ��αση
αν
κει στ�ν Πρωθυπ�υργ� και την Κυ0�ρνηση.

Με τ� σ�εδι�γραµµα π�υ ακ�λ�υθε�, δ�νεται σ�ηµατικ� η δ�µ� τ�υ π�λιτε(µατ�ς σε µια απλ

µ�ρ�
, για να ε�ναι καταν�ητ
 απ� τ�υς µαθητ�ς. Με τη συ�
τηση π�υ �λ�κληρ-νει τη διδακτικ

εν�τητα, �ι µαθητ�ς διαπιστ-ν�υν τις σ��σεις αλληλεπ�δρασης ατ�µ�υ – συν�λ�υ σε µια δηµ�-
κρατ�α διευρ,ν�ντας �τσι και τις αντ�στ�ι�ες διαθεµατικ�ς �νν�ιες. Μ�σα απ� τ� δι�λ�γ� και µε
την κατ�λληλη διακριτικ
 υπ�στηρικτικ
 παρ�µ0αση τ�υ εκπαιδευτικ�,, ανα�ητ�,ν τ�υς λ�γ�υς
για τ�υς �π���υς υπερ��ει η δηµ�κρατ�α, ���ντας π�ντα κατ� ν�υ τ� γεγ�ν�ς �τι στ� δηµ�κρατι-
κ� π�λ�τευµα η ε(�υσ�α στηρ��εται στη λαϊκ� ��(ληση.

∆ραστηριότητες
&ι δραστηρι�τητες π�υ �λ�κληρ-ν�υν τ� κε��λαι� ���υν στ��� να 0�ηθ
σ�υν τ�υς µαθητ�ς να
εµπεδ-σ�υν τις γν-σεις π�υ απ�κτησαν µε σ,ντ�µ� και ευ��ριστ� τρ�π�.

1. Α(ι�λ�γικ
 δραστηρι�τητα π�υ συντελε� στην καταν�ηση των 0ασικ-ν ενν�ι-ν της διδα-
κτικ
ς εν�τητας. &ι σωστ�ς απαντ
σεις ε�ναι; 1. Λ, 2. Σ, 3. Σ, 4. Σ, 5. Λ 

«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»)
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2. ∆ραστηρι�τητα π�υ εισ�γει τ�υς µαθητ�ς στη διαδικασ�α της �ρευνας σ�ετικ� µε θ�µατα
π�υ α��ρ�,ν τ� δηµ�κρατικ� π�λ�τευµα, καθ-ς τ�υς πρ�τρ�πει να ανα�ητ
σ�υν πληρ�-
��ρ�ες απ� την ιστ�σελ�δα της Β�υλ
ς των Ελλ
νων.

3. &ι µαθητ�ς πρ�ετ�ιµ���υν επ�σκεψη στη Β�υλ
 των Ελλ
νων. >ωρ���νται σε �µ�δες και
καταγρ���υν τις ερωτ
σεις π�υ θα 
θελαν να υπ�0�λ�υν στ�υς 0�υλευτ�ς. Η συγκεκριµ�-
νη δραστηρι�τητα συντελε� στην �ργ�νωση της σκ�ψης των µαθητ-ν τ�υς και στην εκµ�-
θηση και �ικει�π��ηση κ�ινωνικ-ν ρ�λων.

Επιπλέον δραστηριότητα
&ι µαθητ�ς µπ�ρ�,ν να ανα�ητ
σ�υν επιπλ��ν υλικ� για τ�ν τρ�π� λειτ�υργ�ας της εκκλησ�ας
τ�υ δ
µ�υ στην αρ�α�α Αθ
να.

Αξιολόγηση
& εκπαιδευτικ�ς µε διερευνητικ�ς ερωτ
σεις διαπιστ-νει τ� 0αθµ� καταν�ησης της �νν�ιας της
δηµ�κρατ�ας. Με 0�ση τ� κε�µεν� και παραπ�µπ
 στην Ιστ�ρ�α εκτιµ� π�σ� �ι µαθητ�ς καταν�η-
σαν τ�υς 0ασικ�,ς δηµ�κρατικ�,ς θεσµ�,ς της �-ρας, την �µεση και την �µµεση δηµ�κρατ�α.

Κεφάλαιο 4ο: Οι λειτουργίες της κρατικής εξουσίας
(Τ� κε��λαι� αυτ� θα διδα�θε� σε δ�� διδακτικ�ς �ρες)

Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με α��ρµ
 την εικ�να π�υ υπ�ρ�ει στην αρ�
 τ�υ κε�αλα��υ, τ� δι�λ�γ� των ηρ-ων και τ� κε�-
µεν� π�υ ακ�λ�υθε�, �ι µαθητ�ς αντιλαµ0�ν�νται �τι σε µια δηµ�κρατικ
 κ�ινων�α, τα δικαι-µα-
τα και �ι υπ��ρε-σεις των π�λιτ-ν (µελ-ν της κ�ινων�ας) πρ�στατε,�νται απ� τις τρεις 0ασικ�ς
λειτ�υργ�ες της κρατικ�ς ε �υσ�ας, τη ν�µ�θετικ�, την εκτελεστικ� και τη δικαστικ�.

Επεκτε�ν�ντας τη συ�
τηση, ανα�ερ�µαστε και στις σ��σεις αλληλεπ�δρασης µετα(, των
τρι-ν ε(�υσι-ν. Μ�σα απ� τα κε�µενα και τ�υς διαλ�γ�υς των ηρ-ων τα παιδι� λαµ0�ν�υν τις
απαρα�τητες πληρ���ρ�ες για τις τρεις λειτ�υργ�ες της κρατικ
ς ε(�υσ�ας και τ�υς ��ρε�ς τ�υς.

Με τη δραστηρι�τητα της αντιστ���ισης επιδι-κ�υµε να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ�ς τ� ρ�λ� των
υπ�υργε�ων και τις αρµ�δι�τητ�ς τ�υς σε �να δηµ�κρατικ� π�λ�τευµα. Για να διευκ�λυνθε� � εκ-
παιδευτικ�ς, παραθ�τ�υµε τα Υπ�υργε�α π�υ υπ�ρ��υν στ� σηµεριν� ελληνικ� κρ�τ�ς µε τις ηλε-
κτρ�νικ�ς τ�υς διευθ,νσεις:

Μ�σα απ� τη διδασκαλ�α της συγκεκριµ�νης εν�τητας �ι µαθητ�ς θα µπ�ρ�σ�υν:
� Να µ�θ�υν π�ι�ι ε�ναι �ι ��ρε�ς της κρατικ�ς ε �υσ�ας και τ� ρ�λ� τ�υ κ�θε ��ρ�α.

� Να γνωρ�σ�υν τις τρεις λειτ�υργ�ες της κρατικ
ς ε(�υσ�ας: τη ν�µ�θετικ�, την εκτελεστι-
κ� και τη δικαστικ�.

� Να γνωρ�σ�υν τ� ρ�λ� της κ�θε ε(�υσ�ας µε σκ�π� τη διασ��λιση τ�υ π�λιτε,µατ�ς.

� Να µ�θ�υν τ�ν τρ�π� �σκησης των τρι/ν µ�ρ�/ν ε �υσ�ας στην ελληνικ
 δηµ�κρατ�α.

� Να αναπτ,(�υν τ� δ�π�λ� διαθεµατικ-ν ενν�ι-ν �τ�µ� – σ(ν�λ�.

� Να αναπτ,(�υν τη διαθεµατικ
 �νν�ια της αλληλεπ�δρασης µετα(, των ε(�υσι-ν.
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ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ πÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.ypan.gr/
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fiÏËÛË˜ & ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ πÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.ypakp.gr/
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ πÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.ministryofjustice.gr/
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈÎ‹˜ ÕÌ˘Ó·˜ πÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.mod.gr/
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈÎ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ & £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ πÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.ypepth.gr/
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈÎ‹˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ & ¡ËÛÈˆÙÈÎ‹˜ ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ πÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.yen.gr/ 
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ πÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.mfa.gr/ 
ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ÈÎÚ·ÙÂ›·˜ & ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ E-mail: state@government.gr 
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ πÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://www.ypes.gr/ 
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 �ιωµατικ� �σκηση π�υ ακ�λ�υθε�, δ�νει τη δυνατ�τητα στ�υς µαθητ�ς να καταν�
σ�υν τ�ν
τρ�π� π�υ λαµ0�ν�νται �ι απ���σεις απ� κρατικ�,ς ��ρε�ς.

Σε �,τι α��ρ� τη δικαστικ� λειτ�υργ�α τ�υ κρ�τ�υς, θα πρ�πει να γ�νει σα��ς �τι τα δικαστ�-
ρια, αν�λ�γα µε τ� ε�δ�ς των αδικηµ�των π�υ ε(ετ���υν, διακρ�ν�νται στα Π�λιτικ� 
 Αστικ�
και στα Π�ινικ� δικαστ
ρια.

Τα Π�λιτικ� 
 Αστικ� δικαστ
ρια δικ���υν τις π�λιτικ�ς 
 αστικ�ς υπ�θ�σεις των π�λιτ-ν,
�πως για παρ�δειγµα µικρ�δια��ρ�ς των π�λιτ-ν, πρ�κληση �ηµ�ας σε (�νη περι�υσ�α, τρ��α�ες
παρα0�σεις κ.�. Τα Π�ινικ� δικαστ
ρια δικ���υν τις δια��ρ�ς των π�λιτ-ν π�υ υπ�γ�νται σε
π�ινικ�,ς ν�µ�υς, �πως ��ν�ς, ε(,0ριση, κλ�π
 κ.�.

∆ραστηριότητες
Με τις συγκεκριµ�νες δραστηρι�τητες �ι µαθητ�ς γνωρ���υν �ιωµατικ� την απ�δ�ση δικα��υ σε
γεγ�ν�τα π�υ λαµ0�ν�υν �-ρα στ� σ��λε��. Απ�δ�δ�υν δικαι�σ,νη και λ,ν�υν δηµ�κρατικ� τα
καθηµεριν� τ�υς πρ�0λ
µατα, διαισθαν�µεν�ι τις δικ�ς τ�υς ευθ,νες ως µ�λη της σ��λικ
ς κ�ιν�-
τητας.

1. Στην πρ/τη δραστηρι�τητα �ι µαθητ�ς καλ�,νται να συ�ητ
σ�υν την απ�δ�ση δικαι�σ,-
νης µ�σα στη µικρ
 κ�ινων�α τ�υ σ��λε��υ, για να µπ�ρ�σ�υν στη συν��εια να επεκτε�ν�υν
τη συ�
τηση και στη δικαι�σ,νη µ�σα στ� Κρ�τ�ς.

2. Στη δε(τερη δραστηρι�τητα για τ� κε��λαι� αυτ� τα παιδι� καλ�,νται να συ�ητ
σ�υν τα
πρ�0λ
µατα τ�υ σ��λε��υ και να καταθ�σ�υν πρ�τ�σεις για τη λ,ση τ�υς. =τσι �ιωµατικ�
ασκ�,νται στην αντιµετ-πιση κ�ιν-ν πρ�0ληµ�των, στην υπ�0�λ
 πρ�τ�σεων για τη λ,ση
τ�υς και τη 0ελτ�ωση της κατ�στασης.

Επιπλέον δραστηριότητα
Παρατ�θενται �ρθρα τ�υ Συντ�γµατ�ς π�υ καταδεικν,�υν �τι η δικαστικ� ε �υσ�α ε�ναι ανε �ρ-
τητη απ� τις �λλες και ασκε�ται απ� τα δικαστ�ρια.
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Αξιολόγηση
& εκπαιδευτικ�ς µε διερευνητικ�ς ερωτ
σεις και συ�
τηση διαπιστ-νει τ� 0αθµ� στ�ν �π��� �ι
µαθητ�ς καταν�ησαν την α �α των λειτ�υργι/ν της κρατικ�ς ε �υσ�ας. Με τις 0ιωµατικ�ς και συ-
νεργατικ�ς δραστηρι�τητες επιτυγ��νεται η δηµι�υργικ
 συµµετ��
 των παιδι-ν σε θ�µατα π�υ
α��ρ�,ν �λ�υς τ�υς π�λ�τες εν�ς κρ�τ�υς.

Κεφάλαιο 5ο: Το Ελληνικό Σύνταγµα
Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με α��ρµ
 τις εικ�νες και την ερ-τηση της Ειρ
νης για τ�ν αν-τερ� ν�µ� τ�υ κρ�τ�υς, τ� Σ(-
νταγµα και µε τη 0�
θεια της Ιστ�ρ�ας σε συνδυασµ� µε τις εικ�νες στ� 0ι0λ�� τ�υ µαθητ
 συ�η-
τ�µε για τ� Σ,νταγµα. Συγ�ρ�νως παραθ�τ�υµε και τ� απ�σπασµα απ� τ� Μακρυγι�ννη πρ�κει-
µ�ν�υ να τ�νιστε� η αν�γκη δηµι�υργ�ας τ�υ Συντ�γµατ�ς για:
� Καλ,τερη δια�ε�ριση των �ικ�ν�µικ-ν
� Π�λιτικ
 �ργ�νωση τ�υ κρ�τ�υς (δηµ�κρατικ
 κυ0�ρνηση)

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ��� να καταστ
σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�,ς:
� Να γνωρ�σ�υν �τι � αν/τερ�ς ν�µ�ς τ�υ κρ�τ�υς ε�ναι τ� Σ(νταγµα.

� Να καταν�
σ�υν �τι τ� Σ,νταγµα εκτ�ς απ� τ� π�λ�τευµα κατ��υρ-νει και τα δικαι/-
µατα των π�λιτ/ν.

� Να ασκηθ�,ν, -στε να ε�ναι ικαν�� να δια�ωρ���υν τα ατ�µικ� και κ�ινωνικ� δικαι/-
µατα απ� τα π�λιτικ�.

� Να συνειδητ�π�ι
σ�υν �τι � σε�ασµ�ς των δικαιωµ�των των �λλων ε�ναι υπ��ρ�ωση
τ�υ κ�θε π�λ�τη και �τι η συνταγµατικ
 κατ��,ρωση κ�π�ιων δικαιωµ�των δεν αρκε�
αν �ι π�λ�τες δεν δε��ν�υν �µπρακτα τ� σε0ασµ� τ�υς στην πρ�σωπικ�τητα και τα δικαι-
-µατα των συνανθρ-πων τ�υς.

� Να α(ι�π�ι
σ�υν τις διαθεµατικ�ς �νν�ιες �τ�µ� – σ(ν�λ� και σ(στηµα.

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.

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 περί-
πτωση 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, σύµ-
φωνα µε τους ορισµούς του νόµου.
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� Τιµωρ�α στ�υς ε�θρ�,ς της δηµ�κρατ�ας και σε αυτ�,ς π�υ εκµεταλλε,�νταν την ανατα-
ρα�
 π�υ επικρατ�,σε 

� Καλ,τερη πρ��σπιση των συµ�ερ�ντων της �-ρας
Μετ� την ιστ�ρικ� αναδρ�µ� και την ανα��ρ� στ�υς αγ-νες τ�υ λα�, για την απ�κτηση τ�υ

Συντ�γµατ�ς, ακ�λ�υθε� συ�
τηση για τα περιε��µενα τ�υ ελληνικ�, Συντ�γµατ�ς.
Τ� ελληνικ� Σ,νταγµα απ�τελε�ται απ� 120 �ρθρα διανεµηµ�να σε τ�σσερα µ�ρη.
0ι διατ� εις τ�υ Α� Μ�ρ�υς καθ�ρ�>�υν τ� π�λ�τευµα της Ελλ�δας και θεµελι/ν�υν τη λαϊ-

κ� κυριαρ"�α.

Στ� Β� Μ�ρ�ς γ�νεται ανα��ρ� στα δικαι/µατα των π�λιτ-ν τ�υ κρ�τ�υς. Για να 0�ηθ
σ�υµε
τ�υς µαθητ�ς να καταν�
σ�υν τα δικαι-µατα, απ�σα�ην���υµε την �νν�ια των ατ�µικ/ν και κ�ι-
νωνικ/ν δικαιωµ�των και τα δια�ωρ���υµε απ� τα π�λιτικ�, π�υ α��ρ�,ν τ�υς π�λ�τες εν�ς
κρ�τ�υς. ∆ηλαδ
, αυτ�,ς π�υ ���υν την υπηκ��τητα ε�τε απ� τη γ�ννησ
 τ�υς ε�τε ���υν π�λιτ�-
γρα�ηθε� στ� ελληνικ� κρ�τ�ς αργ�τερα. Τα δικαι/µατα αυτ� κατ�"υρ/ν�νται απ� τ� Σ,νταγ-
µα, �πως απ�δεικν,εται και απ� τα �ρθρα π�υ υπ�ρ��υν στ� CD-ROM (λ�γισµικ�) της τ� ης.

Τα ατ�µικ� δικαι/µατα θεσπ�στηκαν την περ��δ� της εµ��νισης της αστικ�ς τ� ης κατ� τη
Γαλλικ� επαν�σταση µε σκ�π� τ�ν περι�ρισµ� των αυθαιρεσι-ν της µ�ναρ�ικ
ς ε(�υσ�ας. Μια
δηµ�κρατικ
 κ�ινων�α ��ε�λει να σ�0εται και να πρ�στατε,ει τα 0ασικ� ατ�µικ� δικαι/µατα.
&�ε�λει µε �λλα λ�για να διασ�αλ�σει:
� Τ� δικα�ωµα στην πρ�στασ�α της �ω
ς και της ασ��λειας τ�υ κ�θε ατ�µ�υ.
� Τ� δικα�ωµα στην ελευθερ�α, π�υ περιλαµ0�νει:

α) ελε,θερη συµµετ��
 στην κ�ινωνικ
 και �ικ�ν�µικ
 �ω


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 µό-

νο 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 ειδι-
κούς 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.

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.
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�) ελε,θερη επιλ�γ
 επαγγ�λµατ�ς 
γ) ελευθερ�α γν-µης, �κ�ρασης, ενηµ�ρωσης
δ) ελευθερ�α θρησκευτικ
ς συνε�δησης

� Τ� δικα�ωµα στην ισ�τητα, π�υ σηµα�νει πρ�στασ�α απ� κ�θε ε�δ�υς δι�κριση.
� Τ� δικα�ωµα στην ιδιωτικ
 �ω
.
� Τ� δικα�ωµα στην πρ�σωπικ
 ασ��λεια και τη ν�µικ
 πρ�στασ�α.
� Τ� δικα�ωµα στην ιδι�κτησ�α.
� Τ� δικα�ωµα στην ανεµπ�διστη αν�πτυ(η της πρ�σωπικ�τητ�ς τ�υ.
� Τ� δικα�ωµα στ� σε0ασµ� της α(ι�πρ�πει�ς τ�υ.

Στ� Γ� Μ�ρ�ς καθ�ρ�>εται η �ργ�νωση και �ι λειτ�υργ�ες της Π�λιτε�ας

Τ�λ�ς, τ� ∆� Μ�ρ�ς εκτ�ς των �λλων, περιλαµ0�νει και υπ��ρε-σεις των Ελλ
νων π�λιτ-ν.

Για περισσ�τερα στ�ι�ε�α, � εκπαιδευτικ�ς µπ�ρε� να ανατρ�(ει στην ιστ�σελ�δα της Β�υλ
ς:
http://www.parliament.gr/politeuma/default.asp , �π�υ µπ�ρε� να 0ρει και τ� πλ�ρες κε�µεν� τ�υ
Συντ�γµατ�ς.

Επ�σης, κρ�νεται σκ�πιµ� να συνειδητ�π�ι
σ�υν �ι µαθητ�ς �τι τ� Σ,νταγµα δεν εκ�ρ��ει µ�-
ν� τη θ�ληση τ�υ λα�(, αλλ� την κατ�"υρ/νει, καθ-ς:
� ∆εν µπ�ρε� κανε�ς να τ� παρα0ι�σει, �,τε και � Πρ�εδρ�ς της ∆ηµ�κρατ�ας.
� &ι πρ�(εις της Κυ0�ρνησης δεν πρ�πει να παρα0α�ν�υν τ� Σ,νταγµα και τ�υς ν�µ�υς

(Κρ�τ�ς ∆ικα��υ).

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 προ-
συπογράφεται 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 αντιστέκο-
νται µε κάθε µέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει µε τη βία.»

Αθήνα, 18 Aπριλίου 2001

O ΠΡOΕ∆ΡOΣ ΤΗΣ ΒOΥΛΗΣ

ΑΠOΣΤOΛOΣ XΡ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

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.
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� &ι ν�µ�ι π�υ ψη����νται απ� τη Β�υλ
 πρ�πει να ε�ναι σ,µ�ων�ι µε τ� Σ,νταγµα, δια��-
ρετικ� θεωρ�,νται αντισυνταγµατικ��.

∆ραστηριότητα
Με αυτ
 τη δραστηρι�τητα �ι µαθητ�ς ���υν τη δυνατ�τητα να σ��λι�σ�υν τ� περιε��µεν� �ασι-
κ/ν �ρθρων τ�υ Συντ�γµατ�ς. Θα 
ταν σκ�πιµη µια εκτεν�στερη ανα��ρ� στην τελευτα�α παρ�-
γρα�� και �µ�αση στ� γεγ�ν�ς �τι �ι π�λ�τες ���υν δικα�ωµα, αλλ� και υπ��ρ�ωση να υπερασπ�-
��νται σε κ�θε περ�πτωση τ� ∆ηµ�κρατικ� Π�λ�τευµα µε την �λ�κλ
ρωση της διδασκαλ�ας της
εν�τητας.

Επιπλέον δραστηριότητες
1. Στ� πλα�σι� της διαθεµατικ�τητας δια0���υµε πρ�σεκτικ� τα παρακ�τω �ρθρα τ�υ Συ-

ντ�γµατ�ς και πρ�σπαθ�,µε να 0ρ�,µε π�ι� δικα�ωµα κατ��υρ-νει τ� καθ�να:

2. &ι µαθητ�ς µπ�ρ�,ν να ανα�ητ
σ�υν στ� CD-ROM (λ�γισµικ�) τ�υ �ι�λ��υ τ�υς �ρθρα
τ�υ Συντ�γµατ�ς, π�υ πρ�στατε,�υν τα κ�ινωνικ� δικαι-µατα των π�λιτ-ν. Η δραστη-
ρι�τητα αυτ
 µπ�ρε� να πραγµατ�π�ιηθε� ως σ"�δι� εργασ�ας.

Αξιολόγηση
Με τ� δι�λ�γ�, τις διερευνητικ�ς ερωτ
σεις και τις δραστηρι�τητες � εκπαιδευτικ�ς ερευν� κατ�
π�σ� �ι µαθητ�ς ���υν καταν�
σει τη σπ�υδαι�τητα τ�υ Συντ�γµατ�ς για τη διακυ0�ρνηση της
�-ρας. Επ�σης κατ� π�σ� γν-ρισαν τα περιε��µενα τ�υ ελληνικ�, Συντ�γµατ�ς, τα ατ�µικ�, π�-
λιτικ� και κ�ινωνικ� δικαι/µατα των π�λιτ/ν. Τ�λ�ς, διαπιστ-νει αν µαθητ�ς αν�πτυ(αν στ�-
σεις και συµπερι��ρ�ς, π�υ απ�δεικν,�υν τ� ενδια��ρ�ν για τ� συν�νθρωπ� και αν συνειδητ�-
π��ησαν �τι ε�ναι απαρα�τητη η συµ0�λ
 �λων των µελ-ν µιας κ�ινων�ας για τη 0ελτ�ωση των
συνθηκ-ν �ω
ς. Αυτ
 ε(�λλ�υ ε�ναι και η �νν�ια τ�υ ενεργ�( και συνειδητ�π�ιηµ�ν�υ π�λ�τη.

'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
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Κεφάλαιο 1ο: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του πολίτη

Πριν ασ��ληθ�,µε µε τα δικαι-µατα και τις υπ��ρε-σεις τ�υ π�λ�τη κρ�νεται σκ�πιµ� να επιση-
µ�ν�υµε τ� ρ�λ� τ�υ π�λ�τη στη δηµι�υργ�α  της κ�ινων�ας και να τ�ν�σ�υµε τα δικαι-µατα και
τις υπ��ρε-σεις π�υ πρ�κ,πτ�υν απ� αυτ
 τη σ��ση. Τ� σκ�τσ� π�υ υπ�ρ�ει στ� 0ι0λ�� τ�υ µαθη-
τ
, �ι δι�λ�γ�ι των παιδι-ν και τα θ�µατα πρ�ς συ�
τηση απ�τελ�,ν την α��ρµ
 για να συνειδη-
τ�π�ι
σ�υν �ι µαθητ�ς την πραγµατικ�τητα και να αναλ,σ�υν τ� σκ�π� και τη �ρησιµ�τητα τ�υ
κρ�τ�υς. &ι µαθητ�ς  πρ�0ληµατ���νται ��ι µ�ν� για τ� µ�λλ�ν τ�υς, αλλ� και για τις αλλαγ�ς π�υ
υπ�ρ��υν στην κ�ινων�α π�υ ��υν (διαπ�λιτισµικ�τητα).

Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Η ερ-τηση της Ειρ
νης ε�ναι η α��ρµ
 να (εκιν
σει η συ�
τηση για τα δικαι-µατα και τις υπ�-
�ρε-σεις τ�υ κ�θε π�λ�τη π�υ �ει και εργ��εται σε �να κρ�τ�ς. Με 0�ση τ� κε�µεν� π�υ ακ�λ�υ-
θε�, γ�νεται η δι�κριση των ατ�µικ/ν, κ�ινωνικ/ν, π�λιτικ/ν και πνευµατικ/ν δικαιωµ�των.

Τα π�λιτικ� δικαι/µατα ε(ασ�αλ���υν την ενεργ� συµµετ�"� των π�λιτ-ν στ� σ�ηµατισµ�
της π�λιτικ
ς 0�,λησης και στην �σκηση της κρατικ
ς ε(�υσ�ας, γι’ αυτ� και ε�ναι δικαι/µατα
συµµετ�"�ς. Αυτ� ε�ναι:
� Τ� δικα�ωµα τ�υ εκλ�γειν και εκλ�γεσθαι (�ρθρ� 51, παρ. 3 και 5 Συντ. και �ρθρ� 55 Συντ.).
� Η �δρυση π�λιτικ�, κ�µµατ�ς, η συµµετ��
 σε π�λιτικ� κ�µµατα καθ-ς και η �κ�ραση

π�λιτικ-ν απ�ψεων (�ρθρ� 29 Συντ.).
� Τ� δικα�ωµα δι�ρισµ�, σε δηµ�σια υπηρεσ�α (�ρθρ� 4 παρ. 4 Συντ.).
� Τ� δικα�ωµα τ�υ π�λ�τη να παραστε� ως �ν�ρκ�ς στα δικαστ
ρια, συµ0�λλ�ντας �τσι στην

απ�ν�µ
 της δικαι�σ,νης (�ρθρ� 97 Συντ.).
� Τ� δικα�ωµα συµµετ��
ς σε απεργ�α και σε συν�θρ�ιση.
� Τ� δικα�ωµα τ�υ συνεταιρ��εσθαι.
Τα κ�ινωνικ� δικαι/µατα απ�τελ�,ν α(ι-σεις των π�λιτ-ν για παρ���ς, �ι �π��ες θα ενισ�,-

σ�υν και θα διασ�αλ�σ�υν �ρισµ�να καθ�ριστικ
ς σηµασ�ας αγαθ� για τη �ω
 των π�λιτ-ν. Στ�
Σ,νταγµ� µας ανα��ρ�νται:
� Στ� δικα�ωµα στην Παιδε�α (�ρθρ� 16 παρ. 4 Συντ.).
� Στ� δικα�ωµα στην πρ�στασ�α της �ικ�γ�νειας, της µητρ�τητας, της παιδικ
ς ηλικ�ας, τ�υ

γ
ρατ�ς, της νε�τητας και της κατ�ικ�ας (�ρθρ� 21 Συντ.).
Τα κ�ινωνικ� δικαι/µατα ���υν θετικ� περιε��µεν� και µε αυτ
 την �νν�ια τ� κρ�τ�ς �ρ��ε-

ται απ� τ� Σ,νταγµα ως η αρωγ�ς δ,ναµη π�υ µε τα κατ�λληλα ν�µ�θετικ� µ�τρα πρ�στατε,ει
αγαθ�, �πως η �ικ�γ�νεια κτλ. Η κατ��,ρωση των δικαιωµ�των αυτ-ν συνδ�εται µε τη δηµι�υρ-
γ�α τ�υ κ�ινωνικ�( κρ�τ�υς.

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ��� να καταστ
σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�,ς:
� Να διακρ�ν�υν τις τρεις κατηγ�ρ�ες των ανθρ-πινων δικαιωµ�των (ατ�µικ�, κ�ινωνικ�,

πνευµατικ� και π�λιτικ�).
� Να διαπιστ-σ�υν �τι µε αυτ� τα δικαι/µατα �ι π�λ�τες µιας δηµ�κρατικ
ς κ�ινων�ας

���υν τη δυνατ�τητα να επηρε���υν τις ε(ελ�(εις.
� Να διακρ�ν�υν τα π�λιτικ� απ� τα ατ�µικ� και κ�ινωνικ� δικαι-µατα.
� Να πρ�0ληµατιστ�,ν π�νω στ� �αιν�µεν� τ�υ ρατσισµ�( και της  εν�����ας και να

αναπτ,(�υν κριτικ� στ�ση απ�ναντι στ� δια��ρετικ�, αλλ� µε ��ση π�ντα την απ�δ�-
"�, π�υ θα τ�υς απ�τρ�ψει στ� µ�λλ�ν απ� συµπερι��ρ�ς ρατσισµ�, και (εν���0�ας.
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Τα κ�ινωνικ� δικαι/µατα ε�ναι αυτ� π�υ τελικ� εκ�ρ���υν τη δι�θεση των µελ-ν µιας κ�ι-
νων�ας να συµπαρασταθε� σε κ�π�ια µ�λη της π�υ αντιµετωπ���υν δυσκ�λ�ες για λ�γ�υς υγε�ας,
�ικ�ν�µικ�,ς και �λλ�υς. Με τα κ�ινωνικ� δικαι-µατα αναγνωρ��εται τ� γεγ�ν�ς �τι �λ�ι �ι �ν-
θρωπ�ι πρ�πει να ���υν τη δυνατ�τητα για µια α(ι�πρεπ
 �ω
.

Σ’ αυτ� τ� σηµε�� � εκπαιδευτικ�ς �ρει��εται να επισηµ�νει τη σηµασ�α των π�λιτικ/ν δικαι-
ωµ�των, π�υ επιτρ�π�υν στ�υς π�λ�τες µιας �-ρας να συµµετ���υν ελε,θερα στη διακυ0�ρνηση
ε�τε ως εκλ�γε�ς ε�τε ως ψη����ρ�ι. Κρ�νεται, επ�σης, σκ�πιµ� να τ�νιστε� �τι π�λ�τες µιας �-ρας
ε�ναι και τα µ�λη των µει�ν�τ
των, των �µ�δων δηλαδ
 εκε�νων π�υ δια��ρ�υν ως πρ�ς την κα-
ταγωγ
, τη γλ-σσα 
 τη θρησκε�α απ� τ� ευρ,τερ� σ,ν�λ� των συµπ�λιτ-ν τ�υς. Η παρα0�αση
των ατ�µικ-ν και κ�ινωνικ-ν δικαιωµ�των των συνανθρ-πων µας π�υ �δηγ�,ν σε εκδηλ/σεις
ρατσισµ�( και  εν�����ας εκ�ρ��ει µια καθηµεριν
 πραγµατικ�τητα, την �π��α θα 
ταν σκ�πι-
µ� να γνωρ�σ�υν �ι µαθητ�ς.

Αυτ� γ�νεται καλ,τερα αντιληπτ� και µ�σα απ� τ� δι�λ�γ� των δυ� ηρ-ων, �π�υ και �α�νεται
καθαρ� �τι η ελληνικ
 κ�ινων�α δεν απ�τελε�ται µ�ν� απ� γηγενε�ς =λληνες, αλλ� και απ� �τ�µα
δια��ρων εθν�τ
των.

∆ραστηριότητα
Η δραστηρι�τητα π�υ �λ�κληρ-νει τη διδακτικ
 εν�τητα ��ει στ��� να ευαισθητ�π�ι�σει µε
�ιωµατικ� τρ�π� τ�υς µαθητ�ς απ�ναντι σε θ�µατα ρατσισµ�( και  εν�����ας. Μελετ-ντας τ�
σκ�τσ�, �ι µαθητ�ς πρ�0ληµατ���νται σ�ετικ� µε τ� ρατσισµ� και την  εν�����α και συ�ητ�,ν.

&ι µαθητ�ς �λ�κληρ-ν�υν την ιστ�ρ�α ανα�ητ-ντας εναλλακτικ�ς µ�ρ��ς συµπερι��ρ�ς, για
να απ��ευ�θ�,ν ρατσιστικ� �αιν�µενα. Τα παιδι� αναλαµ0�ν�ντας ρ�λ�υς συνειδητ�π�ι�,ν τι
σηµα�νει ρατσιστικ� συµπερι��ρ� και σε �να δε,τερ� επ�πεδ� π-ς µπ�ρ�,ν να την απ��,γ�υν.

Επιπλέον δραστηριότητα
& δ�σκαλ�ς δια0��ει στ�υς µαθητ�ς την ακ�λ�υθη υπ�τιθ�µενη δι�γηση εν�ς αγ�ρι�( απ� την
Αλ�αν�α και συ�ητ� µα�� τ�υς τις ερωτ
σεις π�υ ακ�λ�υθ�,ν:

°°ÂÂÓÓÈÈÎÎ¿¿  ÌÌÔÔÚÚÒÒ  ÓÓ··  ˆ̂  fifiÙÙÈÈ  ‰‰ÂÂÓÓ  ¤¤¯̄ˆ̂  ··ÚÚ¿¿ÔÔÓÓÔÔ  ··fifi  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ŒŒÏÏÏÏËËÓÓÂÂ˜̃  ÊÊ››ÏÏÔÔ˘̆˜̃  ÌÌÔÔ˘̆  ÛÛÙÙÔÔ  ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ  ÎÎ··ÈÈ  ··ÏÏÏÏÔÔ‡‡..  ÀÀ¿¿ÚÚ¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ

fifiÌÌˆ̂˜̃  ÎÎ¿¿ÔÔÈÈÔÔÈÈ  ÔÔ˘̆,,  ‰‰ÂÂÓÓ  ÍÍ¤¤ÚÚˆ̂,,  ÌÌÂÂ  ··ÓÓÙÙÈÈÌÌÂÂÙÙˆ̂››˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÎÎ¿¿ˆ̂˜̃  ‰‰ÈÈ··ÊÊÔÔÚÚÂÂÙÙÈÈÎÎ¿¿..  §§ÂÂ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÁÁÈÈ··  fifiÏÏ··  ÊÊÙÙ··››ÂÂÈÈ  ÙÙÔÔ  ÁÁÂÂÁÁÔÔÓÓfifi˜̃  fifiÙÙÈÈ  ÂÂ››--

ÌÌ··ÈÈ  ··fifi  ÙÙËËÓÓ  ∞∞ÏÏ‚‚··ÓÓ››··..  °°ÈÈ··  ··ÚÚ¿¿‰‰ÂÂÈÈÁÁÌÌ··,,  ˘̆¿¿ÚÚ¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿  ÛÛÙÙËËÓÓ  ÙÙ¿¿ÍÍËË  ÔÔ˘̆  ··ÓÓ  ··˜̃  ÔÔ‡‡ÌÌÂÂ  ¯̄¿¿ÛÛÔÔ˘̆ÓÓ  ÎÎ¿¿ÙÙÈÈ,,  ÔÔ  ÚÚÒÒÙÙÔÔ˜̃  ÔÔ˘̆

ıı··  ÎÎ··ÙÙËËÁÁÔÔÚÚ‹‹ÛÛÔÔ˘̆ÓÓ  fifiÙÙÈÈ  ¤¤ÎÎÏÏÂÂ„„ÂÂ  ıı··  ÂÂ››ÌÌ··ÈÈ  ÂÂÁÁÒÒ..  ◊◊  ÛÛÙÙ··  ··ÈÈ¯̄ÓÓ››‰‰ÈÈ··,,  ÌÌfifiÏÏÈÈ˜̃  ‰‰ÈÈ··ÊÊˆ̂ÓÓ‹‹ÛÛÔÔ˘̆ÌÌÂÂ  ÎÎ¿¿ÔÔ˘̆,,  ··ÌÌ¤¤ÛÛˆ̂˜̃  ıı··  ··ÎÎÔÔ‡‡ÛÛˆ̂::

««ÕÕÓÓÙÙÂÂ  ÊÊ‡‡ÁÁÂÂ  ÚÚÂÂ  ∞∞ÏÏ‚‚··ÓÓ¤¤»»!!  ∞∞ÎÎfifiÌÌ··  ˘̆¿¿ÚÚ¯̄ÔÔ˘̆ÓÓ  ··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿  ÔÔ˘̆  ‰‰ÂÂ  ıı¤¤ÏÏÔÔ˘̆ÓÓ  ÓÓ··  ÎÎ··ıı››ÛÛÔÔ˘̆ÓÓ  ÌÌ··˙̇››  ÌÌÔÔ˘̆,,  ÏÏ¤¤ÁÁÔÔÓÓÙÙ··˜̃  fifiÙÙÈÈ  ÔÔÈÈ  ÁÁÔÔÓÓÂÂ››˜̃

ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ‰‰ÂÂÓÓ  ÙÙÔÔ˘̆˜̃  ··ÊÊ‹‹ÓÓÔÔ˘̆ÓÓ  ÓÓ··  ÎÎ¿¿ÓÓÔÔ˘̆ÓÓ  ··ÚÚ¤¤··  ÌÌÂÂ  ∞∞ÏÏ‚‚··ÓÓÔÔ‡‡˜̃..  ¡¡ÔÔÌÌ››˙̇ˆ̂  fifiÙÙÈÈ  ¯̄ˆ̂ÚÚ››˜̃  ÓÓ··  ÂÂ››ÓÓ··ÈÈ  ÔÔÏÏ‡‡  ÛÛÔÔ‚‚··ÚÚ¿¿  ÙÙ··  ÂÂÚÚÈÈÛÛÙÙ··ÙÙÈÈÎÎ¿¿

‰‰ÂÂ››¯̄ÓÓÔÔ˘̆ÓÓ  fifiÙÙÈÈ  ÎÎ¿¿ÔÔÈÈÔÔÈÈ  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔÈÈ  ··ÓÓÙÙÈÈÌÌÂÂÙÙˆ̂››˙̇ÔÔ˘̆ÓÓ  ÙÙÔÔÓÓ  ¿¿ÏÏÏÏÔÔ  ÛÛ··ÓÓ  ««‰‰ÈÈ··ÊÊÔÔÚÚÂÂÙÙÈÈÎÎfifi»»  ÎÎÈÈ  fifi¯̄ÈÈ  ÛÛ··ÓÓ  ¿¿ÓÓııÚÚˆ̂ÔÔ  ››ÛÛÔÔ  ÌÌÂÂ  ··˘̆--

ÙÙÔÔ‡‡˜̃  ÌÌÂÂ  ÙÙÈÈ˜̃  ››‰‰ÈÈÂÂ˜̃  ··ÓÓ¿¿ÁÁÎÎÂÂ˜̃  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙ··  ››‰‰ÈÈ··  ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ··..  ¢¢ÂÂÓÓ  ÍÍ¤¤ÚÚˆ̂  ÙÙÈÈ  ÊÊÔÔ‚‚ÔÔ‡‡ÓÓÙÙ··ÈÈ,,  ¿¿ÓÓÙÙˆ̂˜̃  ÂÂÌÌ¤¤ÓÓ··  ‰‰ÂÂ  ÌÌÔÔ˘̆  ··ÚÚ¤¤ÛÛÂÂÈÈ  ÓÓ··  ··ÈÈ--

ÛÛıı¿¿ÓÓÔÔÌÌ··ÈÈ  ÛÛ··ÓÓ  ÍÍ¤¤ÓÓÔÔ˜̃  ÙÙËË  ÛÛÙÙÈÈÁÁÌÌ‹‹  ÔÔ˘̆  ··ÁÁ··¿¿ˆ̂  fifiÏÏ··  ÙÙ··  ··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿  ÎÎ··ÈÈ  ÙÙ··    ÓÓÈÈÒÒııˆ̂  ÊÊ››ÏÏÔÔ˘̆˜̃  ÌÌÔÔ˘̆..    

✓ Π�ια παρ�π�να ανα��ρει � Μ�ρι�ς και π-ς θα µπ�ρ�,σε να αντιµετωπιστε� καθεµι� απ�
αυτ�ς τις περιπτ-σεις;

✓ Π�, ν�µ��ετε �τι ��ε�λεται τ� �αιν�µεν� τ�υ ρατσισµ�, και της (εν���0�ας;
✓ Τι θα µπ�ρ�,σατε να πρ�τε�νετε, -στε να περι�ριστ�,ν τα κρ�,σµατα ρατσιστικ
ς συµπε-

ρι��ρ�ς στην κ�ινων�α µας;
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Αξιολόγηση
Η επ�τευ(η των στ��ων και η ευαισθητ�π��ηση των µαθητ-ν π�νω στα θ�µατα π�υ πραγµατε,ε-
ται τ� κε��λαι� µπ�ρε� να διαπιστωθε� κατ� τη δι�ρκεια της διδασκαλ�ας απ� τη συµµετ��
 τ�υς
στις συ�ητ
σεις, απ� τις απ�ψεις π�υ εκ�ρ���υν, καθ-ς και απ� την �λ�κλ
ρωση των δραστηρι�-
τ
των.

Κεφάλαιο 2ο: Πνευµατικά δικαιώµατα
Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος 
Με α��ρµ
 τ�ν δι�λ�γ� των δυ� ηρ/ων, τη συ�
τηση και τ� κε�µεν� π�υ ακ�λ�υθε�, γ�νεται ανα-
��ρ� σε �να απ� τα ατ�µικ� δικαι-µατα των π�λιτ-ν εν�ς κρ�τ�υς, την πνευµατικ
 ιδι�κτησ�α.

Επιπλέον δραστηριότητα
Fητε�ται απ� τ�υς µαθητ�ς να αντιλη�θ�,ν και να καταν�
σ�υν �τι η αγ�ρ� εν�ς 0ι0λ��υ δεν συ-
νεπ�γεται και πνευµατικ
 ιδι�κτησ�α. Η αντιγρα�� τ�υ �ι�λ��υ, �ωρ�ς την υπ�γρα�
 τ�υ συγ-
γρα��α, απ�τελε� παρα��αση των πνευµατικ/ν τ�υ δικαιωµ�των.

Αξιολόγηση
Για την α(ι�λ�γηση της επ�τευ(ης των στ��ων και της ευαισθητ�π��ησης των µαθητ-ν π�νω στ�
θ�µα της πρ�στασ�ας της πνευµατικ�ς ιδι�κτησ�ας, � εκπαιδευτικ�ς �ρησιµ�π�ιε� τ� δι�λ�γ� των
δυ� ηρ-ων καθ-ς και τις σ�ετικ�ς ερωτ
σεις. Gλα αυτ� πραγµατ�π�ι�,νται µε τη µ�ρ�
 τ�υ κ�-
µικ, για να κεντρ�σ�υν τ� ενδια��ρ�ν των µαθητ-ν. Η �λ�κλ
ρωση των δραστηρι�τ
των 0�ηθ�ει
τ�υς µαθητ�ς να καταν�
σ�υν τ� ατ�µικ� δικα�ωµα τ�υ κ�θε π�λ�τη εν�ς κρ�τ�υς για την πρ�-
στασ�α της πνευµατικ
ς τ�υ περι�υσ�ας.

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ��� να καταστ
σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�,ς:
� Να διαπιστ-σ�υν την α(�α των πνευµατικ/ν δικαιωµ�των και της πνευµατικ�ς ιδι�-

κτησ�ας.
� Να καταν�
σ�υν �τι η πρ�στασ�α της πνευµατικ
ς ιδι�κτησ�ας ε�ναι απ� τα σηµαντικ�-

τερα ατ�µικ� δικαι/µατα τ�υ π�λ�τη εν�ς κρ�τ�υς.
� Να διακρ�ν�υν τρ�π�υς µε τ�υς �π���υς τ� κρ�τ�ς µεριµν� για την πρ�στασ�α των

πνευµατικ/ν δικαιωµ�των και της πνευµατικ
ς ιδι�κτησ�ας τ�υ κ�θε π�λ�τη.
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Κεφάλαιο 3ο: Πολιτική άµυνα και Πολιτική προστασία
Στόχοι του µαθήµατος

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος 
Με α��ρµ
 τις εικ�νες, π�υ ανα��ρ�νται σε �υσικ�ς και µη καταστρ���ς (σεισµ�, πληµµ,ρα, π�-
λεµ�, πυρκαγι�) � εκπαιδευτικ�ς πρ�σπαθε� να 0�ηθ
σει τ�υς µαθητ�ς να καταλ�0�υν τη σηµα-
σ�α π�υ ��ει για �να κρ�τ�ς η Π�λιτικ� Aµυνα και η Π�λιτικ� πρ�στασ�α.

Μ�σα απ� τ� σ�ετικ� κε�µεν� ε(ηγε�ται � τρ�π�ς ε�αρµ�γ
ς της π�λιτικ
ς �µυνας και της π�-
λιτικ
ς πρ�στασ�ας. Συγ�ρ�νως παρατ�θενται και τα µ�τρα π�υ λαµ0�ν�υν �ι υπηρεσ�ες της π�λι-
τικ
ς �µυνας και της π�λιτικ
ς πρ�στασ�ας.

Με συ�
τηση � εκπαιδευτικ�ς πρ�σπαθε� να 0�ηθ
σει τ�υς µαθητ�ς να αντιλη�θ�,ν και τη
σηµασ�α τ�υ εθελ�ντισµ�(, ιδια�τερα στην επ��
 µας.

Τ�λ�ς, παρατ�θενται και τηλ��ωνα των αρµ�διων υπηρεσι-ν για τ� συγκεκριµ�ν� θ�µα.

∆ραστηριότητα
Με τη δραστηρι�τητα π�υ �λ�κληρ-νει τ� συγκεκριµ�ν� κε��λαι� θα �ητηθε� απ� τ�υς µαθητ�ς
να σ�εδι�σ�υν �να τρ�π� αντιµετ-πισης µιας �υσικ
ς καταστρ��
ς.

Αξιολόγηση
Η επ�τευ(η των στ��ων και η ευαισθητ�π��ηση των µαθητ-ν στα θ�µατα, π�υ πραγµατε,εται τ�
κε��λαι� αυτ�, µπ�ρε� να ελεγ�θε� κατ� τη δι�ρκεια της διδασκαλ�ας µε τη συµµετ��
 τ�υς στις
συ�ητ
σεις και τις απ�ψεις π�υ εκ�ρ���υν.

Κεφάλαιο 4ο: Η ενηµέρωση του πολίτη
Στόχοι του µαθήµατος

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ��� να καταστ
σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�,ς:
� Να ε(ασκηθ�,ν στη �ρ
ση τ�υ διαδικτ,�υ για την ανα�
τηση πληρ���ρι-ν αντιλαµ0α-

ν�µεν�ι παρ�λληλα και τ�υς κινδ(ν�υς π�υ ελλ��ε,�υν στ� µ�σ� αυτ�.
� Να αναπτ,(�υν περισσ�τερ� τις διαθεµατικ�ς �νν�ιες: επικ�ινων�α, αλληλεπ�δραση,

�µ�ι�τητα – δια��ρ�.
� Να καταν�
σ�υν τη σηµασ�α των Μ�σων Μα>ικ�ς Ενηµ�ρωσης (για τη δηµ�κρατ�α και

να εκτιµ
σ�υν τ� ρ�λ� τ�υς στη διαµ�ρ�ωση της κ�ιν
ς γν-µης.

Η διδασκαλ�α τ�υ συγκεκριµ�ν�υ κε�αλα��υ ��ει στ��� να καταστ
σει τ�υς µαθητ�ς ικαν�,ς:
� Να διαπιστ-σ�υν τη σηµασ�α της π�λιτικ�ς �µυνας για τ�υς κατ��κ�υς εν�ς κρ�τ�υς.
� Να καταν�
σ�υν τη δια��ρ� αν�µεσα στην Π�λιτικ� �µυνα και στην Π�λιτικ� πρ�-

στασ�α.
� Να αναπτ,(�υν και να καταν�
σ�υν τη �ρησιµ�τητα τ�υ θεσµ�( τ�υ εθελ�ντισµ�(.
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∆ιεξαγωγή του µαθήµατος 
Η συ�
τηση (εκιν� µε α��ρµ
 τ�ν δι�λ�γ� των ηρ-ων, η συ�
τηση �δηγε�ται στην π�λυ�ων�α
π�υ �αρακτηρ��ει µια δηµ�κρατ�α και στην πληθ-ρα των µ�σων, µε τα �π��α µπ�ρε� � π�λ�της να
ενηµερ-νεται.

Στ� κε�µεν� της εν�τητας επισηµα�νεται � ρ�λ�ς των Μ�σων Μα>ικ�ς Ενηµ�ρωσης σε µια δη-
µ�κρατικ
 κ�ινων�α, καθ-ς και η διαµ�ρ�ωση της κ�ιν
ς γν-µης, της �π�ψης δηλαδ
 της πλει�-
ψη��ας των π�λιτ-ν π�νω σε �να θ�µα 
 �να γεγ�ν�ς. Πρ�πει �µως να τ�νιστε� �τι και �ι π�λ�τες
επηρε���υν τη λειτ�υργ�α των Μ�σων Μα>ικ�ς Ενηµ�ρωσης µε τις επιλ�γ�ς π�υ κ�ν�υν για την
πληρ���ρηση και την ψυ�αγωγ�α τ�υς. Η ελε,θερη λειτ�υργ�α των Μ�σων Μα>ικ�ς Ενηµ�ρωσης
απ�τελε� στ�ι"ε�� της δηµ�κρατ�ας.

Κρ�νεται σκ�πιµ� να πρ�κληθε� συ�
τηση σ�ετικ� µε τη λεγ�µενη δηµ�σι�γρα�ικ� δε�ντ�λ�-
γ�α σε συνδυασµ� µε την ελευθερ�α τ�υ τ,π�υ. Ε�ναι απαρα�τητ� να τ�νιστε� η ελευθερ�α τ�υ τ(-
π�υ ως �αρακτηριστικ� της δηµ�κρατ�ας, παρ�λληλα �µως πρ�πει να ανα�ερθε� �τι �ι δηµ�σι�-
γρ���ι δεν µπ�ρ�,ν να παρ�υσι���υν τις ειδ
σεις µε �π�ι� τρ�π� επιθυµ�,ν. Αυτ� τ� σκ�π� επι-
τελε� τ� Ραδι�τηλε�πτικ� Συµ0�,λι�, τ� �π��� ελ�γ�ει τις περιπτ-σεις, �πως παρα0�ασης της δη-
µ�σι�γρα�ικ
ς δε�ντ�λ�γ�ας.

Στη συν��εια � εκπαιδευτικ�ς συ�ητ� µε τ�υς µαθητ�ς την πρ�σ��ρ� των ΜΜΕ στην κ�ινω-
ν�α. Τα παιδι� ανα��ρ�υν �ρισµ�νες εκπ�µπ�ς π�υ τ�υς ψυ�αγωγ�,ν, για παρ�δειγµα παιδικ�ς
εκπ�µπ�ς, παι�ν�δια γν-σεων, εκπ�µπ�ς π�υ τ�υς ενηµερ-ν�υν για δι���ρα θ�µατα (ειδ
σεις,
�κτακτα δελτ�α κ.�.) 
 εµπλ�υτ���υν τις γν-σεις τ�υς σε δι���ρα �ητ
µατα (πρ�γρ�µµατα εκπαι-
δευτικ
ς τηλε�ρασης).

∆ραστηριότητα
Με τη δραστηρι�τητα π�υ �λ�κληρ-νει τ� κε��λαι� αυτ� και π�υ θα πραγµατ�π�ιηθε� ως συ>�-
τηση στην τ�(η, επιδι-κεται να εντ�π�σ�υν �ι µαθητ�ς τις δια��ρ�ς στ�ν τρ�π� µε τ�ν �π��� πα-
ρ�υσι���υν τ� �δι� θ�µα δια��ρετικ� µ�σα ενηµ�ρωσης και να πρ�0ληµατιστ�,ν π�νω στη δια-
µ�ρ�ωση της κ�ιν�ς γν/µης. =τσι, µ�σα απ� τη συ�
τηση αναπτ,σσ�υν κριτικ� στ�ση απ�ναντι
στα δηµ�σιε,µατα και διαπιστ-ν�υν �τι σ�αιρικ
 ενηµ�ρωση σηµα�νει ενηµ�ρωση απ� π�λλ�ς
δια��ρετικ�ς πηγ�ς και διαστα,ρωση των πληρ���ρι-ν µε στ��� τη διαµ�ρ�ωση της πρ�σωπι-
κ�ς �π�ψης τ�υ π�λ�τη για τ� κ�θε θ�µα.

Επιπλέον δραστηριότητες
1. &ι µαθητ�ς επιλ�γ�υν �να θ�µα της επικαιρ�τητας και ανα�ητ�,ν στ�ι�ε�α για αυτ� στ�

διαδ�κτυ�. Συ�ητ�,ν τ�ν τρ�π� µε τ�ν �π��� 0ρ
καν τα στ�ι�ε�α (π.�. απευθε�ας απ� ιστ�-
σελ�δες ε�ηµερ�δων και περι�δικ/ν, µ�σω µη�αν-ν ανα�
τησης κτλ.), αλλ� και τις δια��-
ρ�ς στ�ν τρ�π� παρ�υσ�ασης.

2. &ι µαθητ�ς καλ�,νται να παρ�υσι�σ�υν σ,ντ�µα τα πρ�γρ�µµατα της τηλε�ρασης π�υ
επιλ�γ�υν να παρακ�λ�υθ
σ�υν και να αιτι�λ�γ
σ�υν τις επιλ�γ�ς τ�υς.

Αξιολόγηση
Για την α(ι�λ�γηση της επ�τευ(ης των στ��ων και της ευαισθητ�π��ησης των µαθητ-ν π�νω στα
θ�µατα της ενηµ�ρωσης, � εκπαιδευτικ�ς �ρησιµ�π�ιε� τη συ�
τηση και τις διερευνητικ�ς ερωτ
-
σεις, πρ�κειµ�ν�υ να διαπιστ-σει αν �ι µαθητ�ς κατ�κτησαν τις σ�ετικ�ς �νν�ιες. Α(ι�λ�γε� τη
στ�ση των παιδι/ν απ�ναντι στα Μ�σα Μα>ικ�ς Ενηµ�ρωσης και ανι�νε,ει τ� 0αθµ� στ�ν �π���
τε�ν�υν να αναπτ,(�υν την ικαν�τητα να διαµ�ρ�-ν�υν την �π�ψ
 τ�υς �ωρ�ς �ειραγ-γηση.
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