3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση
Στη Γ θεµατικ εντητα δνεται η ευκαιρα στους µαθητς να γνωρσουν
την Ευρωπαϊκ
νωση. Η θεµατικ αυτ χωρζεται σε δο εντητες
µε τα ακλουθα κεφ!λαια:
Εντητα α: Η Ευρωπαϊκ
νωση και η Ελλδα
Κεφ!λαιο 1ο: Η Ευρωπαϊκ (νωση: ργανα και λειτουργες της
Κεφ!λαιο 2ο: Η Ελλ!δα στην Ευρωπαϊκ (νωση
Κεφ!λαιο 3ο: Σχσεις µεταξ των κρατ,ν-µελ,ν της Ευρωπαϊκ ς
(νωσης
Εντητα β: Οι Ευρωπαοι πολτες
Κεφ!λαιο 1ο: Λαο και πολιτισµο της Ευρωπαϊκ ς (νωσης
Κεφ!λαιο 2ο: ∆ικαι,µατα και υποχρε,σεις των Ευρωπαων
πολιτ,ν
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και η Ελλάδα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση: όργανα και λειτουργίες της
Ο χρτης της Ευρπης στην αρχ θα βοηθ σει τους µαθητς να επισηµ!νουν τα κρ!τη-µλη της
(νωσης και να διαπιστ,σουν τη θση τους και τα µεταξ τους σνορα.

Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµνου κεφαλαου χει στχο να καταστ σει τους µαθητς ικανος:
 Να γνωρσουν τα κρτη – µ λη της Ευρωπαϊκ ς (νωσης.
 Να γνωρσουν τα βασικ! χαρακτηριστικ! της δοµ ς της (νωσης.
 Να ρθουν σε επαφ µε την οργνωση και τη λειτουργα της (νωσης καθ,ς και τα κυριτερα κοινοτικ! ργανα.
 Να προβληµατιστον π!νω στους στχους της (νωσης και στον τρπο µε τον οποο η οργ!νωση που διαθτει τη βοηθ! να τους πραγµατοποι σει.
 Να αξιοποι σουν τις διαθεµατικς ννοιες του συστ µατος, του χρου και του χρνου,
καθ,ς και της αλληλεπδρασης και του πολιτισµο,.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με αφορµ τις πληροφορες που υπ!ρχουν στο βιβλο για την Ευρωπαϊκ
νωση (Ε.Ε.) και το
κεµενο µπορε να ξεκιν σει η συζ τηση για την οργ!νωση της Ευρωπαϊκ ς (νωσης µε την αναφορ! στα βασικ! ργαν! της, δνοντας στα παιδι! κ!ποιες στοιχει,δεις γν,σεις π!νω σε αυτ!
αλλ! και την αφορµ για µια δικ τους ρευνα στο διαδκτυο (www.europa.eu.int) αλλο, που
µπορον να βρουν σχετικς πληροφορες. Η διδασκαλα του µαθ µατος ξεκιν! µε τη συµπλ ρωση
του χ!ρτη της Ευρ,πης απ τους µαθητς, µια δραστηριτητα που τους δνει τη δυναττητα να
γνωρσουν την Ευρωπαϊκ (νωση και τα κρ!τη – µλη της. Στη συνχεια µπορον οι µαθητς να
λ!βουν περισστερες πληροφορες µελετ,ντας το κεµενο που ακολουθε.
Για διευκλυνση του εκπαιδευτικο παρατθενται τα παρακ!τω:

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Η Ευρωπαϊκ
νωση εναι µια οικογνεια ευρωπαϊκ,ν δηµοκρατικ,ν χωρ,ν, οι οποες χουν
δεσµευτε να συνεργ!ζονται για την ειρ νη και την ευηµερα.
Οι ιστορικ ς ρζες της Ευρωπαϊκ ς νωσης ανγονται στο Β Παγκσµιο πλεµο. Κατ! τον
Τσρτσιλ (1946), η Ευρ,πη θα πρεπε να δηµιουργ σει να εδος Ηνωµνων Πολιτει,ν. Η ιδα
µως για την ευρωπαϊκ ολοκλ ρωση διατυπ,θηκε για πρ,τη φορ! απ το Γλλο Υπουργ Εξωτερικν Ρµπερτ Σο,µαν σε οµιλα του στις 9 Μα/ου 1950.
Αρχικ! την Ευρωπαϊκ (νωση αποτελοσαν ξι χρες: το Βλγιο, η Γερµανα, η Γαλλα, η Ιταλα, το Λουξεµβοργο και οι Κ!τω Χ,ρες.
Το 1973 προσχ,ρησαν η ∆ανα, η Ιρλανδα και το Ηνωµνο Βασλειο, το τος 1981 η Ελλ!δα, η
Ισπανα και η Πορτογαλα και το 1995 η Αυστρα, η Φινλανδα και η Σουηδα. Το 2004 πραγµατοποιεται η µεγαλτερη διερυνση µε την νταξη 10 ν ων κρατν (Κπρος, Τσεχικ ∆ηµοκρατα,
Μ!λτα, Πολωνα, Εσθονα, Ουγγαρα, Λετονα, Λιθουανα, Σλοβακικ ∆ηµοκρατα, Σλοβενα).
Οι χ,ρες χουν το δικαωµα νταξης στην Ευρωπαϊκ (νωση µνο εφσον πληρον τα κριτ ρια
της Κοπεγχ!γης, δηλαδ σεβασµς των ανθρωπνων δικαιωµτων, προστασα των µειονοτ των,
δηµοκρατικ καθεστς και κρτος δικαου, οικονοµα της αγορς που λειτουργε και να υιοθετε τις αρχ ς και τους καννες της Ευρωπαϊκ ς νωσης.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Τα κρ!τη µλη της χουν θεσπσει κοιν! θεσµικ! ργανα, τσι ,στε να µπορον να λαµβ!νονται
δηµοκρατικς αποφ!σεις σε ευρωπαϊκ εππεδο για συγκεκριµνα θµατα κοινο ενδιαφροντος.
Η Ευρωπαϊκ (νωση χει π ντε θεσµικ ργανα, τα οποα παρουσι!ζονται στη συνχεια.
1. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο αποτελε τη δηµοκρατικ φων των λα,ν της Ευρ,πης. Τα µλη
του εκλγονται απευθεας απ τους πολτες και δεν αν κουν σε εθνικος συνασπισµος. Ο ρλος
του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου συνσταται στα ακλουθα:
 Εξταση και γκριση της ευρωπαϊκ ς νοµοθεσας.
 (γκριση του προϋπολογισµο της Ευρωπαϊκ ς (νωσης
 Gσκηση δηµοκρατικο ελγχου σε λα τα θεσµικ! ργανα της Ευρωπαϊκ ς (νωσης.
 Επικρωση σηµαντικ,ν διεθν,ν συµφωνι,ν, πως οι συνθ κες προσχ,ρησης νων κρατ,ν-µελ,ν και οι συµφωνες εµπορου σνδεσης µεταξ της Ευρωπαϊκ ς (νωσης και !λλων κρατ,ν.
 Κοινοβουλευτικς επιτροπς που ασχολονται µε συγκεκριµνα θµατα (εξωτερικς σχσεις,
προϋπολογισµς, περιβ!λλον, κτλ.).
 Εκλογ του Ευρωπαου ∆ιαµεσολαβητ .
2. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ: Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ
Το Συµβολιο Υπουργ,ν της Ευρωπαϊκ ς (νωσης, εκπροσωπε τα κρ!τη-µλη και εναι το κριο θεσµικ ργανο της Ε.Ε. µε αρµοδιτητα λ ψης αποφ!σεων.
Στις συνεδρι!σεις του παρευρσκεται νας υπουργς απ κ!θε κυβρνηση κρ!τους-µλους της
(νωσης. Το ποις υπουργς παρευρσκεται σε κ!θε συνεδραση εξαρτ!ται απ τα υπ συζ τηση
θµατα. Κ!θε υπουργς που συµµετχει στο Συµβολιο εναι εξουσιοδοτηµνος να αναλαµβ!νει
δεσµεσεις εξ ονµατος της κυβρνησ ς του. Το Συµβολιο συνεδρι!ζει υπ εννα διαφορετικς
συνθσεις. (Πηγ : http://www.europa.eu.int)
3. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ
Το Ευρωπαϊκ Συµβολιο αποτελε την κρια αρχ της Ευρωπαϊκ ς (νωσης για τη θσπιση
νοµοθεσας και τη λ ψη αποφ!σεων. Στο Συµβολιο συµµετχουν εκπρσωποι των κυβερν σεων
λων των κρατ,ν-µελ,ν, οι οποοι εκλγονται σε εθνικ εππεδο.
Το Συµβολιο απ κοινο µε το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο, καθορζει τους καννες για λες τις
δραστηριτητες της Ευρωπαϊκ ς Κοιντητας, που αποτελον τον πρ,το πυλ,να της Ευρωπαϊκ ς
(νωσης. Ο πυλ,νας αυτς καλπτει την εσωτερικ αγορ! και τις περισστερες κοινς πολιτικς
της Ευρωπαϊκ ς (νωσης και εγγυ!ται την ελεθερη διακνηση αγαθ,ν, προσ,πων, υπηρεσι,ν
και κεφαλαου. Επσης, το Συµβολιο εναι κυρως αρµδιο για τη διακυβερνητικ συνεργασα
στον τοµα της κοιν ς εξωτερικ ς πολιτικ ς και της πολιτικ ς ασφ!λειας, πως επσης και στον
τοµα της δικαιοσνης και των εσωτερικ,ν υποθσεων.
4. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η Ευρωπαϊκ Επιτροπ εκτελε να µεγ!λο µρος των καθηµεριν,ν εργασι,ν της Ευρωπαϊκ ς
(νωσης. Συντ!σσει προτ!σεις για νες ευρωπαϊκς νοµοθετικς πρ!ξεις, τις οποες υποβ!λλει στο
Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και στο Συµβολιο. Η Επιτροπ διασφαλζει την ορθ εφαρµογ των αποφ!σεων της Ευρωπαϊκ ς (νωσης και ελγχει τον τρπο µε τον οποο δαπαν,νται οι προι της Ευρωπαϊκ ς (νωσης. Παρακολουθε επσης τη συµµρφωση προς τις ευρωπαϊκς συνθ κες και την
ευρωπαϊκ νοµοθεσα. Η Επιτροπ λειτουργε ανεξ!ρτητα απ τις κυβερν σεις των κρατ,ν-µελ,ν.
Το µεγαλτερο µρος του προσωπικο που απασχολε, εργ!ζεται στις Βρυξλλες, στο Βλγιο.
5. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Η θσπιση κοιν,ν καννων στην Ευρωπαϊκ ς (νωσης απαιτε φυσικ! την εφαρµογ τους
στην πρ!ξη, καθ,ς επσης και την οµοιµορφη ερµηνεα τους. Αυτ ακριβ,ς εξασφαλζει το ∆ικαστ ριο των ευρωπαϊκ,ν κοινοτ των. ∆ιευθετε διχογνωµες σον αφορ! την ερµηνεα των συν-
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θηκ,ν και της νοµοθεσας της Ευρωπαϊκ ς (νωσης. Τα εθνικ! δικαστ ρια πρπει να ζητον τη
γν,µη του Ευρωπαϊκο ∆ικαστηρου, σε περιπτ,σεις αµφισβ τησης της εφαρµογ ς των καννων
της Ευρωπαϊκ ς (νωσης, εν, και µεµονωµνοι πολτες µπορον να προσφγουν στο ευρωπαϊκ
δικαστ ριο κατ! των θεσµικ,ν οργ!νων της Ευρωπαϊκ ς (νωσης. Το Ευρωπαϊκ ∆ικαστ ριο
αποτελεται απ 15 ανεξ!ρτητους δικαστς και εδρεει στο Λουξεµβοργο.
Τα παραπ!νω θεσµικ! ργανα συµπληρ,νονται απ τα παρακ!τω ργανα:
1. Το Ελεγκτικ Συν δριο: Ορθολογικ χρ ση των πρων
Οι προι που διατθενται απ την Ευρωπαϊκ ς (νωσης πρπει να χρησιµοποιονται κατ!
τρπο νµιµο, οικονοµικ! αποδοτικ και για το σκοπ που προορζονται. Το Ελεγκτικ Συνδριο,
να ανεξ!ρτητο ργανο της Ευρωπαϊκ ς (νωσης που εδρεει στο Λουξεµβοργο, εναι ο φορας
που ελγχει τον τρπο µε τον οποο δαπαν,νται οι προι.
2. Η Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρπεζα: να σταθερ νµισµα για την Ευρπη
Η Ευρωπαϊκ Κεντρικ Τρ!πεζα εναι επιφορτισµνη µε τη διαχεριση του νου κοινο νοµσµατος, του ευρ,. Κριος στχος της Τρ!πεζας εναι η εξασφ!λιση της σταθερτητας των τιµ,ν, τσι
,στε η ευρωπαϊκ οικονοµα να µην πλ ττεται απ πληθωρισµ. Η Κεντρικ Τρπεζα εδρε,ει στη
Φρανκφο,ρτη, στη Γερµανα. ∆ιοικεται απ ναν Πρεδρο και να διοικητικ συµβολιο, εν, βρσκεται σε στεν συνεργασα µε τις εθνικς τρ!πεζες των κρατ,ν-µελ,ν της Ευρωπαϊκ ς (νωσης.
3. Η Ευρωπαϊκ Τρπεζα επενδ,σεων: Μακροπρθεσµη επ νδυση στο µ λλον
Η Τρ!πεζα χορηγε πιστ,σεις για επενδυτικ! σχδια ευρωπαϊκο ενδιαφροντος, κυρως για
σχδια απ τα οποα επωφελονται λιγτερο αναπτυγµνες περιοχς. Η τρπεζα αυτ εδρε,ει
στο Λουξεµβο,ργο και αντλε τους πρους της απ τις κεφαλαιαγορ ς. Ως µη κερδοσκοπικς οργανισµς µπορε να χορηγε δ!νεια µε ευνοϊκτερους ρους.
4. Η Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ : Συµµετοχ των κοινωνικν εταρων
Πρκειται για να συµβουλευτικ σ,µα, το οποο γνωµοδοτε επ σηµαντικ,ν πτυχ,ν των νων πρωτοβουλι,ν της Ευρωπαϊκ ς (νωσης. Αποτελε µρος της κοιν ς ευρωπαϊκ ς παρ!δοσης
για τη συµµετοχ της κοινωνας των πολιτ,ν στην πολιτικ ζω .
5. Η Επιτροπ των Περιφερειν: Η τοπικ δισταση
Πολλς αποφ!σεις που λαµβ!νονται στην ΕΕ χουν !µεση επδραση σε τοπικ και περιφερειακ εππεδο. Μσω της Επιτροπ ς των Περιφερει,ν µπορε να ζητηθε η γν,µη των τοπικ,ν και
περιφερειακ,ν αρχ,ν, πριν απ τη λ ψη αποφ!σεων απ την Ευρωπαϊκ (νωση σε τοµες πως
η εκπαδευση, η υγεα, η απασχληση και οι µεταφορς.
6. Ο Ευρωπαος ∆ιαµεσολαβητ ς
Ο ευρωπαος διαµεσολαβητ ς εκλγεται απ το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο. ∆ιερευν! παρ!πονα που υποβ!λλονται απ πολτες σχετικ! µε περιπτ,σεις κακ ς διοικητικ ς πρακτικ ς στην Ευρωπαϊκ (νωση.
(Για περισστερες πληροφορες στην ιστοσελδα: http://europa.eu/institutions/index_el.htm)

∆ραστηριότητα
Πρκειται για µια αξιολογικ , εµπεδωτικ δραστηριτητα µε σκοπ να διαπιστ,σουν οι µαθητς
και ο εκπαιδευτικς το βαθµ στον οποο γν,ρισαν κ!ποια απ τα βασικ ργανα της Ευρωπαϊκ ς νωσης και τη λειτουργα τους.

Αξιολόγηση
Με συνεργατικς δραστηριτητες και διερευνητικς ερωτ σεις, ο εκπαιδευτικς διαπιστ,νει αν οι
µαθητς κατανησαν τι εναι η Ευρωπαϊκ (νωση, την οργ!νωση και τη δοµ της, καθ,ς επσης και
τους λγους για τους οποους συστ!θηκε η Ευρωπαϊκ (νωση. Με παιχνδια ρλων ο εκπαιδευτικς µπορε να εκτιµ σει αν οι µαθητς κατανησαν το βασικ ργο των κοινοτικ,ν οργ!νων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµνου κεφαλαου χει στχο να καταστ σει τους µαθητς ικανος:
 Να συνδσουν τον ελληνικ πολιτισµ µε τον ευρωπαϊκ.
 Να γνωρσουν την πορεα της Ελλδας προς την Ευρωπαϊκ
νωση, αλλ! και τη σηµεριν θση της χ,ρας µας µσα σε αυτ ν.
 Να προβληµατιστον σχετικ! µε τα οφ λη, τα οποα απολαµβ!νει η χ,ρα µας ως µλος
της Ευρωπαϊκ ς (νωσης, αλλ! και τη συµβολ της Ελλ!δας στην (νωση µε τη συµµετοχ της στα ργανα και τις διαδικασες λειτουργας τους.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Ξεκιν,ντας επιχειροµε µια σντοµη παρουσαση της ιστορας του ονµατος της Ευρ,πης και του ελληνικο µθου, σχετικ! µε την προλευση του ονµατς της. (τσι συνδουµε την Ευρπη µε τη ρζα
της, η οποα βρσκεται στον ελληνικ πολιτισµ.
Στη συνχεια παρουσι!ζεται η θση της Ελλ!δας στην Ευρωπαϊκ (νωση και µετ! απ µια σντοµη αναφορ! στην πορεα νταξης της χ,ρας µας στην Ευρωπαϊκ (νωση τονζεται η σηµεριν της
θση µσα στην (νωση και ο ρλος της ως πλ ρους µ λους της.
Για την καλτερη πληροφρηση του εκπαιδευτικο, παραθτουµε επιπλον πληροφορες, τις οποες µπορε να αξιοποι σει κατ! τη διδασκαλα του µαθ µατος:
✓ Η Ελλ!δα συµµετχει ενεργ! στην Ευρωπαϊκ
νωση ως πλ ρες µ λος της. Ο ελληνικς λας εκλγει στις ευρωεκλογς τους ευρωβουλευτς του. Σ µερα (2008) η Ελλ!δα εκπροσωπεται
στο Ευρωκοινοβο,λιο µε 24 Ευρωβουλευτ ς: 11 προρχονται απ τη Να ∆ηµοκρατα και
αν κουν στο Ευρωπαϊκ Λαϊκ Κµµα, 8 προρχονται απ το Πα.Σο.Κ και αν κουν στη Σοσιαλιστικ Οµ!δα στο Ευρωκοινοβολιο, 4 αν κουν στην Συνοµοσπονδιακ Οµ!δα της Ευρωπαϊκ ς Ενωτικ ς Αριστερ!ς και των Πρ!σινων των Βορεων Χωρ,ν (3 προρχονται απ το
Κ.Κ.Ε. και 1 απ το Συνασπισµ) και 1 προρχεται απ το ΛΑΟΣ και αν κει στην Οµ!δα Ανεξαρτησα – ∆ηµοκρατα)

✓ Στην Ευρωπαϊκ Επιτροπ η Ελλ!δα εκπροσωπεται µχρι και το 2009 απ τον κ. Σταρο ∆ µα, ο οποος εναι Επτροπος υπεθυνος για θµατα περιβ!λλοντος.
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✓ Επσης, απ τον Οκτ,βριο του 2003 Πρεδρος του Ευρωπαϊκο ∆ικαστηρου εναι νας (λληνας, ο κ. Βασλειος Σκουρ ς. Ο Πρεδρος του Ευρωπαϊκο ∆ικαστηρου εκλγεται απ τα Μλη του κ!θε τρα χρνια και µπορε να ανανεσει τη θητεα του.6

∆ραστηριότητα
Πρκειται για µια δραστηριτητα, που θα µποροσε να διεξαχθε ετε προφορικ! µσα στην τ!ξη ετε
µε τη µορφ µιας γραπτ ς οµαδικ ς εργασας, η οποα βοηθ! τους µαθητς να γνωρσουν τις !λλες
χ,ρες της Ευρωπαϊκ ς (νωσης, αλλ! και να παρουσι!σουν στοιχεα απ τη δικ µας χ,ρα ( θη –
θιµα, παραδσεις κτλ.) σε παιδι! απ τα !λλα κρ!τη – µλη.

Αξιολόγηση
Ο εκπαιδευτικς µε συζ τηση και µε παιχνδια ρλων, διαπιστ,νει κατ! πσο οι µαθητς του κατκτησαν τους στχους του κεφαλαου. Μπορε για παρ!δειγµα να χωρσει τα παιδι! σε οµ!δες και να
τους αναθσει ρλους εκπροσ,πων της Ελλ!δας σε συζητ σεις σχετικ! µε θµατα, πως η παιδεα,
ο αθλητισµς και η νεολαα κ.!.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Σχέσεις µεταξύ των κρατών-µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµνου κεφαλαου χει στχο να καταστ σει τους µαθητς ικανος:
 Να γνωρσουν τους τοµες συνεργασας των κρατ,ν-µελ,ν της Ευρωπαϊκ ς (νωσης.
 Να προσδιορσουν, σο γνεται, το πλασιο συνεργασας των κρατ,ν-µελ,ν στο πολιτικ,
κοινωνικ, οικονοµικ και πολιτιστικ εππεδο.
 Να πληροφορηθον για τις πρωτοβουλες της (νωσης σχετικ! µε την ενσχυση της συνεργασας σε λους τους τοµες που προαναφρθηκαν.
 Να ενηµερωθον για το ρλο της Ελλ!δας στους παραπ!νω τοµες.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με αφορµ τις εικνες που παρουσι!ζονται στην αρχ του κεφαλαου, τονζεται η αξα της συνεργασας και της ποικιλοµορφας αρχζει η συζ τηση για τους τοµες της συνεργασας µεταξ των
κρατ,ν-µελ,ν της Ευρωπαϊκ ς (νωσης. ∆νονται στη συνχεια κ!ποιες βασικς πληροφορες για
τον οικονοµικ, τον κοινωνικ και τον πολιτιστικ τοµ α.
Αρχζουµε µε τον οικονοµικ τοµ α, τονζοντας τι απ αυτν ξεκνησε η ιδα της (νωσης.
Προχωρ,ντας, αναφερµαστε στον κοινωνικ τοµ α, σε επιµρους τοµες του οποου, πως η υγεα
η παιδεα, καταβ!λλονται προσπ!θειες για ενσχυση των κρατ,ν-µελ,ν, τσι ,στε να φθ!σουν
λα σε να υψηλ εππεδο παροχ ς αντστοιχων υπηρεσι,ν.
Στη συνχεια αναφερµαστε στον πολιτιστικ τοµ α, επισηµανοντας το ρλο του ελληνικο
πολιτισµο στη διαµρφωση του ευρωπαϊκο πολιτισµο, καθ,ς και τις προσπ!θειες που γνονται
για ενσχυση της επικοινωνας και των πολιτιστικ,ν ανταλλαγ,ν µεταξ των λα,ν της Ευρ,πης.
6. Τα στοιχεα αυτ! υπκεινται σε αλλαγς, οπτε καλ εναι πριν δ,σουµε οποιαδ ποτε πληροφορα στους µαθητς να χει προηγουµνως ελεγχθε.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ • ΒΙΒΛΙΟ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ • ΣΤ΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

63

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄

Η Ευρωπαϊκή Ένωση
και η Ελλάδα

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Σ’ αυτ το σηµεο θα πρπει να γνει αναφορ! στο σηµαντικτερο σως εµπδιο στην επικοινωνα µεταξ των ευρωπαϊκ,ν λα,ν που εναι ββαια η γλσσα. Γι’ αυτ και οι προσπ!θειες της (νωσης αποσκοπον µεταξ !λλων και στην προ,θηση των ευρωπαϊκ,ν γλωσσ,ν και στην επικοινωνα κυρως των νων της Ευρ,πης µεταξ τους µε προγρ!µµατα, πως το Comenius, το οποο στη
δετερη κατηγορα δρ!σης του προωθε την εκµ!θηση απ τους ευρωπαους µαθητς µιας ευρωπαϊκ ς γλ,σσας πλην της µητρικ ς τους. Το πργραµµα αυτ περιλαµβ!νει και ανταλλαγς µαθητ,ν µεταξ των συνεργαζµενων σχολεων. Το προϊν που παρ!γουν οι συνεργαζµενες οµ!δες µαθητ,ν εναι και στις δο γλ,σσες των εταρων που συνεργ!στηκαν.
Στο σηµεο αυτ κρνεται σκπιµη σντοµη αναφορ! στη συνεργασα των κρατ,ν-µελ,ν στον
πολιτικ τοµα. Σηµασα χει να τονιστε η ενιαα πολιτικ οργνωση της νωσης και οι προσπ!θειες που καταβ!λλονται, ,στε στο µλλον ο σχηµατισµς αυτς να αποκτ σει σταθερτερες πολιτικς δοµς. Ο εκπαιδευτικς πρπει να αναφερθε και στο Ευρωπαϊκ Σ,νταγµα, που αποτελε την
τελευταα και σως την πιο ουσι,δη προσπ!θεια πολιτικ ς συνεργασας.
Πληροφορες για το Ευρωπαϊκ Σνταγµα υπ!ρχουν στην ιστοσελδα:
http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_12/index_el.htm.

∆ραστηριότητα
1. Η δραστηριτητα αναφρεται στα ευρωπαϊκ προγρµµατα για την παιδεα, στα οποα µε
ανταλλαγς µαθητ,ν φοιτητ,ν απ δι!φορα κρ!τη- µλη της Ευρωπαϊκ ς (νωσης ενθαρρνεται η ανταλλαγ απψεων και εµπειριν και η συνεργασα µεταξ, ν ων Ευρωπαων.

Επιπλέον δραστηριότητες
Aν χρειαζταν να µιλ σεις σε συνοµ λικους σου για τον πολιτισµ της Ελλ!δας, τι θα δι!λεγες να
του πεις; Ποιο αρχαο µνηµεο θα περιγραφες;

Αξιολόγηση
Ο εκπαιδευτικς µε διερευνητικς ερωτ σεις, µε συζ τηση και τις δραστηριτητες διαπιστ,νει αν οι
µαθητς κατανησαν τα οφ λη απ τη συνεργασα των κρατν-µελν της Ευρωπαϊκ ς νωσης,
την αν!πτυξη σε πολιτικ, κοινωνικ, οικονοµικ και πολιτιστικ εππεδο.
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Κεφάλαιο 1ο: Λαοί και πολιτισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµνου κεφαλαου χει στχο να καταστ σει τους µαθητς ικανος:
 Να αποκτ σουν γν,σεις για τους λαο,ς της Ευρ,πης και να διευρνουν τις γν,σεις τους
για την Ευρωπαϊκ (νωση. Να εντοπσουν οµοιτητες και διαφορ ς µεταξ των διαφρων πολιτισµν, διαπιστ,νοντας ταυτχρονα την κοιν β!ση των ευρωπαϊκ,ν πολιτισµ,ν, που εναι ο αρχαος ελληνικς και ο ρωµαϊκς πολιτισµς.
 Να συνειδητοποι σουν τι στχος της συν,παρξης και της συνεργασας των λα,ν της Ευρ,πης εναι η διαφ,λαξη των ιδιαιτεροτ των των λαν µσα στα πλασια µιας πολυσυλλεκτικ ς Ευρ,πης για λους.
 Να αξιοποι σουν τις διαθεµατικς ννοιες της αλληλεπδρασης, του πολιτισµο,, του χρου
και του χρνου.

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με αφορµ το διλογο µεταξ των ηρ,ων και το κεµενο που ακολουθε, οι µαθητς θα αναζητ σουν τα κοιν στοιχεα µεταξ των λα,ν της Ευρ,πης, αυτ! που µπορον να τους εν,σουν και
π!νω στα οποα στηρχθηκε και η ιδα της (νωσης.
Με το απσπασµα απ το Ανθολγιο που βρ κε η Ειρ νη τονζεται ακριβ,ς η ιδα της συνπαρξης διαφορετικ,ν στοιχεων µσα στο πλασιο της ευρωπαϊκ ς οικογνειας και η σηµασα της
διαφλαξης των ιδιαιτεροτ των µσα απ τη συνεργασα και την κοιν πορεα των ευρωπαϊκ,ν
λα,ν. Εκολα οι µαθητς θα καταγρ!ψουν οµοιτητες και διαφορ ς της Ευρωπαϊκ ς νωσης
µε την οικογ νεια.
Θα µποροσε εδ, να γνει µια αναφορ! και στα στοιχεα του ελληνικο πολιτισµο που αξζει
να διατηρηθον και ως στοιχεα του ευρωπαϊκο, πολιτισµο,. Τα παιδι! µπορον να αναφρουν
την ελληνικ µυθολογα, στοιχεα του αρχαου ελληνικο πολιτισµο, πως µεγ!λες γιορτς, ολυµπιακο αγ,νες, ργα αρχαων αλλ! και σγχρονων Ελλ νων συγγραφων, στοιχεα ελληνικ ς
παρ!δοσης, πως θη και θιµα κ. !.
Θα ταν, επσης, χρ σιµο να αναφερθοµε στην κφραση των ιδιαιτεροτ των των ευρωπαϊκ,ν λα,ν µσα απ τις δι!φορες µορφς τχνης. Προτενεται, εφσον υπ!ρχει η δυναττητα, να
ρθουν τα παιδι! σε επαφ µε διαφορετικ! εδη µουσικ ς, ζωγραφικ ς !λλων τεχν,ν απ δι!φορες χ,ρες της Ευρ,πης και να συζητ σουν τις οµοιτητες και τις διαφορς που παρατηρον.
Το κεµενο που ακολουθε αναφρεται στο διαπολιτισµικ διλογο και την αλληλεπδραση
µεταξ των πολιτισµ,ν και καλ θα εναι τα παιδι! να συζητ σουν τον τρπο µε τον οποο πραγµατοποιεται αυτ η αλληλεπδραση καθ,ς και τα οφλη που αποκοµζουµε απ αυτ ν.
Με αφορµ την παρατ ρηση της Ειρ νης για τη γλ,σσα οι µαθητς λαµβ!νουν κ!ποιες πληροφορες για τις επσηµες γλσσες της Ευρωπαϊκ ς νωσης και τον τρπο µε τον οποο η Ευρωπαϊκ Επιτροπ υποστηρζει τη διδασκαλα των γλωσσ,ν στους νους.

∆ραστηριότητα
Ουσιαστικ! πρκειται για µα δραστηριτητα, η οποα µπορε να πραγµατοποιηθε σε τρα στδια,
αν!λογα µε το διαθσιµο χρνο.
Στο πρτο στδιο τα παιδι! χωρζονται σε οµ!δες, επιλγουν τον ρωα της αρεσκεας τους και
προσπαθον µσα απ τα χαρακτηριστικ! του να βγ!λουν συµπερ!σµατα για τα χαρακτηριστικ!
του αντστοιχου ευρωπαϊκο λαο.

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

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

Οι Ευρωπαίοι
Πολίτες

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο δε,τερο στδιο λειτουργον καθαρ! δηµιουργικ! και γρ!φουν να παραµθι αναµειγνοντας τους ρωες και κατ’ επκταση τα χαρακτηριστικ! των αντστοιχων λα,ν και χωρ,ν. Για παρ!δειγµα, µπορον να διακρνουν την ευγνεια και τους καλος τρπους των Γ!λλων, την οµορφι! της
φσης, τα λουλοδια και τα απραντα λιβ!δια της Ολλανδας, την αγ!πη των Ισπαν,ν για τις ταυροµαχες, την γενναιτητα και τη φιλοξενα των Ελλ νων, την οργανωτικ ικαντητα των Γερµαν,ν κ.!.
Στο τρτο στδιο µπορον να φιλοτεχν σουν κολλ!ζ µε θµα το παραµθι που φτιαξαν ζητ,ντας τη συνδροµ των Εικαστικν - Τεχνικν.
Η εργασα αυτ µπορε να παρουσιασθε στο τ λος της σχολικ ς χρονις στο πλασιο της Θεατρικ ς Αγωγ ς.

Επιπλέον δραστηριότητα
1. Ζεις και σπουδ!ζεις σε κ!ποια χ,ρα της Ευρωπαϊκ ς (νωσης. Με ποιο τρπο θα διατηρ σεις την ελληνικ σου ταυττητα;
Πιθανς απαντ σεις των µαθητ,ν εναι:
 Θα µιλ,, ταν µπορ,, τη γλ,σσα µου.
 Θα συναναστρφοµαι µε (λληνες φοιτητς και θα οργαν,νουµε γιορτς µε ελληνικ
χαρακτ ρα.
 Θα µιλ, στους ξνους φλους µου για την Ελλ!δα, την ιστορα της και τον πολιτισµ της.
 Θα καλ, στο σπτι µου φοιτητς απ !λλες χ,ρες και θα τους προσφρω ελληνικ! φαγητ!.

Αξιολόγηση
Ο εκπαιδευτικς µε τη συζ τηση και µε διερευνητικς ερωτ σεις διαπιστ,νει αν χουν καλλιεργηθε αισθ µατα συν,παρξης, αλληλεγγ,ης και αλληλοβο θειας. Εναι ιδιατερα σηµαντικ οι µαθητς να κατανο σουν τι παρ! την παρξη ιδιαιτεροτ των µεταξ των κρατ,ν-µελ,ν, υπ!ρχουν και κοιν! σηµεα και τι ο στχος εναι η συν,παρξη και η συνεργασα των λαν της Ευρπης.

Κεφάλαιο 2ο: ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των Ευρωπαίων Πολιτών
Στόχοι του µαθήµατος
Η διδασκαλα του συγκεκριµνου κεφαλαου χει στχο να καταστ σει τους µαθητς ικανος:
 Να γνωρσουν τις υποχρεσεις και τα δικαιµατα που απορρουν απ τη ιδιτητα του
πολτη της Ευρωπαϊκ ς (νωσης.
 Να γνωρσουν τη δυναττητα που τους δνουν τα ργανα της Ευρωπαϊκ ς (νωσης να
υπερασπιστον τον εαυτ τους και να εναι ενηµερωµνοι για ,τι συµβανει στις ευρωπαϊκς χ,ρες.
 Να ρθουν σε επαφ µε ννοιες πως η «ευρωπαϊκ ιθαγ νεια», η οποα συµπληρ,νει και
δεν ακυρ,νει την ιδιτητα του πολτη ενς κρ!τους µλους
 Να αξιοποι σουν τις διαθεµατικς ννοιες της αλληλεπδρασης, της διστασης (χ,ρου –
χρνου), πως και το δπολο τοµο – σ,νολο

∆ιεξαγωγή του µαθήµατος
Με τη διαπστωση του ∆ικαιπολι και το κεµενο που παρατθεται, αναφερµαστε στα δικαι,µατα και οι υποχρε,σεις των ευρωπαων πολιτ,ν. Με την επεξεργασα του κειµνου οι µαθητς γνω-
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ρζουν τα βασικ δικαιµατα που χει ο κ!θε ευρωπαος πολτης, πως του εκλ γειν και εκλ γεσθαι, της ελε,θερης µετακνησης µσα στα σνορα κρατ,ν-µελ,ν της Ευρωπαϊκ ς (νωσης.
Περισστερα γι’ αυτ! τα θµατα µπορον οι µαθητς να βρουν στο λογισµικ του µαθ µατος, αλλ! και επισκεπτµενοι µε τη βο θεια του εκπαιδευτικο, τη δικτυακ πλη της (νωσης
(www.europa.eu.int).
Για τη διευκλυνση του εκπαιδευτικο παρατθενται οι παρακ!τω πληροφορες, σχετικ! µε τα
δικαιµατα του πολτη της Ευρωπαϊκ ς νωσης:

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Οι περισστεροι στχοι που καθριζαν οι συνθ κες δηµιουργας της Ευρωπαϊκ ς (νωσης χουν
επιτευχθε:














Ο ευρωπαϊκς χ,ρος χει ελευθερωθε απ τους τελωνειακος, δηµοσιονοµικος και κανονιστικος περιορισµος.
Qλοι οι πολτες απολαµβ!νουµε τα πλεονεκτ µατα της ολοκλ ρωσης της Μεγ!λης Αγορ!ς,
της πρσβασης στην καταν!λωση ποικλων προϊντων, του ανταγωνισµο που περιορζει
την αξηση των τιµ,ν, της πολιτικ ς που προστατεει καταναλωτς και περιβ!λλον, των
εναρµονισµνων καννων που τενουν να ευθυγραµµιστον µε αποδοτικτερα κριτ ρια.
Απαγορετηκε για τους πολτες των κρατ,ν-µελ,ν οποιοσδ ποτε περιορισµς συνδεται
µε την ιθαγνεια.
Στα πλασια του εκπαιδευτικο και του επαγγελµατικο τοµα κατστη δυνατ η επτευξη
της αµοιβαας αναγν,ρισης των διπλωµ!των των γιατρ,ν, των δικηγρων, των νοσοκµων, των κτηνι!τρων, των φαρµακοποι,ν, των αρχιτεκτνων κτλ.
Θεσπστηκε απ κοινο να σστηµα αναγν,ρισης πτυχων και διπλωµ!των αν,τατης εκπαδευσης.
Κ!θε πολτης της (νωσης που διαµνει σε κρ!τος µλος του οποου δεν εναι υπ κοος χει
το δικαωµα του εκλγειν και εκλγεσθαι στις δηµοτικς και ευρωπαϊκς εκλογς.
Θεσπζεται η «ιθαγνεια της (νωσης» και τσι υπ κοος της (νωσης εναι κ!θε !τοµο που
χει την υπηκοτητα ενς κρ!τους µλους. Η ιθαγνεια της (νωσης συµπληρ,νει την εθνικ ιθαγνεια και δεν την αντικαθιστ!.
Η Ε.Ε διασφαλζοντας τα δικαι,µατα των πολιτ,ν της στην εκπαδευση, προωθε εκπαιδευτικ! προγρ!µµατα σπουδ,ν, πως το ERASMUS (πργραµµα δρ!σης της Ευρωπαϊκ ς κοιντητας των σπουδαστ,ν), του COMETT (κοινοτικ πργραµµα εκπαδευσης και
κατ!ρτισης στους τεχνολογικος τοµες), του LINGUA (ενθ!ρρυνση της εκµ!θησης ξνων
γλωσσ,ν). Επσης παρχονται υποτροφες για σπουδς σε !λλες χ,ρες της κοιντητας.
Φροντζει ακµα για την επαννταξη των νων που αντιµετωπζουν µεγ!λες δυσκολες
ιδροντας τα λεγµενα «σχολεα της δετερης ευκαιρας».
Με την εισαγωγ του ευρ,, ο πολτης αποκτ! σαφ εικνα της αγορ!ς και ρυθµζει τις
αγορς του µε β!ση τις καλτερες προτ!σεις, συντελ,ντας στην αξηση του ανταγωνισµο
και στη συµπεση των τιµ,ν.

Με τις πληροφορες που φεραν οι ρωες δνεται µε ακµα µεγαλτερη σαφ νεια η ιδα της
(νωσης ως ενιαου οργανισµο, µιας νωσης κρατ,ν που µε τη συνεργασα προσπαθον να αντιµετωπσουν τα δι!φορα προβλ µατ! τους και να βελτι,σουν το βιοτικ εππεδο των πολιτ,ν
τους.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄

Οι Ευρωπαίοι
Πολίτες

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το Άτοµο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

∆ραστηριότητα
Το ταξδι των κοριτσι,ν σε κρ!τος της Ευρωπαϊκ ς (νωσης (Γερµανα) δνει την ευκαιρα στους
µαθητς να ανακαλψουν τα δικαιµατα και τις υποχρεσεις των ευρωπαων πολιτν µε ευχριστο και διασκεδαστικ τρπο. Η δραστηριτητα µπορε να πραγµατοποιηθε οµαδικ. Πιθανς
προτ!σεις που θα συµπληρ,σουν οι µαθητς εναι:



∆ε χρει!ζονται διαβατ ριο.
Κ!νουν συναλλαγς στις τρ!πεζες.

Αξιολόγηση
Με διερευνητικς ερωτ σεις και συζ τηση ο εκπαιδευτικς διαπιστ,νει αν οι µαθητς κατανησαν βασικς ννοιες, πως Ευρωπαος Πολτης, αν γινε αντιληπτ τι οι Ευρωπαοι χουν βασικ δικαιµατα και υποχρεσεις. Σηµαντικ εναι και µσα απ τα σµβολα της Ευρωπαϊκ ς
(νωσης να διασαφηνιστε αν οι µαθητς συνειδητοποησαν τι η Ευρπη εναι νας ενιαος οργανισµς που στχο χει τη βελτωση του βιοτικο επιπδου των Ευρωπαων πολιτ,ν.
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