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Δηζαγσγή: 
 
1. Τη έρεη λα πξνζθέξεη απηό ην βηβιίν 

Σν βηβιίν απηφ πεξηέρεη κηα ζπιινγή απφ 47 δξαζηεξηφηεηεο θαη κνληέια γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε 

Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε θαη ηελ Δθπαίδεπζε ζηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (EDC/HRE) ζηα 

ζρνιεία, θαζψο θαη ζε κε ηππηθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Απηά ηα δηδαθηηθά κνληέια παξέρνπλ ην 

πιαίζην γηα λα θηλεηνπνηεζνχλ νη καζεηέο, θαη πξνζθέξνπλ παξαδείγκαηα θαζψο θαη δηεηζδπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ γεληθψλ αξρψλ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ 

(επαγσγηθή πξνζέγγηζε, δηδαζθαιία κέζσ παξαδείγκαηνο). 

Ο ρξήζηεο ζα αλαθαιχςεη πσο πνιιά απφ απηά ηα δηδαθηηθά κνληέια απαηηνχλ ιίγνπο θαη απινχο 

πφξνπο  (αξρή ηνπ ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ). 

ε έλα κάζεκα ή κηα ελφηεηα, θαηά πξνηίκεζε φρη παξαπάλσ απφ ηέζζεξα καζήκαηα, απηά ηα κνληέια 

ρξεηάδεηαη λα ελζσκαησζνχλ ζε έλα πιαίζην, πνπ ζπλήζσο αθνινπζεί ηε δνκή ηξηψλ βεκάησλ: 

1. Σν κάζεκα ή ε ελφηεηα αξρίδεη κε κηα εηζαγσγή γηα λα απνζαθεληζηεί ην ζέκα ηνπ καζήκαηνο, ζθνπφο 

θαη νη ζηφρνη. Οη καζεηέο αξρίδνπλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ην ζέκα. 

2. Οη καζεηέο ιακβάλνπλ νδεγίεο ζρεηηθά κε ην πψο ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηα 

απαξαίηεηα πιηθά. ηε ζπλέρεηα, μεθηλάλε ηε δξαζηεξηφηεηα. 

3. Απηή είλαη κηα θάζε πξνζερηηθνχ αλαζηνραζκνχ, ζπδήηεζεο θαη νδεγηψλ. Κνηλέο κέζνδνη είλαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε ηνπ καζεηή, ε ζπδήηεζε ηεο ηάμεο, ε θξηηηθή ζθέςε θαη νη νδεγίεο απφ ηνλ/ηελ 

εθπαηδεπηηθφ γηα λα εηζαγάγεη ηελ έλλνηα-θιεηδί πνπ δηέπεη ην κνληέιν. Υσξίο απηή ηελ ηξίηε θάζε, νη 

καζεηέο ζα ζρεκαηίζνπλ ηελ εληχπσζε πσο απιά παίδνπλ έλα παηρλίδη, γηα ην παηρλίδη. 

Οη θάζεηο 1 θαη 3 δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ κνληέισλ (θάζε 2). Οη εηζαγσγέο ζηα 

θεθάιαηα παξέρνπλ κηα ελεκέξσζε γηα ηελ έλλνηα-θιεηδί ή ην ζέκα ζην νπνίν επηθεληξψλνληαη νη 

αζθήζεηο ζηελ ελφηεηα. ΄απηφ ην ζεκείν, παξέρεηαη θαη ππνζηήξημε γηα ηελ ηξίηε θάζε. Ζ νκάδα ζηφρνο 

απηνχ ηνπ βηβιίνπ είλαη ν/ε πην έκπεηξνο/ε εθπαηδεπηηθφο θαζψο θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο πνπ είλαη 

πξφζπκνο λα αθηεξψζεη ρξφλν γηα λα πξνεηνηκάζεη ην κάζεκα πξνζερηηθά. Ζ πξνεηνηκαζία είλαη θπξίσο 

κηα εξγαζία πξνζεθηηθήο ζθέςεο, εζηηαζκέλεο ζηε θάζε 3. Ση αλαηξνθνδφηεζε ζα κνπ δψζνπλ νη 

καζεηέο; Ση ζπλαηζζήκαηα ζα πξνθαιέζεη απηή ε δξαζηεξηφηεηα; Πνηα είλαη ε έλλνηα-θιεηδί πνπ ζα 

πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο κνπ; Πψο ζθνπεχσ λα ηελ εηζαγάγσ; Πψο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηε 

ζπλέρεηα;  

Οη εξσηήζεηο πνπ ζα επηιέμεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο, θαζψο θαη ην πψο ζα ηηο απαληήζεη, πνηθίιεη θαη 

εμαξηάηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα καζεηψλ, ηελ ειηθία ηνπο θαη ην πνιηηηζκηθφ ηνπο ππφβαζξν. 

Έρνπκε πεξηγξάςεη παξαδείγκαηα γηα ηελ πινπνίεζε νξηζκέλσλ κνληέισλ απηνχ ηνπ βηβιίνπ ζηα 

ζπλνδεπηηθά βηβιία απηήο ηεο έθδνζεο EDC/HRE. 

Πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο θαζψο κπνξεί λα 

πνηθίιεη ην επίπεδν ηνπ αλαζηνραζκνχ. Οξηζκέλα κνληέια, παξφια απηά, είλαη πην ζχλζεηα θαη 

αθεξεκέλα απφ άιια, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ θαηαιιειφηεξα γηα πην πξνρσξεκέλνπο καζεηέο.  

2. Η θνηλή Δπξσπατθή πξνζέγγηζε ζηελ EDC/HRE 

Ο ρξήζηεο ζα αλαθαιχςεη πσο ηα κνληέια αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο. Οξηζκέλα εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζην λα δεκηνπξγήζνπλ κηα απζεληηθή εκπεηξία (π.ρ. "Έλα 

κπνπθέην ινπινχδηα", ή "Σν παδι"), άιια δίλνπλ έκθαζε ζε δξαζηεξηφηεηα κέζα ζε παηρλίδη ξφισλ  

(π.ρ. "Οη ηνπξίζηεο"). Τπάξρεη κηα ηξίηε θαηεγνξία πνπ εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη είλαη 

πεξηζζφηεξν βαζηζκέλε ζην δηαζέζηκν πιηθφ (π.ρ. "Βαζηθέο έλλνηεο ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο"). Σέινο, 

ππάξρνπλ ζρέδηα γηα project πνπ νδεγνχλ ζε έλα πξντφλ (π.ρ. “Ζ αθίζα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ”). 

Ζ κεγάιε πνηθηιία ησλ πξνζεγγίζεσλ αληαλαθιά ην γεγνλφο πσο ζπγγξαθείο απφ φια ηα κέξε ηεο 

Δπξψπεο έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζε απηφ ην βηβιίν. Έρνπλ αληιήζεη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη παξαδφζεηο 

δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, θαη έρνπλ επηιέμεη κνληέια πνπ γλσξίδνπλ ηφζν απφ πξαθηηθή εκπεηξία, φζν 
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θαη απφ δνθηκέο ζηελ ηάμε. Παξφια απηά, ππάξρεη κηα θνηλή αληίιεςε ηεο EDC/HRE πνπ δηαπεξλά θάζε 

ηκήκα απηνχ ηνπ βηβιίνπ: ζηελ EDC/HRE, ε κέζνδνο κεηαθέξεη ην κήλπκα. Ζ δηδαζθαιία πεξί ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πξέπεη λα αληαλαθιάηαη κέζα απφ ηε δηδαζθαιία πνπ 

δηέπεηαη απφ ην πλεχκα απηψλ ησλ αξρψλ, δειαδή, ηε δηδαζθαιία κέζσ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ηα ζπγθεθξηκέλα κνληέια αθνινπζνχλ ηελ αξρή ηεο 

εξγαζηνθεληξηθήο θαη ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο. Απηή ε θνηλή αληίιεςε ηεο EDC/HRE ζα κπνξνχζε 

πξαγκαηηθά λα νλνκαζηεί ε Επξσπατθή πξνζέγγηζε. 

Ζ αξρηθή έθδνζε απηνχ ηνπ βηβιίνπ είρε παξαρζεί γηα λα ππνζηεξίμεη ηα ζεκηλάξηα ηεο εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ EDC/HRE ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, κεηά ηνλ πφιεκν (1992-95). Σν πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο νξγάλσζε ζεκηλάξηα γηα εθπαηδεπηηθνχο απφ ην 1996, ηα νπνία θαη ζπλερίζηεθαλ έσο ην 2006. 

Οη ζηφρνη ησλ ζεκηλαξίσλ ήηαλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία κεηά ηνλ πφιεκν. Ζ 

EDC/HRE ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηε λέα γεληά λα αλαπηχμεη κηα πνιηηηθή θνπιηνχξα πνπ ππνζηεξίδεη 

κηα κνληέξλα, πινπξαιηζηηθή θαη αλεθηηθή θνηλσλία κε εδξαησκέλνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο.  

Σα δχν πξψηα ρξφληα, νη ζπγγξαθείο απηνχ ηνπ βηβιίνπ βξέζεθαλ καδί γηα λα επηκνξθψζνπλ 

εθπαηδεπηηθνχο ζε φιε ηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, ζε θαινθαηξηλά ζεκηλάξηα δηάξθεηαο έσο δχν 

εβδνκάδεο. Γηαπηζηψζακε πσο νη εθπαηδεπηηθνί ελδηαθέξνληαλ πνιχ θαη ήηαλ πξφζπκνη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ πξφθιεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ ηνπο ζηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Χζηφζν, δήηεζαλ επεηγφλησο πιηθφ γηα θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ζην έξγν ηνπο. Μέζα ζε 

έλαλ ρξφλν, είρε εηνηκαζηεί ε πξψηε έθδνζε απηνχ ηνπ βηβιίνπ. χληνκα έγηλε γλσζηή σο ν “Μπιε 

θάθεινο” ιφγσ ηεο ζρέζεο ηνπ κε ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, θαη ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, φρη κφλν 

απφ εθπαηδεπηηθνχο ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, αιιά επίζεο ζε άιιεο ρψξεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

Ρσζίαο, ηεο Μνιδαβίαο, ηεο Κξναηίαο, ηεο εξβίαο θαη ηνπ Μαπξνβνπλίνπ. Ζ αλαηξνθνδφηεζε γηα ην 

πιηθφ απφ απηέο ηηο ρψξεο ζπλέβαιε ζε κηα βειηησκέλε έθδνζε ην 2000. Γηαπηζηψζακε πσο πνιινί 

εθπαηδεπηηθνί δεηνχζαλ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ζηελ εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε, αιιά θαη ζην λα 

ζπλδπάζνπλ ηελ εξγαζηνθεληξηθή θαη ηελ ελλνηνινγηθή κάζεζε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

πξναλαθεξφκελν κνληέιν ησλ ηξηψλ βεκάησλ. 

Αληαπνθξηζήθακε αλαπηχζζνληαο κνληέια δηδαζθαιίαο πνπ πεξηγξάθνπλ ιεπηνκεξψο ηα βήκαηα κέζα 

ζε κηα ζεηξά ηεζζάξσλ καζεκάησλ. Αλαζεσξεκέλεο εθδφζεηο απηψλ ησλ κνληέισλ βξίζθνληαη ζηα 

βηβιία III, IV θαη V απηήο ηεο EDC/HRE ζεηξάο. 

Ζ παξνχζα έθδνζε ησλ δηδαθηηθψλ κνληέισλ ζηελ EDC/HRE δελ αλαθέξεηαη πιένλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην ηεο Βνζλίαο θαη Δξδεγνβίλεο. Καζψο ηα δηδαθηηθά κνληέια αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θνηλή 

Δπξσπατθή πξνζέγγηζε ζηελ EDC θαη HRE, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φιε ηελ Δπξψπε, θαζψο 

θαη ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ. Οη δηαθνξεηηθνί ζπγγξαθείο είλαη ζα λα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ρνξσδία, 

ηξαγνπδψληαο ην ίδην ηξαγνχδη, αιιά κε ηηο μερσξηζηέο θσλέο ηνπο ν θαζέλαο. Απηφ πξνζθέξεη ζηνπο 

ρξήζηεο ηελ επθαηξία λα δηαιέμνπλ θαη λα δνθηκάζνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη παξαδφζεηο εληφο 

ηεο Δπξσπατθήο πξνζέγγηζεο ζηελ EDC θαη HRE. 
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Δπραξηζηίεο  

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε φινπο ηνπο ζπγγξαθείο πνπ ζπλέβαιαλ ζε απηφ ην βηβιίν θαη ηνπ 

πξφζθεξαλ ηνλ πινχην ησλ ηδεψλ θαη ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ. Δπίζεο, εθθξάδνπκε ηελ επγλσκνζχλε 

καο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζηνπο παηδαγσγηθνχο ζπκβνχινπο, ηνπο επηκνξθσηέο θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο 

αμηνιφγεζεο ηνπ portfolio ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλα, νη νπνίνη δνθίκαζαλ ηα κνληέια θαη καο έδσζαλ 

πνιχηηκε αλαηξνθνδφηεζε. Δπραξηζηνχκε ηηο θπξίεο Olöf Olafsdottir θαη Sarah Keating-Chetwynd απφ ην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο γηα ηελ ππνκνλή, ελζάξπλζε θαη ππνζηήξημή ηνπο ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Σν SDC (Swiss Agency for Development and Co-operation, Βέξλε) κε ηε γελλαηφδσξε ζπλεηζθνξά ηνπ 

έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζην IPE (International Projects in Education), έλα ηλζηηηνχην ηνπ PHZH (Zürich 

University of Teacher Education), λα παξαθνινπζήζεη ην project. Καη ηέινο, ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο 

απεπζχλνπκε ζηνλ Emir Adzovic, πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, αξάγεβν, γηα ηε ζηαζεξή ππνζηήξημε ηνπ ζε 

φια εθείλα ηα ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Gorazde, Brcko, Sarajevo, Banja Luka θαη 

αιινχ, ζηα νπνία παξνπζηάζακε ηνλ “Μπιε θάθειν” θαη ιάβακε ηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ νδήγεζε ζηελ 

παξαγσγή απηήο ηεο λέαο αλαζεσξεκέλεο έθδνζεο. 

Zürich θαη Weingarten, Ηνχιηνο, 2008 

Rolf Gollob 

Peter Krapf 
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Κεθάιαην 1 -  

Γεκηνπξγνύκε αηκόζθαηξα ζηελ ηάμε 
 
 

Δηζαγσγή 

Ζ εηθφλα δείρλεη καζεηέο λα δνπιεχνπλ ζε κηα αίζνπζα. Αξηζηεξά, έλα αγφξη θη έλα θνξίηζη δνπιεχνπλ 

καδί, κε ηα ηα πιηθά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο πδξνγείνπ πάλσ ζην ηξαπέδη. Φαίλεηαη πσο 

ζπδεηάλε. ην βάζνο, έλαο καζεηήο, ή ίζσο έλαο εθπαηδεπηηθφο, θάλεη κηα παξνπζίαζε. Σν θνξίηζη ζηα 

δεμηά έρεη ζεθψζεη ην ρέξη ηνπ θαη πεξηκέλεη λα ηεο δνζεί ν ιφγνο. ινη δνπιεχνπλ ζθιεξά θαη θαίλεηαη λα 

ην απνιακβάλνπλ. Ζ αηκφζθαηξα ηεο ηάμεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα απνηειεζκαηηθή δνπιεηά θαη 

κάζεζε.  

Οη αθφινπζεο πέληε δξαζηεξηφηεηεο επηθεληξψλνληαη ζην πψο λα δεκηνπξγεζεί, ή απνθαηαζηαζεί, κηα 

αηκφζθαηξα ζηελ ηάμε πνπ επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα αηζζάλνληαη άλεηα θαη αζθαιείο. Απηή ε βαζηθή 

πξνυπφζεζε ππνζηεξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο θαζψο νη δηαθνπέο, 

θαηά θαλφλα, θαηαλαιψλνπλ ρξφλν θαη ελέξγεηα. 

Ζ EDC/HRE έρεη πνιιά θνηλά κε ηελ θαιή δηδαζθαιία. Απηφ δελ ηζρχεη κφλν γηα απηά ηα πέληε κνληέια, 

αιιά γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε απηφ ην βηβιίν.  

Παξφια απηά, ηα ζπγθεθξηκέλα κνληέια δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί σο εξγαιεία γηα δηαρείξηζε ηεο ηάμεο. 

Μεηαθέξνπλ έλα βαζχηεξν, πην νπζηαζηηθφ κήλπκα. Ζ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ζήκεξα απνηειεί, ζε 

κεγάιν βαζκφ, έλα δήηεκα ηνπ πψο ζα πξνρσξήζνπκε κπξνζηά, απφ ηελ παξνρή ελφο θαζνξηζκέλνπ, 

θαηλνκεληθά δηαρξνληθνχ ζπλφινπ γλψζεο θαη ηδεψλ ζε κηα πην δπλακηθή έλλνηα δηα βίνπ κάζεζεο πνπ 

απαηηεί ηελ νηθνδφκεζε ηθαλνηήησλ, παξά ηε ζπζζψξεπζε δεδνκέλσλ θαη αξηζκψλ. Απφ απηή ηελ 

πξννπηηθή, ην ζρνιείν λνείηαη σο κηα κηθξν-θνηλσλία – έλαο ρψξνο φπνπ νη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή 

κε εκπεηξίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πνιιά θνηλά κε ηελ ελήιηθε δσή. Οη καζεηέο, γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

πξέπεη λα κάζνπλ ζην ζρνιείν πσο λα αληηκεησπίδνπλ ηέηνηα πξνβιήκαηα. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

βνεζάλε ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ηε κηθξνθνηλσλία ηνπο ιεηηνπξγηθή κέζα απφ ηε γλσξηκία ηνπο κε 

άιινπο, ηε ζπκθσλία ηνπο ζε θαλφλεο κέζα ζηα πιαίζηα κηαο νκάδαο, ηελ αληαιιαγή πξνζσπηθψλ 

εκπεηξηψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο, ηνλ νξηζκφ ηεο αηνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο κέζα ζηελ 

νκάδα θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο άιινπο. Οη εξγαζίεο απηέο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο θαη θαηάιιειεο ηφζν 

γηα κηθξφηεξνπο φζν θαη γηα κεγαιχηεξνπο καζεηέο, αιιά δηαθέξνπλ ζην επίπεδν ηνπ αλαζηνραζκνχ. 
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Σέινο, ζε ζρέζε κε ηελ EDC/HRE, νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο κεηαθέξνπλ έλα μεθάζαξν κήλπκα 

δηδαζθαιίαο κέζα από ην ή κέζα ζην πλεχκα ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Κάζε 

καζεηήο απνηειεί έλα μερσξηζηφ άηνκν πνπ ζπλεηζθέξεη θάηη πξνζσπηθφ θαη ηδηαίηεξν ζηελ θνηλφηεηα 

ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ ηάμε. Κάζε καζεηήο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε 

ελδηαθέξνλ θαη ζεβαζκφ. Κάζε θαλφλαο ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη εμίζνπ γηα φινπο. Απηφ ζεκαίλεη: 

«Απηφ πνπ πεξηκέλσ εγψ απφ ηνπο άιινπο κπνξεί λα είλαη απηφ πνπ πεξηκέλνπλ νη άιινη απφ εκέλα». Οη 

καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ επίγλσζε απηνχ ηνπ κελχκαηνο, ζπλεπψο ν αλαζηνραζκφο θαη ε θξηηηθή 

ζθέςε απνηεινχλ απαξαίηεηα ζηνηρεία ζηε ζρνιηθή ηάμε. 
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Γξαζηεξηόηεηα 1.1. – Ταηξηάδνπκε ηηο θάξηεο 

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 

 

Απηή ε δξαζηεξηφηεηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα έξζνπλ ζε 

επαθή κε ηνπο άιινπο κε έλαλ κε απεηιεηηθφ ηξφπν. 

Σρόιην γηα ηε ρξήζε 

 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηή ηελ άζθεζε γηα λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ηεο νκάδαο ησλ 

καζεηψλ ηνπο. 

Υιηθά Μηα ζεηξά απφ θάξηεο πνπ ζρεκαηίδνπλ δεπγάξηα. 

Γηαδηθαζία 

1. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ηπραία ηηο θάξηεο θαη δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα βξνχλε ην άιιν ηνπο 

κηζφ. 

2. ηαλ βξνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, νη καζεηέο έρνπλ 5-10 ιεπηά λα κάζνπλ θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ άιιν: 

– ην φλνκά ηνπο 

– ηελ νηθνγέλεηά ηνπο 

– πνχ κέλνπλ 

– ην αγαπεκέλν ηνπο δψν, κνπζηθφ ζπγθξφηεκα, πνδνζθαηξηθή νκάδα, ρξψκα, θ.ιπ. 

3. Οη καζεηέο επηζηξέθνπλ ζηελ νινκέιεηα. Ο θάζε καζεηήο έρεη ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζεη 

ζπλνπηηθά ην δεπγάξη ηνπ ζηελ ππφινηπε νκάδα
1
. 

4. Οη καζεηέο θάζνληαη ζε θχθιν. Γηα λα παξαρζεί αλαηξνθνδφηεζε, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη 

ηνπο καζεηέο λα ζρνιηάζνπλ ηη ήηαλ θαηλνχξγην γηα απηνχο ή ηνπο έθαλε ηδηαίηεξε εληχπσζε. 

Δπέθηαζε 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξεί λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ δεηψληαο, ζην επίπεδν ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

γηα παξάδεηγκα, απφ φινπο ηνπο καζεηέο ησλ νπνίσλ ην αγαπεκέλν ρξψκα είλαη ην θφθθηλν λα 

ζπγθεληξσζνχλ καδί, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ κηθξέο νκάδεο ζπδήηεζεο.  

Παξαιιαγή 

Οη καζεηέο εμεξεπλνχλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπο, γηα παξάδεηγκα 

κέζσ παληνκίκαο, θηηάρλνληαο κηα αθίζα κε ηελ νπνία “δηαθεκίδνπλ” ην δεπγάξη ηνπο, ή γξάθνληαο έλα 

πνίεκα. 

Υιηθά 

Μηα ζεηξά απφ θάξηεο πάλσ ζηηο νπνίεο είλαη γξακκέλν θαη ζρεδηαζκέλν έλα αληηθείκελν, ην νπνίν έρεη ην 

δεπγάξη ηνπ πάλσ ζε κηα άιιε θάξηα. 

Οη θάξηεο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηφζν ιέμεηο φζν θαη εηθφλεο πνπ λα επηηξέπνπλ ζηνπο κηθξφηεξνπο 

καζεηέο, θαζψο θαη ζε απηνχο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζηελ άζθεζε. 

 

                                                           
1. Απηφ πξέπεη λα εμεγεζεί ζηελ αξρή ηεο άζθεζεο, έηζη ψζηε νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα έρνπλ επηινγή σο πξνο ην πφζα 

πξάγκαηα ζέινπλ λα απνθαιχςνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. 
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ηξηαληάθπιιν - αγθάζη κέξα - λχρηα καραίξη - πεξνχλη παπνχηζη - θάιηζα 

θσο - ζθνηάδη αιάηη - πηπέξη ζηπιφ - ραξηί ηξαπέδη - θαξέθια 

δεζηφ - θξχν ςειά - ρακειά δπλαηφο - αδχλακνο πάλσ - θάησ 

αλακκέλν - ζβεζηφ αλνηρηφ - θιεηζηφ κεγάιν - κηθξφ γξήγνξα - αξγά 

θαζαξφ - βξψκηθν ηξαρχ - καιαθφ ζηακάηα - μεθίλα αθεηεξία - ηεξκαηηζκφο 

θαιφ - θαθφ λαη - φρη θίινο - ερζξφο ρνληξφο - ιεπηφο 

ήιηνο - θεγγάξη αδειθφο - αδειθή αγφξη  - θνξίηζη  
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Γξαζηεξηόηεηα 1.2. – Γηθαηώκαηα, ππνρξεώζεηο θαη θαλόλεο ζηελ 

ηάμε 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη Απηή ε δξαζηεξηφηεηα εηζάγεη κηα «βήκα πξνο βήκα» πξνζέγγηζε πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηνπο καζεηέο γηα λα θαζνξηζηνχλ δεκνθξαηηθά 

ζπκθσλεκέλνη θαλφλεο γηα ηελ νκάδα ηεο ηάμεο ηνπο. 

Οη καζεηέο βηψλνπλ πσο ε ζπκβνιή ηνπο έρεη ζεκαζία, θαη πσο έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα επεξεάζνπλ ηε ζχληαμε ησλ θαλφλσλ. Αλαπηχζζνπλ 

κηα αίζζεζε «ηδηνθηεζίαο», θη έρνπλ ηελ εκπεηξία ηεο ελεξγνχο 

ζπκκεηνρήο ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλφηεηαο ηεο ηάμεο σο κηθξν-

θνηλσλίαο. 

Οη καζεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δηθαησκάησλ, 

ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ θαλφλσλ (πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ ηνπο 

λφκνπο ζην πιαίζην ηεο ηάμεο). 

Υιηθά Μεγάια θνκκάηηα ραξηί ρσξηζκέλα ζε ηξία ίζα κέξε. 

Γηαδηθαζία

1. Υξεζηκνπνηψληαο έλα «παηρλίδη» γηα ηε δεκηνπξγία νκάδσλ (π.ρ. κνηξάδνληαο θάξηεο πνπ ηαηξηάδνπλ 

γηα λα ζρεκαηηζηνχλ νκάδεο δνγθιέξ, βηνινληζηψλ, θ.ιπ.), ε ηάμε ρσξίδεηαη ζε ηξεηο, έμη ή ελλέα 

νκάδεο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο. Ζ θάζε νκάδα δελ ζα πξέπεη λα έρεη παξαπάλσ απφ πέληε 

καζεηέο. Ζ θάζε νκάδα είλαη Α, Β ή Γ.  

2. Κάζε νκάδα νξίδεη έλαλ εθπξφζσπν. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηηο νκάδεο κηα ζχληνκε 

αλαηξνθνδφηεζε. Πψο επέιεμαλ ηνλ εθπξφζσπν ηνπο; 

3. Κάζε νκάδα έρεη έλα ραξηί ρσξηζκέλν ζηα ηξία. Υξεζηκνπνηνχλ ην πάλσ κέξνο ηνπ ραξηηνχ, θαη 

θαηαγξάθνπλ πνηα πηζηεχνπλ πσο είλαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ θάζε αηφκνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ) ζηελ ηάμε ηνπο. Θα πξέπεη λα θαηαγξάςνπλ θάζε πξφηαζε θαη θάζε 

πξφηαζε ζα πξέπεη λα αξηζκεζεί. 

4. Οη καζεηέο δίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε θαζνδεγνχκελνη απφ ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: Πφζν θαιά 

πηζηεχεηο φηη νινθιήξσζεο ηελ εξγαζία; Ση είλαη απηφ πνπ θάλαηε φινη θαη βνήζεζε; Ση είλαη απηφ 

πνπ πξνθάιεζε εκπφδηα;  

5. Οη καζεηέο δίλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ επφκελε νκάδα (ε A ζηε B, ε B ζηε Γ, ε Γ ζηελ A). 

6. Κάζε νκάδα εθηηκά ηε ιίζηα κε ηα δηθαηψκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ε πξνεγνχκελε νκάδα,  

θαζνδεγνχκελε απφ ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. Ση ππνρξεψζεηο έρνπκε πξνθεηκέλνπ λα ζεβφκαζηε 

απηά ηα δηθαηψκαηα; Ση πξέπεη λα θάλνπκε; Πψο πξέπεη λα ζπκπεξηθεξφκαζηε; Γηα παξάδεηγκα: «Ο 

θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα αθνχγεηαη». – «Έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα αθνχκε». 

Υξεζηκνπνηψληαο ηνπο ίδηνπο αξηζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ηκήκα ησλ δηθαησκάησλ, νη 

καζεηέο θαηαγξάθνπλ ηελ αληίζηνηρε ππνρξέσζε (αλ κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ θάπνηα) ζην κέζν ηνπ 

ραξηηνχ.
2
 

7. πλεηζθνξά ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ: θαλφλεο γηα ηνπο θαλφλεο. 

– Απνθαζίζηε πνηνη θαλφλεο, φρη πνιινί, ζα αλαξηεζνχλ ζε εκθαλέο ζεκείν ζηελ αίζνπζα.  

– Θα πξέπεη λα είλαη δηαηππσκέλνη ζεηηθά – «ΚΑΝΔ» θάηη αληί γηα «ΜΖΝ ΚΑΝΔΗ» θάηη. 

– Θα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαη λα πεξηγξάθνπλ ηελ απαηηνχκελε ζπκπεξηθνξά, π.ρ. ην 

δηθαίσκα λα αθνχγεζαη, - έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα αθνχκε, - θαλόλαο: παξακέλνπκε ζησπεινί 

φηαλ κηιάλε νη άιινη.   

 

8. Οη καζεηέο δίλνπλ ην ραξηί ηνπο ζηελ επφκελε νκάδα άιιε κηα θνξά. Οη νκάδεο ιακβάλνπλ ππφςε 

                                                           
2. Οη καζεηέο κεξηθέο θνξέο δπζθνιεχνληαη λα ζπζρεηίζνπλ κηα ππνρξέσζε κε έλα δηθαίσκα. 
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φιεο ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο νκάδεο, θαη ζπκθσλνχλ ζε έλαλ κέγηζην αξηζκφ 

πέληε θαλφλσλ. Απηνί γξάθνληαη κε έληνλα γξάκκαηα ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν θνκκάηη ηνπ ραξηηνχ. 

Μεηά απνζπψληαη απφ ην ραξηί θαη θνιιηνχληαη ζηνλ ηνίρν. Οη εθπξφζσπνη ηεο θάζε νκάδαο 

εμεγνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο ζε νιφθιεξε ηελ ηάμε. 

πδήηεζε θαζνδεγνχκελε απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. Οη καζεηέο εληνπίδνπλ πεξηηηνχο θαλφλεο, θαη 

ζπκθσλνχλ σο πξνο ην πνηνη θαλφλεο πνπ εκθαλίδνληαη δπν ή πεξηζζφηεξεο θνξέο κπνξνχλ λα 

δηαγξαθνχλ. Κάπνηεο νκάδεο κπνξεί λα είλαη πξφζπκεο λα επηηξέςνπλ λα δηαγξαθνχλ απηά πνπ 

έρνπλ θαηαγξάςεη, ελψ άιιεο κπνξεί λα κελ είλαη. Οη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα πάξνπλ κηα απφθαζε 

κε ηελ νπνία λα ζπκθσλνχλ φινη. Αληί λα εμαηξεζεί ε δνπιεηά κηαο νκάδαο, νη θαλφλεο πνπ 

εκθαλίδνληαη πνιιέο θνξέο κπνξνχλ λα θξαηεζνχλ γηα πεξαηηέξσ εμέηαζε.  

9. Φεθνθνξία γηα ηνπο θαλφλεο. Κάζε καζεηήο έρεη ηέζζεξεηο κάξθεο λα «μνδέςεη» ζηνπο θαλφλεο 

εθείλνπο πνπ πηζηεχεη πσο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ. Μπνξνχλ λα ςεθίζνπλ θαηαλέκνληαο ηηο 

κάξθεο ηνπο φπσο ζέινπλ. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ζέινπλ λα δψζνπλ φιεο ηηο ςήθνπο ηνπο ζε 

έλαλ θαλφλα ή λα ηηο θαηαλείκνπλ ηζνκεξψο. Οη ηέζζεξηο θαλφλεο κε ηνλ πςειφηεξν αξηζκφ ςήθσλ 

γίλνληαη νη θαλφλεο ηεο ηάμεο. Μπνξνχλ λα θαζαξνγξαθνχλ, λα ππνγξαθνχλ απφ ηνλ θάζε καζεηή 

θαη λα αλαξηεζνχλ ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο αίζνπζαο. 

10. Αλαζηνραζκφο. Ση βνήζεζε/εκπφδηζε; Πψο ζπλέβαιεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο; Παξαηήξεζεο  θάπνηνλ 

ζηελ ηάμε πνπ έθαλε πξάγκαηα πνπ βνήζεζαλ; Ση έθαλαλ αθξηβψο;  

Απηή είλαη ε πξψηε επθαηξία γηα ηελ ηάμε λα εθαξκφζεη ηνπο θαλφλεο θαη λα ηνπο εληζρχζεη. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επαηλέζεη ηνπο καζεηέο εθείλνπο πνπ ζέβνληαη ηνπο θαλφλεο. Αλ είλαη 

δπλαηφλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αγλνήζεη εληειψο απηνχο πνπ δελ ηνπο ζέβνληαη, 

δηαθνξεηηθά ζα ηνπο θέξεη ζην «επίθεληξν» γηα αξλεηηθνχο ιφγνπο.  
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Γξαζηεξηόηεηα 1.3. – Οηθόζεκν 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη Δλίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο. Σα άηνκα ελζαξξχλνληαη λα αλαγλσξίζνπλ 

θαη λα γηνξηάζνπλ ηηο ζεηηθέο πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπο. 

Οη νκάδεο βξίζθνπλ θνηλνχο ζηφρνπο. 

Σρόιην γηα ηε ρξήζε 

 

 

Απηή ε άζθεζε επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα αξρίζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά, πνιχ γξήγνξα. Δίλαη ηδαληθή ζε κηα λενζπζηαζείζα νκάδα κάζε-

ζεο ή ζηελ αξρή κηαο εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ. 

Υιηθά 

 

Ζ αθίζα κε ην νηθφζεκν γηα θάζε νκάδα καζεηψλ, καξθαδφξνη ή ρξψ-

καηα, εηθφλεο απφ πεξηνδηθά, θ.ιπ. 

Γηαδηθαζία 

1. Υξεζηκνπνηψληαο έλα «παηρλίδη» γηα ηε δεκηνπξγία νκάδσλ (π.ρ. κνηξάδνληαο θάξηεο πνπ ηαηξηάδνπλ 

γηα λα ζρεκαηηζηνχλ νκάδεο δνγθιέξ, βηνινληζηψλ, θιπ.), ε ηάμε ρσξίδεηαη ζε ηξεηο, έμη ή ελλέα 

νκάδεο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο. Ζ θάζε νκάδα δελ ζα πξέπεη λα έρεη παξαπάλσ απφ πέληε 

καζεηέο. Ζ θάζε νκάδα είλαη Α, Β ή Γ.  

2. Οη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ. Γίλνπκε ζε θάζε καζεηή ηε θσηνηππία ηνπ 

νηθφζεκνπ, ε νπνία είλαη ρσξηζκέλε ζε ηέζζεξα ηκήκαηα, θη έρεη κηα πεξγακελή απφ θάησ. Σα 

ηκήκαηα κπνξνχλ λα έρνπλ ήδε θνπεί απφ κηα δεχηεξε θσηνηππία θαη λα θνιιεζνχλ ζηελ θχξηα, φηαλ 

νη καζεηέο ηειεηψζνπλ. 

3. Δξγαζία: 

Αηνκηθή πξνεηνηκαζία: 

– θξαηήζηε ζεκεηψζεηο απαληψληαο ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

– Πψο αληηιακβάλεζαη ηνλ εαπηφ ζνπ; 

– Ση ρξεηάδεζαη; 

– Ση είζαη ηθαλφο λα θάλεηο; 

– Γηα ηη κεηαληψλεηο φηαλ ζθέθηεζαη ηε δσή ζνπ;  

– ζρεδίαζε (ή δηάιεμε) έλα ζχκβνιν ή ζχκβνια πνπ εθπξνζσπνχλ ηηο ζεκεηψζεηο ζνπ (ρξψκαηα, 

ρξσκαηηζηφ ραξηί, εηθφλεο πεξηνδηθψλ, θ.ιπ.). 

Οκαδηθή δνπιεηά: 

– εμήγεζε ην ζχκβνιφ (ηα ζχκβνιά) ζνπ ζηα κέιε ηεο νκάδαο ζνπ 

– θφιιεζε φια ηα ηκήκαηα ζην νηθφζεκφ ζνπ 

– βξεο έλα θνηλφ ζχκβνιν γηα ηελ νκάδα ζνπ (θέληξν), έλα κφην γηα ηηο ηδέεο ζνπ (ζηελ θνξπθή) θαη 

έλα φλνκα γηα ηελ νκάδα ζνπ (ζην θάησ κέξνο). 

4. Σα νινθιεξσκέλα νηθφζεκα παξνπζηάδνληαη απφ έλα κέινο ηεο νκάδαο ζηελ νινκέιεηα, θαη 

αλαξηψληαη καδί κε ηα ππφινηπα ζηνλ ηνίρν. 

 

 

 

 

 



Γεκηνπξγνύκε αηκόζθαηξα ζηελ ηάμε 

 

17 

Υιηθά 
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Γξαζηεξηόηεηα 1.4. – Έλα κπνπθέην ινπινύδηα 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

Ο ζηφρνο ηεο άζθεζεο είλαη λα εληζρχζεη ηελ νκαδηθή ζπλνρή θαη λα 

βειηηψζεη ηελ απηνεθηίκεζε. 

 

Οη καζεηέο εθηηκνχλ ην φηη θάζε άηνκν ζε κηα νκάδα είλαη κνλαδηθφ θαη 

δηαθνξεηηθφ, αιιά ηαπηφρξνλα ζπκβάιιεη ζηε ζπλνιηθή δχλακε ηεο 

νκάδαο. 

Υιηθά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μηα κηθξή θσηνγξαθία ηαπηφηεηαο γηα θάζε καζεηή, φρη κεγαιχηεξε απφ 

3 εθ. (ή έλα ζρεδηαζκέλν πνξηξαίην). 

 

Κίηξηλν ή πνξηνθαιί ραξηί θνκκέλν ζε ζηξνγγπιά θνκκάηηα κε δηάκεηξν 

πεξίπνπ 6 εθ. γηα λα δεκηνπξγεζεί ην θέληξν ηνπ ινπινπδηνχ. 

 

Πνιχρξσκν ραξηί θνκκέλν ζην ζρήκα πεηάισλ, κία ρξσκαηηζηή 

θνξδέια αλ ππάξρεη, καξθαδφξνη ή κπνγηέο ζε δηάθνξα ρξψκαηα, δχν 

κεγάια ραξηηά ζην κέγεζνο ελφο πίλαθα ζεκηλαξίνπ, θφιια, ή άιιε 

θνιιεηηθή νπζία. 

Γηαδηθαζία 

1. Κάζε καζεηήο έρεη έλα ζηξνγγπιφ θνκκάηη ραξηηνχ φπνπ θνιιάεη ηε θσηνγξαθία ηνπ. 

2. Κάζε καζεηήο παίξλεη έμη πέηαια, θαη ζην θαζέλα γξάθεη έλα ή δχν ζεηηθά πξάγκαηα ζρεηηθά  κε ην: 

– ηη ζα έιεγε ν/ε εθπαηδεπηηθφο γη΄απηφλ 

– ηη ζα έιεγε έλαο άληξαο ηεο νηθνγέλεηαο γη΄απηφλ 

– ηη ζα έιεγε κηα γπλαίθα ηεο νηθνγέλεηαο γη΄απηφλ 

– ηη ιέλε νη ίδηνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ  

– ηη ζα έιεγε έλαο θίινο γη΄ απηφλ 

– ηη ζα έιεγε θάπνηνο άιινο ζηελ αίζνπζα, ζην ζρνιείν, ζηελ θνηλφηεηα γη΄απηφλ 

3. Ο καζεηήο θνιιάεη ηα πέηαια γχξσ απφ ηε θσηνγξαθία γηα λα δεκηνπξγήζεη ην θεθάιη ελφο 

ινπινπδηνχ. 

4. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ή νη καζεηέο ηνπνζεηνχλ θάζε ινπινχδη ζην ραξηί πνπ ζα αλαξηεζεί. 

5. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ή νη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ηνπο κίζρνπο θαη ηα θχιια θάζε ινπινπδηνχ γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα κπνπθέην. Πξνζζέηνληαο κηα θνξδέια θάλνπκε ην κπνπθέην λα κνηάδεη πνιχ 

ηδηαίηεξν! 

Δπέθηαζε 

ε θχθιν, νη καζεηέο δίλνπλ ηα ζρφιηα ηνπο. Απηφ ηνπο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπλ ην ζπκβνιηθφ λφεκα: ην 

κπνπθέην ζα έραλε ηελ νκνξθηά ηνπ αλ έιεηπαλ θάπνηα ινπινχδηα (θνηλφηεηα). Κάζε ινπινχδη είλαη 

δηαθνξεηηθφ θαη πξνζζέηεη θάηη κνλαδηθφ (αηνκηθή αμηνπξέπεηα). Σαπηφρξνλα, φια ηα ινπινχδηα είλαη 

παξφκνηα, θαη σο εθ ηνχηνπ ην θαζέλα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ην άιιν (ηζφηεηα). Οη έλλνηεο ζηηο 

παξελζέζεηο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε ηάμεηο κε κεγαιχηεξνπο καζεηέο.    
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Γξαζηεξηόηεηα 1.5. – Κηλέδηθα μπιάθηα 

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 

 

 

Οη καζεηέο εθπαηδεχνληαη ζηηο δεμηφηεηεο νκαδηθψλ παηθηψλ. Βηψλνπλ ηη 

ζεκαίλεη λα εμαξηάζαη απφ άιινπο θαη νη άιινη λα εμαξηψληαη απφ εζέλα 

(αιιειεμάξηεζε). 

Υιηθά Κηλέδηθα μπιάθηα ή κνιχβηα, θ.ιπ. (πεξίπνπ 15 εθ. κάθξνο). 

Γηαδηθαζία 

1. Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε νκάδεο ησλ πεξίπνπ νρηψ καζεηψλ. ηηο νκάδεο ιέκε πσο πξέπεη λα θαιχςνπλ 

κηα ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε (αλ είλαη δπλαηφλ, ε άζθεζε είλαη θαιχηεξα λα γίλεη ζε εμσηεξηθφ ρψξν). 

2. Οη νκάδεο ζηέθνληαη ζε ζεηξέο, ζε απφζηαζε πεξίπνπ 1-1.5 κέηξσλ κεηαμχ ηνπο. 

3. Οη καζεηέο παίξλνπλ ηα θηλέδηθα μπιάθηα (ή ηα κνιχβηα) αλάκεζα ζηηο άθξεο ησλ δαρηχισλ ηνπο. Σα 

μπιάθηα ηψξα ζπλδένπλ ηνπο καζεηέο. 

4. Σψξα, νη νκάδεο πξέπεη λα θάλνπλ έλα αγψλα κέρξη έλα πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν, γηα παξάδεηγκα ηελ 

αίζνπζα ή ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο απιήο. Αλ πέζεη ην μπιάθη κεηαμχ δπν καζεηψλ, νιφθιεξε ε νκάδα 

πξέπεη λα επηζηξέςεη ζηελ αθεηεξία θαη λα μαλαμεθηλήζεη. Οη νκάδεο είλαη ειεχζεξεο λα αλαπηχμνπλ 

ηελ θαιχηεξε ηερληθή θαη ζηξαηεγηθή γηα λα θηλεζνχλ  γξήγνξα σο ην ηέινο, ρσξίο λα ξίμνπλ ηα 

μπιάθηα. 

 

Αλάινγα κε ην πφζν δχζθνιε είλαη ε εξγαζία γηα ηνπο καζεηέο, απηνί νη θαλφλεο κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν απζηεξά.  

 

Δπέθηαζε 

1. Κάπνηνη καζεηέο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εμσηεξηθνί παξαηεξεηέο πνπ κπνξνχλ λα ζρνιηάδνπλ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη νκάδεο ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο.  

2. Οη δξαηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα βηληενγξαθεζνχλ γηα λα δηαθαλνχλ νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη  

ζπκπεξηθνξάο. 
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Κεθάιαην 2 -  

Απνζαθελίδνπκε αμίεο
 

Δηζαγσγή 

ηε κνληέξλα θνηλσλία κπνξνχκε - θαη πξέπεη - λα επηιέμνπκε ηηο αμίεο εθείλεο πνπ ζεσξνχκε ζεκαληηθέο 

θαη κε λφεκα γηα εκάο. Κάλνληαο ηέηνηεο επηινγέο ρξεζηκνπνηνχκε ηελ πξνζσπηθή καο ειεπζεξία, ηελ 

ειεπζεξία ηεο ζθέςεο θαη ησλ πεπνηζήζεψλ καο, θαζψο θαη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, φηαλ 

εθθξάδνπκε ηηο απφςεηο καο δεκφζηα. Χο εθ ηνχηνπ, νη δξαζηεξηφηεηεο ζε απηφ ην θεθάιαην 

πξαγκαηεχνληαη κηα βαζηθή αξρή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ – ηελ αηνκηθή ειεπζεξία.  

Παξφια απηά, φπσο δείρλεη ε εηθφλα, ε αηνκηθή ειεπζεξία ζπλνδεχεηαη κε ηελ αλάγθε γηα επηινγέο. Οη 

ειεχζεξνη άλζξσπνη κπνξεί λα είλαη πνιχ κνλαρηθνί. Καλέλαο δε κπνξεί, ή δελ ζα έπξεπε λα κπνξεί, λα 

καο ππνδείμεη ζε ηη λα πηζηεχνπκε ή πνηεο αμίεο λα επηιέγνπκε. Καη πξέπεη λα επηιέμνπκε – πψο αιιηψο 

ζα μέξνπκε ηη είλαη ζεκαληηθφ ζηε δσή; Ζ επηινγή ησλ αμηψλ είλαη, επνκέλσο, έλα θεληξηθφ δήηεκα γηα 

ηνπο λένπο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε: Πνηνο είκαη; Πνηα είλαη ε ηαπηφηεηα 

κνπ;  

Απφ κηα δηαθνξεηηθή ζθνπηά, απφ ηηο ζπιινγηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, παξαηεξνχκε πσο ε αηνκηθή 

ειεπζεξία νδεγεί ζε κηα πινπξαιηζηηθή θνηλσλία, κε ηα κέιε ηεο λα πξνζθνιιψληαη ζε δηαθνξεηηθέο αμίεο 

θαη πεπνηζήζεηο. Ο πινπξαξηζκφο κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή ζχγθξνπζεο. Απηφ δεκηνπξγεί ην εξψηεκα 

ζε πνηεο αμίεο βαζίδεηαη ε θνηλφηεηα θαη ε δεκνθξαηία καο, γηα παξάδεηγκα εθηίκεζε ηνπ ζπκβηβαζκνχ, 

κε-βία ή έληαμε ησλ κεηνλνηήησλ. Καηά θαλφλα, αλ ηα κέιε κηαο θνηλσλίαο πεηχρνπλ λα ζπκθσλήζνπλ 

ζε θαλφλεο εηξεληθψλ, κε βίαησλ επηρεηξεκάησλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

φπνηεο δηαθσλίεο ζηηο απφςεηο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπο. 

ιεο απηέο νη εξσηήζεηο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο ηφζν ζηε κηθξν-θνηλσλία κηαο ζρνιηθήο ηάμεο, φζν θαη 

ζηελ θνηλσλία ζην ζχλνιν ηεο. ε κηα δεκνθξαηηθή θνηλφηεηα, θαλέλα άηνκν ή αξρή δελ έρεη ην δηθαίσκα 

λα νξίδεη αμίεο γηα φινπο. Αλη’ απηνχ, νη πνιίηεο είλαη απηνί πνπ ζα δηαπξαγκαηεπηνχλ κηα ειάρηζηε 

ζπκθσλία ζε ζπγθεθξηκέλεο αμίεο. Χο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη δνπιεηά ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ λα νξίζεη αμίεο 

ζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή νξζφηεηα, κε έλα ζπγθεθξηκέλν θφκκα, κηα πεπνίζεζε ή κηα ηδενινγία. Οη 

καζεηέο ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ πψο λα θάλνπλ ρξήζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο ηνπο θαη πψο λα 

κνηξάδνληαη ηηο επηινγέο ηνπο κε άιινπο.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ππνζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο αλαπηχζζνληαο ηηο δεμηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

Οη καζεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηε ζεκειηψδε αξρή ηεο αλαζηξεςηκφηεηαο. Καηαλννχλ πσο ε επηινγή ησλ 

πξνζσπηθψλ αμηψλ καο θαζνξίδεηαη απφ ηελ θνηλσληθή καο θαηάζηαζε θαη ηα ελδηαθέξνληα καο. ε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο δηαθσλνχλ – εηξεληθά θαη κε ακνηβαίν ζεβαζκφ - είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθφο κε ην ζέκα γηα ην νπνίν πξαγκαηηθά ηάζζνληαη ππέξ ή θαηά. 
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Γξαζηεξηόηεηα 2.1. – Τν παηρλίδη ηεο ζρεδίαο 

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 

 

Οη καζεηέο εηζάγνληαη ζηελ έλλνηα ησλ αμηψλ θαη καζαίλνπλ λα 

εληνπίδνπλ πξνθαηαιήςεηο. 

Υιηθά Κάξηεο κε πιεξνθνξίεο γηα ραξαθηήξεο. 

Γηαδηθαζία 

Δλλέα άηνκα βξίζθνληαη ζε κηα ζρεδία ζε αλνηρηή ζάιαζζα. Γελ γλσξίδνπλ πνπ αθξηβψο. Ζ ζρεδία είλαη 

πνιχ κηθξή γηα φινπο. Σέζζεξηο απφ απηνχο πξέπεη λα πεηαρηνχλ ζηε ζάιαζζα.  

Πνηνη ζα είλαη θαη γηαηί; 

Κάζε καζεηήο ιακβάλεη κηα θάξηα κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηήξα πνπ ζα εθπξνζσπήζεη. 

Απηφ δελ είλαη κφλν έλα παηρλίδη ξφισλ, αιιά, επίζεο, κηα δηαδηθαζία ηαχηηζεο κε έλαλ ραξαθηήξα 

βξίζθνληαο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απηφο/απηή αμίδεη λα επηβηψζεη πεξηζζφηεξν απφ θάπνηνλ άιιν. Οη 

καζεηέο πξέπεη πάληα λα κηιάλε ζηνλ πξψην εληθφ - «Δγψ». Ζ θαηάζηαζε θαη ηα φζα δηαθπβεχνληαη 

αλαγξάθνληαη, επίζεο, ζηελ θάξηα. Πξέπεη λα ππάξρεη απφιπηε εζπρία θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 

πξψηεο δεθάιεπηεο θάζεο. 

1. Οη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ έσο έμη. 

Κάζε νκάδα απνθαζίδεη πνηνο ζα ζσζεί αλάινγα κε ηα επηρεηξήκαηα ηνπ θάζε καζεηή. Γηα λα απμεζεί 

ε αιιειεπίδξαζε, ν θάζε καζεηήο ζα πξέπεη φρη κφλν λα ππεξαζπίζεη ηνλ ραξαθηήξα πνπ 

εθπξνζσπεί, αιιά θαη λα επηηεζεί ζε θάπνηνλ άιιν. Χζηφζν, κέζα ζε είθνζη ιεπηά πξέπεη λα παξζεί 

κηα ζπιινγηθή απφθαζε. 

2. Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηηο επηινγέο ηεο θαη ηηο ζπγθξίλεη κε εθείλεο ησλ άιισλ νκάδσλ. 

3. Οιφθιεξε ε ηάμε εληνπίδεη ηηο αμίεο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ αλέθπςαλ. 

Υιηθά 

Παξαδείγκαηα δηαθνξεηηθώλ ραξαθηήξσλ 

Έλαο 35 ρξνλνο δηαθνζκεηήο, ειεχζεξνο, πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα πνιηηηθφ θίλεκα. 

Έλαο πνιίηεο ξνκά πνπ κφιηο απνθπιαθίζηεθε. 

 

Μηα νξνζεηηθή εθδηδφκελε γπλαίθα. 

 

 

Μηα ειηθησκέλε ρήξα, πνπ ηαμηδεχεη πξνο ηελ 

παηξίδα ηεο κε φιεο ηηο νηθνλνκίεο ηεο γηα λα 

μαλαδεί ην γην ηεο. 

Έλαο Ρψζνο παηλίζηαο, παηέξαο δχν παηδηψλ. Έλαο κεζπζκέλνο θίλρελη Άγγινο. 

Έλαο 15 ρξνλνο έθεβνο, ληθεηήο ελφο ζεκαληηθνχ 

βξαβείνπ ινγνηερλίαο. 

Έλαο ειηθησκέλνο, δηάζεκνο Ακεξηθαλφο παίθηεο 

ηνπ κπέηδκπνι. 

Έλαο πξέζβεο πνπ δνπιεχεη γηα ηνλ ΟΖΔ. Μηα λεαξή κεηέξα κε ζπαζκέλν πφδη. 

Έλαο ζηξαηηψηεο πνπ επηζηξέθεη κεηά απφ άδεηα.  
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Γξαζηεξηόηεηα 2.2. – Σπζηήκαηα αμηώλ 

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 

 

Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ πσο δηαθνξεηηθέο αμίεο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ πηζαλή πεγή ζχγθξνπζεο. 

Υιηθά Υαξηηά θαη ζηπιφ, ιίζηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο αμίεο. 

Γηαδηθαζία 

Γίλεηαη ζε θάζε καζεηή κία ιίζηα κε 20 αμίεο, φρη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά: θνηλσληθή επηηπρία, 

αγάπε, ππαθνή, αζθάιεηα, εηξήλε, ηάμε, αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, θαιή αληίιεςε γηα ηνλ εαπηφ ζνπ, 

ηζφηεηα, ζεβαζκφο γηα ηνπο άιινπο, εηιηθξίλεηα, νηθνγέλεηα, αιιειεγγχε, ππεπζπλφηεηα, δηθαηνζχλε, 

αλεθηηθφηεηα, ειεπζεξία, αληαγσληζκφο, πγεία, παηξησηηζκφο. 

1. Οη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε δεπγάξηα. 

2. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα νκαδνπνηήζνπλ ηηο αμίεο ζηε ιίζηα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. 
«ηελ πξψηε, βάιηε απηέο πνπ ζεσξείηε πην ζεκαληηθέο γηα εζάο. ηε δεχηεξε, ηηο ιηγφηεξν 
ζεκαληηθέο. Καη ηέινο, απηέο πνπ είλαη αηαμηλφκεηεο». Ζ εξγαζία απηή ζα πξέπεη λα γίλεη αξγά θαη κε 
αξθεηή ζθέςε. 

3. Ζ αλαηξνθνδφηεζε γίλεηαη κε ζπδήηεζε ζε νκάδεο, κε ηα δεπγάξηα λα ελαιιάζνληαη. 

Κακία ηεξαξρία δελ είλαη πξνηηκφηεξε απφ θάπνηα άιιε. Γελ ζα ππάξμεη αμηνιφγεζε ή βαζκνιφγεζε 

γηα ηε δξαζηεξηφηεηα.  

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δψζεη έκθαζε ζηε δηαθνξά κεηαμχ απιψλ ηδαληθψλ αμηψλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ αμηψλ – εθείλσλ, δειαδή, πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο έλα είδνο ζπκπεξηθνξάο. 

4. Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο λα θξαηήζνπλ ηε ιίζηα κε ηηο αξρηθέο επηινγέο ηνπο.  

Δπέθηαζε 

1. Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ ηξηψλ θαη ζπγθξίλνπλ ηα ζπζηήκαηα αμηψλ ηνπο (ηε ιίζηα κε ηηο 

αξρηθέο επηινγέο ηνπο) απαληψληαο ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

– Γηαηί δηάιεμα απηή ηελ αμία σο πην ζεκαληηθή;  

– Δίλαη ζεκαληηθή απηή ε αμία γηα ηε ζπκπεξηθνξά κνπ; 

– Πνηα είλαη ηα εκπφδηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο;   

– Πνηα είλαη ε θχξηα ζχγθξνπζή κνπ; 

– Ση κπνξψ λα θάλσ γηα λα ηελ επηιχζσ; 

– Πνηεο είλαη νη αηνκηζηηθέο ζηάζεηο ζε αληίζεζε κε ηηο απζεληηθέο ζπιινγηθέο δεζκεχζεηο; 

2. Οη καζεηέο νκαδνπνηνχλ ηηο αμίεο ηνπο ζε θαηεγνξίεο, γηα παξάδεηγκα γεληθή εζηθή ή αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, πξαθηηθή ρξήζε, γεληθή ή θνηλσληθή επηηπρία. 

Πνηα νκαδνπνίεζε θαίλεηαη λα είλαη ε πην ζεκαληηθή; 

ηαλ ην άηνκν έξρεηαη αληηκέησπν κε κηα επηινγή, κπνξεί λα ελεξγήζεη απφ ζπλήζεηα ρσξίο λα 

ζθεθηεί ή λα αλαδεηήζεη ηνπο ιφγνπο πνπ ζεσξεί θαιχηεξνπο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα. 

θεθηφκαζηε γηα ηηο αμίεο φρη φηαλ αλαξσηηφκαζηε πνηνη είλαη νη θαιχηεξνη ηξφπνη γηα λα επηηχρνπκε 

έλαλ ζηφρν, αιιά φηαλ αλαξσηηφκαζηε πνηνλ ζηφρν ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε. 

3. Απηή ε δηαδηθαζία πξνζθέξεη κηα απνδεθηή ιχζε γηα φια ηα κέιε πνπ βξίζθνληαη αληηκέησπα κε 

αληηθξνπφκελα επηρεηξήκαηα, φηαλ ππάξρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. Αλ θαη ζπρλά κπαίλνπκε ζηνλ 

πεηξαζκφ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε εζηθνχο φξνπο γηα λα ππεξαζπηζηνχκε πξνζσπηθά ζπκθέξνληα, 

νξηζκέλεο αξρέο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. Ο ζεβαζκφο γηα ην άηνκν είλαη κηα αξρή, έλαο θαλφλαο 

πνπ θάλεη ηελ απνδνρή ή ηελ άξλεζε κηαο θαηεγνξίαο ελεξγεηψλ πηζαλέο. 
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Σν πην αμηφπηζην θξηηήξην γηα λα γλσξίδεη θαλείο αλ έλαο θαλφλαο ζπκπεξηθνξάο επλνεί ηνλ 

ζεβαζκφ γηα ην άηνκν είλαη ε αλαζηξεςηκφηεηα, θαζψο καο θάλεη λα δίλνπκε ηελ ίδηα βαξχηεηα 

ζηα ζπκθέξνληα ησλ άιισλ φζν θαη ζηα δηθά καο.  

ε νκάδεο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα δηαηππψζνπλ κεξηθέο αξρέο φπσο: 

– ν λφκνο πξέπεη λα γίλεηαη πάληα ζεβαζηφο  

– ν θαζέλαο έρεη ην δηθαίσκα λα δεη ηε δσή πνπ εθείλνο ζεσξεί θαιή θη αξκφδνπζα γηα ηνλ ίδην. 

Οη καζεηέο κπνξνχλ, κεηά, λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο αξρέο πνπ εθθξάζηεθαλ. 
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Γξαζηεξηόηεηα 2.3. – Φηινζνθία δσήο 

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 

 

Οη καζεηέο θαηαλννχλ φηη νη αμίεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο 

επηπηψζεηο. 

Υιηθά Μηα ιίζηα κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δσήο ζε κηα αθίζα ή ζηνλ πίλαθα. 

Γηαδηθαζία 

1. Οη καζεηέο αμηνινγνχλ ηνλ θάζε «ηξφπν δσήο» κε ηε βνήζεηα ηεο παξαθάησ θιίκαθαο: 

7 – ζνπ αξέζεη πάξα πνιχ 

6 – ζνπ αξέζεη  

5 – ζνπ αξέζεη ιίγν 

4 – ζνπ είλαη αδηάθνξνο 

3 – δελ ζε απαζρνιεί  

2 – δελ ζνπ αξέζεη 

1 – δελ ζνπ αξέζεη θαζφινπ 

2. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα ζπγθξίλνπλ ηηο αμηνινγήζεηο ηνπο ζε δεπγάξηα ή ζε 

νκάδεο ησλ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ αηφκσλ.  

Δπέθηαζε 

Οη καζεηέο γξάθνπλ κηα πεξηγξαθή ηνπ ηδαληθνχ ηξφπνπ δσήο γηα απηνχο (ζα πξέπεη λα απνθχγνπλ λα 

πεξηγξάςνπλ ηελ παξνχζα δσή ηνπο). Δληνπίδνπλ αληηθάζεηο. πκκνξθψλνληαη κε ηελ θιίκαθα αμηψλ 

ηνπο;  

Υιηθά 

(βι. επφκελε ζειίδα) 
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Γηαθνξεηηθνί ηξόπνη δσήο  

1. ηε δσή, ρξεηάδνληαη ηα παξαθάησ: κέηξν, επθπία, ηζνξξνπία ησλ ππεξβνιψλ, θηιίεο, 

απηνέιεγρνο, πεηζαξρία, πξνλνεηηθφηεηα, θαινί ηξφπνη θαη ζεβαζκφο γηα νξηζκέλεο παξαδφζεηο. 

2. Απηφ πνπ κεηξάεη ζηε δσή είλαη ε αηνκηθή θαη πλεπκαηηθή ειεπζεξία, ε αδηαθνξία γηα ηνλ πιηθφ 

θαη θπζηθφ θφζκν.  

3. Σα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ζηνξγή, ε αγάπε, ε αθνζίσζε, ν έιεγρνο ησλ 

πξνζσπηθψλ παζψλ θαη ελδηαθεξφλησλ, ην λα είζαη αλνηρηφο ζηνπο άιινπο. Πξέπεη λα είκαζηε 

δχζπηζηνη κε ηα ηνικεξά κπαιά, ηελ αλαδήηεζε γηα εμνπζία θαη ηνλ εγσηζκφ. 

4. Σν λα ραίξεηαη θαλείο ηε δσή είλαη πην ζεκαληηθφ απφ ην λα αιιάδεη ηνλ θφζκν: ε άξλεζε ηεο 

εζηθήο, ηεο πεηζαξρίαο θαη ηεο πξνζσπηθήο ζπζίαο· ε αλάγθε γηα θνηλσληθφηεηα, αιιά κε 

πεξηφδνπο απνκφλσζεο. 

5. Σν άηνκν πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε θάπνηα νκάδα θαη λα αλαδεηά ζπληξνθηθφηεηα. Ζ 

θνηλσληθφηεηα θαη ε δξάζε είλαη ζεκαληηθέο, φπσο είλαη θαη ε άξλεζε ηνπ δηαινγηζκνχ σο 

αθαίξεζε, ηεο απνκφλσζεο θαη ησλ πιηθψλ ελδηαθεξφλησλ. Οη ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο 

εμσηεξηθεχζεηο θαη νη θνηλέο απνιαχζεηο είλαη πξνηηκφηεξεο. 

6. Σν άηνκν πξέπεη λα αλαδεηάεη ελζνπζηψδε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, εμεξεχλεζε ηνπ θφζκνπ 

θαη ησλ αηζζήζεσλ, πξνηίκεζε γηα εξγαζία, άξλεζε ησλ νλείξσλ σο λνζηαιγία, απφξξηςε ησλ 

αλέζεσλ θαη ηεο απην-ηθαλνπνίεζεο. 

7. Οη κέξεο αθνινπζνχλ ε κηα ηελ άιιε, αιιά είλαη φιεο δηαθνξεηηθέο. Ζ αζηάζεηα θαη ε 

πξνζαξκνγή είλαη θεληξηθά ζηνηρεία, θαη ην άηνκν ζα πξέπεη λα επηζπκεί λα απνιακβάλεη θάζε 

ζεκαληηθή ζηηγκή. Πάλσ απφ φια, λα κελ γίλεηαη ζθιάβνο κηαο ηδέαο. 

8. Οη απιέο απνιαχζεηο είλαη ζεκαληηθέο: ε άλεζε, ε θηιία, ε μεθνχξαζε, ε θαιή πγεία, ε άξλεζε 

ησλ έληνλσλ, πνιχπινθσλ απνιαχζεσλ, ε απφξξηςε ηεο θηινδνμίαο θαη ηνπ θαλαηηζκνχ. 

9. Ζ δηαθάλεηα θαη ε δεθηηθφηεηα είλαη απαξαίηεηεο: νη απνιαχζεηο θαη νη επηηπρίεο ζα έξζνπλ απφ 

κφλεο ηνπο· πεξίκελε ήξεκα θαη δεθηηθά. 

10. Σν άηνκν πξέπεη λα έρεη απηνέιεγρν, αιιά λα είλαη ζε επαγξχπλεζε, ελήκεξν γηα ηηο δπλάκεηο 

ηνπ θφζκνπ θαη ηα αλζξψπηλα φξηα. Σν άηνκν πξέπεη λα είλαη γελλαηφδσξν αιιά φρη λα 

ζθέθηεηαη νπηνπηθά, θαη λα βαδίδεη ζηνλ θφζκν κε απηνέιεγρν θαη αμηνπξέπεηα. 

11. Ζ πεξηζπιινγή είλαη ζεκαληηθή. Ο θφζκνο είλαη πνιχ κεγάινο θαη πνιχ επηζεηηθφο. Ζ εζσηεξηθή 

δσή ηεο ςπρήο είλαη απαξαίηεηε θη έρεη πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε έλαλ κάηαην, επψδπλν 

θφζκν πνπ πξέπεη λα απνξξηθζεί. 

12. Ζ έκθαζε είλαη ζηε δξάζε, ηελ εθηέιεζε, ηελ πξφθιεζε, ηελ θαηαζθεπή· ην ζψκα, ηα ρέξηα, νη 

κχεο είλαη ε πξαγκαηηθή δσή. Ζ ζχλεζε, ε άλεζε θαη ε μεθνχξαζε πξέπεη λα απνξξηθζνχλ. 

13. Οη άλζξσπνη ππάξρνπλ γηα λα εμππεξεηνχλ: ην λα είλαη ρξήζηκνη ζηνπο άιινπο εληζρχεη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε. Παξάδσζε ηνλ εαπηφ ζνπ ζηνλ θφζκν· λα είζαη ηαπεηλφο, ζηαζεξφο, 

πηζηφο, επέιηθηνο. Να ιακβάλεηο ρσξίο λα δεηάο, λα δνπιεχεηο γηα ηε βαζηιεία ηνπ Καινχ. 
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Κεθάιαην 3 -  
Μαζαίλνπκε ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα  

 

Δηζαγσγή 

Ζ εηθφλα δείρλεη κηα ζεηξά απφ αληηθείκελα πνπ είλαη νηθεία ζηα 

παηδηά θαη ζηνπο λένπο. Σν θαζέλα απφ απηά κπνξεί λα εξκελεπηεί 

σο ζχκβνιν ελφο αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο ή ελφο δηθαηψκαηνο ηνπ 

παηδηνχ – κηα ζθελή (αλαςπρή), κηα νκπξέια (πξνζηαζία), έλα 

πηάην θαγεηφ (ζσκαηηθέο αλάγθεο), έλα βηβιίν (εθπαίδεπζε, 

ειεπζεξία ζθέςεο), έλα αξθνπδάθη (αλαςπρή θαη παηρλίδη), κηα 

ζεκαία (πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε απφ ην Κξάηνο), 

έλα θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ (ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε), έλαο 

θάθεινο (ειεπζεξία επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο), έλα ζπίηη (ηδησηηθή 

δσή). Ζ πδξφγεηνο ζθαίξα κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη ηελ ηδέα ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ γηα θάζε άλζξσπν. Σα 

ζχκβνια είλαη ηνπνζεηεκέλα κε παηρληδηάξηθν ηξφπν, ην έλα πάλσ 

ζην άιιν, θαη κπνξνχκε λα ηα θαληαζηνχκε λα ζηξηθνγπξίδνπλ. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν, είλαη ζπλδεδεκέλα έηζη ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ κία 

νιφηεηα ε νπνία ζεκαίλεη πεξηζζφηεξα απφ ηα κεκνλσκέλα κέξε 

πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Αλ αθαηξέζεηο έλα κέξνο, ζα θαηαξξεχζεη 

νιφθιεξε ε θαηαζθεπή.  

Ζ εηθφλα απνηειεί έλα παξάδεηγκα πνπ δείρλεη πφζν ηζρπξά 

κπνξνχλ λα είλαη θάπνηα θαηλνκεληθά απιά ζχκβνια. Σν λα 

βξεζνχλ ζχκβνια γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη κηα 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία κπνξεί λα αλαηεζεί ηφζν ζε πνιχ κηθξνχο 

καζεηέο, φζν θαη ζε κεγαιχηεξνπο. Σνπο επηηξέπεη λα ζπλδέζνπλ 

ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαη λα 

εμεξεπλήζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ γηα 

ηηο δσέο ηνπο. Αξθεηέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε απηφ ην θεθάιαην 

αθνινπζνχλ απηή ηελ πξνζέγγηζε.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ πξαγκαηεχνληαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα - ην θεληξηθφ ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Άιια θεθάιαηα, φπσο απηφ γηα ηηο αμίεο, 

δίλεη έκθαζε ζηε δηδαζθαιία κέζσ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ - 

κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα σο παηδαγσγηθή θαηεπζπληήξηα 

γξακκή. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο δίλνπλ έκθαζε ζηε δηδαζθαιία 

πεξί ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ: 

– γλσξίδνπκε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα: νη καζεηέο γλσξίδνπλ έλα ή κεξηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

ιεπηνκεξψο, θαη θαηαλννχλ ηηο βαζηθέο αξρέο·  

– δηαβάδνπκε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα - αξγά θαη πξνζερηηθά, θαζψο θάζε ιέμε έρεη ζεκαζία· 

– ζπλδένπκε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κε ηελ θαζεκεξηλή δσή· νη καζεηέο βιέπνπλ ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο εκπεηξίεο, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο κέζα απφ ηελ πξννπηηθή ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ.  

Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη θαηάιιειε γηα καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ. 

Αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ παξαδείγκαηα εξγαζηνθεληξηθήο κάζεζεο. Οη καζεηέο θηηάρλνπλ κία 

αθίζα ή έλα θνπηί ζεζαπξνχ, θαη δεκηνπξγνχλ ζχκβνια πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ζπγθεθξηκέλα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Απεπζπλφκελεο ζηηο δεκηνπξγηθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ, ηέηνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο παξέρνπλ κηα αιιαγή απφ ηε ζπλήζε, θεηκελνθεληξηθή πξνζέγγηζε. 
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ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ πξνζερηηθφ αλαζηνραζκφ ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ πσο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα θαηαπαηεζνχλ, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη 

λα πξνζηαηεχνληαη απφ λφκνπο θαη κέζα επηβνιήο ηνπο (αζηπλνκία, πνηληθφ ζχζηεκα). 

Με κεγαιχηεξνπο καζεηέο, είλαη δπλαηή ε επέθηαζε ζε πεξαηηέξσ βήκαηα. Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

είλαη ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο θακία εμνπζία δελ απαηηείηαη γηα λα απνδψζεη 

απηά ηα δηθαηψκαηα ή είλαη ζε ζέζε λα ηα ζηεξήζεη απφ εκάο. Οη καζεηέο είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ 

ηελ χπαξμε ησλ βαζηθψλ ζπκβάζεσλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, φπσο είλαη ε Δπξσπατθή χκβαζε 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ. Υξεηάδεηαη λα θαηαλνήζνπλ πσο ηα δηθαηψκαηά καο έρνπλ φξηα πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ. Σελ εθαξκνγή απηνχ είλαη ζεκαληηθφ λα ηε κάζνπκε κφλνη 

καο, αιιά ζε πεξηπηψζεηο πνπ θξηζεί απαξαίηεην λνκνζέηεο θαη δηθαζηέο ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπλ. 

πσο δείρλνπλ εθζέζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη κε-θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ (ΜΚΟ), ην 

Κξάηνο επίζεο δχλαηαη λα απνηειέζεη απεηιή γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, νη 

πνιίηεο κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζηα εζληθά, ζπληαγκαηηθά δηθαζηήξηα ή ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ζην ηξαζβνχξγν. 
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Γξαζηεξηόηεηα 3.1. – Η αθίζα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

Οη καζεηέο θαηαλννχλ ηηο παξαθάησ πιεπξέο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ: ηε βαζηθή ηνπο δνκή (πνηνο απνιακβάλεη έλα αλζξψπηλν 

δηθαίσκα – πεξηερφκελν – κέζα επηβνιήο)· ην πξφβιεκα ηεο 

θαηαπάηεζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· κέζα πξνζηαζίαο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

Οη καζεηέο εμαζθνχλ ηηο δεμηφηεηεο αλάγλσζεο. 

Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. 

Υιηθά 

 

 

Μεγάια ραξηηά, A4 θφιιεο ραξηί ζε δηάθνξα ρξψκαηα, 

καξθαδφξνη,ςαιίδηα, θφιια, παιηά πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο, εηθφλεο θαη 

θσηνγξαθίεο· ην θείκελν ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Αλζξψπνπ ή ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ. 

Γηαδηθαζία 

1. Οη καζεηέο θηηάρλνπλ νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηφκσλ. 

2. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη έλα άξζξν αληηπξνζσπεπηηθφ ελφο αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο ζε θάζε νκάδα. 

Οη κεγαιχηεξνη καζεηέο κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ νη ίδηνη κε πνην άξζξν ζέινπλ λα αζρνιεζνχλ, 

θαη εμεγνχλ ηελ επηινγή ηνπο (βι. βήκα 4). 

3. Κάζε νκάδα πξνεηνηκάδεη κία αθίζα γηα έλα αλζξψπηλν δηθαίσκα. Ζ αθίζα απνηειείηαη απφ ηα 

παξαθάησ κέξε: 

α. ηνλ ηίηιν πνπ αλαθέξεη ην αλζξψπηλν δηθαίσκα· 

β. ην θείκελν ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ ή ηελ Οηθνπκεληθή 

Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ· 

γ. κηα εηθφλα πνπ ζπκβνιίδεη ην αλζξψπηλν απηφ δηθαίσκα (π.ρ. έλα απηνθίλεην κπνξεί λα ζπκβνιίδεη 

ηελ ειεπζεξία ζηε κεηαθίλεζε, ή κηα θιεηζηή κπξνζηηλή πφξηα ηελ ηδησηηθή δσή)· 

δ. κηα αλάιπζε ηεο δνκήο ηνπ αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο (γηα πξνρσξεκέλεο ηάμεηο), πνπ λα 

αλαθέξεηαη: 

– ζηα άηνκα πνπ απνιακβάλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα· 

– ηα πεξηερφκελα (ηη παξέρεη ή πξνζηαηεχεη ην δηθαίσκα)·  

– ηα κέζα εθαξκνγήο ή επηβνιήο ηνπ·
3
 

ε. έλα ζχκβνιν (π.ρ. κηα ξφδα γηα ηελ ειεπζεξία ζηε κεηαθίλεζε, ή ρείιε γηα ηελ ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο). 

4. Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ θαη ζπδεηνχλ ηηο αθίζεο ηνπο ζηελ ηάμε. 

Δπέθηαζε 

Ζ αθίζα κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη παξαδείγκαηα θαηαπάηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπηλνπ 

δηθαηψκαηνο, θαζψο θαη πσο ζα κπνξνχζε ή ζα έπξεπε λα εθαξκφδεηαη. 

 

                                                           
3. Βι. Yves Lador, Teaching Guide to the European Convention on Human Rights, Geneva/Strasbourg, 1997, ζει. 53f (how is a 

human right created?). 
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Παξαιιαγή 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε δνκή ηεο αθίζαο κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ηηο 

γλψζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ζ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

εηζαγσγή ή γηα εθαξκνγή. 

ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνρσξεκέλεο ηάμεηο, ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία, 

φπσο ην είδνο ηνπ αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο (ρνξήγεζε ειεπζεξίαο ζην άηνκν, πξνζηαζίαο ηεο ηζφηεηαο, 

ή ρνξήγεζε θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ). Απηά κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηηο “γεληέο” ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ.  

Απφ κφλε ηεο, απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα μεθνκκέλε αθαδεκατθή πξνζέγγηζε, 

εζηηάδνληαο ζε έλα κφλν αλζξψπηλν δηθαίσκα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη λα ζπλδπάδεηαη κε άιιεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαδηθαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, γηα παξάδεηγκα ζηηο πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, ζε ζέκαηα θαηαπάηεζεο θαη εθαξκνγήο ελφο αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο, θαη ζε 

ζπδήηεζε γηα ηελ νηθνπκεληθή θχζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 
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Γξαζηεξηόηεηα 3.2. – Οη ζπάγγνη 

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 

 

 

 

 

 

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα παξνπζηάζεη κηα  

νηθνπκεληθή πξννπηηθή ηεο θνηλήο καο θαηαγσγήο θαη ηεο θνηλήο καο 

παηξίδαο, σο εηζαγσγή ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

ινη νη άλζξσπνη κνηξάδνληαη ηελ ίδηα θαηαγσγή, ηνλ ίδην πιαλήηε θαη 

έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα αλεμάξηεηα απφ ην κέξνο ή ηελ θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία δνπλ. ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ρξεζηκνπνηνχληαη κεγάια 

κεγέζε γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θαηαλφεζε ησλ παηδηψλ. 

Σρόιην γηα ηε κέζνδν 

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή μερσξίδεη, θαζψο παξέρεη έλα ππφδεηγκα 

εηζήγεζεο απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, παξά κηα εξγαζία γηα νκάδεο. 

Υιηθά 

 

Γχν θνκκάηηα ζπάγγν, 4.8 θαη 6.7 κέηξα, έλαλ παγθφζκην ράξηε, ή κηα  

πδξφγεην. 

Γηαδηθαζία 

1. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ην ζπάγθν ησλ 4.8 κέηξσλ, θαη ηνπο αθήλεη λα καληέςνπλ 

ην κήθνο ηνπ. ηαλ νη καζεηέο ζπκθσλήζνπλ πσο είλαη 4.8 κέηξα, ηνπο ξσηάεη πφζα ρηιηνζηά είλαη 

απηφ. 

2. Σα 4.800 ρηιηνζηά ζπκβνιίδνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ πιαλήηε καο, αθνχ ππνινγίδεηαη πσο ε γε είλαη 4.800 

εθαηνκκχξηα ρξνλψλ. 

3. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θάλεη κηα αλαδξνκή ζηε δεκηνπξγία ηνπ πιαλήηε αλαθεξφκελνο ζηα θπξηφηεξα 

γεγνλφηα ηεο, κε ην 1 ρηιηνζηφ λα αληηπξνζσπεχεη 1 εθαηνκκχξην ρξφληα. Πφζν θαηξφ θαηνηθνχλ νη 

άλζξσπνη ζηε γε; Σνπο δείρλεη ηα ηειεπηαία 1-2 ρηιηνζηά θαη ηα ζπγθξίλεη κε ην ππφινηπν ηνπ 

ζπάγγνπ. Μήπσο ηειηθά νη άλζξσπνη δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθνί; Μήπσο ζα έπξεπε λα είκαζηε πνιχ 

πξνζερηηθνί κε ηε θξνληίδα ηνπ πιαλήηε ζηνλ νπνίν δνχκε;  

4. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ιέεη ιίγα πξάγκαηα ζηνπο καζεηέο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ. Απ΄ φζν 

γλσξίδνπκε, ν άλζξσπνο θαηάγεηαη απφ ηελ Αθξηθή. ηελ αξρή, είκαζηαλ φινη Αθξηθάλνη! ηε 

ζπλέρεηα, ν άλζξσπνο κεηαλάζηεπζε απφ ηελ Αθξηθή θαη ηειηθά θαηνίθεζε ζε νιφθιεξε ηε γε. 

ήκεξα, είκαζηε πνιιέο ρψξεο θαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο νκάδεο, κηιάκε πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

γιψζζεο, έρνπκε δηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο θαη πνιηηηζκνχο, αιιά αξρηθά είκαζηαλ φινη ίδηνη. 

5. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ηνλ δεχηεξν ζπάγγν. Πφζν καθξχο είλαη; ήκεξα ππάξρνπλ 

6.7 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζηε γε.
4
 Έηζη, 1 ρηιηνζηφ ζηνλ ζπάγγν αληηπξνζσπεχεη 1 εθαηνκκχξην 

αλζξψπνπο. Γείρλεη ζηνλ ζπάγγν ην κέγεζνο κεξηθψλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Πνην 

είλαη ην κέγεζνο ηεο ρψξαο καο; Οξηζκέλνη άλζξσπνη θαίλεηαη λα ρσξίδνπλ ηνλ θφζκν ζηνπο «δηθνχο 

καο αλζξψπνπο» θαη ζηνπο «μέλνπο». Ο ζπάγγνο κάο δείρλεη πσο νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη 

«μέλνη»! Αιιά φινη κνηξαδφκαζηε απηφλ ηνλ πιαλήηε γηα ζπίηη, θαη πξέπεη λα κάζνπκε πψο λα 

ζπγθαηνηθνχκε ζε απηφλ. Οη ρψξεο ηνπ θφζκνπ, κέζα απφ ηνλ Οξγαληζκφ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 

έρνπλ απνθαζίζεη πσο αθφκα θη αλ είκαζηε δηαθνξεηηθνί θαη δνχκε ζε δηαθνξεηηθά κέξε, έρνπκε φινη 

ηα ίδηα δηθαηψκαηα. 

Δπέθηαζε 

Απφ απηή ηελ εηζαγσγή, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζπλερίζεη κε ζπδήηεζε πάλσ ζε πεξηβαιινληηθέο 

εξσηήζεηο, ζε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γεληθά, ζε πξνθαηαιάςεηο θαη ζηεξεφηππα (βι. ην Κεθάιαην 

"Αληηιακβαλφκαζηε ηνπο άιινπο"), ζε γεσγξαθηθέο εξσηήζεηο θαη δηεζλείο ζρέζεηο. 

 

                                                           
4. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηήζεη ηα κεγέζε αλ είλαη απαξαίηεην, θαη λα πηνζεηήζεη ην κήθνο ηνπ ζπάγγνπ αληίζηνηρα -  

6.7 δηζεθαηνκκχξηα ήηαλ ην λνχκεξν φηαλ εθδφζεθε ην βηβιίν (2008). 
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Γξαζηεξηόηεηα 3.3. – Τν δέληξν ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 

 

Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ έλα γλσζηηθφ πιαίζην γηα λα θξίλνπλ ηα  
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Υιηθά Μαξθαδφξνη, κεγάια ραξηηά πνπ ζα αλαξηεζνχλ ζηνλ ηνίρν. 

Γηαδηθαζία 

1. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ρσξίδεη ηνπο καζεηέο ζε κηθξέο νκάδεο ησλ ηξηψλ έσο πέληε αηφκσλ. 

2. Σνπο δεηάεη λα δσγξαθίζνπλ έλα δέληξν, θαη λα ην νλνκάζνπλ «ην δέληξν ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ καο». Κνληά ζηε βάζε ηνπ θνξκνχ ηνπ, γξάθνπλ «αλζξψπηλα δηθαηψκαηα». 

3. ηε ζπλέρεηα, ην δέληξν ζα πξέπεη λα έρεη κεξηθά θχξηα θιαδηά, κε φξνπο πνπ νη καζεηέο πηζηεχνπλ 

πσο πεξηιακβάλνληαη ή ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλνληαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Γχξσ απφ απηά, 

κπνξνχλ λα ππάξρνπλ κηθξφηεξα θιαδηά κε ζηνηρεία πνπ νη καζεηέο ζεσξνχλ πσο ζπλδένληαη κε ηα 

βαζηθά θιαδηά. 

4. Μεηά απφ θαζνξηζκέλν ρξφλν, νη νκάδεο αλαξηνχλ ηα ραξηηά ηνπο ζηνλ ηνίρν, θαη εμεγνχλ ζηνπο 

ππφινηπνπο ηη έρνπλ γξάςεη πάλσ ηνπο. Οη αθίζεο απηέο κπνξνχλ λα κείλνπλ ζηνλ ηνίρν γηα θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη λα ρξεζηκεχζνπλ είηε ζαλ δηαθφζκεζε είηε γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ μαλά ζε 

επφκελα καζήκαηα. 

Δπέθηαζε 

Αθνχ δνχκε ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε κειεηψληαο 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ή ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, θαη λα βξνχκε ζε 

ηη βαζκφ ηα πξαγκαηηθά δηθαηψκαηα αληαπνθξίλνληαη ζε φζα έρνπλ θαηαγξάςεη νη καζεηέο. 
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Γξαζηεξηόηεηα 3.4. – Η βόιηα κε ην αεξόζηαην 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηηο νηθνπκεληθέο αμίεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. Καηαλννχλ πσο αλ θαη νξηζκέλα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

αλεπηθχιαθηα πεξηιακβάλνληαη ζε άιια, ζην ζχζηεκα ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ έρεη δηαθνξά αλ  ζπγθεθξηκέλα δηθαηψκαηα πξνζηαηεχνληαη 

ή φρη. 

Οη καζεηέο θαηαλννχλ πσο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη αλαθαίξεηα, 

θαη πσο ε απζαίξεηε θαηαζηξαηήγεζή ηνπο ηζνδπλακεί κε δηθηαηνξία. 

Σρόιην γηα ηε ρξήζε 

 

 

Σν παηρλίδη απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εηζαγσγή ζηελ αξρή κηαο 

ζεηξάο καζεκάησλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ή σο κεηαβαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζην ηέινο. 

Υιηθά 

 

 

ηπιφ θαη ραξηηά, θαηά πξνηίκεζε κεγάια πνπ κπνξνχλ λα αλαξηεζνχλ 

ζην ηνίρν. Λίζηα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, γηα λα απνξξηθζνχλ ή 

λα κπνπλ ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. 

Γηαδηθαζία 

1. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θαλνλίδεη ην παηρλίδη. Οη καζεηέο θηηάρλνπλ νκάδεο ησλ πέληε έσο έμη αηφκσλ. 

Κάζε νκάδα παίξλεη έλα ραξηί θαη καξθαδφξνπο. Οη καζεηέο δσγξαθίδνπλ έλα αεξφζηαην πάλσ απφ 

ηε ζάιαζζα ή ηελ πεξηνρή ηνπο. Οη ζάθνη άκκνπ, πνπ ζπκβνιίδνπλ δέθα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

θνιιηνχληαη πάλσ ζην ραξηί (βι. ηελ παξαθάησ ιίζηα). 

2. Σψξα, ην παηρλίδη μεθηλάεη. Οη καζεηέο θαληάδνληαη πσο ηαμηδεχνπλ κε ην «αεξφζηαην ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ». Σν αεξφζηαην αξρίδεη λα πέθηεη, θαη νη επηβάηεο πξέπεη λα ξίμνπλ 

κεξηθνχο ζάθνπο γηα λα απνθχγνπλ ζνβαξφ αηχρεκα. 

Ζ εξγαζία ησλ καζεηψλ είλαη λα βάινπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ 

ηνπο ζάθνπο ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Θα ρξεζηκνπνηήζνπλ θξηηήξηα, φπσο απηά πνπ αθνινπζνχλ. 

Πεξηέρεηαη θάπνην δηθαίσκα ζε θάπνην άιιν; Έρεη θάπνην δηθαίσκα ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

δεκνθξαηία ή ηηο πξνζσπηθέο καο αλάγθεο;  

3. Παξφια απηά, ην αεξφζηαην ζπλερίδεη λα πέθηεη θαη πξέπεη λα πεηαρηνχλ πεξηζζφηεξνη ζάθνη, ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Οη καζεηέο πξέπεη λα πεηάμνπλ θη άιινπο ζάθνπο. Αθνχ έρνπλ πεηαρηεί 

ηέζζεξηο ή πέληε ζάθνη, ην αεξφζηαην πξνζγεηψλεηαη κε αζθάιεηα ζην έδαθνο.  

4. Αλαζηνραζκφο ζηελ νινκέιεηα. Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηε ιίζηα ζε νιφθιεξε ηελ ηάμε, θαη εμεγεί 

θάπνηεο απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο. Μεηά νη ιίζηεο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ. Τπάξρνπλ δηαθνξέο; 

Θα πξέπεη λα γίλεη θαη κηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ νκαδηθή εξγαζία. Ήηαλ δχζθνιν λα 

ζπκθσλήζνπλ ηα κέιε; Ήηαλ δχζθνιν λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε θάπνηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

έλαληη θάπνησλ άιισλ; Διπίδνπκε φηη νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκθσλήζνπλ πσο φια ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηε ιίζηα είλαη ζεκαληηθά, αιιά νη πξνηεξαηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ αλ ζα πξέπεη λα δηαιέμνπλ. 

ε έλα ιεηηνπξγηθφ ζχληαγκα, ε θαηάξγεζε νπνηνπδήπνηε απφ απηά ηα δηθαηψκαηα ζα πξνθαινχζε 

ζνβαξφ πιήγκα ζηε δεκνθξαηία. Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη θπζηθά δηθαηψκαηα, θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ αλαθαίξεηα. Ζ βφιηα κε ην αεξφζηαην ήηαλ, επνκέλσο, πξνζνκνίσζε κηαο θαηάζηαζεο 

πνπ ειπίδνπκε πσο δελ ζα ζπκβεί πνηέ – ε εμνπζία ελφο δηθηάηνξα. 

Αλ νη καζεηέο ακθηζβεηήζνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ηφηε ν 

καζεζηαθφο ηνπ ζηφρνο έρεη επηηεπρζεί πιήξσο. 

Δίλαη δπλαηφλ λα επεθηαζεί ν αλαζηνραζκφο, εμεηάδνληαο πνηα απφ απηά ηα δηθαηψκαηα έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζην ζχληαγκα ηεο ρψξαο, θαη πσο πξνζηαηεχνληαη.  
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Δπέθηαζε 

ηαλ ε δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη κε κηθξφηεξνπο καζεηέο, ηα θνκκάηηα κε ηα δηθαηψκαηα ζα 

πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη κε αληηθείκελα πνπ είλαη πην νηθεία ζηνπο καζεηέο, γηα παξάδεηγκα νη 

“ειεχζεξεο εθινγέο” κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε “παηρλίδηα”. ηελ θαηαιεθηηθή ζπδήηεζε, ηα 

αληηθείκελα απηά κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ. 

Υιηθά 

 

Πιεξνθνξίεο 

Οη ζάθνη ζην αεξφζηαην απνηεινχληαη απφ ηα παξαθάησ δηθαηψκαηα: 

– Διεχζεξεο εθινγέο 

– Διεπζεξία ηδηνθηεζίαο 

– Ηζφηεηα κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ 

– Έλα θαζαξφ θαη πγηέο πεξηβάιινλ 

– Πξφζβαζε ζε πγηεηλφ θαγεηφ θαη θαζαξφ λεξφ 

– Γηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε 

– Διεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη ζξεζθείαο 

– Ρνχρα θαη ζηέγε γηα φινπο ηνπο πνιίηεο   

– Ηδησηηθή δσή ρσξίο παξεκβάζεηο 

– Διεπζεξία κεηαθίλεζεο 
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Γξαζηεξηόηεηα 3.5. – Δπηζπκίεο θαη αλάγθεο 

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 

 

Οη καζεηέο θαηαλννχλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ πξαγκάησλ πνπ 

επηζπκνχλ ή ζα ήζειαλ, θαη απηψλ πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδνληαη. 

Υιηθά Υαξηηά, ζηπιφ, ςαιίδηα. 

Γηαδηθαζία 

1. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα δσγξαθίζνπλ θάπνηα απφ ηα πξάγκαηα πνπ 

πηζηεχνπλ φηη ρξεηάδνληαη, ζε κηθξά θνκκάηηα ραξηηνχ (ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα έρεη πξνεηνηκάζεη 

ηα θνκκάηηα, ή λα βάιεη ηνπο καζεηέο λα ηα θφςνπλ). Μπνξνχλ λα θηηάμνπλ πεξίπνπ 8-10 δσγξαθηέο 

ν θαζέλαο. 

2. ηαλ νη δσγξαθηέο είλαη έηνηκεο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ρσξίδεη ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο. 

3. Κάζε νκάδα πξέπεη λα ζπκθσλήζεη λα βάιεη ζηελ άθξε φιεο ηηο δσγξαθηέο, εθηφο απφ πέληε. Μφλν 

ηα πέληε πην ζεκαληηθά πξάγκαηα ζα πξέπεη λα κείλνπλ ζην ζξαλίν. Μεηά, νη νκάδεο εμεγνχλ ηη 

δηάιεμαλ λα θξαηήζνπλ. Γηάιεμαλ φιεο νη νκάδεο ηα ίδηα πξάγκαηα;  

Δπέθηαζε 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θξεκάεη έλα ζρνηλί κπνπγάδαο ζηελ αίζνπζα, θαη θξεκάεη κε καληαιάθηα θάπνηεο απφ 

ηηο δσγξαθηέο. ηε ζπλέρεηα, ζπδεηάεη κε ηελ ηάμε πνηεο δσγξαθηέο κπνξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ, πνηα 

πξάγκαηα δελ ρξεηάδνληαη πξαγκαηηθά. ην ηέινο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ κφλν πέληε δσγξαθηέο ζην 

ζρνηλί. Μπνξνχλ νη καζεηέο λα ζπκθσλήζνπλ πνηεο πέληε; 
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Γξαζηεξηόηεηα 3.6. – Τν θνπηί ηνπ ζεζαπξνύ 

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 

 

 

Απηή είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα γηα παηδηά θάησ ησλ έμη εηψλ. Σα παηδηά 

θαηαλννχλ πσο έρνπλ δηθαηψκαηα, ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο απηά ηα 

δηθαηψκαηα ππάξρνπλ θαη πσο είλαη ζεκαληηθφ λα ηα ζέβνληαη. 

Υιηθά 

 

 

 

Σν θνπηί ηνπ ζεζαπξνχ είλαη έλα πνιχ φκνξθν θνπηί πνπ ηα παηδηά 

δηαθνζκνχλ θαη γεκίδνπλ κφλα ηνπο (κε άξζξα απφ εθεκεξίδεο, 

εηθνλνγξάκκαηα ηεο UNICEF πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ, θνχθιεο θαη δηάθνξα άιια αληηθείκελα). 

Γηαδηθαζία 

1. Αξρηθά, ην θνπηί πεξηιακβάλεη: 

– δχν εηθνλνγξάκκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην δηθαίσκα ζηελ ηζφηεηα, θαη ην δηθαίσκα ηνπ 

ζσκαηηθά ή πλεπκαηηθά αλάπεξνπ ζηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε, 

– δχν θνχθιεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ παηδηά απφ ηε Γνπαηεκάια. 

2. Μαδεχνληαο αληηθείκελα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, θαη βάδνληαο ηα ζην 

θνπηί, ηα παηδηά θαηαλννχλ ηε ζεκαζία απηψλ ησλ δηθαησκάησλ. Σν project κε ην θνπηί ηνπ ζεζαπξνχ 

ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί κέρξη ην ηέινο ηνπ δεκνηηθνχ. 

3. Δθηφο απφ ην κεγάιν θνπηί ηνπ ζεζαπξνχ, ηεο ηάμεο, θάζε καζεηήο έρεη ην δηθφ ηνπ, κηθξφ θνπηί ηνπ 

ζεζαπξνχ. 
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Κεθάιαην 4 -  
Αληηιακβαλόκαζηε ηνπο άιινπο 

Δηζαγσγή 

Ζ εηθφλα δείρλεη έλα θνξίηζη λα θνηηάεη έλα αγφξη κέζα απφ έλαλ κεγελζπηηθφ θαθφ. Ζ εηθφλα πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ κεγελζπηηθφ θαθφ είλαη παξφκνηα, άιια φρη ε ίδηα κε ην αγφξη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Σν αγφξη δελ μέξεη πψο κνηάδεη ε εηθφλα ηνπ. Μπνξεί λα είλαη ιαλζαζκέλε ή ζσζηή, 

αθφκα θαη λα δείρλεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο απφ απηέο πνπ ην αγφξη γλσξίδεη ή πνπ ζα ήζειε λα 

απνθαιχςεη. Καη νη δχν ρακνγεινχλ, νπφηε νη δηαθνξέο κεηαμχ αληίιεςεο θαη πξαγκαηηθφηεηαο δελ 

θαίλεηαη λα δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα. Σν θνξίηζη ρακνγειάεη ζηελ εηθφλα, αιιά φρη ζην ίδην ην αγφξη.   

ινη θαηεπζχλνπκε ηνπο κεγελζπηηθνχο θαθνχο καο, φπσο θαίλεηαη, πξνο άιινπο αλζξψπνπο, θαη 

απνζεθεχνπκε ηηο εηθφλεο ηνπο ζην κπαιφ καο. Κξίλνπκε ηνπο αλζξψπνπο απφ απηέο ηηο λνεηηθέο εηθφλεο, 

νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ πξψηε χιε κε ηελ νπνία δεκηνπξγνχκε ηα ζηεξεφηππα. ινη θαηαθεχγνπκε ζε 

ηέηνηεο απινπζηεχζεηο ηνπ πνιχπινθνπ θφζκνπ, ηνλ νπνίν θαλέλαο απφ εκάο δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη 

πιήξσο. Αλ ηα ζηεξεφηππα κεηαηξαπνχλ ζε πξνθαηαιήςεηο, ηδηαίηεξα αξλεηηθέο, κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ αλαζηάησζε θαη ερζξφηεηα ζηελ θνηλσλία. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο, ζε απηφ ην θεθάιαην, βνεζάλε ηνπο καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη 

πξνθαηαιήςεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο, λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζε απηέο θξηηηθά, θαη λα ηηο 

δηνξζψζνπλ, αλ είλαη απαξαίηεην. Σν θεθάιαην απηφ, ινηπφλ, εζηηάδεη ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Οη ακνηβαίεο αληηιήςεηο, πξνθαηαιήςεηο θαη ηξφπνη 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο παξέρνπλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ε 

δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Γελ αξθεί, σζηφζν, ε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα λα απνηεινχλ ηηο θαζνξηζηηθέο αξρέο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ζπληάγκαηνο. Οη θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο ηνπο ξίδεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο. 

ε γεληθέο γξακκέο, νη καζεηέο ζα θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηεξενηχπσλ σο πξνο ηε κείσζε ηεο 

πνιππινθφηεηαο ησλ θνηλσληψλ θαη ηνπ θφζκνπ ζηνλ νπνίν δνχκε. Θα πξέπεη, επίζεο, λα θαηαλνήζνπλ 

πσο ηα ζηεξεφηππα κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλα, ζπέξλνληαο ηνλ ζπφξν ηεο ερζξφηεηαο ζε κηα θνηλσλία. 

Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί, ηδηαίηεξα φηαλ ζπλαληνχκε αλζξψπνπο πνπ είλαη μέλνη θαη καο πξνθαινχλ 

ζπλαηζζήκαηα θφβνπ. Ζ εθπαίδεπζε βνεζάεη ηνπο αλζξψπνπο λα εληνπίδνπλ ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα 

παξαπιαλεηηθά ζηεξεφηππα, θαη λα ηα δηνξζψλνπλ.   



 
Αληηιακβαλόκαζηε ηνπο άιινπο 

 

37 

Οη κεγαιχηεξνη καζεηέο κπνξνχλ, επίζεο, λα θαηαλνήζνπλ πσο νη αληηιήςεηο θαη νη πξνθαηαιήςεηο καο 

ηειηθά ζπκβάιινπλ ζε κηα θνπιηνχξα πνπ είηε ππνζηεξίδεη είηε ππνλνκεχεη ηε δεκνθξαηία θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε κηα θνηλφηεηα. Κπξηνιεθηηθά, ε δεκνθξαηία αξρίδεη κε εκέλα, θαη ζέλα.
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Γξαζηεξηόηεηα 4.1. – Όινη δηαθνξεηηθνί, όινη ίζνη 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα γλσξίδνπλ θαη λα απνδέρνληαη ν έλαο ηνλ 

άιινλ ζε κηα νκάδα. 

Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηη έρνπλ θνηλφ, θαη δελ ην γλψξηδαλ. 

Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνξά. 

Υιηθά 

 

Έλα θνκκάηη θηκσιίαο ή έλαο ζπάγγνο, γηα λα θηηάμνπκε κηα γξακκή ζην 

πάησκα. 

Γηαδηθαζία 

1. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη κηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ έλα πξνο έλα. Μφιηο αλαθεξζεί, απηνί πνπ 

αλαγλσξίδνπλ πσο έρνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ δηαζρίδνπλ ηε γξακκή. 

Παξαδείγκαηα: ινη απηνί πνπ ... 

– θνξάλε ηδηλ 

– έρνπλ κπιε κάηηα 

– είλαη κεγαιχηεξνη  

– έρνπλ επηζθεθηεί άιιεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε  

– δηαβάδνπλ ζπρλά εθεκεξίδα 

– έρνπλ ππνζηεί δηαθξίζεηο  

– έρνπλ νκνθπιφθηινπο θίινπο  

– έρνπλ πξνθαηαιήςεηο, θ.ιπ. 

Μπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα πξνηείλνπλ ραξαθηεξηζηηθά, αιιά ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη 

λα έρεη επίγλσζε ηνπ ηη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη επαίζζεην ζεκείν. 

2. Οη καζεηέο ζπδεηάλε ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

– Βξέζεθε θαλείο ζαο ζηελ νκάδα κε θάπνηνλ κε ην νπνίνλ λφκηδε πσο δελ είρε ηίπνηα θνηλφ; 

– Πψο αηζζάλεηαη θαλείο σο κέινο κηαο κεγάιεο νκάδαο; 

– Πψο αηζζάλεηαη θαλείο κφλνο ηνπ; 

Παξαιιαγή 

Μφιηο αλαθεξζεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ, νη καζεηέο θηλνχληαη ζηελ ηάμε, ζρεκαηίδνληαο νκάδεο απφ άηνκα 

κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά. Παξακέλνπλ καδί γηα ιίγν, γηα λα ζπδεηήζνπλ ηη έρνπλ θνηλφ. Σν ηη ιέλε 

αθνξά, γηα παξάδεηγκα, πξνηηκήζεηο θαη ζπκπεξηθνξά. 
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Γξαζηεξηόηεηα 4.2. – Γηαθνξεηηθόηεηα 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο βηψλνπλ ηε δηαθνξά θαη θαηαλννχλ πσο δηαθνξά είλαη 

ξηδσκέλε ζηηο θνηλσληθέο δνκέο. 

Ζ εκπεηξία ηεο δηαθνξάο είλαη ζεκαληηθή ζηελ εθεβεία. Οη λένη 

άλζξσπνη ζέινπλ λα πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή, λα αλαγλσξίδνληαη 

απφ ηνπο ελήιηθεο θαη λα γίλνληαη ζεβαζηνί απφ άιινπο αλζξψπνπο. 

Μία ζεκαληηθή πηπρή ηεο δηακφξθσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ζηελ εθεβεία 

είλαη ν απνρσξηζκφο απφ ηνπο ελήιηθεο, ηδηαίηεξα ηνπο γνλείο. 

Οη καζεηέο θαηαλννχλ πσο ππάξρνπλ ηφζεο πνιιέο βηνινγηθέο 

δηαθνξέο πνπ θαλέλαο δελ κπνξεί λα ηηο πξνζδηνξίζεη φιεο. Γηα 

παξάδεηγκα, είλαη αδχλαηνλ λα πεη θαλείο πσο κηα κνξθή εθπταο είλαη 

αλψηεξε απφ κηα άιιε. Οη δηαθνξέο πνπ έρνπλ ζεκαζία αλάκεζα ζηνπο 

αλζξψπνπο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ θνηλσλία – γηα παξάδεηγκα ζηηο 

αμίεο, ην θνηλσληθφ επίπεδν ή ηελ θνηλσληθή αιιαγή. ε ηάμεηο πνπ νη 

καζεηέο αλήθνπλ ζε πνιηηηζκηθέο κεηνλφηεηεο, ε δξαζηεξηφηεηα απηή 

ηνπο πξνζθέξεη κηα θαιή επθαηξία λα ηηο αλαδείμνπλ ζε έλα πιαίζην 

ρσξίο δηαθξίζεηο. 

Υιηθά Έλα κεγάιν θχιιν ραξηί. 

Γηαδηθαζία 

1. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη φζα πεξηζζφηεξα είδε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ είλαη δπλαηφλ 

ζε έλα κεγάιν θχιιν ραξηηνχ.  

2. Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο νκάδεο. Κάζε νκάδα, θαηαγξάθεη έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο δηαθνξψλ: 

– ζσκαηηθέο δηαθνξέο 

– ςπρνινγηθέο δηαθνξέο  

– θνηλσληθέο δηαθνξέο 

– πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο. 

3. Αμηνιφγεζε: νη καζεηέο ζθέθηνληαη γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ: 

– "πλεηδεηνπνηψ πσο γλσξίδσ... 

– ... αιιά έκαζα ... 

– Ζ κεγαιχηεξε κνπ έθπιεμε ήηαλ ..." 

Δπέθηαζε 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί γηαηί νη άλζξσπνη είλαη ηφζν φκνηνη φζν θαη δηαθνξεηηθνί.  

Οη καζεηέο θαληάδνληαη, γξαπηά, δχν θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο είλαη δχζθνιν λα βηψζεηο δηαθνξά. Απηφ 

κπνξεί, ζηε ζπλέρεηα, λα ζπδεηεζεί κε νιφθιεξε ηελ ηάμε. 
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Γξαζηεξηόηεηα 4.3. – Σσζηό θαη ιάζνο 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα ζηεξεφηππα, θαη αλαζηνράδνληαη πάλσ 

ζε απηά θξηηηθά. Καηαλννχλ πσο νη απινπζηεχζεηο θαη ηα ζηεξεφηππα 

καο βνεζάλε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θφζκνπ ζηνλ 

νπνίν δνχκε. 

Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο λα πξνβαίλνπλ ζε θξίζεηο θαη 

απνθάζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ελζαξξχλνληαη λα αλαπηχμνπλ θξηηηθή 

ζηάζε. 

Υιηθά 

 

 

Ζ αίζνπζα πξέπεη λα είλαη άδεηα απφ ζξαλία θαη θαξέθιεο. Έλαο ρψξνο 

«σζηφ» θαη έλαο «Λάζνο» νξίδνληαη ζηηο απέλαληη γσλίεο ηεο 

αίζνπζαο.   

Γηαδηθαζία 

1. Οη καζεηέο ζηέθνληαη ζηε κέζε ηνπ δσκαηίνπ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη κία ζεηξά απφ ζσζηέο ή 

ιαλζαζκέλεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηνπο άληξεο, ηηο γπλαίθεο, δηάθνξεο εζληθφηεηεο, θ.ιπ.   

Αληηδξψληαο ζηελ θάζε δήισζε, νη καζεηέο πεγαίλνπλ ζηε κία ή ηελ άιιε γσλία, αλάινγα κε ην ηη 

πηζηεχνπλ πσο είλαη ζσζηφ ή ιάζνο. 

Οη καζεηέο πνπ δελ έρνπλ άπνςε κέλνπλ ζην θέληξν. 

2. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνζθαιεί ηνπο καζεηέο λα εμεγήζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ηε ζσζηή απάληεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ απηφ ην βήκα λα κελ παξαιείπεηαη πνηέ.  

3. Οη καζεηέο αληαπνθξίλνληαη ζηηο δειψζεηο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο ελζαξξχλεη 

λα εμεγήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιήθζεθαλ ηνπο άιινπο, ηδηαίηεξα αλ ν ηξφπνο απηφο 

απνδείρηεθε ιαλζαζκέλνο. 

Δπέθηαζε  

Οη καζεηέο αλαιχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα κέζα επηθνηλσλίαο αληηκεησπίδνπλ ηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηνλφηεηεο, ην θχιν, ηε βία, θ.ιπ. Δληνπίδνπλ παξαδείγκαηα ζηεξενηχπσλ, πξνθα-

ηάιεςεο, επηπνιαηφηεηαο ή πξνζερηηθήο θαη δηεξεπλεηηθήο δεκνζηνγξαθίαο. Οη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα 

δηνξζψζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ πηζηεχνπλ πσο είλαη ιαλζαζκέλεο ή ειιηπείο. 
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Γξαζηεξηόηεηα 4.4. – Πξώηεο εληππώζεηο 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ ζηεξεφηππα θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ πνιπκνξθία ησλ εληππψζεσλ θαη ησλ 

αληηιήςεσλ πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη, ν έλαο γηα ηνλ άιινλ. 

Οη καζεηέο εμαζθνχλ ηελ ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη καζαίλνπλ λα 

ζέβνληαη ηνπο άιινπο. 

Υιηθά 

 

 

 

Φσηνγξαθίεο αλζξψπσλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηαθνξεηηθέο 

αληηδξάζεηο ζηνπο καζεηέο θνιιηνχληαη ζε έλα κεγάιν θνκκάηη ραξηηνχ 

(ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δηαιέμεη πνιχ δηαθνξεηηθνχο 

ραξαθηήξεο σο πξνο ηελ ειηθία, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ εζληθφηεηα, θ.ιπ.) 

 

Γηαδηθαζία 

1. Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ έλαλ θχθιν. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνλ θάζε καζεηή έλα θχιιν ραξηί. 

2. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηνλ θάζε καζεηή λα θνηηάμεη ηε θσηνγξαθία ηνπ/ηεο: 

– "Βιέπσ..." 

– "θέθηνκαη ..." 

– "Αηζζάλνκαη..." 

3. Οη καζεηέο γξάθνπλ ηηο πξψηεο εληππψζεηο ηνπο ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο. Μεηά, δηπιψλνπλ ην 

θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο έηζη ψζηε λα θξχςνπλ ην θείκελν θαη δίλνπλ ην ραξηί ζηνλ καζεηή ζηα 

αξηζηεξά ηνπο. 

4. Απηφ ζπλερίδεηαη κέρξη φια ηα ραξηηά λα έρνπλ θάλεη γξήγνξα ηνλ γχξν ηνπ θχθινπ. 

5. Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηηο πξψηεο εληππψζεηο ηνπο: 

– Με πνηνπο ηξφπνπο ήηαλ νη πξψηεο εληππψζεηο ζαο δηαθνξεηηθέο ή παξφκνηεο; 

– Ση ζαο παξαμέλεςε ζηελ πξψηε ζαο εληχπσζε; 

– Πνηεο πηπρέο δε ιάβαηε ππφςε ζαο θαη γηαηί; 

– Ση κάζαηε απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα γηα ηνλ εαπηφ ζαο;  

Δπέθηαζε  

Ζ άζθεζε κπνξεί λα γίλεη κε έλαλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ θσηνγξαθηψλ, ή αθφκα θαη κε κία κφλν 

θσηνγξαθία ή εζλνγξαθηθφ βίληεν. Μπνξεί, επίζεο, λα δεηεζεί απφ ηνλ θάζε καζεηή λα γξάςεη ηηο 

εληππψζεηο ηνπ ζε έλα θχιιν ραξηί. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δψζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε άιιεο θνπιηνχξεο: θαγεηφ, κνπζηθή, νηθνγε-

λεηαθή δνκή, θ.ιπ. 
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Γξαζηεξηόηεηα 4.5. – Όινη έρνπκε πξνθαηαιήςεηο 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

ε απηή ηελ άζθεζε, νη καζεηέο ακθηζβεηνχλ ζηεξεφηππα θαη πξνθα-

ηαιήςεηο ζε ζρέζε κε άιινπο αλζξψπνπο θαη κεηνλφηεηεο. 

Αλαθαιχπηνπλ ηηο αληηιήςεηο δηαθνξεηηθψλ κεηνλνηήησλ. 

 

Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα φξηα ηεο αλεθηηθφηεηάο ηνπο, θαη ησλ 

ζπγθξνπζηαθψλ ζπζηεκάησλ αμηψλ ηνπο. 

 

Οη καζεηέο εθπαηδεχνληαη ζην λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο ελεξγεηηθήο 

αθξφαζεο γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο. 

Υιηθά 

 

Έλα αληίγξαθν ηνπ θχιινπ δξαζηεξηφηεηαο (ζελάξην) γηα ηνλ θάζε 

καζεηή. 

 

Γηαδηθαζία 

 

1. Κάζε καζεηήο ιακβάλεη έλα αληίγξαθν απφ ην ζελάξην θαη ην δηαβάδεη ζησπειά. 

2. Κάζε άηνκν δηαιέγεη ηξείο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα πξνηηκνχζε λα ζπληαμηδέςεη θαη ηξεηο 

αθφκα κε ηνπο νπνίνπο δελ ζα ήζειε λα ζπληαμηδέςεη. 

3. Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ. 

– πγθξίλνπλ ηηο αηνκηθέο επηινγέο ηνπο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ιφγνπο γηα απηέο. 

– Πξνζπαζνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα ιίζηα κε ηξεηο πξνηηκήζεηο θαη ηξεηο απνξξίςεηο. 

– Γηαιέγνπλ έλαλ εθπξφζσπν γηα ηελ νκάδα ηνπο. 

4. Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηε ιίζηα κε ηνπο πξνηηκψκελνπο θαη απνθιεηφκελνπο ζπληαμηδηψηεο ζε 

νιφθιεξε ηελ ηάμε, δίλνληαο ηνπο ιφγνπο ησλ επηινγψλ ηεο.   

5. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη κία ειεχζεξε ζπδήηεζε εκπεηξηψλ, γηα παξάδεηγκα: 

– Πνηνη ήηαλ νη βαζηθνί, θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο; 

– Αλ ε νκάδα δελ έρεη ζπκθσλήζεη ζε κηα ιίζηα πξνηηκψκελσλ, γηαηί δελ ζπκθψλεζαλ; 

– Πνηα ζηεξεφηππα ππνδειψλεη ε ιίζηα ησλ επηβαηψλ; 

– Απφ πνχ πξνέξρνληαη απηέο νη εηθφλεο; 

– Πψο ζα αηζζαλφζνπλ αλ θαλείο δελ ήζειε λα κνηξαζηεί έλα βαγφλη καδί ζνπ; 

Δπέθηαζε  

Ζ ιίζηα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή νκάδα θαη ην θνηλσληθφ ππφβαζξν ησλ 

καζεηψλ, αιιά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη αλζξψπνπο πνπ εθπξνζσπνχλ κεηνλφηεηεο ζαθψο 

δηαθξηηέο κε ηελ πξψηε καηηά, θαη άιιεο πνπ δελ είλαη.   

Οη κεηνλφηεηεο θαη νη δηαθξίζεηο κπνξνχλ, επίζεο, λα κειεηεζνχλ κέζα απφ ηε ινγνηερλία θαη ηελ ηζηνξία. 

Υιηθά 

(βι. επφκελε ζειίδα) 
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Τν ζελάξην  

Έρεηο μεθηλήζεη έλα ηαμίδη κε ην ηξέλν πνπ ζα δηαξθέζεη αξθεηέο κέξεο. Μνηξάδεζαη έλα βαγφλη γηα ηνλ 

χπλν κε ηξεηο άιινπο αλζξψπνπο. 

Πνηνπο απφ ηνπο παξαθάησ επηβάηεο ζα πξνηηκνχζεο γηα λα κνηξαζηείο ην βαγφλη ζνπ; 

Με πνηνπο απφ ηνπο παξαθάησ επηβάηεο δελ ζα ήζειεο λα κνηξαζηείο ην βαγφλη ζνπ; 

– Έλαλ ρνληξφ Διβεηφ ηξαπεδίηε 

– Έλαλ Ηηαιφ dj πνπ παίξλεη λαξθσηηθά 

– Έλαλ Αθξηθαλφ πνπ πνπιάεη εμσηηθά πξάγκαηα  

– Έλαλ ηζηγγάλν πνπ κφιηο βγήθε απφ ηε θπιαθή 

– Μία θεκηλίζηξηα Γεξκαλίδα ηξαγνπδίζηξηα ξνθ 

– Έλαλ νκνθπιφθπιν μέλν θνηηεηή 

– Μία λεαξή Ρνπκάλα κε έλα κηθξφ παηδί 

– Έλαλ κεζπζκέλν Άγγιν θίλρελη 

– Μία νξνζεηηθή εθδηδφκελε γπλαίθα 

– Έλαλ πνιχ θησρφ πξφζθπγα 

– Έλαλ νπιηζκέλν μέλν ζηξαηηψηε  

– Μία λεαξή γπλαίθα πνπ κηιάεη κφλν Γαιιηθά    
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Γξαζηεξηόηεηα 4.6. –  Δίκαζηε όινη ίζνη, αιιά κεξηθνί είλαη πην ίζνη 

από ηνπο άιινπο 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο εληνπίδνπλ θαη αλαιχνπλ ηνπο ιφγνπο θαη ηα θίλεηξα γηα ηηο 

δηαθξίζεηο εηο βάξνο άιισλ. 

    

Ζ άζθεζε απηή εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θνηλσληθν-

νηθνλνκηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηηο πηζαλφηεηεο θνηλσληθήο 

επηηπρίαο. 

Υιηθά Μεγάια ραξηφληα θαη καξθαδφξνη. 

 

Γηαδηθαζία 

1. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ρσξίδεη ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο, φρη κεγαιχηεξεο ησλ έμη αηφκσλ. Οη νκάδεο 

πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ δπγφ αξηζκφ καζεηψλ. Κάζε νκάδα παίξλεη έλα ραξηφλη θαη έλαλ 

καξθαδφξν.  

2. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηνπο κηζνχο καζεηέο ηεο νκάδαο λα δσγξαθίζνπλ κία θαξηθαηνχξα 

θάπνηνπ θνηλσληθά επηηπρεκέλνπ, θη απφ ηνπο άιινπο κηζνχο ηελ θαξηθαηνχξα ελφο απνηπρεκέλνπ. 

3. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηηο νκάδεο λα θάλνπλ έλαλ θαηάινγν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνληέινπ 

ηνπο: θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν, επάγγεικα, θχιν, εζληθφηεηα, δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ, επηινγή ληπζίκαηνο, βαζηθή εκθάληζε, ηξφπνο δσήο, ηχπνο θαηνηθίαο, θαηαλαισηηθέο 

ζπλήζεηεο. 

4. ηε ζπλέρεηα, ηνχο δεηάεη λα αληαιιάμνπλ ηα ζρέδηά ηνπο θαη λα ηα εξκελεχζνπλ. 

5. Σα ζρέδηα θξεκψληαη ζηνλ ηνίρν. Κάζε νκάδα θαιείηαη λα εξκελεχζεη ζε νιφθιεξε ηελ ηάμε ην ζρέδην 

πνπ έιαβε. 

6. Οη «θαιιηηέρλεο» ζρνιηάδνπλ ηηο πξνζέζεηο ηνπο. Δπηθνηλσλψληαο ηηο ηδέεο πίζσ απφ ηα ζρέδηα θαη κε 

ηελ επίδξαζή ηνπο ζε απηνχο πνπ ηα βιέπνπλ, νη καζεηέο αλακέλεηαη λα αγγίμνπλ ηα αθφινπζα 

εξσηήκαηα:  

– Πνηα είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηηπρίαο; 

– Πνηα είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνηπρίαο; 

– Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ θάλνπλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζε «ληθεηέο» θαη «εηηεκέλνπο»; 

– Οη άλζξσπνη απηνί εθπξνζσπνχληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο;  

– Έρνπλ φινη νη άλζξσπνη ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσληθή ηνπο 

πξνέιεπζε; 

 

Δπέθηαζε 

Πνηνη είλαη νη ιφγνη γηα ηηο δηαθξίζεηο εηο βάξνο, θαη ηνλ απνθιεηζκφ, αλζξψπσλ πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί 

ιφγσ ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο θαηαγσγήο, ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο γιψζζαο, θ.ιπ.;  

Πνηνη είλαη νη ιφγνη γηα ηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ; Δίλαη ε ηζφηεηα επηζπκεηή, θαη κπνξεί λα 

ππάξρεη, ή φρη; 
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Γξαζηεξηόηεηα 4.7. –  Οη ηνπξίζηεο 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

 

 

Απηφ ην παηρλίδη ξφισλ πξνζνκεηψλεη κηα πνιηηηζκηθή ζχγθξνπζε, θαη 

επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ ηα ζηεξεφηππα πνπ θέξλνπλ 

ζην παηρλίδη ξφισλ. Θα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα  ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο. Ζ άζθεζε θάλεη ηηο 

πξννπηηθέο ησλ καζεηψλ λα πνηθίινπλ, «βάδνληάο ηνπο ζηε ζέζε ησλ 

άιισλ». 

Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο. 

Υιηθά 

 

Έλα θνκκάηη ραξηί ή ραξηφλη, καξθαδφξνη, θη αλ είλαη δπλαηφλ, θάπνηνο 

εμνπιηζκφο ηνπξηζηψλ, π.ρ. κηα θσηνγξαθηθή κεραλή. 

 

Γηαδηθαζία 

Σεκείσζε γηα ηε κέζνδν: 

Μηα ηδαληθή ξχζκηζε ζα ήηαλ λα δνπιέςνπλ δχν δηαθνξεηηθέο ηάμεηο, θάζε κία κε έλαλ/κία 

εθπαηδεπηηθφ, σο επηθεθαιήο. Ο ξφινο ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα ππελζπκίδεη ζηνπο καζεηέο 

ηηο νδεγίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληίζηνηρσλ νκάδσλ ηνπο: «ηνπο ηνπξίζηεο» θαη ηνπο «Υο».  

1. Οη δχν νκάδεο ζπλαληηψληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηάμεηο ηνπο. Έρνπλ 15 ιεπηά λα δεκηνπξγήζνπλ ην 

πιαίζην ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δξάζε, θαη λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο. 

Οη ηνπξίζηεο γξάθνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ρψξα ηνπο, αλαπηχζζνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ην 

ηαμίδη θαη πξνεηνηκάδνπλ ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα έρνπλ καδί ηνπο, π.ρ. θσηνγξαθηθή κεραλή, θηλεηφ 

ηειέθσλν, μέλν λφκηζκα. Αλ δελ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα, κπνξνχλ λα ηα 

ζπκβνιίζνπλ κε ζρέδηα. 

Οη "Xs" θαζνξίδνπλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο: ηελ νηθνγελεηαθή δνκή, ηελ νηθνλνκία, ηα ηνπηθά πξντφληα, 

ηελ έλδπζε θαη ηε ζηέγαζε. Οη "Xs" πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν «πξσηφγνλνη». 

Γίλνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο έλα φλνκα.  

Σα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη νκνηνγελή. Μπνξνχλ θη απηά λα ζπκβνιίδνληαη κε ζρέδηα.  

2. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα γίλεη ζηελ επφκελε ζρνιηθή ψξα.  

Γχν ηνπξίζηεο, θαζψο ςσλίδνπλ αλακλεζηηθά θαη βγάδνπλ θσηνγξαθίεο, ζπλαληάλε κέιε ησλ "Xs". 

Πεγαίλνπλ πίζσ ζηελ νκάδα ηνπο θαη αθεγνχληαη ηελ εκπεηξία ηνπο. Πεξηγξάθνπλ ηη παξαηήξεζαλ 

ζε ζρέζε κε ηνλ παξάμελν πνιηηηζκφ ησλ "Xs". 

Οη "Xs" κνηξάδνληαη ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ ηελ πξψηε ζπλάληεζή ηνπο κε ηνπο ηνπξίζηεο, θαη ιέλε 

ηε γλψκε ηνπο γηα ηε ζηάζε ησλ ηνπξηζηψλ. 

3. Οη ηνπξίζηεο εηζβάιινπλ ζηε γε ησλ "Xs" πνπ δελ επηζπκνχλ λα αιιάμνπλ ηνπο ηξφπνπο ηνπο. 

4. Οη δχν νκάδεο ζπλαληψληαη γηα αλαηξνθνδφηεζε: 

– Πψο αηζζάλνληαη νη ηνπξίζηεο; 

– Πψο αηζζάλνληαη νη "Xs"; 

– Ση ζθέθηνληαη νη ηνπξίζηεο γηα ηνπο "Xs"; 

– Ση ζθέθηνληαη νη "Xs" γηα ηνπο ηνπξίζηεο; 

– Οη ηνπξίζηεο εμεγνχλ ηη βξήθαλ δχζθνιν ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ "Xs". 
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– Οη "Xs" εμεγνχλ ηη βξήθαλ δχζθνιν ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηνπξηζηψλ. 

– χκθσλα κε ηνπο ηνπξίζηεο, ηη ζα κπνξνχζαλ λα είραλ θάλεη νη  "Xs" γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

επηθνηλσλία;   

– χκθσλα κε ηνπο "Xs", ηη ζα κπνξνχζαλ λα είραλ θάλεη νη ηνπξίζηεο γηα λα είλαη ιηγφηεξν 

ελνριεηηθνί;  

– Αλ έπξεπε λα μαλαπάο ζηε ρψξα ησλ "Xs"', ηη ζα έπξεπε λα γλσξίδεηο ή λα θάλεηο γηα λα 

ζπκπεξηθεξζείο θαηάιιεια;  

Δπέθηαζε 

Οη καζεηέο παίξλνπλ ζπλέληεπμε απφ κέιε ηεο θνηλφηεηάο ηνπο ηα νπνία έρνπλ επηζθεθηεί άιιεο ρψξεο, 

ή ηνπο πξνζθαινχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα κάζεκα, ζηελ ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα κνηξαζηνχλ καδί ηνπο 

ηελ εκπεηξία ηεο επαθήο κε αλζξψπνπο δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκηθνχ ππφβαζξνπ.  

Παξαιιαγή 

Οη καζεηέο θαληάδνληαη κία ηδαληθή θνηλσλία θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ηνλ 

δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ.  
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Γξαζηεξηόηεηα 4.8. – Globingo: «Έλαο άλζξσπνο είλαη κέξνο 

νιόθιεξνπ ηνπ θόζκνπ». 

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 

 

Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ παηρληδηνχ είλαη λα δείμεη πσο ν άλζξσπνο είλαη 

κέξνο νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ. 

Υιηθά 

 

 

Έλα θχιιν κε ηεηξάγσλα ηνπ bingo γηα θάζε καζεηή. 

Φχιιν κε εξσηήζεηο. 

Δξσηήζεηο γηα νκαδηθή ζπδήηεζε. 

 

Γηαδηθαζία 

 

1. Οη καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ ηα ηεηξάγσλα ζχκθσλα κε ηηο εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ. Κάζε καζεηήο έρεη 

δχν ζεηξέο: κία γηα έλα φλνκα θαη κία γηα κηα ρψξα. Θα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ γηα θάζε 

ηεηξάγσλν ην φλνκα ελφο ζπκκαζεηή ηνπο θαη ην φλνκα ηεο ρψξαο πνπ ηαηξηάδεη. 

Τπάξρεη κηα πνηθηιία εξσηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα ηεζνχλ. πλήζσο ρξεηάδεηαη απφ ην Α κέρξη ην Μ, 

αιιά κπνξείηε λα πξνζζέζεηε θη άιιεο δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο, αλ θαη νη καζεηέο επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην φλνκα ελφο ζπκκαζεηή ηνπο κφλν κία θνξά. Γηαθνξεηηθά πξέπεη λα δηαγξάςνπλ 

έλα ηεηξάγσλν, θαη δελ ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ "bingo" ζε εθείλε ηε ζεηξά. 

2. Μεηά ην παηρλίδη, ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη νκαδηθή ζπδήηεζε. Οη καζεηέο ζα κάζνπλ πσο ε 

κεηαλάζηεπζε είλαη θάηη θπζηνινγηθφ ζρεδφλ ζε θάζε νηθνγέλεηα θαη έζλνο. Θα κηιήζνπλ γηα 

παγθφζκηεο θαηαζηάζεηο θαη ηνλ θφζκν σο έλα δίθηπν. 

Υιηθά γηα εθπαηδεπηηθνύο  

Δξσηήζεηο: Βξείηε θάπνηνλ ζηελ αίζνπζα πνπ... 

– έρεη ηαμηδέςεη ζε κηα μέλε ρψξα 

– έρεη έλαλ θίιν δηα αιιεινγξαθίαο ζε κηα άιιε ρψξα 

– καζαίλεη κηα μέλε γιψζζα 

– έρεη έλαλ ζπγγελή ζε κηα μέλε ρψξα 

– ηνπ αξέζεη ε κνπζηθή απφ κηα μέλε ρψξα 

– έρεη βνεζήζεη έλαλ επηζθέπηε απφ κηα μέλε ρψξα 

– ηνπ αξέζεη λα ηξψεη ην θαγεηφ κηαο μέλεο ρψξαο 

– έρεη έλα απηνθίλεην απφ κηα μέλε ρψξα 

– κέλεη ζε έλα ζπίηη πνπ κηιάλε παξαπάλσ απφ κηα γιψζζεο 

– έρεη έλαλ ζπγγελή πνπ γελλήζεθε ζε κηα άιιε ρψξα 

– έρεη πξφζθαηα δεη κηα ηζηνξία ζρεηηθά κε κηα άιιε ρψξα ζηελ εθεκεξίδα 

– κίιεζε πξφζθαηα κε θάπνηνλ πνπ έρεη δήζεη ζε άιιε ρψξα 

– έρεη πξφζθαηα κάζεη θάηη γηα κηα άιιε ρψξα ζηελ ηειεφξαζε 

Δξσηήζεηο γηα νκαδηθή ζπδήηεζε  

1. Ση κάζαηε ν έλαο γηα ηνλ άιινλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία; 

2. Πνην πξάγκα πνπ κάζαηε γηα ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο ζάο πξνθάιεζε κεγαιχηεξε έθπιεμε; 

3. Ση ζαο ιέεη ην παηρλίδη απηφ γηα ηνλ θφζκν καο; 
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Υιηθά γηα ηνπο καζεηέο: Φύιιν Bingo  

Α 

φλνκα: 

ρψξα: 

Β 

φλνκα: 

ρψξα: 

Γ 

φλνκα: 

ρψξα: 

Γ 

φλνκα: 

ρψξα: 

Δ 

φλνκα: 

ρψξα: 

Ε 

φλνκα: 

ρψξα: 

Ζ 

φλνκα: 

ρψξα: 

Θ 

φλνκα: 

ρψξα: 

Η 

φλνκα: 

ρψξα: 

Κ 

φλνκα: 

ρψξα: 

Λ 

φλνκα: 

ρψξα: 

Μ 

φλνκα: 

ρψξα: 
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Κεθάιαην 5 -  
Κάλνπκε ηε δηθαηνζύλε ιεηηνπξγηθή 

 

Δηζαγσγή 

Ζ εηθφλα δείρλεη έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη ζε κηα ηξακπάια. Σν ππνκφριην πνπ ζηεξίδεη ηελ ηξακπάια 

δελ είλαη ζην θέληξν, παξέρνληαο ζην θνξίηζη έλαλ κεγαιχηεξν κνριφ θαη ζην αγφξη έλαλ κηθξφηεξν. Έηζη, 

ην θνξίηζη θπξηαξρεί ζην παηρλίδη θαη θαίλεηαη λα ην απνιακβάλεη. Σν αγφξη, κε κηα δπζηπρηζκέλε 

έθθξαζε ζην πξφζσπφ ηνπ, πξνζπαζεί λα θαηέβεη, αιιά νη πξνζπάζεηέο ηνπ είλαη κάηαηεο. Σέηνηεο 

θαηαζηάζεηο νδεγνχλ ζπρλά ζε ηζαθσκφ θαη ζχγθξνπζε. Σν ππνκφριην θέξεη ην ζχκβνιν κηαο 

παξαγξάθνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην λφκν. 

Ζ εηθφλα κπνξεί λα δηαβαζηεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη νδεγεί ζε ελδηαθέξνπζεο εξσηήζεηο. Οη 

επθαηξίεο ηνπ αγνξηνχ θαη ηνπ θνξηηζηνχ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε είλαη άληζεο, θάηη ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην 

ζέκα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Παξαδφμσο, είλαη ην θνξίηζη πνπ βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε. Ίζσο ην 

θνξίηζη λα εμαπαηά, ην νπνίν ζεκαίλεη πσο έρεη παξαβεί ηνλ λφκν, ή απνιακβάλεη έλα πιενλέθηεκα πνπ 

ηεο έρεη ρνξεγεζεί απφ ηνλ λφκν γηα λα αληηζηαζκηζηνχλ νη δηαθξίζεηο ηνπ παξειζφληνο ελάληηα ζηηο 

γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα. Οπφηε, είλαη απηφ έλα δίθαην παηρλίδη; Δίλαη πάληα δίθαηε ε ηζφηεηα; Πνηαλνχ ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ λφκν; Παξαβηάδνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θάπνηνπ 

- θαη απφ πνηνλ; 

Σν ζχκβνιν ηεο παξαγξάθνπ αλνίγεη κηα επηπιένλ πξννπηηθή. Πνηνο έρεη θηηάμεη ηνπο θαλφλεο ηνπ 

παηρληδηνχ; Σν επίζεκν ζχκβνιν ηνπ λφκνπ αλαθέξεηαη ζην θξάηνο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ. Σν θξάηνο 

κπνξεί λα απνηειείηαη απφ ζεζκνχο πνπ κνηξάδνληαη ηελ εμνπζία, θαη ειέγρνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ ζε έλα 

ζχζηεκα ειέγρσλ θαη ηζνξξνπηψλ – θνηλνβνχιην, θπβέξλεζε θαη δηθαζηήξηα. Μπνξεί λα δηεπζχλεηαη απφ 

κηα θαινπξναίξεηε ή κηα δεζπνηηθή απηνθξαηία. Οη λφκνη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, θαζψο κεηαηξέπνπλ ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε αηνκηθά δηθαηψκαηα γηα ηνπο πνιίηεο ελφο θξάηνπο-έζλνπο. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

λφκνη πξνζηαηεχνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αλ απηά παξαβηαζηνχλ. Παξφια απηά, φπσο δείρλεη ε 

εηθφλα, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κπνξνχλ λα παξαβηαζηνχλ απφ πνιίηεο, ή αθφκα θαη απφ έλαλ άδηθν 

λφκν. 

Δλαιιαθηηθά, ν λφκνο πξέπεη λα επηηχρεη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεκνλσκέλσλ 

πνιηηψλ, θαη λα θαζνξίζεη ηα φξηα ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ηνπ αηφκνπ γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ άιισλ.  
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Οη δξαζηεξηφηεηεο ζε απηφ ην θεθάιαην αλαθέξνληαη ζε απηά ηα ζέκαηα ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο. Οη καζεηέο ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο ε δηθαηνζχλε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εηξήλε 

θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ θνηλσλία.    
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Γξαζηεξηόηεηα 5.1. – Γελ είλαη δίθαην 

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο έλλνηεο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αδηθίαο. 

Υιηθά Κνηλσληθέο ζπνπδέο, γιψζζεο. 

 

Γηαδηθαζία 

 

Οη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε δεπγάξηα. 

1. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ην θάζε δεπγάξη λα δηαιέμεη κηα θσηνγξαθία. 

2. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα πεξηγξάςνπλ ηελ θαηάζηαζε, φπσο ηελ 

θαηαιαβαίλνπλ: 

– "Μπνξψ λα δσ ..." (πξαγκαηηθή πεξηγξαθή) 

– "Αηζζάλνκαη ..." (ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε) 

– "Με θάλεη λα ζθέθηνκαη..." (ζπλδέζεηο, ηδέεο) 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο, ζηε ζπλέρεηα, ηνπο δεηάεη λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηηο θσηνγξαθίεο, ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: 

– Οη θσηνγξαθίεο δείρλνπλ κηα θαηάζηαζε πνπ είλαη δίθαηα. 

– Οη θσηνγξαθίεο δείρλνπλ ην αληίζεην, π.ρ. έλα παξάδεηγκα αδηθίαο. 

– Οη καζεηέο δελ είλαη ζίγνπξνη πσο λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηηο θσηνγξαθίεο. 

3. Σα δεπγάξηα ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ. Κάζε δεπγάξη εμεγεί ηελ εηθφλα ηνπ ζην άιιν δεπγάξη, 

θαη ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα ηνπο πείζεη γηα ηελ απφθαζε πνπ πήξαλ. Οη εηθφλεο κε ηα ζρφιηα 

ησλ νκάδσλ αλαξηψληαη ζηελ αίζνπζα. Κάζε καζεηήο ζα πξέπεη λα έρεη ρξφλν λα κειεηήζεη ηα 

εθζέκαηα. 

4. Οινκέιεηα: 

– Πνηα είδε θαηαζηάζεσλ έρνπλ πεξηγξαθεί σο δίθαηα - ή σο άδηθα; 

– Ήηαλ δχζθνιν λα παξζεί κηα απφθαζε γηα θάπνηεο απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ απεηθνλίζηεθαλ; Γηαηί;  

– Πνηεο ζπλζήθεο παξάγνπλ αδηθία;  

– Πψο κπνξνχλ απηέο νη άδηθεο θαηαζηάζεηο λα αιιάμνπλ; 

Δπέθηαζε 

Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ αξθεηέο νκάδεο. Κάζε νκάδα επηιέγεη έλα παξάδεηγκα αδηθίαο θαη  αζρνιείηαη κε 

ηελ ηειεπηαία εξψηεζε: Πψο κπνξεί απηή ε κνξθή αδηθίαο λα μεπεξαζηεί; 

Πξψηνλ, ζα κπνξνχζαλ λα εληνπίζνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηα νπνία παξαβηάδνληαη ζηελ ππφ 

ζπδήηεζε πεξίπησζε. Γεχηεξνλ, ζα κπνξνχζαλ λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο λα πξνζηαηεχζνπλ θαη λα  

εθαξκφζνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.  
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Γξαζηεξηόηεηα 5.2. – Η εμαίξεζε 

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο Οη καζεηέο εηζάγνληαη ζην ζέκα ησλ δηαθξίζεσλ. 

Υιηθά 

 

Γηαθνξεηηθνί αξηζκνί ρξσκαηηζηψλ απηνθφιιεησλ θαη έλα άζπξν  

απηνθφιιεην. 

 

Γηαδηθαζία 

Οη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε δεπγάξηα. 

1. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θνιιάεη έλα απηνθφιιεην ζην κέησπν ηνπ θάζε καζεηή.  Οη καζεηέο δελ πξέπεη λα 

μέξνπλ ηη ρξψκα έρνπλ. Πξέπεη, ινηπφλ, λα έρνπλ θιεηζηά ηα κάηηα φηαλ παίξλνπλ ην απηνθφιιεηφ 

ηνπο.  

2. Οη καζεηέο αλνίγνπλ ηα κάηηα ηνπο. Κάζε καζεηήο πξέπεη ηψξα λα βξεη ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπ, 

κε ηηο νκάδεο λα ζρεκαηίδνληαη ηειηθά απφ ηα ρξψκαηά ηνπο. 

3. Αλαηξνθνδφηεζε θαη αλαζηνραζκφο ζηελ νινκέιεηα. Πξνηείλνληαη εξσηήζεηο, φπσο νη παξαθάησ: 

– Πψο αηζζάλζεθεο φηαλ ζπλάληεζεο ην πξψην άηνκν πνπ θνξνχζε ίδην απηνθφιιεην κε ην δηθφ 

ζνπ; 

– Πψο αηζζάλζεθε ην άηνκν πνπ θνξνχζε ην κνλαδηθφ άζπξν απηνθφιιεην; 

– Πξνζπαζήζαηε λα βνεζήζεηε ν έλαο ηνλ άιιν ζηελ νκάδα ζαο; 

– Πψο κπνξεί λα εληαρζεί ην άηνκν πνπ θνξάεη ην άζπξν απηνθφιιεην; 

4. Ζ άζθεζε κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη γηα λα εηζάγεη ζηνπο καζεηέο ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πιεηνλνηηθψλ θαη 

κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ζηελ θνηλσλία: 

– Πνηεο είλαη νη εμαηξέζεηο, νη απνθιεηζκέλνη, ζηελ θνηλσλία;  

– Μπνξεί ην λα είλαη θαλείο ε εμαίξεζε, ή λα βξίζθεηαη ζην πεξηζψξην, λα απνηειεί πξνζσπηθή 

επηινγή; 

Δπέθηαζε  

Ζ άζθεζε απηή κπνξεί λα πξνρσξήζεη πεξαηηέξσ δίλνληαο πιενλεθηήκαηα ζε κία νκάδα. Οη καζεηέο 

κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν, αιιά απηή ε ξχζκηζε ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη άγρνο θαη 

ερζξφηεηα.Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ ηάμε θαιά, θαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα 

αληηδξάζεη θαηάιιεια. 
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Γξαζηεξηόηεηα 5.3. – Τν παδι εηθόλσλ 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

 

 

Απηφ ην παηρλίδη πξνζνκνηψλεη κηα εκπεηξία άδηθεο κεηαρείξηζεο. 

Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζηελ άδηθε 

κεηαρείξηζε, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζε εζηθέο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ 

δηθαηνζχλε απνηειεί ζεκειηψδε θαηεγνξία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. 

Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηε ζεκαζία ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αδηθίαο. 

Υιηθά Φάθεινη κε απιά παδι, ή εηθφλεο πνπ έρνπλ θνπεί ζε θνκκάηηα. 

 

Γηαδηθαζία 

1. Πξνεηνηκαζία: ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα παδι γηα θάζε νκάδα ηξηψλ ή ηεζζάξσλ καζεηψλ ζηελ ηάμε. 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απιά, έηνηκα παδι ή λα ηα εηνηκάζνπλ, θφβνληαο 

εηθφλεο (π.ρ. θάξηεο ή δηαθεκίζεηο) ζε θνκκάηηα. Κάζε παδι ζα πξέπεη λα κπεη ζε έλαλ θάθειν. 

Ηδαληθά, έλα αληίγξαθν ηεο εηθφλαο ζα πξέπεη λα θνιιεζεί πάλσ ζηνλ θάθειν. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο 

παίξλεη έλα θνκκάηη απφ νξηζκέλα παδι, θαη αληαιιάζεη κεξηθά θνκκάηηα κέζα ζε άιια παδι. Κάπνηα 

παδι ζα πξέπεη λα είλαη πιήξε. 

2. Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ πεξίπνπ ηεζζάξσλ αηφκσλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαζέηεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν θαζήθνλ ζε θάζε κέινο ηεο νκάδαο:  

– έλαο καζεηήο ππεχζπλνο γηα ηνλ ρξφλν θαη ηα πιηθά, 

– έλαο δηαηηεηήο πνπ απνηξέπεη ηε ζχγθξνπζε θαη εμαζθαιίδεη φηη νη νδεγίεο εθηεινχληαη ζσζηά, 

– έλαο καζεηήο πνπ έρεη ην αληίγξαθν ηνπ ηειηθνχ παδι, 

– έλαο καζεηήο πνπ εθηειεί ηελ εξγαζία. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη απφ έλαλ θάθειν ζηελ θάζε νκάδα, θαη ηνπο αλαζέηεη λα θηηάμνπλ ην παδι 

κέζα ζε ιίγν κφλν ρξφλν. Οη καζεηέο ζχληνκα αλαθαιχπηνπλ αλ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ ή φρη, θη αλ 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ ππνζηήξημε απφ άιιεο νκάδεο. 

3. Απφ ην παηρλίδη, βγαίλνπλ θαζαξνί ληθεηέο θαη ρακέλνη. Αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία θαη ηελ 

αληίδξαζε ησλ καζεηψλ, εξσηήζεηο ζαλ ηηο παξαθάησ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα λα δηαηππσζεί 

θαη λα αμηνινγεζεί ε εκπεηξία ησλ ζεηηθψλ ή ησλ αξλεηηθψλ δηαθξίζεσλ: 

– Πψο αηζζάλζεθεο φηαλ ζπλεηδεηνπνίεζεο φηη νη νκάδεο είραλ δηαθνξεηηθφ πιηθφ; 

– Πψο ζα αηζζαλφζνπλ αλ βξηζθφζνπλ ζε δηαθνξεηηθή νκάδα; 

– Πψο αηζζάλζεθεο  σο κέινο ηεο νκάδαο ε νπνία είρε πνιχ ιίγα/πάξα πνιιά πιηθά;  

– Πνηα είδε ζπκπεξηθνξψλ βνήζεζαλ, ή εκπφδηζαλ, ηελ επηηπρία κηαο νκάδαο;  

 

Δπέθηαζε 

Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα ζπδεηήζνπλ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ 

ίζε πξφζβαζε ζε ζεκαληηθνχο πφξνπο (π.ρ. δηαζέζηκν ρξφλν, δνπιεηά, ρξήκαηα, εμνπζία). 
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Γξαζηεξηόηεηα 5.4. – Ο ξόινο ηνπ λόκνπ 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη αξραίνη θηιφζνθνη βαζίζηεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο αμίεο γηα λα 

θαζνξίζνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπ λφκνπ.   

Οη δηαθνξεηηθέο επηινγέο αμηψλ ζρεηίδνληαη κε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη 

πνιηηηθά ζπζηήκαηα. 

Ζ ζεσξία παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηνλ αλαζηνραζκφ ηεο θαζεκεξηλήο 

εκπεηξίαο, ζηελ νπνία νη επηινγέο ησλ αμηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηα 

ζπκθέξνληά καο. 

Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα θάλνπλ ζθφπηκεο επηινγέο αμηψλ κέζα ζην 

πιαίζην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, λα ηηο εθζέζνπλ ζε ζχγθξηζε θαη 

ζπδήηεζε, θαη λα δεζκεπηνχλ ζε απηέο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

Υιηθά 

 

 

Γηαθνξεηηθέο έλλνηεο ζε ζρέζε κε ηνλ ξφιν ηνπ λφκνπ γξάθνληαη ζε 

κεγάια θνκκάηηα ραξηί θαη αλαξηψληαη ζηνπο ηνίρνπο (βι.Μ1 ζηελ 

ελφηεηα ησλ πιηθψλ). 

 

Γηαδηθαζία 

1. Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ, θαη ηνπο δίλνληαη θχιια εξγαζίαο κε έλαλ 

θαηάινγν κε θαλφλεο δενληνινγίαο (βι. M2 ζηελ ελφηεηα ησλ πιηθψλ). 

2. Κάζε νκάδα πξέπεη λα ζπζρεηίζεη ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο κε ηελ ππνθείκελε έλλνηα ηνπ λφκνπ (10 

ιεπηά).  

3. Οη νκάδεο ειέγρνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

4. Οη καζεηέο επηιέγνπλ ηελ έλλνηα ηελ νπνία επηδνθηκάδνπλ πεξηζζφηεξν. 

5. Οη καζεηέο επηιέγνπλ ηελ έλλνηα ηελ νπνία επηδνθηκάδνπλ ιηγφηεξν. 

Δπέθηαζε 

Αλαζηνραζκφο ζηελ ηάμε: 

– Οη θαλφλεο πνπ εθαξκφδεηε ζηε δηθή ζαο δσή αληαπνθξίλνληαη ζηελ επηινγή ζαο; 

– Ξέξεηε θαλφλεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο επηινγέο πνπ απνξξίςαηε; Δθθξάζαηε ηελ αληίξξεζή ζαο γηα 

απηνχο; Γηαηί; Ση θάλαηε; 

Γξαπηφο αλαζηνραζκφο: 

– ε πνηα έλλνηα ηνπ λφκνπ έρεηε δεζκεπηεί πεξηζζφηεξν, θαη γηαηί;  

– Γξάςηε πέληε θαλφλεο πνπ ηεξείηε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο δσή. 

Υιηθά 

(βι. επφκελε ζειίδα) 
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M 1: Βαζηθέο έλλνηεο ηνπ λόκνπ 

1. θνπφο ηνπ λφκνπ είλαη λα απνηξέςεη ηα άηνκα απφ ηελ παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ  

αλζξψπσλ (Αξηζηνηέιεο) 

2. θνπφο ηνπ λφκνπ είλαη λα δίλεη ζηνλ θάζε άλζξσπν απηφ πνπ ηνπ αμίδεη (Αξηζηνηέιεο). 

3. θνπφο ηνπ λφκνπ είλαη λα δεκηνπξγήζεη κηα ηδαληθή θνηλσλία (Πιάησλαο). 

4. Ο λφκνο ρξεζηκεχεη γηα λα απνηξαπεί ε δεκηά πνπ πξνθιήζεθε ζε άηνκα απφ αδηθία (Γιαχθσλ). 

5. Ο λφκνο ζα πξέπεη λα ρξεζηκεχεη γηα λα δηαθπιιάηηεη ηα ζπκθέξνληα εθείλσλ πνπ θπβεξλνχλ 

(Θξαζχκαρνο). 

6. Ο ξφινο ηνπ λφκνπ είλαη λα δηαηεξεί θνηλσληθή εηξήλε δηαζθαιίδνληαο ηελ επεκεξία φισλ, θαη λα 

επηβάιιεη ηελ εθαξκνγή απηνχ πνπ είλαη ρξήζηκν γηα ηελ θνηλσλία (Πξσηαγφξαο). 

7. θνπφο ηνπ λφκνπ είλαη λα πξνζηαηεχεη ηνπο αζζελέζηεξνπο. 

M 2: Καλόλεο  

1.  Άλζξσπνη πνπ έρνπλ θαθνκεηαρεηξηζηεί ηα παηδηά ηνπο ζα θπιαθίδνληαη. 

2.  Σν θξάηνο ζα εγγπάηαη ζηνπο άλεξγνπο έλα εηζφδεκα πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη λα επηβηψλνπλ. 

3.  Πξνηεξαηφηεηα γηα ζέζεηο εξγαζίαο ζα δίλεηαη ζηνπο καζεηέο κε ηνπο θαιχηεξνπο βαζκνχο. 

4.  ινη νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ θάηη απφ ηα θέξδε ηνπο γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

αλέξγσλ. 

5. Κάζε ελέξγεηα ελφο αηφκνπ πνπ πξνθαιεί βιάβε ζε έλα άιιν άηνκν ζα ππνρξεψλεη ην πξψην λα 

αληηζηαζκίδεη ηελ ελέξγεηα απηή. 

6. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα θξνληίδνπλ λα γλσξίδνπλ νη καζεηέο πσο νη λφκνη ηεο θνηλσλίαο καο, θαζφηη 

είλαη νη θαιχηεξνη λφκνη, είλαη απαξαβίαζηνη.  

7. Κάζε άηνκν πνπ επηδεηθλχεη ηελ αληίζεζή ηνπ ζηελ νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο ζα ζηέιλεηαη ζε έλα 

θέληξν γηα επαλεθπαίδεπζε. 

8.  Μφλν δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηηξέπνληαη απφ ην θξάηνο γηα ηελ επεκεξία φισλ είλαη εγθεθξηκέλεο. 

9. Μφλν νη θνξνινγνχκελνη ζα έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ.  

10. ινη νη λένη άλζξσπνη ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζε θξαηηθνχο νξγαληζκνχο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε σθέιηκν έξγν. 

11.  Οη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπλ θίιηξα αληηξξχπαλζεο ζηηο θακηλάδεο. 

12. Καλείο δελ ζα επηηξέπεηαη λα δηαδίδεη ηδέεο νη νπνίεο δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο έγθπξεο απφ ηελ 

θπβέξλεζε. 

13.  Σν θξάηνο έρεη ην δηθαίσκα λα απαιινηξηψζεη αλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ. 

14. Οη δηεπζπληέο εηαηξηψλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα νξγαλψζνπλ ηδησηηθέο ππεξεζίεο αζθάιεηαο. 

15. Απαγνξεχεηαη λα εηζέιζεη έλα άηνκν ζην ζπίηη άιινπ αηφκνπ ρσξίο ηελ άδεηά ηνπ. 
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Γξαζηεξηόηεηα 5.5. – Γηαθνξεηηθέο απόςεηο γηα ηε δηθαηνζύλε 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

Οη καζεηέο θαηαλννχλ πσο κπνξεί λα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο 

ζε ζέκαηα δηθαηνζχλεο. 

Οη καζεηέο θαηαλννχλ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ. 

Υιηθά εη απφ θχιια εξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ άπνςε A ή B. 

 

Γηαδηθαζία 

1. Δπηιέγεηαη έλα απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ ζα εμεηαζηεί. 

2. Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ή έμη. 

Οη κηζνί απφ θάζε νκάδα ιακβάλνπλ ην θχιιν A, νη άιινη κηζνί ην θχιιν B. 

Κάζε ππννκάδα πξνεηνηκάδεη φζα πεξηζζφηεξα επηρεηξήκαηα είλαη δπλαηφλ γηα λα ππεξαζπηζηεί ηε 

δήισζε ζην θχιιν ηεο. 

3. Οη νκάδεο επαλελψλνληαη. Σα κέιε ηεο ππννκάδαο Α παξνπζηάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζηα κέιε ηεο 

ππννκάδαο Β, ηα νπνία πξέπεη λα αθνχλ πξνζερηηθά θαη λα θξαηάλε ζεκεηψζεηο. 

ηε ζπλέρεηα, είλαη ε ζεηξά ηεο ππννκάδαο Β. 

Σελ παξνπζίαζε ησλ επηρεηξεκάησλ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ιίγνο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ηα κέιε 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ππννκάδσλ θάλνπλ ην έλα ζην άιιν εξσηήζεηο. 

4. Οη ππννκάδεο A θαη B αιιάδνπλ ξφινπο. Γελ πξέπεη λα πιεξνθνξεζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα απηφ 

ην κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Σνπο δίλνληαη ιίγα ιεπηά γηα λα αλαζεσξήζνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο. 

5. Οη νκάδεο επηρεηξνχλ λα πηνζεηήζνπλ γξαπηά κηα θνηλή ζέζε γηα ην πξφβιεκα ππφ ζπδήηεζε. 

6. Δξσηήζεηο πξνο εμέηαζε: 

– Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε, πξνζπαζψληαο λα θαηαιήμεηε ζε κηα θνηλή ζέζε; 

– Σν γεγνλφο πσο αληηζηξέςαηε ξφινπο έθαλε επθνιφηεξν ή δπζθνιφηεξν γηα εζάο ην λα 

ζπκθσλήζεηε ζε κηα θνηλή ζέζε; 

Δπέθηαζε 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο (ή νη καζεηέο) βξίζθνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο (ή ε 

παηδηθή εξγαζία) είλαη έλα ακθηιεγφκελν ζέκα. 

– Πψο κπνξνχλ λα ηζνξξνπήζνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο; 

– Τπάξρνπλ ππνρξεψζεηο – ή δηθαηψκαηα - πνπ επηβάιινπλ φξηα ζε νξηζκέλα δηθαηψκαηα; 

Πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο ππνζέζεηο 

εξγαζίαο. Ζ έξεπλα ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί γηα λα ζπκπεξηιάβεη θη άιια αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, π.ρ. 

ειεπζεξία ζηε κεηαθίλεζε ή ην δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία. 

Υιηθά 

(βι. επφκελε ζειίδα) 

 

 

 



Κάλνπκε ηε δηθαηνζύλε ιεηηνπξγηθή 

 
 

57 

Άπνςε A: Διεπζεξία έθθξαζεο 

ε κηα δίθαηε θνηλσλία, ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο είλαη έλα ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα πνπ δελ 

πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη. Δμεηάζηε ηα αθφινπζα ζεκεία: 

– ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ινγνθξηζίαο, 

– ηηο πνιηηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο θαη ηεο δηάζηαζεο απφςεσλ, 

– ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο άιιεο ρψξεο ηελ πεξηνξίδνπλ, 

– ηε ζεκαζία ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο γηα ηηο δεκνθξαηίεο, 

– θάζε άιιν ζρεηηθφ πξφβιεκα. 

Άπνςε A: Παηδηθή εξγαζία   

Οη λφκνη θαηά ηεο παηδηθήο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απζηεξά, έηζη ψζηε λα 

πξνζηαηεχεηαη ην δηθαίσκα ησλ παηδηψλ λα παίδνπλ, λα καζαίλνπλ θαη λα γίλνληαη πγηείο ελήιηθεο. 
Δμεηάζηε ηα αθφινπζα ζεκεία: 

– ηελ έιιεηςε εθπαηδεπζεο φηαλ ηα παηδηά είλαη ππνρξεσκέλα λα δνπιεχνπλ, 

– ην γεγνλφο πσο ηα παηδηά εξγάδνληαη ζπρλά ζε αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο, 

– ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε παηδηθή εξγαζία απνηειεί ζπρλά αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο γηαηί ηα 

παηδηά δελ είλαη νξγαλσκέλα γηα λα δηακαξηπξεζνχλ ελάληηα ζηελ άδηθε κεηαρείξηζε, 

– θάζε άιιν ζρεηηθφ πξφβιεκα. 

 

Άπνςε Β: Διεπζεξία έθθξαζεο 

ε κηα δίθαηε θνηλσλία, είλαη κεξηθέο θνξέο απαξαίηεην λα πεξηνξίδεηαη ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο γηα 

λα πξνζηαηεπηνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ.  

Δμεηάζηε ηα αθφινπζα ζεκεία: 

– ηηο επηπηψζεηο ησλ ξαηζηζηηθψλ ζρνιίσλ γηα ηηο κεηνλφηεηεο, 

– ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν ιφγνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ελζαξξχλεη ηε βία, 

– πψο ζε κεξηθέο ρψξεο ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο δελ πεξηνξίδεηαη, θαη απηφ νδεγεί ζηελ 

παξαβίαζε δηθαησκάησλ,  

– ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ησλ θαζεθφλησλ, φπσο θαη ησλ δηθαησκάησλ,   

– θάζε άιιν ζρεηηθφ πξφβιεκα. 

Άπνςε Β: Παηδηθή εξγαζία  

Γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ επηβίσζε ησλ νηθνγελεηψλ ζε δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, θαη γηα λα 

βνεζεζνχλ λα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ θνηλσλία, ηα παηδηά ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

εξγάδνληαη θαη λα βνεζνχλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Δμεηάζηε ηα αθφινπζα ζεκεία: 

– ην γεγνλφο πσο ζε κεξηθέο θνηλσλίεο πνπ ε απαζρφιεζε είλαη ζπάληα, ηα παηδηά κπνξεί λα είλαη 

κία απφ ηηο κφλεο πεγέο εζφδσλ πνπ έρεη κηα νηθνγέλεηα,  

– ην γεγνλφο πσο ζε πνιιέο θνηλσλίεο ηα παηδηά παξαδνζηαθά εξγάδνληαλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

ελήιηθεο,  

– ηελ άπνςε πσο απνηξέπνληαο ηα παηδηά λα αζρνινχληαη κε παξαγσγηθή εξγαζία έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ άρξεζηε απνκφλσζή ηνπο απφ ηνλ θφζκν ησλ ελήιηθσλ,  

– ην γεγνλφο πσο ε εξγαζία κπνξεί λα είλαη κηα δηακνξθσηηθή εκπεηξία γηα ηα παηδηά,  

– θάζε άιιν ζρεηηθφ πξφβιεκα.  
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Κεθάιαην 6 -  
Καηαλννύκε ηελ πνιηηηθή θηινζνθία 

 

 

 

 

 

 

Δηζαγσγή 

Ζ εηθφλα δείρλεη έλα αγφξη θη έλα θνξίηζη, λα θνηηάδεη ην έλα ην άιιν. Ο θαζέλαο ηνπο δείρλεη ζηνλ άιιν 

έλαλ θχβν κε ζχκβνια πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πνιηηηθέο θηινζνθίεο. Δίλαη ζεκαληηθφ πσο ρακνγεινχλ, 

θαζψο ηα ζχκβνια δηαθέξνπλ θαη ππνδεηθλχνπλ αληηπαξάζεζε θαη δηαθσλία. Αμίδεη λα εμεξεπλήζνπκε ηε 

ζεκαζία ησλ ζπκβφισλ, φζν απηφ είλαη δπλαηφ. Σν αγφξη δείρλεη ην ζχκβνιν «απαγνξεχζηε ηηο βφκβεο», 

πξνο έλδεημε εηξελνθηιίαο. Σν πεληάγσλν ζα κπνξνχζε λα αληηπξνζσπεχεη κηα ζνζηαιηζηηθή άπνςε, 

αιιά επίζεο κηα νιηζηηθή άπνςε ηεο αλζξσπφηεηαο ζην ζχκπαλ. Οη γξακκέο δηγθ-δαγθ κπνξεί λα 

αληηπξνζσπεχνπλ ην λεξφ, ζαλ ζχκβνιν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά ην λφεκά ηνπο ζα 

κπνξνχζε λα είλαη θαη εληειψο δηαθνξεηηθφ. Σν θνξίηζη δείρλεη ην ζχκβνιν Α, ηνπ αλαξρηζκνχ. Σν 

ζχκβνιν γηα ην γπλαηθείν θχιν κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη κηα θεκηληζηηθή άπνςε. Σν ινπινχδη κπνξεί 

λα αληηπξνζσπεχεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ή ηελ εηξήλε, αιιά ην θνξίηζη κπνξεί, επίζεο, λα 

έρεη δψζεη ζε απηφ ην ζχκβνιν κηα δηαθνξεηηθή ζεκαζία. Οη λένη θάλνπλ ρξήζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ – ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηζφηεηα. Γελ ππάξρεη θακία αξρή γηα λα 

απνθαζίζεη πνηνο είλαη ζσζηφο θαη πνηνο ιάζνο. 

Ζ εηθφλα κεηαθέξεη έλα ελδηαθέξνλ θαη παξάδνμα πνιχπινθν κήλπκα. πλδπάδνπκε ζχκβνια θαη έλλνηεο 

ζηελ πνιηηηθή θηινζνθία γηα λα εθθξάζνπκε ηηο ηδέεο θαη ηηο απφςεηο καο, αιιά απηά κπνξεί λα είλαη 

δηθνξνχκελα ή παξαπιαλεηηθά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξέπεη λα εμεγνχκε ηηο επηινγέο καο ν έλαο ζηνλ 

άιιν, θαη πξέπεη λα αθνχκε πξνζερηηθά. Τπάξρνπλ πνιιά ζεκεία κε ηα νπνία ζα κπνξνχζακε λα 

ζπκθσλνχκε ή λα δηαθσλνχκε. Σα έμη ζχκβνια αξθνχλ γηα λα καο δψζνπλ κηα ηδέα κηαο αλνηρηήο, 

πινπξαιηζηηθήο θνηλσλίαο. Θα πξέπεη λα θεξφκαζηε ν έλαο ζηνλ άιιν κε ζεβαζκφ. Σφηε, κπνξνχκε λα 

έρνπκε έλα θαιφ επηρείξεκα πνπ δελ βιάπηεη θαλέλαλ θαη ηνπο σθειεί φινπο.  

Ζ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (EDC/HRE) 

ελζσκαηψλεη δχν δηαζηάζεηο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζην πεξηερόκελν. Ζ θαηαλφεζε ηεο πνιηηθήο 

θηινζνθίαο ζηελ EDC/HRE είλαη ζεκαληηθή, θαζψο καο παξέρεη κηα αίζζεζε θαηεχζπλζεο θαη αμηψλ 

φηαλ θξίλνπκε ζέκαηα θαη αλαιακβάλνπκε δξάζε. Δπίζεο, θαηαιαβαίλνπκε θαιχηεξα ηνπο άιινπο. 

Ζ δεχηεξε δηάζηαζε ηεο EDC/HRE αλαθέξεηαη ζηελ θνπιηνύξα ηεο πνιηηηζκέλεο ζχγθξνπζεο – ζην λα 

δηαθσλνχκε κε έλα ρακφγειν, αλ είλαη δπλαηφλ. Μηα ηέηνηα θνπιηνχξα ζχγθξνπζεο πξέπεη λα δηδαρηεί 

ζην ζρνιεην, κέζσ εκπεηξίαο θαη αλαζηνραζκνχ. Απηφ κπνξεί λα μεθηλήζεη ζε λεαξή ειηθία, θαη πνιιά 

εμαξηψληαη απφ ην παξάδεηγκα πνπ δίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηεο 

EDC/HRE πξέπεη λα θξνληίζεη λα απνθχγεη δχν παγίδεο. Ζ κία είλαη ε πνιηηηθή νξζφηεηα. Γελ είλαη 

θαζήθνλ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ λα δηδάμεη ζηνπο καζεηέο θάπνην πξνηηκψκελν πνιηηηθφ δφγκα, νχηε ζα 

πξέπεη λα ηνπο πηέζεη λα απνδερηνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ/ηεο απφςεηο. Ζ δεχηεξε είλαη ε ζησπειή 

αδηαθνξία, ε νπνία απνηειεί κηα ξαθηλαξηζκέλε κνξθή θαηαπίεζεο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα 

δίλνπλ θαη λα παίξλνπλ πξνζνρή θαη αληαπφθξηζε. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεη ηνπο 
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καζεηέο λα εμεγνχλ ηηο επηινγέο ηνπο, έηζη ψζηε νη άιινη λα ηνπο θαηαιαβαίλνπλ, αιιά δελ ζα έπξεπε λα 

πηέδνληαη λα ηηο δηθαηνινγήζνπλ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην δεκνηηθφ κέρξη ην ιχθεην. 

 



Γηδάζθνπκε ηε δεκνθξαηία 

60 

Γξαζηεξηόηεηα 6.1. – Βαζηθέο έλλνηεο ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο θαηαλννχλ ηηο αμίεο πνπ έκκεζα θαζνδεγνχλ ηελ πνιηηηθή 

επηρεηξεκαηνινγία θαη ζπδήηεζε, θαη πσο θάπνηεο απφ απηέο ηηο αμίεο 

ππνζηεξίδνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ελψ άιιεο έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε απηά (δηδάζθνληαο πεξί ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ). 

Ζ δξαζηεξηφηεηα εθπαηδεχεη ηνπο καζεηέο λα είλαη πξφζπκνη λα 

κειεηήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ αμίεο θαη ζηάζεηο αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

ζπκθσλνχλ κε απηέο ή φρη (δηδάζθνληαο κέζσ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ). 

Υιηθά 

 

 

Έλαο θαηάινγνο κε πξνηάζεηο ή ζπλζήκαηα (βι. παξαθάησ πιηθά). 

Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθινγηθέο αθίζεο, 

βίληεν θιηπ ή απνζπάζκαηα απφ δειψζεηο ή ιφγνπο ζηελ πνιηηηθή δσή. 

 

Γηαδηθαζία 

1. Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ δεπγάξηα ή νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ. 

2. Αλαγλσξίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ δειψζεσλ. Μπνξεί λα είλαη απαξαίηεην λα ηνπο δνζνχλ εξσηήζεηο 
γηα λα ηνπο θαζνδεγήζνπλ θαη λα επηηξέςνπλ κηα ζχγθξηζε, π.ρ. γηα πνηεο νκάδεο ζηελ θνηλσλία 
κπνξεί λα έρεη ζπλέπεηεο κηα δήισζε, θαη πνηεο κπνξεί λα είλαη απηέο νη ζπλέπεηεο (νη καζεηέο ζα 
βξνπλ απαληήζεηο, φπσο νη πινχζηνη θαη νη θησρνί, νη πγηείο θαη νη άξξσζηνη, νη ηζρπξνί θαη νη 
αδχλακνη, θ.ιπ). 

3. Αλ έρνπλ ήδε εηζαρζεί ζηηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα 
ζπλδέζνπλ ηηο πξνηάζεηο κε δηαθνξεηηθέο ζρνιέο ζθέςεο. Μπνξεί λα βξνπλ ζπλάθεηεο ζε 
παξαπάλσ απφ κία ζρνιή ζθέςεο. 

4. Οη καζεηέο θξίλνπλ ηηο δειψζεηο θαη ηηο βαζχηεξεο αμίεο ηνπο ππφ ην πξίζκα ησλ αλζξσπίλσλ 
δηθαησκάησλ. 

Δπέθηαζε  

Οη καζεηέο ζπδεηάλε ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξνηάζεσλ ζπζρεηίδνληάο ηηο κε ζέκαηα ππφ ζπδήηεζε ζηε ρψξα 

ηνπο. 

Υιηθά 
(βι. επφκελε ζειίδα)               
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Καηάινγνο κε πξνηάζεηο θαη ζπλζήκαηα 

1. Σν θξάηνο δελ πξέπεη λα παξεκβαίλεη ζηε δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκίαο. Θα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. 

2. Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη δσξεάλ ηαηξηθή πεξίζαιςε.  

3. ιεο νη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα εζληθνπνηνχληαη. 

4. ηνλ επηθεθαιήο ηνπ θξάηνπο ζα πξέπεη λα δίλνληαη πιήξεηο εμνπζίεο. 

5. Σν θξάηνο, νη εξγνδφηεο θαη ηα ζσκαηεία ζα πξέπεη λα ζπλαληψληαη γηα λα θαζνξίδνπλ ηνλ ξπζκφ 

αχμεζεο ησλ κηζζψλ. 

6. Σν θξάηνο απφ κφλν ηνπ είλαη έλαο κπειάο. 

7. Ο πνιηηηζκφο ησλ ιεπθψλ είλαη αλψηεξνο πνιηηηζκφο. 

8. Οη αδχλακνη καζεηέο ζα πξέπεη λα απνηξέπνληαη απφ ην λα θαζπζηεξνχλ άιινπο ζηηο ζπνπδέο 

ηνπο. 

9. Καλείο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα δίλεη ζε άιινπο αλζξψπνπο δηαηαγέο. 

10. Ζ θνηλσλία ζα πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλε, έηζη ψζηε ε άξρνπζα ηάμε λα ζέβεηαη ηε θπζηθή 

ηεξαξρία ησλ πξαγκάησλ. 
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Γξαζηεξηόηεηα 6.2. – Σηάζεηο πξνο ηελ εμνπζία5
 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα δηαρσξίζνπλ ηηο έλλνηεο ηεο εμνπζίαο θαη ηηο 

ζπλέπεηέο ηνπο γηα ηελ δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ελεξγεηηθή αθξφαζε (δηδάζθνληαο κέζσ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ). 

Υιηθά 

 

εη απφ θπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο: "Γειψζεηο γηα ηελ εμνπζία θαη ηελ 

δηαθπβέξλεζε". 

 

Γηαδηθαζία 

1. Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ δεπγάξηα. Μειεηνχλ ηηο δειψζεηο θαη απνθαζίδνπλ κε πνηεο δειψζεηο 

ζπκθσλνχλ.  

2. Κξαηάλε ζεκεηψζεηο κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ππνζηεξίδνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε δήισζε.  

3. Σα δεπγάξηα παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηελ ηάμε.  

4. Οη καζεηέο εληνπίδνπλ ηηο βαζηθέο ζρνιέο ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο (άζθεζε κεηάβαζεο) - ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί ηα πνξίζκαηα, θαη γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ ηάμε γηα λα εηζαγάγεη ηνπο 

καζεηέο ζε (επηιεγκέλεο) πξνζεγγίζεηο πνιηηηθήο ζθέςεο (επαγσγηθή πξνζέγγηζε, επηηξέπνληαο ηε 

ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ- εηζήγεζε απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη ίζσο ηνπο καζεηέο - κειέηε 

απνζπαζκάησλ). 

Δπέθηαζε 

Οη καζεηέο αλαζηνράδνληαη πάλσ ζηα αηνκηθά ζπζηήκαηα αμηψλ ηνπο. 

Οη καζεηέο ζπλδένπλ πνιηηηθέο ηδέεο κε ηηο πνιηηηθέο θνκκάησλ θαη πνιηηθψλ αξρεγψλ ηεο ρψξαο ηνπο.  

Υιηθά 
(βι. επφκελε ζειίδα)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5. Γηαζθεπή απφ ηνλ Claude Paris, Ethique et Politique, Δθδφζεηο CG., Quebec, 1985. 
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Φπιιάδην καζεηώλ 

Γειώζεηο πάλσ ζηελ εμνπζία θαη ηε δηαθπβέξλεζε 

1. ε κία θπβέξλεζε, ν ξφινο ηνπ εγέηε είλαη χςηζηεο ζεκαζίαο θαη αλαληηθαηάζηαηνο.  

2. Ζ εμνπζία αιινηξηψλεη θαη πξέπεη λα εμαιεηθζεί, ψζηε λα επηηξέπεηαη ζε θάζε άλζξσπν λα 

αμηνπνηήζεη πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.  

3. Έλα έζλνο έρεη κφλν έλαλ επηθίλδπλν ερζξφ: ηελ θπβέξλεζή ηνπ.  

4. Ζ πνιηηηθή εμνπζία ζα πξέπεη λα αζθείηαη απφ αλζξψπνπο επηιεγκέλνπο απφ ηνπο πνιίηεο.  

5. Σα πνιηηηθά θφκκαηα είλαη επηδήκηα γηα ηελ εμνπζία ηνπ θξάηνπο, γηαηί ρσξίδνπλ ηνπο 

αλζξψπνπο θαη πξνθαινχλ αλψθειε ζχγθξνπζε.  

6. Σν θξάηνο δελ είλαη κηα απιή ζπιινγή αηφκσλ. Δίλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα πςειφηεξε θαη 

ζεκαληηθφηεξε απφ φ,ηη ην άζξνηζκα ησλ αηφκσλ.  

7. ιεο νη κνξθέο εμνπζίαο έρνπλ ηελ ηάζε λα γίλνπλ νινθιεξσηηθέο.  

8. Σν θξάηνο δελ απνηειεί απηνζθνπφ, αιιά ην απαξαίηεην κέζν γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αηνκηθψλ 

επηδηψμεσλ.  

9. Σν θξάηνο είλαη έλα ηεξάζηην λεθξνηαθείν φπνπ ηειεηψλνπλ φιεο νη εθθξάζεηο ηεο αηνκηθήο 

δσήο.  

10. Οη απεξγίεο απνηεινχλ πξφθιεζε γηα ηελ εμνπζία, θαη απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζα πξέπεη λα 

απαγνξεχνληαη.   

11. Σα άηνκα ππάξρνπλ κφλν γηα ην θξάηνο, θαη δελ είλαη ηίπνηα έμσ απφ απηφ.  

12. Σα λεαξά άηνκα πξέπεη λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο απνθάζεηο πνπ ηα αθνξνχλ.  

13. Μφλν φηαλ ζα πάςεη λα ππάξρεη ην θξάηνο, ζα κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ειεπζεξία.  

14. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ηηο λφκηκεο αμηψζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ/ηεο ππφςε 

ηνπ/ηεο.  

15. Οη άλζξσπνη έρνπλ κηα θπζηθή ηάζε γηα ην θαιφ. Θα πξέπεη πάληα λα ηνπο έρνπκε 

εκπηζηνζχλε.  

16. Ζ ζπκκεηνρή φισλ ησλ αλζξψπσλ ζηελ εμνπζία ζα πξέπεη λα απνηειεί βαζηθή αξρή ηεο 

νξγάλσζεο φισλ ησλ αλζξψπηλσλ θνηλνηήησλ.  

17. Σα πνιηηηθά θφκκαηα επηηξέπνπλ νη επηδηψμεηο ησλ πνιηηψλ λα επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο 

θπβέξλεζεο.  

18. Xσξίο θαλέλαλ έιεγρν, νη άλζξσπνη ζα ζθφησλαλ ν έλαο ηνλ άιιν.  

19. Ζ πνιηηηθή εμνπζία δελ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην έιενο ηεο θνηλήο γλψκεο.  

20. Οη άλζξσπνη έρνπλ δηθαηψκαηα πνπ ε εμνπζία ζα πξέπεη λα ζέβεηαη θαη λα πξνσζεί.  
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Γξαζηεξηόηεηα 6.3. – Αλ ήκνπλ κάγνο 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα δεκηνπξγνχλ νπζηαζηηθά νξάκαηα. Έλαο 

άλζξσπνο ρσξίο νπηνπηθά νξάκαηα πεξηνξίδεηαη ζηελ απνδνρή ηεο 

ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο.  

 

Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ηαιέληα ηνπο 

(δεκηνπξγηθφηεηα).                              

Υιηθά Υαξηί θαη καξθαδφξνη. 

 

Γηαδηθαζία 

1. Οη καζεηέο θαινχληαη λα θαληαζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζηνλ ξφιν ελφο κάγνπ. 

2. Γηαβάδνπλ: 

"Αλ ήκνπλ έλαο ζπνπδαίνο κάγνο, ζα θξφληηδα νη άληξεο, νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά λα κελ 

μαλαπεξάζνπλ απηά πνπ πέξαζαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, θαη γηα λα ζπκβεί απηφ..." 

Κάζε καζεηήο ζπκπιεξψλεη ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

– Θα ζηακαηνχζα ...  

– Θα έθιεηλα ...  

– Θα μερλνχζα...  

– Θα ελαληησλφκνπλ ...  

– Θα ζπλέρηδα ...  

– Θα δεκηνπξγνχζα ... 

3. Με ηε ζεηξά, νη καζεηέο δηαβάδνπλ δπλαηά ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ νινκέιεηα. Πξνηείλεηαη νη 

θαξέθιεο λα είλαη ζε θχθιν.  

4. Αμηνιφγεζε: νη καζεηέο επηζεκαίλνπλ θαη ζπδεηνχλ πνηεο επηζπκίεο θαη αλάγθεο αλαθάιπςαλ. 

Δπέθηαζε 

Οη καζεηέο αζρνινχληαη ζρεηηθά κε ην αλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη θάηη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα απφ ηηο 

επηζπκίεο ηνπο.  

Παξαιιαγή 

Γηα κεγαιχηεξνπο καζεηέο: 

"Αλ ήκνπλ αξρηηέθηνλαο...": νη καζεηέο θαληάδνληαη πψο ζα κπνξνχζε ή πψο ζα έπξεπε λα είλαη ην 

ζρνιείν ηνπο, ή ε πφιε ζηελ νπνία δνχλε.  

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο επηζπκίεο ηνπο, θαη λα ηηο ζπλδέζνπλ κε βαζηθέο 

παξαδφζεηο ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο (Φηιειεχζεξνη, πληεξεηηθνί, νζηαιηζηέο, Φίινη ηεο Γεο). 
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Κεθάιαην 7 -  
Σπκκεηέρνπκε ζηελ πνιηηηθή  

Δηζαγσγή 

Ζ εηθφλα δείρλεη έλαλ άληξα θαη κηα γπλαίθα, πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ έλα θνξίηζη θαη έλα αγφξη, λα 

ππεξαζπίδνληαη ηηο αξρέο ηνπο δεκφζηα. Ζ αθίζα ηνπ άληξα δείρλεη ηελ πδξφγεην ζαλ ζχκβνιν ηνπ 

θφζκνπ, ελψ ε γπλαίθα εθηζηά ηελ πξνζνρή ζε έλα πεληάθηηλν αζηέξη ζηελ αθίζα ηεο, πνπ ηελ θξαηάεη ην 

αγφξη πνπ ηελ ππνζηεξίδεη. Ίζσο ην ζχκβνιν απηφ αληηζηνηρεί ζηελ επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία 

ζηέθνληαη. Οη εθθξάζεηο ηνπο είλαη θηιηθέο, δελ ππάξρεη ζεκάδη ερζξφηεηαο. Δλήιηθεο θαη παηδηά 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνιηηηθή. Κάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο λα δηαδειψλνπλ εηξεληθά, δεκφζηα. Καη 

νη δχν πιεπξέο εθπξνζσπνχληαη θαη απφ ηα δχν θχια. Χο εθ ηνχηνπ, δελ ηίζεηαη ζέκα θχινπ. Οη δχν 

νκάδεο αληαγσλίδνληαη - γηα πξνζνρή θαη ππνζηήξημε απφ ηελ πιεηνςεθία. Βξίζθνληαη ζε άκεζε 

αληηπαξάζεζε, θαη έηζη δελ εκπιέθνληαη κέζα επηθνηλσλίαο, πνιηηηθά θφκκαηα ή νκάδεο ζπκθεξφλησλ.  

Οη ηέζζεξηο άλζξσπνη ζηέθνληαη πάλσ ζε κηα επηθάλεηα πνπ κνηάδεη κε έλα αθαλφληζην αζηέξη. Σν 

ζχκβνιν απηφ κπνξεί λα δηαβαζηεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Μπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη ηελ θνηλφηεηα 

πνπ δίλεη ζηνπο πνιίηεο ηεο κηα αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα έλα πιαίζην γηα 

δηθαηψκαηα, ππνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα. Σν αζηέξη ζα κπνξνχζε, επίζεο, λα αληηπξνζσπεχεη ην βήκα 

ζην νπνίν αλεβαίλεη θαλείο γηα λα κηιήζεη. πνηνο επηιέγεη λα κείλεη καθξηά απφ ην βήκα, δελ ζα αθνπζηεί 

θαη ζα πξέπεη λα απνδερηεί ηηο ηειηθέο απνθάζεηο. Οη πνιίηεο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνιηηηθή κε 

πνιινχο ηξφπνπο. Ζ EDC/HRE εζηηάδεη ζε ηξφπνπο ελεξγνχο, άκεζεο ζπκκεηνρήο. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ 

πνιηηηθή απνηειεί δηθαίσκα ησλ παηδηψλ, φρη κφλν ησλ ελειίθσλ. Γηα λα γίλεη απηφ, απαηηείηαη θαηαλφεζε 

ηνπ δεηήκαηνο θαη πξνζερηηθή θξίζε. Ζ πνιηηηθή ζπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία ρξεηάδεηαη λα δηδαρηεί ζηα 

ζρνιεία, γεγνλφο ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ απαηηεί απφ ηα ζρνιεία λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ κηθξν-θνηλσλίεο 

πνπ δίλνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ζρνιηθψλ ππνζέζεσλ. 

Σφζν ζηα δεκνθξαηηθά ζρνιεία, φζν θαη ζηε δεκνθξαηηθή θνηλσλία, ε ζπδήηεζε θαη ε αληηπαξάζεζε, 

αθφκα θαη ε δηακάρε θαη ε ζχγθξνπζε, δελ απνηεινχλ θάηη πνπ ζα πξέπεη λα θνβίδεη, αιιά θάηη 

θπζηνινγηθφ, αθφκα θαη ρξήζηκν, ζηε δεκνθξαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. Ζ δηεπζέηεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

ηδεψλ θαη ζπκθεξφλησλ είλαη ε βαζηθή κέζνδνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Αλ ηα 

ζπκθέξνληα θαη νη αληηξξήζεηο δελ εθθξάδνληαη, δε κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε. ε κηα αλνηρηή 

θνηλσλία, ε αξκνλία – ην «θνηλφ θαιφ» - δε κπνξεί λα επηβιεζεί, αιιά ρξεηάδεηαη λα γίλεη αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο. Ζ αληηπαξάζεζε θαη ε ζχγθξνπζε δελ είλαη επηδήκηεο αλ νξίδνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη 

απφ κηα θνπιηνχξα επηρεηξεκαηνινγίαο, επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θαη ζπκβηβαζκνχ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο εζηηάδνπλ ζηελ πιαηζίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ησλ ηξφπσλ ηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο. 

Απηφ βνεζάεη ηνπο καζεηέο λα εθηηκήζνπλ ηηο επθαηξίεο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ θνηλφηεηά ηνπο.  
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Γξαζηεξηόηεηα 7.1. – Ο ηνίρνο ηεο ζησπήο 

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ έλλνηεο γηα ηε δεκνθξαηία. 

Υιηθά 

 

Φχιια γηα πίλαθα ζεκηλαξίνπ ζηνλ ηνίρν, θαη καξθαδφξνη (γηα νκάδεο 

ησλ πέληε). 

 

Γηαδηθαζία 

1. Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ πέληε. Κάζε νκάδα θάζεηαη ζε εκηθχθιην, κπξνζηά ζε έλα 

θνκκάηη ραξηί ζηνλ ηνίρν. Καινχληαη λα γξάςνπλ, ζησπειά θαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν, κηα πξφηαζε 

ηνπ ηχπνπ: «Γεκνθξαηία είλαη…»  

2. Οη καζεηέο αληαπνθξίλνληαη ζε θξάζεηο ή ιέμεηο πνπ έρνπλ ήδε γξαθεί.  

3. Αθνχ ιήμεη ν ρξφλνο γηα ην γξάςηκν ζην ραξηί, θάζε καζεηήο επηιέγεη θαη δηαβάδεη δπλαηά κηα 

πξφηαζε πνπ έρεη γξάςεη ν ίδηνο. Οη καζεηέο κνηξάδνληαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηελ ηάμε.  

4. Αληαιιαγή ζθέςεσλ: 

– "Έκαζα ..." 

– "Αλαθάιπςα ..." 

– "Θα ήζεια λα ζπδεηήζσ ..." 

Παξαιιαγή 

Αληί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αθίζεο ζηνλ ηνίρν, νη καζεηέο θάζνληαη γχξσ απφ έλα ηξαπέδη, θαη γξάθνπλ ζε 

έλα κεγάιν θνκκάηη ραξηί. 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

«Ο ηνίρνο ηεο ζησπήο» είλαη κηα κέζνδνο "ηδενζχειιαο", πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αξρή κηαο 

ζεηξάο καζεκάησλ ζε έλλνηεο-θιεηδηά, φπσο δεκνθξαηία, δηθηαηνξία, δηθαηνζχλε, εηξήλε, εθπαίδεπζε, 

ηζφηεηα, ειεπζεξία, θ.ιπ. 

Ζ κέζνδνο ππνζηεξίδεη καζεηέο πνπ είλαη ιηγφηεξν εμσζηξεθείο ή πνπ ρξεηάδνληαη ρξφλν λα ζθεθηνχλ 

πξνζερηηθά πξηλ κηιήζνπλ. πρλά, νη καζεηέο απηνί είλαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ζηελ παξαδνζηαθή, δειαδή 

πξνθνξηθή θαη κεησπηαία, δηδαζθαιία. 
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Γξαζηεξηόηεηα 7.2. – Τα ζπλαηζζήκαηά κνπ γηα ηε δηθηαηνξία 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα νξίζνπλ θαη λα θξίλνπλ ζηνηρεία ηεο  

δεκνθξαηίαο θαη ηεο δηθηαηνξίαο. 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα θάλνπλ κηα ζπλεηδεηή επηινγή αμηψλ θαη λα ηηο  

ππνζηεξίμνπλ. 

Υιηθά Αθίζα θαη καξθαδφξνη, ή πίλαθαο θαη θηκσιία. 

 

Γηαδηθαζία 

1. Οη καζεηέο θαινχληαη λα νξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο δηθηαηνξίαο. 

Ο θαηάινγνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία, φπσο ηα παξαθάησ: 

– αληηζεκηηηζκφο 

– εζλνθάζαξζε 

– βαζαληζηήξηα 

– αζθπθηηθφο έιεγρνο 

– ιαηξεία ηεο εμνπζίαο, αηφκσλ ή ηνπ ζηξαηνχ 

– ζεψξεζε ηεο θξηηηθήο σο θαηαζηξνθηθή 

– ν ξφινο ησλ γπλαηθψλ σο αλαπαξαγσγψλ ηνπ 

είδνπο 

– θαηαπίεζε ησλ ζεμνπαιηθψλ κεηνλνηήησλ 

– ππνηαγή ζηελ εμνπζία 

– πίεζε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο γηα ζπκκφξθσζε 

– ε απαίηεζε γηα θαζνδήγεζε 

– απφξξηςε ησλ κεηνλνηήησλ 

2. Με αλαθνξέο ζηνλ θαηάινγν, νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα, «ε πνηνλ βαζκφ 

κε επεξεάδεη απηή ε θαηάζηαζε»; 

3. Οη καζεηέο θαινχληαη λα ηνπνζεηήζνπλ απηά ηα ζηνηρεία ζε κηα θιίκαθα, αξρίδνληαο κε ην ζηνηρείν γηα 

ην νπνίν έρνπλ ηα πην έληνλα ζπλαηζζήκαηα. 

Δπέθηαζε θαη παξαιιαγή 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηθηαηνξίαο κπνξνχλ λα ζρεηηζηνχλ κε παξαδείγκαηα απφ ηηο εηδήζεηο, ζε ηαηλίεο 

ή βηβιία.  

Ζ ίδηα δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα γίλεη γηα ηε δεκνθξαηία. 
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Γξαζηεξηόηεηα 7.3. – Δξσηεκαηνιόγην ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο γηα ηελ 

αιιαγή 
 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

Οη καζεηέο αλαζηνράδνληαη πάλσ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζηάζεηο θαη ηηο 

εθθξάδνπλ ειεχζεξα. 

 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα αθνχλε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ 

ην αλ ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο ή φρη. 

Υιηθά 

 

εηξά απφ θπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο: «Δξσηεκαηνιφγην ζρεηηθά κε ηηο 

ζηάζεηο γηα ηελ αιιαγή». 

 

Σεκείσζε γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό 

Πιεξνθνξίεο γηα βαζηθέο πνιηηηθέο ζηάζεηο 

Ζ ζηάζε είλαη κηα ηάζε γηα ηελ έθθξαζε κηαο άπνςεο ή ηελ πηνζέηεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηχπνπ. Πξνθχπηεη απφ ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ πξνζσπηθή ηζηνξία ηνπ θαζελφο, θαη είλαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ιηγφηεξν ζπλεηδεηή απφ ηελ ηδενινγία. Οη ζηάζεηο θαζνδεγνχλ ηηο αληηιήςεηο, ηηο θξίζεηο θαη ηηο 

πξάμεηο καο. 

Ο ζθνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη λα δεη ν καζεηήο, κε βάζε ηελ έθθξαζε ησλ απφςεσλ, ζε πνηνλ 

βαζκφ είλαη ππέξ ή φρη ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο. Ζ αιιαγή απφ κφλε ηεο δελ είλαη νχηε θαιή νχηε θαθή, 

θαη ν ζθνπφο δελ είλαη λα θξίλνπκε ηνπο καζεηέο, πφζσ κάιινλ λα ηνπο αμηνινγήζνπκε. Θα πξέπεη, 

επίζεο, λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο πσο ηα απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο «πνιηηηθήο δνθηκαζίαο ιπδίαο 

ιίζνπ» δελ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ πνιχ ζνβαξά, ηδηαίηεξα αλ νη καζεηέο δελ έρνπλ πιήξε επίγλσζε ησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε θάπνηα δήισζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Σν πξαγκαηηθφ εξψηεκα είλαη: γηαηί, ηη, πφηε θαη πψο λα αιιάμεη θάηη. Σα κνληέια ηεο πνιηηηθήο ζθέςεο 

πνπ ρξεζηκεχνπλ σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο πνιηηηθέο ζηάζεηο έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηελ επνρή 

ηεο Γαιιηθήο θαη ηεο Ακεξηθαληθήο επαλάζηαζεο. Σν αθφινπζν ζρεδηάγξακκα κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο 

πξφρεηξε θαηεπζπληήξηα γξακκή, αιιά δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ αλάγλσζε ησλ απζεληηθψλ 

πεγψλ.   

Μηα πξννδεπηηθή ζηάζε νδεγεί ζηελ πεπνίζεζε πσο νη αιιαγέο είλαη επηζπκεηέο. Μπνξεί λα είλαη 

επαλαζηαηηθή ή κεηαξξπζκηζηηθή, αλάινγα κε ηελ αληηιακβαλφκελε αλάγθε θαη ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Γηα ηελ επαλαζηαηηθή ζηάζε, αθφκα θαη ε βία δελ απνθιείεηαη αλ ζεσξεζεί 

απαξαίηεηε. Γηα κηα κεηαξξπζκηζηηθή ζηάζε επίζεο, ε αιιαγή είλαη επηζπκεηή, αιιά ρσξίο ξηδηθή ξήμε κε 

ην παξειζφλ.  

Μηα ζπληεξεηηθή ζηάζε, απφ ηελ άιιε πιεπξά, δίλεη αμία ζηελ παξάδνζε, θαη δείρλεη πξνηίκεζε ζηελ 

εκπεηξία παξά ζηε ζεσξία. Μπνξεί λα είλαη ππέξ ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο ή λα είλαη αληηδξαζηηθή. Σν 

λα είλαη ππέξ ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο ζεκαίλεη λα ζεσξεί πσο αλ θαη αηειήο, ε παξνχζα θαηάζηαζε 

είλαη απνδεθηή. Ζ νξγαληθή αλάπηπμε κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί σο ν ηξφπνο ηεο αιιαγήο (Edmund 

Burke). Μηα ζεκειηψδεο αλεζπρία είλαη λα δηαηεξεζεί ην θξάηνο δπλαηφ θη επέιηθην, γηα λα κελ 

παξαθνξησζεί απφ επηκέξνπο ζπκθέξνληα θαη ππεξβνιηθή ζπκκεηνρή. Ο αληηδξαζηηθφο άλζξσπνο, 

παξφια απηά, αξλείηαη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε πξαγκάησλ: ζεσξεί πσο ήηαλ ιάζνο λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο θαηά πξψηνλ, θαη επηζπκεί λα επηζηξέςεη ζε κηα πξνεγνχκελε θαηάζηαζε. 

Οη επαλαζηαηηθνί θαη νη αληηδξαζηηθνί ηείλνπλ λα είλαη δνγκαηηθνί, δειαδή θνληακεληαιηζηέο, ην νπνίν 

ζεκαίλεη πσο ππεξαζπίδνληαη κηα ζέζε πάλσ ζε κηα ηδενινγηθή βάζε, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. 

Οη άιινη είλαη πεξηζζφηεξν πξαγκαηηζηέο, θαη θαζνξίδνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ 

άκεζσλ ζπλεπεηψλ. 
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Απηή ε δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνεζεί σο πξφρεηξε θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα λα θάλεη ηνπο 

καζεηέο λα αληηιεθζνχλ ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ πνιηηηθήο ζθέςεο, θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο θαη ηάζεηο. ηελ πνιηηηθή δσή, νη πνιηηηθέο ζηάζεηο 

ζα βξεζνχλ ζπρλά λα κνηάδνπλ κε έλα κείγκα πνιηηηθήο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ βαζηθψλ κνληέισλ 

πνιηηηθήο ζθέςεο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί θαλείο λα επηρεηξεκαηνινγεί ζε λενθηιειεχζεξεο, 

νηθνινγηθέο ή ηερλνθξαηηθέο βάζεηο. 

Γηαδηθαζία 

1. Οη καζεηέο απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο. Πξηλ απφ θάζε δήισζε γξάθνπλ έλαλ αξηζκφ σο έλδεημε ηεο 

ζηάζεο ηνπο. Ο θσδηθφο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη σο εμήο: 

5 – Δίκαη απφιπηα ππέξ ηεο δήισζεο. 

4 – Δίκαη ιίγν πνιχ ππέξ ηεο δεισκέλεο άπνςεο. 

3 - Δίκαη ιίγν πνιχ νπδέηεξνο φζνλ αθνξά ηε δεισκέλε άπνςε. 

2 - Δίκαη ιίγν πνιχ ελάληηα ζηελ άπνςε. 

1 – Δίκαη απφιπηα ελάληηα ζηε δήισζε. 

2. Οη καζεηέο βξίζθνπλ ην ζπλνιηθφ ηνπο ζθνξ, ην νπνίν ππνδεηθλχεη ηελ πνιηηηθή ηνπο ζηάζε.  

100-80: επαλαζηαηηθή 

80-60: κεηαξξπζκηζηηθή 

60-40: ππέξ ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο 

40-20: αληηδξαζηηθή 

Τπάξρνπλ απνθαιππηηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ηδίσο κεηαμχ ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ; 

Δπέθηαζε 

Γνπιεχνληαο κε θείκελα: αλάινγα κε ην πψο ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε δξαζηεξηφηεηα - σο εηζαγσγηθή ή σο 

άζθεζε κεηάβαζεο - ζπληζηάηαη λα έρεη πξνεγεζεί ή λα αθνινπζεί εξγαζία κε θείκελν. Γηα πξνρσξεκέλεο 

ηάμεηο, ζα κπνξνχζαλ λα επηιερηνχλ απνζπάζκαηα απφ ζπγγξαθείο, φπσο ν Locke, ν Burke ή ν Marx. 

Δπηπιένλ, ή σο ελαιιαθηηθή ιχζε γηα κηθξφηεξνπο καζεηέο, ζα ήηαλ θαηάιιειεο δειψζεηο απφ 

πνιηηηθνχο ή εθπξνζψπνπο θνκκάησλ πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα.  

Δπίζεο, βι. ηελ επφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

Παξαιιαγή 

Απηέο νη εξσηήζεηο κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ κε βάζε πην ηνπηθέο αλεζπρίεο. 

Οπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο εξσηήζεηο κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα ζπδήηεζε. 

Υιηθά 
(βι. επφκελε ζειίδα) 
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Φπιιάδην καζεηώλ 

Δξσηεκαηνιόγην ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο γηα ηελ αιιαγή 

1. Μηα γπλαίθα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα θάλεη ζηείξσζε ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ ζπδχγνπ ηεο 

2. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληηζχιιεςε ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο, θαηφπηλ αηηήκαηνο, ζε φια ηα 

λεαξά θνξίηζηα άλσ ησλ δεθαηεζζάξσλ εηψλ. 

3. Σα καιαθά λαξθσηηθά ζα πξέπεη λα λνκηκνπνηεζνχλ. 

4. ηηο δεκνθξαηίεο, ηα δεκνςεθίζκαηα ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηά κεηά απφ ιατθή απαίηεζε. 

5. Οη εγθιεκαηίεο ρξεηάδνληαη ηαηξηθή πεξίζαιςε, παξά ηηκσξία. 

6. Ζ ζαλαηηθή πνηλή ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί εληειψο. 

7. Οη κεγάιεο εηαηξίεο ζα πξέπεη λα εζληθνπνηνχληαη. 

8. Οη γάκνη κεηαμχ αηφκσλ ηνπ ίδηνπ θχινπ ζα πξέπεη λα είλαη λφκηκνη. 

9. Γελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θακία πξνδηαγξαθή σο πξνο ην θχιν ζηηο πξνζθνξέο εξγαζίαο. 

10. Σα θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα απαγνξεπηνχλ. Δίλαη θαζήθνλ ηνπ θξάηνπο λα βνεζάεη 

ηνπο κε πξνλνκηνχρνπο. 

11. Σν κέζν άηνκν δελ ρξεηάδεηαη λα δηνηθείηαη ή λα ειέγρεηαη. 

12. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. 

13. Οη βαζκνί θαη νη βεβαηψζεηο ζα πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ. 

14. ηνλ θαζέλα ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε εγγχεζε ελφο ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο, αλεμάξηεηα απφ ην 

θχιν, ηελ ειηθία θαη ην επάγγεικα, αθφκα θη αλ απνθαζίζεη λα κελ θάλεη ηίπνηα. 

15. Σα παηδηά ζα πξέπεη λα κεγαιψλνπλ ζε πνιιέο ζξεζθείεο ηαπηφρξνλα. Μπνξνχλ λα θάλνπλ ηελ 

επηινγή ηνπο φηαλ ελειηθησζνχλ. 

16. Οη πνιηηηθνί αξρεγνί ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηε ζπκβνπιή ησλ επηζηεκφλσλ γηα ηε ρξήζε 

επηζηεκνληθψλ αλαθαιχςεσλ.  

17. ινη νη άλζξσπνη γελληνχληαη κε ην ίδην δπλακηθφ.  

18. Ζ ηδησηηθή ηδηνθηεζία ζα πξέπεη λα απαγνξεπηεί θαη ε θξαηηθή ηδηνθηεζία λα ξπζκίδεη ηα πάληα. 

19. Καλέλαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ ζηνπο άιινπο.  

20. ιε ε παξαγσγή ξππνγφλσλ πξντφλησλ πξέπεη λα απνηξαπεί, αλεμάξηεηα απφ ην άκεζν 

νηθνλνκηθφ αληίθηππν. 
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Γξαζηεξηόηεηα 7.4. – Τν project6  ζρεδηαζκνύ 
 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο θαηαλννχλ ηηο δνκέο ηεο ακνηβαίαο εμάξηεζεο ζε κηα  

θνηλφηεηα ζε πεξίνδν αιιαγήο. 

 

Οη καζεηέο θαηαλννχλ πσο θάζε απφθαζε αθνξά φια ηα κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, αλ κηα απφθαζε πξφθεηηαη λα γίλεη 

απνδερηή θαη λα ππνζηεξηρηεί, φια ηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο πξέπεη λα 

ηελ θαηαιάβνπλ θαη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.   

Υιηθά 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ πεξηγξαθή ελφο πξαγκαηηθνχ ή θαληαζηηθνχ project ζρεδηαζκνχ κηαο 

αζηηθήο γεηηνληάο. Πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ πξνβιήκαηα 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, δεκνγξαθηθά, κεηαθνξάο, θαη άιια.   

 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα πξνεηνηκάζεη κηα ζεηξά απφ θάξηεο γηα 

ηνπο εζνπνηνχο ζην παηρλίδη ξφισλ. Σα παξαθάησ παξαδείγκαηα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα λα δψζνπλ ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ κηα 

ηδέα ηνπ πσο έλα πξαγκαηηθφ project ζρεδηαζκνχ ζα κπνξνχζε λα 

πξνζνκνησζεί ζε έλα παηρλίδη ξφισλ. 

 

Σεκείσζε γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό 

Τπάξρνπλ πνιινί ζηφρνη θξπκκέλνη ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα. Δλαπφθεηηαη ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα 

απνθαζίζεη πνηα απφ απηά ηα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ κε ζαθήλεηα, θαη πνηα ζα πξέπεη απιά 

λα ηνλ/ηελ βνεζήζνπλ λα θαηαιάβεη, θαη λα εμεγήζεη ζηνπο άιινπο ην ελ δπλάκεη καζεζηαθφ απνηέιεζκα. 

1. Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηελ πξνζπκία λα αθνχζνπλ, θαη λα θαηαλνήζνπλ, δηαθνξεηηθέο απφςεηο, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζπκθσλνχλ κε απηέο ή φρη. 

2. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα πξνβιέπνπλ ηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ επηινγψλ ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ. 

3. Οη καζεηέο βηψλνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε έλα δεκνθξαηηθφ πιαίζην. Υξεηάδεηαη λα βξεζεί κηα 

ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (π.ρ. ν θαζέλαο ζα πξέπεη λα 

παίξλεη ηνλ ιφγν, αιιά πξέπεη λα ππάξρεη έλα ρξνληθφ φξην ηφζν γηα ηελ θάζε ζπλεηζθνξά φζν θαη 

γηα ηε δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο).  

4. Βαζηθή γλψζε: ζε κηα αλνηρηή, καζεζηαθή θνηλφηεηα, ην θνηλφ θαιφ (volonté générale) δελ 

θαζνξίδεηαη απφ θακία αξρή, αιιά έρεη ζπκθσλεζεί κε κηα πξνζσξηλή απφθαζε, ε νπνία παξακέλεη 

αλνηρηή γηα αλαζεψξεζε αλ πξνθχςνπλ λέα πξνβιήκαηα. 

Γηαδηθαζία 

1. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα. Κάζε δεπγάξη παίξλεη κηα θσηνηππία ηνπ project, θαη κία ησλ 

θαξηψλ. Έλα δεπγάξη καζεηψλ πξνεδξεχεη ηεο ζπδήηεζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη.  

2. Σα δεπγάξηα δεκηνπξγνχλ έλαλ θαηάινγν κε φια ηα νθέιε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

project.  

3. Σν θάλνπλ απηφ απφ ηε ζθνπηά ηνπ αηφκνπ ηνπ νπνίνπ παίδνπλ ηνλ ξφιν.  

4. Παίξλνπλ κηα θνηλή απφθαζε ππέξ ή θαηά ηνπ project (15 ιεπηά).  

                                                           
6. Πξνζαξκνγή απφ ηνλ S. Fountain, Educatηon pour le développement humain, De Boeck, 1996. 
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5. Με ηε ζεηξά ηνπ, ην θάζε δεπγάξη παξνπζηάδεη ηε ζέζε ηνπ ζηελ νκάδα, θαη εμεγεί ηνπο ιφγνπο ηνπ.  

6. ε κηα ζπδήηεζε, ην θάζε δεπγάξη αλαθέξεη ηη ζα ήζειε λα δεη λα πξαγκαηνπνηείηαη. Θα πξέπεη λα 

ηεζεί έλα ρξνληθφ φξην γηα ηνλ θάζε καζεηή, θαη γηα νιφθιεξε ηε ζπδήηεζε.  

7. Οη καζεηέο ςεθίδνπλ γηα ην αλ ην project ζα πινπνηεζεί ή φρη.  

Μεηέπεηηα παξαθνινύζεζε 

8. Τπάξρνπλ άιιεο νκάδεο ησλ νπνίσλ ηηο απφςεηο ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηείηε; 

9. ε πνηνλ βαζκφ ε άπνςή ζνπ επεξεάζηεθε απφ απηέο ησλ άιισλ; 

10. Μήπσο ηα ηδηαίηεξα ζπκθέξνληα πνπ ππεξαζπίζηεθε κηα νκάδα έρνπλ επηπηψζεηο ζε θάπνηεο 

άιιεο; 

11. Τπάξρνπλ νκάδεο ησλ νπνίσλ νη απφςεηο θαη ηα ζπκθέξνληα έρνπλ κεγαιχηεξν βάξνο; 

12. Τπάξρνπλ νκάδεο ησλ νπνίσλ νη απφςεηο αθνχγνληαη ζπάληα ή πνηέ;  

13. Αληηπξνζσπεχεη ε ιχζε ηελ νπνία ςήθηζε ε πιεηνςεθία ηελ θαιχηεξε ιχζε γηα φιε ηελ 

θνηλσλία;  

Δπέθηαζε 

1. Οη καζεηέο αηνκηθά παίδνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν ρσξίο ηελ ππνζηήξημε άιινπ. 

2. Σν παηρλίδη ξφισλ πεξηιακβάλεη ηελ αθξφαζε εηδηθψλ νη νπνίνη κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο ηνπ project. 

3. Μέξνο ηεο ηάμεο ελεξγεί σο επηηξνπή ή ηνπηθφ ζπκβνχιην πνπ ιακβάλεη ηελ ηειηθή απφθαζε, ρσξίο 

ηε ζπκκεηνρή ζπλεγφξσλ γηα νξηζκέλεο νκάδεο ζπκθεξφλησλ (αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία). 

4. Γχν ή ηξεηο καζεηέο ελεξγνχλ σο δεκνζηνγξάθνη θαη παξαηεξεηέο. Γίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηνπο ξφινπο πνπ παίδνπλ νη καζεηέο.  

5. Αλ κηα πξαγκαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πξνζνκνηψλεηαη ζε έλα παηρλίδη ξφισλ,  κπνξνχλ 

λα πξνζθιεζνχλ, ζηε ζπλέρεηα, ηνπηθνί πνιηηηθνί ή δεκνζηνγξάθνη γηα κηα ζπδήηεζε κε ηνπο 

καζεηέο. 

6. Απηφ ην κνληέιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα νξγαλσζεί κηα πξαγκαηηθή δηαδηθαζία  ιήςεο 

απνθάζεσλ ζην ζρνιείν. 
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Υιηθό γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

Δξσηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκό ησλ θαξηώλ γηα ην παηρλίδη ξόισλ 

1. Δίζαη εθπαηδεπηηθφο: 

– Τπάξρνπλ ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην project ζα ήηαλ θαιή ηδέα;  

– Πηζηεχεηο πσο ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα; 

2. Δίζαη ν ηδηνθηήηεο κηαο κηθξήο επηρείξεζεο;  

– Τπάξρνπλ ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην project ζα ήηαλ θαιή ηδέα;  

– Πηζηεχεηο πσο ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα; 

3. Γνπιεχεηο ζε έλα ηαηξηθφ θέληξν. 

4. Γνπιεχεηο σο πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο. 

5. Δίζαη νδεγφο ιεσθνξείνπ. 

6. Έρεηο πξφζθαηα έξζεη απφ άιιε πεξηνρή ή άιιε ρψξα, θαη ςάρλεηο δνπιεηά. 

7. Δίζαη έλαο λεαξφο πνπ δνπιεχεη ζηε γεηηνληά. 

8. Δίζαη δηεπζχληξηα κηαο κηθξήο εηαηξίαο. 

9. Δίζαη πνιηηηθφο εθπξφζσπνο. 

10. θ.ιπ. 
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Γξαζηεξηόηεηα 7.5. – Δκείο θαη ν θόζκνο 
 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο εμεηάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν άιιεο ρψξεο θαη καθξηλά 

γεγνλφηα επεξεάδνπλ ηελ θνηλφηεηά ηνπο. 

 

Οη καζεηέο θαηαλννχλ θαιχηεξα ηε δνκή ηεο αιιειεμάξηεζεο ζηνλ 

θφζκν. 

 

Ζ άληζε θαηαλνκή ηεο εμνπζίαο θαη ε άληζε δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

απαηηνχλ παγθφζκηα θαηαλφεζε θαη ζπλεξγαζία ζην πλεχκα ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

Υιηθά 

 

Σξέρνπζεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο, έλαο παγθφζκηνο ράξηεο, θφιια θαη 

καξθαδφξνη, θισζηή θαη βειφλεο.  

 

Γηαδηθαζία 

1. Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ. Κφβνπλ άξζξα ηα νπνία δείρλνπλ πσο έλα άιιν 

κέξνο ηνπ θφζκνπ έρεη επίδξαζε ζηελ ηνπηθή ηνπο θνηλφηεηα, θαη πσο ε ρψξα ηνπο θαη άιιεο 

ρψξεο αιιεινεπεξεάδνληαη. 

2. Σα ζέκαηα: 

– νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

– πνιηηηθά πξνβιήκαηα 

– πξνβιήκαηα κεηαλάζηεπζεο 

– κφιπλζε  

– πνιηηηζκηθή αληαιιαγή 

– ηνπξηζκφο 

– ζηξαηησηηθή δξάζε, θ.ιπ. 

3. Οη καζεηέο ηαμηλνκνχλ ηα άξζξα αλάινγα κε ηηο ιέμεηο-θιεηδηά ηηο νπνίεο επηιέγνπλ γηα λα 

ππνδείμνπλ ζπγθεθξηκέλα είδε επηξξνήο, θαη απνδίδνπλ ρξψκαηα ζηηο ιέμεηο-θιεηδηά. 

4. Οη καζεηέο επηιέγνπλ ηα πην ζεκαληηθά άξζξα, θαη ηα θνιινχλ ζηνλ παγθφζκην ράξηε ζηνλ ηνίρν. 

“Υαξάζζνπλ” γξακκέο, ζπλδένληαο κε θισζηή θαη βειφλα θάζε άξζξν κε ηε ρψξα ηνπο.  

5. Οινκέιεηα. 

– Με πνην κέξνο ηνπ θφζκνπ έρεηε βξεη πεξηζζφηεξεο ζπλδέζεηο;  

– Ση είδνπο ζπλδέζεηο είλαη πην θνηλέο; Γηαηί; 

– Τπάξρεη θάπνην κέξνο ηνπ θφζκνπ κε ην νπνίν δελ βξήθαηε ζπλδέζεηο; Γηαηί; 

Δπέθηαζε 

Οη καζεηέο βξίζθνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πνιηηηθά, θαη/ή νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, ζε ηζρχ ζηηο 

ρψξεο κε ηηο νπνίεο ππάξρνπλ ζπλδέζεηο. 
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Μπνξνχλ λα δνπλ αλ ππήξραλ άιιεο ζπλδέζεηο ζην παξειζφλ. 

ηε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθά απφ μέλεο εθεκεξίδεο ή απφ ην 

δηαδίθηπν.  

Απηή ε άζθεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εηζαγσγή ζην πξφβιεκα ηεο άληζεο αλάπηπμεο θαη 

θαηαλνκήο εμνπζίαο ζηνλ θφζκν. 

Ζ αληίιεςε καο γηα ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δνχκε ηξνθνδνηείηαη απφ πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπκε απφ 

δεχηεξν ρέξη, απφ ηα κέζα επηθνηλσλίαο. θεθηείηε πφζν ζα κπνξνχζαηε λα πξννδεχζεηε αλ γλσξίδαηε 

κφλν εθείλα ηα κέξε ηνπ θφζκνπ ηα νπνία έρεηε νη ίδηνη επηζθεθηεί. θεθηείηε, γηα πνηα πξάγκαηα καο 

ελεκεξψλνπλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο, θαη ηη πιεξνθνξίεο δε καο δίλνπλ; Θα έπξεπε θάπνηνο λα ειέγρεη ηα 

κέζα; Έλαο ινγνθξηηήο; Ή αξθεί ν αληαγσληζκφο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εθεκεξίδσλ; Πφζα ηζρπξά είλαη 

ηα κέζα επηθνηλσλίαο; Θα κπνξνχζακε λα δήζνπκε ρσξίο απηά; Μπνξνχλ, επίζεο, λα ηεζνχλ θη άιιεο 

παξφκνηεο εξσηήζεηο, αιιά ζα πξέπεη λα ηηο ζέζνπλ νη καζεηέο, φρη ν/ε εθπαηδεπηηθφο. Αλ νη καζεηέο 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πφζν πεξηνξηζκέλν είλαη ην πεδίν ηεο άκεζεο αληίιεςήο ηνπο, κπνξεί λα αξρίζνπλ 

νη ίδηνη λα θάλνπλ εξσηήζεηο γηα ηνλ ξφιν ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. 
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Γξαζηεξηόηεηα 7.6. – Να ζπκκεηέρνπκε ζηελ πνιηηηθή; 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο δηακνξθψλνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ην θαηά πφζν είλαη  

ζεκαληηθφ ή φρη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαθπβέξλεζε. 

Ζ ζπκκεηνρή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πνιινχο ηξφπνπο.  

πκκεηέρνπκε φηαλ παίξλνπκε κέξνο ζηε δεκφζηα δσή ηεο θνηλφηεηαο 

θαη ηεο θνηλσλίαο καο. Μεξηθνί άλζξσπνη πηζηεχνπλ πσο είλαη 

ζεκαληηθφ λα ζπκκεηέρνπκε, ελψ θάπνηνη άιινη φρη. Οη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ πσο νη πνιηηηθέο απνθάζεηο ηνχο επεξεάδνπλ, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απηψλ ησλ απνθάζεσλ ή 

φρη. 

Υιηθά Κάξηεο ξφισλ γηα ην παηρλίδη ξφισλ. 

Γηαδηθαζία 

1. Σέζζεξηο καζεηέο, κε παηρλίδη ξφισλ, θάλνπλ ηε ζπδήηεζε κεηαμχ νξηζκέλσλ λεναθηρζέλησλ 

πνιηηψλ ζε έλα έζλνο πνπ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ζχζηαζεο.  

2. Οη καζεηέο ζπδεηνχλ, θαζνδεγνχκελνη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ αλ είλαη απαξαίηεην, εξσηήζεηο 

πνπ ηίζεληαη απφ ην παηρλίδη ξφισλ, φπσο νη επφκελεο: 

– Πνηεο είλαη νη ηέζζεξηο βαζηθέο απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνπο πνιίηεο ζρεηηθά κε ηε 

ζπκκεηνρή; πκθσλείηε; Γηαηί; Γηαηί φρη;  

– Ση ζα ράζνπλ νη ηέζζεξηο πνιίηεο απφ ηε κε ζπκκεηνρή ηνπο; Ση νθέιε πηζηεχεηε ζα 

απνθνκίζνπλ ηα άηνκα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο;  

– Ση νθέιε πηζηεχεηε ζα απνθνκίζεη ε θαηλνχξγηα ρψξα αλ ηα άηνκα ζπκκεηέρνπλ;  

– Πνηα είλαη ηα πηζαλά ξίζθα ή απψιεηεο αλ θάπνηνο επηιέμεη λα ζπκκεηάζρεη;  

– Αλ ζπγθξίλνπκε ηα νθέιε κε ηα ξίζθα, πηζηεχεηε φηη αμίδεη λα ζπκκεηέρνπκε;  

3. Με ζπδήηεζε ή εηζήγεζε, νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα θηάζνπλ ζην παξαθάησ ζπκπέξαζκα: 

Ζ δηαθπβέξλεζε επεξεάδεη ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ κε πνιινχο ηξφπνπο. πκκεηέρνληαο ζηε 

δηαθπβέξλεζε, νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα έρνπλ ιφγν ζηηο απνθάζεηο πνπ παίξλεη ε θπβέξλεζε. ε 

θάζε θνηλσλία, θάπνηνο ζα πάξεη ηηο απνθάζεηο. Αλ νη άλζξσπνη επηιέγνπλ λα κε ζπκκεηέρνπλ, δελ 

ζα έρνπλ δηθαίσκα ιφγνπ ζε απηέο ηηο απνθάζεηο. Απηέο νη απνθάζεηο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ 

πξάγκαηα φπσο: 

– πφζα ρξήκαηα ζα πξέπεη λα πιεξψλνπλ νη άλζξσπνη ζε θφξνπο.  

– εάλ ε θνηλσλία ζα εκπιαθεί ζε πφιεκν.  

– πνηνο ζα θαηέρεη θαη ζα ειέγρεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο ρψξαο. 

Αλάινγα κε ηε δνκή ηεο θπβέξλεζεο, νη απνθάζεηο κπνξεί λα ιακβάλνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εζληθνχ, ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαη ηνπ ηνπηθνχ. Μεξηθέο απνθάζεηο, φπσο 

απηέο γηα ηε ζηξαηησηηθή ηζρχ, ιακβάλνληαη, θαηά θχξην ιφγν, ζε εζληθφ επίπεδν, ελψ άιιεο, φπσο 

απηέο πνπ αθνξνχλ ζηηο κεηαθνξέο θαη ηνπο δξφκνπο, ιακβάλνληαη ζπρλά ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

Κη άιιεο, φπσο ε ζπγθνκηδή ησλ ζθνππηδηψλ, ιακβάλνληαη ζπλήζσο ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

Υιηθά 
(βι. επφκελε ζειίδα) 
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Παηρλίδη ξόισλ: ηέζζεξηο πνιίηεο θηάλνπλ ζε κηα λενζύζηαηε ρώξα 
 

Τπνζέζηε πσο κφιηο θηάζαηε ζε κηα λενζχζηαηε ρψξα. Αλππνκνλείηε λα μεθηλήζεηε, λα δνπιέςεηε 

γηα λα ρηίζεηε κηα λέα θνηλσλία. Έρεηε αθνχζεη πσο ππάξρνπλ φιεο νη δπλαηφηεηεο γηα ηελ 

δεκηνπξγία κηα θαιήο δηαθπβέξλεζεο. ηε ζπλέρεηα, αθνχηε ηελ παξαθάησ ζπδήηεζε κεηαμχ κηαο 

νκάδαο αηφκσλ, πνπ ζαλ θη εζάο, κφιηο έρνπλ θηάζεη: 

Πνιίηεο 1: 

«ηε ρψξα απφ ηελ νπνία ήξζα, θαλέλαο δε λνηαδφηαλ ηδηαίηεξα γηα ηελ πνιηηηθή θαη ηελ θπβέξλεζε. 

Δίκαζηαλ πάληα απαζρνιεκέλνη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Οπφηε, θη εδψ θαηά πάζα πηζαλφηεηα 

δελ ζα ζειήζσ λα αλαθαηεπηψ κε ηελ πνιηηηθή». 

Πνιίηεο 2: 

«Έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα ζηε ρψξα κνπ...., θαη πνηέ δελ θαηάιαβα πξαγκαηηθά ηη ζπκβαίλεη αλάκεζα 

ζηνπο αξρεγνχο. Σν έθαλαλ λα κνηάδεη ηφζν πνιχπινθν, νπφηε ήηαλ πνιχ εχθνιν γηα εκάο λα κελ 

πξνζπαζήζνπκε λα θαηαιάβνπκε». 

Πνιίηεο 3: 

«ηε ρψξα κνπ ήηαλ δηαθνξεηηθά. Πξνζπαζνχζακε, αιιά νη άλζξσπνη πνπ είραλ ηελ εμνπζία δε καο 

άθελαλ λα ζπκκεηέρνπκε, θαη φηαλ ην ηνικνχζακε, καο απεηινχζαλ. Οπφηε, ηειηθά παξαηηεζήθακε 

απφ ηελ πξνζπάζεηα λα ζπκκεηέρνπκε». 

Πνιίηεο 4: 

«ηε ρψξα κνπ, είρακε εθινγέο θαη νη αξρεγνί κάο ππνζρέζεθαλ κηα θαιή θπβέξλεζε. Αιιά, πνηέ 

δελ έγηλε έηζη. Οη αξρεγνί ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ θπβέξλεζε γηα λα γίλνπλ πινχζηνη. ινη νη αξρεγνί 

είλαη δηεθζαξκέλνη». 
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Γξαζηεξηόηεηα 7.7. – Πώο επεξεάδεη ε δηαθπβέξλεζε ηε δσή ζνπ; 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο θαηαλννχλ φηη ε δηαθπβέξλεζε επεξεάδεη ηηο δσέο καο απφ 

θάζε ζρεδφλ άπνςε πνπ κπνξνχλ λα θαληαζηνχλ (tua res agitur). Ο 

θφζκνο ζηνλ νπνίν δνχκε είλαη θηηαγκέλνο απφ ηνλ άλζξσπν, θαη 

εμαξηάηαη απφ εκάο πψο ζα ην ρεηξηζηνχκε. 

Ζ ζθφπηκε πνιηηηθή ιήςε απνθάζεσλ είλαη απαξαίηεηε εμαηηίαο ηεο 

ζπλερψο απμαλφκελεο εμάξηεζήο ηνπ ελφο απφ ηνλ άιιν, απφ ην ηνπηθφ 

ζην παγθφζκην επίπεδν. 

Ζ δεκνθξαηία κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ηεο αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα 

θαη λα ηα ζπγθεξάζεη ζε έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ ζπκβηβαζκφ – ππφ ηνλ φξν 

πσο φιεο νη νκάδεο έρνπλ αθνπζηεί.   

Υιηθά Σίπνηα. 

Γηαδηθαζία 

1. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ζε πνηνλ βαζκφ επεξεάδνληαη νη δσέο ηνπο απφ ηε 

δηαθπβέξλεζε. Πξνηείλνληαη νη παξαθάησ εξσηήζεηο γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ. Μπνξνχλ λα 

απαληεζνχλ κε νιφθιεξε ηελ ηάμε λα ζπκκεηέρεη, ή ζε κηθξέο νκάδεο πνπ ζα πξέπεη ζηε 

ζπλέρεηα λα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζηελ νινκέιεηα.  

2.  Γηεγεζείηε ηελ ηζηνξία κηαο πξφζθαηεο κέξαο ζηε δσή ζαο - πνπ πήγαηε, ηη θνξνχζαηε, ηη 

είδαηε, ηη θάγαηε, ηη είπαηε, ηη κάζαηε θαη ηη θάλαηε. εκεηψζηε αλ ην θάζεηη πνπ αλαθέξαηε 

επεξεάζηεθε απφ ηελ θπβέξλεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εζληθήο, πεξηθεξεηαθήο θαη/ή 

ηνπηθήο. 

  Τπνζέζηε φηη ε θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ζαο είλαη κηα δεκνθξαηία ζηελ νπνία παξέρνληαη ζε 

φινπε ηνπο πνιίηεο ίζεο επθαηξίεο γηα λα ζπκκεηέρνπλ, ρσξίο λα παξαβηάδνληαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηά ηνπο. Πνηα απφ ηα πξάγκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζαο, πνπ αλαθέξαηε 

πξνεγνπκέλσο φηη επεξεάδνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε, ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ; Δμεγήζηε γηαηί 

λνκίδεηε πσο ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ.  

3. Οη καζεηέο πηζαλφλ λα ζέζνπλ έλα εξψηεκα φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ ηα 

άηνκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δεκνθξαηηθή θπβέξλεζε. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο, είηε κέζσ κηαο εηζήγεζεο, είηε βαζηζκέλνο/ε ζε θάπνην βηβιίν ή θχιια 

εξγαζίαο.  

Σν απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη σο εμήο: πνιινί άλζξσπνη πηζηεχνπλ πσο ε θαιχηεξε επθαηξία 

γηα λα ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζηελ θπβέξλεζε παξέρεηαη ζε κηα ειεχζεξε θαη αλνηρηή δεκνθξαηία, 

ζηελ νπνία νη άλζξσπνη θεξδίδνπλ ηελ εμνπζία θαη θπβεξλνχλ, ζπλήζσο, κέζσ ηνπ θαλφλα ηεο 

πιεηνςεθίαο. ε κεξηθέο ρψξεο ππάξρεη δεκνθξαηία κφλν θαη’ φλνκα, θαη νη άλζξσπνη δελ έρνπλ 

πξαγκαηηθά ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ. ε έλα δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα, νη πνιίηεο κπνξνχλ 

λα επηιέμνπλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ζπκκεηνρήο, θαη κεξηθνί κπνξνχλ αθφκε θαη λα 

απνθαζίζνπλ λα κε ζπκκεηέρνπλ θαζφινπ.  

Ζ δεκνθξαηία κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ηεο δηαθνξεηηθά θαη αληαγσληζηηθά ζπκθέξνληα, θαη λα 

αλαδεηήζεη ηθαλνπνηεηηθέο ιχζεηο – ππφ ηνλ φξν πσο φιεο νη πιεπξέο έρνπλ εθθξάζεη ηηο 

απφςεηο ηνπο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζε αζζελέζηεξεο νκάδεο, πνπ δελ είλαη ζε 

ζέζε λα αζθήζνπλ πίεζε, θαη ησλ νπνίσλ, θαηά ζπλέπεηα, ηα ζπκθέξνληα έρνπλ ηελ ηάζε λα 

αγλννχληαη (πξφβιεκα απνθιεηζκνχ). 
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Γξαζηεξηόηεηα 7.8. – Τξόπνη γηα λα ζπκκεηέρνπκε ελεξγά ζηε 

δεκνθξαηία 

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 
Οη καζεηέο ζπλδένπλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο κε ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Υιηθά Καηάινγνο κε πηζαλέο κνξθέο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο. 

Γηαδηθαζία 

1. Κάζε καζεηήο γξάθεη έλαλ θαηάινγν κε φινπο ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο νπνίεο 

πηζηεχεη φηη νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ. 

2. Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ. πγθξίλνπλ ηνπο θαηαιφγνπο ηνπο, ζπδεηάλε πάλσ 

ζε απηνχο, θαη πξνζπαζνχλ λα ζπκθσλήζνπλ ζε έλαλ θνηλφ θαηάινγν. 

3. Οη νκάδεο ζπγθξίλνπλ ηνπο θαηαιφγνπο ηνπο κε απηφλ ηνπ θπιιαδίνπ γηα ηνπο καζεηέο. 

Δπέθηαζε 

Οη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα δηεξεπλήζνπλ ηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 

1. Πηζηεχεηε πσο θάπνηα, ή θαη φιεο απφ ηηο παξαπάλσ κνξθέο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο, απνηεινχλ 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα; Θα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ λφκν; Δμεγήζηε γηαηί, ή γηαηί φρη.  

2. Με πνηνλ ηξφπν κπνξείο λα ζπκκεηέρεηο ζηε δεκνθξαηία, ζηε ρψξα ζνπ; Τπάξρνπλ ηξφπνη 

ζπκκεηνρήο πνπ δελ είλαη αλνηρηνί ζε εζέλα; Δμήγεζε. 

3. Θα πξέπεη νη λφκνη λα πξνζηαηεχνπλ, επίζεο, ην δηθαίσκα ηεο κε ζπκκεηνρήο; Δμήγεζε. 

Υιηθά 

Φπιιάδην καζεηή 
 

Ζ ζπκκεηνρή κπνξεί λα πάξεη πνιιέο κνξθέο, φπσο: 

– λα δηαβάδεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα θαη εγέηεο. 

– λα γξάθεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα θαη εγέηεο.  

– λα ζπδεηάο γηα δηάθνξα ζέκαηα.  

– λα δνπιεχεηο ζηελ θνηλφηεηα ππνζηεξίδνληαο έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, ή λα δηακαξηχξεζαη θαηά 

ηεο θπβεξλεηηθήο δξάζεο.  

– λα ζρεκαηίδεηο ή λα ζπκκεηέρεηο ζε πνιηηηθά θφκκαηα ή άιινπο θνηλνηηθνχο ή ιατθήο βάζεο   

νξγαληζκνχο.  

– λα παξαθνινπζείο πνιηηηθέο ή θνηλνηηθέο ζπλαληήζεηο.  

– λα γίλεηο εγέηεο ελφο πνιηηηθνχ θφκκαηνο ή ελφο ζπλδηθαιηζηηθνχ ή θνηλνηηθνχ νξγαληζκνχ.  

– λα ςεθίδεηο ζηηο εθινγέο.  

– λα δηνξγαλψλεηο εθζηξαηεία γηα εθείλνπο πνπ ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα.  

– λα ζέηεηο ππνςεθηφηεηα ν ίδηνο θαη λα ππεξεηείο, αλ εθιεγείο.  

– λα πιεξψλεηο θφξνπο.  

– λα αζθείο πίεζε κέζα απφ νξγαλσκέλεο νκάδεο.  

– λα ππεξεηείο ζηνλ ζηξαηφ.  

– λα ρξεζηκνπνηείο ηα ππάξρνληα λνκηθά θαλάιηα, φπσο λα επηθνηλσλείο κε θπβεξλεηηθνχο 

ππαιιήινπο, λα πεγαίλεηο ππνζέζεηο ζην δηθαζηήξην, θ.ιπ. 

– λα δηακαξηχξεζαη κέζσ δηαδειψζεσλ, κπντθνηάδ, απεξγηψλ, θ.ιπ. 
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Γξαζηεξηόηεηα 7.9. – Ο θύθινο ηεο πνιηηηθήο 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ην κνληέιν ηνπ θχθινπ ηεο 

πνιηηηθήο ζε παξαδείγκαηα δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ. 

Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο επθαηξίεο πνπ έρνπλ λα παξεκβαίλνπλ 

θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ.   

Υιηθά 

 

 

Μηα ζεηξά απφ θπιιάδηα καζεηψλ: "Σν κνληέιν ηνπ θχθινπ ηεο  

πνιηηηθήο". 

Φχιια γηα πίλαθα ζεκηλαξίνπ, καξθαδφξνη, ςαιίδηα, θφιια. 

 

Γηαδηθαζία 

1. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εηζάγεη ην κνληέιν ηνπ θχθινπ ηεο πνιηηηθήο, ρξεζηκνπνηψληαο κηα απφ ηηο 

παξαθάησ πξνζεγγίζεηο: 

– Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί ηελ επαγσγηθή, ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε: θάλεη κηα εηζήγεζε
7
, 

θαη νη καζεηέο εθαξκφδνπλ ην εξγαιείν πνπ ηνπο έρεη δνζεί. 

– Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αθνινπζεί ηελ επαγσγηθή πξνζέγγηζε: μεθηλάεη κε έλα παξάδεηγκα, ή 

αλαθέξεηαη ζε θάπνηα γλψζε ή εκπεηξία πνπ έρνπλ ήδε νη καζεηέο. Απηφ κπνξεί λα είλαη έλα 

επίθαηξν ζέκα, κηα απφθαζε πνπ ππνζηεξίδνπλ ή κε ηελ νπνία δηαθσλνχλ, ή έλα πξφβιεκα γηα 

ην νπνίν αλεζπρνχλ. Μηα απφθαζε ζην ζρνιείν κπνξεί, επίζεο, λα ρξεζηκεχζεη σο ζεκείν 

εθθίλεζεο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζπλερίδεη κε κηα εηζήγεζε,  θαηά ηελ νπνία αλαθέξεηαη 

πξνζερηηθά ζηηο ζπλεηζθνξέο ησλ καζεηψλ. 

Οπνηαδήπνηε πξνζέγγηζε θη αλ ρξεζηκνπνηεζεί, νη καζεηέο παίξλνπλ έλα αληίγξαθν ηνπ θπιιαδίνπ 

" Σν κνληέιν ηνπ θχθινπ ηεο πνιηηηθήο". 

2. Οη καζεηέο εθαξκφδνπλ ην κνληέιν. Μπνξνχλ λα δνζνχλ δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο:  

– Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην κνληέιν σο εξγαιείν γηα ελεξγεηηθή θαη δνκεκέλε αλάγλσζε ηεο 

εθεκεξίδαο. Γνπιεχνληαο ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ έσο έμη, νη καζεηέο κειεηνχλ εθεκεξίδεο 

ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ, θαη εληνπίδνπλ παξαδείγκαηα γηα θάζε έλα απφ ηα έμη ζηάδηα. Κνιινχλ 

ηα άξζξα ζηηο αθίζεο ηνπο, θαη ηα παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα.  

– Οη καζεηέο αθνινπζνχλ κηα δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Απηφ κπνξεί λα απαηηεί πιηθφ πνπ λα θαιχπηεη έλα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφ παιαηφηεξεο εθεκεξίδεο κπνξεί, επίζεο, λα θαλνχλ ρξήζηκεο. εκαληηθέο πεγέο, 

επίζεο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ βηβιία θαη ην δηαδίθηπν. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή κπνξεί λα 

εμειηρζεί ζε εξεπλεηηθφ project. 

3. Σν κνληέιν κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο ζεκείν εθθίλεζεο γηα ζπδήηεζε: ζε πνηα ζηάδηα κηαο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ κπνξνχκε λα παξέκβνπκε; Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα εμεγήζεη 

φηη ηα δχν ζηάδηα, "απφθαζε" θαη "πινπνίεζε", πεξηνξίδνληαη ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα (εθηφο αλ κηα 

απφθαζε παξζεί κε δεκνςήθηζκα). Αιιά, νη πνιίηεο κπνξνχλ λα παξέκβνπλ ζε νπνηαδήπνηε άιιν 

ζηάδην. 

 

 

 

 

                                                           
7. Βι. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθνύο (ζην ηκήκα Υιηθά, απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο). 
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Υιηθά 

Τν κνληέιν ηνπ θύθινπ ηεο πνιηηηθήο: Η πνιηηηθή σο δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

Τν κνληέιν ηνπ θύθινπ ηεο πνιηηηθήο: γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθνύο 

Ο θχθινο ηεο πνιηηηθήο είλαη έλα κνληέιν. Λεηηνπξγεί φπσο έλαο ράξηεο, πνπ ζεκαίλεη φηη επηιέγεη 

νξηζκέλεο πηπρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαη αγλνεί άιιεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε εηθφλα γίλεηαη 

θαζαξφηεξε, αιιά ν ρξήζηεο δελ ζα πξέπεη πνηέ λα ζπγρέεη ην κνληέιν κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν 

κνληέιν ηνπ θχθινπ ηεο πνιηηηθήο εζηηάδεη ζηελ πνιηηηθή σο κηα δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θαη φρη ζηελ πνιηηηθή σο πάιε γηα ηελ εμνπζία, αθφκα θη αλ απηή ε πηπρή φλησο 

εκθαλίδεηαη. Οη έμη θαηεγνξίεο νδεγνχλ ζε βαζηθά εξσηήκαηα, πνπ βνεζνχλ ζηελ αλάιπζε ηεο πνιηηηθήο 

ιήςεο απνθάζεσλ. Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ εξσηήκαηα, ηα νπνία αληινχλ 

ην λφεκά ηνπο απφ ην επξχηεξν πιαίζην ζπδήηεζεο. 

Σν κνληέιν δίλεη κηα ηδαληθή πεξηγξαθή ησλ πνιηηηθψλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ. Πξψηα, έλα 

πνιηηηθφ πξόβιεκα πξέπεη λα θηάζεη ζηε δεκφζηα αηδέληα. Σν ζέκα ηεο δηακφξθσζεο ηεο αηδέληαο έρεη 

κεγάιε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή εμνπζία. Σα πξνβιήκαηα δελ ππάξρνπλ απφ κφλα ηνπο. Πξέπεη λα 

θαζνξίδνληαη, θαη λα γίλνληαη απνδεθηά. Αληαγσληζηηθά ζπκθέξνληα θαη αμίεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, 

θαζψο ν θαζνξηζκφο ελφο πξνβιήκαηνο επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην απνηέιεζκα ηεο ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε θηψρεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί επίζεζε ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ή 

θίλεηξν γηα λα πάξεη θαλείο ηε κνίξα ζηα ρέξηα ηνπ. Ζ πξψηε άπνςε ππνλνεί φηη νη θησρνί άλζξσπνη 

ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε, ελψ ε δεχηεξε πξνηείλεη ζησπεξά πσο δελ πξέπεη λα βνεζνχκε πάξα πνιχ 

ηνπο θησρνχο, θαζψο κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα γίλνπλ ηεκπέιεδεο. Σν βαζηθφ ζέκα ζηε δηακφξθσζε 

ηεο αληδέληαο επηζεκαίλεηαη κε ηα δηπιά βέιε κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ πξόβιεκα θαη ζπδήηεζε. 

Ζ ζπδήηεζε πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο. Σν πιαίζην ηνπ κνληέινπ είλαη ζεκαληηθφ ζην 

ζεκείν απηφ: θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη δηεζλείο εμειίμεηο θαζνξίδνπλ ηα δεδνκέλα. Καη ην ζπληαγκαηηθφ 

θαη λνκηθφ πιαίζην θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο. Πνηνο κπνξεί λα ιάβεη κέξνο ζηε ζπδήηεζε;  Πνηνο 

απνθαζίδεη, ηη; Απηά ηα εξσηήκαηα βνεζνχλ ζην λα θαηαιάβνπκε ηελ έθβαζε ηεο ζπδήηεζεο, ηελ ηειηθή 

απφθαζε. Πνηνο έιαβε κέξνο ζηε ζπδήηεζε; Πνηα ζπκθέξνληα δηαθπβεχνληαλ; Ση απνηέιεζε αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο; Ήηαλ δπλαηφλ λα βξεζεί ζπκβηβαζηηθή ιχζε; 
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Υινπνίεζε: Πψο πινπνηείηαη ή πινπνηήζεθε ε απφθαζε; Παξνπζηάζηεθαλ δπζθνιίεο ή ζπγθξνχζεηο; Ζ 

πινπνίεζε αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζέζεηο απηψλ πνπ ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηε ιήςε ηεο απφθαζεο; 

Απόςεηο: Πψο έγηλε απνδεθηή ε απφθαζε; Πνηαλνχ ηα ζπκθέξνληα επεξεάδνληαη - ζεηηθά ή αξλεηηθά; 

Πνηεο αμίεο εκπιέθνληαη; 

Αληηδξάζεηο:Τπάξρνπλ αληηδξάζεηο απφ κεκνλσκέλα άηνκα, θαη/ή ζπιινγηθφηεηεο; Τπνζηεξίδνπλ ή 

αληηδξνχλ ζηελ απφθαζε; Παξαδείγκαηα κπνξεί λα απνηειέζνπλ νη δηακαξηπξίεο, νη δηαδειψζεηο, 

επηζηνιέο πξνο ηνλ εθδφηε θάπνηαο εθεκεξίδαο, απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ, απεξγίεο, κεηαλάζηεπζε, 

απφζπξζε επελδχζεσλ, παξαβίαζε ηνπ λφκνπ, θ.ιπ. 

Πξόβιεκα:ην ηέινο ηεο εκέξαο, επηιχζεθε ην αξρηθφ πξφβιεκα; Τπήξμαλ αλεπηζχκεηεο ή απξφβιεπηεο 

επηπηψζεηο; Πξνέθπςε θάπνην θαηλνχξγην πξφβιεκα κέζα απφ ηηο αληηδξάζεηο γηα ηελ απφθαζε θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο; Ο θχθινο ηεο πνιηηηθήο ιήγεη, αλ ην πξφβιεκα έρεη επηιπζεί. Πνιχ ζπρλά, έλαο λένο 

θχθινο μεθηλάεη, κε έλα λέν επφκελν ή απξφβιεπην πξφβιεκα.  

Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη ν θχθινο ηεο πνιηηηθήο δείρλεη πνχ θαη κε πνηνλ ηξφπν 

κπνξνχλ νη πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνιηηηθή. Μπνξνχκε λα δψζνπκε ηνπο δηθνχο καο νξηζκνχο ζε 

πξνβιήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη πνιηηηθή πξνζνρή, θαη απαηηνχλ δεκφζηνπο πφξνπο γηα ηελ επίιπζή ηνπο. 

Μπνξνχκε λα ζπκκεηάζρνπκε ζε κηα ζπδήηεζε, λα δηακνξθψζνπκε ηελ άπνςή καο γηα ηελ απφθαζε, 

θαη λα ππνζηεξίμνπκε ή λα απνξξίςνπκε ηνλ ηξφπν πινπνίεζήο ηεο. Έηζη, θάλνπκε ρξήζε ησλ 

αλζξψπηλσλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ καο. Ζ δεκνθξαηία εμαξηάηαη απφ ελεξγνχο δεκνθξάηεο. 
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Κεθάιαην 8 -  
Αληηκεησπίδνπκε ηε ζύγθξνπζε 

Δηζαγσγή 

Ζ εηθφλα δείρλεη δχν λεαξνχο άληξεο λα βξίζθνληαη ζε δηακάρε. Κάζνληαη, ν έλαο απέλαληη απφ ηνλ άιιν, 

ζην ηξαπέδη. Ο έλαο θπκαηίδεη κηα ζεκαία, ν άιινο ζθίγγεη ηε γξνζηά ηνπ θαη δείρλεη ηα δφληηα ηνπ. Σα 

καιιηά ηνπο είλαη ζεθσκέλα, πξνζδίδνληαο ζηνπο αληηπάινπο κηα άγξηα, ζεξηψδε εκθάληζε. Αλ απηφ 

ήηαλ φιν, ηφηε ζα πεξηκέλακε ηελ θνξχθσζε ηεο ζχγθξνπζεο: νη δχν άληξεο ζχληνκα ζα ζεθψλνληαλ θαη 

ζα θαηέθεπγαλ ζε ζσκαηηθή βία. Αιιά ππάξρεη έλα δεχηεξν ζηνηρείν ζηελ εηθφλα: νη δχν άληξεο θάλνπλ 

ρεηξαςία, ίζσο ζε έλδεημε ζπκθσλίαο θαη ζπκβηβαζκνχ. Μνλάρα κηιάλε – ίζσο θσλάδνπλ ν έλαο ζηνλ 

άιιν- αιιά δελ ππάξρεη βία.  

Ζ εηθφλα δείρλεη, ηαπηφρξνλα, ηη ζπκβαίλεη δηαδνρηθά ζηελ πξαγκαηηθή δσή: φηαλ ππνζηεξίδνπκε ηα 

ζπκθέξνληα, ηηο απφςεηο θαη ηηο αμίεο καο, ζα εκπιαθνχκε νξηζκέλεο θνξέο ζε ζχγθξνπζε. Γηα λα 

επηιχζνπκε ηέηνηεο ζπγθξνχζεηο, πξέπεη λα είκαζηε ηθαλνί θαη πξφζπκνη λα θηάζνπκε ζε ζπκθσλία, 

θαζψο επίζεο λα επηηχρνπκε κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε. Σν λα επηρεηξεκαηνινγνχκε αξρηθά, επηζεκαίλνληαο 

ηα άθξα, θαη θαηφπηλ λα αλαδεηνχκε ζπκθσλία θαη ζπκβηβαζηηθή ιχζε, απνηειεί κηα δηαδηθαζία 

ζχγθξνπζεο, πνπ κνηάδεη κε ηελ εηζπλνή θαη ηελ εθπλνή.  

Σν πάησκα, ζε ζρήκα αζηεξηνχ, κπνξεί επίζεο λα έρεη λφεκα. Μνηξαδφκαζηε κηα θνηλφηεηα - γηα 

παξάδεηγκα ηνλ πιαλήηε καο, ηελ νηθνγέλεηά καο, ην ζρνιείν καο. Γελ έρνπκε άιιε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

εμαξηψκαζηε ν έλαο απφ ηνλ άιιν, θαη πξέπεη νη ζπγθξνχζεηο καο θαη ε επίιπζή ηνπο λα δηέπνληαη απφ 

θνηλέο αξρέο θαη θαλφλεο. Ζ ζχγθξνπζε, σο εθ ηνχηνπ, δελ είλαη θάηη θαθφ. Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

παξάγνπλ έλα πινπξαιηζκφ θαη αληαγσληζκφ ζπκθεξφλησλ, ηα νπνία απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα 

ζπγθξνχζεσλ. Ζ θαιή επίιπζε ζχγθξνπζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αξκνλία, ελψ ε πξνζπάζεηα λα 

θαηαζηείινπκε ηε ζχγθξνπζε κε απηαξρηθφ ηξφπν, ή λα ηελ επηιχζνπκε άδηθα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

δηάζπαζε ηεο θνηλφηεηαο. 

Ζ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ είλαη, έσο έλα βαζκφ, κηα δεμηφηεηα πνπ κπνξεί λα δηδαρηεί, πξάγκα ζην 

νπνίν εζηηάδνπλ ελ κέξεη θαη νη αζθήζεηο ζε απηφ ην θεθάιαην. Παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο εξγαιεία, 

δνκεκέλα ζρήκαηα δηαδηθαζίαο, γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηε δηακεζνιάβεζε. Δπηπιένλ, ε 

δίθαηε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ είλαη ζεκαληηθή, θη απηφ ζρεηίδεηαη κε ηηο αμίεο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο 

ζπγθξνπζηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Ηδαληθά, κηα ζχγθξνπζε πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε κηα θαηάζηαζε 

«θεξδίδσ-θεξδίδεηο». Αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, ζα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζην λα κελ παξάμεη 

εηηεκέλνπο, αιιά κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε πνπ λα δηαηεξεί ηζνξξνπία ζηελ θαηαλνκή νθειψλ θαη 

κεηνλεθηεκάησλ. Απφ κηα επξχηεξε πξννπηηθή, νη δπλεηηθνί ελδηαθεξφκελνη πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν 

ηνπο αληηπάινπο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα, αιιά επίζεο θαη ηελ θνηλφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ ζην ζχλνιφ 

ηνπο.   
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Γξαζηεξηόηεηα 8.1. – Λύζεηο «Κεξδίδσ-Kεξδίδεηο» 

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο θαηαλννχλ φηη κηα ζχγθξνπζε κπνξεί λα επηιπζεί κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Σα εκπιεθφκελα κέξε κπνξεί λα είλαη ζηε 

ζέζε ησλ ληθεηψλ ή ησλ εηηεκέλσλ, ή κπνξεί θαη νη δχν λα 

ζπκθσλήζνπλ ζε κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε. Καλέλα κέξνο δελ ζα πξέπεη 

λα αηζζάλεηαη πσο είλαη εηηεκέλν, θαζψο απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κηα εθ λένπ ζχγθξνπζε. 

Υιηθά Πίλαθαο ηνίρνπ ή ζεκηλαξίνπ. 

 

Γηαδηθαζία 

1. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηνπο καζεηέο πσο ππάξρνπλ ηξεηο ηχπνη επίιπζεο κηαο ζχγθξνπζεο: 

Δπεμεγεί απηέο ηηο αξρέο ηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ζηνλ πίλαθα.  

Κεξδίδσ-θεξδίδεηο: Λχζεηο πνπ επηηξέπνπλ θαη ζηα δχν κέξε λα σθειεζνχλ. 

Κεξδίδσ-ράλεηο: Λχζεηο ζηηο νπνίεο κφλν ην έλα κέξνο θεξδίδεη, εηο βάξνο ηνπ άιινπ.  

Φάλσ- ράλεηο: Λχζεηο ζηηο νπνίεο θαλέλα κέξνο δελ σθειείηαη. 

2. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη παξαδείγκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ: 

Έλα αγφξη θη έλα θνξίηζη ηζαθψλνληαη γηα κηα κπάια. Έλαο ελήιηθαο παξεκβαίλεη, θαη ηνπο θάλεη λα 

παίμνπλ κε ηε κπάια καδί ή ηνπο δίλεη ίζν ρξφλν γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ. Καη νη δχν σθεινχληαη. 

Αλ ν ελήιηθαο δψζεη ηε κπάια κφλν ζηνλ έλα, θπζηθά κφλν έλαο θεξδίδεη. Αλ ν ελήιηθαο πάξεη ηε 

κπάια αθνχ ηα παηδηά δε κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ, θαλέλαο απφ ηνπο δχν δελ θεξδίδεη.  

3. ε δεπγάξηα ή νκάδεο, νη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα ζθεθηνχλ θη άιια παξαδείγκαηα ζχγθξνπζεο, 

απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Μπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ εκπεηξία ηνπο ζηηο 

ζπγθξνχζεηο, ζην ζπίηη θαη ζην ζρνιείν, θαη, θαηφπηλ, λα ζπδεηήζνπλ επξχηεξεο ζπγθξνχζεηο πνπ 

εκπιέθνπλ νκάδεο αλζξψπσλ ή νιφθιεξα θξάηε.  

4. Οη καζεηέο αλαιχνπλ παξαδείγκαηα επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, πξνζδηνξίδνληάο ηα κε ηε ρξήζε ηνπ 

κνληέινπ πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, θαη δηεξεπλψληαο πνην κέξνο ζα σθειεζεί απφ ηε ιχζε. 

Πνηνο κπνξεί λα βξεη ιχζεηο πνπ επηηξέπνπλ θαη ζηα δχν κέξε λα σθειεζνχλ;   

5. Οινκέιεηα: νη καζεηέο κνηξάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζήο ηνπο. 

Παξαιιαγή 

Μεηά ην δεχηεξν βήκα, δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε πεξηγξαθή κηαο ππνζεηηθήο ζχγθξνπζεο. ε νκάδεο, 

πξνζπαζνχλ λα βξνπλ κηα ιχζε πνπ ζα απνθχγεη ηελ παξαγσγή εηηεκέλσλ. Αλ ε ζχγθξνπζε έρεη ήδε 

επηιπζεί, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ ηε ιχζε ηνπο κε απηή πνπ δφζεθε ζηελ πξάμε, θαη ηηο 

αληηδξάζεηο πνπ αθνινχζεζαλ. Απηή ε αλάιπζε αθνινπζεί ην κνληέιν ηνπ θχθινπ ηεο πνιηηηθήο (βι. 

δξαζηεξηφηεηα 7.9). 
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Γξαζηεξηόηεηα 8.2. – Μηα δνκεκέλε πξνζέγγηζε ζηελ επίιπζε 

ζπγθξνύζεσλ   

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 

 

 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ κηα ηερληθή επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ. Καηαλννχλ 

φηη ε επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ εμαξηάηαη ζε έλα βαζκφ απφ 

δεμηφηεηεο πνπ καζαίλνληαη. 

Υιηθά 

 

εη απφ θπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο: "Δπίιπζε ζπγθξνχζεσλ ζε έμη 

ζηάδηα". 

Δθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. 

 

Γηαδηθαζία 

1. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πεξηγξάθεη κηα θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζηελ νπνία δελ ππάξρεη πξνθαζνξηζκέλε 

ιχζε (γηα παξάδεηγκα: έλαο καζεηήο θνξντδεχεη έλαλ άιιν πνπ πξνέξρεηαη απφ κία μέλε ρψξα θαη 

κηιάεη κε έληνλε πξνθνξά). 

Ζ θαηάζηαζε κπνξεί λα παξνπζηαζηεί θαη κε παηρλίδη ξφισλ. Οη καζεηέο ζπδεηάλε ηνλ ηξφπν 

επίιπζεο ηεο ζχγθξνπζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, κπνξεί λα πξνβιέςνπλ κέξε ηνπ κνληέινπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε απηφ ην κάζεκα, ή λα θάλνπλ εξσηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ην κνληέιν λα δψζεη 

απαληήζεηο. 

2. Σν θχιιν εξγαζίαο «Δπίιπζε ζπγθξνχζεσλ ζε έμη ζηάδηα» κνηξάδεηαη ζηνπο κηζνχο καζεηέο, θαη ην 

κειεηάλε ζησπειά. 

Οη άιινη κηζνί επηιέγνπλ αλαθνξά ζε κηα ζχγθξνπζε απφ εθεκεξίδα ή πεξηνδηθφ. Μπνξνχλ, επίζεο, 

λα αληιήζνπλ ζηνηρεία απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία ή απφ θάηη πνπ γλσξίδνπλ απφ πξψην 

ρέξη. 

3. Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ, πνπ απνηεινχληαη απφ δχν καζεηέο πνπ έρνπλ 

δηαβάζεη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, θαη δχν πνπ έρνπλ πξνζδηνξίζεη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο. 

4. Οη καζεηέο επηιέγνπλ κηα ζχγθξνπζε, θαη δνθηκάδνπλ ηηο ηδέεο γηα ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ. 

Οη δχν είλαη αληίπαινη, θαη νη άιινη δχν ελεξγνχλ σο δηακεζνιαβεηέο, ρξεζηκνπνηψληαο ην θπιιάδην 

γηα λα βξνπλ κηα ιχζε. 

5. πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα: 

– Πνηα ζχγθξνπζε πξνζπαζήζαηε λα επηιχζεηε; 

– Πψο επηρεηξήζαηε λα ηελ επηιχζεηε; 

– (Πψο) ζαο βνήζεζε ην κνληέιν γηα ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ; 

Παξαιιαγή 

1. Οη καζεηέο εζηηάδνπλ ζε κηα ππφζεζε εξγαζίαο, θαη ζπγθξίλνπλ ηηο ιχζεηο ηνπο. 

2. Μφιηο νη καζεηέο εμνηθεησζνχλ κε ηε δηαδηθαζία, απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πξαγκαηηθέο 

ζπγθξνχζεηο ζηελ ηάμε. 

Υιηθά 
(βι. επφκελε ζειίδα) 
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Φπιιάδην καζεηή: Δπίιπζε ζπγθξνύζεσλ ζε έμη ζηάδηα 

1. Αλαγλψξηζε ηηο αλάγθεο. 

«Ση ρξεηάδεζαη (ηη είλαη απηφ αθξηβψο πνπ 

ζέιεηο;)» 

Κάζε εκπιεθφκελνο ζηε ζχγθξνπζε πξέπεη λα 

απαληήζεη ζε απηή ηελ εξψηεζε ρσξίο λα 

θαηεγνξεί ή λα επηξξίπηεη επζχλεο ζηνλ άιιν. 

2. Πξνζδηφξηζε ην πξφβιεκα. 

«Πνην πηζηεχεηο φηη είλαη ην πξφβιεκα ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε;» 

 

ιε ε ηάμε κπνξεί λα βνεζήζεη λα βξεζεί κηα 

απάληεζε πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ εκπιεθφκελσλ. Ο πξνζδηνξηζκφο πξέπεη λα 

κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφο απφ ηνπο 

«αληηπάινπο». 

3. Φάμε γηα πηζαλέο ιχζεηο. 

«Πνηνο κπνξεί λα ζθεθηεί έλαλ πηζαλφ ηξφπν γηα 

λα ιπζεί ην πξφβιεκα;» 

 

ια ηα κέιε ηεο ηάμεο κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ 

απαληήζεηο. Απηέο θαηαγξάθνληαη ρσξίο ζρφιηα, 

θξίζεηο ή αμηνινγήζεηο. Ο ζηφρνο ζε απηή ηε θάζε 

είλαη ε παξαγσγή, φζν ην δπλαηφλ, πεξηζζφηεξσλ 

ιχζεσλ. 

4. Αμηνιφγεζε ηηο ιχζεηο.  

«Θα ήζνπλ επραξηζηεκέλνο κε απηή ηε ιχζε;» 

Ο θάζε εκπιεθφκελνο ζε απηή ηε ζχγθξνπζε 

αμηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο, εμεγψληαο 

πνηεο είλαη απνδεθηέο θαη πνηεο φρη.   

5. Απνθάζηζε πνηα ιχζε είλαη ε θαιχηεξε. 

«Γέρεζηε θαη νη δχν απηή ηε ιχζε; Λχζεθε ην 

πξφβιεκα;» 

Πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν πσο θαη νη δπν 

εκπιεθφκελνη απνδέρνληαη ηε ιχζε. Οη 

πξνζπάζεηέο ηνπο λα βξεζεί κηα θνηλή ιχζε 

πξέπεη λα εθηηκεζνχλ. 

6. Γεο πψο εθαξκφζηεθε ε ιχζε.  

«Αο κηιήζνπκε αθφκα κηα θνξά γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, θη αο ζηγνπξεπηνχκε 

πσο ην πξφβιεκα πξάγκαηη ιχζεθε» 

Πξέπεη λα θαζνξηζηεί έλαο ηξφπνο αμηνιφγεζεο 

ηεο ιχζεο. Αλάινγα κε ηε θχζε ηεο ζχγθξνπζεο 

θαη ηελ ειηθία ησλ «αληηπάισλ», ε αμηνιφγεζε 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κεξηθά ιεπηά, ψξεο ή 

κηα κέξα αξγφηεξα. 
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Γξαζηεξηόηεηα 8.3. – Οηθνγελεηαθή ζύγθξνπζε θαη ζύγθξνπζε 

ζπλνκειίθσλ  

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 

 

Οη καζεηέο καζαίλνπλ πψο λα επηιχνπλ ζπγθξνχζεηο κε έλαλ   

δνκεκέλν ηξφπν. 

Υιηθά 

 

εη απφ θπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο: "Δπίιπζε ζπγθξνχζεσλ ζε έμη 

ζηάδηα" (βι. δξαζηεξηφηεηα 8.2). 

 

Γηαδηθαζία 

1. Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ην θπιιάδην «Δπίιπζε ζπγθξνχζεσλ ζε έμη ζηάδηα». 

2. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αθήλεη ηνπο καζεηέο λα δψζνπλ παξαδείγκαηα ηππηθψλ ζπγθξνχζεσλ ζην ζπίηη, 

ζην ζρνιείν ή ζην πάξθν, φπσο: 

ην ζπίηη: 

– Σν παηδί ζέιεη λα παίμεη, αιιά νη γνλείο ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα δηαβάζεη.  

– Σν παηδί ζέιεη ρξήκαηα γηα ζηλεκά /κηα ζπλαπιία/έλα πάξηπ/έλα πηθλίθ, αιιά νη γνλείο έρνπλ άιια 

έμνδα λα θαιχςνπλ. 

ην πάξθν ή ηελ παηδηθή ραξά: 

– Αγφξηα θαη θνξίηζηα ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ρψξν γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. 

– Σα αγφξηα ελνρινχλ ηα θνξίηζηα, φηαλ παίδνπλ. 

3. Οη καζεηέο επηιέγνπλ κηα ζχγθξνπζε γηα λα δνπιέςνπλ, θαη ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ   

              ηεζζάξσλ έσο έμη. 

4. Κάζε νκάδα ρσξίδεηαη ζηα δχν, νη κηζνί παίξλνπλ ηνλ ξφιν ησλ γνλέσλ θαη νη άιινη ηνλ ξφιν ησλ 

παηδηψλ (ή αγφξηα / θνξίηζηα). 

Αξρηθά, νη γνλείο θαη ηα παηδηά δνπιεχνπλ ρσξηζηά, ν θαζέλαο ηνλ ξφιν ηνπ. ηε ζπλέρεηα, 

ζπλαληνχλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο θαη αξρίδνπλ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, αθνινπζψληαο ηα έμη ζηάδηα. 

Μεηά απφ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν, νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζηακαηάλε θαη νη νκάδεο επηζηξέθνπλ ζηελ 

ηάμε.  

5. Οιφθιεξε ε ηάμε δίλεη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ νκαδηθή δνπιεηά. ε ηη ιχζεηο θαηέιεμαλ; Τπήξραλ 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο ιχζεηο; 

 

Παξαιιαγή  

Απηή ε άζθεζε κπνξεί λα γίλεη θαη κε δηακεζνιαβεηή, γηα παξάδεηγκα κε έλαλ καζεηή ζηνλ ξφιν ηνπ 

παππνχ ή ηεο γηαγηάο, ν νπνίνο νδεγεί ηα εκπιεθφκελα κέξε ηεο ζχγθξνπζεο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. 
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Γξαζηεξηόηεηα 8.4. – “Ιδενζύειια” γηα ηε ζύγθξνπζε θαη ηελ εηξήλε 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα νξίζνπλ ηηο έλλνηεο ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηεο 

εηξήλεο. 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ πνηα είδε ζχγθξνπζεο κπνξνχλ λα 

επηιπζνχλ θαη πνηα φρη. 

Υιηθά Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ θαη καξθαδφξνη. 

 

Γηαδηθαζία  

1. Ζ ιέμε «ΤΓΚΡΟΤΖ» είλαη γξακκέλε ζε έλα απφ ηα ραξηηά.  

Γίλνληαη ζηνπο καζεηέο δχν εξγαζίεο γηα ηδενζχειια. 

α. Καηαγξάθνπλ φζεο πεξηζζφηεξεο εθθξάζεηο θαη ιέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχγθξνπζε ηνχο 

έξρνληαη ζην κπαιφ. 

β. Πξνζζέηνπλ ιέμεηο-θιεηδηά πνπ αλαθέξνληαη ζε θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο.  

Σν κέξνο απηφ δηεμάγεηαη ζησπειά, ρσξίο ζρφιηα. 

2. ηαλ νη καζεηέο εμαληιήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, ε ιέμε «ΔΗΡΖΝΖ» αλαγξάθεηαη ζε έλα άιιν ραξηί. 

Αθνινπζεί ε ίδηα δηαδηθαζία.  

3. Ζ ηάμε ζπδεηάεη ηα απνηειέζκαηα.  

4. Έλαο απνζαθεληζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ζχγθξνπζεο αλαπηχζζεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ:  

– ζπγθξνχζεηο πνπ κπνξνύλ λα ιπζνχλ.  

– ζπγθξνχζεηο πνπ δε κπνξνύλ λα ιπζνχλ. 

Ζ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ ρσξίο εηηεκέλνπο (βι. Γξαζηεξηφηεηα 8.1) είλαη πνιχ ζπρλά εθηθηή κφλν 

κέζσ ζπκβηβαζηηθήο ιχζεο. Απηφ ιεηηνπξγεί, γηα παξάδεηγκα, φηαλ αλεπαξθείο πφξνη ρξεηάδεηαη λα 

θαηαλεκεζνχλ δίθαηα. Αλ ην θέηθ είλαη κηθξφ, θαη ν θάζε έλαο πνπ ηξψεη ιακβάλεη έλα εμίζνπ κηθξφ 

θνκκάηη, κπνξψ λα δερηψ ηε ιχζε, αθφκα θη αλ παξακείλσ πεηλαζκέλνο. Αιιά αλ πξφθεηηαη γηα 

ζχγθξνπζε αμηψλ ή ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, ν ζπκβηβαζκφο είλαη ζρεδφλ αδχλαηνο. Καη αλ ε 

ζχγθξνπζε πξνθαιείηαη απφ εζληθέο ή θπιεηηθέο δηαηξέζεηο, ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο εθδίσμεο ή ηεο 

θπζηθήο εμφλησζεο ησλ κειψλ ηνπ ελφο κέξνπο. ζν πην νξζνινγηθή είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο 

ζχγθξνπζεο απφ ηα κέξε, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα λα επηιπζεί κε δηαπξαγκάηεπζε θαη 

ζπκβηβαζκφ, παξά κε βία. Ζ νξζνινγηθή επίιπζε ζπγθξνχζεσλ απαηηεί απφ ηα εκπιεθφκελα κέξε 

λα δηαρσξίζνπλ ην ζέκα ηεο ζχγθξνπζεο απφ ηνλ αληίπαιν, θαη λα ζεβαζηνχλ ηελ αλζξψπηλε 

αμηνπξέπεηα ηνπ αληηπάινπ, φζνλ αθνξά ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Δπέθηαζε 

Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο εηξήλεο θαη ζχγθξνπζεο κέζα απφ δσγξαθηέο, ή 

άξζξα θαη θσηνγξαθίεο απφ ηνλ ηχπν. 
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Γξαζηεξηόηεηα 8.5. – Τα αγάικαηα 

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 

 

 

 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ θαηαζηάζεηο θαηαπίεζεο, λα 

αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ζηε κε-βίαηε επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ, θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο σο 

κέζν έθθξαζεο. 

Υιηθά Σίπνηα. 

 

Γηαδηθαζία  

1. Οη καζεηέο πξαγκαηνπνηνχλ ηηο επφκελεο πξνθαηαξθηηθέο αζθήζεηο ζε δεπγάξηα: 

– Έλαο καζεηήο παίξλεη κηα πφδα. Ο άιινο πξέπεη λα ηελ κηκεζεί. Αληηζηξέθνπλ ηνπο ξφινπο.  

– Έλαο καζεηήο ηνπνζεηεί ην ρέξη ηνπ κεξηθά εθαηνζηά απφ ην ρέξη ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ. ηαλ 

θνπλάεη ην ρέξη ηνπ, ν άιινο πξέπεη λα ζηξίβεη θαη λα παίξλεη νπνηαδήπνηε (αθφκα θαη κε άλεηε) 

ζηάζε ρξεηάδεηαη, γηα λα δηαηεξήζεη ηελ ίδηα απφζηαζε.  

Απηέο νη αζθήζεηο εθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο λα παξαηεξνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ.  

2. ηελ νινκέιεηα, νη καζεηέο εθπξνζσπνχλ, θαη ζπδεηνχλ, θαηαζηάζεηο θαηαπίεζεο:  

– Γχν ή πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζπκθσλνχλ ζε κηα ηδέα, θαη ζηε ζπλέρεηα ζρεκαηίδνπλ κηα νκάδα 

αγαικάησλ γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ κηα θαηάζηαζε θαηαπίεζεο (παξάδεηγκα: έλα γνλαηηζηφ 

παηδί λα γπαιίδεη ηα παπνχηζηα ελφο πινχζηνπ, θαζηζκέλνπ άληξα).  

– Αλ θάπνην κέινο απφ ην αθξναηήξην κπνξεί λα ζθεθηεί έλαλ ηξφπν λα επηιχζεη ηελ θαηάζηαζε 

θαη λα ηελ θάλεη πην ηζφηηκε, αλαδηνξγαλψλεη ηνπο εζνπνηνχο ζχκθσλα κε ην λέν κνληέιν. 

Ηδαληθά, ε άζθεζε πξέπεη λα δηεμαρζεί ζησπειά, γηα λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ 

παληνκίκα, θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ εθθξαζηηθφηεηά ηνπο.  

3. Πεξηζζφηεξνη εζνπνηνί κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πξννδεπηηθά ζηε ζθελή.  

4. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θξαηάεη ηα ηειεπηαία 10 κε 15 ιεπηά ηνπ καζήκαηνο γηα θαηαιεθηηθή ζπδήηεζε 

ζηελ νινκέιεηα. Οη καζεηέο δίλνπλ αλαηξνθνδφηεζε, θαη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ εξσηήζεηο πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ κειέηε. 

Παξαιιαγή  

1. Ζ ίδηα δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξνπζηαζηνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, θαη πεξηπηψζεηο γηα ην πψο απηά παξαβηάδνληαη.  

2. Ζ άζθεζε κπνξεί λα επαλαιεθζεί ζε θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο θαη ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

πξνθαινχλ έληνλα ζπλαηζζήκαηα.  
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Γξαζηεξηόηεηα 8.6. – Τηκσξία έλαληη ζεηηθήο επίιπζεο ζπγθξνύζεσλ 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα απνδέρνληαη ηελ έλλνηα ηνπ δηθαίνπ θαη 

ησλ θαλφλσλ ζηελ νκάδα.  

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα απνδερηνχλ ηηο δηαθνξέο, θαη λα ιάβνπλ κέξνο 

ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ.  

Αλαπηχζζνπλ ην δεκηνπξγηθφ δπλακηθφ ηνπο, επηιχνληαο ζπγθξνχζεηο. 

Υιηθά εη απφ θπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο: «Καηάινγνο πνηλψλ». 

 

Γηαδηθαζία  

1. Οη καζεηέο ζε ηδενζχειια ζθέθηνληαη ηχπνπο πνηλψλ. Απηή ε εηζαγσγή ζην κάζεκα ηνχο 

αληηκεησπίδεη σο εηδηθνχο, θαζψο κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζηελ εκπεηξία θαη ηελ παξαηήξεζε. 

Μπνξνχλ, ήδε, λα αξρίζνπλ λα θάλνπλ ζρφιηα. 

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ζηνπο καζεηέο ην θπιιάδην «Καηάινγνο πνηλψλ», θαη εθείλνη ην 

δηαβάδνπλ ζησπειά.  

2. Οη καζεηέο ζπδεηνχλ ζε κηθξέο νκάδεο (ηξηψλ ή ηεζζάξσλ) γηα ην πνηεο πνηλέο έρνπλ λφεκα, θαη 

πνηεο φρη.  

3. Οη νκάδεο κνηξάδνληαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο κε απηά ησλ άιισλ νκάδσλ. 

4. Οη καζεηέο επηζηξέθνπλ ζηηο νκάδεο ηνπο θαη ζπδεηνχλ πνηα πνηλή ζα πξέπεη, αλ πξέπεη, λα 

επηβιεζεί ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

– Έλαο καζεηήο θηάλεη θαζπζηεξεκέλα ζην ζρνιείν. 

– Έλαο καζεηήο δελ έρεη δηαβάζεη ηα καζήκαηά ηνπ.  

– Έλαο καζεηήο ελνριεί ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο.  

– Έλαο καζεηήο πξνζβάιιεη έλαλ ζπκκαζεηή ηνπ εμαηηίαο ηεο θαηαγσγήο ηνπ ή ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

ηνπ πεπνηζήζεσλ.  

– Έλαο καζεηήο αζειγεί πάλσ ζε κηα καζήηξηα.  

– Έλαο καζεηήο είλαη βίαηνο ζηελ ηάμε, ή ζην δηάιεηκκα. 

5. Οινκέιεηα: νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο. 

Ζ θαηαιεθηηθή ζπδήηεζε κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ην εξψηεκα: ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ζηελ επηβνιή 

πνηλψλ (π.ρ. δηακεζνιάβεζε κεηαμχ απηνχ πνπ έθαλε ην ιάζνο θαη ηνπ ζχκαηνο); 

Δπέθηαζε 

Οη καζεηέο παίδνπλ κηα ζθελή ζεηηθήο, δεκηνπξγηθήο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ζηελ ηάμε. 

Υιηθά 
(βι. επφκελε ζειίδα) 
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Φπιιάδην καζεηώλ 

Καηάινγνο πνηλώλ 

1. Γξάθεηο έλα πνίεκα 

2. Γηεγείζαη έλα παξακχζη ζε κηθξά παηδηά 

3. Παξνπζηάδεηο αζηεία θαη γξίθνπο ζηελ ηάμε 

4. Κάλεηο δέθα push-up γηα βξηζηέο πνπ είπεο 

5. Παξακέλεηο ζην ζρνιείν κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, ηφζε ψξα φζε θαζπζηέξεζεο ην πξσί 

6. Γξάθεηο, ελψ ζηέθεζαη φξζηνο 

7. Πξνεηνηκάδεηο έλα κάζεκα γηα ηελ ηάμε 

8. Κάλεηο κία ψξα θεπνπξηθή  

9. Καζαξίδεηο ηελ απιή  

10. Καζαξίδεηο ηελ ηάμε 

11. Παίξλεηο απνβνιή απφ ην κάζεκα 

12. Σξέρεηο γχξσ απφ ην ζρνιείν δέθα θνξέο 

13. Γελ βγαίλεηο δηάιεηκκα 

14. Έρεηο έμηξα δνπιεηά ζε έλα απφ ηα καζήκαηα ζηα νπνία είζαη αδχλακνο 

15. Πιεξψλεηο πξφζηηκν ην νπνίν ζα ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε ησλ γεληθψλ εμφδσλ   

16. Γξάθεηο κηαο δηθαηνινγία 

17.Πεξαηηέξσ πξνηάζεηο... 
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Γξαζηεξηόηεηα 8.7. – Μεηνλόηεηεο 

Δθπαηδεπηηθόο ζηόρνο 

 

 

 

Οη καζεηέο θαηαλννχλ φηη ε αίζζεζε ηνπ απνθιεηζκνχ κπνξεί λα είλαη 

ην απνηέιεζκα φρη κφλν ηνπ ηξφπνπ πνπ ζε αληηιακβάλνληαη άιια 

κέιε ηεο θνηλσλίαο, αιιά επίζεο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ ζε 

αληηιακβάλνληαη κέιε ηεο δηθήο ζνπ νκάδαο. 

Υιηθά 

 

 

 

 

 

 

Μηα ζεηξά απφ ζεηηθέο θαη κηα ζεηξά απφ αξλεηηθέο θάξηεο, γηα θάζε 

νκάδα. 

Γχν θχιια γηα πίλαθα ζεκηλαξίνπ γηα θάζε νκάδα, ην έλα κε ηε ιέμε 

«ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ», θαη ην άιιν κε ηε ιέμε «ΔΝΔΡΓΔΗΔ». 

Μαξθαδφξνη. 

 

Γηαδηθαζία  

ηελ αξρή ηνπ παηρληδηνχ, είλαη απαξαίηεην νη καζεηέο λα κελ έρνπλ ηελ παξακηθξή ηδέα ηνπ ηη 

εθπξνζσπνχλ, δηαθνξεηηθά κπνξεί λα θαηαθχγνπλ ακέζσο ζε πξνθαηεηιεκκέλεο ηδέεο πνπ ζα 

λνζεχζνπλ ηελ πνξεία ηνπ παηρληδηνχ. 

Σν παηρλίδη είλαη έλα παξάδεηγκα πξνζερηηθήο θαη πνιχπινθεο πιαηζίσζεο απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. 

Μέζα ζην απζηεξφ πιαίζην, νη καζεηέο έρνπλ κεγάιε ειεπζεξία λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο 

ηδέεο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο.  

1. Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ έσο έμη (θαηά πξνηίκεζε, φρη πεξηζζφηεξνη).  

2. Γίλεηαη ζε θάζε νκάδα κηα ζεηξά απφ ζεηηθέο θάξηεο, έλαο καξθαδφξνο θαη ηα δχν θχιια. Ο/ε 

εθπαηδεπηηθφο ηνπο δεηάεη λα νξίζνπλ έλαλ γξακκαηέα, ν νπνίνο ζα θαηαγξάςεη ηηο παξαηεξήζεηο 

θαη ηηο αληηδξάζεηο ηεο νκάδαο ζηα θχιια. Δλαιιαθηηθά, φια ηα κέιε ηεο νκάδαο θαηαγξάθνπλ ηηο 

δηθέο ηνπο αληηδξάζεηο.  

3. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ιέεη ζηνπο καζεηέο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο δελ ζα 

εθπξνζσπνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, αιιά ζα ιεηηνπξγνχλ σο κέιε κηαο κεηνλνηηθήο νκάδαο. Γηα ηελ 

ψξα, ζα πξέπεη λα εξεπλήζνπλ πνηνη είλαη, αιιά θαη λα εμεηάζνπλ ηα κελχκαηα ζηηο θάξηεο, θαζψο 

πεξηγξάθνπλ πνηνη είλαη θαη ζε πνηα θαηάζηαζε βξίζθνληαη.  

4. Με ηε ζεηξά, νη καζεηέο δηαβάδνπλ δπλαηά ζηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο κία απφ ηηο θάξηεο. ηαλ 

έρνπλ δηαβαζηεί θαη νη έμη θάξηεο, γξάθνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ εξψηεζε: «Πψο αηζζάλεζαη σο 

κέινο απηήο ηεο νκάδαο;», ζην ραξηί κε ηα «ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ».  

5. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ηηο έμη αξλεηηθέο θάξηεο ζε θάζε νκάδα, θαη επαλαιακβάλνπλ ην βήκα 4.  

6. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ ζηελ επφκελε εξψηεζε, «Ση ζα θάλαηε 

αλ βξηζθφζαζηαλ ζε κηα παξφκνηα θαηάζηαζε;». Οη απαληήζεηο πξέπεη λα γξαθηνχλ ζην ραξηί κε ηε 

ιέμε «ΔΝΔΡΓΔΗΔ». Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηά λνπ πσο παξακέλνπλ ε ίδηα νκάδα πνπ 

εμέθξαζε ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο ζην πξψην ραξηί. Ίζσο θάηη πνπ αηζζάλζεθαλ ή έγξαςαλ ζε εθείλν ην 

ραξηί, λα ηνπο βνεζήζεη λα απνθαζίζνπλ πψο λα ιεηηνπξγήζνπλ.  

7. Οινκέιεηα: 

– Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ζηελ ππφινηπε ηάμε ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο, φπσο αλαθέξνληαη ζην 

ραξηί κε ηε ιέμε «ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ».  

– ηαλ φιεο νη νκάδεο έρνπλ νινθιεξψζεη ην πξψην κέξνο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο δεηάεη λα 

παξνπζηάζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο απφ ην ραξηί κε ηε ιέμε «ΔΝΔΡΓΔΗΔ». Ζ ηάμε ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίζεη επνηθνδνκεηηθέο ελέξγεηεο θαη πξάμεηο βίαο, θαζψο θαη δηαθνξέο κεηαμχ, θαη εληφο, 

ησλ νκάδσλ.  

8. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ξσηάεη ηνπο καζεηέο γηα ηνλ ηξφπν πνπ εξγάζηεθαλ σο νκάδα, θαη γηα ην αλ 
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ζπλάληεζαλ πξνβιήκαηα θαζψο έθαλαλ ηελ άζθεζε (ζπλεξγαζία, εγεζία, θ.ιπ.), θαη ηη πηζηεχνπλ 

φηη έκαζαλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα: γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο, ηηο αληηδξάζεηο ηνπο, θαη ηελ νκάδα ηνπο. 

Μπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζρέζε κεηαμχ ηεο κεηνλνηηθήο νκάδαο πνπ εθπξνζψπεζαλ θαη άιισλ 

νκάδσλ πνπ γλσξίδνπλ;  

9. Σέινο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ιέεη ζηνπο καζεηέο, πσο ε νκάδα πνπ εθπξνζψπεζαλ είλαη ε νκάδα 

Tinkers, αιιηψο γλσζηνί σο Ρνκά ή Σζηγγάλνη. 

 

Δπέθηαζε 

Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο κε ηελ χκβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε φισλ ησλ Μνξθψλ Φπιεηηθψλ 

Γηαθξίζεσλ.
8
 Οη καζεηέο κπνξνχλ, επίζεο, λα εμεξεπλήζνπλ θαηά πφζν ε θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη 

θαίλεηαη λα αληηζηνηρεί κε απηή ηεο δηθήο ηνπο ρψξαο, πνηα κέηξα έρνπλ ιεθζεί απφ ηηο αξρέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαη πνηα απφ ηα κέηξα πνπ έρνπλ πξνηείλεη είλαη ζχκθσλα κε ηε 

χκβαζε. 

 

Υιηθά  
 
Σεηξά από ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο θάξηεο 

Σα ζπίηηα καο δελ είλαη ζαλ ησλ ππφινηπσλ 

αλζξψπσλ. Δίλαη ηδηαίηεξα, θαη καο αξέζνπλ πνιχ. 

Μαο αξέζεη λα θξαηάκε ηηο παξαδφζεηο καο. 

 

Σα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ν ηχπνο δε ιέλε 

ηελ αιήζεηα γηα εκάο. Λέλε πσο είκαζηε 

πξφβιεκα. Γε καο αθήλνπλ λα πνχκε ηε δηθή 

καο πιεπξά ηεο ηζηνξίαο. 

Έρνπκε πνιιέο δεμηφηεηεο. Κάλνπκε φισλ ησλ 

εηδψλ ηηο ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο θαη ρεηξνηερλίεο. 

Ζ δνπιεηά καο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε ρψξα πνπ 

δνχκε. 

 

Μεξηθνί άλζξσπνη καο θέξνληαη άζρεκα θαη καο 

θαθνραξαθηεξίδνπλ. Μεξηθέο θνξέο καο 

επηηίζεληαη, ρσξίο ιφγν. Υηιηάδεο άλζξσπνί καο 

έρνπλ δνινθνλεζεί ζην εμσηεξηθφ, φρη πνιχ 

θαηξφ πξηλ. 

ην παξειζφλ, νη άλζξσπνί καο έθαλαλ πνιιέο 

γελλαίεο πξάμεηο. Μαο αξέζεη λα ζπκφκαζηε ηελ 

ηζηνξία καο. 

Πνηέ δελ έρνπκε ηξερνχκελν λεξφ, ηα ζθνππίδηα 

καο ζπάληα ζπιιέγνληαη. 

 

Δίκαζηε πνιχ αλεμάξηεηνη. Πξνηηκνχκε λα ηα 

βγάδνπκε πέξα κφλνη καο. Γελ ρξσζηάκε ηίπνηα 

ζε θαλέλαλ. 

Κάπνηνη γηαηξνί δελ ζέινπλ λα καο αλαιάβνπλ, 

φηαλ είκαζηε άξξσζηνη. Δίλαη δχζθνιν γηα εκάο 

λα ιάβνπκε παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Μαο αξέζεη λα ζπγθεληξσλφκαζηε, θαη λα ιέκε 

ηζηνξίεο, θαη λα ηξαγνπδάκε ηξαγνχδηα. 

Πηζηεχνπκε πσο απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα λα 

απνιακβάλνπκε ηε δσή. 

Οη άλζξσπνη δε καο ζέινπλ ζηηο γεηηνληέο ηνπο. 

Κάπνηνη άλζξσπνη δελ ζέινπλ λα καο δψζνπλ 

δνπιεηά εμαηηίαο απηνχ πνπ είκαζηε. 

 

Πξνζπαζνχκε λα δνχκε θνληά ζηελ νηθνγέλεηα θαη 

ηνπο θίινπο καο. Φξνληίδνπκε ηνπο ειηθησκέλνπο 

αλζξψπνπο ζηελ θνηλφηεηά καο πνιχ θαιά. 

Λαηξεχνπκε ηα παηδηά καο. 

Μεξηθέο θνξέο έρνπκε πξνβιήκαηα κε ηελ 

αζηπλνκία θαη κε ηηο δεκνηηθέο αξρέο, εμαηηίαο ηνπ 

ηφπνπ πνπ ηπραίλεη λα βξηζθφκαζηε. 

 

 
 

 

                                                           
8. χκβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε φισλ ησλ Μνξθψλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ, πηνζεηήζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ, ζηηο 20 

Ννεκβξίνπ 1963. Σν θείκελν είλαη πξνζβάζηκν κέζσ δηαδηθηχνπ. 
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Γξαζηεξηόηεηα 8.8. – Δηθόλεο πνιέκνπ θαη εηξήλεο 

Δθπαηδεπηηθνί ζηόρνη 

 

 

 

 

 

Οη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα νξίζνπλ πηπρέο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο 

εηξήλεο. 

Οη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηε δεμηφηεηα ηεο αλάγλσζεο εηθφλσλ. 

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηδέεο θαη 

ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ πφιεκν θαη ηελ εηξήλε.  

Υιηθά 

 

Μηα ζεηξά εηθφλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θσηνγξαθηψλ, θφκηθο, 

δηαθεκίζεσλ, θ.ιπ.). 

 

Γηαδηθαζία  

1. Παξνπζηάδνληαη κεξηθέο θσηνγξαθίεο ζηνπο καζεηέο. Ηδαληθά, νη θσηνγξαθίεο αλαξηψληαη ζηνπο 

ηνίρνπο ηεο αίζνπζαο, ή ζε έλαλ θαιά θσηηζκέλν δηάδξνκν. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

δνπλ ηηο εηθφλεο ζα λα βξίζθνληαη ζε έθζεζε.  

2. Οη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα αληηδξάζνπλ απζφξκεηα. Πνηεο εηθφλεο αλαπαξηζηνχλ εηξήλε – ή 

πφιεκν; Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δελ πηέδεη ηνπο καζεηέο λα ζρνιηάζνπλ. ην ηέινο απηήο ηεο εηζαγσγηθήο 

θάζεο, επηζεκαίλεη ην θαηά πφζνλ νη καζεηέο έρνπλ ζπκθσλήζεη ζηα ζρφιηα ηνπο ή φρη. Γηαθνξέο 

ζηελ αληίιεςε δελ ζπδεηηνχληαη πεξαηηέξσ.  

3. Οη καζεηέο επηιέγνπλ κηα θσηνγξαθία πνπ ηνπο αξέζεη ηδηαίηεξα. Θα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ηε δνπλ 

απφ θνληά, αλ ην επηζπκνχλ. ησπειά, απαληνχλ ηηο επφκελεο εξσηήζεηο γξαπηά: 

– Ση βιέπεηο (πεξηγξαθή);  

– Πνηεο είλαη νη ζθέςεηο ζνπ (αλαζηνραζκφο θαη θαληαζία);  

– Πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ (ζπλαηζζήκαηα); 

4. ε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ νη καζεηέο επηιέγνπλ εηθφλεο, θαη ζρεκαηίδνπλ δεχγε αληηζέζεσλ. 

Μπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ θσηνγξαθίεο ηηο νπνίεο έρνπλ κειεηήζεη ζην βήκα 3, αιιά κπνξνχλ 

επίζεο λα επηιέμνπλ θη άιιεο θσηνγξαθίεο.  

5. Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηηο επηινγέο ηνπο ζηελ νινκέιεηα, θαη ηηο αηηηνινγνχλ. Αλ ηειεηψλεη ν 

ρξφλνο, θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηνπιάρηζηνλ έλα δεχγνο αληηζέζεσλ.  

6. Αλαζηνραζκφο. Οη καζεηέο εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο. Μπνξνχλ λα θάλνπλ 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο, θαη απηέο νη εξσηήζεηο λα 

νδεγήζνπλ ζε πεξαηηέξσ κειέηε. 

Δπέθηαζε 

Σν ίδην ζέκα κπνξεί λα κειεηεζεί  ζηε ινγνηερλία θαη ηε δσγξαθηθή. 

Ζ ηάμε νξγαλψλεη κία ζεκαηηθή έθζεζε. 
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Δηθνλνγξαθήζεηο 

 

Δηζαγσγή 

Οη εηθνλνγξαθήζεηο απηνχ ηνπ βηβιίνπ έγηλαλ απφ ηνλ Διβεηφ θαιιηηέρλε, Peti Wiskemann. Δθθξάδνπλ 

ηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε θαιιηηερληθά κέζα, δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ λέεο 

πξνζεγγίζεηο ζηελ θαηαλφεζε ηεο δεκνθξαηηθήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

απφ ηνπο καζεηέο. Οη επφκελεο ζειίδεο πεξηέρνπλ ηηο εηθφλεο ζε πιήξεο κέγεζνο, γηα αλαπαξαγσγή θαη 

παξνπζίαζε ζηελ ηάμε.  
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Γεκηνπξγνύκε αηκόζθαηξα ζηελ ηάμε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθνλνγξάθεζε απφ ην Κεθάιαην 1 

EDC/HRE Βηβιίν VI: Δηδάζθνπκε ηε δεκνθξαηία 

Μηα ζπιινγή από κνληέια ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε  

θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 



Δηθνλνγξαθήζεηο 

97 

 

 

 

 

Απνζαθελίδνπκε αμίεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθνλνγξάθεζε απφ ην Κεθάιαην 2 

EDC/HRE Βηβιίν VI: Δηδάζθνπκε ηε δεκνθξαηία 

Μηα ζπιινγή από κνληέια ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε  

θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 
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Μαζαίλνπκε ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθνλνγξάθεζε απφ ην Κεθάιαην 3 

EDC/HRE Βηβιίν VI: Δηδάζθνπκε ηε δεκνθξαηία 

Μηα ζπιινγή από κνληέια ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε  

θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 
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Αληηιακβαλόκαζηε ηνπο άιινπο 
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EDC/HRE Βηβιίν VI: Δηδάζθνπκε ηε δεκνθξαηία 

Μηα ζπιινγή από κνληέια ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε  

θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 
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Κάλνπκε ηε δηθαηνζύλε ιεηηνπξγηθή 
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EDC/HRE Βηβιίν VI: Δηδάζθνπκε ηε δεκνθξαηία 

Μηα ζπιινγή από κνληέια ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε  

θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 
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Καηαλννύκε ηελ πνιηηηθή θηινζνθία 
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EDC/HRE Βηβιίν VI: Δηδάζθνπκε ηε δεκνθξαηία 

Μηα ζπιινγή από κνληέια ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε  

θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 
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Σπκκεηέρνπκε ελεξγά ζηελ πνιηηηθή 
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EDC/HRE Βηβιίν VI: Δηδάζθνπκε ηε δεκνθξαηία 

Μηα ζπιινγή από κνληέια ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε  
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"Γηδάζθνπκε ηε δεκνθξαηία". Απηφ ην εγρεηξίδην ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηέρεη κηα ζπιινγή απφ 

δξαζηεξηφηεηεο θαη κνληέια γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε (EDC) θαη ηελ 

Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (HRE) ζηα ζρνιεία, θαζψο θαη ζε κε ηππηθά εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα. Απηά ηα δηδαθηηθά κνληέια παξέρνπλ ην πιαίζην πνπ ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, πξνζθέξνληαο παξαδείγκαηα θαη δηεηζδπηηθνχο ηξφπνπο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

γεληθψλ αξρψλ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο, θαζψο ην επίπεδν ηνπ αλαζηνραζκνχ κπνξεί λα 

πνηθίιιεη. 

Σν εχξνο ησλ πξνζεγγίζεσλ αληαλαθιά ην γεγνλφο πσο ζπγγξαθείο απφ φια ηα κέξε ηεο Δπξψπεο 

έρνπλ ζπκβάιεη ζε απηφ ην βηβιίν. Έρνπλ αληιήζεη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη παξαδφζεηο δηδαζθαιίαο 

θαη κάζεζεο, θαη έρνπλ επηιέμεη κνληέια πνπ γλσξίδνπλ ηφζν απφ πξαθηηθή εκπεηξία φζν θαη απφ 

δνθηκέο ζηελ ηάμε.                                                               

Παξφια απηά, ππάξρεη κηα θνηλή αληίιεςε ηεο EDC/HRE πνπ δηαπεξλά θάζε ηκήκα απηνχ ηνπ βηβιίνπ: 

ζηελ EDC/HRE, ε κέζνδνο κεηαθέξεη ην κήλπκα. Απηφ ην εγρεηξίδην πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ 

επθαηξία λα δνθηκάζνπλ δηαθνξεηηθέο παξαδφζεηο θαη πξνζεγγίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή 

ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 
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Τν Σπκβνύιην ηεο Επξώπεο έρεη 47 θξάηε κέιε, πνπ θαιύπηνπλ ζρεδόλ νιόθιεξε ηελ ήπεηξν ηεο Επξώπεο. 

Επηδηώθεη λα αλαπηύμεη θνηλέο δεκνθξαηηθέο θαη λνκηθέο αξρέο κε βάζε ηελ Επξσπατθή Σύκβαζε γηα ηα Δηθαηώκαηα 

ηνπ Αλζξώπνπ θαη άιια θείκελα αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ. Από ηόηε πνπ 

ηδξύζεθε ην 1949, ζηνλ απόερν ηνπ Δεύηεξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ην Σπκβνύιην ηεο Επξώπεο ζπκβνιίδεη ηε 

ζπκθηιίσζε. 

 


