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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. 

 


