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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. 

 


