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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. 


