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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΣΙ Εϋ ΚΑΙ Σϋ ΣΑΞΕΙ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 
 

Aϋ Μζροσ 

Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Θ Κοινωνικι και Ρολιτικι Αγωγι ωσ γνωςτικό αντικείμενο που εντάςςεται ςτο 
Δθμοτικό Σχολείο ςυνειςφζρει ςτθν ανάπτυξθ γνϊςεων, ςτάςεων, αξιϊν και δεξιοτιτων 
ςτουσ μακθτζσ και ςτισ μακιτριεσ προκειμζνου να ενεργοφν ωσ υπεφκυνοι δθμοκρατικοί 
πολίτεσ που κα ςυμμετζχουν πλιρωσ ςτον δθμόςιο και τον ιδιωτικό βίο, κατανοϊντασ τισ 
κοινωνικζσ και πολιτικζσ ζννοιεσ και δομζσ, κακϊσ και τισ παγκόςμιεσ εξελίξεισ και τθ 
βιωςιμότθτα.  

Θ Κοινωνικι και Ρολιτικι Αγωγι αποτελεί μια βιωματικι διαδικαςία κατανόθςθσ του 
εαυτοφ ωσ μζλουσ διαφόρων κοινωνικϊν ομάδων και των ρόλων που απορρζουν από 
αυτζσ, με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ και τθν καλλιζργεια όλων εκείνων των δεξιοτιτων που 
χαρακτθρίηουν ζναν ενεργό δθμοκρατικό πολίτθ. Ωσ μορφωτικό αγακό αποςκοπεί ςτθν 
εμπλοκι των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςε διαδικαςίεσ μζςω των οποίων κα αποκτιςουν 
γνϊςθ των αρχϊν, των κανόνων και των κεςμϊν λειτουργίασ του δθμοκρατικοφ 
πολιτεφματοσ, κα καλλιεργιςουν ςτάςεισ και δεξιότθτεσ, ζτςι ϊςτε να γίνουν υπεφκυνοι, 
ενεργοί, δθμοκρατικοί πολίτεσ, άνκρωποι με κριτικι ικανότθτα και δθμιουργικι δράςθ. Το 
μάκθμα επιδιϊκει τθν ενεργι, ςυμμετοχικι ςυμπεριφορά με ατομικι ευκφνθ και κριτικό 
πνεφμα ςε κζματα κοινωνικισ ςυνοχισ, ειρθνικισ ςυνφπαρξθσ, ςυνεργαςίασ, αλλθλεγγφθσ, 
ελευκερίασ, ιςότθτασ, κοινωνικισ δικαιοςφνθσ, αποδοχισ τθσ ετερότθτασ και ςεβαςμοφ ςτο 
φυςικό και πολιτιςτικό περιβάλλον. 

 

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ 

Γενικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ είναι θ 
ανάπτυξθ αξιϊν, γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςτάςεων ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ, ζτςι ϊςτε 
να γίνουν ενεργοί δθμοκρατικοί πολίτεσ με κριτικι ικανότθτα και ςυμμετοχικι δράςθ. 
Ρολίτεσ που ςυμμετζχουν αποτελεςματικά ςε μια δθμοκρατικι κουλτοφρα εμπιςτοςφνθσ 
και ςυνεργαςίασ, δεςμεφονται ζναντι του κράτουσ δικαίου και των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων, επιλφουν ειρθνικά τισ ςυγκροφςεισ, αναγνωρίηουν και ςζβονται τθ 
διαφορετικότθτα, εκφράηουν ελεφκερα τισ απόψεισ τουσ και αποδζχονται τισ αποφάςεισ 
που λαμβάνονται από πλειοψθφίεσ, ςυμμετζχουν ςε δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ μζςα ςε 
πολιτιςμικά ποικιλόμορφεσ κοινωνίεσ. 

Βαςικό ςκοπό του μακιματοσ τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ του Δθμοτικοφ 
Σχολείου αποτελεί θ ενδυνάμωςθ τθσ δθμοκρατικισ ταυτότθτασ των μακθτϊν και των 
μακθτριϊν και θ ανάπτυξθ τθσ δθμοκρατικισ ςυνείδθςθσ και δράςθσ τουσ ςε μια 
μετανεωτερικι κοινωνία, που με δεξιότθτεσ ςχετικζσ με τθν κριτικι ςκζψθ, τθ δθμιουργικι 
φανταςία, τθ λογικι ανάλυςθ και τθ ςυναιςκθματικι επίγνωςθ, να ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατανοϊντασ και ερμθνεφοντασ τα γεγονότα τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ 
πραγματολογικά, επιςτθμονικά, αλλά και ιδεολογικά, να ςυμμετζχουν ωσ ενεργοί πολίτεσ 
ςτισ κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα με το μάκθμα τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ επιδιϊκεται οι 
μακθτζσ και οι μακιτριεσ να ςυνειδθτοποιιςουν ότι: 



Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΑνάπηςξηΑνθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 ΠΟΤΓΩΝ

5 |  Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού  

 

 

− όλοι μασ είμαςτε μζλθ διαφόρων ομάδων, ςτισ οποίεσ αναλαμβάνουμε ςυγκεκριμζνουσ 
και διακριτοφσ ρόλουσ, 

− ο άνκρωποσ είναι φφςει κοινωνικό ον, που ςυγκροτείται μζςα από τθ ςυμμετοχι του ςε 
διαφορετικισ «βαρφτθτασ» κοινωνικζσ ομάδεσ, 

− οι ομάδεσ νοθματοδοτοφν τθν ταυτότθτα και παρζχουν ςυλλογικοφσ πόρουσ ςτα μζλθ 
τουσ, 

− θ ςυμμετοχι ςε ομάδεσ ςυντελεί ςτθ διαμόρφωςθ προςωπικοφ «κεφαλαίου», το οποίο 
το άτομο χρθςιμοποιεί για να αποκτιςει μία κζςθ, ατομικά και ςυλλογικά, ςτισ 
κοινωνικζσ δομζσ, 

− οι ρόλοι που το άτομο επιτελεί εντόσ κάκε ομάδασ ςυχνά δεν εναρμονίηονται μεταξφ 
τουσ, αλλά δυνθτικά δθμιουργοφν εντάςεισ που το άτομο καλείται να διαπραγματευκεί, 

− οι αλλαγζσ ςτο φυςικό, τεχνολογικό και κοινωνικό ςυγκείμενο διαμορφϊνουν νζεσ 
δυναμικζσ αλλθλεπιδράςεισ, που το άτομο καλείται να αντιμετωπίςει αποτελεςματικά, 

− θ κοινωνικι και πολιτικι εμπλοκι και δζςμευςθ ςθμαίνει διαμόρφωςθ πολιτικϊν 
ςτάςεων και αξιϊν κακιςτϊντασ το άτομο ικανό και υπεφκυνο, ϊςτε να μπορεί να 
ςυμμετζχει ωσ ενιλικασ ςτθ λιψθ των αποφάςεων. 

 

Οι ειδικότεροι μακθςιακοί ςτόχοι του μακιματοσ τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ Εϋ 
Δθμοτικοφ είναι:  

− θ διαμόρφωςθ ενόσ μακθςιακοφ πλαιςίου που κα ευνοεί τθν ανάπτυξθ τθσ κριτικισ 
ςκζψθσ και των δεξιοτιτων τθσ διερευνθτικότθτασ, τθσ ςυνεργατικότθτασ και τθσ 
ςυμμετοχικότθτασ, 

− θ ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ταυτότθτασ και θ διερεφνθςθ κεμάτων που αφοροφν τουσ 
ρόλουσ, τισ ςχζςεισ και τισ δράςεισ των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςε διάφορα 
κοινωνικά πλαίςια, από το εγγφτερο ςε ζνα ευρφτερο ευρωπαϊκό και παγκόςμιο πλαίςιο, 

− θ αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ και θ ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, 

− θ ανάπτυξθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και ςτάςεων που κα ςυντελοφν ςτθν καλλιζργεια μιασ 
ςυμμετοχικισ κουλτοφρασ εμπιςτοςφνθσ, κακϊσ και ςτθν επίλυςθ των προβλθμάτων και 
ςτθ λιψθ αποφάςεων, 

− θ ανάπτυξθ τθσ ςυναιςκθματικισ επίγνωςθσ, τθσ επικοινωνιακισ προςζγγιςθσ και τθσ 
μεταςχθματιςτικισ λογικισ, 

− θ ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων που ςχετίηονται με τον αναςτοχαςμό των 
μακθςιακϊν και κοινωνικϊν διαδικαςιϊν. 

 

Οι ειδικότεροι μακθςιακοί ςτόχοι του μακιματοσ τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ ΣΤϋ 
Δθμοτικοφ είναι:  

− θ κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ του ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, των 
κεμελιωδϊν ελευκεριϊν και τθσ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ, 

− θ προάςπιςθ τθσ δθμοκρατίασ, θ καλλιζργεια τθσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και τθσ 
αποδοχισ ςτο πλαίςιο τθσ οικογζνειασ, του ςχολείου, τθσ τοπικισ αλλά και τθσ ευρφτερθσ 
κοινότθτασ, 

− θ αποδοχι και ο ςεβαςμόσ τθσ διαφορετικότθτασ και θ ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, 

− θ ςυμμετοχι και θ δθμιουργικι αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν και των μακθτριϊν ςε ζνα 
πλαίςιο που διευκολφνει τθν κατάκεςθ εμπειριϊν, γνϊςεων, προοπτικϊν και ερμθνειϊν 
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το οποίο μπορεί να ςυνυπάρξει, ςε μια ςχζςθ κετικισ-γόνιμθσ ζνταςθσ, με το 
διαφορετικό, 

− θ ανάπτυξθ ειρθνικϊν ςυμπεριφορϊν και διαχείριςθσ ςυγκροφςεων με ειρθνικό τρόπο, 

− θ κριτικι ανάλυςθ των βακφτερων αιτιϊν των ςυγκροφςεων και θ διαμόρφωςθ ειρθνικισ 
κουλτοφρασ, 

− θ ανάπτυξθ τθσ δεξιότθτασ τθσ διαλλακτικότθτασ, τθσ ενςυναίςκθςθσ και τθσ φροντίδασ, 

− θ ανάλυςθ των αξιϊν τθσ δθμοκρατίασ, του δικαίου και τθσ ιςότθτασ ωσ παραγόντων που 
κακορίηουν, ςε μεγάλο βακμό, τθ ςχζςθ του ατόμου με τον εαυτό του και με το φυςικό 
και ανκρωπογενζσ περιβάλλον, 

− θ κατανόθςθ των αρχϊν και των κεςμϊν του κράτουσ και θ ςυμμετοχι ςε αποφάςεισ που 
αφοροφν τθν τοπικι και τθν ευρφτερθ, εκνικι, κοινότθτα, 

− θ αίςκθςθ ότι ο κοινωνικόσ εαυτόσ ςυνδιαμορφϊνεται από θγεμονεφοντεσ λόγουσ περί 
κανονικότθτασ, 

− θ ςυνειδθτοποίθςθ του πολυδιάςτατου χαρακτιρα των ηθτθμάτων τθσ αειφόρου 
ανάπτυξθσ και τθσ ατομικισ και ςυλλογικισ ευκφνθσ για τθν επίτευξι τθσ, 

− θ ενεργθτικι και υπεφκυνθ ςυμμετοχι ςε ψθφιακζσ κοινότθτεσ τοπικζσ, εκνικζσ και 
παγκόςμιεσ. 

 

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Οι Θεματικζσ Ενότθτεσ του μακιματοσ Κοινωνικι και Ρολιτικι Αγωγι τθσ Εϋ και τθσ 
ΣΤϋ τάξθσ Δθμοτικοφ αναπτφςςονται γφρω από τρεισ άξονεσ/Θεματικά Ρεδία: α) Θ ηωι ςτο 
ςπίτι μου, β) Θ ηωι ςτο ςχολείο μου και γ) Θ ηωι ςτθν κοινότθτα και ςτον ευρφτερο κόςμο. 

 

Εϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Σϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Αϋ Θεματικό Πεδίο:  Η ΖΩΗ ΣΟ ΠΙΣΙ ΜΟΤ 

1. Οι ρόλοι των μελϊν τθσ οικογζνειασ και ο 
δικόσ μου ρόλοσ. 

 
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ είναι ςε κζςθ: 

 Να προςδιορίηουν τθ ςθμαντικότθτα 
τθσ οικογζνειασ και τον ρόλο τουσ μζςα 
ςε αυτιν.  

 Να ςυηθτοφν για τισ υποχρεϊςεισ και 
τα δικαιϊματα ςτθν οικογζνεια και 
ευρφτερα (π.χ. προςδιορίηουν τα 
βαςικά δικαιϊματά τουσ, 
ευαιςκθτοποιοφνται ςε κζματα 
παραβιάςεϊν τουσ και ςυηθτοφν 
δράςεισ υπεράςπιςισ τουσ).  

 Να διαχωρίηουν τα «κζλω» από τισ 
ανάγκεσ τουσ. 

 Να περιγράφουν τον τρόπο λιψθσ 
αποφάςεων ςτθν οικογζνεια. 

 Να αναπτφξουν τθν αίςκθςθ του 
ςεβαςμοφ προσ τον εαυτό τουσ και τα 
άλλα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ. 

 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ προςωπικισ 

1. Η ελλθνικι οικογζνεια. 
 
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ είναι ςε κζςθ: 

 Να προςδιορίηουν τθν ζννοια τθσ 
οικογζνειασ ωσ τθν πρωταρχικι 
κοινωνικι ομάδα ςυμμετοχισ του 
ατόμου. 

 Να περιγράψουν τα χαρακτθριςτικά και 
τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ τθσ 
ςφγχρονθσ οικογζνειασ (πυρθνικι, 
διευρυμζνθ, μονογονεϊκι, χωρίσ παιδιά 
κ.λπ.). 

 Να προςδιορίςουν και να 
καταγράψουν τισ αλλαγζσ που 
ςυντελζςτθκαν ςτθ δοµι, τθν 
οργάνωςθ και τθ λειτουργία τθσ 
οικογζνειασ και ςτουσ ρόλουσ των 
µελϊν τθσ με τθν πάροδο του χρόνου. 

 Να αναγνωρίςουν τισ κοινωνικζσ, 
οικονομικζσ και πολιτιςμικζσ διαφορζσ 
ανάμεςα ςε διάφορεσ οικογζνειεσ (ωσ 
προσ τθ ςφνκεςθ, τθ γλϊςςα, τθν 
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ευκφνθσ ςχετικά με τισ ενζργειζσ τουσ. 

 Να αιςκάνονται επαρκείσ για τον 
εαυτό τουσ (αυτοαντίλθψθ, 
αυτοεκτίμθςθ, ιδιωτικότθτα, 
ςυναίςκθμα αςφάλειασ, 
φροντίδασ). 

 Να αναγνωρίηουν τισ ποικίλεσ 
μορφζσ οικογενειακισ οργάνωςθσ 
και να ςτοχάηονται για αυτζσ. 
 

2.  Οικογενειακζσ ςχζςεισ. 
 

 Να αναγνωρίηουν και να ςυνκζτουν 
τρόπουσ ςυηιτθςθσ, διαπραγμάτευςθσ 
και επίλυςθσ ηθτθμάτων που αφοροφν 
τα μζλθ τθσ οικογζνειασ (π.χ. 
ςυγκροφςεων). 

 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ δθμιουργίασ 
ενόσ ςυνεργατικοφ και ςυμμετοχικοφ 
κλίματοσ. 

 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ενεργθτικισ 
ακρόαςθσ, ενςυναίςκθςθσ και 
αλλθλεγγφθσ. 

 Να επικοινωνοφν με τθν οικογζνειά 
τουσ για κζματα διαφορετικότθτασ. 
 

3. Οικογενειακζσ δράςεισ. 
 

 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ενεργισ 
ςυμμετοχισ ςτθν οικογενειακι ηωι. 

 Να περιγράφουν οικογενειακζσ 
αςχολίεσ. 

 Να προςδιορίηουν οικογενειακζσ 
δραςτθριότθτεσ εκτόσ ςπιτιοφ.  

 Να αναπτφςςουν δράςεισ κοινωνικισ 
ςυμμετοχισ ωσ μζλθ τθσ οικογζνειασ. 

 Να ςυηθτοφν ηθτιματα 
ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα 
περιβάλλοντοσ και διαφορετικότθτασ. 
 

4. Πϊσ οργανϊνω τθ ςχολικι μελζτθ ςτο ςπίτι. 
 

 Να περιγράφουν τρόπουσ επικοινωνίασ 
με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ. 

 Να αναφζρουν τρόπουσ βοικειασ από 
τουσ γονείσ. 

 Να αναπτφςςουν ςτρατθγικζσ 
οργάνωςθσ του χρόνου και τθσ 
μελζτθσ. 

 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ 
αυτοαποτελεςματικότθτασ και 
αυτοκατεφκυνςθσ ςτθ ςχολικι 
εργαςία. 
 

εκνότθτα, το εκπαιδευτικό υπόβακρο, 
τισ αξίεσ και τισ παραδόςεισ, τθν 
κοινωνικοοικονομικι κατάςταςθ, τισ 
πρακτικζσ ανατροφισ των παιδιϊν) και 
να ςζβονται αυτι τθν πολυμορφία ςτον 
βακμό που δεν βαςίηεται ςε αυταρχικά 
και καταπιεςτικά πρότυπα – ςε 
πρότυπα που δεν ςζβονται τα ατομικά 
δικαιϊματα.  

 Να διακρίνουν τουσ παράγοντεσ που 
επθρεάηουν τθ ηωι μιασ οικογζνειασ 
κατανοϊντασ τθ δυναμικι πορεία 
εξζλιξθσ και τισ ςυνεχείσ κετικζσ και 
αρνθτικζσ αλλαγζσ που τθ 
χαρακτθρίηουν.  
 

2. Οι οικογενειακζσ ςχζςεισ. 
 

 Να προςδιορίηουν τουσ διαφορετικοφσ 
ρόλουσ και ευκφνεσ των μελϊν τθσ 
οικογζνειά τουσ.  

 Να αναγνωρίςουν τθν «υπευκυνότθτα» 
ωσ αναγκαία για τθ ςυνοχι τθσ 
οικογζνειασ.  

 Να εξετάςουν τουσ μεταβαλλόμενουσ 
ρόλουσ και τισ ευκφνεσ ενόσ ατόμου 
κακϊσ μεγαλϊνει μζςα ςτθν 
οικογζνεια. 

 Να αντιλθφκοφν τθ διαμόρφωςθ τθσ 
προςωπικισ τουσ ταυτότθτασ ωσ 
αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςε 
διάφορεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και δίκτυα 
και τθσ εςωτερικοποίθςθσ κοινωνικϊν 
ρόλων. 

 Να αναγνωρίςουν παράγοντεσ που 
επθρεάηουν τθ διαμόρφωςθ του 
κοινωνικοφ φφλου. 

 Να εντοπίςουν τα ζμφυλα ςτερεότυπα 
ςτουσ οικογενειακοφσ ρόλουσ και ςτισ 
οικογενειακζσ ςυμπεριφορζσ. 
 

3. Ο ελεφκεροσ χρόνοσ μου. 
 

 Να αιτιολογοφν τον ελεφκερο χρόνο ωσ 
ηωτικό ςτοιχείο τθσ ιςόρροπθσ ηωισ και 
πεδίο κοινωνικοποίθςθσ, ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων, διαμόρφωςθσ ταυτότθτασ.  

 Να ερμθνεφουν τον ελεφκερο χρόνο ωσ 
ζνα δικαίωμα των παιδιϊν.  

 Να ςυνδζςουν τον ελεφκερο χρόνο με 
τθ ςωματικι, πνευματικι και ψυχικι 
υγεία. 
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Βϋ Θεματικό Πεδίο: Η ΖΩΗ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΟΤ 

1. Η δομι του ςχολείου. 
 
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ είναι ςε κζςθ: 

 Να περιγράφουν τθ δομι του ςχολείου, 
τισ κοινωνικζσ κζςεισ και τουσ ρόλουσ 
που απορρζουν από αυτζσ. 

 Να αναλφουν τισ υποχρεϊςεισ, τα 
κακικοντα και τα δικαιϊματα των 
μελϊν του ςχολείου τουσ. 
 

2. Οι ρόλοι των μελϊν τθσ τάξθσ και ο δικόσ 
μου ρόλοσ ςτο ςχολείο. 
 

 Να προςδιορίηουν τον δικό τουσ ρόλο 
ςτθν τάξθ και ςτο ςχολείο.  

 Να αιςκάνονται επαρκείσ για το 
ςχολείο.  

 Να ςυηθτοφν τουσ τρόπουσ λιψθσ 
αποφάςεων ςτθν τάξθ τουσ. 
 

3. χολικζσ ςχζςεισ. 
 

 Να αποκτιςουν επίγνωςθ τθσ 
δυναμικισ τθσ τάξθσ. 

 Να κινθτοποιοφνται για κζματα 
αρμονικισ ςυνφπαρξθσ ςτο πλαίςιο του 
ςχολείου. 

 Να αναπτφξουν επικοινωνιακζσ 
δεξιότθτεσ ςφμφωνεσ με τισ αρχζσ του 
διαλόγου. 

 Να ςυηθτοφν τρόπουσ 
ςυνεργατικότθτασ. 

 Να ςυηθτοφν και να ςτοχάηονται για τθ 
φιλία, είτε τθν κατάςταςθ τθσ 
«ευγενικισ απόςταςθσ» 
(«ςυμφωνοφμε να διαφωνοφμε»). 

 Να προςδιορίηουν τρόπουσ επίλυςθσ 
διαφορϊν και ανάπτυξθ εμπιςτοςφνθσ.  

 Να εντοπίηουν και να αναλφουν 
ηθτιματα βίασ, επικετικότθτασ, 
εκφοβιςμοφ. 
 

4. χολικζσ δραςτθριότθτεσ. 
 

 Να αναφζρουν παραδείγματα ςχετικά 
με τθ ςθμαςία τθσ ςυλλογικισ δράςθσ.  

 Να ςχεδιάηουν δραςτθριότθτεσ 
κοινωνικισ ευαιςκθτοποίθςθσ και 
επίλυςθσ κοινωνικϊν προβλθμάτων. 

 Να ςυμμετζχουν ενεργά και κριτικά ωσ 
υπεφκυνοι πολίτεσ ςτθν 
περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ και 
ςτθν επίλυςθ περιβαλλοντικϊν 
προβλθμάτων που αφοροφν τθν 
κακθμερινι τουσ ηωι. 

1. Σο δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ. 
 
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ είναι ςε κζςθ: 

 Να προςδιορίηουν τα ςτάδια εξζλιξθσ 
του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν 
Ελλάδα από τθ ςυγκρότθςθ του 
ελλθνικοφ κράτουσ ζωσ ςιμερα. 

 Να ςυγκρίνουν τθ λειτουργία του 
ελλθνικοφ ςχολείου με τθν αντίςτοιχθ 
λειτουργία των ςχολείων άλλων χωρϊν 
και να αναηθτιςουν ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ.  
 

2. Πολιτιςμικι ποικιλομορφία και οικοδόμθςθ 
ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ. 
 

 Να αντιλαμβάνονται τθ διαμόρφωςθ 
τθσ προςωπικισ τουσ ταυτότθτασ ωσ 
αποτζλεςμα τόςο τθσ ςυμμετοχισ τουσ 
ςε διάφορεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και 
δίκτυα, όςο και τθσ εςωτερικοποίθςθσ 
κοινωνικϊν ρόλων. 

 Να ςυμπεραίνουν ότι οι άνκρωποι 
είναι μζροσ διαφορετικϊν πολιτιςμικϊν 
ομάδων που αλλθλεπιδροφν μεταξφ 
τουσ και ότι οι πολιτιςμοί δεν είναι 
ςτατικοί, αλλά αλλάηουν. 

 Να υπεραςπίηονται τθν αξία ενόσ 
ςχολείου χωρίσ αποκλειςμοφσ ιδίωσ 
όςον αφορά τθν κάλυψθ των αναγκϊν 
μακθτϊν/-τριϊν με αναπθρίεσ και 
μακθτϊν/-τριϊν με μεταναςτατευτικι 
ι προςφυγικι εμπειρία. 
 

3. Επικοινωνία και ζκφραςθ. 
 

 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ 
αποτελεςματικισ επικοινωνίασ 
αποςαφθνίηοντασ τουσ όρουσ τθσ.  

 Να διερευνιςουν τθ ςχζςθ μεταξφ των 
ςυναιςκθμάτων και τθσ εκδθλοφμενθσ 
ςυμπεριφοράσ. Να εξθγιςουν πϊσ τα 
ςυναιςκιματα επθρεάηουν τθ 
ςυμπεριφορά μασ, και να αναλφςουν 
τουσ παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτον 
ζλεγχό τουσ. 

 Να ςυνεργάηονται αποτελεςματικά με 
άλλουσ μζςω ομαδικισ εργαςίασ. Να 
αναπτφςςουν και να διατθροφν κετικζσ 
ςχζςεισ με τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ. 
 

4. Ειρθνικι επίλυςθ ςυγκροφςεων και 
ανκεκτικότθτα. 
 

 Να εντοπίηουν προβλιματα και 
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ςυγκροφςεισ που αντιμετωπίηουν 
ςυχνά ςυνομιλικοί τουσ ςτο ςχολικό 
και ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

 Να αναγνωρίηουν και να διαχειρίηονται 
καταςτάςεισ ςφγκρουςθσ ι εντάςεισ 
μεταξφ αξιϊν (π.χ. ιςότθτα ζναντι 
ελευκερίασ, ρουτίνα ζναντι 
δθμιουργικότθτασ, αυτονομία ζναντι 
κανόνων). 

 Να εφαρμόηουν ςτρατθγικζσ επίλυςθσ 
ςυγκροφςεων. 

 Να επιλζγουν ςυμπεριφορζσ ελζγχου 
τθσ επικετικότθτασ προκειμζνου να 
αντιμετωπίηουν ςυγκροφςεισ μεταξφ 
των μελϊν μιασ ομάδασ. 

 Να περιγράφουν τι ςθμαίνει 
ανκεκτικότθτα, να προςδιορίηουν τα 
χαρακτθριςτικά τθσ (αντοχι, επιμονι, 
αντιμετϊπιςθ ςτρεςογόνων 
καταςτάςεων), να αντιλαμβάνονται 
τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ςυγκαταλζγεται ςτισ «δεξιότθτεσ ηωισ» 
και να τθν αναγνωρίηουν ςε κοινωνικζσ 
καταςτάςεισ και ανκρϊπινεσ 
ςυμπεριφορζσ. 
 

5. Λιψθ αποφάςεων και ανάλθψθ 
ςυνεργατικισ δράςθσ. 
 

 Να προςδιορίηουν τον τρόπο με τον 
οποίο λαμβάνουμε αποφάςεισ.  

 Να εφαρμόηουν τεχνικζσ λιψθσ 
αποφάςεων ςε διαφορετικζσ 
περιπτϊςεισ τθσ ςχολικισ και 
ευρφτερθσ κακθμερινότθτασ.  

 Να αιτιολογοφν τουσ λόγουσ που τουσ 
οδιγθςαν ςτθ λιψθ μίασ απόφαςθσ. 

 Να διερευνοφν τισ αξίεσ τουσ και να 
μελετοφν τον τρόπο που αυτζσ 
επθρεάηουν τισ αποφάςεισ τουσ. 

 Να ςυμμετζχουν ςτθ διεξαγωγι 
ςυνελεφςεων ςτο ςχολείο τουσ με 
ςτόχο τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ 
και τθν ελεφκερθ ζκφραςθ των 
απόψεϊν τουσ μζςα ςε μια κουλτοφρα 
δθμοκρατίασ. 
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Γϋ Θεματικό Πεδίο: Η ΖΩΗ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΤΡΤΣΕΡΟ ΚΟΜΟ 

1. Εγϊ και θ γειτονιά μου. 
1.1. Οι ρόλοι των μελϊν τθσ γειτονιάσ μου 

και ο δικόσ μου ρόλοσ. 
 

Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ είναι ςε κζςθ: 

 Να αναφζρουν ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ του εαυτοφ τουσ με τουσ 
άλλουσ ςτθ γειτονιά τουσ (ςυνικειεσ, 
δεξιότθτεσ ικανότθτεσ, διαφυλικζσ, 
ζμφυλεσ, οικογενειακζσ, κρθςκευτικζσ, 
πολιτιςμικζσ, εκνοτικζσ, οικονομικζσ, 
τοπικιςτικζσ κ.λπ.). 

 Να αναπτφξουν τθν αίςκθςθ του 
ςεβαςμοφ προσ τον εαυτό τουσ και 
τουσ άλλουσ τθσ γειτονιάσ τουσ. 

 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ προςωπικισ 
ευκφνθσ ςχετικά με τισ ενζργειζσ τουσ. 

 Να ςυηθτοφν για ηθτιματα που 
υπάρχουν ςτθ γειτονιά τουσ. 

 Να ςυηθτοφν τθ ςυμπεριφορά τουσ ςτθ 
γειτονιά τουσ. 
 

1.2. χζςεισ ςτθ γειτονιά μου. 
 

 Να αναςτοχάηονται για τρόπουσ 
διαπραγμάτευςθσ/επίλυςθσ των 
διαφορετικϊν προτιμιςεϊν τουσ. 

 Να καταγράφουν και να αναλφουν τισ 
κυρίαρχεσ ςυμπεριφορζσ ςτθ γειτονιά 
τουσ.  

 Να ςυηθτοφν ηθτιματα του ςυνανικειν 
ςτθ γειτονιά τουσ (επάρκεια για τθν 
κοινότθτα και επίπεδο αςφάλειασ). 

 Να αναλφουν τον κοινωνικό 
αποκλειςμό των ευάλωτων ομάδων τθσ 
γειτονιάσ τουσ. 
 

1.3. Δράςεισ ςτθ γειτονιά μου. 
 

 Να εκφζρουν αξιολογικι άποψθ για τα  
προβλιματα των κατοίκων τθσ 
γειτονιάσ τουσ (κακαριότθτα, 
υποδομζσ, χϊροι λατρείασ κ.ά.).  

 Να αναςτοχάηονται ςε κζματα 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και 
κυκλοφοριακισ αγωγισ. 

 Να ςχεδιάηουν δράςεισ ενδυνάμωςθσ 
τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, τθσ 
αλλθλεγγφθσ και του αλλθλοςεβαςμοφ. 
 

2. Εγϊ και θ πόλθ/το χωριό μου. 
2.1. Οι πολιτικζσ δομζσ του διμου, που 

ανικει θ πόλθ/το χωριό μου. 
 

 Να περιγράφουν τισ λειτουργίεσ του 

1. Κράτοσ και δθμοκρατία. 
 
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ είναι ςε κζςθ: 

 Να αποςαφθνίςουν τθν ζννοια του 
κράτουσ και τα ςτοιχεία που το 
προςδιορίηουν. 

 Να αποςαφθνίςουν τθν ζννοια του 
πολιτεφματοσ και να το ςυνδζςουν με 
τον τρόπο διακυβζρνθςθσ των κρατϊν.  

 Να περιγράφουν τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά τθσ δθμοκρατίασ και να 
προςδιορίηουν τισ βαςικζσ 
δθμοκρατικζσ αξίεσ. 

 Να περιγράφουν τισ τρεισ λειτουργίεσ 
τθσ κρατικισ εξουςίασ: νομοκετικι, 
εκτελεςτικι και δικαςτικι. 

 Να περιγράφουν τουσ ρόλουσ και τισ 
ευκφνεσ των τριϊν επιπζδων 
διακυβζρνθςθσ: διμοσ, περιφζρεια, 
κεντρικό κράτοσ. 

 Να αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία τθσ 
αποκζντρωςθσ και τθσ διαβάκμιςθσ τθσ 
αυτοδιοίκθςθσ. 

 Να διερευνοφν τισ υπθρεςίεσ που 
παρζχει το κεντρικό κράτοσ ςτουσ 
πολίτεσ του και να δίνουν 
παραδείγματα για τον τρόπο που οι 
υπθρεςίεσ αυτζσ επθρεάηουν τθ ηωι 
των μακθτϊν. 

 Να αποκτιςουν γνϊςεισ τθσ 
διαδικαςίασ για τθν εκλογι του 
κοινοβουλίου και τθσ κυβζρνθςθσ ςτο 
πολίτευμά μασ. 

 
2. Νόμοι και πολίτεσ. 
 

 Να εξθγοφν πϊσ και γιατί οι άνκρωποι 
δθμιουργοφν κανόνεσ. 

 Να επιςθμαίνουν τθ διαφορά ανάμεςα 
ςτουσ κανόνεσ και τουσ νόμουσ.  

 Να αιτιολογοφν γιατί οι κανόνεσ και οι 
νόμοι είναι ςθμαντικοί για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ κανονικότθτασ. 

 Να ςυνεργάηονται ςτθ διαμόρφωςθ 
κανονιςμϊν ςτθ δικι τουσ κοινότθτα 
και να επιχειρθματολογοφν για τθν 
αναγκαιότθτά τουσ.  

 Να περιγράφουν τθν ζννοια του 
Συντάγματοσ και να το ςυνδζουν με τα 
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του 
πολίτθ. 

 Να αναλφουν τισ βαςικζσ πτυχζσ του 
Συντάγματοσ και τον τρόπο που 
επθρεάηουν τουσ πολίτεσ. 
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διμου και των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν 
του.  

 Να αναφζρουν τρόπουσ πρόςβαςθσ 
ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και ςτον 
διμο. 

 Να αναγνωρίηουν τισ διαδικαςίεσ με τισ 
οποίεσ λαμβάνονται οι αποφάςεισ για 
τθν πόλθ/το χωριό τουσ ςτον διμο 
τουσ. 

 Να ςυηθτοφν για τα δικαιϊματα και τισ 
υποχρεϊςεισ κάκε δθμότθ τθσ 
πόλθσ/του χωριοφ τουσ. 
 

2.2. χζςεισ ςτθν πόλθ/ςτο χωριό μου. 
 

 

 Να περιγράφουν δραςτθριότθτεσ και 
αςχολίεσ των ατόμων του χωριοφ ι τθσ 
πόλθσ τουσ. 

 Να αναγνωρίηουν τισ διαφορετικζσ 
κοινωνικζσ ομάδεσ που ηουν ςτθν 
πόλθ/ςτο χωριό τουσ και να 
προςδιορίηουν τισ ςχζςεισ μεταξφ τουσ. 

 Να εντοπίηουν περιπτϊςεισ και να 
αναςτοχάηονται για ηθτιματα ζντονθσ 
κοινωνικισ ανιςότθτασ που αποκλείουν 
άτομα και κοινότθτεσ από τισ 
ευρφτερεσ κοινωνικζσ διεργαςίεσ 
ςυμμετοχισ ςτθ δθμιουργία και χριςθ 
ςυλλογικϊν πόρων. 

 Να αναπτφξουν πολιτειακι ςυνείδθςθ 
(π.χ. το αίςκθμα του «ανικειν», 
αλλθλεγγφθ, ενεργό ςυμμετοχι ςτα 
κοινά, λογοδοςία κ.λπ.). 

 Να εκφζρουν αξιολογικι άποψθ για  
ηθτιματα περιβάλλοντοσ ςτθν 
πόλθ/ςτο χωριό τουσ. 

 Να αναλφουν τα αποτελζςματα τθσ 
ψθφιακισ επικοινωνίασ ςτθν κοινωνικι 
και πολιτικι ηωι ςτθν πόλθ/ ςτο χωριό 
τουσ. 
 

2.3. Δράςεισ ςτθν πόλθ/ςτο χωριό μου. 
 

 Να επεξεργάηονται τρόπουσ 
διαπραγμάτευςθσ και δράςεισ για τθν 
επίλυςθ των κεμάτων τθσ πόλθσ/του 
χωριοφ τουσ. 

3. Ικαγζνεια και εκνικι ταυτότθτα. 
 

 Να προςδιορίηουν τθν ζννοια τθσ 
ικαγζνειασ, τθσ υπθκοότθτασ και τισ 
διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ αποκτϊνται. 

 Να εξθγοφν τι ςθμαίνει να είναι 
κάποιοσ Ζλλθνασ πολίτθσ και να 
περιγράφουν τα δικαιϊματα και τισ 
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν 
ελλθνικι ικαγζνεια. 

 Να αναγνωρίηουν τθν ιδιότθτα του 
ενεργοφ πολίτθ. Να εντοπίηουν τουσ 
τρόπουσ με τουσ οποίουσ οι Ζλλθνεσ 
πολίτεσ μποροφν να ςυμμετζχουν ςτα 
κοινά. Να εξθγοφν τον ρόλο που ζχουν 
οι ίδιοι ωσ Ζλλθνεσ πολίτεσ ςτο ςχολείο 
και τθν ευρφτερθ κοινότθτα. 

 Να αντιλαμβάνονται τθν ζννοια και τθν 
αξία του εκελοντιςμοφ. 
 

4. Η Ελλάδα και θ Ευρϊπθ. 
 

 Να αναλφουν τουσ λόγουσ δθμιουργίασ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

 Να περιγράφουν τθ δομι, τα όργανα 
και τισ λειτουργίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. 

 Να διαπιςτϊςουν τισ αμοιβαίεσ 
επιδράςεισ μεταξφ Ελλάδασ και 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 Να προςεγγίςουν τθν ιδιότθτα του 
Ευρωπαίου πολίτθ ωσ μζροσ τθσ δικισ 
τουσ ταυτότθτασ. 

 Να αναγνωρίηουν τθν πολιτιςμικι 
κλθρονομιά των διαφόρων χωρϊν τθσ 
Ευρϊπθσ ωσ ςυμβολι ςτθν κοινι 
πολιτιςμικι κλθρονομιά. 

 
5. Ανκρϊπινα δικαιϊματα και βιϊςιμθ 
ανάπτυξθ. 
 

 Να εκφράηουν τισ αξίεσ των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτισ ςτάςεισ 
και τισ ςυμπεριφορζσ τουσ.  

 Να αναγνωρίηουν  τισ παραβιάςεισ των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων και μζςω 
αυτοφ να υπεραςπίηονται και να 
ςζβονται τισ αρχζσ των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων.  

 Να αναλαμβάνουν δράςθ για τθν 
υπεράςπιςθ των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων ςτθν τοπικι και ευρφτερθ 
κοινότθτα. 

 Να προςδιορίςουν τθν ζννοια τθσ 
παγκόςμιασ ικαγζνειασ και τα 
χαρακτθριςτικά του παγκόςμιου 
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πολίτθ.  

 Να εμβακφνουν ςτθν κατανόθςθ των 
ςτόχων παγκόςμιασ ςθμαςίασ 
ςυνδζοντασ τισ αρχζσ των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων με τουσ 17 ςτόχουσ 
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ.  
 

6. Πλθροφορία και μζςα ενθμζρωςθσ. 
 

 Να κακορίηουν τθ ςθμαςία των μζςων 
μαηικισ ενθμζρωςθσ ςτθν καλλιζργεια 
των επιςτθμονικϊν γνϊςεων, ςτθν 
ευαιςκθτοποίθςθ ςε κοινωνικά κζματα 
και ςτθ μετάδοςθ των πλθροφοριϊν. 

 Να ςυμπεραίνουν τθν επιρροι που 
αςκοφν τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ 
ςτισ απόψεισ, τισ ςτάςεισ και τθ 
ςυμπεριφορά μασ μζςα από τθ 
δθμιουργία προτφπων. 

 Να προςεγγίςουν κριτικά τον τρόπο 
μετάδοςθσ τθσ πλθροφορίασ από τα 
μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ 
διακρίνοντασ τισ τεχνικζσ πεικοφσ που 
χρθςιμοποιοφνται. 

 Να επιλζγουν τθν πολλαπλι 
ενθμζρωςθ και τθ διαςταφρωςθ των 
πλθροφοριϊν. 
 

7. Ψθφιακόσ πολίτθσ και ψθφιακι ικαγζνεια. 
 

 Να αποςαφθνίςουν τθν ζννοια του 
ψθφιακοφ πολίτθ και τθσ ψθφιακισ 
ικαγζνειασ και να τισ ςυςχετίηουν με τισ 
ψθφιακζσ ανιςότθτεσ. 

 Να αναγνωρίηουν και να ςυμμετζχουν 
ςε ψθφιακά περιβάλλοντα ανοιχτά ςτθ 
διαφορετικότθτα και ςτθν 
ποικιλομορφία των απόψεων. 

 Να εφαρμόηουν αςφαλείσ τεχνικζσ 
αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςτο 
διαδίκτυο. Να αξιολογοφν κριτικά τισ 
πλθροφορίεσ που βρίςκουν ςτο 
διαδίκτυο και να προςδιορίηουν τθν 
αξιοπιςτία τουσ. Να υπεραςπίηονται 
κζματα προςταςίασ των πνευματικϊν 
δικαιωμάτων.  

 Να κατονομάηουν τα δικαιϊματα και 
τισ ευκφνεσ ενόσ ψθφιακοφ πολίτθ. Να 
ςυμμετζχουν με ςεβαςμό και 
υπευκυνότθτα ςε μια διαδικτυακι 
κοινότθτα. 

 Να αναγνωρίηουν τον διαδικτυακό 
εκφοβιςμό και να τον αντιμετωπίηουν. 
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Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ 

Το περιεχόμενο του μακιματοσ τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ Αγωγισ Δθμοτικοφ 
διαμορφϊνει μακθςιακζσ και διδακτικζσ ςυνκικεσ για διερευνθτικι, βιωματικι μάκθςθ, 
κριτικι ςκζψθ και αναςτοχαςμό.  

Ο ρόλοσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ είναι υποςτθρικτικόσ και διευκολυντικόσ ςτισ 
διαφοροποιθμζνεσ μακθςιακζσ ανάγκεσ των μακθτϊν/μακθτριϊν και ςτθ λειτουργία τθσ 
ομάδασ/τάξθσ. Ενκαρρφνει μακθςιακζσ ςυνκικεσ ζρευνασ, επεξεργαςίασ δεδομζνων, 
λιψθσ απόφαςθσ και τθν ζνταξθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ ςτο κοινωνικό ςυγκείμενο.  

Οι διδακτικζσ προςεγγίςεισ εδράηονται ςε ςυνεργατικζσ, ςυμμετοχικζσ και 
βιωματικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ηωισ, 
ιπιων δεξιοτιτων και ψθφιακϊν δεξιοτιτων, υποςτθρίηοντασ με τον αποτελεςματικότερο 
τρόπο ικανότθτεσ, δεξιότθτεσ και ςτάςεισ ενόσ ενεργοφ και δθμοκρατικοφ ατόμου. 

Ειδικότερα, θ διδαςκαλία του μακιματοσ Κοινωνικι και Ρολιτικι Αγωγι αποςκοπεί 
ςτθν καλλιζργεια τθσ δθμοκρατικισ κουλτοφρασ, των δεξιοτιτων πολιτιςμικισ επικοινωνίασ 
και ςυναπόφαςθσ μζςω τθσ κινθτοποίθςθσ και ανάπτυξθσ ςχετικϊν: α) αξιϊν προκειμζνου 
να λειτουργιςουν ωσ κατευκυντιριεσ αρχζσ για τθ λιψθ ςυμπεριλθπτικϊν αποφάςεων, β) 
ςτάςεων που εκφράηουν τθ διαλλακτικι και ανεκτικι κουλτοφρα του κριτικά ςκεπτόμενου 
και υπεφκυνα ενεργοφ μζλουσ τθσ κοινωνίασ και τθσ πολιτείασ, γ) γνϊςεων ςχετικά με 
κοινωνικοφσ και πολιτικοφσ κεςμοφσ, φαινόμενα, λειτουργίεσ και διαδικαςίεσ, δ) 
ικανοτιτων που κακιςτοφν τον πολίτθ αποτελεςματικό ωσ προσ τισ παρεμβάςεισ, τισ 
πρωτοβουλίεσ και τθ δράςθ του ςε ςχζςθ με το πεδίο του κοινωνικοφ και πολιτικοφ 
γίγνεςκαι. 

Για τθν επίτευξθ των παραπάνω αξιοποιοφνται διδακτικζσ μζκοδοι και εργαλεία όπωσ: 

− Ερευνθτικά ζργα 

− Αφιγθςθ και μελζτεσ περίπτωςθσ 

− ουτίνεσ ςτοχαςτικισ παρατιρθςθσ 

− Επίλυςθ προβλιματοσ 

− Συηιτθςθ 

− Μελζτθ ςτο πεδίο 

− Χαρτογράφθςθ εννοιϊν 

− Καταιγιςμόσ ιδεϊν 

− Ραιχνίδια ρόλων 

− Διαλογικι αντιπαράκεςθ 

 

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Θ αξιολόγθςθ του/τθσ μακθτι/μακιτριασ ωσ μια ανατροφοδοτικι διαδικαςία τθσ 
διδακτικισ πράξθσ υλοποιείται μζςω του ελζγχου τθσ επίτευξθσ των ςτόχων του ΡΣ. Θ 
αξιολόγθςθ δεν μπορεί να είναι μια αποπλαιςιωμζνθ δραςτθριότθτα, που λειτουργεί 
ανεξάρτθτα από τθ μακθςιακι διαδικαςία. Στο μάκθμα τθσ Κοινωνικισ και Ρολιτικισ 
Αγωγισ του Δθμοτικοφ, όπωσ προβλζπεται για τα νζα ΡΣ, πζρα από τθν αρχικι και τθν 
τελικι αξιολόγθςθ δίνεται ζμφαςθ ςτθν αξιοποίθςθ τθσ διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ, ωσ 
μιασ παιδαγωγικισ λειτουργίασ ενςωματωμζνθσ δυναμικά ςτθ διδακτικι πράξθ, που 
αποβλζπει ςτον ςυνεχι ζλεγχο τθσ επίτευξθσ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν 
αποτελεςμάτων. Χριςιμεσ τεχνικζσ αξιολόγθςθσ είναι οι δοκιμαςίεσ επίδοςθσ, τα ςχζδια 
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εργαςίασ, θ παρατιρθςθ, το παιχνίδι ρόλων, οι ρουμπρίκεσ αυτοαξιολόγθςθσ και 
ετεροαξιολόγθςθσ (ατομικά και ςυλλογικά) και o φάκελοσ εργαςιϊν. 
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Βϋ Μζροσ 

Β1. υγκεντρωτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν 

Εϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Επιμζρουσ Θεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Γενικοί τόχοι 

Α. Η ηωι ςτο ςπίτι 
μου 

Α.1. Οι ρόλοι των μελϊν 
τθσ οικογζνειασ και ο 
δικόσ μου ρόλοσ 

Θ ανάλυςθ των ρόλων των μελϊν τθσ οικογζνειασ, 
τα χαρακτθριςτικά τουσ και θ λειτουργία τουσ 

Α.2. Οικογενειακζσ 
ςχζςεισ 

Θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςχετικά με τθ 
διαπραγμάτευςθ και τθ ςυνεργαςία μζςα ςτθν 
οικογζνεια 

Α.3. Οικογενειακζσ 
δράςεισ 

Θ ανάπτυξθ τθσ ςυμμετοχικότθτασ ςτισ 
δραςτθριότθτεσ τθσ οικογζνειασ 

Α.4. Πϊσ οργανϊνω τθ 
ςχολικι μελζτθ ςτο 
ςπίτι 

Θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων οργάνωςθσ τθσ ςχολικισ 
μελζτθσ και αυτορρφκμιςθσ του εαυτοφ 

Β. Η ηωι ςτο 
ςχολείο μου 

Β.1. Η δομι του 
ςχολείου 

Θ περιγραφι τθσ δομισ του ςχολείου, κακϊσ και 
των υποχρεϊςεων , των κακθκόντων και των 
δικαιωμάτων των μελϊν του 

Β.2. Οι ρόλοι των μελϊν 
τθσ τάξθσ και ο δικόσ 
μου ρόλοσ ςτο ςχολείο 

Ο προςδιοριςμόσ του ρόλου των μακθτϊν ςτθν 
τάξθ και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων επάρκειασ. 

Β.3. χολικζσ ςχζςεισ Θ διαχείριςθ των ςχζςεων με τον εαυτό και τουσ 
άλλουσ ςτο ςχολείο 

Β.4. χολικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

Θ ςυμμετοχικότθτα ςτισ δράςεισ του ςχολείου, 
κακϊσ και ςε κζματα κοινωνικισ 
ευαιςκθτοποίθςθσ 

Γ. Η ηωι ςτθν 
κοινότθτα και 
ςτον ευρφτερο 
κόςμο 

Γ.1. Εγϊ και θ γειτονιά 
μου 
Γ.1.1. Οι ρόλοι των 
μελϊν τθσ γειτονιάσ 
μου και ο δικόσ μου 
ρόλοσ 

  
  
  
Θ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ζνταξθσ τουσ ςτον 
κοινωνικό χϊρο τθσ γειτονιάσ 

Γ.1.2. χζςεισ ςτθ 
γειτονιά μου 

Θ ανάλυςθ και διαπραγμάτευςθ ςυμπεριφορϊν 
και ηθτθμάτων που τίκενται ςτθ γειτονιά 

Γ.1.3. Δράςεισ ςτθ 
γειτονιά μου 

Θ ευαιςκθτοποίθςθ, ο αναςτοχαςμόσ και θ δράςθ 
των μακθτϊν ςε κζματα που ςχετίηονται με τθ 
γειτονιά τουσ 

Γ.2. Εγϊ και θ πόλθ/το 
χωριό μου 
Γ.2.1.  Οι πολιτικζσ 
δομζσ του διμου, που 
ανικει θ πόλθ/το χωριό 
μου 

  
  
  
Θ ανάλυςθ των δομϊν και λειτουργιϊν του διμου 
και των μελϊν του.  

Γ.2.2.  χζςεισ ςτθν 
πόλθ/ςτο χωριό μου 

Θ ανάλυςθ των ςχζςεων μεταξφ ατόμων και 
ομάδων ςτθν πόλθ/ςτο χωριό και θ ανάπτυξθ 
πολιτειακισ ςυνείδθςθσ. 

Γ.2.3. Δράςεισ ςτθν 
πόλθ/ςτο χωριό μου 

Θ επεξεργαςία τρόπων διαπραγμάτευςθσ και 
δράςθσ ςχετικά με ηθτιματα ςτθν πόλθ/ςτο χωριό 
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Σϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Επιμζρουσ Θεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Γενικοί τόχοι 

Α. Η ηωι ςτο ςπίτι 
μου 

Α.1. Η ελλθνικι 
οικογζνεια 

Οι ςφγχρονεσ μορφζσ τθσ οικογζνειασ, θ 
πολυμορφία τθσ και οι παράγοντεσ που τθν 
επθρεάηουν. 

Α.2. Οι οικογενειακζσ 
ςχζςεισ 

όλοι των μελϊν τθσ οικογζνειασ και ςτερεότυπα. 

Α.3. Ο ελεφκεροσ 
χρόνοσ μου 

Ο ελεφκεροσ χρόνοσ ωσ ηωτικό ςτοιχείο τθσ 
ιςόρροπθσ ηωισ. 

Β. Η ηωι ςτο 
ςχολείο μου 

Β.1. Σο δικαίωμα ςτθν 
εκπαίδευςθ 

Θ εξζλιξθ του ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ. 

Β.2. Πολιτιςμικι 
ποικιλομορφία και 
οικοδόμθςθ ςχζςεων 
εμπιςτοςφνθσ 

Συμμετοχι ςε κοινωνικά δίκτυα και ομάδεσ ςε ζνα 
ςχολείο χωρίσ αποκλειςμοφσ. 

Β.3. Επικοινωνία και 
ζκφραςθ 

Προι αποτελεςματικισ επικοινωνίασ και 
παράγοντεσ που τθν επθρεάηουν. 

Β.4. Ειρθνικι επίλυςθ 
ςυγκροφςεων και 
ανκεκτικότθτα 

Βαςικζσ ςτρατθγικζσ επίλυςθσ ςυγκροφςεων και 
μθχανιςμοί ενδυνάμωςθσ τθσ ανκεκτικότθτασ. 

Β.5. Λιψθ αποφάςεων 
και ανάλθψθ 
ςυνεργατικισ δράςθσ 

Ραράγοντεσ που κακορίηουν τθν λιψθ 
αποφάςεων και ελεφκερθ ζκφραςθ απόψεων και 
ιδεϊν.  

Γ. Η ηωι ςτθν 
κοινότθτα και 
ςτον ευρφτερο 
κόςμο 

Γ.1. Κράτοσ και 
δθμοκρατία 

Οι ζννοιεσ κράτοσ και δθμοκρατία, τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά τουσ και οι λειτουργίεσ τθσ 
κρατικισ εξουςίασ. 

Γ.2. Νόμοι και πολίτεσ Θ αξία των νόμων και των κανόνων ςτθ ηωι των 
πολιτϊν και το Σφνταγμα ωσ ο κεμελιϊδθσ νόμοσ 
του κράτουσ.  

Γ.3. Ικαγζνεια και 
εκνικι ταυτότθτα 

Θ κατανόθςθ τθσ ικαγζνειασ και θ ιδιότθτα του 
ενεργοφ πολίτθ.  

Γ.4. Η Ελλάδα και θ 
Ευρϊπθ 

Κατανόθςθ του ςκοποφ και τθσ λειτουργίασ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και θ ζννοια του Ευρωπαίου 
πολίτθ. 

Γ.5. Ανκρϊπινα 
δικαιϊματα και 
βιϊςιμθ ανάπτυξθ 

Αναγνϊριςθ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων του 
ανκρϊπου και θ ςφνδεςι τουσ με τουσ 17 ςτόχουσ 
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 

Γ.6. Πλθροφορία και 
μζςα ενθμζρωςθσ 

Θ επιρροι των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ ςτισ 
απόψεισ, τισ ςτάςεισ και τθ ςυμπεριφορά μασ 
μζςα από τθ δθμιουργία προτφπων. 

Γ.7. Ψθφιακόσ πολίτθσ 
και ψθφιακι ικαγζνεια 

Θ ζννοια του ψθφιακοφ πολίτθ και θ ςυμμετοχι 
ςε ανοιχτά και αςφαλι ψθφιακά περιβάλλοντα. 
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Β2. Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδϊν 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – Εϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Προςδοκϊμενα 
Μακθςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτθριότθτεσ 

  Οι μακθτζσ/-τριεσ να 
είναι ςε κζςθ: 

 

Α. Η ηωι ςτο 
ςπίτι μου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Οι ρόλοι των μελϊν 
τθσ οικογζνειασ και ο 
δικόσ μου ρόλοσ 

 

 Να προςδιορίηουν 
τθ ςθμαντικότθτα τθσ 
οικογζνειασ και τον 
ρόλο τουσ μζςα ςε 
αυτιν.  

 Να ςυηθτοφν για τισ 
υποχρεϊςεισ και τα 
δικαιϊματα ςτθν 
οικογζνεια και 
ευρφτερα (π.χ. 
προςδιορίηουν τα 
βαςικά δικαιϊματά 
τουσ, 
ευαιςκθτοποιοφνται 
ςε κζματα 
παραβιάςεϊν τουσ 
και ςυηθτοφν δράςεισ 
υπεράςπιςισ τουσ). 

 Να διαχωρίηουν τα 
«κζλω» από τισ 
ανάγκεσ τουσ. 

 Να περιγράφουν 
τον τρόπο λιψθσ 
αποφάςεων ςτθν 
οικογζνεια. 

 Να αναπτφξουν το 
αίςκθμα του 
ςεβαςμοφ προσ τον 
εαυτό τουσ και τα 
άλλα μζλθ τθσ 
οικογζνειάσ τουσ. 

 Να αναπτφξουν 
δεξιότθτεσ 
προςωπικισ ευκφνθσ 
ςχετικά με τισ 
ενζργειζσ τουσ. 

 Να αιςκάνονται 
επαρκείσ για τον 
εαυτό τουσ 
(αυτοαντίλθψθ, 
αυτοεκτίμθςθ, 
ιδιωτικότθτα, 
ςυναίςκθμα 
αςφάλειασ, 
φροντίδασ). 

 Να αναγνωρίηουν 
τισ ποικίλεσ μορφζσ 

 «Μικροί ερευνθτζσ». Οι 
μακθτζσ/-τριεσ με τθ χριςθ 
τθσ παρατιρθςθσ και τθσ 
ςυνζντευξθσ καταγράφουν 
ςτιγμζσ τθσ οικογενειακισ 
ηωισ και αναςτοχάηονται ςε 
κζματα που ςχετίηονται με 
τουσ ρόλουσ κάκε μζλουσ τθσ 
οικογζνειάσ τουσ. 

 «Οικογενειακά προφίλ». Οι 
μακθτζσ/-τριεσ καταγράφουν 
ςε τι μοιάηουν ι διαφζρουν 
με τα άλλα μζλθ άλλων 
οικογενειϊν.  

 «Δθμιουργία αφίςασ με τα 
Δικαιϊματα του Ραιδιοφ». Οι 
μακθτζσ/-τριεσ 
πραγματοποιοφν ζρευνα 
ςχετικά με το κζμα και 
φτιάχνουν αφίςεσ που 
καταγράφουν τα δικαιϊματα 
του παιδιοφ. Κάκε αφίςα 
περιλαμβάνει τον τίτλο του 
δικαιϊματοσ, ζνα μικρό 
κείμενο ανάλυςθσ του 
δικαιϊματοσ, μία εικόνα που 
ςυμβολίηει το δικαίωμα και 
περιπτϊςεισ παραβίαςθσ ι 
υπεράςπιςθσ του 
δικαιϊματοσ αυτοφ. 
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Α. Η ηωι ςτο 
ςπίτι μου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

οικογενειακισ 
οργάνωςθσ και να 
ςτοχάηονται για 
αυτζσ. 

2. Οικογενειακζσ 
ςχζςεισ 

 

 Να αναγνωρίηουν 
και να ςυνκζτουν 
τρόπουσ ςυηιτθςθσ, 
διαπραγμάτευςθσ και 
επίλυςθσ ηθτθμάτων 
που αφοροφν τα μζλθ 
τθσ οικογζνειασ (π.χ. 
ςυγκροφςεων). 

 Να αναπτφξουν 
δεξιότθτεσ 
δθμιουργίασ ενόσ 
ςυνεργατικοφ και 
ςυμμετοχικοφ 
κλίματοσ. 

 Να αναπτφξουν 
δεξιότθτεσ 
ενεργθτικισ 
ακρόαςθσ, 
ενςυναίςκθςθσ και 
αλλθλεγγφθσ. 

 Να ςυηθτοφν με τθν 
οικογζνειά τουσ για 
κζματα 
διαφορετικότθτασ. 

 «Οικογενειακι ιςτορία». Οι 
μακθτζσ/-τριεσ ςε ομάδεσ 
καταςκευάηουν μια 
οικογενειακι ιςτορία και τθ 
ςυηθτοφν ςτθν τάξθ. 
Αποςαφθνίηουν ςτθν 
ολομζλεια τρόπουσ 
επιχειρθματολόγθςθσ και 
ςτρατθγικζσ 
διαπραγμάτευςθσ. 

 «Διαφορζσ μεταξφ παιδιϊν 
και γονιϊν». Με τθν 
ομαδοςυνεργατικι μζκοδο τα 
παιδιά αναλφουν μία αιτία 
ςφγκρουςθσ ανάμεςα ςε 
αυτά και τουσ γονείσ τουσ και 
διατυπϊνουν προτάςεισ. 

3. Οικογενειακζσ 
δράςεισ 
 
 

 Να αναπτφξουν 
δεξιότθτεσ ενεργισ 
ςυμμετοχισ ςτθν 
οικογενειακι ηωι. 

 Να περιγράφουν 
οικογενειακζσ 
αςχολίεσ. 

 Να προςδιορίηουν 
οικογενειακζσ 
δραςτθριότθτεσ εκτόσ 
ςπιτιοφ.  

 Να αναπτφςςουν 
δράςεισ κοινωνικισ 
ςυμμετοχισ ωσ μζλθ 
τθσ οικογζνειασ. 

 Να ςυηθτοφν 
ηθτιματα 
ευαιςκθτοποίθςθσ ςε 
κζματα 
περιβάλλοντοσ και 
διαφορετικότθτασ. 

 «Θζτοντασ ρεαλιςτικοφσ 
ςτόχουσ». Τα παιδιά 
ςυμπλθρϊνουν ςε κλίμακεσ 
ςτόχουσ που κζλουν να 
κζςουν, ζτςι ϊςτε να 
καταφζρουν να ςυμμετζχουν 
περιςςότερο και πιο 
ουςιαςτικά ςτθν 
οικογενειακι και κοινωνικι 
ηωι.  

 «Εμείσ ςτο ςπίτι μασ». Οι 
μακθτζσ/-τριεσ χωρίηονται ςε 
ομάδεσ μζςα ςτισ οποίεσ 
κάποιοσ/-α αναλαμβάνει τον 
ρόλο του μπαμπά, άλλοσ/-θ 
τθσ μαμάσ και κάποιοι/-εσ 
των παιδιϊν (ι ακόμθ και των 
παπποφδων και των 
γιαγιάδων). Το κάκε παιδί 
περιγράφει ςτθν ομάδα του 
ποιοσ/-α είναι και ποιεσ είναι 
οι αςχολίεσ του μζςα ςτθν 
οικογζνεια. Πταν τα παιδιά 
είναι ζτοιμα παρουςιάηουν 
ζναν ζναν τουσ ρόλουσ: 
Αρχικά μιλάνε όλοι οι 
μπαμπάδεσ, μετά οι μαμάδεσ 
κ.ο.κ. Ζνασ/μία από τουσ/τισ 
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Α. Η ηωι ςτο 
ςπίτι μου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

μακθτζσ/-τριεσ, αφοφ ζχει 
χωρίςει τον πίνακα ςε τόςα 
μζρθ όςοι και οι ρόλοι, 
καταγράφει ςτο αντίςτοιχο 
πεδίο τισ αςχολίεσ. Πταν 
παρουςιαςτοφν όλοι οι ρόλοι 
ο/θ εκπαιδευτικόσ διαβάηει 
αυτά που ζχουν καταγράψει 
ςτθ «μαμά», ςτον «μπαμπά» 
κ.ο.κ. και καλεί τα παιδιά να 
εντοπίςουν αν υπάρχουν 
διαφορετικζσ αςχολίεσ. Στθν 
ολομζλεια ςυηθτείται και οι 
μακθτζσ/-τριεσ 
επιχειρθματολογοφν γιατί 
ςτθν οικογζνεια αςκοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ αςχολίεσ από 
τα μζλθ τθσ (μθτζρα, πατζρασ 
κ.ά.). Αναδεικνφονται 
ιδιαίτερα τα ςτερεότυπα, οι 
πολιτιςμικζσ αξίεσ, το 
μορφωτικό επίπεδο κ.ά. 
ανάμεςα ςε διαφορετικισ 
κοινωνικισ προζλευςθσ 
μακθτζσ και μακιτριεσ, τα 
οποία ςχετίηονται και με τον 
τρόπο άςκθςθσ των ρόλων 
μζςα ςτθν οικογζνεια. 

4. Ρϊσ οργανϊνω τθ 
ςχολικι μελζτθ ςτο 
ςπίτι 

 

 Να περιγράφουν 
τρόπουσ επικοινωνίασ 
με τουσ/τισ 
ςυμμακθτζσ/-τριζσ  
τουσ. 

 Να αναφζρουν 
τρόπουσ βοικειασ 
από τουσ γονείσ. 

 Να αναπτφςςουν 
ςτρατθγικζσ 
οργάνωςθσ του 
χρόνου και τθσ 
μελζτθσ. 

 Να αναπτφξουν 
δεξιότθτεσ 
αυτοαποτελεςματι-
κότθτασ και 
αυτοκατεφκυνςθσ ςτθ 
ςχολικι εργαςία. 
 

 «Οργανϊνω τθ μελζτθ μου 
και τον ελεφκερο χρόνο». Οι 
μακθτζσ/-τριεσ καταγράφουν 
και ςυηθτοφν για τισ 
προςωπικζσ ςτρατθγικζσ 
μελζτθσ, πϊσ χρθςιμοποιοφν 
τισ νζεσ τεχνολογίεσ. 
Αναλφουν τα αποτελζςματα 
τθσ ψθφιακισ επικοινωνίασ 
ςτθ μελζτθ τουσ. 
Αυτοαξιολογοφνται και 
εκφράηουν τα ςυναιςκιματά 
τουσ. 

 «Γωνιά μελζτθσ». Τα παιδιά 
δθμιουργοφν ςτθν τάξθ τθ 
δικι τουσ γωνιά μελζτθσ και 
οργανϊνουν τον χϊρο 
ςφμφωνα με τα 
ενδιαφζροντά τουσ, ζτςι ϊςτε 
να είναι ελκυςτικόσ. Συηθτοφν 
για το πϊσ πρζπει να είναι ο 
χϊροσ μελζτθσ. 

Β. Η ηωι ςτο 
ςχολείο μου 
 
 
 
 

1. Θ δομι του ςχολείου  Να περιγράφουν τθ 
δομι του ςχολείου, 
τισ κοινωνικζσ κζςεισ 
και τουσ ρόλουσ που 
απορρζουν από 
αυτζσ. 

 «Συνζντευξθ». Οι μακθτζσ/-
τριεσ παίρνουν ςυνζντευξθ 
από τον διευκυντι του 
ςχολείου και ςυηθτοφν ςτθν 
τάξθ τισ αρμοδιότθτεσ που 
ζχει ωσ εργαηόμενοσ. 
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ςχολείο μου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Να αναλφουν τισ 
υποχρεϊςεισ, τα 
κακικοντα και τα 
δικαιϊματα των 
μελϊν του ςχολείου 
τουσ. 
 

 «Ο κυρεόσ του ςχολείου 
μου». Τα παιδιά ςε ομάδεσ 
απεικονίηουν ι 
καταςκευάηουν τον κυρεό 
του ςχολείου τουσ και 
καταγράφουν, επίςθσ, κάτι 
που τουσ αρζςει να κάνουν 
ςτο ςχολείο και κάτι κετικό 
ςτο ςχολείο τουσ. 

2. Οι ρόλοι των μελϊν 
τθσ τάξθσ και ο δικόσ 
μου ρόλοσ ςτο ςχολείο 
 

 

 Να προςδιορίηουν 
τον δικό τουσ ρόλο 
ςτθν τάξθ και ςτο 
ςχολείο.  

 Να αιςκάνονται 
επαρκείσ για το 
ςχολείο.  

 Να ςυηθτοφν τουσ 
τρόπουσ λιψθσ 
αποφάςεων ςτθν 
τάξθ τουσ. 
 
 

 «Εργαςτιριο δθμοκρατικϊν 
κανόνων». Οι μακθτζσ/-τριεσ 
διαμορφϊνουν ζνα ςφνολο 
κανόνων που κα αποςκοποφν 
ςτθ δθμοκρατικι λειτουργία 
τθσ τάξθσ. 

 «Λιψθ απόφαςθσ». Οι 
μακθτζσ/-τριεσ επιλζγουν ζνα 
κζμα που απαςχολεί τθν τάξθ 
τουσ και πρζπει να επιλυκεί. 
Αναγνωρίηουν και 
καταγράφουν το ηιτθμα, 
προτείνουν λφςεισ, επιλζγουν 
τθν πιο κατάλλθλθ με 
κριτιρια που ζχουν οριςτεί 
και τθν εφαρμόηουν. Στθ 
ςυνζχεια ςυηθτοφν τα 
αποτελζςματα και 
αποφαςίηουν αν ζχει 
επιλυκεί το ηιτθμα ι κα 
πρζπει να εφαρμόςουν 
κάποια άλλθ λφςθ από τισ 
προτεινόμενεσ. 

3. Σχολικζσ ςχζςεισ 

 
 Να αποκτιςουν 
επίγνωςθ τθσ 
δυναμικισ τθσ τάξθσ. 

 Να κινθτοποιοφνται 
για κζματα αρμονικισ 
ςυνφπαρξθσ ςτο 
πλαίςιο του ςχολείου. 

 Να αναπτφξουν 
επικοινωνιακζσ 
δεξιότθτεσ ςφμφωνεσ 
με τισ αρχζσ του 
διαλόγου. 

 Να ςυηθτοφν 
τρόπουσ 
ςυνεργατικότθτασ. 

 Να ςυηθτοφν και να 
ςτοχάηονται για τθ 
φιλία, είτε τθν 
κατάςταςθ τθσ 
«ευγενικισ 
απόςταςθσ» 
(«ςυμφωνοφμε να 
διαφωνοφμε»). 

 Να προςδιορίηουν 

 «Εμείσ και οι άλλοι». Στθν 
τάξθ ςχθματίηονται εταιρικζσ 
ομάδεσ και μοιράηονται ςε 
αυτζσ εικόνεσ ι αφθγιςεισ 
από ςκθνζσ λεκτικισ ι 
ςωματικισ βίασ ςτο ςχολικό 
προαφλιο (π.χ. τςακωμόσ ςε 
παιχνίδι, ςφγκρουςθ παιδιϊν 
από διαφορετικζσ τάξεισ 
κ.λπ.). Οι ομάδεσ ςυηθτοφν 
μεταξφ τουσ ερωτιματα 
ςχετικά με τα αίτια των 
ςυγκροφςεων, τισ ςυνζπειεσ 
και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
κατάςταςθσ. Τα 
αποτελζςματα 
ανακοινϊνονται και 
ςυηθτιοφνται ςτθν ολομζλεια. 

 «Διαχείριςθ διαφορϊν». Οι 
μακθτζσ/-τριεσ χωρίηονται ςε 
ομάδεσ για να επιλφςουν ζνα 
πρόβλθμα ςφγκρουςθσ που 
αντιμετωπίηουν ςτο ςχολείο. 
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τρόπουσ επίλυςθσ 
διαφορϊν και 
ανάπτυξθσ 
εμπιςτοςφνθσ.  

 Να εντοπίηουν και 
να αναλφουν 
ηθτιματα βίασ, 
επικετικότθτασ, 
εκφοβιςμοφ. 

4. Σχολικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

 

 Να αναφζρουν 
παραδείγματα 
ςχετικά με τθ 
ςθμαςία τθσ 
ςυλλογικισ δράςθσ.  

 Να ςχεδιάηουν 
δραςτθριότθτεσ 
κοινωνικισ 
ευαιςκθτοποίθςθσ 
και επίλυςθσ 
κοινωνικϊν 
προβλθμάτων. 

 Να ςυμμετζχουν 
ενεργά και κριτικά ωσ 
υπεφκυνοι πολίτεσ 
ςτθν περιβαλλοντικι 
ευαιςκθτοποίθςθ και 
ςτθν (επίλυςθ 
περιβαλλοντικϊν 
προβλθμάτων που 
αφοροφν τθν 
κακθμερινι τουσ 
ηωι). 

 «Ανακφκλωςθ και 
καταςκευι χρθςτικϊν 
αντικειμζνων». Οι μακθτζσ/-
τριεσ οργανϊνουν μια δράςθ 
περιβαλλοντικισ 
ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με 
τθν ανακφκλωςθ π.χ. του 
χαρτιοφ. 

 «Επίςκεψθ ςε χϊρο 
περιβαλλοντικοφ 
ενδιαφζροντοσ». Οι 
μακθτζσ/-τριεσ μποροφν να 
επιςκεφτοφν ζναν χϊρο 
περιβαλλοντικοφ 
ενδιαφζροντοσ και να 
καταγράψουν ςθμαντικά 
ςτοιχεία του (π.χ. ρφπανςθ, 
βιοποικιλότθτα, κλίμα, 
απόβλθτα κ.λπ.). Στθ 
ςυνζχεια ςτθν ολομζλεια τθσ 
τάξθσ ςυηθτοφν και 
αναπτφςςουν προτάςεισ. 

Γ. Η ηωι ςτθν 
κοινότθτα και 
ςτον ευρφτερο 
κόςμο 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Εγϊ και θ γειτονιά 
μου 
 
1.1. Οι ρόλοι των μελϊν 
τθσ γειτονιάσ μου και ο 
δικόσ μου ρόλοσ 

 

 Να αναφζρουν 
ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ του εαυτοφ 
τουσ με τουσ άλλουσ 
ςτθ γειτονιά τουσ 
(ςυνικειεσ, 
δεξιότθτεσ 
ικανότθτεσ, 
διαφυλικζσ, ζμφυλεσ, 
οικογενειακζσ, 
κρθςκευτικζσ, 
πολιτιςμικζσ, 
εκνοτικζσ, 
οικονομικζσ, 
τοπικιςτικζσ κ.λπ.). 

 Να αναπτφξουν τθν 
αίςκθςθ του 
ςεβαςμοφ προσ τον 
εαυτό τουσ και τουσ 
άλλουσ τθσ γειτονιάσ 
τουσ. 

 Να αναπτφξουν 
δεξιότθτεσ 
προςωπικισ ευκφνθσ 

 «Διαφορετικοί όπωσ κι 
εμείσ». Οι μακθτζσ/-τριεσ 
δουλεφοντασ ςε ομάδεσ 
διερευνοφν τισ ομοιότθτεσ και 
τισ διαφορζσ διαφορετικϊν 
κοινωνικϊν ομάδων ςτθ 
γειτονιά τουσ. 

 «Βρείτε τθ γειτονιά». 
Χωρίηουμε τα παιδιά ςε 
ομάδεσ. Κάκε παιδί ςτισ 
ομάδεσ καταγράφει τισ 
πλθροφορίεσ τθσ γειτονιάσ 
του (μορφι ςπιτιϊν, δρόμοι, 
δζντρα, ιδιαίτερα ςθμεία 
κλπ.) ςε χαρτί. Τα παιδιά ςτισ 
ομάδεσ αλλάηουν μεταξφ τουσ 
τα χαρτιά με τισ πλθροφορίεσ. 
Το κακζνα αναλαμβάνει να 
διαφθμίςει τθ γειτονιά ενόσ 
άλλου από τθν ομάδα του. Τα 
παιδιά διαφθμίηουν ςτθν 
ολομζλεια τισ «εικόνεσ» των 
γειτονιϊν, χωρίσ όμωσ να 
αποκαλφψουν ποια γειτονιά 
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ςχετικά με τισ 
ενζργειζσ τουσ. 

 Να ςυηθτοφν για 
ηθτιματα που 
υπάρχουν ςτθ 
γειτονιά τουσ. 

 Να ςυηθτοφν τθ 
ςυμπεριφορά τουσ 
ςτθ γειτονιά τουσ.  

περιγράφουν. Στο τζλοσ τθσ 
παρουςίαςθσ, οι υπόλοιπεσ 
ομάδεσ καλοφνται να 
μαντζψουν ςε ποια γειτονιά 
αναφζρεται ο κάκε 
εκπρόςωποσ. Άξονεσ 
ςυηιτθςθσ: Ρόςο εφκολα 
αναγνϊριςαν τισ γειτονιζσ και 
ποια χαρακτθριςτικά τουσ 
βοικθςαν; Τι καινοφριο 
ζμακαν για τισ άλλεσ 
γειτονιζσ, που δεν το 
γνϊριηαν πριν; Κατά πόςο 
ςτθν κακθμερινι μασ ηωι 
ςυνειδθτοποιοφμε ότι κάκε 
γειτονιά μπορεί να ζχει 
διαφορετικά χαρακτθριςτικά; 

1.2. Σχζςεισ ςτθ 
γειτονιά μου 
 

 

 Να αναςτοχάηονται 
για τρόπουσ 
διαπραγμάτευςθσ/επί
λυςθσ των 
διαφορετικϊν 
προτιμιςεϊν τουσ. 

 Να καταγράφουν 
και να αναλφουν τισ 
κυρίαρχεσ 
ςυμπεριφορζσ ςτθ 
γειτονιά τουσ.  

 Να ςυηθτοφν 
ηθτιματα του 
ςυνανικειν ςτθ 
γειτονιά τουσ 
(επάρκεια για τθν 
κοινότθτα και 
επίπεδο αςφάλειασ). 

 Να αναλφουν τον 
κοινωνικό 
αποκλειςμό των 
ευάλωτων ομάδων 
τθσ γειτονιάσ τουσ. 
 

 «Φορϊντασ τα γυαλιά του 
άλλου». Οι μακθτζσ/-τριεσ 
ςυηθτοφν κζματα τθσ 
γειτονιάσ μπαίνοντασ ςτθ 
κζςθ του «άλλου», του 
«ξζνου». 

 «Θ γειτονιά μου ςτο χκεσ 
και ςτο ςιμερα». Τα παιδιά 
ςε ομάδεσ ςυγκεντρϊνουν 
φωτογραφικό και ζντυπο 
υλικό για τθ γειτονιά τουσ, 
ςυηθτοφν για τισ διαφορζσ και 
τισ ομοιότθτεσ και 
καταγράφουν ιςτορίεσ 
ςχετικζσ με τθ γειτονιά. 
Συςχετίηουν το φωτογραφικό 
υλικό με τισ ιςτορίεσ που 
αντιςτοιχοφν ςτα μζρθ που 
απεικονίηονται. Μποροφν να 
δθμιουργιςουν και 
φανταςτικζσ ιςτορίεσ. 

1.3. Δράςεισ ςτθ 
γειτονιά μου 

 

 Να εκφζρουν 
αξιολογικι άποψθ για 
τα προβλιματα των 
κατοίκων τθσ 
γειτονιάσ τουσ 
(κακαριότθτα, 
υποδομζσ, χϊροι 
λατρείασ κ.ά.).  

 Να αναςτοχάηονται 
ςε κζματα 
προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ και 
κυκλοφοριακισ 
αγωγισ. 

 Να ςχεδιάηουν 

 «Ζκκεςθ φωτογραφίασ». Οι 
μακθτζσ/-τριεσ με τθ βοικεια 
των γονιϊν τουσ 
φωτογραφίηουν 
χαρακτθριςτικά ςτιγμιότυπα 
– ςυμπεριφορζσ – εμβλιματα 
τθσ γειτονιάσ και κάνουν μία 
ζκκεςθ. 

 «Θ γειτονιά από ψθλά». Τα 
παιδιά ψάχνουν τθ γειτονιά 
τουσ ςτο Google Maps. 
Ακολουκοφν τθ διαδρομι 
από το ςχολείο ςτο ςπίτι 
τουσ. Καταγράφουν ςθμεία 
τθσ γειτονιάσ που τουσ 
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δράςεισ 
ενδυνάμωςθσ τθσ 
κοινωνικισ ςυνοχισ, 
τθσ αλλθλεγγφθσ και 
του 
αλλθλοςεβαςμοφ. 

ενδιαφζρουν. Ρεριγράφουν 
εικόνεσ από τισ ςτζγεσ των 
ςπιτιϊν που τουσ ζκαναν 
εντφπωςθ. 

2. Εγϊ και θ πόλθ/το 
χωριό μου 
 
2.1. Οι πολιτικζσ δομζσ 
του διμου, που ανικει 
θ πόλθ/το χωριό μου 
 

 Να περιγράφουν τισ 
λειτουργίεσ του 
διμου και των 
δθμοτικϊν 
υπθρεςιϊν του.  

 Να αναφζρουν 
τρόπουσ πρόςβαςθσ 
ςτισ δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ και ςτον 
διμο. 

 Να αναγνωρίηουν 
τισ διαδικαςίεσ με τισ 
οποίεσ λαμβάνονται 
οι αποφάςεισ για τθν 
πόλθ/το χωριό τουσ 
ςτον διμο τουσ. 

 Να ςυηθτοφν για τα 
δικαιϊματα και τισ 
υποχρεϊςεισ κάκε 
δθμότθ τθσ 
πόλθσ/του χωριοφ 
τουσ. 

 «Ο διμοσ μου». Οι 
μακθτζσ/-τριεσ αναηθτοφν 
πλθροφορίεσ για τον διμο 
τουσ μζςα από το διαδίκτυο. 
Στθ ςυνζχεια αναπαριςτοφν 
το δίκτυο των υπθρεςιϊν και 
των αρμοδιοτιτων τουσ και 
προτείνουν βελτιϊςεισ. 

 «Επίλυςθ τοπικοφ 
προβλιματοσ ςτον διμο 
μου». Ανάλυςθ του 
προβλιματοσ μζςα από 
παιχνίδι ρόλων. Ανάλυςθ των 
φορζων τθσ πόλθσ τουσ που 
μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν 
επίλυςθ του προβλιματοσ.  

2.2. Σχζςεισ ςτθν 
πόλθ/ςτο χωριό μου 

 

 Να περιγράφουν 
δραςτθριότθτεσ και 
αςχολίεσ των ατόμων 
του χωριοφ ι τθσ 
πόλθσ τουσ. 

 Να αναγνωρίηουν 
τισ διαφορετικζσ 
κοινωνικζσ ομάδεσ 
που ηουν ςτθν 
πόλθ/ςτο χωριό τουσ 
και να προςδιορίηουν 
τισ ςχζςεισ μεταξφ 
τουσ. 

 Να εντοπίηουν 
περιπτϊςεισ και να 
αναςτοχάηονται για 
ηθτιματα ζντονθσ 
κοινωνικισ 
ανιςότθτασ που 
αποκλείουν άτομα 
και κοινότθτεσ από τισ 
ευρφτερεσ κοινωνικζσ 
διεργαςίεσ 
ςυμμετοχισ ςτθ 
δθμιουργία και χριςθ 
ςυλλογικϊν πόρων. 

 Να αναπτφξουν 
πολιτειακι ςυνείδθςθ 

 «Τα επαγγζλματα του 
χωριοφ ι τθσ πόλθσ μου». Οι 
μακθτζσ/-τριεσ καταγράφουν 
επαγγζλματα των προγόνων 
τουσ και τα ςυγκρίνουν με τα 
ςθμερινά. 

 «Ρροςβαςιμότθτα ςε 
ςυλλογικοφσ πόρουσ». 
Στουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ 
τίκεται ςε ομάδεσ το 
ερϊτθμα: «Ροιοι ςυλλογικοί 
πόροι, ςτουσ οποίουσ ζχω 
πρόςβαςθ, προζρχονται από 
τθν ιδιότθτα μζλουσ τθσ 
πόλθσ/του χωριοφ μου;». Οι 
μακθτζσ/-τριεσ ςυηθτοφν και 
παρουςιάηουν ςτθν 
ολομζλεια τα αποτελζςματα 
των ομάδων τουσ. 

 «Ζνα μεγάλο 
περιβαλλοντικό πρόβλθμα 
του τόπου μου». Οι μακθτζσ/-
τριεσ παρουςιάηουν ςτθν 
τάξθ ζνα μεγάλο 
περιβαλλοντικό πρόβλθμα 
και προτείνουν τρόπουσ 
επίλυςθσ. 
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(π.χ. το αίςκθμα του 
«ανικειν», 
αλλθλεγγφθ, ενεργό 
ςυμμετοχι ςτα κοινά, 
λογοδοςία κ.λπ.). 

 Να εκφζρουν 
αξιολογικι άποψθ για 
τα ηθτιματα 
περιβάλλοντοσ ςτθν 
πόλθ/ςτο χωριό τουσ. 

 Να αναλφουν τα 
αποτελζςματα τθσ 
ψθφιακισ 
επικοινωνίασ ςτθν 
κοινωνικι και 
πολιτικι ηωι ςτθν 
πόλθ/ ςτο χωριό τουσ. 

2.3. Δράςεισ ςτθν 
πόλθ/ςτο χωριό μου 
 

 Να επεξεργάηονται 
τρόπουσ 
διαπραγμάτευςθσ και 
δράςθσ για τθν 
επίλυςθ των κεμάτων 
τθσ πόλθσ/του χωριοφ 
τουσ. 
 
 

 «Συλλογικι λιψθ 
αποφάςεων». Οι μακθτζσ/-
τριεσ αναηθτοφν ςτα τοπικά 
ζντυπα και θλεκτρονικά μζςα 
ενθμζρωςθσ κοινωνικά 
ηθτιματα και προτείνουν 
τρόπουσ αντιμετϊπιςισ τουσ. 

 «Μικροί δθμοςιογράφοι». 
Τα παιδιά παίρνουν 
ςυνεντεφξεισ από τουσ 
παπποφδεσ ι τισ γιαγιάδεσ 
τουσ για τα μακθτικά τουσ 
χρόνια ςτο χωριό ι ςτθν 
πόλθ. Μακαίνουν για το 
περιβάλλον του χωριοφ ι τθσ 
πόλθσ τουσ και αναηθτοφν τα 
αίτια που αυτό άλλαξε. 
Δθμιουργοφν χάρτεσ ι 
απεικονίςεισ με τουσ δρόμουσ 
και τα κτίρια όπωσ ιταν 
παλιότερα, βρίςκουν 
ομοιότθτεσ και διαφορζσ με 
το ςφγχρονο περιβάλλον του 
χωριοφ ι τθσ πόλθσ τουσ.  

 «Τροχαία ατυχιματα». Τα 
παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ. 
Κάκε ομάδα δθμιουργεί ζνα 
ταμπλό με τα εξισ κζματα: 
αίτια, ςυνζπειεσ και τρόποι 
αντιμετϊπιςθσ των οδικϊν 
τροχαίων ατυχθμάτων 
(ατομικοί-κρατικοί). Τα 
ταμπλό αναρτϊνται ςτον 
τοίχο τθσ τάξθσ αφοφ πρϊτα 
παρουςιαςκοφν από τισ 
ομάδεσ. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – Σϋ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότθτεσ 

Προςδοκϊμενα 
Μακθςιακά 

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτθριότθτεσ 

  Οι μακθτζσ/-τριεσ να 
είναι ςε κζςθ: 

 

Α. Η ηωι ςτο 
ςπίτι μου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Θ οικογζνειά μου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Να προςδιορίηουν 
τθν ζννοια τθσ 
οικογζνειασ ωσ τθν 
πρωταρχικι 
κοινωνικι ομάδα 
ςυμμετοχισ του 
ατόμου. 
 

 Δθμιουργία νοθτικοφ χάρτθ 
ανάλυςθσ τθσ ζννοιασ 
«οικογζνεια» με ςτόχο να 
αναηθτιςουν τθ δομι και τα 
χαρακτθριςτικά τθσ, τουσ 
ρόλουσ που ενυπάρχουν ςτον 
κεςμό τθσ οικογζνειασ, τισ 
υποχρεϊςεισ και τα 
δικαιϊματα των μελϊν τθσ. 

 Να περιγράφουν τα 
χαρακτθριςτικά και 
τουσ διαφορετικοφσ 
τφπουσ τθσ ςφγχρονθσ 
οικογζνειασ 
(πυρθνικι, 
διευρυμζνθ, 
μονογονεϊκι, χωρίσ 
παιδιά κ.λπ.). 
 

 Αναγνϊριςθ ςε μελζτεσ 
περίπτωςθσ διαφορετικϊν 
μορφϊν οικογζνειασ. Στθ 
ςυνζχεια μζςα από ςυηιτθςθ 
αναλφεται θ κακεμία από τισ 
περιπτϊςεισ που 
παρατιρθςαν οι μακθτζσ/-
τριεσ και καταγράφονται, 
ςυνοπτικά, τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τθσ. 

 Να προςδιορίηουν 
και να καταγράφουν 
τισ αλλαγζσ που 
ςυντελζςτθκαν ςτθ 
δοµι, τθν οργάνωςθ 
και τθ λειτουργία τθσ 
οικογζνειασ και ςτουσ 
ρόλουσ των µελϊν τθσ 
με τθν πάροδο του 
χρόνου. 

 Σφγκριςθ και ερμθνεία τθσ 
ιςτορικισ εξζλιξθσ τθσ 
οικογζνειασ με βάςθ το 
ευρφτερο κοινωνικό πλαίςιο.  

 Να αναγνωρίηουν 
τισ κοινωνικζσ, 
οικονομικζσ και 
πολιτιςμικζσ 
διαφορζσ ανάμεςα ςε 
διάφορεσ οικογζνειεσ 
(ωσ προσ τθ ςφνκεςθ, 
τθ γλϊςςα, τθν 
εκνότθτα, το 
εκπαιδευτικό 
υπόβακρο, τισ αξίεσ 
και τισ παραδόςεισ, 
τθν 
κοινωνικοοικονομικι 
κατάςταςθ, τισ 
πρακτικζσ ανατροφισ 
των παιδιϊν) και να 
ςζβονται αυτι τθν 
πολυμορφία ςτον 
βακμό που δε 

 Ο Τροχόσ του «Τι»: 
Συηιτθςθ τθσ άποψθσ ότι οι 
διαφορετικοί τφποι 
οικογενειϊν ωσ προσ τθ 
ςφνκεςθ και τθν πολιτιςμικι  
τουσ ταυτότθτα δθμιουργοφν 
μία πλουςιότερθ κοινότθτα. 
Συηιτθςθ ςε δυάδεσ και ςτθ 
ςυνζχεια ςε τετράδεσ. Κάκε 
ομάδα διαμορφϊνει τον δικό 
τθσ τροχό με βάςθ τισ 
ερωτιςεισ: Αναλογιςτείτε τι 
κάνει τισ οικογζνειεσ 
ξεχωριςτζσ; Τι κάνει κάποιεσ 
οικογζνειεσ διαφορετικζσ από 
τισ άλλεσ και με ποιον τρόπο 
θ δικι ςασ οικογζνεια είναι 
μοναδικι;  
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βαςίηεται ςε 
αυταρχικά και 
καταπιεςτικά 
πρότυπα – ςε 
πρότυπα που δε 
ςζβονται τα ατομικά 
δικαιϊματα.  

 Να διακρίνουν τουσ 
παράγοντεσ που 
επθρεάηουν τθ ηωι 
μιασ οικογζνειασ 
κατανοϊντασ τθ 
δυναμικι πορεία 
εξζλιξθσ και τισ 
ςυνεχείσ κετικζσ και 
αρνθτικζσ αλλαγζσ 
που τθ 
χαρακτθρίηουν.  
 

 Μελζτεσ περίπτωςθσ με 
τουσ παράγοντεσ που 
επθρεάηουν τθ ηωι τθσ 
οικογζνειασ, όπωσ θ 
οικονομικι κατάςταςθ, 
εκνότθτα, τόποσ διαμονισ, 
ομαλι ςχζςθ γονζων μετά το 
διαηφγιο, δεφτεροι γάμοι, 
αναπθρία, ανεργία, υγεία, 
κάνατοι, δθμιουργία 
περιβάλλοντοσ 
αποτελεςματικισ 
επικοινωνίασ, ςχζςεισ 
ειλικρίνειασ κ.λπ.  

2. Οι οικογενειακζσ 
ςχζςεισ 
 

 Να προςδιορίηουν 
τουσ διαφορετικοφσ 
ρόλουσ και ευκφνεσ  
των μελϊν τθσ 
οικογζνειάσ τουσ.  

 Να αναγνωρίηουν 
τθν «υπευκυνότθτα» 
ωσ αναγκαία για τθ 
ςυνοχι τθσ 
οικογζνειασ.  

 Να εξετάηουν τουσ 
μεταβαλλόμενουσ 
ρόλουσ και τισ 
ευκφνεσ ενόσ ατόμου 
κακϊσ μεγαλϊνει 
μζςα ςτθν οικογζνεια. 

 Δθμιουργία ιςτοριογραμμισ 
με τουσ ρόλουσ και τισ 
ευκφνεσ των μελϊν τθσ 
οικογζνειάσ τουσ κατά τθ 
διάρκεια μίασ θμζρασ. Οι 
μακθτζσ/-τριεσ ςχετικά με τον 
δικό τουσ ρόλο εξθγοφν πϊσ 
αυτόσ βοθκά ςτθ λειτουργία 
τθσ οικογζνειασ. Ρροχωροφν 
ςε υποκζςεισ του τφπου «Τι 
κα ςυμβεί αν…» κάποιοσ δεν 
ανταποκρικεί ςτον ρόλο του ι 
παρακάμπτει τισ ευκφνεσ του. 

 Να εντοπίηουν τα 
ζμφυλα ςτερεότυπα 
ςτουσ οικογενειακοφσ 
ρόλουσ και ςτισ 
οικογενειακζσ 
ςυμπεριφορζσ. 

 Να αναγνωρίηουν 
παράγοντεσ που 
επθρεάηουν τθ 
διαμόρφωςθ του 
κοινωνικοφ φφλου. 
 

 Με αφορμι δθλϊςεισ που 
απθχοφν ςτερεοτυπικζσ 
κοινωνικζσ αντιλιψεισ (π.χ. οι 
δουλειζσ του ςπιτιοφ είναι 
για τισ γυναίκεσ, οι άντρεσ δεν 
κλαίνε κ.λπ.) οι μακθτζσ/-
τριεσ ςυηθτοφν τουσ πικανοφσ 
διαφορετικοφσ κανόνεσ και 
τισ πικανζσ διαφορετικζσ 
προςδοκίεσ που ζχουν οι 
γονείσ από τα αγόρια και τα 
κορίτςια ςτθν οικογζνεια.  

 Συηιτθςθ ςτθν τάξθ για το 
πϊσ περιορίηουν τισ επιλογζσ 
μασ οι ιδζεσ για τουσ άντρεσ 
και τισ γυναίκεσ. 

3. Ο ελεφκεροσ χρόνοσ 
μου 
 

 Να αιτιολογοφν τον 
ελεφκερο χρόνο ωσ 
ηωτικό ςτοιχείο τθσ 

 Δθμιουργία θμερολογίου 
με τθ διαχείριςθ του 
ελεφκερου χρόνου κατά τθ 
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ιςόρροπθσ ηωισ και 
πεδίο 
κοινωνικοποίθςθσ, 
ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων, 
διαμόρφωςθσ 
ταυτότθτασ.  

 Να ερμθνεφουν τον 
ελεφκερο χρόνο ωσ 
ζνα δικαίωμα των 
παιδιϊν.  

 Να ςυνδζουν τον 
ελεφκερο χρόνο με τθ 
ςωματικι, 
πνευματικι και 
ψυχικι υγεία. 

διάρκεια μίασ εβδομάδασ. Οι 
μακθτζσ/-τριεσ 
παρακολουκοφν τον τρόπο 
που διαχειρίςτθκαν τον 
ελεφκερο χρόνο 
δθμιουργϊντασ κατθγορίεσ 
εναςχόλθςθσ, όπωσ 
τθλεόραςθ, παιχνίδι, 
υπολογιςτισ κ.λπ. Συηιτθςθ 
ςχετικά με τον βακμό που 
αυτζσ οι επιλογζσ ιταν 
πρωτοβουλία των ίδιων των 
παιδιϊν και κατά πόςο 
κάλυπταν τισ πραγματικζσ 
επικυμίεσ και ανάγκεσ τουσ.  

Β. Η ηωι ςτο 
ςχολείο μου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Το δικαίωμα ςτθν 
εκπαίδευςθ 
 

 Να διακρίνουν ότι θ 
δθμόςια εκπαίδευςθ 
προζρχεται από τισ 
λειτουργικζσ ανάγκεσ 
του κράτουσ, αν και 
ςιμερα κεωρείται 
κατοχυρωμζνο 
δικαίωμα. 

 Να προςδιορίηουν 
τα ςτάδια εξζλιξθσ 
του εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ ςτθν 
Ελλάδα από τθ 
ςυγκρότθςθ του 
ελλθνικοφ κράτουσ 
ζωσ ςιμερα. 

 Γραφικι αναπαράςταςθ τθσ 
διάρκρωςθσ του ελλθνικοφ 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ 
και εικονικι περιιγθςθ μζςω 
διαδικτφου ςε ςχολεία, 
δθμοτικά, γυμνάςια, λφκεια 
και πανεπιςτιμια τθσ χϊρασ. 
 

 Να ςυγκρίνουν τθ 
λειτουργία του 
ελλθνικοφ ςχολείου 
με τθν αντίςτοιχθ 
λειτουργία των 
ςχολείων άλλων 
χωρϊν και να 
αναηθτιςουν 
ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ.  

 Ραρακολοφκθςθ ταινιϊν 
τθσ Unicef που περιγράφουν 
τθ ηωι παιδιϊν ςε διάφορα 
μζρθ του κόςμου κατά τθ 
διάρκεια μίασ θμζρασ. Στθ 
ςυνζχεια οι μακθτζσ/-τριεσ 
δθμιουργοφν τα πορτρζτα 
των παιδιϊν αυτϊν και 
περιγράφουν το ςχολείο του 
κακενόσ όπωσ αποτυπϊκθκε 
ςτθν ταινία.  

2. Ρολιτιςμικι 
ποικιλομορφία και 
οικοδόμθςθ ςχζςεων 
εμπιςτοςφνθσ ςτο 
ςχολείο 
 

 Να 
αντιλαμβάνονται τθ 
διαμόρφωςθ τθσ 
προςωπικισ τουσ 
ταυτότθτασ ωσ 
αποτζλεςμα τόςο τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ ςε 
διάφορεσ κοινωνικζσ 
ομάδεσ και δίκτυα, 
όςο και τθσ 
εςωτερικοποίθςθσ 
κοινωνικϊν ρόλων. 

 Ταυτότθτα: Οι μακθτζσ/-
τριεσ δθμιουργοφν τθν 
«πολφχρωμθ» ταυτότθτά 
τουσ αναφζροντασ τισ 
κοινότθτεσ ςτισ οποίεσ 
ανικουν (π.χ. το τμιμα τουσ, 
ζναν ακλθτικό ςφλλογο, τθν 
πόλθ τουσ) και αυτό που 
ςθμαίνει για τουσ ίδιουσ και 
τισ ίδιεσ θ αίςκθςθ του 
ανικειν ςε αυτζσ τισ 
κοινότθτεσ. 

 Να προςδιορίηουν  Ρερίπατοσ ςτθν γκαλερί 
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τθν ζννοια 
«πολιτιςμόσ» 
(κουλτοφρα) ωσ  
ζνα ςφνολο γνϊςεων, 
παραδόςεων, εκίμων, 
μορφϊν 
ςυμπεριφοράσ, 
θκικϊν προτφπων. 

 Να ςυμπεραίνουν 
ότι οι άνκρωποι είναι 
μζροσ διαφορετικϊν 
πολιτιςμικϊν 
ομάδων και ότι οι 
πολιτιςμοί δεν είναι 
ςτατικοί, αλλά 
αλλάηουν. 

(Gallery Walk): Οι μακθτζσ/-
τριεσ καταγράφουν και 
ομαδοποιοφν τα πολιτιςμικά 
ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν 
τθν Ελλάδα και τα ςυγκρίνουν 
με τα πολιτιςμικά ςτοιχεία 
άλλων χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ. 
Αναηθτοφν ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ ςτθ γλϊςςα, τθ 
κρθςκεία, τισ γιορτζσ, τθν 
τζχνθ. 
 

 Να αναλφςουν τισ 
ςχζςεισ και τισ 
αλλθλεπιδράςεισ των 
διαφόρων 
πολιτιςμικϊν 
ταυτοτιτων ςτο 
ςχολείο τουσ για να 
εξθγιςουν τισ 
αμοιβαίεσ επιρροζσ 
που εμφανίηονται 
μεταξφ τουσ με ςτόχο 
τθν αποδυνάμωςθ 
τθσ εικόνασ των 
διαφορετικϊν 
ατόμων ωσ «άλλου». 

 Να διακρίνουν ότι 
είναι καταρχιν μζλθ 
μιασ ομάδασ (του 
ςχολείου τουσ), θ 
οποία χαρακτθρίηεται 
από ομοιότθτεσ και 
διαφορζσ. 

 Τα πορτρζτα τθσ τάξθσ μασ: 
Δθμιουργία προςωπικοφ 
πορτρζτου με βάςθ ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά, όπωσ φφλο, 
χόμπι, πράγματα που τουσ 
αρζςουν και πράγματα που 
αντιπακοφν. Τα πορτρζτα 
τοποκετοφνται ςτον τοίχο τθσ 
τάξθσ και με μία κλωςτι 
ςυνδζονται μεταξφ τουσ όταν 
κάποια από αυτά ζχουν κοινά 
ςτοιχεία. Τελικά 
δθμιουργείται ζνα δίκτυο που 
τουσ ςυνδζει όλουσ και όλεσ. 

 Να προςδιορίηουν 
τα εμπόδια για τθν 
επίτευξθ κατανόθςθσ 
μεταξφ πολιτιςμικά 
διαφορετικϊν 
ατόμων και ομάδων. 
 

 Ραρατιρθςθ μζςα από 
παιχνίδια ρόλων των πικανϊν 
προκλιςεων που προκφπτουν 
από τθν ετερότθτα μζςα ςτο 
ςχολείο και διατφπωςθ 
προτάςεων για τθ δθμιουργία 
κατάλλθλων ςυνκθκϊν ςτον 
ςχολικό χϊρο που οδθγοφν 
ςτθ ςυνφπαρξθ πολιτιςμικά 
διαφορετικϊν αλλά ιςότιμων 
πολιτϊν. 

 Να υπεραςπίηονται 
τθν αξία ενόσ 
ςχολείου χωρίσ 
αποκλειςμοφσ ιδίωσ 
όςον αφορά τθν 
κάλυψθ των αναγκϊν  
μακθτϊν/-τριϊν με 

 Καταγραφι των υπθρεςιϊν 
που παρζχει το ςχολείο ςε 
μακθτζσ/-τριεσ με αναπθρίεσ 
και μακθτζσ/-τριεσ 
μετανάςτεσ τισ οποίεσ 
δικαιοφνται.   

 Ανάλθψθ δράςθσ για τθ 
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αναπθρίεσ και 
μακθτϊν/-τριϊν με 
μεταναςτατευτικι ι 
προςφυγικι εμπειρία. 

δθμιουργία κατάλλθλων 
εγκαταςτάςεων προκειμζνου 
οι χϊροι του ςχολείου να 
είναι προςβάςιμοι  από 
όλουσ/ όλεσ. 

3. Επικοινωνία και 
ζκφραςθ 
 

 Να γνωρίηουν τι 
είναι επικοινωνία  και 
τθ ςθμαςία τθσ ςτθν 
κακθμερινι και 
ςχολικι ηωι. 

 Να αναπτφξουν 
δεξιότθτεσ 
αποτελεςματικισ 
επικοινωνίασ 
αποςαφθνίηοντασ 
τουσ όρουσ τθσ.  

 Συμμετοχι ςε παιχνίδια 
εξάςκθςθσ ςτθν 
αποτελεςματικι επικοινωνία. 
Για παράδειγμα προφορικι 
κακοδιγθςθ παιδιοφ που ζχει 
κλειςτά μάτια ϊςτε να 
κατευκυνκεί ςε ςυγκεκριμζνο 
ςθμείο μζςα ςτθν τάξθ. Οι 
υπόλοιποι/-εσ μακθτζσ/-τριεσ 
κρατοφν ςθμειϊςεισ ςχετικά 
με τθν ορκότθτα του 
μθνφματοσ από αυτόν/αυτι 
που ζδινε οδθγίεσ. 

 Να διερευνιςουν 
τρόπουσ επικοινωνίασ 
που χαρακτθρίηονται 
από αμεςότθτα, 
ειλικρίνεια και 
ςεβαςμό τθσ 
ανκρϊπινθσ 
αξιοπρζπειασ. 

 Επιλογι μεκόδων 
επικοινωνίασ ςε μία μελζτθ 
περίπτωςθσ και πρόβλεψθ 
των πικανϊν αποτελεςμάτων 
που κα ζχει θ ςυμπεριφορά 
κακενόσ/-μίασ που 
ςυμμετζχει ςτον διάλογο. 

 Να διερευνιςουν 
τθ ςχζςθ μεταξφ των 
ςυναιςκθμάτων και 
τθσ εκδθλοφμενθσ 
ςυμπεριφοράσ. Να 
εξθγιςουν πϊσ τα 
ςυναιςκιματα 
επθρεάηουν τθ 
ςυμπεριφορά μασ και 
να αναλφςουν τουσ 
παράγοντεσ που 
ςυμβάλλουν ςτον 
ζλεγχό τουσ. 

 Εξάςκθςθ ςτθν ανάγνωςθ 
τθσ «γλϊςςασ του ςϊματοσ». 
Οι μακθτζσ/-τριεσ αναηθτοφν 
ςτθ ςχολικι τουσ εμπειρία 
γεγονότα ι καταςτάςεισ που 
τουσ προκάλεςαν 
διαφορετικισ ζνταςθσ 
ςυναιςκιματα. 

 Να ςυνεργάηονται 
αποτελεςματικά με 
άλλουσ μζςω 
ομαδικισ εργαςίασ. 
Να αναπτφςςουν και 
να διατθροφν κετικζσ 
ςχζςεισ με τουσ 
ςυνομθλίκουσ τουσ. 

 Ψθφιακι αφιγθςθ ι 
δθμιουργία εικονικϊν 
ςεναρίων με κζμα τισ ζννοιεσ 
τθσ διαπραγμάτευςθσ και του 
ςυμβιβαςμοφ. 
 

4. Ειρθνικι επίλυςθ 
ςυγκροφςεων και 
ανκεκτικότθτα 
 

 Να εντοπίηουν 
προβλιματα και 
ςυγκροφςεισ που 
αντιμετωπίηουν 
ςυχνά ςυνομιλικοί 
τουσ ςτο ςχολικό και 
ευρφτερο κοινωνικό 
περιβάλλον. 

 Να αναγνωρίηουν 

 Αντιςτοίχιςθ αιτιϊν και 
αποτελεςμάτων ςε ςενάρια 
ςυγκροφςεων μζςα ςτο 
ςχολικό περιβάλλον.  

 Ρροςδιοριςμόσ 
καταςτάςεων που κα 
μποροφςαν να οδθγθκοφν ςε 
ςφγκρουςθ. 
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και να διαχειρίηονται 
καταςτάςεισ 
ςφγκρουςθσ μεταξφ 
αξιϊν. 

 Να εφαρμόηουν 
ςτρατθγικζσ επίλυςθσ 
ςυγκροφςεων. 
 

 Εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ 
«6 ςκεπτόμενα καπζλα» για 
να εντοπίςουν προβλιματα 
και να επιλζξουν 
εναλλακτικζσ λφςεισ 
επωφελείσ για όλουσ. 

 Να περιγράφουν τι 
ςθμαίνει 
ανκεκτικότθτα, να 
προςδιορίηουν τα 
χαρακτθριςτικά τθσ 
(αντοχι,  επιμονι, 
αντιμετϊπιςθ 
ςτρεςογόνων  
καταςτάςεων), να 
αντιλαμβάνονται τουσ 
λόγουσ για τουσ 
οποίουσ 
ςυγκαταλζγεται ςτισ 
«δεξιότθτεσ ηωισ» και 
να τθν αναγνωρίηουν 
ςε κοινωνικζσ 
καταςτάςεισ και 
ανκρϊπινεσ 
ςυμπεριφορζσ. 

 Συηιτθςθ ςχετικά με τον 
τρόπο που οι άνκρωποι 
ανταποκρίνονται ςε νζεσ ι 
δφςκολεσ καταςτάςεισ, όπωσ 
θ αλλαγι ςχολείου. 
Διατφπωςθ προτάςεων για 
τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ 
αυτϊν των καταςτάςεων.  
 

5. Λιψθ αποφάςεων 
και ανάλθψθ 
ςυνεργατικισ δράςθσ 
 

 Να προςδιορίςουν 
τον τρόπο με τον 
οποίο λαμβάνουμε 
αποφάςεισ.  
 

 Δθμιουργία χρονογραμμισ 
με τισ αποφάςεισ που οι 
μακθτζσ/-τριεσ ζχουν πάρει 
μζχρι τϊρα ςτθ ηωι τουσ ι 
κατά τθ διάρκεια μίασ 
θμζρασ. 

 Ραρουςίαςθ ςε γράφθμα 
των αποφάςεων που 
καλοφνται να πάρουν κατά τθ 
διάρκεια μίασ θμζρασ. 

 Να ερμθνεφουν 
καταςτάςεισ και 
γεγονότα από 
διαφορετικζσ οπτικζσ.  

 Να αιτιολογοφν ότι 
θ προςζγγιςθ ενόσ 
ηθτιματοσ από 
διαφορετικζσ οπτικζσ 
μπορεί να οδθγιςει 
ςε διαφορετικζσ 
λφςεισ. 

 Διάδρομοσ ςυνείδθςθσ: Οι 
μακθτζσ/-τριεσ εντοπίηουν τισ 
διαφορετικζσ οπτικζσ μζςα 
από τισ οποίεσ κα μποροφςαν 
να προςεγγίςουν μία μελζτθ 
περίπτωςθσ.  Καταγράφουν 
τα διλιμματα  που 
προκφπτουν από τθν εξζταςθ 
ενόσ ηθτιματοσ μζςα από 
διαφορετικζσ οπτικζσ.  

 Να εφαρμόηουν 
τεχνικζσ  λιψθσ 
αποφάςεων ςε 
διαφορετικζσ 
περιπτϊςεισ τθσ 
ςχολικισ και 

 Εξάςκθςθ ςτθν εφαρμογι 
λιψθσ αποφάςεων ςε 
διαφορετικζσ καταςτάςεισ 
χρθςιμοποιϊντασ 
ςυγκεκριμζνα βιματα. 

 Οι μακθτζσ/-τριεσ 
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Β. Η ηωι ςτο 
ςχολείο μου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ευρφτερθσ 
κακθμερινότθτασ.  

 Να αιτιολογοφν 
τουσ λόγουσ που 
τουσ/τισ οδιγθςαν 
ςτθ λιψθ μίασ 
απόφαςθσ. 

 Να διερευνοφν τον 
τρόπο που οι αξίεσ 
τουσ επθρεάηουν τισ 
αποφάςεισ τουσ. 

καταγράφουν τισ αξίεσ τουσ 
και τισ ταξινομοφν ςε 
περιςςότερο και λιγότερο 
ςθμαντικζσ.  
 

 Να ςυμμετζχουν 
ςτθ διεξαγωγι 
ςυνελεφςεων ςτο 
ςχολείο τουσ με 
ςτόχο τθν 
αλλθλεπίδραςθ 
μεταξφ τουσ και τθν 
ελεφκερθ ζκφραςθ 
των απόψεϊν τουσ 
μζςα ςε μια 
κουλτοφρα 
δθμοκρατίασ. 

 Ρρόταςθ εκπαιδευτικισ 
δραςτθριότθτασ από τθν 
Ρρωτοβουλία για το Άρκρο 
12 (ΡΩΤΑ.12) «Ηουμ ςτθν 
τάξθ μασ και ςτο δικό μασ 
ςχολείο». 
 

Γ. Η ηωι ςτθν 
κοινότθτα και 
ςτον ευρφτερο 
κόςμο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Κράτοσ και 
δθμοκρατία 
 

 Να δθλϊνουν τθν 
ζννοια του κράτουσ 
και των ςτοιχείων που 
το προςδιορίηουν. 

 Να αποςαφθνίςουν 
τθν ζννοια του 
πολιτεφματοσ και να 
το ςυνδζςουν με τον 
τρόπο διακυβζρνθςθσ  
του κράτουσ.  

 Ρεριγραφι των βαςικϊν 
αποκλειςτικϊν ςτοιχείων του 
κράτουσ: επικράτεια, λαόσ, 
εξουςία. 

 Ζρευνα για τισ μορφζσ των 
πολιτευμάτων (μοναρχία, 
ολιγαρχία και δθμοκρατία) 
και των βαςικϊν 
χαρακτθριςτικϊν τουσ ςτα 
ςφγχρονα κράτθ. 

 Να 
αντιλαμβάνονται τθν 
ζννοια τθσ 
δθμοκρατίασ ωσ τθ 
κεμελιϊδθ ζννοια για 
τθν ελευκερία και τθν 
ιςότθτα. 

 Να περιγράφουν τα 
βαςικά 
χαρακτθριςτικά τθσ 
δθμοκρατίασ και να 
προςδιορίηουν τισ 
βαςικζσ δθμοκρατικζσ 
αξίεσ. 

 Να διευκρινίηουν 
ότι το Σφνταγμα ωσ ο 
κεμελιϊδθσ νόμοσ τθσ 
χϊρασ κακορίηει τθν 
οργάνωςθ και τθ 
λειτουργία του 
κράτουσ και των 
κεςμϊν. 

 Αναγνϊριςθ των 
δθμοκρατικϊν αξιϊν ςε 
ςθμαντικζσ ομιλίεσ θγετϊν.  

 Οι μακθτζσ/-τριεσ 
εντοπίηουν ςτα άρκρα του 
Συντάγματοσ 4, 5 και 6 τισ 
δθμοκρατικζσ αρχζσ και αξίεσ 
που αναγνωρίηουν για τουσ 
Ζλλθνεσ πολίτεσ.   
 

 Να περιγράφουν  Ρροςομοίωςθ τθσ Βουλισ 
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τθν Ρροεδρευόμενθ 
Κοινοβουλευτικι 
Δθμοκρατία ωσ το 
πολίτευμα τθσ 
Ελλάδασ και να 
διακρίνουν τθ δομι 
του. 

των Ελλινων. 
 

 Να περιγράφουν τισ 
τρεισ λειτουργίεσ τθσ 
κρατικισ εξουςίασ:  
νομοκετικι, 
εκτελεςτικι και 
δικαςτικι. 
 

 Διερεφνθςθ του 
κατακερματιςμοφ 
αρμοδιοτιτων, αναφορικά με 
τισ  τρεισ λειτουργίεσ τθσ 
κρατικισ εξουςίασ, μζςα από 
τθ μελζτθ ενόσ ηθτιματοσ 
όπωσ θ προςταςία των  
αδζςποτων ηϊων. 

 Να περιγράφουν 
τουσ ρόλουσ και τισ 
ευκφνεσ των τριϊν 
επιπζδων 
διακυβζρνθςθσ: 
διμοσ, περιφζρεια, 
κεντρικό κράτοσ. 

 Να αναγνωρίηουν 
τθ ςθμαςία τθσ 
αποκζντρωςθσ και 
τθσ διαβάκμιςθσ τθσ 
αυτοδιοίκθςθσ. 

 Να διερευνοφν τισ 
υπθρεςίεσ που 
παρζχει το κεντρικό 
κράτοσ ςτουσ πολίτεσ 
του και να δίνουν 
παραδείγματα για τον 
τρόπο που οι 
υπθρεςίεσ αυτζσ 
επθρεάηουν τθ ηωι 
των μακθτϊν/-τριϊν. 

 Αποτφπωςθ πάνω ςτον 
χάρτθ τθσ Ελλάδασ με 
διαφορετικά χρϊματα των 
περιφερειϊν τθσ Ελλάδασ. 
Στον χάρτθ τθσ περιφζρειασ, 
που ανικει ο τόποσ που ηουν, 
οι μακθτζσ/-τριεσ 
χρωματίηουν τισ 
περιφερειακζσ ενότθτεσ και 
τουσ διμουσ. 

 Σε μελζτεσ περίπτωςθσ 
επιλζγουν το επίπεδο 
διακυβζρνθςθσ που λαμβάνει 
τισ αποφάςεισ. Για 
παράδειγμα ποιοσ 
αποφαςίηει για τθν 
εκπαίδευςθ των μακθτϊν του 
ςχολείου μου; Ροιοσ 
αποφαςίηει για τθν 
κακαριότθτα του πάρκου τθσ 
γειτονιάσ μου;  

 Να παρουςιάηουν  
τθ διαδικαςία 
εκλογισ του 
κοινοβουλίου και τθσ 
κυβζρνθςθσ ςτο 
πολίτευμά μασ. 

 Δθμιουργία διαγράμματοσ 
ροισ που δείχνει τα ςτάδια 
μιασ εκλογικισ διαδικαςίασ. 

2. Νόμοι και πολίτεσ 
 

 Να εξθγοφν πϊσ και 
γιατί οι άνκρωποι 
δθμιουργοφν 
κανόνεσ. 

 Να επιςθμαίνουν τθ 
διαφορά ανάμεςα 
ςτουσ κανόνεσ και 
τουσ νόμουσ.  

 Να αιτιολογοφν 
γιατί οι κανόνεσ και οι 
νόμοι είναι 
ςθμαντικοί για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ 

 Διαχωριςμόσ των κανόνων 
από τουσ νόμουσ ςε κάρτεσ 
με εικόνεσ που αναπαριςτοφν 
ανάλογεσ καταςτάςεισ 
αιτιολογϊντασ τισ αποφάςεισ. 

 Μελζτεσ περίπτωςθσ 
εφαρμογισ κανόνων και 
νόμων και διαμόρφωςθ 
ςεναρίων τφπου «Τι κα 
ςυνζβαινε αν…» π.χ. όλοι 
παραβίαηαν αυτοφσ τουσ 
κανόνεσ. 
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κανονικότθτασ. 

 Να ςυνεργάηονται 
ςτθ διαμόρφωςθ 
κανονιςμϊν ςτθ δικι 
τουσ κοινότθτα και να 
επιχειρθματολογοφν 
για τθν αναγκαιότθτά 
τουσ.  

 Να ςυνδζουν τθ 
ςθμαςία των νόμων 
με τθν οργάνωςθ τθσ 
κοινωνίασ μασ. 

 Να ονομάηουν 
τομείσ τθσ 
κακθμερινισ τουσ 
ηωισ που ςυνδζονται 
με νόμουσ του 
κράτουσ. 
 

 Δθμιουργία καταλόγου με 
τα χαρακτθριςτικά ενόσ 
καλοφ κανόνα. Οι μακθτζσ/-
τριεσ ςχθματίηουν το Δζντρο 
των Κανόνων τθσ τάξθσ τουσ 
γράφοντασ πάνω ςτα κλαδιά 
του τουσ κανόνεσ που 
επινόθςαν και ςυμφϊνθςαν 
να τθροφν ςτο δικό τουσ 
τμιμα. Εξετάηουν τουσ 
κανόνεσ αυτοφσ ωσ προσ τα 
χαρακτθριςτικά που αρχικά 
είχαν διαμορφϊςει.  

 Να περιγράφουν 
τθν ζννοια του 
Συντάγματοσ και να 
το ςυνδζουν με τα 
δικαιϊματα και τισ 
υποχρεϊςεισ του 
πολίτθ. 

 Να αναλφουν τισ 
βαςικζσ πτυχζσ του 
Συντάγματοσ και τον 
τρόπο που 
επθρεάηουν τουσ 
πολίτεσ. 

 Ζνα Σφνταγμα για τθν τάξθ 
μασ. Τα παιδιά 
διαμορφϊνουν ζνα 
«ςφνταγμα» το οποίο κα 
προβλζπει και κα 
διαφυλάςςει τα δικαιϊματα 
και τισ υποχρεϊςεισ τουσ.  
 

 Να εξθγοφν πϊσ και 
γιατί επιβάλλονται οι 
νόμοι και να 
περιγράφουν τον 
ρόλο και τισ ευκφνεσ 
των πολιτϊν για τθν 
εφαρμογι των νόμων. 
 

 Σενάρια τφπου «Τι κα 
ςυνζβαινε αν…» κάποιοσ από 
τουσ νόμουσ του Συντάγματοσ 
τθν επόμενθ θμζρα 
καταργοφνταν. «Τι κα 
ςυνζβαινε αν καταργοφνταν θ 
παράγραφοσ 1 του Άρκρου 4 
του  Συντάγματοσ  «Οι  
Ζλλθνεσ είναι ίςοι ενϊπιον 
του νόμου». 

 Να αναγνωρίηουν 
τα ηθτιματα 
διαφκοράσ και να 
υπεραςπίηονται  
κζματα διαςφάλιςθσ 
τθσ διαφάνειασ μζςω 
τθσ λογοδοςίασ και 
τθσ ακεραιότθτασ. 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για τθ διδαςκαλία τθσ 
διαφάνειασ, τθσ 
ακεραιότθτασ και τθσ 
λογοδοςίασ από τθν Εκνικι 
Αρχι Διαφάνειασ. 
 

3. Ικαγζνεια και εκνικι 
ταυτότθτα 
 

 Να προςδιορίηουν 
τθν ζννοια τθσ 
ικαγζνειασ, τθσ 
υπθκοότθτασ και τισ 

 Αντιπαραβολι των εννοιϊν 
«ζκνοσ» και «κράτοσ». 

 Χριςθ των εννοιϊν 
«ικαγζνεια» και 
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διαδικαςίεσ με τισ 
οποίεσ αποκτϊνται. 

«υπθκοότθτα» μζςα ςε 
φράςεισ και μελζτεσ 
περίπτωςθσ που αφοροφν 
μετανάςτεσ και πρόςφυγεσ.  

 Να εξθγοφν τι 
ςθμαίνει να είναι 
κάποιοσ Ζλλθνασ 
πολίτθσ και να 
περιγράφουν τα 
δικαιϊματα και τισ 
υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από τθν 
ελλθνικι ικαγζνεια. 

 Δθμιουργία λίςτασ με τα 
δικαιϊματά τουσ ωσ 
μακθτζσ/-τριεσ και Ζλλθνεσ 
πολίτεσ. Στθ ςυνζχεια 
ςυνδζουν το κάκε δικαίωμα 
με τθν ευκφνθ που 
ςυνεπάγεται. 

 Να εντοπίηουν τουσ 
τρόπουσ με τουσ 
οποίουσ οι Ζλλθνεσ 
πολίτεσ μποροφν να 
ςυμμετζχουν ςτα 
κοινά. Να εξθγοφν τον 
ρόλο που ζχουν οι 
ίδιοι ωσ Ζλλθνεσ 
πολίτεσ ςτο ςχολείο 
και τθν ευρφτερθ 
κοινότθτα. 

 «Τι χαρακτθρίηει τον ενεργό 
πολίτθ;» Οι μακθτζσ/-τριεσ 
δθμιουργοφν ζναν νοθτικό 
χάρτθ με τισ ιδιότθτεσ που 
εκτιμοφν ότι χαρακτθρίηουν 
ζναν ενεργό πολίτθ. Στθ 
ςυνζχεια ςυηθτοφν ποιεσ από 
αυτζσ τισ ιδιότθτεσ μποροφν 
να αποτυπωκοφν ςτισ πράξεισ 
μασ ωσ πολίτεσ τθσ 
κοινότθτάσ μασ. 

 Να 
αντιλαμβάνονται τθν 
ζννοια και τθν αξία 
του εκελοντιςμοφ. Να 
διερευνοφν τον τρόπο 
που ςυνεργάηονται τα 
άτομα με κοινζσ αξίεσ 
και πεποικιςεισ για 
να πετφχουν ζναν 
τελικό ςκοπό, και να 
ςχεδιάςουν δράςθ. 

 Σφνταξθ ερωτθματολογίου 
που απευκφνεται ςε 
εκελοντικζσ ομάδεσ τθσ 
τοπικισ κοινότθτασ 
προκειμζνου να 
διερευνιςουν πτυχζσ τθσ 
εκελοντικισ εργαςίασ, όπωσ 
κίνθτρα, ςυνκικεσ κ.λπ. 

 Οργάνωςθ εβδομάδασ 
εκελοντιςμοφ ςτο ςχολείο.  

4. Θ Ελλάδα και θ 
Ευρϊπθ 
 

 Να αναλφουν τουσ 
λόγουσ  δθμιουργίασ 
τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ.  

 Να περιγράφουν τθ 
δομι, τα όργανα και 
τισ λειτουργίεσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 Να αποτιμοφν τθν 
εξελικτικι πορεία τθσ 
Ευρϊπθσ ωσ μια 
διαδικαςία που 
ςυνεχίηει να 
νοθματοδοτείται 
ανάλογα με τισ 
ςυνκικεσ και τα 
δεδομζνα τθσ κάκε 
γενιάσ.  

 Μελζτθ των ςυμβόλων τθσ 
ςθμαίασ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. 

 Ρλοιγθςθ ςτον επίςθμο 
ελλθνικό ιςτότοπο τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 
καταγραφι πλθροφοριϊν 
ςχετικά με τουσ ςτόχουσ και 
τισ αξίεσ που διζπουν τθν 
κοινότθτα των κρατϊν-μελϊν, 
τα ςφμβολα, τισ γλϊςςεσ 
κ.λπ. 

 Να διαπιςτϊςουν 
τισ αμοιβαίεσ 
επιδράςεισ μεταξφ 

 Δθμιουργία από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ του δικοφ 
τουσ διαβατθρίου ωσ 
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Ελλάδασ και 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 Να προςεγγίςουν 
τθν ιδιότθτα του 
Ευρωπαίου πολίτθ ωσ 
μζροσ τθσ δικισ τουσ 
ταυτότθτασ. 

Ευρωπαίοι πολίτεσ. 
Καταγράφουν ςε αυτό τι 
ςθμαίνει ςτθν ΕΕ ανκρϊπινθ 
αξιοπρζπεια, ελευκερία, 
δθμοκρατία, ιςότθτα, 
κανόνασ δικαίου, ανκρϊπινα 
δικαιϊματα. 

 Να αναγνωρίηουν 
τθν πολιτιςμικι 
κλθρονομιά των 
διαφόρων χωρϊν τθσ 
Ευρϊπθσ ωσ ςυμβολι 
ςτθν κοινι 
πολιτιςμικι 
κλθρονομιά. 

 Τομείσ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ (κοινωνικζσ, 
πολιτικζσ, οικονομικζσ, 
πολιτιςτικζσ). 

 Να αναγνωρίηουν 
τα δικαιϊματα και τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ 
που απορρζουν από 
τθν ιδιότθτά τουσ ωσ 
μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. 

 Να διακρίνουν τα 
δικαιϊματα και τισ 
υποχρεϊςεισ των 
Ευρωπαίων πολιτϊν 
μζςα ςε μια 
πολυπολιτιςμικι 
ευρωπαϊκι κοινωνία. 

 Ανάλυςθ των δικαιωμάτων 
των Ευρωπαίων πολιτϊν 
όπωσ αναφζρονται ςτον 
«Χάρτθ των Θεμελιωδϊν 
Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ». Τα παιδιά 
χωρίηονται ςε ομάδεσ και 
κακεμία παρουςιάηει τα 
άρκρα μίασ ενότθτασ: 
αξιοπρζπεια, ελευκερία, 
ιςότθτα, αλλθλεγγφθ, 
δικαιϊματα των πολιτϊν.  

5. Ανκρϊπινα 
δικαιϊματα και 
βιϊςιμθ ανάπτυξθ 
 

 Να υπεραςπίηονται 
τισ βαςικζσ αρχζσ που 
περιλαμβάνονται ςτα 
ανκρϊπινα 
δικαιϊματα, όπωσ τθσ 
ελευκερίασ, τθσ 
ιςότθτασ, τθσ 
δικαιοςφνθσ. 
 

 Δθμιουργία λεξικοφ ι 
μικροφ βιβλίου με τισ λζξεισ-
ζννοιεσ που ςυνδζονται με τα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα: 
ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, 
ιςότθτα, ευκφνθ, 
απαγόρευςθ των διακρίςεων, 
κακολικότθτα, ςεβαςμόσ, 
ςυμμετοχι. 

 Να εκφράηουν τισ 
αξίεσ των 
ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων ςτισ 
ςτάςεισ και τισ 
ςυμπεριφορζσ τουσ.  

 Να αναπτφξουν τισ 
κατάλλθλεσ γνϊςεισ 
και δεξιότθτεσ  για 
τθν πρακτικι 
εφαρμογι των 
ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων ςε 
διάφορεσ 
καταςτάςεισ που 
ςχετίηονται με τθ ηωι 
τουσ.   

 Δθμιουργία προχποκζςεων 
για ζνα ςχολικό περιβάλλον 
που αναγνωρίηει τα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα ωσ 
τθν πρωταρχικι αξία τθσ 
φπαρξθσ. Για παράδειγμα 
τροποποιοφν τα παιχνίδια του 
προαυλίου ζτςι ϊςτε όλοι και 
όλεσ να μποροφν να 
ςυμμετζχουν, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των 
παιδιϊν με αναπθρία και 
εκείνων που δε μιλοφν τθν 
ελλθνικι γλϊςςα.  

 Να αναγνωρίηουν   Εορταςμόσ μιασ διεκνϊσ 
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τισ παραβιάςεισ των 
ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων και 
μζςω αυτοφ να 
υπεραςπίηονται και 
να ςζβονται τισ αρχζσ 
των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων.  

 Να αναλαμβάνουν 
δράςθ για τθν 
υπεράςπιςθ των 
ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων ςτθν 
τοπικι και ευρφτερθ 
κοινότθτα. 

αναγνωριςμζνθσ θμζρασ για 
τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, 
όπωσ θ Διεκνισ Θμζρα 
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 
ςτισ 10 Δεκεμβρίου ι θ 
Διεκνισ Θμζρα για τθν 
Εξάλειψθ των Φυλετικϊν 
Διακρίςεων ςτισ 21 Μαρτίου. 
Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων για 
τθν επικοινωνία ςτο ςχολείο 
και ςτθν κοινότθτα των αξιϊν 
και των αρχϊν των 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Να προςδιορίςουν 
τον ρόλο των διεκνϊν 
οργανιςμϊν ςτθν 
προϊκθςθ τθσ 
διεκνοφσ 
ςυνεργαςίασ και 
ειρινθσ.  

 Σφνδεςθ ςτισ ιςτοςελίδεσ 
των διεκνϊν οργανιςμϊν και 
ΜΚΟ για τθν υπεράςπιςθ των 
δικαιωμάτων του ανκρϊπου 
και δθμιουργία αφιςϊν με 
ςτόχο τθν προβολι των 
οργανιςμϊν αυτϊν και του 
ζργου τουσ. 

 Να προςδιορίςουν 
τθν ζννοια τθσ 
παγκόςμιασ 
ικαγζνειασ και τα 
χαρακτθριςτικά του 
παγκόςμιου πολίτθ.  

 Να εμβακφνουν 
ςτθν κατανόθςθ των 
ςτόχων παγκόςμιασ 
ςθμαςίασ ςυνδζοντασ 
τισ αρχζσ των 
ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων με τουσ 
17 ςτόχουσ βιϊςιμθσ 
ανάπτυξθσ.   

 Να υποςτθρίηουν 
τουσ 17 ςτόχουσ 
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 
 

 Αναηιτθςθ ςε ιςτοςελίδεσ 
του οριςμοφ του παγκόςμιου 
πολίτθ και ςφνδεςι τθσ με 
τθν ζννοια του ενεργοφ 
πολίτθ. 

 Οι μακθτζσ/-τριεσ 
παρακολουκοφν τισ ταινίεσ 
ευαιςκθτοποίθςθσ του ΟΘΕ 
για τουσ 17 ςτόχουσ βιϊςιμθσ 
ανάπτυξθσ . 

 Δθμιουργοφν νοθτικό χάρτθ 
ςε ζναν τοίχο τθσ τάξθσ με 
αφορμι όςα είδαν και 
άκουςαν ςτισ ταινίεσ. Οι 
μακθτικζσ ομάδεσ 
αναλαμβάνουν να 
αναπτφξουν  τουσ 17 ςτόχουσ. 
Συγκεντρϊνουν φωτογραφικό 
υλικό και δθμιουργοφν 
λεηάντεσ, τα οποία 
τοποκετοφν ςτο αντίςτοιχο 
μζροσ του νοθτικοφ χάρτθ.  

 Εςτιάηουν ςτον Στόχο 3 
«Καλι Υγεία και Ευθμερία» 
και αναλογίηονται τθν 
πραγματικότθτα με τθν οποία 
ζρχεται αντιμζτωποσ ο ςτόχοσ 
αυτόσ. Για παράδειγμα, 
αναλογίηονται τισ ςυνζπειεσ 
τθσ πανδθμίασ του COVID-19 
και κάνουν μετάβαςθ από τθν 
προςωπικι ςτθ ςυλλογικι και 
από τθν τοπικι ςτθν 
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παγκόςμια διάςταςθ. 

6. Ρλθροφορία και 
μζςα ενθμζρωςθσ 
 

 Να κακορίηουν τθ 
ςθμαςία των μζςων 
μαηικισ ενθμζρωςθσ 
ςτθν καλλιζργεια των 
επιςτθμονικϊν 
γνϊςεων, ςτθν 
ευαιςκθτοποίθςθ ςε 
κοινωνικά κζματα και 
ςτθ μετάδοςθ των 
πλθροφοριϊν. 

 Να ςυμπεραίνουν 
τθν επιρροι που 
αςκοφν τα μζςα 
μαηικισ ενθμζρωςθσ 
ςτισ απόψεισ, τισ 
ςτάςεισ και τθ 
ςυμπεριφορά μασ 
μζςα από τθ 
δθμιουργία 
προτφπων. 

 Να προςεγγίηουν 
κριτικά τον τρόπο 
μετάδοςθσ τθσ 
πλθροφορίασ από τα 
μζςα μαηικισ 
ενθμζρωςθσ 
διακρίνοντασ τισ 
τεχνικζσ πεικοφσ που 
χρθςιμοποιοφνται. 

 Να επιλζγουν τθν 
πολλαπλι ενθμζρωςθ 
και τθ διαςταφρωςθ 
των πλθροφοριϊν. 

 Να αναγνωρίηουν 
ςτθ λειτουργία τθσ 
διαφιμιςθσ τθν 
προςπάκεια 
δθμιουργίασ 
πλαςματικϊν 
αναγκϊν για 
καταναλωτικοφσ 
λόγουσ. 

 Να αναλφουν και 
να αςκοφν κριτικι ςτα 
διαφθμιςτικά 
μθνφματα. 

 Να εντοπίηουν τθν 
ταυτότθτα ι τισ 
ταυτότθτεσ και τα 
κοινωνικά 
ςτερεότυπα που 
προβάλλονται ςτισ 
διαφθμίςεισ. 

 Συγκριτικι μελζτθ τθσ 
μετάδοςθσ μίασ είδθςθσ τθσ 
επικαιρότθτασ από 
διαφορετικά μζςα μαηικισ 
ενθμζρωςθσ. 

 Συμμετοχι ςε διαλογικζσ 
αντιπαρακζςεισ και 
ςυηθτιςεισ πάνω ςε κζματα 
ενδιαφζροντοσ των 
μακθτϊν/-τριϊν τα οποία 
αντλοφν από άρκρα 
εφθμερίδων ι περιοδικϊν. 
Μζςα από αυτι τθ 
δραςτθριότθτα δίνεται θ 
δυνατότθτα ςτουσ/ςτισ 
μακθτζσ/-τριεσ  να 
παρουςιάςουν και να 
αξιολογιςουν αλλά και να 
διαςταυρϊςουν 
πλθροφορίεσ.  

 Αναηιτθςθ ςε διαφθμιςτικά 
ςτιγμιότυπα διαφορετικϊν 
προϊόντων με τισ 
ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ 
πεικοφσ που αξιοποιοφνται. 

 Διεξαγωγι ζρευνασ για τισ 
αντιλιψεισ των 
ςυμμακθτϊν/-τριϊν τουσ 
ςχετικά με τα μζςα μαηικισ 
ενθμζρωςθσ, τθ χριςθ, τθν 
αξία και τθν επιρροι τουσ ςτθ 
ηωι μασ. 
 

7. Ψθφιακόσ πολίτθσ 
και ψθφιακι ικαγζνεια 

 Να αποςαφθνίςουν 
τθν ζννοια του 

 Δθμιουργία ενόσ λεξικοφ 
για τον ψθφιακό πολίτθ  με 
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 ψθφιακοφ πολίτθ και 
τθσ ψθφιακισ 
ικαγζνειασ. 

 Να ςυμμετζχουν ςε 
ψθφιακά 
περιβάλλοντα 
ανοιχτά ςτθ 
διαφορετικότθτα και 
ςτθν ποικιλομορφία 
των απόψεων. 

λιμματα ι φράςεισ όπωσ: 
ψθφιακό, πολίτθσ, ψθφιακόσ 
πολίτθσ,  διαδίκτυο, 
αςφάλεια και προςταςία, 
ψθφιακι κοινότθτα, 
δικαιϊματα και ευκφνεσ του 
ψθφιακοφ πολίτθ. 
 

 Να αξιολογοφν 
διάφορα ψθφιακά 
ςυνεργατικά εργαλεία 
για τθν εκτζλεςθ των 
μακθτικϊν τουσ 
ζργων και τθν 
επίλυςθ 
προβλθμάτων. Να 
ςυμμετζχουν και να 
δθμιουργοφν 
ςυνεργατικά ζργα 
χρθςιμοποιϊντασ 
ςυνεργατικά 
ψθφιακά εργαλεία. 
Να ςυμμετζχουν και 
να επικοινωνοφν 
αποτελεςματικά και 
με ςεβαςμό ςτουσ 
άλλουσ. 

 Οι μακθτζσ/-τριεσ 
δθμιουργοφν ςυνεργατικοφσ 
ψθφιακοφσ νοθτικοφσ χάρτεσ, 
ςυνεργατικζσ ψθφιακζσ 
ιςτορίεσ, παρουςιάςεισ  ι 
χρονογραμμζσ. Επιλζγουν τα 
εργαλεία που κα 
χρθςιμοποιιςουν ϊςτε να 
είναι τα κατάλλθλα για το 
ζργο που τουσ ζχει ανατεκεί.  
 

 Να εφαρμόηουν 
αςφαλείσ τεχνικζσ 
αναηιτθςθσ 
πλθροφοριϊν ςτο 
διαδίκτυο. Να 
αξιολογοφν κριτικά τισ 
πλθροφορίεσ που 
βρίςκουν ςτο 
διαδίκτυο και να 
προςδιορίηουν τθν 
αξιοπιςτία τουσ. Να 
υπεραςπίηονται 
κζματα προςταςίασ 
των πνευματικϊν 
δικαιωμάτων.  

 Ανάλυςθσ τθσ ζννοιασ 
«πλθροφορία» ςε ζνα 
διαδικτυακό ςυνεργατικό 
εργαλείο νοθτικισ 
χαρτογράφθςθσ. Εξάςκθςθ ςε 
αποτελεςματικζσ και 
αςφαλείσ τεχνικζσ 
αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν 
ςτο διαδίκτυο. 

 Σφγκριςθ τθσ ίδιασ 
πλθροφορίασ ςε 
διαφορετικοφσ ιςτότοπουσ 
και ανάλυςθ των 
χαρακτθριςτικϊν που 
παρατθροφν. 

 Να κατονομάηουν 
τα δικαιϊματα και τισ 
ευκφνεσ ενόσ 
ψθφιακοφ πολίτθ. Να 
ςυμμετζχουν με 
ςεβαςμό και 
υπευκυνότθτα ςε μια 
διαδικτυακι 
κοινότθτα. 

 Ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ  κακισ χριςθσ 
του διαδικτφου και των 
κοινωνικϊν δικτφων από 
παιδιά τθσ θλικίασ τουσ. 
Εντοπιςμόσ των δικαιωμάτων 
που καταπατϊνται και των 
υποχρεϊςεων που 
αγνοοφνται.  

 Να αναγνωρίηουν 
τον διαδικτυακό 
εκφοβιςμό και να τον 

 Τι ςθμαίνει διαδικτυακόσ 
εκφοβιςμόσ; Ρϊσ 
αναγνωρίηουμε και 
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αντιμετωπίηουν. 
 

χειριηόμαςτε καταςτάςεισ 
διαδικτυακοφ εκφοβιςμοφ;  
Διεξαγωγι δθμοςκόπθςθσ 
ςτο ςχολείο  από τουσ/τισ 
μακθτζσ/-τριεσ προκειμζνου 
να ςυλλζξουν πραγματικά 
δεδομζνα για να μάκουν 
πόςο διαδεδομζνοσ είναι ο 
διαδικτυακόσ εκφοβιςμόσ ςτθ 
ςχολικι τουσ κοινότθτα και 
με ποιο τρόπο τον 
αντιλαμβάνονται τα παιδιά 
αυτισ τθσ θλικίασ. 

 


