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Δηζαγσγή

Δηζαγσγή
Τη πξνζθέξεη απηό ην βηβιίν;
Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο, εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθψλ, ππεχζπλνπο
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, εθδφηεο βηβιίσλ θαη κεηαθξαζηέο ζηηο ρψξεο κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξψπεο. Μπνξεί λα κεηαθξαζηεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ.
Απηφ ην εγρεηξίδην πεξηιακβάλεη ελλέα δηδαθηηθέο ελφηεηεο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή
Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε (EDC) θαη ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (HRE). Οη ελφηεηεο, νη
νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηέζζεξα καζήκαηα ε θαζεκία, πξννξίδνληαη γηα καζεηέο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (2ε ή 3ε ηάμε γπκλαζίνπ, αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα). Κάζε
ελφηεηα επηθεληξψλεηαη ζε κηα βαζηθή έλλνηα, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ EDC ή ηελ HRE: ηαπηφηεηα –
ειεπζεξία – ππεπζπλφηεηα – ζχγθξνπζε – επηθνηλσλία – εηεξφηεηα – θαλφλεο θαη λφκνο – ηζφηεηα –
δηαθπβέξλεζε.
Γηα θάζε κάζεκα πξνηείλεηαη κηα ζεηξά δηδαθηηθψλ βεκάησλ κε ιεπηνκέξεηεο, ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη
δπλαηφ. Σα θπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα πνπ βξίζθεηαη ζην ηέινο θάζε
ελφηεηαο, κε ζθνπφ ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα ιακβάλεη φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε ππνζηήξημε κπνξεί λα
παξέρεη έλα εγρεηξίδην. Απηφ ην βηβιίν, επνκέλσο, απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη φρη ζε καζεηέο. Ζ
εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ έρεη δείμεη φηη νη εθπαηδεπφκελνη θαη νη αξράξηνη ζην δηδαθηηθφ
επάγγεικα εθηηκνχλ ηηο ιεπηνκεξείο πεξηγξαθέο καζεκάησλ, αιιά ίζσο θαη νη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί λα
βξνπλ επίζεο θάπνηεο ηδέεο θαη πιηθά, ρξήζηκα γηα ηηο ηάμεηο ηνπο. Οη εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφ ην βηβιίν σο νδεγφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε
θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.
Απηή είλαη κηα αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ εγρεηξηδίνπ. Ζ πξψηε έθδνζε γξάθηεθε ζηε Βνζλία Δξδεγνβίλε κε ζθνπφ λα ππνζηεξίμεη έλα λέν ζρνιηθφ ζέκα, πνπ εηζήρζε ην 2002, ηε δεκνθξαηία θαη ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Απφ ην 1996, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο είρε αλαιάβεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα EDC θαη HRE κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ηεο
εδξαίσζεο κηαο εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο κεηά ηνλ πφιεκν. Οη εθδφηεο θαη ζπγγξαθείο ηεο πξψηεο
έθδνζεο ήηαλ κέιε ηεο δηεζλνχο νκάδαο εθπαηδεπηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζ‟ απηφ ην project. Έγηλε
ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη δεκηνπξγήζεθε
πιηθφ, πεξηιακβάλνληαο θαη ην πξψην πξνζρέδην απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί
1
ηφζν γηα επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη γηα ρξήζε κέζα ζηελ ηάμε.

Πνηα είλαη ε πξνζέγγηζε ηεο EDC/HRE;
Οη βαζηθέο αξρέο ηεο EDC κπνξνχλ λα απνδνζνχλ θαιχηεξα κέζα απφ έλα παξάδεηγκα. Ζ ειεπζεξία ηεο
γλψκεο θαη ηεο έθθξαζεο2 είλαη βαζηθφ δηθαίσκα ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο. ηελ EDC/HRE, νη
καζεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ, λα θαηαλννχλ θαη λα εθηηκνχλ ην δηθαίσκα ζηελ ειεχζεξε γλψκε θαη
έθθξαζε, θαη λα γλσξίδνπλ πψο απηφ ην δηθαίσκά ηνπο πξνζηαηεχεηαη απφ ην ζχληαγκα (ε καζεζηαθή
δηάζηαζε ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο). Αθξηβψο επεηδή ε ελεξγφο ρξήζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο είλαη
βαζηθή γηα ηε ζπκκεηνρή ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλφηεηα, νη καζεηέο πξέπεη επίζεο λα κάζνπλ θαη λα
εμαζθεζνχλ ζην πψο λα δηαθσλνχλ δεκνζίσο (ε καζεζηαθή δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη
ηθαλνηήησλ). Tειηθά, κέζα απφ ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο γλψκεο ηίζεληαη ηα ζεκέιηα γηα κηα
αλνηρηή, πινπξαιηζηηθή θνηλσλία. Ζ αληηπαξάζεζε θαη ν αληαγσληζκφο ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ησλ
απφςεσλ απνηεινχλ ηνλ θαλφλα, θαη φρη ηελ εμαίξεζε. Οη δηαθσλίεο πνπ πξνθχπηνπλ πξέπεη λα
επηιχνληαη κε κε βίαηνπο ηξφπνπο, κέζα απφ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (κε ππνζηήξημε επηρεηξεκάησλ θαη
δηαπξαγκαηεχζεηο ηφζν ζε δεκφζην φζν θαη ζε ηδησηηθφ επίπεδν). Μηα αλνηρηή πινπξαιηζηηθή θνηλσλία
βαζίδεηαη ζε έλα ζχλνιν δεζκεπηηθψλ θαλφλσλ θαη ηζρπξψλ ζεζκψλ πνπ ελδπλακψλνπλ απηνχο ηνπο
θαλφλεο, αιιά πεξηζζφηεξν απ‟ φια πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε έλα ζχλνιν αμηψλ θνηλψλ γηα φινπο ηνπο
πνιίηεο. Αλάκεζα ζε απηέο ηηο αμίεο πεξηιακβάλνληαη ε αλνρή, ν ακνηβαίνο ζεβαζκφο, ε εθηίκεζε ηνπ
δίθαηνπ ζπκβηβαζκνχ, ε έιιεηςε βίαο, θαη ε ηθαλφηεηα ελαζρφιεζεο κε θαηαζηάζεηο δηαθσλίαο θαη
ν

1. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε απηφ ην project, βι. ηνλ 1 ηφκν απηήο ηεο ζεηξάο.
2. Βι. Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, 10 Γεθεκβξίνπ 1948, Άξζξν 19, 4 Ννεκβξίνπ 1950, Άξζξν 10.
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δηακάρεο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη πξνθχςεη θάπνηα ιχζε. Αλ ε ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ ππνζηεξίδεηαη
θαη πιαηζηψλεηαη απφ κηα ηζρπξή ζπλαίλεζε ηάμεο θαη δεκνθξαηηθψλ αμηψλ, κηα θνηλσλία κπνξεί λα
ρεηξηζηεί κηα έληνλε δηαθσλία γηα θάπνηα ζεκαληηθά ζέκαηα. Ζ ειεπζεξία ηεο γλψκεο, ζε απηή ηελ
πεξίπησζε δελ κπνξεί λα γίλεη επηθίλδπλε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε, αιιά κάιινλ ηελ
ππνζηεξίδεη σο έλα κέζν εμεχξεζεο δίθαησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ ζε πξνβιήκαηα θαη δηακάρεο.
Ζ δεκνθξαηία έρεη κηα πνιηηηζκηθή δηάζηαζε θαη ζηελ πνιηηηθή ζεσξία απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ σο έλα
άγξαθν θνηλσληθφ ζπκβφιαην πνπ έρεη ζπλαθζεί απφ θάζε πνιίηε. Δπνκέλσο, θάζε λέα γεληά πξέπεη λα
θαηαλνήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη απηφ ην άγξαθν θνηλσληθφ ζπκβφιαην (ηελ απφθηεζε ησλ αμηψλ).
Απηφ ην παξάδεηγκα δείρλεη φηη ε EDC/HRE αθνινπζεί κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ελζσκαηψλνληαο
καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζε ηξεηο δηαζηάζεηο:
– Γλψζε θαη θαηαλφεζε (γλσζηηθή δηάζηαζε) ˙
– Αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ˙
– Απφθηεζε αμηψλ θαη ζηάζεσλ.
Απηφ ην κνληέιν καζεζηαθψλ δηαζηάζεσλ ηζρχεη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε γεληθέο γξακκέο θαη γη‟ απηφ ζα
είλαη νηθείν ζε πνιινχο αλαγλψζηεο. Κάζε εθπαηδεπηηθφο έρεη κηα πξνθαηάιεςε ππέξ ηεο γλσζηηθήο
κάζεζεο, ηδηαίηεξα ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο. Δπνκέλσο πψο αληαπνθξίλεηαη ε EDC/HRE ζηελ πξφθιεζε
πνπ παξνπζηάδεη απηφ ην νιηζηηθφ κνληέιν κάζεζεο; Με άιια ιφγηα, αλ απηφ είλαη πνπ πξέπεη λα κάζνπλ
νη καζεηέο, ηη πξέπεη λα θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί;

Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο EDC/HRE;
Μηιψληαο γεληθά, ε EDC θαη ε HRE ελζσκαηψλνπλ καζεζηαθέο δηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ κάζεζε
κέζα ζηελ ηάμε θαη κάζεζε απφ ηελ εκπεηξία ηεο αιεζηλήο δσήο. Ζ EDC θαη ε HRE βαζίδνληαη ζε ηξεηο
δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο:
– κάζεζε «πεξί» ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ˙
– κάζεζε «κέζσ» ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ˙
– κάζεζε «γηα» ηε δεκνθξαηηθφηεηα θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.
Οη ηξεηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο EDC/HRE ζρεκαηίδνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν. ε ν,ηηδήπνηε
θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πεξηιακβάλνληα θαη νη ηξεηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο εμππεξεηψληαο ηηο ηξεηο
δηαζηάζεηο ηεο κάζεζεο, ελψ ε έκθαζε κπνξεί ζθφπηκα λα πνηθίιιεη. Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ζα εμεηαζηνχλ
κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο.

Μάζεζε «πεξί»
Απηή ε δηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε σο θαλνληθφ ζρνιηθφ κάζεκα . Ζ κάζεζε
«πεξί» αλαθέξεηαη ζηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο. Σα πξφηππα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο
EDC/HRE ζην γλσζηηθφ επίπεδν πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: νη καζεηέο κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ πψο
ιεηηνπξγεί ε δεκνθξαηία, ζε αληίζεζε κε άιιεο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο (δηθηαηνξία, νιηγαξρία)· νη καζεηέο
κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηελ παξάδνζε θαη ηελ ηζηνξία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· κπνξνχλ λα
απνδείμνπλ πψο θάπνηα απφ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα έρνπλ ελζσκαησζεί ζηα εζληθά ζπληάγκαηα, θαη
σο εθ ηνχηνπ ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα είλαη πεξηζζφηεξν πξνζηαηεπκέλα. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν, ην αλαιπηηθφ
πξφγξακκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη καζήκαηα EDC/HRE, θαζψο θαη ζρεηηθά καζήκαηα φπσο ε ηζηνξία,
νη θνηλσληθέο επηζηήκεο, ηα νηθνλνκηθά.

Μάζεζε «κέζσ»
Γελ αξθεί νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ κφλν ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή, αιιά πξέπεη
επίζεο θαη λα κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Δπνκέλσο ρξεηάδνληαη πξαθηηθή εκπεηξία θαη επθαηξίεο
θαηάξηηζεο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθή δσήο, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ, φπνπ
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απηφ είλαη δπλαηφ θαη ρξήζηκν. Γηα παξάδεηγκα, νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα δίλνπλ επθαηξίεο ζηνπο
καζεηέο λα δειψζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο ηφζν γηα ζέκαηα ηεο ηάμεο φζν θαη γηα ζέκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε
δηδαζθαιία θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. ηαλ γίλεη θαηαλνεηή κε απηφ ηνλ ηξφπν ε EDC/HRE, παξέρεη
πεξηζζφηεξν έλαλ παηδαγσγηθφ νδεγφ παξά έλα αλαιπηηθφ πξφγξακκα, θαη πεξηιακβάλεη φιν ην ζρνιείν
θαη φρη κφλν ηνπο εηδηθά επηκνξθσκέλνπο ζηελ EDC/HRE εθπαηδεπηηθνχο. Αμίεο φπσο ε αλεθηηθφηεηα θαη
ε ππεπζπλφηεηα καζαίλνληαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη πνιιά εμαξηψληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο –
φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ – αλαθνξηθά κε ηελ πξνψζεζε πεηζηηθψλ πξνηχπσλ.
Απφ ηελ άιιε, νη δεκνθξαηηθέο αμίεο σο κε ιεθηηθή κνξθή ζπκπεξηθνξάο, δελ είλαη αξθεηέο. Ζ ζρνιηθή
εκπεηξία πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ζπζηεκαηηθνχο ηξφπνπο θαηαλφεζεο (κάζεζε «πεξί»). Ζ EDC/HRE
εμαξηάηαη θαη απφ ηηο δχν δηαζηάζεηο, θαη ε ζπδήηεζε εάλ ε EDC/HRE ή αληηθείκελα φπσο ε Αγσγή ηνπ
Πνιίηε ζα κπνξνχζαλ λα ππνθαηαζηαζνχλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα απφ ηελ EDC/HRE ζαλ κηα
γεληθεπκέλε παηδαγσγηθή αξρή, είλαη παξαπιαλεηηθή.

Μάζεζε «γηα»
Ζ δηδαθηηθή πξννπηηθή αλαθέξεηαη ζηηο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηε ζρνιηθή εκπεηξία θαη ηε κεηέπεηηα δσή. Ζ
EDC/HRE ζεσξεί φηη ε ζρνιηθή εκπεηξία έρεη ζεκαζία γηα ηε γεληθή θαη πνιηηηθή θνηλσληθνπνίεζε. Δίλαη
αιήζεηα φηη ε εθπαίδεπζε, πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζρνιηθήο δσήο, είλαη έλα ππνζχζηεκα ην νπνίν
θαζνξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη θαλφλεο, θαη νη εκπεηξίεο απφ απηφ ην ππνζχζηεκα δελ είλαη
άκεζα κεηαβηβάζηκεο. Αιιά, απφ ηελ άιιε, ε ζρνιηθή δσή είλαη έλα κέξνο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο. Πνιιέο
απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ βηψλνπλ νη καζεηέο ζην ζρνιείν επαλαιακβάλνληαη ζηελ ελήιηθε δσή, φπσο γηα
παξάδεηγκα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηελ ελζσκάησζε ζηελ θνηλσλία αηφκσλ
πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά εζλνηηθά ή θνηλσληθά πεξηβάιινληα, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο, ηελ
αλάιεςε επζχλεο, ηελ άληζε θαηαλνκή εμνπζίαο θαη ηελ έιιεηςε βαζηθψλ πφξσλ (φπσο ην ρξήκα θαη ν
ρξφλνο), ηελ ππαθνή ζε θαλφλεο θαη λφκνπο θαη ηελ απνδνρή ηνπ ζπκβηβαζκνχ. Ζ κάζεζε «γηα»
αλαθέξεηαη ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην κέιινλ. Απνηειεί ππνρξέσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ
φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ λα δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο δεμηφηεηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο, φπσο γηα
παξάδεηγκα, ηελ ηθαλφηεηα λα κπνξεί θάπνηνο λα εθθξάζεη κε ζπληνκία θαη ζαθήλεηα ηελ άπνςή ηνπ
δεκφζηα.
Ζ EDC αληηιακβάλεηαη ην ζρνιείν σο έλα ρψξν φπνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα κάζνπλ απφ ηελ εκπεηξία
ηεο αιεζηλήο δσήο. Σν ζρνιείν είλαη πεξηζζφηεξν δσή παξά έλαο ρψξνο μεξήο αθαδεκατθήο γλψζεο
ρξήζηκεο γηα ηε κεηέπεηηα δσή. Σν ζρνιείν είλαη κηα κηθξν-θνηλφηεηα, κηα κηθξνγξαθία ηεο θνηλσλίαο.3 ε
θάπνην βαζκφ, ην ζρνιείν ζα κπνξνχζε λα απνηειεί κνληέιν κηαο αθφκα θαιχηεξεο ή πην δεκνθξαηηθήο
θνηλσλίαο, αθνχ ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε
κεγαιχηεξν βαζκφ κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνιχ πεξηζζφηεξν απ‟ φηη έμσ απφ απηφ. Ζ κάζεζε
«γηα» ηε δεκνθξαηηθφηεηα θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζεκαίλεη φηη ην άηνκν καζαίλεη πψο λα
ζπκκεηέρεη ζε κηα θνηλφηεηα, ελψ ε κάζεζε «κέζσ» ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
ζεκαίλεη φηη απηή ε θνηλφηεηα δηνηθείηαη κε δεκνθξαηηθέο αξρέο, φπνπ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηα
δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ εθιακβάλνληαη σο παηδαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο. Ζ δεκνθξαηία ζηεξίδεηαη ζε κηα
πνιηηηθή θνπιηνχξα ηελ νπνία νη καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ κέζα απφ ηε ζρνιηθή ηνπο εκπεηξία θαη λα ηε
κεηαβηβάζνπλ (κάζεζε «πεξί»).
Ζ EDC/HRE δεκηνπξγεί ζπλζήθεο γηα εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ απεπζχλνληαη ζε φιν ην ζρνιείν,
πεξηιακβάλνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο δηεπζπληέο, ηε δηνίθεζε θαη ηνπο επφπηεο. ην επίθεληξν ηνπ
παξφληνο εγρεηξηδίνπ βξίζθνληαη ε εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα. Ζ κεηαξξχζκηζε απνηειείηαη απφ πνιιά κηθξά βήκαηα θαη ε δηαδηθαζία θαζψο θαη ην
απνηέιεζκα κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηε ρψξα θαη ην πιαίζην. Σα πξψηα βήκαηα πξέπεη λα
γίλνληαη κέζα ζηελ ηάμε, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη απηνί πνπ απνθαζίδνπλ ηη επηζπκνχλ λα αιιάμνπλ.
Απφ απηή ηελ άπνςε, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην ζέκα ησλ κεζφδσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ.

Πώο ζπλδένληαη ην πεξηερόκελν θαη ε κέζνδνο ζηελ EDC/HRE;
ε γεληθέο γξακκέο, ε κάζεζε είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ επηηειείηαη απφ ηνλ καζεηή. Ζ κάζεζε είλαη
κηα ελεξγή δηαδηθαζία ε νπνία δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν (θνλζηξνπθηηβηζηηθή έλλνηα ηεο κάζεζεο).
3. Απηή ε έλλνηα είλαη εκπλεπζκέλε απφ κειεηεηέο φπσο ν Dewey («ζην ζρνιείν σο εκβξπτθή θνηλσλία») θαη ν von Henting («ην
ζρνιείν σο πνιηηεία»).
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πλνςίδνληαο, ζρεηηθά κε ην παξάδεηγκα πνπ δφζεθε παξαπάλσ, ν κφλνο ηξφπνο γηα λα κάζνπλ νη
καζεηέο λα απνιακβάλνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο είλαη κέζα απφ ζπρλή εμάζθεζε – «πξνζέρεηο
γηα λα έρεηο». Οη εθπαηδεπηηθνί – φρη κφλν ηεο EDC/HRE, αιιά θαη ησλ άιισλ αληηθεηκέλσλ- έρνπλ
θαζήθνλ λα παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο καζεζηαθέο επθαηξίεο θαη εξγαζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ
δηαδηθαζία κάζεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα παξνπζηάζεηο, ζπδεηήζεηο, δνθίκηα, αθίζεο, έξγα ηέρλεο ή
βίληεν θιηπ.
Χο εθ ηνχηνπ, ε EDC/HRE δίλεη έκθαζε ζε κεζφδνπο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηε δηαδξαζηηθή θαη
ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη βαζίδεηαη ζε εξγαζίεο. Αλαθαιχπηνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε έλα
ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη βξίζθνληαο κφλνη ηνπο ιχζεηο, νη καζεηέο καζαίλνπλ πεξηζζφηεξα απφ φηη ζα
κάζαηλαλ απφ κηα κεησπηθή δηδαζθαιία θαη ππάξρεη κεγαιχηεξε επειημία ζην λα αληηιεθζνχλ ηηο αηνκηθέο
καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπο. Οη ελφηεηεο απηνχ ηνπ βηβιίνπ θαηαδεηθλχνπλ πψο ε κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζε
εξγαζίεο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη αληηθείκελα ζπκπεξηιακβάλνληαο κάζεζε κέζα
απφ projects, θξηηηθή ζθέςε, ζπδήηεζε, αλαζηνραζκφ θαη αλαηξνθνδφηεζε. Δπηπιένλ, ε κεησπηθή
δηδαζθαιία ζε ζρέζε κε ηε δηαδξαζηηθή απνηειεί κηα ιαλζαζκέλε ελαιιαθηηθή. Ζ θαιή δηδαζθαιία είλαη
πάληα έλαο ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο πεξηγξαθέο καζεκάησλ απηνχ ηνπ
εγρεηξηδίνπ.

Βαζηθόο ζηόρνο ηεο EDC/HRE: Σπκκεηνρή ζηε δεκνθξαηία
Μάζεζε

Γηδαζθαιία

Μέζνδνη

Σρνιείν

– Δξγαζίεο,
Γλψζε θαη θαηαλφεζε

Γηδαζθαιία
– πεξί

– δηαδξαζηηθή,

Γεμηφηεηεο

– ζπλεξγαηηθή κάζεζε

– κέζσ
ηάζεηο θαη αμίεο

ζε ζπλδπαζκφ κε
– γηα

“Σν ζρνιείν σο
κηθξνθνηλσλία”
Ζ εκπεηξία ηεο
πξαγκαηηθήο δσήο
κέζα ζην ζρνιείν

– δηδαζθαιία
ηε δεκνθξαηία θαη ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα

– θαζνδήγεζε
– εμάζθεζε
– επίδεημε
απφ ηνλ/ηελ
εθπαηδεπηηθφ

Ζ κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζε εξγαζίεο επεξεάδεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ρξφλνπ κέζα ζηελ ηάμε. ε
γεληθέο γξακκέο, αλ νη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ λα θάλνπλ νη καζεηέο ηνπο πεξηζζφηεξα πξάγκαηα,
πξέπεη εθείλνη λα κηινχλ ιηγφηεξν θαη λα αθήλνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηνπο καζεηέο. Παξάιιεια,
νθείινπλ λα είλαη πην επέιηθηνη γηα λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ
καζεηψλ ηνπο. Ζ κάζεζε πνπ βαζίδεηαη ζε εξγαζίεο θαη αιιειεπίδξαζε απαηηεί πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ
θαη πξνεηνηκαζία θαη γεληθά ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ ηε κεησπηθή δηδαζθαιία. Ίζσο γη‟ απηφ
ηνλ ιφγν ε ηειεπηαία ππεξηζρχεη, αλ θαη είλαη επξέσο γλσζηφ φηη κηα κεηαηφπηζε πξνο ηελ δηαδξαζηηθή
κάζεζε είλαη απαξαίηεηε.
Χο εθ ηνχηνπ, ίζσο είλαη παξάδνμν λα δεκηνπξγείηαη έλα βηβιίν γηα εθπαηδεπηηθνχο αληί γηα καζεηέο.
Χζηφζν, αθξηβψο επεηδή ε δηδαζθαιία, ε βαζηζκέλε ζε εξγαζίεο θαη ζε αιιειεπίδξαζε, είλαη πην
δχζθνιε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απαηηψληαο απφ απηνχο λα εθηεινχλ έλα επξχ θάζκα ξφισλ θαη λα
αληαπνθξίλνληαη κε επειημία ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο, απηφ ην βηβιίν ζηνρεχεη ζηελ
ππνζηήξημε ηνπο, θαζψο απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο, δειαδή είλαη απηνί πνπ δίλνπλ ηηο
δπλαηφηεηεο, ηα θαζήθνληα θαη ηα κέζα ζηνπο καζεηέο γηα λα γίλνπλ πην ελεξγνί.

8

Δηζαγσγή

Πνηνο είλαη ν βαζηθόο ζηόρνο ηεο EDC/HRE;
Σα δεκνθξαηηθά ζπζηήκαηα βαζίδνληαη ζε ελεξγνχο δεκνθξαηηθνχο πνιίηεο. Σν πψο κπνξεί λα
ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζηελ δεκνθξαηία είλαη θάηη πνπ κπνξεί θαη πξέπεη λα δηδάζθεηαη. Ζ πνιππινθφηεηα
ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ππφ ζπδήηεζε ζεκάησλ απαηηνχλ έλα ειάρηζην επίπεδν γλψζεο θαη
θαηαλφεζεο. Ζ ζπκκεηνρή ζε δεκφζηα ζπδήηεζε απαηηεί ηελ χπαξμε δεμηνηήησλ, φπσο ε ηθαλφηεηα
νκηιίαο ζε θνηλφ θαη ε δηαπξαγκάηεπζε. Ζ θαηαλφεζε θαη ε εθηίκεζε ηνπ άγξαθνπ θνηλσληθνχ
ζπκβνιαίνπ πνπ δηέπεη ηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα ησλ δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ εμαξηάηαη απφ ηηο αμίεο θαη
ηηο ζηάζεηο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ην λεαξφ άηνκν. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο EDC/HRE είλαη λα δηαηεξήζεη ηε
δεκνθξαηία δσληαλή, ππνζηεξίδνληαο ηα άηνκα ηεο λέαο γεληάο ψζηε λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο. Ζ
δεκνθξαηία δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αλ δελ ππάξρεη έλα ζεζκηθφ πιαίζην πξνζηαηεπκέλν απφ ην
ζχληαγκα. Αιιά απηφ δελ είλαη αξθεηφ. Πξέπεη λα είλαη ξηδσκέλε ζηελ θνηλσλία. Απηή ηελ πνιηηηζκηθή
δηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο πξνζπαζεί ε EDC/HRE λα ελδπλακψζεη θαη λα ππνζηεξίμεη. Γη‟ απηφ αθξηβψο
ηνλ ιφγν, ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο επηθεληξψζεθε ζηελ ελδνυπεξεζηαθή εθπαίδεπζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηελ EDC/HRE κε ζθνπφ λα ππνζηεξίμεη ηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία ζηε Βνζλία θαη
Δξδεγνβίλε.
Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο ηνπ γπκλαζίνπ. Ζ κάζεζε
εμαξηάηαη απφ απηά πνπ νη καζεηέο ήδε γλσξίδνπλ θαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπο. Γη΄απηφ, νη ελφηεηεο απηνχ
ηνπ βηβιίνπ δίλνπλ έκθαζε ζηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο, ελψ ην εγρεηξίδην γηα ην ιχθεην
(EDC/HRE, Βηβιίν IV) κεηαηνπίδεη ην επίθεληξν ζηηο πνιηηηθέο θαη ζεζκηθέο δηαζηάζεηο ηεο δεκνθξαηίαο
θαη ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ.4

Ζ “Δπξσπατθή πξνζέγγηζε” ηεο EDC/HRE
Απηφ ην εγρεηξίδην απνηππψλεη ηελ επξσπατθή πξνζέγγηζε γηα ηελ EDC/HRE, ε νπνία δηακνξθψλεηαη
κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε πνιχ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ. πιιάβακε ηελ ηδέα ηεο πξψηεο έθδνζεο
απηνχ ηνπ βηβιίνπ ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, φπνπ πνιινί παηδαγσγνί θαη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηείραλ
ζηελ εμέηαζε θαη ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ. Οη ζπγγξαθείο θαη επηκειεηέο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ
εθπξνζσπνχλ ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη παξαδφζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζην
Βέιγην, ζηελ Διβεηία θαη ζηε Γεξκαλία. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο αλαλεσκέλεο έθδνζεο παξείραλ ηελ
ππνζηήξημή ηνπο ε Olöf Olafsdottir θαη ε Sarah Keating-Chetwynd απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, θαη ε
Sabrina Marruncheddu θαη Γξ. Wiltrud Weidinger (International Projects in Education (IPE), Zurich). Ζ
Angela Doul, απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, κειέηεζε ηα ηειηθά ζρέδηα. Ζ εηθνλνγξάθεζε ηνπ Peti
Wiskemann έδσζε ζηα θείκελα λφεκα πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί κε ιφγηα. Θα ζέιακε λα
επραξηζηήζνπκε ηνπο ζπγγξαθείο, ηνλ εηθνλνγξάθν, ηνπο ζρνιηαζηέο θαη ηνλ επηκειεηή γηα ηε ζπκβνιή
θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο. Δίκαζηε ηδηαίηεξα επγλψκνλεο ζηνλ Emir Adzovic, ζπληνληζηή ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξψπεο ζην αξάγεβν, ν νπνίνο θξφληηζε γηα καο φζν δηήξθεζαλ ηα project ηεο EDC/HRE. Απηφ ην
βηβιίν δελ ζα είρε γξαθηεί πνηέ ρσξίο ηελ δηθή ηνπ ππνζηήξημε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή. Δπραξηζηνχκε,
επίζεο, ηελ Heather Courant γηα ηελ ππνκνλή ηεο, φηαλ θαλφληδε ηα ηαμίδηα, κεξηκλνχζε γηα ηελ απφθηεζε
βίδαο θαη ζπληφληδε ηηο ζπλαληήζεηο. Δίκαζηε επγλψκνλεο ζε φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο καο ζε απηφ ην
πξαγκαηηθά επξσπατθφ project.
ηξαζβνχξγν, Απξίιηνο 2008
Rolf Gollob (Zurich, Διβεηία)
Peter Krapf (Weingarten, Γεξκαλία)

4. Ζ EDC/HRE κπνξεί λα δηδαρζεί ζε θάζε ειηθία, δεδνκέλνπ φηη ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψζε θαη ε εκπεηξία ηνπ καζεηή. Σν
εγρεηξίδην γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ (EDC/HRE, Βηβιίν V) δείρλεη ην εχξνο ησλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ
απφ ην λεπηαγσγείν σο ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
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Τν ελλνηνινγηθό πιαίζην ηνπ εγρεηξηδίνπ: βαζηθέο έλλνηεο
Βαζηθέο έλλνηεο ηεο EDC/HRE – εξγαιεία γηα ηνλ ελεξγό πνιίηε
Απηφ ην βηβιίν, εζηηάδνληαο ζηηο έλλνηεο, αθνινπζεί ηελ θιαζηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο πνιηηηθήο
αγσγήο θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ ηνκέσλ. Οη έλλνηεο πεγάδνπλ απφ ηε ζεσξία, ρσξίο λα δεκηνπξγνχλ
έλα ζπζηεκαηηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Μάιινλ, έρεη γίλεη κηα επηινγή ρξήζηκσλ
εξγαιείσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε.
Οη έλλνηεο πξνζθέξνπλ ηηο γλσζηηθέο δνκέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ καζεηή λα ελζσκαηψζεη ηηο λέεο
πιεξνθνξίεο ζε έλα λνεκαηηθφ πιαίζην θαη λα ηηο ζπκάηαη επθνιφηεξα (θνλζηξνπθηηβηζηηθή κάζεζε). Απηφ
ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα γεγνλφηα θαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα καζαίλνληαη κε απνκλεκφλεπζε. Οη έλλνηεο
βνεζνχλ, επίζεο, θαηά ηελ αλάγλσζε κηαο εθεκεξίδαο ή ηελ αθξφαζε ησλ λέσλ, θαζψο ηα ζέκαηα
απνθηνχλ λφεκα θαηά ηε ζχλδεζή ηνπο κε έλλνηεο φπσο δεκνθξαηία, εμνπζία, ζχγθξνπζε ή
ππεπζπλφηεηα. Δπνκέλσο, νη έλλνηεο είλαη βαζηθέο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ ελεκεξσκέλνπ πνιίηε. κσο,
δελ δνκνχλ απιψο ηε γλσζηηθή κάζεζε, αιιά έρνπλ θαη επηπηψζεηο ζηελ δηακφξθσζε ησλ αμηψλ θαη ησλ
δεμηνηήησλ. Απηή ε δηαζχλδεζε είλαη εκθαλήο ζε φιεο ηηο ελφηεηεο απηνχ ηνπ βηβιίνπ.
Οη καζεηέο πνπ έρνπλ κάζεη λα ζέηνπλ εξσηήκαηα θαζνδεγνχκελνη απφ βαζηθέο έλλνηεο ηεο EDC/HRE
ζα είλαη θαιχηεξα εμνπιηζκέλνη γηα λα επεμεξγαζηνχλ λέεο πιεξνθνξίεο θαη λέα πξνβιήκαηα ζην κέιινλ
(ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε). Δπηπιένλ, ε λνεκαηηθή κάζεζε πξνεηνηκάδεη ηνλ καζεηή γηα πην πξνεγκέλεο
αθαδεκατθέο ζπνπδέο.

Πώο νη καζεηέο θαηαλννύλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο;
Ζ ζθέςε θαη ε κάζεζε ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ζχλδεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κε ην αθεξεκέλν. Οη έλλνηεο
είλαη αθεξεκέλεο, γεληθεπκέλα πξντφληα αλάιπζεο θαη ινγηθήο. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηηο
έλλνηεο κε δχν ηξφπνπο, ηνλ απαγσγηθφ θαη ηνλ επαγσγηθφ. Ζ απαγσγηθή πξνζέγγηζε αξρίδεη κε ηελ
έλλνηα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζε κηα δηάιεμε ή έλα θείκελν, θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη ζε θάηη
ζπγθεθξηκέλν, φπσο γηα παξάδεηγκα, κηα θαηάζηαζε ή κηα εκπεηξία. Ζ επαγσγηθή πξνζέγγηζε ιεηηνπξγεί
αληίζηξνθα μεθηλψληαο απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαη πεγαίλνληαο πξνο ην αθεξεκέλν. Ο αλαγλψζηεο ζα
αλαθαιχςεη φηη νη ελφηεηεο αηνχ ηνπ βηβιίνπ αθνινπζνχλ θπξίσο ηνλ επαγσγηθφ ηξφπν.
Οη βαζηθέο έλλνηεο ζ‟ απηφ ην βηβιίν αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα – ηζηνξίεο ή
αλαθνξέο πεξηζηαηηθψλ. ηαλ νη καζεηέο ζπδεηνχλ ην λφεκα ελφο παξαδείγκαηνο, αλαδεηνχλ κηα έλλνηα
γηα λα ζπλνςίζνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηνπ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο απνθαζίδεη πφηε θαη πψο ζα εηζαγάγεη ηελ
έλλνηα.
Οη έλλνηεο είλαη εξγαιεία θαηαλφεζεο πνπ νη καζεηέο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ζε λέεο ζεκαηηθέο. ζν
πην ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη κηα έλλνηα, ηφζν πην θαηαλνεηή γίλεηαη, θαη ηφζν επθνιφηεξα ζπλδέεηαη κε
άιιεο (γλσζηηθέο δνκέο). Αληί λα καζαίλνπλ απνθνκκέλα γεγνλφηα κε απνκλεκφλεπζε, νη καζεηέο
ζπλδένπλ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο ηνπο.

Πώο κπνξεί λα γίλεη πξνζαξκνγή απηνύ ηνπ εγρεηξηδίνπ;
Οη ελφηεηεο πεξηγξάθνπλ ην πξψην απφ δχν ζεκαληηθά καζεζηαθά βήκαηα, πεγαίλνληαο απφ ην
ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν. Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο απνθαζίδνπλ πψο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα
εξγαιεία. Απηφ είλαη ην δεχηεξν βήκα απφ ην αθεξεκέλν πίζσ πξνο ην ζπγθεθξηκέλν. ρη κφλν νη
αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, αιιά επίζεο ηα ζέκαηα, νη ππνδνκέο, ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη
νη εθπαηδεπηηθέο παξαδφζεηο δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Απηφ απνηειεί θαη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα
ηελ πξνζαξκνγή απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ.
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Οη ελφηεηεο απηνχ ηνπ βηβιίνπ πξνζθέξνπλ εξγαιεία ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ πνιηηηθή παηδεία, ηελ
εμάζθεζε δεμηνηήησλ θαη ηελ αλάπηπμε ζηάζεσλ. Γελ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο
ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, αιιά ν αλαγλψζηεο ζα βξεη ζπρλά πξνηάζεηο πξνο ηνλ/ηελ
εθπαηδεπηηθφ ή ηνπο καζεηέο γηα ηε ζπιινγή πιηθνχ πνπ ζπλδέεη ην πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ κε ηηο
δηάθνξεο ρψξεο. Οη εθδφηεο, νη κεηαθξαζηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα γλσξίδνπλ απηφ ην θελφ, ην
νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί ζθφπηκα. Αθξηβψο φπσο θάζε ρψξα αλαπηχζζεη ηελ δηθή ηεο δεκνθξαηηθή
παξάδνζε, ε νπνία πεγάδεη απφ ηελ πνιηηηζκηθή παξάδνζε θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε, έηζη πξέπεη
επίζεο λα αλαπηχμεη ηελ αληίζηνηρε έθδνζε EDC/HRE, κε αλαθνξέο ζην εθπαηδεπηηθφ θαη ζρνιηθφ ηεο
ζχζηεκα, ην ζεζκηθφ ηεο πιαίζην, ηελ πνιηηηθή ηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ.

Πνηεο βαζηθέο έλλνηεο πεξηιακβάλνληαη ζε απηό ην εγρεηξίδην;
Ο ελλνηνινγηθφο ράξηεο πνπ αθνινπζεί, ζρεδηαζκέλνο ζε νκφθεληξνπο θχθινπο δείρλεη πνηεο βαζηθέο
έλλνηεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελφηεηεο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ.
Ζ δεκνθξαηία βξίζθεηαη ζην θέληξν δείρλνληαο φηη ε έλλνηα είλαη παξνχζα ζε θάζε θείκελν ηεο EDC/HRE.
Ζ ζπκκεηνρή ελεξγψλ πνιηηψλ ζηε δεκνθξαηηθή θνηλφηεηα είλαη βαζηθφο ζηφρνο ηεο EDC/HRE, θαη απηφ
θαίλεηαη απφ ηελ θεληξηθή ηεο ζέζε ζην ζρήκα.
ηνλ επφκελν θχθιν, αλαθέξνληαη ηξεηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο δεκνθξαηίαο: δηθαηψκαηα, επζχλεο θαη
δηθαηνζχλε, δειαδή ηξεηο αιιειεμαξηψκελεο θαη ζεκαληηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα κηα
επηηπρεκέλε δεκνθξαηία.
Οη πνιίηεο πξέπεη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ
βαζηθψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζπκκεηέρνληαο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ –
φπσο ην δηθαίσκα ςήθνπ, ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο, ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ, ηελ ηζφηεηα
απέλαληη ζηνλ λφκν, θαη ην δηθαίσκα ηεο πιεηνςεθίαο. Ζ δεκνθξαηία είλαη αληαγσληζηηθή –
ππάξρεη αληαγσληζκφο ζηα ζπκθέξνληα, ηηο
ηδέεο θαη ηηο αμίεο, ζηα πνιχηηκα αγαζά. ηηο
αληαγσληζηηθέο νηθνλνκίεο νη επθαηξίεο γηα
επηξξνή ζηε ιήςε απνθάζεσλ είλαη άληζα
θαηαλεκεκέλεο, φπσο θαη ζηελ θνηλσλία ππάξρεη
άληζε θαηαλνκή πινχηνπ θαη επθαηξηψλ. Σν αλ
θαη ζε πνην βαζκφ πξέπεη λα δηνξζσζνχλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο
θαηαλνκήο (θνηλσληθή δηθαηνζχλε) είλαη πνιηηηθφ
ζέκα. Οη πνιίηεο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο γηα πξνζηαζία ησλ
ζπκθεξφλησλ ηνπο, αιιά κηα θνηλφηεηα δελ
κπνξεί λα επηδήζεη αλ ηα κέιε ηεο δελ θξνληίδνπλ ην έλα ην άιιν, θαζψο θαη ηα θνηλά ηνπο
ζπκθέξνληα (ππεπζπλφηεηα). Απηφ ην ζρήκα
δείρλεη φηη νη έλλνηεο δελ βξίζθνληαη κφλεο ηνπο,
αιιά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο δηαηεξψληαο κηα
ηζνξξνπία.
Οη ππφινηπεο έλλνηεο, ζηνλ εμσηεξηθφ θχθιν, ζπλδένληαη κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη κε ηηο άιιεο κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο.
Σα βέιε δείρλνπλ φηη απηέο νη έλλνηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ ελαζρφιεζε κε πνηθίια
ζέκαηα– εζηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, λνκηθά, πνιηηηθά ή πεξηβαιινληηθά.
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Βαζηθέο έλλνηεο θαη καζεζηαθέο δηαζηάζεηο ηεο EDC/HRE
Οη βαζηθέο έλλνηεο ζπλδένληαη κε ην πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ θαη ηηο ηξεηο καζεζηαθέο δηαζηάζεηο ηεο
EDC/HRE πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ εηζαγσγή. Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη φηη νη ελφηεηεο ζπκβάιινπλ
ζηελ δηδαζθαιία πεξί, κέζσ θαη γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Γείρλεη επίζεο πψο θαη
γηαηί νη ελφηεηεο έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ζεκαληηθέο
φςεηο ηεο EDC/HRE:
1. Άηνκν θαη θνηλφηεηα
2. Αλάιεςε επζχλεο
3. πκκεηνρή
4. Γχλακε θαη εμνπζία.
Δληαγκέλεο ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, νη ελφηεηεο ζρεκαηίδνπλ έλα κάζεκα. Σν 1ν Μέξνο μεθηλά κε ην
άηνκν θαη ζηε ζπλέρεηα εζηηάδεη ζηελ θνηλσλία – θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ζηεξεφηππα, εηεξφηεηα θαη
πινπξαιηζκφο, πινπξαιηζκφο θαη ζχγθξνπζε. Σν 2ν Μέξνο αλαδεηθλχεη ην ζέκα ηεο αλάιεςεο επζχλεο
ν
ζηελ θνηλφηεηα. Σν 3 Μέξνο, Δλφηεηα 5 (παξαγσγή εθεκεξίδαο) είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ δξάζε ζηελ
θνηλφηεηα – ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε, ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Σέινο, ην 4ν Μέξνο, πξαγκαηεχεηαη ηνλ λφκν,
ηε λνκνζεζία θαη ηελ πνιηηηθή ηφζν ζε γεληθφ επίπεδν φζν θαη ζην ζρνιηθφ πιαίζην.

Αξ.
Τίηινο
Δλόη.

Βαζ.
έλλνηεο ηεο
EDC/HRE

Γηδαζθαιία πεξί–κέζσ–γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηα
αλζξώπηλα δηθαηώκαηα
“πεξί”

“κέζσ”

"γηα”

Μέξνο 1: Άηνκν θαη θνηλόηεηα
1

2

3

ηεξεφηππα θαη
πξνθαηαιήςεηο.
Ση είλαη ε
ηαπηφηεηα;
Πψο
αληηιακβάλνκαη
ηνπο άιινπο, θη
εθείλνη εκέλα;

Σαπηφηεηα
Άηνκν
θαη
θνηλφηεηα

Ηζφηεηα.
Ηζφηεηα
Βηψλεηο ηελ
ηζφηεηα
Γηάθξηζε
πεξηζζφηεξν απφ
εκέλα;
Κνηλσληθή
δηθαηνζχλε
Δηεξφηεηα θαη
πινπξαιηζκφο.
Πψο κπνξνχλ νη
άλζξσπνη λα
δνπλ καδί
εηξεληθά;

Δλαιιαθηηθέο
Ακνηβαία αληίιεςε πξννπηηθέο
ηεξεφηππα
Πξνθαηάιεςε
Αηνκηθή θαη
νκαδηθή ηαπηφηεηα

Γηάθξηζε ζηελ
θνηλσλία
Ζ ηζφηεηα σο
ζεκειηψδεο
αλζξψπηλν
δηθαίσκα

Δηεξφηεηα

Ο πινπξαιηζκφο
θαη ηα φξηά ηνπ
Πινπξαιηζκφο Ίζα δηθαηψκαηα θαη
εθπαίδεπζε
Γεκνθξαηία
Πξνζηαζία
επάισησλ αηφκσλ
ή
νκάδσλ απφ ηα
επίζεκα θείκελα
αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ
12

Δθηίκεζε
δηαθνξάο θαη
νκνηφηεηαο
Σν ζέκα ησλ
ζπκάησλ
δηαθξίζεσλ
Αλνρή

Αλαγλψξηζε θαη
εξσηήζεηο γηα ηα
ζηεξεφηππα θαη
ηηο
πξνθαηαιήςεηο

Γχζθνιεο
θαηαζηάζεηο
δηαθξίζεσλ.
Ζζηθή ζπιινγηζηηθή

Γεκνθξαηηθή
ζπδήηεζε

Δζηίαζε ζε
δεηήκαηα θαη φρη ζε Γηεξεπλεηηθή
αλζξψπνπο
ζπδήηεζε
Γηαπξαγκάηεπζε
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χγθξνπζε.
Ση θάλνπκε φηαλ
δηαθσλνχκε;

χγθξνπζε

Ζ πεξίπησζε
θεξδίδσ-θεξδίδσ.

Ζ κε βία

Δηξήλε
Δπηζπκίεο,
αλάγθεο,
ζπκβηβαζκφο

Μνληέιν έμη
βεκάησλ γηα ηελ
επίιπζε
ζπγθξνχζεσλ

Μέξνο 2: Αλαιακβάλνπκε επζύλεο
5

6

Γηθαηψκαηα,
ειεπζεξίεο θαη
ππνρξεψζεηο.
Πνηα είλαη ηα
δηθαηψκαηά καο
θαη πψο
πξνζηαηεχνληαη;

Γηθαηψκαηα

Τπνρξεψζεηο.
Ση είδνπο
επζχλεο έρνπλ
νη άλζξσπνη;

Δπζχλε

Ννκηθέο,
Ζζηθή
θνηλσληθέο, εζηθέο ζπιινγηζηηθή
ππνρξεψζεηο
Δπίιπζε
Ο ξφινο ησλ ΜΚΟ δηιεκκάησλ
ζηελ θνηλσλία ησλ (ζπγθξνχζεηο
πνιηηψλ
επζπλψλ)

Αλάιεςε
πξνζσπηθήο
επζχλεο

Γεκνθξαηία

Δίδε έληππσλ
κέζσλ
ελεκέξσζεο

Αλάιεςε
πξνζσπηθήο
επζχλεο γηα έλα
project

Διεπζεξίεο
Δπζχλεο

Βαζηθέο αλάγθεο
Δπηζπκίεο
Αλζξψπηλε
αμηνπξέπεηα
Δπζχλεο θαη
πξνζηαζία
αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ

Ζ
ζπλεηδεηνπνίεζε
ηεο πξνζσπηθήο
επζχλεο

Δληνπηζκφο θαη
αληηκεηψπηζε ηεο
παξαβίαζεο ησλ
αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ

Μέξνο 3: Σπκκεηνρή
7

Μηα ζρνιηθή
εθεκεξίδα.
Καηαλννχκε ηα
κέζα
επηθνηλσλίαο
παξάγνληαο
κέζα
επηθνηλσλίαο

Γεκφζηα
γλψκε

θνπφο ησλ
εηδήζεσλ

Διεπζεξία
πιεξνθνξίαο θαη
έθθξαζεο
ρεδηαζκφο θνηλήο
ιήςεο
απνθάζεσλ

Μέξνο 4: Γύλακε θαη εμνπζία
8

9

Καλφλεο θαη
λφκνο.
Ση είδνπο
θαλφλεο
ρξεηάδεηαη κηα
θνηλσλία;

Καλφλεο θαη
λφκνο.

Κπβέξλεζε θαη
πνιηηηθή.
Πψο πξέπεη λα
θπβεξλάηαη ε
θνηλσλία;

Γχλακε θαη
εμνπζία

Κξάηνο
δηθαίνπ

Γεκνθξαηία
Πνιηηηθή

θνπφο ηνπ λφκνπ Δληνπηζκφο
Αζηηθφ δίθαην,
δίθαησλ λφκσλ
πνηληθφ δίθαην
Νφκνη γηα λένπο
αλζξψπνπο
Κξηηήξηα γηα έλαλ
θαιφ λφκν

εβαζκφο πξνο
ηνλ λφκν

Δίδε
δηαθπβέξλεζεο
(δεκνθξαηία ,
κνλαξρία,
δηθηαηνξία,
ζενθηξαηία,
αλαξρία).
Τπνρξεψζεηο κηαο
θπβέξλεζεο

πδεηάκε

13

Διεπζεξία ηεο
ζθέςεο θαη ηεο
έθθξαζεο
Κξηηηθή ζθέςε

Ενύκε δεκνθξαηηθά

Ζ νκαδνπνίεζε βαζηθψλ πηπρψλ ησλ ελνηήησλ δίλεη ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ κεγαιχηεξε επειημία θαηά
ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο. Δξσηήκαηα ησλ καζεηψλ ζε κηα ελφηεηα κπνξνχλ ζπρλά λα απαληεζνχλ
κέζα απφ κηα άιιε ελφηεηα, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα αληαπνθξηζεί θαιχηεξα
ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ.
πσο ήδε αλαθέξζεθε, φιεο νη ελφηεηεο απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ αθνινπζνχλ ηελ επαγσγηθή πξνζέγγηζε.
Ο πίλαθαο δείρλεη θαηεγνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε βαζηθέο έλλνηεο κέζα ζηηο ελφηεηεο (κάζεζε γηα ηελ
δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα). Ζ δεχηεξε καζεζηαθή δηάζηαζε ηεο EDC/HRE, αλάπηπμε
δεκνθξαηηθψλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ, παξνπζηάδεηαη ζην Μέξνο 2, "Αλάιεςε επζχλεο." Τπάξρεη επίζεο, κηα
δηάζηαζε αμηψλ ζε θάζε ελφηεηα φπσο θαίλεηαη ζηε ζηήιε “Γηδαζθαιία πεξί – κέζσ – γηα ηε δεκνθξαηία
θαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα”. Ζ ηξίηε καζεζηαθή δηάζηαζε ηεο EDC/HRE, καζαίλνληαο ηε ζπκκεηνρή ζηελ
θνηλφηεηα (κάζεζε γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα), εκθαλίδεηαη επίζεο ζε θάζε
ελφηεηα, ελψ ε Δλφηεηα 5 εζηηάδεη εληνλφηεξα ζε απηή ηελ δηάζηαζε.
Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία λνεκαηηθήο κάζεζεο. Δδψ, φρη απιά εμεγνχληαη νη βαζηθέο έλλνηεο,
αιιά πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη άιιεο έλλνηεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ
καζήκαηνο.
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Τν ελλνηνινγηθό παδι – έλα κνληέιν θνλζηξνπθηηβηζηηθήο κάζεζεο

Σν ελλνηνινγηθφ παδι ππάξρεη κέζα ζην βηβιίν ζαλ θχξην ζέκα. Δπαλεκθαλίδεηαη ζηε ζειίδα ηίηινπ θάζε
ελφηεηαο, θέξλνληαο ζην πξνζθήλην ην θνκκάηη πνπ ζπλδέεηαη κε ηε βαζηθή έλλνηα θάζε ελφηεηαο. Δδψ
ηα ελλέα θνκκάηηα εκθαλίδνληαη καδί, ζρεκαηίδνληαο ην νινθιεξσκέλν παδι. Απηή ε εηθφλα κπνξεί λα
κειεηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο.
Πξψηα απφ φια, ην θείκελν θάζε εηθφλαο θάλεη ζαθέο πνηα έλλνηα ηεο EDC/HRE είρε ζην κπαιφ ηνπ ν
θαιιηηέρλεο, Peti Wiskemann. Καηφπηλ, ζπλδένληαο ηηο ελλέα εηθφλεο, ην παδι δείρλεη φηη νη ελλέα έλλνεο
ζπλδένληαη κε πνιινχο ηξφπνπο θαη ζρεκαηίδνπλ έλα λνεκαηηθφ ζχλνιν.
Σν παδι δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ην ζχλνιν ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ απηνχ ηνπ βηβιίνπ είλαη νινθιεξσκέλν,
ρσξίο λα παξαιείπεηαη θαλέλα ζηνηρείν ή λα κπνξεί λα πξνζηεζεί άιιν. Απφ απηή ηελ άπνςε, ην παδι
δίλεη ελδερνκέλσο έλα παξαπιαλεηηθφ κήλπκα, αλ ζεσξεζεί φηη δελ έγηλε θακηά δηδαθηηθή επηινγή ζην
ζεσξεηηθφ πιαίζην απηνχ ηνπ εγρεηξηδίνπ.
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Βέβαηα απηέο νη ελλέα έλλνηεο δελ δηακνξθψλνπλ έλα ζεσξεηηθφ ζχζηεκα. Αληίζεηα, επηιέρζεθαλ δηφηη
ζεσξήζεθαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη ρξήζηκεο. Οπσζδήπνηε ππήξραλ θαη άιιεο ελδηαθέξνπζεο, φπσο
γηα παξάδεηγκα ην ρξήκα, ε δχλακε ή ε ηδενινγία. Απηφ ην εγρεηξίδην πξνζθέξεη έλα εξγαιείν θαη φρη κηα
ζεσξία, θαη γη‟ απηφ είλαη αλνηρηφ ζε πξνζαξκνγέο θαη πξνζζήθεο.
Δπηπιένλ, ε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο είλαη αλαδήηεζε λνήκαηνο, θαη ν θνλζηξνπθηηβηζκφο ζεσξεί ηε
κάζεζε σο πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο λνήκαηνο. Οη καζεηέο ζπλδένπλ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο κε φ,ηη ήδε
γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ. Με απηή ηελ έλλνηα, ην παδι κπνξεί λα ζπκβνιίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν
καζεηήο δεκηνπξγεί λφεκα. Οη καζεηέο πξνζπαζνχλ λα ζπλδέζνπλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο EDC/HRE
κεηαμχ ηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ζα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο παδι κέζα ζην κπαιφ ηνπο, κε δηαθνξεηηθέο
ζπλδέζεηο θαη δηεπζεηψληαο αηνκηθά ηα δηάθνξα ζηνηρεία. Δλδερνκέλσο ζα αλαθαιχςνπλ θελά θαη ζα
ζέζνπλ εξσηήζεηο πνπ ζα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ ηνλ ζθνπφ ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ απηνχ ηνπ βηβιίνπ.
Σα απνηειέζκαηα ζα δηαθέξνπλ θαη απηφ ζα είλαη εκθαλέο γηαηί ην παδι ζα δηακνξθσζεί κε δηαθνξεηηθή
δηάηαμε απφ ηελ παξαπάλσ. Οη καζεηέο πηζαλφλ λα θάλνπλ ιάζε θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ δηθνχ ηνπο
παδι, θαη ζα ζπδεηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα κεηαμχ ηνπο ζηελ ηάμε. Αλ είλαη απαξαίηεην, έλαο καζεηήο ή
ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηα δηνξζψζεη (απνδφκεζε).
ηαλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί απηφ ην εγρεηξίδην γηα πξνεηνηκαζία καζεκάησλ, πξέπεη λα
ιακβάλεη ππφςε ην πψο ζπλδένληαη νη έλλνηεο θαη ην πψο κπνξεί ή πξέπεη λα γίλνπλ θαηαλνεηέο απφ
ηνπο καζεηέο.
πσο ιέεη ε παξνηκία, κηα εηθφλα ιέεη πεξηζζφηεξα απφ ρίιηεο ιέμεηο. Μπνξεί λα πεη πνιιά γηα ηηο
βαζηθέο έλλνηεο απηνχ ηνπ βηβιίνπ, ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηηο δηδαθηηθέο επηινγέο θαη ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή
κάζεζε.

Οη εηθόλεο δηεπθνιύλνπλ ηνλ ελεξγό αλαγλώζηε (κεηαινγηζκόο)
Απηφ ην θεθάιαην αζρνιήζεθε κε κηα αθεξεκέλε ηδέα – ηηο έλλνηεο. Σν δχζθνιν έξγν γηα ην ζπγγξαθέα
είλαη λα θάλεη ην κήλπκά ηνπ ζαθέο, θαη γηα ηνλ αλαγλψζηε λα ην θαηαλνήζεη. Απηή ε εκπεηξία πνπ
κνηξάδεηαη ν ζπγγξαθέαο κε ηνλ αλαγλψζηε έρεη πνιιά θνηλά κε ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ/ζηελ
εθπαηδεπηηθφ θαη ην καζεηή. Δπνκέλσο, ζ‟ απηφ ην θεθάιαην, αμίδεη λα ζθεθηνχκε γηα ηελ επηθνηλσλία
αλάκεζα ζηνλ ζπγγξαθέα θαη ηνλ αλαγλψζηε. Υξεζηκνπνηνχκε θαη πάιη ηελ επαγσγηθή πξνζέγγηζε,
μεθηλψληαο απφ κηα ζπγθεθξηκέλε, θνηλή εκπεηξία κε ζθνπφ λα απνθηήζνπκε γεληθή γλψζε ε νπνία
κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιινπο ηνκείο, ηδηαίηεξα ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε.
Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη πνιινί αλαγλψζηεο θνηηνχλ ηηο εηθφλεο θαη ηα δηαγξάκκαηα πξηλ δηαβάζνπλ έλα
θείκελν. Ζ δχλακε ησλ εηθφλσλ βξίζθεηαη ζην πψο επηδξά ε αηζζεηηθή ηνπο ζηε θαληαζία θαη ζηηο
πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ. Ζ αδπλακία ηνπο είλαη φηη ε πιεξνθνξία κεηαδίδεηαη κε ιεθηηθά. Έηζη, ν
αλαγλψζηεο κπνξεί λα δηακνξθψζεη κηα ηδέα πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα.
πγγξαθέαο, αλαγλψζηεο, κήλπκα ζρεκαηίδνπλ κηα ηξηγσληθή ζρέζε. χκθσλα κε απηή, ην έλα ζηνηρείν
πάληα απνπζηάδεη απφ ηε ζρέζε ησλ άιισλ. Έηζη ν ζπγγξαθέαο δελ έρεη απφιπην έιεγρν ηνπ πψο
θαηαλνεί ν αλαγλψζηεο ην κήλπκα, αθξηβψο φπσο ν/ε εθπαηδεπηηθφο δελ κπνξεί λα απνθαζίζεη ηη ζα
ζπκάηαη ν καζεηήο θαη ηη φρη. Χζηφζν, αλ ν αλαγλψζηεο ελδηαθέξεηαη θαη είλαη πξφζπκνο λα δηαπηζηψζεη
θαηά πφζν έρεη θαηαλνήζεη ηελ εηθφλα – αλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα – ηφηε ν
ζπγγξαθέαο ζα πξέπεη λα παξέρεη έλα θείκελν πνπ ζρνιηάδεη ή εμεγεί ηελ εηθφλα.
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Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζπγθξηζεί ε δνκή ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ζπγγξαθέα θαη αλαγλώζηε κε απηή ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ καζεηή ζην ηξηγσληθό δηδαθηηθό κνληέιν. Τπάξρνπλ δνκηθέο αλαινγίεο, θαζώο θαη
ζεκαληηθέο δηαθνξέο.
Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, ππάξρεη κηα ηξηγσληθή δνκή, ρσξίο θαλέλα ζηνηρείν λα θπξηαξρεί επί ηνπ
ζπλόινπ. Οη ζπγγξαθείο επηθνηλσλνύλ κε ηνπο αλαγλώζηεο κέζσ ελόο εγρεηξηδίνπ. Δίλαη ζπλήζσο κηα
κνλόδξνκε επηθνηλσλία. πγγξαθέαο θαη αλαγλώζηεο δε ζπλαληηνύληαη, θαη ν ζπγγξαθέαο δελ ιακβάλεη
ηαθηηθή αλαηξνθνδόηεζε. Ο ζπγγξαθέαο δελ έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ κελύκαηνο πνπ ιακβάλεη ν αλαγλώζηεο.
ηελ ηάμε, ν/ε εθπαηδεπηηθόο δελ έρεη απόιπην έιεγρν ζηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ηνπ καζεηή. Όκσο, ε
πξνζσπηθή ζρέζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό πξνζθέξεη κόληκε αλαηξνθνδόηεζε,
θαη ε πξνζσπηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ απνηειεί ην πην ηζρπξό κέζν γηα ηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία.
Κνηηψληαο ηελ εηθφλα, ν αλαγλψζηεο δηακνξθψλεη ζην κπαιφ ηνπ έλα κήλπκα θαη πξνβιέπεη ηη πξφθεηηαη
λα δηαβάζεη ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί. Ίζσο ν αλαγλψζηεο δηαπηζηψζεη φηη ε θαηαλφεζή ηνπ γηα ηελ
εηθφλα επηβεβαηψλεηαη, ή ίζσο ρξεηαζηεί λα αλαδηακνξθψζεη θάπνηα ζηνηρεία. Οη εηθφλεο βνεζνχλ ηνλ
αλαγλψζηε λα θάλεη έλα λνεηηθφ δηάινγν κε ηνλ ζπγγξαθέα. Ο ζπλδπαζκφο εηθφλαο θαη θεηκέλνπ
δηεπθνιχλεη ηνλ ελεξγφ αλαγλψζηε – θαη ζηνραζηή.
Ζ αλάγλσζε εηθφλσλ απνηειεί βαζηθή δεμηφηεηα ζηε ιεγφκελε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, θαη νη καζεηέο
ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη ζε απηή ηελ ηθαλφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, πξνηείλνπκε ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα
κνηξάδεηαη απηφ ην παδι κε ηνπο καζεηέο. Ζ εξκελεία ηεο εηθφλαο είλαη έξγν είηε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ
είηε ησλ καζεηψλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζην
πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ παξέρεη ην παξφλ εγρεηξίδην, ή ίζσο γηα κηα πεξίιεςε ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ
έηνπο. Οη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα θφςνπλ ην παδι ζε ελλέα θνκκάηηα θαη λα ην αλαζπλζέζνπλ
ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή δνκή πνπ έρεη πξνθχςεη κέζα ζην κπαιφ ηνπο. Μνηξαδφκελνη ηνπο
πξνζσπηθνχο ηνπο ζπλδπαζκνχο θαη ηηο ζπλδέζεηο ηνπ παδι κε ηηο έλλνηεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, νη
καζεηέο ζα γλσξίζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο θαη θαηαλφεζεο. Μεηαβηβάδνληαο ηελ εκπεηξία
απηή ζην επίπεδν ηεο λνεκαηηθήο κάζεζεο, κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ φηη ε ειεπζεξία ηεο ζθέςεο θαη ηεο
έθθξαζεο δελ είλαη κφλν φξνη ηεο δεκνθξαηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ, αιιά επίζεο ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο
κάζεζεο.
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Μέξνο 1
Τν άηνκν θαη ε θνηλόηεηα

Δλόηεηα 1
Σηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο. Τη είλαη ε ηαπηόηεηα;
Πώο αληηιακβάλνκαη ηνπο άιινπο, θη εθείλνη εκέλα;

Δλόηεηα 2
Ηζόηεηα. Εεηο κε πεξηζζόηεξε ηζόηεηα από εκέλα;

Δλόηεηα 3
Δηεξόηεηα θαη πινπξαιηζκόο. Πώο κπνξνύλ νη άλζξσπνη λα δνπλ καδί εηξεληθά;

Δλόηεηα 4
Σύγθξνπζε. Τη θάλνπκε όηαλ δηαθσλνύκε;

ΔΝΟΤΖΤΑ 1
Σηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο
Τη είλαη ε ηαπηόηεηα;
Πώο αληηιακβάλνκαη ηνπο άιινπο,
θη εθείλνη εκέλα;

1.1 Πώο βιέπνπλ νη άιινη έλα άηνκν
Έλα άηνκν είλαη πεξηζζόηεξα από απηά πνπ κπνξεί θαλείο λα δεη

1.2. Πόζν δηαθνξεηηθά κπνξεί λα πεξηγξαθεί έλα άηνκν
Πώο ζρεκαηίδσ κηα θαιύηεξε εηθόλα γηα θάπνηνλ

1.3. Σηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο
Οη απόςεηο καο γηα άιινπο αλζξώπνπο, νκάδεο ή ρώξεο

1.4. Σηεξεόηππα γηα κέλα!
Πώο βιέπσ ηνλ εαπηό κνπ – πώο κε βιέπνπλ νη άιινη;

Ενύκε δεκνθξαηηθά

ΔΝΟΤΖΤΑ 1: Σηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο
Τη είλαη ε ηαπηόηεηα; Πώο αληηιακβάλνκαη ηνπο άιινπο θη εθείλνη εκέλα;
Πνηνο/α είκαη πξαγκαηηθά; Καζεκεξηλά, νη καζεηέο βηψλνπλ δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη ηξφπνπο δσήο. Γηα λα
θαζνξίζνπλ ηελ δηθή ηνπο ζηάζε, πξέπεη λα κπνξνχλ λα θάλνπλ επηινγέο. Ση κπνξψ λα θάλσ, ηη δελ
πξέπεη λα θάλσ; Ση είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο; Σα παηδηά θαη νη έθεβνη γξήγνξα δηαπηζηψλνπλ φηη απηέο νη
εξσηήζεηο είλαη δχζθνιεο. Κάηη πνπ είλαη ζσζηφ ζε κηα πεξίζηαζε ίζσο είλαη ιάζνο γηα θάπνηα άιιε.
Πψο απνθαζίδσ; Ση θαηεπζπληήξηεο γξακκέο έρσ;
Γχν ζεκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ πξνζσπηθή θαζνδήγεζε είλαη ην ζχληαγκα ηεο ρψξαο θαη ε πξνζέγγηζή
ηεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Απηά ηα δχν ζηνηρεία θαζνξίδνπλ ηνλ πινπξαιηζκφ ησλ αμηψλ ζε κηα
θνηλσλία. Ζ πην ζεκαληηθή αξρή είλαη ε αηνκηθή ειεπζεξία, ε νπνία επηηξέπεη ζε θάζε άηνκν λα αλαπηχμεη
ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, κέζα ζε έλα πιαίζην ακνηβαίαο αλνρήο θαη επζχλεο, απνθέξνληαο, έηζη, νθέιε
ηφζν ζηελ θνηλφηεηα πνπ δεη ην άηνκν φζν θαη ζηελ αλζξσπφηεηα. Οη απφςεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά καο
κπνξνχλ λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ηεζεί θαλφλεο γηα λα ζπδεηάκε γηα ηηο
δηαθσλίεο καο εηξεληθά.
Σα παηδηά θαη νη έθεβνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη θαη νη ελήιηθεο παιεχνπλ κε ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο
απαηηήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Πξέπεη επίζεο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ δηαζέηνπλ
ην θιεηδί ηεο απφιπηεο αιήζεηαο, αιιά θαη απηνί θάλνπλ ιάζε θαη πξνζπαζνχλ λα κάζνπλ.
Απηή ε δηδαθηηθή ελφηεηα αζρνιείηαη κε ζέκαηα γχξσ απφ ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο θαη
πψο άηνκα θαη νκάδεο αληηιακβάλνληαη ηνπο εαπηνχο θαη ηνπο άιινπο. Οη καζεηέο πξέπεη λα
θαηαλνήζνπλ φηη ε ηαπηφηεηά ηνπο θαζνξίδεηαη ηφζν απφ ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζή
ηνπο κε ηνπο άιινπο. Ζ ηαπηφηεηα θαζνξίδεηαη ηφζν απφ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα άηνκα φζν θαη απφ
ηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα αλήθεη θαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ή ηελ νκάδα ζπλνκειίθσλ. Σα
λέα άηνκα θαηαλννχλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο φηαλ εμεξεπλνχλ ηα πξνζσπηθά ηνπο αηζζήκαηα θαη
αλάγθεο, ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο γηα ην κέιινλ. Υξεηάδεηαη λα
πεηξακαηηζηνχλ κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο, ψζηε λα επεθηείλνπλ ην ξεπεξηφξην
αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηνπο άιινπο. Απηφ ζα ην κάζνπλ ζπκβάιινληαο επνηθνδνκεηηθά ζε θαηαζηάζεηο
θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο.
Ζ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο αζθεί κεγάιε επίδξαζε ζηε δσή ηνπ αηφκνπ. Οη καζεηέο
κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ απηή ηελ επίδξαζε ζπιιέγνληαο ζπζηεκαηηθά πιεξνθνξίεο γηα ζχγρξνλα
ζέκαηα θαη ζπδεηψληαο ηα, δηακνξθψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο θαη
αθνχγνληαο ηηο απφςεηο ησλ άιισλ. Πξέπεη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ζέζεηο, ηηο πξνθαηαιήςεηο
θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο θνηλήο γλψκεο. Σν άηνκν πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηεί απηά ηα
είδε επίδξαζεο ψζηε λα κπνξεί λα αληηδξά, θαη λα είλαη ηθαλφ λα ζθέθηεηαη θξηηηθά γηα ηηο επηινγέο ηνπ
θαη λα ηηο κεηαβάιιεη αλ απηφ είλαη απαξαίηεην.

Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα
Μέζα απφ απηή ηε ζεηξά καζεκάησλ νη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία:
– λα γλσξίζνπλ ηελ έλλνηα ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ δεκηνπξγνχληαη νη πξνθαηαιήςεηο˙
– λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη φινη απνδίδνπκε θάπνηεο ηδηφηεηεο ζε άηνκα ή νκάδεο˙
– λα θαηαλνήζνπλ φηη ηέηνηνπ είδνπο απνδφζεηο καο βνεζνχλ λα αληηκεησπίζνπκε ηελ θαζεκεξηλή
δσή˙
– λα ελεκεξσζνχλ φηη ηέηνηεο απνδφζεηο κπνξεί λα είλαη επηβιαβείο θαη άδηθεο˙
– λα κάζνπλ φηη ηέηνηεο απνδφζεηο ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ ηαπηνηήησλ˙
– λα κάζνπλ φηη ε ηαπηφηεηα είλαη θάηη πεξίπινθν, θαη θαηά ζπλέπεηα θάζε άηνκν κπνξεί θαη πξέπεη
λα θαηαλνείηαη θαη λα πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά.
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Δλόηεηα 1 - Ταπηόηεηα

ΔΝΟΤΖΤΑ 1: Σηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο
Τη είλαη ε ηαπηόηεηα; Πώο αληηιακβάλνκαη ηνπο άιινπο θη εθείλνη εκέλα;

Τίηινο
καζ/ηνο

Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Δξγαζίεο
καζεηώλ

Υιηθά

Μέζνδνη

Μάζεκα 1:

Οη καζεηέο βηψλνπλ
ηελ πνιππινθφηεηα
ησλ απφςεσλ θαη
θάλνπλ ηηο επηινγέο
ηνπο.

Οη καζεηέο έρνπλ
αλαιάβεη
ζπγθεθξηκέλνπο
ξφινπο θαη
δηακνξθψλνπλ
απφςεηο.
Μαζαίλνπλ λα
αιιάδνπλ άπνςε.

Πεξηγξαθή ξφινπ,
θπιιάδην καζεηή 1.1
(νκάδεο 1-3), κεγάια
θχιια ραξηηνχ,
καξθαδφξνη.

Οκαδηθή
εξγαζία

Οη καζεηέο
αληηιακβάλνληαη φηη
δηαθνξεηηθέο
πεξηγξαθέο κπνξεί λα
αλαθέξνληαη ζε έλα
άηνκν θαη ζηελ ίδηα
ηαπηφηεηα.

Οη καζεηέο θάλνπλ
πξφβεο, παίδνπλ
ζθελέο θαη
παξνπζηάδνπλ ηε
γξαπηή ηνπο
εξγαζία. πδεηνχλ
ηηο ζθελέο πνπ
παξαθνινχζεζαλ.

Σα απνηειέζκαηα ηνπ
πξψηνπ καζήκαηνο
απνηεινχλ ην βαζηθφ
πιηθφ ηνπ δεχηεξνπ. Οη
καζεηέο θαηαλννχλ φηη
ρσξίο ηε ζπκκεηνρή θαη
ηε ζπλεηζθνξά ηνπο, δελ
ζπλερίδεηαη ε ελφηεηα.

Παηρλίδη
ξφισλ,
παξνπζηάζεηο θαη
θαζνδεγνχκελε
ζπδήηεζε ζε
νινκέιεηα.

Οη καζεηέο θαηαλννχλ
πψο ηα ζηεξεφηππα
θαη νη πξνθαηαιήςεηο
ζπλδένληαη θαη πψο
κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ζε
απινπνηεκέλεο αιιά
επίζεο θαη ζε άδηθεο
θξίζεηο γηα άηνκα,
νκάδεο αηφκσλ θαη
νιφθιεξεο ρψξεο.

Οη καζεηέο
ζηνράδνληαη ηηο
απφςεηο ηνπο γηα
ηνπο άιινπο θαη ηηο
ζπδεηνχλ ζε
νκάδεο.

Λεπθά ραξηηά θαη
καξθαδφξνη.

Οκαδηθή
εξγαζία,
ζπδήηεζε ζε
νινκέιεηα.

Οη καζεηέο
ζπλεηδεηνπνηνχλ πψο
ηνπο βιέπνπλ νη άιινη
θαη καζαίλνπλ λα ην
απνδέρνληαη.

Οη καζεηέο
πεξηγξάθνπλ ηνλ
εαπηφ ηνπο θαη ν
έλαο ηνλ άιιν θαη
ζπγθξίλνπλ ηα
απνηειέζκαηα.

Φπιιάδην καζεηή 1.2.

Δξγαζία ζε
δεπγάξηα,
ζπδήηεζε ζε
νινκέιεηα.

Πψο
βιέπνπλ νη
άιινη έλα
άηνκν

Μάζεκα 2:
Πφζν
δηαθνξεηηθά
κπνξεί λα
πεξηγξαθεί
έλα άηνκν
Μάζεκα 3:
ηεξεφηππα
θαη
πξνθαηαιήςεηο

Μάζεκα 4:
ηεξεφηππα
γηα εκέλα!

Καηαλννχλ θαιχηεξα
πψο νη άιινη
αληηιακβάλνληαη ηελ
ηαπηφηεηά ηνπο θαη
αληηδξνχλ ζε απηφ.
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Ενύκε δεκνθξαηηθά

Μάζεκα 1
Πώο βιέπνπλ νη άιινη έλα άηνκν
Έλα άηνκν είλαη πεξηζζόηεξν από απηά πνπ κπνξεί θαλείο λα δεη
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Οη καζεηέο βηψλνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ απφςεσλ θαη θάλνπλ
ηηο επηινγέο ηνπο.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο έρνπλ αλαιάβεη ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο θαη
δηακνξθψλνπλ απφςεηο. Μαζαίλνπλ πψο λα αιιάδνπλ άπνςε.

Υιηθά

Πεξηγξαθή ξφινπ, θπιιάδην καζεηή 1.1 (νκάδεο 1-3), κεγάια
θχιια ραξηηνχ, καξθαδφξνη.

Μέζνδνη

Οκαδηθή εξγαζία.

Τν κάζεκα
Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ ηξεηο νκάδεο θαη παίξλνπλ ην θπιιάδην 1.1 (ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο, κία γηα
θάζε νκάδα), έλα κεγάιν θχιιν ραξηηνχ θαη έλα καξθαδφξν. (ε κεγάιεο ηάμεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ
πεξηζζφηεξεο νκάδεο θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη πεξηζζφηεξεο ζθελέο λα παηρηνχλ, ή ε ίδηα εξγαζία
δίλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Σν ηειεπηαίν είλαη έλα ελδηαθέξνλ ζελάξην, θαζψο ζα δείμεη πφζν
δηαθνξεηηθέο πεξηγξαθέο θαη αληηιήςεηο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ). ηε ζπλέρεηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο ιέεη ηελ
ηζηνξία ελφο αγνξηνχ πνπ άιιαμε ζπίηη θαη εμεξεπλά ηε λέα πεξηνρή. Αλαθέξεηαη ζην εκεξνιφγην ηνπ
παηδηνχ αιιά δελ ην δηαβάδεη, θαζψο θάζε νκάδα έρεη πάξεη έλα δηαθνξεηηθφ απφζπαζκα ηνπ
εκεξνινγίνπ.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθνύο
Οιφθιεξν ην θείκελν έρεη σο εμήο:
“Δίλαη ε πξώηε κέξα ζηελ θαηλνύξηα κνπ ηάμε. Ζ νηθνγέλεηά κνπ κεηαθόκηζε εδώ από άιιε πεξηνρή θαη
αθόκε ληώζσ μέλνο. Αγαπεηό εκεξνιόγην, κνπ έρνπλ ζπκβεί πνιιά ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο. Θα ζνπ πσ
κεξηθά από απηά.
Σώξα δνύκε ζε έλα δηακέξηζκα θνληά ζην πνηάκη. Έλαο από ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ κέλεη πνιύ θνληά.
Ήξζε ηελ ηξίηε εκέξα θαη κνπ πξόηεηλε λα πάκε γηα ςάξεκα. Δίπα όρη γηαηί ην θαιάκη κνπ είλαη αθόκε
κέζα ζηηο θνύηεο.
Τπάξρεη έλα κεγάιν γήπεδν πνδνζθαίξνπ κπξνζηά από ην ζρνιείν καο. Υάξεθα γηα απηό γηαηί κνπ
αξέζεη ην πνδόζθαηξν. Έηζη πήξα ηε κπάια κνπ θαη άξρηζα λα πξνπνλνύκαη. Δίρα κόιηο αξρίζεη λα
παίδσ όηαλ κε ζηακάηεζε ν ζρνιηθόο θύιαθαο. Ήηαλ ζπκσκέλνο θαη κε ξώηεζε αλ ήμεξα λα δηαβάδσ.
Γελ είρα δεη ηελ πηλαθίδα πνπ έγξαθε όηη ην γήπεδν ήηαλ θιεηζηό κεηά ηε βξνρή. Ήκνπλ ηόζν
ζνθαξηζκέλνο πνπ πήγα ζπίηη ρσξίο λα πσ νύηε κηα ιέμε.
Έλαο ειηθησκέλνο άληξαο δεη κόλνο ζην δηακέξηζκα πάλσ από εκάο. Όηαλ γύξηζα ζπίηη ρζεο, ηνλ
ζπλάληεζα ζηελ εμώπνξηα κε ηα ςώληα ηνπ. Κνπβαινύζε κηα ηζάληα κε ηξόθηκα θαη βαξηαλάζαηλε. Σνλ
ιππήζεθα. Σνλ ξώηεζα αλ κπνξνύζα λα ηνλ βνεζήζσ, θαη ηνπ κεηέθεξα ηελ ηζάληα κέρξη ηελ πόξηα
ηνπ”.
Οη ηξεηο εθδνρέο ησλ θπιιαδίσλ γηα ηηο νκάδεο πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ εκεξνινγίνπ. Ζ
αληίιεςε ησλ νκάδσλ ζα δηαθνξνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ιάβνπλ. Χο εθ ηνχηνπ,
θάζε νκάδα βιέπεη κφλν έλα κέξνο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ηελ νπνία ζα παξνπζηάζεη ζην παηρλίδη
ξφισλ. χκθσλα κε ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, νη νκάδεο παξνπζηάδνπλ πξψηα ζχλνια επηζέησλ. Έλα
κέινο θάζε νκάδαο ζπγθεληξψλεη ζε έλα κεγάιν ραξηί ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπδήηεζε ηεο νκάδαο γηα
λα παξνπζηαζηνχλ ζην επφκελν κάζεκα.
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Μεηά θάζε νκάδα απνθαζίδεη λα παίμεη έλα ζχληνκν παηρλίδη ξφισλ πνπ ζα απνδψζεη ηηο εξκελείεο ηεο.
Απηνί νη ξφινη αξρηθά εμεγνχληαη θαη ζπδεηνχληαη ζηελ ηάμε, θαη θαηφπηλ θάλνπλ πξφβα. Απηφ κπνξεί λα
γίλεη ζε δηαθνξεηηθέο γσλίεο ηεο ηάμεο, ή ίζσο ζε αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, ζε εμσηεξηθά
θηίξηα ή, αλ ν θαηξφο ην επηηξέπεη, ζηε ζρνιηθή απιή. Αθφκε θη αλ ην παηρλίδη ξφισλ παίξλεη θάπνην
ρξφλν ζηελ αξρή, ε πξνζπάζεηα αμίδεη. Γηα πνιινχο καζεηέο, απηφ πνπ ζπρλά είλαη δχζθνιν λα ην
εθθξάζνπλ κε ιφγηα, κπνξεί ηψξα λα δεισζεί απιά θαη κε ζαθήλεηα.
Ο ζηφρνο γηα ηνπο καζεηέο ζε απηφ ην κάζεκα είλαη λα έρνπλ γξαθεί νη θαηάινγνη ησλ επηζέησλ ζηηο
αθίζεο θαη λα γίλνπλ πξφβεο ζηε ζθελή.
ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ν/ε εθπαηδεπηηθφο καδεχεη ηηο αθίζεο (ζα ηηο κνηξάζεη ζηελ αξρή ηνπ επφκελνπ
καζήκαηνο) θαη θάλεη έλα ζχληνκν απνινγηζκφ. Γίλεη ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε θαη εμεηάδεη ην ζέκα ηνπ
επφκελνπ καζήκαηνο.
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Μάζεκα 2
Πόζν δηαθνξεηηθά κπνξεί λα θαηαγξαθεί έλα άηνκν...
Πώο ζρεκαηίδσ κηα θαιύηεξε εηθόλα γηα θάπνηνλ
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη δηαθνξεηηθέο πεξηγξαθέο κπνξεί λα
αλαθέξνληαη ζε έλα θαη κφλν άηνκν.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο θάλνπλ πξφβεο, παίδνπλ ζθελέο θαη παξνπζηάδνπλ ηε
γξαπηή ηνπο εξγαζία. πδεηνχλ ηηο ζθελέο πνπ παξαθνινχζεζαλ.

Υιηθά

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ καζήκαηνο (παηρλίδηα ξφισλ θαη
θαηάινγνη αληηθεηκέλσλ) απνηεινχλ ην βαζηθφ πιηθφ ηνπ δεχηεξνπ.
Οη καζεηέο θαηαλννχλ φηη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεηζθνξά
ηνπο, δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε ελφηεηα.

Μέζνδνη

Παηρλίδη ξφισλ, παξνπζηάζεηο θαη θαζνδεγνχκελε ζπδήηεζε ζε
νινκέιεηα.

Τν κάζεκα
Μέξνο 1
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο. Γίλεη πέληε ιεπηά γηα ηηο πξφβεο ησλ
νκάδσλ.Έπεηηα παξνπζηάδνληαη νη ζθελέο.
Αξρηθά, έλα κέινο ηεο νκάδαο δηαβάδεη ηελ εηζαγσγή απφ ην εκεξνιφγην ζηελ ηάμε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
αθίζα απφ ην πξψην κάζεκα. Έπεηηα ε νκάδα δξακαηνπνηεί ηε ζθελή. πζηήλεηαη νη ζθελέο λα παηρηνχλ
ρσξίο δηαθνπή. Αλ πεξηζζφηεξεο απφ κία νκάδεο έρνπλ πάξεη ην ίδην απφζπαζκα ηνπ εκεξνινγίνπ, ζα
παίμνπλ ηηο ζθελέο, ηε κηα κεηά ηελ άιιε, κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο.
Καηφπηλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα δψζεη ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε θαη ζα αλαθεξζεί πάιη ζηνλ ζηφρν απηήο
ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Αλ γίλεη απηφ, νη καζεηέο ζα πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν βήκα. Αλ φρη, ζα πξέπεη νη
καζεηέο λα ζπλνςίζνπλ θαη λα αλαζηνραζηνχλ ηελ αιιεινπρία ησλ ζθελψλ, εμεηάδνληαο πηπρέο ηνπ
πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κνξθήο.
Αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα κε ηα νπνία ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιεκαηηζκφ:
– Πνηα εκπεηξία είρακε σο νκάδα;
– Αλαθάιπςα θάηη θαηλνχξην γηα ηνλ εαπηφ κνπ;
– Πψο θαηαθέξακε λα παξνπζηάζνπκε ηνπο ραξαθηήξεο φπσο ήηαλ;
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Μέξνο 2
ην δεχηεξν κέξνο ηνπ καζήκαηνο, νη καζεηέο θάζνληαη ζε δχν εκηθχθιηα γχξσ απφ ηνλ πίλαθα. Ο/ε
εθπαηδεπηηθφο ηνπνζεηεί ηηο αθίζεο ζηνλ πίλαθα. Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ηεο
παξνπζίαζεο:
Πψο ηνλ βιέπνπλ νη άιινη:

ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, νη καζεηέο θαηαλννχλ φηη είλαη θπζηθφ έλα άηνκν λα αληηκεησπίδεηαη
δηαθνξεηηθά απφ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο. Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη
θαηεγνξηνπνηήζεηο φπσο “αιήζεηα” θαη “ςέκα” γηα λα πεξηγξαθνχλ νη δηάθνξεο απφςεηο. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ζα είλαη άδηθν γηα ην αγφξη λα παξνπζηαζηεί κφλν κηα άπνςε πνπ ην πεξηγξάθεη.
Πηζαλέο λχμεηο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνσζεζεί ε θξηηηθή ζθέςε:
– Οη δηαθνξεηηθέο πεξηγξαθέο κνπ πξνθαινχλ ζχγρπζε.
– Δπνκέλσο πνηα είλαη ε αιήζεηα;
– Πνηνο είλαη πξαγκαηηθά ν Μαμ;
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πεξηκέλεη λα ζεθψζνπλ αξθεηνί καζεηέο ην ρέξη ηνπο θαη κεηά ηνπο αθήλεη λα δψζνπλ
δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο. εκεηψλεη απηέο ηηο απαληήζεηο ζηνλ πίλαθα, ή θαιχηεξα, ζε έλα πίλαθα
ζεκηλαξίνπ:
Ση κπνξνχκε λα πνχκε γηα ην αγφξη;

– Πώσ μποροφμε να το χαρακτηρίςουμε ςωςτά;
– Γήισζε 1
– Γήισζε 2
– Γήισζε 3
– Γήισζε 4
– Γήισζε 5
ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζπλνςίδεη ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ απφ ηα πξψηα δχν
καζήκαηα. Δίλαη θαιχηεξα λα ππάξρεη πίλαθαο ζεκηλαξίνπ φπνπ ζα θαηαγξαθνχλ απηέο νη ηδέεο έηζη
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ψζηε λα κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζε επφκελα καζήκαηα. Σα αθφινπζα ζεκεία κπνξεί λα είλαη
ρξήζηκα:

Ταπηόηεηα
– Τπάξρνπλ πνιιέο πιεπξέο ζηελ ηαπηφηεηα ελφο αηφκνπ.
– πρλά δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη (γείηνλεο, θίινη, δάζθαινη, μέλνη) έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθή άπνςε
γηα ην ίδην άηνκν.

– Πξέπεη λα αθνχζνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο αλ ζέινπκε λα γλσξίζνπκε έλα άηνκν.
– ...
– ...
ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζέηεη εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο, πξνζέρνληαο λα κε
ζρνιηάζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο.
Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Δξσηήζεηο πξνο φιε ηελ ηάμε δελ είλαη πάληα ε θαιχηεξε
ιχζε, αθνχ ζπλήζσο, απαληνχλ νη ίδηνη καζεηέο θαη ε αλαηξνθνδφηεζε είλαη αφξηζηε. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν,
ζπζηήλεηαη εδψ ην κνληέιν κε ηα βειάθηα. Δίλαη κηα κέζνδνο γξήγνξεο αλαηξνθνδφηεζεο πνπ επηηξέπεη
ζε θάζε καζεηή λα θαζνξίζεη ηελ απάληεζή ηνπ. ην παξάξηεκα ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή απηήο
ηεο κνξθήο αλαηξνθνδφηεζεο.
Καηφπηλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο θάλεη κηα πξνεπηζθφπεζε ησλ επφκελσλ δχν καζεκάησλ, ζηα νπνία ε ηάμε
δελ ζα αζρνιεζεί κε κεκνλσκέλα άηνκα, αιιά κε νκάδεο αηφκσλ κέζα ζηελ θνηλσλία θαη κε νιφθιεξεο
ρψξεο.
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Μάζεκα 3
Σηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο
Οη απόςεηο καο γηα άιινπο αλζξώπνπο, νκάδεο ή ρώξεο

Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Οη καζεηέο θαηαλννχλ ην πψο ηα ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο
ζπλδένληαη θαη ην πψο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απινπνηεκέλεο,
αιιά επίζεο θαη ζε άδηθεο θξίζεηο γηα άηνκα, νκάδεο αηφκσλ θαη
νιφθιεξεο ρψξεο.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο ζηνράδνληαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνπο άιινπο θαη ηηο
ζπδεηνχλ ζε νκάδεο.

Υιηθά

Λεπθά ραξηηά θαη καξθαδφξνη.

Μέζνδνη

Οκαδηθή εξγαζία, ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα.

Βαζηθνί όξνη
Σηεξεόηππα: Απφςεηο πνπ έρνπλ θάπνηεο νκάδεο γηα ηνπο εαπηνχο ηνπο ή γηα άιιεο νκάδεο.
Πξνθαηαιήςεηο: πλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο απφςεηο γηα θάπνηεο νκάδεο (ζπλήζσο κεηνλφηεηεο) ή
νξηζκέλνπο αλζξψπνπο (ζπλήζσο απφ κεηνλνηηθέο νκάδεο).

Τν κάζεκα
Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ καζήκαηνο είλαη λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ πψο αληηκεησπίδνληαη νη
άιινη φρη ζε αηνκηθφ επίπεδν, αιιά ζε έλα γεληθφηεξν επίπεδν, δειαδή, πψο θξίλνληαη κεγαιχηεξεο
νκάδεο, ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο, εζλφηεηεο ή ρψξεο.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εηνηκάδεη κηα ζχληνκε, κε ζαθή δηάξζξσζε δηάιεμε γηα ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζηα
ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο, ε νπνία δίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο.
πλνςίδνληαο ηηο γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο απφ ηα δχν πξνεγνχκελα καζήκαηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο βνεζά
ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο. Ο/ε
εθπαηδεπηηθφο εηζάγεη ηηο δχν έλλνηεο θάλνληαο αλαθνξά ζηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ ππήξραλ γηα ην
αγφξη κε ην νπνίν αζρνιήζεθαλ ζηα δχν πξνεγνχκελα καζήκαηα. Δπηρεηξεί λα παξνπζηάζεη απηέο ηηο
απφςεηο σο ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο (βι. γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζην ηέινο απηνχ
ηνπ καζήκαηνο, φπνπ ππάξρεη έλα κνληέιν γηα ηε ζχληνκε απηή νκηιία). ην επφκελν ζηάδην, νη καζεηέο
ζρεκαηίδνπλ κηθξέο νκάδεο. Αζρνινχληαη κε πεξηγξαθέο θνηλσληθψλ νκάδσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα:
– αγφξηα θαη θνξίηζηα˙
– επαγγέικαηα˙
– εζλνηηθέο νκάδεο˙
– ρψξεο˙
– ήπεηξνη.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα κε δεηεζεί απφ ηνπο καζεηέο λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο. Δίλαη
πξνηηκφηεξν λα πξνζπαζήζνπλ λα θαληαζηνχλ ηη κπνξεί λα ιέλε ή λα ζθέθηνληαη γηα ηηο νκάδεο πνπ
ηνπο έρνπλ αλαηεζεί ζηελ εξγαζία, ε θνηλσλία, νη γείηνλεο ή ηα κέζα επηθνηλσλίαο.
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Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ζηεξεφηππα θαη ηηο
πξνθαηαιήςεηο, εθαξκφδνληαο έηζη απηά πνπ έρνπλ αθνχζεη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ζηελ αξρή ηνπ
καζήκαηνο.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δψζεη θάπνηεο ζπκβνπιέο θαη νη καζεηέο εηνηκάδνπλ ηηο παξνπζηάζεηο ησλ
απνηειεζκάησλ ζε κνξθή θαηαιφγνπ. Ζ εκπεηξία δείρλεη φηη έλαο θαηάινγνο έηνηκνο εθ ησλ πξνηέξσλ
(βι. παξάδεηγκα παξαθάησ) βνεζά ηνπο καζεηέο λα ζεκεηψζνπλ ηδέεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηφπηλ
ζηε ζπδήηεζε.
Μεηά ηελ αξρηθή νκηιία ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ γηα ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο, νη καζεηέο
εξγάδνληαη ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ αηφκσλ γηα πεξίπνπ15 ιεπηά. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα
εμεηάζεη πξνζεθηηθά κε πνην απφ ηα παξαπάλσ ζέκαηα ζα αζρνιεζνχλ. Αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή
θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, κπνξεί λα επηιέμεη παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ. Απφ ηελ
άιιε πιεπξά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αλαθεξζεί ζε εζλνηηθέο νκάδεο πνπ δνπλ ζηε ρψξα ή ζηελ
θνηλφηεηα κφλν αλ απηή ε επηινγή δελ ζίγεη θαλέλαλ θαη αλ δελ πξνθαιεί ζπδεηήζεηο πνπ κπνξεί λα
ππξνδνηήζνπλ δηαθσλίεο.
Οη ζπδεηήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο νκάδαο παξνπζηάδνληαη ζε ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα. Κάζε νκάδα
επηιέγεη έλαλ νκηιεηή, ν νπνίνο ζα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα αθνινπζψληαο ηα παξαθάησ θξηηήξηα:

– η χώρα μασ, η ομάδα μασ, η εθνική μασ οντότητα, το επάγγελμά μασ˙
– ζηεξεφηππα πνπ εθθξάδνληαη απφ ηελ νκάδα˙
– πξνθαηαιήςεηο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηελ νκάδα˙
– νη εθηηκήζεηο καο γηα ηηο απφςεηο ησλ νκάδσλ˙
– νη απφςεηο καο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζαλψλ δηαθνξψλ απφςεσλ.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο θαηαγξάθνληαο ηηο απφςεηο ησλ νκάδσλ (ζε κνξθή
ζεκεηψζεσλ) ζηνλ πίλαθα ζεκηλαξίνπ.
Παξάδεηγκα θαηαγξαθήο απνηειεζκάησλ γηα ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ:
Οκάδα

Φώξα/επάγγεικα/νκάδα

Σηεξεόηππα

Πξνθαηαιήςεηο

Σρόιηα

1
2
3
4
5
ην ηέινο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζπλνςίδεη ην κάζεκα, θάλνληαο αλαθνξά θαη ζηελ δηαδηθαζία θαη ζηα
απνηειέζκαηα, θαη ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο γηα ηα επφκελα βήκαηα.
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Μάζεκα 4
Ταπηόηεηα: Σηεξεόηππα γηα κέλα
Πώο βιέπσ ηνλ εαπηό κνπ - πώο κε βιέπνπλ νη άιινη;

Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Καηαλννχλ θαιχηεξα πψο νη άιινη αληηιακβάλνληαη ηελ ηαπηφηεηά
ηνπο θαη αληηδξνχλ ζε απηφ.
Καηαλννχλ θαιχηεξα πψο νη άιινη αληηιακβάλνληαη ηελ ηαπηφηεηά
ηνπο θαη πψοαληηδξνχλ ζε απηφ.
Δμεξεπλνχλ ηελ επίδξαζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο ζηνπο άιινπο.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο πεξηγξάθνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη ηνπο άιινπο θαη
ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο.

Υιηθά

Φπιιάδην καζεηήο 1.2.

Μέζνδνη

Δξγαζία ζε δεπγάξηα.
πδήηεζε ζε νινκέιεηα.

Τν κάζεκα
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο μεθηλά ην κάζεκα ζπλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ καζεκάησλ
θαη εμεγψληαο ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ζεκεξηλνχ καζήκαηνο.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ππελζπκίδεη ζηελ ηάμε φηη είραλ αξρηθά εμεηάζεη ην άηνκν (ηελ αηνκηθή πεξίπησζε
ελφο αγνξηνχ) θαη κεηά ζηξάθεθαλ πξνο ηε κειέηε κεγαιχηεξσλ νκάδσλ, φπσο επαγγεικαηηψλ,
εζλνηηθψλ νκάδσλ θαη νιφθιεξσλ ρσξψλ. Σψξα ζα επηθεληξσζνχλ πάιη ζην άηνκν, αιιά απηή ηε θνξά
νη ίδηνη – ν θαζέλαο κέζα ζηελ ηάμε – ζα είλαη ην επίθεληξν. Θα επηθεληξσζνχλ ζην εξψηεκα:
Πνηνο είκαη;
Πώο ζα πεξηέγξαθα ηνλ εαπηό κνπ;

απηναληίιεςε

Πώο ζα κε πεξηέγξαθε θάπνηνο άιινο;

αληίιεςε ησλ άιισλ

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ηνλ νπνίν ζα ζρεδηάζεη ζηνλ πίλαθα ή ηνλ
πίλαθα ζεκηλαξίνπ, γηα λα ηζρπξνπνηήζεη ηελ εηζαγσγή ζην κάζεκα. Μπνξεί επίζεο λα δεηήζεη απφ ηνπο
καζεηέο λα επαλαιάβνπλ φηη έρνπλ κάζεη ζηα δχν πξνεγνχκελα καζήκαηα γηα ηελ δηαθνξά αλάκεζα
ζηελ απηναληίιεςε θαη ηελ αληίιεςε πνπ δηακνξθψλεη ην άηνκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κέζσ ησλ άιισλ.
Δπηπιένλ, ή ελαιιαθηηθά, κπνξεί λα επαλαιάβεη ηηο βαζηθέο έλλνηεο γηα ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο
πξνθαηαιήςεηο.
Μεηά ν/ε εθπαηδεπηηθφο παίξλεη ηα θπιιάδηα ησλ καζεηψλ κε ηηο πεξηγξαθέο γηα ηνλ Μαμ. Απηά ζα
βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ γηα πνιιέο ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ. Οη
καζεηέο ζα πξέπεη, σο εξγαζία, λα νλνκάζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα επίζεηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ έλα άηνκν. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο, ζε απηφ ην ζεκείν, κπνξεί λα
δψζεη θάπνηεο ηδέεο ή λα θάλεη θάπνηεο πξνηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο κπνξνχλ λα
θαζνδεγεζνχλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε πεξηγξαθηθψλ επηζέησλ αλάινγα κε ην λφεκα. Σέηνηεο θαηεγνξίεο
κπνξεί λα είλαη νη παξαθάησ:
Πψο ζα πεξηγξάθακε έλα άηνκν:
– φηαλ έρεη θαιή δηάζεζε;
– φηαλ έρεη θαθή δηάζεζε ή είλαη ζε έμαιιε θαηάζηαζε;
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– αλ είλαη θίινο καο;
– αλ ζέιακε λα πεξηγξάςνπκε πψο είλαη εμσηεξηθά;
– αλ ζέιακε λα ην πεξηγξάςνπκε σο καζεηή;
Δίλαη πξνηηκφηεξν λα ζπκκεηέρεη φιε ε ηάμε, θαη φρη λα ξσηεζνχλ κφλν θάπνηνη καζεηέο ζην πιαίζην κηαο
κεησπηθήο δηδαζθαιίαο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ παξαθάησ άζθεζε,55 ζηελ νπνία νη καζεηέο
εξγάδνληαη κφλνη γηα λα παξάγνπλ κηα πνηθηιία ηδεψλ. ηηο γσλίεο ηεο αίζνπζαο, ή πάλσ ζε ζξαλία,
ππάξρνπλ κεγάια θχιια ραξηηνχ. ε απηά ηα θχιια, έρνπλ δνζεί σο επηθεθαιίδεο θάπνηεο ιέμεηο ή
θαηεγνξίεο. Οη καζεηέο κεηαθηλνχληαη ζησπεινί κέζα ζηελ αίζνπζα θαη θαηαγξάθνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζηηο
αθίζεο (ηδαληθά κε δηαθνξεηηθφ καξθαδφξν γηα θάζε αθίζα). Καζψο θάζε καζεηήο βιέπεη ηη έρνπλ γξάςεη
νη άιινη, δελ ζα ππάξρνπλ επαλαιήςεηο, αιιά κπνξεί λα ππάξρνπλ ζρεηηθά ζρφιηα ή λέεο ηδέεο.
Σν απνηέιεζκα κηα ηέηνηαο άζθεζεο ζα είλαη θάπσο έηζη:
Πψο είλαη έλα άηνκν φηαλ έρεη θαιή δηάζεζε;
– ραξνχκελν
– αζηείν
– ραιαξφ
– επηθνηλσληαθφ
– γνεηεπηηθφ
– ...
– ...
Γελ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα, θαζψο ζηφρνο απηήο ηεο άζθεζεο είλαη λα
δψζεη ζηνπο καζεηέο ηδέεο γηα λα πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν βήκα. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο, ζε απηφ ην
ζηάδην, γλσξίδεη ήδε πνηνη καζεηέο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ καδί ζε δεπγάξηα. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ, δηφηη
ην ζέκα κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχλ νη καζεηέο είλαη επαίζζεην. Γη‟ απηφ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα
απνθχγεη λα βάιεη καδί καζεηέο πνπ αληηπαζνχλ ν έλαο ηνλ άιιν, θαη λα δηαζθαιίζεη φηη θαλέλαο
καζεηήο δελ ζα αηζζαλζεί άζρεκα.
Οη νκάδεο ζα θάλνπλ ηελ αθφινπζε εξγαζία:
Σψξα ζα δηεξεπλήζνπκε πψο αληηιακβάλεζηε ηνλ εαπηφ ζαο θαη ηνλ άιιν. Απηφ ζα γίλεη κε ηνλ παξαθάησ
ηξφπν:
– Αξρηθά, εξγαζηείηε κε ηνλ εαπηφ ζαο.
– Κνηηάμηε ηηο πεξηγξαθέο ζηηο αθίζεο θαη δηαιέμηε ιέμεηο πνπ, θαηά ηε γλψκε ζαο, ζαο πεξηγξάθνπλ
θαιά. Γξάςηε ηηο ζην θπιιάδην.
– Πξνζζέζηε ραξαθηεξηζηηθά θαη πεξηγξαθέο ηνπ εαπηνχ ζαο ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ δελ
ππάξρνπλ ζηηο αθίζεο. Γξάςηε ηηο ζην θπιιάδην.
– ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάςηε ηνλ ζχληξνθφ ζαο κε ηνλ ίδην ηξφπν.

5. Ζ άζθεζε πνπ πξνηείλεηαη εδψ είλαη κηα παξαιιαγή ηεο άζθεζεο “Ο Σνίρνο ηεο ησπήο” (βι. EDC/HRE Σφκνο VI, ζ.ζ. 66).
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– ηαλ ζα έρεηε θαη νη δπν ηειεηψζεη, δείηε ηα απνηειέζκαηά ζαο. Θα έρεη ελδηαθέξνλ λα δείηε πνηεο
πεξηγξαθέο θαη θξίζεηο ηαηξηάδνπλ, θαη πνηεο δηαθέξνπλ ή βξίζθνληαη ζε αληίζεζε. Δθθξάζηε ηηο
ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο:
– Ση κε εθπιήζζεη;
– Ση κνπ δίλεη ραξά;
– Ση κε ελνριεί;
– Ση κε πιεγψλεη;
– Μπνξείηε λα εληζρχζεηε ηηο θξίζεηο ζαο κε κεξηθά παξαδείγκαηα;
– Πνηεο πεξηγξαθέο είλαη (ζεηηθά ή αξλεηηθά) ζηεξεφηππα;
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα απνθαζίζεη αλ ζα θάλεη ηειηθφ απνινγηζκφ ζην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο (πνπ
είλαη επίζεο θαη ηέινο ηεο ελφηεηαο, αλ θαη είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη ζπλέρεηα) ή αλ ζα ζπλνςίζεη ηε
καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ ηεζζάξσλ ηειεπηαίσλ καζεκάησλ. πνηα κέζνδν θη αλ επηιέμεη, ν/ε
εθπαηδεπηηθφο ζα παξαηεξήζεη φηη ε αηκφζθαηξα κέζα ζηελ ηάμε έρεη βειηησζεί θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο
ηεο ελφηεηαο. Οη καζεηέο ζα έρνπλ αλαπηχμεη ζηελφηεξεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο θαη ζα έρνπλ αλαθαιχςεη
ελδηαθέξνληα πξάγκαηα γηα ηνπο άιινπο. Σψξα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ αλάκεζα ζε:
– ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο˙
– απηναληίιεςε θαη αληηιήςεηο ησλ άιισλ.
Οη καζεηέο έρνπλ θάλεη πξφνδν ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπο σθειήζνπλ ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ηφζν ζηελ ηάμε φζν θαη ζην ζρνιείν σο ζχλνιν, θαη ζα επαλέξρνληαη ζπρλά ζηα
ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ ζε απηά ηα ηέζζεξα καζήκαηα, εληζρχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν φ,ηη έκαζαλ.
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Φπιιάδην καζεηή 1.1
(Οκάδα 1)
Παηρλίδη ξόισλ

Σπκθσλείζηε πνηνο ζα είλαη ν εθπξόζσπνο ηεο νκάδαο ζαο πνπ ζα
δηαβάζεη δπλαηά ην ζύληνκν απόζπαζκα από ην εκεξνιόγην θαη ηελ
εξγαζία ηεο νκάδαο.
Οξίζηε έλα άιιν κέινο ηεο νκάδαο πνπ ζα θξαηά ζεκεηώζεηο θαη ζα
θάλεη ηηο παξνπζηάζεηο ζηελ ηάμε.
Απόζπαζκα από ην εκεξνιόγην ηνπ Μαμ:
«Δίλαη ε πξώηε κέξα ζηελ θαηλνύξηα κνπ ηάμε. Ζ νηθνγέλεηά κνπ κεηαθόκηζε εδώ από άιιε πεξηνρή θαη
αθόκε ληώζσ μέλνο. Αγαπεηό εκεξνιόγην, κνπ έρνπλ ζπκβεί πνιιά ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο. Θα ζνπ πσ
κεξηθά από απηά.
Σώξα δνύκε ζε έλα δηακέξηζκα θνληά ζην πνηάκη. Έλαο από ηνπο ζπκκαζεηέο κνπ κέλεη πνιύ θνληά. Ήξζε
ηελ ηξίηε εκέξα θαη κνπ πξόηεηλε λα πάκε γηα ςάξεκα. Δίπα όρη γηαηί ην θαιάκη κνπ είλαη αθόκε κέζα ζηηο
θνύηεο».

Δξγαζίεο:
1) πγθεληξψζηε έλαλ θαηάινγν επηζέησλ πνπ πηζηεχεηε φηη ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ
Μαμ γηα λα ηνλ πεξηγξάςνπλ (θαηαηγηζκφο ηδεψλ ζηελ νκάδα).
2) Ση λνκίδεηε φηη ζα έιεγε έλαο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ Μαμ γηα απηφλ ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο;
Πξνεηνηκάζηε κηα ζχληνκε ζθελή πνπ κπνξείηε λα δξακαηνπνηήζεηε ζηελ ηάμε.
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Φπιιάδην καζεηή 1.1
(Οκάδα 2)
Παηρλίδη ξόισλ

Σπκθσλείζηε πνηνο ζα είλαη ν εθπξόζσπνο ηεο νκάδαο ζαο, πνπ ζα
δηαβάζεη δπλαηά ην ζύληνκν απόζπαζκα από ην εκεξνιόγην θαη ηελ
εξγαζία ηεο νκάδαο.
Αλαζέζηε ζε έλα κέινο ηεο νκάδαο λα θξαηά ζεκεηώζεηο θαη λα ηηο
παξνπζηάζεη ζηελ ηάμε.
Απόζπαζκα από ην εκεξνιόγην ηνπ Μαμ:
«Τπάξρεη έλα κεγάιν γήπεδν πνδνζθαίξνπ κπξνζηά από ην ζρνιείν καο. Υάξεθα γηα απηό γηαηί κνπ
αξέζεη ην πνδόζθαηξν. Έηζη πήξα ηε κπάια κνπ θαη άξρηζα λα πξνπνλνύκαη. Δίρα κόιηο αξρίζεη λα παίδσ
όηαλ κε ζηακάηεζε ν ζρνιηθόο θχιαθαο. Ήηαλ ζπκσκέλνο θαη κε ξώηεζε αλ ήμεξα λα δηαβάδσ. Γελ είρα
δεη ηελ πηλαθίδα πνπ έγξαθε όηη ην γήπεδν ήηαλ θιεηζηό κεηά ηε βξνρή. Ήκνπλ ηόζν ζνθαξηζκέλνο πνπ
πήγα ζπίηη ρσξίο λα πσ νύηε κηα ιέμε».

Δξγαζίεο:
1) πγθεληξψζηε έλαλ θαηάινγν επηζέησλ πνπ πηζηεχεηε φηη ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ
Μαμ γηα λα ηνλ πεξηγξάςνπλ (θαηαηγηζκφο ηδεψλ ζηελ νκάδα).
2) Ση λνκίδεηε φηη ζα έιεγε έλαο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ Μαμ γηα απηφλ ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο;
Πξνεηνηκάζηε κηα ζχληνκε ζθελή πνπ κπνξείηε λα δξακαηνπνηήζεηε ζηελ ηάμε.
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Φπιιάδην καζεηή 1.1
(Οκάδα 3)
Παηρλίδη ξόισλ

Σπκθσλείζηε πνηνο ζα είλαη ν εθπξόζσπνο ηεο νκάδαο ζαο πνπ ζα
δηαβάζεη δπλαηά ην ζύληνκν απόζπαζκα από ην εκεξνιόγην θαη ηελ
εξγαζία ηεο νκάδαο.
Οξίζηε έλα άιιν κέινο ηεο νκάδαο πνπ ζα θξαηά ζεκεηώζεηο θαη ζα
ηηο παξνπζηάζεη ζηελ ηάμε.
Απόζπαζκα από ην εκεξνιόγην ηνπ Μαμ:
«Δίλαη ε πξώηε κέξα ζηελ θαηλνύξηα κνπ ηάμε. Ζ νηθνγέλεηά κνπ κεηαθόκηζε εδώ από άιιε πεξηνρή θαη
αθόκε ληώζσ μέλνο. Αγαπεηό εκεξνιόγην, κνπ έρνπλ ζπκβεί πνιιά ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο. Θα ζνπ πσ
κεξηθά από απηά.
Έλαο ειηθησκέλνο άληξαο δεη κόλνο ζην δηακέξηζκα πάλσ από εκάο. Όηαλ γύξηζα ζπίηη ρζεο, ηνλ
ζπλάληεζα ζηελ εμώπνξηα κε ηα ςώληα ηνπ. Κνπβαινύζε κηα ηζάληα κε ηξόθηκα θαη βαξηαλάζαηλε. Σνλ
ιππήζεθα. Σνλ ξώηεζα αλ κπνξνύζα λα ηνλ βνεζήζσ, θαη ηνπ κεηέθεξα ηελ ηζάληα κέρξη ηελ πόξηα
ηνπ».

Δξγαζίεο:
1) πγθεληξψζηε έλαλ θαηάινγν επηζέησλ πνπ πηζηεχεηε φηη ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ
Μαμ γηα λα ηνλ πεξηγξάςνπλ (θαηαηγηζκφο ηδεψλ ζηελ νκάδα).
2) Ση λνκίδεηε φηη ζα έιεγε έλαο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ Μαμ γηα απηφλ ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο;
Πξνεηνηκάζηε κηα ζχληνκε ζθελή πνπ κπνξείηε λα δξακαηνπνηήζεηε ζηελ ηάμε.
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Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθνύο
Σηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο
Τη είλαη ην ζηεξεόηππν;
Οη άλζξσπνη νξίδνληαη ζπρλά κε βάζε ηελ έληαμή ηνπο ζε νκάδεο, αλάινγα κε ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, ηηο
ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, ηελ πξνέιεπζή ηνπο ή εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην ρξψκα ηνπ
δέξκαηνο, ην χςνο ηνπο, ην ρηέληζκα ή ηνλ ηξφπν ληπζίκαηνο.
πρλά απηφο ν θαζνξηζκφο ησλ νκάδσλ ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο πνπ απνδίδνληαη ζηα
άηνκν, κε απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο λα ζπλδένληαη κε νξηζκέλεο νκάδεο. Αλ απηέο νη εηθφλεο
γίλνληαη ππεξβνιηθέο ζε βαζκφ πνπ λα κελ αληαπνθξίλνληαη πιένλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηηο νλνκάδνπκε
ζηεξεφηππα.
ηεξεφηππα κπνξνχκε λα βξνχκε θαη ζε βηβιία (αθφκα θαη ζρνιηθά εγρεηξίδηα), θφκηθο, δηαθεκίζεηο ή
ηαηλίεο. ίγνπξα φινη έρνπκε ζπλαληήζεη ηέηνηα ζηεξεφηππα. θεθηείηε, γηα παξάδεηγκα, ηελ εηθφλα
γπλαηθψλ απφ ηελ Αθξηθή θνξψληαο θνχζηεο απφ θχιια θνίληθα, κε παρηά ρείιε θαη κηθξά νζηά
θνιιεκέλα ζηηο κχηεο ηνπο.
Από ην ζηεξεόηππν ζηελ πξνθαηάιεςε
Αλ έλα άηνκν ή κηα νκάδα θξίλεηαη κφλν κε βάζε ηα ζρεηηθά ζηεξεφηππα, ηφηε κηιάκε γηα πξνθαηάιεςε.
Γηακνξθψλεηαη κηα άπνςε γηα έλα άηνκν ή κηα νκάδα ρσξίο λα ην γλσξίδνπκε πξαγκαηηθά. Σέηνηεο
απφςεηο ή ηδέεο ζπρλά δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ελψ κπνξεί επίζεο λα είλαη
δπζκελείο ή ερζξηθέο.
“Θεηηθά” ζηεξεόηππα
κσο, ππάξρνπλ επίζεο θαη ηα ζεηηθά ζηεξεφηππα. Γηα παξάδεηγκα, αλ θάπνηνο ππνζηεξίδεη φηη νη καχξνη
είλαη γξήγνξνη δξνκείο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη απηφ είλαη έλα ζεηηθφ ζηεξεφηππν. “Σφηε, ηη θαθφ ππάξρεη
ζ‟ απηφ;” ζα ζθεθηείηε. ε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη ιαλζαζκέλε γελίθεπζε. Απιά ζθεθηείηε: Δίλαη
πξάγκαηη αιήζεηα φηη φινη νη καχξνη άλζξσπνη είλαη γξήγνξνη δξνκείο;
Γηα πνην πξάγκα είλαη θαιά ηα ζηεξεόηππα;
Οη πξνθαηαιήςεηο θαίλεηαη λα θάλνπλ ηνλ θφζκν απινχζηεξν. Αλ νη άλζξσπνη ζπλαληνχλ άιινπο
αλζξψπνπο πνπ κνηάδνπλ παξάμελνη, δεκηνπξγείηαη κηα αίζζεζε αλεζπρίαο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη
πξνθαηαιήςεηο επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα απνθξχςνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο – κπνξψ λα ππνθξηζψ
φηη γλσξίδσ ηα πάληα γηα ηνλ/νπο άιιν/νπο θαη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα θάλσ εξσηήζεηο. Αιιά ην
απνηέιεζκα είλαη, εμαξρήο, φηη είλαη αδχλαηε ε νπζηαζηηθή επαθή θαη ε πξαγκαηηθή θαηαλφεζε.
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ησλ πξνθαηαιήςεσλ;
Οη πξνθαηαιήςεηο είλαη επηζεηηθέο. Αξρηθά, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άδηθε αληηκεηψπηζε. Οη πξνθαηαιήςεηο
ζηεξνχλ απφ ηνπο αλζξψπνπο ηελ επθαηξία λα δείμνπλ πνηνη είλαη θαη ηη κπνξνχλ λα πεηχρνπλ. Γηα
παξάδεηγκα, έλαο εξγνδφηεο κπνξεί λα κελ δψζεη ζε έλαλ ηνχξθν ππνςήθην κηα δνπιεηά γηαηί έρεη
αθνχζεη φηη “απηνί“ πάλε πάληα ζηελ δνπιεηά αξγνπνξεκέλνη. Μεξηθνί άλζξσπνη κπνξεί λα
πξνζθνιιεζνχλ ζε πξνθαηαιήςεηο θαη ιατθηζηηθέο ηδέεο αλ θαη δελ γλσξίδνπλ θάπνηνλ πνπ ηηο
επηβεβαηψλεη.
Τη κπνξνύκε λα θάλνπκε θαηά ησλ πξνθαηαιήςεσλ;
Οη πξνθαηαιήςεηο είλαη πνιχ αλζεθηηθέο. Αιιά ε ειπίδα δε ράλεηαη: θαλείο δελ γελληέηαη κε
πξνθαηαιήςεηο. Μαζαίλνληαη θαη απνκαζαίλνληαη. Πξηλ θξίλεηε θάπνηνλ, δεηείζηε ηνπ λα εμεγήζεη γηαηί
έθαλε απηφ γηα ην νπνίν θξίλεηαη. Να ζπκάζηε φηη ζίγνπξα δελ ζα ζέιαηε λα θξηζείηε ρσξίο λα ζαο
αθνχζνπλ.
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Φπιιάδην καζεηή 1.2
Απηναληίιεςε - αληηιήςεηο ησλ άιισλ
Δξγαζία ζε δεπγάξηα
ρφιηα κεηά ηε
ζπδήηεζε
– Πνχ ζπγθιίλνπλ νη
απφςεηο καο
– Πνχ δηαθέξνπλ νη
απφςεηο καο
– Παξαηεξήζεηο

Πψο πεξηγξάθσ ηνλ
εαπηφ κνπ
(ε απηφ-αληίιεςή κνπ)

Πψο πεξηγξάθσ ην
ζπκκαζεηή κνπ
(Ζ αληίιεςή κνπ γηα
θάπνηνλ άιιν, γξακκέλν
απφ εκέλα)
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ρφιηα κεηά ηε
ζπδήηεζε
– Πνχ ζπγθιίλνπλ νη
απφςεηο καο
– Πνχ δηαθέξνπλ νη
απφςεηο καο
– Παξαηεξήζεηο

ΔΝΟΤΖΤΑ 2
Ηζόηεηα
Βηώλεηο ηελ ηζόηεηα
πεξηζζόηεξν από εκέλα;

2.1 Γηαθνξέο θαη νκνηόηεηεο
Δίκαζηε ίζνη; Δίκαη δηαθνξεηηθόο;

2.2. Ζ ηζηνξία ηεο Βέζλα
Πώο ζα αληηδξνύζακε αλ απηό ζπλέβαηλε ζε εκάο;

2.3 Ηζόηεηα αλάκεζα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο;
Πνηα πξέπεη λα είλαη ε κεηαρείξηζε αληξώλ θαη γπλαηθώλ;

2.4. Κνηλσληθή δηθαηνζύλε
Πώο ζα έπξεπε λα αληηκεησπίδνπκε ηηο αληζόηεηεο;
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ΔΝΟΤΖΤΑ 2: Ηζόηεηα
Βηώλεηο ηελ ηζόηεηα πεξηζζόηεξν από εκέλα;
Ζ ηζφηεηα σο έλλνηα αλαγλσξίδεη φηη φινη, αλεμάξηεηα απφ ειηθία, θχιν, γέλνο, ζξεζθεία, εζληθφηεηα,
θ.ιπ., έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα.
Σν πξννίκην ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ αξρίδεη κε ηηο ιέμεηο “ε
αλαγλψξηζε ηεο έκθπηεο αμηνπξέπεηαο θαη ησλ ίζσλ θαη αλαθαίξεησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ κειψλ ηεο
αλζξψπηλεο νηθνγέλεηαο είλαη ε βάζε ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εηξήλεο ζηνλ θφζκν”. Ζ
έλλνηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ ηα ζέκαηα ηεο ηζφηεηαο. Ζ χπαξμε
αληζνηήησλ κέζα ή αλάκεζα ζηηο θνηλσλίεο εκπνδίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Γη‟ απηφ ε
έλλνηα ηεο ηζφηεηαο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε.
Δπνκέλσο, πξέπεη λα αζρνιείηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ηζφηεηαο θαη λα ελδπλακψλεη ηα άηνκα λα αληηδξνχλ
6
ζε θάζε κνξθή δηάθξηζεο.
Ζ εηεξφηεηα ζπλεπάγεηαη ηελ ππέξβαζε ηεο ηδέαο ηεο αλνρήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
ζεβαζκνχ θαη ηεο εθηίκεζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Δίλαη θεληξηθή ζηελ έλλνηα ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο
πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, θαη σο ηέηνηα, απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο EDC. Γη‟ απηφ ε EDC πξέπεη λα
δίλεη επθαηξίεο γηα εμέηαζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ακθηζβήηεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ ησλ ζηεξενηχπσλ.
Πξέπεη επίζεο λα δηαζθαιίδεη φηη ε δηαθνξεηηθφηεηα γίλεηαη κε ραξά απνδεθηή ζε ηνπηθφ, εζληθφ,
πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θνηλνηήησλ.7
Ζ αιιειεγγχε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα κεηαθηλεζεί πέξα απφ ην δηθφ ηνπ ρψξν
θαη λα αλαγλσξίζεη θαη λα είλαη έηνηκν λα δξάζεη γηα ηελ ππεξάζπηζε θαη πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ
ησλ άιισλ. Δίλαη επίζεο βαζηθή έλλνηα ηεο EDC πξνζπαζψληαο λα εθνδηάζεη ηα άηνκα κε ηε γλψζε, ηηο
δεμηφηεηεο θαη ηηο αμίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα δνπλ εληφο ησλ θνηλνηήησλ ηνπο. πσο ήδε αλαθέξζεθε,
νη πξάμεηο αιιειεγγχεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ηδέα ηεο δξάζεο. κσο, είλαη ηφζν ζέκα
λννηξνπίαο φζν θαη ζέκα ζπκπεξηθνξάο.8
Ζ πξνθαηάιεςε είλαη κηα θξίζε πνπ θάλνπκε γηα θάπνηνλ ή θάπνηνπο ρσξίο πξαγκαηηθά λα ηνπο
γλσξίδνπκε. Οη πξνθαηαιήςεηο κπνξεί λα είλαη αξλεηηθέο ή ζεηηθέο. Απνηεινχλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο
θνηλσληθνπνίεζεο θαη είλαη δχζθνιν λα ηξνπνπνηεζνχλ ή λα απαιεηθζνχλ. Δίλαη επνκέλσο απαξαίηεην
λα έρνπκε επίγλσζε ηεο χπαξμήο ηνπο.
Ζ δηάθξηζε κπνξεί λα γίλεηαη άκεζα ή έκκεζα. Ζ άκεζε δηάθξηζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο πξνζέζεηο πξνο
έλα άηνκν ή κηα νκάδα, φπσο έλαο εξγνδφηεο πνπ απνξξίπηεη ηηο αηηήζεηο γηα εξγαζία αηφκσλ πνπ είλαη
Ρνκά ή κηα εηαηξία πνπ δε λνηθηάδεη δηακεξίζκαηα ζε κεηαλάζηεο. Ζ έκκεζε δηάθξηζε επηθεληξψλεηαη ζε
κηα πνιηηηθή ή έλα κέηξν. πκβαίλεη φηαλ κηα θαηλνκεληθά νπδέηεξε θαηάζηαζε, θξηηήξην ή πξαθηηθή
ηνπνζεηεί έλα άηνκν ή κηα ζπγθεθξηκέλε κεηνλφηεηα ζε κηα εθ πξννηκίνπ κεηνλεθηηθή ζέζε. Σα
παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα θπκαλζνχλ απφ ην απαηηνχκελν χςνο γηα λα γίλεη θάπνηνο ππξνζβέζηεο
(νπφηε απνθιείνληαη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο απφ άληξεο), ην πνιπθαηάζηεκα πνπ δελ πξνζιακβάλεη
γπλαίθεο πνπ θνξάλε καθξηέο θνχζηεο, κέρξη ηελ ππεξεζία ή ην ζρνιείν πνπ δελ επηηξέπεη ηελ είζνδν ή
ηελ παξαθνινχζεζε ζε γπλαίθεο κε καληήια. Απηνί νη θαλφλεο, ζεσξεηηθά νπδέηεξνη φζν αθνξά ζηελ
εζληθφηεηα ή ηε ζξεζθεία, κπνξεί λα βάινπλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε άηνκα κηαο κεηνλφηεηαο ή ζξεζθείαο
πνπ θνξνχλ καθξηέο θνχζηεο ή καληήια.9
Ο φξνο “γέλνο” αλαθέξεηαη ζηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ απνδίδεηαη κε βάζε ην
θχιν. Οη ξφινη ησλ θχισλ εμαξηψληαη απφ ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη
επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο φπσο ε θπιή, ε εζληθφηεηα, ε ηάμε, ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη

6. Απφ “‟Έλα γισζζάξη φξσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε”, Karen O‟Shea, πκβνχιην ηεο Δπξψπεο,
DGIV/EDU/CIT (2003) 29.
7. Οκνίσο.
8. Οκνίσο.
9. Οκνίσο.
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ε ειηθία. Οη ξφινη ησλ θχισλ καζαίλνληαη, θαη παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο πνιηηηζκνχο.
Αληίζεηα κε ην βηνινγηθφ θχιν ηνπ αηφκνπ, νη ξφινη ησλ θχισλ αιιάδνπλ.10
Σα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζρεηίδνληαη κε ηηο απαηηνχκελεο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
αηφκνπ θαη ηελ παξνρή ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ δσήο. πρλά θαινχκελα σο αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα “δεχηεξεο γεληάο”, απηά ηα δηθαηψκαηα είλαη δχζθνιν λα εληζρπζνχλ, θαζψο ζεσξνχληαη
ζπλδεδεκέλα κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Πεξηιακβάλνπλ δηθαηψκαηα φπσο ζηελ εξγαζίαο, ην δηθαίσκα
ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ μεθνχξαζε θαη ην δηθαίσκα ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν δηαβίσζεο. Απηά ηα
δηθαηψκαηα πεξηγξάθνληαη δηεζλψο ζην χκθσλν Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ, ην νπνίν
πηνζεηήζεθε απφ ηε πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ην 1966.11
Γηαθνξεηηθνί άλζξσπνη έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη ζηάζεηο γηα ην πψο πξέπεη ε θνηλσλία λα
εθαξκφδεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Απηέο νη απφςεηο θαη ζηάζεηο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο:
– Γαξβηληζηέο, ζεσξνχλ φηη ηα άηνκα είλαη απνιχησο ππεχζπλα γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο θαη πξέπεη λα
ηα αληηκεησπίδεη ν θαζέλαο κφλνο ηνπ. Δθηηκνχλ φηη νη άλζξσπνη ρξεηάδνληαη θίλεηξα γηα λα
πξνζπαζνχλ πεξηζζφηεξν. Οη δαξβηληζηέο ηείλνπλ λα κέλνπλ εθηφο ηεο αξέλαο ηεο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο.
– πκπαζνχληεο, αηζζάλνληαη ζπκπφληα γηα απηνχο πνπ ππνθέξνπλ θαη επηζπκνχλ λα θάλνπλ θάηη γηα
λα απαιχλνπλ ηνλ πφλν ηνπο. Θεσξνχλ ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δηθαηψκαηα πεξηζζφηεξν
επηζπκεηνχο πνιηηηθνχο ζηφρνπο παξά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Απηφ ζπρλά θαηαιήγεη ζε κηα
ζπγθαηαβαηηθή πξνζέγγηζε πξνο ηνπο αλζξψπνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ δχζθνιεο θνηλσληθέο
θαηαζηάζεηο.

– Αηηνχληεο δηθαηνζχλε, αλεζπρνχλ φηη νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνληαη κε αδηθία, θπξίσο σο
απνηέιεζκα θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ. Πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα αιιάμνπλ ηα πνιηηηθά θαη
νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα γηα λα κελ ππάξρεη θηψρεηα.12

10. Οκνίσο.
11. Απφ ην “A glossary of terms for education for democratic citizenship‟, Karen O‟Shea, Council of Europe, DGIV/EDU/CIT (2003)
29.
12. Απφ ην “Duties sans Frontières. Human rights and global social justice”, International Council of Human Rights Policy.
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ΔΝΟΤΖΤΑ 2: Ηζόηεηα
Βηώλεηο ηελ ηζόηεηα πεξηζζόηεξν από εκέλα;
Τίηινο
καζ/ηνο

Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Δξγαζίεο
καζεηώλ

Υιηθά

Μέζνδνη

Μάζεκα 1:

Οη καζεηέο εμεγνχλ
ηηο νκνηφηεηεο θαη
ηηο δηαθνξέο
αλάκεζα ζηνπο
αλζξψπνπο.

Οη καζεηέο
αλαθαιχπηνπλ
νκνηφηεηεο θαη
δηαθνξέο αλάκεζα
ζηνπο αλζξψπνπο.
πδεηνχλ ηηο
ζπλέπεηεο ηεο
δηαθνξεηηθφηεηαο.

Σεηξάδηα ή θχιια
ραξηηνχ θαη κνιχβηα γηα
αηνκηθή εξγαζία. Αλ
απνθαζηζηεί λα γίλεη
επέθηαζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο, νη
νκάδεο ζα ρξεηαζηνχλ
κεγάια θχιια ραξηηνχ
θαη καξθαδφξνπο.

Αηνκηθή
εξγαζία θαη
εξγαζία ζε
κηθξέο
νκάδεο.

Οη καζεηέο
ζπδεηνχλ ηελ
πεξίπησζε κηαο
δηάθξηζεο θαη ηελ
ζπγθξίλνπλ κε ηελ
θαηάζηαζε ζηε
ρψξα ηνπο.

Πξναηξεηηθά, αληίγξαθν
απφ ην θπιιάδην καζεηή
2.1.

Οκαδηθή
εξγαζία κε
βάζε ην
θείκελν.

Οη καζεηέο είλαη ζε
ζέζε λα αληηδξάζνπλ
ζε θαηαζηάζεηο
δηάθξηζεο.

Οη καζεηέο
κειεηνχλ πψο νη
ίδηνη, θαη γεληθά ε
θνηλσλία,
αληηκεησπίδεη ηηο
γπλαίθεο.

Αληίγξαθν κηαο ηζηνξίαο
απφ ην θπιιάδην καζεηή
2.2 γηα θάζε νκάδα
ηεζζάξσλ ή πέληε
καζεηψλ.

Οκαδηθή
εξγαζία
κηθξψλ
νκάδσλ.

Οη καζεηέο
ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο
ζρεηηθέο κε ην θχιν
δηαθξίζεηο πνπ
ππάξρνπλ ζηελ
θνηλσλία.

Οη καζεηέο
ζπδεηνχλ
πεξηπηψζεηο
απνλνκήο
δηθαηνζχλεο.
Ξαλαζθέθηνληαη
νιφθιεξε ηελ
ελφηεηα.

Αληίγξαθα ηνπ
θπιιαδίνπ καζεηή 2.3,
ρσξηζκέλα ζε ηκήκαηα
γηα θάζε δεπγάξη
καζεηψλ (πξναηξεηηθφ).

Δξγαζία
θξηηηθήο
ζθέςεο αλά
δεχγε.

Γηαθνξέο
θαη
νκνηφηεηεο

Δθηηκνχλ ηελ ηζφηεηα
θαη ηε δηαθνξά.
Μάζεκα 2:
Ζ ηζηνξία
ηεο Βέζλα

Οη καζεηέο
ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ
χπαξμε
πξνθαηάιεςεο θαη
δηάθξηζεο ζηελ
θνηλσλία.
Δίλαη ηθαλνί λα
θαηαλνήζνπλ ηελ
άπνςε ησλ ζπκάησλ
δηάθξηζεο.

Μάζεκα 3:
Ηζφηεηα
αλάκεζα ζε
άληξεο θαη
γπλαίθεο
Μάζεκα 4:
Κνηλσληθή
δηθαηνζχλε
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Μάζεκα 1
Γηαθνξέο θαη νκνηόηεηεο
Δίκαζηε ίζνη; Δίκαη δηαθνξεηηθόο;
Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Οη καζεηέο εμεγνχλ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο
αλζξψπνπο.Δθηηκνχλ ηελ ηζφηεηα θαη ηελ δηαθνξά.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο
αλζξψπνπο.
πδεηνχλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο.

Υιηθά

Σεηξάδηα ή θχιια ραξηηνχ θαη κνιχβηα γηα αηνκηθή εξγαζία.
Αλ απνθαζηζηεί λα γίλεη επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, νη νκάδεο
ζα ρξεηαζηνχλ κεγάια θχιια ραξηηνχ θαη καξθαδφξνπο.

Μέζνδνη

Αηνκηθή εξγαζία θαη εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο.
πδήηεζε ζηελ νινκέιεηα.

Τν κάζεκα
Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε. Κάζε νκάδα ρξεηάδεηαη ραξηί θαη κνιχβη.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί φηη πξφθεηηαη λα ζέζεη εξσηήζεηο πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ κε λαη ή φρη.
Εεηηέηαη απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ηα γξάκκαηα απφ ην A σο ην Ρ νξηδφληηα, κε αιθαβεηηθή ζεηξά,
αθήλνληαο ρψξν απφ θάησ. Σν ίδην κπνξεί λα θάλεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζηνλ πίλαθα.
Παξάδεηγκα
Δξσηήζεηο: Α Β Γ Γ Δ Σ ………………………………….
Απαληήζεηο:

1 0 1 0 1 ………………………………………

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζέηεη κηα ζεηξά εξσηήζεσλ (απφ ην A σο ην Ρ) απφ ηε Λίζηα Α, θαη νη καζεηέο
ζεκεηψλνπλ αηνκηθά ηηο απαληήζεηο ηνπο κε 1 (“λαη”) ή 0 (“φρη”). Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ιέεη ζηνπο καζεηέο φηη
αθφκα θαη αλ έρνπλ ακθηβνιίεο γηα θάπνηεο απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο, πξέπεη λα γξάςνπλ ηελ απάληεζε
πνπ ζεσξνχλ πην ζσζηή.
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Λίζηα A

Λίζηα Β

1)

Δίζαη γπλαίθα;

1)

Αηζζάλεζαη πάληα ραξνχκελνο/ε;

2)

Έρεηο επηζθεθηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία
μέλεο ρψξεο;

2)

Έρεηο λχρηα;

3)

Δίζαη ζε ζέζε λα ζθεθηείο ιίγν;

3)

νπ αξέζεη λα θάλεηο θάπνηα αζιήκαηα;

4)

Γελλήζεθεο απφ κηα κεηέξα;

4)

Παίδεηο θάπνην κνπζηθφ φξγαλν;

5)

5)

Έρεηο θαζηαλά κάηηα;

Μπνξείο λα πεηάμεηο ρσξίο εμνπιηζκφ
(φπσο έλα πνπιί);

6)

Ενπλ θαη νη δπν γηαγηάδεο ζνπ;

6)

Μπνξείο λα δήζεηο ρσξίο λα πίλεηο ηίπνηα;

7)

Φνξάο γπαιηά;

7)

Αλαπλέεηο;

8)

νπ αξέζεη λα βξίζθεζαη ζηελ εμνρή;

8)

Εεηο κέζα ζην λεξφ;

9)

Δίζαη ήξεκν άηνκν;

9)

Έρεηο αηζζήκαηα;

10) Δίζαη κάιινλ ςειφο/ή (πάλσ απφ ην κέζν
φξν);

10) Δίλαη ην αίκα ζνπ πξάζηλν;
11) Έρεηο πέζεη θάησ πνηέ;

11) Δίζαη κάιινλ κειαγρνιηθφ άηνκν (πάλσ
απφ ην κέζν φξν);

12) Μπνξείο λα δεηο κέζα απφ ηνπο ηνίρνπο;

12) Αξξσζηαίλεηο εχθνια;

13) Μπνξείο λα επηθνηλσλείο κε ηνπο άιινπο;

13) νπ αξέζεη λα ηαμηδεχεηο;

14) νπ αξέζεη ν θαιφο θαηξφο;

14) νπ αξέζεη λα πεγαίλεηο ζην θνκκσηήξην;

15) Θα πξνηηκνχζεο λα κε ζπλαληάο
αλζξψπνπο;

15) νπ αξέζεη λα αζρνιείζαη κε ηνλ Ζ/Τ;

16) Έρεηο γιψζζα;

16) Φνβάζαη ηα χςε;

17) Μπνξείο λα πεξπαηήζεηο ζην λεξφ (φπσο
θάπνηα έληνκα);

17) νπ αξέζεη πεξηζζφηεξν ην θαθέ απφ ην
κπιε;

18) Αηζζάλεζαη θνχξαζε κεξηθέο θνξέο;

18) νπ αξέζεη ην ζρέδην/ε δσγξαθηθή;
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνλ εθπξφζσπν θάζε νκάδαο λα γξάςεη ηεο απαληήζεηο ηεο Λίζηαο A ζηνλ
πίλαθα. Καηφπηλ δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ζπγθξίλνπλ ηηο απαληήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηηο δηθέο ηνπο.
Τπάξρνπλ δηαθνξέο; Μπνξνχλ λα ζπλνςίζνπλ απηέο ηηο δηαθνξέο;
Μεηά ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά λα απαληήζνπλ ζηε δεχηεξε ζεηξά εξσηήζεσλ, απφ ηε Λίζηα B. Πάιη, ν
εθπξφζσπνο θάζε νκάδαο γξάθεη ηηο απαληήζεηο ζηνλ πίλαθα, θάησ απφ ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ.
Γηαηί δελ ππάξρεη ζρεδφλ θακηά δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ απηή ηε θνξά; Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ξσηά αλ
ζα κπνξνχζαλ λα πξνζζέζνπλ θαη άιια πξάγκαηα θνηλά κεηαμχ ησλ νκάδσλ.
Γηα επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο καζεηέο έλα κεγάιν θχιν ραξηηνχ θαη
έλα καξθαδφξν. Ζ εξγαζία είλαη ε αθφινπζε:
1. Βξείηε ηξία παξαδείγκαηα πεξηπηψζεσλ πνπ είλαη επράξηζην λα είζαη ίδηνο κε άιινπο αλζξψπνπο.
Δμεγείζηε γηαηί είλαη επράξηζην λα είζαη ίδηνο.
2. Βξείηε ηξία παξαδείγκαηα πεξηπηψζεσλ πνπ είλαη επράξηζην λα είζαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο άιινπο
αλζξψπνπο. Δμεγείζηε γηαηί είλαη επράξηζην λα είζαη δηαθνξεηηθφο.
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Αλ είλαη απαξαίηεην, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δείρλεη ην πιαίζην ζθέςεο πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα
δνκήζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο.
Πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο είλαη επράξηζην λα
κελ δηαθέξεηο

Γηαηί;

α)

α)

β)

β)

γ)

γ)

Πεξηπηώζεηο πνπ είλαη επράξηζην λα είζαη
δηαθνξεηηθόο

Γηαηί;

α)

α)

β)

β)

γ)

γ)

ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα βξνπλ ηξία παξαδείγκαηα πεξηπηψζεσλ πνπ
είλαη δπζάξεζην λα είζαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνπο άιινπο. Καη πάιη, ζα πξέπεη λα εμεγήζνπλ ην ιφγν. Ση
είδνπο ζπλαηζζήκαηα πξνθαιεί απηφ;
Πεξηπηώζεηο πνπ είλαη δπζάξεζην λα είζαη
δηαθνξεηηθόο

Γηαηί;

α)

α)

β)

β)

γ)

γ)

ηε ζπλέρεηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο ξσηά ηνπο καζεηέο πνηεο νκάδεο “δηαθνξεηηθψλ” έρνπλ κεξηθέο θνξέο
θαθή αληηκεηψπηζε, θαη απφ πνηνπο.
Οκάδεο αλζξώπσλ πνπ ζπρλά αληηκεησπίδνπλ
θαθή ζπκπεξηθνξά

Από πνηνπο;

α)

α)

β)

β)

γ)

γ)

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα λα παξνπζηάζεη ηηο απαληήζεηο ηεο. ηε ζπλέρεηα ζα
δηεξεπλεζεί πνηα δηθαηψκαηα θαηαπαηψληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν,
δίλεηαη ζηηο νκάδεο ην θπιιάδην 5.2: Λίζηα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
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Μάζεκα 2
Ζ ηζηνξία ηεο Βέζλα
Πώο ζα αληηδξνύζακε αλ απηό ζπλέβαηλε ζε εκάο;
Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ χπαξμε πξνθαηαιήςεσλ θαη
δηαθξίζεσλ ζηελ θνηλσλία. Δίλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ηελ άπνςε
ησλ ζπκάησλ δηάθξηζεο, θαη λα αληηδξνχλ ζε πεξηπηψζεηο δηάθξηζεο.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ ηελ πεξίπησζε κηαο δηάθξηζεο θαη ηε
ζπγθξίλνπλ κε ηελ θαηάζηαζε ζηε ρψξα ηνπο.

Υιηθά

Αληίγξαθν απφ ην θπιιάδην καζεηή 2.1. (κε εξσηήζεηο) γηα θάζε
καζεηή.

Μέζνδνη

Οκαδηθή εξγαζία κε βάζε ην θείκελν.

Δλλνηνινγηθή κάζεζε
Ζ δηάθξηζε είλαη κηα δηαδεδνκέλε κνξθή ζπκπεξηθνξάο ζηελ θνηλσλία. ρη κφλν νη αξρέο, αιιά θαη
πνιινί νξγαληζκνί θαη κεκνλσκέλα άηνκα εκπιέθνληαη ζε απηφ. Ξεθηλψληαο κε κηα πξαγκαηηθή
ηζηνξία δηάθξηζεο, ην κάζεκα δίλεη ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα ζθεθηνχλ γηα ηελ δηθή ηνπο
ζπκπεξηθνξά.

Τν κάζεκα
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη δπλαηά ην θπιιάδην 2.1 ή δίλεη ζηνπο καζεηέο αληίγξαθν γηα λα ην δηαβάζνπλ
κφλνη ηνπο.

Ζ ηζηνξία ηεο Βέζλα
Ζ Βέζλα, κία Ρνκά, πεξηγξάθεη ην πεξηζηαηηθφ πνπ ηεο ζπλέβε:
“Δίδα κηα αγγειία γηα πσιήηξηα ζηε βηηξίλα ελόο θαηαζηήκαηνο ξνύρσλ. Εεηνύζαλ άηνκν κεηαμύ 18
θαη 23. Δίκαη 19, έηζη πήγα θαη ξώηεζα ηελ ππεύζπλε γηα ηελ δνπιεηά. Μνπ είπε λα μαλαπάσ ζε δπν
κέξεο γηαηί δελ ππήξραλ αθόκα πνιιέο αηηήζεηο γηα ηελ δνπιεηά.
Ξαλαπήγα δύν θνξέο θαη κνπ είπε πάιη ην ίδην. Πεξίπνπ κηα βδνκάδα αξγόηεξα μαλαπήγα ζην
θαηάζηεκα. Ζ αγγειία γηα ηε δνπιεηά ήηαλ αθόκα ζηε βηηξίλα. Ζ ππεύζπλε ήηαλ πνιύ απαζρνιεκέλε
γηα λα κε δεη, αιιά κνπ είπαλ όηη ην θελό είρε θαιπθζεί.
Όηαλ έθπγα από ην καγαδί, ήκνπλ ηόζν ζπγρπζκέλε πνπ δήηεζα από κηα θίιε κνπ, όρη Ρνκά, λα πάεη
θαη λα ξσηήζεη γηα ηελ δνπιεηά. Όηαλ γύξηζε κνπ είπε πσο ηεο είραλ πεη λα πάεη γηα ζπλέληεπμε ηελ
Γεπηέξα."

ηαλ νη καζεηέο ζα έρνπλ αθνχζεη ή δηαβάζεη ηελ ηζηνξία, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα ηνπο ρσξίζεη ζε νκάδεο
ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε αηφκσλ θαη ζα ζπδεηήζνπλ ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο (νη εξσηήζεηο
πεξηιακβάλνληαη ζην θπιιάδην˙ αλ ε ηζηνξία έρεη δηαβαζηεί απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, ηφηε νη εξσηήζεηο
ζα γξαθηνχλ ζηνλ πίλαθα):
1. Πψο ζα αηζζαλφζαζηαλ αλ απηφ πνπ ζπλέβε ζηε Βέζλα ζπλέβαηλε ζε εζάο; Πψο ζα αληηδξνχζαηε αλ
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ε θίιε ζαο ζαο έιεγε φηη ηελ θάιεζαλ γηα ζπλέληεπμε;
2. Γηαηί πηζηεχεηε φηη ε ππεχζπλε ηνπ θαηαζηήκαηνο θέξζεθε έηζη; Σν ζεσξείηε απηφ κηα κνξθή
δηάθξηζεο; Γηαηί (ή γηαηί φρη);
3. Ση ζα κπνξνχζε λα θάλεη ε Βέζλα γηα απηφ; Ννκίδεηε φηη ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε; Ση
ζα κπνξνχζαλ άιινη άλζξσπνη λα θάλνπλ γηα απηήλ;
4. Πεξηκέλεηε λα γίλεη θάηη γηα απηή ηελ θαηάζηαζε απφ ηε λνκνζεζία; Ση έπξεπε λα ιέεη ν λφκνο;
5. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ζηελ δηθή ζαο ρψξα; Αλ λαη, πνηεο νκάδεο ζα επεξεάδνληαλ;
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηηο νκάδεο ηηο αξρηθέο ηνπο απαληήζεηο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη ζέηνληαο ζε
θάζε νκάδα κηα εξψηεζε ή δεηψληαο απφ ηηο νκάδεο λα δψζνπλ ζχληνκεο απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ιέεη ζηνπο καζεηέο φηη ε ηζηνξία ηεο Βέζλα είλαη πξαγκαηηθή, ζπλέβε πξηλ απφ κηα
δεθαεηία πεξίπνπ, θαη αξγφηεξα, φηαλ ξσηήζεθε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο, ε ππεχζπλε ηνπ καγαδηνχ είπε:

Ζ απάληεζε ηεο ππεύζπλεο
“Αηζζάλζεθα όηη ζα ήηαλ δύζθνιν γηα ηε Βέζλα λα εξγαζηεί εδώ εμαηηίαο ηεο απόζηαζεο πνπ ζα έπξεπε
λα δηαλύεη θάζε κέξα γηα λα έξζεη ζηελ δνπιεηά. Θα ήηαλ έλα ηαμίδη νρηώ κηιίσλ κε δπν ιεσθνξεία. Δίλαη
δύζθνιν λα ιεηηνπξγήζεη ην καγαδί αλ ην πξνζσπηθό αξγνπνξεί. Θα πξνηηκνύζα έλα άηνκν από ηελ
πεξηνρή. Σν πξόζσπν ζην νπνίν έδσζα ηελ δνπιεηά θαηλόηαλ θαηάιιειν."

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ιέεη ζηνπο καζεηέο φηη θαηά ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ
Αλζξψπνπ (ΔΓΑ) (Άξζξν 14): “Ζ απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ πνπ θαηνρπξψλνληαη κε
ηελ παξνχζα χκβαζε δηαζθαιίδεηαη ρσξίο δηαθξίζεηο γηα ιφγνπο φπσο ην θχιν, ε θπιή, ην ρξψκα, ε
γιψζζα, ε ζξεζθεία, ε πνιηηηθή ή άιιε πεπνίζεζε, ε εζληθή ή θνηλσληθή θαηαγσγή, ε ζρέζε κε εζληθή
κεηνλφηεηα, ε ηδηνθηεζία, ε γέλλεζε ή άιιε θαηάζηαζε”˙ θαη ην Άξζξν 2 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ νξίδεη φηη: “Κάζε άλζξσπνο δηθαηνχηαη λα επηθαιείηαη φια ηα δηθαηψκαηα θαη
φιεο ηηο ειεπζεξίεο πνπ πξνθεξχζζεη ε παξνχζα Γηαθήξπμε, ρσξίο θακία απνιχησο δηάθξηζε, εηδηθφηεξα
σο πξνο ηε θπιή, ην ρξψκα, ην θχιν, ηε γιψζζα, ηηο ζξεζθείεο, ηηο πνιηηηθέο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο
πεπνηζήζεηο, ηελ εζληθή ή θνηλσληθή θαηαγσγή, ηελ πεξηνπζία, ηε γέλλεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε
θαηάζηαζε."
ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ξσηά πψο ζρεηίδνληαη απηά ηα θείκελα κε ηελ πεξίπησζε ηεο Βέζλα.
Κιείλνληαο ην κάζεκα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ιέεη πψο ηέιεησζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ηζηνξία ηεο Βέζλα.

Ζ θαηάιεμε ηεο ηζηνξίαο ηεο Βέζλα
“Ζ Βέζλα πήγε ηελ ππόζεζή ηεο ζε έλα εηδηθό Δπξσπατθό δηθαζηήξην, πνπ εθαξκόδεη ηνλ λόκν ζρεηηθά
κε ηηο δηαθξίζεηο. Σν δηθαζηήξην ζπκθώλεζε όηη είρε ππνζηεί δηάθξηζε. Μεξηθνί από ηνπο αλζξώπνπο
πνπ είραλ θιεζεί γηα ζπλέληεπμε θαηνηθνύζαλ καθξηά από ην θαηάζηεκα. Ζ θνπέια πνπ πήξε ηε
δνπιεηά ήηαλ κόλν 16 εηώλ, ιεπθή, θαη ε απόζηαζε θαηνηθίαο ηεο από ην θαηάζηεκα ήηαλ όζε θαη ηεο
Βέζλα. Σν θαηάζηεκα έπξεπε λα απνδεκηώζεη ηε Βέζλα γηα εζηθή βιάβε."

Χο ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ κηα επηζηνιή ζηνλ δηεπζπληή ηνπ
θαηαζηήκαηνο ή ηνλ δήκαξρν ηεο πφιεο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα βνεζήζεη ψζηε νη επηζηνιέο λα
αληηθαηνπηξίδνπλ ηφζν ηελ άπνςε ησλ καζεηψλ, φζν θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ
ηνπ Αλζξψπνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ φινη νη καζεηέο λα δνπλ απηά ηα γξάκκαηα, έηζη ψζηε λα γίλεη ζπδήηεζε
θαη πέξαλ ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ.
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Μάζεκα 3
Ηζόηεηα αλάκεζα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο
Πνηα πξέπεη λα είλαη ε κεηαρείξηζε αληξώλ θαη γπλαηθώλ;
Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ χπαξμε δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ
ζηελ θνηλσλία. Δίλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ηελ άπνςε ησλ ζπκάησλ
δηάθξηζεο κε βάζε ην θχιν, θαη λα αληηδξνχλ ζε πεξηπηψζεηο
δηάθξηζεο.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο κειεηνχλ πψο νη ίδηνη, θαη γεληθά ε θνηλσλία,
αληηκεησπίδεη ηηο γπλαίθεο.

Υιηθά

Αληίγξαθν κηαο ηζηνξίαο απφ ην θπιιάδην καζεηή 2.2 γηα θάζε
νκάδα ηεζζάξσλ ή πέληε καζεηψλ.
Έλα κεγάιν ραξηί θαη καξθαδφξνο γηα θάζε νκάδα.

Μέζνδνη

πδήηεζε θαη παξνπζηάζεηο ζε κηθξέο νκάδεο.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Τπάξρεη αθφκε πνιχο δξφκνο λα δηαλπζεί κέρξη νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο λα αληηκεησπίδνληαη σο
ηζφηηκα αλζξψπηλα φληα κπξνζηά ζην λφκν αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Γηαθνξεηηθέο
θαηαζηάζεηο ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν θαη ζηελ πξνζθνξά επθαηξηψλ εξγαζίαο ζπκβάιινπλ ζηελ
αχμεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο δηνξαηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ γηα λα αζρνιεζεί κε ηα ζέκαηα απηά.
Απηφ ην κάζεκα είλαη επίζεο κηα πξφζθιεζε γηα λα αιιάμνπλ θάπνηεο πξαθηηθέο ζηελ ηάμε ή ζην
ζρνιείν.

Τν κάζεκα
Γεκηνπξγνχληαη νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε καζεηψλ. ε θάζε νκάδα δίλεηαη κία απφ ηηο ηξεηο
ηζηνξίεο ηνπ θπιιαδίνπ 2.2. Αθνχ νη καζεηέο ζα ηηο έρνπλ δηαβάζεη θαινχληαη λα ζπδεηήζνπλ ηηο
εξσηήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ θάζε ηζηνξία.
ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί κηα ζπδήηεζε γηα θάζε ηζηνξία, θαη ν εθπξφζσπνο θάζε
νκάδαο θάλεη κηα πεξίιεςε ηεο ηζηνξίαο θαη παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο ηεο νκάδαο.
Μφιηο γίλεη απηφ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά ηνλ πίλαθα θαη ηα
θείκελα θαη λα δψζνπλ δχν παξαδείγκαηα δηαθνξψλ θχινπ, θαη δχν δηαθνξψλ γέλνπο, γηα λα είλαη
βέβαην φηη φινη νη καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ηνπο νξηζκνχο.
Βηνινγηθό Φύιν

Κνηλσληθό θύιν

Βηνινγηθά θαζνξηζκέλν

Κνηλσληθά θαζνξηζκέλν

ηαηηθφ, δελ αιιάδεη

Γπλακηθφ, δπλαηφηεηα αιιαγήο

“Σν θύιν αλαθέξεηαη ζε θπζηθά δηαθξηλόκελεο
κεηαβιεηέο κε βάζε ηα βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
γπλαηθώλ θαη αλδξώλ.”

“Σν γέλνο είλαη έλλνηα πνπ αλαθέξεηαη ζε
θνηλσληθέο δηαθνξέο πνπ αληίζεηα κε ηηο
βηνινγηθέο, καζαίλνληαη, είλαη κεηαβιεηέο ζην
ρξόλν θαη δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε
ηζηνξηθνύο, πνιηηηζκηθνύο, γεσγξαθηθνύο,
ζξεζθεπηηθνύο, θνηλσληθνύο θαη νηθνλνκηθνύο
παξάγνληεο.”
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Γίλεηαη ζηνπο καζεηέο έλα κεγάιν θχιιν ραξηηνχ θαη έλαο καξθαδφξνο. Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ην αλ ην
ζρνιείν πξνσζεί ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. Αλ ζεσξεζεί φηη ηελ πξνσζεί, νη νκάδεο πξέπεη λα
παξνπζηάζνπλ πέληε παξαδείγκαηα πνπ λα εληζρχνπλ ηελ άπνςή ηνπο. Αλ ε απάληεζε είλαη “φρη”, ζα
αλαθεξζνχλ πέληε πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα λα πξνσζεζεί ε ηζφηεηα ησλ θχισλ.
Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηα επξήκαηά ηεο.
Αλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα επεθηείλεη ηελ δξαζηεξηφηεηα σο project, ιέεη ζηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ
κηα ή δπν ηδέεο γηα λα ηηο εθαξκφζνπλ ζην ζρνιείν. Σν ζρέδην ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ ηειηθφ
ζηφρν, ηα δηάθνξα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ, ηα άηνκα πνπ είλαη ππεχζπλα θαη έλα
ρξνλνδηάγξακκα.

Παξάδεηγκα ελόο ζρεδίνπ
Τειηθόο ζηόρνο: ......................................................................................................................................
Τη πξέπεη λα γίλεη;

Πνηνο ζα ην θάλεη;
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Μάζεκα 4
Κνηλσληθή δηθαηνζύλε
Πώο ζα έπξεπε λα αληηκεησπίδνπκε ηηο αληζόηεηεο;
Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο ζρεηηθέο κε ην θχιν δηαθξίζεηο πνπ
ππάξρνπλ ζηελ θνηλσλία.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ πεξηπηψζεηο απνλνκήο δηθαηνζχλεο.
Ξαλαζθέθηνληαη νιφθιεξε ηελ ελφηεηα.

Υιηθά

(πξναηξεηηθφ) Αληίγξαθα ηνπ θπιιαδίνπ καζεηή 2.3 θαη νη εξσηήζεηο.

Μέζνδνη

πδήηεζε κε βάζε ην θείκελν, εξγαζία αλά δεχγε, θξηηηθή ζθέςε.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο
ηελ θνηλσλία καο δελ ππάξρεη ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ην ηη ζεκαίλεη θνηλσληθή δηθαηνζχλε
πξαγκαηηθά. Ζ ηζηνξία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηφ ην κάζεκα έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο
καζεηέο λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ε
θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ελψ ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζέκαηνο.

Τν κάζεκα
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηνπο καζεηέο φηη ζα ηνπο δψζεη κηα ηζηνξία ρσξηζκέλε ζε ηέζζεξα κέξε θαη
αθνχ ηε δηαβάζνπλ ζα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε. Γηαθνξεηηθά, κπνξεί ε ηζηνξία λα δηαβαζηεί απφ ηνλ/ηελ
εθπαηδεπηηθφ δπλαηά.
Καηφπηλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ρσξίδεη ηελ ηάμε ζε δεπγάξηα θαη δίλεη ζε θάζε δεπγάξη ην θπιιάδην καζεηή
2.3. Απηφ κπνξεί λα δηαβαζηεί δπλαηά απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, λα ην δηαβάζεη έλαο καζεηήο, ή λα ην
δηαβάζεη ν θαζέλαο κφλνο ηνπ.
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Αληίγξαθν εθπαηδεπηηθνύ: πξώην κέξνο
“Πεξηζζόηεξν από κηα ώξα πέξαζε κεηαμύ ηνπ πξώηνπ ζπλαγεξκνύ θαη ηνπ βπζίζκαηνο ηνπ
θξνπαδηεξόπινηνπ „The Queen Maddy‟. Έηζη νη επηβάηεο είραλ ρξόλν λα νξγαλσζνύλ πξηλ κπνπλ ζηηο
ζσζίβηεο ιέκβνπο. Μηα ηζρπξή θαηαηγίδα πξνθάιεζε ηε ζπληξηβή ηνπ πινίνπ πάλσ ζε έλα
πεηξειαηνθόξν, κε απνηέιεζκα ην λαπάγην.
Μεηά από δώδεθα ώξεο, κεξηθέο από ηηο ζσζίβηεο ιέκβνπο έθηαζαλ ζε έλα βξαρώδεο λεζί. Ήηαλ
σνεηδνύο ζρήκαηνο, κε πεξίπνπ 1.5 ρκ κήθνο θαη ην κηζό πιάηνο, θαη έλα κέξνο ηνπ ήηαλ θαιπκκέλν
από πινύζηα βιάζηεζε. Γελ ππήξρε άιιν λεζί ζε θνληηλή απόζηαζε. Απηό ην κάιινλ ειηόινπζην
λεζί ήηαλ αθαηνίθεην, εθηόο από ηελ νηθνγέλεηα Richalone, πνπ θαηνηθνύζε ζε κηα πνιπηειή βίιια
ζηελ θνξπθή ηνπ ιόθνπ θαη είρε ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ην λεζί.
Πξηλ από ρξόληα, απηή ε νηθνγέλεηα εγθαηαζηάζεθε ζην λεζί, ρσξίο επαθή κε ηνλ έμσ θόζκν, απιά
παξαιακβάλνληαο θάζε κήλα θξέζθα ηξόθηκα, πεηξέιαην θαη άιια πξντόληα πνπ ρξεηάδνληαλ. Ζ δσή
ηνπο ήηαλ θαιά νξγαλσκέλε: παξήγαγαλ ην δηθό ηνπο ειεθηξηθό ξεύκα, κπνξνύζαλ λα αγνξάζνπλ
αξθεηό θαγεηό, θαη δηέζεηαλ όιεο ηηο ζύγρξνλεο αλέζεηο. ην παξειζόλ, ν ηδηνθηήηεο ήηαλ έλαο
πεηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο. Μεηά από κηα ζύγθξνπζε κε ηηο αξρέο γηα θνξνινγηθά ζέκαηα,
απνγνεηεύηεθε από ηε δσή θαη απνθάζηζε λα δηαθόςεη ηελ επαθή κε ηνλ θόζκν.
Ο ηδηνθηήηεο ηνπ λεζηνύ είρε παξαθνινπζήζεη ηηο ζσζίβηεο ιέκβνπο λα θηάλνπλ ζην όκνξθν λεζί ηνπ
θαη πήγε λα ζπλαληήζεη ηνπο λαπαγνύο.”

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηνπο καζεηέο φηη ην πξψην ζέκα πνπ πξέπεη λα εμεηάζνπλ είλαη αλ, θαηά ηε
γλψκε ηνπο, ν ηδηνθηήηεο ηνπ λεζηνχ είλαη εζηθά ππνρξεσκέλνο λα αθήζεη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα
κείλνπλ ζην λεζί. Γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαιήμνπλ ζε έλα ζπκπέξαζκα, ζα δηαβάζεη κηα
ζεηξά απφ δειψζεηο (πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ) θαη θάζε δεπγάξη ζα απνθαζίζεη κε πνηα δήισζε ή
δειψζεηο ζπκθσλεί θαη γηαηί. Οη καζεηέο ζπδεηνχλ αλά δεχγε θαη θαηαγξάθνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο.
A. Ο ηδηνθηήηεο κπνξεί λα αξλεζεί ζηνπο λαπαγνχο λα κείλνπλ ζην λεζί ηνπ.
B. Ο ηδηνθηήηεο κπνξεί λα αξλεζεί ζηνπο λαπαγνχο λα κείλνπλ ζην λεζί ηνπ αιιά λα ηνπο
πξνκεζεχζεη κε ηελ απαξαίηεηε ηξνθή θαη λεξφ.
Γ. Ο ηδηνθηήηεο κπνξεί λα αξλεζεί ζε φζνπο δελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ (κε ρξήκαηα, θνζκήκαηα ή
εξγαζία) λα κείλνπλ ζην λεζί ηνπ.
Γ. Ο ηδηνθηήηεο πξέπεη λα ηνπο επηηξέςεη λα κείλνπλ ζην λεζί φζν είλαη απαξαίηεην. Οη
λαπαγνί έρνπλ ηελ εζηθή ππνρξέσζε λα ζεβαζηνχλ ηελ ηδησηηθή δσή θαη ηελ πεξηνπζία
ηνπ ηδηνθηήηε.
E. Ο ηδηνθηήηεο πξέπεη λα επηηξέςεη ζηνπο λαπαγνχο πξφζβαζε άλεπ φξσλ θαη λα ηνπο ζεσξήζεη
ζπληδηνθηήηεο ηνπο λεζηνχ.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζέζεη εξσηήζεηο φπσο, “Πφζνη έρνπλ επηιέμεη ηελ δήισζε A;” “ Πφζνη έρνπλ
επηιέμεη ηελ δήισζε B;” «Γηαηί;»
ηε ζπλέρεηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ην δεχηεξν κέξνο ηεο ηζηνξίαο.
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Αληίγξαθν εθπαηδεπηηθνύ: δεύηεξν κέξνο
“Ο ηδηνθηήηεο ηνπ λεζηνύ απνθάζηζε λα αθήζεη ηνπο λαπαγνύο λα παξακείλνπλ ζην λεζί γηα θάπνην
δηάζηεκα, αλακέλνληαο όηη ζα πιήξσλαλ γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηα ηξόθηκα. Όζν ππήξραλ ηξόθηκα από
ην πινίν, αξλήζεθε λα ηνπο πνπιήζεη νηηδήπνηε.
Οη λαπαγνί ήηαλ δεθαηξείο. Ήηαλ ν Victor, ε έγθπνο γπλαίθα ηνπ Josepha, θαη ηα δύν ηνπο παηδηά (3
θαη 7 εηώλ). Ο Abramovitch, 64, έλαο πινύζηνο έκπνξνο θνζκεκάησλ, εηαλ ην κεγαιύηεξν ζε ειηθία
κέινο ηεο νκάδαο θαη δελ είρε ζπγγελείο ή θίινπο. Δίρε καδί ηνπ κηα ζπιινγή ρξπζώλ δαρηπιηδηώλ,
δηακάληηα θαη άιια πνιύηηκα θνζκήκαηα. Ο John, ε Kate, ν Leo θαη νAlfred ήηαλ ηέζζεξηο λεαξνί θίινη,
πνπ ήηαλ δπλαηνί, πγηείο θαη ηθαλνί. Δίραλ δήζεη καδί ζε κηα ελαιιαθηηθή θνηλόηεηα θαη είραλ
αλαθαηλίζεη ην ζπίηη πνπ έκελαλ κόλνη ηνπο.
Ζ Maria, δηθεγόξνο κε κεξηθή απαζρόιεζε ζην παλεπηζηήκην, ε νπνία κπνξνύζε λα πεξπαηήζεη αξγά
εμαηηίαο πξνβιεκάησλ ζην αξηζηεξό πόδη θαη ην ηζρίν ηεο (απνηέιεζκα αηπρήκαηνο). πλνδεπόηαλ
από ηνλ Max, ην βνεζό ηεο ζην παλεπηζηήκην, θαη ηαμίδεπαλ πξνο ηηο ΖΠΑ γηα λα δώζνπλ κηα δηάιεμε
ζε έλα ζπλέδξην θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ έθδνζε ελόο βηβιίνπ κε έλαλ εθδόηε. Καη νη δύν ήηαλ
εηδηθεπκέλνη ζην πνηληθό δίθαην, αιιά δελ ηα ρέξηα ηνπο δελ “πηάλαλε”. Σέινο, αιιά όρη ιηγόηεξν
ζεκαληηθνί, ήηαλ ν Marko θαη ε θίιε ηνπ ε Vicky, νη νπνίνη ήηαλ κέιε ηνπ πιεξώκαηνο, θαη ηελ
ηειεπηαία ζηηγκή, είραλ πάξεη όηη κπνξνύζαλ από ηελ απνζήθε ηνπ πινίνπ: θνλζέξβεο θαγεηνύ,
κπηζθόηα, ιάδη θαη ηεγάληα. Όινη νη λαπαγνί είραλ θάπνηα ρξήκαηα καδί ηνπο, αιιά ν ινζηξόκνο Marko
είρε έλα κεγάιν ρξεκαηηθό πνζό, ην νπνίν είρε θιέςεη από έλα δηακέξηζκα ζην ηειεπηαίν ιηκάλη πνπ
είραλ πάεη.
ην λεζί ππήξρε έλα κηθξό, παιηό ππόζηεγν ζηελ πιαγηά ηνπ ιόθνπ πνιύ θνληά ζηε ζάιαζζα. Δίρε
κόλν έλα δσκάηην θαη κπνξνύζε λα ρξεζηκεύζεη σο πξσηόγνλν θαηαθύγην γηα δύν ή ηξία άηνκα.”

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί φηη θάζε δεπγάξη πξέπεη λα απνθαζίζεη, ζε πνηνλ, θαηά ηε γλψκε ηνπ, ζα
επηηξαπεί ε ρξήζε ηνπ θαηαθπγίνπ. ηε ζπλέρεηα, δηαβάδεη ηηο παξαθάησ δειψζεηο θαη δεηά απφ ηνπο
καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ ζε δεπγάξηα κε πνηα δήισζε ή δειψζεηο ζπκθσλνχλ, γηαηί θαη αλ έρνπλ θάπνηα
άιιε ιχζε:
A. Ζ έγθπνο γπλαίθα θαη ηα παηδηά.
B. Οη ηέζζεξηο λεαξνί θίινη, πνπ είλαη νη κφλνη ηθαλνί λα ην αλαθαηλίζνπλ.
Γ. Ο έκπνξνο θνζκεκάησλ, πνπ πιεξψλεη (έηζη ζα κπνξνχλ νη ππφινηπνη λα αγνξάζνπλ ηξφθηκα).
Γ. Ο ινζηξφκνο θαη ε θίιε ηνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα κνηξαζηνχλ ηα ηξφθηκα πνπ έρνπλ κε ηνπο
ππφινηπνπο.
E. Ζ δηθεγφξνο, πνπ κπνξεί λα κεζνιαβήζεη ζηηο θηινληθίεο αλάκεζα ζηνπο άιινπο λαπαγνχο.
Μεηά απφ απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα, δίλεηαη ην επφκελν κέξνο ηεο ηζηνξίαο.

Αληίγξαθν εθπαηδεπηηθνύ: ηξίην κέξνο
“Οη λαπαγνί έπξεπε επίζεο λα απνθαζίζνπλ ηη ζα γηλόηαλ κε ηα ηξόθηκα πνπ είρε καδί ηνπ ν
ινζηξόκνο, θαη πνπ δελ είρε πξόζεζε λα κνηξαζηεί. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, κνηξάδνληάο ηα ζα
πεξηνξίδνληαλ νη δπλαηόηεηεο επηβίσζεο γηα ηνλ ίδην θαη ηε θίιε ηνπ.”
Σψξα ηα δεπγάξηα θαινχληαη λα εμεηάζνπλ πνηνο ζα ιάβεη θαγεηφ απφ ηηο πξνκήζεηεο ηνπ πινίνπ. Ο/ε
εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη πάιη ηηο παξαθάησ δειψζεηο θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ ζε
δεπγάξηα κε πνηα δήισζε ή δειψζεηο ζπκθσλνχλ, γηαηί θαη αλ έρνπλ θάπνηα άιιε ιχζε.
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A. Πξέπεη λα επηηξαπεί ζηνλ ινζηξφκν λα θξαηήζεη ηα ηξφθηκα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηε θίιε ηνπ.
B. Σα δηαζέζηκα ηξφθηκα πξέπεη λα κνηξαζηνχλ ηζφπνζα ζε φινπο ηνπο λαπαγνχο.
Γ. Σα δηαζέζηκα ηξφθηκα κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ απφ ηνλ θαιχηεξν πιεηνδφηε (είηε κε ρξήκαηα,
αγαζά ή ππεξεζίεο).
Καηφπηλ, αθνινπζεί ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο ηζηνξίαο.

Αληίγξαθν εθπαηδεπηηθνύ: ηέηαξην κέξνο
ε δεπγάξηα, νη καζεηέο ζπδεηνχλ πνηνο ζα κπνξνχζε λα δεηήζεη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηξφθηκα θαη κε πνην
ηξφπν.
“Οη λαπαγνί απνθάζηζαλ όηη ηα ηξόθηκα έπξεπε λα κνηξαζηνύλ, ρσξίο θακία απνδεκίσζε. Αλάγθαζαλ
ην Μάξθν λα παξαδώζεη ηηο πξνκήζεηέο ηνπ επηθαινύκελνη ηελ αίζζεζε ηεο εζηθήο ππνρξέσζεο.
Μεηά από κηα εβδνκάδα ηα ηξόθηκα ηέιεησζαλ θαη ε κνλαδηθή ιύζε ήηαλ λα πξνκεζεπηνύλ ηξνθή από
ηνλ ηδηνθηήηε ηεο έπαπιεο.”
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη ηηο παξαθάησ δειψζεηο θαη ξσηά ηνπο καζεηέο κε πνηα ή πνηεο ζπκθσλνχλ,
γηαηί θαη αλ ζεσξνχλ φηη ππάξρεη άιιε ιχζε.
A. Ο θάζε έλαο ρσξηζηά ζα πξέπεη λα δηαπξαγκαηεπηεί ηνπο φξνπο ζπλαιιαγήο (πιεξσκή κε
ρξήκαηα, θνζκήκαηα ή εξγαζία). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε νηθνγέλεηα κε ηα παηδηά θαη ε
δηθεγφξνο κε ηνλ βνεζφ ηεο ζα έρνπλ ηδηαίηεξν πξφβιεκα.
B. ινη νη δηαζέζηκνη πφξνη (θνζκήκαηα, ρξήκαηα) ζα έπξεπε λα κνηξαζηνχλ ζε φινπο, αλεμάξηεηα
απφ ηνλ αξρηθφ ηνπο ηδηνθηήηε. Σν θαγεηφ πνπ ζα αγνξαδφηαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ήηαλ γηα
φινπο. Δπηπιένλ, ηξνθή ζα κπνξνχζε λα αγνξαζηεί ζε αηνκηθφ επίπεδν, ζε αληαιιαγή κε εξγαζία.
Γ. Σν ίδην κε ηελ πεξίπησζε B, κε ηελ δηαθνξά φηη ν θαζέλαο ζα έπξεπε λα εξγαζηεί ζηνλ βαζκφ πνπ
κπνξνχζε, θαη ηα ηξφθηκα πνπ ζα απνθηνχληαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα κνηξάδνληαλ ηζφπνζα.
Γ. Ο έκπνξνο θνζκεκάησλ κπνξεί λα αγνξάζεη φ,ηη ζέιεη λα πνπιήζεη ν ηδηνθηήηεο, θαη λα “βνεζήζεη”
ηνπο ππφινηπνπο δίλνληαο ηξφθηκα.
Καηφπηλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θαζνδεγήζεη ηε ζπδήηεζε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο
καζεηέο λα κεηαθέξνπλ ηελ ηζηνξία ζηελ πξαγκαηηθή δσή:
Γλσξίδεηε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο ζηελ θνηλσλία καο;
A. ... ζηε γεηηνληά ζαο ή ηελ νηθνγέλεηά ζαο;
B. ... ζηε ρψξα ζαο;
Γ. ... ζε παγθφζκηα θιίκαθα;
Πνηεο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο γλσξίδεηε φπνπ παξνπζηάδεηαη αδηθία ζηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ηξνθήο,
λεξνχ, ζηέγαζεο, θ.ιπ.;
A. ... ζηελ γεηηνληά ζαο ή ηελ νηθνγέλεηά ζαο;
B. ... ζηελ ρψξα ζαο;
Γ. ... ζε παγθφζκηα θιίκαθα;
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Γηαηί;
ην ηέινο απηνχ ηνπ καζήκαηνο πξέπεη λα γίλεη κηα ζπδήηεζε γηα ηελ θεληξηθή έλλνηα ηεο ελφηεηαο. Ο/ε
εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα απνθαζίζεη λα πξνζζέζεη έλα επηπιένλ κάζεκα. Αξρηθά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο
θάλεη κηα εηζήγεζε γηα ηηο έλλνηεο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο εηεξφηεηαο ζε απηή ηελ ελφηεηα. Μπνξεί επίζεο λα
εηνηκάζεη έλα θπιιάδην κε δηάθνξνπο νξηζκνχο. Οη καζεηέο, ζε κηθξέο νκάδεο, ζα πξέπεη λα ζθεθηνχλ ηα
ηέζζεξα καζήκαηα πνπ πξνεγήζεθαλ: Ση ζπδήηεζαλ; Ση έκαζαλ; Πνηα λέα δεηήκαηα αληηιήθζεθαλ;
Καηαιήγνπλ ζε πξνηάζεηο γηα ηνπο ηξφπνπο αληίδξαζεο ζηελ άληζε κεηαρείξηζε ζηε δσή ηνπο.
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Φπιιάδην καζεηή 2.1
Ζ ηζηνξία ηεο Βέζλα
Ζ Βέζλα, κία Ρνκά, πεξηγξάθεη ην πεξηζηαηηθφ πνπ ηεο ζπλέβε:
“Δίδα κηα αγγειία γηα πσιήηξηα ζηε βηηξίλα ελόο θαηαζηήκαηνο ξνύρσλ. Εεηνύζαλ άηνκν κεηαμύ 18 θαη
23. Δίκαη 19, έηζη πήγα θαη ξώηεζα ηελ ππεύζπλε γηα ηελ δνπιεηά. Μνπ είπε λα μαλαπάσ ζε δπν κέξεο
γηαηί δελ ππήξραλ πνιιέο αηηήζεηο γηα ηελ δνπιεηά.
Ξαλαπήγα δύν θνξέο θαη κνπ είπε πάιη ην ίδην. Πεξίπνπ κηα βδνκάδα αξγόηεξα μαλαπήγα ζην
θαηάζηεκα. Ζ αγγειία γηα ηελ δνπιεηά ήηαλ αθόκα ζηε βηηξίλα. Ζ ππεύζπλε ήηαλ πνιύ απαζρνιεκέλε γηα
λα κε δεη, αιιά κνπ είπαλ όηη ην θελό είρε θαιπθζεί.
Όηαλ έθπγα από ην καγαδί, ήκνπλ ηόζν ζπγρπζκέλε πνπ δήηεζα από κηα θίιε κνπ, όρη Ρνκά, λα πάεη θαη
λα ξσηήζεη γηα ηελ δνπιεηά. Όηαλ γύξηζε κνπ είπε πσο ηεο είραλ πεη λα πάεη γηα ζπλέληεπμε ηελ
Γεπηέξα."
Δξσηήζεηο
1. Πψο ζα ληψζαηε αλ απηφ πνπ ζπλέβε ζηε Βέζλα ζπλέβαηλε ζε εζάο; Πψο ζα αληηδξνχζαηε αλ ε θίιε
ζαο ζαο έιεγε φηη θιήζεθε γηα ζπλέληεπμε;
2. Γηαηί, λνκίδεηε, φηη ε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζπκπεξηθέξζεθε κε απηφ ηνλ ηξφπν; Θεσξείηε φηη
απηφ είλαη κηα κνξθή δηάθξηζεο; Γηαηί (ή γηαηί φρη)?
3. Ση ζα κπνξνχζε λα θάλεη ε Βέζλα; Πηζηεχεηε φηη ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε; Ση ζα
κπνξνχζαλ άιινη άλζξσπνη λα έρνπλ θάλεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο;
4. Πεξηκέλεηε ν λφκνο λα θάλεη θάηη γηα κηα ηέηνηα θαηάζηαζε; Ση ζα έπξεπε λα ιέεη ν λφκνο;
5. Θα κπνξνχζε ην ίδην λα ζπκβεί ζηε ρψξα ζαο; Αλ λαη, πνηεο νκάδεο ζα επεξέαδε;
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Φπιιάδην καζεηή 2.2
Άληξεο θαη γπλαίθεο: ε ηζηνξία
Ηζηνξία 1
“Μνπ έρεη ζπκβεί πνιιέο θνξέο. Μεηά ην δείπλν, ε κεηέξα κνπ πεξηκέλεη από ηα παηδηά ηεο λα πάξνπλ όια
ηα πηάηα θαη ηηο θαηζαξόιεο ζηελ θνπδίλα, λα θαζαξίζνπλ ην ηξαπέδη, λα πιύλνπλ ηα πηάηα, λα βάινπλ ηα
πάληα κέζα ζηα ληνπιάπηα θαη όιε ε θνπδίλα λα είλαη ηαθηνπνηεκέλε θαη θαζαξή. Γηα άιιε κηα θνξά νη δπν
αδεξθνί κνπ, αλ θαη είλαη κεγαιύηεξνη από εκέλα, κνπ είπαλ όηη απηή ε δνπιεηά δελ είλαη γηα απηνύο, θαη όηη
έπξεπε λα ηελ θάλσ εγώ, απιά επεηδή είκαη θνξίηζη. Γε δηακαξηπξήζεθα απηή ηε θνξά, γηαηί ήκνπλ
αλαζηαησκέλε. Παξαπνλέζεθα ζηνλ παηέξα κνπ, αιιά κνπ είπε όηη ήηαλ θαιό λα εμαζθνύκαη, θαη όηη ήηαλ
κηα θαιή πξνεηνηκαζία γηα λα γίλσ λνηθνθπξά.”

Δξσηήζεηο
1. Μπνξείηε λα θαληαζηείηε λα ζπκβαίλεη απηφ ζηελ νηθνγέλεηά ζαο;
2. Φαληαζηείηε φηη είζηε απηφ ην θνξίηζη: ηη ζα ζέιαηε λα πείηε ζηα αδέξθηα ζαο; Καη ζηνλ παηέξα ζαο;
3. πκθσλείηε κε ην Άξζξν 1 ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ; Πψο
εθαξκφδεηαη ζηελ παξαπάλσ ηζηνξία;
“ ινη νη άλζξσπνη γελληνχληαη ειεχζεξνη θαη ίζνη ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ”.

Ηζηνξία 2
“Έμη αγόξηα βξίζθνληαλ θνληά κνπ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Με θνηηνύζαλ θαη κε «πείξαδαλ». Δίπαλ:
„Παηδηά, είζηε ζίγνπξνη όηη απηό είλαη θνξίηζη; Να ην ςάμνπκε;΄. Έλαο από απηνύο κε πιεζίαζε,
ζθνπεύνληαο λα κε αγγίμεη. Αιιά ηελ ηειεπηαία ζηηγκή εκθαλίζηεθε ζηελ απιή ν δηεπζπληή, θαη ηα αγόξηα
έθπγαλ.”

Δξσηήζεηο
1. Μπνξείηε λα θαληαζηείηε απηφ λα ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν ζαο; Γψζηε παξαδείγκαηα.
2. Φαληαζηείηε πσο είζηε απηφ ην θνξίηζη – ηη ζα ζέιαηε λα πείηε ζε εθείλα ηα αγφξηα;
3. Φαληαζηείηε φηη έλα άιιν αγφξη είδε ην επεηζφδην απφ απφζηαζε. Θα κπνξνχζε λα επέκβεη;
Γηαηί/γηαηί φρη; Πψο ζα κπνξνχζε λα ην θάλεη;
4. Θεσξείηε φηη απηφ ην πεξηζηαηηθφ είλαη “ζεμνπαιηθή παξελφριεζε” ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ
νξηζκφ;
“Ζ ζεμνπαιηθή παξελόριεζε είλαη νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά πνπ ιεθηηθά, πξαθηηθά ή ςπρνινγηθά
επηδξά ζηε ζεμνπαιηθή θύζε ηνπ αηόκνπ ή ζίγεη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ ή πξνθαιεί εθθνβηζκό,
ερζξόηεηα, ή ηαπεηλσηηθέο, απεηιεηηθέο ή παξόκνηεο θαηαζηάζεηο θαη ε νπνία ελεξγνπνηείηαη από άηνκα
δηαθνξεηηθνύ θύινπ ή δηαθνξεηηθνύ ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, θαη ε νπνία γηα ην ζύκα
αληηπξνζσπεύεη αθαηάιιειε ζσκαηηθή, ιεθηηθή, ππαηληθηηθή ή άιιε ζπκπεξηθνξά.”

Ηζηνξία 3
“Ωο λεαξή κεραληθόο, έθαλα αίηεζε γηα ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ηερληθήο ζπληήξεζεο ζε έλα εξγνζηάζην
νηθνδνκηθώλ πιηθώλ. Έιαβα κέξνο ζε γεληθέο, ηερληθέο, θαη ςπρνινγηθέο εμεηάζεηο, καδί κε άιια 24 άηνκα,
πνπ εθηόο από εκέλα ήηαλ όινη άληξεο. Μεηά από απηή ηε θάζε, επηιέρζεθαλ πέληε άηνκα γηα ζπλέληεπμε
κε ηνλ γεληθό δηεπζπληή. Αλ θαη ζηηο εμεηάζεηο ήκνπλ αλάκεζα ζηα ηξία πξώηα άηνκα, δελ θιήζεθα γηα
ζπλέληεπμε (νη πιεξνθνξίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο από θηιηθό άηνκν πνπ εξγάδεηαη ζην γξαθείν
πξνζσπηθνύ). Υσξίο λα αλαθεξζώ ζηηο πιεξνθνξίεο, πξνζπάζεζα λα κηιήζσ κε ηνλ γεληθό δηεπζπληή.
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Όηαλ θαηάθεξα λα κηιήζσ καδί ηνπ, ξώηεζα αλ έπαημε ξόιν ην γεγνλόο όηη ήκνπλ γπλαίθα. Σν αξλήζεθε,
αιιά παξαδέρζεθε όηη νη γπλαίθεο κπνξεί λα κείλνπλ έγθπνο κεηά από κεξηθά ρξόληα, θαη απηό ζε κεξηθά
επαγγέικαηα πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζπλέρεηαο. Δίπε επίζεο όηη εηδηθά απηό ην επάγγεικα ζα ήηαλ δύζθνιν
γηα κηα γπλαίθα, θαζώο όινη νη εξγαδόκελνη ζηελ ηερληθή νκάδα ήηαλ άληξεο, θαη ζπκπεξηθέξνληαλ κάιινλ
πξσηόγνλα. Θα έπξεπε λα ζεσξήζσ ηνλ εαπηό κνπ ηπρεξό πνπ δελ επηιέρζεθα”.

Δξσηήζεηο
1. Μπνξείηε λα ζθεθηείηε λα ζπκβαίλεη απηφ ζε κηα εηαηξεία ζηελ πεξηνρή ζαο;
2. Φαληαζηείηε πσο είζηε απηή ε γπλαίθα: ηη ζα ζέιαηε λα πείηε ζηνλ γεληθφ δηεπζπληή;
3. Πηζηεχεηε φηη ν γεληθφο δηεπζπληήο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ελεξγεί ελάληηα ζηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο
ζαο; Αλ λαη, πψο ζα ην απνδείμεηε;
“Όιεο νη κνξθέο δηαθξίζεσλ κε βάζε ην θύιν ζηελ δηαδηθαζία απαζρόιεζεο, ζηελ δηαθήκηζε θελώλ
ζέζεσλ, ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο, ηελ απαζρόιεζε θαη ηελ απόιπζε είλαη αληίζεηεο πξνο ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λόκνπ.”
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Φπιιάδην καζεηή 2.3
Τν λαπάγην
Πξώην κέξνο
“Πεξηζζφηεξν απφ κηα ψξα πέξαζε κεηαμχ ηνπ πξψηνπ ζπλαγεξκνχ θαη ην λαπάγην ηνπ
θξνπαδηεξφπινηνπ „The Queen Maddy‟. Έηζη νη επηβάηεο είραλ ρξφλν λα νξγαλσζνχλ πξηλ κπνπλ ζηηο
ζσζίβηεο ιέκβνπο. Μηα ηζρπξή θαηαηγίδα πξνθάιεζε ηε ζπληξηβή ηνπ πινίνπ πάλσ ζε έλα
πεηξειαηνθφξν, κε απνηέιεζκα ην λαπάγην.
Μεηά απφ δψδεθα ψξεο, κεξηθέο απφ ηηο ζσζίβηεο ιέκβνπο έθηαζαλ ζε έλα βξαρψδεο λεζί. Ήηαλ
σνεηδνχο ζρήκαηνο, κε πεξίπνπ 1.5 ρκ κήθνο θαη ην κηζφ πιάηνο, θαη έλα κέξνο ήηαλ θαιπκκέλν απφ
πινχζηα βιάζηεζε. Γελ ππήξρε άιιν λεζί ζε θνληηλή απφζηαζε. Απηφ ην κάιινλ ειηφινπζην λεζί ήηαλ
αθαηνίθεην, εθηφο απφ ηελ νηθνγέλεηα Richalone, πνπ θαηνηθνχζε ζε κηα πνιπηειή βίιια ζηελ θνξπθή
ηνπ ιφθνπ θαη είρε ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ην λεζί.
Πξηλ απφ ρξφληα, απηή ε νηθνγέλεηα εγθαηαζηάζεθε ζην λεζί, ρσξίο επαθή κε ηνλ έμσ θφζκν; απιά
παξαιακβάλνληαο θάζε κήλα θξέζθα ηξφθηκα, πεηξέιαην θαη άιια πξντφληα πνπ ρξεηάδνληαλ. Ζ δσή
ηνπο ήηαλ θαιά νξγαλσκέλε: παξήγαγαλ ην δηθφ ηνπο ειεθηξηθφ ξεχκα, κπνξνχζαλ λα αγνξάζνπλ
αξθεηφ θαγεηφ, θαη δηέζεηαλ φιεο ηηο ζχγρξνλεο αλέζεηο. ην παξειζφλ, ν ηδηνθηήηεο ήηαλ έλαο
πεηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο. Μεηά απφ κηα ζχγθξνπζε κε ηηο αξρέο γηα θνξνινγηθά ζέκαηα,
απνγνεηεχηεθε απφ ηε δσή θαη απνθάζηζε λα δηαθφςεη ηελ επαθή κε ηνλ θφζκν.
Ο ηδηνθηήηεο ηνπ λεζηνχ είρε παξαθνινπζήζεη ηηο ζσζίβηεο ιέκβνπο λα θηάλνπλ ζην φκνξθν λεζί ηνπ θαη
πήγε λα ζπλαληήζεη ηνπο λαπαγνχο.”

Γεύηεξν κέξνο
“Ο ηδηνθηήηεο ηνπ λεζηνχ απνθάζηζε λα αθήζεη ηνπο λαπαγνχο λα παξακείλνπλ ζην λεζί γηα θάπνην
δηάζηεκα, αλακέλνληαο φηη ζα πιήξσλαλ γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηα ηξφθηκα. ζν ππήξραλ ηξφθηκα απφ
ην πινίν, αξλήζεθε λα ηνπο πνπιήζεη νηηδήπνηε.
Οη λαπαγνί ήηαλ δεθαηξείο. Ήηαλ ν Victor, ε έγθπνο γπλαίθα ηνπ Josepha, θαη ηα δχν ηνπο παηδηά (3 θαη 7
εηψλ). Ο Abramovitch, 64, έλαο πινχζηνο έκπνξνο θνζκεκάησλ, εηαλ ην κεγαιχηεξν ζε ειηθία κέινο ηεο
νκάδαο θαη δελ είρε ζπγγελείο ή θίινπο. Δίρε καδί ηνπ κηα ζπιινγή ρξπζψλ δαρηπιηδηψλ, δηακάληηα θαη
άιια πνιχηηκα θνζκήκαηα. Ο John, ε Kate, ν Leo θαη νAlfred ήηαλ ηέζζεξηο λεαξνί θίινη, πνπ ήηαλ
δπλαηνί, πγηείο θαη ηθαλνί. Δίραλ δήζεη καδί ζε κηα ελαιιαθηηθή θνηλφηεηα θαη είραλ αλαθαηλίζεη ην ζπίηη
πνπ έκελαλ κφλνη ηνπο.
Ζ Maria, δηθεγφξνο κε κεξηθή απαζρφιεζε ζην παλεπηζηήκην, ε νπνία κπνξνχζε λα πεξπαηήζεη αξγά
εμαηηίαο πξνβιεκάησλ ζην αξηζηεξφ πφδη θαη ην ηζρίν ηεο (απνηέιεζκα αηπρήκαηνο). πλνδεπφηαλ απφ
ηνλ Max, ην βνεζφ ηεο ζην παλεπηζηήκην, θαη ηαμίδεπαλ πξνο ηηο ΖΠΑ γηα λα δψζνπλ κηα δηάιεμε ζε έλα
ζπλέδξην θαη λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ έθδνζε ελφο βηβιίνπ κε έλαλ εθδφηε. Καη νη δχν ήηαλ εηδηθεπκέλνη
ζην πνηληθφ δίθαην, αιιά δελ ηα ρέξηα ηνπο δελ “πηάλαλε”. Σέινο, αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθνί, ήηαλ ν
Marko θαη ε θίιε ηνπ ε Vicky, νη νπνίνη ήηαλ κέιε ηνπ πιεξψκαηνο, θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, είραλ πάξεη
φηη κπνξνχζαλ απφ ηελ απνζήθε ηνπ πινίνπ: θνλζέξβεο θαγεηνχ, κπηζθφηα, ιάδη θαη ηεγάληα. ινη νη
λαπαγνί είραλ θάπνηα ρξήκαηα καδί ηνπο, αιιά ν ινζηξφκνο Marko είρε έλα κεγάιν ρξεκαηηθφ πνζφ, ην
νπνίν είρε θιέςεη απφ έλα δηακέξηζκα ζην ηειεπηαίν ιηκάλη πνπ είραλ πάεη.
ην λεζί ππήξρε έλα κηθξφ, παιηφ ππφζηεγν ζηελ πιαγηά ηνπ ιφθνπ πνιχ θνληά ζηε ζάιαζζα. Δίρε κφλν
έλα δσκάηην θαη κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη σο πξσηφγνλν θαηαθχγην γηα δχν ή ηξία άηνκα.”
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Τξίην κέξνο
“Οη λαπαγνί έπξεπε επίζεο λα απνθαζίζνπλ ηη ζα γηλφηαλ κε ηα ηξφθηκα πνπ είρε καδί ηνπ ν ινζηξφκνο,
θαη πνπ δελ είρε πξφζεζε λα κνηξαζηεί. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κνηξάδνληάο ηα ζα πεξηνξίδνληαλ νη
δπλαηφηεηεο επηβίσζεο γηα ηνλ ίδην θαη ηε θίιε ηνπ.”

Τέηαξην κέξνο
“Οη λαπαγνί απνθάζηζαλ φηη ηα ηξφθηκα έπξεπε λα κνηξαζηνχλ, ρσξίο θακία απνδεκίσζε. Αλάγθαζαλ
ηνλ Μάξθν λα παξαδψζεη ηηο πξνκήζεηέο ηνπ επηθαινχκελνη ηελ αίζζεζε ηεο εζηθήο ππνρξέσζεο. Μεηά
απφ κηα εβδνκάδα ηα ηξφθηκα ηέιεησζαλ θαη ε κνλαδηθή ιχζε ήηαλ λα πξνκεζεπηνχλ ηξνθή απφ ηνλ
ηδηνθηήηε ηεο έπαπιεο.”
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ΔΝΟΤΖΤΑ 3
Δηεξόηεηα θαη πινπξαιηζκόο
Πώο κπνξνύλ νη άλζξσπνη
λα δνπλ καδί εηξεληθά;

3.1 Πώο κπνξνύλ νη άλζξσπνη λα δνπλ καδί;
Πώο κπνξεί ε εθπαίδεπζε λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο αλεθηηθόηεηαο θαη ηεο
θαηαλόεζεο;

3.2 Γηαηί νη άλζξσπνη δηαθσλνύλ;
Πνύ νθείινληαη νη δηαθνξέο;

3.3 Με πνηνπο ηξόπνπο είλαη δηαθνξεηηθνί νη άλζξσπνη;
Πόζν δηαθνξεηηθέο είλαη νη αλάγθεο ηνπο;

3.4 Γηαηί είλαη ζεκαληηθά ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα;
Γηαηί ρξεηαδόκαζηε ηε λνκνζεζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ αδύλακσλ αηόκσλ;
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ΔΝΟΤΖΤΑ 3: Δηεξόηεηα θαη πινπξαιηζκόο
Πώο κπνξνύλ νη άλζξσπνη λα δνπλ καδί εηξεληθά;
Απηή ε ελφηεηα εζηηάδεη ζε ηξεηο βαζηθέο έλλνηεο: δηαθνξεηηθφηεηα, πινπξαιηζκφο θαη δεκνθξαηία.
Δμεηάδεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζά ηνπο κε ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηηο ζηάζεηο θαη
δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα πινπξαιηζηηθή, δεκνθξαηηθή θνηλσλία.
Ο πινπξαιηζκφο/ε πνιπθσλία αλαθέξεηαη ζε έλα βαζηθφ ζηνηρείν ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, φπνπ
ππάξρεη έλα εχξνο (αιιά δελ ηηο πεξηιακβάλεη φιεο) ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ – ε
δηαθνξεηηθφηεηα – γίλεηαη απνδεθηή, ζε ηδαληθέο θνηλσλίεο, απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηθά θφκκαηα πνπ
κπνξεί λα είλαη αληίζεηα κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε ξηδνζπαζηηθά ζνζηαιηζηηθά
πνιηηηθά θφκκαηα πξνζπαζνχλ γηα κηα θνηλσλία ηειείσο μέλε πξνο ηνπο πνιίηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ δεμηά,
θαπηηαιηζηηθή παξάηαμε. ηηο πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο, ε επίδξαζε πνιιψλ παξαδφζεσλ θαη αμηψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, έρεη αηνλήζεη. Σα άηνκα κπνξνχλ, θαη πξέπεη,
λα απνθαζίζνπλ πνηεο αμίεο ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ θαη πψο ζέινπλ λα δήζνπλ ηε δσή ηνπο. Χο εθ
ηνχηνπ, ζηηο πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο ππάξρεη κηα πξφθιεζε: ηα άηνκα απνιακβάλνπλ πςειφ βαζκφ
πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο, αιιά, πξέπεη λα αγσληζηνχλ γηα ηελ δηαπξαγκάηεπζε ζπκθσλίαο θαη
ζπκβηβαζκνχ, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε ηεο θνηλσλίαο. Έηζη πξνθχπηεη ην εξψηεκα πνην
πνιηηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα πξνζθέξεη ην θαιχηεξν πιαίζην γηα ηελ νξγάλσζε ιήςεο απνθάζεσλ ζε
κηα αλνηρηή, πινπξαιηζηηθή θνηλσλία.
ε έλα απηαξρηθφ ζχζηεκα – κνλνθνκκαηηθφ, ζενθξαηηθφ ή δηθηαηνξηθφ – απηφ ην πξφβιεκα ιχλεηαη
παξέρνληαο ζε έλαλ παίθηε (θφκκα ή εγέηε) ηελ εμνπζία λα απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα θνηλνχ
ζπκθέξνληνο. Με απηή ηε ιχζε απνθεχγεηαη ε πξφθιεζε ηνπ πινπξαιηζκνχ – ζπζηάδνληαο ηελ ειεπζεξία
ησλ αηφκσλ. Ζ δπλακηθή ησλ ζπγθξνχζεσλ ησλ πινπξαιηζηηθψλ θνηλσληψλ θαηαζηέιιεηαη, αιιά ην
ηίκεκα είλαη κεγάιν: πνιιά πξνβιήκαηα δε ιχλνληαη ζσζηά θαη δίθαηα, θαζψο δελ δηαηππψλνληαη κε
ζαθήλεηα.
ε έλα δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα, νη πνιίηεο βαζηθά ζπκθσλνχλ ζε έλα ζχλνιν αξρψλ, ζε δηαδηθαζίεο θαη
δηθαηψκαηα πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα δηαθσλνχλ γηα δηάθνξα ζέκαηα, αιιά παξάιιεια ηνπο παξέρνπλ ηα
κέζα γηα λα θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία ρσξίο ηε ρξήζε βίαο. Με απηή ηελ έλλνηα, ε δεκνθξαηία πξνσζεί
ηελ εηξήλε ζηηο πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο κάιινλ εθπνιηηίδνληαο ηηο ζπγθξνχζεηο παξά θαηαζηέιινληάο
ηεο. Σν θνηλφ ζπκθέξνλ επηδηψθεηαη απφ θνηλνχ, παξά θαζνξίδεηαη απφ έλα κφλν θφκκα. Ζ δηαθσλία θαη
ε ζχγθξνπζε είλαη θπζηνινγηθέο θαη φρη επηβιαβείο ζηνλ βαζκφ πνπ ην θαηαζηξνθηθφ δπλακηθφ ηνπο
παξακέλεη ππφ έιεγρν. Δπνκέλσο, ζην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, παξέρνληαη ζηνπο πνιίηεο βαζηθά
δηθαηψκαηα φπσο ε ειεπζεξία ηεο ζπλείδεζεο, ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ηεο έθθξαζεο. ηαλ νη πνιίηεο
ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα δηθαηψκαηα, πξνθαινχλ δηαθσλία θαη ζχγθξνπζε, θαη πξέπεη λα
δηαπξαγκαηεπηνχλ γηα κηα ιχζε. Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκθσλία σο πξνο ην πψο ζα επηιπζνχλ νη
ζπγθξνχζεηο, νη πνιίηεο ησλ πινπξαιηζηηθψλ θνηλσληψλ δεζκεχνληαη λα ηεξήζνπλ έλα θνηλσληθφ
ζπκβφιαην ην νπνίν έρεη ηεζεί ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπκβάζεσλ ηεο ελ ιφγσ
θνηλσλίαο.
Έλα ηέηνην θνηλσληθφ ζπκβφιαην πεξηιακβάλεη ηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο. Γηα ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο, ην
αξλεηηθφ είλαη φηη ην δηθφ ηνπο ξηδνζπαζηηθφ φξακα δελ κπνξεί πνηέ λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο θάιπεο. Απφ
ηελ άιιε, απηέο νη θνηλσλίεο εγγπψληαη ην δηθαίσκα ησλ κεηνλνηήησλ λα ζπλερίζνπλ λφκηκα ηνπο
ζθνπνχο ηνπο ρσξίο λα παξεκπνδίδνληαη απφ ην θξάηνο. Έηζη, νη πινπξαιηζηηθέο δεκνθξαηίεο δνπλ κε
ηελ πηζαλφηεηα εθινγήο ξηδνζπαζηηθψλ θπβεξλήζεσλ, ησλ νπνίσλ ηα κέιε κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ πνιηηηθψλ ηνπο αληηπάισλ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, είλαη ζεκαληηθή ε χπαξμε λνκνζεζίαο
γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ζην ζχληαγκα ησλ δεκνθξαηηθψλ ρσξψλ.
Κάζε γεληά πξέπεη λα θαηαλνήζεη απηέο ηηο πεξίπινθεο πξνθιήζεηο ησλ πινπξαιηζηηθψλ θνηλσληψλ θαη
πψο αληηκεησπίδνληαη ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. Απηφ πξνυπνζέηεη κηα εθηίκεζε ηνπ άγξαθνπ
θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επηβίσζε θάζε δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Ζ
Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα κπνξεί λα βνεζήζεη
ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα
γίλνπλ ζπκκεηνρηθνί πνιίηεο.
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Γηδάζθνπκε πεξί εηεξόηεηαο θαη πινπξαιηζκνύ
Οη καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα EDC πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηε θχζε ηεο θνηλσληθήο,
πνιηηηθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη θπιεηηθήο εηεξφηεηαο. Πξέπεη επίζεο λα θαηαλνήζνπλ ηελ πεξίπινθε θχζε
ησλ πξνθιήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα ηέηνηα εηεξφηεηα. Γεδνκέλνπ φηη ε πξνθαηάιεςε νθείιεηαη ζε
κεγάιν βαζκφ ζηελ έιιεηςε γλψζεο θαη θαηαλφεζεο, ε κηζαιινδνμία ζα κπνξνχζε λα κεησζεί κέζα απφ
κηα νξζνινγηθή εμέηαζε ησλ ζηάζεσλ ππφ ην θσο ηεο γλψζεο θαη ηεο ελζπλαίζζεζεο.

Γηδάζθνπκε γηα ηελ εηεξόηεηα θαη ηνλ πινπξαιηζκό
Οη καζεηέο ρξεηάδνληαη, επίζεο, λα βηψζνπλ ηε δεκνθξαηηθή ζπδήηεζε γηα λα κάζνπλ πψο λα
αζρνιεζνχλ κε απηή. Ζ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε πξέπεη λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο
επθαηξίεο λα δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα έλα ζέκα (αθφκα θαη αζήκαλην)
θαη λα ηελ ηεθκεξηψλνπλ. Αθνχνληαο θαη αληηδξψληαο ζηηο απφςεηο ησλ άιισλ γηα ην ίδην ζέκα, νη
καζεηέο αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο αλάιπζεο θαη έθθξαζεο, θαζψο επίζεο θαη αλεθηηθφηεηαο πξνο ηελ
εζηθή θαη πνιηηηθή εηεξφηεηα. Θα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα απνδέρνληαη θαηαζηάζεηο δηαθσλίαο θαη
ακθηζβήηεζεο, ζα εθηηκήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζπκβηβαζκνχ, θαη ζα θαηαλνήζνπλ ηελ δηαθνξά
αλάκεζα ζε έλα δίθαην θαη ζε έλαλ άδηθν ζπκβηβαζκφ. Θα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζε θάπνηα ζέκαηα
θαη λα κάζνπλ λα ζέβνληαη ηνπο αλζξψπνπο, αλεμάξηεηα απφ ηηο απφςεηο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο.
Μέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκνθξαηηθήο ζπδήηεζεο, νη καζεηέο ζα θαηαλνήζνπλ φηη γηα έλαλ αλνηρηφ
θαη δίθαην δηάινγν απαηηνχληαη πξάγκαηα φπσο:
– φινη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ πξέπεη λα ην θάλνπλ˙
– ε ζπλεηζθνξά ηνπ θαζελφο πξέπεη λα αθνπζηεί κε ζεβαζκφ˙
– νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα επηηεζνχλ ζηα επηρεηξήκαηα αιιά φρη ζηνπο αζξψπνπο˙
– νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε έλαλ δηάινγν έρνληαο ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη κπνξεί
λα ρξεηαζηεί λα κεηαβάινπλ ηηο απφςεηο ηνπο˙
– ζπδεηήζεηο κε αληηκσιία, ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο εκκέλνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο, είλαη ιηγφηεξν
ρξήζηκεο απφ ηηο δηεξεπλεηηθέο ζπδεηήζεηο, φπνπ ν ζηφρνο δελ είλαη “ε λίθε" αιιά “ε θαηαλφεζε ηνπ
πξνβιήκαηνο”.
Απηφ δείρλεη φηη ζηελ EDC νη δηαδηθαζίεο έξεπλαο θαη ζπδήηεζεο είλαη γεληθά πην ζεκαληηθέο απφ ηελ
απιή παξάζεζε ηεο αιήζεηαο. ε επίπεδν δηδαζθαιίαο, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί
αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο θαη φρη λα θπξηαξρήζνπλ ζε απηνχο. Ζ
έξεπλα δείρλεη φηη νη καζεηέο κηινχλ πεξηζζφηεξν ζηελ ηάμε φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί κηινχλ ιηγφηεξν.
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Πώο κπνξνύλ νη άλζξσπνη λα δνπλ καδί εηξεληθά;

Τίηινο
καζ/ηνο

Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Δξγαζίεο καζεηώλ

Υιηθά

Μέζνδνη

Μάζεκα 1:

Δμεηάδνληαη δεηήκαηα
πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ
θνηλφηεηεο κε
δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη
πεπνηζήζεηο
πξνζπαζνχλ λα δήζνπλ
καδί εηξεληθά.
Δμεηάδεηαη ν ξφινο ηεο
εθπαίδεπζεο ζηελ
αλάπηπμε θαηαλφεζεο
κεηαμχ αλζξψπσλ απφ
δηαθνξεηηθέο
θνπιηνχξεο.
Δμεηάδεηαη αλ ηα άηνκα,
απφ κφλα ηνπο,
κπνξνχλ λα
επεξεάζνπλ ηελ
θνηλσλία.

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ
δεηήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ απφ κηα
ηζηνξία. Δκπιέθνληαη ζε
θξηηηθή ζθέςε.
Μνηξάδνληαη ηδέεο.
Γηεξεπλνχλ έλα ζέκα
κέζα απφ παηρλίδη ξφισλ.

Αληίγξαθα
απφ ην
θπιιάδην
καζεηή 3.1.

πδήηεζε.
Κξηηηθή ζθέςε.
Τπφζεζε.
Παηρλίδη
ξφισλ.

Δμεηάδνληαη νη ιφγνη γηα
ηνπο νπνίνπο νη
άλζξσπνη έρνπλ
δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζε
ζεκαληηθά δεηήκαηα.
Αλαπηχζζεηαη ε
ηθαλφηεηα ζπδήηεζεο ζε
ζέκαηα αληηδηθίαο.
Δμεηάδνληαη νη αμίεο πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα λα
ζηεξίδνπλ ηηο
δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο.

Οη καζεηέο
ππεξαζπίδνληαη ηηο
απφςεηο ηνπο γηα κηα
ζεηξά δεηεκάησλ.
Αλαιχνπλ ηηο αηηίεο
δηαθσλίαο ζε κηα δεκφζηα
αληηδηθία.
Δμεηάδνπλ ηηο επηξξνέο
πνπ δέρνληαη ζηηο αμίεο
ηνπο.
Αλαπηχζζνπλ
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
γηα λα ελζαξξχλνπλ ην
ζεβαζκφ ζηνλ
πινπξαιηζκφ θαη λα
δηαζθαιίζνπλ ην ζεβαζκφ
θαη ηνλ δηάινγν γηα
δεκφζηα ζέκαηα.

Μεγάιεο
εηηθέηεο γηα ηελ
“άζθεζε
ηεζζάξσλ
γσληψλ».

πδήηεζε.
Αλαζηνραζκφο.
Κξηηηθή ζθέςε.
πλεξγαηηθή
επεμεξγαζία
θαλφλσλ.

Δμεηάδνληαη ηα εκπφδηα
γηα ηζφηεηα ζηελ
επξχηεξε θνηλφηεηα.
Πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη
γηα ηνπο νπνίνπο δελ
έρνπλ φινη νη άλζξσπνη
ηελ ίδηα πξφζβαζε ζηελ
εθπαίδεπζε.
Δμεηάδεηαη πνηνη έρνπλ
ηελ επζχλε γηα ηελ άξζε
ησλ εκπνδίσλ ζε
ζέκαηα ηζφηεηαο.

Οη καζεηέο αλαιχνπλ
θξηηηθά κηα ππνζεηηθή
θαηάζηαζε θαη ηηο βαζηθέο
έλλνηεο.
Δθαξκφδνπλ βαζηθέο
αξρέο γηα ηηο δηθέο ηνπο
θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο.
πδεηνχλ βαζηθά ζέκαηα
πνπ ηέζεθαλ ζην κάζεκα.
Κάλνπλ κηα γξαπηή
εξγαζία.

Αληίγξαθα ηεο
ηζηνξίαο.
Αληίγξαθα
απφ ην
θπιιάδην
καζεηή 3.3.

Κξηηηθή ζθέςε.
πδήηεζε.
Αλάπηπμε
γξαπηψλ
επηρεηξεκάησλ.

Πψο
κπνξνχλ νη
άλζξσπνη
λα δνπλ
καδί;

Μάζεκα 2:
Γηαηί νη
άλζξσπνη
δηαθσλνχλ;

Μάζεκα 3:
Με πνηνπο
ηξφπνπο
είλαη
δηαθνξεηηθνί νη
άλζξσπνη;
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Τίηινο
καζ/ηνο

Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Δξγαζίεο καζεηώλ

Υιηθά

Μέζνδνη

Μάζεκα 4:

Δμεηάδνληαη ηα δεηήκαηα
πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ
άλζξσπνη κε
δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη
ηξφπν δσήο
πξνζπαζνχλ λα δήζνπλ
καδί. Δμεηάδνληαη νη
ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο
έρνπλ αλαπηπρζεί νη
δηεζλείο πξάμεηο γηα ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα,
ηδίσο εθεί πνπ ηα άηνκα
θαη νη θνηλφηεηεο είλαη
επάισηα.

Οη καζεηέο εκπιέθνληαη
ζε θξηηηθή αλάιπζε θαη
ηεξάξρεζε θαηαζηάζεσλ.
Παηρλίδη ξφισλ κε
ζπδήηεζε αληηηηζέκελσλ
κεξψλ. Απφ ην παηρλίδη
ξφισλ αλαπηχζζνληαη
βαζηθέο αξρέο νη νπνίεο
ζπγθξίλνληαη κε ηνκείο ηεο
ΔΓΑ. Οη καζεηέο
ζπγθξίλνπλ ζελάξηα κε
πξαγκαηηθά
παξαδείγκαηα
παξαβίαζεο ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
ζηε ρψξα ηνπο. Γίλνληαη
παξνπζηάζεηο πάλσ ζε
επηιεγκέλνπο ηνκείο ηεο
ΔΓΑ.

Αληίγξαθα ηνπ
ζελαξίνπ κε
ηνλ λεζί.
Αληίγξαθα ησλ
θαξηψλ
θαηάζηαζεο
γηα θάζε
νκάδα.
Καηάινγνο
ησλ βαζηθψλ
ζηνηρείσλ ησλ
αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ.
Μεγάια θχιια
ραξηηνχ θαη
θαιιηηερληθψλ
πιηθψλ, πνπ
απαηηνχληαη,
γηα ηελ ηειηθή
παξνπζίαζε.

Κξηηηθή ζθέςε.
πδήηεζε.
Γηαπξαγκάηεπζε.
Οκαδηθή
παξνπζίαζε.

Γηαηί είλαη
ζεκαληηθά
ηα
αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα;
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Μάζεκα 1
Πώο κπνξνύλ νη άλζξσπνη λα δνπλ καδί;
Πώο κπνξεί ε εθπαίδεπζε λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο αλεθηηθόηεηαο θαη
ηεο θαηαλόεζεο; 13

Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Οη καζεηέο είλαη ηθαλνί λα:
– εμεηάζνπλ δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ θνηλφηεηεο κε
δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο πξνζπαζνχλ λα δήζνπλ εηξεληθά
καδί˙
– εμεηάζνπλ ηνλ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αλάπηπμε θαηαλφεζεο
αλάκεζα ζε αλζξψπνπο απφ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο
– εμεηάζνπλ αλ ηα άηνκα, απφ κφλα ηνπο, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ
ηελ θνηλσλία.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα ηζηνξία.
Δκπιέθνληαη ζε θξηηηθή ζθέςε.
Μνηξάδνληαη ηδέεο.
Γηεξεπλνχλ έλα ζέκα κέζα απφ παηρλίδη ξφισλ.

Υιηθά

Αληίγξαθα απφ ην θπιιάδην καζεηή 3.1.

Μέζνδνη

πδήηεζε.
Κξηηηθή ζθέςε.
Τπφζεζε.
Παηρλίδη ξφισλ.

Τν κάζεκα
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θάλεη κηα εηζαγσγή ζηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη δηαβάδεη ηελ ηζηνξία “Σν
ζρνιείν ζηελ άθξε ηνπ δάζνπο” (θπιιάδην καζεηή 3.1).
Οη καζεηέο θάζνληαη ζε ζρήκα θχθινπ θαη θαινχληαη λα πνπλ ηη ηνπο έθαλε εληχπσζε ή ηη βξήθαλ
ελδηαθέξνλ ζηελ ηζηνξία θαη γηαηί. Σνπο δίλνληαη δχν ιεπηά γηα λα κηιήζνπλ ζε δεχγε πξηλ κνηξαζηνχλ ηηο
απφςεηο ηνπο κε φιε ηελ νκάδα.
Γίλεηαη ππελζχκηζε φηη ζε κηα “δηεξεπλεηηθή” ζπδήηεζε ν ζηφρνο είλαη ε δηάρπζε ηδεψλ θαη ε απφ θνηλνχ
επεμεξγαζία ηνπο. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο.
Καηφπηλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ξσηάεη: “Αο ζθεθηνχκε φζνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο κπνξνχκε πνπ ζα
ήζειαλ λα θάςνπλ ην ζρνιείν (παξαδείγκαηα: θάπνηα απφ ηα παηδηά, κεξηθνί απφ ηνπο γνλείο, έλα κέινο
ηεο θνηλφηεηαο, φπσο έλαο ηεξέαο). Ση θίλεηξν κπνξεί λα είραλ; Πνηνο θεξδίδεη θαη πνηνο ράλεη αλ ην
ζρνιείν δελ μαλαθηηαρηεί; (Γηα παξάδεηγκα, αλ νη καζεηέο δελ ρξεηάδεηαη λα πάλε ζην ζρνιείν, απηφ είλαη
θέξδνο ή απψιεηα γηα απηνχο;)”
Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηε κνξθή ελφο πίλαθα, φπσο παξαθάησ:

13. Βαζηζκέλν ζε κάζεκα ηνπ Citizenship Foundation, Λνλδίλν.
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Όλνκα

Κέξδε

Απώιεηεο

Μαζεηέο
Γνλείο
Ηεξέαο
Κνηλφηεηα
Άιινο;

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί ηψξα ηνπο καζεηέο λα επηθεληξσζνχλ ζηνλ ξφιν ηνπ δαζθάινπ κέζα ζηελ
ηζηνξία. Αξρηθά, έλα γεληθφ εξψηεκα – “Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηνλ δάζθαιν;” – δεηά απφ ηνπο
καζεηέο λα θαηαζέζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο. Άιια εξσηήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη:
– Ζηαλ έλαο αλφεηνο, έλαο ηδεαιηζηήο, ή ήηαλ ζαξξαιένο;
– Σνλ ζαπκάδεηε ή ηνλ πεξηθξνλείηε γηα απηφ πνπ πξνζπάζεζε λα θάλεη;
– Πνηα λνκίδεηε φηη ήηαλ ηα θίλεηξά ηνπ;
– Απφ πνχ λνκίδεηε φηη πξνέξρνληαη νη θνηλσληθέο αμίεο ηνπ;
– Ση πξέπεη λα θάλεη ηψξα θαη γηαηί; (Να πξνζπαζήζεη πάιη ή λα παξαηηεζεί;)
– Αλ ήζαζηαλ καζεηήο ζε απηφ ην ζρνιείν, ηη ζα ζέιαηε λα θάλεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο;
ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο βνεζά ηνπο καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηα δεηήκαηα ηεο ηζηνξίαο κε ηελ
δηθή ηνπο θνηλφηεηα. Πηζαλέο εξσηήζεηο κπνξεί λα είλαη:
– θεθηείηε ην κέξνο πνπ δείηε.
– Ννκίδεηε φηη ππάξρνπλ άλζξσπνη ζαλ απηφ ηνλ δάζθαιν;
– Δίλαη πηζαλφ λα κπνξνχλ ηα άηνκα κφλα ηνπο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ θνηλσλία; θεθηείηε
παξαδείγκαηα.
Άιια ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηζηνξία είλαη:
– Ννκίδεηε φηη ε εηξήλε κεηαμχ ησλ δχν ιαψλ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο θνηλήο
εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ;
– Πνηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδεη ην ζρνιείν θαη νη εθπαηδεπηηθνί φηαλ νη καζεηέο έρνπλ δηαθνξεηηθέο
αμίεο θαη δηαθνξεηηθή ζξεζθεία; Πψο κπνξνχλ λα ιπζνχλ;
– Σν κάζεκα κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί κε έλα παηρλίδη ξφισλ. Φαληαζηείηε φηη πξηλ θαεί ην ζρνιείν,
θάπνηνη γνλείο ησλ παηδηψλ ηεο πεδηάδαο είραλ θάλεη παξάπνλα ζηνλ δάζθαιν. Δίραλ πεη:
“Τπάξρνπλ ζην ζρνιείν πεξηζζόηεξα παηδηά από ηελ πεδηάδα παξά από ην δάζνο, γη‟ απηό λνκίδνπκε
όηη δελ πξέπεη ηα παηδηά καο λα δηδάζθνληαη ηε ζξεζθεία ησλ αλζξώπσλ ηνπ δάζνπο. Θα κπνξνύζε λα
ηνπο ζηξέςεη ελάληηα ζηνπο δηθνύο ηνπο αλζξώπνπο.”
ηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ δελ αξέζεη απηφ. ε δεπγάξηα, θάλνπλ ζπδεηήζεηο αλάκεζα ζε έλαλ γνλέα θαη ηνλ
δάζθαιν. Γίλεηαη παξνπζίαζε ζηελ ηάμε.
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Μάζεκα 2
Γηαηί νη άλζξσπνη δηαθσλνύλ;
Πνύ νθείινληαη νη δηαθνξέο;
Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Οη καζεηέο είλαη ηθαλνί λα εμεηάζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη
άλζξσπνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα.
Οη καζεηέο είλαη ηθαλνί λα ζπδεηήζνπλ ακθηιεγφκελα ζέκαηα.
Οη καζεηέο είλαη ηθαλνί λα εμεηάδνπλ ηηο αμίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο
γηα λα ζηεξίδνπλ ηηο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο ππεξαζπίδνληαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα κηα ζεηξά
δεηεκάησλ.
Οη καζεηέο αλαιχνπλ ηηο αηηίεο δηαθσλίαο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ζηα «θνηλά».
Οη καζεηέο εμεηάδνπλ ηηο επηξξνέο πνπ δέρνληαη ζηηο αμίεο ηνπο.
Αλαπηχζζνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα λα ελζαξξχλνπλ ηνλ
ζεβαζκφ ζηνλ πινπξαιηζκφ θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηνλ ζεβαζκφ θαη
ηνλ δηάινγν γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα «θνηλά».

Υιηθά

Μεγάιεο εηηθέηεο γηα ηελ “άζθεζε ηεζζάξσλ γσληψλ».

Μέζνδνη

πδήηεζε.
Αλαζηνραζκφο.
Κξηηηθή ζθέςε.
πλεξγαηηθή επεμεξγαζία θαλφλσλ.

Βαζηθή έλλνηα
Πινπξαιηζκόο: Ο πινπξαιηζκφο ππάξρεη ζε θνηλσλίεο φπνπ δελ έρνπλ έλα ζχλνιν επίζεκσλ
ζπκθεξφλησλ, αμηψλ ή πεπνηζήζεσλ. Οη πνιίηεο έρνπλ ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο ζπλείδεζεο,
ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο έθθξαζεο. Ζ εμαίξεζε είλαη φηη απφςεηο πνπ απεηινχλ ηελ ειεπζεξία πίζηεο
ησλ άιισλ, είλαη ελάληηα ζηνλ λφκν θαη δελ είλαη αλεθηέο. Καηάζηαζε ε νπνία δελ δέρεηαη θακία
ζξεζθεία ή δέρεηαη κφλν κία, δελ είλαη πινπξαιηζηηθή.

Τν κάζεκα
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα εμεηάζνπλ ηηο παξαθάησ αληηθξνπφκελεο δειψζεηο:

Σπκθσλείηε ή δηαθσλείηε;
– Δίλαη ιάζνο λα ηξψκε ηα δψα.
– Αλ έλαο καζεηήο είλαη ζεηηθφο ζηνλ ηφ HIV δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ηάμε κε πγηή παηδηά.
– Οη εηξεληζηέο δελ πξέπεη λα ππνρξεψλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο.
– Ζ ζαλαηηθή πνηλή πξέπεη λα απαγνξεπζεί.
– Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο είλαη ζην ζπίηη.
– Παηδηά θάησ απφ ηα 14 δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδνληαη.
– Σν θάπληζκα πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ζε δεκφζηα θηίξηα.
– Οη άλζξσπνη πξέπεη λα πιεξψλνπλ πεξηζζφηεξνπο θφξνπο.

– Ζ ειεπζεξία ιφγνπ δελ είλαη θάηη θαιφ.
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ε θάζε γσλία ηεο ηάμεο ππάξρεη ε αθφινπζε επηζήκαλζε:
πκθσλψ απφιπηα

πκθσλψ

Γηαθσλψ

Γηαθσλψ θάζεηα

Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη ηηο δειψζεηο θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα κεηαθηλεζνχλ πξνο θάπνηα γσλία,
αλάινγα κε ηελ άπνςή ηνπο ζε θάζε ζέκα. Αλ δελ κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ, παξακέλνπλ εθεί πνπ
βξίζθνληαη.
Αθνχ νη καζεηέο έρνπλ πάξεη ηηο ζέζεηο ηνπο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ έλα άηνκν απφ θάζε γσλία λα
αηηηνινγήζεη ηελ επηινγή ηνπ. ε απηφ ην επίπεδν, δε γίλεηαη ζπδήηεζε. Μεηά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ
ηνπο καζεηέο πνπ πηζαλφλ άιιαμαλ γλψκε, λα κεηαθηλεζνχλ αλάινγα.
ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο πνπ δελ άιιαμαλ γλψκε λα εμεγήζνπλ γηαηί δελ
κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ. Θα πξέπεη λα γξάςνπλ ηνπο ιφγνπο ηεο αλαπνθαζηζηηθφηεηαο (γηα
παξάδεηγκα, κπνξεί λα ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζεσξνχλ φηη δελ ππάξρεη ζαθήλεηα,
θξίλνπλ φηη ηα επηρεηξήκαηα είλαη δηθνξνχκελα, θ.ιπ.)
Ζ άζθεζε επαλαιακβάλεηαη ηξεηο ή ηέζζεξηο θνξέο κε δηαθνξεηηθέο δειψζεηο. ε θάζε πεξίπησζε, ν/ε
εθπαηδεπηηθφο δελ πξέπεη λα αζρνιεζεί ηφζν κε ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, αιιά κε ηνπο ιφγνπο πνπ
νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο απφςεηο.
ε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνλίδεη φηη ηα ίδηα δεηήκαηα πξνθάιεζαλ δηαθνξεηηθέο
απαληήζεηο. ηε ζπλέρεηα, θάλεη κηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηνπ πινπξαιηζκνχ θαη ζέηεη ηηο αθφινπζεο
εξσηήζεηο, εμεγψληαο φηη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε χπαξμεο ηνπ πινπξαιηζκνχ:
– Ξαλαζθεθηείηε ηα εξσηήκαηα πνπ εμεηάζακε. Πνην πξνθαιεί έληνλα ζπλαηζζήκαηα; Γηαηί;
– Απφ πνχ αληινχκε ηηο ηδέεο, ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο καο; (Απηφ ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα
δνπλ φηη νη ηδέεο καο ζρεηηθά κε ακθηιεγφκελα δεηήκαηα κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ
δηαθνξεηηθέο πεγέο).
Καηφπηλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ξσηά ηνπο καζεηέο ζε πνην βαζκφ πηζηεχνπλ φηη επεξεάδνληαη απφ ηα
παξαθάησ:
– ηδέεο ησλ γνλέσλ˙
– ζθέςεηο ησλ θίισλ˙
– ζξεζθεία ή θνπιηνχξα˙
– κέζα επηθνηλσλίαο, π.ρ. εθεκεξίδεο, TV, δηαδίθηπν˙
– εθπαηδεπηηθνί˙
– ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο.
Μεηά νη καζεηέο εξγάδνληαη αηνκηθά θαη ηαθηνπνηνχλ ηα ζηνηρεία κε ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο ζε ζρήκα
ππξακίδαο, ηνπνζεηψληαο ην πην ζεκαληηθφ ζηελ θνξπθή:
ζηνηρείν
ζηνηρείν ζηνηρείν
ζηνηρείν ζηνηρείν ζηνηρείν
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Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ζπγθξίλνπλ αλά δεχγε ηηο ππξακίδεο ηνπο. Πνηνπο παξάγνληεο ζεσξεί ην
ζχλνιν ηεο ηάμεο πην ζεκαληηθνχο; Απηφ κπνξεί λα απνθαιπθζεί ζηαζκίδνληαο ηα ζηνηρεία σο εμήο:
δψζηε ζηα ζηνηρεία ηεο πξψηεο ζεηξάο έμη πφληνπο, ζηα ζηνηρεία ηεο κεζαίαο ζεηξάο ηέζζεξηο πφληνπο,
θαη ζηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο δχν πφληνπο. Οη καζεηέο ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ, ππνινγίδνπλ ην
ζχλνιν ησλ πφλησλ θάζε ζηνηρείνπ. πγθξίλνπλ ηα επξήκαηα ηεο θάζε νκάδαο. Ήηαλ νη ίδηνη παξάγνληεο
ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο;
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί φηη ν πινπξαιηζκφο αλαπηχζζεηαη ζε κηα ειεχζεξε θαη αλνηρηή θνηλσλία.
Χζηφζν, θακία θνηλσλία δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο έλα ειάρηζην επίπεδν θνηλήο ζπκθσλίαο
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Εεηά απφ ηνπο καζεηέο λα απαξηζκήζνπλ κεξηθέο αμίεο ή θαλφλεο πνπ λνκίδνπλ
φηη ζα βνεζνχζαλ λα μεπεξαζηνχλ νη απνθιίζεηο ή ηα ζπκθέξνληα. Οη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ, γηα
παξάδεηγκα, λα πξνηείλνπλ ηα εμήο:
– εβφκαζηε ηελ άπνςε ησλ άιισλ.
– Πξνζπαζνχκε λα βάινπκε ηνλ εαπηφ καο ζηε ζέζε ηνπ άιινπ.
– Θπκφκαζηε φηη ε ζπδήηεζε είλαη θαιχηεξε απφ ηε δηακάρε.
– Πξνζπαζνχκε λα κελ είκαζηε πξνζβιεηηθνί.
– Γίλνπκε ζηνπο άιινπο ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο.
Αλ νη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ, ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί ςεθνθνξία γηα λα πάξνπλ
απνθάζεηο.
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Μάζεκα 3
Με πνηνπο ηξόπνπο είλαη δηαθνξεηηθνί νη άλζξσπνη;
Πόζν δηαθνξεηηθέο είλαη νη αλάγθεο ηνπο;
Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Οη καζεηέο είλαη ηθαλνί λα:
– εληνπίζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ φινη
πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε˙
– εμεηάζνπλ ηα εκπφδηα γηα ηζφηεηα ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα˙
– εμεηάζνπλ πνηνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ γηα
ηζφηεηα.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο αλαιχνπλ θξηηηθά κηα ππνζεηηθή θαηάζηαζε θαη ηηο
βαζηθέο ηεο έλλνηεο.
Δθαξκφδνπλ βαζηθέο αξρέο γηα ηηο δηθέο ηνπο θνηλσληθέο
θαηαζηάζεηο.
πδεηνχλ βαζηθά ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ ζην κάζεκα.
Κάλνπλ κηα γξαπηή εξγαζία.

Υιηθά

Αληίγξαθα ηεο ηζηνξίαο.

Μέζνδνη

Κξηηηθή ζθέςε.
πδήηεζε.
Αλάπηπμε ελφο γξαπηνχ επηρεηξήκαηνο.

Δλλνηνινγηθή κάζεζε
Δηεξόηεηα: Ζ εηεξφηεηα δελ ππάξρεη κφλν ζε ζρέζε κε ηελ εζληθφηεηα ή ηελ ηζαγέλεηα. Τπάξρνπλ
πνιιά άιια είδε δηαθνξψλ πνπ θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα μερσξίδνπλ θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα
πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο θνηλσληθέο δηαθνξέο, εηδηθά φηαλ ε πιεηνλφηεηα ή απηνί πνπ θαηέρνπλ ηελ
εμνπζία θαη δηαζέηνπλ επηξξνή δελ θάλνπλ ηίπνηα, απφ έιιεηςε θαηαλφεζεο ή ζπκπφληαο.
Ηζόηεηα: Τπάξρνπλ δχν βαζηθά είδε ηζφηεηαο – ε ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ θαη ε ηζφηεηα ηνπ
απνηειέζκαηνο. Δίλαη πηζαλφ λα έρεη θάπνηνο ίζεο επθαηξίεο (λα πάεη ζην ζρνιείν, γηα παξάδεηγκα)
αιιά αλ θάπνηα εκπφδηα (φπσο ε αλαπεξία) δελ μεπεξαζηνχλ, απηή ε επθαηξία ράλεηαη. Ζ ηζφηεηα
ηνπ απνηειέζκαηνο απνζθνπεί ζηελ εθπαίδεπζε θάζε παηδηνχ, αλεμαξηήησο ηεο αλαπεξίαο ηνπ.
Γηάθξηζε: Ζ άδηθε αληηκεηψπηζε ιφγσ θπιήο, θχινπ, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ειηθίαο,
πεπνηζήζεσλ,θ.ιπ.

Τν κάζεκα
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη ηελ ηζηνξία (θπιιάδην καζεηή 3.2). Απηή ε ηζηνξία αζρνιείηαη κε πεξίπινθα
δεηήκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα δηαθχγνπλ ηεο πξνζνρήο ησλ καζεηψλ αλ ε ηζηνξία δε κειεηεζεί
πξνζεθηηθά. Γηα πεξηζζφηεξε βνήζεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο καζεηέο ην θπιιάδην 3.3 θαη εμεγεί
ηελ εξγαζία.
Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε δεπγάξηα γηα λα εληνπίζνπλ φζν πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα κπνξνχλ απφ απηά
πνπ αληηκεηψπηδε ην πξνζσπηθφ ηνπ Hope College. Σα θαηαγξάθνπλ ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε ηνπ
θπιιαδίνπ (“Πξνβιήκαηα”). ηε ζπλέρεηα πξνηείλνπλ ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο (“Λχζεηο”) θαη ζηελ ηξίηε
ζηήιε (“Αξκνδηφηεηεο”) πξνζζέηνπλ πνηνο θαηά ηε γλψκε ηνπο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
ιχζεο. Ζ ηειεπηαία ζηήιε κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί αξγφηεξα.
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Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ, ζπγθξίλνπλ θαη ζπδεηνχλ ηα απνηειέζκαηα. Γηα θαιχηεξε παξνπζίαζε,
θάπνηνη καζεηέο κπνξνχλ λα εηνηκάζνπλ έλα πίλαθα κε ηελ ίδηα δνκή φπσο απηή ηνπ θπιιαδίνπ. Αλ
ππάξρεη πξνβνιέαο παξνπζίαζεο, ην θπιιάδην κπνξεί λα παξνπζηαζηεί θαη σο δηαθάλεηα.

Σπδήηεζε ζηελ ηάμε
Οη καζεηέο κπνξεί λα ζέζνπλ θάπνηεο απφ ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, ή λα ηεζνχλ απφ ηνλ/ηελ
εθπαηδεπηηθφ:
– Ννκίδεηε φηη ν θχξηνο ζηφρνο ηεο δηεπζχληξηαο λα αληηκεησπίζεη φινπο ηνπο καζεηέο ηζφηηκα
επηηεχρζεθε;
– Πηζηεχεηε φηη ε δηεπζχληξηα έπξεπε λα ζεβαζηεί ηηο αμίεο ησλ πξνζθχγσλ γνλέσλ θαη λα θξνληίζεη
λα εθπαηδεχνληαη ρσξηζηά ηα αγφξηα απφ ηα θνξίηζηα; θεθηείηε επηρεηξήκαηα θαη γηα ηηο δχν
πιεπξέο.
– Θα ήηαλ θαιχηεξα αλ νη πξφζθπγεο καζεηέο εθπαηδεχνληαλ ρσξηζηά απφ ηα ππφινηπα παηδηά;
Αλαθέξεηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα θάζε πξνζέγγηζεο, ιακβάλνληαο ππφςε βαζηθά
ηνπο καζεηέο αιιά θαη ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα.
Απφ ην λα ζπδεηεζνχλ φιεο νη εξσηήζεηο, είλαη πξνηηκφηεξν λα εμεηαζηεί ζε βάζνο κηα εξψηεζε. Πξέπεη
λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη, ζε κηα πινπξαιηζηηθή θνηλσλία, νη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ κπνξεί λα
νδεγήζνπλ θαη ζε ζχγθξνπζε. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα επηιχνληαη νη ζπγθξνχζεηο δίλνληαο ηελ
δένπζα πξνζνρή ζηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο (βι. Δλφηεηα 4 γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζηελ επίιπζε
ζπγθξνχζεσλ). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην ζρνιείν κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα κηθξν-θνηλσλία ζηελ
νπνία νη λεαξνί πνιίηεο αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα είδε πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ θαη ζηελ θνηλσλία.
ε απηή ηελ ππφζεζε ππάξρνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα ηα νπνία αμίδεη λα κειεηεζνχλ ζε βάζνο. Γηα πην
εθηεηακέλε κειέηε, είλαη αλαγθαίν έλα επηπιένλ κάζεκα. Δίλαη ζέκα ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ λα επηιέμεη
νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο, αλάινγα κε ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ.

Πόζν δηαθνξεηηθέο είλαη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηώλ;
Σα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληήζνπλ νη καζεηέο είλαη πψο κπνξνχλ απηά ηα πξνβιήκαηα λα
αληηκεησπηζηνχλ ή αλ θάπνηα κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ απφ ην ζρνιείν (αλ λαη, γηαηί).
Απηέο νη εξσηήζεηο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κε δχν ηξφπνπο: πξψηνλ, εμεηάδνληαο πνηεο αλάγθεο
επεξεάδνληαη απφ ηελ επίιπζε ή αγλφεζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, θαη δεχηεξνλ, εληνπίδνληαο πνηα
πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα επηιπζνχλ απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα.
Αθνινπζψληαο ηελ πξψηε νδφ, νη καζεηέο ζα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ
πξνζθχγσλ (θαη ληφπησλ) εμεηάδνληαο ηελ παξαθάησ εξψηεζε: “Πνηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα – ή
δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ – έρνπλ ακθηζβεηεζεί γηα ηα παηδηά ησλ πξνζθχγσλ;”
Αθνινπζνχλ κεξηθέο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Οη καζεηέο πξέπεη λα βξνπλ παξαδείγκαηα
κέζα απφ ηελ ηζηνξία, θαη λα ηα γξάςνπλ ζηελ ηέηαξηε ζηήιε ηνπ θπιιαδίνπ:
– ζπλαηζζεκαηηθέο˙
– καζεζηαθέο˙
– ζξεζθεπηηθέο˙
– πνιηηηζκηθέο˙
– γισζζηθέο˙
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– ζσκαηηθέο.
Γηα θάζε θαηεγνξία, νη καζεηέο πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ θαη δηθά ηνπο παξαδείγκαηα.

Ζ επζύλε θαη ηα όξηά ηεο
Σα εηδηθά ζέκαηα πνπ ηίζεληαη ζηελ ηζηνξία πξέπεη λα νδεγήζνπλ ζε κηα πην γεληθεπκέλε ζπδήηεζε γηα ηα
ίζα δηθαηψκαηα θαη ηελ εθπαίδεπζε.
Πφζν εχθνιν είλαη λα παξέρεηαη ζε θάζε παηδί ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ, ε θαιχηεξε εθπαίδεπζε; Ση
κπνξεί λα θάλεη ην ζρνιείν, θαη πνηα πξνβιήκαηα ρξεηάδνληαη εμσηεξηθή ππνζηήξημε φπσο, γηα
παξάδεηγκα, νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ηε ζρνιηθή επηηξνπή;
Δδψ, νη καζεηέο αθνινπζνχλ ηνλ δεχηεξν δξφκν, θαη ε αλάιπζε απηή νδεγεί ζε κηα ζεκαληηθή
αλαθάιπςε – ηππηθά, ηα πεξίπινθα πξνβιήκαηα δελ ιχλνληαη κε κηα κφλν θίλεζε, πνπ ζε απηή ηελ
πεξίπησζε, γηα παξάδεηγκα, ζεκαίλεη επέθηαζε ηνπ ζρνιείνπ, πξφζιεςε εηδηθά εθπαηδεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ, θιπ. Σέηνηα κέηξα εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζα ήηαλ ηδηαίηεξα επηζπκεηά, αιιά
εμαξηψληαη απφ πνιηηηθέο απνθάζεηο (πψο θαηαλέκνληαη ηα ρξήκαηα ησλ θνξνινγνχκελσλ, γηα
παξάδεηγκα) θαη απνθαζίδνληαη απφ άιινπο θνξείο (δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ππνπξγείν παηδείαο). Οη
άλζξσπνη πνπ κφλν ζθέθηνληαη ηε ιήςε ηέηνησλ ξηδνζπαζηηθψλ κέηξσλ κπνξεί, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα,
λα κελ θάλνπλ ηίπνηα, εθηφο απφ ην λα ξίρλνπλ ην θηαίμηκν ζηνπο άιινπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα
πξάγκαηα κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κε ηε ιήςε κηθξψλ κέηξσλ, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ηελ ελαζρφιεζε
κε εθείλνπο ηνπο ηνκείο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ε δηεπζχληξηα, ν εθπαηδεπηηθφο, νη καζεηέο ή νη γνλείο ζα
κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ αχξην – αλ ην ήζειαλ, ή αλ κπνξνχζαλ λα ζπκθσλήζνπλ.
Απηφ είλαη πνπ θάλεη ηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ θπιιαδίνπ ζεκαληηθή. Πνηνο είλαη αξκφδηνο, απηφ ζεκαίλεη,
πνηνο έρεη ηελ δχλακε λα αιιάμεη θάηη; Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ αλ ηα κηθξά βήκαηα – νη
βειηηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα – είλαη αξθεηά, θαη αλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί.
Μπνξνχλ, επίζεο, λα εμεηάζνπλ έλαλ ζπλδπαζκφ κηθξψλ, βξαρππξφζεζκσλ βεκάησλ θαη κεγαιχηεξσλ
βεκάησλ πνπ απαηηνχλ ρξφλν.
Δδψ πάιη, “ην ζρνιείν είλαη δσή”, κηα κηθξν-θνηλσλία. Ζ ζπδήηεζε γηα ζηξαηεγηθέο βειηίσζεο ηνπ
ζρνιείνπ θάλεη ηνπο καζεηέο λα ζθέθηνληαη πάλσ ζε ζέκαηα ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ.

Τν ζρνιείν είλαη δσή
Οη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ ην Hope College κε ηελ θαηάζηαζε ζην δηθφ ηνπο ζρνιείν
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ παξαθάησ ηδέα.
“ην δηθφ ζνπ ζρνιείν, πνηα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ θάπνηνη καζεηέο; Πνηνο έρεη ηελ
επζχλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ αλαγθψλ (γηα παξάδεηγκα, ε θπβέξλεζε, ν/ε δηεπζπληήο/ξηα, ην
πξνζσπηθφ ή νη καζεηέο);”
Απηφ ην δήηεκα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο. Μπνξεί λα είλαη ην ζέκα ζε κηα
ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα, κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή ζπλέληεπμεο, ή λα ζπλδεζεί κε έλα project γηα ηε
ζρνιηθή εθεκεξίδα (βι. Δλφηεηα 5).

Γξαπηή εξγαζία
Καηά ηελ δηαδηθαζία νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα επηβεβαησζεί φηη νη
καζεηέο έρνπλ θαηαλνήζεη θαη κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ φ,ηη έρνπλ κάζεη. Έλαο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ
είλαη ε ζχλδεζε κηαο ζπδήηεζεο κε κηα γξαπηή εξγαζία. Έηζη δίλεηαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο ε επθαηξία λα
ζθεθηνχλ φια ηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ ζπδεηεζεί ζηελ νινκέιεηα, θαη κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα
ηνπο πην αξγνχο θαη εζσζηξεθείο καζεηέο, πνπ ζπρλά παξακέλνπλ ζησπεινί ζε κηα ζπδήηεζε αλ θαη
έρνπλ πνιιά λα πνπλ.
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Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα απνθαζίζεη πνην ζέκα ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζην επίπεδν ζηνραζκνχ θαη
θαηαλφεζεο ησλ καζεηψλ. Μπνξεί λα είλαη αξθεηφ γηα απηνχο λα επαλαιάβνπλ ηε ζπδήηεζε θαη λα
θάλνπλ θξηηηθή. ε κηα πην απαηηεηηθή άζθεζε, νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα θαη/ή ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αληζφηεηαο, γηα παξάδεηγκα:
“Ζ Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ε χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ
αλαθέξνπλ φηη είλαη ππνρξέσζε ησλ θπβεξλήζεσλ λα παξέρνπλ εθπαίδεπζε ζε θάζε παηδί.
– Δμεγείζηε αλ λνκίδεηε φηη ην ζρνιείν εθπιεξψλεη ηελ ππνρξέσζε απηή.
– Ση ρξεηάδεηαη γηα λα δψζνπκε ζηα παηδηά ηελ εθπαίδεπζε πνπ ηνπο αμίδεη;
– Πνηνο πηζηεχεηε φηη είλαη ππεχζπλνο γηα λα ζπκβεί απηφ;
– Πνηνη άιινη ηνκείο ηεο δσήο πιήηηνληαη σο απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ;
– πδεηείζηε.”
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Πξνηεηλόκελα απνηειέζκαηα ζπδήηεζεο νινκέιεηαο (πίλαθαο ζεκηλαξίνπ,
ζπκπιεξσκέλα θπιιάδηα)
Βνήζεηα γηα ην Hope College

Πξνβιήκαηα

Δθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο

Λύζεηο

Αξκνδηόηεηεο

Γισζζηθά πξνβιήκαηα

Δηδηθά καζήκαηα

Γηεπζπληήο
Σνπηθφ πκβνχιην

Γισζζηθέο

Αγφξη πνπ δε κηιά

Θεξαπεία,
εηδηθή εθπαίδεπζε

Γισζζηθέο,
ζπλαηζζεκαηηθέο

Κνξίηζη πνπ δελ
πεξπαηά

Ηαηξηθή πεξίζαιςε
Δηδηθή εθπαίδεπζε
πκβνπιεπηηθή γνλέσλ

πκβνπιή:
δηεπζπληήο/ξηα,
εθπαηδεπηηθφο

Δθπαηδεπηηθνί
Μαζεηέο
Γνλείο

πλαηζζεκαηηθέο
Κνηλσληθέο
ηάζεηο θαη αμίεο

Σνπηθφ ζπκβνχιην

Μαζεζηαθέο
Γισζζηθέο
Πνιηηηζκηθέο
Θξεζθεπηηθέο

(1) Παηδηά πξόζθπγεο

σκαηηθέο

(2) Πξόζθπγεο θαη ληόπηνη καζεηέο
Δθθνβηζκφο, πείξαγκα
πκκνξία
Απεηιέο
Γηακάρε,
ηξαπκαηηζκφο αγνξηνχ

πδήηεζε ζηελ ηάμε
Καλφλεο δηεμαγσγήο
Μαζεηέο σο επηηεξεηέο

(3) Δθπαηδεπηηθνί
Γελ κπνξνχλ λα
θξνληίζνπλ ηνπο
πξφζθπγεο θαη
ληφπηνπο καζεηέο

Μηθξφηεξεο ηάμεηο
Σάμεηο ζε βάξδηεο
Πεξηζζφηεξνη
εθπαηδεπηηθνί

(4) Γνλείο
Θέινπλ ρσξηζηέο
ηάμεηο γηα αγφξηα θαη
θνξίηζηα

“ρη”;
“OK”;

;
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Πνιηηηζκηθέο
Θξεζθεπηηθέο
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Μάζεκα 4
Γηαηί είλαη ζεκαληηθά ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα;
Γηαηί ρξεηαδόκαζηε ηε λνκνζεζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ αδύλακσλ αηόκσλ; 14
Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Οη καζεηέο είλαη ηθαλνί λα εμεηάζνπλ:
– ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ άηνκα κε δηαθνξεηηθέο αμίεο θαη
ηξφπν δσήο πξνζπαζνχλ λα δήζνπλ καδί˙
– ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαπηπρζεί ηα επίζεκα δηεζλή
λνκηθά θείκελα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηδίσο εθεί πνπ ηα
άηνκα θαη νη θνηλφηεηεο είλαη επάισηα.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο:
– εκπιέθνληαη ζε θξηηηθή αλάιπζε θαη ηεξάξρεζε θαηαζηάζεσλ˙
– ζπδεηνχλ ζε παηρλίδη ξφισλ αλάκεζα ζε αληηηηζέκελα κέξε˙
– αλαπηχζζνληαη απφ ην παηρλίδη ξφισλ βαζηθέο αξρέο νη νπνίεο
ζπγθξίλνληαη κε ηνκείο ηεο ΔΓΑ˙
– ζπγθξίλνπλ ην ζελάξην κε πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα παξαβίαζεο
ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απφ ηε ρψξα ηνπο˙
– θάλνπλ παξνπζηάζεηο πάλσ ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο ηεο ΔΓΑ.

Υιηθά

Αληίγξαθα ηνπ ζελαξίνπ ηνπ λεζηνχ (θπιιάδην καζεηή 3.4).
Αληίγξαθα ησλ θαξηψλ θαηάζηαζεο γηα θάζε νκάδα (θπιιάδην
καζεηή 3.5).
Βαζηθά ζηνηρεία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (θπιιάδην καζεηή
3.6).
Μεγάια θχιια ραξηηνχ θαη θαιιηηερληθψλ πιηθψλ, πνπ απαηηνχληαη,
γηα ηελ ηειηθή παξνπζίαζε.

Μέζνδνη

Κξηηηθή ζθέςε.
πδήηεζε.
Γηαπξαγκάηεπζε.
Οκαδηθή παξνπζίαζε.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Ζ Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έγηλε γηα λα πξνζηαηέςεη ζεκειηψδε
δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ, γηα παξάδεηγκα ην δηθαίσκα ζηε δσή, ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ή ηελ
ίζε αληηκεηψπηζε απφ ηνλ λφκν, πνπ θαηαπαηνχληαλ. ιεο νη θπβεξλήζεηο-κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξψπεο ζπκθψλεζαλ λα ηεξήζνπλ ηα άξζξα ηεο χκβαζεο. Κάζε ρψξα πξέπεη λα ππνβάιεη
έθζεζε πξνο ηελ δηεζλή θνηλφηεηα γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Κάζε πνιίηεο
κπνξεί λα πξνζθεχγεη ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, εάλ πηζηεχεη φηη ε
ρψξα ηεο νπνίαο είλαη ππήθννο ηνπ αξλείηαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπ. Μία ρψξα κπνξεί,
επίζεο, λα ππνβάιεη θαηαγγειία ελαληίνλ άιιεο ρψξαο γηα παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ, αιιά απηφ δελ ζπκβαίλεη πνιχ ζπρλά.
Ζ Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ αθνινπζεί θαηά πφδαο ηελ Οηθνπκεληθή
Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, ε νπνία πηνζεηήζεθε κεηά ηηο γελνθηνλίεο ηνπ Β'
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.

14. Βαζηζκέλν ζε κάζεκα ηνπ Citizenship Foundation, Λνλδίλν.
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Τν κάζεκα
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ηηο “θάξηεο ξφισλ” (θπιιάδην καζεηή 3.4) σο εηζαγσγή ζην ζελάξην γηα ηηο
δχν νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην παηρλίδη ξφισλ. Αξρηθά, πεξηγξάθεη ην λεζί, πηζαλφλ κε ηε βνήζεηα
ελφο ράξηε, θαη κεηά ηνπο λεζηψηεο, πνπ έρνπλ δήζεη εθεί γηα γεληέο.
ηε ζπλέρεηα, ιέεη φηη κηα άιιε νκάδα έθηαζε εθεί θαη ζέιεη λα εγθαηαζηαζεί ζην λεζί. Απηνί είλαη πνιχ
δηαθνξεηηθνί απφ ηνπο λεζηψηεο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πεξηγξάθεη ηνπο επνίθνπο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο
θαη ζηε ζπλέρεηα ρσξίδεη ηελ ηάμε ζηα δχν. Οη κηζνί ζα παίμνπλ ηνπο λεζηψηεο θαη νη άιινη κηζνί ηνπο
επνίθνπο. Τπάξρνπλ δχν πηζαλνί ηξφπνη ζπδήηεζεο απηψλ ησλ ζεκάησλ (βι. κεζφδνπο 1 θαη 2
παξαθάησ). ε ηάμεηο πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη ζην παηρλίδη ξφισλ, ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο 1. ε ηάμεηο
πνπ είλαη ζπλεζηζκέλεο ζε πην ηππηθνχο ηξφπνπο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο 2.

Μέζνδνο 1: παηρλίδη ξόισλ
Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε δεπγάξηα. Ο έλαο παίξλεη ηνλ ξφιν ηνπ λεζηψηε θαη ν άιινο ηνπ επνίθνπ. Ο
θαζέλαο απφ ηε κεξηά ηνπ εμεηάδεη ηελ θαηάζηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο κηθξέο θάξηεο. Αξρίδνπλ
δηαπξαγκαηεχζεηο (ππνηίζεηαη φηη ε γιψζζα δελ απνηειεί εκπφδην). Θα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα
ζπκθσλήζνπλ ζε:
α) Πνηα είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηά ηνπο;
β) ε ηη ζηνρεχνπλ κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο;
ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηα δεχγε ησλ λεζησηψλ θαη ηα δεχγε ησλ επνίθσλ λα θαζίζνπλ
καδί. Σν παηρλίδη ξφισλ ζα ζπλερίζεη κε κηα ζπλάληεζε ησλ δχν κεξψλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα επηηεπρζεί
ζπκθσλία θαη λα ηεζνχλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην κέιινλ.
Γίλεηαη ππελζχκηζε ζηηο δχν νκάδεο πξηλ αξρίζνπλ ζπδεηήζεηο φηη νη λεζηψηεο δελ κπνξνχλ λα είλαη
απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνη κέρξη νη έπνηθνη λα θχγνπλ απφ ην λεζί, γηαηί νιφθιεξνο ν ηξφπνο δσήο ηνπο
κπνξεί λα απεηιεζεί. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη έπνηθνη αγάπεζαλ απηφ ην κέξνο θαη κπνξεί λα είλαη
έηνηκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ βία γηα λα κείλνπλ εθεί.
Εεηηέηαη απφ θάζε νκάδα ηεζζάξσλ καζεηψλ λα ζπκθσλήζνπλ γηα πξψηε θνξά γηα ηα πην ζνβαξά
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νκάδεο θαη λα αζρνιεζνχλ καδί ηνπο, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο,
εξγαδφκελνη απφ ην πην ζνβαξφ πξνο ην ιηγφηεξν ζνβαξφ, ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πιαίζηα.

Μέζνδνο 2: θαζνδεγνύκελε ζπδήηεζε
Ηδαληθά απηή ε άζθεζε γίλεηαη κε παηρλίδη ξφισλ, αιιά κπνξεί λα γίλεη θαη κε καζεηέο πνπ δελ είλαη
ζπλεζηζκέλνη ζε απηφ. Ζ κηζή ηάμε ζα εμεηάζεη ηηο πεξηπηψζεηο απφ ηελ άπνςε ησλ λεζησηψλ θαη ε άιιε
κηζή απφ εθείλε ησλ επνίθσλ. Κάζε θαηάζηαζε πεξηγξάθεηαη απφ δχν νπηηθέο γσλίεο. Γνπιεχνληαο αλά
δεχγε, νη καζεηέο απνθαζίδνπλ πνηα είλαη ηα πην ζνβαξά δεηήκαηα θαη πξνζπαζνχλ λα ζθεθηνχλ ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν γηα ηελ επίιπζε θάζε δεηήκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ππάξρεη έλαο «ηδαληθφο» ή «δίθαηνο»
ηξφπνο γηα ηελ επίιπζε θάζε πξνβιήκαηνο, αιιά ε πξαγκαηηθφηεηα (θαη ε ηζηνξία) ππνδειψλεη φηη
ζπλήζσο δελ ππάξρεη ηζνξξνπία εμνπζίαο.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θαζνδεγεί ηε ζπδήηεζε, ιακβάλνληαο κία φςε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη, ζηε ζπλέρεηα,
δεηψληαο απφ ηελ άιιε νκάδα λα παξαζέζεη ηηο δηθέο ηεο απφςεηο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα
κεζνιαβήζεη γηα λα επηηεπρζεί ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. Ζ ζπδήηεζε θαζνδεγείηαη απφ έλα
δεχγνο απφ θάζε πιεπξά, ην νπνίν κηιάεη ζηνπο ππφινηπνπο γηα ην πξφβιεκα φπσο ην βιέπεη. Μηα
παξαιιαγή απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη λα ζπδεηήζνπλ ηα δεπγάξηα ηελ θάζε θαηάζηαζε.

Απνινγηζκόο ησλ κεζόδσλ 1 θαη 2
Οη καζεηέο ελεκεξψλνληαη αλαθεθαιαησηηθά γηα ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζπδήηεζαλ ρξεζηκνπνηψληαο
ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:
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– Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ήηαλ ζθιεξέο ή φρη; Γηαηί;
– Πέηπρε ε θάζε νκάδα απηφ πνπ επηδίσθε κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο;
– Πνηα νκάδα βγήθε θεξδηζκέλε απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο; Γηαηί;
– Μήπσο κηα νκάδα έρεη πεξηζζφηεξα εζηθά δηθαηψκαηα απφ ηελ άιιε;
– Πνην κπνξεί λα είλαη ην κέιινλ γηα ηηο δπν νκάδεο ζην λεζί;
– Ση ζα κπνξνχζε λα απνηξέςεη ηελ θπξηαξρία ηεο κηαο εθ ησλ δπν νκάδσλ;
– Καηαξηίζηε έλαλ θαηάινγν κε θαλφλεο θαη αξρέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηηο δχν
νκάδεο λα ζπλππάξρνπλ εηξεληθά ζην λεζί. πγθξίλεηε απηή ηε ιίζηα κε βαζηθά ζηνηρεία ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (βι. θπιιάδην καζεηή 3.6). Πνηα απφ απηά ηα άξζξα ζα κπνξνχζαλ
λα βνεζήζνπλ αλζξψπνπο φπσο νη λεζηψηεο λα κε ράζνπλ ηε γε ηνπο, ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο
θαη ηα βαζηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο;
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο επηζεκαίλεη φηη απηφ έρεη ζπκβεί πνιιέο θνξέο ζηελ ηζηνξία, γηα παξάδεηγκα, φηαλ
Βξεηαλνί απνίθεζαλ ηελ Απζηξαιία ή Δπξσπαίνη απνίθεζαλ ηε Βφξεηα θαη Νφηηα Ακεξηθή. Δθείλε ηελ
επνρή, δελ ππήξρε δηεζλήο λνκνζεζία γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη πνιιέο πξάμεηο πνπ έιαβαλ
ρψξα παξαβίαδαλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ. Παξφκνηεο θαηαζηάζεηο
εμαθνινπζνχλ λα ζπκβαίλνπλ αθφκε θαη ζήκεξα. Γηα παξάδεηγκα, Ννηηναθξηθαληθέο θπιέο ζηεξνχληαη ηε
γε ηνπο, επεηδή δηεζλείο εηαηξείεο θάλνπλ εμνξχμεηο ή πινηνκία.

Γηνξηάδνληαο ηε ζεκαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
Χο ηειεπηαία άζθεζε απηήο ηεο ελφηεηαο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο (ζε νκάδεο) λα
επηιέμνπλ έλα απφ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε, θαη πνπ έρεη ήδε ζπδεηεζεί. ηε
ζπλέρεηα, νη καζεηέο θάλνπλ έλα παλφ κε απηφ ην δηθαίσκα θαη εηνηκάδνπλ κηα παξνπζίαζε γηα ηε
ζεκαζία ηνπ. Μεξηθνί καζεηέο κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ζθελέο πνπ παίρηεθαλ ζην παηρλίδη ξφισλ.
Απηά κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζε επίπεδν ηκήκαηνο, ηάμεο ή θαη νιφθιεξνπ ηνπ ζρνιείνπ. Με απηφ
ηνλ ηξφπν, κπνξεί λα γίλεη έλα project, αλ ππάξρεη ελδηαθέξνλ απφ ηνπο καζεηέο θαη ην επηηξέπεη ν
ρξφλνο. Γείηε ην κάζεκα 4 ηεο Δλφηεηαο 5 (ΜΜΔ) ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο ηέηνηνπ project.
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Φπιιάδην καζεηή 3.1
Τν ζρνιείν ζηελ άθξε ηνπ δάζνπο
Τπήξρε θάπνηε κηα θνηλφηεηα αλζξψπσλ πνπ δνχζε ζε ππθλά δάζε ζηελ πιεπξά κηαο νξνζεηξάο. Ήηαλ
ζξεζθεπφκελνη άλζξσπνη πνπ αλέηξεθαλ ηα παηδηά ηνπο κε απζηεξνχο θαλφλεο ιαηξείαο πξνο ηνπο
ζενχο ηνπο. χκθσλα κε ηε ζξεζθεία ηνπο, δελ ππήξραλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο.
Αλάκεζα ζηα βνπλά θαη ην άθξν ηεο ρψξαο βξηζθφηαλ κηα ηεξάζηηα πεδηλή έθηαζε. Μηα άιιε θνηλφηεηα
αλζξψπσλ δνχζε ζηελ πεδηάδα. Γελ είραλ θακία ζξεζθεία, αιιά εξγάδνληαλ ζθιεξά θαη βνεζνχζαλ ν
έλαο ηνλ άιιν. Ήηαλ άγξηνη πνιεκηζηέο θαη νη άληξεο ήηαλ ην θπξίαξρν θχιν. Οη γπλαίθεο ήηαλ ζεβαζηέο,
αιιά δελ κπνξνχζαλ λα γίλνπλ εγέηεο.
Οη άλζξσπνη ηνπ δάζνπο δελ είραλ ηίπνηα θνηλφ κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο πεδηάδαο. Αλάκεζά ηνπο
ππήξρε κίζνο θαη θφβνο. Μεξηθέο θνξέο είραλ πνιεκήζεη κεηαμχ ηνπο.
Μηα κέξα έλαο λεαξφο άλδξαο έθηαζε ζηελ άθξε ηνπ δάζνπο. Αλαθνίλσζε φηη ήζειε λα ρηίζεη έλα ζρνιείν
εθεί, ψζηε λα εθπαηδεχνληαη καδί ηα παηδηά ησλ δχν θνηλνηήησλ, θαη έηζη λα ππάξμεη εηξήλε αλάκεζα
ζηνπο δπν ιανχο.
χληνκα, ρηίζηεθε έλα απιφ μχιηλν θηίξην θαη ήξζε ε κέξα πνπ ν εθπαηδεπηηθφο άλνημε ην ζρνιείν γηα
πξψηε θνξά. Μεξηθά παηδηά απφ ηηο δπν θνηλφηεηεο πήγαλ γηα λα δνπλ πψο ήηαλ. Οη γνλείο θαη νη εγέηεο
ησλ δχν θνηλνηήησλ παξαθνινχζεζαλ κε αγσλία.
ηελ αξρή, ππήξραλ πξνβιήκαηα κεηαμχ ησλ παηδηψλ. Βξίδνληαλ κεηαμχ ηνπο θαη νη ηζαθσκνί ήηαλ
ζπρλνί. Αιιά ηα παηδηά άξρηζαλ λα βιέπνπλ φηη άμηδε λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν θαη ζηαδηαθά ηα
πξάγκαηα βειηηψλνληαλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ήηαλ απζηεξφο αιιά δίθαηνο, θαη αληηκεηψπηδε φινπο ηνπο
καζεηέο ηζφηηκα. εβφηαλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δσήο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη πξνζάξκνδε ηε
δηδαζθαιία ηνπ αλάινγα.
ιν θαη πεξηζζφηεξα παηδηά άξρηζαλ λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν ζηελ άθξε ηνπ δάζνπο.
Χζηφζν, γξήγνξα έγηλε ζαθέο φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά πνπ παξαθνινπζνχζαλ ην ζρνιείν ήηαλ απφ
ηελ πεδηάδα. Σα παηδηά απφ ην δάζνο απνηεινχζαλ κφλν ην έλα ηέηαξην ησλ καζεηψλ. Ο εθπαηδεπηηθφο
κίιεζε ζηνπο γνλείο θαη ησλ δχν πιεπξψλ γηα λα ηνπο ελζαξξχλεη θαη λα ηνπο θαζεζπράζεη.
Έλα πξσί φκσο, ν εθπαηδεπηηθφο βξήθε ην ζρνιείν θακέλν νινζρεξψο.
(Βαζηζκέλν ζε κηα ηζηνξία Ted Huddleston ηνπ Citizenship Foundation)
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Φπιιάδην καζεηή 3.2
Ζ ειπίδα αλήθεη ζε όινπο
Ζ δηεπζχληξηα ηνπ Hope College ήηαλ κηα γελλαηφδσξε θαη θαιή γπλαίθα. Πίζηεπε αθξάδαληα ζηε
ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο. “Ο θαζέλαο αμίδεη έλα θαιφ μεθίλεκα ζηε δσή,” ζπλήζηδε λα ιέεη ζην
πξνζσπηθφ. “Γελ ζέισ θαλέλαο λα έρεη πην επλντθή αληηκεηψπηζε απφ ηνπο άιινπο ζε απηφ ην ζρνιείν.
Απηφ δελ ζα ήηαλ δίθαην”.
Μηα κέξα, κηα νκάδα πξνζθχγσλ καζεηψλ έθηαζε ζην ζρνιείν. Οη νηθνγέλεηέο ηνπο είραλ έξζεη απφ κηα
γεηηνληθή ρψξα ιφγσ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Ζ δηεπζχληξηα είπε ζην πξνζσπηθφ:
“Απηά ηα άηπρα παηδηά έρνπλ ράζεη ηα πάληα. Καισζνξίζηε ηα ζηηο ηάμεηο ζαο. Πξέπεη λα ππνθέξνπλ
όζν γίλεηαη ιηγόηεξν. Ο πόιεκνο δελ ήηαλ δηθό ηνπο ιάζνο”.
Σν πξνζσπηθφ ζπκθψλεζε. Σα παηδηά κπήθαλ ζε ηάμεηο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη
απφ ηνπο πξφζθπγεο καζεηέο ήηαλ κφλνη ηνπο ζηηο ηάμεηο, αιιά ζε κηα ηάμε ππήξμε κηα νκάδα ηεζζάξσλ
αγνξηψλ πξνζθχγσλ.
χληνκα ην πξνζσπηθφ δηαπίζησζε φηη ππήξραλ δπζθνιίεο ζηε ζπλεθπαίδεπζε ησλ πξνζθχγσλ κε ηνπο
άιινπο καζεηέο . Έλαο έλαο, πήγαηλαλ ζηελ δηεπζχληξηα λα παξαπνλεζνχλ. “Ζ πξνζθπγνπνχια ζηελ
ηάμε κνπ δε κηιάεη ηε γιψζζα καο”, είπε κηα εθπαηδεπηηθφο. “Γελ έρσ ρξφλν λα ηεο κεηαθξάδσ ζπλέρεηα.
Μνπ παίξλεη πνιχ ρξφλν. Απηφ είλαη εηο βάξνο ησλ άιισλ καζεηψλ”. “Ο πξφζθπγαο ζηελ ηάμε κνπ δε
κηιάεη κε θαλέλαλ”, παξαηήξεζε έλαο άιινο εθπαηδεπηηθφο. “Ίζσο είλαη πιεγσκέλνο απφ ηνλ πφιεκν. Ή
κπνξεί λα έρεη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ση λα θάλσ;”. Έλαο άιινο εθπαηδεπηηθφο είπε, “Έρσ κηα καζήηξηα
πνπ είλαη ηξαπκαηηζκέλε θαη δελ κπνξεί λα πεξπαηήζεη. Γελ κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζε θακηά θπζηθή
δξαζηεξηφηεηα νχηε λα αλέβεη ηηο ζθάιεο γηα ην εξγαζηήξη θπζηθψλ επηζηεκψλ.”
ηε ζπλέρεηα άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη θαη άιια πξνβιήκαηα. ηελ δηάξθεηα ηνπ κεζεκεξηαλνχ θαγεηνχ,
παξαηεξήζεθαλ θαηλφκελα εθθνβηζκνχ θαη πεηξάγκαηα. Μεξηθά παηδηά ηνπο έιεγαλ πξνζβιεηηθά ιφγηα
θαη ηνπο δεηνχζαλ λα επηζηξέςνπλ πίζσ ζηνλ ηφπν ηνπο.
Σα ηέζζεξα αγφξηα πνπ ήηαλ ζηελ ίδηα ηάμε έθαλαλ κηα ζπκκνξία γηα λα πξνζηαηεπηνχλ. Μηα κέξα,
ππήξμε κηα δηακάρε αλάκεζα ζε έλα απφ απηά θαη έλα ληφπην αγφξη. Ο πξφζθπγαο ρηχπεζε ηνλ αληίπαιφ
ηνπ πνιχ άζρεκα. Σν πξνζσπηθφ είπε φηη ζα έπξεπε λα απνβιεζεί απφ ην ζρνιείν, αιιά ε δηεπζχληξηα
αλαξσηήζεθε αλ απηφ ζα ήηαλ δίθαην, δεδνκέλνπ ηη είρε πεξάζεη απηφ ην αγφξη. Σν πξνζσπηθφ είπε:
“Έρνπκε πξνζπαζήζεη πνιύ, αιιά ηα παηδηά καο ππνθέξνπλ. Γελ κπνξνύκε λα δηδάμνπκε απηά ηα
παηδηά θαη ηνπο ληόπηνπο καζεηέο καδη”.
Λίγν κεηά, νη γνλείο ησλ πξνζθχγσλ καζεηψλ δήηεζαλ λα δνπλ ηελ δηεπζχληξηα. Δίπαλ:
“Γελ καο αξέζεη πνπ ηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα αζινύληαη καδί. Απηό είλαη αληίζεην κε ηε ζξεζθεία θαη
ηνλ πνιηηηζκό καο”.
Ζ δηεπζχληξηα άξρηζε λα ράλεη ηελ ππνκνλή ηεο. Ήμεξε φηη ήηαλ έλα δχζθνιν πξφβιεκα, αιιά κέζα ηεο
πίζηεπε φηη δελ έπξεπε λα ραζεί ε ειπίδα.
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Φπιιάδην καζεηή 3.3
Βνήζεηα γηα ην θνιιέγην Hope
Πξνβιήκαηα

Λύζεηο

(1) Παηδηά πξόζθπγεο

(2) Πξόζθπγεο θαη ληόπηνη καζεηέο

(3) Δθπαηδεπηηθνί

(4) Γνλείο
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Φπιιάδην καζεηή 3.4
Οη λεζηώηεο θαη νη έπνηθνη (θάξηεο ξόισλ)

Οκάδα 1: Οη λεζηώηεο
Δίζηε κηα νκάδα λεζησηψλ. Ζ παξνπζία ζαο ζε απηφ ην λεζί πάεη πίζσ εθαηνληάδεο ρξφληα. Οη
πξφγνλνί ζαο έρνπλ ζαθηεί ζε ηεξνχο ηφπνπο ησλ βνπλψλ θαη πηζηεχεηαη φηη ην πλεχκα ηνπο βξίζθεηαη
αθφκα εθεί.
Αθνινπζείηε έλαλ απιντθφ ηξφπν δσήο. Οη γπλαίθεο αζρνινχληαη κε ηα παηδηά θαη νη άληξεο κε ην
θπλήγη θαη ηε ζπιινγή ηξνθήο απφ ηελ πινχζηα βιάζηεζε. ινη πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα
πξνζηαηεχνπλ ηε θχζε θαη λα ηελ αθήζνπλ άζηθηε γηα ηελ επφκελε γεληά. Σα φπια ζαο είλαη αθφληηα,
ηφμα, βέιε θαη παγίδεο δψσλ.
Ζ ζξεζθεία ζαο βαζίδεηαη ζηε ιαηξεία ηεο θχζεο θαη ν πνιηηηζκφο ζαο ζηε ζεκαζία ηεο θνηλφηεηαο.
ηαλ ε ηξνθή είλαη ιίγε, φινη ηε κνηξάδνληαη θαη εξγάδνληαη ν έλαο γηα ηνλ άιιν. ηαλ ην θαγεηφ είλαη
άθζνλν, νη άλζξσπνη ζπγθεληξψλνληαη θαη ηξαγνπδνχλ, ρνξεχνπλ θαη ιέλε ηζηνξίεο. Ζ γξαθή δελ
είλαη αλαγθαία.
Έρεηε πνιχ ιίγνπο λφκνπο. Ο αξρεγφο ηεο θπιήο θηηάρλεη λένπο φηαλ είλαη απαξαίηεην. Έρεη, επίζεο,
ηελ δηθαηνδνζία λα επηιχεη δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο.

Οκάδα 2: Οη έπνηθνη
Δίζηε κε κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ έθηαζαλ απφ ηελ Δπξψπε γηα λα βξνπλ έλαλ λέν ηξφπν δσήο γηα
ηνπο ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Θέιεηε λα βξείηε θάπνηα απφ ηα λέα κέξε πνπ αλαθαιχθζεθαλ
ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ θφζκνπ. Διπίδεηε λα εγθαηαζηαζείηε εθεί, λα θηηάμεηε ζπίηηα θαη αγξνθηήκαηα
θαη λα επεκεξήζεηε.
Παίξλεηε καδί ζαο εξγαιεία γηα φξγσκα θαη φπια γηα θπλήγη. Ο πνιηηηζκφο ζαο βαζίδεηαη ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηε ζθιεξή δνπιεηά. Ο θαζέλαο έρεη σο ζηφρν ηελ επεκεξία θαη ηελ άλεηε δσή. Γελ
έρεηε κηα ζξεζθεία αιιά πηζηεχεηε φηη νη άλζξσπνη είλαη ειεχζεξνη λα αθνινπζνχλ ηελ πίζηε ηνπο.
Θέιεηε νη απνθάζεηο λα ιακβάλνληαη δεκνθξαηηθά ζηε λέα ζαο θνηλφηεηα. Αθήζαηε πίζσ κηα
θνηλσλία ζηελ νπνία ππήξρε κηα κεξίδα αηφκσλ κε εμνπζία θαη κε αληζφηεηεο ζηελ θαηαλνκή ηνπ
πινχηνπ. Θέιεηε ζηε λέα θνηλσλία πνπ ζα θηηάμεηε φινη νη άλζξσπνη λα είλαη ίζνη θαη λα έρνπλ ηηο
ίδηεο πηζαλφηεηεο λα πεηχρνπλ.
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Φπιιάδην καζεηή 3.5
Κάξηεο θαηάζηαζεο: νη λεζηώηεο
Κνηηάμηε ηηο αθόινπζεο θαηαζηάζεηο θαη απνθαζίζηε νκαδηθά ηη λνκίδεηε όηη
πξέπεη λα γίλεη.
Νεζηώηεο

Έπνηθνη

1Ν Νένη θξάρηεο

1Δ Νένη θξάρηεο

Μεξηθνί έπνηθνη έθαλαλ θξάρηεο ζηα ζπίηηα ηνπο,
ζε ζεκεία πνπ ζπλήζηδαλ λα πεξλνχλ ηα θνπάδηα.
Έρεηε ξίμεη θάπνηνπο απφ απηνχο.

Οη λεζηψηεο γθξέκηζαλ θάπνηνπο απφ ηνπο
θξάρηεο πνπ θηηάμαηε γηα λα θξαηάηε ηα δψα πνπ
έρεηε πηάζεη.

2Ν Ο θαηαπαηεηήο

2Δ Ο θαηαπαηεηήο

Έλαο λεζηψηεο θαηαπαηψληαο κηα πεξηθξαγκέλε
πεξηνρή ππξνβνιήζεθε απφ ηνπο λεζηψηεο θαη
ζθνηψζεθε.

Οη λεζηψηεο θαηαπάηεζαλ ηηο εθηάζεηο πνπ
πεξηθξάμαηε γηα ηα δψα. Έγηλε κηα πξνεηδνπνίεζε
θαη κεηά ππξνβνιηζκφο.

3Ν Έλαο κηθηόο γάκνο

3Δ Έλαο κηθηόο γάκνο

Έλαο απφ ηνπο λεζηψηεο εξσηεχηεθε κηα έπνηθε.
Θέινπλ λα παληξεπηνχλ θαη λα δήζνπλ ζε κηα απφ
ηηο θνηλφηεηεο ησλ επνίθσλ. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ
άληξα είλαη πνιχ ραξνχκελε γηα απηφ.

Μηα απφ ηηο επνίθνπο εξσηεχηεθε έλα λεζηψηε.
Θέινπλ λα παληξεπηνχλ θαη λα δήζνπλ ζε κηα
απφ ηηο θνηλφηεηεο ησλ επνίθσλ. Μεξηθνί έπνηθνη
είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε απηφ.

4Ν Ηεξνί ηόπνη

4Δ Ηεξνί ηόπνη

Μεξηθνί έπνηθνη ζθάβνπλ γηα νξπθηά ζηα βνπλά
πνπ πηζηεχεηε φηη δεη ην πλεχκα ησλ πξνγφλσλ
ζαο. Απηνί νη ηφπνη είλαη ηεξνί γηα ζαο. Γηα λα ηνπο
πξνζηαηεχζεηε, επηηεζήθαηε ζε θάπνηνπο απφ
απηνχο πνπ έζθαβαλ.

Αλαθαιχςαηε πνιχηηκα νξπθηά ζηα βνπλά, ηα
νπνία κπνξείηε λα πνπιήζεηε ζε εκπφξνπο ζηελ
παηξίδα ζαο. Οη λεζηψηεο ζεσξνχλ ηα βνπλά
ηεξά, πνπ θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη δεηζηδαηκνλία.
Δπηηέζεθαλ ζε απηνχο πνπ έζθαβαλ.

5Ν Eθπαίδεπζε

5Δ Eθπαίδεπζε

Κάπνηνη έπνηθνη έθηηαμαλ έλα ζρνιείν θαη θάιεζαλ
ηα παηδηά ζαο λα έξζνπλ λα κάζνπλ λα γξάθνπλ
θαη λα δηαβάδνπλ.

Κάπνηνη έπνηθνη έθηηαμαλ έλα ζρνιείν.
Πξνζθιήζεθαλ νη λεζηψηεο λα ζηείινπλ ηα παηδηά
ηνπο ζην ζρνιείν.
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Φπιιάδην καζεηή 3.6
Βαζηθά ζηνηρεία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ15
1.Γηθαίσκα ζηε δσή.
2. Διεπζεξία απφ βαζαληζηήξηα.
3.Απειεπζέξσζε απφ δνπιεία.
4. Γηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ αζθάιεηα.
5. Γηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε.
6. Γηθαίσκα πξαγκαηηθήο πξνζθπγήο ζε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο δηθαηψκαηνο.
7. Διεπζεξία απέλαληη ζηηο δηαθξίζεηο˙ δηθαίσκα ζηελ ηζφηεηα.
8. Γηθαίσκα ηεο αλαγλψξηζεο σο πξφζσπν ελψπηνλ ηνπ λφκνπ˙ δηθαίσκα ζηελ ηζαγέλεηα.
9. Γηθαίσκα γηα ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή.
10. Γηθαίσκα ζηνλ γάκν.
11. Γηθαίσκα ζηελ απφθηεζε πεξηνπζίαο.
12. Γηθαίσκα ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ αηφκσλ.
13. Γηθαίσκα ζην άζπιν.
14. Διεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία.
15. Διεπζεξία ηεο έθθξαζεο.
16. Διεπζεξία ζπλάζξνηζεο θαη ζπλεηαηξηζκνχ.
17. Γηθαίσκα ζην θαγεηφ, ην λεξφ θαη ηε ζηέγαζε.
18. Γηθαίσκα ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε.
19. Γηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε.
20. Γηθαίσκα ζηελ εξγαζία.
21. Γηθαίσκα ζηελ μεθνχξαζε θαη ηελ αλαςπρή.
22. Γηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία.
23. Γηθαίσκα ζηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή.
24. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζηηθή δσή.
25. Απαγφξεπζε ηεο θαηαζηξαηήγεζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
26. Γηθαίσκα ζε κηα θνηλσληθή ηάμε πνπ αλαγλσξίδεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.
27. Τπνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα ηνπ αηφκνπ.

15. Ζ ιίζηα είλαη βαζηζκέλε ζην βηβιίν δαζθάινπ ηεο Δλφηεηαο 5, “Γηθαηψκαηα, ειεπζεξίεο θαη ππνρξεψζεηο”.

84

ΔΝΟΤΖΤΑ 4
Σύγθξνπζε
Τη θάλνπκε όηαλ δηαθσλνύκε;

4.1 Πώο κπνξνύλ νη άλζξσπνη λα δνπλ καδί;
Πώο αληηκεησπίδνπκε ζνβαξέο δηαθσλίεο;

4.2 Δθαξκόδνπκε ηελ πξνζέγγηζε ησλ έμη βεκάησλ
Πώο κπνξνύκε λα απνθύγνπκε λα ζπγθξνπζηνύκε κε ηνλ γείηνλά καο;

4.3 Αληηθξνπόκελα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα
Σύγθξνπζε κεηαμύ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Τώξα ηη γίλεηαη;

4.4 Φξήζε βίαο
Δίλαη ε ρξήζε βίαο απνδεθηή ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο;

Ενύκε δεκνθξαηηθά

ΔΝΟΤΖΤΑ 4: Σύγθξνπζε
Τη θάλνπκε όηαλ δηαθσλνύκε;
Ζ έλλνηα ηεο εηξήλεο έρεη κηα ζεκαληηθή πνιηηηζκηθή δηάζηαζε. Παξαδνζηαθά, ζηνπο πνιηηηζκνχο ηεο
Άπσ Αλαηνιήο, ε εηξήλε ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν (εηξήλε ζην κπαιφ ή ζηελ
θαξδηά καο), ελψ ζηνλ δπηηθφ θφζκν, ε εηξήλε δελ έρεη ζρέζε κε ην άηνκν (έιιεηςε πνιέκνπ ή βίαηεο
ζχγθξνπζεο). ηελ Ηλδία, γηα παξάδεηγκα, ε ιέμε γηα ηελ εηξήλε είλαη “shanti", πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ
ηέιεηα ηάμε ηνπ λνπ ή ηελ εηξήλε ηνπ κπαινχ. Ο Γθάληη βάζηζε ηε θηινζνθία θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ζε κηα
έλλνηα πνπ θαιείηαη “Ahimsa”, θαη γεληθά ζεκαίλεη “απνρή απφ φ, ηη είλαη επηβιαβέο”. Δίρε πεη, “ζηελ
θπξηνιεμία, Ahimsa ζεκαίλεη κε-βία. Αιιά γηα κέλα έρεη πνιχ πςειφηεξν, απείξσο πςειφηεξν λφεκα.
εκαίλεη φηη δελ κπνξείο λα πξνζβάιεηο θαλέλαλ˙ δελ κπνξείο λα θάλεηο άζρεκεο ζθέςεηο αθφκα θαη γη‟
απηνχο πνπ ζεσξείο ερζξνχο ζνπ. Κάπνηνο πνπ αθνινπζεί απηφ ην δφγκα, δελ έρεη ερζξνχο”. ηελ
παξάδνζε ησλ Μάγηα, ε εηξήλε αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ επ δεηλ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ ηδέα κηαο ηέιεηαο
16
ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ ηεο δσήο καο.
Χο “ζεηηθή εηξήλε” πεξηγξάθεηαη κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε ζπιινγηθή ζέιεζε θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ
πξνψζεζε ηεο εηξήλεο θαη ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ γηα εηξήλε. Πεξηιακβάλεη κηα δέζκεπζε γηα θνηλσληθή
δηθαηνζχλε, ζεσξψληαο φηη ε εηξήλε είλαη απνπζία θφβνπ, βίαο θαη πνιέκνπ. Πεξηιακβάλεη ηελ δέζκεπζε
γηα ηε κε βίαηε επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη επηδηψθεη λα ελζαξξχλεη ηα άηνκα θαη ηηο νκάδεο έηζη ψζηε
λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν. Γηα ηνπο
εθπαηδεπηέο ηεο EDC, ζεκαίλεη επίζεο ηελ πξνψζεζε ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηελ ηάμε, ηελ
αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ άζθεζεο εμνπζίαο ή θαηάρξεζεο εμνπζίαο, θαζψο θαη ηελ δηαξθή επηδίσμε
αλάπηπμεο δεμηνηήησλ αθξφαζεο θαη επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ, θαζψο θαη κηα δέζκεπζε γηα ηελ
επίιπζε ζπγθξνχζεσλ.17
Δίλαη θπζηνινγηθή ε βία; Πνιινί άλζξσπνη είλαη πεπεηζκέλνη φηη ηα αλζξψπηλα φληα είλαη εθ θχζεσο
βίαηα, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχκε λα απνθχγνπκε ηνπο πνιέκνπο, ηηο ζπγθξνχζεηο θαη γεληθά ηε βία
ζηε δσή καο θαη ζηηο θνηλσλίεο καο. Άιινη εηδηθνί ζε απηφ ηνλ ηνκέα ηζρπξίδνληαη φηη είλαη αλαπφθεπθην
λα ζθεθηφκαζηε, λα αηζζαλφκαζηε θαη λα ελεξγνχκε βίαηα. Ζ Γηαθήξπμε ηεο εβίιιεο γηα ηε Βία, πνπ
εθπνλήζεθε ην 1986 απφ κηα νκάδα ινγίσλ θαη επηζηεκφλσλ απφ πνιιέο ρψξεο, ην παξαζέηεη ηα εμήο:
“1. Δίλαη επηζηεκνληθά αλαιεζέο λα ηζρπξηδφκαζηε φηη έρνπκε θιεξνλνκήζεη απφ ηνπο πξνγφλνπο καο
ηελ ηάζε λα θάλνπκε πφιεκν (...) Οη ερζξνπξαμίεο είλαη αλζξψπηλν θαηλφκελν πνπ δελ ππάξρεη ζε
άιια δψα (...).
2. Τπάξρνπλ πνιηηηζκνί πνπ δελ έρνπλ εκπιαθεί ζε πφιεκν εδψ θαη αηψλεο θαη ππάξρνπλ άιινη νη
νπνίνη έρνπλ, θαηά θαηξνχο, εκπιαθεί ζε πφιεκν ζπρλά (...).
3. Δίλαη επηζηεκνληθά αλαιεζέο λα ηζρπξηδφκαζηε φηη ν πφιεκνο ή άιιεο κνξθέο βίαηεο
ζπκπεξηθνξάο είλαη γελεηηθά πξνγξακκαηηζκέλα ζηελ αλζξψπηλε θχζε (...).
4. Δίλαη επηζηεκνληθά αλαιεζέο λα ηζρπξηδφκαζηε φηη ηα αλζξψπηλα φληα έρνπλ „βίαην εγθέθαιν‟ (...)
ην πψο ελεξγνχκε θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ έρνπκε αλαηξαθεί θαη θνηλσληθνπνηεζεί (...)."
Οη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο ελεξγνχκε επηζεηηθά θαη βίαηα αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ καο. Μαζαίλνπκε λα
ζθεθηφκαζηε, λα αηζζαλφκαζηε θαη λα ελεξγνχκε επηζεηηθά θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο βίαηα. πνπ θη αλ
δνχκε, βηψλνπκε κηα θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θαηάζηαζε πνπ καο αλαγθάδεη λα δηαβάδνπκε γηα ηελ βία,
λα βιέπνπκε βία θαη λα αθνχκε γηα ηε βία ζρεδφλ ζπλέρεηα. Σα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, νη δηαθεκίζεηο,
νη εθεκεξίδεο, ηα βηληενπαηρλίδηα θαη ε βηνκεραλία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο κνπζηθήο ζπκβάιινπλ
πνιχ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. Πξηλ θηάζεη ζηελ εθεβεία, έλα παηδί έρεη δεη εθαηνληάδεο ζθελέο βίαο θαη
δνινθνλίαο παξαθνινπζψληαο ηειεφξαζε. Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο καο, ζπλεηδεηά ή φρη, δελ
16. Κείκελν απφ ην “COMPASS, a manual for human rights education with young people”, Council of Europe. Strasbourg 2002, ζει.
376ff.
17. Απφ ην “A glossary of terms for education for democratic citizenship”, Karen O‟Shea, Council of Europe, DGIV/EDU/CIT (2003)
29.
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απνινγνχληαη γηα ηε βία. Ζ βία αληηκεησπίδεηαη σο ζεηηθή αμία. ηνπο πεξηζζφηεξνπο πνιηηηζκνχο, ε
άξλεζε ηεο βίαο θαη ε απνθπγή ηεο ζσκαηηθήο βίαο ή ηεο αληηπαξάζεζεο εθιακβάλεηαη σο αδπλακία,
ηδηαίηεξα γηα ηνπο άληξεο, πνπ απφ λεαξή ειηθία δέρνληαη κεγάιε πίεζε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο.18
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, αλαηξέμηε ζην θπιιάδην δαζθάινπ ζην ηέινο απηήο ηεο ελφηεηαο.

Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηόηεηα ηνπ Πνιίηε θαη ηα Αλζξώπηλα
Γηθαηώκαηα
Μέζα απφ απηή ηε ζεηξά καζεκάησλ νη καζεηέο πξφθεηηαη:
– λα απνθηήζνπλ βαζχηεξε γλψζε ησλ κεραληζκψλ κηαο ζχγθξνπζεο˙
– λα απμήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο σο πξνο ηε κε βίαηε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ˙
– λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπ
πεξηβάιινληφο ηνπο˙
– λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο απφςεηο θαη ηηο αλάγθεο
φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζε κηα ζχγθξνπζε˙
– λα είλαη πην ππνςηαζκέλνη σο πξνο ηηο αληηθάζεηο αλάκεζα ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα˙
– λα απμήζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο βίαο˙
– λα είλαη πην “εθεπξεηηθνί” σο πξνο ην πσο λα αληηκεησπίδνπλ ηε βία ηελ νπνία ελδέρεηαη
λα αληηκεησπίδνπλ πξνζσπηθά˙

– λα ελζαξξπλζνχλ γηα λα πξνζεγγίδνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο κε κε βίαην ηξφπν.

18. Κείκελν απφ ην “COMPASS, a manual for human rights education with young people”, Council of Europe. Strasbourg 2002,
ζει.380.
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ΔΝΟΤΖΤΑ 4: Σύγθξνπζε
Τη θάλνπκε όηαλ δηαθσλνύκε;

Τίηινο
καζ/ηνο

Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Δξγαζίεο καζεηώλ

Υιηθά

Μέζνδνη

Μάζεκα 1:

Δηζαγσγή ζε κηα
πξνζέγγηζε έμη βεκάησλ
γηα ηελ επίιπζε
ζπγθξνχζεσλ.

Αλάιπζε κηαο
ζχγθξνπζεο˙ εχξεζε
ιχζεο.

Φπιιάδην
καζεηή 4.1

Δξγαζία ζε
κηθξέο νκάδεο.

Μαζαίλνπκε πψο
εθαξκφδεηαη ε
πξνζέγγηζε ησλ έμη
βεκάησλ.

Αλάιπζε κηαο
ζχγθξνπζεο˙ εχξεζε
ιχζεο.

Φπιιάδην
καζεηή 4.1
Φπιιάδην
καζεηή 4.2

Δξγαζία ζε
κηθξέο νκάδεο.

Μαζαίλνπκε λα
αλαγλσξίδνπκε θαη λα
αλαιχνπκε θαηαζηάζεηο
κε αληηθξνπφκελα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.

Αλάιπζε κηα θαηάζηαζεο
πνπ ππάξρνπλ
αληηθξνπφκελα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.

Φπιιάδην
καζεηή 4.3
Φπιιάδην
καζεηή 5.2

Δξγαζία ζε
κηθξέο νκάδεο.
Κξηηηθή ζθέςε.

Αλάπηπμε θξηηηθήο
ζθέςεο ζρεηηθά κε ηελ
απνδνρή ηεο ρξήζεο
βίαο θαη ηελ πξνζσπηθή
ζπκπεξηθνξά.

Αλαζηνραζκφο ζρεηηθά κε
ηελ απνδνρή ηεο ρξήζεο
βίαο θαη ηελ αηνκηθή
ζπκπεξηθνξά.

Φπιιάδην
καζεηή 4.4

Δξγαζία ζε
κηθξέο νκάδεο.
Κξηηηθή ζθέςε.

Δπίιπζε
ζπγθξνχζεσλ
Μάζεκα 2:
Δθαξκνγή
ηεο
πξνζέγγηζεο ησλ έμη
βεκάησλ
Μάζεκα 3:
Αληηθξνπφκελα
αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα
Μάζεκα 4:
Υξήζε βίαο
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Μάζεκα 1
Δπίιπζε ζύγθξνπζεο
Πώο αληηκεησπίδνπκε ζνβαξέο δηαθσλίεο;
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Δηζαγσγή ζε κηα πξνζέγγηζε έμη βεκάησλ γηα ηελ επίιπζε
ζπγθξνχζεσλ.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Αλάιπζε κηαο ζχγθξνπζεο˙ εχξεζε ιχζεσλ.

Υιηθά

Φχιια ραξηηνχ ή ηεηξάδηα θαη κνιχβηα.
Φπιιάδην καζεηή 4.1.

Μέζνδνη

Οιφθιεξε ε ηάμε θαη πξναηξεηηθά εξγαζία ζε δεπγάξηα.

Δλλνηνινγηθή κάζεζε
Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Γελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη αξλεηηθά γεγνλφηα,
αιιά ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ αηφκσλ ή νκάδσλ. ηελ πνιηηηθή, νη ζπγθξνχζεηο
απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ δεκνζίνπ δηαιφγνπ. Μφλν κέζα απφ αλνηρηή ζχγθξνπζε θαη
αλαδήηεζε ζπκβηβαζκνχ κπνξνχλ λα εηζαθνπζηνχλ θαη λα νινθιεξσζνχλ νη δηάθνξεο θνηλσληθέο
νκάδεο. Ζ επίιπζε ζχγθξνπζεο (αλαδεηψληαο ζπκβηβαζκφ) είλαη κηα δεμηφηεηα πνπ καζαίλεηαη.
Απηφο είλαη ν ζηφρνο ηνπ παξφληνο καζήκαηνο.
Δίλαη ζεκαληηθφ ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα γλσξίδεη ην λφεκα ησλ αθφινπζσλ πεξηγξαθψλ επίιπζεο
ζπγθξνχζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηφ ην κάζεκα.
Νίθε-λίθε: πεξηγξάθεη κηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία θαη ηα δχν κέξε σθεινχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ
ηε ιχζε θαη αηζζάλνληαη φηη πέηπραλ απηφ πνπ επηδίσθαλ. Απηή είλαη ηδαληθή θαηάζηαζε επίιπζεο
ζχγθξνπζεο, δεδνκέλνπ φηη εμαζθαιίδεη φηη ε ζχγθξνπζε δελ ζα μαλαεκθαληζηεί.
Νίθε-ήηηα ή ήηηα -λίθε: απηή ε θαηάζηαζε πεξηγξάθεη επίιπζε ζηελ νπνία ην έλα κέξνο έρεη ράζεη θαη
ην άιιν έρεη θεξδίζεη. ε απηή ηελ θαηάζηαζε ε ζχγθξνπζε ζπλήζσο μαλαεκθαλίδεηαη, δεδνκέλνπ φηη
δελ ππάξρεη φθεινο γηα ηνλ εηηεκέλν.
Ήηηα-ήηηα: ε απηή ηελ πεξίπησζε θαλέλα κέξνο δελ έρεη φθεινο απφ ηελ επίιπζε. ε απηή ηελ
θαηάζηαζε ε ζχγθξνπζε εμαθαλίδεηαη πξνζσξηλά αιιά είλαη πνιχ πηζαλφ λα μαλαεκθαληζηεί.

Τν κάζεκα
ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο ν/ε εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ζηελ αξηζηεξή κεξηά ηνπ πίλαθα ηε ιέμε
“ΤΓΚΡΟΤΖ”. Εεηηέηαη απφ ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ζε έλα θχιιν ραξηί εθθξάζεηο θαη ιέμεηο πνπ ηνπο
έξρνληαη ζην κπαιφ θαη ζπλδένληαη κε ηε ιέμε “ζχγθξνπζε”.
Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ηε ιέμε “ΔΗΡΖΝΖ”, ηελ νπνία ν/ε εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ζηε δεμηά κεξηά ηνπ πίλαθα.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ 10 καζεηέο ηηο ιέμεηο ηνπο. Γξάθνληαη φιεο ζηνλ πίλαθα θαη νη καζεηέο
ζρνιηάδνπλ ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο:
– Σνπο εθπιήζζεη ε επηινγή ησλ ιέμεσλ;
– Οη ιέμεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζχγθξνπζε είλαη αξλεηηθέο, ελψ εθείλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ
εηξήλε έρνπλ ζεηηθά ρξνηά;
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα δψζνπλ παξαδείγκαηα ζπγθξνχζεσλ πνπ έρνπλ βηψζεη νη
ίδηνη ή έρνπλ ζπκβεί ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Μεηά ηνπο δεηά λα ηηο ρσξίζνπλ ζε απηέο πνπ κπνξνχλ λα
ιπζνχλ θάλνληαο έλα βήκα πξνο ην ζπκβηβαζκφ, θαη ζε απηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ. ηε
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ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη νη ζπγθξνχζεηο δελ νδεγνχλ απαξαίηεηα ζηε βία αιιά κπνξνχλ
λα ππάξρνπλ θαη πην επνηθνδνκεηηθέο πξνζεγγίζεηο.
Ζ άπνςε απηή βαζίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ζχγθξνπζεο πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζε κηα
νηθνγέλεηα.
“Ζ Κάηηα, 18-εηψλ, ζέιεη λα δεη κηα ηαηλία, ηελ νπνία δαλείζηεθε απφ έλαλ θίιν ηεο. Ο αδεξθφο ηεο
Μάξηηλ, 15 εηψλ, ζέιεη λα δεη ηα αγαπεκέλν ηνπ ηειενπηηθφ πξφγξακκα.”
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο καζεηέο αληίγξαθν ηνπ θπιιαδίνπ 4.1 θαη αξρίδεη λα αλαιχεη απηή ηε
ζχγθξνπζε κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ έμη βεκάησλ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.
Σα βήκαηα 1 θαη 2 γίλνληαη απφ φιε ηελ ηάμε, κε θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ επηκέλεη λα
βξεζνχλ νη πξαγκαηηθέο “αλάγθεο” θαη ησλ δχν, θαη λα δνζεί έλαο ζαθήο νξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο.
ην βήκα 1, είλαη ζεκαληηθφ λα δηαηππσζνχλ νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο κε κε πξνθιεηηθφ ηξφπν. Πξέπεη λα
βξεζνχλ νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο πίζσ απφ ην πξφβιεκα, θαζψο απηέο είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο
αλάγθεο πνπ έρνπλ εθθξαζηεί. ην βήκα 2, δηαηππψλεηαη ην πξφβιεκα κε ηξφπν πνπ θαη ηα δχν κέξε λα
κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ.
ην βήκα 3, γίλνληαη ζθέςεηο γηα πηζαλέο ιχζεηο. ε απηφ ην ζηάδην, νη ιχζεηο δε ζρνιηάδνληαη νχηε
θξίλνληαη– είλαη φιεο απνδεθηέο. Σν βήκα 3 κπνξεί λα γίλεη ζε δεπγάξηα κε αληαιιαγή απφςεσλ. ηε
ζπλέρεηα ν/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηηο έλλνηεο“ήηηα- ήηηα ”, “λίθε- ήηηα ”, “ήηηα - λίθε” ή “λίθε - λίθε”
ζηελ πξνζέγγηζε αλάιπζεο, θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα αμηνινγήζνπλ ηηο
ιχζεηο πνπ έδσζαλ (βήκα 4).
Αλ θακηά απφ ηηο ιχζεηο ησλ καζεηψλ δελ εκπίπηεη ζηελ πεξίπησζε λίθε - λίθε, κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ
πεξηζζφηεξν. Χζηφζν, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ιχζε λίθε – λίθε δελ είλαη εθηθηή. Μεηά ηελ παξνπζίαζε
ησλ απαληήζεσλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα βξνπλ πνηα ιχζε είλαη ε θαιχηεξε (βήκα
5). ε κηα πξαγκαηηθή ζχγθξνπζε, φπνπ ηα κέξε επηδηψθνπλ απηή ηελ πξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζε ησλ
ζπγθξνχζεσλ, ε ιχζε πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηειεηψλεη παξνπζηάδνληαο ζχληνκα
ην βήκα 6, ηνπ νπνίνπ ην βαζηθφ ζηνηρείν είλαη φηη κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα (ιεπηά, ψξεο, εκέξεο ή
εβδνκάδεο, αλάινγα κε ηε θχζε ηεο ζχγθξνπζεο) ε ιχζε πξέπεη λα αμηνινγεζεί, θαη αλ είλαη απαξαίηεην,
λα αλαπξνζαξκνζηεί.
πκπεξαζκαηηθά, γίλεηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ησλ έμη βεκάησλ, ζε
πνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα εθαξκνζηεί, θαη πνηεο ζα ήηαλ νη ζπλέπεηεο αλ απηφ ην εξγαιείν ήηαλ
επξέσο γλσζηφ θαη ρξεζηκνπνηνχκελν. Απηφ πξέπεη λα ζπδεηεζεί ζε ζρέζε κε δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη
πεξηβάιινληα, φπσο ηα αθφινπζα:
– νκάδεο ζπλνκειίθσλ˙
– νηθνγέλεηα˙
– ηάμε˙
– ζρνιείν˙
– πνιηηεία˙
– πφιεκνο˙
– αζιεηηζκφο.
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Μάζεκα 2
Δθαξκόδνπκε ηελ πξνζέγγηζε ησλ έμη βεκάησλ
Πώο κπνξνύκε λα απνθύγνπκε λα ζπγθξνπζηνύκε κε ην γείηνλά καο;
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Μαζαίλνπκε πψο εθαξκφδεηαη ε πξνζέγγηζε ησλ έμη βεκάησλ.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Αλάιπζε κηαο ζχγθξνπζεο θαη εχξεζε ιχζεο πνπ ηθαλνπνηεί θαη ηα
δχν κέξε.

Υιηθά
Μέζνδνη

Αληίγξαθν ζελαξίνπ ζχγθξνπζεο απφ ην θπιιάδην καζεηή 4.2 γηα
θάζε νκάδα.
Φπιιάδην καζεηή 4.1.
Δξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Ζ εηξεληθή επίιπζε δηαθνξψλ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί απιά κε ηελ θαηαλφεζε ηεο ζεσξεηηθήο
έλλνηαο. Δίλαη κηα πξαγκαηηθή ηθαλφηεηα πνπ καζαίλεηαη, θαη απηφ ην κάζεκα παξέρεη κηα επθαηξία
ζηνπο καζεηέο λα κάζνπλ πψο λα πξνβαίλνπλ ζε εηξεληθή επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηελ πξάμε.
Σν επφκελν βήκα ζα είλαη ε εθαξκνγή απηήο ηεο γλψζεο ζε κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο
ζρνιηθήο δσήο.

Τν κάζεκα
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο μεθηλά ην κάζεκα εμεγψληαο ζηνπο καζεηέο φηη πξέπεη λα εθαξκφζνπλ ηελ
πξνζέγγηζε ησλ έμη βεκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ.
Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε κηθξέο νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε αηφκσλ, θαη ζε θάζε νκάδα δίλεηαη έλα
αληίγξαθν απφ ην θπιιάδην καζεηή 4.2. Κάζε νκάδα εξγάδεηαη πάλσ ζε έλα ζελάξην, έηζη θάζε ζελάξην
ζα γίλεη αληηθείκελν εξγαζίαο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα νκάδεο. Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο ην
θπιιάδην 4.1 κε ηίηιν “Μηα πξνζέγγηζε έμη βεκάησλ γηα επίιπζε ζχγθξνπζεο”. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
εξγαζίαο απφ ηηο νκάδεο, έλα άηνκν απφ θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηελ εξγαζία ηεο νκάδαο. Απηφ γίλεηαη
αξρηθά γηα ηε “ζχγθξνπζε 1”, θαη κεηά γηα ηε “ ζχγθξνπζε 2”:
Μεηά απφ ηηο παξνπζηάζεηο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο θάλεη κηα ζπδήηεζε γηα ηηο ιχζεηο, κε βάζε ηα αθφινπζα
εξσηήκαηα:
– Καηαιαβαίλνπκε ηηο “αλάγθεο” θαη ηνλ “νξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο”; Τπάξρνπλ απνξίεο;
– Θα κπνξνχζακε λα βξνχκε άιιεο ιχζεηο κε πηζαλφλ θαιχηεξα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα;
ε δεχηεξν ζηάδην, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε ζπγθξνχζεηο πνπ έρνπλ
ζπκβεί ή ζπκβαίλνπλ ζην ζρνιείν, ζηελ νκάδα ζπλνκειίθσλ, ζηε ρψξα, θιπ. Μπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ
κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα (αλάινγα κε ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν) θαη λα ζθεθηνχλ πηζαλέο ιχζεηο ηνπ ηχπνπ
λίθε-λίθε.
Αλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ρξεζηκνπνηεί ηηο δχν κειέηεο πεξίπησζεο σο κέζν γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ
ζε κνξθέο δηακεζνιάβεζεο, κπνξεί λα δψζεη θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηθαζηηθφ
ζχζηεκα ηεο ρψξαο γηα ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ (κνξθέο δηακεζνιάβεζεο, ε δπλαηφηεηα
επίιπζεο ηεο ζχγθξνπζεο ζε δηθαζηήξην θ.ιπ.). Αληί γηα απιή ζπδήηεζε γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ έμη
βεκάησλ, ζα κπνξνχζαλ επίζεο νη θαηαζηάζεηο λα γίλνπλ παηρλίδηα ξφισλ.
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ην παηρλίδη ξφισλ, έλαο καζεηήο παίδεη ην κέξνο A, έλαο άιινο ην κέξνο B, θαη έλαο ηξίηνο ηνλ ξφιν ηνπ
δηακεζνιαβεηή. ηε ζπλέρεηα, ζα αθνινπζήζεη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ επίιπζε θάζε ζχγθξνπζεο. Θα
ζπδεηεζνχλ δηαθνξεηηθέο ιχζεηο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία επίιπζεο ηνπ ζέκαηνο. Απηφ απαηηεί αξθεηφ
ρξφλν, θαη κπνξεί λα αλαηεζεί σο εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα ή σο πξφζζεηε εξγαζία.

92

Δλόηεηα 4 - Σύγθξνπζε

Μάζεκα 3
Αληηθξνπόκελα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα
Σύγθξνπζε κεηαμύ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Τώξα ηη γίλεηαη;
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Μαζαίλνπκε λα αλαγλσξίδνπκε θαη λα αλαιχνπκε πεξηπηψζεηο κε
αληηθξνπφκελα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Αλαιχεηαη κηα πεξίπησζε κε αληηθξνπφκελα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.

Υιηθά

Μεγάια θχιια ραξηηνχ θαη καξθαδφξνη γηα θάζε νκάδα.
Φπιιάδην καζεηή 4.3.
Φπιιάδην καζεηή 5.2.

Μέζνδνη

Δξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο
Κξηηηθή ζθέςε

Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Αλ θαη κε εθ πξψηεο φςεσο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαίλεηαη λα παξέρνπλ θαζαξέο απαληήζεηο,
απηφ δελ ηζρχεη πάληα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην δηθαίσκα ελφο
αλζξψπνπ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ην δηθαίσκα θάπνηνπ άιινπ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε θξηηηθή
ζθέςε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε ζηάζκηζε ησλ δηθαησκάησλ, θαη ηνλ θαζνξηζκφ κηαο ιχζεο.

Τν κάζεκα
Οη νκάδεο (ηέζζεξηο ή πέληε καζεηέο αλά νκάδα) παίξλνπλ κηα πεξίπησζε αληηθξνπφκελσλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ (θπιιάδην καζεηή 4.3 “Πέληε πεξηπηψζεηο αληηθξνπφκελσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ”), έλα
κεγάιν θχιιν ραξηηνχ θαη έλα καξθαδφξν.
Αξρηθά, νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπδεηήζνπλ πνηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πεξηιακβάλνληαη ζηε
ζχγθξνπζε. Μπνξεί λα δνζεί ζηηο νκάδεο θαηάινγνο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (θπιιάδην καζεηή
5.2). Αθνχ απνθαζίζνπλ πνηα δηθαηψκαηα βξίζθνληαη ζε ζχγθξνπζε, ρσξίδνπλ ην ραξηί φπσο
παξαθάησ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα έρεη θάλεη ην ίδην ζηνλ πίλαθα θαη λα βάιεη ζην πξψην πιαίζην ηα
εκπιεθφκελα δηθαηψκαηα.
Μειέηε πεξίπησζεο (Αξηζκόο)
Δκπιεθφκελα δηθαηψκαηα
–
–
–
Λχζε

Γηαηί;
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Ζ δεχηεξε εξγαζία είλαη κηα αλνηρηή ζπδήηεζε γηα ην πνηα πηζηεχνπλ νη καζεηέο φηη ζα κπνξνχζε λα είλαη
ε επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο. Αηηηνινγνχλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηηο γξάθνπλ.
Απφ θάζε νκάδα αλαιακβάλεη έλαο εθπξφζσπνο λα παξνπζηάζεη ηηο απαληήζεηο ηεο νκάδαο. Ο/ε
εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεηήζεη ζρφιηα ζρεηηθά κε ηηο επηινγέο πνπ έγηλαλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη
ζπκθσλία ή δηαθσλία κε ηηο ηδέεο ηεο νκάδαο.
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Μάζεκα 4
Φξήζε βίαο
Δίλαη ε ρξήζε βίαο απνδεθηή ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο;
Μαζεζηαθόο ζηόρνο
Δξγαζίεο καζεηώλ

Υιηθά

Μέζνδνη

Αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηελ απνδνρή ρξήζεο βίαο θαη ηελ
πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά.
Αλαζηνραζκφο γηα ηε ρξήζε βίαο θαη ηελ πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά.
Κάξηεο ή ισξίδεο ραξηηνχ γηα θάζε νκάδα κε πεξηπηψζεηο απφ ην
θπιιάδην καζεηή 4.4. (Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα έρεη θάπνηεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα γηα επίιπζε
ζπγθξνχζεσλ ζηε ρψξα.)
Δξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο
Κξηηηθή ζθέςε

Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Αλ θαη απψηεξνο ζηφρνο είλαη έλαο εηξεληθφο θφζκνο, νχηε ην δηεζλέο δίθαην γηα ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα, νχηε ην δηεζλέο αλζξσπηζηηθφ δίθαην απνθιείνπλ εληειψο ηε ρξήζε βίαο. ηφρνο ηνπ
καζήκαηνο είλαη λα ζπκβάιεη ζηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ηεο ρξήζεο
βίαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. Οη καζεηέο θαινχληαη λα ζθεθζνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο
ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηε βία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ίδηνπο ή απφ άιινπο ζην
πεξηβάιινλ ηνπο.

Τν κάζεκα
Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε αηφκσλ. Έλαο καζεηήο ή ν/ε εθπαηδεπηηθφο
παξνπζηάδεη ηελ πεξίπησζε 1 απφ ην θπιιάδην καζεηή 4.4.
Ίζσο είλαη δχζθνιε ε ελαζρφιεζε θαη κε ηηο ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο ζε έλα κάζεκα. Γη‟ απηφ ν/ε
εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα απνθαζίζεη λα δψζεη δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζε θάζε νκάδα, λα επηιέμεη κφλν
δχν απφ ηηο ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο ή λα πξνζζέζεη έλα αθφκα κάζεκα.
Ζ νκάδα πξέπεη λα ζπδεηήζεη ηελ πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εξσηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ
θάξηα, θαη λα παξνπζηάζεη ηελ απάληεζε πξνθνξηθά. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ην βαζηθφ
ζέκα πξνο εμεξεχλεζε είλαη ζε πνην βαζκφ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ε ρξήζε βίαο. Μεηά ηελ απάληεζε,
ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δψζεη θάπνηεο επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα πξηλ
πξνρσξήζνπλ ζηελ επφκελε πεξίπησζε.

Αληίγξαθν δαζθάινπ κε ηηο πεξηπηώζεηο, εξσηήζεηο θαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο
Πεξίπησζε 1
Καηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαδήισζεο θαηά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, κηα κηθξή νκάδα αλζξώπσλ αξρίδεη λα
ξίρλεη πέηξεο ζην θηίξην κηαο πνιπεζληθήο εηαηξείαο. Οη αζηπλνκηθνί βιέπνληαο απηό πξνζπαζνύλ λα ηνπο
ζπιιάβνπλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκπινθήο, έλαο αζηπλνκηθόο ζπιιακβάλεηαη από ηνπο δηαδεισηέο
πνπ πεηάλε πέηξεο θαη μπινθνπείηαη άζθεκα.
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Δξσηήζεηο:
1. Θα ήηαλ απνδεθηφ νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φπια θαη λα ππξνβνιήζνπλ
απηνχο πνπ πεηνχζαλ πέηξεο;
2. Θα ήηαλ απνδεθηφ νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ππξνβφια; (Πην γξήγνξε
αληηκεηψπηζε, αιιά κε πεξηζζφηεξεο απψιεηεο.)
3. Θα ήηαλ απνδεθηφ νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαλφλη λεξνχ;
4. Θα ήηαλ απνδεθηφ νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο λα κελ παξέκβνπλ κε ρξήζε βίαο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί ε θιηκάθσζε ηεο ζχγθξνπζεο;

Πιεξνθνξίεο
χκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα, ε αζηπλνκία κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα ρξεζηκνπνηεί βία.
Απηφ γίλεηαη κφλν εθφζνλ είλαη αλαγθαίν θαη ε βία είλαη αλάινγε πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο παξέκβαζεο. ε
πεξίπησζε πνπ αζηπλνκηθφο ιάβεη δηαηαγή λα παξέκβεη κε ηξφπν πνπ ζαθψο αληηηίζεηαη ζηνλ θαλφλα
απηφ, νη θαλφλεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ αλακέλνπλ λα αξλεζεί λα εθηειέζεη ηελ δηαηαγή.

Πεξίπησζε 2
Υώξα X θεξύζζεη πόιεκν ζε ρώξα Y επεηδή ε Y ππνζηεξίδεη θαη ρξεκαηνδνηεί νκάδεο αληαξηώλ θαηά ηεο
X. Οη κπζηηθέο ππεξεζίεο ηεο X αλαθαιύπηνπλ ζε πνην ρσξηό βξίζθεηαη κηα νκάδα εθπαηδεπκέλσλ θαη
νπιηζκέλσλ αληαξηώλ, θαη δηαπηζηώλεη όηη εηνηκάδνπλ κηα κεγάιε βνκβηζηηθή επίζεζε ζε έλα ζεκαληηθό
βηνκεραληθό ζηόρν.
Δξσηήζεηο:
1. Θα ήηαλ απνδεθηφ γηα ηε ρψξα X λα βνκβαξδίζεη ην ρσξηφ, αθφκα θη αλ κφλν ιίγνη άλζξσπνη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ληφπησλ, επηδήζνπλ;
2. Θα ήηαλ ην παξαπάλσ απνδεθηφ κεηά απφ έλα ζαθέο αίηεκα πξνο ηνπο αληάξηεο λα
παξαδνζνχλ θαη κηα ζαθή πξνεηδνπνίεζε πξνο ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ λα εγθαηαιείςεη ην ρσξηφ
θαη λα ζπγθεληξσζεί ζην ηνπηθφ γήπεδν, αθνχ πξψηα ειεγρζεί γηα φπια;
3. Θα ήηαλ απνδεθηφ λα κελ παξέκβεη κε ρξήζε βίαο; Πνηεο ελαιιαθηηθέο κπνξείηε λα ζθεθηείηε;

Πιεξνθνξίεο
Οη δηεζλείο θαλφλεο (ε ιεγφκελε “χκβαζε ηεο Γελεχεο”) γηα ηνλ πφιεκν δελ πξνβιέπνπλ πιήξε
απαγφξεπζε ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, αιιά απαγνξεχνπλ νξηζκέλα είδε παξεκβάζεσλ θαη φπισλ. Μία
απφ ηηο αξρέο ηεο είλαη φηη νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κε
ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο, νχηε κπνξνχλ είλαη αδηάθξηηεο θαη δπζαλάινγεο: γηα παξάδεηγκα, πξέπεη λα
γίλνληαη ζνβαξέο πξνζπάζεηεο γηα απνθπγή απψιεηαο ακάρσλ απνθεχγνληαο ηε ρξήζε ησλ πην
ηζρπξψλ βνκβψλ πξνο ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ιηγφηεξν ηζρπξέο βφκβεο ζα ήηαλ
αξθεηέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ απψιεηεο ακάρσλ θαη αζψσλ (νη ιεγφκελεο
“παξάπιεπξεο απψιεηεο”). Χζηφζν, φπσο πξναλαθέξζεθε, απηφ δε ζεκαίλεη φηη ε “χκβαζε ηεο
Γελεχεο” γηα ηνλ πφιεκν ζεσξεί ηηο παξάπιεπξεο απψιεηεο απαξάδεθηεο, αιιά φηη ηηο ιακβάλεη ππφςε
ζε θάπνην βαζκφ.

Πεξίπησζε 3
Ο θύξηνο X, έλαο λεαξόο άληξαο πνπ εξγάδεηαη σο βνεζόο ηερληθόο ζην ηνπηθό λνζνθνκείν, ρηππάεη
ζπρλά ηε γπλαίθα ηνπ όηαλ πεγαίλεη ζην ζπίηη κεζπζκέλνο. Δθείλε ελεκέξσζε ηελ αζηπλνκία γηα ηνπο
μπινδαξκνύο, νη νπνίνη είλαη κεξηθέο θνξέο ζνβαξνί. Ζ γεηηόληζζα, πνπ ζπκπησκαηηθά αληηιήθζεθε ηελ
θαηάζηαζε, κπνξεί ηώξα λα θαληαζηεί ηη γίλεηαη όηαλ αθνύεη ηνπο γείηνλέο ηεο λα καιώλνπλ θαη λα
θσλάδνπλ.
Δξσηήζεηο:
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1. Μπνξεί ε γεηηφληζζα λα εηδνπνηεί ηελ αζηπλνκία ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ή απηφ ζεσξείηαη
παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ γεηηφλσλ ηεο;
2. ηαλ εηδνπνηεζεί απφ θάπνηνλ, κπνξεί ε αζηπλνκία λα παξέκβεη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο;

Πιεξνθνξίεο
“(…) Σα θξάηε πξέπεη λα θαηαδηθάδνπλ ηε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη δελ πξέπεη λα επηθαινύληαη έζηκα,
παξαδόζεηο ή ζξεζθεπηηθνύο θαλόλεο γηα λα απνθύγνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο όζν αθνξά ζηελ εμάιεηςή
ηεο. Σα θξάηε ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ κε όια ηα θαηάιιεια κέζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε κηα πνιηηηθή
γηα ηελ εμάιεηςε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη, γηα ην ζθνπό απηό, ζα πξέπεη λα:
(a) Δμεηάζνπλ, εάλ δελ ην έρνπλ αθόκε πξάμεη, επηθπξώζνπλ ή πξνζρσξήζνπλ ζηε ύκβαζε γηα ηελ
Δμάιεηςε όισλ ησλ Μνξθώλ Γηαθξίζεσλ θαηά ησλ Γπλαηθώλ ή λα άξνπλ ηηο επηθπιάμεηο γηα ηελ
ελ ιόγσ ζύκβαζε˙
(β) Απέρνπλ από ηε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ˙
(γ) Αζθνύλ επηκέιεηα γηα ηελ πξόιεςε, δηεξεύλεζε θαη, ζύκθσλα κε ηελ θξαηηθή λνκνζεζία, ηηκσξνύλ ηηο
πξάμεηο βίαο θαηά ησλ γπλαηθώλ, είηε πξνέξρνληαη από ην θξάηνο είηε από άηνκα (...).”
Απφ ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δμάιεηςε ηεο Βίαο θαηά ησλ Γπλαηθψλ (1993).

Πεξίπησζε 4
Ο Leo, 13, είλαη έλα ιεπηό θαη κάιινλ κηθξόζσκν αγόξη. Γίλεηαη ζπρλά ζύκα εθθνβηζκνύ από κεγαιύηεξα
αγόξηα όηαλ παίδεη ζηελ παηδηθή ραξά. Απηή ηε θνξά, ηνπο ιέεη όηη δελ πξέπεη λα ηνλ ελνρινύλ, θαη όηη
ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ ακόξθσηνη, πξσηόγνλνη άλζξσπνη. Σα αγόξηα αξρίδνπλ λα ηνλ ρηππνύλ. Ο θίινο
ηνπ Leo βιέπεη ηη γίλεηαη θαζώο κπαίλεη ζηελ παηδηθή ραξά. Κάπνηνη κεγαιύηεξνη άλζξσπνη βιέπνπλ,
επίζεο, ηη ζπκβαίλεη θαζώο δηαζρίδνπλ ηελ παηδηθή ραξά επηζηξέθνληαο από ηα ςώληα ηνπο.
Δξσηήζεηο:
1. Θα έπξεπε ν θίινο ηνπ Λεφ λα παξέκβεη; Πψο;
2. Θα έπξεπε λα παξέκβνπλ νη κεγαιχηεξνη; Πψο;
3. Πνηεο άιιεο ιχζεηο ζα πξνηείλαηε;
Χο πξφζζεηε εξγαζία, νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζπληάμνπλ κηα επηζηνιή πξνο ηα κεγάια αγφξηα, φπνπ ζα
εμεγνχλ ηη ζθέθηνληαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα εξγαζία γηα ην ζπίηη ή γηα
ηηο νκάδεο πνπ εξγάδνληαη πην γξήγνξα.
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Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό
Γηεζλέο αλζξσπηζηηθό δίθαην
Τη είλαη ην δηεζλέο αλζξσπηζηηθό δίθαην;
Σν δηεζλέο αλζξσπηζηηθφ δίθαην (ΓΑΓ) πεξηιακβάλεη ηηο αλζξσπηζηηθέο αξρέο θαη ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο
πνπ επηδηψθνπλ λα ζψζνπλ δσέο θαη λα αλαθνπθίζνπλ ηνλ πφλν ησλ καρφκελσλ θαη ακάρσλ θαηά ηε
δηάξθεηα έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ. Σα λνκνζεηηθά ηνπ θείκελα βαζίδνληαη ζηηο πκβάζεηο ηεο Γελεχεο ηνπ
1949, ηέζζεξηο ζπκβάζεηο πνπ ππέγξαςαλ ζρεδφλ φια ηα θξάηε. Οη ζπκβάζεηο νξίδνπλ ηα ζεκειηψδε
δηθαηψκαηα ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ ζηξαηησηψλ πνπ απνκαθξχλνληαη απφ ηηο ζπγθξνχζεηο ιφγσ
ηξαπκαηηζκνχ, αζζέλεηαο ή αηρκαισζίαο. Σα πξφζζεηα πξσηφθνιια ηνπ 1977, ηα νπνία ζπκπιεξψλνπλ
ηηο πκβάζεηο ηεο Γελεχεο, επεθηείλνπλ πεξαηηέξσ ηα δηθαηψκαηα απηά.

Πνηνλ πξνζηαηεύεη ην ΓΑΓ; Πξνζηαηεύεη εκέλα;
Σν ΓΑΓ πξνζηαηεχεη πιεγσκέλα, άξξσζηα ή αηρκάισηα κέιε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ηνλ άκαρν
πιεζπζκφ. Σξαπκαηίεο θαη άξξσζηνη – ζε φπνην έζλνο θαη αλ αλήθνπλ – πξέπεη λα δερζνχλ θξνληίδα
ζχκθσλα κε ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο I. Γελ επηηξέπεηαη λα δνινθνλεζνχλ ή λα ππνζηνχλ βαζαληζηήξηα
θαη βηνινγηθά πεηξάκαηα. Πξέπεη λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή θξνληίδα θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ιεειαζία
θαη θαθνκεηαρείξηζε. Ζ ζχκβαζε πξνζηαηεχεη επίζεο ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, ην ζηξαηησηηθφ ζξεζθεπηηθφ
πξνζσπηθφ, ην ζηξαηησηηθφ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ θαη ηηο θηλεηέο κνλάδεο.
Σξαπκαηίεο, άξξσζηνη, θαη λαπαγνί καρεηέο ζηε ζάιαζζα πξνζηαηεχνληαη απφ ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο
II. Λακβάλνπλ ηελ ίδηα πξνζηαζία φπσο νη ζηξαηηψηεο ηεο μεξάο, ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο
ζάιαζζαο. Σα πισηά λνζνθνκεία είλαη ππφ πξνζηαζία.
Οη αηρκάισηνη πνιέκνπ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο III, πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη κε αλζξσπηά θαη λα ηνπο παξέρεηαη επαξθήο ζηέγαζε, ηξνθή, έλδπζε θαη ηαηξηθή
πεξίζαιςε. Γελ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε βαζαληζηήξηα ή ηαηξηθά πεηξάκαηα θαη πξέπεη λα
πξνζηαηεχνληαη απφ πξάμεηο βίαο, χβξεηο θαη ηε δεκφζηα πεξηέξγεηα. Πνιεκηθνί αληαπνθξηηέο θαη άκαρνο
πιεζπζκφο πνπ αηρκαισηίδνληαη ππφθεηληαη ζην ίδην θαζεζηψο.
Οη άκαρνη πξνζηαηεχνληαη κε ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο IV. ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα γίλεηαη δηάθξηζε
αλάκεζα ζε άκαρνπο θαη καρφκελνπο θαη νη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ κφλν ζηξαηησηηθνχο
ζηφρνπο. Οη άκαρνη πξέπεη λα δνπλ φζν πην θπζηνινγηθά γίλεηαη. Πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ
δνινθνλία, βαζαληζηήξηα, ιεειαζία, αληίπνηλα, αδηάθξηηε θαηαζηξνθή πεξηνπζίαο θαη νκεξία. Ζ ηηκή
ηνπο, ηα νηθνγελεηαθά δηθαηψκαηα θαη νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο ηνπο πξέπεη λα είλαη
ζεβαζηέο Οη δπλάκεηο θαηνρήο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ θαη λα επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή δηέιεπζε
ηξνθίκσλ θαη ηαηξηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε λνζνθνκείνπ θαη αζθαιψλ δσλψλ γηα ηνπο
ηξαπκαηίεο, αξξψζηνπο, ειηθησκέλνπο, παηδηά, εγθχνπο θαη κεηέξεο κε κηθξά παηδηά. Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε
πξνβιέπεη εηδηθή πξνζηαζία γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά. Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ θξνληίδεη ηα
άηνκα απηά είλαη ζεβαζηφ θαη πξνζηαηεχεηαη.
Οη πκβάζεηο ηεο Γελεχεο θάλνπλ έθθιεζε γηα αλζξσπηζηηθή βνήζεηα πνπ πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ ηε
Γηεζλή Δπηηξνπή ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ, ηνπο εζληθνχο ζπιιφγνπο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ θαη ηεο
Δξπζξάο Ζκηζειήλνπ ή άιιεο ακεξφιεπηεο αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο, πνπ έρνπλ εμνπζηνδφηεζε απφ
ηηο εκπιεθφκελεο πιεπξέο.

Δίλαη ην δηεζλέο αλζξσπηζηηθό δίθαην θαη ην δίθαην ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
αλζξώπνπ δηαθνξεηηθά;
Ναη, αιιά αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Καη ηα δχν πξνζπαζνχλ λα πξνζηαηεχνπλ ηα άηνκα θαη λα δηαηεξνχλ
ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα, αιιά απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη έρνπλ σο βάζε
δηαθνξεηηθά έγγξαθα. Σν ΓΑΓ ηζρχεη ζε πεξηφδνπο ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ γηα λα πεξηνξίζεη ηελ
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ηαιαηπσξία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ πφιεκν θαη λα πξνζηαηεχζεη εθείλνπο πνπ έρνπλ πέζεη ζηα ρέξηα
ησλ αληηπάισλ. Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ ΓΑΓ είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ
ηξαπκαηηψλ, αζζελψλ θαη λαπαγψλ καρεηψλ, αηρκαιψησλ πνιέκνπ θαη ακάρσλ. Σν δίθαην ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηζρχεη ζε πεξηφδνπο εηξήλεο ή πνιέκνπ, αιιά αζρνιείηαη θαηά θχξην ιφγν κε
ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ απφ θπβεξλεηηθέο παξαβηάζεηο ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ αηνκηθψλ,
πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο.

Τη ιέεη ην ΓΑΓ γηα ηα παηδηά ζηξαηηώηεο;
Σν αλζξσπηζηηθφ δίθαην απαγνξεχεη ηα παηδηά λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο ερζξνπξαμίεο, αιιά ε
ζηξαηνιφγεζε παηδηψλ εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα ζνβαξφ πξφβιεκα ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ. Σν
ΓΑΓ απαηηεί λα κελ πξνζιακβάλνληαη παηδηά θάησ ησλ 15 εηψλ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο, θαη πξέπεη λα
ιακβάλνληαη "φια ηα δπλαηά κέηξα" γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ ζα ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηηο
ερζξνπξαμίεο. ηε ζηξαηνιφγεζε παηδηψλ κεηαμχ 15 θαη 18 εηψλ, πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα δνζεί ζην
κεγαιχηεξν (Άξζξν 77, Πξσηφθνιιν Η). Γπζηπρψο, ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ ζηξαηεχνληαη αθνχζηα ή
εθνχζηα απμάλεηαη. Σα παηδηά πνπ δνπλ ζε δψλεο ζπγθξνχζεσλ, ηδίσο εθείλα πνπ ρσξίζηεθαλ απφ ηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο ή πεξηζσξηνπνηνχληαη θαη κε άιινπο ηξφπνπο, κπνξνχλ λα γίλνπλ πηζαλνί λενζχιιεθηνη.
Σα παηδηά αλαγθάδνληαη ζπρλά λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα έλνπιε νκάδα ή λα γίλνπλ ζηξαηηψηεο σο κέζν
επηβίσζεο.

Πόηε ρξεζηκνπνηείηαη ην ΓΑΓ;
Σν ΓΑΓ εθαξκφδεηαη γηα ηηο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο (πφιεκν) πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ ησλ εζλψλ
(δηεζλείο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο) ή ηηο εζσηεξηθέο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο, φπσο νη εκθχιηνη πφιεκνη.

Ηζρύεη ην ΓΑΓ γηα ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11εο Σεπηεκβξίνπ;
Αλ θαη ε 11ε επηεκβξίνπ 2001 πξνθάιεζε ζάλαην θαη θαηαζηξνθή ζε επίπεδν πνιέκνπ, δελ είλαη ζαθέο
φηη ην ΓΑΓ ηζρχεη. Σν ΓΑΓ ηζρχεη γηα ηηο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ εζλψλ (δηεζλείο έλνπιεο
ζπγθξνχζεηο) ή ηηο εζσηεξηθέο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο, φπσο νη εκθχιηνη πφιεκνη. Αλ νη ζπγθινληζηηθέο
ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο θαηά ακάρσλ ζηε Νέα Τφξθε θαη ηελ Οπάζηγθηνλ δηαπξάρζεθαλ απφ
ηξνκνθξαηηθφ δίθηπν, ηφηε ζεσξνχληαη απνηξφπαηα εγθιήκαηα, παξά πξάμεηο πνιέκνπ γηα ηηο νπνίεο
ηζρχεη ην ΓΑΓ.

Παξέρεη ην ΓΑΓ πξνζηαζία ζηηο γπλαίθεο;
Ναη. Παξφιν πνπ νη γπλαίθεο απνιακβάλνπλ γεληθά ηελ ίδηα λνκηθή πξνζηαζία, φπσο νη άλδξεο, νη
πκβάζεηο ηεο Γελεχεο αλαγλσξίδνπλ ηελ αξρή φηη «νη γπλαίθεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη αλάινγα
κε ην θχιν ηνπο» (Άξζξν 12, χκβαζε ηεο Γελεχεο I θαη II, Άξζξν 14, χκβαζε ηεο Γελεχεο III). Απηφ
ζεκαίλεη φηη ε πξφζζεηε πξνζηαζία παξέρεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ γπλαηθψλ
πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαθνξέο ησλ θχισλ, ηελ ηηκή θαη ηε ζεκλφηεηα, ηελ εγθπκνζχλε θαη ηνλ ηνθεηφ.
Γηα παξάδεηγκα, γπλαίθεο αηρκάισηεο πνιέκνπ ή εθηνπηζκέλεο θξαηνχληαη ρσξηζηά απφ ηνπο άληξεο,
ππφ ηελ άκεζε επνπηεία άιισλ γπλαηθψλ. Οη γπλαίθεο πξνζηαηεχνληαη "απφ ηνλ βηαζκφ, ηνλ
εμαλαγθαζκφ ζε πνξλεία ή νπνηαδήπνηε κνξθή άζεκλεο επίζεζεο" (χκβαζε ηεο Γελεχεο IV, Άξζξν 27,
θαη ην Άξζξν 75 θαη 76, Πξσηφθνιιν Η). ζν αθνξά ζηηο απνζηνιέο βνήζεηαο, δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε
“κέιινπζεο κεηέξεο, ζε πεξηπηψζεηο κεηξφηεηαο θαη ζειαζκνχ" (Άξζξν 70, Πξσηφθνιιν I). Γηα
πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ζέκαηα γπλαηθψλ ζε έλνπιεο ζπγθξνχζεηο, θαζψο θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα
πνπ πνιιέο έρνπλ επηδείμεη, δείηε ηελ πξφζθαηε κειέηε κε ζέκα “Women facing war” ζην
www.womenandwar.org.

Πώο ην ΓΑΓ πξνζηαηεύεη ηα παηδηά;
Σν ΓΑΓ απαγνξεχεη ηηο επηζέζεηο ελαληίνλ ακάρσλ θαη αλαγλσξίδεη εηδηθή πξνζηαζία γηα ηα παηδηά. ινη
πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηεn δνινθνλία, ηα βαζαληζηήξηα, ηηο ιεειαζίεο, ηα αληίπνηλα, ηελ
αδηάθξηηε θαηαζηξνθή ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηελ νκεξία. Ζ ηηκή ηνπο, ηα νηθνγελεηαθά δηθαηψκαηα, νη
ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο θαη πξαθηηθέο πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηέο. Οη δπλάκεηο θαηνρήο πξέπεη
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λα δηαζθαιίδνπλ θαη λα επηηξέπνπλ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ηξνθίκσλ θαη ηαηξηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ηελ
εγθαηάζηαζε λνζνθνκείνπ θαη αζθαιψλ δσλψλ γηα ηνπο ηξαπκαηίεο, αξξψζηνπο, ειηθησκέλνπο, παηδηά,
εγθχνπο θαη κεηέξεο κε κηθξά παηδηά. Δηδηθέο δηαηάμεηο ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο αζπλφδεπησλ παηδηψλ, ηηο
ςπρνθνηλσληθέο αλάγθεο, θαη ηελ επηθνηλσλία ηεο νηθνγέλεηαο.
Πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηα παηδηά θάησ ησλ 15 πνπ είλαη νξθαλά ή ρσξίζηεθαλ απφ ηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα αζθνχλ ηε ζξεζθεία ηνπο θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ
εθπαίδεπζε.

Αλ άκαρνη ζθνηώλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ είλαη παξαβίαζε ηνπ
δηεζλνύο αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ;
Ζ πξνζηαζία ακάρσλ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ην ΓΑΓ. χκθσλα κε ηε χκβαζε ηεο Γελεχλεο
IV, νη άκαρνη πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ θφλν θαη λα δνπλ θπζηνινγηθή δσή, αλ είλαη δπλαηφ. Σν
πξφζζεην Πξσηφθνιιν Η ηνπ 1977, παξέρεη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο γηα επηπιένλ πξνζηαζία ησλ
ακάρσλ ζε δηεζλείο έλνπιεο ζπξξάμεηο. Αλ θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ππέγξαςαλ ην Πξσηφθνιιν I, δελ
ην έρνπλ αθφκε επηθπξψζεί. Αθφκα θη έηζη, νη ΖΠΑ έρνπλ δειψζεη φηη ζα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο δηαηάμεηο
απηέο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη απφ πνιινχο σο κηα θσδηθνπνίεζε ηνπ επξέσο απνδεθηνχ εζηκηθνχ δηθαίνπ,
πνπ αλαπηχρζεθε εδψ θαη εθαηνληάδεο ρξφληα.
Ο βαζηθφο θαλφλαο γηα ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο θαζνξίδεηαη ζην Άξζξν 48 ηνπ Πξσηνθφιινπ Η, ε νπνία
αλαθέξεη: “Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ κε
ζηξαηησηηθψλ ζηφρσλ, ηα εκπφιεκα κέξε πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα δηαθξίλνπλ κεηαμχ άκαρνπ
πιεζπζκνχ θαη πνιεκηζηψλ θαη κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ζηφρσλ θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα
θαηεπζχλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κφλν θαηά ζηξαηησηηθψλ ζηφρσλ." Δθηφο απφ ηελ απαγφξεπζε γηα
άκεζεο επηζέζεηο, ην ΓΑΓ απαγνξεχεη επίζεο αδηάθξηηεο επηζέζεηο θαηά ακάρσλ. Απηέο κπνξεί λα
ζπκβνχλ, γηα παξάδεηγκα, φηαλ κηα επίζεζε ζε έλα ζηξαηησηηθφ ζηφρν δε ιακβάλεη ππφςε αξλεηηθέο
ζπλέπεηεο γηα ηνπο ακάρνπο (Άξζξν 41 ηνπ Πξσηνθφιινπ Η).
Χζηφζν, δελ είλαη φινη νη ζάλαηνη ακάρσλ παξάλνκνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Σν ΓΑΓ δελ ζέηεη
εθηφο λφκνπ ηελ έλνπιε ζχγθξνπζε, αιιά, αληίζεηα, πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη ην λφκηκν δηθαίσκα ελφο
έζλνπο λα επηηεζεί ζε ζηξαηησηηθνχο ζηφρνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη ην δηθαίσκα ησλ
πνιηηψλ γηα πξνζηαζία απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ ερζξνπξαμηψλ. Με άιια ιφγηα, δεδνκέλεο ηεο θχζεο ηνπ
πνιέκνπ, ην ΓΑΓ πξνβιέπεη ζε θάπνην βαζκφ ηηο «παξάπιεπξεο απψιεηεο», νη νπνίεο κεξηθέο θνξέο,
δπζηπρψο, κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ απψιεηεο ακάρσλ.
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Φπιιάδην καζεηή 4.1
Μηα πξνζέγγηζε έμη βεκάησλ γηα επίιπζε ζπγθξνύζεσλ
1. Αλάγθεο κέξνπο Α

1. Αλάγθεο κέξνπο Β

α)
β)
γ)
δ)
2. Οξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο

3. Ηδέεο γηα ιχζεηο
α)
β)
γ)
δ)
4. Αμηνιφγεζε ιχζεσλ γηα ην κέξνο Α

4. Αμηνιφγεζε ιχζεσλ γηα ην κέξνο Β

5. Πνηα ιχζε είλαη ε θαιχηεξε;

6. Απνθαζίζηε πψο θαη πφηε ε ιχζε ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί
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Φπιιάδην καζεηή 4.2
Σελάξηα ζύγθξνπζεο
Σύγθξνπζε 1
Γύν γείηνλεο δηαθσλνύλ κεηαμύ ηνπο γηα ηνλ θξάρηε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο θήπνπο ηνπο. Ο έλαο
ζέιεη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ θξάρηε κε έλαλ θαηλνύξγην, αθνύ πηζηεύεη όηη ν παιηόο δελ είλαη ζε θαιή
θαηάζηαζε πηα. Ο γείηνλάο ηνπ ζα πξέπεη λα πιεξώζεη ην κηζό θόζηνο ηνπ λένπ θξάρηε. Ο άιινο
ζπκθσλεί όηη ε πεξίθξαμε δελ είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε, αιιά δελ ζέιεη λα μνδέςνπλ ρξήκαηα γηα έλαλ
λέν. Ννκίδεη όηη ν ππάξρσλ θξάρηεο, αλ θαη δελ θαίλεηαη θαιόο, ηνπιάρηζηνλ θαηαθέξλεη λα θξαηήζεη ην
ζθπιί ηνπ γείηνλα έμσ από ηνλ θήπν ηνπ. Δπηπιένλ, δελ ηνπ αξέζεη πνπ ν γείηνλάο ηνπ ζέιεη πάληα ηα πην
αθξηβά πξάγκαηα.

Σύθξνπζε 2
Παηέξαο θαη κεηέξα δηαθσλνύλ έληνλα κεηαμύ ηνπο γηα ην πώο λα αληηδξάζνπλ όηαλ ην δίρξνλν κσξό
ηνπο θάλεη πάξα πνιύ ζόξπβν κέζα ζην δηακέξηζκα. Ο παηέξαο πηζηεύεη όηη ην παηδί ζα πξέπεη λα κάζεη
πώο λα ζπκπεξηθέξεηαη, θαη όηη απηή ε δηαδηθαζία κάζεζεο πξέπεη λα μεθηλήζεη όζν ην δπλαηόλ λσξίηεξα.
Δπηπιένλ, πξνηηκά λα έρεη εξεκία θαη εζπρία θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ, θαζώο ε δνπιεηά ηνπ είλαη
πνιύ θνπξαζηηθή. Ζ κεηέξα αηζζάλεηαη όηη δελ κπνξεί λα εκπνδίδεη ζπλερώο ην δίρξνλν παηδί λα παίδεη ή
λα θιαίεη, γηαηί ην παηδί ζα βηώζεη καηαίσζε θαη απηό ζα βιάςεη ηελ αλάπηπμή ηνπ.
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Φπιιάδην καζεηή 4.3
Πέληε πεξηπηώζεηο αληηθξνπώκελσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
Πεξίπησζε 1
Ο Max είλαη έλα νθηάρξνλν αγφξη πνπ ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά ζε έλα αηχρεκα θαη ρξεηάδεηαη επεηγφλησο
κεηάγγηζε αίκαηνο. Χζηφζν, ν παηέξαο ηνπ απαγνξεχεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ λα
πξαγκαηνπνηήζεη κεηάγγηζε γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο. Ζ κεηέξα ηνπ θαη νη γηαηξνί ζέινπλ λα ζψζνπλ ηε
δσή ηνπ παηδηνχ.

Πεξίπησζε 2
ε έλα λνζνθνκείν, κφλν έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο αλζξψπσλ εξγάδνληαη ζην ηκήκα επεηγφλησλ
πεξηζηαηηθψλ. Δίλαη έλα ηαξαρψδεο βξάδπ θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα άκεζε επείγνπζα ζεξαπεία κφλν
γηα έλα αθφκε άηνκν. Γεδνκέλνπ φηη νη δσέο δχν αλζξψπσλ είλαη ζε θίλδπλν, νη γηαηξνί πξέπεη λα
απνθαζίζνπλ αλ ζα θξνληίζνπλ έλα κηθξφ παηδί ή έλαλ επηηπρεκέλν επηρεηξεκαηία.

Πεξίπησζε 3
Ο Gus είλαη έλα ζεβαζηφ κέινο ελφο ζξεζθεπηηθνχ πνιηηηθνχ θφκκαηνο, ην νπνίν δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε
ζηηο νηθνγελεηαθέο αμίεο. Έλαο δεκνζηνγξάθνο ν νπνίνο επηζθέπηεηαη ηελ έδξα ηνπ θφκκαηνο
αλαθαιχπηεη ηπραία κηα ζεηξά απφ πξνζσπηθέο επηζηνιέο ηνπ Υ, απφ ηηο νπνίεο ζπκπεξαίλεη ρσξίο
ακθηβνιία φηη ν Gus έρεη κηα εμσζπδπγηθή ζρέζε. Ο δεκνζηνγξάθνο δεκνζηεχεη ηελ ηζηνξία.

Πεξίπησζε 4
Ο Youtchou δεη ζε κηα ρψξα ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ. Δίλαη θησρφο θαη είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο
αλάγθεο ηνπ, αιιά ηίπνηα πεξηζζφηεξν. Θα ήζειε λα ζπνπδάζεη, αιιά δελ κπνξεί λα βξεη ηα απαξαίηεηα
ρξήκαηα. Ζ ρψξα ηνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα ηνπ παξάζρεη ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, θαζψο ε θαηάζηαζε
ηεο νηθνλνκίαο είλαη πνιχ θαθή θαη φινη νη δηαζέζηκνη πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο
βαζηθέο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ.

Πεξίπησζε 5
Οη ηνπηθέο αξρέο ζρεδηάδνπλ λα ρηίζνπλ έλα θαηλνχξην ζρνιείν ζε έλα ζεκείν πνπ απνηειεί έλαλ απφ
ηνπο ειάρηζηνπο ρψξνπο πνπ ππάξρνπλ αθφκα γηα λα παίδνπλ ηα παηδηά.
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Φπιιάδην καζεηή 4.4
Δίλαη ε βία απνδεθηή ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο;
Πεξίπησζε 1
Καηά ηελ δηάξθεηα κηαο δηαδήισζεο θαηά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, κηα κηθξή νκάδα αλζξώπσλ αξρίδεη λα
ξίρλεη πέηξεο ζην θηίξην κηαο πνιπεζληθήο εηαηξείαο. Οη αζηπλνκηθνί βιέπνληαο απηό πξνζπαζνύλ λα ηνπο
ζπιιάβνπλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκπινθήο, έλαο αζηπλνκηθόο ζπιιακβάλεηαη από ηνπο δηαδεισηέο θαη
μπινθνπείηαη άζρεκα
Δξσηήζεηο:
1. Θα ήηαλ απνδεθηφ νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φπια θαη λα ππξνβνιήζνπλ
απηνχο πνπ πεηνχζαλ πέηξεο;
2. Θα ήηαλ απνδεθηφ νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ππξνβφια; (Πην γξήγνξε
αληηκεηψπηζε, αιιά κε πεξηζζφηεξεο απψιεηεο.)
3. Θα ήηαλ απνδεθηφ νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαλφλη λεξνχ;
4. Θα ήηαλ απνδεθηφ νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο λα κελ παξέκβνπλ κε ρξήζε βίαο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί ε θιηκάθσζε ηεο ζχγθξνπζεο;

Πεξίπησζε 2
Ζ ρώξα X θεξύζζεη πόιεκν ζηε ρώξα Y επεηδή ε Y ππνζηεξίδεη θαη ρξεκαηνδνηεί νκάδεο αληαξηώλ θαηά
ηεο X. Οη κπζηηθέο ππεξεζίεο ηεο X αλαθαιύπηνπλ ζε πνην ρσξηό βξίζθεηαη κηα νκάδα εθπαηδεπκέλσλ θαη
νπιηζκέλσλ αληαξηώλ, θαη δηαπηζηώλεη όηη εηνηκάδνπλ κηα κεγάιε βνκβηζηηθή επίζεζε ζε έλαλ ζεκαληηθό
βηνκεραληθό ζηόρν.
Δξσηήζεο:
1. Θα ήηαλ απνδεθηφ γηα ηε ρψξα X λα βνκβαξδίζεη ην ρσξηφ, αθφκα θη αλ κφλν ιίγνη άλζξσπνη,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ληφπησλ, επηδήζνπλ;
2. Θα ήηαλ ην παξαπάλσ απνδεθηφ κεηά απφ έλα ζαθέο αίηεκα πξνο ηνπο αληάξηεο λα παξαδνζνχλ θαη
κηα ζαθή πξνεηδνπνίεζε πξνο ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ λα εγθαηαιείςεη ην ρσξηφ θαη λα ζπγθεληξσζεί ζην
ηνπηθφ γήπεδν, αθνχ πξψηα ειεγρζεί γηα φπια;
3.Θα ήηαλ απνδεθηφ λα κελ παξέκβεη κε ρξήζε βίαο; Πνηεο ελαιιαθηηθέο κπνξείηε λα ζθεθηείηε;

Πεξίπησζε 3
Ο θύξηνο X, έλαο λεαξόο άληξαο πνπ εξγάδεηαη σο βνεζόο ηερληθόο ζην ηνπηθό λνζνθνκείν, ρηππάεη
ζπρλά ηε γπλαίθα ηνπ όηαλ πεγαίλεη ζην ζπίηη κεζπζκέλνο. Δθείλε ελεκέξσζε ηελ αζηπλνκία γηα ηνπο
μπινδαξκνύο, νη νπνίνη είλαη κεξηθέο θνξέο ζνβαξνί. Ζ γεηηόληζζα, πνπ ζπκπησκαηηθά αληηιήθζεθε ηελ
θαηάζηαζε, κπνξεί ηώξα λα θαληαζηεί ηη γίλεηαη όηαλ αθνύεη ηνπο γείηνλέο ηεο λα καιώλνπλ θαη λα
θσλάδνπλ.
Δξσηήζεηο:
1. Μπνξεί ε γεηηφληζζα λα εηδνπνηεί ηελ αζηπλνκία ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ή απηφ ζεσξείηαη
παξαβίαζε ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ γεηηφλσλ ηεο;
2. ηαλ εηδνπνηεζεί απφ θάπνηνλ, κπνξεί ε αζηπλνκία λα παξέκβεη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο;
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Πεξίπησζε 4
Ο Leo, 13, είλαη έλα ιεπηό θαη κάιινλ κηθξόζσκν αγόξη. Γίλεηαη ζπρλά ζύκα εθθνβηζκνύ από κεγαιύηεξα
αγόξηα όηαλ παίδεη ζηελ παηδηθή ραξά. Απηή ηε θνξά, ηνπο ιέεη όηη δελ πξέπεη λα ηνλ ελνρινύλ, θαη όηη
ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ ακόξθσηνη, πξσηόγνλνη άλζξσπνη. Σα αγόξηα αξρίδνπλ λα ηνλ ρηππνύλ. Ο θίινο
ηνπ Leo βιέπεη ηη γίλεηαη θαζώο κπαίλεη ζηελ παηδηθή ραξά. Κάπνηνη κεγαιύηεξνη άλζξσπνη βιέπνπλ,
επίζεο, ηη ζπκβαίλεη θαζώο δηαζρίδνπλ ηελ παηδηθή ραξά επηζηξέθνληαο από ηα ςώληα ηνπο.
Δξσηήζεηο:
1. Θα έπξεπε ν θίινο ηνπ Λεφ λα παξέκβεη; Πψο;
2. Θα έπξεπε λα παξέκβνπλ νη κεγαιχηεξνη; Πψο;
3. Πνηεο άιιεο ιχζεηο ζα πξνηείλαηε;
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Μέξνο 2
Αλάιεςε επζύλεο

Δλόηεηα 5
Γηθαηώκαηα, ειεπζεξίεο θαη ππνρξεώζεηο
Πνηά είλαη ηα δηαθηώκαηά καο θαη πώο πξνζηαηεύνληαη;

Δλόηεηα 6
Υπεπζπλόηεηα
Τη είδνπο επζύλεο έρνπλ νη άλζξσπνη;

ΔΝΟΤΖΤΑ 5
Γηθαηώκαηα, ειεπζεξίεο θαη ππνρξεώζεηο
Πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηά καο θαη πώο πξνζηαηεύνληαη;

5.1 Δπηζπκίεο, βαζηθέο αλάγθεο, αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα θαη
αλζξώπηλα δηθαηώκαηα
Έρσ αλζξώπηλα δηθαηώκαηα γηα ό,ηη επηζπκώ;

5.2. Δληνπίδνπκε ηηο παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
Πνην δηθαίσκα παξαβηάδεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε;

5.3. Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο
Πώο κπνξνύλ λα ππάξρνπλ δηθαηώκαηα ρσξίο
ππνρξεώζεηο;

5.4. Κνπίδ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα
Τη είλαη δηθαίσκα; Πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηα ελόο αλζξώπνπ;
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ΔΝΟΤΖΤΑ 5: Γηθαηώκαηα, ειεπζεξίεο θαη ππνρξεώζεηο
Πνηά είλαη ηα δηθαηώκαηά καο θαη πώο πξνζηαηεύνληαη;
Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, αθελφο, αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ φλησλ, δειαδή, πψο
κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο. Απφ ηελ
άιιε, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαζνξίδνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο πξνο ηνπο πνιίηεο. ηα
ζεκαληηθά έγγξαθα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πεξηιακβάλνληαη ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα
Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, ε Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ε Γηεζλήο
χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Παξαδνζηαθά, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα έρνπλ ρσξηζηεί ζε
θαηεγνξίεο – αηνκηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά. Απηέο νη θαηεγνξίεο ζπλδένληαη κε
ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ζηελ ηζηνξία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κε ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα
λα ζεσξνχληαη “πξψηεο γεληάο”, ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα σο “δεχηεξε γεληάο” θαη ηα
πνιηηηζκηθά ή δηθαηψκαηα αλάπηπμεο σο “ηξίηεο γεληάο”. Με επηθχιαμε γηα ηελ αμία θαηεγνξηνπνίεζεο
ησλ δηθαησκάησλ, ε EDC/HRE επηδηψθεη ηελ θαηαλφεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Γίλεη ηελ ίδηα
έκθαζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο: αηνκηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά. Έηζη, ε
EDC/HRE πξνζπαζεί λα εμηζνξξνπήζεη ηελ ηάζε ηνπ παξειζφληνο λα ζεσξνχληαη θάπνηα δηθαηψκαηα
ζεκαληηθφηεξα απφ θάπνηα άιια. Αθνχ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αλέθαζελ ζπλδένληαλ κε ην θξάηνο θαη
ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο πνιίηεο, ε EDC/HRE δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα δηθαηψκαηα ησλ νκάδσλ θαη ησλ
ιαψλ. Πξνζπάζεηεο γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ απηέο νη ηδέεο ζηελ EDC/HRE είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο ίδηαο ηεο έλλνηαο αιιά θαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ, εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ
θνηλνηήησλ.19
Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα έρνπλ ηξία ζηνηρεία: ηνλ θάηνρν ησλ δηθαησκάησλ, ην πεξηερφκελν ησλ
δηθαησκάησλ (φ, ηη ν θάηνρνο δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη) θαη ηνλ θνξέα (ην πξφζσπν ή ην ίδξπκα πνπ
πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε). Σα θαζήθνληα αμηνινγνχληαη ζπλήζσο ζε ηξία επίπεδα:
– Σν ζεβαζκφ, δειαδή απνρή απφ άκεζε ή έκκεζε ζηέξεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεζκηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζηεξνχλ απφ ηα άηνκα ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηά ηνπο ή δίλνπλ θίλεηξν ζε άιινπο λα ηνπο ηα ζηεξήζνπλ.
– Σελ πξνζηαζία κε επηβνιή ηνπ ζεβαζκνχ, εκπνδίδνληαο απηνχο πνπ πξνζπαζνχλ λα ζηεξήζνπλ
απφ θάπνηνλ ηα δηθαηψκαηά ηνπ – είηε είλαη θπβεξλεηηθά ζηειέρε, δηεζλείο ζεζκνί, ηδησηηθέο εηαηξείεο,
θνηλνηηθνί εγέηεο ή κέιε κηαο νηθνγέλεηαο.
– Σελ πινπνίεζε ζε απηνχο πνπ ηα ζηεξνχληαη – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ βξίζθνληαη ππφ
ηελ επζχλε θάπνηνπ, απηνχο πνπ ηα έρνπλ ζηεξεζεί ιφγσ έιιεηςεο ζεβαζκνχ ή πξνζηαζίαο, θαη
απηνχο πνπ είλαη ζχκαηα θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Απηή ε βνήζεηα πεξηιακβάλεη λνκνζεηηθέο,
δεκνζηνλνκηθέο, δηθαζηηθέο θαη άιιεο πξάμεηο ψζηε λα παξέρεηαη ην θαιχηεξν δπλαηφ πεξηβάιινλ
πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ.20
Οη ειεπζεξίεο πνπ πξνζηαηεχνληαη σο αζηηθά δηθαηψκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ ειεπζεξία ζθέςεο, γλψκεο
θαη έθθξαζεο, ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο θαη άζθεζεο ηεο ζξεζθείαο, ηεο κεηαθίλεζεο κέζα ζε έλα
θξάηνο θαη ην δηθαίσκα ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ζπλεηαηξίδεζζαη. Άιια πνιηηηθά δηθαηψκαηα πξνζηαηεχνπλ
ηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή θαη ην δηθαίσκα ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο απφ ηνλ λφκν.21
Οη ππνρξεψζεηο είλαη κηα ινγηθή ζπλέπεηα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Πξνθεηκέλνπ λα
πξνζηαηεχεηαη, θάζε δηθαίσκα έρεη ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ην θξάηνο. Ο
θαζέλαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ παξαβηάδεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ άιινπ. Οη θπβεξλήζεηο, κε ηελ
ππνγξαθή ησλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ θαη ηελ δέζκεπζε απφ ηα ζπληάγκαηά ηνπο, έρνπλ φρη κφλν εζηθή
αιιά θαη λνκηθή ππνρξέσζε.

19. Απφ ην “A glossary of terms for education for democratic citizenship”, Karen O‟Shea, Council of Europe, DGIV/EDU/CIT (2003)
29.
20. Βαζηζκέλν ζην “Duties sans Frontières. Human rights and global social justice”, International Council of Human Rights Policy.
21. Οκνίσο.
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Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηόηεηα ηνπ Πνιίηε θαη ηα Αλζξώπηλα
Γηθαηώκαηα
Μέζα απφ απηή ηε ζεηξά καζεκάησλ νη καζεηέο πξέπεη λα:
– θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηε θχζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ: ππάξρνπλ πξνυπνζέζεηο πνπ
επηηξέπνπλ ζε θάζε αλζξψπηλν νλ λα δεη κε αμηνπξέπεηα˙
– δηεπξχλνπλ ηε γλψζε θαη ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα˙
– απμήζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ ηηο παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ˙
– απμήζνπλ ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ην πψο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ˙
– ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα: ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ζεζκψλ, θαζψο θαη ηηο δηθέο ηνπο εζηθέο ππνρξεψζεηο.
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ΔΝΟΤΖΤΑ 5: Γηθαηώκαηα, ειεπζεξίεο θαη ππνρξεώζεηο
Πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηά καο θαη πώο πξνζηαηεύνληαη;

Τίηινο
καζ/ηνο

Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Δξγαζίεο
καζεηώλ

Υιηθά

Μέζνδνη

Μάζεκα 1:

Οη καζεηέο κπνξνχλ
λα αληηιεθζνχλ φηη
ππάξρνπλ
πξνυπνζέζεηο
πξνθεηκέλνπ θάζε
άλζξσπνο λα κπνξεί
λα δεη κε αμηνπξέπεηα.

Οη καζεηέο
ζπλδένπλ ηηο
επηζπκίεο ηνπο κε
βαζηθέο αλάγθεο
θαη αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα.

Φπιιάδην καζεηή 5.1.
Φπιιάδην καζεηή 5.2
(ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα
ιάβεη ππφςε φηη ην
θπιιάδην
ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιε
ηελ ελφηεηα θαη
επνκέλσο ζα ρξεηαζηεί
θαη ζε άιια καζήκαηα).

Οκαδηθή
εξγαζία,
εξγαζία ζε
νινκέιεηα.
Κξηηηθή
ζθέςε.

Οη καζεηέο κπνξνχλ
λα εληνπίζνπλ ηηο
παξαβηάζεηο
αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ.

Οη καζεηέο
κειεηνχλ
πεξηπηψζεηο
παξαβίαζεο ησλ
αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ.

Φπιιάδην καζεηή
5.3.
Φπιιάδην καζεηή
5.2.

Δξγαζία ζε
νκάδεο ή
δεπγάξηα.
πδήηεζε ζε
νινκέιεηα.

Οη καζεηέο θαηαλννχλ
πψο κπνξνχλ λα
ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
Οη καζεηέο θαηαλννχλ
φηη ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα ζπλδένληαη
κε ππνρξεψζεηο –
ππνρξεψζεηο ηνπ
θξάηνπο θαη ησλ
ζεζκψλ, θαη δηθέο ηνπο
εζηθέο ππνρξεψζεηο.

Οη καζεηέο
εληνπίδνπλ
ππνρξεψζεηο γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ
αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ
ζπκπεξηιακβαλνκέ
λεο ηεο
πξνζσπηθήο ηνπο
ζπλεηζθνξάο.

Λεπθφ ραξηί θαη ζηπιφ
Φπιιάδην καζεηή
5.4.
Φπιιάδην καζεηή
5.2.

Δξγαζία ζε
δεπγάξη α ή
νκάδεο.
Κξηηηθή
ζθέςε

Οη καζεηέο καζαίλνπλ
γηα ηα δηεζλψο
αλαγλσξηζκέλα
αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα.

Οη καζεηέο
απαληνχλ ζε
εξσηήζεηο
πνιιαπιήο
επηινγήο θαη
ζπδεηνχλ ηηο
επηπηψζεηο ησλ
απαληήζεψλ ηνπο.

Κάξηεο γηα θάζε καζεηή,
κε ιχζεηο ζην πίζσ
κέξνο (Φπιιάδην
καζεηή 5.5).

Δξσηήζεηο
πνιιαπιήο
επηινγήο.

Δπηζπκίεο,
βαζηθέο
αλάγθεο,
αλζξψπηλε
αμηνπξέπεηα θαη
αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα
Μάζεκα 2:
Δληνπίδνπκε ηηο παξαβηάζεηο
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
Μάζεκα 3:
Γηθαηψκαηα
θαη
ππνρξεψζεηο

Μάζεκα 4:
Σν θνπίδ
γηα ηα
αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα
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Μάζεκα 1
Δπηζπκίεο, βαζηθέο αλάγθεο, αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα θαη
αλζξώπηλα δηθαηώκαηα
Έρσ αλζξώπηλα δηθαηώκαηα γηα ό,ηη επηζπκώ;
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ φηη ηα δηθαηψκαηα απνηεινχλ
πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ θάζε άλζξσπνο λα κπνξεί λα δεη κε
αμηνπξέπεηα.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο ζπλδένπλ ηηο επηζπκίεο (ηνπο) κε βαζηθέο αλάγθεο θαη
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.

Υιηθά

Φπιιάδην καζεηή 5.1 (έλα θπιιάδην γηα θάζε νκάδα ηεζζάξσλ ή
πέληε καζεηψλ).
Φπιιάδην καζεηή 5.2 (έλα θπιιάδην γηα θάζε νκάδα ηεζζάξσλ ή
πέληε καζεηψλ).

Μέζνδνη

Οκαδηθή εξγαζία, εξγαζία ζε νινκέιεηα.
Κξηηηθή ζθέςε.

Έλλνηεο
Δίλαη ζεκαληηθφ λα κπνξεί λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ κηαο επηζπκίαο θαη κηαο βαζηθήο αλάγθεο. Οη
βαζηθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα δνπλ κε
αμηνπξέπεηα, ζεσξνχληαη ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία δηακνξθψζεθαλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.
Απηφ ην κάζεκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα δεκηνπξγία αθίζαο θαη ελλνηνινγηθή ζθέςε σο επηπιένλ
εξγαζίεο.

Τν κάζεκα
Χο εηζαγσγή, ν/ε εθπαηδεπηηθφο πιεξνθνξεί ηνπο καζεηέο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο, ρσξίο λα
κπεη ζε ιεπηνκέξεηεο γηα ην βαζηθφ ζέκα. Οη καζεηέο ζέηνπλ εξσηήζεηο ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο
γηα ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο – ζα δηαπηζηψζνπλ αξγφηεξα φηη ζπλδένληαη κε ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα. Μεηά ηελ εηζαγσγή (φρη πεξηζζφηεξν απφ έλα ή δπν ιεπηά) νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο
ησλ ηεζζάξσλ ή πέληε, θαη ηνπο δίλνληαη νη εξγαζίεο ζε δχν θάζεηο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ηελ άζθεζε
1 θαη φηαλ νη νκάδεο ηειεηψζνπλ εμεγεί ην επφκελν βήκα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ιακβάλεηαη ππφςε ν
αηνκηθφο ξπζκφο κάζεζεο.
– Δξγαζία 1: Φπιιάδην καζεηή 5.1, Δπηζπκίεο , αλάγθεο θαη δηθαηψκαηα. Ζ νκάδα θηηάρλεη έλαλ
θαηάινγν κε“πιηθέο” επηζπκίεο (π.ρ. “έλα σξαίν θαγεηφ”) ζηελ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ θχιινπ
εξγαζίαο θαη πξνζζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο “κε πιηθέο” επηζπκίεο (π.ρ. “αγάπε”). Μεηά ζθέθηνληαη ηηο
αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο επηζπκίεο θαη ηηο πξνζζέηνπλ ζηε κεζαία ζηήιε.
– Δξγαζία 2: Οη νκάδεο πνπ ηειεηψλνπλ ηελ εξγαζία 1 παίξλνπλ έλα αληίγξαθν απφ ην θπιιάδην
καζεηή 5.2, Καηάινγνο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαη πξέπεη λα γξάςνπλ ην αληίζηνηρν
δηθαίσκα ζηελ ηειεπηαία ζηήιε (π.ρ. “δηθαίσκα ζηελ ηξνθή”, “ειεπζεξία απφ δηαθξίζεηο”).
– Δξγαζία 3: Οη νκάδεο πνπ ηειεηψλνπλ γξήγνξα αξρίδνπλ λα ζρεδηάδνπλ ηελ δεκηνπξγία κηαο
αθίζαο κε έλα δηθαίσκα επηιέγνληαο κηα αλάγθε θαη ην αληίζηνηρν δηθαίσκα. Πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ
γηα ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο θαη λα κεξηκλήζνπλ γηα ην θαιιηηερληθφ κέξνο, θαη ζηε ζπλέρεηα λα
θαηαξηίζνπλ έλα ζρέδην πξφηαζεο.
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ηαλ νη νκάδεο ζα έρνπλ ηειεηψζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα γξάςεη ηηο ηδέεο ηνπο ζηνλ πίλαθα.
ρεδηάδεη έλαλ πίλαθα κε ηξεηο ζηήιεο θαη δεηά απφ ηνλ εθπξφζσπν θάζε νκάδαο λα πξνζζέζεη κηα
επηζπκία, κηα αλάγθε θαη ην αληίζηνηρν δηθαίσκα. Απηφ γίλεηαη κέρξη λα θαηαγξαθνχλ πεξίπνπ δέθα
επηζπκίεο, αλάγθεο θαη δηθαηψκαηα (αλ είλαη δπλαηφ, ρξεζηκνπνηείηαη πίλαθαο ζεκηλαξίνπ, νπφηε ζηε
ζπλέρεηα ηα θχιια κπνξνχλ λα θνιιεζνχλ ζηνπο ηνίρνπο ηεο ηάμεο θαη λα ππελζπκίδνπλ ηηο ζπδεηήζεηο
πνπ έρνπλ γίλεη).
Μεηά αθνινπζεί κηα ζχληνκε ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα κε ηνπο παξαθάησ άμνλεο:
– “Γηαπηζηψζαηε φηη νη επηζπκίεο θαη νη αλάγθεο αληηζηνηρνχλ κε ηηο ηδέεο ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο
γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα. Απηφ ρξεηάδεηαη θάπνηα εμήγεζε!”
– “Μεξηθά δηθαηψκαηα ηεο χκβαζεο δελ ηα έρνπκε ζθεθηεί. Μπνξεί λα κελ είλαη ζεκαληηθά ή λα
ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα απηά απφ θάπνην άιιν δηθαίσκα. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο;”
– “Κνηηάμηε ηνλ θαηάινγν ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. ηαλ ζθέθηεζηε απηά πνπ ρξεηάδεζηε γηα
λα δήζεηε κηα αμηνπξεπή δσή ή απηά πνπ ρξεηάδνληαη άιινη άλζξσπνη ζε άιιεο πεξηνρέο ή ρψξεο
ή επείξνπο, ηη ιείπεη; Πνην άιιν αλζξψπηλν δηθαίσκα ζα πξνζζέηαηε;”
Κιείλνληαο ηε ζπδήηεζε, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο φηη ππάξρεη κηα παγθφζκηα
ζπδήηεζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Έλα ζπκπέξαζκα είλαη ην εμήο: “Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
ρξεηάδνληαη γηα λα κπνξνχλ λα δνπλ φινη αμηνπξεπψο.” Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ
ελαιιαθηηθέο απηνχ ηνπ ζπκπεξάζκαηνο. Απηφ κπνξεί λα δνζεί σο εξγαζία γηα ην ζπίηη. Αλ είλαη εθηθηφ,
κέζα ζηηο επφκελεο εκέξεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζηα ραξηηά πνπ έρνπλ
ηνηρνθνιιεζεί. Έηζη, ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία ζθέςεο.
Χο επηπιένλ εξγαζία, κπνξνχλ νη καζεηέο λα θηηάμνπλ αθίζεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, κε
απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ ή κε δηθέο ηνπο δσγξαθηέο. Απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα δηαθφζκεζε ηεο ηάμεο ή κηα έθζεζε.
Σέινο, ζπλνςίδνληαο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο θάλεη κηα αλαζθφπεζε ησλ ηδεψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ
καζήκαηνο. Μπνξεί, επίζεο, λα εμεγήζεη ηελ δηδαθηηθή αξρή ηεο επαγσγηθήο έλλνηαο: δειαδή, λα
μεθηλήζεη κε ηελ εμέηαζε ηεο εκπεηξίαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ ηδεψλ θαη λα θαηαιήμεη κε ηελ εμήγεζε ηεο
έλλνηαο ή κηαο ζεσξίαο.
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Μάζεκα 2
Δληνπίδνπκε ηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
Πνην δηθαίσκα παξαβηάδεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε;
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ παξαβηάζεηο ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο κειεηνχλ πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ.

Υιηθά

Φπιιάδην καζεηή 5.3 γηα θάζε δεπγάξη καζεηψλ.
Φπιιάδην καζεηή 5.2 γηα θάζε δεπγάξη καζεηψλ.

Μέζνδνη

Δξγαζία ζε δεπγάξηα ή νκάδεο.
πδήηεζε ζε νινκέιεηα.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Καηαπάηεζε θαη παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά, ζε φιν ηνλ
θφζκν. Δμεηάδνληαο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ παξειζφληνο, νη καζεηέο
απνθηνχλ κηα ζαθέζηεξε θαη αθξηβέζηεξε εηθφλα γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.

Τν κάζεκα
Σν κάζεκα μεθηλά κε ζπδήηεζε γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ καζήκαηνο.
Γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ αθηζψλ θαη ζχγθξηζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. Αλ ζεσξεζεί ρξήζηκν θαη είλαη
εθηθηφ, νη πξνηάζεηο πνπ έρνπλ γξαθηεί θαξθψλνληαη ζηνλ ηνίρν, καδί κε ηηο αθίζεο.
Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ δεπγάξηα. Κάζε δεπγάξη καζεηψλ παίξλεη έλα αληίγξαθν ηνπ θπιιαδίνπ 5.3,
Παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, θαη ηνπ θπιιαδίνπ 5.2, Καηάινγνο ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ.
Ο θαηάινγνο παξαδεηγκάησλ γηα ηηο παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ρσξίδεηαη θαη κνηξάδεηαη
ζηνπο καζεηέο˙ γηα παξάδεηγκα ην δεπγάξη 1 παίξλεη α-δ, ην δεπγάξη 2 ε-ε, θ.ιπ.
Θα ήηαλ θαιφ λα ρσξηζηεί ν θαηάινγνο κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε θάζε δεπγάξη καζεηψλ λα έρεη ηελ
επθαηξία λα κειεηήζεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα νκάδεο παξαβηάζεσλ.
Οη καζεηέο δηαβάδνπλ θαη ζπδεηνχλ ην παξάδεηγκα παξαβίαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Καηφπηλ
πξνζπαζνχλ λα ζπκθσλήζνπλ πνην είλαη ην αλζξψπηλν δηθαίσκα πνπ παξαβηάζηεθε ή θαηαπαηήζεθε˙
γηα παξάδεηγκα, ζην παξάδεηγκα α, ην δηθαίσκα πνπ παξαβηάδεηαη είλαη ην 10.
Οη απαληήζεηο ζπδεηηνχληαη ζηελ ηάμε. Δίλαη ζεηηθφ λα αζρνινχληαη κε έλα παξάδεηγκα πεξηζζφηεξα ηνπ
ελφο δεπγάξηα γηαηί αλ ππάξρεη δηάζηαζε απφςεσλ, ζα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε κε άμνλα ηηο παξαθάησ
ζχληνκεο εξσηήζεηο:
– Πψο θαηαιήμαηε ζε απηή ηελ άπνςε;
– ηαλ αθνχζαηε ηηο απαληήζεηο ησλ άιισλ δεπγαξηψλ, επεξεαζηήθαηε γηα λα αιιάμεη ε δηθή ζαο
απάληεζε; Αλ λαη, ηη ζαο έπεηζε; Γηαηί;
θνπφο ηεο ζπδήηεζεο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ κεξηθά απφ ηα παξαδείγκαηα θαη ηηο απαληήζεηο, παξά λα
ζεσξεζεί φηη ππάξρεη κφλν κηα ζσζηή απάληεζε.
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Δπέθηαζε δξαζηεξηόηεηαο
Αλ ππάξρεη ρξφλνο κεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ξσηήζεη ηνπο καζεηέο
πνην απφ ηα παξαδείγκαηα ηνπο έθαλε κεγαιχηεξε εληχπσζε. Γηα θάπνηα απφ ηα παξαδείγκαηα,
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη παξαθάησ εξσηήζεηο:
– Πψο ζα αηζζαλφζαζηαλ αλ απηφ ζπλέβαηλε ζε εζάο;
– Πψο ζα αληηδξνχζαηε;
– Ση ειπίδεηε φηη ζα έθαλαλ άιινη άλζξσπνη;
Σέηνηεο εξσηήζεηο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ φηη φινη έρνπλ επζχλε γηα ηελ
ππεξάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
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Φπιιάδην καζεηή 5.3
Πεξηπηώζεηο παξαβίαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
Αληίγξαθν δαζθάινπ κε ιύζεηο

Παξαβίαζε ή θαηαπάηεζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ

Παξαβίαζε
ΑΓ

α. Ζ θα X, πνπ πξηλ κεξηθά ρξφληα έραζε ηελ θφξε θαη ηνλ ζχδπγφ ηεο ζε απηνθηλεηηζηηθφ
δπζηχρεκα, δελ ζα κπνξνχζε λα μαλαπαληξεπηεί παξά κφλν αλ ν θνπληάδνο ηεο ηήο έδηλε
ηελ άδεηα.

10

β. Οη θξνπξνί ηεο θπιαθήο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζθπιηά γηα λα ηξνκάδνπλ θαη λα θνβίδνπλ
ηνπο θξαηνχκελνπο, θαη θάπνηα ζηηγκή έθαλαλ έλαλ ζθχιν λα δαγθψζεη έλαλ θξαηνχκελν.

2

γ. ε έλα ηνπηθφ εξγνζηάζην, νη εξγάηεο εξγάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 10 ψξεο εκεξεζίσο
ρσξίο δηάιεηκκα.

21

δ. Μεηά ηε ζχιιεςή ηνπο νη ηξεηο άληξεο, είραλ πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζε δηθεγφξνπο.
Πνιιέο θνξέο δελ επηηξεπφηαλ ζηνπο δηθεγφξνπο λα ηνπο δνπλ˙ δελ ηνπο επηηξεπφηαλ λα
έρνπλ κηα απφ θνηλνχ ζπδήηεζε κε ηνπο δηθεγφξνπο ηνπο, πνπ ζηελ νπζία ζήκαηλε φηη
δχν απφ απηνχο δελ είραλ πξφζβαζε ζε δηθεγφξν.

5

ε. Ζ γπλαίθα, θάλνληαο αθξηβψο ηελ ίδηα δνπιεηά θαη έρνληαο αθξηβψο ηελ ίδηα ειηθία θαη
εκπεηξία, έπαηξλε ρακειφηεξν κηζζφ απφ ηνλ άληξα ζπλάδειθφ ηεο.

7

ζη. Ο X απήγαγε θαη θξαηνχζε ηνλ Y γηα ηξεηο κέξεο θαη ηνλ ππξνβφιεζε ζην θεθάιη, κε
απνηέιεζκα λα πεζάλεη 3 εκέξεο αξγφηεξα.

1

δ. Μηα θσηνγξαθία ηεο θαο X, ρξήζηξηαο λαξθσηηθψλ, ηξαβήρηεθε φηαλ έθεπγε απφ κηα
ζπλάληεζε ησλ Αλψλπκσλ Υξεζηψλ. Αξγφηεξα ε θσηνγξαθία δεκνζηεχηεθε.

9

ε. Μηα γπλαίθα, ηελ νπνία θαθνκεηαρεηξηδφηαλ ν άληξαο ηεο, θαηάθεξε λα πάξεη δηαδχγην
κφλν φηαλ ηνπ έδσζε ην ζπίηη ηεο, ην απηνθίλεηφ ηεο θαη φιε ηεο ηελ πεξηνπζίαο. Γελ ηεο
έκεηλε ηίπνηα.

11

ζ. Ζ X, πάζρνπζα απφ επηθίλδπλε πεξίπησζε πλεπκνλίαο, δελ έιαβε ηαηξηθή πεξίζαιςε
ζην λνζνθνκείν, γηαηί είρε κπεη ζηε ρψξα παξάλνκα.

18

η. Δβδνκήληα ηνηο εθαηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο X πεξηνρήο αλαγθάζηεθε λα αθήζεη ηα ζπίηηα
ηνπ θαη θαηφπηλ ηνπ απαγνξεχηεθε λα επηζηξέςεη. Γελ επηηξεπφηαλ λα θχγνπλ απφ ηνπο
θαηαπιηζκνχο γηα λα πάλε ζηα θνληηλά ρσξάθηα φπνπ είραλ θαιιηέξγεηεο, νχηε λα
θηλνχληαη ζε πνιινχο απφ ηνπο δξφκνπο.

12

θ. Μαχξνη Αθξηθαλνί αγνξάδνληαλ ζηελ Αθξηθή, γηα παξάδεηγκα, γηα έλα κπνπθάιη νπίζθη,
θαη πνπιηφληαλ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή γηα 1, 200 κε 1, 500 δνιάξηα.

3

ι. ηε X ρψξα, έρνπλ ζθφπηκα θαηαζηξαθεί φια ηα κέζα επηβίσζεο ηνπ ληφπηνπ
πιεζπζκνχ: θαιιηέξγεηεο, παξνρή λεξνχ θαη ηα δσληαλά.

17

κ. ηε X ρψξα, νη πνιίηεο κπνξνχλ λα θπιαθίδνληαη ρσξίο λα ππάξρεη θαηεγνξία.

4

λ. Έλαο 26ρξνλνο δεκνζηνγξάθνο θαζεκεξηλήο εθεκεξίδαο ππξνβνιήζεθε θαη
ζθνηψζεθε ζε χπνπηε επίζεζε αληηπνίλσλ γηα ηελ θάιπςε πξφζθαηεο πξνεθινγηθήο
εθζηξαηείαο.

15

μ. Ο X θιήζεθε λα θαηαηαγεί ζηνλ ζηξαηφ. Έγξαςε ζην ζηξαηησηηθφ γξαθείν δειψλνληαο
αληίξξεζε ζπλείδεζεο πξνο ηε ζηξαηησηηθή ππεξεζία θαη αξλήζεθε λα παξνπζηαζηεί.
Κεξχρηεθε αλππφηαρηνο θαη ηνπ απαγνξεχηεθε ε έμνδνο απφ ηε ρψξα.

14
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Παξαβίαζε ή θαηαπάηεζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ

Παξαβίαζε
ΑΓ

ν. ηε X ρψξα, απηνί πνπ ζέινπλ λα αλήθνπλ ζηε ζξεζθεία Falun Gong απαγνξεχεηαη λα
ζπλαζξνίδνληαη.

16

π. Ζ εζλνηηθή πιεηνςεθία απνθάλζεθε φηη εθείλνη πνπ αλήθνπλ ζηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο,
φπσο νη Δβξαίνη θαη νη Ρνκά, ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα δνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο
πφιεο.

25

ξ. Σα παηδηά ηνπ ρσξηνχ δελ κπνξνχλ λα πάλε ζην ζρνιείν, θαζψο δελ ππάξρεη ζρνιείν
ζε ινγηθή απφζηαζε.

19

ζ. Δμαηηίαο απφξξηςεο απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο, ν X δελ κπνξεί λα πάξεη
κέξνο ζηηο εθινγέο σο ππνςήθηνο βνπιεπηήο.

23

η. Δπεηδή είλαη καχξνο, ν X δελ κπνξεί λα εξγαζηεί σο γηαηξφο ζην ηνπηθφ λνζνθνκείν.

20

π. ε θάπνηεο ρψξεο κε πξνλνκηνχρα άηνκα δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα
δηαηξνθήο θαη ζηέγαζεο, νχηε ζε ππεξεζίεο πγείαο.

26

θ. Ο θ. X, ηνπ νπνίνπ ην ζπίηη θάεθε, δελ κπνξεί λα δεηήζεη απνδεκίσζε.

6

ρ. Ζ θα X, κηα 47ρξνλε γπλαίθα, κεηέξα πέληε παηδηψλ, ε νπνία πάληα εξγαδφηαλ σο
λνηθνθπξά, ράλεη θάζε παξνρή θνηλσληθήο βνήζεηαο αλ πάξεη δηαδχγην.

22

ς. Ο θ. X, παηέξαο δχν παηδηψλ, θπιαθίζηεθε θαη βαζαλίζηεθε ζηε ρψξα X επεηδή
έγξαςε πνηήκαηα ζηα νπνία αζθνχζε θξηηηθή ζην θαζεζηψο. Ζ αίηεζε ηνπ γηα άζπιν απφ
ηε ρψξα A απνξξίθζεθε. Ηζρπξίζηεθε φηη αλ αλαγθαζηεί λα επηζηξέςεη ζηε ρψξα ηνπ, ζα
ππνζηεί βαζαληζηήξηα.

13

σ. Γηα θαηά ηα ιεγφκελα πξαθηηθνχο ιφγνπο, άηνκα κε ζσκαηηθή αλαπεξία πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ θαξνηζάθη δελ επηηξέπεηαη λα παξαθνινπζνχλ θαιιηηερληθά
γεγνλφηα ζην ηνπηθφ ζέαηξν.

24

αη. Γηα απφδνζε ππεθνφηεηαο ζηε ρψξα X, απαηηείηαη πεξίνδνο παξακνλήο 15εηψλ, ηεζη
ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο θαη αδηθαηνιφγεηα αθξηβά παξάβνια. Καηά ζπλέπεηα,
ρηιηάδεο Ρνκά, νη νπνίνη έρνπλ καθξφρξνλνπο δεζκνχο κε ηε ρψξα ηνπο, δελ κπνξνχλ λα
πάξνπλ ππεθνφηεηα.

8
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Μάζεκα 3
Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο
Πώο κπνξνύλ λα ππάξρνπλ δηθαηώκαηα ρσξίο ππνρξεώζεηο;
Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Οη καζεηέο θαηαλννχλ πψο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ
πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
Καηαλννχλ φηη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζπλδένληαη κε
ππνρξεψζεηο - ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ζεζκψλ, θαζψο
θαη δηθέο ηνπο εζηθέο ππνρξεψζεηο.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο εληνπίδνπλ ηελ επζχλε γηα πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο
ζπλεηζθνξάο.

Υιηθά

Λεπθφ ραξηί θαη ζηπιφ.
Φπιιάδην καζεηή 5.4 γηα θάζε δεπγάξη καζεηψλ.
Φπιιάδην καζεηή 5.2 γηα θάζε δεπγάξη καζεηψλ.

Μέζνδνη

Δξγαζία ζε δεπγάξηα ή νκάδεο.
Κξηηηθή ζθέςε.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Καλέλα αλζξψπηλν δηθαίσκα δελ ζα είλαη ζεβαζηφ αλ δελ αλαιάβνπλ ηα άηνκα θαη νη αξρέο ηελ
επζχλε ηεο πινπνίεζήο ηνπ. Αλ θαη νη θπβεξλήζεηο είλαη νη βαζηθνί θνξείο σο πξνο απηφ, είλαη
απαξαίηεην θαη άιινη θνξείο, θαη ν θαζέλαο αηνκηθά, λα πξνσζνχλ θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Κάζε άηνκν έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκβάιεη ζε έλαλ πνιηηηζκφ ζηνλ νπνίν
νη αμίεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ εκπλένπλ ηε ζπκπεξηθνξά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα.
Μηα πηζαλή επέθηαζε απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα project γηα ην ζέκα ησλ
ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ δηθαησκάησλ.

Τν κάζεκα
Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ δεπγάξηα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη έλαο ίζνο αξηζκφο δεπγαξηψλ ζηελ ηάμε.
ε θάζε δεπγάξη δίλεηαη ραξηί θαη ζηπιφ θαη πξέπεη λα γξάςνπλ ηξία ζεκαληηθά δηθαηψκαηα πνπ
πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα έρνπλ ζην ζρνιείν θαη ηξία ζεκαληηθά δηθαηψκαηα πνπ πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα
έρνπλ ζην ζπίηη. ρεηηθά παξαδείγκαηα είλαη ην δηθαίσκα λα κελ ππεξθνξηψλνληαη κε ζρνιηθέο εξγαζίεο
θαη ην δηθαίσκα λα έρνπλ ραξηδηιίθη.
Μεηά απφ απηή ηελ εξγαζία, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε δεπγάξη ην θπιιάδην καζεηή 5.4,
Γηαθηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, θαη ην θπιιάδην 5.2, Καηάινγνο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Οη
καζεηέο θαινχληαη λα εμεηάζνπλ ηνλ θαηάινγν κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη λα ζπδεηήζνπλ πνηα
αληηζηνηρνχλ κε ηα έμη δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ θαηαγξάςεη νη ίδηνη.
Αθνχ απνθαζίζνπλ, γξάθνπλ ηα έμη δηθαηψκαηα ζηελ πξψηε ζηήιε ηνπ θπιιαδίνπ 5.4. ε απηφ ην
ζεκείν, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ξσηήζεη αλ ρξεηάδνληαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ
θαηαγξάςεη.
ηαλ ζπκπιεξσζεί ε πξψηε ζηήιε, ν/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί φηη θάζε δηθαίσκα έρεη ηηο αλάινγεο
ππνρξεψζεηο, δίλνληαο ην εμήο παξάδεηγκα: “Ζ ειεπζεξία ηνπ ινγνχ επηζχξεη ηελ επζχλε λα κε ιέγνληαη
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αλαιεζή πξάγκαηα πνπ ζα ππνβαζκίζνπλ θάπνηνλ θαη ζα ζίμνπλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηε θήκε ηνπ”. Ο/ε
εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα εμεγήζεη αθφκε φηη ε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα δηθαηψκαηα ελφο αηφκνπ θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ ζεκαίλεη φηη ηα δηθαηψκαηα αζθνχληαη εληφο
ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ. Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ ηα δηθαηψκαηα θάπνηνπ έξρνληαη ζε
ζχγθξνπζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ. Γηα παξάδεηγκα, κέζα ζηελ ηάμε, ην δηθαίσκα ζηελ
εθπαίδεπζε κπνξεί λα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ην δηθαίσκα γηα μεθνχξαζε, φηαλ θάπνηνη καζεηέο
ζέινπλ λα κάζνπλ ελψ θάπνηνη άιινη πξνηηκνχλ λα δηαζθεδάζνπλ. Δπηπιένλ, ην ζρνιείν έρεη ηελ επζχλε
λα δηδάμεη θαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο καζεηέο θαη παξάιιεια λα δηαζθαιίζεη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο
εξγαζίαο ζηνπο δηδάζθνληεο (δελ πξέπεη λα ππάξρεη θαζαξία ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ).
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηα δεπγάξηα λα αληαιιάμνπλ κεηαμχ ηνπο ηηο ιίζηεο ηνπο. Σν λέν δεπγάξη
πξέπεη ηψξα λα ζπδεηήζεη παξαδείγκαηα δχν επηπέδσλ επζχλεοπνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε δηθαίσκα πνπ
έρεη αλαθεξζεί απφ ην άιιν δεπγάξη (βι. ην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί):
– Πξώην επίπεδν: πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηα άηνκα έηζη ψζηε νη άιινη λα
κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ην δηθαίσκα (απηφ ζα πξέπεη λα γξαθηεί ζηελ δεχηεξε ζηήιε).
– Γεύηεξν επίπεδν: νη επζχλεο (φπνπ ππάξρνπλ) ησλ αξρψλ (φπσο ην ζρνιείν ή νη ηνπηθέο αξρέο)
λα δηαζθαιίζνπλ απηφ ην δηθαίσκα. Απηφ πξέπεη λα γξαθηεί ζηελ ηξίηε ζηήιε. Γηα παξάδεηγκα, ε
ππνρξέσζε θάζε αηφκνπ λα ζέβεηαη ηνλ πξνζσπηθφ ραξαθηήξα ηνπ εκεξνινγίνπ ησλ άιισλ
καζεηψλ˙ ε ππνρξέσζε ηνπ ζρνιείνπ λα κελ ςάρλεη πξνζσπηθά αληηθείκελα αλ δελ είλαη
απαξαίηεην (γηα παξάδεηγκα, δελ δηαβάδνπκε ην εκεξνιφγην ελψ ςάρλνπκε γηα κηα θιεκκέλε
αξηζκνκεραλή).
Αλζξώπηλν δηθαίσκα
(ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη)

(Ζζηθή) ππνρξέσζε ηνπ
αηόκνπ

Υπνρξέσζε ηνπ ζρνιείνπ,
ησλ αξρώλ, θιπ.

Σν δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή

Γελ θνηηάκε ην εκεξνιφγην
θάπνηνπ άιινπ

Γελ δηαβάδνπκε ην εκεξνιφγην
ελφο καζεηή φηαλ ςάρλνηαη
πξνζσπηθά αληηθείκελα φπσο
ζηελ πεξίπησζε θινπήο

ηε ζπλέρεηα θάζε δεπγάξη αλαθνηλψλεη ζηελ ηάμε έλα δηθαίσκα θαη ηηο αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο.
Καζψο ην κάζεκα δίλεη έκθαζε ζηηο ππνρξεψζεηο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θάλεη δπν ζηήιεο ζηνλ
πίλαθα, κηα γηα αηνκηθέο ππνρξεψζεηο, θαη κηα γηα ππνρξεψζεηο ησλ αξρψλ, θαη νη καζεηέο λα δψζνπλ
παξαδείγκαηα, πνπ ζα γξαθηνχλ ζηηο ιίζηεο. Σν κάζεκα κπνξεί λα θιείζεη κε αλαθεθαιαίσζε ηνπ/ηεο
εθπαηδεπηηθνχ γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη ζρνιηαζκφ απφ ηνπο καζεηέο γηα ηηο ιίζηεο.

Δπέθηαζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο
Αλ ν ρξφλνο ην επηηξέπεη, θαη αλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζέιεη λα ζπκπεξηιάβεη ηελ έλλνηα ηνπ ζεηηθνχ θαη
αξλεηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη λα γίλεη project, κπνξεί λα θάλεη ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αξρίζεη εμεγψληαο φηη κπνξεί λα γίλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζε “αξλεηηθά
δηθαηψκαηα” θαη “ζεηηθά δηθαηψκαηα”.
“Αξλεηηθά δηθαηψκαηα” είλαη απηά πνπ απαγνξεχνπλ θάηη δπζάξεζην (φπσο απαγφξεπζε βαζαληζκνχ).
“Θεηηθά δηθαηψκαηα” είλαη εθείλα πνπ ξεηά δεηνχλ λα γίλεη θάηη (φπσο δηθαίσκα ζηελ ηξνθή: ν θαζέλαο
δηθαηνχηαη λα έρεη επαξθή ηξνθή). Δλψ ηα “αξλεηηθά δηθαηψκαηα” δεηνχλ λα κελ γίλνληαη θάπνηεο πξάμεηο,
ηα “ζεηηθά δηθαηψκαηα” πεξηκέλνπλ απφ ηα άηνκα θαη ηηο αξρέο λα θάλνπλ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα ψζηε
λα πξνσζνχληαη απηά ηα δηθαηψκαηα.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί, επίζεο, φηη ηα πεξηζζφηεξα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα έρνπλ αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο
πιεπξέο. Γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα λα κελ δηαπξάηηνληαη βαζαληζηήξηα ζεκαίλεη φηη νη αξρέο δελ
πξέπεη λα θαθνκεηαρεηξίδνληαη ηνπο θξαηνχκελνπο, θαη επίζεο πξέπεη λα δίλνπλ ζαθείο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε απηφ ζηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο.
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Οη καζεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ ηξία δηθαηψκαηα απφ ηνλ θαηάινγν αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. ηε
ζπλέρεηα, ζα βξνπλ παξαδείγκαηα ζεηηθήο ή αξλεηηθήο δξάζεο ζηελ δηθή ηνπο δσή πνπ λα
θαηαδεηθλχνπλ ηελ δηθή ηνπο εζηθή επζχλε. Δπίζεο, ζα βξνπλ παξαδείγκαηα πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ ηελ
επζχλε ηνπ ζρνιείνπ ή ησλ ηνπηθψλ/εζληθψλ αξρψλ. Γη‟ απηφ ηνλ ζθνπφ, κπνξνχλ λα βάινπλ ζπλ ή
κείνλ ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ επηιέμεη: βι. ην παξαθάησ παξάδεηγκα.
Αλζξώπηλν δηθαίσκα
(ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη)

(Ζζηθή) ππνρξέσζε ηνπ
αηόκνπ

Υπνρξέσζε ηνπ ζρνιείνπ,
ησλ αξρώλ θ.ιπ.

Γηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή
(= παξάδεηγκα)

(+)

(+) Να θξνληίδεη λα κελ είλαη
πξνζβάζηκα ζε επηζθέπηεο ηα
αξρεία ησλ καζεηψλ

(-) Να κελ βιέπεη ην εκεξνιφγην
θάπνηνπ άιινπ ρσξίο ηελ άδεηά
ηνπ

(-) (ζρνιείν) Να κελ ςάρλνληαη
ηα πξάγκαηα θάπνηνπ αλ δελ
είλαη απνιχησο απαξαίηεην
(-) (θξάηνο) Να πξνβιέπεηαη
λνκνζεηηθά ε πξνζηαζία ηεο
ηδησηηθήο δσήο

Αλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο απνθαζίζεη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηελ εξγαζία σο εηζαγσγή γηα project, ζα
δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ θάπνηα απφ ηα δηθαηψκαηα κε ηα νπνία ζα αζρνιεζνχλ ζε βάζνο
ηηο επφκελεο εβδνκάδεο ή κήλεο. Οη καζεηέο ζα θάλνπλ έλα ζρέδην θαη ζα ζπκθσλήζνπλ γηα ην γεληθφ
ζηφρν θαη ηα βήκαηα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Θα απνθαζίζνπλ επίζεο κέρξη πφηε πξέπεη λα
νινθιεξσζεί ην έξγν θαη απφ πνηνλ.

Σρέδην
Γεληθόο ζηόρνο: ....................................................................................................................................
Ση πξέπεη λα γίλεη;

Πνηνο ζα ην θάλεη;

Πφηε πξέπεη λα είλαη έηνηκν;

Καηά ηα επφκελα καζήκαηα, ζα πξέπεη ην ζρέδην λα αθνινπζεζεί θαη ηειηθά λα αμηνινγεζεί.
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Μάζεκα 4
Κνπίδ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα
Τη είλαη δηθαίσκα; Πνηα είλαη ηα δηθαηώκαηα ελόο αλζξώπνπ;
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Οη καζεηέο καζαίλνπλ γηα ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο απαληνχλ ζε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη
ζπδεηνχλ ηηο επηπηψζεηο ησλ απαληήζεψλ ηνπο.

Υιηθά

Κάξηεο γηα θάζε καζεηή, κε ιχζεηο ζηελ πίζσ πιεπξά (βι. Φπιιάδην
καζεηή 5.5).

Μέζνδνη

Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Αλ θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη κηα δπλακηθή έλλνηα, ε νπνία δηαξθψο εμειίζζεηαη, ην δηεζλέο
δίθαην θαζνξίδεη ην πεξηερφκελν θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο. Σν θνπίδ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
πνπ αθνινπζεί, ην νπνίν δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δηαγψληζκα, κπνξεί λα δείμεη ζηνπο
καζεηέο ζε πνην ζηάδην επεμεξγαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ βξηζθφκαζηε. Βνεζά επίζεο
ζηελ απνθπγή παξεξκελεηψλ ζρεηηθά κε ην πιαίζην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
Πξηλ απφ ην κάζεκα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηηο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί
ζην πιαίζην ηνπ ΟΖΔ ή ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Θα ήηαλ, επίζεο, ρξήζηκν λα γίλεη κηα
δηεπθξίληζε φξσλ ή ελλνηψλ, φπσο ΟΖΔ, πκβνχιην ηεο Δπξψπεο (δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην
Δπξσπατθφ πκβνχιην ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε), αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, έζλνο/θξάηνο, δηάθξηζε,
δηθαζηήξην ή δίθε.

Τν κάζεκα
Αξρηθά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί φηη ην θνπίδ δελ έρεη ζηφρν λα εμεηάζεη γλψζεηο, αιιά λα βνεζήζεη ζηελ
θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κε ελεξγεηηθφ ηξφπν.
Οη καζεηέο εηνηκάδνπλ ηηο θάξηεο θφβνληαο ηηο ηαηλίεο κε ηηο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο. Μεηά ηηο θνιιάλε
πιάηε κε πιάηε ψζηε λα έρνπλ εξψηεζε θαη απάληεζε ζηελ ίδηα θάξηα.
ε κηθξέο νκάδεο (ή δεπγάξηα), νη καζεηέο θάζνληαη καδί θαη θάλνπλ εξσηήζεηο ν έλαο ζηνλ άιιν. Μεηά
δίλεηαη ζε θάζε νκάδα έλα ζχλνιν θαξηψλ. Κάζε εξψηεζε έρεη ηξείο πηζαλέο απαληήζεηο, A, B ή Γ. Οη
καζεηέο επηιέγνπλ ηελ απάληεζε πνπ ζεσξνχλ ζσζηή. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αξθεηέο θνξέο
ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζσζηέο απαληήζεηο, θαζψο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη κηα
δπλακηθή έλλνηα ε νπνία ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη έηζη ππάξρεη πεξηζψξην γηα δηαθνξεηηθέο εξκελείεο.
Δίλαη ινγηθφ λα γίλεηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο απαληήζεηο. Έηζη, ην κάζεκα δε ζα γίλεη έλα θνπίδ
γλψζεσλ κε εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο. Αιιά είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη έηνηκνη γηα αλνηθηή ζπδήηεζε
πξνεηνηκάδνληαο επίζεο ην γλσζηηθφ ζηνηρείν.

Δξσηήζεηο θαη απαληήζεηο
Βι. επίζεο θπιιάδην καζεηή 5.5. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ή κηα νκάδα καζεηψλ εηνηκάδεη αξθεηέο θάξηεο,
θφβνληαο θαη θνιιψληαο κεηαμχ ηνπο ηηο εξσηήζεηο θαη ηηο απαληήζεηο.
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Παηδηθή εξγαζία από ειηθία 17 εηώλ:

Παηδηθή εξγαζία από ειηθία 17 εηώλ:

Α. Απνηειεί παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
παηδηνχ.
B. Απνηειεί παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
παηδηνχ αλ ε εξγαζία είλαη ζθιεξή.
Γ. Δίλαη απνδεθηή αλ απφ ηελ θπβέξλεζε ε
ειάρηζηε ειηθία γηα εξγαζία έρεη νξηζηεί λα
είλαη θάησ ησλ 17.

Σν Γ είλαη ζσζηφ. Ζ χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα
ηνπ Παηδηνχ απαγνξεχεη ηελ παηδηθή εξγαζία αλ
είλαη επηθίλδπλε ή ππφ κνξθή εθκεηάιιεπζεο,
αιιά είλαη ζέκα ησλ θπβεξλήζεσλ λα απνθαζίδνπλ ην φξην ειηθίαο. Αζθείηαη πίεζε γηα πην
απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ παηδηθή εξγαζία.

Σύκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ
αθνξνύλ ζην δηθαίσκα ζην λεξό:

Σύκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ
αθνξνύλ ζην δηθαίσκα ζην λεξό:

A. Δίλαη ππνρξέσζε ησλ θπβεξλήζεσλ λα
παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο θαζαξφ θαη αζθαιέο
λεξφ.
B. Γελ επηηξέπεηαη ζηηο θπβεξλήζεηο λα θάλνπλ
δηάθξηζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ζηελ παξνρή
λεξνχ.
Γ. Γελ επηηξέπεηαη ζηηο θπβεξλήζεηο λα
αξλεζνχλ ζηνπο πνιίηεο ηελ πξφζβαζε ζην
λεξφ.

χκθσλα κε ηελ εξκελεία ηεο Δπηηξνπήο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά
θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα, ηα B θαη Γ είλαη
ζσζηά, φρη ην A. Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
ζην λεξφ πξέπεη λα απνηειεί επηδίσμε ησλ
θπβεξλήζεσλ, αιιά απηφ ην δηθαίσκα δελ κπνξεί
λα απαηηεζεί απφ ηνπο πνιίηεο.

Ζ ζαλαηηθή πνηλή:

Ζ ζαλαηηθή πνηλή:

A. Γεληθά απαγνξεχεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν.
B. Έρεη θαηαξγεζεί κε λφκν ή ζηελ πξάμε ζε
πεξηζζφηεξεο απφ ην 50% φισλ ησλ ρσξψλ.
Γ. Γελ επηηξέπεηαη γηα λένπο θάησ ησλ 18 εηψλ.

Σν B θαη ην Γ είλαη ζσζηά, φρη ην A. Ζ ζαλαηηθή
πνηλή δελ απαγνξεχεηαη εληειψο ζηηο δηεζλείο
ζπκβάζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, νχηε απφ ηελ
ΔΓΑ, παξά κφλν κε πξναηξεηηθφ πξσηφθνιιν.
Σν Πξσηφθνιιν 6 (θαηάξγεζε ηεο ζαλαηηθήο
πνηλήο ελ θαηξψ εηξήλεο) θαη ην Πξσηφθνιιν 13
(γεληθή θαηάξγεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο) ηεο
ΔΓΑ έρνπλ ππνγξαθεί θαη/ή επηθπξσζεί απφ
πνιιά θξάηε.

Οηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηώκαηα:

Οηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηώκαηα:

A. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα.
B. Γελ αλακέλεηαη απφ ηα θξάηε άκεζε
ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ γηα
φινπο.
Γ. Μπνξνχλ λα απαηηεζνχλ γηα φινπο ηνπο
Δπξσπαίνπο πνιίηεο.

Σν B είλαη ζσζηφ. Δπηζήκσο, ηα νηθνλνκηθά θαη
θνηλσληθά δηθαηψκαηα απνηεινχλ αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα, αιιά ζηελ νπζία δελ έρνπλ ηελ ίδηα
αλαγλψξηζε κε ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά
δηθαηψκαηα. Σν Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα
ζεσξεί φηη ηα θξάηε πξέπεη λα επηδηψθνπλ ηελ
ηθαλνπνίεζε ηνπο, αιιά δελ ππάξρεη επξσπατθφο
κεραληζκφο πνπ λα επηηξέπεη ζε ηδηψηεο λα ππνβάινπλ θαηαγγειία (ππφ πεξηνξηζκνχο επηηξέπεηαη κε πξναηξεηηθφ πξσηφθνιιν ζηνπο νξγαληζκνχο).
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Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ην δηθαίσκα ζηελ
εθπαίδεπζε:

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ην δηθαίσκα ζηελ
εθπαίδεπζε:

A. Ηδηψηεο ή νκάδεο κπνξνχλ λα ηδξχζνπλ
ζρνιείν, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο λνκηθέο πξνυπνζέζεηο.
B. Γελ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ην
πεξηερφκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.
Γ. Οη θπβεξλήζεηο δεζκεχνληαη λα παξέρνπλ
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζε φινπο θάησ ησλ
18.

Σν A είλαη ζσζηφ, ηα B θαη Γ ιάζνο. Οη δηεζλείο
ζπκβάζεηο, φπσο ε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα
ηνπ Παηδηνχ, πξνβιέπνπλ φηη ε εθπαίδεπζε
νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηα παηδηά γηα ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα.

Τν δηθαίσκα αλαγλώξηζεο ηνπ θαζεζηώηνο
ηνπ πξόζθπγα:

Τν δηθαίσκα αλαγλώξηζεο ηνπ θαζεζηώηνο
ηνπ πξόζθπγα:

A. Οξίδεηαη γηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ηεθκεξησκέλνπο θφβνπο δίσμεο ιφγσ θπιήο,
ζξεζθείαο ή πνιηηηθψλπεπνηζήζεσλ θαη σο
απνηέιεζκα έρνπλ εγθαηαιείςεη ηε ρψξα ηνπο.
B. Δπίζεο ππάξρεη γηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλ
εγθαηαιείςεη ηε ρψξα ηνπο ιφγσ εκθπιίνπ
πνιέκνπ ή πείλαο.
Γ. Μπνξεί απηφκαηα λα απνξξηθζεί απφ κηα
θπβέξλεζε ζηνπο ππνςήθηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ κηα ρψξα πνπ ζεσξείηαη αζθαιήο.

Σν A είλαη ζσζηφ, ην B ιάζνο (αλ θαη ζε κεξηθέο
ρψξεο, ζε αλζξψπνπο πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα
ηνπο ιφγσ εκθπιίνπ πνιέκνπ ή πείλαο κπνξεί λα
παξέρεηαη πξνζηαζία, ρσξίο λα ζεσξνχληαη
πξφζθπγεο ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο).
Σν Γ δελ ηζρχεη γηα ηνπο πξφζθπγεο ζχκθσλα κε
ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο, αιιά εθαξκφδεηαη
επξέσο εληφο ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν.

Θξεζθεπηηθή ειεπζεξία:

Θξεζθεπηηθή ειεπζεξία:

A. Γελ κπνξνχλ λα ηε ζηεξεζνχλ άλζξσπνη πνπ
αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθή ζξεζθεία.
B. Τπνρξεψλεη ηα έζλε λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα
επηδνηνχλ ζξεζθείεο.
Γ. Γελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη κε θαλέλα ηξφπν
απφ έλα θξάηνο.

Σν A είλαη ζσζηφ. Σα έζλε είλαη ππνρξεσκέλα λα
ζέβνληαη ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, αιιά δελ
έρνπλ λνκηθή ππνρξέσζε γηα νπνηνδήπνηε ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ή επηδφηεζεο. Σα θξάηε κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία
φηαλ, γηα παξάδεηγκα, ε ζξεζθεία έξρεηαη ζε
αληίζεζε κε ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.

Τν δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία:

Τν δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία:

A. Γε ζεκαίλεη φηη ε θπβέξλεζε δελ κπνξεί λα
πάξεη ηα αγαζά θάπνηνπ αλ πξφθεηηαη γηα ην
δεκφζην ζπκθέξνλ.
B. Παξαβηάδεηαη αλ έλα νιφθιεξν ρσξηφ εθθελψλεηαη ρσξίο απνδεκίσζε πξνθεηκέλνπ λα
δεκηνπξγεζεί πδξνειεθηξηθφ εξγνζηάζην παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Γ. Δπηηξέπεη ζε έλα άηνκν λα ζεσξήζεη αγαζά
πνπ έρνπλ θιαπεί σο ηδηνθηεζία ηνπ.

Σα A θαη B είλαη ζσζηά. Σν Γ είλαη εκθαλψο
ιάζνο.

Δθινγέο:

Δθινγέο:

A. ινη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, αθφκα θαη αλ
έρνπλ ράζεη ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα ιφγσ
εγθιεκαηηθήο δξάζεο.
B. Δπηηξέπνληαη δχν ςήθνη αλ ν εθινγέαο είλαη
εξγνδφηεο.
Γ. Ζ θαηακέηξεζε πξέπεη λα δηελεξγείηαη κπζηηθά.

Μφλν ην Γ είλαη ζσζηφ. Σν θξάηνο κπνξεί λα
εκπνδίζεη άηνκα πνπ έρνπλ ράζεη ηα πνιηηηθά ηνπο
δηθαηψκαηα λα ςεθίζνπλ. Σα ίζα δηθαηψκαηα γηα
φπνηνλ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ απνηεινχλ δηεζλή
επηηαγή.
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Διεπζεξία έθθξαζεο:

Διεπζεξία έθθξαζεο:

A. Μπνξεί λα πεξηνξηζηεί γηα λα απνθεπρζεί δπζθήκηζε.
B. Γελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί γηα ιφγνπο δεκφζηαο εζηθήο.
Γ. Μπνξεί λα πεξηνξηζηεί γηα πξφιεςε ζξεζθεπηηθήο κηζαιινδνμίαο.
Τν δηθαίσκα ζηελ εξγαζία:
A. Τπνρξεψλεη ηα θξάηε λα παξέρνπλ εξγαζία ζε
φινπο.
B. εκαίλεη φηη θαλείο δελ κπνξεί λα απνιπζεί
απζαίξεηα.
Γ. Γε ζεκαίλεη φηη κηα θπβέξλεζε πξέπεη λα
θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο γηα λα έρνπλ φινη
πιήξε απαζρφιεζε.

Σα A θαη Γ είλαη ζσζηά. Ζ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο
κπνξεί, ππφ πξνυπνζέζεηο, λα πεξηνξηζηεί γηα
ιφγνπο δεκφζηαο εζηθήο, γηα πξφιεςε εγθιήκαηνο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ή γηα ιφγνπο
δπζθήκηζεο, αλ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν.
Τν δηθαίσκα ζηελ εξγαζία:
Μφλν ην B είλαη ζσζηφ. ηελ Δπξψπε, ηα θξάηε
είλαη ππνρξεσκέλα λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο
ψζηε φινη λα έρνπλ πιήξε απαζρφιεζε, αιιά
απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπλζήθεο ηνπ ΟΖΔ.

Τν δηθαίσκα ζε έλα πγηέο πεξηβάιινλ:
Τν δηθαίσκα ζε έλα πγηέο πεξηβάιινλ:
A. Απαγνξεχεη ζηα θξάηε λα ξίρλνπλ ηνμηθά
απφβιεηα πνπ θαηαζηξέθνπλ αλεπαλφξζσηα
ην έδαθνο.
B. ηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ, ησλ
δψσλ θαη ησλ θπηψλ.
Γ. Γελ έρεη αθφκα νξηζηεί σο νηθνπκεληθφ δηθαίσκα.

Σν Γ είλαη ζσζηφ, αλ θαη ην δηθαίσκα ζηελ πγεία
πξνζηαηεχεη ηα αλζξψπηλα φληα απφ βιαβεξέο
ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ άκεζα απφ ηε ξχπαλζε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, κφλν ηα αλζξψπηλα φληα πξνζηαηεχνληαη, φρη ηα δψα θαη ηα θπηά.
Ο Αθξηθαληθφο Υάξηεο θαη ν Υάξηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ δελ έρνπλ θαζνιηθή ηζρχ,
θαζηεξψλνπλ ζε θάπνην βαζκφ ην δηθαίσκα γηα
πγηέο πεξηβάιινλ.

Σύκθσλα κε ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε:

Σύκθσλα κε ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε:

A. ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα
ππάξρνπλ δίδαθηξα, κπνξεί λα ππάξρεη
θφζηνο κφλν γηα ηηο ζρνιηθέο εθδξνκέο θαη ηα
βηβιία.
B. Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα βνεζάεη ηνπο
καζεηέο λα πεηχρνπλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο.
Γ. Σα θξάηε πξέπεη λα δίλνπλ ζε φινπο ηνπο
καζεηέο ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε.

Σα B θαη Γ είλαη ζσζηά (απηέο νη ππνρξεψζεηο
πεξηιακβάλνληαη ζηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα
ηνπ Παηδηνχ). Καη' αξρήλ, ε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη δσξεάλ, θαη απηφ πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηα δίδαθηξα, αιιά θαη άιιεο
έκκεζεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε βαζηθέο
ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

Τηκσξία ησλ παηδηώλ ζην ζρνιείν:

Τηκσξία ησλ παηδηώλ ζην ζρνιείν:

A. Γελ επηηξέπεηαη κε ηε κνξθή ζσκαηηθήο
ηηκσξίαο.
B. Γελ απαγνξεχεηαη αλ ε ηηκσξία είλαη ςπρηθά
επψδπλε.
Γ. Μπνξεί λα ππάξρεη αλ νη γνλείο ζπκθσλνχλ.

Σν A ζεσξείηαη ζσζηφ, αθνχ ην Δπξσπατθφ
Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έρεη
επαλεηιεκκέλα ζεσξήζεη ηε ζσκαηηθή ηηκσξία σο
παξαβίαζε ηεο ΔΓΑ (θαη απηή είλαη ζχκθσλε κε
ηελ εξκελεία πνπ δίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ηα
Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζηε χκβαζε γηα ηα
Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ). Σν B είλαη αλαιεζέο,
δεδνκέλνπ φηη ε απαγφξεπζε αθνξά ζε φιεο ηηο
ζθιεξέο ηηκσξίεο. ζν γηα ην Γ, δελ ππάξρεη
δηάηαμε κε ηελ νπνία ε ηηκσξία εμαξηάηαη απφ ηε
ζχκθσλε γλψκε ησλ γνλέσλ.
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Σην ζρνιείν:

Σην ζρνιείν:

A. Γελ πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.
B. Σα κηθξά παηδηά πξέπεη λα καζαίλνπλ λα ζέβνληαη ηνπο γνλείο ηνπο.
Γ. Σα κηθξά παηδηά πξέπεη λα καζαίλνπλ γηα ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη λα ηα βηψλνπλ.

Σα B θαη Γ είλαη ζσζηά. Ζ χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πεξηιακβάλεη ηέηνηεο δηαηάμεηο.
Ζ χκβαζε επίζεο νξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε πξέπεη
λα επηδηψθεη ζεβαζκφ γηα ην πεξηβάιινλ.

Σην δηθαζηήξην:

Σην δηθαζηήξην:

A. Γηα θάζε έγθιεκα ππάξρεη ην δηθαίσκα ππεξάζπηζεο απφ δηθεγφξν.
Β. Μπνξεί θάπνηνο λα θαηαδηθαζηεί κφλν αλ έρεη
νκνινγήζεη.
Γ. Αλ ν χπνπηνο δελ κηιά ηε γιψζζα ζηελ νπνία
γίλεηαη ε δίθε έρεη δηθαίσκα γηα δηεξκελέα
ρσξίο δηθά ηνπ έμνδα.

Σα A θαη Γ είλαη ζσζηά.

Βαζαληζκόο:

Βαζαληζκόο:

A. Δπηηξέπεηαη γηα αληηκεηψπηζε ηξνκνθξαηηθψλ
επηζέζεσλ.
B. Δπηηξέπεηαη κφλν κε δηθαζηηθή απφθαζε.
Γ. Γελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε.

Σν Γ είλαη ζσζηφ (ηα βαζαληζηήξηα δελ επηηξέπνληαη νχηε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο εζληθήο αλάγθεο).

Τν δηθαίσκα ζηε δσή παξαβηάδεηαη όηαλ:

Τν δηθαίσκα ζηε δσή παξαβηάδεηαη όηαλ:

A. Κάπνηνο ράλεη ηε δσή ηνπ απφ αηχρεκα θαζψο
αζηπλνκηθέο δπλάκεηο απνηξέπνπλ κηα επίζεζε.
B. Κάπνηνο πεζαίλεη απφ πνιεκηθέο ελέξγεηεο, νη
νπνίεο είλαη λφκηκεο.
Γ. Κάπνηνο πεζαίλεη ιφγσ πεξηηηήο βίαο απφ ηελ
αζηπλνκία.

Σν Γ είλαη ζσζηφ. ηελ πεξίπησζε A, ην δηθαίσκα
ζηε δσή κπνξεί λα παξαβηάδεηαη κφλν αλ ε αζηπλνκία ρξεζηκνπνηεί δπλάκεηο πνπ δελ είλαη
απνιχησο απαξαίηεηεο.

Σύκθσλα κε ην δηθαίσκα ζηε ζηέγαζε:

Σύκθσλα κε ην δηθαίσκα ζηε ζηέγαζε:

A. Σα θξάηε νθείινπλ λα θξνληίδνπλ λα κελ είλαη
θαλείο άζηεγνο.
B. Οη αιινδαπνί πξέπεη λα έρνπλ ηηο ίδηεο
επθαηξίεο γηα θνηλσληθή ζηέγαζε φπσο θαη νη
πνιίηεο ηεο ρψξαο.
Γ. Σν θξάηνο πξέπεη λα πξνζπαζεί λα κεηψζεη
ηνλ αξηζκφο ησλ άζηεγσλ.

Σα B θαη Γ είλαη ζσζηά.

Σύκθσλα κε ην δηθαίσκα ζηελ πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε:

Σύκθσλα κε ην δηθαίσκα ζηελ πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε:

A. Οη θπβεξλήζεηο δελ έρνπλ ππνρξέσζε λα
απνηξέπνπλ ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα.
B. ινη πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε.
Γ. Σα θάξκαθα πξέπεη λα είλαη δσξεάλ.

Σν B είλαη ζσζηφ. Ζ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ
αηπρεκάησλ είλαη ππνρξέσζε. Σα θάξκαθα κπνξνχλ λα πσινχληαη.
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Σύκθσλα κε ην δηθαίσκα ζηελ ειεύζεξε
θπθινθνξία:

Σύκθσλα κε ην δηθαίσκα ζηελ ειεύζεξε
θπθινθνξία:

A. Μπνξεί ζε έλα άηνκν λα απαγνξεπηεί ε
επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ δηακνλήο γηα
ιφγνπο αζθάιεηαο.
B. Ζ απφξξηςε αηηήκαηνο βίδαο ζε άηνκν πνπ δελ
έρεη θαηαδηθαζηεί απνηειεί παξαβίαζε ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
Γ. Έλαο εγθιεκαηίαο κπνξεί λα θπιαθηζηεί.

Σα A θαη Γ είλαη ζσζηά. Απφξξηςε βίδαο κπνξεί
λα ηζρχζεη φρη κφλν γηα εγθιεκαηίεο. Δπίζεο
κπνξεί λα ππάξμνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ ειεπζεξία
θπθινθνξίαο γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο,
δεκφζηαο ηάμεο ή εζληθήο αζθάιεηαο, αλ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν.
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Φπιιάδην καζεηή 5.1
Δπηζπκίεο, αλάγθεο θαη δηθαηώκαηα
Δπηζπκίεο

Βαζηθέο αλάγθεο
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Φπιιάδην καζεηή 5.2
Καηάινγνο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
Απηφο είλαη έλαο θαηάινγνο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε
γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, ην
Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα, ηελ Δπξσπατθή χκβαζε
ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνλ αλαζεσξεκέλν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε.
1. Γηθαίσκα ζηε δσή.
2. Διεπζεξία απφ βαζαληζηήξηα.
3. Απειεπζέξσζε απφ δνπιεία.
4. Γηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ αζθάιεηα.
5. Γηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε.
6. Γηθαίσκα πξαγκαηηθήο πξνζθπγήο ζε πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο δηθαηψκαηνο.
7. Διεπζεξία απέλαληη ζηηο δηαθξίζεηο˙ δηθαίσκα ζηελ ηζφηεηα.
8. Γηθαίσκα ηεο αλαγλψξηζεο σο πξφζσπν ελψπηνλ ηνπ λφκνπ˙ δηθαίσκα ζηελ ηζαγέλεηα.
9. Γηθαίσκα γηα ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή.
10. Γηθαίσκα ζηνλ γάκν.
11. Γηθαίσκα ζηελ απφθηεζε πεξηνπζίαο.
12. Γηθαίσκα ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ αηφκσλ.
13. Γηθαίσκα ζην άζπιν.
14. Διεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία.
15. Διεπζεξία ηεο έθθξαζεο.
16. Διεπζεξία ζπλάζξνηζεο θαη ζπλεηαηξηζκνχ.
17. Γηθαίσκα ζην θαγεηφ, ην λεξφ θαη ηε ζηέγαζε.
18. Γηθαίσκα ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε.
19. Γηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε.
20. Γηθαίσκα ζηελ εξγαζία.
21. Γηθαίσκα ζηελ μεθνχξαζε θαη ηελ αλαςπρή.
22. Γηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία.
23. Γηθαίσκα ζηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή.
24. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζηηθή δσή.
25. Απαγφξεπζε ηεο θαηαζηξαηήγεζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
26. Γηθαίσκα ζε κηα θνηλσληθή ηάμε πνπ αλαγλσξίδεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.
27. Τπνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα ηνπ αηφκνπ.
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Φπιιάδην καζεηή 5.3
Πεξηπηώζεηο παξαβίαζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ

Παξαβίαζε ή θαηαπάηεζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
α. Ζ θα X, πνπ πξηλ κεξηθά ρξφληα έραζε ηελ θφξε θαη ηνλ ζχδπγφ ηεο ζε απηνθηλεηηζηηθφ
δπζηχρεκα, δελ ζα κπνξνχζε λα μαλαπαληξεπηεί παξά κφλν αλ ν θνπληάδνο ηεο ηήο έδηλε
ηελ άδεηα.
β. Οη θξνπξνί ηεο θπιαθήο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζθπιηά γηα λα ηξνκάδνπλ θαη λα θνβίδνπλ
ηνπο θξαηνχκελνπο, θαη θάπνηα ζηηγκή έθαλαλ έλαλ ζθχιν λα δαγθψζεη έλαλ θξαηνχκελν.
γ. ε έλα ηνπηθφ εξγνζηάζην, νη εξγάηεο εξγάδνληαη ηνπιάρηζηνλ 10 ψξεο εκεξεζίσο
ρσξίο δηάιεηκκα.
δ. Μεηά ηε ζχιιεςή ηνπο νη ηξεηο άληξεο, είραλ πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζε δηθεγφξνπο.
Πνιιέο θνξέο δελ επηηξεπφηαλ ζηνπο δηθεγφξνπο λα ηνπο δνπλ˙ δελ ηνπο επηηξεπφηαλ λα
έρνπλ κηα απφ θνηλνχ ζπδήηεζε κε ηνπο δηθεγφξνπο ηνπο, πνπ ζηελ νπζία ζήκαηλε φηη
δχν απφ απηνχο δελ είραλ πξφζβαζε ζε δηθεγφξν.
ε. Ζ γπλαίθα, θάλνληαο αθξηβψο ηελ ίδηα δνπιεηά θαη έρνληαο αθξηβψο ηελ ίδηα ειηθία θαη
εκπεηξία, έπαηξλε ρακειφηεξν κηζζφ απφ ηνλ άληξα ζπλάδειθφ ηεο.
ζη. Ο X απήγαγε θαη θξαηνχζε ηνλ Y γηα ηξεηο κέξεο θαη ηνλ ππξνβφιεζε ζην θεθάιη, κε
απνηέιεζκα λα πεζάλεη 3 εκέξεο αξγφηεξα.
δ. Μηα θσηνγξαθία ηεο θαο X, ρξήζηξηαο λαξθσηηθψλ, ηξαβήρηεθε φηαλ έθεπγε απφ κηα
ζπλάληεζε ησλ Αλψλπκσλ Υξεζηψλ. Αξγφηεξα ε θσηνγξαθία δεκνζηεχηεθε.
ε. Μηα γπλαίθα, ηελ νπνία θαθνκεηαρεηξηδφηαλ ν άληξαο ηεο, θαηάθεξε λα πάξεη δηαδχγην
κφλν φηαλ ηνπ έδσζε ην ζπίηη ηεο, ην απηνθίλεηφ ηεο θαη φιε ηεο ηελ πεξηνπζίαο. Γελ ηεο
έκεηλε ηίπνηα.
ζ. Ζ X, πάζρνπζα απφ επηθίλδπλε πεξίπησζε πλεπκνλίαο, δελ έιαβε ηαηξηθή πεξίζαιςε
ζην λνζνθνκείν, γηαηί είρε κπεη ζηε ρψξα παξάλνκα
η. Δβδνκήληα ηνηο εθαηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο X πεξηνρήο αλαγθάζηεθε λα αθήζεη ηα ζπίηηα
ηνπ θαη θαηφπηλ ηνπ απαγνξεχηεθε λα επηζηξέςεη. Γελ επηηξεπφηαλ λα θχγνπλ απφ ηνπο
θαηαπιηζκνχο γηα λα πάλε ζηα θνληηλά ρσξάθηα φπνπ είραλ θαιιηέξγεηεο, νχηε λα
θηλνχληαη ζε πνιινχο απφ ηνπο δξφκνπο.
θ. Μαχξνη Αθξηθαλνί αγνξάδνληαλ ζηελ Αθξηθή, γηα παξάδεηγκα, γηα έλα κπνπθάιη νπίζθη,
θαη πνπιηφληαλ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή γηα 1, 200 κε 1, 500 δνιάξηα.
ι. ηε X ρψξα, έρνπλ ζθφπηκα θαηαζηξαθεί φια ηα κέζα επηβίσζεο ηνπ ληφπηνπ
πιεζπζκνχ: θαιιηέξγεηεο, παξνρή λεξνχ θαη ηα δσληαλά.
κ. ηε X ρψξα, νη πνιίηεο κπνξνχλ λα θπιαθίδνληαη ρσξίο λα ππάξρεη θαηεγνξία.
λ. Έλαο 26ρξνλνο δεκνζηνγξάθνο θαζεκεξηλήο εθεκεξίδαο ππξνβνιήζεθε θαη
ζθνηψζεθε ζε χπνπηε επίζεζε αληηπνίλσλ γηα ηελ θάιπςε πξφζθαηεο πξνεθινγηθήο
εθζηξαηείαο.
μ. Ο X θιήζεθε λα θαηαηαγεί ζηνλ ζηξαηφ. Έγξαςε ζην ζηξαηησηηθφ γξαθείν δειψλνληαο
αληίξξεζε ζπλείδεζεο πξνο ηε ζηξαηησηηθή ππεξεζία θαη αξλήζεθε λα παξνπζηαζηεί.
Κεξχρηεθε αλππφηαρηνο θαη ηνπ απαγνξεχηεθε ε έμνδνο απφ ηε ρψξα.
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Παξαβίαζε ή θαηαπάηεζε αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
ν. ηε X ρψξα, απηνί πνπ ζέινπλ λα αλήθνπλ ζηε ζξεζθεία Falun Gong απαγνξεχεηαη λα
ζπλαζξνίδνληαη.
π. Ζ εζλνηηθή πιεηνςεθία απνθάλζεθε φηη εθείλνη πνπ αλήθνπλ ζηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο,
φπσο νη Δβξαίνη θαη νη Ρνκά, ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα δνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο
πφιεο.
ξ. Σα παηδηά ηνπ ρσξηνχ δελ κπνξνχλ λα πάλε ζην ζρνιείν, θαζψο δελ ππάξρεη ζρνιείν
ζε ινγηθή απφζηαζε.
ζ. Δμαηηίαο απφξξηςεο απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο, ν X δελ κπνξεί λα πάξεη
κέξνο ζηηο εθινγέο σο ππνςήθηνο βνπιεπηήο.
η. Δπεηδή είλαη καχξνο, ν X δελ κπνξεί λα εξγαζηεί σο γηαηξφο ζην ηνπηθφ λνζνθνκείν.
π. ε θάπνηεο ρψξεο κε πξνλνκηνχρα άηνκα δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνγξάκκαηα
δηαηξνθήο θαη ζηέγαζεο, νχηε ζε ππεξεζίεο πγείαο.
θ. Ο θ. X, ηνπ νπνίνπ ην ζπίηη θάεθε, δελ κπνξεί λα δεηήζεη απνδεκίσζε.
ρ. Ζ θα X, κηα 47ρξνλε γπλαίθα, κεηέξα πέληε παηδηψλ, ε νπνία πάληα εξγαδφηαλ σο
λνηθνθπξά, ράλεη θάζε παξνρή θνηλσληθήο βνήζεηαο αλ πάξεη δηαδχγην.
ς. Ο θ. X, παηέξαο δχν παηδηψλ, θπιαθίζηεθε θαη βαζαλίζηεθε ζηε ρψξα X επεηδή
έγξαςε πνηήκαηα ζηα νπνία αζθνχζε θξηηηθή ζην θαζεζηψο. Ζ αίηεζε ηνπ γηα άζπιν απφ
ηε ρψξα A απνξξίθζεθε. Ηζρπξίζηεθε φηη αλ αλαγθαζηεί λα επηζηξέςεη ζηε ρψξα ηνπ, ζα
ππνζηεί βαζαληζηήξηα.
σ. Γηα θαηά ηα ιεγφκελα πξαθηηθνχο ιφγνπο, άηνκα κε ζσκαηηθή αλαπεξία πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ θαξνηζάθη δελ επηηξέπεηαη λα παξαθνινπζνχλ θαιιηηερληθά
γεγνλφηα ζην ηνπηθφ ζέαηξν.
αη. Γηα απφδνζε ππεθνφηεηαο ζηε ρψξα X, απαηηείηαη πεξίνδνο παξακνλήο 15εηψλ, ηεζη
ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο θαη αδηθαηνιφγεηα αθξηβά παξάβνια. Καηά ζπλέπεηα,
ρηιηάδεο Ρνκά, νη νπνίνη έρνπλ καθξφρξνλνπο δεζκνχο κε ηε ρψξα ηνπο, δελ κπνξνχλ λα
πάξνπλ ππεθνφηεηα.

131

Παξαβίαζε
ΑΓ

Ενύκε δεκνθξαηηθά

Φπιιάδην καζεηή 5.4
Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο

Αλζξώπηλν δηθαίσκα

Υπνρξέσζε ηνπ αηόκνπ
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ησλ αξρώλ, θ.ιπ.
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Φπιιάδην καζεηή 5.5
Κνπίδ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα (θάξηεο εμάζθεζεο)
Παηδηθή εξγαζία από ειηθία 17 εηώλ:

Παηδηθή εξγαζία από ειηθία 17 εηώλ:

Α. Απνηειεί παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
παηδηνχ.
B. Απνηειεί παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
παηδηνχ αλ ε εξγαζία είλαη ζθιεξή.
Γ. Δίλαη απνδεθηή αλ απφ ηελ θπβέξλεζε ε
ειάρηζηε ειηθία γηα εξγαζία έρεη νξηζηεί λα
είλαη θάησ ησλ 17.

Σν Γ είλαη ζσζηφ. Ζ χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα
ηνπ Παηδηνχ απαγνξεχεη ηελ παηδηθή εξγαζία αλ
είλαη επηθίλδπλε ή ππφ κνξθή εθκεηάιιεπζεο,
αιιά είλαη ζέκα ησλ θπβεξλήζεσλ λα απνθαζίδνπλ ην φξην ειηθίαο. Αζθείηαη πίεζε γηα πην
απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ παηδηθή εξγαζία.

Σύκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ
αθνξνύλ ζην δηθαίσκα ζην λεξό:

Σύκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ
αθνξνύλ ζην δηθαίσκα ζην λεξό:

A. Δίλαη ππνρξέσζε ησλ θπβεξλήζεσλ λα
παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο θαζαξφ θαη αζθαιέο
λεξφ.
B. Γελ επηηξέπεηαη ζηηο θπβεξλήζεηο λα θάλνπλ
δηάθξηζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ζηελ παξνρή
λεξνχ.
Γ. Γελ επηηξέπεηαη ζηηο θπβεξλήζεηο λα
αξλεζνχλ ζηνπο πνιίηεο ηελ πξφζβαζε ζην
λεξφ.

χκθσλα κε ηελ εξκελεία ηεο Δπηηξνπήο ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά
θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα, ηα B θαη Γ είλαη
ζσζηά, φρη ην A. Ζ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο
ζην λεξφ πξέπεη λα απνηειεί επηδίσμε ησλ
θπβεξλήζεσλ, αιιά απηφ ην δηθαίσκα δελ κπνξεί
λα απαηηεζεί απφ ηνπο πνιίηεο.

Ζ ζαλαηηθή πνηλή:

Ζ ζαλαηηθή πνηλή:

A. Γεληθά απαγνξεχεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν.
B. Έρεη θαηαξγεζεί κε λφκν ή ζηελ πξάμε ζε
πεξηζζφηεξεο απφ ην 50% φισλ ησλ ρσξψλ.
Γ. Γελ επηηξέπεηαη γηα λένπο θάησ ησλ 18 εηψλ.

Σν B θαη ην Γ είλαη ζσζηά, φρη ην A. Ζ ζαλαηηθή
πνηλή δελ απαγνξεχεηαη εληειψο ζηηο δηεζλείο
ζπκβάζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, νχηε απφ ηελ
ΔΓΑ, παξά κφλν κε πξναηξεηηθφ πξσηφθνιιν.
Σν Πξσηφθνιιν 6 (θαηάξγεζε ηεο ζαλαηηθήο
πνηλήο ελ θαηξψ εηξήλεο) θαη ην Πξσηφθνιιν 13
(γεληθή θαηάξγεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο) ηεο
ΔΓΑ έρνπλ ππνγξαθεί θαη/ή επηθπξσζεί απφ
πνιιά θξάηε.

Οηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηώκαηα:

Οηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηώκαηα:

A. ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα.
B. Γελ αλακέλεηαη απφ ηα θξάηε άκεζε
ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ γηα
φινπο.
Γ. Μπνξνχλ λα απαηηεζνχλ γηα φινπο ηνπο
Δπξσπαίνπο πνιίηεο.

Σν B είλαη ζσζηφ. Δπηζήκσο, ηα νηθνλνκηθά θαη
θνηλσληθά δηθαηψκαηα απνηεινχλ αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα, αιιά ζηελ νπζία δελ έρνπλ ηελ ίδηα
αλαγλψξηζε κε ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά
δηθαηψκαηα. Σν Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα
ζεσξεί φηη ηα θξάηε πξέπεη λα επηδηψθνπλ ηελ
ηθαλνπνίεζε ηνπο, αιιά δελ ππάξρεη επξσπατθφο
κεραληζκφο πνπ λα επηηξέπεη ζε ηδηψηεο λα ππνβάινπλ θαηαγγειία (ππφ πεξηνξηζκνχο επηηξέπεηαη κε πξναηξεηηθφ πξσηφθνιιν ζηνπο νξγαληζκνχο).
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Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ην δηθαίσκα ζηελ
εθπαίδεπζε:

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ην δηθαίσκα ζηελ
εθπαίδεπζε:

A. Ηδηψηεο ή νκάδεο κπνξνχλ λα ηδξχζνπλ
ζρνιείν, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο λνκηθέο πξνυπνζέζεηο.
B. Γελ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ην
πεξηερφκελν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.
Γ. Οη θπβεξλήζεηο δεζκεχνληαη λα παξέρνπλ
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζε φινπο θάησ ησλ
18.

Σν A είλαη ζσζηφ, ηα B θαη Γ ιάζνο. Οη δηεζλείο
ζπκβάζεηο, φπσο ε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα
ηνπ Παηδηνχ, πξνβιέπνπλ φηη ε εθπαίδεπζε
νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηα παηδηά γηα ηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα.

Τν δηθαίσκα αλαγλώξηζεο ηνπ θαζεζηώηνο
ηνπ πξόζθπγα:

Τν δηθαίσκα αλαγλώξηζεο ηνπ θαζεζηώηνο
ηνπ πξόζθπγα:

A. Οξίδεηαη γηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ηεθκεξησκέλνπο θφβνπο δίσμεο ιφγσ θπιήο,
ζξεζθείαο ή πνιηηηθψλπεπνηζήζεσλ θαη σο
απνηέιεζκα έρνπλ εγθαηαιείςεη ηε ρψξα ηνπο.
B. Δπίζεο ππάξρεη γηα αλζξψπνπο πνπ έρνπλ
εγθαηαιείςεη ηε ρψξα ηνπο ιφγσ εκθπιίνπ
πνιέκνπ ή πείλαο.
Γ. Μπνξεί απηφκαηα λα απνξξηθζεί απφ κηα
θπβέξλεζε ζηνπο ππνςήθηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ κηα ρψξα πνπ ζεσξείηαη αζθαιήο.

Σν A είλαη ζσζηφ, ην B ιάζνο (αλ θαη ζε κεξηθέο
ρψξεο, ζε αλζξψπνπο πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε ρψξα
ηνπο ιφγσ εκθπιίνπ πνιέκνπ ή πείλαο κπνξεί λα
παξέρεηαη πξνζηαζία, ρσξίο λα ζεσξνχληαη
πξφζθπγεο ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο).
Σν Γ δελ ηζρχεη γηα ηνπο πξφζθπγεο ζχκθσλα κε
ηε χκβαζε ηεο Γελεχεο, αιιά εθαξκφδεηαη
επξέσο εληφο ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν.

Θξεζθεπηηθή ειεπζεξία:

Θξεζθεπηηθή ειεπζεξία:

A. Γελ κπνξνχλ λα ηε ζηεξεζνχλ άλζξσπνη πνπ
αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθή ζξεζθεία.
B. Τπνρξεψλεη ηα έζλε λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα
επηδνηνχλ ζξεζθείεο.
Γ. Γελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη κε θαλέλα ηξφπν
απφ έλα θξάηνο.

Σν A είλαη ζσζηφ. Σα έζλε είλαη ππνρξεσκέλα λα
ζέβνληαη ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, αιιά δελ
έρνπλ λνκηθή ππνρξέσζε γηα νπνηνδήπνηε ζχζηεκα αλαγλψξηζεο ή επηδφηεζεο. Σα θξάηε κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία
φηαλ, γηα παξάδεηγκα, ε ζξεζθεία έξρεηαη ζε
αληίζεζε κε ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.

Τν δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία:

Τν δηθαίσκα ζηελ ηδηνθηεζία:

A. Γε ζεκαίλεη φηη ε θπβέξλεζε δελ κπνξεί λα
πάξεη ηα αγαζά θάπνηνπ αλ πξφθεηηαη γηα ην
δεκφζην ζπκθέξνλ.
B. Παξαβηάδεηαη αλ έλα νιφθιεξν ρσξηφ εθθελψλεηαη ρσξίο απνδεκίσζε πξνθεηκέλνπ λα
δεκηνπξγεζεί πδξνειεθηξηθφ εξγνζηάζην παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Γ. Δπηηξέπεη ζε έλα άηνκν λα ζεσξήζεη αγαζά
πνπ έρνπλ θιαπεί σο ηδηνθηεζία ηνπ.

Σα A θαη B είλαη ζσζηά. Σν Γ είλαη εκθαλψο
ιάζνο.

Δθινγέο:

Δθινγέο:

A. ινη έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, αθφκα θαη αλ
έρνπλ ράζεη ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα ιφγσ
εγθιεκαηηθήο δξάζεο.
B. Δπηηξέπνληαη δχν ςήθνη αλ ν εθινγέαο είλαη
εξγνδφηεο.
Γ . Ζ θαηακέηξεζε πξέπεη λα δηελεξγείηαη κπζηηθά.

Μφλν ην Γ είλαη ζσζηφ. Σν θξάηνο κπνξεί λα
εκπνδίζεη άηνκα πνπ έρνπλ ράζεη ηα πνιηηηθά ηνπο
δηθαηψκαηα λα ςεθίζνπλ. Σα ίζα δηθαηψκαηα γηα
φπνηνλ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ απνηεινχλ δηεζλή
επηηαγή.
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Διεπζεξία έθθξαζεο:

Διεπζεξία έθθξαζεο:

A. Μπνξεί λα πεξηνξηζηεί γηα λα απνθεπρζεί δπζθήκηζε.
B. Γελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί γηα ιφγνπο δεκφζηαο εζηθήο.
Γ. Μπνξεί λα πεξηνξηζηεί γηα πξφιεςε ζξεζθεπηηθήο κηζαιινδνμίαο.
Τν δηθαίσκα ζηελ εξγαζία:
A. Τπνρξεψλεη ηα θξάηε λα παξέρνπλ εξγαζία ζε
φινπο.
B. εκαίλεη φηη θαλείο δελ κπνξεί λα απνιπζεί
απζαίξεηα.
Γ. Γε ζεκαίλεη φηη κηα θπβέξλεζε πξέπεη λα
θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο γηα λα έρνπλ φινη
πιήξε απαζρφιεζε.

Σα A θαη Γ είλαη ζσζηά. Ζ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο
κπνξεί, ππφ πξνυπνζέζεηο, λα πεξηνξηζηεί γηα
ιφγνπο δεκφζηαο εζηθήο, γηα πξφιεςε εγθιήκαηνο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ή γηα ιφγνπο
δπζθήκηζεο, αλ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν.
Τν δηθαίσκα ζηελ εξγαζία:
Μφλν ην B είλαη ζσζηφ. ηελ Δπξψπε, ηα θξάηε
είλαη ππνρξεσκέλα λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηεο
ψζηε φινη λα έρνπλ πιήξε απαζρφιεζε, αιιά
απηφ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπλζήθεο ηνπ ΟΖΔ.

Τν δηθαίσκα ζε έλα πγηέο πεξηβάιινλ:
Τν δηθαίσκα ζε έλα πγηέο πεξηβάιινλ:
A. Απαγνξεχεη ζηα θξάηε λα ξίρλνπλ ηνμηθά
απφβιεηα πνπ θαηαζηξέθνπλ αλεπαλφξζσηα
ην έδαθνο.
B. ηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ, ησλ
δψσλ θαη ησλ θπηψλ.
Γ. Γελ έρεη αθφκα νξηζηεί σο νηθνπκεληθφ δηθαίσκα.

Σν Γ είλαη ζσζηφ, αλ θαη ην δηθαίσκα ζηελ πγεία
πξνζηαηεχεη ηα αλζξψπηλα φληα απφ βιαβεξέο
ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ άκεζα απφ ηε ξχπαλζε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, κφλν ηα αλζξψπηλα φληα πξνζηαηεχνληαη, φρη ηα δψα θαη ηα θπηά.
Ο Αθξηθαληθφο Υάξηεο θαη ν Υάξηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ δελ έρνπλ θαζνιηθή ηζρχ,
θαζηεξψλνπλ ζε θάπνην βαζκφ ην δηθαίσκα γηα
πγηέο πεξηβάιινλ.

Σύκθσλα κε ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε:

Σύκθσλα κε ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε:

A. ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα
ππάξρνπλ δίδαθηξα, κπνξεί λα ππάξρεη
θφζηνο κφλν γηα ηηο ζρνιηθέο εθδξνκέο θαη ηα
βηβιία.
B. Δίλαη ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα βνεζάεη ηνπο
καζεηέο λα πεηχρνπλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο.
Γ. Σα θξάηε πξέπεη λα δίλνπλ ζε φινπο ηνπο
καζεηέο ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε.

Σα B θαη Γ είλαη ζσζηά (απηέο νη ππνρξεψζεηο
πεξηιακβάλνληαη ζηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα
ηνπ Παηδηνχ). Καη' αξρήλ, ε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξέπεη λα είλαη δσξεάλ, θαη απηφ πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηα δίδαθηξα, αιιά θαη άιιεο
έκκεζεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε βαζηθέο
ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο.

Τηκσξία ησλ παηδηώλ ζην ζρνιείν:

Τηκσξία ησλ παηδηώλ ζην ζρνιείν:

A. Γελ επηηξέπεηαη κε ηε κνξθή ζσκαηηθήο
ηηκσξίαο.
B. Γελ απαγνξεχεηαη αλ ε ηηκσξία είλαη ςπρηθά
επψδπλε.
Γ. Μπνξεί λα ππάξρεη αλ νη γνλείο ζπκθσλνχλ.

Σν A ζεσξείηαη ζσζηφ, αθνχ ην Δπξσπατθφ
Γηθαζηήξην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ έρεη
επαλεηιεκκέλα ζεσξήζεη ηε ζσκαηηθή ηηκσξία σο
παξαβίαζε ηεο ΔΓΑ (θαη απηή είλαη ζχκθσλε κε
ηελ εξκελεία πνπ δίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ηα
Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζηε χκβαζε γηα ηα
Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ). Σν B είλαη αλαιεζέο,
δεδνκέλνπ φηη ε απαγφξεπζε αθνξά ζε φιεο ηηο
ζθιεξέο ηηκσξίεο. ζν γηα ην Γ, δελ ππάξρεη
δηάηαμε κε ηελ νπνία ε ηηκσξία εμαξηάηαη απφ ηε
ζχκθσλε γλψκε ησλ γνλέσλ.
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Σην ζρνιείν:

Σην ζρνιείν:

A. Γελ πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.
B. Σα κηθξά παηδηά πξέπεη λα καζαίλνπλ λα ζέβνληαη ηνπο γνλείο ηνπο.
Γ. Σα κηθξά παηδηά πξέπεη λα καζαίλνπλ γηα ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη λα ηα βηψλνπλ.

Σα B θαη Γ είλαη ζσζηά. Ζ χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πεξηιακβάλεη ηέηνηεο δηαηάμεηο.
Ζ χκβαζε επίζεο νξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε πξέπεη
λα επηδηψθεη ζεβαζκφ γηα ην πεξηβάιινλ.

Σην δηθαζηήξην:

Σην δηθαζηήξην:

A. Γηα θάζε έγθιεκα ππάξρεη ην δηθαίσκα ππεξάζπηζεο απφ δηθεγφξν.
Β. Μπνξεί θάπνηνο λα θαηαδηθαζηεί κφλν αλ έρεη
νκνινγήζεη.
Γ. Αλ ν χπνπηνο δελ κηιά ηε γιψζζα ζηελ νπνία
γίλεηαη ε δίθε έρεη δηθαίσκα γηα δηεξκελέα
ρσξίο δηθά ηνπ έμνδα.
Βαζαληζκόο:

Σα A θαη Γ είλαη ζσζηά.

A. Δπηηξέπεηαη γηα αληηκεηψπηζε ηξνκνθξαηηθψλ
επηζέζεσλ.
B. Δπηηξέπεηαη κφλν κε δηθαζηηθή απφθαζε.
Γ. Γελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε.
Τν δηθαίσκα ζηε δσή παξαβηάδεηαη όηαλ:

Σν Γ είλαη ζσζηφ (ηα βαζαληζηήξηα δελ επηηξέπνληαη νχηε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο εζληθήο αλάγθεο).

A. Κάπνηνο ράλεη ηε δσή ηνπ απφ αηχρεκα θαζψο
αζηπλνκηθέο δπλάκεηο απνηξέπνπλ κηα επίζεζε.
B. Κάπνηνο πεζαίλεη απφ πνιεκηθέο ελέξγεηεο, νη
νπνίεο είλαη λφκηκεο.
Γ. Κάπνηνο πεζαίλεη ιφγσ πεξηηηήο βίαο απφ ηελ
αζηπλνκία.
Σύκθσλα κε ην δηθαίσκα ζηε ζηέγαζε:

Σν Γ είλαη ζσζηφ. ηελ πεξίπησζε A, ην δηθαίσκα
ζηε δσή κπνξεί λα παξαβηάδεηαη κφλν αλ ε αζηπλνκία ρξεζηκνπνηεί δπλάκεηο πνπ δελ είλαη
απνιχησο απαξαίηεηεο.

A. Σα θξάηε νθείινπλ λα θξνληίδνπλ λα κελ είλαη
θαλείο άζηεγνο.
B. Οη αιινδαπνί πξέπεη λα έρνπλ ηηο ίδηεο
επθαηξίεο γηα θνηλσληθή ζηέγαζε φπσο θαη νη
πνιίηεο ηεο ρψξαο.
Γ. Σν θξάηνο πξέπεη λα πξνζπαζεί λα κεηψζεη
ηνλ αξηζκφο ησλ άζηεγσλ.
Σύκθσλα κε ην δηθαίσκα ζηελ πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε:

Σα B θαη Γ είλαη ζσζηά.

A. Οη θπβεξλήζεηο δελ έρνπλ ππνρξέσζε λα
απνηξέπνπλ ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα.
B. ινη πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε.
Γ. Σα θάξκαθα πξέπεη λα είλαη δσξεάλ.

Σν B είλαη ζσζηφ. Ζ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ
αηπρεκάησλ είλαη ππνρξέσζε. Σα θάξκαθα κπνξνχλ λα πσινχληαη.

Βαζαληζκόο:

Τν δηθαίσκα ζηε δσή παξαβηάδεηαη όηαλ:

Σύκθσλα κε ην δηθαίσκα ζηε ζηέγαζε:

Σύκθσλα κε ην δηθαίσκα ζηελ πγεηνλνκηθή
πεξίζαιςε:
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Σύκθσλα κε ην δηθαίσκα ζηελ ειεύζεξε
θπθινθνξία:

Σύκθσλα κε ην δηθαίσκα ζηελ ειεύζεξε
θπθινθνξία:

A. Μπνξεί ζε έλα άηνκν λα απαγνξεπηεί ε
επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ δηακνλήο γηα
ιφγνπο αζθάιεηαο.
B. Ζ απφξξηςε αηηήκαηνο βίδαο ζε άηνκν πνπ δελ
έρεη θαηαδηθαζηεί απνηειεί παξαβίαζε ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
Γ. Έλαο εγθιεκαηίαο κπνξεί λα θπιαθηζηεί.

Σα A θαη Γ είλαη ζσζηά. Απφξξηςε βίδαο κπνξεί
λα ηζρχζεη φρη κφλν γηα εγθιεκαηίεο. Δπίζεο
κπνξεί λα ππάξμνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ ειεπζεξία
θπθινθνξίαο γηα ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο,
δεκφζηαο ηάμεο ή εζληθήο αζθάιεηαο, αλ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν.
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Φπιιάδην δαζθάινπ
Ο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη δηθαηψκαηα απφ ηνλ “Καηάινγν ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ”, ε νπνία
δείρλεη ζρεηηθά άξζξα απφ ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΟΓΓΑ), ην
Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα (ΓΑΠΓ), ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα
Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα (ΓΟΚΠΓ), ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα
Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΑ) θαη ηνλ αλαζεσξεκέλν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε (ΔΚΥ). Απηή ε
αλαζθφπεζε έρεη γίλεη γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.
ΟΓΓΑ

ΔΣΓΑ

1. Γηθαίσκα ζηε δσή

3

2

2. Διεπζεξία απφ βαζαληζηήξηα

5

3

3. Απειεπζέξσζε απφ δνπιεία

4

4

8

4. Γηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ αζθάιεηα

3

5

9

10, 11
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14, 15

5. Γηθαίσκα ζε δίθαηε δίθε
6. Γηθαίσκα πξαγκαηηθήο πξνζθπγήο ζε
πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο δηθαηψκαηνο

8

ΔΚΦ

ΓΣΑΠΓ

ΓΣΟΚΠΓ

6
26

7, 10

13

D

2, 9

4, 15,
20, 27,
E

3, 26

14

7. Διεπζεξία απέλαληη ζηηο δηαθξίζεηο˙ δηθαίσκα
ζηελ ηζφηεηα
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8. Γηθαίσκα ηεο αλαγλψξηζεο σο πξφζσπν
ελψπηνλ ηνπ λφκνπ˙ δηθαίσκα ζηελ ηζαγέλεηα

6, 15

9. Γηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή

12

8

17

10. Γηθαίσκα ζηνλ γάκν

16

12

23

11. Γηθαίσκα ζηελ απφθηεζε πεξηνπζίαο

17

12. Γηθαίσκα ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ
αηφκσλ

13

13. Γηθαίσκα ζην άζπιν

14

14. Διεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο θαη θαη
ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία

18

9, 10

15. Διεπζεξία ηεο έθθξαζεο

19
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16. Διεπζεξία ζπλάζξνηζεο θαη ζπλεηαηξηζκνχ

3

16, 24
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8
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8

17. Γηθαίσκα ζην θαγεηφ, ην λεξφ θαη ηε
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18. Γηθαίσκα ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε

25

11

7, 12

19. Γηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε

26
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13, 14

20. Γηθαίσκα ζηελ εξγαζία

23

1, 2, 3,
4, 24

6, 7

21. Γηθαίσκα ζηελ μεθνχξαζε θαη ηελ αλαςπρή

24

2

7
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22. Γηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία

22, 25

7, 8,
12, 13,
14, 16,
17, 19,
23, 25

23. Γηθαίσκα ζηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή

21

22

24. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηζηηθή δσή

27

25. Απαγφξεπζε ηεο θαηαζηξαηήγεζεο ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ

30

26. Γηθαίσκα ζε κηα θνηλσληθή ηάμε πνπ
αλαγλσξίδεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα

28

27. Τπνρξεψζεηο ηνπ αηφκνπ

29

17

9, 10

25
27

15

5, 20

5

2

2

εκείσζε: Κάπνηα άξζξα ηνπ ΔΚΥ αλαθέξνληαη κε αξηζκνχο, θάπνηα κε θεθαιαία γξάκκαηα.
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ΔΝΟΤΖΤΑ 6
Υπεπζπλόηεηα
Τη είδνπο επζύλεο έρνπλ νη άλζξσπνη;

6.1 Υπνρξεώζεηο ζην ζπίηη
Οη άλζξσπνη βηώλνπλ ζπγθξνύζεηο λνκηκνθξνζύλεο – πώο πξέπεη
λα απνθαζίζνπλ;

6.2. Γηαηί πξέπεη νη άλζξσπνη λα ππαθνύλ ζηνλ λόκν;
Πνηνη είλαη νη θαιύηεξνη ιόγνη γηα ηήξεζε ησλ λόκσλ;

6.3. Τίλνο πξόβιεκα είλαη απηό;
Πώο κνηξάδνληαη νη θνηλσληθέο επζύλεο;

6.4. Γηαηί νη άλζξσπνη γίλνληαη ελεξγνί πνιίηεο;
Γηαηί νη άλζξσπνη ζέινπλ λα αιιάμνπλ ηελ θνηλσλία θαη πώο κπνξνύλ
λα ην θάλνπλ;

Ενύκε δεκνθξαηηθά

ΔΝΟΤΖΤΑ 6: Υπεπζπλόηεηα
Τη είδνπο επζύλεο έρνπλ νη άλζξσπνη;
Ννκηθή επζύλε
Οη πνιίηεο θάζε θξάηνπο δηθαηνχληαη λα γλσξίδνπλ πνηα είλαη ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα
εθηηκήζνπλ ηελ έθηαζε ησλ λνκηθψλ επζπλψλ ηνπο απέλαληη ζην θξάηνο θαη ηνπο άιινπο πνιίηεο. Οη
επζχλεο ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκνθξαηίεο κεξηθέο θνξέο ζπλνςίδνληαη ζε ηξία βαζηθά θαζήθνληα, δειαδή λα
ςεθίδνπλ, λα πιεξψλνπλ θφξνπο θαη λα ππαθνχλ ηνλ λφκν.
Οη επζχλεο είλαη ζπρλά ε άιιε φςε ησλ δηθαησκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ
ζπλεπάγεηαη ηελ επζχλε λα επηηξέπεηαη ην ίδην θαη ζηνπο άιινπο. Χζηφζν, νη άλζξσπνη πνπ δηαπξάηηνπλ
εγθιήκαηα δελ ράλνπλ ην δηθαίσκα πνπ ζηέξεζαλ ζε άιινπο (φπσο ζηελ πεξίπησζε δνινθνλίαο ή
δηάθξηζεο). Δπίζεο, νη άλζξσπνη ζπρλά έρνπλ ππνρξεψζεηο πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ ακνηβαηφηεηα,
φπσο γηα παξάδεηγκα, ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηα παηδηά.

Ζζηθή επζύλε
ηελ EDC είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαιιηεξγεζεί ε ηθαλφηεηα ησλ λέσλ λα ζθέθηνληαη εζηθά. Υσξίο απηή
ηελ ηθαλφηεηα, δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακηά θξηηηθή αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ δηθαηνζχλε ησλ λφκσλ ηεο
θνηλσλίαο ή ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν, φηαλ νη καζεηέο δηδάζθνληαη γηα λφκνπο πνπ ηνπο
επεξεάδνπλ, πξέπεη επίζεο λα ελζαξξχλνληαη λα αμηνινγήζνπλ θξηηηθά ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ ζθνπφ ηνπο,
θαη αλ ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ.

Γηδάζθνπκε γηα ηελ ππεπζπλόηεηα
Δμεηάδνληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη ζπκπεξηθέξνληαη κε θνηλσληθά ππεχζπλν ηξφπν,
ή ηνλίδνληαο ηελ έθηαζε ησλ αλαγθψλ άιισλ αλζξψπσλ, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο
καζεηέο λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε επίγλσζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ. Δίλαη,
επίζεο, ζεκαληηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα επηδείμνπλ ζηάζε επζχλεο κπξνζηά ζηνπο καζεηέο.
Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα είλαη ππεχζπλνη πνιίηεο, φρη κφλν κέζα απφ ηε κειέηε ζηελ ηάμε, αιιά θαη κέζσ
ηεο επθαηξίαο πνπ ηνπο δίλεηαη λα κάζνπλ απφ ηελ εκπεηξία. ε απηφ ην πιαίζην, ε EDC ελζαξξχλεη ηνπο
καζεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο, γηα παξάδεηγκα, κέζσ ησλ
ζρνιηθψλ ζπκβνπιίσλ.

Σε απηή ηελ ελόηεηα νη καζεηέο ζα:
– δηεξεπλήζνπλ ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ νη πνιίηεο ζηελ θνηλσλία˙
– δηεξεπλήζνπλ ηε θχζε ησλ λνκηθψλ επζπλψλ ησλ αλζξψπσλ˙
– εμεηάζνπλ ηε θχζε ησλ θνηλσληθψλ επζπλψλ˙

– εμεηάζνπλ γηαηί νη άλζξσπνη αλαιακβάλνπλ πξνζσπηθή επζχλε γηα λα επηθέξνπλ αιιαγέο .
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ΔΝΟΤΖΤΑ 6: Υπεπζπλόηεηα
Τη είδνπο επζύλεο έρνπλ νη άλζξσπνη;

Τίηινο
καζ/ηνο

Μαζεζηαθνί
ζηόρνη

Δξγαζίεο καζεηώλ

Υιηθά

Μέζνδνη

Μάζεκα 1:

Γηεξεπλάηαη ην
θάζκα ησλ
ππνρξεψζεσλ
πνπ έρνπλ νη
άλζξσπνη.
Γίλεηαη θαηαλνεηφ
φηη νη επζχλεο
κπνξεί λα
ζπγθξνχνληαη.

Οη καζεηέο αλαιχνπλ
ην εζηθφ δίιεκκα.
πδεηνχλ ελαιιαθηηθέο
αλαιχζεηο.
Κάλνπλ δειψζεηο ζε
αηνκηθφ επίπεδν.

Αληίγξαθα ηεο
ηζηνξίαο “Ο Milan
θάλεη κηα
επηινγή”.
Υαξηί γηα γξαπηέο
εξγαζίεο.

Αηνκηθή θαη ζε
κηθξέο νκάδεο
ζπδήηεζε .
πδήηεζε ζε
νινκέιεηα.
Αηνκηθή γξαπηή
εξγαζία.

Γηεξεπλάηαη ε εζηθή
ινγηθή πνπ δηέπεη
ηηο απνθάζεηο
ζρεηηθά κε ηηο
ζπγθξνχζεηο ησλ
επζπλψλ.

Οη καζεηέο αλαιχνπλ
έλα εζηθφ δίιεκκα.
Οη καζεηέο αμηνινγνχλ
θξηηηθά ιφγνπο λνκηθήο
ππαθνήο.
Οη καζεηέο πξνηείλνπλ
θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο
έλα εζηθφ θαζήθνλ ζα
κπνξνχζε λα παξαθάκςεη ηελ ππνρξέσζε
λα ηεξείηαη ν λφκνο.

Αληίγξαθα ηεο
ηζηνξίαο “Σν
δίιεκκα ηνπ
Schmitt ”.
Υαξηί γηα
γξαπηέο
εξγαζίεο.
Πίλαθαο

Αλάιπζε εζηθψλ
δηιεκκάησλ.
Δθπαηδεπηηθφοππνζηεξηθηηθή
αλάιπζε.
πγγξαθή
ηζηνξίαο.
πδήηεζε ζε
νινκέιεηα.

Γηεξεπλάηαη ε θχζε
ησλ λνκηθψλ
επζπλψλ ησλ
αλζξψπσλ.
Γηεξεπλάηαη ε
δηάθξηζε κεηαμχ
εζηθψλ θαη λνκηθψλ
ππνρξεψζεσλ.

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ
ηελ επζχλε γηα
νξηζκέλα θνηλσληθά
πξνβιήκαηα.
Οινθιεξψλνπλ έλα
πιαίζην ζθέςεο.
Απαληνχλ γξαπηψο ζηα
δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ.

Αληίγξαθα ηνπ
“γξάκκαηνο”.
Πίλαθαο
Υαξηί γηα θάζε
καζεηή.
πγγξαθή.

Γνκεκέλε θξηηηθή
αλάιπζε.
Αλάιπζε θαη
ζπδήηεζε ζε
κηθξέο νκάδεο.
πλαίλεζε γηα
επίηεπμε θαη
δηαπξαγκάηεπζε.
Αηνκηθή
ζπγγξαθή.

Δμεηάδεηαη ε θνηλή
γηα φινπο θχζε ησλ
θνηλσληθψλ
πξνβιεκάησλ.
Δμεηάδνληαη νη
ιφγνη γηα ηνπο
νπνίνπο νη
άλζξσπνη
αλαιακβάλνπλ ηελ
επζχλε γηα ηε
δπζηπρία άιισλ
αλζξψπσλ.
Γηεξεπλάηαη ν
ξφινο ησλ ΜΚΟ
ζηελ θνηλσλία ησλ
πνιηηψλ.

Οη καζεηέο εξγάδνληαη
ζε νκάδεο γηα λα
ζπλζέζνπλ κηα
αθήγεζε.
Κάλνπλ ππνζέζεηο
ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα
πνπ ελεξγνπνηνχλ ηελ
θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά.
Δμεηάδνπλ ηνλ ξφιν ησλ
ΜΚΟ.
ε νκάδεο, εξεπλνχλ ην
έξγν κηαο ΜΚΟ ή κηαο
θνηλσληθήο εθζηξαηείαο.
Οκαδηθά, παξνπζηάδνπλ
ηα επξήκαηά ηνπο.

Αληίγξαθα ησλ
δειηίσλ ζρεηηθά
κε ηελ Jelena
Santic (θπιιάδην
καζεηή 6.4), ήδε
θνκκέλν.
Τπνζηεξηθηηθφ
πιηθφ γηα ηελ
έξεπλα.
Τιηθά γηα ηελ
νκάδα παξνπζηάζεσλ, π.ρ.
κεγάια θχιια
ραξηηνχ,
ρξσκαηηζηά
ζηπιφ.

Οκαδηθή εξγαζία.
Γηαπξαγκάηεπζε.
Ζζηθή ζπιινγηζηηθή.
Κξηηηθή
αμηνιφγεζε.
Έξεπλα.
Οκαδηθή
παξνπζίαζε.

Τπνρξεψζεηο ζην
ζπίηη

Μάζεκα 2:
Γηαηί νη
άλζξσπνη
πξέπεη λα
ππαθνχλ
ζηνλ λφκν;

Μάζεκα 3:
Σίλνο
πξφβιεκα
είλαη απηφ;

Μάζεκα 4:
Γηαηί νη
άλζξσπνη
γίλνληαη
ελεξγνί
πνιίηεο;
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Ενύκε δεκνθξαηηθά

Μάζεκα 1
Υπνρξεώζεηο ζην ζπίηη
Οη άλζξσπνη βηώλνπλ ζπγθξνύζεηο λνκηκνθξνζύλεο - πώο πξέπεη λα
απνθαζίζνπλ;
Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Γηεξεπλάηαη ην θάζκα ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη.
Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη επζχλεο κπνξεί λα ζπγθξνχνληαη.
Γηεξεπλάηαη ε εζηθή ινγηθή πνπ δηέπεη ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο
ζπγθξνχζεηο ησλ επζπλψλ.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο αλαιχνπλ ηα εζηθά δηιήκκαηα.
πδεηνχλ ελαιιαθηηθέο αλαιχζεηο.
Κάλνπλ δειψζεηο ζε αηνκηθφ επίπεδν.

Υιηθά

Αληίγξαθα ηεο ηζηνξίαο “ν Milan θάλεη κηα επηινγή”.
Υαξηηά γηα γξαπηή εξγαζία.

Μέζνδνη

Αηνκηθή θαη ζε κηθξέο νκάδεο ζπδήηεζε.
πδήηεζε ζε νινκέιεηα.
Αηνκηθή γξαπηή εξγαζία

Δλλνηνινγηθή κάζεζε
Δπζύλε: Κάηη πνπ νη άλζξσπνη πξέπεη λα θάλνπλ – νη επζχλεο κπνξεί λα είλαη λνκηθέο, εζηθέο ή
θνηλσληθέο, αλάινγα κε ην πψο πξνθχπηνπλ.
Ζζηθή ζύγθξνπζε: Οη άλζξσπνη βηψλνπλ ζχγθξνπζε φηαλ πξέπεη λα απνθαζίζνπλ αλάκεζα ζε δχν
ηξφπνπο δξάζεο.
Δπζύλε ηνπ πνιίηε: Καζήθνληα ησλ αηφκσλ ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. Απηέο νη επζχλεο
πξνθχπηνπλ γηαηί ε ζπκκεηνρή ζε κηα θνηλφηεηα θέξλεη δηθαηψκαηα ζε αληάιιαγκα πξνο
ππνρξεψζεηο.

Τν κάζεκα
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εηζάγεη ηελ ηδέα φηη ν θαζέλαο έρεη ππνρξεψζεηο θάπνηνπ είδνπο θαη κπνξεί λα
πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα φηαλ νη άλζξσπνη βάδνπλ θάπνηεο ππνρξεψζεηο πάλσ απφ θάπνηεο άιιεο.
Πξέπεη λα θάλνπλ δχζθνιεο επηινγέο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη ηελ ηζηνξία “Ο Μίιαλ θάλεη κηα επηινγή”
θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα ζέκαηα. Κάπνηεο εξσηήζεηο κπνξνχλ λα
ζπδεηεζνχλ ζε δεπγάξηα πξηλ δνζνχλ νξηζηηθέο απαληήζεηο. Γηα ηηο άιιεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα
θξαηήζνπλ ζεκεηψζεηο πξηλ κνηξαζηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο ζηελ ηάμε.
1. Ση ιέεη ε ηζηνξία γηα ην είδνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Μίιαλ; Πφζα δηαθνξεηηθά είδε επζχλεο
κπνξείηε λα δείηε (επζχλε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ην ζρνιείν, ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα ή
ηνλ επξχηεξν θφζκν);
2. Ση λνκίδεηε φηη πξέπεη λα θάλεη ν Μίιαλ θαη γηαηί; πκθσλνχλ φινη ζηελ ηάμε;
3. Πφζν δχζθνιε λνκίδεηε φηη είλαη ε απφθαζε ηνπ Μίιαλ; Ση ηελ θάλεη δχζθνιε;
4. Ση επζχλεο έρεη ν παηέξαο ηνπ Μίιαλ ζηελ ηζηνξία; Πφζεο κπνξείηε λα δείηε;
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5. Πηζηεχεηε φηη ήηαλ ζσζηφ λα δεηήζεη ν παηέξαο ηνπ απφ ηνλ Μίιαλ λα κείλεη ζην ζπίηη;
6. Πφζν ζνβαξφ ζα ήηαλ λα παξαθνχζεη ν Μίιαλ ηνλ παηέξα ηνπ; Απηή ζα ήηαλ κηα δχζθνιε
απφθαζε γηα ηνλ Μίιαλ; Αηηηνινγείζηε ηελ απάληεζή ζαο.

Γξαπηή εξγαζία
Με δηθά ζαο ιφγηα, γξάςηε ηη λνκίδεηε φηη έγξαςε ν Μίιαλ ζηνλ παηέξα ηνπ. πγθξίλεηε απηφ πνπ γξάςαηε
κε φ,ηη έγξαςαλ νη ππφινηπνη ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο.

Γελίθεπζε
Ίζσο νη καζεηέο έρνπλ ήδε αζρνιεζεί κε θάπνηεο γεληθέο πηπρέο ηεο εζηθήο ζχγθξνπζεο.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο ηηο ζθέςεηο ή δεηά απφ ηελ ηάμε λα ζθεθηεί γεληθφηεξα γηα ηα
είδε επζχλεο πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη απέλαληη:
– ζηνλ εαπηφ ηνπο˙
– ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο˙
– ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα˙
– ζηελ εζληθή θνηλφηεηα˙
– ζηνλ επξχηεξν θφζκν.
Οη καζεηέο εξγάδνληαη πάιη ζε νκάδεο. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ πίλαθα γηα λα γξάςνπλ ηηο
δηάθνξεο επζχλεο. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη δηαθσλνχλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη
άλζξσπνη έρνπλ επζχλεο γηα ηνπο άιινπο θαη γηα ηελ θνηλφηεηα ζπδεηηνχληαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ ηάμε.

Αηνκηθέο δειώζεηο
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα δψζεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο ζηνπο καζεηέο. “ηελ
ηζηνξία ηνπ Μίιαλ νη επζχλεο έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο. θεθζείηε κεξηθά δηθά ζαο
παξαδείγκαηα ζηα νπνία ζπγθξνχνληαη νη επζχλεο ησλ αηφκσλ. Πάξηε κεξηθά ζπγθεθξηκέλα
παξαδείγκαηα θαη ζπδεηήζηε γηα ην πψο ζθέθηνληαη νη άλζξσπνη ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ γηα επζχλεο”.
Αλ απηφ είλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δψζεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα
παξαδείγκαηα, απφ ην ηνπηθφ πιαίζην.
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Μάζεκα 2
Γηαηί νη άλζξσπνη πξέπεη λα ππαθνύνπλ ζηνλ λόκν;
Πνηνη είλαη νη θαιύηεξνη ιόγνη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ λόκνπ;
Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Γηεξεπλάηαη ε θχζε ησλ λνκηθψλ επζπλψλ πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη.
Γηεξεπλάηαη ε δηάθξηζε κεηαμχ εζηθψλ θαη λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο αλαιχνπλ έλα εζηθφ δίιεκκα ζε ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα.
Αλαιχνπλ θξηηηθά ηνπο ιφγνπο ππαθνήο ζηνπο λφκνπο.
Πξνηείλνπλ θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο έλα εζηθφ θαζήθνλ ζα
κπνξνχζε λα παξαθάκςεη ηνλ λφκν.

Υιηθά

Αληίγξαθα ηεο ηζηνξίαο “Σν δίιεκκα ηνπ Schmitt ”.
Υαξηί γηα γξαπηέο εξγαζίεο.
Πίλαθαο.

Μέζνδνη

Απφ θνηλνχ αλάιπζε ησλ εζηθψλ δηιεκκάησλ.
Δθπαηδεπηηθφο-ππνζηεξηθηηθή αλάιπζε.
πγγξαθή ηζηνξίαο.
πδήηεζε ζε νινκέιεηα.

Δλλνηνινγηθή κάζεζε
Νόκνο: Έλαο θαλφλαο πνπ έρεη ζεζπηζηεί απφ ηνπηθή ή εζληθή θπβέξλεζε.
Κξάηνο δηθαίνπ: ηηο δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο, νη θπβεξλήζεηο θαη φζνη βξίζθνληαη ζηελ εμνπζία
ππφθεηληαη ζηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο. Ζ εμνπζία αιιάδεη ρέξηα δεκνθξαηηθά ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο πνπ νξίδνληαη απφ ην ζχληαγκα ηεο ρψξαο, θαη φρη σο απνηέιεζκα άζθεζεο βίαο ή
πνιέκνπ. Οη άλζξσπνη έρνπλ ην θαζήθνλ λα ππαθνχλ ηνλ λφκν γηαηί έηζη έρεη απνθαζηζηεί
δεκνθξαηηθά.
Ννκηθή επζύλε: Οη ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηνπο αλζξψπνπο απφ ηνλ λφκν.
Ζζηθή ππνρξέσζε: Οη πξνζσπηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αηζζάλνληαη νη άλζξσπνη θαη βαζίδνληαη ζηηο
πεπνηζήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο.

Τν κάζεκα
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία “Σν δίιεκκα ηνπ Schmitt” θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα
εξγαζηνχλ ζε δεπγάξηα θαη λα εμεηάζνπλ αλ ν Schmitt έπξεπε λα παξαβεί ηνλ λφκν θαη λα θιέςεη ηα
ρξήκαηα ή φρη. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο γξάθεη δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζηνλ πίλαθα ζρεηηθά κε ην αλ ν Schmitt
έπξεπε λα θιέςεη ηα ρξήκαηα.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ κηα άπνςε κε ηελ νπνία ζπκθσλνχλ θαη λα
πξνζζέζνπλ ηελ δηθή ηνπο αηηηνινγία γξάθνληαο:
– Ο Schmitt έπξεπε λα θιέςεη ηα ρξήκαηα γηαηί…
– Ο Schmitt δελ έπξεπε λα θιέςεη ηα ρξήκαηα γηαηί …
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζεκεηψλεη ζηνλ πίλαθα ηηο αηηίεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνπο καζεηέο. Γηα παξάδεηγκα,
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“Έπξεπε λα θιέςεη ηα ρξήκαηα γηαηί ε δσή ηεο θφξεο ηνπ είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηνλ λφκν θαηά ηεο
θινπήο”˙
“Γελ έπξεπε λα θιέςεη ηα ρξήκαηα γηαηί κπνξεί λα ηνλ έπηαλαλ”˙ ή
“ Γελ έπξεπε λα θιέςεη γηαηί είλαη ιάζνο λα θαηαπαηνχκε ην λφκν”.
Οη δηαθνξεηηθνί ιφγνη ζπδεηνχληαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ ηάμε. Γηαηί είλαη δηαθνξεηηθνί; Δίλαη κεξηθνί ιφγνη
θαιχηεξνη απφ θάπνηνπο άιινπο; ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα
ζπκπιεξψζνπλ ηελ πξφηαζε:
“Γεληθά είλαη ιάζνο λα θαηαπαηάηαη ν λφκνο γηαηί…”
Δλαιιαθηηθά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε λα δεηήζεη απφ ηελ ηάμε λα ζθεθηεί φζνπο πην πνιινχο
ιφγνπο κπνξεί ζρεηηθά κε ην γηαηί είλαη ιάζνο λα θαηαπαηάηαη ν λφκνο. Σππηθά, απαληψληαο ζε απηφ ην
εξψηεκα, ππάξρεη πιήζνο απαληήζεσλ, πεξηιακβάλνληαο ηηο αθφινπζεο:
“Δίλαη ιάζνο λα θαηαπαηάηαη ν λφκνο γηαηί:
– κπνξεί λα ζπιιεθζείο θαη λα ηηκσξεζείο˙
– ν λφκνο πξνζηαηεχεη ηνπο αλζξψπνπο θαη είλαη ιάζνο λα βιάπηεηο ηνπο άιινπο˙
– φινη ζα γίλνληαλ άγξηνη αλ δελ ηνπο ζηακαηνχζε ν λφκνο˙
– ε θαηαπάηεζε ηνπ λφκνπ ππνλνκεχεη ηελ εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο˙
– ε θνηλσλία ρξεηάδεηαη ηνλ λφκν γηα λα επηβηψζεη, ρσξίο λφκνπο ζα επηθξαηνχζε ράνο˙
– ε θαηαπάηεζε ηνπ λφκνπ παξαβηάδεη ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ, φπσο απηά ηεο ηδηνθηεζίαο ή ηεο
δσήο.”
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηνλίδεη φηη νη άλζξσπνη έρνπλ πνιινχο ιφγνπο γηα λα ππαθνχλ ζηνλ λφκν. Μεξηθνί απφ
απηνχο ζρεηίδνληαη κε ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ, άιινη κε ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη
άιινη κε ην ελδηαθέξνλ γηα ην θαιφ ηεο θνηλσλίαο γεληθά (βι. ζεκείσζε παξαθάησ).
πλνςίδνληαο απηέο ηηο έλλνηεο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζρεκαηίζεη ζηνλ πίλαθα ηξεηο νκφθεληξνπο
θχθινπο γξάθνληαο “εαπηφο”, “άιινη” θαη “θνηλσλία” ζε θάζε θχθιν, μεθηλψληαο απφ ηνλ εζσηεξηθφ. Οη
δηαθνξεηηθνί ιφγνη ζα κπνξνχζαλ λα γξαθηνχλ ζηελ θαηάιιειε πεξηνρή.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηνλίδεη φηη ε ππαθνή ζηνπο λφκνπο δελ απνηειεί απαξαίηεηα έλδεημε “θαινχ πνιίηε”.
Πνιιέο άζρεκεο πξάμεηο έρνπλ δηαπξαρζεί απφ άηνκα πνπ ππάθνπαλ ηνλ λφκν, ιέγνληαο φηη απιψο
“έθαλαλ ην θαζήθνλ ηνπο”. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηζηνξία δείρλεη φηη θαηά θαηξνχο αθφκα θαη θαινί
άλζξσπνη κπνξεί λα επηρείξεζαλ λα θαηαπαηήζνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν λφκν γηα εζηθνχο ιφγνπο.
Γηα λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα νη καζεηέο ηελ δχζθνιε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο λνκηθέο θαη εζηθέο
ππνρξεψζεηο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνχο δεηά λα γξάςνπλ δηθέο ηνπο ηζηνξίεο ζηηο νπνίεο νη άλζξσπνη (γηα
θαινχο ιφγνπο) θαηαπαηνχλ ηνλ λφκν. Παξαδείγκαηα κπνξεί λα είλαη ε παξαβίαζε ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο
γηα θάηη επείγνλ ή ε ελαληίσζε ζε έλαλ λφκν πνπ είλαη θαθφο ή άδηθνο.
Μεξηθνί απφ ηνπο καζεηέο δηαβάδνπλ ηα παξαδείγκαηα δπλαηά ζηε ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα. Ο/ε
εθπαηδεπηηθφο ηνλίδεη ηφηε ηελ δηάθξηζε αλάκεζα ζε εζηθέο ππνρξεψζεηο (ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη
αλαιακβάλνπλ ζχκθσλα κε ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο) θαη λνκηθέο επζχλεο, πνπ επηβάιινληαη
απφ ηηο θπβεξλήζεηο. Οη ηάζεηο αλάκεζα ζε απηά ηα δχν είδε επζπλψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο πνιίηεο
ζηελ θξηηηθή θάπνησλ λφκσλ κε ηνπο νπνίνπο δηαθσλνχλ θαη ζηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο ηνπο. Μπνξεί
επίζεο, θαηά πεξίπησζε, λα απνθαζίζνπλ λα παξαβνχλ λφκνπο γηα εζηθά ζσζηνχο ιφγνπο. Ζ ηζηνξία
πξνζθέξεη πνιιά παξαδείγκαηα πεξηπηψζεσλ πνπ λφκνη θαηαπαηήζεθαλ γηα δηακαξηπξία ή γηα
εμέγεξζε ελάληηα ζε ηπξξαληθέο θπβεξλήζεηο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ην παξνπζηάζεη απηφ κε
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ηνπηθά παξαδείγκαηα. Πξέπεη επίζεο λα ηνλίζεη φηη ηέηνηεο ελέξγεηεο δελ γίλνληαη εχθνια ιφγσ ηνπ
θηλδχλνπ πνπ ππάξρεη λα ππνλνκεπηεί ην θξάηνο δηθαίνπ, ζην νπνίν βαζίδνληαη νη ζηαζεξέο δεκνθξαηίεο.

Σεκείσζε
Σν εζηθφ δίιεκκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε απηφ ην κάζεκα δελ δηαθέξεη απφ ην γλσζηφ “Heinz Dilemma”
ηνπ Lawrence Kohlberg, Ακεξηθαλνχ ςπρνιφγνπ, ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Απηφ ήηαλ έλα απφ ηα
δηιήκκαηα πνπ ν Kohlberg θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ έζεηαλ ζε λένπο κεηαμχ 10 θαη 25 εηψλ θάζε ηξία
πεξίπνπ ρξφληα. Γηαπηζηψζεθε φηη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ν κέζνο φξνο, κεηαθηλήζεθε απφ ηνλ
εγσθεληξηθφ ζπιινγηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ κηθξνί ζε κηα πην αλζξσπνθεληξηθή ινγηθή φηαλ ήηαλ
ζηελ πξψηκε εθεβεία. Αξγφηεξα, ζηα κέζα ηεο εθεβείαο, νη πεξηζζφηεξνη εθάξκνδαλ ζπιινγηζκνχο κε
επίθεληξν ηελ θνηλσλία, αλ θαη ην πεξηερφκελν θαη ην είδνο ηνπ δηιήκκαηνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ
ηξφπν ζπιινγηζκνχ. Σα κηθξφηεξα παηδηά ζεσξνχζαλ φηη νη λφκνη θαη νη θαλφλεο είλαη αλειαζηηθνί θαη
ρσξίο θνηλσληθνχο ζθνπνχο, θαη βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ εμνπζία απηψλ πνπ ηνπο θαηαζθεπάδνπλ.
ηελ εθεβεία, νη λένη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη νη λφκνη έρνπλ θνηλσληθφ ζθνπφ, κπνξνχλ λα αλαζεσξεζνχλ,
λα ακθηζβεηεζνχλ θαη λα θξηζνχλ σο εζηθά ιαλζαζκέλνη ή άδηθνη.
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Μάζεκα 3
Τίλνο πξόβιεκα είλαη απηό;
Πώο κνηξάδνληαη νη θνηλσληθέο επζύλεο;
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Δμεηάδεηαη ε θνηλή θχζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ηελ ππεπζπλφηεηα ζε νξηζκέλα θνηλσληθά
δεηήκαηα.
Οινθιεξψλνπλ έλα πιαίζην ζθέςεο.
Γίλνπλ γξαπηψο απαληήζεηο ζηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ.

Υιηθά

Αληίγξαθα ηνπ “γξάκκαηνο”.
Πίλαθαο.
Υαξηί γηα αηνκηθέο εξγαζίεο.

Μέζνδνη

Γνκεκέλε θξηηηθή αλάιπζε.
Αλάιπζε θαη ζπδήηεζε ζε κηθξέο νκάδεο.
πλαίλεζε θαη δηαπξαγκάηεπζε.
Πξνζσπηθή εξγαζία.

Δλλνηνινγηθή κάζεζε
Κνηλσληθό πξόβιεκα: Έλα πξφβιεκα ην νπνίν αληηκεησπίδνπλ φια ή πνιιά απφ ηα κέιε κηαο
θνηλφηεηαο θαη ηελ επζχλε ηνπ θέξνπλ κέξε ηεο θνηλφηεηαο ή φιε ε θνηλφηεηα. Ζ επζχλε γηα έλα
θνηλσληθφ πξφβιεκα δελ βαξχλεη εμίζνπ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε.
Βαζκόο επζύλεο: Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν θάπνηνο κπνξεί λα είλαη ππεχζπλνο γηα έλα θνηλσληθφ
πξφβιεκα.

Τν κάζεκα
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη κηα θαληαζηηθή επηζηνιή πξνο ηελ ηνπηθή εθεκεξίδα. Ζ επηζηνιή πεξηέρεη
θαηαγγειίεο γηα δχν θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ αλεζπρνχλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηελ ηάμε λα: α) εληνπίζεη ηα δεηήκαηα θαη β) θάλεη έλαλ θαηάινγν (θαη γηα ηηο
δπν ππνζέζεηο) ησλ αηφκσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ επζχλε. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη απηή
ηελ δηαδηθαζία ζρεδηάδνληαο ζηνλ πίλαθα έλα πιαίζην ζθέςεο φπσο ην παξαθάησ.
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Πνηνο εκπιέθεηαη, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ζε απηφ ην πξφβιεκα;

Οκαδηθή εξγαζία
Βήκα 1
Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε νκάδεο ησλ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ αηφκσλ. ε θάζε κέινο ηεο νκάδαο δίλνληαη πφληνη
αληίζηνηρνη κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη.

Βήκα 2
Κάζε κέινο ηεο νκάδαο αξρηθά θαηαλέκεη ηνπο πφληνπο ζηα εκπιεθφκελα κέξε ζχκθσλα κε ην κέξνο ηεο
επζχλεο πνπ ηνπο αλαινγεί. Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά θαη νη ζθχινη κπνξεί λα κελ πάξνπλ πφληνπο,
αιιά νη ηδηνθηήηεο ζθχισλ θαη νη πνιηηηθνί κπνξεί λα κνηξαζηνχλ ηνπο πφληνπο ή θάπνηνη λα πάξνπλ
πεξηζζφηεξνπο πφληνπο.

Βήκα 3
ηαλ θάζε κέινο έρεη απνθαζίζεη, εθ πεξηηξνπήο κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο ζηελ νκάδα, αηηηνινγψληαο
ηηο. ε απηφ ην ζεκείν νη απνθάζεηο ηνπο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ. ην ηέινο, νη νκάδεο αζξνίδνπλ ηνπο
πφληνπο θάζε κέξνπο. Απηφ αληηπξνζσπεχεη ηελ άπνςε ηεο θάζε νκάδαο γηα ην πψο πξέπεη λα κνηξαζηεί
ε επζχλε.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο θάλεη ζπδήηεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ. Δπίζεο δηεξεπλά ηηο
δηαθνξεηηθέο απφςεηο, ξσηψληαο ηνπο καζεηέο γηα ηνπο ιφγνπο ησλ απνθάζεψλ ηνπο.
Αλ ππάξρεη ρξφλνο, ε άζθεζε κπνξεί λα επαλαιεθζεί κε ην πξφβιεκα ησλ ζθνππηδηψλ. Ή κπνξεί λα
αληηθαηαζηαζεί απφ έλα πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ηελ πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ ή πην θνληά ζηα ελδηαθέξνληα
ηεο νκάδαο.

Σεκείσζε
Σα πξνβιήκαηα ζε απηά ηα παξαδείγκαηα είλαη θαηάιιεια γηα καζεηέο ρσξίο κεγάιε εκπεηξία ζηε
ζπδήηεζε πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ. Δίλαη ζπγθεθξηκέλα θαη θαηαλνεηά (αλ θαη είλαη δχζθνιν λα ιπζνχλ).
ε ηάμεηο κε κεγαιχηεξα παηδηά ή κε πεξηζζφηεξεο δεμηφηεηεο κπνξνχλ λα ζπδεηεζνχλ πην ιεπηά ζέκαηα,
φπσο ε αλεξγία ή ν ξαηζηζκφο, εθαξκφδνληαο ην ίδην πιαίζην ζθέςεο.
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Βήκα 4: Σπδήηεζε πνπ πξνθύπηεη από ηελ άζθεζε
ηελ ηειηθή ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα εμεηάζνπλ αλ γεληθά νη
άλζξσπνη αλαιακβάλνπλ ηηο επζχλεο ησλ πξάμεψλ ηνπο. Αλ φρη, λα ζθεθηνχλ πψο ζα πεηζζνχλ λα ην
θάλνπλ. Μπνξεί ε εθπαίδεπζε λα βνεζήζεη κε θάπνηνλ ηξφπν; Ή είλαη απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζνχλ λένη
λφκνη ή λα ππάξρνπλ απζηεξφηεξεο πνηλέο; Αλ ε ηνπηθή ή εζληθή θπβέξλεζε απνδερφηαλ ηελ επζχλε γηα
νξηζκέλα πξνβιήκαηα, πνην λνκίδνπλ νη καζεηέο φηη ζα ήηαλ ην πηζαλφ θφζηνο; Δπίζεο, ν/ε
εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηελ ηάμε λα ζθεθηεί ηνλ ξφιν ησλ λέσλ ζηελ αληηκεηψπηζε
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ απηνχ ηνπ είδνπο. Πξέπεη λα απαιιάζζνληαη ηεο επζχλεο ιφγσ ειηθίαο;
Πξέπεη λα αθήλνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλφηεηαο ζηνπο κεγάινπο; Απηά ηα ζέκαηα κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα κηα αηνκηθή γξαπηή εξγαζία.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί φηη είλαη αλαγθαίν νη πνιηηηθνί ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν λα γλσξίδνπλ ηα
πξνβιήκαηα απφ ηε ζηηγκή πνπ εκθαλίδνληαη. Ζ πνιηηηθή εμππεξεηεί ζπρλά ζηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ
πξνβιεκάησλ, σο θνηλφηεηα. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη νη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα ιχζνπλ θάζε πξφβιεκα,
θαη πνιιά πξνβιήκαηα δελ ζα πξνέθππηαλ αλ νη άλζξσπνη αλαιάκβαλαλ ηελ επζχλε γηα ηηο ζπλέπεηεο
ησλ πξάμεψλ ηνπο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή.
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Μάζεκα 4
Γηαηί νη άλζξσπνη γίλνληαη ελεξγνί πνιίηεο;
Γηαηί νη άλζξσπνη ζέινπλ λα αιιάμνπλ ηελ θνηλσλία θαη πώο κπνξνύλ λα ην
θάλνπλ;
Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Δμεηάδνληαη νη ιφγνη πνπ θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα αλαιακβάλνπλ
ηελ επζχλε γηα απηνχο πνπ ππνθέξνπλ.
Γηεξεπλάηαη ν ξφινο ησλ ΜΚO ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο εξγάδνληαη ζε νκάδεο γηα λα ζπλζέζνπλ κηα αθήγεζε.
Κάλνπλ ππνζέζεηο γηα ηα θίλεηξα πνπ ελεξγνπνηνχλ ηελ θνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά.
Δμεηάδνπλ ηνλ ξφιν ησλ ΜΚO.
ε νκάδεο, εμεηάδνπλ ην έξγν κηαο ΜΚO ή κηαο θνηλσληθήο
εθζηξαηείαο.
ε νκάδεο, παξνπζηάδνπλ ηα επξήκαηα.

Υιηθά

Αληίγξαθα ησλ δειηίσλ γηα ηελ Jelena Santic (θπιιάδην καζεηή
6.4), θνκκέλν ήδε.
Τπνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηελ έξεπλα ησλ καζεηψλ.
Τιηθφ γηα ηηο νκαδηθέο παξνπζηάζεηο π.ρ. κεγάια θχιια ραξηηνχ,
ρξσκαηηζηά ζηπιφ.

Μέζνδνη

Οκαδηθή εξγαζία.
Γηαπξαγκάηεπζε.
Ζζηθφο ζπιινγηζκφο.
Κξηηηθή αμηνιφγεζε.
Έξεπλα.
Οκαδηθή παξνπζίαζε.

Δλλνηνινγηθή κάζεζε
Κνηλσληθή δξάζε: Ζ δξάζε πνπ αλαιακβάλεηαη απφ πνιίηεο ή κέιε κηαο θνηλφηεηαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ελφο θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο.
Πνιίηεο: Κάπνηνο πνπ έρεη λφκηκε ζπκκεηνρή (ππνθνφηεηα) ζε κηα εζληθή θνηλφηεηα. Ζ ππεθνφηεηα
ζπλεπάγεηαη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, αλ θαη νη άλζξσπνη δηαθέξνπλ ζηνλ βαζκφ πνπ
αηζζάλνληαη επζχλε γηα φζα ζπκβαίλνπλ ζε κηα θνηλφηεηα.
Δλεξγόο πνιίηεο: Κάπνηνο πνπ αλαιακβάλεη δεκφζηα δξάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο θνηλσληθνχ
ή θνηλνηηθνχ πξνβιήκαηνο.
Με θπβεξλεηηθή νξγάλσζε (ΜΚO): Μηα νξγάλσζε πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ππνζηεξίδεηαη απφ
πνιίηεο (φρη θπβέξλεζε) γηα λα αληηκεησπίζεη έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα. Οη ΜΚΟ είλαη δεκφζηεο, φρη
κπζηηθέο, θαη εξγάδνληαη ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ γηα λα επηθέξνπλ αιιαγή. πρλά
αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα ζηα νπνία ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ δελ πξνζηαηεχνληαη ή δελ
αλαγλσξίδνληαη επαξθψο απφ ηελ θπβέξλεζε. Οη ΜΚΟ κπνξεί λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ θπβέξλεζε
ή λα βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε απηή. Οη δεκνθξαηηθέο θνηλσλίεο έρνπλ λφκνπο πνπ επηηξέπνπλ ηελ
χπαξμε ΜΚΟ θαη ηνπο αλαγλσξίδνπλ λφκηκα δηθαηψκαηα θαη πξνζηαζίεο.
Κνηλσλία ησλ πνιηηώλ: Άλζξσπνη θαη νξγαλψζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ θνηλσληθή δξάζε, εθηφο ηνπ
θπβεξλεηηθνχ έξγνπ, ζεσξνχληαη κέξνο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ
απνηειεί ζχλδεζκν αλάκεζα ζηα κεκνλσκέλα άηνκα θαη ηηο θπβεξλήζεηο.
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Τν κάζεκα
Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ πεξίπνπ καζεηψλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα
ηελ Jelena Santic (θπιιάδην καζεηή 6.4). Δίλαη πξνηηκφηεξν απηέο λα είλαη θνκκέλεο ζε μερσξηζηά δειηία.
Σα δειηία κνηξάδνληαη ηπραία ζηα κέιε ησλ νκάδσλ. Κάζε κέινο ηεο νκάδαο δηαβάδεη ζηα ππφινηπα ην
δειηίν ηνπ. ηε ζπλέρεηα ε νκάδα βάδεη ηα δειηία ζε ζεηξά πνπ λα βγάδεη λφεκα.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ιέεη ζηνπο καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο ζην πιαίζην ηεο νκάδαο
θαη, φζν είλαη δπλαηφ, λα θαηαιήμνπλ ζε κηα απάληεζε. Σνλίδεηαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ φηη ελδέρεηαη
λα ππάξρνπλ θαη δηαθσλίεο, αιιά κέζα απφ ηελ αληαιιαγή ηδεψλ πξνθχπηνπλ θαιχηεξεο απαληήζεηο. Οη
καζεηέο θαηαγξάθνπλ αηνκηθά ηηο απαληήζεηο ηνπο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά βαζηθά ζέκαηα ζηελ ηάμε,
κε άμνλα ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο.

Δξσηήζεηο
– Γηα πνηνπο ιφγνπο πηζηεχεηε φηη ε Jelena Santic αλακείρηεθε ζηελ Οκάδα 484?
– Απφ απηά πνπ γλσξίδεηε γηα ηελ Jelena Santic, κε πνηα ιφγηα ζα ηελ πεξηγξάθαηε;
– Γηαηί λνκίδεηε φηη ε Jelena Santic θαη ε Οκάδα 484 δελ άθεζαλ ηελ θπβέξλεζε λα αλαιάβεη δξάζε
γηα απηφ πνπ ήζειαλ λα θάλνπλ;
– Ση είδνπο αλάγθεο πξνζπάζεζε λα θαιχςεη ε Οκάδα 484;
– Ση είδνο θνηλσλίαο ήιπηδαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ε Jelena Santic θαη ε Οκάδα 484;
– Πφζν ζεκαληηθέο ζεσξείηε φηη είλαη γηα ηελ θνηλσλία νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (φπσο ε Οκάδα
484); Ση λνκίδεηε φηη κπνξνχλ λα πεηχρνπλ; θεθηείηε ηνλ ξφιν ηνπο ζε ζρέζε κε ην έξγν ησλ
θπβεξλήζεσλ, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηελ θάιπςε αλαγθψλ (δηθαησκάησλ) ησλ αλζξψπσλ.
– θεθηείηε ηελ δηθή ζαο θνηλσλία. Πνηεο αλάγθεο γλσξίδεηε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηθαλνπνηεζνχλ αλ
αλαιάκβαλαλ ηελ επζχλε ελεξγά άηνκα ή ΜΚΟ;
Γηα λα δψζεη έλα παξάδεηγκα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη ζηε ζπλέρεηα ην παξαθάησ απφζπαζκα απφ
κηα δηεζλή έθζεζε ηνπ 2003 ζρεηηθά κε ηηο ΜΚΟ ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε:
“Οη ΜΚΟ ζηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε εμαθνινπζνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ εδξαίσζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη
ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. […] Τπάξρνπλ 7.874 κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ζηε Βνζλία θαη
Δξδεγνβίλε ζην πιαίζην ησλ παιαηψλ θαη λέσλ λφκσλ θαηαγξαθήο. […]
Ο ηνκέαο ησλ ΜΚΟ έδεημε φηη κπνξνχζε λα δηεμάγεη κεγάιεο δεκφζηεο εθζηξαηείεο πνπ ζπλεγφξεζαλ
ππέξ ηεο αιιαγήο ζε ζέκαηα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε βνζληαθή θνηλσλία, γηα ζέκαηα ησλ λέσλ, ηελ
ηζφηεηα ησλ θχισλ, ην πεξηβάιινλ, ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ, θ.ιπ. Μεγάινο
αξηζκφο ΜΚΟ ζπλερίδνπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ζηνπο ηνκείο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη
ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηελ αλαζπγθξφηεζε, ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ.”22
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά απηφ ην απφζπαζκα κε ηνπο καζεηέο. Αξρηθά εμεηάδνπλ αλ ηα έξγα πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε ηζρχνπλ θαη γηα ηε ρψξα ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά λα
ζθεθηνχλ παξαδείγκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζε απηφ ην είδνο project.

22. Πεγή: Αλαθνξά ηεο USAID κε ηίηιν “2003 NGO Sustainability Index, Europe and Eurasia“ ζζ. 42 θαη 43.
www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/dem_gov/ngoindex/2003/bosnia.pdf
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Δξσηήζεηο
Χο ηειεπηαία εξγαζία ζε απηή ηελ ελφηεηα, θάζε νκάδα κπνξεί λα αλαιάβεη λα θάλεη κηα παξνπζίαζε,
βαζηζκέλε ζην κάζεκα. Δλαιιαθηηθά, αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα έξεπλαο, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ε δσή
ελεξγψλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο θαη λα απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο παξνπζίαζεο. Ζ παξνπζίαζε ζα
κπνξνχζε επίζεο λα πεξηιακβάλεη δηεζλείο πξνζσπηθφηεηεο, φπσο ε Μεηέξα Σεξέδα θαη ν Νέιζνλ
Μαληέια.
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Φπιιάδην καζεηή 6.1
Ο Μίιαλ θάλεη κηα επηινγή
Ο Μίιαλ εηνηκαδφηαλ λα θχγεη γηα ην ζρνιείν φηαλ κπήθε ζηελ θνπδίλα ν παηέξαο ηνπ.
“Mίιαλ, ζήκεξα ζε ρξεηάδνκαη ζηα ρσξάθηα. Μπνξείο λα κελ παο ζην ζρνιείν; Οη θαιιηέξγεηεο ζα
θαηαζηξαθνχλ αλ δελ ηηο καδέςνπκε γξήγνξα.”
Απηφ ζηελνρψξεζε ηνλ Μίιαλ.
“Παηέξα, είλαη αλάγθε λα πάσ ζην ζρνιείν ζήκεξα”, είπε, “είλαη ε πξψηε ζπλάληεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ
καζεηψλ θαη έρσ εθιεγεί εθπξφζσπνο ηεο 8εο ηάμεο.”
“Αιιά δελ είζαη ν κφλνο, έηζη δελ είλαη;”, είπε ν παηέξαο. “Γελ πεηξάδεη αλ δελ παο. Τπάξρνπλ θαη
άιινη εθπξφζσπνη ηεο 8εο, δελ ππάξρνπλ;”
“Ναη, αιιά αλ δελ πάσ ζα απνγνεηεχζσ απηνχο πνπ κε ςήθηζαλ. Δμάιινπ, έρνπκε κάζεκα θπζηθήο
ζήκεξα. Γελ ζέισ λα ην ράζσ. Πξέπεη λα πεξάζσ ηηο εμεηάζεηο αλ πξφθεηηαη λα πάσ ζην
παλεπηζηήκην”.
Ο παηέξαο ηνπ Μίιαλ γξχιηζε ζπκσκέλνο.
“Μηιάο γηα ην παλεπηζηήκην ζα λα κελ ελδηαθέξεζαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ζνπ. Γελ βιέπεηο φηη ζε
ρξεηαδφκαζηε ζην ζπίηη; Πψο ζα καο βνεζάο αλ παο ζην παλεπηζηήκην; Καη πνχ ζα παο φηαλ ζα
πάξεηο ην πηπρίν ζνπ; Δίλαη απίζαλν λα γπξίζεηο πίζσ, απηφ είλαη ζίγνπξν”.
“Θα έπξεπε λα ραίξεζαη πνπ ζέισ λα θάλσ θάηη ζηε δσή κνπ ”, θψλαμε ν Μίιαλ ζπκσκέλα, “ζε
αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα παηδηά εδψ. Γελ έρνπλ θακία θηινδνμία. Θα θαηαιήμνπλ λα θάλνπλ φ,ηη
θαη νη παηεξάδεο ηνπο.”
“Γελ βιάπηεη ιίγνο ζεβαζκφο ζηε κεγαιχηεξε γεληά”, απάληεζε ν παηέξαο, πξνζπαζψληαο λα
δηαηεξήζεη ηελ ςπρξαηκία ηνπ. “ιε απηή ε ζπδήηεζε γηα παλεπηζηήκηα, κε αξξσζηαίλεη. Μνηάδεη ζα
λα έρεηο μεράζεη ηηο αμίεο πνπ έρνπκε. θέθηεζαη κφλν ηνλ εαπηφ ζνπ”.
Ο Μίιαλ αλαζηέλαμε. ια απηά ηα είρε μαλαθνχζεη.
“Παηέξα, αλ έρσ κηα θαιή δνπιεηά, δελ ζα μεράζσ εζέλα θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Πψο θαληάδεζαη φηη
ζα έθαλα θάηη ηέηνην; Αιήζεηα, ζέιεηο λα αθήζσ ην ζρνιείν θαη λα κελ θάλσ απηά πνπ κπνξψ; ινη νη
θαζεγεηέο κνπ ιέλε φηη ζα κπνξνχζα λα γίλσ θαιφο επηζηήκνλαο. Μπνξεί θάπνηα κέξα λα θάλσ
αλαθαιχςεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ φιν ηνλ θφζκν”.
Ο παηέξαο ρηχπεζε ην ρέξη ζην ηξαπέδη.
“Ζ πξψηε ζνπ δνπιεηά είλαη λα ελδηαθέξεζαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ζνπ θαη γηα ηελ θνηλφηεηα, εηδηθά
απηνχο ηνπο δχζθνινπο θαηξνχο. Γεκίδεηο ην θεθάιη ζνπ κε φλεηξα. Ση ζε λνηάδεη γηα ηνλ αιεζηλφ
θφζκν;”
Απηφ πιήγσζε ηνλ Μίιαλ, αιιά δελ ήζειε λα ην δείμεη. Γηα κηα ζηηγκή θνίηαμε ηνλ παηέξα ηνπ κε ζησπειή
πεξηθξφλεζε. Δθείλνο γχξηζε θαη έθπγε, ρηππψληαο πίζσ ηνπ ηελ πφξηα.
Ο Μίιαλ θάζηζε θαη αλαζηέλαμε. θέθηεθε ιίγν θαη πήξε ηελ απφθαζή ηνπ. Πήξε ηελ ηζάληα ηνπ θαη
ζηξάθεθε πξνο ηελ πφξηα. Μεηά ζηακάηεζε, έβγαιε έλα θχιιν ραξηί θαη θάζηζε λα γξάςεη έλα ζεκείσκα
ζηνλ παηέξα ηνπ. Ήηαλ ην πην δχζθνιν πξάγκα πνπ είρε θάλεη ζηε δσή ηνπ.
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Φπιιάδην καζεηή 6.2
Τν δίιεκκα ηνπ Schmitt
Ζ κνλαρνθφξε ηνπ Schmitt είλαη πνιχ άξξσζηε. Υξεηάδεηαη επεηγφλησο εγρείξεζε αιιά νη γηαηξνί ηεο
πεξηνρήο δεηάλε πνιιά ιεθηά. Ο Schmitt δελ μέξεη ηη λα θάλεη. Με ηε γπλαίθα ηνπ έρνπλ θάπνηεο
νηθνλνκίεο κε ηηο νπνίεο ήιπηδαλ λα αγνξάζνπλ έλα κηθξφ καγαδί. Θα ηηο έδηλαλ κε ηελ θαξδηά ηνπο γηα λα
ζψζνπλ ηελ θφξε ηνπο, αιιά δελ είλαη αξθεηέο.
Ο Schmitt εθιηπαξεί ηνπο γηαηξνχο λα θάλνπλ ηελ επέκβαζε κε ιηγφηεξα ρξήκαηα, αιιά απηνί
ππνζηεξίδνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ, γηαηί ζα ήηαλ άδηθν γηα απηνχο πνπ πιεξψλνπλ νιφθιεξν
ην πνζφ. Ο Schmitt δεηά απφ ζπγγελείο θαη θίινπο λα ηνπ δαλείζνπλ ρξήκαηα, αιιά θαη πάιη δελ
επαξθνχλ. Δλ ησ κεηαμχ, ε θφξε ηνπ Schmitt φιν θαη ρεηξνηεξεχεη.
ληαο ζε απφγλσζε, ν Schmitt ζθέθηεηαη λα θιέςεη ηα ρξήκαηα πνπ ηνπ ιείπνπλ γηα λα ζψζεη ηε δσή ηεο
θφξεο ηνπ.
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Φπιιάδην καζεηή 6.3
Τα πξάγκαηα μεθεύγνπλ από ηνλ έιεγρν!
Δμεηάζηε ηελ παξαθάησ επηζηνιή, πνπ δεκνζηεχηεθε ζε ηνπηθή εθεκεξίδα.

Ωο κηα νκάδα θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, είκαζηε πνιύ αλήζπρνη γηα κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ πνπ
πξνθύπηνπλ επεηδή νη άλζξσπνη δελ αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.
Πνιιά ζθπιηά αξρίδνπλ θαη γίλνληαη επηθίλδπλα. Οη ηδηνθηήηεο ηνπο είηε δελ ην γλσξίδνπλ ή δελ
ελδηαθέξνληαη γηα απηό. Οη ζθύινη θάλνπλ ηηο αθαζαξζίεο ηνπο ζηνπο δξόκνπο, θάηη ην νπνίν δελ είλαη
απιά δπζάξεζην αιιά κπνξεί λα είλαη θαη βιαβεξό γηα ηελ πγεία. Μεξηθά ζθπιηά αξπάδνπλ ηα
ζθνππίδηα θαη είλαη επηζεηηθά. Θα πξέπεη λα ηεζνύλ ππό απζηεξό έιεγρν, εηδηθά όηαλ ππάξρνπλ παηδηά
πνπ παίδνπλ ζε θνληηλή απόζηαζε.
Πηζηεύνπκε, επίζεο, όηη ππάξρνπλ πάξα πνιιά ζθνππίδηα ζηελ πόιε θαη ζηα πξνάζηηα. Απηό
ζπκβαίλεη γηαηί νη άλζξσπνη είλαη πνιύ ηεκπέιεδεο γηα λα ηα πεηάμνπλ ζσζηά. Δίλαη άζρεκν,
πξνζειθύεη αξνπξαίνπο θαη ζπκβάιιεη ζηελ εμάπισζε αζζελεηώλ. Όηαλ νη άλζξσπνη πεηάλε εδώ θαη
θεη παιηά θνπηηά από ρξώκαηα θαη ρεκηθά, απηά θαηαιήγνπλ ζε ξπάθηα θαη πνηάκηα θαη επεξεάδνπλ ην
πόζηκν λεξνύ.
Γηαηί νη άλζξσπνη δε ζθέθηνληαη ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ησλ ελεξγεηώλ ηνπο πεξηζζόηεξν; Καη γηαηί
δελ θάλνπλ νη πνιηηηθνί θάηη ζρεηηθά κε απηά ηα πξνβιήκαηα;
Με εθηίκεζε,
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Φπιιάδην καζεηή 6.4
Κάξηεο ηαμηλόκεζεο: ε δσή ηεο Jelena Santic
1.
Ζ Jelena Santic γελλήζεθε ην 1944.
Ήηαλ έξβα.

2.
Ζ Jelena Santic πέζαλε απφ θαξθίλν 2000.

3.
Μεηά ηνλ ζάλαην ηεο Jelena, κεξηθνί θίινη ηεο
πήξαλ κηα πέηξα απφ έλα βνκβαξδηζκέλν θηίξην
ζην Βειηγξάδη. Ήηαλ δσγξαθηζκέλε απφ ηα παηδηά
ησλ πξνζθχγσλ πνπ είραλ έξζεη απφ ην Κνζζπθνπέδην. ηε ζπλέρεηα, ε πέηξα κεηαθέξζεθε σο
ζχκβνιν ζην Πάξθν Δηξήλεο Jelena Santic ζην
Βεξνιίλν.

4.
Ζ Jelena Santic θαη ε Οκάδα 484 έθαλαλ ην
Project Pakrac ζηελ Κξναηία, ην νπνίν βνήζεζε
ζηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ έξβσλ θαη ησλ Κξναηψλ κεηά ηνλ πφιεκν ην 1991.
Μαδί ηνπο ζε απηφ ην project ήηαλ εζεινληέο θαη
απφ ηηο δχν πιεπξέο θαζψο θαη ε δηεζλήο θνηλφηεηα.

5.
Ζ Jelena Santic ήηαλ ηδξπηηθφ κέινο θαη εγέηεο
κηαο νξγάλσζεο κε ην φλνκα Οκάδα 484. Ζ
Οκάδα 484 είλαη κηα κε-θπβεξλεηηθή νξγάλσζε
(ΜΚΟ). Δλζαξξχλεη ηε κε βίαηε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, ηελ αλεθηηθφηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία σο
βάζε
γηα
ηελ
νηθνδφκεζε
αλζξψπηλσλ
θνηλσληψλ.

6.
Ζ Jelena έγξαθε άξζξα θαηά ηνπ εζληθηζκνχ θαη
ηνπ ξαηζηζκνχ, ηα νπνία δεκνζηεχζεθαλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Σηκήζεθε γηα ην έξγν ηεο απφ κηα
νξγάλσζε πνπ νλνκάδεηαη Pax Christi κε δηεζλέο
βξαβείν εηξήλεο.

7.
ην Βεξνιίλν, ππάξρεη έλα πάξθν εηξήλεο κε ην
φλνκα ηεο Jelena Santic, ζε αλαγλψξηζε ηνπ
έξγνπ ηεο. Ζ Jelena είρε κηιήζεη δεκφζηα ζε απηφ
ην πάξθν.

8.
Ζ Jelena Santic έγηλε δηεζλψο γλσζηή σο
κπαιαξίλα θαη δαζθάια κπαιέηνπ.

9.
Ζ Jelena Santic ήηαλ αθηηβίζηξηα θαηά ηνπ
πνιέκνπ θαη αγσλίζηεθε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα φισλ ησλ αλζξψπσλ. Απηή θαη ε νξγάλσζή ηεο εξγάζηεθαλ ζθιεξά γηα λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηνπο πξφζθπγεο πνπ πιεκκχξηζαλ ηε εξβία.

10 .
Ζ Οκάδα 484 πήξε ην φλνκά ηεο επεηδή έλα απφ
ηα πξψηα project ηεο ήηαλ γηα 484 νηθνγέλεηεο απφ
ηελ Κξναηία πνπ είραλ κείλεη άζηεγεο ιφγσ ηνπ
πνιέκνπ. Ζ Οκάδα 484 πξφζθεξε ζηνπο πξφζθπγεο βνήζεηα, αλαθνχθηζε θαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο.
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7.1 Οη εθεκεξίδεο γύξσ καο
Πνηνλ ελεκεξώλνπλ. Πώο ελεκεξώλνπλ. Τη κελύκαηα πεξλάλε.

7.2 Ζ εθεκεξίδα καο είλαη ε θαιύηεξε ... δε ζπκθσλείηε;
Τη είλαη απηό πνπ θάλεη κηα εθεκεξίδα θαιή;

7.3 Φηηάρλνπκε ηε δηθή καο εθεκεξίδα ηνίρνπ
Όια ηα “πξέπεη” θαη κεξηθά “κελ”

7.4 Τν πξώην καο ηεύρνο!
Τη θάλνπκε κεηά;
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ΔΝΟΤΖΤΑ 7: Μηα ζρνιηθή εθεκεξίδα
Καηαλννύκε ηα κέζα επηθνηλσλίαο παξάγνληαο κέζα επηθνηλσλίαο
ε φιν ηνλ θφζκν, ε παξνπζία θαη ε επηξξνή ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα.
ζν πην πεξίπινθεο θαη αιιειέλδεηεο γίλνληαη νη δσέο καο, ηφζν πεξηζζφηεξν βαζηδφκαζηε ζε
πιεξνθνξίεο γηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο επηξξνέο θαη ηηο εμειίμεηο πνπ καο επεξεάδνπλ. Γηα νπνηαδήπνηε
πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ζέκαηα πέξα απφ ηα φξηα ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο θαη ηεο άκεζεο αληίιεςεο
καο, βαζηδφκαζηε ζε έλα κέζν επηθνηλσλίαο.
Χζηφζν, ε αηνκηθή πξφζβαζε ζηα δηάθνξα κέζα επηθνηλσλίαο πνηθίιιεη επξέσο. Απηφ επεξεάδεη ην
επίπεδν πιεξνθνξηψλ θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ αηφκνπ λα αζθήζεη επηξξνή θαη εμνπζία. Μηα άιιε
ζεκαληηθή πηπρή είλαη ην ζέκα ηεο ινγνθξηζίαο θαη ην πξφβιεκα ηεο παξαπιεξνθφξεζεο απφ ηα
θφκκαηα, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα ηζρπξά ιφκπη. Ζ ζχγθξνπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσληθήο
αιιαγήο ή ηνπ πνιέκνπ, κνλνπσιείηαη θαη δίλεη δηαζηξεβισκέλεο πιεξνθνξίεο.
Παξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη αιιειεμαξηήζεηο, γηα λα αλαθέξνπκε κφλν κεξηθέο, δελ αλαθέξνληαη ζε
απηή ηελ ελφηεηα, νη καζεηέο ζα αλαθαιχςνπλ ζηνηρεία ηνπο φηαλ ζπγθξίλνπλ ηα έληππα κέζα ηεο ρψξαο
ηνπο ή ηεο πεξηνρήο ηνπο, θαη ηα θξίλνπλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα.
Ζ πξνζέγγηζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο ζε απηή ηελ ελφηεηα είλαη δηαθνξεηηθή.
Παξάγνληαο ηελ δηθή ηνπο εθεκεξίδα ηνίρνπ, νη καζεηέο ζα απνθηήζνπλ θάπνηα επίγλσζε ζρεηηθά κε ηελ
παξαγσγή εθεκεξίδσλ θαη ζα κάζνπλ γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο "απφ κέζα". Ζ
δηδαθηηθή εκπεηξία έρεη δείμεη φηη απηή ε πξνζέγγηζε δίλεη ζηνπο καζεηέο κηα κνξθή άκεζεο πξφζβαζεο
ζε έληππα κέζα πνπ είλαη φρη ηφζν πξνζηηά ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Οη καζεηέο ζα δνπλ απηφ ην είδνο
κέζσλ ελεκέξσζεο κε θξηηηθφ πλεχκα θαη ζα αμηνινγήζνπλ επίζεο ηα ειεθηξνληθά κέζα, θαη ηελ δηθή
ηνπο ρξήζε απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, απφ κηα λέα πξννπηηθή. Θα
αλαπηχμνπλ, έηζη, γξακκαηηζκφ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο.
Σέινο, κηα πξαθηηθή ζπκβνπιή: ε ελφηεηα απηή απαηηεί θαη πξνζθέξεη δπλαηφηεηα γηα δηαζεκαηηθή
δηδαζθαιία θαη ζπλεξγαζία. Ζ ζπγγξαθή θαη αλαζεψξεζε θεηκέλσλ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κέξνο
ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο, ελψ ν ζρεδηαζκφο ζα κπνξνχζε λα γίλεη εξγαζία γηα ην κάζεκα ησλ
εηθαζηηθψλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κηα ηάμε κπνξεί λα μεθηλήζεη κφλε ηεο, κε ηε ζπλεηζθνξά
ζπληαθηηθήο νκάδαο καζεηψλ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.
Ζ εθεκεξίδα ηνίρνπ κπνξεί λα ππάξρεη ζηε ζρνιηθή δσή γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη λα πεηζζνχλ
θαη άιινη εθπαηδεπηηθνί φηη αμίδεη λα αζρνιεζνχλ θαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη απηνί.

Μαζαίλνπκε γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηόηεηα ηνπ Πνιίηε θαη ηα
Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα
Ο γξακκαηηζκφο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή
Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα – ηνλ ελεξγφ, ζπκκεηέρνληα πνιίηε. Δδψ είλαη κηα
πεξίιεςε απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο:
1.

Ζ ηθαλφηεηα ζηελ επηθνηλσλία αλαθέξεηαη ζηνλ γεληθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχλ ηα
αλζξψπηλα φληα. Απηφ δελ απνηειεί ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Αληίζεηα, νξίδεηαη απφ ηνπο
αλζξψπνπο κέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, πνπ ζεκαίλεη φηη δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηελ
επηθνηλσλία. Απηή ε γεληθή επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα αξρίδεη κε ηελ εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο
θαη αλαπηχζζεηαη πεξαηηέξσ κε ηε ρξήζε ηεο.

2.

Κάζε αλζξψπηλν νλ δηαζέηεη απηή ηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα απφ ηε γέλλεζή ηνπ. Δίκαζηε
πξνηθηζκέλνη κε ηελ ηθαλφηεηα απηή απφ ηε θχζε, αιιά πξέπεη λα ππάξρεη εθπαίδεπζε, άζθεζε θαη
θαιιηέξγεηα.

3.

Ο γξακκαηηζκφο ζηα κέζα επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλεηαη ζηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο επηθνηλσληαθήο
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ηθαλφηεηαο. Αλαθέξεηαη ζην πνιχπινθν πιήζνο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, θαη νη καζεηέο ηα
καζαίλνπλ θαη αζθνχληαη ζε απηά. Σα έληππα κέζα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθεκεξίδαο ηνίρνπ,
είλαη ζεκαληηθά ζηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία, κε ηελ νπνία πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο.
Χζηφζν, δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ έλα ζηνηρείν ζην πιαίζην ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφρνπ ηνπ
γξακκαηηζκνχ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο.
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ΔΝΟΤΖΤΑ 7: Μηα ζρνιηθή εθεκεξίδα
Καηαλννύκε ηα κέζα επηθνηλσλίαο παξάγνληαο κέζα επηθνηλσλίαο

Τίηινο
καζ/ηνο

Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Δξγαζίεο καζεηώλ

Υιηθά

Μέζνδνη

Μάζεκα 1:

Οη καζεηέο έξρνληαη
ζε επαθή κε κηα
πνηθηιία έληππσλ
κέζσλ. Καηαλννχλ ηηο
δηαθνξέο ζηε δνκή
πεξηερνκέλνπ.

Οη καζεηέο βξίζθνπλ
θαη αλαιχνπλ ηηο
εθεκεξίδεο θαη ηα
πεξηνδηθά πνπ
δηαβάδνληαη
πεξηζζφηεξν.
Γεκηνπξγνχλ κηα
αθίζα θαηαγξαθήο
απνηειεζκάησλ.

Δθεκεξίδεο,
ςαιίδηα, θφιια,
κεγάια θχιια
ραξηηνχ.

Οκαδηθή
εξγαζία

Οη καζεηέο
δηεπθξηλίδνπλ ηα
θξηηήξηα κηαο θαιήο
εθεκεξίδαο ή
πεξηνδηθνχ.
Αλαθαιχπηνπλ ηηο
δηθέο ηνπο πξννπηηθέο,
αμίεο θαη
ελδηαθέξνληα.

Οη καζεηέο αμηνινγνχλ
ηηο παξνπζηάζεηο ησλ
άιισλ νκάδσλ θαη
θαηαιήγνπλ ζε
ζπκβηβαζκνχο.

Παξνπζηάζεηο
πξνεηνηκαζκέλεο
απφ ην
πξνεγνχκελν
κάζεκα.
ρεδηάγξακκα
ζηνλ πίλαθα.

Οκαδηθέο
παξνπζηάζεηο,
ζπδήηεζε ζε
νινκέιεηα θαη
αμηνιφγεζε.

ε νκάδεο, νη καζεηέο
απνθαζίδνπλ ηα
ζέκαηα θαη ηνπο
ζηφρνπο.
πλεξγάδνληαη θαη
κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο
ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο
ηνπο κέζα ζηελ νκάδα.

Οη καζεηέο
απνθαζίδνπλ γηα ηε
δνκή ηεο εθεκεξίδαο.
Δληνπίδνπλ ηα ζέκαηα
πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα
ην ζρνιείν ηνπο θαη
γξάθνπλ έλα άξζξν.

Αλάινγα κε ηνπο
δηαζέζηκνπο
πιηθνχο πφξνπο,
ηα απνηειέζκαηα
ζα θπκαίλνληαη
απφ ρεηξφγξαθα
θείκελα κέρξη
ειεθηξνληθέο
εθηππψζεηο κε
ςεθηαθέο
θσηνγξαθίεο.

Λήςε θνηλψλ
απνθάζεσλ,
νκαδηθή
εξγαζία.

ε αλνηρηή ζπδήηεζε,
νη καζεηέο θαηαλννχλ
ηη ρξεηάδεηαη γηα λα
πξνρσξήζεη ε
εθεκεξίδα ηνίρνπ.
Παίξλνπλ απνθάζεηο
θαη αλαιακβάλνπλ
ζρεηηθέο επζχλεο.

Οη καζεηέο πξέπεη λα
δηακνξθψζνπλ
απφςεηο θαη λα
πάξνπλ απνθάζεηο γηα
ηε κειινληηθή
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
πινπνίεζε ηνπ project
ηνπο.

Πίλαθαο θνηλφο ή
ζεκηλαξίνπ.

πδήηεζε ζε
νινκέιεηα.

Οη
εθεκεξίδεο
γχξσ καο

Μάζεκα 2:
Ζ εθεκεξίδα
καο είλαη ε
θαιχηεξε...
δε
ζπκθσλείηε;

Μάζεκα 3:
Φηηάρλνπκε
ηε δηθή καο
εθεκεξίδα
ηνίρνπ

Μάζεκα 4:
Σν πξψην
καο ηεχρνο!
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Μάζεκα 1
Οη εθεκεξίδεο γύξσ καο
Πνηνλ ελεκεξώλνπλ. Πώο ελεκεξώλνπλ. Τη κελύκαηα πεξλάλε.
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Οη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή κε κηα πνηθηιία έληππσλ κέζσλ.
Καηαλννχλ ηηο δηαθνξέο ζηελ δνκή πεξηερνκέλνπ.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο βξίζθνπλ θαη αλαιχνπλ ηηο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά πνπ
δηαβάδνληαη πεξηζζφηεξν. Γεκηνπξγνχλ κηα αθίζα θαηαγξαθήο
απνηειεζκάησλ.

Υιηθά

Δθεκεξίδεο, ςαιίδηα, θφιια, κεγάια θχιια ραξηηνχ.

Μέζνδνη

Οκαδηθή εξγαζία.

Δλλνηνινγηθή κάζεζε
Ο φξνο “έληππα κέζα” αλαθέξεηαη ζηηο έληππεο πεγέο πιεξνθφξεζεο – ηα ιεγφκελα θιαζζηθά κέζα
ελεκέξσζεο – φπσο εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, βηβιία, θαηαιφγνπο, ελεκεξσηηθά δειηία, θπιιάδηα,
ράξηεο, δηαγξάκκαηα, θάξηεο, εκεξνιφγηα θαη αθίζεο.
Σα έληππα κέζα είλαη ζπλήζσο ηππσκέλα ζε ραξηί. Οη ηερλνινγίεο εθηχπσζεο εμειίζζνληαη ξαγδαία,
θαη ε ςεθηαθή εθηχπσζε απμάλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν.

Τν κάζεκα
Αξθεηέο εβδνκάδεο πξηλ μεθηλήζεη ην κάζεκα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ζπιιέμνπλ
φζεο πεξηζζφηεξεο εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά κπνξνχλ θαη λα ηα θέξνπλ ζην ζρνιείν. Γηα λα δηεπθνιχλεη
ηελ εξγαζία, κπνξεί λα αλαξηήζεη ζηελ ηάμε έλαλ πίλαθα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα παξνπζηάζεηο. Με
ιίγε ηχρε, κπνξεί λα θαηαθέξεη λα βξεη κηα παιηά εθεκεξίδα, πνπ απνηειεί ηδαληθφ κέζν γηα ηελ
παξνπζίαζε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα βεβαησζεί φηη πεξηιακβάλνληαη
φιεο νη βαζηθέο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα μεθηλήζεη ην κάζεκα ελεκεξψλνληαο ηνπο καζεηέο γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο ζε απηή ηελ ελφηεηα. Θα ηνλίζεη φηη απηή ε ελφηεηα είλαη ε αξρή ελφο project πνπ ζα
ζπλερηζηεί γηα κηζή ζρνιηθή ρξνληά. Οη καζεηέο πξέπεη, επίζεο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη απηφ ην project
ηνχο δίλεη επθαηξία λα απνθηήζνπλ πξαθηηθή εκπεηξία δεκνζηνγξαθίαο. Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη νη
κειινληηθνί δεκνζηνγξάθνη θάλνπλ ζπρλά ηα πξψηα ηνπο βήκαηα κε project απηνχ ηνπ είδνπο.
Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ κηθξέο νκάδεο, θαηά πξνηίκεζε ησλ ηξηψλ ή ην πνιχ ηεζζάξσλ αηφκσλ. Κάζε
νκάδα ζα αλαιχζεη δηαθνξεηηθφ πεξηνδηθφ ή εθεκεξίδα. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα θαζνδεγεδνχλ απφ ηηο
παξαθάησ εξσηήζεηο:
– Πνηα ηκήκαηα πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθεκεξίδα ή ην πεξηνδηθφ;
– Με πνηα ζεηξά εκθαλίδνληαη νη ελφηεηεο;
– ε πνηεο νκάδεο απεπζχλνληαη ηα δηάθνξα ηκήκαηα; Πνηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δείρλνπλ ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ γηα ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα;
– Πνηα ζέκαηα θαιχπηνληαη ζηηο ελφηεηεο ηνπο ηεχρνπο πνπ εμεηάδεη ε νκάδα;
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– Γηαιέμηε έλα ηππηθφ άξζξν απφ θάζε ελφηεηα. Κφςηε απηά ηα άξζξα θαη θνιιείζηε ηα ζε έλα θχιιν
ραξηί δεκηνπξγψληαο κηα αθίζα.
Ζ αθίζα ζα πξέπεη λα έρεη ην φλνκα ηεο εθεκεξίδαο ή ηνπ πεξηνδηθνχ, ηδαληθά κε πξσηφηππν ηίηιν, θαη
ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα. Οη καζεηέο δελ ζα πξέπεη λα μεράζνπλ ηε ζεκαζία
ηεο ζαθνχο θαη νκαιήο δηάηαμεο.
ε απηφ ην ζηάδην, είλαη βαζηθφ γηα ηνπο καζεηέο λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηε βαζηθή δνκή ηεο εθεκεξίδαο
ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηελ παξνπζηάζνπλ θαη λα ηελ εμεγήζνπλ ζηελ ηάμε.
Οη νκάδεο ζα εηνηκάζνπλ ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο γηα ην επφκελν κάζεκα ζαλ λα δηαθεκίδνπλ ηελ
εθεκεξίδα ή ην πεξηνδηθφ ηνπο, δίλνληαο έκθαζε ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα δπλαηά ζεκεία. Μεηά απφ ηηο
παξνπζηάζεηο, ε ηάμε ζα απνθαζίζεη πνηα εθεκεξίδα ζεσξεί πην ελδηαθέξνπζα θαη ελεκεξσηηθή. Ο
ζηφρνο ζε απηφ ην ζηάδην είλαη λα παίξλνπλ δσξεάλ ηελ εθεκεξίδα γηα ιίγεο εβδνκάδεο, θάηη πνπ πνιινί
εθδφηεο εθεκεξίδσλ πξφζπκα ζα πξφζθεξαλ γηα ην ζρνιείν.
ε απηή ηε θάζε, ν ξφινο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ είλαη ζπκβνπιεπηηθφο. Θα ππνζηεξίμεη ηηο νκάδεο γηα ηελ
εζσηεξηθή δνκή ηεο εθεκεξίδαο, θαζψο δελ είλαη εχθνιε ε αλάιπζε φισλ ησλ εθεκεξίδσλ. Δπίζεο, ζα
πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηνπο καζεηέο γηα λα βεβαησζεί φηη φιεο νη νκάδεο είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ κηα
θαιή παξνπζίαζε θαη φηη ζα έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο ηνπο κέρξη ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Ζ
πξνζπάζεηα γηα ηειεηφηεηα ζα νδεγήζεη ζε ζπαηάιε ρξφλνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα.
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Μάζεκα 2
Ζ εθεκεξίδα καο είλαη ε θαιύηεξε... δε ζπκθσλείηε;
Τη είλαη απηό πνπ θάλεη κηα εθεκεξίδα θαιή;
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Οη καζεηέο δηεπθξηλίδνπλ ηα θξηηήξηα κηαο θαιήο εθεκεξίδαο ή
πεξηνδηθνχ.
Αλαθαιχπηνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξννπηηθέο, αμίεο θαη ελδηαθέξνληα.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο αμηνινγνχλ ηηο παξνπζηάζεηο ησλ άιισλ νκάδσλ θαη
θαηαιήγνπλ ζε ζπκβηβαζκνχο.

Υιηθά

Παξνπζηάζεηο εηνηκαζκέλεο απφ ην πξνεγνχκελν κάζεκα.
Πίλαθαο θνηλφο ή ζεκηλαξίνπ.

Μέζνδνη

Οκαδηθέο παξνπζηάζεηο, ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα θαη αμηνιφγεζε.

Δλλνηνινγηθή κάζεζε
Ο φξνο “ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ” αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα ηνπ ηχπνπ λα δξαζηεξηνπνηείηαη ειεχζεξα,
παξάιιεια κε ην δηθαίσκα λα κελ ινγνθξίλνληαη νη πιεξνθνξίεο θαη νη απφςεηο ζε απηφλ. Ζ
ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ παίξλεη ζπγθεθξηκέλε κνξθή κέζα απφ ηα ηδηαίηεξα δηθαηψκαηα ησλ
δεκνζηνγξάθσλ λα αξλνχληαη λα δψζνπλ ζηνηρεία ή κέζα απφ ηελ δπλαηφηεηά ηνπο λα
ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθφ εμνπιηζκφ ήρνπ (γηα “παξαθνινχζεζε”), πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ νη
δεκνζηνγξάθνη λα πξνζηαηεχνπλ ηηο πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ρξεηάδνληαη γηα ηελ δνπιεηά ηνπο.

Τν κάζεκα
Σν δεχηεξν κάζεκα μεθηλάεη κε ηηο παξνπζηάζεηο. Οη νκάδεο έρνπλ εηνηκάζεη ηηο αθίζεο θαη έρνπλ καδέςεη
εθεκεξίδεο θαη απνθφκκαηα πεξηνδηθψλ. Θα ήηαλ θαιφ λα δνζνχλ ζηηο νκάδεο πέληε ιεπηά γηα λα
εηνηκαζηνχλ γηα ηηο παξνπζηάζεηο.
Οη καζεηέο αμηνινγνχλ ηηο παξνπζηάζεηο κε θαζνξηζκέλα θξηηήξηα. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα παξνπζηάζεη
απηά ηα θξηηήξηα θαη κπνξεί λα εηνηκάζεη έλαλ πίλαθα, φπσο ν παξαθάησ.
Οκάδα 1

Οκάδα 2

Οκάδα 3

Οκάδα 4

Οκάδα 5

Πόληνη

Όλνκα εθεκεξίδαο ή πεξηνδηθνύ
Αθίζα
Τππηθέο πιεπξέο ηεο
παξνπζίαζεο
Πεξηερόκελν ηεο παξνπζίαζεο
Τππηθέο πιεπξέο ηεο εθεκεξίδαο
ή ηνπ πεξηνδηθνύ
Πεξηερόκελν ηεο εθεκεξίδαο ή
ηνπ πεξηνδηθνύ
ηελ αμηνιφγεζε δελ πξέπεη λα επηδεηρζεί ππέξκεηξνο δήινο, αιιά κάιινλ, κέζα απφ ηνλ αληαγσληζκφ,
λα ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν γηα θαιέο παξνπζηάζεηο.
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Μεηά ηηο παξνπζηάζεηο, νη καζεηέο πξέπεη λα αμηνινγήζνπλ ηα έληππα κέζα πνπ είδαλ (θξηηηθή ζθέςε),
κε επίθεληξν ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο:
–

Ση είλαη απηφ πνπ θάλεη κηα εθεκεξίδα/έλα πεξηνδηθφ “θαιή/φ”;

–

Πνηνλ ζθνπφ εμππεξεηεί;

–

Ση ζθεθηφκαζηε γηα ηηο εθεκεξίδεο/πεξηνδηθά πνπ καο παξνπζηάζηεθαλ;

–

Ση ζα κπνξνχζε λα βειηησζεί;

Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαη λα ζπκβάιεη ζηελ δνκή ηεο
ζπδήηεζεο θξαηψληαο ζεκεηψζεηο ζε έλαλ πίλαθα ζεκηλαξίνπ. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν
πίλαθαο ηεο ηάμεο, αιιά απηφ έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη νη πιεξνθνξίεο δελ ζα είλαη δηαζέζηκεο ζην
επφκελν κάζεκα.
ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη ζηνπο καζεηέο λα θηηάμνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ
δεκφζηα κηα “εθεκεξίδα ηνίρνπ”. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζθεθηνχλ γηα ηελ εξγαζία, θαζψο θαη ηα
ζέκαηα πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ, ψζηε λα παξνπζηάδεηαη νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο ζρνιηθήο δσήο, θαη
λα απνθαζίζνπλ πνην ηκήκα είλαη πξφζπκνη λα παξάγνπλ νη ίδηνη. Πξέπεη, επίζεο, λα επηιέμνπλ έλα
φλνκα γηα ηελ εθεκεξίδα.
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Μάζεκα 3
Φηηάρλνπκε ηε δηθή καο εθεκεξίδα ηνίρνπ
Όια ηα "πξέπεη" θαη κεξηθά "κελ"
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Δξγαζίεο καζεηώλ

Υιηθά

Μέζνδνη

ε νκάδεο, νη καζεηέο απνθαζίδνπλ ηα ζέκαηα θαη ηνπο ζηφρνπο.
πλεξγάδνληαη θαη κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο
κέζα ζηελ νκάδα.
Οη καζεηέο απνθαζίδνπλ γηα ηελ δνκή ηεο εθεκεξίδαο ηνπο.
Δληνπίδνπλ ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ ζεκαζία γηα ην ζρνιείν ηνπο θαη
γξάθνπλ έλα άξζξν.
Αλάινγα κε ηνπο δηαζέζηκνπο πιηθνχο πφξνπο, ηα απνηειέζκαηα
κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ ρεηξφγξαθα θείκελα κέρξη
ειεθηξνληθέο εθηππψζεηο κε ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο.
Λήςε θνηλψλ απνθάζεσλ.
Οκαδηθή εξγαζία.

Τν κάζεκα
ε νκάδεο ησλ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ, νη καζεηέο αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο
εθεκεξίδαο πνπ ελεκεξψλνπλ γηα ηε ζρνιηθή δσή.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη εηνηκάζεη κηα κηθξή εθεκεξίδα ηνίρνπ γηα θάζε νκάδα θνιιψληαο κεηαμχ ηνπο ηξία
ραξηηά A4. Έξγν ησλ νκάδσλ είλαη λα ζρεδηάζνπλ ηε γεληθή δνκή ηεο εθεκεξίδαο, λα βξνπλ ην φλνκά
ηεο, ηελ πηζαλή δηάηαμε θαη ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ επηιέμεη. Σν απνηέιεζκα πξέπεη λα είλαη θάπσο έηζη:

Τν Φξνληθό ησλ Μαζεηώλ
Σα ηειεπηαία λέα
Αζιεηηθά

Κπξηφηεξεο εηδήζεηο

Δθδειψζεηο Οη γνλείο

Οη αλεζπρίεο καο

Οη πξνηάζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηηο νκάδεο αλαξηψληαη ζηνλ ηνίρν θαη δίλεηαη ρξφλνο ζηνπο καζεηέο λα
δηαβάζνπλ ηηο αθίζεο θαη λα δηακνξθψζνπλ άπνςε. ηε ζπλέρεηα, κηα “ζχζθεςε ζπληαθηψλ” απνθαζίδεη
γηα ηα παξαθάησ ζεκαληηθά ζέκαηα:
– Σν φλνκα ηεο εθεκεξίδαο (αληαιιαγή απφςεσλ, ζπδήηεζε θαη ηειηθή ςεθνθνξία)˙
– Δπηινγή ζεκάησλ πνπ είλαη ζεκαληηθά θαη ζπλδένληαη κε ην ζρνιείν θαη ηνπο καζεηέο.
ρεκαηίδνληαη κηθξέο νκάδεο, πνπ ν αξηζκφο ηνπο είλαη αλάινγνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζεκάησλ, κε κηα
επηπιένλ νκάδα πνπ είλαη επηθεθαιήο ηεο παξαγσγήο.
ηελ αξρή, ε νκάδα παξαγσγήο αζρνιείηαη κε πξαθηηθά ζέκαηα, φπσο ε δηάηαμε θαη ε παξνπζίαζε ηεο
εθεκεξίδαο ηνίρνπ. Πξνεγνπκέλσο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη ελεκεξψζεη ηνλ/ηελ δηεπζπληή/ηξηα γηα ηελ
εθεκεξίδα θαη έρεη πάξεη άδεηα γηα αλάξηεζή ηεο ζην ζρνιείν.
Δλψ νη νκάδεο ζπληαθηψλ ζρεδηάδνπλ ηα πξψηα άξζξα γηα ηα δηάθνξα ηκήκαηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο
ζπδεηά ηα ηερληθά ζέκαηα κε ηελ νκάδα παξαγσγήο.
Οη εξγαζίεο ησλ καζεηψλ πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί ζε κηα εβδνκάδα. Κάζε νκάδα ζπληαθηψλ
ππνβάιιεη έλα άξζξν θαη ε νκάδα παξαγσγήο θηηάρλεη ηελ εθεκεξίδα, ζε πιήξε κνξθή κε ην ινγφηππν
θαη ην φλνκα ηεο εθεκεξίδαο θαζψο θαη ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ επηιερζεί.
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Με απηή ηελ εξγαζία, νη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα βηψζνπλ ηελ πξψηε ηνπο επηηπρία, αιιά επίζεο
έξρνληαη ζε επαθή θαη κε ηηο δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ. ηφρνο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη λα
δεκηνπξγεζεί κηα ζηαζεξή νκάδα ζπληαθηψλ πνπ ζα εθδίδεη ηαθηηθά ηα ζρνιηθά λέα. Οη νκάδεο ζα
απαξηίδνληαη απφ ηδηαίηεξα δξαζηήξηνπο θαη θηλεηνπνηεκέλνπο καζεηέο, πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα
ζπλερίζνπλ ην project ηεο εθεκεξίδαο γηα κεγάιν δηάζηεκα.
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Μάζεκα 4
Τν πξώην καο ηεύρνο!
Τη θάλνπκε κεηά;
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Οη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα δηεμάγνπλ κηα αλνηρηή ζπδήηεζε θαη λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο επηπηψζεηο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ζπλέρηζεο
απηνχ ηνπ project. Παίξλνπλ απνθάζεηο θαη αλαιακβάλνπλ
επζχλεο.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο δηακνξθψλνπλ απφςεηο θαη απνθαζίδνπλ γηα ηε
κειινληηθή ηνπο εκπινθή ζηε ζπλέρηζε ηνπ project.

Υιηθά

Πίλαθαο θνηλφο ή ζεκηλαξίνπ.

Μέζνδνη

πδήηεζε ζε νινκέιεηα.

Δλλνηνινγηθή κάζεζε
Μηα ζπδήηεζε (κηα αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ, απφ ηε ιαηηληθή ιέμε, discussio, πνπ ζεκαίλεη
επηρείξεκα) είλαη κηα ηδηαίηεξε κνξθή ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα
ζηελ νπνία αλαδεηθλχνληαη δχν ή πεξηζζφηεξεο εθδνρέο– δειαδή ζπδεηνχληαη –, κε ηελ θάζε
πιεπξά λα παξνπζηάδεη ηα επηρεηξήκαηά ηεο. Μηα ζπδήηεζε πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε πλεχκα
ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ. ην πιαίζην κηαο θαιήο ζπδήηεζεο, νη νκηιεηέο επηηξέπνπλ θαη επηπιένλ
ελζαξξχλνπλ ηελ έθθξαζε απφςεσλ θαη γλσκψλ δηαθνξεηηθψλ απφ ηηο δηθέο ηνπο, εμεηάδνληάο ηηο
πξνζεθηηθά αληί λα ηηο απνξξίπηνπλ βηαζηηθά. Πνηνηηθά αηνκηθά ζηνηρεία φπσο ε εξεκία, ε
απηνθπξηαξρία θαη ε επγέλεηα ιεηηνπξγνχλ σο πιενλεθηήκαηα θαη γηα ηηο δπν πιεπξέο. ηελ θαιχηεξε
πεξίπησζε, κηα ζπδήηεζε ζα νδεγήζεη ζηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο ή ζε έλα ζπκβηβαζκφ ηνλ νπνίν
φινη νη εκπιεθφκελνη απνδέρνληαη.
ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, νη ζπδεηήζεηο απνηεινχλ πνιηηηζκέλα – κε βίαηα – κέζα δηαρείξηζεο ηεο
δηαθσλίαο. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν, νη ζπγθξνχζεηο δελ θαηαζηέιινληαη, αιιά επηιχνληαη. Μαζαίλνληαο θαη
εθαξκφδνληαο ηηο δεμηφηεηεο ηεο ζπδήηεζεο, νη καζεηέο καζαίλνπλ έλα βαζηθφ ζηνηρείν γηα λα
επηηπγράλνπλ θαη λα δηαηεξνχλ ηελ εηξήλε ζηελ θνηλσλία.

Τν κάζεκα
Αθνχ νη νκάδεο ζπληαθηψλ αλαξηήζνπλ ηα άξζξα ηνπο ζηνλ ηνίρν θαη αλαθεξζνχλ ελ ζπληνκία ζηελ
εκπεηξία ηνπο, ην επφκελν ζέκα είλαη αλ ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ην project ηεο εθεκεξίδαο. Σψξα πνπ
φινη νη καζεηέο έρνπλ κηα ηδέα ηνπ ρξφλνπ πνπ πξέπεη λα αθηεξψζνπλ θαη ησλ νξγαλσηηθψλ
πξνβιεκάησλ πνπ πξέπεη λα ιχζνπλ, κπνξνχλ λα θάλνπλ κηα ξεαιηζηηθή ζπδήηεζε γηα ην αλ ζα
ζπλερίζνπλ.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε ζαθήλεηα θαη ηελ δηακφξθσζε ηεο ζπδήηεζεο πξνζθέξνληαο
ηα παξαθάησ βνεζήκαηα ζηνλ πίλαθα.
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Οξγάλσζε

Πξνζσπηθέο απόςεηο

Σπλεξγαζία

Αλ ζπλερίζνπκε:

Πνηνο ελδηαθέξεηαη;

– Ση πξέπεη λα
ιάβνπκε ππφςε;

– Ο αξρηζπληάθηεο;

– Πψο κπνξνχκε λα
πξνζειθχζνπκε ην
ελδηαθέξνλ άιισλ
καζεηψλ;

– Θα ππάξρεη
πξφβιεκα ρξφλνπ;
– Ση ηερληθά κέζα
δηαζέηνπκε;

– Σν ζπκβνχιην
εθδνηψλ;
– Πνηνο είλαη ν ξφινο θαη
ε ζέζε ηνπ/ηεο
εθπαηδεπηηθνχ;

– Πψο κπνξνχκε λα
απνηξέςνπκε
βαλδαιηζκφ ηεο
εθεκεξίδαο;

– Ολφκαηα:

– Ση νηθνλνκηθέο
αλάγθεο
πξνθχπηνπλ;
Πψο ζα ππάξμνπλ
έζνδα;

–

–
–

–
–

Γηαρείξηζε ρξόλνπ

– Πνηνη άιινη δάζθαινη
ζα ζέιακε λα
ζπκκεηέρνπλ;
– Μπνξνχκε λα
νξγαλψζνπκε
επηζθέςεηο ζε ηνπηθά
γξαθεία ζπληαθηψλ
(ηχπν, ηειεφξαζε,
ειεθηξνληθά κέζα);
– Μπνξνχκε λα
πάξνπκε ζπλέληεπμε
απφ έλαλ εηδηθφ
(δεκνζηνγξάθν);

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα μεθηλήζνπλ έλα ηέηνην project ζα δηαπηζηψζνπλ φηη δελ είλαη δπλαηφ λα
ζρεδηαζηνχλ ηα πάληα. Απαηηείηαη κηα δηαδηθαζία δηαξθνχο πξνβιεκαηηζκνχ απφ φινπο. Δίλαη κηα
δηαδηθαζία δσληαλή, ζπλαξπαζηηθή, αιιά επίζεο δχζθνιε θαη κεξηθέο θνξέο απνγνεηεπηηθή.
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ εκπεηξία ζηα project γλσξίδνπλ φηη ε αθνινπζία ησλ βεκάησλ θαη ε
θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία. Χζηφζν, ρξεηάδεηαη πξνζνρή, γηαηί κηα ηδηαίηεξα
απζηεξή θαζνδήγεζε κπνξεί, θπζηθά, λα ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά γηα ηα θίλεηξα θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ησλ
καζεηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ζε ηέηνηνπ είδνπο project σθειεί ηνπο καζεηέο γηαηί ηνπο πξνζθέξεη ζεκαληηθή
εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.
Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα αζθήζνπλ ηηο εγεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη, κέρξη ην
ηέινο ηνπ καζήκαηνο, έρνπλ ιεθζεί μεθάζαξεο απνθάζεηο θαη έρεη νξηζηεί ην θαηάιιειν ρξνλνδηάγξακκα
γηα ηα επφκελα βήκαηα.
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Πιεξνθνξηαθό πιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο
Τξεηο δηαζηάζεηο ηεο αλάπηπμεο γξακκαηηζκνύ ζηα κέζα επηθνηλσλίαο
1. Ζ πξώηε δηάζηαζε: θξηηηθή ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο
Ζ θξηηηθή ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζην αξραίν ειιεληθφ ξήκα θξίλεηλ, ην νπνίν
αξρηθά ζήκαηλε “λα δηαθξίλσ” θαη αλαθεξφηαλ ζηε κφληκε απφθηεζε θαη αλαζηνραζηηθφηεηα ηεο γλψζεο
θαη ηεο εκπεηξίαο.
Ζ θξηηηθή ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο απνηειεί αλάιπζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Απηή ε αλαιπηηθή
ππνδηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα αληίιεςεο θαη θαηαλφεζεο ησλ εμειίμεσλ ζηελ θνηλσλία, φπσο
ν ζπγθεληξσηηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε κέζα επηθνηλσλίαο, πνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε
θίλδπλν ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία. ε απηφ ην παξάδεηγκα, είλαη ζεκαληηθφ λα
γλσξίδνπκε πνηνο είλαη ηδηνθηήηεο θάζε εθεκεξίδαο θαη πφζα είδε κέζσλ επηθνηλσλίαο αλήθνπλ ζηελ ίδηα
εηαηξεία. Χζηφζν, δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ηα κέζα επηθνηλσλίαο ιεηηνπξγνχλ ζαλ εκπνξηθέο
επηρεηξήζεηο πνπ πξέπεη λα απνθέξνπλ θέξδνο. Καη είηε καο αξέζεη είηε φρη, φζν πην αιιεινεμαξηψκελε
θαη παγθνζκηνπνηεκέλε γίλεηαη ε δσή καο, ηφζν πεξηζζφηεξν ρξεηαδφκαζηε ηα κέζα επηθνηλσλίαο. Ζ
αλάιπζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο κάο αλαγθάδεη λα ηα θξίλνπκε -λα θάλνπκε δηαθξίζεηο- έηζη ψζηε λα
κπνξνχκε λα ηα ρξεζηκνπνηνχκε θαηάιιεια.
ην πιαίζην ηνπ αλαζηνραζκνχ κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε θαη λα εθαξκφζνπκε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο
γλψζεηο καο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ εαπηφ καο θαη ηελ δξάζε καο. Δηδηθά φηαλ αζρνινχκαζηε κε
ηα κέζα επηθνηλσλίαο, έρνπκε ηελ ηάζε λα κηιάκε γηα “ηνπο άιινπο” θαη λα μερλάκε ηελ πξνζσπηθή καο
ζπκκεηνρή.
Ζ ηθαλφηεηα αλάιπζεο θαη αλαζηνραζκνχ πεξηιακβάλεη κηα αθφκα ππνδηάζηαζε, ην εζηθφ ελδηαθέξνλ γηα
ηνπο άιινπο, ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο επζχλεο.

2. Ζ δεύηεξε δηάζηαζε: γλώζεηο γηα ηα κέζα επηθνηλσλίαο
Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ “θαζαξή” γλψζε γηα ηα κέζα επηθνηλσλίαο. Δδψ ππάξρνπλ δπν ππνδηαζηάζεηο.
Ζ ππνδηάζηαζε ηεο πιεξνθνξίαο πεξηιακβάλεη βαζηθέο γλψζεηο γηα ηελ δνπιεηά ησλ δεκνζηνγξάθσλ, ηα
είδε πξνγξακκάησλ πνπ κεηαδίδνληαη απφ ηελ ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν, ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ζεαηψλ
θαη πψο ν ππνινγηζηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά γηα λα εμππεξεηήζεη ηνλ ρξήζηε.
Οη δεμηφηεηεο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα άλεηεο ρξήζεο λένπ εμνπιηζκνχ. Δδψ πεξηιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία
“κάζεζε ζηελ πξάμε” – ρεηξηζκφο ππνινγηζηή, πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ρξήζε βηληενθάκεξαο, θ.ιπ.

3. Ζ ηξίηε δηάζηαζε: ρξήζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο
Ζ ρξήζε ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο έρεη θαη απηή δπν επηκέξνπο δηαζηάζεηο
1. Ηθαλφηεηα ρξήζεο πξντφλησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, δειαδή, ιήςε θαη θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ πνπ
παξάγνπλ ηα κέζα επηθνηλσλίαο. Ζ παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο απνηειεί παξάδεηγκα. Δίλαη κηα
δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία επεμεξγαδφκαζηε απηφ πνπ βιέπνπκε, θαη ην ελζσκαηψλνπκε ζηηο
γλσζηηθέο καο δνκέο θαη απεηθνλίζεηο. ήκεξα, κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα φρη κφλν
κε ηε κειέηε, αιιά θαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηαηληψλ.
2. Δλεξγεηηθή ρξήζε εμνπιηζκνχ κέζσλ επηθνηλσλίαο. Δδψ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε ηειε-ηξάπεδα, νη ηειε-αγνξέο, ην βίληεν θαη νη
ηειεθσληθέο δηαζθέςεηο, ε παξαδνζηαθή θαη ςεθηαθή θσηνγξαθία θαη παξαγσγή βίληεν. Ζ κεγάιε
πνηθηιία ησλ κέζσλ, καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληηιακβαλφκαζηε ηνλ θφζκν φρη κφλν ιακβάλνληαο
πιεξνθνξίεο, αιιά θαη παξάγνληαο ηηο.
Ζ ελφηεηα γηα ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο εζηηάδεη θπξίσο ζηελ ελεξγεηηθή ρξήζε ησλ κέζσλ, αιιά
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ζπλδπάδεηαη θαη κε ηηο άιιεο δπν δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.
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Φπιιάδην καζεηή 7.1
Πώο γξάθεηαη έλα άξζξν
Βαζηθή δνκή ελόο άξζξνπ
1. Δπηθεθαιίδα
Κάζε άξζξν ρξεηάδεηαη κηα επηθεθαιίδα. Δμππεξεηεί κηα ιεηηνπξγία: δελ πξέπεη λα θαηαθιχζεη ηνλ
αλαγλψζηε, αιιά λα πξνθαιέζεη ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα λα ην δηαβάζεη.
Οη αλαγλώζηεο μεθπιιίδνπλ ηηο εθεκεξίδεο γξήγνξα γηα λα επηιέμνπλ ηα άξζξα πνπ ηνπο
ελδηαθέξνπλ, θαη γη’ απηό νη επηθεθαιίδεο πξέπεη λα ηξαβήμνπλ ην κάηη ηνπ αλαγλώζηε. Οη
επηθεθαιίδεο πξέπεη λα είλαη ζύληνκεο, κε κεγάια θαη έληνλα γξάκκαηα θαη λα μερσξίδνπλ από ην
ππόινηπν θείκελν.

2. Δηζαγσγή
Οη εηζαγσγηθέο πξνηάζεηο ζπλήζσο βξίζθνληαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ (νη ζπληάθηεο απηφ
ην απνθαινχλ “νδεγφ”). Καηά θαλφλα, γξάθεηαη κε έληνλνπο ραξαθηήξεο.
Ο "νδεγφο" δίλεη ζηνλ αλαγλψζηε ηηο πην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο. ε απηφ ην θνκκάηη, ν αλαγλψζηεο
βξίζθεη απαληήζεηο ζε βαζηθά εξσηήκαηα.
Με ραξαθηεξηζηηθά πεξηζζφηεξν ζπλαηζζεκαηηθά παξά πξαγκαηηθά, νη πξψηεο γξακκέο ζπρλά
πεξηγξάθνπλ παξαζηαηηθά κηα ζθελή. Δδψ, ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλψζηε δελ εγείξεηαη απφ ηηο
πξαγκαηηθέο πιεξνθνξίεο, αιιά κε ζηπιηζηηθά κέζα.

3. Φξήζε γιώζζαο θαη ύθνπο
Ζ πξνζεθηηθή θαη επηκειεκέλε ρξήζε ηεο γιψζζαο είλαη ίζσο πην ζεκαληηθή γηα έλα θαιφ άξζξν απφ ην
ζσζηφ δεκνζηνγξαθηθφ χθνο. Αλ δνχκε ηελ εθεκεξίδα ζαλ έλα ζπίηη, ηα δηάθνξα είδε δεκνζηνγξαθηθήο
γξαθήο θαη παξνπζίαζεο είλαη ηα έπηπιά, αιιά νη ιέμεηο είλαη ηα ηνχβια κε ηα νπνία έρεη ρηηζηεί ην ζπίηη.
Αλ θαη κπνξνχκε λα ηα θαηαθέξνπκε ρσξίο έπηπια, δελ κπνξνχκε λα δήζνπκε ζε έλα ζπίηη ρσξίο
ηνχβια. Άξζξα πνπ πξνθαινχλ έλα “ζπλαηζζεκαηηθφ άγγηγκα” είλαη πνιχ δεκνθηιή ζηηο εθεκεξίδεο.
Αιιά ρξεηάδεηαη πξνζνρή, ην πνιχ αιάηη ραιάεη ηε ζνχπα (κπνξεί θάπνηνο λα έρεη ππεξβνιηθά πνιχ απφ
θάηη θαιφ)!
Καη εξρφκαζηε ζηηο πξνηάζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη ζχληνκεο θαη απιέο. Οη αλαγλψζηεο
δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ πξνηάζεηο κε πεξηζζφηεξεο απφ 14 ιέμεηο. Καη πξνηάζεηο κε
πεξηζζφηεξεο απφ 25 ιέμεηο είλαη απιά αθαηαλφεηεο. ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε
πνιχπινθε δνκή πξνηάζεσλ κε πνιιά θφκκαηα θαη άιια ζεκεία ζηίμεο. Μηα θαιή ζπλήζεηα είλαη λα
δηαβάδεηε κηα πξφηαζε κφιηο ηε γξάςεηε. Δίλαη ζαθήο θαη θαηαλνεηή; Τπάξρνπλ πεξηηηέο ιέμεηο;
Σα νξζνγξαθηθά ιάζε φρη απιά θάλνπλ θαθή εληχπσζε, αιιά επίζεο ελνρινχλ ηνλ αλαγλψζηε, γηαηί
απνζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ απφ ην κήλπκα. Πξηλ παξαδνζεί ην άξζξν, επαλεμεηάζηε ην – απηφ ζεκαίλεη
έιεγρν γηα ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ (δειαδή ηελ αιήζεηα θαη ηελ αθξίβεηά ηνπο), ηα
γισζζηθά ιάζε, ην χθνο θαη ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο πνπ πξνζθέξεη.
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Δλόηεηα 8
Καλόλεο θαη λόκνο
Τη είδνπο θαλόλεο ρξεηάδεηαη κηα θνηλσλία;

Δλόηεηα 9
Κπβέξλεζε θαη πνιηηηθή
Πώο πξέπεη λα δηνηθείηαη κηα θνηλσλία;

ΔΝΟΤΖΤΑ 8
Καλόλεο θαη λόκνο
Τη είδνπο θαλόλεο
ρξεηάδεηαη κηα θνηλσλία;

8.1 Καιόο λόκνο – θαθόο λόκνο
Τη θάλεη έλαλ λόκν θαιό;

8.2. Από πνηα ειηθία;
Πώο εθαξκόδεηαη ν λόκνο ζηνπο λένπο;

8.3. Ννκνζεηείο
Τη θάλεηο κε ηνπο λεαξνύο παξαβάηεο;

8.4. Καλόλεο γηα ηα απνδεηθηηθά κέζα
Πνηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ιακβάλνληαη ππόςε ζε κηα δίθε;

Ενύκε δεκνθξαηηθά

ΔΝΟΤΖΤΑ 8: Καλόλεο θαη λόκνο
Τη είδνπο θαλόλεο ρξεηάδεηαη κηα θνηλσλία;
Κάπνηνπ είδνπο λφκνη είλαη ζεκαληηθνί γηα ηε δίθαηε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία κηαο θνηλσλίαο. Οη
λφκνη εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζε θάζε άηνκν – αλ θαη ππάξρνπλ νξηζκέλεο νκάδεο, φπσο
ηα παηδηά, πνπ δελ επεξεάδνληαη απφ θάπνηνπο λφκνπο κέρξη λα θηάζνπλ ζε νξηζκέλε ειηθία.
Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο δηάθξηζεο ηνπ λφκνπ είλαη ην αζηηθφ θαη ην πνηληθφ δίθαην. Σν αζηηθφ δίθαην
παξέρεη ηξφπνπο επίιπζεο δηαθνξψλ κεηαμχ αηφκσλ ή νκάδσλ αηφκσλ. Σν πνηληθφ δίθαην θαιχπηεη
ζπκπεξηθνξά ε νπνία φπσο έρεη απνθαζηζηεί απφ ην θξάηνο πξέπεη λα απνζαξξχλεηαη ή λα
πξνιακβάλεηαη.
κσο, νη λφκνη δελ είλαη ηέιεηνη. Δίλαη αλζξψπηλα δεκηνπξγήκαηα θαη κεξηθέο θνξέο ρξεηάδνληαη
ηξνπνπνηήζεηο. Μπνξεί λα είλαη μεπεξαζκέλνη, αλαπνηειεζκαηηθνί ή άδηθνη γηα θάπνηεο θνηλσληθέο
νκάδεο.
Ο λφκνο δελ δηαρσξίδεηαη απφ ηελ πνιηηηθή. Γηφηη νη λφκνη δεκηνπξγνχληαη θαη αιιάδνπλ κέζα ζηα
πνιηηηθά ζπζηήκαηα. ε έλα δεκνθξαηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα είλαη ζεκαληηθφ φηη φινη νη πνιίηεο είλαη
ηζφηηκνη. Δίλαη, επίζεο, ζεκαληηθφ ν λφκνο λα εθαξκφδεηαη ηζφηηκα γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, θαη θαλέλαο λα
κελ είλαη πάλσ απφ ηνλ λφκν. Ζ έλλνηα απηή είλαη γλσζηή σο θξάηνο δηθαίνπ.
Σέινο, νη λφκνη πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα λα
δηαζθαιίδεηαη φηη νη λφκνη είλαη δίθαηνη θαη δελ γίλεηαη ρξήζε ηνπο γηα θαηαπίεζε ή γηα δηθηαηνξία. Χο εθ
ηνχηνπ, ηα πεξηζζφηεξα δεκνθξαηηθά ζπζηήκαηα βαζίδνληαη ζε γξαπηά ζπληάγκαηα πνπ ζέηνπλ έλα
πιαίζην αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη βξίζθνληαη ππεξάλσ ησλ λφκσλ. Μεξηθέο ρψξεο έρνπλ ζεζπίζεη
θαη ζπληαγκαηηθά δηθαζηήξηα ηα νπνία απνθαζίδνπλ θαηά πφζν νη λφκνη ζπκθσλνχλ κε ην ζχληαγκα ή
φρη.

Μαζαίλνληαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηόηεηα ηνπ Πνιίηε θαη
ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα
Μέζα απφ απηή ηελ ελφηεηα καζεκάησλ νη καζεηέο:
– ζα αλαπηχμνπλ κηα επξχηεξε θαηαλφεζε γηα ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ θαη ηε ζεκαζία ηνπ γηα κηα
δεκνθξαηηθή θνηλσλία˙
– ζα γλσξίζνπλ φηη βαζηθφο ζηφρνο ηνπ λφκνπ είλαη λα βνεζάεη ηνπο αλζξψπνπο θαη λα πξνζηαηεχεη
ηελ θνηλσλία˙
– ζα αλαπηχμνπλ βαζχηεξν ζεβαζκφ γηα ην θξάηνο δηθαίνπ˙

– ζα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ην λνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ηνπο.
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ΔΝΟΤΖΤΑ 8: Καλόλεο θαη λόκνο
Τη είδνπο θαλόλεο ρξεηάδεηαη κηα θνηλσλία;

Τίηινο
καζ/ηνο

Μαζεζηαθνί
ζηόρνη

Δξγαζίεο καζεηώλ

Υιηθά

Μέζνδνη

Μάζεκα 1:

Να
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα
θαηαλνήζνπλ
ηνπο παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ
έλαλ θαιφ
λφκν.

Να ζπδεηήζνπλ ηνπο
ζρνιηθνχο θαλφλεο θαη λα
πξνζδηνξίζνπλ πνηνο είλαη
έλαο θαιφο ζρνιηθφο
θαλφλαο.
Να ζπδεηήζνπλ ηνπο
λφκνπο θαη λα εληνπίζνπλ ηη
θάλεη έλαλ λφκν θαιφ.
Να εμεηάζνπλ κε θξηηηθφ
πλεχκα έλαλ ηνκέα ηνπ
δηθαίνπ ηεο ρψξαο ηνπο,
π.ρ. λφκνη γηα αιθνφι.
Να πξνηείλνπλ θαη λα
αηηηνινγήζνπλ ην δηθφ ηνπο
λέν ζρνιηθφ θαλφλα ή λφκν.

Γπν θάξηεο γηα θάζε
καζεηή – κηα κε ην
γξάκκα “A” (κε πξάζηλν
ρξψκα), θαη κηα κε ην
γξάκκα “B” (κε θφθθηλν
ρξψκα).
Φπιιάδην καζεηή –
Νφκνη ηεο ρψξαο καο
γηα ην αιθνφι.
Μαξθαδφξνη θαη κεγάια
θχιια ραξηηνχ γηα θάζε
νκάδα 4-6 καζεηψλ.
Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ ή
κεγάιν θχιιν ραξηηνχ
γηα παξνπζίαζε ζηελ
ηάμε.

Δξγαζία ζε
κηθξέο
νκάδεο θαη
ζπδήηεζε
φιεο ηεο
ηάμεο.

Να εμεηάζνπλ
πψο εθαξκφδεηαη ν λφκνο
ζηνπο λένπο
αλζξψπνπο.

Να επεμεξγαζηνχλ ηηο
λφκηκεο ειηθίεο θαηά ηηο
νπνίεο νη λένη απνθηνχλ
δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ
ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
ελειίθσλ. Να εμεηάζνπλ
πφζν θαηάιιειε είλαη ε
ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα
ηνπο λένπο.

Σξεηο κεγάιεο πηλαθίδεο
κε “A”, “B” θαη “Γ”
ηνπνζεηεκέλεο ζε ηξεηο
ηνίρνπο ηεο ηάμεο.
Αληίγξαθα απφ ην
θπιιάδην καζεηή 8.1 –
έλα γηα θάζε δχν
καζεηέο.
Μαξθαδφξνη θαη έλα
κεγάιν θχιιν ραξηηνχ
γηα θάζε 4-6 καζεηέο.

Δξγαζία ζε
δεπγάξηα, ζε
κηθξέο
νκάδεο θαη
ζπδήηεζε
φιεο ηεο
ηάμεο.

Να εμεηάζνπλ
αλ νη λένη πνπ
έρνπλ παξαβεί
ηνλ λφκν
πξέπεη λα
ηηκσξνχληαη,
θαη αλ λαη,
πψο.

Να εμεηάζνπλ ηνπο
δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο
πνπ παίδνπλ ξφιν φηαλ
απνθαζίδεηαη πνηα είλαη ε
δίθαηε ηηκσξία γηα έλα
έγθιεκα.

Αληίγξαθν ηεο ηζηνξίαο
θαη επηπιένλ
πιεξνθνξίεο γηα ηνλ/ηελ
εθπαηδεπηηθφ.

Δξγαζία ζε
κηθξέο
νκάδεο θαη
ζπδήηεζε
φιεο ηεο
ηάμεο.

Να
θαηαλνήζνπλ
ηνπο θαλφλεο
γηα ηα
απνδεηθηηθά
κέζα ζε κηα
δίθε.

Να θαηαλνήζνπλ ην είδνο
ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ
πνπ ππνινγίδνληαη ζε κηα
δίθε θαη ην είδνο
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ
πνπ ζα ήηαλ ιάζνο λα
ρξεζηκνπνηνχληαη.

Κάξηεο ζπδήηεζεο
(θπιιάδην καζεηή 8.2)
γηα θάζε νκάδα 4-6
καζεηψλ.

Δξγαζία ζε
κηθξέο
νκάδεο θαη
ζπδήηεζε
φιεο ηεο
ηάμεο.

Καιφο
λφκνο –
θαθφο
λφκνο

Μάζεκα 2:
Απφ πνηα
ειηθία;

Μάζεκα 3:
Ννκνζεηείο

Μάζεκα 4:
Καλφλεο
γηα ηα
απνδεηθηηθά
κέζα
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Μάζεκα 1
Καιόο λόκνο - θαθόο λόκνο
Τη θάλεη έλαλ λόκν θαιό;
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ
δηακνξθψλνπλ έλαλ θαιφ λφκν.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Να ζπδεηήζνπλ ηνπο ζρνιηθνχο θαλφλεο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ
πνηνο είλαη έλαο θαιφο ζρνιηθφο θαλφλαο.
Να ζπδεηήζνπλ ηνπο λφκνπο θαη λα εληνπίζνπλ ηη θάλεη έλαλ λφκν
θαιφ.
Να εμεηάζνπλ κε θξηηηθφ πλεχκα έλαλ ηνκέα ηνπ δηθαίνπ ζηε ρψξαο
ηνπο, π.ρ. λφκνη γηα αιθνφι.
Να πξνηείλνπλ θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηνλ δηθφ ηνπο λέν ζρνιηθφ
θαλφλα ή λφκν.

Υιηθά

Γπν θάξηεο γηα θάζε καζεηή – κηα κε ην γξάκκα “A” (κε πξάζηλν
ρξψκα), θαη κηα κε ην γξάκκα “B” (κε θφθθηλν ρξψκα).
Φπιιάδην καζεηή – Νφκνη ηεο ρψξαο καο γηα ην αιθνφι.
Μαξθαδφξνη θαη κεγάια θχιια ραξηηνχ γηα θάζε νκάδα 4-6
καζεηψλ.
Πίλαθαο ζεκηλαξίνπ ή κεγάιν θχιιν ραξηηνχ γηα παξνπζίαζε ζηελ
ηάμε.

Μέζνδνο

Δξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο θαη ζπδήηεζε φιεο ηεο ηάμεο.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Ζ κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη ζε απηφ ην κάζεκα είλαη γλσζηή σο “επαγσγηθή κάζεζε”. Ο/ε
εθπαηδεπηηθφο βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ αθεξεκέλεο αξρέο βαζίδνληάο ηηο ζε ζπγθεθξηκέλα
παξαδείγκαηα. Σν κάζεκα αξρίδεη κε παξαδείγκαηα – ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξαδείγκαηα θαλφλσλ
ή λφκσλ – θαη νη καζεηέο κε βάζε απηά νδεγνχληαη ζε γεληθέο αξρέο. Δδψ, νη αξρέο είλαη ηα θξηηήξηα
πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ νη θαλφλεο ή νη λφκνη είλαη θαινί: Δίλαη
δίθαηνη; Δίλαη ρξήζηκνη; Δίλαη θαινί γηα φινπο; Μπνξεί ε αζηπλνκία λα ηνπο επηβάιεη; Δίλαη απινί ψζηε
λα θαηαλννχληαη θαη λα ηεξνχληαη;
ηαλ ρξεηάδεηαη εηδηθφ πιηθφ, φπσο γηα παξάδεηγκα, νη λφκνη ηεο ρψξαο γηα ην αιθνφι, ν/ε
εθπαηδεπηηθφο ή νη καζεηέο πξέπεη λα θέξνπλ απηφ ην πιηθφ ζηελ ηάμε.

Τν κάζεκα
ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε καζεηή δχν θάξηεο – κηα κε ην γξάκκα “A” (κε
πξάζηλν ρξψκα) θαη ε άιιε κε ην γξάκκα “B” (κε θφθθηλν ρξψκα).
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηνπο καζεηέο φηη πξφθεηηαη λα αθνχζνπλ θάπνηνπο θαληαζηηθνχο ζρνιηθνχο
θαλφλεο θαη πξέπεη λα απνθαζίζνπλ αλ είλαη θαινί ή θαθνί. Γηα ηνπο θαινχο θαλφλεο ζα ζεθψζνπλ ηελ
θάξηα κε ην “A”, θαη γηα ηνπο θαθνχο απηή κε ην “B”.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη έλαλ-έλαλ απηνχο ηνπο θαληαζηηθνχο θαλφλεο. Κάζε θνξά, νη καζεηέο
ζεθψλνπλ κηα απφ ηηο θάξηεο ηνπο– αλάινγα κε ην πψο θξίλνπλ ηνλ θαλφλα. Οη θαλφλεο κπνξεί λα είλαη
σο εμήο:
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– ε εξγαζία ζην ζπίηη απαγνξεχεηαη˙
– απαγνξεχεηαη ν εθθνβηζκφο˙
– νη καζεηέο πξέπεη λα πιεξψλνπλ γηα λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν˙
– δελ επηηξέπνληαη νη ηζίριεο ζην ζρνιείν˙
– νη καζεηέο πξέπεη λα ζπκπαζνχλ ηνπο δαζθάινπο ηνπο˙
– νη καζεηέο πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ζε πνηα ηάμε ζα πάλε˙
– νη κεγαιχηεξνη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ πην ειαθξχ πξφγξακκα˙
– απαγνξεχνληαη ηα θηλεηά ηειέθσλα.
Γηα θάζε θαλφλα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ξσηήζεη ηελ άπνςε δχν ή ηξηψλ καζεηψλ:
– Γηαηί λνκίδεηε φηη απηφο είλαη έλαο θαιφο/θαθφο θαλφλαο;
Οη ηδέεο ησλ καζεηψλ δελ πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ ή λα ζρνιηαζηνχλ ζε απηφ ην επίπεδν.
ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ρσξίζεη ηελ ηάμε ζε νκάδεο ησλ 4-6 καζεηψλ θαη λα ηνπο
δεηήζεη λα πξνζπαζήζνπλ λα εληνπίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ έλαλ θαιφ ζρνιηθφ θαλφλα:
– Ση είλαη απηφ πνπ θάλεη έλαλ ζρνιηθφ θαλφλα θαιφ;
Οη ηδέεο ησλ νκάδσλ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ ηάμε.
Καηφπηλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο επαλαιακβάλεη ηελ άζθεζε – δηαβάδεη ηηο δειψζεηο, νη καζεηέο ζεθψλνπλ ηηο
θάξηεο αηηηνινγψληαο ηηο απνθάζεηο ηνπο, θ.ιπ. – αιιά απηή ηε θνξά επηθεληξψλνληαη ζε θαληαζηηθνχο
λφκνπο, θαη φρη ζε ζρνιηθνχο θαλφλεο. Οη λφκνη κπνξνχλ λα αλαθέξνπλ φηη:
– φινη νη πνιίηεο πξέπεη λα έρνπλ ην ίδην ζξήζθεπκα˙
– ε δνινθνλία είλαη ιάζνο˙
– δελ ιέκε ςέκαηα˙
– ην πξφρεηξν θαγεηφ πξέπεη λα απαγνξεπηεί˙
– νη πνιίηεο κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ ζε πνηα πιεπξά ηνπ δξφκνπ ζα νδεγνχλ˙
– νη γπλαίθεο πξέπεη λα ακείβνληαη φζν θαη νη άληξεο.
ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δεηήζεη απφ ηνπο καζεηέο λα επηζηξέςνπλ ζηηο νκάδεο ηνπο
θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα εληνπίζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ θάλνπλ έλαλ λφκν λα είλαη θαιφο:
– Ση θάλεη έλαλ λφκν θαιφ;
Οη νκάδεο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζηελ ηάμε. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν εθπαηδεπηηθφο
ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα ζηξέςεη ηε ζθέςε ησλ καζεηψλ πξνο κηα ζεηξά απφ βαζηθά θξηηήξηα
πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηνπο λφκνπο, θαη πνπ ζπκβάιινπλ ζην λα ηνπο θάλνπλ θαινχο
λφκνπο. Απηά πεξηιακβάλνπλ:
– δηθαηνζχλε θαη ηζφηεηα, φπσο ε ίζε ακνηβή γηα άληξεο θαη γπλαίθεο˙
– ρξεζηκφηεηα – εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο, φπσο νη λφκνη γηα αζθαιέζηεξε νδήγεζε˙
183

Ενύκε δεκνθξαηηθά

– θνηλφ θαιφ – φρη απιψο ζηεξίδνληαο ηα ζπκθέξνληα ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ, φπσο νη εχπνξνη˙
– επηβνιή – ε πιεηνλφηεηα είλαη πξφζπκε λα ηνπο ππαθνχζεη, ε αζηπλνκία κπνξεί λα ζπιιάβεη ηνπο
παξαβάηεο˙
– απιφηεηα – εχθνινη ζηελ θαηαλφεζε θαη ηε ζπκκφξθσζε, λα κελ είλαη πεξίπινθνη.
ηαλ ζπκθσλεζνχλ ηα θξηηήξηα, ζα γξαθηνχλ ζηνλ πίλαθα ζεκηλαξίνπ. Ο ηίηινο απηήο ηεο αλάξηεζεο ζα
είλαη “Ση θάλεη έλαλ λφκν θαιφ;”.
ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηηο νκάδεο λα κειεηήζνπλ έλαλ λφκν ή κέξνο ελφο λφκνπ ηεο
ρψξαο ηνπο (φπσο νη λφκνη γηα ην αιθνφι). Σν ζρεηηθφ πιηθφ ζα δνζεί ζε θπιιάδην. Αλ ππάξρεη ρξφλνο, νη
καζεηέο κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ θαη κε άιιν πιηθφ πνπ ηνπο ελδηαθέξεη, φπσο γηα παξάδεηγκα,
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο παηδηψλ θαη εθήβσλ. ε θάζε νκάδα δίλνληαη καξθαδφξνη θαη έλα κεγάιν
θχιιν ραξηηνχ, θαη ηνπο δεηείηαη λα θάλνπλ ζηελ ηάμε κηα παξνπζίαζε ζρεηηθά κε ην αλ ζεσξνχλ φηη ν
λφκνο ή νη λφκνη πνπ έρνπλ επηιέμεη είλαη θαιφο/νί – ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αξρέο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ
πξηλ θαη βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηνλ ηνίρν ηεο ηάμεο.
Οη νκάδεο θάλνπλ ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο.
Χο ηειηθή άζθεζε ή εξγαζία γηα ην ζπίηη, νη καζεηέο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ έλαλ λφκν ή ζρνιηθφ θαλφλα
κε έλα ζέκα ηεο επηινγήο ηνπο, φπσο ην πεξηβάιινλ, θαη λα εηνηκάζνπλ ηα επηρεηξήκαηα γηα ηελ
εηζαγσγή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ έρνπλ ήδε εληνπίζεη.
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Μάζεκα 2
Από πνηα ειηθία;
Πώο εθαξκόδεηαη ν λόκνο ζηνπο λένπο;
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Να εμεηάζνπλ πψο εθαξκφδεηαη ν λφκνο ζηνπο λένπο αλζξψπνπο.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Να επεμεξγαζηνχλ ηηο λφκηκεο ειηθίεο θαηά ηηο νπνίεο νη λένη
απνθηνχλ δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
ελειίθσλ.
Να εμεηάζνπλ πφζν θαηάιιειε είλαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηνπο
λένπο.

Υιηθά

Σξεηο κεγάιεο πηλαθίδεο κε “A”, “B” θαη “Γ” ηνπνζεηεκέλεο ζε ηξεηο
ηνίρνπο ηεο ηάμεο. Αληίγξαθα απφ ην θπιιάδην καζεηή 8.1 – έλα γηα
θάζε δχν καζεηέο.
Μαξθαδφξνη θαη έλα κεγάιν θχιιν ραξηηνχ γηα θάζε 4-6 καζεηέο.

Μέζνδνο

Δξγαζία ζε δεπγάξηα, ζε κηθξέο νκάδεο θαη ζπδήηεζε φιεο ηεο ηάμεο.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο
ε απηφ ην κάζεκα ππάξρεη έληνλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Αλ ζεσξείηε φηη δελ είλαη θαηάιιειε γηα
ηνπο καζεηέο ζαο, ε βαζηθή άζθεζε κπνξεί λα αλαπξνζαξκνζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη καζεηέο λα
παξακείλνπλ θαζηζκέλνη ζηηο ζέζεηο ηνπο – γηα παξάδεηγκα, ςεθίδνληαο κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ, ή κε
ηηο θάξηεο “A”, “B” ή “Γ”, αληί λα κεηαθηλνχληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο ηάμεο.

Τν κάζεκα
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο μεθηλά ην κάζεκα ξσηψληαο ηνπο καζεηέο αλ ζεσξνχλ φηη είλαη ζσζηφ λα ππάξρεη
λφκνο πνπ ππνρξεψλεη ηνπο λένπο λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν, ελψ δελ ππάξρεη θάηη αληίζηνηρν γηα ηνπο
ελήιηθεο:
– Πηζηεχεηε φηη είλαη δίθαην λα ππάξρεη λφκνο πνπ ππνρξεψλεη ηνπο λένπο λα πεγαίλνπλ ζρνιείν; Γηαηί ή
γηαηί φρη;
ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα θαη ηνπο δίλεηαη λα ζπκπιεξψζνπλ έλα εξσηεκαηνιφγην
(θπιιάδην καζεηή 8.1). Σν εξσηεκαηνιφγην αθνξά ζηε λφκηκε ειηθία ζηελ νπνία νη λένη δηθαηνχληαη λα
ιάβνπλ κέξνο ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ελειίθσλ ζηελ ρψξα ηνπο.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ κεξηθά δεπγάξηα λα δηαβάζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο. Μεηά απφ θάζε
απάληεζε γίλεηαη κηα δηαθνπή, θαη αλ είλαη απαξαίηεην, γίλεηαη δηφξζσζε ηεο απάληεζεο. Έηζη, νη
καζεηέο γξάθνπλ ηηο ζσζηέο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιφγηφ ηνπο.
Γηα θάζε απάληεζε, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ξσηά ηα δεπγάξηα:
– Ση λνκίδεηε; Απηή ε ειηθία είλαη:
α) πνιχ κηθξή;
β) πνιχ κεγάιε;
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γ) ζσζηή;
Γίλνληαη ζηα δεπγάξηα ιίγα ιεπηά γηα λα απνθαζίζνπλ, θαη θαηφπηλ κεηαθηλνχληαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία
ηεο αίζνπζαο αλάινγα κε ηελ απάληεζε. (Ο/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη ήδε ηνπνζεηήζεη κεγάιεο πηλαθίδεο κε
ηελ έλδεημε “A”, “B” θαη“Γ” ψζηε λα γλσξίδνπλ νη καζεηέο πνπ πξέπεη λα ζηαζνχλ.)
ηε ζπλέρεηα, δεηείηαη απφ ηπραία δεπγάξηα λα εμεγήζνπλ ηνλ ζπιινγηζκφ ηνπο θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηε
γλψκε ηνπο. Δπίζεο θαη νη άιινη καζεηέο κπνξνχλ λα ξσηήζνπλ ηα δεπγάξηα γηα ηελ απφθαζή ηνπο.
Κιείλνληαο απηφ ην κάζεκα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ξσηά:
– Πηζηεχεηε φηη είλαη δίθαην λα αληηκεησπίδεη ν λφκνο ηνπο λένπο δηαθνξεηηθά απφ ηνπο ελήιηθεο; Γηαηί ή
γηαηί φρη;
Έπεηηα, ε ηάμε ρσξίδεηαη ζε νκάδεο ησλ 4-6 καζεηψλ θαη ηνπο δίλνληαη καξθαδφξνη θαη έλα κεγάιν θχιιν
ραξηηνχ. Εεηείηαη απφ ηηο νκάδεο λα ζθεθηνχλ ηελ αιιαγή ελφο λφκνπ ηεο ρψξαο ηνπο πνπ ζα σθεινχζε
ηνπο λένπο. Μπνξνχλ λα πξνηείλνπλ έλαλ εληειψο θαηλνχξην λφκν – γηα παξάδεηγκα, φηη θάζε ζρνιείν ζα
πξέπεη λα έρεη καζεηηθφ ζπκβνχιην ή ην χςνο ηνπ ειάρηζηνπ κηζζνχ γηα ηνπο λένπο πνπ εξγάδνληαη, ή
κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αιιαγή ππάξρνληνο λφκνπ – γηα παξάδεηγκα, ηνλ λφκν γηα ηελ ειηθία
ςεθνθνξίαο ή ηελ ειηθία απφθηεζεο δηπιψκαηνο νδήγεζεο. Κάζε νκάδα πξέπεη λα εηνηκάζεη κηα
παξνπζίαζε γηα ην ζέκα πνπ επέιεμε, εθζέηνληαο ηα επηρεηξήκαηά ηεο θαη πψο αθξηβψο πηζηεχεη φηη ζα
σθειεζνχλ νη λένη απφ απηφ ηνλ λφκν. Μεηά ηηο παξνπζηάζεηο, κπνξεί λα γίλεη ςεθνθνξία ζηελ ηάμε γηα
ηελ θαιχηεξε πξφηαζε.
Χο ηειηθή άζθεζε ή εξγαζία γηα ην ζπίηη, νη καζεηέο κπνξνχλ λα κειεηήζνπλ ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα
αθνινπζήζνπλ, σο λένη άλζξσπνη, ή σο ζρνιηθή νκάδα, γηα λα πείζνπλ ηελ θπβέξλεζε λα δερηεί ηελ
αιιαγή ή ηηο αιιαγέο πνπ πξνηείλνπλ.

186

Δλόηεηα 8 - Καλόλεο θαη λόκνο

Μάζεκα 3
Ννκνζεηείο
Τη θάλεηο κε ηνπο λεαξνύο παξαβάηεο;
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Να εμεηάζνπλ αλ νη λένη πνπ έρνπλ παξαβεί ηνλ λφκν πξέπεη λα
ηηκσξνχληαη, θαη αλ λαη, πψο.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Να εμεηάζνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξφιν
φηαλ απνθαζίδεηαη πνηα είλαη ε δίθαηε ηηκσξία γηα έλα έγθιεκα.

Υιηθά

Αληίγξαθν ηεο ηζηνξίαο θαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ/ηελ
εθπαηδεπηηθφ.

Μέζνδνο

Δξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο θαη ζπδήηεζε φιεο ηεο ηάμεο.

Δλλνηνινγηθή κάζεζε: ηξεηο βαζηθέο αξρέο γηα ην ζθνπό ηεο ηηκσξίαο
Δλψ ην κάζεκα 2 επηθεληξψζεθε ζην αζηηθφ δίθαην, απηφ ην κάζεκα αζρνιείηαη κε ην πνηληθφ δίθαην,
θαη θπξίσο κε ην αλ πξέπεη λα ηηκσξνχληαη νη λεαξνί παξαβάηεο θαη αλ λαη, κε πνηνλ ηξφπν. Σν
βαζηθφ εξψηεκα ζε ζρέζε κε ηελ ηηκσξία είλαη, “γηαηί ηηκσξία;”. Απηφ ην εξψηεκα έρεη απαληεζεί κε
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά θαηξνχο, θαη ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο ζηελ επηζηεκνληθή θαη θηινζνθηθή
ζθέςε. Έηζη πξνθχπηνπλ ηξεηο αξρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ζθνπφ ηεο ηηκσξίαο.
1. Αληαπόδνζε. Ζ ηηκσξία ζπλδέεηαη κε ηελ ελνρή θαη ηελ επζχλε. Έλα έγθιεκα πξέπεη λα
ηηκσξείηαη, θαη ε θνηλσλία εθθξάδεη ηελ απνδνθηκαζία ηεο γηα ην έγθιεκα. Δδψ πεξηιακβάλεηαη
θαη ε αξρή ηεο αλαινγίαο, πξνζηαηεχνληαο ηνλ παξαβάηε απφ ηελ ππεξβνιηθά απζηεξή ηηκσξία.
Ο ζηφρνο είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο δηθαηνζχλεο.
2. Απνηξνπή. Ζ ηηκσξία ζηέιλεη έλα κήλπκα ζηνπο πηζαλνχο εγθιεκαηίεο ηεο θνηλσλίαο,
απνζαξξχλνληάο ηνπο απφ ην έγθιεκα, θαζψο ν “πφλνο” είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην φθεινο. Ο
ζηφρνο είλαη ε απνηξνπή ηνπ εγθιήκαηνο.
3. Απνθαηάζηαζε. Σν έγθιεκα εθιακβάλεηαη σο θξαπγή βνήζεηαο. Ο παξαβάηεο ρξεηάδεηαη
πεξηζζφηεξν ζεξαπεία παξά ηηκσξία, θαη ν ζηφρνο είλαη λα βνεζεζεί λα κε δηαπξάμεη άιια
εγθιήκαηα θαη λα ελζσκαησζεί ζηελ θνηλσλία.
Σα πνηληθά ζπζηήκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζην πψο εμηζνξξνπνχλ απηέο ηηο
αξρέο ηφζν γηα ηνπο ελήιηθεο φζν θαη γηα ηνπο λεαξνχο παξαβάηεο. ε γεληθέο γξακκέο, πνιιέο
ρψξεο δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ απνθαηάζηαζε. Αιιά δελ θηλνχληαη φιεο νη ρψξεο πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε. ηελά ζπλδεδεκέλν κε ην ζέκα ηεο απνθαηάζηαζεο είλαη θαη ην πνχ βξίζθεηαη ε
δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζε ελήιηθεο θαη λεαξνχο παξαβάηεο. Σα πκβνχιην ηεο Δπξψπεο έρεη
ζπζηήζεη σο φξην ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ, θάλνληαο αλαθνξά ζηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ
Παηδηνχ ηνπ 1989 (βι. γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθνχο).
Σν κάζεκα απνηειεί εηζαγσγή ζηηο ηξεηο βαζηθέο έλλνηεο γηα ηελ ηηκσξία πνπ αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ. Γηα αθφκα κηα θνξά, εθαξκφδεηαη ε επαγσγηθή πξνζέγγηζε. Οη καζεηέο αζρνινχληαη κε
κηα κειέηε πεξίπησζεο ελφο λεαξνχ παξαβάηε θαη αλαθαιχπηνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο αξρέο ηεο
ηηκσξίαο, ηηο επηπηψζεηο ηνπο θαη ηελ αλάγθε γηα ηζνξξνπία. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θάλεη κηα
ζχληνκε νκηιία γηα απηέο ηηο έλλνηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε.
Απηφ ην κάζεκα κπνξεί λα εμειηρζεί ζε project θαη λα επεθηαζεί γηα δχν αθφκε καζήκαηα. Οη καζεηέο
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο έλλνηεο πνπ έκαζαλ ζε απηφ ην κάζεκα γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ
ηζνξξνπία πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηε ρψξα ηνπο ζρεηηθά κε ηελ πνηληθή λνκνζεζία γηα ηνπο λεαξνχο
παξαβάηεο.
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Τν κάζεκα
ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 4-6. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί φηη ην
θξάηνο δηθαίνπ πεξηιακβάλεη ηελ αξρή φηη νη δηθαζηέο δεζκεχνληαη απφ ηνλ λφκν φηαλ επηβάινπλ κηα
πνηλή ζε έλαλ εγθιεκαηία ή παξαβάηε. ε απηφ ην κάζεκα, νη καζεηέο ζα αζρνιεζνχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξέπεη λα ζπληάζζνληαη νη λφκνη πνπ αθνξνχλ ζηνπο λεαξνχο παξαβάηεο. Θα αθνχζνπλ κηα ηζηνξία γηα
έλα έγθιεκα θαη ζα θαληαζηνχλ φηη είλαη κέιε ηνπ θνηλνβνπιίνπ πνπ λνκνζεηεί ζρεηηθά κε ηελ πνηλή πνπ
πξέπεη λα επηβάιιεηαη ζηνπο εγθιεκαηίεο.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ιέεη ηελ ηζηνξία θαη δίλεη ηελ επθαηξία ζηηο νκάδεο λα απνθαζίζνπλ πνηα πηζηεχνπλ φηη
ζα ήηαλ κηα δίθαηε ηηκσξία γηα ηνλ Tνκ. Οη απφςεηο ησλ νκάδσλ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηάμε.
ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη νξηζκέλεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο. Μεηά απφ θάζε λέα πιεξνθνξία,
νη νκάδεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα αιιάμνπλ γλψκε ζρεηηθά κε ηελ ηηκσξία πνπ είραλ ζθεθηεί αξρηθά.
ην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, δεηείηαη απφ ηηο νκάδεο λα παξνπζηάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζηελ ηάμε:
– Πνηα ηηκσξία πηζηεχεηε φηη πξέπεη λα επηβιεζεί; Γηαηί;
– αο έθαλε λα αιιάμεηε ηελ αξρηθή ζαο απφθαζε θάπνηα απφ ηηο επηπιένλ πιεξνθνξίεο; Αλ λαη, πψο;
Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζε νινκέιεηα κε ζέκα:
– Πνηνη παξάγνληεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηε λνκνζεζία φηαλ ιακβάλνληαη απνθάζεηο
ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή πνηλήο ζε θάπνηνλ πνπ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα έγθιεκα;
– Πηζηεχεηε φηη ν λφκνο πξέπεη λα αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά ηνπο λεαξνχο απφ ηνπο ελήιηθεο
παξαβάηεο; Γηαηί ή γηαηί φρη;
Χο ηειηθή άζθεζε ή εξγαζία γηα ην ζπίηη, νη καζεηέο ζα ζθεθηνχλ κηα πεξίπησζε πνπ έρνπλ αθνχζεη –
ζηελ ηειεφξαζε, ζηνλ ηχπν ή ζηελ πεξηνρή ηνπο – ζηελ νπνία έλαο λεαξφο παξαβάηεο έρεη ηηκσξεζεί
είηε:
α) πνιχ ζθιεξά, ή
β) πνιχ επηεηθψο.
Οη καζεηέο πξέπεη λα γξάςνπλ έλα ζχληνκν θείκελν κε ην παξάδεηγκα πνπ έρνπλ επηιέμεη θαη λα ην
παξνπζηάζνπλ ζην επφκελν κάζεκα, πεξηγξάθνληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ άπνςή ηνπο.
Έλα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ζρεηηθά κε θάπνηνλ πνπ είρε ηξνραίν αηχρεκα νδεγψληαο ππφ ηελ
επήξεηα αιθνφι.

Δζύ θηηάρλεηο ηνλ λόκν
“Καη ν Λένλαξλη θαη ν Σνκ ήηαλ 15 εηώλ θαη πήγαηλαλ ζην ίδην ζρνιείν. Γλσξίδνληαλ πνιιά ρξόληα, αιιά
δελ είραλ ηδηαίηεξε ζρέζε κεηαμύ ηνπο.
Μηα κέξα ράζεθε ην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ Σνκ θαη απηόο θαηεγόξεζε ηνλ Λένλαξλη πσο ηνπ ην έθιεςε. Ο
Λένλαξλη είπε όηη δελ ην είρε θιέςεη, αιιά όηη ν Σνκ δήιεπε γηαηί εθείλνο είρε πνιινύο θίινπο ελώ ν Σνκ
δελ είρε θαλέλαλ.
Μεηά ην ζρνιείν, πάιεςαλ. Ο Σνκ έβγαιε καραίξη ελώ ν Λένλαξλη ήηαλ άνπινο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο
πάιεο, ν Σνκ ρηύπεζε ηνλ Λένλαξλη ζην πξόζσπν ηόζν άζρεκα πνπ ηνπ άθεζε κηα νπιή γηα όιε ηελ
ππόινηπε δσή ηνπ”.
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Δξγαζία
Πνηα λνκίδεηε φηη ζα ήηαλ ε θαηάιιειε ηηκσξία γηα ηνλ Σνκ; πδεηείζηε ην ζηελ νκάδα ζαο θαη γξάςηε
πνηα ηηκσξία ζα έπξεπε λα πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηέηνηνπ είδνπο παξαπηψκαηα.

Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο
1. Ο Σνκ είρε αλαηξαθεί κε πνιχ απζηεξφηεηα, θαη ν παηέξαο ηνπ ηνλ ρηππνχζε ζπρλά.
Απηφ επεξεάδεη ηε γλψκε ζαο γηα ηελ ηηκσξία ηνπ Σνκ; Αλ λαη, πψο; Αλ είλαη απαξαίηεην, αιιάμηε ην
ζρέδην λφκνπ πνπ έρεηε εηνηκάζεη.
2. Ο Σνκ ήηαλ απνκνλσκέλνο ζηελ ηάμε θαη θαλέλαο δελ άθνπγε ηα πξνβιήκαηά ηνπ.
Απηφ επεξεάδεη ηε γλψκε ζαο γηα ηελ ηηκσξία ηνπ Σνκ; Αλ λαη, πψο; Αλ είλαη απαξαίηεην, αιιάμηε ην
ζρέδην λφκνπ πνπ έρεηε εηνηκάζεη.
3. Ο Λένλαξλη πξάγκαηη είρε θιέςεη ην θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ Σνκ, θαη απηφ πνπ μεθίλεζε ηνλ θαπγά
ήηαλ φηη ν Σνκ είρε αλαθέξεη ηελ θινπή ζηελ αζηπλνκία.
Απηφ επεξεάδεη ηε γλψκε ζαο γηα ηελ ηηκσξία ηνπ Σνκ; Αλ λαη, πψο; Αλ είλαη απαξαίηεην, αιιάμηε ην
ζρέδην λφκνπ πνπ έρεηε εηνηκάζεη.
4. Ο Λένλαξλη ήηαλ ν αξρεγφο κηαο ζπκκνξίαο πνπ παξελνρινχζε ηνλ Σνκ απφ θαηξφ. Ζ ζπκκνξία
είρε επηηεζεί ζηνλ Σνκ αξθεηέο θνξέο, ρηππψληαο ηνλ κε μχια, αιπζίδεο θαη κεηαιιηθέο ξάβδνπο.
Απηφ έθαλε ηνλ Σνκ λα έρεη εθηάιηεο θαη λα θνβάηαη λα πάεη αθφκα θαη ζην ζρνιείν.
Απηφ επεξεάδεη ηε γλψκε ζαο γηα ηελ ηηκσξία ηνπ Σνκ; Αλ λαη, πψο; Αλ είλαη απαξαίηεην, αιιάμηε ην
ζρέδην λφκνπ πνπ έρεηε εηνηκάζεη.
5. Ο Σνκ είρε επαλεηιεκκέλα θαθνπνηεζεί απφ ηνλ παηέξα ηνπ ν νπνίνο ηνπ έιεγε φηη ήηαλ πνιχ
καιζαθφο θαη έπξεπε λα αληηδξά ζε ληαήδεο φπσο ν Λένλαξλη.
Απηφ επεξεάδεη ηε γλψκε ζαο γηα ηελ ηηκσξία ηνπ Σνκ; Αλ λαη, πψο; Αλ είλαη απαξαίηεην, αιιάμηε ην
ζρέδην λφκνπ πνπ έρεηε εηνηκάζεη.
6. Ο Σνκ έβγαιε καραίξη κφλν γηα λα ηξνκάμεη απηνχο πνπ ηνλ θνβέξηδαλ. Γελ είρε ζθνπφ λα ην
ρξεζηκνπνηήζεη. Δίθνζη άιια παηδηά παξαθνινπζνχζαλ ην πεξηζηαηηθφ, θαη φινη ηνπο ηνχο
παξαθηλνχζαλ λα παιέςνπλ.
Απηφ επεξεάδεη ηε γλψκε ζαο γηα ηελ ηηκσξία ηνπ Σνκ; Αλ λαη, πψο; Αλ είλαη απαξαίηεην, αιιάμηε ην
ζρέδην λφκνπ πνπ έρεηε εηνηκάζεη.
7. Έλαο εθπαηδεπηηθφο είρε δεη φηη ν Σνκ είρε θέξεη καραίξη ζην ζρνιείν δπν κέξεο πξηλ ηελ δηακάρε,
αιιά δελ ηνπ είπε ηίπνηα.
Απηφ επεξεάδεη ηε γλψκε ζαο γηα ηελ ηηκσξία ηνπ Σνκ; Αλ λαη, πψο; Αλ είλαη απαξαίηεην, αιιάμηε ην
ζρέδην λφκνπ πνπ έρεηε εηνηκάζεη.
Οη καζεηέο νξίδνπλ εθπξνζψπνπο ησλ νκάδσλ, νη νπνίνη ζα παξνπζηάζνπλ ηα ζρέδηα ησλ λφκσλ ζηελ
ηάμε. Ίζσο ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη φινη γλσξίδνπλ ηα δηιήκκαηα πνπ αθνξνχλ ζε αληηθξνπφκελεο
θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο φπσο νη παξαθάησ:
– Πψο δείρλνπκε φηη ε θνηλσλία απνδνθηκάδεη ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξά;
– Πψο είκαζηε βέβαηνη φηη ην ζρνιείν είλαη έλαο ρψξνο ζηνλ νπνίν απαγνξεχεηαη ε βία;
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– Πφζν ζθιεξά πξέπεη λα ηηκσξήζνπκε θάπνηνλ ζαλ ηνλ Σνκ ψζηε λα απνζαξξπλζνχλ άιινη, φπσο ε
ζπκκνξία ηνπ Λένλαξλη, ζρεηηθά κε ηε ρξήζε καραηξηνχ;
– Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ Σνκ εθιακβάλεηαη σο θξαπγή βνήζεηαο θαη δελ κπνξνχζε λα απεπζπλζεί ζηελ
νηθνγέλεηά ηνπ γηα απηφ. Πψο κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε ηνλ Σνκ λα αηζζάλεηαη πην ραξνχκελνο θαη
λα κε ρξεηάδεηαη λα ηζαθψλεηαη θαη λα βγάδεη καραίξηα ζην κέιινλ;
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζπλνςίζεη ηε ζπδήηεζε θαη λα ζπλδέζεη απηά ηα ζέκαηα κε ηηο ηξεηο αξρέο:
ηεο ηηκσξίαο, ηεο απνηξνπήο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο. Κάλνληαο αλαθνξά ζηε χκβαζε γηα ηα
Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, δίλεη έκθαζε ζηελ απνηξνπή.
Αλ ππάξρεη ρξφλνο θαη ελδηαθέξνλ, κπνξεί λα γίλεη επέθηαζε ηνπ ζέκαηνο. Αλ ππάξρεη δηαθσλία ζρεηηθά
κε ηνλ ηξφπν ηηκσξίαο, ν δηάινγνο κπνξεί λα ζπλερηζηεί. Αλ ππάξρεη ζπκθσλία γηα απνθαηάζηαζε,
κπνξνχλ λα κειεηήζνπλ πψο νη λφκνη ηεο ρψξαο ηνπο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αξρέο ηεο ηηκσξίαο,
απνηξνπήο θαη απνθαηάζηαζεο.
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Μάζεκα 4
Καλόλεο γηα ηα απνδεηθηηθά κέζα
Πνηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ιακβάλνληαη ππ'νςε ζε κηα δίθε;
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Να θαηαλνήζνπλ ηνπο θαλφλεο γηα ηα απνδεηθηηθά κέζα ζε κηα δίθε.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Να θαηαλνήζνπλ ην είδνο απνδείμεσλ πνπ ππνινγίδνληαη ζε κηα
δίθε θαη ην είδνο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ήηαλ ιάζνο λα
ρξεζηκνπνηνχληαη.

Υιηθά

Κάξηεο ζπδήηεζεο (θπιιάδην καζεηή 8.2) γηα θάζε νκάδα 4-6
καζεηψλ.

Μέζνδνο

Δξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο θαη ζπδήηεζε φιεο ηεο ηάμεο.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία θάζε ζπζηήκαηνο πνηληθήο δηθαηνζχλεο είλαη έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ
θαζνξίδεη ηη είδνπο απνδείμεηο πξέπεη ή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα δίθε γηα λα είλαη
δίθαηε. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ «θήκεο» (δειαδή, απνδείμεηο πνπ δελ
πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ κάξηπξα αιιά ηνπ κεηαθέξζεθαλ απφ άιιν άηνκν), καξηπξία πνπ
απνθηήζεθε θαηφπηλ βαζαληζκνχ ή απεηιή βίαο ή καξηπξία πνπ απνθηήζεθε κέζσ “θαζνδεγεηηθψλ
εξσηήζεσλ”, δειαδή, εξσηήζεσλ πνπ βάδνπλ ηα ιφγηα ζην ζηφκα ηνπ κάξηπξα;

Τν κάζεκα
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αξρίδεη ην κάζεκα παξνπζηάδνληαο ηελ αθφινπζε δηάηαμε απφ ηελ ΔΓΑ (1950), ζε
πξνθνξηθή θαη γξαπηή κνξθή ζηνλ πίλαθα ή έλαλ πίλαθα ζεκηλαξίνπ:

“ Κάζε πξφζσπν πνπ θαηεγνξείηαη γηα αδίθεκα πξέπεη λα ζεσξείηαη αζψν κέρξη απνδείμεσο ηεο
ελνρήο ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν.”
Δπξσπατθή ύκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ (1950), Άξζξν 6, No. 2

Οη καζεηέο θαινχληαη λα εμεγήζνπλ απηή ηελ δηάηαμε. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνζζέζεη ην αξρηθφ
ηεθκήξην αζσφηεηαο. Οη καζεηέο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία απηήο ηεο αξρήο γηα δίθαηε δίθε, θαη
λα κάζνπλ φηη έλα πξφζσπν πνπ θαηεγνξείηαη κπνξεί λα θαηαδηθαζηεί κφλν αλ ππάξρνπλ επαξθείο
καξηπξίεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ελνρή ηνπ. ε απηφ ην κάζεκα, ζα εμεηαζηνχλ νη θαλφλεο γηα ηα
απνδεηθηηθά κέζα ζε κηα δίθε.
Οη καζεηέο πξέπεη λα ζρεκαηίζνπλ νκάδεο ησλ 4-6.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο κηιά γηα ηελ πεξίπησζε κηαο δίθεο. Αθνξά ζε έλαλ λέν άλδξα πνπ νλνκάδεηαη
Μάλνπει, θαη θαηεγνξείηαη γηα ηελ θινπή ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ θ. Kay. Απηφ ην απηνθίλεην εμαθαλίζηεθε
απφ ηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ έλα βξάδπ θαη βξέζεθε εγθαηαιεηκκέλν έμσ απφ ην ρσξηφ ηελ
επφκελε κέξα. Σνπ είραλ ξίμεη πεηξέιαην θαη ηνπ έβαιαλ θσηηά. Ο Μάλνπει ζπλειήθζε απφ ηελ
αζηπλνκία κε ηελ θαηεγνξία ηεο θινπήο θαη πξφθιεζεο δεκηάο.
ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηηο νκάδεο θάξηεο ζπδήηεζεο. Κάζε θάξηα πεξηέρεη έλα
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην δηθαζηήξην γηα λα απνδεηρζεί φηη ν Μάλνπει είλαη
έλνρνο.
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Απφ ηηο νκάδεο δεηείηαη:
– λα βάινπλ ζε ζεηξά ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία– απφ ην ηζρπξφηεξν ζην πην αδχλακν˙
– λα απνθαζίζνπλ αλ θάπνηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ γηαηί είλαη άζρεηα ή άδηθα.
Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη έξρνληαη ζε ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απηά πνπ ζα απνθιεηζηνχλ.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα επηζηξέςνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο θαη λα ζθεθηνχλ:
– Tη εξσηήζεηο ζα έπξεπε λα θάλεη ην δηθαζηήξην ζηνπο κάξηπξεο ή ζηνλ Μάλνπει; Γηαηί;
– Θα ήηαλ άδηθν λα ζέζεη ην δηθαζηήξην θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο; Αλ λαη, ηη είδνπο εξσηήζεηο
είλαη απηέο;
Οη νκάδεο παξνπζηάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, θαη φιε ε ηάμε κε ζπιινγηθή εξγαζία, πξνζπαζεί λα θαηαγξάςεη
ηα είδε απνδείμεσλ θαη ηα είδε εξσηήζεσλ πνπ ζεσξνχλ φηη δελ ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα
δηθαζηήξην.
Αλ ππάξρεη ρξφλνο, κπνξεί λα αθνινπζήζεη εξγαζία κε έξεπλα. Χο εξγαζία γηα ην ζπίηη, αλαηίζεηαη ζηνπο
καζεηέο λα εξεπλήζνπλ ηνπο θαλφλεο γηα ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πνηληθά δηθαζηήξηα
ηεο ρψξαο ηνπο θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ζην επφκελν κάζεκα.
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Φπιιάδην καζεηή 8.1
Δξσηεκαηνιόγην: από πνηα ειηθία;
Απφ πνηα ειηθία ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο ρψξαο ζαο επηηξέπεηαη ζηνπο λένπο λα:
1. Βγάδνπλ δίπισκα νδήγεζεο;
2. Παληξεχνληαη;
3. Φεθίδνπλ ζηηο εθινγέο;
4. Καηαηαγνχλ ζην ζηξαηφ;
5. Πιεξψλνπλ θφξνπο;
6. Λακβάλνπλ πνιηηηθά αμηψκαηα;
7. Μπαίλνπλ ζηε θπιαθή;
8. Δγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν;
9. Τηνζεηνχλ έλα παηδί;
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Φπιιάδην καζεηή 8.2
Κάξηεο ζπδήηεζεο

΄Δλαο αζηπλνκηθφο ιέεη ζην δηθαζηήξην φηη ν
Μάλνπει, φηαλ ξσηήζεθε απφ ηελ αζηπλνκία,
νκνιφγεζε φηη είρε θιέςεη ην απηνθίλεην.

Έλαο λεαξφο ιέεη ζην δηθαζηήξην φηη ν Μάλνπει
πάληα πεξεθαλεχεηαη γηα ηα απηνθίλεηα πνπ
θιέβεη.

Έλα λεαξφ θνξίηζη ιέεη ζην δηθαζηήξην φηη
θξπθάθνπζε έλαλ θίιν ηεο λα κηιάεη κε ηνλ
Μάλνπει ζην ηειέθσλν. Μηινχζαλ γηα ηελ θινπή
ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ θπξίνπ Kay.

Ο θ. Kay ιέεη ζην δηθαζηήξην φηη πηζηεχεη πσο ν
Μάλνπει πξέπεη λα είλαη ν βαζηθφο χπνπηνο
γηαηί ήηαλ κλεζίθαθνο απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα
Kay απφ ηφηε πνπ ν θ. Kay εκπφδηζε ηνλ Stefan
λα βιέπεη ηελ θφξε ηνπ.

Έλαο απφ ηνπο δαζθάινπο ηνπ Μάλνπει ιέεη ζην
δηθαζηήξην πψο έπηαζε ηνλ Stefan λα θιέβεη φηαλ
πήγαηλε ζην ζρνιείν.

Ο Μάλνπει δελ έρεη θαλέλαλ πνπ λα
επηβεβαηψλεη ην άιινζί ηνπ, φηη βξηζθφηαλ ζην
ζπίηη ηνπ ην βξάδπ ηεο θινπήο.

ηαλ ξσηήζεθε απφ ηνλ εηζαγγειέα, “Δίδαηε έλαλ
λεαξφ ζαλ ηνλ Μάλνπει λα νδεγεί ην απηνθίλεην
εθείλν ην βξάδπ;”, έλαο γείηνλαο ηνπ θπξίνπ Kay
απάληεζε, “Ναη, ηνλ είδα”.
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8.1 Σρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθνύο
Έληαμε, όρη πνηληθνπνίεζε
Thomas Hammarberg, Δπίηξνπνο γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, πκβνύιην ηεο Δπξώπεο
ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, ηα πνζνζηά εθεβηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο δελ βξίζθνληαη ζε πςειά
επίπεδα. Δπίζεο, παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξά εδψ θαη πνιιά ρξφληα.
Απηφ δε ζεκαίλεη φηη ην πξφβιεκα είλαη αζήκαλην. Μηα αλεζπρεηηθή ηάζε πνπ δηαπηζηψλεηαη ζε πνιιέο
ρψξεο είλαη φηη πνιιά απφ ηα εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη απφ λεαξνχο παξαβάηεο είλαη πην βίαηα ή
πεξηζζφηεξν ζνβαξά. Απηφ απνηειεί κηα πξνεηδνπνίεζε. (...).
Απηή ηε ζηηγκή ζηελ Δπξψπε ππάξρνπλ δπν δηαθνξεηηθέο ηάζεηο. Ζ κία είλαη λα κεησζεί ε ειηθία πνηληθήο
επζχλεο θαη λα θπιαθίδνληαη πεξηζζφηεξα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο. Ζ άιιε ηάζε – ζην πλεχκα ηεο
χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ – είλαη ε απνθπγή ηεο πνηληθνπνίεζεο
θαη ε εχξεζε ιχζεσλ ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη άιισλ θνηλσληθψλ δνκψλ.
Τπνζηεξίδνληαο ηε δεχηεξε πξνζέγγηζε, ζα αλαθεξζνχκε ζηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ζην
Δπξσπατθφ Γίθηπν ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Παηδηνχ. ε κηα δήισζε [ην] 2003 φρη ιηγφηεξνη απφ 21 εζληθνχο
ζπλεγφξνπο ηνπ παηδηνχ ηφληζαλ φηη ηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε ηνλ λφκν είλαη απηά
πνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα έρνπλ αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.
Πξφηεηλαλ φηη ε ειηθία ηεο πνηληθήο επζχλεο δελ ζα πξέπεη λα κεησζεί, αιιά πξννδεπηηθά λα θηάζεη ζηα
18 - θαη φηη ηα θαηλνηφκα ζπζηήκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ θάησ απφ απηή ηελ
ειηθία ζα πξέπεη λα δψζνπλ έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ επαλέληαμε θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο.
Ζ χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ – επηθπξσκέλε απφ φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο – δεηά απφ ηηο
θπβεξλήζεηο λα ζεζπίζνπλ έλα ειάρηζην φξην ειηθίαο θάησ απφ ηα νπνίν ζα ζεσξείηαη φηη ηα παηδηά δελ
έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξαβνχλ ηνλ πνηληθφ λφκν. Ζ πλζήθε δελ δηεπθξηλίδεη ζε πνηα αθξηβψο ειηθία
ζα πξέπεη λα είλαη ην φξην. Χζηφζν, ε Δπηηξνπή πνπ παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο έρεη
εθθξάζεη αλεζπρία γηα ηε ρακειή ειηθία ζε δηάθνξεο ρψξεο. ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, ηα
παηδηά έρνπλ πνηληθή επζχλε κεηαμχ 12 θαη 15 ή 16, αιιά ππάξρνπλ θαη παξαδείγκαηα νξίσλ ειηθίαο
ηφζν ρακειά φζν ηα 7, 8 θαη 10 έηε.
Αλ θαη ην κήλπκα ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ είλαη φηη πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε
πνηληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη λεαξνί παξαβάηεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη
ζα λα κελ έρνπλ θακία επζχλε. Αληίζεηα, είλαη ζεκαληηθφ νη λεαξνί παξαβάηεο λα ζεσξνχληαη ππεχζπλνη
γηα ηηο πξάμεηο ηνπο θαη λα ιακβάλνπλ, γηα παξάδεηγκα, κέξνο ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ πνπ
έρνπλ πξνθαιέζεη.
Σν εξψηεκα είλαη ηη είδνπο κεραληζκφο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζεη ην ζπλεζηζκέλν ζχζηεκα πνηληθήο
δηθαηνζχλεο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. Οη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηε δεκηά ζηα ζχκαηα θαη
ζα πξέπεη ν λεαξφο δξάζηεο λα θαηαιάβεη φηη ε πξάμε δελ ήηαλ απνδεθηή. Έλαο ηέηνηνο μερσξηζηφο
κεραληζκφο γηα λένπο ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ελνρήο θαη ησλ θπξψζεσλ πνπ
απνζθνπνχλ ζε απνθαηάζηαζε.
H δηαθνξά κε κηα θνηλή πνηληθή δηαδηθαζία βξίζθεηαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο θχξσζεο. ηελ απφδνζε
δηθαηνζχλεο αλειίθσλ δελ πξέπεη λα ππάξρεη ηηκσξία. Ζ πξφζεζε είλαη λα εκπεδσζεί ε αίζζεζε ηεο
επζχλεο θαη, ηαπηφρξνλα, λα πξνσζεζεί ε επαλέληαμε. Ο λεαξφο παξαβάηεο ζα πξέπεη λα πάξεη ην
κάζεκα ηνπ θαη πνηέ λα κελ επαλαιάβεη ηελ παξαλνκία.
Απηφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη εχθνιν. Απαηηεί θαηλνηφκεο θαη απνηειεζκαηηθέο θπξψζεηο. Καη‟
αξράο, πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ νη γνλείο ηνπ παξαβάηε ή άιινο θεδεκφλαο, εθηφο εάλ απηφ θξίλεηαη
αληίζεην πξνο ηελ επαλέληαμε ηνπ παηδηνχ. πνηα θαη αλ είλαη ε δηαδηθαζία, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα γηα ην παηδί λα ακθηζβεηήζεη ηηο θαηεγνξίεο θαη αθφκα λα θάλεη θαη έθεζε.
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Μηα ελδηαθέξνπζα δηαδηθαζία «δηαθαλνληζκνχ» έρεη πηνζεηεζεί ζηε ινβελία. Αλ ππάξρεη ζπκθσλία απφ
ηνλ εηζαγγειέα, ην ζχκα θαη ηνλ θαηεγνξνχκελν, ε πεξίπησζε ελφο λεαξνχ θαηεγνξνχκελνπ κπνξεί λα
αλαθέξεηαη ζε έλαλ δηακεζνιαβεηή. Ο κεζνιαβεηήο ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζεί λα επηηχρεη κηα δηεπζέηεζε
πνπ ζα είλαη ηθαλνπνηεηηθή ηφζν γηα ην ζχκα φζν θαη γηα ηνλ θαηεγνξνχκελν θαη ε δίθε κπνξεί σο εθ
ηνχηνπ λα απνθεπρζεί.
Μηα πηπρή ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πεξαηηέξσ: ε ζεκαζία ηεο έγθαηξεο αληαπφθξηζεο ζην αδίθεκα.
Καζπζηέξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ - πνπ [είλαη] έλα πξφβιεκα ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο ζηηο κέξεο καο είλαη ηδηαίηεξα αηπρήο φηαλ πξφθεηηαη γηα λεαξνχο παξαβάηεο ησλ νπνίσλ νη θαθέο πξάμεηο ζα πξέπεη λα
ζεσξεζνχλ σο κηα θξαπγή γηα άκεζε βνήζεηα. (...)
Thomas Hammarberg, Δπίηξνπνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, απόζπαζκα από
ην "Ζ δηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηελ δηθαηνζύλε αλειίθσλ», παξνπζίαζε ζηελ Γηάζθεςε ησλ
Γεληθώλ Δηζαγγειέσλ ηεο Δπξώπεο, Μόζρα, 5-6 Ηνπιίνπ 2006. Πεγή: http://www.coe.int/t/commissioner/
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8.2 Σρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθνύο
Σύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ
Θεζπίζηεθε από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 1989

Άξζξν 37
Σα πκβαιιφκελα Κξάηε επαγξππλνχλ ψζηε:
α) Καλέλα παηδί λα κελ ππνβάιιεηαη ζε βαζαληζηήξηα ή ζε άιιεο ζθιεξέο, απάλζξσπεο ή εμεπηειηζηηθέο
ηηκσξίεο ή κεηαρείξηζε. Θαλαηηθή πνηλή ή ηζφβηα θάζεηξμε ρσξίο δπλαηφηεηα απειεπζέξσζεο δελ πξέπεη
λα απαγγέιινληαη γηα παξαβάζεηο, ηηο νπνίεο έρνπλ δηαπξάμεη πξφζσπα θάησ ησλ δεθανθηψ εηψλ.
β) Καλέλα παηδί λα κε ζηεξείηαη ηελ ειεπζεξία ηνπ θαηά ηξφπν παξάλνκν ή απζαίξεην. Ζ ζχιιεςε,
θξάηεζε ή θπιάθηζε ελφο παηδηνχ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην λφκν, λα κελ απνηειεί παξά έλα
έζραην κέηξν θαη λα είλαη ηεο κηθξφηεξεο δπλαηήο ρξνληθήο δηάξθεηαο.
γ) Κάζε παηδί πνπ ζηεξείηαη ηελ ειεπζεξία λα αληηκεησπίδεηαη κε αλζξσπηζκφ θαη κε ηνλ νθεηιφκελν ζηελ
αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ ζεβαζκφ, θαη θαηά ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο ειηθίαο
ηνπ. Δηδηθφηεξα, θάζε παηδί πνπ ζηεξείηαη ηελ ειεπζεξία ζα ρσξίδεηαη απφ ηνπο ελήιηθεο, εθηφο εάλ
ζεσξεζεί φηη είλαη πξνηηκφηεξν λα κε γίλεη απηφ γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, θαη έρεη ην δηθαίσκα λα
δηαηεξήζεη ηελ επαθή κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ δη' αιιεινγξαθίαο θαη κε επηζθέςεηο, εθηφο εμαηξεηηθψλ
πεξηζηάζεσλ.
δ) Σα παηδηά πνπ ζηεξνχληαη ηελ ειεπζεξία ηνπο λα έρνπλ ην δηθαίσκα γηα ηαρεία πξφζβαζε ζε λνκηθή ή
ζε άιιε θαηάιιειε ζπκπαξάζηαζε, θαζψο θαη ην δηθαίσκα λα ακθηβεηνχλ ηε λνκηκφηεηα ηεο ζηέξεζεο
ηεο ειεπζεξίαο ηνπο ελψπηνλ ελφο δηθαζηεξίνπ ή κηαο άιιεο αξκφδηαο, αλεμάξηεηεο θαη ακεξφιεπηεο
αξρήο, θαη γηα ηε ιήςε κηαο ηαρείαο απφθαζεο πάλσ ζ' απηφ ην δήηεκα.

Άξζξν 40
(…) 3. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε πξνζπαζνχλ λα πξναγάγνπλ ηε ζέζπηζε λφκσλ, δηαδηθαζηψλ, αξρψλ
θαη ζεζκψλ εθαξκνδνκέλσλ εηδηθψο ζηα παηδηά πνπ είλαη χπνπηα, θαηεγνξνχκελα ή θαηαδηθαζκέλα γηα
παξάβαζε ηνπ πνηληθνχ λφκνπ θαη ηδηαίηεξα:
α) Σε ζέζπηζε ελφο ειάρηζηνπ νξίνπ ειηθίαο θάησ απ' ην νπνίν ηα παηδηά ζα ζεσξνχληαη φηη δελ έρνπλ ηελ
ηθαλφηεηα παξάβαζεο ηνπ πνηληθνχ λφκνπ.
β) Σελ εηζαγσγή κέηξσλ, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ θαη επθηαίν, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ παηδηψλ,
ρσξίο αλάγθε πξνζθπγήο ζηε δηθαηνζχλε, κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη ηεξείηαη ν απφιπηνο ζεβαζκφο
ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζηηο λφκηκεο εγγπήζεηο.
4. Μία ζεηξά δηαηάμεσλ ζρεηηθψλ θπξίσο κε ηελ επηκέιεηα, ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ επηηήξεζε, ηνπο
ζπκβνχινπο, ηε δνθηκαζία, ηελ ηνπνζέηεζε ζε νηθνγέλεηα, ηα πξνγξάκκαηα γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο θαη ηηο άιιεο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο πιελ ηεο επηκέιεηαο, ζα εμαζθαιίδεη ζηα παηδηά κηα
κεηαρείξηζε πνπ λα εγγπάηαη ηελ επεκεξία ηνπο θαη πνπ λα είλαη αλάινγε θαη κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο θαη
κε ηελ παξάβαζε.
Πεγή: Rolf Gollob/Peter Krapf: Δμεξεπλνύκε ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ. Δλλέα κηθξά ζρέδηα εξγαζίαο γηα
ην δεκνηηθό. EDC/HRE, Βηβιίν V, ηξαζβνχξγν 2007, ζζ. 86 θ.ε..
Γηα πεξαηηέξσ δηάβαζκα: Cyndi Banks, Criminal justice ethics, Thousand Oaks, 2004. A PDF version of
Chapter 5, The Purpose of Criminal Punishment, δηαζέζηκν ζην http://www.sagepub.com.
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ΔΝΟΤΖΤΑ 9
Κπβέξλεζε θαη πνιηηηθή
Πώο πξέπεη λα
θπβεξλάηαη ε θνηλσλία;

9.1 Πνηνο είλαη ππεύζπλνο;
Πνηνο είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα θπβεξλάηαη κηα ρώξα;

9.2 Αλ ήζνπλ πξόεδξνο
Γηαηί ππάξρεη ε θπβέξλεζε;

9.3 Δγώ θαη ν ξόινο κνπ
Τη ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη κηα ρώξα από ηνπο πνιίηεο ηεο;

9.4 Μαζεηηθό ζπκβνύιην
Πώο πξέπεη λα δηνηθνύληαη ηα ζρνιεία;

Ενύκε δεκνθξαηηθά

ΔΝΟΤΖΤΑ 9: Κπβέξλεζε θαη πνιηηηθή
Πώο πξέπεη λα θπβεξλάηαη ε θνηλσλία;
Πνιηηηθή είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία κηα θνηλσλία αλζξψπσλ κε δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη
ζπκθέξνληα θαηαιήγεη ζε ζπιινγηθέο απνθάζεηο γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο θνηλήο δσήο ηνπο.
Πεξηιακβάλεη πεηζψ θαη δηαπξαγκάηεπζε, θαη θάπνην είδνο κεραληζκνχ γηα ηε ιήςε ηειηθψλ απνθάζεσλ,
φπσο ε ςεθνθνξία. Πεξηιακβάλεη δχλακε θαη εμνπζία, θαη έλα ζηνηρείν εμαλαγθαζκνχ - έζησ θαη κφλν
γηα λα εμαζθαιίζεη φηη νη ζπιινγηθέο απνθάζεηο θαζίζηαληαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ νκάδα σο ζχλνιν.
Χο εθ ηνχηνπ, ε πνιηηηθή νξίδεηαη κέζα απφ ην πιαίζην ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο θαη ηε ζρέζε
κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιηηψλ. Ζ ζρέζε απηή ιακβάλεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο
πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κνλαξρία, δεκνθξαηία θαη νινθιεξσηηθά θαζεζηψηα.
ε κηα δεκνθξαηία, νη πνιίηεο απνιακβάλνπλ πνιηηηθή ηζφηεηα. Οη ζπιινγηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε
θάπνηα κνξθή πιεηνςεθίαο, είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο ή απφ ηνπο εθιεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο
ηνπο. Αιιά δεκνθξαηηθή πνιηηηθή δελ αζθείηαη κφλν κε ςεθνθνξία. Δίλαη, επίζεο, ε ζπδήηεζε θαη ε
αληαιιαγή απφςεσλ, θαη ε επθαηξία πνπ δίλεηαη ζηνπο πνιίηεο λα αθνπζηεί ε θσλή ηνπο γηα δεηήκαηα
δεκφζηαο ζεκαζίαο.
Έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα ζε κηα δεκνθξαηία είλαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ ηνπ θξάηνπο θαη νη
αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ησλ πνιηηψλ. Έλα άιιν είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη επηκέξνπο
φξγαλα θαη θνξείο λα δηνηθνχληαη δεκνθξαηηθά (γηα παξάδεηγκα, ηα ζρνιεία).

Μαζαίλνληαο γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηόηεηα ηνπ Πνιίηε θαη ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα
Μέζα απφ απηή ηε ζεηξά καζεκάησλ νη καζεηέο:
– ζα θαηαλνήζνπλ ηηο δηάθνξεο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο γηα ηνπο πνιίηεο˙
– ζα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ηεο θπβέξλεζεο, θαζψο θαη ηηο
αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ησλ πνιηηψλ˙
– ζα εμνηθεησζνχλ επξχηεξα κε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο˙

– ζα κάζνπλ πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ηνπο.
Ο αλαγλψζηεο ζα παξαηεξήζεη φηη ζηα παξαθάησ ζρέδηα καζεκάησλ πξνηείλεηαη εξγαζία γηα ην ζπίηη κε
ζηφρν ηελ νπζηαζηηθφηεξε κάζεζε θαη θαηαλφεζε. Ηδαληθά, ην κάζεκα ζα πξέπεη λα αξρίζεη κε κηα
εηζαγσγή απφ ηνπο καζεηέο. Απηφ απαηηεί ρξφλν θαη ζπρλά νδεγεί ζε εξσηήζεηο αλαδεηθλχνληαο ηελ
αλάγθε γηα επαλάιεςε ή εμεγήζεηο, ή κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθφξκεζε γηα απζφξκεηεο ζπδεηήζεηο
Έγθεηηαη ζηνλ/ζηελ εθπαηδεπηηθφ λα απνθαζίζεη, εάλ επηηξέπεη ν ρξφλνο, λα πξνζηεζεί έλα επηπιένλ
κάζεκα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Πξνθαλψο, ππάξρνπλ φξηα
ζηελ επέθηαζε ελφο καζήκαηνο. Έηζη, είλαη απαξαίηεηεο νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Δάλ ν ρξφλνο είλαη
πεξηνξηζκέλνο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζπιιέμεη θάπνηεο ή φιεο ηηο γξαπηέο εξγαζίεο θαη λα ηηο
ζρνιηάζεη ή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, λα ηηο βαζκνινγήζεη. Οη καζεηέο κπνξνχλ, επίζεο, λα
παξαδψζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο εζεινληηθά. Σέινο, νη εξγαζίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα
επαλάιεςε ή πξνεηνηκαζία γηα εμεηάζεηο. Γεληθά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη πψο
κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ νη θαη 'νίθνλ εξγαζίεο ησλ καζεηψλ θαη λα απνθαζίζεη αλ ζα ηηο ελζσκαηψζεη
ζην κειινληηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο, θαη αλ λαη, πψο.
Έλα παξάδεηγκα απηνχ ηνπ είδνπο ζρεδηαζκνχ ππάξρεη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ηέηαξηνπ καζήκαηνο.
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ΔΝΟΤΖΤΑ 9: Κπβέξλεζε θαη πνιηηηθή
Πώο πξέπεη λα θπβεξλάηαη ε θνηλσλία;

Τίηινο
καζ/ηνο
Μάζεκα 1:
Πνηνο είλαη
ππεχζπλνο;

Μάζεκα 2:
Αλ ήζνπλ
πξφεδξνο

Μάζεκα 3:
Δγψ θαη ν
ξφινο κνπ

Μάζεκα 4:
Μαζεηηθφ
ζπκβνχιην

Μαζεζηαθνί ζηόρνη

Δξγαζίεο καζεηώλ

Υιηθά

Μέζνδνη

Οη καζεηέο καζαίλνπλ
δηάθνξα είδε
δηαθπβέξλεζεο, π.ρ.
δεκνθξαηία θαη
δηθηαηνξία.

Οη καζεηέο ζθέθηνληαη
γηα ηελ ακεξνιεςία
ελφο ζπζηήκαηνο
δηαθπβέξλεζεο ζε κηα
θαληαζηηθή θνηλσλία.

Αληίγξαθα ηνπ
θπιιαδίνπ
καζεηή 9.1 γηα
θάζε καζεηή,
ραξηί θαη κνιχβηα.

Ηζηνξία,
εξγαζία ζε
δεπγάξηα ,
ζπδήηεζε,
επίζεκν
debate.

Οη καζεηέο κπνξνχλ
λα εξκελεχζνπλ ηηο
ιεηηνπξγίεο θαη ηηο
επζχλεο ηεο
θπβέξλεζεο.

Οη καζεηέο
θαληάδνληαη φηη είλαη
θπβέξλεζε θαη πξέπεη
λα απνθαζίζνπλ πψο
ζα δαπαλεζνχλ ηα
θξαηηθά ρξήκαηα.
Δμεηάδνπλ ηνπο
θνηλσληθνχο ζηφρνπο
πνπ ζέινπλ λα
πεηχρνπλ.

Έλα κεγάιν
θχιιν ραξηί,
καξθαδφξνη θαη
θχιια
παξαθίλεζεο γηα
θάζε νκάδα 4-6
καζεηψλ.

Αθίζεο,
παξνπζηάζεηο,
εξγαζία ζε
κηθξέο νκάδεο
θαη ζπδήηεζε
φιεο ηεο
ηάμεο.

Οη καζεηέο καζαίλνπλ
γηα ηηο ππνρξεψζεηο
ησλ πνιηηψλ ζε κηα
δεκνθξαηηθή θνηλσλία.

Οη καζεηέο εμεηάδνπλ
ηα είδε επζπλψλ πνπ
έρνπλ νη πνιίηεο θαη
πψο κπνξνχλ λα
βνεζεζνχλ λα πάξνπλ
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο
ζνβαξά.

Κάξηεο
ζπδήηεζεο
(θπιιάδην καζεηή
9.2), κεγάια
θχιια ραξηηνχ θαη
καξθαδφξνη γηα
θάζε νκάδα 4-6
καζεηψλ.

Παξνπζηάζεηο,
εξγαζία ζε
κηθξέο νκάδεο
θαη ζπδήηεζε
φιεο ηεο
ηάμεο.

Οη καζεηέο κπνξνχλ
λα νξίζνπλ ηα θξηηήξηα
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν
δηνίθεζεο ηνπ
ζρνιείνπ θαη ηνλ ξφιν
ησλ καζεηψλ ζε απηή
ηελ δηαδηθαζία.

Οη καζεηέο εμεηάδνπλ
πψο ζα κπνξνχζε λα
ιεηηνπξγήζεη ην ηδαληθφ
καζεηηθφ ζπκβνχιην.

Έλα εξσηεκαηνιφγην γηα θάζε
καζεηή (θπιιάδην
καζεηή 9.3) θαη
έλα κεγάιν θχιιν
ραξηηνχ θαη καξθαδφξνη γηα θάζε
νκάδα 4-6
καζεηψλ.

Παξνπζηάζεηο,
αηνκηθή
εξγαζία,
εξγαζία ζε
κηθξέο νκάδεο
θαη ζπδήηεζε
φιεο ηεο
ηάμεο.
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Μάζεκα 1
Πνηνο είλαη ππεύζπλνο;
Πνηνο είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα θπβεξλάηαη κηα ρώξα;
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Οη καζεηέο καζαίλνπλ δηάθνξα είδε δηαθπβέξλεζεο, π.ρ. δεκνθξαηία θαη
δηθηαηνξία.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο ζθέθηνληαη γηα ηελ ακεξνιεςία ελφο ζπζηήκαηνο
δηαθπβέξλεζεο ζε κηα θαληαζηηθή θνηλσλία.

Υιηθά

Αληίγξαθα ηνπ θπιιαδίνπ καζεηή 9.1 γηα θάζε καζεηή, ραξηί θαη
κνιχβηα.

Μέζνδνη

Ηζηνξία, εξγαζία ζε δεπγάξηα, ζπδήηεζε, επίζεκν debate.

Δλλνηνινγηθή κάζεζε
Οη κνξθέο δηαθπβέξλεζεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, γηα παξάδεηγκα, φζνλ
αθνξά ζην πνηνο θαηέρεη ηελ εμνπζία, πψο ε εμνπζία αλαηίζεηαη ζηνπο αλζξψπνπο, πνηνο έρεη
θπξηαξρία θαη πψο επηβάιινληαη νη θαλφλεο. ηελ πξάμε, νη θχξηνη ηχπνη είλαη: δεκνθξαηία, κνλαξρία,
ζενθξαηία θαη ηπξαλλία ή δηθηαηνξία. Απηά ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο «ηδαληθνί ηχπνη", γηαηί ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ ζηελ ίδηα ρψξα - γηα παξάδεηγκα, κηα θνηλνβνπιεπηηθή
δεκνθξαηία κπνξεί λα πεξηέρεη κέζα ηεο ζηνηρεία δηθηαηνξίαο ή κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε κηα
βαζηιηθή νηθνγέλεηα.

Τν κάζεκα
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο αξρίδεη ην κάζεκα κε ηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο, "Σν βαζίιεην ηνπ ίθθαι" (θπιιάδην
καζεηή 9.1). Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ην δηθφ ηνπο αληίγξαθν ηεο ηζηνξίαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα
παξαθνινπζνχλ, ελψ ν/ε εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη ζην ελδηάκεζν θαη λα ξσηήζεη:
– Ση πηζηεχεηε γηα ηε δσή ζην ίθθαι απφ απηά πνπ αθνχζαηε σο ηψξα;
ην ηέινο ηεο ηζηνξίαο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ξσηήζεη:
– Ση πηζηεχεηε γηα ηε δσή ζην ίθθαι ηψξα;
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ρσξίδεη ηνπο καζεηέο ζε δεπγάξηα θαη ηνπο δεηά λα ζθεθηνχλ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο
ζην ίθθαι. ε έλα θχιιν ραξηί ζα πξέπεη λα γξάςνπλ πνηα λνκίδνπλ φηη είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα
κεηνλεθηήκαηα ηεο δσήο ζην ίθθαι.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα παξνπζηάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζηελ ηάμε θαη θαηαγξάθεη ηα
ζεκαληηθφηεξα ζεκεία, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα δνπλ φινη.
ηε ζπλέρεηα, δεηά απφ φινπο λα ζθεθηνχλ γηα ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ηνπ ίθθαι:
– Πηζηεχεηε φηη ζην ίθθαι ηα πξάγκαηα γίλνληαη κε δίθαην ηξφπν; Γηαηί ή γηαηί φρη;
– Αλ πηζηεχεηε φηη ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί κε πην δίθαην ηξφπν, πνηα πξάγκαηα ζα έπξεπε λα αιιάμεηε;
Καηφπηλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά λα θαληαζηνχλ φινη φηη είλαη θάηνηθνη ηνπ ίθθαι. Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε δχν
κεγάιεο νκάδεο γηα ζπδήηεζε: ε κηα νκάδα θαιείηαη λα επηρεηξεκαηνινγήζεη ππέξ ηεο άπνςεο φηη ε ρψξα
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πξέπεη λα ζπλερίζεη λα θπβεξλάηαη απφ ην βαζηιηά˙ ε άιιε νκάδα ζα ππνζηεξίμεη φηη θάζε θάηνηθνο – φρη
κφλν ν βαζηιηάο – πξέπεη λα έρεη ιφγν ζηελ δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηηο
νκάδεο κεξηθά ιεπηά γηα λα ζθεθηνχλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα επηρεηξήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην
debate. Σν debate μεθηλά αθνχ νη δχν νκάδεο θαζίζνπλ αληηθξηζηά. Οη καζεηέο απφ θάζε πιεπξά
εθθξάδνπλ εθ πεξηηξνπήο ηηο απφςεηο ηνπο – ίζσο βνεζνχκελνη απφ έλα “ξαβδάθη νκηιίαο”, δειαδή, έλα
ξαβδάθη πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κηθξφθσλν.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα θαηαζέζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηελ νκάδα πνπ
ρξεζηκνπνίεζε ηα θαιχηεξα επηρεηξήκαηα.
Οη καζεηέο είλαη ηψξα έηνηκνη γηα κηα εμήγεζε (επαγσγηθή πξνζέγγηζε). Ο/ε εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ηα
νλφκαηα ησλ πέληε ηχπσλ δηαθπβέξλεζεο θαη εμεγεί κε πνηνλ ηξφπν είλαη δηαθνξεηηθνί, αλαθεξφκελνο ζε
δειψζεηο ησλ καζεηψλ, φπνπ είλαη δπλαηφλ:
– κνλαξρία˙
– δεκνθξαηία˙
– δηθηαηνξία˙
– ζενθξαηία˙
– αλαξρία.
Σν κάζεκα ηειεηψλεη κε εξψηεζε ζηνπο καζεηέο γηα ην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο ηνπο. Γηα
εξγαζία γηα ην ζπίηη, νη καζεηέο πξέπεη λα βξνπλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πάλσ ζε απηφ θαη λα θηηάμνπλ
έλα θνπίδ – κε 5-10 εξσηήζεηο – ψζηε ζην επφκελν κάζεκα λα γίλεη έιεγρνο ησλ γλψζεσλ φισλ ησλ
καζεηψλ.
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Μάζεκα 2
Αλ ήζνπλ πξόεδξνο
Γηαηί ππάξρεη ε θπβέξλεζε;
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο επζχλεο ηεο
θπβέξλεζεο.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο θαληάδνληαη φηη είλαη θπβέξλεζε θαη πξέπεη λα απνθαζίζνπλ
πψο ζα δαπαλεζνχλ ηα θξαηηθά ρξήκαηα.
Δμεηάδνπλ ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο πνπ ζέινπλ λα πεηχρνπλ.

Υιηθά

Έλα κεγάιν θχιιν ραξηί, καξθαδφξνη θαη θχιια παξαθίλεζεο γηα θάζε
νκάδα 4-6 καζεηψλ.

Μέζνδνη

Αθίζεο, παξνπζηάζεηο, εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο θαη ζπδήηεζε φιεο ηεο
ηάμεο.

Δλλνηνινγηθή κάζεζε
Καζήθνλ ηεο θπβέξλεζεο ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία είλαη λα πξνσζεί ην θνηλφ θαιφ. Απηφ δελ
είλαη κφλν ην θαιφ ηεο πιεηνλφηεηαο. Δίλαη ην χςηζην φθεινο γηα φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο. Σν ηη
ζεκαίλεη απηφ ζηελ πξάμε ζπρλά απνηειεί αληηθείκελν αληηπαξάζεζεο. Έρνπλ πξνηαζεί κηα ζεηξά
απφ – ζπρλά αληηθξνπφκελα – θνηλσληθά ηδεψδε, φπσο ε πξφλνηα, ε αζθάιεηα, ε δηθαηνζχλε, ε
θνηλσληθή αξκνλία, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ε επεκεξία. Ο ηξφπνο πνπ ζα ηεζνχλ νη
πξνηεξαηφηεηεο ζε έλαλ πξαγκαηηθφ νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ είλαη έλα δχζθνιν έξγν, θαζψο νη πφξνη
πνπ δηαηίζεληαη ζηελ θπβέξλεζε είλαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλνη.

Τν κάζεκα
Σν κάζεκα αξρίδεη κε ρσξηζκφ ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο ησλ 4-6 αηφκσλ θαη δίλνληαο ζε θάζε νκάδα έλα
κεγάιν θχιιν ραξηηνχ θαη καξθαδφξνπο.
Εεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα κεηαθεξζνχλ ζην κέιινλ θαη λα θαληαζηνχλ φηη έρνπλ αλαιάβεη ηελ
δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο – δειαδή, φηη είλαη θπβέξλεζε. Χο θπβέξλεζε, έρνπλ $6 δηζεθαηνκκχξηα γηα λα
μνδέςνπλ. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην πνζφ απηφ ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο
θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο ηνπο.
Έξγν ησλ νκάδσλ είλαη λα απνθαζίζνπλ πψο ζα δαπαλήζνπλ απηά ηα ρξήκαηα θαηά ην επφκελν έηνο.
Υξεζηκνπνηψληαο ην ραξηί θαη ηνπο καξθαδφξνπο, θάζε νκάδα θηηάρλεη κηα αθίζα εμεγψληαο πψο, σο
θπβέξλεζε, πξφθεηηαη λα δηαζέζεη ηα ρξήκαηα θαη παξνπζηάδεη ηηο ηδέεο ηεο ζηελ ππφινηπε ηάμε. Μεηά ην
ηέινο ηεο παξνπζίαζεο, νη ππφινηπνη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζέζνπλ εξσηήζεηο ζηελ νκάδα
ζρεηηθά κε ην ζρέδην δαπαλψλ ηεο.
Με ζηφρν ηελ παξνρή λέσλ πιεξνθνξηψλ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζέηεη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία
θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θπβέξλεζεο, γηα παξάδεηγκα:
– ζθεθηήθαηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κέξνο ησλ ρξεκάησλ γηα απνπιεξσκή εμσηεξηθνχ ρξένπο;
– ζα μνδεχαηε θάπνηα ρξήκαηα γηα δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο;
– πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα κηα θπβέξλεζε λα δαπαλά ρξήκαηα γηα ηελ παηδεία;
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ε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο θηηάρλεη έλαλ θαηάινγν, πνπ κπνξνχλ θαη βιέπνπλ
φινη, φπνπ θαηαγξάθεη φινπο ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο, θαηά ηε γλψκε ηνπο, ζα έπξεπε ε θπβέξλεζε
λα δαπαλά ρξήκαηα.
ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα επηζηξέςνπλ ζηηο νκάδεο ηνπο θαη δίλεη ζε
θάζε νκάδα έλα θχιιν παξαθίλεζεο πνπ πεξηέρεη κηα ιίζηα κε ηα θνηλσληθά ηδεψδε πνπ κπνξεί λα
πξνζπαζεί λα επηηχρεη ε θπβέξλεζε κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, γηα παξάδεηγκα:
– πξφλνηα˙
– αζθάιεηα˙
– δηθαηνζχλε˙
– θνηλσληθή αξκνλία˙
– αλζξψπηλα δηθαηψκαηα˙
– επεκεξία.
Οη νκάδεο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζπλδπάζνπλ ηα ηδεψδε απηά κε ηνπο ηνκείο εμφδσλ πνπ έρνπλ ήδε
αλαθέξεη εμεηάδνληαο πνηα απφ απηά ηθαλνπνηνχληαη κε ηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη.
Μεηά νη νκάδεο ζα παξνπζηάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζηελ ηάμε θαη ζην ηέινο ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα ξσηήζεη
φινπο ηνπ καζεηέο:
– Πνηα λνκίδεηε φηη είλαη ε πην ζεκαληηθή επζχλε ηεο θπβέξλεζεο;
Χο εξγαζία γηα ην ζπίηη, δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα βξνπλ ζε πνηνπο ηνκείο δαπαλά ρξήκαηα ε
θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ηνπο. Απηφ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ παξαθνινπζψληαο ηειεφξαζε ή δηαβάδνληαο
εθεκεξίδεο. ηελ αξρή ηνπ επφκελνπ καζήκαηνο, νη καζεηέο ζα παξνπζηάζνπλ φηη έρνπλ βξεη θαη ζα
αλαθέξνπλ αλ νη δαπάλεο απηέο ζπκπίπηνπλ κε ηηο δηθέο ηνπο πξνηεξαηφηεηεο.
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Μάζεκα 3
Δγώ θαη ν ξόινο κνπ
Τη πξέπεη λα πεξηκέλεη κηα ρώξα από ηνπο πνιίηεο ηεο;
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Οη καζεηέο καζαίλνπλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πνιηηψλ ζε κηα
δεκνθξαηηθή θνηλσλία.

Δξγαζίεο καζεηώλ

Οη καζεηέο εμεηάδνπλ ηα είδε επζπλψλ πνπ έρνπλ νη πνιίηεο θαη πψο
κπνξνχλ λα ελζαξξπλζνχλ πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο πην ζνβαξά.

Υιηθά

Κάξηεο ζπδήηεζεο (θπιιάδην καζεηή 9.2), κεγάια θχιια ραξηηνχ θαη
καξθαδφξνη γηα θάζε νκάδα 4-6 καζεηψλ.

Μέζνδνη

Παξνπζηάζεηο, εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο θαη ζπδήηεζε φιεο ηεο ηάμεο.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Οη πνιίηεο ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία αλακέλεηαη λα έρνπλ θάπνηα δηθαηψκαηα φπσο αηνκηθά,
πνιηηηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη πεξηβαιινληηθά. Σν πεξηερφκελν απηψλ ησλ δηθαησκάησλ
απνηειεί ζέκα αληηπαξάζεζεο. πσο, επίζεο, θαη ην ζέκα ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζπλδπάδνληαη κε
απηά ηα δηθαηψκαηα. Μεξηθνί άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη νη πνιίηεο πξέπεη λα έρνπλ κφλν κία επζχλε λα ηεξνχλ ηνλ λφκν. Άιινη πηζηεχνπλ φηη νη πνιίηεο απαηηείηαη λα έρνπλ έλα πνιχ επξχηεξν θάζκα
ππνρξεψζεσλ.

Τν κάζεκα
ηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο, νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο σλ 4-6 αηφκσλ θαη θάζε νκάδα παίξλεη
θάξηεο ζπδήηεζεο (θπιιάδην καζεηή 9.2). Κάζε θάξηα πεξηγξάθεη έλα θαζήθνλ πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο
πνιίηεο.
Οη καζεηέο θαινχληαη λα ρσξίζνπλ ηηο θάξηεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο – αλάινγα κε ην πνηνο λνκίδνπλ φηη
είλαη ππεχζπλνο λα αλαιάβεη ην ζπγθεθξηκέλν θαζήθνλ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ θάξηα:
1. ΟΛΟΗ νη πνιίηεο˙
2. ΜΔΡΗΚΟΗ πνιίηεο˙ ή
3. ΚΑΝΔΝΑ πνιίηεο.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο δεηάεη απφ ηνπο καζεηέο λα παξνπζηάζνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο θαη λα εμεγήζνπλ πψο
θαηέιεμαλ ζε απηέο.
Γίλνληαη ζηηο νκάδεο κεγάια θχιια ραξηηνχ θαη καξθαδφξνη. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ιέεη ζηηο νκάδεο φηη
πξέπεη λα θηηάμνπλ ηελ “ράξηα ηνπ πνιίηε”. Οη καζεηέο ρσξίδνπλ ην ραξηί ζε δχν ζηήιεο. ηελ πξψηε
ζηήιε ζα γξάςνπλ ηη λνκίδνπλ φηη πεξηκέλεη θάζε πνιίηεο απφ ηε ρψξα (θάησ απφ ηνλ ηίηιν
“ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ”), θαη ζηε δεχηεξε, ηη αλακέλεηαη λα θάλνπλ νη πνιίηεο σο αληάιιαγκα (θάησ απφ ηνλ ηίηιν
“ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ”).
ηαλ ηειεηψζνπλ, νη ηδέεο ησλ νκάδσλ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηάμε, θαη νη καζεηέο κπνξνχλ λα ζέζνπλ
εξσηήζεηο.
Σέινο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα ξσηήζεη:
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– πηζηεχεηε φηη νη ζπκπνιίηεο ζαο αληαπνθξίλνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ην θξάηνο; Γηαηί λαη ή
γηαηί φρη;
– ηη είδνπο πξάγκαηα λνκίδεηε φηη ζα κπνξνχζαλ λα ελζαξξχλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα αλαιάβνπλ ηηο
επζχλεο ηνπο σο πνιίηεο πην ζνβαξά;
– πηζηεχεηε φηη θάπνηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ζα πξέπεη λα αλαθαινχληαη αλ δελ αληαπνθξίλνληαη
ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο; Γηαηί λαη ή γηαηί φρη;
Γηα εξγαζία γηα ην ζπίηη, νη καζεηέο πξέπεη λα δηεμάγνπλ κηα έξεπλα ζηελ νπνία ζα ξσηήζνπλ ηελ
νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο ηνπο, πνηεο λνκίδνπλ φηη πξέπεη λα είλαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνιίηε. Σα
επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ αξρή ηνπ επφκελνπ καζήκαηνο.
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Μάζεκα 4
Μαζεηηθό ζπκβνύιην
Πώο πξέπεη λα δηνηθνύληαη ηα ζρνιεία;
Μαζεζηαθόο ζηόρνο

Δξγαζίεο καζεηώλ
Υιηθά

Μέζνδνη

Οη καζεηέο κπνξνχλ λα νξίζνπλ ηα θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν
δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ ξφιν ησλ καζεηψλ ζε απηή ηελ
δηαδηθαζία.
Οη καζεηέο εμεηάδνπλ πψο ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ην ηδαληθφ
καζεηηθφ ζπκβνχιην.
Έλα εξσηεκαηνιφγην γηα θάζε καζεηή (θπιιάδην καζεηή 9.3) θαη έλα
κεγάιν θχιιν ραξηηνχ θαη καξθαδφξνη γηα θάζε νκάδα 4-6 καζεηψλ.
Παξνπζηάζεηο, αηνκηθή εξγαζία, εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο θαη ζπδήηεζε
φιεο ηεο ηάμεο.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Σα λεαξά άηνκα είλαη θαη απηά πνιίηεο. Έρνπλ ην δηθαίσκα λα έρνπλ ιφγν ζε φηη αθνξά ηα ίδηα θαη ηηο
θνηλφηεηέο ηνπο. Απηφ πεξηιακβάλεη θαη ην ζρνιείν ηνπο. Οη κεραληζκνί πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο
καζεηέο λα έρνπλ ιφγν ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο δελ δηαζθαιίδνπλ κφλν απηφ ην
δηθαίσκά ηνπο, αιιά ηνπο βνεζνχλ επίζεο λα κάζνπλ γηα ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Χζηφζν, ην
πνηνη αθξηβψο είλαη απηνί νη κεραληζκνί απνηειεί ζέκα αληηπαξάζεζεο. Μεξηθνί πηζηεχνπλ φηη είλαη
ζεκαληηθφ λα έρεη θάζε ζρνιείν ην δηθφ ηνπ καζεηηθφ ζπκβνχιην, άιινη ιέλε πσο απηφ δελ είλαη
απαξαίηεην θαη φηη ππάξρνπλ άιινη ηξφπνη γηα λα δίλνληαη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα ζπκβάινπλ ζηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
Σν κάζεκα ζα αξρίζεη κε αλαθνξά ζε ζηνηρεία πνπ έρνπλ εηνηκάζεη νη καζεηέο σο εξγαζία γηα ην
ζπίηη. Αλάινγα κε ηνλ πινχην ηνπ πιηθνχ θαη ηελ αλάγθε πνπ ίζσο πξνθχςεη γηα ζπδήηεζε, ελδέρεηαη
λα ρξεηαζηεί ε πξνζζήθε ελφο αθφκε καζήκαηνο. Δπεηδή ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε απηή ηελ
ελαιιαθηηθή, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί επίζεο λα καδέςεη ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ θαη λα ηηο
επηζηξέςεη κε ζρφιηα. Σν ζεκαληηθφ είλαη, φκσο, λα δνζεί πξνζνρή ζηηο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ.

Τν κάζεκα
Σν κάζεκα ζα αξρίζεη κε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ έγηλε απφ ηνπο καζεηέο
ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ησλ θίισλ ηνπο γηα ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πνιηηψλ. Γίλεηαη
ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ζα εηζάγεη ην λέν ζέκα θάλνληαο αλαθνξά ζην πιηθφ ησλ καζεηψλ, αλ ζεσξεζεί
ζθφπηκν, θαη ξσηψληαο ηνπο καζεηέο πφζν θαιά ζεσξνχλ φηη ιεηηνπξγεί ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην ζην
ζρνιείν ηνπο. Αλ ζην ζρνιείν δελ ππάξρεη θάπνην είδνο εθπξνζψπεζεο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζα ξσηήζεη
αλ γλσξίδνπλ θάπνην ζρνιείν πνπ δηαζέηεη, θαη αλ λαη, ηη κνξθή έρεη ιάβεη απηή ε εθπξνζψπεζε.
Ο/ε εθπαηδεπηηθφο ιέεη ζηνπο καζεηέο λα θαληαζηνχλ ην ηδαληθφ καζεηηθφ ζπκβνχιην – δειαδή, κηα
νκάδα καζεηψλ δεκνθξαηηθά εθιεγκέλε ε νπνία ζα πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ
ζην ζρνιείν.
ηε ζπλέρεηα δίλεηαη ζηνπο καζεηέο εξσηεκαηνιφγην (θπιιάδην καζεηή 9.3) γηα ζπκπιήξσζε.
Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ησλ 4-6. Γίλεηαη ιίγνο ρξφλνο γηα λα γίλεη ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ
θαη πηζαλφλ νη καζεηέο λα ζέζνπλ εξσηήζεηο. Μεηά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα έλα κεγάιν
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θχιιν ραξηηνχ θαη κεξηθνχο καξθαδφξνπο. Ζ εξγαζία ησλ νκάδσλ είλαη λα ζθεθηνχλ θαη λα γξάςνπλ γηα
ην ηδαληθφ καζεηηθφ ζπκβνχιην. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα εμεγήζεη ηη είλαη θαηαζηαηηθφ, θαη λα δψζεη
κεξηθά παξαδείγκαηα γηα ηνπο θαλφλεο πνπ πεξηκέλεη θαλείο λα βξεη ζην θαηαζηαηηθφ ελφο καζεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ.
ηαλ ηειεηψζεη ην έξγν ηεο ε θάζε νκάδα, ην παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε θαη εμεηάδνληαη ηα ζέκαηα πνπ
κπνξεί λα πξνθχςνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα:
– Πφζε εμνπζία πξέπεη λα έρνπλ νη καζεηέο θαη πφζε ν/ε δηεπζπληήο/ηξηα θαη νη εθπαηδεπηηθνί;
– Πνηνο πξέπεη λα έρεη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν ζηηο απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ;
– Μπνξεί έλα ζρνιείν λα είλαη κηα δεκνθξαηία;
Σέινο, νη καζεηέο ζα θάλνπλ κηα παξνπζίαζε ζηνλ/ηελ δηεπζπληή/ηξηα ηνπ ζρνιείνπ, θαη αλ ζέινπλ,
κπνξνχλ λα θάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ην ζρνιηθφ ζπκβνχιην.
Χο εξγαζία γηα ην ζπίηη, νη καζεηέο ζα δηεμάγνπλ έξεπλα ξσηψληαο ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ηνπο
θίινπο ηνπο:
– Πηζηεχεηε φηη φια ηα ζρνιεία ηεο ρψξαο πξέπεη λα έρνπλ καζεηηθφ ζπκβνχιην; Γηαηί (ή γηαηί φρη);
Σα απνηειέζκαηα απηή ηεο έξεπλαο ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ αξρή ηνπ επφκελνπ καζήκαηνο.
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Φπιιάδην καζεηή 9.1
Τν Βαζίιεην ηνπ Σίθθαι
Σν ίθθαι είλαη κηα ρψξα πνπ βξίζθεηαη ςειά ζηα βνπλά. Γηα αηψλεο ε επαθή κε ηνλ έμσ θφζκν ππήξμε
ειάρηζηε.
Αλ θαη ην ίθθαι είλαη έλα κηθξνζθνπηθφ βαζίιεην, έρεη πξνζειθχζεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία
ρξφληα. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ αζπλήζηζην ηξφπν νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο ηνπ.
Καη‟ αξράο, θαλέλαο άλζξσπνο ζην ίθθαι δελ πεηλάεη. Οη θάηνηθνη ηνπ ίθθαι παξάγνπλ ηα ηξφθηκά ηνπο
ηα νπνία κνηξάδνληαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. ε θάζε νηθνγέλεηα παξέρεηαη έλα ζπίηη. Σν κέγεζνο
ηνπ ζπηηηνχ εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Σα θαχζηκα γηα ζέξκαλζε θαη
καγείξεκα παξέρνληαη δσξεάλ, θαζψο θαη ηαθηηθέο ππεξεζίεο επηζθεπήο. Αλ θάπνηνο αξξσζηήζεη,
ππάξρεη ηαηξηθή πεξίζαιςε. Γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο πξνβιέπεηαη ηαηξηθφο έιεγρνο θάζε έμη κήλεο θαη
ππάξρνπλ ηαθηηθέο ππεξεζίεο θξνληίδαο γηα ειηθησκέλνπο, νηθνγέλεηεο κε κηθξά παηδηά θαη φπνηνλ έρεη
αλάγθε επηπιένλ θξνληίδαο.
ην ίθθαι, φινη έρνπλ πξφζβαζε ζηα φκνξθα πξάγκαηα ζηε δσή. Κάζε νηθνγέλεηα ιακβάλεη κηα θνξά
ηνλ ρξφλν έλα βηβιηάξην θνππνληψλ ηα νπνία αληαιιάζζνληαη κε είδε πνιπηειείαο, φπσο αξψκαηα,
έπηπια ή κπαραξηθά. Σα θνππφληα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ακέζσο ή λα θπιαρζνχλ γηα θάπνηα
ηδηαίηεξε πεξίπησζε.
Πψο έρνπλ νξγαλψζεη έηζη ηε δσή ηνπο νη θάηνηθνη ηνπ ίθθαι; πσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, ην ίθθαι
θπβεξλάηαη απφ κηα βαζηιηθή νηθνγέλεηα. Ο ησξηλφο βαζηιηά είλαη ν ηθ III. Απηφο απνθαζίδεη γηα ηνλ
αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη ζε θάζε είδνο εξγαζίαο, φπσο ζηελ θαιιηέξγεηα ηξνθίκσλ, ην
ρηίζηκν ησλ ζπηηηψλ ή ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε. Σα άηνκα πνπ θάλνπλ απηέο ηηο δνπιεηέο επηιέγνληαη ζηελ
ειηθία ησλ πέληε εηψλ θαη ζηέιλνληαη ζε αλάινγεο ζρνιέο εθπαίδεπζεο. Οη αγξφηεο πεγαίλνπλ ζηε
γεσξγηθή ζρνιή, νη εξγάηεο ζε ηερληθή ζρνιή, νη εξγαδφκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηελ ηαηξηθή ζρνιή,
θαη νχησ θαζεμήο. ινη νη ππφινηπνη ζε ειηθία εξγαζίαο απαζρνινχληαη ζε θάπνην απφ ηα παιάηηα ηνπ
βαζηιηά ηθ.
Σν πην αμηνζαχκαζην είλαη φηη ζην ίθθαι δελ ππάξρνπλ ρξήκαηα. Καλείο δε ρξεηάδεηαη λα πιεξψλεηαη
γηαηί φινη έρνπλ φ,ηη ρξεηάδνληαη!
Ίζσο λα αλαξσηηέζηε αλ θάπνηνο ζην ίθθαι παξαπνληέηαη πνηέ γηα απηέο ηηο ξπζκίζεηο. ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, απηφ ζπκβαίλεη πνιχ ζπάληα. Οη ιίγνη άλζξσπνη πνπ δηακαξηχξνληαη νδεγνχληαη ζε
αζθαιή ςπρηαηξηθά λνζνθνκεία. Σειηθά, ζα πξέπεη λα είλαη θαλείο ηξειφο γηα λα δηακαξηπξεζεί γηα ηε δσή
ζε κηα θνηλσλία φπσο απηή, έηζη δελ είλαη;
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Φπιιάδην καζεηή 9.2
Κάξηεο ζπδήηεζεο
Πιεξώλεηο θόξνπο

Δίζαη κέινο πνιηηηθνύ θόκκαηνο

Αγσλίδεζαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο ρώξαο

Χεθίδεηο ζε εθινγέο

Αλαθέξεηο αμηόπνηλεο πξάμεηο ζηελ αζηπλνκία

Σηεξίδεηο ηελ νηθνγέλεηά ζνπ

Υπαθνύο ζηνλ λόκν

Παξέρεηο βνήζεηα ζηνπο γείηνλεο

Υπεξαζπίδεζαη ηε ρώξα ζνπ όηαλ δέρεηαη
θξηηηθή

Κάηη άιιν… ;
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Φπιιάδην καζεηή 9.3
Δξσηεκαηνιόγην

ην ηδαληθφ, θαηά ηε γλψκε ζαο, καζεηηθφ ζπκβνχιην:
1.

Πφζνη εθπξφζσπνη ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ;

2.

Με πνηνλ αθξηβψο ηξφπν ζα επηιέγνληαη νη εθπξφζσπνη;

3.

Πφζν ζπρλέο ζα είλαη νη ζπλαληήζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ;

4.

Πνχ ζα γίλνληαη νη ζπλαληήζεηο ηνπ καζεηηθνχ ζπκβνπιίνπ;

5.

Πξνβιέπεηαη λα αλακηρζνχλ εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο; Αλ λαη, κε πνην ηξφπν;

6.

Με πνηα ζέκαηα ζα αζρνιείηαη ην καζεηηθφ ζπκβνχιην, θαη κε πνηα ζέκαηα δελ ζα
πξέπεη λα αζρνιείηαη;

7.

Ση είδνπο απνθάζεηο ζα επηηξέπεηαη λα ιακβάλεη ην καζεηηθφ ζπκβνχιην, θαη πνηεο απνθάζεηο
δελ ζα επηηξέπεηαη λα ιακβάλεη.
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"Ενχκε δεκνθξαηηθά". Σν εγρεηξίδην απηφ απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ζην πιαίζην ηεο
Δθπαίδεπζεο γηα ηε Γεκνθξαηηθή Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα
(EDC/HRE), ζε ζπληάθηεο βηβιίσλ γηα ηελ EDC/HRE θαη ζε ππεπζχλνπο αλάπηπμεο
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Δλλέα δηδαθηηθέο ελφηεηεο κε πεξίπνπ ηέζζεξα ζρέδηα καζεκάησλ ε
θάζε κία εζηηάδνπλ ζε έλλνηεο-θιεηδηά ηεο EDC/HRE. Σα ζρέδηα καζεκάησλ δίλνπλ βήκα-πξνοβήκα νδεγίεο θαη πεξηιακβάλνπλ θπιιάδηα γηα ηνπο καζεηέο θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα
ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο. Έηζη, ην εγρεηξίδην είλαη θαηάιιειν γηα αζθνχκελνπο ή αξράξηνπο ζην
επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ιακβάλνπλ ηελ ελδνυπεξεζηαθή
ηνπο θαηάξηηζε ζηελ EDC/HRE. Οη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα εκπλεπζηνχλ απφ ηηο
ηδέεο θαη ηα πιηθά. Σν εγρεηξίδην ζην ζχλνιφ ηνπ παξέρεη πιήξεο πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα έλα
νιφθιεξν ζρνιηθφ έηνο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ. Κάζε θεθάιαην, σζηφζν, κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί απηφλνκα θαη έηζη ην εγρεηξίδην επηηξέπεη ηδηαίηεξε επειημία ζηε ρξήζε ηνπ.
Ο ζηφρνο ηεο EDC/HRE είλαη λα κάζεη ζηα παηδηά πψο κπνξνχλ λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο,
πξφζπκνη θαη ηθαλνί λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκνθξαηηθή θνηλφηεηα. Χο εθ ηνχηνπ, ε EDC/HRE
δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ δξάζε θαη ηελ εξγαζηνθεληξηθή κάζεζε. Ζ ζρνιηθή θνηλφηεηα γίλεηαη
αληηιεπηή σο κηα ζθαίξα απζεληηθήο εκπεηξίαο, φπνπ νη λένη κπνξνχλ λα κάζνπλ πψο λα
ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη λα αλαιακβάλνπλ επζχλε ζε
λεαξή ειηθία. Οη έλλνηεο-θιεηδηά ζηελ EDC/HRE δηδάζθνληαη σο εξγαιεία δηα βίνπ κάζεζεο.

Απηφ είλαη ην Βηβιίν ΗΗΗ απφ ηα 6 Βηβιία ηεο ζεηξάο. Σα ππφινηπα είλαη ηα εμήο:
EDC/HRE Βηβιίν I: Δθπαηδεπόκαζηε θαη Δθπαηδεύνπκε γηα ηε δεκνθξαηία - Γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη
πιηθφ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
EDC/HRE Βηβιίν II: Μεγαιώλνπκε δεκνθξαηηθά - ρέδηα καζήκαηνο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ
πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γηα ην δεκνηηθφ
EDC/HRE Βηβιίν III: Ενύκε δεκνθξαηηθά – ρέδηα καζήκαηνο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη
ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γηα ην γπκλάζην
EDC/HRE Βηβιίν IV: πκκεηέρνπκε ζηε δεκνθξαηία – ρέδηα καζήκαηνο γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ
πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα γηα ην ιχθεην
EDC/HRE Βηβιίν V: Δμεξεπλνύκε ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ – Δλλέα κηθξά ζρέδηα εξγαζίαο γηα ην
δεκνηηθφ
EDC/HRE Τόκνο VI: Γηδάζθνπκε ηε δεκνθξαηία – Μηα ζπιινγή απφ κνληέια ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε
γηα ηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
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