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Συνοπτική Παρουσίαση

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί φλέγον ζήτημα για τις
κυβερνήσεις των χωρών. Οι παραδοσιακές μέθοδοι πρόληψης της διαφθοράς μέσω
πολιτικών για τον περιορισμό του βαθμού διακριτικής ευχέρειας και την αύξηση της
λογοδοσίας των φορέων λήψης αποφάσεων έχουν οδηγήσει σε νομοθετικές και
πολιτικές αποφάσεις που ευνοούν τα αυστηρά μέτρα επιβολής και τα πολυσύνθετα
ελεγκτικά συστήματα αποβλέποντας στην αύξηση του κόστους και την αντίστοιχη
μείωση του οφέλους των ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Μολονότι αυτές οι μέθοδοι
δικαίως εντάσσονται στην εργαλειοθήκη καταπολέμησης της διαφθοράς,
αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ο ρόλος της νοοτροπίας της δημόσιας
ακεραιότητας στην αποτελεσματική πρόληψη του φαινομένου. Αυτή η προσέγγιση
τονίζει την ανάγκη για συστράτευση ολόκληρης της κοινωνίας απέναντι στη διαφθορά,
όχι μόνο όταν οι πολίτες απαιτούν από την κυβέρνηση να λογοδοτήσουν σε
περιπτώσεις παραβίασης της ακεραιότητας, αλλά και όταν οι ίδιοι κατανοούν και
αναλαμβάνουν τις δικές τους ευθύνες όσον αφορά την ακεραιότητα.
Η νεολαία αποτελεί βασικό παράγοντα στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας που θα
διέπει το σύνολο της κοινωνίας. Σε όλα τα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ, καθώς και σε τρίτα
κράτη, ενισχύεται ο ρόλος των νέων ως βασικού παράγοντα στον αγώνα για την
προάσπιση μιας κουλτούρας δημόσιας ακεραιότητας. Ο βασικός τρόπος για να
συνειδητοποιήσει η νεολαία τη σημασία της δημόσιας ακεραιότητας και να αναλάβει
τους ρόλους και τις ευθύνες της απέναντι σε αυτήν είναι μέσα από το εκπαιδευτικό
σύστημα. Με οδηγό την πεποίθηση ότι οι αξίες δεν διδάσκονται αλλά πρωτίστως
βιώνονται, η εκπαίδευση στη δημόσια ακεραιότητα ωθεί τους νέους να συμμετέχουν
σε έναν συνεχή διάλογο και να διερευνήσουν τους ρόλους και τις ευθύνες τους ως
πολίτες. Εφόσον εφαρμόζεται σωστά, η εκπαίδευση στη δημόσια ακεραιότητα μπορεί
να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν τις κατάλληλες αξίες εφ’ όρου ζωής και να τους
εφοδιάσει με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να αναλάβουν τους
ρόλους και τις ευθύνες τους. Η Ελλάδα, μαζί με όλο και περισσότερα κράτη μέλη του
ΟΟΣΑ, αναγνωρίζει τον ανεκτίμητο ρόλο της εκπαίδευσης στην κινητοποίηση των νέων
για την καταπολέμηση της διαφθοράς και είναι έτοιμη να αναλάβει εκπαιδευτικές
πρωτοβουλίες με θέμα τη δημόσια ακεραιότητα.
Στο πλαίσιο υποστήριξης της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Ελλάδα, η παρούσα μελέτη
παρέχει τέσσερις συγκεκριμένες επιλογές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν όσον
αφορά την εκπαίδευση στη δημόσια ακεραιότητα. Οι επιλογές αυτές βασίζονται σε
διεθνείς καλές πρακτικές και είναι προσαρμοσμένες στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα. Η πρώτη επιλογή προβλέπει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πακέτου
διδακτικών πόρων (για δασκάλους και μαθητές) που θα συμπληρώνουν τα υπάρχοντα
μαθήματα του ελληνικού Προγράμματος Σπουδών. Η δεύτερη επιλογή προβλέπει τη
δημιουργία ενός περιορισμένου όγκου πόρων που θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι
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δάσκαλοι (χωρίς υλικό για μαθητές) στο πλαίσιο των διδασκόμενων μαθημάτων. Η
τρίτη επιλογή προβλέπει τη δημιουργία ενός πακέτου πόρων που θα χρησιμοποιούν οι
δάσκαλοι στο χρόνο εκτός του διδακτικού ωραρίου. Η τέταρτη επιλογή προβλέπει την
παροχή προσαρμοσμένης εκπαίδευσης με επίκεντρο τη δημόσια ακεραιότητα από τη
Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, που θα λειτουργούν
επικουρικά ως προς τους διδακτικούς στόχους του υπάρχοντος αναλυτικού
προγράμματος, είτε κατά τη διάρκεια του μαθήματος είτε σε χρόνο εκτός του
διδακτικού ωραρίου.
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1. Εισαγωγή:
Αξιοποίηση του τομέα της εκπαίδευσης για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας
ακεραιότητας στην Ελλάδα

Η δημόσια ακεραιότητα αφορά στη συνεπή ευθυγράμμιση και τήρηση κοινών ηθικών
αξιών, αρχών και προτύπων για τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος και την
ιεράρχησή του πάνω από τα ιδιωτικά συμφέροντα στον δημόσιο τομέα (ΟΟΣΑ, 2017).
Για τον σκοπό αυτό, η δημόσια ακεραιότητα προϋποθέτει ότι οι ενέργειες όλων των
μελών της κοινωνίας διέπονται από ένα σύνολο συνεκτικών αξιών που προτάσσουν το
δημόσιο συμφέρον έναντι του ιδιωτικού όφελους.
Μολονότι καμία κοινωνία δεν είναι απρόσβλητη στο φαινόμενο της διαφθοράς, οι
ισχυροί δημόσιοι θεσμοί και τα συστήματα διαφύλαξης της ακεραιότητας μπορούν να
λειτουργήσουν ως ασπίδα κατά της ενδημικής και ευρείας κλίμακας διαφθοράς. Έχουν
ενεργό σύμμαχό τους τους πολίτες που απαιτούν λογοδοσία και διαφάνεια από την
κυβέρνησή τους. Επιπλέον, οι πολίτες που κατανοούν και ενεργούν στο πλαίσιο των
ευθυνών τους για την προάσπιση της δημόσιας ακεραιότητας εξασφαλίζουν τη
βιωσιμότητα των θεσμών και των συστημάτων αξιών. Η Ελλάδα έχει δώσει το
παράδειγμα ήδη από τα αρχαία χρόνια, εισαγάγοντας την έννοια των θεσμών, την
ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία και το καλό του κοινωνικού συνόλου.
Ωστόσο, όταν η δημόσια ακεραιότητα διαβρώνεται, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι
καταστροφικά. Σε εθνικό επίπεδο, η άσκηση αθέμιτης επιρροής από ομάδες
συμφερόντων εν τέλει εξουδετερώνει τις δημόσιες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και
εντείνει τον κατακερματισμό, την ανισότητα και την επιφυλακτικότητα της κοινωνίας
απέναντι στους θεσμούς. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι δημόσιοι λειτουργοί απαιτούν
χρήματα για να προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες στο κοινό μειώνει την εμπιστοσύνη
στους θεσμούς και διαιωνίζει τη νοοτροπία της διαφθοράς. Η αντίληψη ότι η
κυβέρνηση δεν ενεργεί με γνώμονα τα συμφέροντα των πολιτών αποθαρρύνει τη
συνεργασία και τη συμμόρφωση των πολιτών με τους νόμους. Πρακτικά, αυτό σημαίνει
ότι οι πολίτες συμμετέχουν σε διεφθαρμένες ή ανήθικες πρακτικές, όπως
φοροδιαφυγή, λήψη κοινωνικών παροχών με δόλιο τρόπο ή χρήση των δημόσιων
υπηρεσιών χωρίς να τις δικαιούνται. Υιοθετώντας αυτές τις πρακτικές, οι πολίτες όχι
απλά κάνουν κατάχρηση των δημοσίων πόρων, αλλά υπονομεύουν τον κοινωνικό ιστό.
Για την αποτελεσματική πρόληψη της διαφθοράς, είναι απαραίτητη πρωτίστως η
βούληση της κυβέρνησης, του ιδιωτικού τομέα και των πολιτών να ενισχύσουν τη
δημόσια ακεραιότητα. Για τον σκοπό αυτό, οι κυβερνήσεις μπορούν να προάγουν την
κουλτούρα της δημόσιας ακεραιότητας συμπράττοντας με τον ιδιωτικό τομέα, την
κοινωνία των πολιτών, και τα άτομα, ιδιαιτέρως με τους εξής τρόπους:


Αναγνωρίζοντας ρητά στο σύστημα δημόσιας ακεραιότητας τον ρόλο του
ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών και των ατόμων σε ό,τι αφορά τον
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σεβασμό των αξιών της δημόσιας ακεραιότητας στις συναλλαγές τους με τον
δημόσιο τομέα αλλά και στις μεταξύ τους δοσοληψίες.


Ενθαρρύνοντας τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών και τα άτομα να
στηρίξουν αυτές τις αξίες ως κοινή ευθύνη όλων, με τους εξής τρόπους:
 ·
Ευαισθητοποιώντας την κοινωνία για τα οφέλη της δημόσιας
ακεραιότητας και της μείωσης της ανοχής απέναντι σε παραβιάσεις των
προτύπων δημόσιας ακεραιότητας.
 Διεξάγοντας, υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, εκστρατείες με θέμα την
αγωγή του πολίτη σε θέματα ακεραιότητας μεταξύ των ατόμων και
ιδιαίτερα στα σχολεία (ΟΟΣΑ, 2017).

Στην Ελλάδα, η προώθηση μιας προσέγγισης που θα τηρείται από ολόκληρη την
κοινωνία όσον αφορά την ακεραιότητα αποτελεί βασική συνιστώσα του σχεδίου
«Διαφάνεια» και του σχετικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς (ΕΣΔΚΔ). Η
«Διαφάνεια», το πρώτο σχέδιο καταπολέμησης της διαφθοράς της ελληνικής
κυβέρνησης, ευνοεί τον ρόλο της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση της διαφθοράς
αναγάγοντάς την σε ένα από τα βασικά της εργαλεία (βλ. Πλαίσιο 1.1). Το σχέδιο
επισημαίνει ότι «στον πυρήνα της παιδείας πρέπει να βρίσκεται η διαπαιδαγώγηση των
νέων να σέβονται τους νόμους και η καλλιέργεια της ηθικής συνείδησης. Δεν πρέπει να
ξεχνάμε ότι κατά την παιδική ηλικία τίθενται οι βάσεις διαμόρφωσης του χαρακτήρα
και ηθικού προσανατολισμού».
Πλαίσιο 1.1. Η παιδεία θεμέλιο του πολιτικού συστήματος:
Απόσπασμα από το Εθνικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς
Πρωταρχική επιδίωξη κάθε οργανωμένης κοινωνίας πρέπει να είναι η παιδεία για τη
διάπλαση και ανάδειξη υπευθύνων και ελεύθερων πολιτών για την πνευματική, ηθική και
κοινωνική ολοκλήρωση των ανθρώπων. Στον πυρήνα της παιδείας πρέπει να βρίσκεται η
διαπαιδαγώγηση των νέων για τον σεβασμό στους νόμους και η καλλιέργεια της ηθικής
συνείδησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά την παιδική ηλικία τίθενται οι βάσεις
διαμόρφωσης του χαρακτήρα και ηθικού προσανατολισμού.
Φορείς της παιδείας είναι η οικογένεια, το σχολείο, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον (πνευματικό, πολιτικό, πολιτιστικό).
Στην οικογένεια τίθενται οι βάσεις συνεργασίας, αλληλεγγύης, κατανόησης και προσφοράς,
που
θα
προσδιορίσουν
τη
στάση
του
ατόμου
μέσα
στο
ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον. Δυστυχώς, ο θεσμός της οικογένειας διέρχεται βαθιά
κρίση, που φαίνεται όλο και περισσότερο να επιτείνεται με την πάροδο του χρόνου.
Από το σχολείο πρέπει να αρχίσει η διαπαιδαγώγηση, η συγκρότηση ηθικής προσωπικότητας,
έτσι ώστε τουλάχιστον όσοι καλούνται να υπηρετήσουν το Δημόσιο, αλλά και όλοι οι πολίτες
να προτάσσουν το γενικό συμφέρον έναντι του ατομικού.
Σε ό,τι αφορά το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον πρέπει να συγκροτήσουμε μια κοινωνία,
που να μπορεί να υποδέχεται τους νέους έτσι ώστε να λειτουργούν σε ένα πλαίσιο αξιών όπου
να κυριαρχούν ο διάλογος, η κριτική, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, το δίκαιο, οι ανώτατες
αρχές και αξίες.
Επιβάλλεται να θωρακίσουμε τους νέους με ηθικούς κανόνες, αλλά και με πρότυπα
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – 11

εκπαιδευτικών, γονέων και κρατικών λειτουργών, που έμπρακτα να αποδεικνύουν
καθημερινά την προσήλωσή τους στο ηθικό και νόμιμο οικοδόμημα του κράτους και της
κοινωνίας. Να τους θωρακίσουμε με ηθικές αρετές, δηλαδή με συνεχή άσκηση στο ήθος και
στον εθισμό σε ηθικές πράξεις, που δεν είναι έμφυτες μέσα μας, αλλά εμφυτεύονται,
καλλιεργούνται και αναπτύσσονται με τη διαπαιδαγώγηση.
Πηγή: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2013), «Διαφάνεια: Εθνικό
Σχέδιο κατά της Διαφθοράς».

Για τον σκοπό αυτό, το ΕΣΔΚΔ, ορίζει ως τέταρτη στρατηγική επιδίωξη τις
«εκπαιδευτικές δράσεις». Αυτή η στρατηγική επιδίωξη αναλύεται στους εξής τρεις
στόχους:
1. Ενίσχυση της πληροφόρησης του κοινού και του ιδιωτικού τομέα για την
ανάληψη δράσεων καταπολέμησης της διαφθοράς
2. Ενίσχυση της εθνικής συναίνεσης σχετικά με την ακεραιότητα
3. Ενίσχυση της ακεραιότητας των νέων. Παρακολούθηση της στάσης του κοινού
απέναντι σε θέματα λογοδοσίας και στην παροχή υπηρεσιών.
Καθένας από τους παραπάνω στόχους υλοποιείται μέσω συγκεκριμένων ενεργειών που
προβλέπονται στο ΕΣΔΚΔ. Έτσι, για την υλοποίηση του τρίτου στόχου «ενίσχυση της
ακεραιότητας των νέων. Παρακολούθηση της στάσης του κοινού απέναντι σε θέματα
λογοδοσίας και στην παροχή υπηρεσιών» προβλέπεται ο σχεδιασμός και η προώθηση
προγραμμάτων σε σχέση με την ακεραιότητα, τα οποία θα απευθύνονται σε νέους
ανθρώπους. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας
και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.1
Η δημόσια υποστήριξη στην παροχή εκπαίδευσης στα σχολεία για την ανάπτυξη της
δημόσιας ακεραιότητας είναι επίσης υψηλή στην Ελλάδα. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση
του ΟΟΣΑ,2 το ελληνικό κοινό κλήθηκε να επιλέξει ένα μέτρο που θα έπρεπε να λάβει η
κυβέρνηση για τη μείωση της διαφθοράς και υποστήριξε κατά πλειοψηφία την
εκπαίδευση των παιδιών στα σχολεία. Αυτό σημαίνει ότι η κοινή γνώμη δίνει βαρύτητα
κυρίως στην εκπαίδευση των νέων, που μπορεί να τους εφοδιάσει σωστά για να
αμυνθούν κατά της διαφθοράς. Όταν ερωτήθηκαν «ποια είναι η πιο σημαντική αξία
που πρέπει να μάθουν τα παιδιά στο σχολείο, για την πρόληψη της διαφθοράς», η
πλειοψηφία
των
ερωτηθέντων
προσδιόρισαν
ως
βασική
αξία
την
______________________
1.

Βλ. Ενότητα IV του ΕΣΔΚΔ με τίτλο «Εκπαιδευτικές δραστηριότητες» και την
αντίστοιχη επιδίωξη 17.3.

2.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Public Issue για λογαριασμό του
ΟΟΣΑ. Πρόκειται για ποσοτική έρευνα που έγινε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει
δομημένου ερωτηματολογίου. Η δημοσκόπηση έγινε στον γενικό πληθυσμό άνω των
18 ετών σε ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας και το μέγεθος του δείγματος ήταν
1.002 άτομα. Το δείγμα ήταν πολλαπλών σταδίων και προέκυψε με
στρωματοποιημένη δειγματοληψία.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

12 - 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ακεραιότητα/τιμιότητα/αλήθεια/ειλικρίνεια (29%). Άλλες αξίες που δόθηκαν ως
απάντηση είναι η ηθική (29%), η αλληλεγγύη/ο σεβασμός για τους άλλους (7%) και η
αξιοκρατία (5%).
Για τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην υλοποίηση αυτών των επιδιώξεων, ο
ΟΟΣΑ συνεργάζεται με τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. ευαισθητοποιώντας τους νέους σχετικά με την
καταπολέμηση της διαφθοράς και τα οφέλη της δημόσιας ακεραιότητας και
διατυπώνοντας προτάσεις για το πώς μπορεί να ενσωματωθεί η εκπαίδευση για τη
δημόσια ακεραιότητα στο σχολικό σύστημα. Η Φάση 1 αυτής της ενότητας του έργου
θα βοηθήσει την ελληνική κυβέρνηση αναπτύσσοντας ένα σχέδιο δράσης και τεχνικές
κατευθυντήριες οδηγίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση
ζητημάτων ακεραιότητας στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας (δημοτικά) και
κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια). Για την επισκόπηση ενδεχόμενων
μελλοντικών φάσεων, βλ. Πλαίσιο 1.2.
Πλαίσιο 1.2. Προοπτικές: Τι μπορεί να συμβεί μετά τη Φάση 1
Η Φάση 1, δηλ. η τρέχουσα φάση, περιλαμβάνει την εκπόνηση της παρούσας μελέτης
σκοπιμότητας και στη συνέχεια, ανάλογα με την τελική επιλογή, την κατάρτιση ενός σχεδίου
δράσης και κατευθυντήριων οδηγιών, που θα ορίζουν τις προδιαγραφές των υλικών, καθώς
και τις προβλεπόμενες εκβάσεις. Ο σχεδιασμός αυτών των τεχνικών κατευθυντήριων οδηγιών
θα ολοκληρωθεί με ένα διήμερο σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς.
Ο σχεδιασμός της ενδεχόμενης Φάσης 2, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί το 2018, θα εξαρτηθεί
από τις επιλογές των εταίρων στη Φάση 1 και την εξεύρεση χρηματοδότησης. Οι
δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού και, εάν
χρειαστεί, τη σχετική επιμόρφωση των δασκάλων με πιλοτική εφαρμογή των τελικών
προϊόντων αυτής της προσπάθειας σε έναν μικρό αριθμό σχολείων και σε επιλεγμένες τάξεις.
Στη συνέχεια, θα αξιολογηθεί η πορεία του έργου, θα υπάρξουν αναθεωρήσεις και συστάσεις
πολιτικών με στόχο την υλοποίηση των δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο.

Πλαίσιο 1.2. Προοπτικές: Τι μπορεί να συμβεί μετά τη Φάση 1 (συνέχεια)
Η τελική ενδεχόμενη Φάση 3, με έναρξη το 2019 (μετά την εξεύρεση χρηματοδότησης), θα
μπορούσε να περιλαμβάνει την κατάρτιση εκπαιδευτικού υλικού και τη σχετική επιμόρφωση
των δασκάλων σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, καθώς ίσως και τον σχεδιασμό και την
εκπόνηση υποστηρικτικού υλικού. Η φάση αυτή θα μπορούσε επίσης να περιέχει
δραστηριότητες, όπως επιχορηγήσεις για έρευνα πάνω στις βέλτιστες πρακτικές, έτσι ώστε οι
Έλληνες εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να μοιραστούν την εμπειρία τους στην εκπαίδευση για
τη δημόσια ακεραιότητα με άλλα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ.

Για τον καλύτερο σχεδιασμό του περιεχομένου του σχεδίου δράσης και των τεχνικών
κατευθυντήριων οδηγιών, η παρούσα μελέτη σκοπιμότητας θα εντοπίσει τους
βασικούς εταίρους και θα καθορίσει το ενδεχόμενο πεδίο εφαρμογής καθώς και τις
ενδεχόμενες παραμέτρους. Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε αντλώντας πληροφορίες
από τρεις κύριες πηγές: (1) τις υφιστάμενες καλές πρακτικές σχετικά με την εκπαίδευση
στη δημόσια ακεραιότητα (2) τη χαρτογράφηση του ελληνικού προγράμματος σπουδών
που σχετίζεται με την ακεραιότητα, με έρευνα τεκμηρίωσης και με συμπληρωματικό
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υλικό από ελληνικές δημόσιες αρχές και (3) τα αποτελέσματα των συναντήσεων των
ενδιαφερομένων. Βάσει αυτών, η παρούσα μελέτη αξιολογεί τις διάφορες διαθέσιμες
προσεγγίσεις και παρουσιάζει συγκεκριμένες επιλογές προς επεξεργασία από τη
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εφεξής, Υπουργείο
Παιδείας). Οι τέσσερις προαναφερθείσες επιλογές μπορούν να ομαδοποιηθούν σε
τρεις ευρείες κατηγορίες: δημιουργία διδακτικών πόρων για τη συμπλήρωση των
διδασκόμενων μαθημάτων, δημιουργία διδακτικών πόρων για χρήση εκτός διδακτικών
ωρών και ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος που μπορεί να παρουσιάσει η
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. στα σχολεία κατόπιν αιτήματος του σχολείου.
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2. Ορισμός της εκπαίδευσης με θέμα τη δημόσια ακεραιότητα

Ένα από τα βασικά μέσα που μπορούν να αξιοποιηθούν με στόχο την καλλιέργεια μιας
κουλτούρας ακεραιότητας είναι η εκπαίδευση στη δημόσια ακεραιότητα, η οποία
μπορεί να παρασχεθεί εντός του σχολικού συστήματος (π.χ. στο πλαίσιο του
προγράμματος σπουδών ή μέσα από εξωσχολικές δραστηριότητες) ή μέσω εργαλείων
που παρέχονται εκτός του σχολικού συστήματος. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα
προγράμματα αγωγής του πολίτη μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα οι νέοι να
απορρίψουν διεφθαρμένες κυβερνητικές πρακτικές , μειώνοντας ταυτόχρονα την
πιθανότητα αποδοχής παράνομων δραστηριοτήτων και συμμετοχής των νέων σε αυτές,
όπως αναφέρεται στο Πλαίσιο 2.1 (Schulz et al., 2011). Επιπλέον, έχει εκφραστεί η
άποψη ότι η εκπαίδευση των νεότερων γενεών προκειμένου να υιοθετούν ηθική στάση
απέναντι στη διαφθορά μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των υψηλών προστίμων και
των ελέγχων, ενώ παράλληλα μπορεί να εξασφαλίσει τη διατήρηση της διαφθοράς σε
χαμηλά επίπεδα (Hauk and Saez-Marti, 2001).
Πλαίσιο 2.1. Η εκπαίδευση μπορεί να ενισχύσει την έλλειψη ανοχής απέναντι στη
διαφθορά: Διδάγματα από την Ασία και τη Λατινική Αμερική
Με βάση την έκθεση της Ασίας στο πλαίσιο της Διεθνούς Έρευνας για την Κοινωνική και Πολιτική
Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση του Πολίτη (ICCS), που διερευνά τον τρόπο με τον οποίο πέντε
κράτη προετοιμάζουν τους μαθητές τους να αναλάβουν τους ρόλους και τις ευθύνες τους ως
πολίτες, διαπιστώθηκε ότι οι νέοι που ήταν πιο κατατοπισμένοι σε ζητήματα αγωγής του πολίτη
ήταν λιγότερο δεκτικοί σε πρακτικές διαφθοράς ή στη χρήση προσωπικών διασυνδέσεων στις
δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης, η μελέτη έδειξε ότι οι μαθητές που ήταν πιο κατατοπισμένοι σε
ζητήματα αγωγής του πολίτη υποστήριζαν πιο έντονα δηλώσεις υπέρ της σημασίας του ήθους
στα δημόσια αξιώματα. Παρομοίως, η έκθεση της Λατινικής Αμερικής στο πλαίσιο της ICCS έδειξε
ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της στάσης απέναντι σε αυταρχικές κυβερνήσεις, στη διαφθορά
της κυβέρνησης και στην αποδοχή της παραβίασης του νόμου με το επίπεδο γνώσεων περί
αγωγής του πολίτη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές που είναι πιο κατατοπισμένοι σε
ζητήματα αγωγής του πολίτη τείνουν να είναι λιγότερο δεκτικοί στις προαναφερθείσες πρακτικές.
Πηγή: Fraillon J.W., Schulz and J. Ainley (2012), ICCS 2009 Asian Report: Civic knowledge and attitudes among
lower-secondary students in five Asian countries, www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/
Electronic_versions/ICCS_2009_Asian_Report.pdf; Schulz, W. et al. (2011), ICCS 2009 Latin American Report:
Civic knowledge and attitudes among lower-secondary students in six Latin American countries,
www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/ICCS_2009_Latin_American_Report.pdf.

Για τον σκοπό αυτό, η εκπαίδευση στη δημόσια ακεραιότητα αφορά εξίσου τη
διαμόρφωση ηθικού χαρακτήρα και τον εφοδιασμό των μαθητών με συγκεκριμένες
γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να αντισταθούν στη διαφθορά. Πρόκειται για
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ένα πολύπλευρο ζήτημα που στόχο έχει την καλλιέργεια αξιών ακεραιότητας εφ’ όρου
ζωής, καθώς και την ώθηση των νέων πολιτών να αποδεχθούν τον ρόλο και τις ευθύνες
τους απέναντι στο ζήτημα της δημόσιας ακεραιότητας.
Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η εκπαίδευση στη δημόσια ακεραιότητα βασίζεται
σε έννοιες και διδακτικές μεθόδους που σχετίζονται τόσο με την καλλιέργεια αξιών
(π.χ. δεοντολογία, ήθος ή χαρακτήρας) όσο και με την εκπαίδευση στην αγωγή του
πολίτη (π.χ. αγωγή του πολίτη, πολιτική παιδεία, κοινωνική παιδεία). Η εκπαίδευση
αξιών εστιάζει στην καλλιέργεια ήθους στους μαθητές και στον εφοδιασμό τους με τις
γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να παραμένουν ενημερωμένοι, ενεργά
αφοσιωμένοι και κριτικά σκεπτόμενοι σχετικά με τις αξίες της κοινωνίας τους (Pike,
2012, Halstead and Pike, 2006). Δεν πρόκειται απλώς για μετάδοση γνώσεων σχετικά με
τις αξίες, αλλά για εξασφάλιση των κατάλληλων εργαλείων για τους μαθητές, ώστε να
κατανοήσουν τις αρχές και τις διαδικασίες που οδηγούν στη λήψη ηθικών αποφάσεων.
Σύμφωνα με το παλιό αξίωμα «οι αξίες βιώνονται, δεν διδάσκονται», στην
πραγματικότητα δεν αρκεί να απαριθμήσεις στους πολίτες ποιες είναι οι «καλές» αξίες
και να τους παροτρύνεις να τις τηρούν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στο ζήτημα της δημόσιας
ακεραιότητας, όπου ορισμένες αξίες, όπως η «δημοκρατία», πιθανόν να μην βιώνονται
στην καθημερινότητα.
Αντίστοιχα, η εκπαίδευση στην αγωγή του πολίτη εστιάζει στη διαμόρφωση
αυτόνομων, κριτικά σκεπτόμενων πολιτών, με αφοσίωση και ενεργή δράση στην
κοινωνία (Halstead and Pike, 2006). Περιλαμβάνει την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων,
αλλά και τη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών σε σχέση με την πολιτική ζωή
καθώς και τη διάθεση για ενεργή συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι (Schulz et al.,
2016).
Η εκπαίδευση στη δημόσια ακεραιότητα θεμελιώνεται στη μετάδοση αξιών και στην
αγωγή του πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, αποβλέπει να διαμορφώσει τη νέα γενιά πολιτών
επιτυγχάνοντας τους εξής τέσσερις στόχους:
1. Να διαθέτουν σαφή αντίληψη για τις αξίες δημόσιας ακεραιότητας που
διαθέτουν οι ίδιοι, τις αξίες δημόσιας ακεραιότητας που διαθέτουν οι
συμπολίτες τους, καθώς και τις αντίστοιχες αξίες που διαθέτει η κοινωνία ως
σύνολο και τον τρόπο που οι εν λόγω αξίες εφαρμόζονται,
2. Να είναι ικανοί να προσδιορίσουν τις αξίες δημόσιας ακεραιότητας που
προωθούν και να προτάσσουν το δημόσιο συμφέρον έναντι του ιδιωτικού
όφελους και να περιγράψουν τους θεσμούς και τις διαδικασίες καθενός από
τους θεσμούς που έχουν αναλάβει τον ρόλο της προώθησης και προστασίας
των εν λόγω αξιών,
3. Να κατανοούν και να έχουν την ικανότητα να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν
διαδικασίες που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες δημόσιας ακεραιότητας των
ιδίων και των συμπολιτών τους,
4. Να αποκτήσουν νέες, αυξημένες πνευματικές δεξιότητες και ευκαιρίες για
ανάπτυξη όσον αφορά την προάσπιση και την προώθηση των αξιών δημόσιας
ακεραιότητας.
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Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται αυτοί οι διδακτικοί στόχοι ως γενικοί διδακτικοί
στόχοι και επεξηγείται το νόημα καθενός σε σχέση με τις επιδιωκόμενες επιμέρους
δεξιότητες και το επίπεδο δεξιοτήτων.
Πίνακας 2.1. Διδακτικοί στόχοι σχετικά με την εκπαίδευση για τη δημόσια ακεραιότητα
Διδακτικοί στόχοι

1. 1.
Οι μαθητές θα
διαθέτουν σαφή αντίληψη για τις
αξίες δημόσιας ακεραιότητας που
διαθέτουν οι ίδιοι, τις αξίες
δημόσιας ακεραιότητας που
διαθέτουν οι συμπολίτες τους,
καθώς και τις αντίστοιχες αξίες
που διαθέτει η κοινωνία ως
σύνολο και τον τρόπο που οι εν
λόγω αξίες εφαρμόζονται.

Επεξήγηση
Οι μαθητές θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να χρησιμοποιήσουν
το κατάλληλο λεξιλόγιο για να περιγράψουν αξίες και καταστάσεις όπου
εφαρμόζονται αυτές οι αξίες. Οι μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές θα
διδαχθούν ειδικότερο λεξιλόγιο εννοιών που σχετίζονται με τις αξίες,
καθώς και το πλαίσιο διακυβέρνησης στο οποίο παρουσιάζονται οι εν
λόγω αξίες.
Οι μαθητές θα είναι σε θέση να εντοπίσουν τα παρατηρήσιμα
χαρακτηριστικά αυτών των αξιών κατά την εφαρμογή τους, π.χ., θα
μπορούν να κρίνουν εάν κάτι είναι δίκαιο ή όχι.
Επίσης, οι μαθητές θα γνωρίσουν τους μηχανισμούς που μπορούν να
οδηγήσουν στην απώλεια εμπιστοσύνης στις αξίες των άλλων ή στον
τρόπο που τις εφαρμόζουν.
Οι μαθητές θα μάθουν για τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεπή
εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών.

Οι μαθητές θα είναι σε θέση να περιγράψουν και να καθορίσουν τις
στάσεις και συμπεριφορές που έρχονται σε αντίθεση με τη δημόσια
ακεραιότητα, π.χ., θα είναι σε θέση να δώσουν έναν ορισμό για τη
διαφθορά και τις διάφορες μορφές της.
Οι μαθητές θα είναι σε θέση να παραθέσουν παραδείγματα δημοσίου
συμφέροντος και να τα αντιπαραβάλουν με το ιδιωτικό όφελος και να
απαριθμήσουν τις αξίες που προάγουν τις διαδικασίες οι οποίες
διαχωρίζουν το δημόσιο από το ιδιωτικό συμφέρον.
2. 2.
Οι μαθητές θα είναι σε
θέση να προσδιορίσουν τις αξίες
δημόσιας ακεραιότητας που
προάγουν το δημόσιο συμφέρον
έναντι του ιδιωτικού οφέλους και
να περιγράψουν τους θεσμούς
και τις διαδικασίες που έχουν
συσταθεί για την προστασία του
δημόσιου συμφέροντος.

3. 3.
Οι μαθητές θα είναι σε
θέση να αναπτύξουν και να
υλοποιήσουν διαδικασίες που
συνάδουν με τις αξίες δημόσιας
ακεραιότητας των ιδίων και της
κοινωνίας ως συνόλου.
4. 4.
Οι μαθητές θα είναι σε
θέση να χρησιμοποιήσουν τις
πνευματικές δεξιότητές τους για

Οι μαθητές θα είναι σε θέση να περιγράψουν και να συγκρίνουν τον ρόλο
των θεσμών προάσπισης της δημόσιας ακεραιότητας και να τονίσουν την
ανάγκη θέσπισης διαδικασιών που προστατεύουν και διαμορφώνουν τη
δημόσια ακεραιότητα, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών
τους. Για παράδειγμα, θα μπορούν να εξηγήσουν την ανάγκη για
διαφάνεια στις αναθέσεις συμβάσεων έργου. Επιπλέον, θα μπορούν να
απευθυνθούν στους εν λόγω θεσμούς, π.χ. υποβάλλοντας μια καταγγελία
ως πολίτες.
Οι μαθητές θα είναι σε θέση να διαχωρίσουν απόλυτα τα άτομα και τις
ενέργειές τους από τον ρόλο και τη σημασία των θεσμών προάσπισης της
ακεραιότητας και, κατά συνέπεια, θα μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι
ακόμα και εάν τα άτομα αποτυγχάνουν στα καθήκοντά τους, το σκεπτικό
που διέπει τους θεσμούς αυτούς καθαυτούς εξακολουθεί να είναι χρηστό
και ορθό.
Οι μαθητές θα είναι σε θέση να επινοήσουν και να εφαρμόσουν
διαδικασίες που αντανακλούν την ακεραιότητα στα πλαίσια της
διακυβέρνησης. Αυτές οι διαδικασίες πιθανόν, σε πρώτη φάση, να έχουν
εφαρμογή μόνο στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, αλλά συνδέονται με
πραγματικές συνθήκες διακυβέρνησης στο σχολείο και στην κοινότητα,
ενώ παράλληλα αποτελούν προσομοίωση της πραγματικότητας όσον
αφορά τη διακυβέρνηση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν περαιτέρω τις
ανωτέρου επιπέδου δεξιότητες σκέψης, όπως είναι η ανάλυση, η
δημιουργία και η κριτική σκέψη, καθώς και να αναλύσουν ηθικά
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Διδακτικοί στόχοι
την προάσπιση των αξιών
δημόσιας ακεραιότητας.
Επιπλέον, οι μαθητές θα μπορούν
να προασπίσουν τις προσωπικές
τους θέσεις περί δημόσιας
ακεραιότητας σε ζητήματα που
αφορούν τη διακυβέρνηση σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Επεξήγηση
διλήμματα στο πλαίσιο υποθετικών σεναρίων αλλά και στην πραγματική
ζωή και να προβούν σε ενέργειες που συνάδουν με τις αξίες τους.
Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση διδακτικών μεθόδων όπου οι μαθητές
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τρόπους που μιμούνται την
εποικοδομητική συμμετοχή των πολιτών σε μια κοινωνία όπου όλοι
θεωρούνται ίσοι. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω
της χρήσης υποθετικών σεναρίων με τη βοήθεια των δασκάλων και
παρότρυνσης των μαθητών να υπερασπιστούν τις πράξεις τους και να
απαιτήσουν από τους άλλους μαθητές να λογοδοτήσουν για τις δικές
τους. Όσον αφορά τους μαθητές μεγαλύτερων ηλικιών, οι δάσκαλοι θα
μπορούσαν να προετοιμάσουν υποθετικά σενάρια όπου οι μαθητές
καλούνται να εφαρμόσουν τις κατάλληλες διαδικασίες σε σενάρια
διακυβέρνησης. Επίσης, θα πρέπει να κρίνουν το οικονομικό κόστος σε
σχέση με τις ηθικές επιταγές και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις.
Οι μαθητές θα αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να
διατυπώνουν ερωτήσεις που απαιτούν ανωτέρου επιπέδου σκέψη εκ
μέρους των συμμαθητών τους, καθώς και την ικανότητα να απαντούν στις
ερωτήσεις των άλλων. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να αντιληφθούν
τις συνέπειες των ενεργειών που παραβλέπουν τις ορθές διαδικασίες και
βλάπτουν τους θεσμούς προάσπισης της δημόσιας ακεραιότητας.
Οι μαθητές θα είναι σε θέση να εξετάσουν με κριτικό τρόπο τη
συμπεριφορά τους ως πολίτες και να αναλύσουν τους λόγους που
οδηγούν τους ανθρώπους να συμμετέχουν σε ενέργειες που βλάπτουν τη
δημόσια ακεραιότητα. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να εξετάσουν
τους τρόπους με τους οποίους ο πολιτισμός και οι τάσεις της κάθε εποχής
μπορούν να αλληλοσυγκρούονται, αλλά και να συμπληρώνουν το έργο
των θεσμών προάσπισης της ακεραιότητας.
Οι μαθητές θα είναι σε θέση να αναλύσουν τις αιτίες των συμπεριφορών
που έρχονται σε αντίθεση με τη δημόσια ακεραιότητα. Για παράδειγμα,
θα μπορούν να εξηγήσουν ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην
ατιμωρησία των πράξεων διαφθοράς.

Εφόσον η εκπαίδευση στη δημόσια ακεραιότητα έχει ως στόχο να καλλιεργήσει από
μικρή ηλικία γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που αφορούν τη δημόσια ακεραιότητα, είναι
απαραίτητο να βρεθεί ένας τρόπος αυτά τα θέματα να αποκτήσουν ενδιαφέρον για
τους μαθητές διαφορετικών ηλικιών. Για παράδειγμα, στην ΣΤ´ Δημοτικού, είναι
προτιμότερο η έννοια της κοινωνίας να περιοριστεί στο περιβάλλον της τάξης και στην
τοπική κοινότητα, καθώς και σε προβλήματα που είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν
οι μαθητές στο πλαίσιο των συγκεκριμένων αλληλεπιδράσεων, παρά σε ζητήματα που
επηρεάζουν το σύνολο του κράτους. Τα εν λόγω προβλήματα μπορεί να αφορούν
ζητήματα δικαιοσύνης και διαφάνειας όσον αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
στο σχολείο, όπως τη διαχείριση των σχολικών αθλητικών εκδηλώσεων ή την πρόσβαση
και προστασία των εκπαιδευτικών πόρων εντός της σχολικής αίθουσας. Τα ζητήματα
που διερευνώνται σε αυτό το σημείο μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω σε επόμενες
τάξεις. Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην περίπτωση μαθητών
μικρότερης ηλικίας, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν το γνωστικό υπόβαθρο και την
ωριμότητα να κατανοήσουν τις έννοιες της δημόσιας ακεραιότητας, αλλά η
πλαστικότητα του εγκεφάλου τους τούς επιτρέπει να τεθούν τα θεμέλια για τη
μελλοντική ανάπτυξη ενός συστήματος αξιών δημόσιας ακεραιότητας.
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Καθώς οι μαθητές μεγαλώνουν, η εκπαίδευση στη δημόσια ακεραιότητα μπορεί να
προσαρμοστεί με βάση όσα έχουν διδαχθεί οι μαθητές στα μαθήματα κοινωνικών
επιστημών σχετικά με τις αξίες των εθνικών ηρώων και τους μηχανισμούς του κράτους
και του νομικού συστήματος. Ωστόσο, εάν παρουσιαστεί απλώς ως γνώση που πρέπει
να απομνημονευθεί, η εκπαίδευση στη δημόσια ακεραιότητα ενέχει τον κίνδυνο να μην
προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
αναπτύξουν υποθετικά σενάρια όπου οι μαθητές θα αναλαμβάνουν τον ρόλο του
φορέα λήψης αποφάσεων. Έτσι, η εκπαίδευση στη δημόσια ακεραιότητα θα γίνει πιο
εποικοδομητική, θα αποτελέσει φορέα αλλαγής και θα εντυπωθεί στη μνήμη των
παιδιών.
Σύμφωνα με την Galván (2014), το ανθρώπινο μυαλό εξακολουθεί να ωριμάζει ακόμα
και δέκα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Συνεπώς, με τη
θεμελίωση των σωστών βάσεων κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να προετοιμάσουν το έδαφος για την ανάπτυξη συστημάτων
αξιών που μελλοντικά οπλίζουν τα άτομα με αυτοπεποίθηση ως προς την
αποτελεσματική προάσπιση της δημόσιας ακεραιότητας, καθώς και με ένα αίσθημα
εμπιστοσύνης και κατανόησης των θεσμών και των διαδικασιών προστασίας της
δημόσιας ακεραιότητας.
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3. Διεθνείς καλές πρακτικές σχετικά με την εκπαίδευση στη δημόσια
ακεραιότητα

Η ενσωμάτωση θεμάτων καταπολέμησης της διαφθοράς και προστασίας της δημόσιας
ακεραιότητας στο πρόγραμμα σπουδών και/ή στα εξωσχολικά προγράμματα των
σχολείων αποτελεί ένα εξελισσόμενο παγκόσμιο φαινόμενο που καθιστά δυνατή μια
πρώτη επισκόπηση των καλών πρακτικών. Παρότι τα προγράμματα που αναφέρονται
παρακάτω διαφέρουν ως προς το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πλαίσιο, παρέχουν ένα
σημείο αφετηρίας για την ανάπτυξη προτάσεων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες
της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. Στην παρούσα ενότητα, θα γίνει επισκόπηση των καλών πρακτικών σε
κράτη μέλη του ΟΟΣΑ και μη, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, το Χονγκ Κονγκ, η Κίνα, η
Ουγγαρία, η Κορέα, η Λιθουανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η εν λόγω
επισκόπηση θα επικεντρωθεί σε δύο διαφορετικές μεθόδους: α) την ενσωμάτωση της
εκπαίδευσης στη δημόσια ακεραιότητα στη διδακτέα ύλη και β) την παροχή
εκπαίδευσης για τη δημόσια ακεραιότητα από την αρμόδια αρχή καταπολέμησης της
διαφθοράς.

Ενσωμάτωση της εκπαίδευσης στη δημόσια ακεραιότητα στο πρόγραμμα
σπουδών
Βάσει της ακόλουθης επισκόπησης των εμπειριών διαφόρων κρατών, προσδιορίστηκαν
δύο κοινές προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης στην ακεραιότητα στο
σχολικό σύστημα: 1) η ενσωμάτωση διδακτικών ενοτήτων στα μαθήματα που
πραγματεύονται την αγωγή του πολίτη, την ηθική ή τις αξίες και 2) η υποβοήθηση των
δασκάλων μέσω εγχειριδίων ή πρόσθετου υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
χρόνο που θα επιλέξει το κάθε σχολείο.

Ουγγαρία
Το 2012, η κυβέρνηση της Ουγγαρίας ψήφισε την κυβερνητική απόφαση υπ' αριθμ.
1104/2012 –το «Πρόγραμμα Πρόληψης της Διαφθοράς»– που, σε συνδυασμό με άλλες
πρωτοβουλίες, καθόρισε ένα μέσο ενσωμάτωσης των αξιών ακεραιότητας και
καταπολέμησης της διαφθοράς στη διδακτέα ύλη της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για να υλοποιηθεί αυτό το στοιχείο του Προγράμματος
Πρόληψης της Διαφθοράς, οι δημόσιοι λειτουργοί του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης
και Δικαιοσύνης εκπόνησαν διδακτικές ενότητες για την καταπολέμηση της
διαφθοράς, οι οποίες στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στην κοινωνία των πολιτών και
στα υπουργεία για τυχόν βελτιώσεις και σχόλια. Τα σχόλια κατέστησαν σαφές ότι οι
ενότητες έπρεπε να περιλαμβάνουν παραδείγματα διαφθοράς και ακεραιότητας, με
βάση την ουγγρική και όχι τη διεθνή σκοπιά, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι μαθητές θα
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μπορούν να κατανοήσουν και να συσχετιστούν με τα θέματα των ενοτήτων. Αφού
εγκρίθηκε από τους αρμόδιους επί εκπαιδευτικών ζητημάτων δημοσίους λειτουργούς,
καθώς και από τους Υφυπουργούς του Υπουργείου Ανθρώπινου Δυναμικού (MHR) και
Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης, το περιεχόμενο των ενοτήτων ενσωματώθηκε
κατόπιν στη διδακτέα ύλη της ηθικής αγωγής στην Ε´ και ΣΤ´ Δημοτικού.3 Σκοπός της
ένταξης στοιχείων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δημόσια ακεραιότητα
είναι ο εξοπλισμός των μαθητών με «γνώσεις για το κοινωνικό φαινόμενο της
διαφθοράς, την εφαρμογή των δεξιοτήτων και την ικανότητα αντίστασης σε αυτήν, σε
ατομικό και συλλογικό επίπεδο» (Διδακτέα ύλη ηθικής αγωγής, Εθνικό βασικό
πρόγραμμα σπουδών). Συγκεκριμένα, μέσα από τις ενότητες, οι μαθητές αναμένεται να
αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για τα εξής:


Δίκαιη και άδικη εκπροσώπηση των ομάδων συμφερόντων



Δίκαιη και άδικη ευνοϊκή μεταχείριση, δωροδοκία και δωροληψία



Ιδιωτικό και δημόσιο συμφέρον



Τα φαινόμενα και οι κίνδυνοι της διαφθοράς, η κατάχρηση εξουσίας και οι
επιπτώσεις της διαφθοράς στην ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών



Μέσα εξάλειψης της δωροδοκίας και της διαφθοράς



Αξιολόγηση ηθικών διλημμάτων



Οι ρόλοι και οι ευθύνες των ατόμων και της κοινωνίας στην καταπολέμηση της
διαφθοράς.

Οι διδακτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν ομαδική συζήτηση, επιχειρηματολογία και
ατομικές/ομαδικές εργασίες. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε δασκάλου το
ποιο από τα παραπάνω μεθοδολογικά μέσα θα χρησιμοποιήσει και ποιες ερωτήσεις θα
θέσει προς συζήτηση. Στο τέλος των ενοτήτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς
και την ακεραιότητα, οι Ούγγροι μαθητές είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τα ηθικά
διλήμματα και διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να τα
αντιμετωπίσουν. Επιπλέον, οι μαθητές διαθέτουν τις αρχές, αξίες και στάσεις, καθώς
και τους κανόνες συμπεριφοράς που απαιτούνται και έχουν ιδιαίτερη σημασία για την
ηθική συμπεριφορά.
Μετά την ενσωμάτωση των ενοτήτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την
ακεραιότητα στη διδακτέα ύλη ηθικής αγωγής για την Α´ έως Γ´ λυκείου,
ενσωματώθηκαν θέματα σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στη διδακτέα
ύλη ηθικής αγωγής για την Ε´ Δημοτικού έως τη Β´ Γυμνασίου.
Με το πιο πρόσφατο Εθνικό πρόγραμμα κατά της διαφθοράς (2015-18) (NAP), η
κυβέρνηση συνεχίζει την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για την καταπολέμηση της
______________________
3.

Οι μαθητές στην Ουγγαρία έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ Ηθικής αγωγής
ή Θρησκευτικών. Η διδακτέα ύλη των θρησκευτικών δεν περιλαμβάνει ειδική
αναφορά στην καταπολέμηση της διαφθοράς, πράγμα που σημαίνει ότι οι μαθητές
που επιλέγουν τα θρησκευτικά δεν έρχονται σε επαφή με θέματα που αφορούν τη
διαφθορά.
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διαφθοράς στο μάθημα ηθικής αγωγής, σε μια πιο πρακτική και άτυπη μορφή. Για τον
σκοπό αυτό, το σχέδιο δράσης NAP 2015-16 προέβλεπε την αναθεώρηση του γενικού
σχολικού προγράμματος και την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
ακεραιότητας και καταπολέμησης της διαφθοράς για την Α´ έως Γ´ Λυκείου, υπό την
καθοδήγηση του Υπουργείου Ανθρώπινου Δυναμικού.
Προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το έργο, συστάθηκε μια ομάδα εργασίας υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Ανθρώπινου Δυναμικού με ειδικούς από την Εθνική Υπηρεσία
Προστασίας, το Εθνικό Συμβούλιο Πρόληψης της Εγκληματικότητας, το Αρχηγείο της
Εθνικής Αστυνομίας και το Εθνικό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης.
Δύο ήταν τα συμπεράσματα που αντλήθηκαν: α) ότι η εκπαίδευση για την
καταπολέμηση της διαφθοράς και την ακεραιότητα θα πρέπει να διεξάγεται στο
πλαίσιο τακτικών ημερίδων στα σχολεία (οι λεγόμενες «ημέρες έργου») και β) ότι οι
πληροφορίες σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς θα πρέπει να
ενσωματωθούν και σε άλλα μαθήματα πέραν της ηθικής αγωγής.

Λιθουανία
Στη Λιθουανία, συνεργάστηκαν ο φορέας καταπολέμησης της διαφθοράς (Ειδική
Υπηρεσία Ερευνών ή STT), το Σύγχρονο Διδακτικό Κέντρο (MDC), (ανεξάρτητο κέντρο
αριστείας για προγράμματα σπουδών και μεθόδους διδασκαλίας) και μια επίλεκτη
ομάδα δασκάλων προκειμένου να ενσωματώσουν έννοιες σχετικές με την
καταπολέμηση της διαφθοράς σε βασικά μαθήματα, όπως η ιστορία, η αγωγή του
πολίτη και η ηθική αγωγή (Gainer, 2015).4 Η ομάδα ξεκίνησε το 2002 να σχεδιάζει ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, ώστε να
εξοικειώσει τους δασκάλους με το δίκαιο, τη νομοθεσία, τους ορισμούς και τις έννοιες
που σχετίζονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στη συνέχεια, η ομάδα
χαρτογράφησε το εθνικό πρόγραμμα σπουδών για να προσδιορίσει τους τομείς στους
οποίους θα μπορούσαν να εφαρμοστούν εύκολα και φυσικά οι έννοιες των αξιών
(δικαιοσύνη, εντιμότητα και αντίκτυπος στην κοινωνία) και της καταπολέμησης της
διαφθοράς. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής του αρχικού προγράμματος
σπουδών, αυτό εφαρμόστηκε πιλοτικά από τους δασκάλους στις σχολικές αίθουσες για
μια δοκιμαστική περίοδο 6 μηνών. Στη συνέχεια, τα προτεινόμενα μαθήματα
βελτιώθηκαν βάσει της ανταπόκρισης των μαθητών.5 Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ένα
πρόγραμμα σπουδών που επέτρεπε στους μαθητές να μάθουν για ποιο λόγο οι πράξεις
διαφθοράς είναι μη αποδεκτές και με ποιο τρόπο μπορεί να εφαρμοστεί η ηθική
συμπεριφορά όταν κληθούν να αντιμετωπίσουν τέτοια διλήμματα στην προσωπική ζωή
τους.
______________________
4.

Για πλήρη επισκόπηση της εμπειρίας της Λιθουανίας, βλ Gainer, 2015.

5.

Για παράδειγμα, στα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν μετά τα πιλοτικά
μαθήματα, οι δάσκαλοι έκαναν αναπαράσταση με παιχνίδια ρόλων μεταξύ τους, ώστε
να μπορέσουν να κατανοήσουν πώς και γιατί οι μαθητές έδιναν τις συγκεκριμένες
απαντήσεις και για να αναπτύξουν καλύτερες προσεγγίσεις των θεμάτων (Gainer,
2015).
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Μετά την πιλοτική περίοδο, το MDC σε συνεργασία με συμβούλους του Αναπτυξιακού
Κέντρου Εκπαίδευσης, μια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Παιδείας, συγκέντρωσε
μια σειρά συνοπτικών μαθημάτων από την εν λόγω περίοδο σε ένα εγχειρίδιο, το οποίο
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από άλλους δασκάλους κατά τη διάρκεια του
μαθήματος. Τα μαθήματα μπορούσαν να προσαρμοστούν από τους δασκάλους ώστε
να είναι κατάλληλα για χρήση κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αλλά ταυτόχρονα ήταν
αρκετά ολοκληρωμένα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ανεξάρτητα. Επίσης,
τα μαθήματα έλαβαν υπόψη τις διαφορετικές μαθησιακές ικανότητες των
διαφορετικών ηλικιακών ομάδων. Υπήρχαν μαθήματα για τους νεότερους μαθητές, με
έμφαση σε αξίες όπως η δικαιοσύνη και η τιμιότητα, καθώς και μαθήματα για τους
μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας, με έμφαση σε πιο περίπλοκα ζητήματα, όπως ιστορική
ανάλυση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της διαφθοράς. Στο πλαίσιο 3.1
περιλαμβάνονται αποσπάσματα από δύο σχέδια μαθημάτων που αναπτύχθηκαν.6
Πλαίσιο 3.1. Αποσπάσματα σχεδίων μαθημάτων κατά της διαφθοράς στη
Λιθουανία
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: Εμφάνιση της διαφθοράς κατά την εποχή της Αρχαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
Τάξη στην οποία απευθύνεται: Α´ Γυμνασίου
Στόχοι:
1.
2.
3.

Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη Ρωμαϊκή Δημοκρατία.
Να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι ήδη από εκείνη την εποχή, οι δημόσιοι λειτουργοί
δωροδοκούνταν ή δωροδοκούσαν και ιδιοποιούνταν αλλότρια περιουσία.
Να γίνει η πρώτη γνωριμία των μαθητών με την έννοια της διαφθοράς.

Μέθοδοι: υλικό από διδακτικά βιβλία, έγγραφα, ερωτήσεις και απαντήσεις

Πλαίσιο 3.1. Αποσπάσματα σχεδίων μαθημάτων κατά της διαφθοράς στη
Λιθουανία (συνέχεια)
Διαδικασία: στην αρχή του μαθήματος, οι μαθητές εξοικειώνονται με την κυβέρνηση της
Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι η κυβέρνηση της Ρωμαϊκής
Δημοκρατίας ήταν αριστοκρατική. Η εξουσία ανήκε στους εύπορους πολίτες, καθώς δεν
πληρώνονταν για τις υπηρεσίες τους.
Ο δάσκαλος γράφει στον πίνακα τις ακόλουθες ερωτήσεις και εργασίες:
1.
2.
3.

Aφού μελετήσετε τα έγγραφα, αποδείξτε ότι υπήρχε διαφθορά στη Ρωμαϊκή
Δημοκρατία. Πώς πρωτοεμφανίστηκε;
Τι επιπτώσεις είχε η περιφρόνηση των νόμων για τους πολίτες της Ρωμαϊκής
Δημοκρατίας;
Συγκρίνετε τη συμπεριφορά του Κικέρωνα και του Βέρρη, που κατείχαν υψηλά
αξιώματα στο Ρωμαϊκό κράτος. Ποιοι παράγοντες καθόριζαν τη συμπεριφορά τους;

______________________
6.

Για περισσότερα δείγματα σχεδίων μαθημάτων που ανέπτυξαν οι Λιθουανοί, δείτε
δάσκαλοι εδώ: www.sdcentras.lt/antikorupcija/en/bl/bl_lessons.pdf.
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Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες.
1.
2.
3.

Η πρώτη ομάδα αναζητά πραγματικά στοιχεία στα έγγραφα με τα οποία ο Κικέρωνας
κατηγορεί τον Βέρρη.
Η δεύτερη ομάδα προσπαθεί να βρει τις αιτίες της συμπεριφοράς του Βέρρη.
Η τρίτη ομάδα ασχολείται με τα θύματα και το συνολικό πλήγμα που προξενήθηκε.

Οι μαθητές καλούνται να αναπαραστήσουν με παιχνίδι ρόλων τη δικαστική διαδικασία.
Σύνοψη μαθήματος: μετά την ανάλυση των σχετικώνε γγράφων, οι μαθητές προσδιορίζουν τα
εγκλήματα που διέπραξε ο Βέρρης. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι νόμοι δεν τηρούνταν
στη Ρωμαϊκή Δημοκρατία με αρνητικές επιπτώσεις για τους πολίτες της. Οι μαθητές
διδάσκονται για την κατάχρηση εξουσίας, την ιδιοποίηση περιουσιακών στοιχείων και τη
δωροδοκία.
Συνδέσεις με την εκπαίδευση για την καταπολέμηση της διαφθοράς: οι μαθητές μαθαίνουν
ότι η διαφθορά υπήρχε ήδη από την αρχαιότητα. Αναλύεται η επίδρασή της στη ζωή των
δημόσιων λειτουργών και η ζημιά που προξενούσε στην κοινωνία και στο κράτος.

Μάθημα: Αγωγή του πολίτη και πολιτική επιστήμη
Θέμα: Διαφθορά στη Λιθουανία
Τάξη στην οποία απευθύνεται: Α’ Λυκείου
Διάρκεια: 2 μαθήματα
Μάθημα: Βασικά Στοιχεία της Κοινωνίας των Πολιτών
Στόχοι:
1.

Να αποσαφηνιστούν οι αιτίες της διαφθοράς στη Λιθουανία

2.

Να διδαχθούν οι μαθητές την επεξεργασία διάφορων πηγών.

Διαδικασία του πρώτου μαθήματος:
1.
2.
3.

Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες των 5-6 μαθητών (3 λεπτά)
Ο δάσκαλος μοιράζει άρθρα και φύλλα εργασιών σε κάθε ομάδα. Οι μαθητές
μελετούν το υλικό και συμπληρώνουν τα φύλλα (20 λεπτά)
Οι ομάδες παρουσιάζουν την εργασία τους και αναρτούν τα φύλλα εργασιών τους
στον πίνακα (10 λεπτά)

Πλαίσιο 3.1. Αποσπάσματα σχεδίων μαθημάτων κατά της διαφθοράς στη
Λιθουανία (συνέχεια)

4.

α. Η ομάδα 1 παρουσιάζει τους φορείς της διαφθοράς
β. Η ομάδα 2 παρουσιάζει τις αιτίες της διαφθοράς
γ. Η ομάδα 3 παρουσιάζει τις εκδηλώσεις της διαφθοράς και περιγράφει τις
πράξεις που συνιστούν διαφθορά
δ. Η ομάδα 4 παρουσιάζει τα κυριότερα πεδία διαφθοράς
ε. Η ομάδα 5 προτείνει τρόπους περιορισμού της διαφθοράς
Ο δάσκαλος συνοψίζει τις παρουσιάσεις των ομάδων και όλοι οι μαθητές μαζί
μελετούν τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας (TI).

Διαδικασία του δεύτερου μαθήματος:
1.
2.
3.

Σύντομη αναφορά στην ομαδική εργασία (5 λεπτά).
Ο δάσκαλος παρουσιάζει την εργασία που πρέπει να κάνουν οι ομάδες, δηλ. να
συμπληρώσουν τον πίνακα «Οφέλη και ζημιά που προξενεί η διαφθορά» (20 λεπτά).
Οι ομάδες παρουσιάζουν τα στοιχεία που έχουν συμπληρώσει και έπειτα,
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4.

διαμορφώνεται ένας κοινός πίνακας με θέμα «Οφέλη και ζημία που προξενεί η
διαφθορά» που αντιπροσωπεύει τις βασικές δηλώσεις των μαθητών (10 λεπτά).
Πραγματοποιείται συζήτηση με τους μαθητές πάνω στο ερώτημα «Η διαφθορά είναι
χρήσιμη ή επιβλαβής;» (10 λεπτά)
α. Ομάδα 1: «Ποιος συμμετέχει συνήθως σε πράξεις διαφθοράς;»
β. Ομάδα 2: «Για ποιο λόγο συμμετέχουν οι άνθρωποι σε πράξεις διαφθοράς;»
γ. Ομάδα 3: «Με ποιον τρόπο εκδηλώνεται η διαφθορά;»
δ. Ομάδα 4: «Σε ποια πεδία υπάρχει μεγαλύτερη διαφθορά;»
ε. Ομάδα 5: «Πώς μπορεί να μειωθεί η διαφθορά;»

Πηγή: Modern Didactics Centre (2004), “Integrated Programme of Anti-Corruption Education for a School
of General Education: Examples of Implementation of the Programme of Anti-Corruption Education
During Different Disciplines at School”, www.sdcentras.lt/antikorupcija/en/bl/bl_lessons.pdf.

Με την πάροδο των χρόνων, το πρόγραμμα έχει επεκταθεί από τη μάθηση στο πλαίσιο
της σχολικής αίθουσας στο επίπεδο κινητοποίησης των μαθητών σε συνεργασία με
τοπικές MKO καταπολέμησης της διαφθοράς και δημοτικές αρχές, προκειμένου να
εφαρμόσουν πρακτικά τις γνώσεις τους. Για παράδειγμα, σε μια πόλη, ο δημόσιος
υπάλληλος που ήταν αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς παρουσίασε
στους μαθητές τους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι πιο ευπαθείς σε
εκδήλωση διαφθοράς και τα σχέδια του δήμου για την αντιμετώπισή της. Στη συνέχεια,
οι μαθητές συμμετείχαν στον έλεγχο των ημερολογίων υπαλλήλων, όπως θα έκανε
ένας κρατικός λειτουργός, για τον εντοπισμό τυχόν παρατυπιών και πιθανών πεδίων
κατάχρησης των δημοσίων πόρων, π.χ. κρατικών οχημάτων και καρτών καυσίμων
(Gainer, 2015). Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και το προσωπικό της STT, σε
συνεργασία με τους αντιπροσώπους των τοπικών υπηρεσιών εκπαίδευσης,
παρουσιάζει τακτικά στους διευθυντές των σχολείων γενικής εκπαίδευσης της
Λιθουανίας το μεθοδολογικό μέσο της εκπαίδευσης για την καταπολέμηση της
διαφθοράς «Δυνατότητες εκπαίδευσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στα
σχολεία γενικής εκπαίδευσης» και υποβάλλει συστάσεις για την υλοποίησή του (STT,
μη διαθέσιμη ημερομηνία).

Ηνωμένες Πολιτείες
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθείται μια ελαφρώς διαφορετική προσέγγιση ως προς
την εκπαίδευση στη δημόσια ακεραιότητα. Αντί για ένα καθορισμένο πρόγραμμα
σπουδών, υπάρχουν οδηγοί υλικού που περιλαμβάνουν δραστηριότητες σε σχέση με
τη διαφθορά και την ακεραιότητα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από δασκάλους
κάθε μαθήματος όπως εκείνοι θεωρούν σωστό. Κάτι τέτοιο ταιριάζει στο εκπαιδευτικό
σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η διδακτέα ύλη βασίζεται σε ένα
αποκεντρωμένο μοντέλο.7 Η χρήση διαδικτυακού διδακτικού υλικού σχετικά με την
______________________
7.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα σχολικά προγράμματα σπουδών αναπτύσσονται βάσει
ενός συνόλου εθνικών και κρατικών προτύπων όσον αφορά το περιεχόμενο. Αυτά τα
πρότυπα ορίζουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν οι μαθητές
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καταπολέμηση της διαφθοράς και την ακεραιότητα εξυπηρετεί αυτή την
αποκεντρωμένη προσέγγιση. Για τον σκοπό αυτό, έχουν αναπτυχθεί πόροι όπως η
εθνική ιστοσελίδα «PBS Teachers» με υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό για παιδιά
από προσχολικές έως εφηβικές ηλικίες, που προσφέρουν πλήθος υλικών για την
καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δημόσια ακεραιότητα. Αυτό το υλικό, που
συμμορφώνεται με τα κρατικά και εθνικά εκπαιδευτικά πρότυπα, περιλαμβάνει πλάνα
μαθημάτων, διδακτικές δραστηριότητες, βίντεο, διαδραστικά παιχνίδια και υποθετικά
σενάρια κατόπιν παραγγελίας, τα οποία οι δάσκαλοι μπορούν να ενσωματώσουν στο
δικό τους σχέδιο μαθήματος. Τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά μέσα τηρούν
διαθεματική προσέγγιση, καθώς τα μαθήματα για την καταπολέμηση της διαφθοράς
και τη δημόσια ακεραιότητα συνδέονται με διάφορα άλλα μαθήματα του
προγράμματος σπουδών, όπως τις κοινωνικές επιστήμες (π.χ. ιστορία και αγωγή του
πολίτη), τη φυσική, τις ξένες γλώσσες (π.χ. Αγγλικά), τα καλλιτεχνικά και την αγωγή
υγείας. 8

Παροχή εκπαίδευσης με θέμα την ακεραιότητα από την αρμόδια αρχή
καταπολέμησης της διαφθοράς
Άλλη μία κοινή προσέγγιση για την εκπαίδευση των μαθητών στην ακεραιότητα και την
καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων από την αρμόδια αρχή καταπολέμησης της διαφθοράς κατόπιν
αιτήματος από συγκεκριμένα σχολεία. Τα οφέλη αυτής της προσέγγισης είναι ότι
μπορεί να λειτουργήσει ως δραστηριότητα για την ευαισθητοποίηση των νέων σε
σχετικά ζητήματα από την αρχή καταπολέμησης της διαφθοράς και ότι το περιεχόμενο
που παρέχεται είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των σχολείων που δείχνουν
ανταπόκριση στα θέματα ακεραιότητας της εκάστοτε περιοχής. Ωστόσο, το
μειονέκτημα είναι η περιορισμένη εμβέλεια της εκπαίδευσης για την καταπολέμηση
της διαφθοράς και την ακεραιότητα, αφού πολύ λίγα σχολεία επωφελούνται από τα
μαθήματα, λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων της αρμόδιας αρχής ή έλλειψης
ενδιαφέροντος από τα σχολεία.

Αυστρία
Στην Αυστρία, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς (BAK)
έχει την ευθύνη για την παροχή εκπαίδευσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε
μαθητές 14-18 ετών (Federal Bureau of Anti-Corruption, 2013). Η εφαρμογή του έργου
ξεκίνησε πιλοτικά το 2012 και απευθύνεται σε μαθητές που διδάσκονται την αγωγή του
πολίτη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε σχολεία επαγγελματικής κατάρτισης.
_______________________________________________________________________
και στη συνέχεια, ενσωματώνονται σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για κάθε
τάξη και κάθε μάθημα, από τους υπευθύνους των τοπικών σχολείων.
8.

Βλ. διάφορα σχέδια μαθημάτων περί διαφθοράς στην ιστοσελίδα PBS
www.pbslearningmedia.org/search/?q=anti+corruption&selected_facets=&selected_f
acets.
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Δεδομένου ότι δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και
του Υπουργείου Εσωτερικών (στο οποίο υπάγεται η BAK), το συγκεκριμένο μάθημα δεν
είναι υποχρεωτικό. Κατά συνέπεια, οι διευθυντές των σχολείων που επιθυμούν τη
συμμετοχή των μαθητών τους στην εν λόγω εκπαίδευση πρέπει να υποβάλουν σχετικό
αίτημα στην BAK (βλ. πλαίσιο 3.2 για την επισκόπηση της διαδικασίας προετοιμασίας).
Υπάρχουν δύο επιλογές εκπαίδευσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς: μια
ημερίδα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και ένα εργαστήριο για την
καταπολέμηση της διαφθοράς, τα οποία προσαρμόζονται στην εκάστοτε ομάδα-στόχο.
Πλαίσιο 3.2. Προετοιμασία και διασφάλιση της βιωσιμότητας των αυστριακών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς
Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών έργων της, η ομάδα πρόληψης της BAK
πραγματοποιεί την εκδήλωση και το εργαστήριο για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε πέντε
φάσεις, ενώ εμπλέκει τους καθηγητές στην υλοποίησή τους και συγκεκριμένα στην επίβλεψη και
την υποστήριξη του έργου. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα παρουσιάζεται αναλυτικά η
διαδικασία:

Ενημέρωση και
εργαστήρια για τους
δασκάλους

Προετοιμασία

Συνεισφορά
δασκάλων

Υλοποίηση της
εκδήλωσης/του
εργαστηρίου για την
καταπολέμηση της
διαφθοράς

Παρακολούθηση,
στοχασμός και
συλλογή απόψεων

Φάση προετοιμασίας


Οι δάσκαλοι και η BAK προσδιορίζουν το πεδίο εφαρμογής του έργου.



Οι δάσκαλοι λαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα της διαφθοράς,
διδακτικό υλικό και ειδικά διαμορφωμένες μεθόδους για τον σχεδιασμό των
μαθημάτων.
o

Αυτά τα μαθήματα στοχεύουν στην προετοιμασία των μαθητών για την
επικείμενη ημερίδα ή το εργαστήριο.

Φάση ενημέρωσης και εργαστηρίου για τους δασκάλους


Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι η ενημέρωση των δασκάλων σχετικά με τον ρόλο
τους ως ασκούντων δημόσιο λειτούργημα.

Φάση υλοποίησης


Η ομάδα πρόληψης της BAK διεξάγει ημερίδα ή εργαστήριο για την καταπολέμηση της
διαφθοράς.

Φάση παρακολούθησης, στοχασμού και συλλογής απόψεων


Θα πρέπει να διεξάγεται μια συνεδρία παρακολούθησης και στοχασμού από κοινού με
τους μαθητές κάθε τάξης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι υπάλληλοι της BAK εξετάζουν
εκ νέου το περιεχόμενο της εκπαίδευσης.

Πηγή: Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς (μη διαθέσιμη ημερομηνία), “AntiCorruption Training in the Field of Education”.
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ημερίδας για την καταπολέμηση της διαφθοράς
αναπτύχθηκε για να προσεγγίσει μεγάλο αριθμό μαθητών και να διασφαλιστεί η
συνέχιση της διάδοσης του μηνύματος πρόληψης της διαφθοράς. Η ημερίδα για την
καταπολέμηση της διαφθοράς πραγματοποιείται συνολικά για όλες τις τάξεις και με
την αξιοποίηση όλων των σχολικών εγκαταστάσεων (εάν αυτό είναι δυνατόν). Μέσα
από διάφορα στάδια, οι μαθητές μαθαίνουν για τα διαφορετικά θέματα που αφορούν
την πρόληψη της διαφθοράς και την προώθηση της ακεραιότητας σε μικρές ομάδες.
Βάζοντας στην ίδια αίθουσα διαφορετικά τμήματα και τάξεις, διασφαλίζεται η
παρουσίαση αρκετών διαφορετικών απόψεων πάνω στα συγκεκριμένα θέματα. Κατά
συνέπεια, αναπτύσσονται νέες ομαδικές δομές και οι μαθητές εξελίσσουν τις
κοινωνικές δεξιότητές τους, δεδομένου ότι αναλαμβάνουν ηγετικές ευθύνες και
εργάζονται σε ομάδες.
Η εκπαίδευση μέσω εργαστηρίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελείται
από μια σειρά οκτώ ενοτήτων, διάρκειας 45 λεπτών η καθεμία. Το μάθημα έχει στόχο
να εξασφαλίσει ότι οι μαθητές μπορούν να αναγνωρίσουν και να αποτρέψουν
καταστάσεις διαφθοράς, καθώς και να αισθάνονται ασφαλείς καθημερινά στη
μελλοντική επαγγελματική ζωή τους. Οι επιθυμητές δεξιότητες προς απόκτηση είναι οι
ειδικές γνώσεις όσον αφορά τη διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων όρων όπως η
διαφθορά, η πρόληψη της διαφθοράς, το οικονομικό έγκλημα, η συμμόρφωση, καθώς
και η νομική βάση για την καταπολέμησή της. Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει στην
ανάπτυξη εμπειρίας σε αξίες, αποφάσεις και ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της
ικανότητας αξιολόγησης της σχέσης μεταξύ οικονομικής δραστηριότητας και ηθικών
αξιών, καθώς και στον ρόλο που κατέχουν οι πολίτες στο ζήτημα της πρόληψης και της
καταπολέμησης της διαφθοράς.
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:


Τον ορισμό του όρου «διαφθορά»



Μορφές διαφθοράς



Αιτίες και συνέπειες της διαφθοράς



Μοντέλα ερμηνείας των φαινομένων διαφθοράς



Πρόληψη της διαφθοράς



Θεσμούς και όργανα που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Το περιεχόμενο αυτό διαδίδεται μέσω διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας και
μάθησης, όπως ερωτηματολόγια, συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων, οπτικοακουστικά
στοιχεία (π.χ. ταινίες και παρουσιάσεις PowerPoint), καθώς και συζήτηση με έναν
ελεγκτή αρμόδιο για θέματα διαφθοράς.
Επιπλέον, το μάθημα περιλαμβάνει μια διαδραστική άσκηση που λέγεται «Βαρόμετρο
διαφθοράς». Σε αυτή τη δραστηριότητα, τοποθετούνται δύο φύλλα χαρτιού στο
πάτωμα. Στο ένα, είναι γραμμένη η λέξη «Διαφθορά» και στο άλλο η φράση «Δεν
υπάρχει διαφθορά». Έπειτα, ο εκπαιδευτής διαβάζει πιθανά περιστατικά διαφθοράς
και οι μαθητές μετακινούνται από το ένα φύλλο χαρτιού στο άλλο, ανάλογα με το εάν
πιστεύουν ότι το περιστατικό συνιστά διαφθορά ή όχι. Στη συνέχεια, καλούνται να
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δικαιολογήσουν την απόφασή τους, ενώ μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, γίνεται
ανάλυση και συζήτηση κάθε περιστατικού.
Άλλη μία ομαδική εκπαιδευτική δραστηριότητα είναι το «Παιχνίδι ρόλων», όπου
γίνεται αναπαράσταση περιστατικών διαφθοράς. Για κάθε περιστατικό, σε κάθε
μαθητή μοιράζεται μια «κάρτα ρόλου», στην οποία εξηγείται λεπτομερώς ο ρόλος
του/της. Ένα από αυτά τα περιστατικά, με τίτλο «Αποδοχή δώρων», είναι το εξής:
Η Claudia είναι κακή μαθήτρια και μπορεί να κοπεί στα μαθηματικά. Η μητέρα της
κανονίζει μια συνάντηση στο σχολείο με τον δάσκαλο της κόρης της. Στην πορεία της
συζήτησης, η μητέρα χαρίζει στον δάσκαλο ένα ακριβό στυλό. Ο διευθυντής και ο
δάσκαλος της φιλοσοφίας είναι παρόντες.
Στη συνέχεια, γίνεται μια σειρά ερωτήσεων στους μαθητές, τις οποίες πρέπει να
συζητήσουν μεταξύ τους σε ομάδες. Ορισμένες από τις ερωτήσεις είναι οι εξής:
1. Πώς θα σχολιάζατε τη συμπεριφορά κάθε ατόμου;
2. Κατά τη γνώμη σας, κάτι τέτοιο μπορεί να θεωρηθεί πράξη διαφθοράς;
3. Πώς θα έπρεπε να συμπεριφερθούν αυτά τα άτομα;
Η συνεδρία ολοκληρώνεται με τη διανομή ενός εντύπου με τίτλο «Πληροφορίες σχετικά
με τη διαφθορά», που περιέχει ένα τεστ και μια συνοπτική παρουσίαση των όσων
αναφέρθηκαν στη συνεδρία. Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές καλούνται να
συμπληρώσουν ένα έντυπο αξιολόγησης. Οι απαντήσεις της αξιολόγησης
χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό της συνεδρίας.

Κορέα
Το 2015, το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ACTI) της
Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και τα Δικαιώματα των Πολιτών της
Δημοκρατίας της Κορέας ανέπτυξε προγράμματα εκπαίδευσης για την καταπολέμηση
της διαφθοράς, που απευθύνονταν σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Κάθε χρόνο, το ACTI στέλνει επίσημες εγκυκλίους σε σχολεία και δέχεται
αιτήσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Επίσης, τα σχολεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ανά πάσα στιγμή, μέσω της ιστοσελίδας «σύστημα ελεύθερου εξαμήνου».9
Κατόπιν αιτήματος των σχολείων, η ομάδα του ACTI επισκέπτεται τα επιλεγμένα
σχολεία για να παρουσιάσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της
διαφθοράς. Το πρόγραμμα αυτό αποτελείται από συμμετοχική μάθηση (50%), μάθηση
μέσω παιχνιδιών (25%), παρουσίαση (10%), ενδοσκόπηση (10%) και εκπαίδευση με
οπτικοακουστικά μέσα (5%). Ο πίνακας 3.1 παρουσιάζει το σχέδιο του μαθήματος «Έξι
αξίες ακεραιότητας», στο οποίο χρησιμοποιείται ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ως
διαδραστική δραστηριότητα, μέσα από την οποία οι μαθητές μπορούν να διδαχθούν
______________________
9.

Βλ. την ιστοσελίδα www.ggoomggi.go.kr.
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την αξία της ακεραιότητας και να είναι σε θέση να εξηγήσουν τη σχέση μεταξύ
ακεραιότητας και χαρακτήρα.
Πίνακας 3.1. Δείγμα σχεδίου μαθήματος από το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την καταπολέμηση της
διαφθοράς στην Κορέα
Μάθημα
Υπότιτλος
Ονομασία επιτραπέζιου
παιχνιδιού
2

Διδακτικοί στόχοι
Μέθοδος διδασκαλίας και
μάθησης
Σχετιζόμενο μάθημα
Μέθοδοι αξιολόγησης
Βασικές ικανότητες
Διδακτικό υλικό (υλικό που
απαιτεί προετοιμασία)
Προσδοκώμενα
αποτελέσματα
Βήμα μάθησης

Στοιχείο

Εισαγωγή

Κίνητρο

Ανάπτυξη

Έξι αξίες ακεραιότητας
Ευαισθησία ως προς την ακεραιότητα
Integrity World Travel (Ταξίδι στον κόσμο της ακεραιότητας)
Προσδιορισμός της αξίας της ακεραιότητας μέσω επιτραπέζιων παιχνιδιών.
Επεξήγηση της σχέσης μεταξύ ακεραιότητας και χαρακτήρα, μέσα από την
ανάλυση και επιλογή διαφόρων ζητημάτων που σχετίζονται με την
ακεραιότητα.
Ομαδική μάθηση 60%, παρουσίαση 20%, μάθηση με στοχασμό 10%, μάθηση
με οπτικοακουστικά μέσα 10%
Ηθική, κοινωνία
Αξιολόγηση συμμετοχής στη δραστηριότητα, ομαδική αυτοαξιολόγηση
Ενδιαφέρον, εκτίμηση, σεβασμός,
εντιμότητα, συνείδηση, θάρρος,
Διάρκεια
50 λεπτά
υπευθυνότητα, συνεργασία, όνειρο,
πρόκληση, επικοινωνία
PowerPoint, επιτραπέζιο παιχνίδι, βίντεο
Εγχειρίδιο
Τα επιτραπέζια παιχνίδια μπορούν να αποστασιοποιήσουν τους παίκτες από
ζητήματα ακεραιότητας και χαρακτήρα..
Δραστηριότητες διδασκαλίας και
Διδακτικό
Στυλ μάθησης
Διάρκεια
μάθησης
υλικό
Προετοιμασία πλαισίου –
Ακεραιότητα (διαφθορά)
Καθολική
5 λεπτά
Βίντεο
Προβολή βίντεο
μάθηση
με τίτλο «Ανά τον κόσμο»

Αξίες
ακεραιότητας
και
χαρακτήρα

▶ Μαζί
Integrity World Tour
(επιτραπέζιο)
▶ Συμπόνοια
Οι βασικές αξίες της
ακεραιότητας (6 αξίες
ακεραιότητας,
προσωπικότητα, όνειρα και
προκλήσεις)
Ποιο ήταν, κατά τη γνώμη
μου, το πιο σημαντικό
στοιχείο του παιχνιδιού
Ανακοίνωση αξιών

Ομαδική
μάθηση

42 λεπτά

Παρουσίαση
PPT
Παιχνίδι
Εγχειρίδιο

▶Λήξη
- Ανακοίνωση των
Παρουσίαση
αποτελεσμάτων της
Συμπέρασμα
Σύσταση
Παρουσίαση
3 λεπτά
PPT
εξέτασης
- Καθοδήγηση για τις
επόμενες τρεις φορές
Βοηθήστε τους μαθητές να μην υποχωρούν ούτε όμως να αγνοούνται κατά τη
διάρκεια των επιτραπέζιων παιχνιδιών.
Σημειώσεις για τον
Βοηθήστε τους μαθητές να κατανοήσουν και να ακολουθήσουν τους κανόνες του
δάσκαλο
παιχνιδιού.
Ακόμα και εάν ορισμένοι μαθητές τραβήξουν δύσκολη κάρτα και δεν μπορούν να
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απαντήσουν, καλλιεργήστε μια ατμόσφαιρα ενθάρρυνσης και υποστήριξης.

Πηγή: Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και τα Δικαιώματα των Πολιτών (μη διαθέσιμη
ημερομηνία). “Anti-Corruption Training Teachers Guide”, ανεπίσημη μετάφραση από τα Κορεατικά.

Χονγκ Κονγκ, Κίνα
Από την ίδρυσή της το 1974, η Ανεξάρτητη Επιτροπή κατά της Διαφθοράς (ICAC) στο
Χονγκ Κονγκ έχει υιοθετήσει μια τριπλή προσέγγιση επιβολής του νόμου, πρόληψης και
κοινοτικής εκπαίδευσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το Τμήμα Κοινοτικών
Σχέσεων (CRD) έχει την ευθύνη για την προαγωγή της ακεραιότητας στην κοινωνία και
χρησιμοποιεί πολλές και διαφορετικές μεθόδους για την εκπαίδευση του κοινωνικού
συνόλου, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων αγωγής του πολίτη για μαθητές
νηπιαγωγείου έως μαθητές πανεπιστημίου. Η Υπηρεσία Νεολαίας και Ηθικής
Εκπαίδευσης που υπάγεται στο CRD έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και διάδοση
προγραμμάτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ακεραιότητα, που
απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε
συνεργασία με σχολικούς διευθυντές και δασκάλους. Κάθε σχολείο που ενδιαφέρεται
για την υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και
την ακεραιότητα συνεργάζεται με υπαλλήλους της Υπηρεσίας Νεολαίας και Ηθικής
Εκπαίδευσης (πρόκειται για πρώην δασκάλους ή εκπαιδευτικούς της κοινότητας) για τη
διαμόρφωση ενός ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος για το εκάστοτε σχολείο. Οι
υπάλληλοι της Υπηρεσίας Νεολαίας και Ηθικής Εκπαίδευσης εκπαιδεύουν τους
δασκάλους στη χρήση και αξιοποίηση του υλικού, μέσω ενός εκπαιδευτικού
σεμιναρίου διάρκειας δύο ημερών, καθώς εκείνοι έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή
του προγράμματος στα σχολικά τμήματα. Η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη και η
συμμόρφωση με τους νόμους αποτελούν τα βασικά μηνύματα στα οποία αποσκοπεί το
υλικό διδασκαλίας, το οποίο καλύπτει μια σειρά θεμάτων που αφορούν την
αναγνώριση της διαφθοράς, την εξασφάλιση ίσων όρων για όλους, το πρόβλημα της
εξαπάτησης και την έννοια της προάσπισης των βασικών αξιών. Το υλικό έχει
σχεδιαστεί βάσει διαθεματικής προσέγγισης και συνδέει τα θέματα με άλλα μαθήματα,
όπως η φυσική, τα μαθηματικά και οι ξένες γλώσσες.
Επιπλέον, το υλικό είναι διαθέσιμο στο κοινό, μέσω της ιστοσελίδας ηθικής
εκπαίδευσης της ICAC και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα ηλεκτρονικό βιβλίο για
μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, βίντεο, ιστορίες και δείγματα σχεδίων
10
μαθημάτων για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εικόνες
3.2, 3.3, 3.4 και 3.5 αποτελούν αποσπάσματα του υλικού της ICAC από την ιστοσελίδα
ηθικής εκπαίδευσης, στην αγγλική έκδοσή τους.

______________________
10.

Ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό βιβλίο στη διεύθυνση: www.me.icac.hk/icac/ebook2015/en/.
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Εικόνα 3.2. Απόσπασμα από το ηλεκτρονικό βιβλίο Ηθικής Εκπαίδευσης της ICAC για μαθητές πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Πηγή: Independent Commission Against Corruption (2012a), “Moral Education E-Book: Introduction”,
www.me.icac.hk/icac/ereading/eng/introduction.html.
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Εικόνα 3.3. Απόσπασμα από το ηλεκτρονικό βιβλίο Ηθικής Εκπαίδευσης της ICAC για μαθητές πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης

Πηγή: Independent Commission Against Corruption (2012b), “Moral Education E-Book: Content”,
www.me.icac.hk/icac/ereading/eng/content.html.
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Εικόνα 3.4. Απόσπασμα από το μάθημα της ICAC με τίτλο «Πες όχι στην εξαπάτηση» για μαθητές
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πηγή: Independent Commission Against Corruption (2014), “Say No to Cheating”, διανεμηθέν υλικό,
www.me.icac.hk/me_wcms/UserFiles/File/en/CMS/Say%20no%20to%20Cheating.pdf.
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Εικόνα 3.5. Απόσπασμα από το πακέτο διδασκαλίας της ICAC με τίτλο «Ζωή και κοινωνία» για μαθητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Πηγή: Independent Commission Against Corruption (μη διαθέσιμη ημερομηνία), “Module 1: Formation and
Application of Values”, www.me.icac.hk/icac/life/m1e.html (ημερομηνία πρόσβασης: 20 Ιανουαρίου 2018).

Πρόσθετα εκπαιδευτικά μέσα που μπορούν να συμπληρώσουν την
εσωσχολική και εξωσχολική μάθηση
Ο πίνακας 3.2 περιλαμβάνει παραδείγματα εκπαιδευτικών μέσων που θα μπορούσαν
να αναπτυχθούν για να συμπληρώσουν τη μάθηση που λαμβάνει χώρα τόσο κατά τη
διάρκεια του σχολικού προγράμματος όσο και κατά τη διάρκεια εξωσχολικών
προγραμμάτων, όπως διαγωνισμοί, ημερίδες και προγράμματα (camp) αφιερωμένα
στην καταπολέμηση της διαφθοράς, λέσχες μετά το σχολείο και τεχνολογία για την
εκπαίδευση των νέων στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στις αξίες της
ακεραιότητας. Αυτά τα παραδείγματα είναι εμπνευσμένα από πρωτοβουλίες που
ανέλαβαν η κυβέρνηση και η κοινωνία των πολιτών με στόχο τη συμμετοχή των νέων
σε μια συζήτηση περί δημόσιας ακεραιότητας και καταπολέμησης της διαφθοράς εκτός
του σχολικού συστήματος. Παρότι η παράκαμψη του σχολικού συστήματος δεν
συνιστάται σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου η αρμόδια αρχή καταπολέμησης της
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διαφθοράς αλλά και το Υπουργείο Παιδείας έχουν τη βούληση και την πρόθεση να
ενσωματώσουν την εκπαίδευση για τη δημόσια ακεραιότητα στο σχολικό σύστημα,
παρουσιάζουμε εδώ αυτά τα μέσα, διότι αποτελούν καλά παραδείγματα πρόσθετων
διδακτικών μέσων.
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Πίνακας 3.2. Παραδείγματα πρόσθετων μέσων που μπορούν να συμπληρώσουν την εξωσχολική μάθηση
Τύπος μέσου
Βινετοπαιχνίδια

Επεξήγηση
συζητούν μεταξύ τους σχετικά με την
καταπολέμηση της διαφθοράς και τη
δημόσια ακεραιότητα μέσω μιας σειράς
επιπέδων που έχουν σχεδιαστεί για την
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που
αφορούν τη δημόσια ακεραιότητα.

Εφαρμογές για κινητά
τηλέφωνα (apps)

Εφαρμογές, στις οποίες οι μαθητές
συζητούν μεταξύ τους σχετικά με την
καταπολέμηση της διαφθοράς και τη
δημόσια ακεραιότητα μέσω μιας σειράς
επιπέδων που έχουν σχεδιαστεί για την
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που
αφορούν τη δημόσια ακεραιότητα.

Τηλεοπτικά κινούμενα
σχέδια

Τηλεοπτικά κινούμενα σχέδια που έχουν
σχεδιαστεί για την ανάπτυξη γνώσεων και
δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη δημόσια
ακεραιότητα, φέρνοντας τους μαθητές
αντιμέτωπους με ηθικά διλήμματα και
προβλήματα διαφθορά.

Παράδειγμα χώρας
Στην Ουρουγουάη, το Συμβούλιο Προσχολικής και
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εφάρμοσε ένα
πιλοτικό πρόγραμμα με τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών
για μαθητές της Γ τάξης του Δημοτικού. Τα
βιντεοπαιχνίδια καλύπτουν ποικίλα θέματα που
σχετίζονται με την ηθική και την αγωγή του πολίτη.
Οι παίκτες περνούν από διαφορετικά επίπεδα του
παιχνιδιού, μέχρι την πρόσβαση σε μικρά
βιντεοπαιχνίδια ως βραβεία για τα επίπεδα που
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία (UNODC, 2015).
Στη Βολιβία, αναπτύχθηκε μια δωρεάν κινητή
εφαρμογή αποτελούμενη από επτά παιχνίδια με
στόχο την προώθηση μιας νοοτροπίας διαφάνειας
και ακεραιότητας στα παιδιά. Η ανάπτυξη και η
κυκλοφορία της έγινε με τη συνεργασία του
Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των
Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος
(UNODC) και του Υπουργείου Διαφάνειας και
Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Βολιβίας
(Υπουργείο
Θεσμικής
Διαφάνειας
και
Καταπολέμησης της Διαφθοράς) (UNODC, 2015). Η
εφαρμογή ονομάζεται «Παίξε δίκαια» (ή Juega
Limpio στα Ισπανικά) και τα παιχνίδια που
περιλαμβάνει κατατοπίζουν τους νέους σχετικά με
τη διαφθορά, τη διαφάνεια και την ακεραιότητα.
Τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια - Διαφάνεια έναντι
διαφθοράς, Ανακαλύπτοντας εγκλήματα, Ο
ποντικός που μάχεται τη διαφθορά και
Καταπολέμηση
διαφθοράς:
δικαίωμα
και
υποχρέωση – παρουσιάζουν τις βασικές έννοιες
της
διαφθοράς
στους
παίκτες.
Επίσης,
παρουσιάζουν τους θεσμούς που εμπλέκονται στις
προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς και
διδάσκουν τους δασκάλους για τα εγκλήματα που
σχετίζονται με τη διαφθορά, καθώς και για τα
καθήκοντα και τις ευθύνες της κοινωνίας στο
μέτωπο ενάντια στη διαφθορά. Τα πρόσθετα
παιχνίδια, που έχουν σχεδιαστεί για χρήση από
πολλούς παίκτες ταυτόχρονα, περιλαμβάνουν τα
εξής: Η συμμετοχή μας στον αγώνα ενάντια στη
διαφθορά, Ο τροχός της πρόσβασης σε
πληροφορίες και ΜΠΙΝΓΚΟ! Ας εξαλείψουμε τη
διαφθορά. Αυτά τα τρία παιχνίδια προωθούν τις
έννοιες της διαφάνειας και της πρόσβασης σε
πληροφορίες,
παρέχουν
στους
παίκτες
πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορούν να
συμμετάσχουν
στην
επίλυση
υποθέσεων
διαφθοράς και εξετάζουν τις γνώσεις που
αποκτώνται.
Η μη κερδοσκοπική επαγγελματική ένωση TRACE
International, που ασχολείται κυρίως με τη
συμμόρφωση των νόμων κατά της δωροδοκίας,
ξεκίνησε να συνεργάζεται πρόσφατα με πολλούς
κυβερνητικούς φορείς και κυκλοφόρησε μια σειρά
κινουμένων σχεδίων με ιστορίες μικρού μήκους. Σε
αυτές τις ιστορίες, πρωταγωνιστούν οι «Bribe
Busters», μια επίλεκτη ομάδα νέων που μάχονται
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Τύπος μέσου

Επεξήγηση

Ημερίδες κατά της
διαφθοράς/Κατασκηνώσεις
(camps) για την
ακεραιότητα

Τα camps για την ακεραιότητα και οι
ημερίδες κατά της διαφθοράς αποσκοπούν
στο να εφοδιάσουν τους μαθητές με
γνώσεις και εργαλεία για την προάσπιση της
δημόσιας ακεραιότητας. Στα camps για την
ακεραιότητα, χρησιμοποιείται συνδυαστική
προσέγγιση, καθώς από τη μία διεξάγονται
παρουσιάσεις και εκπαιδευτικές συνεδρίες
σχετικά με την καταπολέμηση της
διαφθοράς από επαγγελματίες, ενώ από την
άλλη πραγματοποιούνται διαδραστικά
μαθήματα και δραστηριότητες, όπως
παιχνίδια ρόλων και υποθετικά σενάρια
(Wickberg, 2013). Οι ημερίδες κατά της
διαφθοράς/τα camps για την ακεραιότητα
αποτελούν επίσης μια καλή ευκαιρία για τη
συνεργασία των κυβερνήσεων με την
κοινωνία των πολιτών και φορείς του
ιδιωτικού τομέα, μέσα από την παροχή
χρηματοδοτικών πόρων ή/και την από
κοινού ανάπτυξη της πρωτοβουλίας.
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Παράδειγμα χώρας
κατά της διαφθοράς με τη βοήθεια ενός
υπερυπολογιστή με δυνατότητα τηλεμεταφοράς
στον χρόνο. Αποστολή τους είναι να εξασφαλίσουν
ένα δίκαιο μέλλον για όλα τα παιδιά του κόσμου.
Με τη βοήθεια του υπερυπολογιστή που δείχνει
στην ομάδα πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς τη
διαφθορά στο μέλλον, πείθουν τις κοινότητες να
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και να
αντισταθούν στη διαφθορά. Κάθε επεισόδιο
εστιάζει σε μια διαφορετική πτυχή της διαφθοράς
και δείχνει στον θεατή ότι παρότι ο κόσμος είναι
γεμάτος αδικία, οι πολίτες έχουν ευθύνη να
επιδιώξουν τη δημόσια ακεραιότητα (Stevenson,
2017).
Στη Μολδαβία, η τοπική κυβέρνηση οργάνωσε μια
Ημερίδα κατά της διαφθοράς σε συνεργασία με το
παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας στη
Μολδαβία. Το ζήτημα της διαφθοράς και η
επίδρασή της σε διάφορους τομείς της κοινωνίας
συζητήθηκαν σε τρία εργαστήρια: (1) οι
μελλοντικοί επιχειρηματίες: διαφθορά και
επιχειρήσεις, (2) οι μελλοντικοί δημοσιογράφοι:
διαφθορά και δημοσιογραφία και (3) διαφθορά
και εκπαιδευτικό σύστημα (Διεθνής Διαφάνεια,
2004). Κατά τη διάρκεια της ημερίδας,
παρουσιάστηκαν επίσης κινούμενα σχέδια και
αφίσες που απεικόνιζαν διάφορες πτυχές της
διαφθοράς, καθώς και 38 βιντεάκια κατά της
διαφθοράς (Διεθνής Διαφάνεια, 2004).
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4. Ζητήματα που αφορούν τους πόρους της εκπαίδευσης για τη δημόσια
ακεραιότητα

Οι δυο μέθοδοι που εξετάστηκαν παραπάνω, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η
επαίδευση των νέων στη δημόσια ακεραιότητα, συνεπάγονται ορισμένους
προβληματισμούς σχετικά με τους απαιτούμενους ανθρώπινους πόρους. Όσον αφορά
την πρώτη μέθοδο που αναλύθηκε, δηλ. την ενσωμάτωση στα προγράμματα σπουδών,
η επιτυχημένη εφαρμογή της εκπαίδευσης στη δημόσια ακεραιότητα εξαρτάται από
τους δασκάλους, οι οποίοι πρέπει να συμπεριφέρονται με ήθος και να διδάσκουν τις
ενότητες στους μαθητές με μεταδοτικό τρόπο. Για τον σκοπό αυτό, η εκπαίδευση των
δασκάλων στις έννοιες της καταπολέμησης της διαφθοράς και της ακεραιότητας είναι
ζωτικής σημασίας για τις αναμορφώσεις των προγραμμάτων σπουδών. Με την
κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τόσο οι εκπαιδευόμενοι δάσκαλοι όσο και οι έμπειροι
εκπαιδευτικοί μπορούν να αποκτήσουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την
αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις της
κοινωνίας, όπως τα ζητήματα της διαφθοράς και της ακεραιότητας (Starkey, 2013). Η
κατάρτιση για την ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς μπορεί επίσης να
υπενθυμίσει στους δασκάλους ότι έχουν την ηθική υποχρέωση να αντιταχθούν στη
διαφθορά (Starkey, 2013). Επιπλέον, η εκπαίδευση των δασκάλων και των καθηγητών
θα πρέπει να εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και σε μεθόδους που θα τους
βοηθήσουν να επιτύχουν τη διαδραστική μάθηση. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
μπορεί να λάβει πολλές μορφές, από μαθήματα που διεξάγονται στο πλαίσιο
προγραμμάτων άσκησης και επαγγελματικής κατάρτισης έως σεμινάρια και πακέτα
πόρων που έχουν σχεδιαστεί από κρατικούς θεσμούς και/ή μέλη της κοινωνίας των
πολιτών.
Επιπλέον, όσον αφορά το δεύτερο μοντέλο, την αποτελεσματική υλοποίηση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη δημόσια ακεραιότητα, απαιτούνται άριστα
καταρτισμένοι και εξειδικευμένοι εκπαιδευτές στην καταπολέμηση της διαφθοράς.
Όπως οι δάσκαλοι πρέπει να είναι άριστα εκπαιδευμένοι, έτσι και οι εκπαιδευτές θα
πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και τη δυνατότητα να χειριστούν το δύσκολο
ζήτημα της διαφθοράς και της ακεραιότητας εντός της σχολικής αίθουσας. Επιπλέον,
θα πρέπει να λειτουργούν και οι ίδιοι με ήθος, για να αποτελούν πρότυπο για τους
μαθητές. Τέλος, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις διαδραστικές
μεθόδους διδασκαλίας ώστε να μπορούν να παρακινήσουν τους μαθητές να
συμμετέχουν.
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5. Αξιοποίηση ορθών πρακτικών μέσω βασικών διδαγμάτων

Στην παραπάνω συζήτηση, επισημάνθηκαν οι διεθνείς ορθές πρακτικές για την
εκπαίδευση των νέων στις βασικές αξίες που πρέπει να υιοθετήσουν, καθώς και τους
ρόλους και τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν για την καταπολέμηση της
διαφθοράς. Πέραν των ορθών πρακτικών που προέρχονται από παραδείγματα
κυβερνήσεων, εξίσου χρήσιμα είναι και τα διδάγματα που αντλούνται από τις
μεθόδους που ακολουθεί η κοινωνία των πολιτών για την μετάδοση των αξιών της
ακεραιότητας και της καταπολέμησης της διαφθοράς στους νέους. Για παράδειγμα, η
κοινωνία των πολιτών εφαρμόζει τις ακόλουθες μεθόδους: camps για την ακεραιότητα,
λέσχες και κινήματα ακεραιότητας, πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα,
διαγωνισμοί, εκπαιδευτικές συνεδρίες και μαραθώνιοι ανάπτυξης εφαρμογών
(hackathons) (Wickberg, 2013). Η εμπειρία που αποκομίστηκε από τα εκπαιδευτικά
προγράμματα της κυβέρνησης και τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών μάς
έχει διδάξει πολλά.

Υιοθέτηση μιας σταδιακής προσέγγισης για τον σχεδιασμό προγραμμάτων
σπουδών που θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων
μερών
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κάθε νέου προγράμματος σπουδών είναι μια αργή
διαδικασία που περιλαμβάνει πολλά ενδιαφερόμενα μέρη όπως το Κοινοβούλιο,
κρατικούς λειτουργούς, ειδικούς περιεχομένου, διευθυντές, δασκάλους, συλλόγους
γονέων και σε ορισμένες περιπτώσεις, μαθητές. Το ίδιο ισχύει και για τον σχεδιασμό
προγράμματος σπουδών για τη δημόσια ακεραιότητα. Για παράδειγμα, στη Λιθουανία,
το πρόγραμμα σπουδών για την καταπολέμηση της διαφθοράς χρειάστηκε έξι χρόνια
για να ολοκληρωθεί, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιήθηκαν πολλές
διαβουλεύσεις, με την ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων, και εκπονήθηκε
δοκιμαστικό υλικό που αποτύπωνε την εξέλιξη του προσαρμοσμένου προγράμματος
σπουδών.

Ο σχεδιασμός των εργασιών έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχία
Σύμφωνα με μια έρευνα του 2002 της οργάνωσης USAID (United States Agency for
International Development) σχετικά με τα διδάγματα που αντλούνται κατά τον
σχεδιασμό προγραμμάτων αγωγής του πολίτη σε πολλές χώρες, το βασικό συμπέρασμα
είναι ότι «ο σχεδιασμός των μαθημάτων και οι μέθοδοι διδασκαλίας έχουν καθοριστική
σημασία για την επιτυχία των προγραμμάτων αγωγής του πολίτη». Πρακτικά, αυτό
σημαίνει ότι, προκειμένου τα προγράμματα αγωγής του πολίτη (και η εκπαίδευση στη
δημόσια ακεραιότητα) να έχουν σημαντικό, θετικό αντίκτυπο στη δημοκρατική
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συμμετοχή και στη διαμόρφωση δημοκρατικής στάσης, θα πρέπει να σχεδιάζονται
σωστά και να διδάσκονται με τον κατάλληλο τρόπο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας έχουν καθοριστική σημασία για την
επιτυχία
Η ίδια έρευνα της USAID, σημειώνει ότι οι διδακτικές μέθοδοι θα πρέπει να εστιάζουν
στη συμμετοχή των μαθητών και τη βιωματική μάθηση και να επικεντρώνονται σε
ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητα των μαθητών. Εάν τα
μαθήματα δεν διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά και βασίζονται κυρίως σε παθητικές
διδακτικές μεθόδους, ελάχιστες ώρες διδασκαλίας ή δεν επιδιώκουν να συσχετίσουν
πιο αφηρημένα διδάγματα περί δημοκρατίας με την καθημερινή εμπειρία των
ανθρώπων, είναι σίγουρο ότι θα έχουν ελάχιστο ή κανέναν αντίκτυπο στους μαθητές.
Μια προφανής επίπτωση για την εκπαίδευση στη δημόσια ακεραιότητα είναι ότι εάν οι
δάσκαλοι δεν είναι εκπαιδευμένοι σε συμμετοχικές και διαδραστικές μεθόδους, θα
χρειαστούν πόροι για την κατάλληλη κατάρτισή τους σε αυτή τη μεθοδολογία. Παρότι
είναι σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα χωρίς την εφαρμογή
συμμετοχικών προσεγγίσεων και μεθόδων που εστιάζουν στις δεξιότητες αντί για τις
μεθόδους που εστιάζουν στο παραδοσιακό περιεχόμενο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι
ακόμα και με την κατάρτιση των δασκάλων, η αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας είναι
αργή διαδικασία, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστούν πολλά χρόνια για τη
σωστή ενσωμάτωση και εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας.
Αυτό ισχύει κυρίως στην περίπτωση που οι υφιστάμενες προσδοκίες όσον αφορά τον
επιθυμητό τρόπο διδασκαλίας των δασκάλων και τον ρόλο των μαθητών
προσδιορίζονται με ακρίβεια από το Υπουργείο Παιδείας και την κοινωνία γενικά. Με
άλλα λόγια, εάν υπάρχουν παράγοντες που εμποδίζουν τη χρήση διαδραστικών
μεθόδων από τους δασκάλους, ελάχιστη θα είναι η αλλαγή που θα επιτευχθεί στον
τρόπο διδασκαλίας, ακόμα κι αν γίνεται επιμόρφωση των δασκάλων.

Αξιοποίηση της πολιτικής βούλησης και της δέσμευσης της κυβέρνησης με
στόχο την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης στη δημόσια ακεραιότητα στο
εκπαιδευτικό σύστημα
Όπως επισημάνθηκε παραπάνω, η τροποποίηση του προγράμματος σπουδών απαιτεί
τη συμμετοχή πολλών ενδιαφερόμενων μερών. Συνεπώς, η πολιτική βούληση και η
δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών στην ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για τη
δημόσια ακεραιότητα στο εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί βασικό παράγοντα
επιτυχίας. Σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου υπάρχει πολιτική βούληση και δέσμευση εκ
μέρους της Κυβέρνησης, οι αρμόδιες αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς έχουν τη
δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να ενσωματώσουν την έννοια της
ακεραιότητας στο σχολικό σύστημα.
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Προσαρμογή των μαθημάτων και των δραστηριοτήτων ώστε να έχουν
συνάφεια με τη ζωή των μαθητών και με το εθνικό πλαίσιο
Οι νέοι πρέπει να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η διαφθορά επηρεάζει τη ζωή
τους, την κοινότητα και τη χώρα στην οποία ζουν. Αν και η ανάλυση της επίδρασης της
διαφθοράς και της ακεραιότητας στην ανάπτυξη των κρατών είναι χρήσιμη για τους
μαθητές, το επιθυμητό αποτέλεσμα των μαθημάτων μπορεί να επιτευχθεί μόνο
εφόσον καταστούν σαφή τα άμεσα αποτελέσματα αυτών των φαινομένων στη δική
τους ζωή (Wickberg, 2013). Μέσα από μια σειρά ερευνητικών έργων, με τα οποία
συγκεντρώθηκαν οι προτάσεις των νέων σχετικά με τον καλύτερο τρόπο συμμετοχής
τους σε κοινωνικά κινήματα, φάνηκε ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες
είναι η ανάγκη ενημέρωσης. Επιπλέον, σύμφωνα με την εμπειρία της Ουγγαρίας, η
προσαρμογή των παραδειγμάτων από άλλες χώρες στην ουγγρική πραγματικότητα
βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν πόσο επηρεάζει η διαφθορά τη ζωή τους και
να αναπτύξουν ειδικά διαμορφωμένες λύσεις για την καταπολέμησή της στη χώρα
τους.
Ανάλογο είναι και το συμπέρασμα που συνάγεται από την έρευνα της USAID σε ο,τι
αφορά τα μαθήματα αγωγής του πολίτη: ιδανικά, τα μαθήματα θα πρέπει, στον βαθμό
του εφικτού, να προσαρμόζονται σε θέματα και πλαίσια που σχετίζονται με την
καθημερινότητα των μαθητών. Για παράδειγμα, το κράτος δικαίου ως έννοια είναι
πολύ αφηρημένη για να την κατανοήσουν οι μαθητές. Είναι πολύ πιο εύκολο να
κατανοήσουν για ποιο λόγο υπάρχουν κανόνες στο ποδόσφαιρο και έτσι να γίνει ομαλά
η μετάβαση στην ερμηνεία του κράτους δικαίου.

Οι νέοι πρέπει να αισθάνονται ότι έχουν τον έλεγχο και ότι οι πράξεις τους
έχουν αποτέλεσμα
Οι νέοι έχουν ανάγκη να αισθάνονται ότι η συνεισφορά τους είναι ουσιαστική ή
τουλάχιστον ότι λαμβάνεται υπόψη και θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά στην
κοινότητα, σε μια συγκεκριμένη κατάσταση ή σε οποιονδήποτε άλλον τομέα. Για τον
σκοπό αυτό, ο σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών πρέπει να περιλαμβάνει απτές
πρωτοβουλίες, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αντιληφθούν το αποτέλεσμα της
συνεισφοράς τους στην ακεραιότητα της κοινωνίας. Τέτοιου είδους πρωτοβουλία θα
μπορούσε να είναι η επίσκεψη των μαθητών στα γραφεία της τοπικής αυτοδιοίκησης
για να επιβλέψουν την τήρηση των μητρώων. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές μπορούν
να εφαρμόσουν πρακτικά τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να διαπιστώσουν τον
αντίκτυπο των ενεργειών τους. Στο πλαίσιο αυτό, καλό θα είναι οι δάσκαλοι θα πρέπει
να έχουν υπόψη τους ότι η αλόγιστη χρήση ασκήσεων βασιισμένων σε υποθετικά
σενάρια ενδεχομένως να έχει αντίθετα αποτέλεσματα και οι μαθητές να χάσουν το
ενδιαφέρον τους. Για παράδειγμα, η διεξαγωγή εικονικών εκλογών για το αγαπημένο
χρώμα των μαθητών, πιθανόν να τους άφηνε αδιάφορους, καθώς το αποτέλεσμα δεν
τους επηρρεάζει άμεσα.
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Συμμετοχή των νέων στον σχεδιασμό των μαθημάτων και των
δραστηριοτήτων
Οι νέοι δεν πρέπει να λειτουργούν ως απλοί αποδέκτες του προγράμματος, αλλά ως
αξιόλογοι και ενεργοί συμμετέχοντες. Οι φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς έχουν
διαπιστώσει ότι όσο περισσότερο συμμετέχουν οι νέοι στον σχεδιασμό του
προγράμματος και όσο αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους, τόσο εξασφαλίζεται η
βιωσιμότητα και η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος.

Ευνοϊκό περιβάλλον
Επίσης, είναι σημαντικό οι κρατικοί λειτουργοί να λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο
πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι μαθητές, έτσι ώστε οι νέοι που είναι πρόθυμοι να
συμμετέχουν να μη χάνουν την εμπιστοσύνη τους απέναντί τους και να μην
απογοητεύονται. Σε περίπτωση που οι περισσότεροι νέοι δεν αντιλαμβάνονται την αξία
της εντιμότητας για την μετέπειτα πορεία τους στη ζωή, οι κρατικοί λειτουργοί θα
πρέπει να διαμορφώσουν τη συμμετοχή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να τους
εμπνεύσουν και να τους παρακινήσουν σε δράση παρά τους προβληματισμούς τους.
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6. Συνάφεια προγράμματος σπουδών με την εκπαίδευση για τη δημόσια
ακεραιότητα στην Ελλάδα

Η αγωγή του πολίτη και εκπαίδευση στις αξίες δεν είναι κάτι καινούργιο για την
Ελλάδα. Με την πάροδο των ετών, το Υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει ένα σχετικό
πρόγραμμα σπουδών καθώς και αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα, που έχουν ως
στόχο να εφοδιάσουν τους νέους Έλληνες με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες
ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ως ενεργοί πολίτες σε μια δημοκρατική κοινωνία.
Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει την Κοινωνική και Πολιτική αγωγή, η οποία εστιάζει
ειδικά στην καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους Έλληνες πολίτες.
Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε μαθητές της Ε και ΣΤ Δημοτικού, καθώς και
σε μαθητές της Γ Γυμνασίου. Η Κοινωνική και Πολιτική αγωγή εντάσσεται σε ένα
ευρύτερο σύνολο μαθημάτων που συγκροτούν την πολυθεματική προσέγγιση όσον
αφορά την αγωγή του πολίτη.11 Συνολικά, αυτή η πολυθεματική προσέγγιση έχει σκοπό
να εφοδιάσει τους Έλληνες μαθητές με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται
για να αντιμετωπίσουν τα δύσκολα κοινωνικά και ηθικά προβλήματα, τα οποία
πρόκειται να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Πιο συγκεκριμένα, έχει
τους παρακάτω τέσσερις στόχους:


Την πνευματική ανάπτυξη, µε την προώθηση της γνώσης και της κατανόησης
του βαθύτερου νοήματος και σκοπού της ζωής και των οικουμενικών και
διαχρονικών αξιών της ανθρώπινης κοινωνίας, µε απώτερο στόχο την εφαρμογή
τους στην καθημερινή ζωή,



Την ηθική ανάπτυξη, µε την ενθάρρυνση των µαθητών ώστε να αξιολογούν µε
κριτικό πνεύμα θέματα ελευθερίας, ισότητας, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους στην
κοινωνία,



Την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ανάπτυξη, µε τη στήριξη των µαθητών
ώστε να αποκτήσουν τη γνώση, την κατανόηση και τις δεξιότητες που είναι
απαραίτητα στοιχεία για την ελεύθερη, υπεύθυνη και ενεργό συµµετοχή τους
στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι,



Την πολιτισμική ανάπτυξη, µε την ενίσχυση της εθνικής και πολιτισμικής
ταυτότητας των µαθητών, τη συνειδητοποίηση της φύσης και του ρόλου των

______________________
11.

Αυτά τα μαθήματα είναι: Φυσική αγωγή, Οικιακή οικονομία, Αγωγή υγείας, Αγωγή
του καταναλωτή, Κυκλοφοριακή αγωγή και Περιβαλλοντική αγωγή, καθώς και ο
σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.
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διαφόρων ομάδων στις οποίες ανήκουν, και την αποδοχή της διαφορετικότητας
και του πλουραλισμού.12
Επιπροσθέτως, στόχος του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι η
ανάπτυξη της ελληνικής ταυτότητας και συνείδησης βάσει της εθνικής και πολιτισμικής
κληρονομιάς, καθώς και η καλλιέργεια μιας νοοτροπίας που προάγει τις κοινωνικές
σχέσεις, την κοινωνική συνοχή και την ατομική και κοινωνική ευθύνη.
Επιπλέον, σύμφωνα με το βιβλίο Δασκάλου της ΣΤ´ Δημοτικού, το μάθημα της
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής επιδιώκει να αποσαφηνίσει τις έννοιες και να
προσφέρει γνώσεις στους μαθητές για την άμεση και ευρύτερη κοινωνική
πραγματικότητα. 13 Μέρος του παραπάνω στόχου είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μια
γενικότερη αντίληψη για τις έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας,
της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, της τεχνολογικής ανάπτυξης, της ειρήνης και
της διεθνούς συνεργασίας και του παγκόσμιου γίγνεσθαι. Επίσης, το πρόγραμμα
αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών που θα διευκολύνουν την
αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία, την αυτόνομη ανάλυση περιπτώσεων και
καταστάσεων με τη χρήση της κριτικής σκέψης, καθώς και την ικανότητα άντλησης
συμπερασμάτων χρήσιμων για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Η
διδακτέα ύλη της ΣΤ´ Δημοτικού έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να
ενστερνιστούν τις ηθικές αξίες, στάσεις και συμπεριφορές που απαιτούνται για τη
διάπλαση υπεύθυνων και ενεργών πολιτών με κριτική στάση και αποφασιστικότητα σε
διαφορετικούς τύπους οργανωμένων κοινωνιών.
Οι διδακτικοί στόχοι της Κοινωνικής και Πολιτικής αγωγής καλύπτουν σε αρκετά μεγάλο
βαθμό την εκπαίδευση για τη δημόσια ακεραιότητα (όπως προσδιορίζονται στον
Πίνακα 2.1 ανωτέρω). Επομένως, θα μπορούσαν να εμπλουτιστούν οι κεντρικές ιδέες
των μαθημάτων και οι ενδεικτικές δραστηριότητες με μαθήματα και δραστηριότητες
για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ακεραιότητα (βλ. Παράρτημα Β).
Επομένως, είναι εφικτό να επιτευχθούν στον προβλεπόμενο διδακτικό χρόνο τόσο οι
υφιστάμενοι διδακτικοί στόχοι όσο και οι στόχοι σχετικά με την εκπαίδευση για τη
δημόσια ακεραιότητα, που ενδεχομένως να προστεθούν.14
Επιπλέον, δεδομένου ότι το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών είναι διαθεματικό, τα
μαθήματα και οι δραστηριότητες που αφορούν την καταπολέμηση της διαφθοράς και
την ακεραιότητα θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε άλλα μαθήματα της Ε´ και της
ΣΤ´ τάξης του Δημοτικού και της Γ´ Γυμνασίου, όπως την Ελληνική Γλώσσα και
Λογοτεχνία, την Ιστορία, τη Σύγχρονη Ελληνική Λογοτεχνία και την Αρχαία Ελληνική
Γραμματεία. Στο Παράρτημα B παρουσιάζονται συνοπτικά οι ειδικοί στόχοι και κάποιες
______________________
12.

Όπως επισημαίνεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής,
(ανεπίσημη αγγλική μετάφραση του ελληνικού κειμένου).

13.

Βιβλίο Δασκάλου, ΣΤ’ Δημοτικού: Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (ανεπίσημη αγγλική
μετάφραση του ελληνικού κειμένου).

14.

Η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή διδάσκεται μία ώρα την εβδομάδα στην Ε´ και ΣΤ´
Δημοτικού και δύο ώρες στη Γ´ Γυμνασίου.
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ενδεικτικές δραστηριότητες, όπου θα μπορούσε να ενσωματωθεί η εκπαίδευση στη
δημόσια ακεραιότητα.15

Προκλήσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος σε σχέση με την
ενσωμάτωση της εκπαίδευσης στη δημόσια ακεραιότητα στο πρόγραμμα
σπουδών
Κατόπιν διαβουλεύσεων με Έλληνες δημόσιους λειτουργούς και εκπαιδευτικούς,
προσδιορίστηκαν οι ακόλουθοι παράγοντες που, χωρίς να αποκλείουν την πιθανότητα
ενσωμάτωσης της εκπαίδευσης στη δημόσια ακεραιότητα στο πρόγραμμα σπουδών,
πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό οποιασδήποτε παρέμβασης. Στον
πίνακα 6.1 παρουσιάζονται συνοπτικά αυτές οι προκλήσεις.

______________________
15.

Ο προσδιορισμός των στόχων βασίζεται στη χαρτογράφηση του προγράμματος
σπουδών και των αντίστοιχων βιβλίων από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(ΙΕΠ).
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Πίνακας 6.1. Πιθανές προκλήσεις όσον αφορά την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης για τη δημόσια ακεραιότητα
στο πρόγραμμα σπουδών
Πρόκληση
1. Το ισχύον σύστημα
επικεντρώνεται περισσότερο στην
απόκτηση γνώσεων παρά
δεξιοτήτων.

Αντίκτυπος
Οι δάσκαλοι τείνουν να
ενθαρρύνουν την απομνημόνευση
πληροφοριών αντί να εστιάζουν
στη δημιουργία ευκαιριών που θα
βοηθήσουν τους μαθητές να
αναπτύξουν κριτική σκέψη

2. Το πρόγραμμα σπουδών είναι
υπερφορτωμένο

Οι δάσκαλοι πιθανόν να μην
αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην
ανάπτυξη των δεξιοτήτων, διότι
είναι υποχρεωμένοι να διδάξουν
όλη την ύλη του μαθήματος,
επομένως, καταφεύγουν σε πιο
παραδοσιακές μεθόδους
Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι
δάσκαλοι ωθούνται σε μεγάλο
βαθμό να καλύψουν ολόκληρη την
ύλη του βιβλίου, με αποτέλεσμα
να χάνουν ευκαιρίες να
συσχετίσουν το μάθημα με την
πραγματικότητα

3. Το σύστημα βασίζεται στα
διδακτικά βιβλία, με αποτέλεσμα
να είναι ασυνήθιστη η χρήση
εκπαιδευτικού υλικού που
δημιουργήθηκε από τους ίδιους
τους μαθητές

4. Σε ορισμένα σχολεία της
επαρχίας, οι τάξεις μπορεί να
αποτελούνται από μικρό αριθμό
μαθητών
5. Φαίνεται πως ορισμένοι
δάσκαλοι έχουν περιορισμένη
εμπειρία στη διαχείριση ομαδικών
συζητήσεων εντός της σχολικής
αίθουσας

Ο μικρός αριθμός μαθητών μπορεί
να δυσκολέψει την ομαδική
εργασία και συζήτηση
Αυτό μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα οι δάσκαλοι να
χάνουν τον έλεγχο της τάξης και
να αποφεύγουν να δώσουν στους
μαθητές την ευκαιρία να
συζητήσουν σε ομαδικό πλαίσιο

Στρατηγική αντιμετώπισης
Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες και/ή
οι διδακτικές σημειώσεις θα
πρέπει να επισημαίνουν με
σαφήνεια τους επιθυμητούς
διδακτικούς στόχους και να
προσαρμόζουν τις απαιτούμενες
μεθόδους, κάνοντας την
απαραίτητη σύνδεση με το
εκάστοτε πρόγραμμα
επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού
Το Υπουργείο βρίσκεται στο στάδιο
μείωσης της διδακτέας ύλης, αλλά,
για να υπάρξει αποτέλεσμα, θα
πρέπει όλο το υλικό να συνδέεται
στενά με τους στόχους της
διδακτέας ύλης (αναλυτικά
προγράμματα)
Οι δάσκαλοι πρέπει να γνωρίζουν
ότι έχουν την ελευθερία επιλογής
του υλικού που θα
χρησιμοποιήσουν από κάθε
σεμινάριο επιμόρφωσης και θα
πρέπει να λάβουν ειδική
εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο
χρήσης των υλικών που έχουν
δημιουργήσει οι ίδιοι οι μαθητές
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι
δάσκαλοι χρειάζονται προτάσεις
για εναλλακτικές διαδικασίες
Παροχή εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για δασκάλους,
που εστιάζουν σε τεχνικές
διαχείρισης της σχολικής τάξης
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7. Επιλογές εκπαίδευσης για τη δημόσια ακεραιότητα

Η παραπάνω ανάλυση κατέληξε σε κάποιους παράγοντες που επηρεάζουν τις
προτεινόμενες δυνατότητες. Πρώτον, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση
της Διαφθοράς καταδεικνύει ξεκάθαρα την ανάγκη διαμόρφωσης εκπαιδευτικών
προγραμμάτων ακεραιότητας για τους νέους. Δεύτερον, η Ελλάδα διαθέτει ήδη μακρά
παράδοση καθώς και αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με θέμα την αγωγή του πολίτη
και την εκπαίδευση στις αξίες, που αποτελούν το θεμέλιο της εκπαίδευσης για τη
δημόσια ακεραιότητα. Επομένως, η χώρα είναι σε θέση να εντάξει στο σχολικό
σύστημα την εκπαίδευση για την ακεραιότητα. Στον Πίνακα 7.1 παρουσιάζονται
τέσσερις επιλογές ενσωμάτωσης στο σχολικό σύστημα της εκπαίδευσης στη δημόσια
ακεραιότητα, τις οποίες θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη από τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. και το
Υπουργείο Παιδείας.
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Πίνακας 7.1. Επιλογές ενσωμάτωσης της εκπαίδευσης για τη δημόσια ακεραιότητα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Α/Α

1

2

Σύνοψη
Δημιουργία
πλήρους σειράς
διδακτικών μέσων
για την υποστήριξη
των υπαρχόντων
μαθημάτων

Δημιουργία μιας
σειράς μέσων που
θα μπορούν να
χρησιμοποιούν οι
δάσκαλοι (όχι

Περιγραφή δραστηριότητας
Ανάπτυξη μιας σειράς υλικών
για χρήση από δασκάλους και
ίσως κάποιουυλικού για τους
μαθητές που θα μπορεί να
αναπαραχθεί εύκολα. Το
σχετικό υλικό θα συμβάλλει
στην επίτευξη των
στοχοθετημένων
αποτελεσμάτων για τα
μαθήματα της ΣΤ´ Δημοτικού
και της Γ´ Γυμνασίου Ή μόνο
για το μάθημα της Κοινωνικής
και Πολιτικής Αγωγής. Για την
υλοποίηση αυτής της επιλογής,
ενδέχεται να απαιτείται η
προσθήκη νέων διδακτικών
στόχων στα υπάρχοντα
αναλυτικά προγράμματα και
των αντίστοιχων βιβλίων του
Δασκάλου και του Μαθητή.
(Για να γίνει αυτό, θα χρειαστεί
να μελετηθούν προσεκτικά τα
έγγραφα του αναλυτικού
προγράμματος και τα
διδακτικά βιβλία.)
Ανάπτυξη ενός περιορισμένου
φάσματος υποστηρικτικών
υλικών για χρήση από
δασκάλους, τα οποία θα
συμβάλλουν στην επίτευξη των

Αποτελέσματα
Πιθανά εκπαιδευτικά υλικά
είναι μεταξύ άλλων η
προσθήκη περιεχομένου για
την εκπαίδευση στη δημόσια
ακεραιότητα στα κεφάλαια του
βιβλίου του Δασκάλου και του
Μαθητή, καθώς και κάποιο
υποστηρικτικό υλικό για τους
μαθητές, καθώς και
οπτικοακουστικό υλικό, όπως
αφίσες. Στην ΣΤ´ Δημοτικού, τα
υλικά για τους μαθητές μπορεί
να περιλαμβάνουν ιστορίες με
θέμα την ακεραιότητα σχετικές
με τα βιώματα των μαθητών.
Στην Γ´ Γυμνασίου, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μια εφαρμογή
για κινητά τηλέφωνα (η
πρόταση αυτή θα απαιτούσε
την έκδοση σχετικής οδηγίας
από το Υπουργείο που να
επιτρέπει τη χρήση κινητών
τηλεφώνων στα σχολεία, για
εκπαιδευτικούς σκοπούς.16)

Υποχρεωτικό

Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί
να διανεμηθεί στους
δασκάλους σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή (π.χ.
διαδικτυακό υλικό). Το υλικό

Σταδιακά ναι

Ναι

Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα
Πλεονεκτήματα

Εξασφαλίζει μια σταθερή
προσέγγιση στην εκπαίδευση για τη
δημόσια ακεραιότητα

Εξασφαλίζει διεξοδική κάλυψη,
καθώς το περιεχόμενο
ενσωματώνεται στα υπάρχοντα
αναλυτικά προγράμματα
Μειονεκτήματα

Απαιτείται νομοθετική ρύθμιση

Προκαλείται αναστάτωση στην
υλοποίηση των υπαρχόντων
αναλυτικών προγραμμάτων

Σχετικά υψηλό κόστος και
μεγαλύτερος χρόνος υλοποίησης
λόγω του αναγκαίου
επανασχεδιασμού του αναλυτικού
προγράμματος και των βιβλίων

Ενδέχεται να χρειαστεί εκπαίδευση
των δασκάλων στο περιεχόμενο και
τη μεθοδολογία, στο πλαίσιο της
προαιρετικής επιμόρφωσής τους

Απαιτείται πιλοτική εφαρμογή

Ρόλοι
Το Υπουργείο Παιδείας
έχει την ευθύνη
αναθεώρησης των
αναλυτικών
προγραμμάτων

Πλεονεκτήματα

Υποστήριξη των δασκάλων στη
βασική εκπαίδευση των μαθητών σε
θέματα δημόσιας ακεραιότητας

Προκαλείται ελάχιστη αναστάτωση

Το Υπουργείο Παιδείας
έχει την ευθύνη
χορήγησης άδειας για
τη χρήση νέων υλικών

Το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής έχει την
ευθύνη του σχεδιασμού
και της ανάπτυξης του
διδακτικού υλικού και
του υλικού για τους
μαθητές
Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. έχει την
ευθύνη παροχής
τεχνικής βοήθειας και
μετάδοσης της
εμπειρίας της σε
ζητήματα διαφθοράς
και ακεραιότητας

______________________
16.

Βάσει της ισχύουσας πράξης του ΙΕΠ (Αριθ. πρωτοκόλλου 14/21-04-2016), δεν επιτρέπεται η χρήση τηλεφώνων στις σχολικές αίθουσες.
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Α/Α

3

Σύνοψη
υλικό που
απευθύνεται σε
μαθητές).

Δημιουργία μιας
σειράς μέσων που
θα μπορούν να
χρησιμοποιούν οι
δάσκαλοι (όχι
υλικό που
απευθύνεται σε
μαθητές) στον
εκτός διδακτικού
ωραρίου χρόνο

Περιγραφή δραστηριότητας
διδακτικών στόχων για τα
μαθήματα της ΣΤ´ Δημοτικού
και της Γ´ Γυμνασίου Ή μόνο
για το μάθημα της Κοινωνικής
και Πολιτικής Αγωγής. Για να
υλοποιηθεί αυτή η επιλογή,
ενδέχεται να απαιτείται
προσθήκη νέων διδακτικών
στόχων στα υπάρχοντα
αναλυτικά προγράμματα.

Αποτελέσματα
για τους δασκάλους μπορεί να
είναι σχέδια μαθημάτων,
ιστορίες περί ακεραιότητας
που σχετίζονται με τα βιώματα
των μαθητών, οι οποίες θα
διαβάζονται από τους
δασκάλους σε όλη την τάξη,
καθώς και πρότυπα εργασιών,
τα οποία οι δάσκαλοι μπορούν
να αντιγράφουν στον πίνακα.

Υποχρεωτικό

Ανάπτυξη ενός περιορισμένου
φάσματος υλικών για χρήση
από δασκάλους, τα οποία
συμβάλλουν στην επίτευξη των
διδακτικών στόχων της
εκπαίδευσης στη δημόσια
ακεραιότητα

Τα εκπαιδευτικά υλικά
μπορούν να διανεμηθούν
στους δασκάλους σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή (π.χ.
διαδικτυακό υλικό). Τα υλικά
για τους δασκάλους μπορεί να
είναι σχέδια μαθημάτων,
ιστορίες περί ακεραιότητας
που σχετίζονται με τα βιώματα
των μαθητών, οι οποίες θα
διαβάζονται από τους
δασκάλους σε όλη την τάξη,
καθώς και πρότυπα εργασιών,
τα οποία οι δάσκαλοι μπορούν
να αντιγράφουν στον πίνακα.

Όχι

FEASIBILITY STUDY ON INTEGRITY EDUCATION IN GREECE

Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα
στα υπάρχοντα αναλυτικά
προγράμματα

Χαμηλό κόστος και γρήγορη
υλοποίηση
Μειονεκτήματα

Πιθανόν να απαιτείται νομοθετική
τροποποίηση

Ενδέχεται να απαιτείται η
εκπαίδευση των δασκάλων, στο
πλαίσιο της προαιρετικής
επιμόρφωσής τους, στο
περιεχόμενο και τη μεθοδολογία
που θα πρέπει να ακολουθήσουν

Η κάλυψη του θέματος μπορεί να
μην είναι τόσο διεξοδική, καθώς οι
δάσκαλοι μπορεί να επιλέξουν να
μην το διδάξουν

Απαιτείται πειραματική εφαρμογή

Προϋποθέτει την ελευθερία των
δασκάλων να χρησιμοποιήσουν τα
υλικά της επιλογής τους για να
επιτύχουν τα επιθυμητά
αποτελέσματα
Πλεονεκτήματα

Υποστήριξη των δασκάλων στη
βασική εκπαίδευση των μαθητών σε
θέματα δημόσιας ακεραιότητας

Δεν προκαλείται καμία αναστάτωση
στα υπάρχοντα αναλυτικά
προγράμματα

Χαμηλό κόστος και γρήγορη
υλοποίηση
Μειονεκτήματα

Πιθανόν να απαιτείται νομοθετική
τροποποίηση

Ενδέχεται να χρειαστεί εκπαίδευση
των δασκάλων, στο πλαίσιο της
προαιρετικής επιμόρφωσής τους,

Ρόλοι
Το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής έχει την
ευθύνη ανάπτυξης του
διδακτικού υλικού
Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ έχει την
ευθύνη παροχής
τεχνικής βοήθειας και
μετάδοσης της
εμπειρίας της σε
ζητήματα διαφθοράς
και ακεραιότητας

Το Υπουργείο Παιδείας
έχει την ευθύνη
χορήγησης άδειας για
τη χρήση νέων υλικών
Το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής έχει την
ευθύνη του σχεδιασμού
και της ανάπτυξης του
διδακτικού υλικού
Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. έχει την
ευθύνη παροχής
τεχνικής βοήθειας και
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Α/Α

Σύνοψη

Περιγραφή δραστηριότητας

Αποτελέσματα

Υποχρεωτικό

4

Εκπαίδευση των
μαθητών από τη
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σε
θέματα δημόσιας
ακεραιότητας
παράλληλα με τα
υπάρχοντα
αναλυτικά
προγράμματα,
κατόπιν σχετικού
αιτήματος του
εκάστοτε
ενδιαφερόμενου
σχολείου. Τα
μαθήματα
μπορούν να
ενταχθούν στις
ώρες διδασκαλίας
κάποιου σχετικού
μαθήματος ή να
γίνουν σε χρόνο
εκτός διδακτικού
ωραρίου).

Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα ετοιμάσει υλικό
με θέματα που αφορούν την
εκπαίδευση στη δημόσια
ακεραιότητα. Το υλικό αυτό θα
παρουσιαστεί σε μια σειρά
μαθημάτων με διαδραστικές
εργασίες με δυνατότητα
χρήσης ποικιλίας
εκαπιδευτικών μέσων.

Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί
να διανεμηθεί στους
δασκάλους σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή (π.χ.
διαδικτυακό υλικό). Το υλικό
για τους δασκάλους μπορεί να
είναι σχέδια μαθημάτων,
ιστορίες περί ακεραιότητας
που σχετίζονται με τα βιώματα
των μαθητών, οι οποίες θα
διαβάζονται από τους
δασκάλους σε όλη την τάξη,
καθώς και πρότυπα εργασιών,
τα οποία οι δάσκαλοι μπορούν
να αντιγράφουν στον πίνακα.

Όχι

Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα
στο περιεχόμενο και τη
μεθοδολογία που θα πρέπει να
ακολουθήσουν

Η κάλυψη του θέματος μπορεί να
μην είναι τόσο διεξοδική, καθώς οι
δάσκαλοι μπορεί να επιλέξουν να
μην το διδάξουν και οι μαθητές
μπορεί να μην παρακολουθήσουν
το συγκεκριμένο μάθημα

Απαιτείται πιλοτική εφαρμογή
Πλεονεκτήματα

Επηρεάζεται ελάχιστα η υλοποίηση
των υπαρχόντων αναλυτικών
προγραμμάτων

Σχετικά χαμηλό κόστος
προγράμματος

Το περιεχόμενο μπορεί να
τροποποιηθεί με βάση την
ανατροφοδότηση από τα σχολεία
Μειονεκτήματα

Το προσωπικό της ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. πρέπει
να οργανώσει προγράμματα
επιμόρφωσης των δασκάλων στις
διαδραστικές μεθόδους

Ενδεχομένως να περιλαμβάνει
κάποιο επιπλέον κόστος για την
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σε επίπεδο υλικοτεχνικών
υποδομών και ανθρώπινων πόρων

Η ανάλυση των ζητημάτων
δημόσιας ακεραιότητας είναι
περιορισμένη

Πιθανόν να απαιτείται νομοθετική
παρέμβαση

Υψηλό κόστος μονάδας ανά μαθητή

Υλοποιείται μόνο βάσει
προαιρετικής προσέγγισης

Ρόλοι
μετάδοσης της
εμπειρίας της σε
ζητήματα διαφθοράς
και ακεραιότητας

Το Υπουργείο Παιδείας
θα πρέπει να εγκρίνει
την επίσκεψη της
ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. σε σχολεία
Το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής
Πολιτικής θα πρέπει να
βοηθήσει τη ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.
στο σχεδιασμό και την
ανάπτυξη του υλικού
για τους μαθητές και
τους δασκάλους
Η ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ. θα έχει την
ευθύνη κατάρτισης των
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
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Παράρτημα Α.

Το ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο
Το εκπαιδευτικό πλαίσιο στην Ελλάδα παρατίθεται στο Άρθρο 16 του Ελληνικού
Συντάγματος στο οποίο αναφέρεται ότι η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του
Κράτους και όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες
της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Όπως επισημαίνεται στον κύριο νόμο για την
εκπαίδευση (Ν. 1566/1985), ο οποίος καθορίζει τη δομή και τη λειτουργία της βασικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σκοπός της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης είναι η συνεισφορά στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού.
Η εκπαίδευση αναμένεται να συνεισφέρει στους ως άνω σκοπούς μέσω του Σχολικού
Προγράμματος και του κατάλληλα καταρτισμένου και εξειδικευμένου προσωπικού. Το
Σχολικό Πρόγραμμα ενσωματώνει τα εξής τέσσερα στοιχεία: 1) ένα πρόγραμμα
σπουδών προσαρμοσμένο στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα και στις ικανότητες των
μαθητών, 2) οδηγίες για τη μέθοδο και τα μέσα διδασκαλίας, 3) αναλυτικά
προγράμματα που σχεδιάζονται, εφαρμόζονται πειραματικά, αξιολογούνται και
ελέγχονται σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες και 4) βιβλία που βασίζονται στα
αναλυτικά προγράμματα και διανέμονται δωρεάν στους μαθητές. 17

Δομή του εκπαιδευτικού συστήματος
Το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα αποτελείται από τρία επίπεδα: την
πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια (ανώτατη) εκπαίδευση. Το παρόν
έργο εστιάζεται στο πρωτοβάθμιο και στο δευτεροβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης και,
συνεπώς, τα στοιχεία που ακολουθούν παρουσιάζουν επιγραμματικά τις δομές της
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνίσταται στην υποχρεωτική μονοετή φοίτηση σε
σχολεία προσχολικής εκπαίδευσης και στην εξαετούς διάρκειας φοίτηση στο δημοτικό
σχολείο. Υπάρχουν διάφορα είδη σχολείων προσχολικής και πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης: γενικά, ολοήμερα, διαπολιτισμικά, ειδικά, δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.
Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από δυο κύκλους: το γυμνάσιο, το οποίο
είναι υποχρεωτικό και περιλαμβάνει τρία χρόνια φοίτησης και το λύκειο (γενικό και
επαγγελματικό) που δεν είναι υποχρεωτικό και μπορεί να ολοκληρώνεται είτε με τρία
______________________
17.

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι πληροφορίες του παρόντος Παραρτήματος
προέρχονται από τον δικτυακό τόπο Ευρυδίκη για την Ελληνική εκπαίδευση και έχουν
επικαιροποιηθεί σύμφωνα με την ορολογία της μεταρρύθμισης του 2010. Βλ:
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Greece:Redirect.
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χρόνια φοίτησης σε ημερήσιο σχολείο είτε με τέσσερα χρόνια φοίτησης σε νυκτερινό
σχολείο. Η φοίτηση, τόσο στο γυμνάσιο όσο και στο λύκειο, μπορεί να
πραγματοποιείται τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Όπως φαίνεται στο σχήμα 1, τα δημόσια δημοτικά σχολεία και γυμνάσια αποτελούν την
πλειονότητα των σχολικών μονάδων στην Ελλάδα.
Σχήμα A.1. Σύγκριση των Εγγραφών σε Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
Γυμνάσια (2014-2015)
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Πηγή: Στατιστικά στοιχεία από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Δεδομένου ότι τα δημόσια σχολεία στην Ελλάδα φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό
εγγεγραμμένων μαθητών, είναι προφανές ότι ο αριθμός των δημόσιων σχολείων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τον αριθμό των
ιδιωτικών σχοελίων, όπως περιγράφεται στο σχήμα A.2.
Σχήμα A.2. Συγκρίσεις Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Γυμνασίων (20142015)
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Ομοίως, δεδομένου ότι το ποσοστό εγγεγραμμένων μαθητών και αριθμού σχολείων
του δημοσίου υπερβαίνει εκείνο των ιδιωτικών σχολείων, ο αριθμός των
εκπαιδευτικών δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δημοσίων γυμνασίων στην
Ελλάδα είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον αριθμό των εκπαιδευτικών των
ιδιωτικών σχολείων (όπως απεικονίζεται στο Σχήμα Α.3).
Figure A.3. Comparison of primary and lower secondary school teachers
in public and private schools (2014-15)
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Πηγή: Στατιστικά στοιχεία από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Διαχείριση του εκπαιδευτικού συστήματος
Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εφεξής «Υπουργός Παιδείας») είναι
αρμόδιος για την άσκηση εποπτικού ελέγχου σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο εποπτικός αυτός έλεγχος συνίσταται στον καθορισμό
του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών, τη συγγραφή και τη διανομή των
διδακτικών βιβλίων, την κατανομή του χρόνου διδασκαλίας, την πρόσληψη και
τοποθέτηση του προσωπικού και τη χρηματοδότηση των σχολικών ιδρυμάτων.
Υπεύθυνες για την προσχολική, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
και υπαγόμενες στο Υπουργείο είναι οι εξής υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Γενική Διεύθυνση Προσωπικού
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Αυτοτελής Διεύθυνση Παιδείας
Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων και η Ειδική
Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων.
Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα κινείται προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης του
σχολικού συστήματος και με τον τρόπο αυτό, η διαχείριση της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιείται επίσης από κοινού σε περιφερειακό
και σε τοπικό επίπεδο, από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Νομαρχίες) και τις Σχολικές Μονάδες αντίστοιχα.
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Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνες για την διαχείριση και
την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση της εκπαίδευσης, την επεξεργασία της
εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής σύμφωνα με τις εκάστοτε περιστάσεις και ανάγκες
κάθε περιφέρειας, την επίβλεψη της εφαρμογής της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής
και τη διαμόρφωση των απαραίτητων διασυνδέσεων και συνεργιών με τις κεντρικές
εκπαιδευτικές αρχές.
Σε τοπικό επίπεδο (Περιφέρεια) η ευθύνη διαχείρισης της σχολικής εκπαίδευσης είναι
αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι
Διευθύνσεις αυτές εδρεύουν στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας και υπάγονται στην
αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Επικεφαλής των Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης είναι ο Διευθυντής, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη διαχείρισης και
ελέγχου της λειτουργίας των σχολείων που ανήκουν στον τομέα ευθύνης του.
Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις του εκπαιδευτικού
συστήματος έχουν προσανατολίσει το σύστημα εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση
σημαντικής αποκέντρωσης των εξουσιών και ενδυνάμωσης του ρόλου του σχολείου.
Για τον σκοπό αυτό, οι σχολικές μονάδες διοικούνται από τον Διευθυντή του Σχολείου,
τον αναπληρωτή διευθυντή και τη Συνέλευση των Διδασκόντων.
Ο Διευθυντής του Σχολείου βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας της σχολικής
κοινότητας και έχει την ευθύνη της διαχείρισης και του επιστημονικού-παιδαγωγικού
ελέγχου. Ο Διευθυντής του Σχολείου είναι επίσης υπεύθυνος για τα εξής:


Εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του σχολείου και συντονίζει τη σχολική ζωή



Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία, τις εγκυκλίους, τις
υπηρεσιακές εντολές και την εφαρμογή των αποφάσεων της συνέλευσης των
διδασκόντων



Σχεδιάζει και αξιολογεί το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου, ενώ παράλληλα
προετοιμάζει και υλοποιεί ολοκληρωμένα σχέδια δράσης για τη βελτίωση του
σχολείου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Διδασκόντων.

Άλλοι σημαντικοί φορείς που συμμετέχουν σε διάφορες πτυχές της τοπικής διαχείρισης
των σχολείων είναι η Συνέλευση των Διδασκόντων, το Σχολικό Συμβούλιο, και οι
Σχολικοί Σύμβουλοι. Η Συνέλευση των Διδασκόντων αποτελείται από όλους τους
εκπαιδευτικούς της σχολικής κοινότητας με πρόεδρο τον διευθυντή του σχολείου.
Είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της βέλτιστης εφαρμογής της εκπαιδευτικής
πολιτικής και της ομαλής σχολικής λειτουργίας. Συνεδριάζει πριν από την έναρξη του
σχολικού έτους και μια φορά στο τέλος κάθε σχολικής περιόδου, όπως επίσης και όταν
αυτό θεωρείται αναγκαίο. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι Σχολικοί
Σύμβουλοι και οι εκπρόσωποι των μαθητών (στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) μπορούν
να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης σε θέματα του ενδιαφέροντός τους.
Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί επίσης ένα Σχολικό Συμβούλιο. Αποτελείται από
τη Συνέλευση των Διδασκόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
Γονέων, του Διοικητικού Συμβουλίου και τον αντιπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στο Σχολικό Συμβούλιο. Το Σχολικό Συμβούλιο αποβλέπει στην αποτελεσματική
υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του
σχολείου και συνδράμει στον σχεδιασμό των σχολικών δραστηριοτήτων. Επικεφαλής
του Σχολικού Συμβουλίου είναι ο Διευθυντής του Σχολείου, ενώ το όργανο αυτό
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συνεδριάζει τρεις φορές τον χρόνο, και εκτάκτως, κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή του
Σχολείου ή των άλλων φορέων που συμμετέχουν στο Σχολικό Συμβούλιο.
Εκτός των παραπάνω φορέων, προβλέπονται και Σχολικοί Σύμβουλοι που ορίζονται
από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι είναι, σύμφωνα
με τον νόμο, ειδικοί στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών σχετικών με παιδαγωγικά θέματα του εκάστοτε τομέα εμπειρίας τους.

Διαδικασία Ανάπτυξης του Προγράμματος Σπουδών και των Διδακτικών
Βιβλίων στην Ελλάδα

Ανάπτυξη Προγράμματος Σπουδών
Το Τμήμα Α (Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων) της Γενικής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας είναι
αρμόδιο για τα εξής:


Ανάπτυξη των αναλυτικών προγραμμάτων και των χρονοδιαγραμμάτων των
μαθημάτων



Αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή τους (σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής)



Εποπτεία της εφαρμογής των αναλυτικών προγραμμάτων



Χειρισμός των θεμάτων των σχετικών με την έγκριση του διδακτικού υλικού και
οποιωνδήποτε μορφών εκπαιδευτικών υλικών και άλλων διδακτικών υλικών.

Το Πλαίσιο Α.1 περιγράφει τις βασικές αρμοδιότητες του Τμήματος Α (Σπουδών και
Εφαρμογής Προγραμμάτων).
Πλαίσιο A.1. Βασικές Αρμοδιότητες του Τμήματος Α (Σπουδών και Εφαρμογής
Προγραμμάτων)
Το Τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων είναι αρμόδιο για:
α) την κατάρτιση των Αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών και τον
χειρισμό των θεμάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
β) την εποπτεία της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών και τον χειρισμό θεμάτων
που αφορούν στην έγκριση του διδακτικού υλικού και κάθε μορφής εκπαιδευτικού
υλικού και των λοιπών μέσων διδασκαλίας, για Γυμνάσια, Λύκεια, Μουσικά,
Καλλιτεχνικά Σχολεία και σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
γ) τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά στην εξεταστέα και διδακτέα ύλη των
πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων στην ύλη των προαγωγικών και απολυτηρίων
εξετάσεων στις οδηγίες και στον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων,
δ) τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων,
ε) τα θέματα που αφορούν σε ζητήματα σπουδών και βιβλίων στα Καλλιτεχνικά και
Μουσικά Σχολεία, και στα προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας,
στ) τον σχεδιασμό, την προώθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση εφαρμογής καινοτόμων
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εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
την ανάπτυξη, λειτουργία και στήριξη των εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τον συντονισμό των Εργαστηριακών
Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ),
η) την κατάργηση, μεταφορά έδρας και μετατροπή σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευση,
θ) τις άδειες διεξαγωγής έρευνας και πρακτικών ασκήσεων φοιτητών στα σχολεία και τις
άδειες εισόδου στο πλαίσιο των μαθημάτων των ισχυόντων Αναλυτικών
Προγραμμάτων,
ι) την οργάνωση και διεξαγωγή Μαθητικών Αγώνων,
ια) την παροχή υποστήριξης και καθοδήγησης των Σχολικών Συμβούλων σε θέματα
σπουδών.
ζ)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων, υποστηρίζει
το Υπουργείο Παιδείας σε θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών επί θεμάτων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει επίσης την ευθύνη συνεχούς επιστημονικής και
τεχνικής υποστήριξης του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής
στα εν λόγω θέματα (Νόμος 3966/2011).

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικών βιβλίων
Ο Νόμος 1566/1985 ορίζει ως διδακτικά βιβλία όλα τα βιβλία, κύρια και βοηθητικά,
που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές των σχολείων της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά την διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται
από τα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα. Στα διδακτικά βιβλία περιλαμβάνονται και
όλα τα βιβλία ή έντυπα ή τεχνικά μέσα, όπως κασέτες, ταινίες, μαγνητοταινίες, τα
οποία είναι αναγκαία για την υποβοήθηση του διδακτικού προσωπικού στην άσκηση
του εκπαιδευτικού του έργου.
Η συγγραφή των διδακτικών βιβλίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναλυτικά
προγράμματα. Η ανάπτυξη των διδακτικών βιβλίων πραγματοποιείται είτε κατόπιν
δημόσιου διαγωνισμού είτε με άμεση ανάθεση του έργου σε έναν ή περισσότερους
συγγραφείς ή σε νομικό πρόσωπο ή σε ομάδα εκπαιδευτικών. Στη διαδικασία
συγγραφής μπορούν να συμμετάσχουν και άλλοι εμπειρογνώμονες. Μπορούν επίσης
να χρησιμοποιούνται διδακτικά βιβλία τα οποία κυκλοφορούν ήδη στην αγορά. Η
απόφαση σχετικά με το ποιος θα αναλάβει την ανάπτυξη των διδακτικών βιβλίων και
ποια διδακτικά βιβλία θα επιλεγούν για τα στα σχολεία ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας.
Η επιλογή των διδακτικών βιβλίων γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από μέλη του
ΙΕΠ, σχολικούς συμβούλους και/ή άλλους εκπαιδευτικούς ή ειδικούς.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα
Προβλέπονται δυο μορφές επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα: η
Εισαγωγική Επιμόρφωση υποψηφίων για διορισμό ή νεοδιόριστων εκπαιδευτικών πριν
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από την ανάληψη των διδακτικών τους καθηκόντων (ΕΕΥΕ) και η Διαρκής
Επαγγελματική Εξέλιξη (ΔΕΕ). Σχετικά με την Εισαγωγική Επιμόρφωση, οι υποψήφιοι
εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα ακολουθούν ένα τετραετούς διάρκειας πρόγραμμα
σπουδών επιπέδου bachelor κατά το οποίο προετοιμάζονται από ακαδημαϊκής και
επιστημονικής πλευράς για το επάγγελμα του διδάσκοντος εκπαιδευτικού. Οι
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δάσκαλοι) πραγματοποιούν τις
σπουδές τους σε εξειδικευμένα Τμήματα Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στο πλαίσιο ελληνικών Πανεπιστημίων και Τεχνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι
σπουδές εστιάζουν σε παιδαγωγική επιμόρφωση και θεωρητική εκπαίδευση. Για τους
υποψήφιους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι σπουδές πραγματοποιούνται
σε Πανεπιστήμια, καθώς και σε Τεχνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλες τεχνικές
σχολές. Εκτός από την παιδαγωγική επιμόρφωση και θεωρία, οι καθηγητές
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικεύονται επίσης στα εξής αντικείμενα: Θεολογία,
Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά, Φυσική, Ξένες Γλώσσες, Καλές Τέχνες,
Οικονομικά, Μουσική, Θέατρο και Φιλοσοφία ή Ιστορία των Επιστημών. Οι υποψήφιοι
εκπαιδευτικοί που δεν έχουν αποφοιτήσει από τα Τμήματα Παιδαγωγικών Σχολών
αλλά διαθέτουν πτυχίο σπουδών τετραετούς διάρκειας, μπορούν να λάβουν σχετική
πιστοποίηση από την Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(ΑΣΠΑΙΤΕ) προκειμένου να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα κατόπιν μονοετούς
φοίτησης.
Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσής τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να
περάσουν από διαδικασία εξετάσεων επαγγελματικών προσόντων που διεξάγονται από
το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Με την επιτυχή ολοκλήρωση των
εξετάσεων αυτών οι εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα ένταξης σε καταλόγους
κατάταξης σύμφωνα με τους οποίους μπορούν να τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας.
Σχετικά με τη ΔΕΕ, το Υπουργείο Παιδείας είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας που
καθορίζει το είδος κατάρτισης που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί και ορίζει επίσης τον
φορέα διεξαγωγής της κατάρτισης. Η ΣΕΕ μπορεί να είναι είτε υποχρεωτική είτε
προαιρετική, με δράσεις κατάρτισης που αφορούν τις ειδικές ανάγκες των
εκπαιδευτικών. Οι μορφές υποχρεωτικής κατάρτισης εξειδικεύονται στο Άρθρο 1 του
Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) 250/92 Περί Ρύθμισης Θεμάτων Υποχρεωτικής
Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και Θεμάτων Λειτουργίας των Περιφερειακών
Επιμορφωτικών Κέντρων, όπου περιλαμβάνονται:


Εισαγωγική επιμόρφωση, διάρκειας έως τεσσάρων μηνών για τους υποψήφιους
για διορισμό εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,



Περιοδική επιμόρφωση σε δυο κατ' έτος επιμορφωτικούς κύκλους που
διαρκούν έως τρεις μήνες για μόνιμους εκπαιδευτικούς,



Ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα βραχείας διαρκείας από 10 έως 100 ώρες
για όλους τους εκπαιδευτικούς και έως 200 ώρες για εκπαιδευτικούς που
υπηρετούν σε Μονάδες Ειδικής Αγωγής.

Η προαιρετική επιμόρφωση πραγματοποιείται υπό τη μορφή ειδικών σεμιναρίων, που
ανταποκρίνονται στις αναγνωρισμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών, τα οποία στο
παρελθόν περιλάμβαναν θέματα όπως για παράδειγμα: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,
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Εκπαίδευση σε θέματα Υγείας, Καταναλωτών, Οδικής Ασφάλειας, Ισότητας των Φύλων
και Σχολικής Επαγγελματικής Καθοδήγησης και Σταδιοδρομίας.
Υπάρχουν επίσης διάφοροι άλλοι φορείς που μπορούν να παρέχουν ΔΕΕ για τους
εκπαιδευτικούς στους οποίους συμπεριλαμβάνονται: το ΙΕΠ, Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.,
σχολικές μονάδες ή Δίκτυα Σχολείων, σχολικοί σύμβουλοι, το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο, η ΑΣΠΑΙΤΕ, εκπαιδευτικές και επιστημονικές ενώσεις, επιστημονικά
ινστιτούτα ή κέντρα συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Στους
εκπαιδευτικούς
παρέχονται
υπηρεσιακές
άδειες,
πιστοποιητικά
παρακολούθησης και σε κάποιες περιπτώσεις οικονομική αποζημίωση. Εξάλλου,
καταβάλλονται προσπάθειες ώστε τα προγράμματα επιμόρφωσης να συμπίπτουν με τις
γνώσεις και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και να
σχετίζονται με την αποδοτικότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας.
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Παράρτημα B.

Χαρτογράφηση Προγράμματος Σπουδών
Οι πίνακες που ακολουθούν αποτελούν μια σύνοψη των στόχων, της θεματολογίας και
των ενδεικτικών δραστηριοτήτων για το Αναλυτικό Πρόγραμμα Κοινωνικής και
Πολιτικής Αγωγής για τις τάξεις Ε´ και ΣΤ´ Δημοτικού και Γ´ Γυμνασίου.
Year 5
Μαθησιακοί στόχοι

Θεματικές ενότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Το άτομο και η οικογένεια
Οι µαθητές πρέπει να είναι σε Η οικογένεια
θέση:
 Η σηµασία της οικογένειας για το άτοµο.







Να αναλύσουν τη δοµή και
τη λειτουργία της
οικογένειας, τους ρόλους
και τις σχέσεις των µελών
της
Να συνειδητοποιήσουν τις
ανάγκες που ικανοποιεί η
οικογένεια και τη σηµασία
της για την ανάπτυξη του
ατόµου και της κοινωνίας




Οι μαθητές:



Μορφές οικογένειας.

Η ικανοποίηση των ατοµικών και κοινωνικών
αναγκών µέσα από την οικογένεια:
o σωµατική υγεία και ασφάλεια (αγωγή
υγείας)
o οικονοµική ασφάλεια (ρόλοι µελών –
πατέρας, µητέρα, αδέρφια, ευρύτερη
οικογένεια – αγωγή καταναλωτή)
o συναισθηµατική ασφάλεια (ρόλοι,
σχέσεις, αλληλεπίδραση).
Η ζωή μέσα στην οικογένεα

Να διερευνήσουν την
εξελικτική πορεία του
 Η ζωή µέσα στην οικογένεια και η σηµασία
θεσµού της οικογένειας και
της:
να εντοπίσουν τις αλλαγές
o Ατοµικές και κοινές εκδηλώσεις µέσα
που επήλθαν τα τελευταία
ή έξω από την οικογένεια (π.χ.
χρόνια στη δοµή της, στον
γιορτές, επισκέψεις κ.ά.).
τρόπο και τα µέσα
Οικογένεια και κοινωνία
ικανοποίησης των αναγκών
 Κοινωνικές και πολιτισµικές διαφοροποιήσεις
της.
(η ζωή των τσιγγάνων, των µεταναστών, των
Ελλήνων της διασποράς).

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε Το σχολείο άλλοτε και σήμερα
θέση:
 Ο ρόλος και η σηµασία του σχολείου για το

Να αναζητήσουν στοιχεία,
άτοµο και την κοινωνία:
να τα καταγράψουν και να
o το σχολείο άλλοτε και σήµερα –
συστηµατοποιήσουν
τις
οµοιότητες και διαφορές (ρόλοι
γνώσεις τους σχετικά µε την
δασκάλου και µαθητή, αναλυτικά
οργάνωση και τη λειτουργία
πρόγραµµα σπουδών, χρήση
του σχολείου άλλοτε και
διδακτικών µέσων και ο ρόλος των
σήµερα.
νέων τεχνολογιών).
Η λειτουργία του σχολείου



∆ιενεργούν µικρή έρευνα στο
οικογενειακό τους περιβάλλον µέσα
από συνεντεύξεις µε
µεγαλύτερους, σχετικά µε την
κατανοµή των ρόλων κάθε µέλους
στην οικογένεια, τον τρόπο
ικανοποίησης των αναγκών, τον
ελεύθερο χρόνο κτλ. Καταγράφουν
και παρουσιάζουν τα στοιχεία που
συγκέντρωσαν µε κείµενα, πίνακες
και γραφήµατα και συζητούν
(Γλώσσα, Μαθηµατικά).
Αναζητούν υλικό (κείµενα,
φωτογραφίες) για τη ζωή των
οικογενειών σε άλλες χώρες
ξεκινώντας από τις οικογένειες των
αλλοδαπών συµµαθητών τους.
Ταξινοµούν το υλικό ανάλογα µε τις
γεωγραφικές περιοχές προέλευσης,
το καταγράφουν και το
παρουσιάζουν µε ποικίλους
τρόπους έκφρασης και τέλος
συζητούν για τις οµοιότητες και
διαφορές που εµφανίζονται στις
διάφορες περιπτώσεις.

Οι μαθητές:



Αναζητούν και συλλέγουν στοιχεία
για το ελληνικό σχολείο παλιότερα
σε έργα τέχνης, σε
κινηµατογραφικές ταινίες ή σε
βιβλία µε αφιερώµατα. Τα
καταγράφουν, τα συστηµατοποιούν
και τα παρουσιάζουν προφορικά ή
γραπτά, µε εικαστικά έργα ή άλλες
κατασκευές (Γλώσσα, Ιστορία,
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Θεματικές ενότητες



Ενδεικτικές δραστηριότητες

Η οργάνωση, οι λειτουργίες και οι ρόλοι στο
σηµερινό ελληνικό σχολείο (σύλλογος
διδασκόντων, σύλλογος γονέων και
κηδεµόνων, µαθητικές κοινότητες, ισότιµη
συµµετοχή και υπευθυνότητα).

Εικαστικά).



Παίρνουν συνεντεύξεις από τον
∆ιευθυντή του σχολείου και τον
Πρόεδρο του Συλλόγου των γονέων
και κηδεµόνων, για να
ενηµερωθούν για το έργο τους.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε Η εκκλησία
θέση:
 Ο ρόλος της εκκλησίας για το άτοµο και την

Να ενηµερωθούν για τη
κοινότητα (πνευµατικός, κοινωνικός,
δράση και γενικότερα την
πολιτιστικός).
προσφορά της Ορθόδοξης
Εκκλησίας στο άτοµο και την
κοινωνία.

Οι μαθητές:

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε Οργανωμένες
θέση:
σύλλογοι

Οι μαθητές:



understand the importance
of participation in
associations.



κοινωνικές

ομάδες

–

Ενώσεις,



Τρόποι συµµετοχής του ατόµου σε
συλλόγους, οργάνωση, λειτουργία,
δραστηριότητες, αναγκαιότητα, σκοποί,
µορφές συλλόγων (πολιτιστικοί,
περιβαλλοντικοί, οικονοµικοί, κοινωνικοί κ.ά.).

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε Κοινότητα/Δήμος
θέση:
 Η σηµασία για το άτοµο και την κοινωνία της
 Να διερευνήσουν τους
οργάνωσης σε κοινότητες, µέσα από στοιχεία
λόγους της οργάνωσης των
αγωγής του καταναλωτή, αγωγής µε πολιτικό
ατόµων σε κοινότητες και
περιεχόµενο και διαπολιτισµικής αγωγής.
να αναγνωρίσουν τη
Υπηρεσίες της κοινότητας και του ∆ήµου
σηµασία της
 Υπηρεσίες και δραστηριότητες παρέµβασης





Να προσδιορίσουν τα
κύρια χαρακτηριστικά της
κοινότητας ή του δήµου
στον οποίο ζουν
Να κατανοήσουν τις
βασικές δηµοκρατικές
αρχές οργάνωσης και
λειτουργίας της κοινότητας
ή του δήµου τους.

για την εξυπηρέτηση του δηµότη – πολίτη
(εργασία, ασφάλεια, κυκλοφορία, πολιτισµός,
καθαριότητα κ.ά.). Ο ρόλος της τεχνολογίας.





Η δηµοκρατία στις κοινότητες και τους δήµους
µέσα από τις εκλογές (συµµετοχή–
υπευθυνότητα).

Συγκεντρώνουν πληροφορίες από
τον ιερέα της ενορίας τους για την
κοινωνική δράση της εκκλησίας.

Κάνουν έναν κατάλογο µε τους
συλλόγους που βρίσκονται στην
περιοχή τους, καταγράφουν το έργο
τους και τους κατατάσσουν σε
κατηγορίες.

Οι μαθητές:





Διενεργούν µικρή έρευνα για την
ιστορική εξέλιξη της κοινότητας ή
του δήµου τους µέσα από
διάφορες πηγές όπως ντοκουµέντα,
συνεντεύξεις κ.ά. (οικιστική
δόµηση, πληθυσµός, ασχολίες
κατοίκων, πόροι και παραγωγή της
κοινότητας, παρεχόµενες υπηρεσίες
κ.ά)
Παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα
της έρευνας µε κείµενα, πίνακες,
διαγράµµατα, και εικαστικές
απεικονίσεις (Ιστορία, Γλώσσα,
Εικαστικά, Μαθηµατικά).

Το άτοµο και η πολιτεία
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
θέση:





Το άτοµο ως πολίτης της κοινότητας / του δήµου και
του κράτους

Να αναγνωρίσουν τις
 Η έννοια της δηµοκρατίας µέσα στο κράτος
βασικές δηµοκρατικές
(δικαιώµατα και υποχρεώσεις, «εκλέγειν»,
αρχές οργάνωσης και
«εκλέγεσθαι», συµµετοχή, υπευθυνότητα,
λειτουργίας του κράτους
κοινά αγαθά ασφάλειας και ευηµερίας).
και να εκτιµήσουν τη
Συµµετοχή στα κοινά
συµβολή τους στην ατοµική
 Η έννοια του πολίτη µέσα στο ελληνικό
και κοινωνική γαλήνη και
κράτος.
την κοινωνική συνοχή.
Να κατανοήσουν τη
σηµασία του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος για το άτοµο
και την κοινωνία.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι μαθητές:





Κάνουν εκλογές στην τάξη τους για
την ανάδειξη µαθητικού
συµβουλίου. Κατά την
προετοιµασία και διαδικασία των
εκλογών, οι µαθητές εκφράζονται
µε προφορικό και γραπτό λόγο και
µε διάφορους καλλιτεχνικούς
τρόπους (µουσική, ζωγραφική κ.ά.).
Αναλαµβάνουν σχετικούς ρόλους
(εφορευτική επιτροπή,
ψηφοδέλτια, καταµέτρηση ψήφων
κ.λπ.) και παρουσιάζουν τα
αποτελέσµατα µε πίνακες και
διαγράµµατα.
Καταγράφουν τα καθήκοντά τους
στην τάξη και στο σχολείο. Συζητούν
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Θεματικές ενότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες
για την αναγκαιότητα της τήρησης
των υποχρεώσεών τους και τη
σηµασία αυτής στην
αποτελεσµατική και επωφελή
οργάνωση της κοινότητας.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
θέση:



Να κατανοήσουν τους
τρόπους άσκησης της
κρατικής εξουσίας µέσα
από συγκεκριµένους
φορείς και θεσµούς.

Το έθνος και το κράτος




Έδαφος: σύνορα – χάρτης.

Οι μαθητές:



Η οργάνωση του κράτους και οι λειτουργίες
του.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής
δηµοκρατίας ως κράτους



Λαός, έδαφος, σύνορα.

Ο Ελληνικός λαός





Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού λαού,
οµάδες που ζουν µέσα στα όρια του
ελληνικού κράτους (µειονότητες αλλοδαποί),
οι Έλληνες της διασποράς.

Αναγνωρίζουν και δείχνουν σ’ ένα
χάρτη της Ελλάδας τα όρια του
ελληνικού κράτους και τα γειτονικά
κράτη και συζητούν για τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα
των Ελλήνων πολιτών, καθώς και
των άλλων οµάδων που ζουν στην
Ελλάδα.
Συλλέγουν και ταξινοµούν κείµενα
και φωτογραφικό υλικό που
αναφέρονται στην έννοια του
κράτους και στους τρόπους
άσκησης της εξουσίας σε διάφορες
µορφές κρατικής οργάνωσης στο
χώρο ή στο χρόνο (η Ελλάδα άλλοτε
και σήµερα, η Ελλάδα και οι
γειτονικές χώρες κ.λπ.).

Το άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε Η Ευρωπαϊκή Ένωση
θέση:
 Η ανάγκη για συνεργασία / υποστήριξη
 Να αποκτήσουν βασικές
µεταξύ των χωρών της Ευρώπης.
πληροφορίες για την
 Ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ίδρυση, την εξέλιξη και
τους σκοπούς της Ε.Ε.
Η Ελλάδα και η ΕΕ




Να περιγράψουν τα βασικά
στάδια ένταξης της
Ελλάδας στην Ε.Ε.
Να κατανοήσουν τη
σηµασία της Ε.Ε για την
κοινωνική και οικονοµική
ανάπτυξη της Ελλάδας.

Οι μαθητές πρέπει:





Να εισαχθούν στις έννοιες
των δικαιωµάτων και των
υποχρεώσεων του πολίτη
στο πλαίσιο της Ε.Ε.




Σύντοµη ιστορική αναδροµή της δηµιουργίας
της Ε.Ε. (ο ρόλος του ελληνικού πολιτισµού).
Η διαδροµή της Ελλάδας για την ένταξη.

Ο Ευρωπαίος πολίτης



Ο Έλληνας ως πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(κινητικότητα µαθητών, φοιτητών,
εργαζοµένων κ.ά.).

Οι μαθητές:






Συντάσσουν επιστολές προς τα
γραφεία της Ε.Ε για να ζητήσουν
πληροφορίες για το ιστορικό
ίδρυσης και τους σκοπούς της Ε.Ε.
Φτιάχνουν µια αφίσα για την
ίδρυση της Ε.Ε αξιοποιώντας
σχετικές πληροφορίες.
Ετοιµάζουν ένα χρονολόγιο για την
ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Οι μαθητές:




Να αναγνωρίσουν τη
σηµασία της ευρωπαϊκής
διάστασης των
δικαιωµάτων τους ως
πολιτών.

Παίρνουν συνέντευξη από έναν
εκπρόσωπο της Ελλάδας στην Ε.
Επισκέπτονται, συναντούν και
ανταλλάσσουν πληροφορίες µε
µαθητές γειτονικών σχολείων που
συµµετέχουν σε δράσεις του
προγράµµατος Comenius, Socrates,
κ.λπ).

Το άτομο και η διεθνής κοινότητα
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε Το άτομο και η διεθνής κοινότητα
θέση:
 Η ικανοποίηση της ανάγκης να ανήκει κανείς



Να αναγνωρίσουν την
αναγκαιότητα της
συνεργασίας µεταξύ των

σε ένα ευρύτερο σύνολο, άλλοτε και σήµερα
(αµφικτιονίες – συµµαχίες – συµπολιτείες Ε.Ε.).

Οι μαθητές:



Ετοιµάζουν ένα χρονολόγιο, για να
παρουσιάσουν διαχρονικά
συνεργασίες µεταξύ κρατών.
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κρατών και να εκτιµήσουν
τη σηµασία της για την
ανάπτυξη και την ευηµερία
του συνόλου.

Θεματικές ενότητες



Ενδεικτικές δραστηριότητες

Η αναγκαιότητα συνεργασιών (οικονοµικών,
κοινωνικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών) και
υποστήριξης. Oφέλη, προβλήµατα.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε Η οργάνωση και οι μορφές συνεργασίας σε διεθνές
θέση:
επίπεδο



Να επισηµάνουν και να
εκτιµήσουν το ρόλο και τη
σηµασία των διεθνών
οργανώσεων για την
αντιµετώπιση τόσο
ατοµικών όσο και
παγκόσµιων κοινωνικών
θεµάτων.



Να αναγνωρίσουν και να
οµαδοποιήσουν βασικά
διεθνή προβλήµατα.







Σκοποί και δραστηριότητες που προωθούν τη
δηµοκρατία, την ειρήνη, την κοινωνική
αλληλεγγύη και την οικονοµική συνεργασία σε
διακρατικές συνεργασίες (ΝΑΤΟ, ΟΗΕ) και
υπερεθνικές οργανώσεις.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε Τα παγκόσµια προβλήµατα στη σηµερινή διεθνή
θέση:
κοινότητα



Οι μαθητές:
Διενεργούν µικρή έρευνα µε σκοπό
να καταγράψουν και να
παρουσιάσουν τους βασικούς
διεθνείς οργανισµούς. Χωρίζονται
σε οµάδες και παρουσιάζουν τους
σκοπούς και το έργο των
οργανισµών µε διάφορες αφίσες,
µε πίνακες / χαρτογράφηση των
χωρών που συµµετέχουν.
Καταγράφουν και
συστηµατοποιούν τα βασικά
σηµεία των συζητήσεων.

Οι μαθητές:



Παγκόσµια προβλήµατα σε σχέση µε το
άτοµο, τις κοινωνικές οµάδες και τα κράτη:
(πόλεµοι / συγκρούσεις, βία στο σχολείο,
φτώχεια, παιδική εργασία).
Τρόποι αντιµετώπισης των προβληµάτων και
η ευθύνη των κρατών και του ατόµου.

Χωρίζονται σε οµάδες και
αναζητούν κείµενα της ελληνικής ή
ξένης λογοτεχνίας, σύγχρονα ή
παλαιότερα (θεατρικά, ποιήµατα,
πεζά) που αναφέρονται σε διεθνή
προβλήµατα όπως είναι ο πόλεµος,
η παιδική εργασία κ.λπ. Συζητούν
γι΄ αυτά ή και τα παρουσιάζουν
µέσα από θεατρικά δρώµενα ή
παιχνίδια ρόλων.

ΣΤ´ Δημοτικού
Μαθησιακοί στόχοι

Θεματικές ενότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Το άτομο και η κοινωνία
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε Η οικογένεια στην Ελλάδα
θέση:
 Η οργάνωση και η δοµή της ελληνικής





Να διαπιστώσουν και να
καταγράψουν τις αλλαγές
που συντελέστηκαν στη
δοµή, την οργάνωση και τη
λειτουργία της οικογένειας
και στους ρόλους των
µελών της.




Να αναλύσουν και να
ταξινοµήσουν προβλήµατα
της σύγχρονης οικογένειας.

Να αναζητήσουν και να
επεξεργαστούν στοιχεία για
τη διάρθρωση του
ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήµατος, τους φορείς
της εκπαίδευσης και το



οικογένειας: τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις των µελών – κοινωνικές και
πολιτισµικές διαφοροποιήσεις.
Στοιχεία του θεσµικού πλαισίου για την
οικογένεια.

συστήµατος σε βαθµίδες και η σηµασία της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αναφορά σε άλλα
εκπαιδευτικά συστήµατα. Οµοιότητες και
διαφορές.





Προβλήµατα της σύγχρονης ελληνικής
οικογένειας.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε Το σχολείο – το εκπαιδευτικό σύστημα
θέση:
 Η οργάνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού



Οι μαθητές:

Αναφορά σε άλλα εκπαιδευτικά συστήματα,
ανάλυση ομοιοτήτων και διαφορών.
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Αναζητούν στο οικογενειακό δίκαιο
τα άρθρα που αφορούν τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του
παιδιού και της γυναίκας.
Εντοπίζουν σε λογοτεχνικά κείµενα,
άρθρα, έρευνες θέµατα που
σχετίζονται µε τη σύγχρονη
ελληνική οικογένεια. Τα
συλλέγουν, τα ταξινοµούν και τα
παρουσιάζουν στην τάξη.

Οι μαθητές:




Παρουσιάζουν σε διάγραµµα το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα
κατά βαθµίδα.
Παρουσιάζουν σε γενικές γραµµές
το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας
προέλευσής τους (αλλοδαποί
μαθητές).
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ρόλο τους.



Θεματικές ενότητες



Να συγκρίνουν βασικά
στοιχεία του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήµατος
µε άλλα εκπαιδευτικά
συστήµατα.

Η ανάγκη για την ύπαρξη θεσµικού πλαισίου
για την εκπαίδευση – βασικά στοιχεία της
ελληνικής νοµοθεσίας (παιδεία και ισότητα
ευκαιριών, ποιότητα εκπαίδευσης, τσιγγάνοι,
αλλοδαποί, άτοµα µε ειδικές ανάγκες).

Ενδεικτικές δραστηριότητες



Προτείνουν θέµατα συνεργασίας
µεταξύ των σχολείων της περιοχής
και δραστηριοποιούνται προς αυτή
την κατεύθυνση: αλληλογραφούν,
επικοινωνούν τηλεφωνικά µε
υπευθύνους και οργανώνουν κοινές
δραστηριότητες όπως π.χ. «Ηµέρα
αφιερωµένη στην Κυκλοφοριακή
Αγωγή», όπου, εκτός από την
οµαδική δουλειά, τη συνεργασία µε
άλλα σχολεία και φορείς,
αξιοποιούν και γνώσεις και
δεξιότητες από άλλα µαθήµατα.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε Οργανωμένες ομάδες – ενώσεις, σύλλογοι
Οι μαθητές:
θέση να:
 Ο ρόλος των οµάδων για το άτοµο, την
 Συγκεντρώνουν άρθρα από
κοινωνία και την πολιτεία: Η υποστήριξη των
εφηµερίδες ή περιοδικά για
 Να κατανοήσουν το ρόλο
των οµάδων στην
δικαιωµάτων του ατόµου (π.χ. άτοµα που
διάφορους συλλόγους στην Ελλάδα,
προώθηση της
πάσχουν από µεσογειακή αναιµία), η
καταγράφουν το έργο τους και
δηµοκρατίας, της ισότητας
ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και
συζητούν για την προσφορά τους
ευκαιριών και της
η δραστηριοποίησή του για θέµατα κοινού
στο άτοµο, την κοινωνία και την
αντιµετώπισης των
συµφέροντος (π.χ. περιβάλλον).
πολιτεία.
κοινωνικών προβληµάτων
και να προβληµατιστούν
για την ύπαρξη οµάδων
που προωθούν άλλους
στόχους.
Oι μαθητές πρέπει να είναι σε Κοινότητες και ∆ήµοι στην Ελλάδα
θέση:
 Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες στην Ελλάδα ως
 Να διακρίνουν τους τοµείς
φορείς δηµοκρατικής τοπικής αυτοδιοίκησης.
και τις αρµοδιότητες της
 Τρόπος συµµετοχής και προσφοράς των
αυτοδιοίκησης και να
πολιτών στην κοινοτική ζωή και πρόοδο.
επισηµάνουν τρόπους
συµµετοχής και προσφοράς Οργάνωση Δήμων και Κοινοτήτων
των πολιτών
 Η πολιτική οργάνωση των ∆ήµων και των
Κοινοτήτων: εκλογές – ο ρόλος του προέδρου
 Να κατανοήσουν ότι ο
/ δηµάρχου και του κοινοτικού / δηµοτικού
∆ήµος και η Κοινότητα
συµβουλίου.
οργανώνονται και
λειτουργούν σύµφωνα µε
 Οικονοµική οργάνωση των ∆ήµων και των
τις αρχές της δηµοκρατίας.
Κοινοτήτων (συνεταιρισµοί κ.ά.).

Οι μαθητές:




Επισκέπτονται τους Ο.Τ.Α. και
παρακολουθούν συνεδριάσεις των
οργάνων τους
Αποτυπώνουν σε χάρτη της
Ελλάδας τους ∆ήµους και τις
Κοινότητες π.χ. σε ένα Νοµό και
συζητούν για την οργάνωση που
προέκυψε µε το Σχέδιο
«Καποδίστριας» (Ιστορία,
Γεωγραφία)..

Το άτομο και η Πολιτεία
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε Η οργάνωση και η λειτουργία του κράτους
θέση:
 Η έννοια του κράτους και του πολιτεύματος:







Να αποσαφηνίσουν την
έννοια του πολιτεύµατος
και να το συνδέσουν µε τις
αρχές και λειτουργίες του
κράτους
Να µελετήσουν τη δοµή
των πολιτευµάτων και να
συµπεράνουν για τον
τρόπο διακυβέρνησης που
προκύπτει από αυτά
Να αναγνωρίσουν τις
δοµές της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, τους ρόλους

Οι μαθητές:



τα βασικά στοιχεία του κράτους και μορφές
πολιτευμάτων.






Το δημοκρατικό πολίτευμα: πλεονεκτήματα, η
Ελληνική Δημοκρατία (εξέλιξη – αρχές),
βασικοί δημοκρατικοί θεσμοί, εκλογές,
πολιτικά κόμματα..



Το άτομο και τα πολιτικά του δικαιώματα:
Έλληνες πολίτες, μειονότητες και οικονομικοί
μετανάστες στην Ελλάδα.
Ρατσισμός και ξενοφοβία.

Η ενημέρωση του πολίτη



Διενεργούν έρευνα για τις μορφές
των πολιτευμάτων: καταγράφουν
τα βασικά χαρακτηριστικά τους,
επισημαίνουν τις διαφορές τους με
έμφαση στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του πολίτη.
Διεξάγουν μαθητικές εκλογές με
βάση τις δημοκρατικές διαδικασίες.
Εργάζονται συστηματικά για το
σχεδιασμό και την ολοκλήρωση της
δραστηριότητας των εκλογών.
Φτιάχνουν αφίσα για να
αναπαραστήσουν σχηματικά τα
κρατικά όργανα εξουσίας και το
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Μαθησιακοί στόχοι
και τους κανόνες
λειτουργίας της





Θεματικές ενότητες



Να αποκτήσουν γνώσεις
για τη δοµή, τη λειτουργία
και τις διαδικασίες εκλογής
του κοινοβουλίου, της
κυβέρνησης και του
προέδρου της ∆ηµοκρατίας
στο πολίτευµά µας

Τα Μ.Μ.Ε. (ραδιόφωνο, τηλεόραση,
εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο) ως
έκφραση της δημοκρατίας και ο ρόλος τους
στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Ο ρόλος
της τεχνολογίας στην ενημέρωση του πολίτη.



εκλογικό σώμα.





Να κατανοήσουν τη
σηµασία των Μ.Μ.Ε. για τη
δηµοκρατία και να
εκτιµήσουν το ρόλο τους
στη διαµόρφωση της
κοινής γνώµης.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε Κράτος και πολίτης
θέση:
 Θεσμοί που στηρίζουν το δημοκρατικό
 Να προσδιορίσουν τους
πολίτευμα: Φορείς και λειτουργίες της
φορείς της κρατικής
κρατικής εξουσίας και ο ρόλος της
εξουσίας και να
νομοθετικής, της εκτελεστικής και της
κατανοήσουν το ρόλο τους
δικαστικής εξουσίας.
στη διαφύλαξη της εθνικής
 Το ελληνικό Σύνταγμα και ο ρόλος του στη
ανεξαρτησίας και της
διασφάλιση των ατομικών και κοινωνικών
λαϊκής κυριαρχίας
δικαιωμάτων.



Ενδεικτικές δραστηριότητες
Διοργανώνουν εκδηλώσεις,
εκθέσεις, κτλ.: α) κατά του
ρατσισμού και των φυλετικών
διακρίσεων, β) για την ανάδειξη της
ελληνικής και ξένης πολιτιστικής
δημιουργίας.
Επιλέγουν ένα επίκαιρο θέμα και
χωρίζονται σε ομάδες με σκοπό να
καταγράψουν τον τρόπο
παρουσίασής του τόσο από τον
έντυπο όσο και από τον
ηλεκτρονικό τύπο και συζητούν πώς
ο τρόπος αυτός επηρεάζει την κοινή
γνώμη.

Οι μαθητές:




Να κατανοήσουν ότι το
Σύνταγμα καθορίζει την
οργάνωση και τη
λειτουργία του κράτους

Καταγράφουν τα υπουργεία και
συζητούν για τις αρμοδιότητές τους
Αναζητούν άρθρα του Συντάγματος
που αναφέρονται στην εκπαίδευση
στην παιδική ηλικία και συζητούν
για τους τρόπους «υλοποίησης»
και προώθησης του περιεχομένου
και των αντίστοιχων σκοπών που
υπάρχουν στα άρθρα αυτά.

Να συμπεράνουν ότι ο
πραγματικός φορέας της
κρατικής εξουσίας του
κράτους είναι ο λαός και
ότι τα φυσικά πρόσωπα
που την αποτελούν
ενεργούν σύμφωνα με το
Σύνταγμα και τους νόμους.
Το άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι μαθητές:
θέση:
 Θεσμοί και όργανα της Ε.Ε.: η λειτουργία τους  Αναζητούν άρθρα, κείμενα,





Να γνωρίσουν τα βασικά
χαρακτηριστικά της δομής,
της οργάνωσης και της
λειτουργίας των
κυριότερων κοινοτικών
οργάνων

και η αντιπροσώπευση της Ελλάδας στην Ε.Ε.



Τομείς συνεργασίας μεταξύ χωρών της ΕΕ:
πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και
πολιτιστικές σχέσεις και ανταλλαγές (π.χ.
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης).
Έμφαση στον ρόλο της Ελλάδας.

Να προσδιορίσουν τις
δυνατότητες ανάπτυξης
που δίνονται σε πολιτικό,
κοινωνικό, οικονομικό και
πολιτιστικό επίπεδο.
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αποσπάσματα για τη λειτουργία και
τις διαδικασίες ανάδειξης
κοινοτικών οργάνων





Αναζητούν πληροφορίες για τα
προγράμματα συνεργασίας στον
τομέα της εκπαίδευσης και του
πολιτισμού, συμμετέχουν σε
προγράμματα ανταλλαγών
Έρχονται σε επικοινωνία με σχολεία
της περιφέρειάς τους που έχουν
συμμετάσχει σε προγράμματα
συνεργασίας με σχολεία της Ε.Ε. και
ενημερώνονται για το περιεχόμενο
αυτής της συνεργασίας.
Παρουσιάζουν τα αποτελέσματα
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Μαθησιακοί στόχοι

Θεματικές ενότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες
της διερεύνησης αυτής σε
ενδοσχολική ή σε κοινή εκδήλωση
με ρόλους, κείμενα, κατασκευές
κ.λπ.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε Ευρωπαίοι πολίτες
θέση:
 Οι λαοί και οι πολιτισμοί των κρατών μελών
της Ε.Ε. (κοινά σημεία και διαφορές).
 Να αποκτήσουν βασικές
γνώσεις για τους λαούς
 Οι Ευρωπαίοι ως πολίτες της ΕΕ: Δικαιώματα
που ανήκουν στην Ε.Ε. και
και Υποχρεώσεις (εκλογές για το ευρωπαϊκό
να διευρύνουν τις γνώσεις
κοινοβούλιο, νομοθεσία, ευρωπαϊκό
τους γι’ αυτήν
δικαστήριο).



Οι μαθητές:



Να αποκτήσουν βασικές
γνώσεις για τους λαούς
που ανήκουν στην Ε.Ε. και
να διευρύνουν τις γνώσεις
τους γι’ αυτήν.

Αναζητούν και καταγράφουν
παραμύθια, ήρωες κόμικς,
παιχνίδια κ.ά. των κρατών μελών
της Ε.Ε. και τα συνδέουν με τον
πολιτισμό και τις παραδόσεις κάθε
λαού. Τα παρουσιάζουν σε
εκδήλωση με θεατρικά δρώμενα,
κατασκευές, πίνακες, κείμενα κ.λπ.
(Γλώσσα, Θεατρική αγωγή,
Εικαστικά.

Το άτομο και η διεθνής κοινότητα
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε Διεθνείς οργανισμοί
Οι μαθητές:
θέση:
 Ο ρόλος των διεθνών οργανισμών στην
 Αναζητούν στον τύπο άρθρα που
 Να γνωρίσουν τους
προώθηση της ασφάλειας των κρατών μελών,
αναφέρονται στη διεθνή
βασικούς διεθνείς
της οικονομικής ανάπτυξης και της
ειδησεογραφία (συγκρούσεις,
οργανισμούς και τους
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
περιβάλλον, υγεία, απασχόληση,
σκοπούς που εξυπηρετούν
προσφυγικό, πείνα,
και να συζητήσουν για το
μεταναστευτικό, κλπ),
ρόλο τους στη διαφύλαξη
τεκμηριώνουν τα στοιχεία που
της ειρήνης και της
έχουν συλλέξει για τους διεθνείς
συναδέλφωσης των λαών
οργανισμούς και συζητούν τον ρόλο
και το έργο των οργανισμών αυτών.
 Να αναπτύξουν πνεύμα
συνεργασίας και
αλληλεγγύης με τους
άλλους λαούς της γης.
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
θέση:





Να αναγνωρίσουν ότι
υπάρχουν κοινά
δικαιώματα για όλους τους
λαούς της γης και να
κατανοήσουν την
αναγκαιότητα διαφύλαξής
τους
Να επισημάνουν τα
ιδιαίτερα δικαιώματα που
έχουν αναγνωριστεί για τα
παιδιά και να εκτιμήσουν
τη σημασία της σχετικής
διακήρυξης.

Τα δικαιώματα του ανθρώπου





Η προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου
μέσα από τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και του παιδιού και η υποστήριξη
των δικαιωμάτων άλλων ομάδων (Α.Μ.Ε.Α.,
μετανάστες, πρόσφυγες, γυναίκες κ.ά).

Οι μαθητές:



Παγκόσμια προβλήματα σε σχέση με το
άτομο, τις κοινωνικές ομάδες και τα κράτη:
(πόλεμοι/συγκρούσεις, ρατσισμός, βία,
ξενοφοβία, ναρκωτικά, επιδημικές ασθένειες).



Φτιάχνουν αφίσα στην οποία
προβάλλουν τα δικαιώματα των
παιδιών. Συζητούν για τον καλύτερο
τρόπο προστασίας των
δικαιωμάτων του παιδιού στον
σημερινό κόσμο. Καταγράφουν τις
απόψεις τους και τις δημοσιεύουν
σε ένα φυλλάδιο το οποίο
προωθούν μέσα κι έξω από το
σχολείο.
Εκτελούν σχέδιο εργασίας με θέμα:
«Παρέα με τους άλλους», όπου
διερευνούν και παρουσιάζουν με
ποικίλους τρόπους (θεατρικό
παιχνίδι, έκθεση, εικαστικές
κατασκευές) τρόπους αρμονικής
συμβίωσης μέσα από κοινές ή μη
κοινές συνήθειες σχετικές με τις
γιορτές, τα παιχνίδια, τις
διατροφικές συνήθειες κ.ά. που
εμφανίζονται σε ομάδες ή λαούς
ανεξάρτητα από εθνικές
θρησκευτικές, γλωσσικές και
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Μαθησιακοί στόχοι

Θεματικές ενότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
(Θεατρική αγωγή, Γλώσσα,
Τεχνολογία, Εικαστικά)

Γ´ Γυμνασίου
Μαθησιακοί στόχοι

Θεματικές ενότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
θέση:

Εισαγωγή

Οι μαθητές:




Να προσεγγίσουν τη
σύγχρονη πραγματικότητα
συνολικά
Να συνειδητοποιήσουν την
ανάγκη ενιαίας θεώρησης
των κοινωνικών και
πολιτικών διεθνών σχέσεων
και γεγονότων.








Κοινωνιολογία



Πολιτική Επιστήμη
Δίκαιο
Ευρωπαϊκές Σπουδές
Διεθνές Δίκαιο
Διεθνείς Σχέσεις

Συζητούν στην τάξη το θέμα: «Η
εργασία των ανηλίκων». Εξέλιξη της
παιδικής εργασίας, η εργασία στο
πλαίσιο της οικογένειας και της
κοινωνίας, επιπτώσεις στην
ανάπτυξη και υγεία, η εκμετάλλευση
της εργασίας των ανηλίκων (Ιστορία,
Οικιακή οικονομία, Βιολογία,
Θρησκευτικά, ΣΕΠ, Γλώσσα,
Γεωγραφία)..

Το άτομο και η κοινωνία
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
θέση:




Να κατανοήσουν τη
διαλεκτική σχέση ατόμου
και κοινωνίας.







Να γνωρίσουν διάφορους
τύπους κοινωνικών ομάδων
καθώς και τα
χαρακτηριστικά τους.



Άτομο: φύσει κοινωνικό ον



Τι είναι η κοινωνία
Ατομική και κοινωνική συμπεριφορά

Κοινωνικές ομάδες





Διακρίσεις και χαρακτηριστικά των κοινωνικών
ομάδων.





Συνοχή και διάλυση των κοινωνικών ομάδων.




Να ανακαλύψουν τους
βασικούς παράγοντες που
επηρεάζουν τη συνοχή και
τη διάλυση μιας ομάδας



Να αναπτύξουν πνεύμα
συνεργασίας και αίσθημα
σεβασμού των άλλων
ομάδων.

Να κατανοήσουν τα βασικά
στοιχεία και τους σκοπούς
της κοινωνικής οργάνωσης.
Να αναζητήσουν

Κοινωνική οργάνωση και μεταβολή






Η κοινωνική θέση



Οι κοινωνικοί κανόνες
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Αξιοποιούν το σχολείο ως
μικρογραφία της κοινωνίας για την
πληρέστερη κατανόηση της
διαλεκτικής σχέσης ατόμου και
κοινωνίας καθώς και της ατομικής
και κοινωνικής συμπεριφοράς

Συζητούν σχετικά με διάφορες
κοινωνικές ομάδες, τα
χαρακτηριστικά τους και τους
λόγους ένταξης σε αυτές (Ιστορία,
Θρησκεία, Φυσική Αγωγή, Οικιακή
Οικονομία).
Αναλύουν ομάδες από το
οικογενειακό και το σχολικό
περιβάλλον.
Προσκαλούν εκπροσώπους
κοινωνικών ομάδων στη σχολική
τάξη.
Συγκρίνουν την πορεία δύο
ομοειδών ομάδων (οικογενειών,
σχολικών τάξεων, αθλητικών
σωματείων κτλ.).

Οι μαθητές:

Ο κοινωνικός ρόλος
Κοινωνική διαστρωμάτωση και κοινωνική

Προβληματίζονται για τη σχέση
Ατόμου – Κοινωνίας (Βιολογία,
Ιστορία).

Οι μαθητές:

Λόγοι ένταξης στις κοινωνικές ομάδες.

Να κατανοήσουν τους
λόγους που οδηγούν τα
άτομα να εντάσσονται σε
διάφορες ομάδες.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
θέση:







Οι μαθητές:

Να συνειδητοποιήσουν ότι
η συμπεριφορά του
ατόμου είναι αποτέλεσμα
της αλληλεξάρτησης
ατομικών και κοινωνικών
παραγόντων.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
θέση:



Introductory notions



Μελετούν την κοινωνική οργάνωση
και μεταβολή μέσα από τις θέσεις,
τους ρόλους, τους κανόνες (Ιστορία,
Θρησκευτικά, Οικιακή Οικονομία).
Δημιουργούν κατάλογο με
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παράγοντες που οδηγούν
στην κοινωνική μεταβολή
καθώς και τα αίτια και τις
συνέπειές της.







Να κατανοήσουν την
έννοια του κοινωνικού
θεσμού.
Να συνειδητοποιήσουν την
αναγκαιότητα και τη
χρησιμότητά τους στην
οργάνωση και λειτουργία
της κοινωνίας.





Να γνωρίσουν το
περιεχόμενο και τους
σημαντικότερους φορείς
κοινωνικοποίησης.




Η κοινωνική μεταβολή (αίτια, αντιδράσεις,
συνέπειες)

Κοινωνικοί θεσμοί






Τι είναι θεσμός; Η αναγκαιότητα των θεσμών

βασικούς τυπικούς και άτυπους
κανόνες που εφαρμόζουμε στη ζωή
μας.



Η αλλαγή των θεσμών
Ο θεσμός της οικογένειας







Κοινωνικοποίηση και Κοινωνικός Έλεγχος






Έννοια και περιεχόμενο της κοινωνικοποίησης



Τρόποι κοινωνικοποίησης
Είδη κοινωνικού ελέγχου





Να κατανοήσουν διάφορα
είδη κοινωνικού ελέγχου
και την επίδρασή τους στη
συμπεριφορά του ατόμου.

Να διακρίνουν το ατομικό
από το κοινωνικό
πρόβλημα





Να κατανοήσουν τα αίτια
και τις συνέπειες των
κοινωνικών προβλημάτων




Να μελετήσουν δείκτες
φτώχειας, ανεργίας,
κατανάλωσης και να
διαμορφώσουν μια

Προσδιορισμός αιτιών και συνέπειες

Τροχαία ατυχήματα – Κυκλοφοριακή Αγωγή
Αθλητισμός και βία

Καταγράφουν θεσμούς με τους
οποίους έρχεται σε επαφή ο
μαθητής στο διάστημα μιας
ημέρας.
Συντάσσουν ερωτηματολόγιο ή
δομούν μια συνέντευξη με θέμα
«Το σχολείο». Ρωτούν πρόσωπα της
προηγούμενης γενιάς που έχουν
τελειώσει το ίδιο σχολείο (εάν αυτό
είναι εφικτό), με στόχο τη
διακρίβωση της αλλαγής του
θεσμού του σχολείου.
Συζητούν για τα άτομα και τους
φορείς που επηρεάζουν την
ανάπτυξη της προσωπικότητας και
την ατομική συμπεριφορά (Ιστορία,
Θρησκευτικά και Γλώσσα).
Καταγράφουν τα άτομα και τους
φορείς με τους οποίους έρχεται σε
επαφή ο μαθητής σε διάστημα μιας
ημέρας ή μιας εβδομάδας.
Μελετούν και σχολιάζουν τους
διαφορετικούς τρόπους
κοινωνικοποίησης από διάφορους
φορείς μέσα από ιστορικά και
λογοτεχνικά κείμενα (Ιστορία,
Λογοτεχνία, Γλώσσα).

Οι μαθητές:



Αίτια και αντιμετώπιση
Φτώχεια, ανεργία, καταναλωτισμός – Αγωγή
καταναλωτή

Μελετούν ένα σημαντικό θεσμό,
κυρίως ως προς τη χρησιμότητά του
και τις λειτουργίες του (Ιστορία,
Οικιακή Οικονομία, Θρησκευτικά).

Οι μαθητές:

Φορείς κοινωνικοποίησης

Κοινωνικά προβλήματα

Επιλέγουν και υποδύονται
ορισμένους ρόλους (Υπουργός,
καθηγητής, μαθητής, διαιτητής,
γεωργός, κλπ)

Οι μαθητές:

Λειτουργίες των θεσμών (έκδηλες,
λανθάνουσες)

Να συνειδητοποιήσουν τον
ρόλο της κοινωνικοποίησης
και του κοινωνικού ελέγχου
στη διαμόρφωση της
προσωπικότητας και της
συμπεριφοράς τους.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
θέση:



κινητικότητα



Να κατανοήσουν ότι οι
θεσμοί είναι σταθεροί,
αλλά δεν παραμένουν
αμετάβλητοι, κι αυτό
εξαρτάται από τη
συμπεριφορά των
ανθρώπων.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
θέση:



Ενδεικτικές δραστηριότητες

Να συνειδητοποιήσουν ότι
η προσωπική τους πορεία
εξαρτάται από τα ατομικά
και τα κοινωνικά
χαρακτηριστικά τους.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
θέση:



Θεματικές ενότητες



Καταγράφουν διάφορα τοπικά,
εθνικά, παγκόσμια κοινωνικά
προβλήματα..
Αξιοποιούν ταινίες, ντοκιμαντέρ, τα
δημοσιεύματα κτλ. για την
παρουσίαση διάφορων κοινωνικών
προβλημάτων. Αξιοποιούν το
σχετικό με τα τροχαία ατυχήματα
και την κυκλοφοριακή αγωγή
λογισμικό. Μελετούν και
συσχετίζουν στατιστικά στοιχεία για
την φτώχεια, την ανεργία, τον
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Μαθησιακοί στόχοι

Θεματικές ενότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες

ορθολογική συμπεριφορά
καταναλωτή.







καταναλωτισμό. (Ιστορία,
Τεχνολογία, Μαθηματικά, Οικιακή
Οικονομία, Θρησκευτικά).

Να μελετήσουν τους
δείκτες τροχαίων
ατυχημάτων, να
διαπιστώσουν την ανάγκη
τήρησης του Κ.Ο.Κ. και να
εξετάσουν τις συνέπειες
των τροχαίων ατυχημάτων.





Να διακρίνουν τον φίλαθλο
από τον οπαδό, να
διαπιστώσουν την
εμπορευματοποίηση του
αθλητισμού και να
προβληματιστούν για τις
συνέπειες της βίας στον
αθλητισμό.



Να αναπτύξουν δεξιότητες
επίλυσης κοινωνικών
προβλημάτων.

Διεξάγουν έρευνα με
ερωτηματολόγιο / συνεντεύξεις
από άτομα που έζησαν ένα τροχαίο
ατύχημα (Οικιακή Οικονομία,
Τεχνολογία).
Διεξάγουν συγκριτική μελέτη του
αθλητισμού στο παρελθόν και στο
παρόν. Συζητούν για τον αθλητισμό
και τον πρωταθλητισμό.
Συγκεντρώνουν στοιχεία για το
χρήμα που διατίθεται στον
αθλητισμό. (Φυσική Αγωγή,
Βιολογία, Ιστορία).
Συζητούν/συντάσσουν εργασία,
έρευνα/έκθεση για τις κοινωνικές
και ατομικές δεξιότητες που είναι
απαραίτητες για την αντιμετώπιση
των κινδύνων της σύγχρονης
κοινωνίας από τους νέους.

Το άτομο και η πολιτεία
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
θέση:





Να κατανοήσουν τη σχέση
κοινωνίας και πολιτείας.
Να διακρίνουν το κράτος
από το έθνος.









Κοινωνία και πολιτεία

Να διακρίνουν τα
χαρακτηριστικά στοιχεία
των πολιτευμάτων, τις
ομοιότητες και διαφορές
μεταξύ τους, καθώς και
τους κοινωνικούς,
οικονομικούς και
πολιτισμικούς παράγοντες
που επέδρασαν στη
διαμόρφωσή τους.

Οι μαθητές:



Έθνος και πατρίδα
Πολίτης και πολιτική

Να κατανοήσουν τις
έννοιες «πολίτης» και
«πολιτική» και την αξία της
συμμετοχής του πολίτη στα
κοινά..

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
θέση:



Εισαγωγικές έννοιες



Τα πολιτεύματα και το Σύνταγμα










Μορφές πολιτευμάτων



Τι είναι Σύνταγμα



Η λαϊκή κυριαρχία
Το κράτος δικαίου



Το κοινωνικό κράτος
Η διάκριση των λειτουργιών

Να ξεχωρίσουν τις μορφές
των πολιτευμάτων και να
μάθουν ποιο είναι το
πολίτευμα της Ελλάδας.
Να κατανοήσουν τη
σπουδαιότητα του
Συντάγματος για την
οργάνωση και τη
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Συζητούν για τους πολίτες άλλων
κρατών που ζουν στην Ελλάδα και
για τους Έλληνες που ζουν σε άλλα
κράτη (Έλληνες της διασποράς).

Οι μαθητές:

Το πολίτευμα της Ελλάδας
Βασικές αρχές του Συντάγματος

Συζητούν για γένεση και την πορεία
του έθνους – κράτους στην
Ευρώπη, καθώς και για τη σχέση
πολίτη και πολιτικής. Συνδέουν τον
πολίτη και την πολιτική με την
αρχαιοελληνική πόλη. (Ιστορία,
Γεωγραφία).






Συζητούν για την πολιτεία και τα
πολιτεύματα και συγκρίνουν τα
πολιτεύματα της κλασικής Ελλάδας
με τα σημερινά.
Καταγράφουν τα πολιτεύματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αξιοποιούν κινηματογραφικές
ταινίες, ντοκιμαντέρ, έντυπα κτλ. με
πολιτικό περιεχόμενο για σύγκριση
και εξαγωγή συμπερασμάτων.
Συγκρίνουν βασικά άρθρα του
σημερινού και παλαιότερων
Συνταγμάτων (Ιστορία,
Θρησκευτικά).
Συζητούν με θέμα το τελευταίο
άρθρο του Συντάγματος.
Συγκεντρώνουν και παρουσιάζουν
στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή
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Θεματικές ενότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες

λειτουργία του κράτους και
τη διασφάλιση των
δικαιωμάτων τους.



Να γνωρίσουν τις βασικές
αρχές του Συντάγματος και
να αντιληφθούν την
επίδραση που ασκούν στην
καθημερινή ζωή των
πολιτών.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
θέση:








Να συνειδητοποιήσουν τη
δύναμη του εκλογικού
σώματος και να γνωρίσουν
βασικές αρχές της
ψηφοφορίας
Να συγκρίνουν τα εκλογικά
συστήματα.














Το εκλογικό σώμα (σύνθεση,προσόντα,
αρμοδιότητες)

Οι μαθητές:



Η ψηφοφορία: Βασικές αρχές
Τα εκλογικά συστήματα
Τα πολιτικά κόμματα



Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.)





Να κατανοήσουν την αξία
της ενεργούς συμμετοχής
στις πολιτικές διαδικασίες.

Να κατανοήσουν τη
σημασία της διάκρισης των
λειτουργιών του κράτους.
Να γνωρίσουν τα όργανα
και τις αρμοδιότητες που
αντιστοιχούν στις τρεις
λειτουργίες.

Οι λειτουργίες του κράτους









Η Νομοθετική λειτουργία



Η σύνθεση της Βουλής
Οι αρμοδιότητες της Βουλής
Η Εκτελεστική λειτουργία
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας



Η Κυβέρνηση
Η Δικαστική λειτουργία

Να κατανοήσουν τον τρόπο
με τον οποίο υλοποιούνται
οι αποφάσεις του
Κοινοβουλίου από τη
Διοίκηση.
Να διακρίνουν την κεντρική
από την τοπική διοίκηση.
Να γνωρίσουν τους
βαθμούς τοπικής

Η Διοίκηση






Μελετούν διάφορους πολιτικούς
θεσμούς και συγκρίνουν τα
διάφορα εκλογικά αποτελέσματα
(Ιστορία).
Συζητούν με θέμα το θεσμό των
εκλογών της τάξης για το μαθητικό
συμβούλιο
Ερευνούν και παρουσιάζουν τα
εκλογικά συστήματα που
εφαρμόστηκαν στις εθνικές εκλογές
π.χ. μετά το 1974.
Καταγράφουν, συγκρίνουν,
αναλύουν και ερμηνεύουν γεγονότα
από τον τύπο .

Οι μαθητές:

Να συνειδητοποιήσουν τη
σπουδαιότητα της
ανεξαρτησίας της
δικαιοσύνης για τη
λειτουργία της
δημοκρατίας.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
θέση:



Εκλογές, Πολιτικά κόμματα, Μέσα Ενημέρωσης

Να κατανοήσουν το ρόλο
των πολιτικών κομμάτων
και των Μ.Μ.Ε. στη
λειτουργία του
πολιτεύματος.

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
θέση:



της αρχής της ισότητας στο χώρο
εργασίας. Αξιοποιούν επίκαιρες
ειδήσεις / συμβάντα σχετικά με το
σεβασμό και την παραβίαση του
Συντάγματος.

Παρακολουθούν Συνεδρίαση της
Βουλής ή σύσκεψη
Δημοτικού/Κοινοτικού Συμβουλίου
και απαντούν σε ερωτήματα που
έχουν τεθεί εκ των προτέρων.
Κάνουν αναπαράσταση μιας
συνεδρίασης της Βουλής (Ημερήσια
διάταξη, Προεδρείο,
Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι κτλ)
και γυμνάζονται στη ρητορική τέχνη
(διατύπωση των απόψεών τους με
πειθώ και επιχειρήματα και με τη
μη λεκτική επικοινωνία) (Ιστορία,
Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική
Γλώσσα).

Οι μαθητές:

Η Διοίκηση του κράτους



Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
Α’ βαθμός: Δήμοι και κοινότητες
Β΄ βαθμός: Περιφέρειες





Επιδεικνύουν και παρουσιάζουν
Προεδρικά Διατάγματα και
Υπουργικές Αποφάσεις.
Καταγράφουν τα Υπουργεία και τις
αρμοδιότητές τους.
Προσκαλούν τον Νομάρχη, το
Δήμαρχο κ.ά. για ενημέρωση και
συζήτηση πάνω σε τοπικά θέματα.
Μελετούν και συγκρίνουν
αρμοδιότητες του Δήμου και της
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Μαθησιακοί στόχοι

Θεματικές ενότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες

αυτοδιοίκησης και να
αντιληφθούν τη σημασία
τους για την περιφερειακή
ανάπτυξη
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
θέση:












Να συνειδητοποιήσουν την
αντιστοιχία και
αλληλοσύνδεση
δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων.
Να αναγνωρίζουν και να
αποδέχονται δικαιώματα
και υποχρεώσεις όλων των
μελών της ομάδας,
ανεξάρτητα από
κοινωνικές, οικονομικές και
πολιτιστικές διαφορές.
Να γνωρίζουν τη διάκριση
των δικαιωμάτων και το
περιεχόμενό τους.
Να μπορούν να βρίσκουν
στο κείμενο του
Συντάγματος τα
δικαιώματά τους.
Να αξιολογούν και να
βελτιώνουν την ατομική
υγεία τους και υγιεινή, να
εκτιμήσουν ότι η πρόληψη
είναι προτιμότερη από τη
θεραπεία και να
ευαισθητοποιηθούν σε
θέματα ιατρικής.

Περιφέρειας (Ιστορία και
Γεωγραφία).

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του πολίτη



















Αντιστοιχία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
Προστασία των δικαιωμάτων
Τα ατομικά δικαιώματα

Οι μαθητές:




Η ισότητα
Η προσωπική ελευθερία
Η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας



Η ατομική ιδιοκτησία
Το άσυλο κατοικίας
Η θρησκευτική ελευθερία



Η ελευθερία του Τύπου
Η αναφορά στις αρχές
Τα πολιτικά δικαιώματα



Τα κοινωνικά δικαιώματα
Δικαίωμα της παιδείας

Συντάσσουν κατάλογο δικαιωμάτων
και των αντίστοιχων υποχρεώσεων
Μελετούν περιπτώσεις κατά τις
οποίες η χρήση της τεχνολογίας
μπορεί να προστατεύει ή να
παραβιάζει τα δικαιώματα.
Κάνουν θεατρικό παιχνίδι για την
κατανόηση δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων
Μελετούν περιπτώσεις ρύπανσης,
καταγράφουν τα προβλήματα και
εισηγούνται προτάσεις
αντιμετώπισής τους.
Διεξάγουν έρευνα με
ερωτηματολόγιο/ συνεντεύξεις για
παραβιάσεις της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας.

Δικαίωμα της εργασίας
Προστασία υγείας – Αγωγή υγείας
Προστασία του περιβάλλοντος –
Περιβαλλοντική αγωγή

Να ευαισθητοποιηθούν
στην πρόληψη και επίλυση
περιβαλλοντικών θεμάτων,
και να διαπιστώσουν ότι τα
περιβαλλοντικά
προβλήματα έχουν τοπική,
εθνική και παγκόσμια
διάσταση.
Το άτομο και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
θέση:







Να μάθουν για την ίδρυση,
την εξέλιξη, τα βασικά
όργανα και τις βασικές
πολιτικές της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή ένωση






Ίδρυση και εξέλιξη

Οι μαθητές:



Βασικοί θεσμοί
Βασικές πολιτικές
Ευρωπαίος πολίτης

Να συνειδητοποιήσουν ότι
εκτός από Έλληνες πολίτες,
είναι και Ευρωπαίοι πολίτες
με δικαιώματα και
υποχρεώσεις.
Να κατανοήσουν ότι η
Ελλάδα συμμετέχει στην
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Μελετούν και συγκρίνουν διάφορα
κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και
πολιτιστικά χαρακτηριστικά των
χωρών της ΕΕ (Ιστορία, Γεωγραφία,
Αισθητική Αγωγή, Ξένες Γλώσσες).
Συλλέγουν πληροφορίες για τις
Συμπολιτείες στην Αρχαία Ελλάδα.
Μελετούν αποσπάσματα από την
ιδρυτική Συνθήκη, καθώς και τη
συνθήκη ένταξης της Ελλάδας στην
ΕΕ
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Μαθησιακοί στόχοι

Θεματικές ενότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες



οικοδόμηση της ΕΕ και ως
πολίτες της να επιθυμούν
την ενεργή συμμετοχή τους
στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Προβάλλουν και σχολιάζουν
βιντεοταινίες, ντοκιμαντέρ,
ψηφιακούς δίσκους (CD – ROM),
έντυπα κ.λπ. με ευρωπαϊκά θέματα.

Το άτομο και η διεθνής κοινότητα
Οι μαθητές πρέπει να είναι σε
θέση:









Να κατανοήσουν την
αλληλεξάρτηση των
κρατών και την ανάγκη
συνεργασίας και
εφαρμογής του διεθνούς
δικαίου.
Να κατανοήσουν τους
λόγους που οδηγούν στη
δημιουργία διεθνών
οργανισμών και τους
βασικούς σκοπούς που
αυτοί επιδιώκουν.
Να συνειδητοποιήσουν τη
σημασία των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και να
ευαισθητοποιηθούν για την
υπεράσπισή τους.
Να διαπιστώσουν τη
στρατηγική θέση της
Ελλάδας, την αξία του
πολιτισμού της και τη
σημασία του τουρισμού και
της ναυτιλίας της.

The international community







Η διεθνής κοινότητα και το διεθνές δίκαιο

Οι μαθητές:



Οι Διεθνείς οργανισμοί






Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)
Βορειοατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ)
Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)



Άλλοι διεθνείς οργανισμοί

Τα ανθρώπινα δικαιώματα
Η θέση της Ελλάδας στον κόσμο







Διεξάγουν συγκριτική μελέτη
δεικτών ανάπτυξης του ΟΗΕ σχετικά
με διάφορες χώρες του κόσμου
(Ιστορία, Γεωγραφία, Ξένες
Γλώσσες).
Καταγράφουν τους διεθνείς
οργανισμούς όπου συμμετέχει η
Ελλάδα και τους συγκρίνουν με
ανάλογους μηχανισμούς της
αρχαιότητας (π.χ. αμφικτιονίες).
Προβάλλουν και σχολιάζουν
ντοκιμαντέρ, ψηφιακούς δίσκους (CD
– ROM), έντυπα κτλ. με σχετικά
θέματα.
Συγκεντρώνουν στοιχεία σε θέματα
τουρισμού, ναυτιλίας και
προσκαλούν τους αρμόδιους για
ενημέρωση.
Οργανώνουν έκθεση με
φωτογραφικό και άλλο υλικό για την
καταπάτηση των δικαιωμάτων του
παιδιού σε περίοδο πολέμου.

Παρακάτω παρουσιάζονται επιγραμματικά οι στόχοι και οι ενδεικτικές δραστηριότητες
για μαθήματα στα οποία θα μπορούσαν να ενσωματωθούν εκπαιδευτικές ενότητες ή
δραστηριότητες για τη δημόσια ακεραιότητα, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής
Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και της Αρχαίας Ελληνικής
Γραμματείας.
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Χαρτογράφηση του Ελληνικού Προγράμματος Σπουδών (Αποσπάσματα)
Μαθησιακοί στόχοι

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Ο μαθητής μαθαίνει να ακούει, να υποβάλει
ερωτήσεις, να εξηγεί και να επιχειρηματολογεί
με σαφήνεια και αυτοπεποίθηση.

Θεατρική παράσταση (δραματοποίηση),
παιχνίδια ρόλων και ενεργή συμμετοχή στις
σχολικές δραστηριότητες. Παίξιμο ρόλων
εμπνευσμένων από την καθημερινή ζωή και από
αναγνώσματα, ώστε να μάθει ο μαθητής να
χρησιμοποιεί κάθε φορά το γλωσσικό υλικό που
χρειάζεται και να εξοικειώνεται με αυτό..
Ενεργή συμμετοχή του μαθητή μέσω της
κατανόησης και της σύνθεσης της ελληνικής
γλώσσας, τόσο της γραπτής όσο και της
προφορικής έκφρασης αυτής (για παράδειγμα
ομαδικά έργα, εορτασμοί, επισκέψεις,
παραστάσεις) [Περιβαλλοντικά θέματα,
Κοινωνική και Πολιτική Εκπαίδευση, Αισθητική].
Σχολιασμός ειδήσεων, ανθρώπων, καταστάσεων,
αισθημάτων (ειρωνεία, χιούμορ, συγκινήσεις,
ευφορία, προσβολές, κ.λπ). Σχολιασμός εικόνων,
πινάκων ζωγραφικής κ.λπ., αναγνώριση των
μηνυμάτων στα έργα τέχνης.
Εξοικείωση με διάφορα είδη ομιλούμενων
Ελληνικών: οδηγίες, αγγελίες, συνεντεύξεις,
διαφημίσεις κλπ. Διατύπωση εμπειρικών
ορισμών. Επεξεργασία και δημιουργία
ερωτηματολογίου για συνέντευξη σχετικά με
προβλήματα της σχολικής ζωής (Περιβάλλον,
Πολιτική και Κοινωνική Εκπαίδευση.
Παρουσίαση στη σχολική τάξη των
αποτελεσμάτων ενός ομαδικού έργου,
προσωπικών εμπειριών, αισθημάτων, σκέψεων,
επιθυμιών, σχεδίων, προγραμμάτων, του
περιεχομένου ενός κειμένου κλπ [Περιβάλλον,
Κοινωνική και Πολιτική Επιμόρφωση, Γεωγραφία,
Ιστορία, Θρησκεία]
Επεξεργασία πραγματικών διαφημιστικών
μηνυμάτων. Μηχανισμοί και στρατηγικές
διαφήμισης. Σύγκριση με την κοινωνική
διαφήμιση [Περιβάλλον, Κοινωνική και Πολιτική
Επιμόρφωση].
Ο μαθητής, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από
πραγματικό επικοινωνιακό ή διαφημιστικό
μήνυμα προβάλλει την επιχειρηματολογία του
ώστε να πείσει για κάτι (για παράδειγμα, μια
επίσκεψη) [Φυσική, Περιβάλλον, Κοινωνική και
Πολιτική Επιμόρφωση, Ιστορία, Θρησκεία] ]
Πρακτική ανάγνωση χρήσιμων πληροφοριών από
εφημερίδες σχετικά με θεατρικές παραστάσεις,
κινηματογραφικές ταινίες, μουσεία, φαρμακεία
κλπ, μελέτη του χάρτη της πόλης [Κοινωνική και
Πολιτική Επιμόρφωση, Ιστορία, Μαθηματικά]

Ο μαθητής μαθαίνει να αναγνωρίζει και να
ερμηνεύει τις ψυχικές διαθέσεις, προθέσεις,
αισθήματα, κ.λπ. όπως αυτά αποκαλύπτονται
μέσω της αλληγορικής γλώσσας, όπως επίσης
τη μορφή και τη δομή του περιεχομένου.

Ο μαθητής αναγνωρίζει τις διαφορές μεταξύ
διάφορων ειδών ομιλούμενων Ελληνικών (για
παράδειγμα αφήγηση γεγονότων, περιγραφή
ενός σπιτιού, ενός πειράματος, κ.λπ).
Ο μαθητής αναλύει και αξιολογεί τις
πληροφορίες που του παρέχονται εκτιμώντας
όλα τα γλωσσικά στοιχεία τόσο σε γλωσσικό
επίπεδο (σύνταξη και δομή του λόγου) όσο και
σε μη γλωσσικό επίπεδο (οι άνθρωποι, η
εκάστοτε συγκεκριμένη περίσταση, η γλώσσα
του σώματος).
Ο μαθητής ξεχωρίζει ένα γεγονός από ένα
σχόλιο όταν ακούει κάποια αφήγηση.

Ε´ και ΣΤ´ Δημοτικού: Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία e

18

Ο μαθητής επισημαίνει τα βασικά σημεία
γραπτών κειμένων και τα χρησιμοποιεί όπως
πρέπει.

Ο μαθητής επιλέγει και χρησιμοποιεί τον σωστό
τόνο και τη σωστό τρόπο έκφρασης, που
ταιριάζουν καλύτερα στο δεδομένο πλαίσιο.

Ο μαθητής διαβάζει ένα κείμενο, είτε συνοπτικά
για να λάβει το γενικό μήνυμα, είτε ολόκληρο
για να αναζητήσει συγκεκριμένες επιμέρους
πληροφορίες.

Σελίδα,
τόμος
3751, I

3751, I

3751, I

3751-2, I

3752, I

3752, I

3752, I

3756, I

______________________
18.

Περιεχόμενο που αναζητήθηκε από βιβλία Αναλυτικού Προγράμματος που
παρέχονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο αριθμός σελίδας και τόμου
αντιστοιχούν στους αριθμούς που περιέχονται στα βιβλία Αναλυτικού Προγράμματος.
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Οι μαθητές εξοικειώνονται με τα διάφορα είδη
γλώσσας και με κείμενα που αντιστοιχούν σε
διάφορα μαθήματα του προγράμματος
σπουδών συντάσσοντας κείμενα με ανάλογο
τρόπο.
Ο μαθητής συνθέτει συνοπτικές περιγραφές
διαφόρων επιπέδων
«συμπίεσης»/συντόμευσης.
Ο μαθητής συντάσσει σύντομα γραπτά κείμενα
με βάση την εμπειρία του ώστε να προκαλέσει
το ενδιαφέρον του αναγνώστη.
Αποτελεσματική έκφραση και μεταβίβαση
περίπλοκων ιδεών με το κατάλληλο λεξιλόγιο.

Ο μαθητής μαθαίνει τον τρόπο χρήσης της
δέουσας διατύπωσης με κριτήριο τον σκοπό του
κειμένου/προφορικού λόγου.
Ο μαθητής κατανοεί τις διαφορές μεταξύ
γραπτού και προφορικού λόγου.

ΣΤ´ Δημοτικού:
Ιστορία

Ε´ Δημοτικού: Ιστορία

Ο μαθητής χρησιμοποιεί δείκτες κειμένου για
να συνδέσει φράσεις, παραγράφους και
εννοιολογικές μονάδες.
Ο μαθητής χρησιμοποιεί ξεκάθαρες, περίπλοκες
προτάσεις και υποτακτική σύνταξη με
συνεκτικότητα του περιεχομένου.
Ο μαθητής χρησιμοποιεί ιδέες κατόπιν
συντονισμένης σκέψης, συντάσσει ένα έγγραφο
με τρόπο που αυτό να μπορεί να αναπτυχθεί
γραπτά ή προφορικά.
Ο μαθητής αποκτά εμπιστοσύνη για τα
προσωπικά/ατομικά του γραπτά.
Ο μαθητής εξοικειώνεται με κείμενα της
σύγχρονης Ελληνικής λογοτεχνίας.
Ο μαθητής επισημαίνει λέξεις που αποτελούν
την ορολογία ενός κειμένου.

Ο μαθητής ενημερώνεται για τα προβλήματα
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά τον 3ο μ.Χ.
αιώνα και τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί για
την αντιμετώπισή τους.

Ο μαθητής μαθαίνει και αξιολογεί την πολιτική
του Ιουστινιανού σχετικά με τις αλλαγές στη
νομοθεσία και στη διοίκηση.
Ο μαθητής εκτιμά το έργο και τη συνεισφορά
του Ιωάννη Καποδίστρια στην οργάνωση του
σύγχρονου Ελληνικού κράτους.

Ο μαθητής διδάσκεται για τα μέτρα που έλαβε
ο Όθωνας για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Μετατροπή ενός προφορικού διαλόγου σε
κείμενο και αντιστρόφως. Θεατρική
δραματοποίηση και παρουσίαση στην τάξη
[Περιβάλλον, Κοινωνική και Πολιτική
Επιμόρφωση, Ιστορία, Γεωγραφία]
Συνόψεις κειμένων από διάφορα μαθήματα ή
βιβλίων εκτός προγράμματος σπουδών [όλα τα
θέματα]
Περιγραφή πραγματικών ή φανταστικών
αντικειμένων ή καταστάσεων.

3759, I

Αναγραφή συλλογισμών που οδηγούν σε
συγκεκριμένα συμπεράσματα [Πολιτική,
Κοινωνική και Πολιτική Επιμόρφωση,
Μαθηματικά]
Προβολή επιχειρημάτων σχετικά με θέματα που
προκαλούν συζητήσεις.

3760, I

Προβολή επιχειρημάτων στο πλαίσιο υποβολής
ενός αιτήματος (για παράδειγμα επισκέψεις σε
χώρους σχετικά με σχολικά μαθήματα) [Φυσική,
Περιβάλλον, Κοινωνική και Πολιτική
Επιμόρφωση, Γεωγραφία, Ιστορία, Θρησκεία]
Συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές και
περιληπτική τους περιγραφή.

3760, I

Οργάνωση κειμένου σε παραγράφους.

3760, I

Σύνθεση κειμένου με τις εξής διεργασίες:
συγκέντρωση υλικού /σύνταξη προσχεδίου,
καταγραφή του κειμένου και διορθώσεις,
βελτίωση του κειμένου.
Επεξεργασία γραπτών κειμένων για διάφορα
μαθήματα.
Σύνδεση λογοτεχνικών κειμένων με άλλες
θεματολογικές ενότητες
Αναγραφή κειμένου με χρήση του
εξειδικευμένου λεξιλογίου ενός
μαθήματος/θέματος, για παράδειγμα Κοινωνική
και Πολιτική Επιμόρφωση
Χρήση χάρτη για την επισήμανση των τεσσάρων
κέντρων διοίκησης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
και συζήτηση των αιτίων που οδήγησαν τον
Διοκλητιανό στη συγκεκριμένη απόφαση
[Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική
Επιμόρφωση]
Χρησιμοποιώντας τις πολιτικές του Ιουστινιανού
ως αφετηρία, συζήτηση σχετικά με τη σημασία
της τοποθέτησης του κατάλληλου ανθρώπου
στην κατάλληλη θέση.
Χρησιμοποίηση του έργου του Ιωάννη
Καποδίστρια και άλλων κειμένων για να
συζητηθεί η κατάσταση στην οποία ο Κυβερνήτης
βρήκε την Ελλάδα όταν ανέλαβε τα καθήκοντά
του και η αντίστοιχη κατάσταση στην οποία
άφησε τη χώρα μετά την αποχώρησή του.
Συζήτηση για το σύστημα λειτουργίας των δήμων
και της τοπικής αυτοδιοίκηση τότε και τώρα..

3760, I

3760, I

3760, I

3760, I

3760, I

3760, I
3762
3765

3929, I

3929,I

3937,I

3937,I
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Γ´ Γυμνασίου: Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία ,ΕυριπίδηΕλένη

Γ´ Γυμνασίου: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Γ´ Γυμνασίου:
Σύγχρονη
Ελληνική
Λογοτεχνία
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Ο μαθητής μελετά διάφορα ριζοσπαστικά
κείμενα του Σύγχρονου Ελληνικού Διαφωτισμού
και κατανοεί τη σημασία τους στην αλλαγή του
κοινωνικού και πολιτικού status quo της εποχής.

Σύγχρονος Ελληνικός Διαφωτισμός: Συζήτηση της
σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης, πολιτικής και
πνευματικής αφύπνισης με επαναστατικές
δραστηριότητες/ αγώνα υπέρ της ελευθερίας
[Κοινωνική και Πολιτική Επιμόρφωση, Ιστορία]

3802, I

Ο μαθητής:

Αντιλαμβάνεται την διαχρονικότητα
της Ελληνικής γλώσσας ως
δημιουργού και μέσου μετάδοσης
των ιδεών και των αξιών του
Ελληνικού πολιτισμού

Καλλιεργείται το ενδιαφέρον για τον
αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό μέσω της
μελέτης διαφόρων κειμένων του
αρχαίου Ελληνικού κόσμου (για
παράδειγμα, εθνικά, πολιτικά,
κοινωνικά, θρησκευτικά, κλπ
θέματα).

Προσέγγιση θεμάτων σχετικών με τον Έρωτα, την
αγάπη και την στοργή των γονέων και σύνδεση
αυτών με άλλες θεματολογίες [Λογοτεχνία,
Θρησκεία, Κοινωνική και Πολιτική Επιμόρφωση]
Συζήτηση περί ισότητας και ανισότητας (σχέσεις
των δυο φύλων, κοινωνικές τάξεις, οικονομική
ανισότητα) και σύνδεση με τη σημερινή εποχή.
Διαθεματική σύνδεση της Αρχαίας Ελληνικής
Λογοτεχνίας με τη Σύγχρονη Ελληνική,
Ευρωπαϊκή και Διεθνή Λογοτεχνία, το θέμα της
Θρησκείας (θρησκευτικές αντιλήψεις και
δεοντολογία των Αρχαίων Ελλήνων,
Χριστιανοσύνη και άλλοι Ανατολικοί λαοί) με
θετικές και θεωρητικές επιστήμες.
Σύνδεση των αρχαίων Ελληνικών κειμένων με
θέματα της Κοινωνικής και Πολιτικής
Εκπαίδευσης ώστε οι μαθητές να αρχίσουν να
μαθαίνουν για τα είδη διακυβέρνησης και το
δίκαιο, για παράδειγμα κατάλυση των
δημοκρατικών θεσμών στον αρχαίο και στον
σύγχρονο κόσμο.
Συλλογή υλικού και οργάνωση συζητήσεων στην
τάξη σχετικά με τις διαχρονικές έννοιες όπως η
ενοχή και η μοίρα στην αρχαιότητα και στη
σημερινή εποχή, σχετικά με το κάλλος ως
παράγοντα ιστορικής δράσης και θεϊκής
παρέμβασης στις υποθέσεις των ανθρώπων.
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Ο μαθητής, μέσω της διερεύνησης
πλασματικών καταστάσεων, κατανοεί τον
διαλογισμό, το ήθος και τον λόγο και αξιολογεί
τις προσπάθειες των ηρώων να καταλάβουν τη
θέση τους στον κόσμο και τον τρόπο με τον
οποίο μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο με τις
ενέργειές τους.
Ανθολογία Φιλοσοφικών Κειμένων
Ο μαθητής λαμβάνει τις βασικές γνώσεις για
Συρραφή κειμένων από προ-Σωκρατικούς
την αρχαία Ελληνική φιλοσοφία και
Φιλοσόφους, Πλάτωνα, Αριστοτέλη και
αναλογίζεται για τα θέματα που η φιλοσοφία
φιλοσόφων της ύστερης Ελληνικής αρχαιότητας.
αυτή έχει περιγράψει σχετικά με τον κόσμο και
Τα κείμενα αυτά προωθούν τη δημιουργία μιας
τον άνθρωπο.
σύγχρονης έκδοσης για τη δεοντολογική, την
πολιτική και την κοινωνική φιλοσοφία.
Οργάνωση συζητήσεων επί φιλοσοφικών
θεμάτων συγκρίνοντας και αξιολογώντας τις
διάφορες κοσμολογικές θεωρίες και τις θέσεις
περί δεοντολογίας και πολιτικής των αρχαίων
Ελλήνων φιλοσόφων.
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