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 ∆/Ω ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ι : ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ. (10 ∆/Ω) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

προτείνεται βιβλιογραφία & χρήσιµοι ιστότοποι 

Η τάξη οργανώνεται σε οµάδες µεικτής ικανότητας.  
Εργασία: Ορισµός, χαρακτηριστικά και είδη των 
οµάδων.  
Μέθοδος: ∆ιαλογική, συνεργατική – διερευνητική 
Συµπληρώνονται φύλλα εργασίας 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 
 

• Οι µαθητές/τριες συνδέουν την έννοια της κοινωνικής 
οµάδας µε την έννοια της ταυτότητας και της κοινωνικής 
συµπεριφοράς 

• Κατανοούν τον πλουραλισµό των οµάδων σήµερα ως 
στοιχείο πολυφωνίας και όχι διακρίσεων 

• Αντιλαµβάνονται ότι η ένταξη σε οµάδες είναι σηµαντικός 
παράγοντας για την κοινωνικοποίηση ενός νέου και άρα η 
επιλογή µιας οµάδας πρέπει να γίνεται προσεκτικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΠΟΙΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

• Οι µαθητές αξιολογούν τη χρησιµότητα των θεσµών και 
της κοινωνικοποίησης, διακρίνουν τις αλληλεπιδράσεις και 
τη µεταβολή τους και προβληµατίζονται για το 
περιεχόµενό τους 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ : ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ (10 ∆/Ω) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Ο ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12:∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

προτείνεται βιβλιογραφία & χρήσιµοι ιστότοποι 

Η τάξη οργανώνεται σε οµάδες µεικτής ικανότητας.  
Εργασία: Ορισµός, χαρακτηριστικά και είδη των 
οµάδων.  
Μέθοδος: ∆ιαλογική, συνεργατική – διερευνητική 
Συµπληρώνονται φύλλα εργασίας 

Γίνεται χρήση οπτικοακουστικών µέσων/παράδοση 

έντυπου βοηθητικού υλικού/δηµιουργία λεξικού του 

µαθήµατος. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

  
.  

 
• Έµφαση στη  συνειδητοποίηση της αξίας του πολίτη και 

της πολιτικής.  
 

• Έµφαση στη διάκριση και αξιολόγηση των διαφορετικών 
πολιτευµάτων συνειδητοποιώντας τη σπουδαιότητα του 
Συντάγµατος  

• Εκτίµηση της σηµαντικότητας της λειτουργίας βασικών 
πολιτικών θεσµών καθώς και της συµµετέχής στο πολιτικό 
γίγνεσθαι.  

 
•    Κατανόηση των λειτουργιών του κράτους και  διαπιστώση 

της αναντιστοιχίας δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.  
 

 

 



 Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή 
 Γ΄ Γυµνασίου 2012-2013 

 

Οικιακή Οικονοµία   Τζίνα Πετροπούλου [2] 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (6 ∆/Ω) 

ΚΕΦΑΛΑΟ 13: ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

προτείνεται βιβλιογραφία & χρήσιµοι ιστότοποι 

Η τάξη οργανώνεται σε οµάδες µεικτής ικανότητας.  
Εργασία: Ορισµός, χαρακτηριστικά και είδη των οµάδων.  
Μέθοδος: ∆ιαλογική, συνεργατική – διερευνητική 
Συµπληρώνονται φύλλα εργασίας 

Γίνεται χρήση οπτικοακουστικών µέσων/παράδοση 

έντυπου βοηθητικού υλικού. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

 

 
• Προωθείτε η γνώση του τρόπου οργάνωσης και  

λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εξέλιξής 
της πολιτικής στα πλαίσια της.  

 
• Οι µαθητές αναγνωρίζουν τον ρόλο τους ως πολίτες 

συµµέτοχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και µαθαίνουν 
πώς να δρουν ενεργά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, 
έχοντας συνείδηση  ταυτόχρονης ταυτότητας τους ως 
Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες  

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ(6∆/Ω) 

 

ΚΕΦΑΛΑΟ 14: ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

προτείνεται βιβλιογραφία & χρήσιµοι ιστότοποι 

Η τάξη οργανώνεται σε οµάδες µεικτής ικανότητας.  
Εργασία: Ορισµός, χαρακτηριστικά και είδη των οµάδων.  
Μέθοδος: ∆ιαλογική, συνεργατική – διερευνητική 
Συµπληρώνονται φύλλα εργασίας 

Γίνεται χρήση οπτικοακουστικών µέσων/παράδοση 

έντυπου βοηθητικού υλικού. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

 
• Στόχος η ανάπτυξη θετικής στάσης για τα αισθήµατα 

αλληλεγγύης και συνεργασίας µεταξύ των λαών και 
κρατών  

 
• Στόχος η κατανόηση της αλληλεπίδρασης κρατών και 

λαών, καθώς και της αναγκαιότητας οργάνωσης της 
διεθνούς κοινωνίας.  

 
• Έµφαση στην αναγνώριση της ανάγκης για διεθνή 

ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και του σεβασµού των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να δραστηριοποιούνται 
για την προστασία τους  

 

 

4 
Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΓΙΝΕΤΑΙ 

ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΠΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

 

 


