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ΠΡΟΣ :

1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ    
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(μέσω των Π.Δ.Ε.)

3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4) ΛΥΚΕΙΑ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
(μέσω των Δ/ΝΣΕΩΝ Δ.Ε.)

ΚΟΙΝ:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

info@iep.edu.gr

Θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας 
του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.»

Σχετ.: Το υπό στοιχεία 119835/Δ3/30-09-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 50/22-09-2022 του Δ.Σ) 
σας διαβιβάζουμε αρχείο με τις οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας του 
Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023.

Συν.: Ένα (1) ηλεκτρονικό αρχείο.

Οι διδάσκοντες/ουσες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
 ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ  

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:deae1@minedu.gov.gr
mailto:info@iep.edu.gr


Εσωτερική Διανομή:  
• Γραφείο Υπουργού
• Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ.Μακρή
• Γραφείο  Γενικού Γραμματέα Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης & Ειδικής Αγωγής κ. Α.Κόπτση
• Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
• Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης
• Δ/νση  Επαγγ/κης Εκπ/σης- Τμήμα Α’  
• Δ/νση Παιδείας, Ομογ. Διαπολ. Εκπ/σης και Μειον. Σχολείων
• Δ/νση Θρησκευτικής Εκπ/σης & Διαθρησκευτικών Σχέσεων.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:  Πολιτική Παιδεία Α’ Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ., των Π. Μάραντου 
& Κ. Θεριανού, ΙΤΥΕ “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” - Βιβλίο μαθητή

Η Πολιτική Παιδεία έχει στόχο να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να: 
• αποκτήσουν εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορέσουν να 

κατανοήσουν την κοινωνική πραγματικότητα. 
• αντιληφθούν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ κοινωνίας-οικονομίας-πολιτικής 

και τη δική τους δυνατότητα αλληλεπίδρασης μέσω των κοινωνικών θεσμών. 
• εξοικειωθούν με τον τρόπο προσέγγισης των κοινωνικών προβλημάτων και 
• προετοιμαστούν για τον ρόλο του ενεργού πολίτη. 

Αυτή η στοχοθεσία δεν μπορεί να επιτευχθεί με μια γραμμική διδακτική διαδικασία 
εστιασμένη στην ύλη και όχι στην κατανόηση και την κριτική προσέγγιση. Η Πολιτική 
Παιδεία δεν μπορεί να είναι απομνημόνευση γνώσεων σχετικών με την κοινωνία, την 
οικονομία, την πολιτική. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης με την αναγωγή της 
καθημερινότητας ή/και της επικαιρότητας σε επιστημονική γνώση θα βοηθήσει τους 
μαθητές και τις μαθήτριες να κατανοήσουν τον ιστορικό και κοινωνικό προσδιορισμό των 
φαινομένων. Η προσπάθεια διασύνδεσης με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. Ιστορία) 
θα τους/τις βοηθήσει να τοποθετήσουν τον εαυτό τους και τον κόσμο στον ιστορικό χρόνο 
και τον κοινωνικό χώρο, να αντιληφθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του κοινωνικού 
γίγνεσθαι. Ο κοινωνικός και πολιτικός γραμματισμός που αναδύεται μέσα από την Πολιτική 
Παιδεία θα τους/τις εξοπλίσει με εκείνες τις δεξιότητες επικοινωνίας, πληροφόρησης, ώστε 
να αντιληφθούν τα όρια της ατομικής και της συλλογικής τους ευθύνης, να ενταχθούν με 
κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη στη σημερινή κοινωνία, να υιοθετήσουν αξιακό 
πρόσημο και δημοκρατικό προσανατολισμό στην κοινωνική τους διαδρομή. Έτσι, θα 
μπορέσουν να διαχειρισθούν αποτελεσματικά το κοινωνικό περιβάλλον, να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις και τις μελλοντικές ανάγκες, και τελικά να σχεδιάσουν με επιτυχία το 
μέλλον τους. 
Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να είναι η δημιουργία 
εκείνου του γόνιμου περιβάλλοντος το οποίο θα διευκολύνει, θα στηρίζει και θα προωθεί 
τη μαθησιακή διαδικασία με εκείνους τους τρόπους οι οποίοι θα ενισχύσουν κάθε 
μαθητή/μαθήτρια ξεχωριστά και όλους μαζί να κατακτήσουν την ουσιαστική γνώση (όχι 
μόνο τη χρήσιμη) και την κριτική σκέψη, ώστε να μπορούν να διατυπώνουν ένα «επειδή» 
σε κάθε ένα «γιατί;»



Διδακτέα ύλη (Περιεχόμενο - Διαχείριση και ενδεικτικός προγραμματισμός)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
ώρες 

 παρατηρήσεις 
 

 ΚΕΦ. 4: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
4.1 Το κύριο οικονομικό πρόβλημα 
4.1.1 Οι ανάγκες 
4.1.2 Τα αγαθά - το καταναλωτικό πρότυπο 
4.2 Οι επιχειρήσεις 
4.2.1 Οι συντελεστές παραγωγής 
4.2.2 Το κόστος παραγωγής 
4.2.3 Η τιμή των αγαθών 
4.3. Τα νοικοκυριά 
4.3.1 Το εισόδημα των νοικοκυριών 
4.3.2 Ο οικογενειακός προϋπολογισμός 
4.4 Το κράτος ως παραγωγός και ως καταναλωτής 
4.5 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας 

5(+2) Να δοθεί έμφαση στο δίπολο 
ανάγκες/πόροι-αγαθά και στη 
διαμόρφωση του καταναλωτικού 
προτύπου. Ο νόμος της προσφοράς 
και της ζήτησης είναι σκόπιμο να 
δειχθεί αναλυτικά και με 
παραδείγματα. Επίσης, να δοθεί 
έμφαση στην έννοια του δημόσιου 
αγαθού. Να μπορούν οι μαθητές και 
οι μαθήτριες να διακρίνουν τους 
παραγωγικούς συντελεστές και τους 
τομείς της παραγωγής. Το 4.4 
περιληπτικά. 
 

 Η ενότητα μπορεί να εμπλουτισθεί με δραστηριότητες που αφορούν τις καταναλωτικές συνήθειες (π.χ. 
ερωτηματολόγια), τη διαφήμιση και την επίδραση που ασκεί σε αυτές. Επίσης, μπορεί να αναλυθεί η 
έννοια του δημόσιου αγαθού αξιοποιώντας το παράδειγμα της εκπαίδευσης.  
 ΚΕΦ. 6: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
6.1 Κοινωνικοποίηση και πολιτικοποίηση 
6.2.4 Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
6.3 Ο κοινωνικός έλεγχος 

 
3(+2) 

Η κοινωνικοποίηση να διδαχθεί 
ανακεφαλαιωτικά και συνδυαστικά με 
την πολιτικοποίηση. Να δοθεί έμφαση 
στον ρόλο των ΜΜΕ ως φορέα 
κοινωνικοποίησης 
 

 θα μπορούσε ο/η διδάσκων/ουσα να αξιοποιήσει τον διδακτικό χρόνο για να υλοποιήσει 
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες (π.χ. τα παιχνίδια με την έμφυλή τους διάσταση ή τα social media ως 
φορείς κοινωνικοποίησης.
 ΚΕΦ. 7: Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΗΣ 
7.6 Φορολογική συνείδηση 
7.7 Κοινωνική ευαισθησία 
α)Τα δικαιώματα του παιδιού 
β) Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
7.8 Ο εθελοντισμός 
7.10 Ο ψηφιακός πολίτης 

 
4(+2) 

Να δοθεί έμφαση στην έννοια του 
ενεργού πολίτη που συμμετέχει στα 
κοινά με αίσθηση της ατομικής του 
ευθύνης αλλά και της κοινωνικής 
ευαισθησίας και αλληλεγγύης. 
 

Μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να επιλέξει κάποιο από τα επιμέρους θέματα και να το δουλέψει με τη 
μέθοδο του project. Ο εθελοντισμός μπορεί επίσης να συνδυασθεί με πρωτοβουλίες των 
μαθητών/τριών. Επίσης, θα μπορούσε να δοθεί ατομική ή ομαδική εργασία σχετική με το θέμα του 
«ψηφιακού χάσματος». 



 ΚΕΦ. 13: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
13.1 Κοινωνικά προβλήματα 
13.1.1 Προσδιορισμός και αίτια 
13.1.2 Συνέπειες και αντιμετώπιση 
13.2 Φτώχεια, ανεργία 
13.3 Το πρόβλημα της βίας 
13.3.1 Είδη βίας: ενδοσχολική, ενδοοικογενειακή, 
αθλητική κ.λπ.
13.3.2 Αιτίες, επιπτώσεις και αντιμετώπιση της βίας 

 
4(+2) 

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητή η 
έννοια του κοινωνικού προβλήματος, 
η σχέση που το συνδέει με τις 
κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές 
συνθήκες κάθε εποχής, κάθε 
κοινωνίας. 
Επίσης, να καταδειχθεί η 
πολλαπλότητα των παραγόντων ώστε 
να μην καταφεύγουν οι μαθητές/τριες 
σε επιφανειακές κρίσεις για τις αιτίες 
των κοινωνικών προβλημάτων
 

Στα θέματα τα σχετικά με τη βία, οι διδάσκοντες/ουσες μπορούν να αξιοποιήσουν το πλούσιο υλικό που 
υπάρχει σε ιστοσελίδες έγκριτων φορέων, όπως π.χ. ο Συνήγορος του Πολίτη - 
https://www.synigoros.gr/, το stopbullying -http://stop-bullying.sch.gr/

Σύνολο ωρών 16 
(+8*)

*δραστηριότητες

https://www.synigoros.gr/
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