
Μια ιστοεξερεύνηση για την εμπέδωση των αρχών της Δημοκρατίας

Οι μαθητές αναζητούν και διερευνούν θέματα σχετικά με τη δημοκρατία. 
Συνθέτουν  τα αποτελέσματά τους στο Wiki «Συνεργασίες». Το διαδίκτυο αποτελεί 
τεράστιο πεδίο πληροφοριών και για το λόγο αυτό η ιστοεξερεύνηση μέχρι ενός 
σημείου καλό είναι  να είναι κατευθυνόμενη δεδομένου ότι πρόκειται για μαθητές 
Δημοτικού. Από την άλλη το διαδίκτυο είναι ένα δυναμικό εργαλείο μάθησης και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην δραστηριότητα αυτή.

Οι ιστοεξερευνήσεις είναι δομημένες μορφές δραστηριοτήτων αναζήτησης 
πληροφοριών με συγκεκριμένα στάδια αλλά και προτεινόμενες ιστοσελίδες έτσι ώστε 
να καταστεί δυνατόν οι μαθητές να ερευνήσουν ένα συγκεκριμένο θέμα, 
αποδελτιώνοντας τις πληροφορίες από τις προτεινόμενες ιστοσελίδες και να 
συνθέσουν έτσι σε τελική φάση τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τους έχουν τεθεί 
εργαζόμενοι ομαδοσυνεργατικά και συμμετέχοντας σε μια συμπαραγωγή γραπτού 
λόγου. Από την άλλη η εργασία τους δημοσιεύεται συμβάλλοντας έτσι στη 
δημιουργία υλικού, αποδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία της ιστοεξερεύνησης.

1. Στόχοι: να κατανοήσουν οι μαθητές

• Βασικές έννοιες των αρχών της δημοκρατίας και να αναπτύξουν 
δημιουργική και κριτική σκέψη

• Να αντιληφθούν τη δυναμική της ατομικής και συλλογικής δράσης
• Να κατανοήσουν την οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους.

2. Σχέδιο μαθήματος

α.  Ας διερευνήσουμε την έννοια και τον ορισμό της Δημοκρατίας. Με ποιον 
τρόπο λαμβάνονται οι αποφάσεις σε μια δημοκρατική κοινωνία;

Οδηγίες για τους μαθητές: επισκεφθείτε την ΒικιΠαίδεια και αναζητείστε το 
λήμμα: «δημοκρατία» εντοπίστε τον ορισμό της.
Τι είναι η αρχή της «λαϊκής κυριαρχίας»;
Ποια είναι η διαφορά της άμεσης και της έμμεσης - αντιπροσωπευτικής 
δημοκρατίας; Ποιο είδος δημοκρατίας είχε η αρχαία Αθήνα και ποιο η 
σύγχρονη Ελλάδα – γιατί;
Μπορείτε ακόμη να ανατρέξετε στη σελίδα 44 του βιβλίου σας της 
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.

β.  Πως εκφράζεται ο πολίτης σε ένα δημοκρατικό καθεστώς; Επισκεφθείτε τη 
ΒικιΠαίδεια και αναζητήστε το λήμμα: «λαϊκή θέληση».

Οδηγίες για τους μαθητές:
Διαβάστε το άρθρο 52 του συντάγματος από την ιστοσελίδα της Βουλής των 
Ελλήνων χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο: 
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-
Politevma/Syntagma/article-54/ - τι είναι το Σύνταγμα;  Μπορείτε να 
ανατρέξετε στη σελίδα 52 του βιβλίου σας της Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής.
Πως σχετίζονται η «λαϊκή θέληση» και η «λαϊκή κυριαρχία»;

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-54/
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γ.  Ποιο είναι το πολίτευμα της Ελλάδας; Εξηγείστε τη σημασία της 
προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. 

Οδηγίες για τους μαθητές: Βρείτε στη ΒικιΠαίδεια  και διαβάστε το άρθρο 1 
του Συντάγματος. Μπορείτε ακόμη να ανατρέξετε στο Κεφ.3 σελ. 45 του 
βιβλίου σας της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.

δ.  Πως λαμβάνονται οι αποφάσεις στη Βουλή των Ελλήνων;

Οδηγίες για τους μαθητές: Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Βουλής των 
Ελλήνων και τη ΒικιΠαίδεια και αναζητείστε το άρθρο 67 του Συντάγματος.

Προτεινόμενοι σύνδεσμοι: 

Τα άρθρα του Συντάγματος: http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-
Ellinon/To-Politevma/Syntagma/
Βικιθήκη: http://el.wikisource.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF
%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_
%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
ΒικιΠαίδεια: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE
%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1

3. Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές θα αξιολογήσουν τη διαδικασία και το 
παραγόμενο αποτέλεσμα. Μετρήσιμα στοιχεία είναι η οργάνωση, η 
συμμετοχικότητα, η αξιοποίηση του χρόνου, η αξιοποίηση εικόνων και η 
αισθητική μορφή της εργασίας.
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