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ΘΔΜΑΤΑ ΔΚΘΔΣΔΩΝ ΣΔ…  

ΣΧΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Σηηξ ζειίδεξ πμο αθμιμοζμφκ, ζα βνείηε ακαπηογμέκα ζπεδηαγνάμμαηα εθζέζεςκ, αθμφ ζα 
πνμεγείηαη ε ακάιοζε ηςκ δεδμμέκςκ θαη ηςκ δεημφμεκςκ ημο θαζεκυξ απυ αοηά. Τα ζέμαηα 
είκαη επηιεγμέκα ζφμθςκα με ηηξ ακάγθεξ ηεξ δεφηενεξ ιοθεηαθήξ ηάλεξ θαη ακηαπμθνίκμκηαη 

   

Γ΄ 

Β΄ 

ΜΔΣΑ ΜΑΕΗΚΖΣ ΔΝΖΜΔΡΩΣΖΣ 

Το εκπαιδεσηικό σλικό ηης Φρονηιζηηριακής Εκπαίδεσζης 
Τζιάρα διανέμεηαι δωρεάν αποκλειζηικά από ηον ψηθιακό 

ηόπο ηοσ schooltime.gr 
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ζηηξ δοκαηυηεηεξ ηςκ μαζεηχκ ηεξ, γη’ αοηυ υιμη ζαξ ζα πνέπεη κα ηα δηαβάζεηε, γηαηί 
ζοκήζςξ αοηά είκαη ηα βαζηθυηενα ζέμαηα πμο αθμνμφκ ηεκ έκκμηα ηεξ θάζε εκυηεηαξ. 

 

ΘΓΙΑ 1μ   

«Σφπμξ: Πμημξ μ νυιμξ ημο; Πμηα ηα πνμβιήμαηα πμο ακηημεηςπίδεη θαη 

πχξ μπμνμφκ κα ακηημεηςπηζημφκ;» 

Κεκηνηθή έκκμηα ημο ζέμαημξ είκαη μ Σφπμξ. Με αοηυ ημ δεδμμέκμ ζα 
αζπμιεζμφμε ζημκ πνυιμγμ ηεξ έθζεζήξ μαξ. Τα ηνία εοδηάθνηηα δεημφμεκα μαξ 
θαζμδεγμφκ ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ ακάπηολεξ ημο ζέμαημξ ζημ θφνημ μένμξ. Θα γίκεη, 
ιμηπυκ, ιυγμξ: α) γηα ημ ζεηηθυ νυιμ ημο Τφπμο, β) γηα ηηξ δοζθμιίεξ πμο 
ακηημεηςπίδεη θαη πμο πνμθαιμφκ δοζάνεζηεξ επηπηχζεηξ ζημκ ημμέα ηεξ 
εκεμένςζεξ, γ) θαζχξ θαη γηα ημοξ ηνυπμοξ ακηημεηχπηζεξ ηςκ πνμβιεμάηςκ ημο 
Τφπμο. 

 

Βαζηθή έκκμηα:  Σφπμξ 

 

Τμ ζφκμιμ ηςκ εκηφπςκ πμο πανμοζηάδμοκ 

εηδήζεηξ πμηθίιμο πενηεπμμέκμο ζημ θμηκυ. 

Βαζηθυξ άλμκαξ ακάπηολεξ: 

 

α) Ο Τφπμξ θαη ε αλία ημο, μ νυιμξ ημο 

β) ηα πνμβιήμαηα πμο ακηημεηςπίδεη 

γ) Πχξ μπμνμφκ κα ακηημεηςπηζημφκ; 

 
 Σημκ πνυιμγμ μπμνμφμε κα θάκμομε μηα γεκηθή εηζαγςγή ζηε ιεηημονγία ημο 

ηφπμο. 
 

 Γκδεηθηηθυξ πνυιμγμξ 

Ο Τφπμξ απμηειεί ημ ζφκμιμ ηςκ εκηφπςκ εθείκςκ πμο απμβιέπμοκ 

ζηεκ εηδεζεμγναθία θαη ηεκ πιενμθυνεζε. Ο Τφπμξ απυ ηα πνχηα πνυκηα 

ηεξ εμθάκηζήξ ημο ελέθναδε ημ δηθαίςμα ηεξ ειεφζενεξ έθθναζεξ ηεξ 

ακζνχπηκεξ ζθέρεξ. Με ηεκ πάνμδμ ημο πνυκμο ηα δεδμμέκα άιιαλακ θαη μ 

Τφπμξ πνμζπαζεί κα πνμζανμμζηεί ζε αοηά. Γπενεάδεηαη απυ ηηξ 

γεκηθυηενεξ θμηκςκηθμ-πμιηηηθέξ ζοκζήθεξ θαη ηηξ απμηοπχκεη, 

θαηαδεηθκφμκηαξ ημ θιίμα ηεξ επμπήξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο νυιμξ ημο ηφπμο: 

 

 

 

 

 

 

 Απμηειεί ηεκ ηέηανηε ελμοζία. Γίκαη ημ βαζηθυ 

υνγακμ ηεξ θμηκήξ γκχμεξ, ηεξ ιασθήξ 

θονηανπίαξ. 

 

 Γκεμενχκεη, πιενμθμνεί γηα πμηθίια ζέμαηα γηα 

γεγμκυηα πμο ζομβαίκμοκ ακά ημκ θυζμμ. 

 

 Δηαθηκεί ηδέεξ, απυρεηξ πμο δίκμοκ ημ ενέζηζμα 

γηα πνμβιεμαηηζμυ θαη θαιιηένγεηα ηεξ θνηηηθήξ 
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ηθακυηεηαξ ημο ακαγκχζηε. 

 

 Πνμζακαημιίδεη πμιηηηθά, αζθεί θνηηηθή ζηεκ 

θοβένκεζε, ειέγπεη ηηξ αοζαηνεζίεξ ηςκ 

ανπυκηςκ θαη ηςκ οπαιιήιςκ. 

 

 

 Ιεηαδίδεη εζηθέξ αλίεξ θαηαγγέιιμκηαξ ηηξ 

αδηθίεξ, ηηξ ακμμίεξ, θαοηενηάδμκηαξ ημοξ 

ακέκηημμοξ, ημοξ θιέθηεξ, εκζαννφκμκηαξ ημοξ 

ειεοζενυθνμκεξ, ημοξ ηίμημοξ οπαιιήιμοξ πμο 

ενγάδμκηαη γηα ηεκ ακαδήηεζε ημο δηθαίμο. 

 

 Αγςκίδεηαη γηα ηεκ εζκηθή θαη θμηκςκηθή 

ακάπηολε, ζπμιηάδμκηαξ δηάθμνα ζέμαηα, με 

ζθμπυ ηεκ άμεζε επίιοζή ημοξ. 

 

 

 οκδέεη ημοξ ακζνχπμοξ μέζς ηεξ είδεζεξ, 

δηαμμνθχκμκηαξ έηζη ηεκ μηθμομεκηθή ζοκείδεζε. 

 

 

 Φοπαγςγεί, πνμβάιιμκηαξ δηάθμνα πμιηηηζμηθά 

γεγμκυηα θαη εθδειχζεηξ, πανμοζηάδμκηαξ υιεξ 

ηηξ μμνθέξ ηέπκεξ. 

 

 

 Πνμβάιιεη ημκ αζιεηηζμυ, μεηαδίδμκηαξ ημ 

πνυηοπμ ημο ογημφξ ζε ζςμαηηθυ θαη πκεομαηηθυ 

επίπεδμ ακζνχπμο. 

 

 

 Πανέπεη πνήζημεξ πιενμθμνίεξ, πμο 

δηεοθμιφκμοκ ηεκ θαζεμενηκή δςή ηςκ 

ακζνχπςκ(θαηαπςνίζεηξ γηα δηάθμνεξ 

εθδειχζεηξ, αγγειίεξ, θ.ά.). 
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Τα πνμβιήμαηα πμο 
ακηημεηςπίδεη μ 
Τφπμξ θαη πμο 
δοζπεναίκμοκ ημ ένγμ 
ημο. 
 

 Οηθμκμμηθά έλμδα. 

Ε είζμδμξ ηεξ ηεπκμιμγίαξ δηαμυνθςζε κέα 

δεδμμέκα ζημκ ηνυπμ παναγςγήξ ηεξ εθεμενίδαξ 

(ηαποπηεζηήνηα, θςημζφκζεζε, ειεθηνμκηθμί 

εγθέθαιμη, μεπακηθυξ ελμπιηζμυξ), πμο απαηηεί 

αλημζέβαζηα πνεμαηηθά πμζά. 

 

 

 Έιιεηρε ειεοζενμηοπίαξ 

Σηεκ μοζία δεκ οπάνπεη ειεοζενία ζηεκ εκεμένςζε 

ημο θμηκμφ, δηυηη μη δεμμζημγνάθμη ελανηχκηαη απυ 

ηα ζομθένμκηα ηςκ εθδμηχκ ημοξ. Γνάθμοκ υ,ηη 

εθείκμη πηζηεφμοκ, πνμθεημέκμο κα μεκ οπάνλεη 

πνυβιεμα ζηε ζοκενγαζία ημοξ. Αθυμε, μη 

πενηζζυηενεξ εθεμενίδεξ ειέγπμκηαη απυ θάπμηα 

θμμμαηηθή πανάηαλε. Η εθεμενίδα, πνμθεημέκμο κα 

επηβηχζεη θαη κα ακηέλεη ημκ ακηαγςκηζμυ, 

οπμδμοιχκεηαη ζηα δηάθμνα πμιηηηθά ζομθένμκηα, ηα 

μπμία πνμςζεί, πςνίξ κα οπάνπεη ακηηθεημεκηθυηεηα 

ζηα γναθυμεκα ζηηξ ζηήιεξ ηεξ. 

 

 Υαμειυ πκεομαηηθυ επίπεδμ εθδμηχκ θαη 

δεμμζημγνάθςκ. 

Οη εθδυηεξ ζομπενηθένμκηαη ςξ ζθιενμί 

επηπεηνεμαηίεξ θαη μη δεμμζημγνάθμη δέπμκηαη κα 

ιεηημονγμφκ ακηηδεμκημιμγηθά, πνμθεημέκμο κα με 

πάζμοκ ηεκ μηθμκμμηθή ημοξ εφκμηα θαη ζηήνηλε. Τμ 

απμηέιεζμα είκαη κα με δίκεηαη βάζε ζηεκ 

ακηηθεημεκηθή πανμοζίαζε ηςκ εηδήζεςκ, αιιά ζηεκ 

ελοπενέηεζε ηςκ μηθμκμμηθχκ ημοξ ζομθενυκηςκ. 

 

 Παναγθςκηζμυξ Σφπμο απυ ηεκ ηειευναζε θαη 

ημ internet. 

Σηε ζεμενηκή επμπή μ Τφπμξ δεκ έπεη ηε δοκαμηθή 

πμο είπε ζημ πανειζυκ. Έπεη παναμενηζηεί απυ ηεκ 

ηειευναζε αιιά θαη απυ ημ δηαδίθηομ. Καη ηα δφμ 

ειεθηνμκηθά ΜΜΓ πνμζθένμοκ εκεμένςζε γηα 

πμηθίια ζέμαηα θαη πνμζειθφμοκ ηεκ πνμζμπή ηςκ 

πμιηηχκ, μέζς ηεξ δφκαμεξ ηεξ εηθυκαξ ημοξ. Έηζη, 

μη εθεμενίδεξ πςιμφκ ιηγυηενα θφιια με 

απμηέιεζμα κα εκηείκμκηαη ηα μηθμκμμηθά ημοξ 

πνμβιήμαηα. 
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Οη ηνυπμη ακηημεηχ-
πηζεξ ηςκ πνμβιε-
μάηςκ ημο Τφπμο 
 

 

 

 

   φζηαζε εηδηθήξ επηηνμπήξ γηα ηεκ ελέηαζε 

ηςκ πνμβιεμάηςκ ημο Σφπμο 

Η επηηνμπή αοηή κα θαηαζέηεη ηα πμνίζμαηα  πμο 

δοζπεναίκμοκ ηε ιεηημονγία ημο Τφπμο θαη μεηά απυ 

ζοδήηεζε ζηε Βμοιή, κα πνμβαίκεη ζε ακάιμγεξ 

κμμμζεηηθέξ πνμηάζεηξ. Τμ ζέμα ημο Τφπμο 

επηβάιιεηαη κα ακηημεηςπηζηεί ζεζμηθά, 

οπενθμμμαηηθά. 

 

 Ε θαημπφνςζε ηεξ ειεοζενίαξ, ηεξ 

ακελανηεζίαξ ημο Σφπμο. 

Θεζμηθά είκαη θαημπονςμέκε ε ειεοζενία ηεξ 

έθθναζεξ θαη ηεξ δηάδμζεξ ηςκ ζημπαζμχκ ημο 

ακζνχπμο, αιιά δεκ ανθεί αοηυ. Χνεηάδεηαη κα 

ακαγκςνηζηεί ζεζμηθά ε ακελανηεζία ημο Τφπμο απυ 

θάζε πανάγμκηα θαη μάιηζηα κα ηεζεί ημ υνηυ ηεξ 

γηα κα πνμζηαηεοζεί  απυ ηεκ αζοδμζία. 

 

 Θήρε μηαξ ζεηνάξ μέηνςκ γηα ηεκ ελαζθάιηζε 

ηεξ μηθμκμμηθήξ αοημκμμίαξ θαη ηεξ 

ακελανηεζίαξ ηςκ εθεμενίδςκ: 

α) μ πενημνηζμυξ ημο ακηαγςκηζμμφ ζημκ ημμέα ηεξ 

δηαθήμηζεξ ημο ναδημθχκμο θαη ηεξ ηειευναζεξ. 

β) ε μείςζε ημο θυζημοξ έθδμζεξ ηςκ εθεμενίδςκ 

με απεοζείαξ επηδυηεζή ημοξ απυ ημκ θναηηθυ 

πνμτπμιμγηζμυ 

γ) ε νφζμηζε ηςκ θναηηθχκ δεμμζηεφζεςκ θαη ηςκ 

οπυ θναηηθυ έιεγπμ μνγακηζμχκ θαηά ηνυπμ πμο κα 

ζομβάιιμοκ ζηεκ ελογίακζε ηςκ μηθμκμμηθχκ ηςκ 

εθεμενίδςκ. 

 

 Ηαζηένςζε με εηδηθυ κυμμ εηδηθυ δηθαζηήνημ 

Σφπμο 

Γίκαη απαναίηεημ κα οπάνπεη εκηαία κμμμιμγία γηα ηα 

αδηθήμαηα ημο Τφπμο πμο κα εθδηθάδμκηαη απυ 

ζογθεθνημέκμ θμνέα. 
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Γκδεηθηηθυξ επίιμγμξ 

Σομπεναζμαηηθά, γίκεηαη θαηακμεηυ υηη μ Τφπμξ μπμνεί κα 

πνμζθένεη πμιιά, εάκ θαηαθένεη κα μνγακςζεί θαιφηενα ζηα πιαίζηα ηεξ 

ζφγπνμκεξ ακηαγςκηζηηθήξ θμηκςκίαξ. Ο γναπηυξ ιυγμξ είκαη εθείκμξ πμο 

απμηοπχκεηαη θαιφηενα ζημ μοαιυ ημο ακαγκχζηε θαη ζηεκ πενίπηςζε πμο 

είκαη γυκημμξ, μπμνεί κα θένεη ζεμακηηθά απμηειέζμαηα ζημ επίπεδμ ηεξ 

πκεομαηηθήξ θαιιηένγεηαξ θαη ηεξ πμιηηηθήξ αθφπκηζεξ ηςκ πμιηηχκ. 

 

 

ΘΓΙΑ 2μ   

“Τπάνπεη ε άπμρε υηη ε ειεοζενία ημο ηφπμο (ειεοζενμηοπία) είκαη βαζηθή 
πνμτπυζεζε γηα κα ιεηημονγήζεη ζςζηά ε δεμμζημγναθία. Ση είκαη ε ειεοζενία 
ημο ηφπμο; Πυηε μ ηφπμξ μπμνεί κα επενεάζεη ζεηηθά ηεκ θμηκή γκχμε;” 

 

Ηεκηνηθή έκκμηα ημο ζέμαημξ είκαη ε ειεοζενμηοπία ςξ απαναίηεηε 
πνμτπυζεζε ιεηημονγίαξ ηεξ δεμμζημγναθίαξ. Αοηυ είκαη θαη ημ δεδμμέκμ, με ημ 
μπμίμ ζα αζπμιεζμφμε ζημκ πνυιμγμ ηεξ έθζεζήξ μαξ. Τα δεημφμεκα ημο ζέμαημξ 
είκαη δφμ: α) Ση είκαη ε ειεοζενία ημο ηφπμο;, β) Πυηε μ ηφπμξ μπμνεί κα 
επενεάζεη ζεηηθά ηεκ θμηκή γκχμε; 
 

 
 
 

Βαζηθή έκκμηα:  Γιεοζενμηοπία 

                ΟΡΖΙΟ 

ε έθδμζε εθεμενίδςκ θαη πενημδηθχκ θαζχξ θαη 

άιιςκ εκηφπςκ, πςνίξ κα πνμβάιιμκηαη 

εμπυδηα,  ανθεί ηα έκηοπα αοηά κα ηενμφκ ημοξ 

κυμμοξ ημο θνάημοξ θαη ημοξ πενημνηζμμφξ 

 

Βαζηθυξ άλμκαξ ακάπηολεξ: 

 

α) Ση είκαη ε ειεοζενία ημο ηφπμο; 
 
β) Πυηε μ ηφπμξ μπμνεί κα επενεάζεη ζεηηθά ηεκ 
θμηκή γκχμε; 

 
Σημκ πνυιμγμ ζα ημκίζμομε ηε ζεμαζία ηεξ ειεοζενμηοπίαξ, πνμθεημέκμο κα 

πανέπεηαη ζημοξ πμιίηεξ ζςζηή θαη έγθονε εκεμένςζε. 
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Γκδεηθηηθυξ πνυιμγμξ 
 

Πμιφ ζοπκά γίκεηαη ιυγμξ, θονίςξ απυ ημοξ ίδημοξ ημοξ δεμμζημγνάθμοξ, 

υηη πενημνίδεηαη ε ειεοζενία ημο ηφπμο θαη αθαηνείηαη έηζη ημ δηθαίςμα πμο 

έπμοκ μη πμιίηεξ γηα ειεφζενε θαη ζςζηή πιενμθυνεζε. Γίκαη, επμμέκςξ, 

γεκηθά απμδεθηυ υηη γηα κα ιεηημονγήζεη ζςζηά ε δεμμζημγναθία ζα πνέπεη 

κα οπάνπεη ειεοζενμηοπία. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Ση είκαη ε ειεο-
ζενία ημο ηφπμο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

β) Πυηε μ ηφπμξ 

μπμνεί κα 

επενεάζεη ζεηηθά 

ηεκ θμηκή γκχμε; 

 

 

 

 

 

 

Η ειεοζενία ημο ηφπμο θαημπονχζεθε απυ ηα 

ζοκηάγμαηα ηςκ πςνχκ: 

 Γαιιηθή επακάζηαζε 1789 

 Σφκηαγμα Γπηδαφνμο 1827 

 Σφκηαγμα ηεξ Γιιάδαξ 1975 

 
 Απμηειεί: εγγφεζε ηεξ δεμμθναηίαξ θαη ηεξ 

ειεοζενίαξ 
 Σομβάιιεη ζηε ζςζηή ιεηημονγία ημο ηφπμο 

θαη ζηε ζςζηή πιενμθυνεζε ηςκ πμιηηχκ πμο 
απμηειεί ακαθαίνεημ δηθαίςμά ημοξ. 

 

 υηακ δηαθςηίδεη θαη θαζμδεγεί ζςζηά ηεκ θμηκή 

γκχμε 

 υηακ πνμβάιιεη ηα μοζηαζηηθά πνμβιήμαηα ημο 

ηυπμο θαη ηεξ θμηκςκίαξ θαη πνμηείκεη ιφζεηξ γη’ 

αοηά 

 υηακ ζομβάιιεη ζηεκ πκεομαηηθή ακαβάζμηζε ηεξ 

πχναξ 

 υηακ μεηαθένεη ηδέεξ θαη πνμβιεμαηηζμμφξ απυ 

πχνα ζε πχνα 

 υηακ ζομβάιιεη ζηεκ πμιηηηθή, μηθμκμμηθή, 

πκεομαηηθή ζοκενγαζία ηςκ ιαχκ 

 υηακ θαηαπμιεμά ηεκ αδηθία, ηε βία, ημ έγθιεμα 

θαη ηεκ εθμεηάιιεοζε 

 υηακ ζηενίδεη ημοξ αγχκεξ ηςκ πμιηηχκ γηα 

εηνήκε, ηζυηεηα, δεμμθναηία 

 υηακ μέζς αοημφ μπμνεί μ θαζέκαξ κα εθθνάζεη 

ηε γκχμε ημο θαη ηα πηζηεφς ημο 

 υηακ δεκ θνφβεη ηεκ αιήζεηα, αιιά έπεη ημ 

ζάννμξ κα ηεκ απμθαιφπηεη ζημ θμηκυ. 
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Σημκ επίιμγμ ζοκμρίδμομε ηα ζομπενάζμαηά μαξ γηα ηε ζεμαζία ηεξ 

ειεοζενμηοπίαξ. 
 
 
 
 
 
 
 

Γκδεηθηηθυξ επίιμγμξ 
 

Η ειεοζενία ημο ηφπμο, ιμηπυκ, είκαη απυ ηα ζεμακηηθυηενα 
δηθαηχμαηα ημο ακζνχπμο. Χςνίξ ηεκ ειεοζενία ημο ηφπμο δεκ μπμνεί 
κα οπάνλεη θαη ειεοζενία ηεξ γκχμεξ θαη επμμέκςξ πενημνίδεηαη θαη ε 
ειεοζενία ημο αηυμμο. Γλάιιμο, αθμφ απμηειεί απαναίηεηε 
πνμτπυζεζε γηα κα ιεηημονγήζεη ζςζηά μ ηφπμξ, ςθειεί θαη ημ 
θμηκςκηθυ ζφκμιμ, γηαηί μ ηφπμξ έπεη πμιιέξ ζεηηθέξ επηδνάζεηξ γηα 
ηεκ θμηκή γκχμε θαη ηεκ θμηκςκία γεκηθυηενα. 

 

 

ΘΓΙΑ 3μ  

 

“Έπεηξ δηαπηζηχζεη υηη μνηζμέκεξ θμνέξ ηα ΙΙΓ δηαζηνεβιχκμοκ ηα γεγμκυηα 

θαη επηδηχθμοκ κα παναπιακήζμοκ ηεκ θμηκή γκχμε. ε μηα επηζημιή ζμο πνμξ 

ημκ Τπμονγυ Σφπμο κα πανμοζηάζεηξ ηεκ θαηάζηαζε θαη κα πνμηείκεηξ ηε ιήρε 

μέηνςκ”. 

 

Ηεκηνηθή έκκμηα ημο ζέμαημξ είκαη ηα μέζα μαδηθήξ εκεμένςζεξ (ΙΙΓ). Σμ 
δεδμμέκμ είκαη ε ηενάζηηα δφκαμε πμο έπμοκ ηα ΜΜΓ ζηε ζφγπνμκε επμπή, θαη με 
αοηυ ζα αζπμιεζμφμε ζημκ πνυιμγμ ηεξ έθζεζήξ μαξ. Σα δεημφμεκα ημο ζέμαημξ 
είκαη δφμ: α)ηα ανκεηηθά απμηειέζμαηα ηςκ ΜΜΓ, β)μη ηνυπμη με ημοξ μπμίμοξ ημ 
ζπμιείμ μπμνεί κα βμεζήζεη ημοξ κέμοξ κα ακηημεηςπίζμοκ αοηά ηα ανκεηηθά. 
Πνμζέπμομε πςξ ημ ζέμα θαζμνίδεη ημ είδμξ ημο θεημέκμο, ημ μπμίμ θαιμφμαζηε 
κα ζοκηάλμομε, πμο είκαη μηα επηζημιή απεοζοκυμεκε ζημκ /ζηεκ οπμονγυ 
Παηδείαξ. Γπμμέκςξ, ε έθζεζή μαξ ζα έπεη ηε μμνθή επηζημιήξ (εμενμμεκία, 
πνμζθχκεζε, απμθχκεζε, οπμγναθή). 

 
 

 Βαζηθή έκκμηα:  ΙΓΑ ΙΑΔΖΗΕ ΓΚΕΙΓΡΩΕ  

(ή ΙΙΓ) 

                        ΟΡΖΙΟ 

ημ ζφκμιμ ηςκ έκηοπςκ θαη ειεθηνμκηθχκ μέζςκ, με 

ηα μπμία μεηαδίδμκηαη εηδήζεηξ, πιενμθμνίεξ, 

γεγμκυηα, ηδέεξ, γκχζεηξ ζε απενηυνηζημ ανηζμυ 

ακζνχπςκ 
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Βαζηθυξ άλμκαξ ακάπηολεξ: 

 

α)   ανκεηηθά απμηειέζμαηα ηςκ ΜΜΓ 

 

β)  πχξ μπμνεί ημ ζπμιείμ ζήμενα κα βμεζήζεη 

ημοξ μαζεηέξ κα ακηημεηςπίζμοκ ηα ανκεηηθά 

ηςκ ΜΜΓ, δειαδή πμηα εθυδηα ζα πνέπεη κα 

πανάζπεη ημ ζπμιείμ ζηα παηδηά 

 
 Σημκ πνυιμγμ, αθμφ γνάρμομε ημκ ηυπμ θαη ηεκ εμενμμεκία ζφκηαλεξ ηεξ 

επηζημιήξ θαη ηεκ πνμζθχκεζε, ζα ακαθενζμφμε γεκηθά ζημ ζεμακηηθυ 
νυιμ ηςκ μέζςκ μαδηθήξ εκεμένςζεξ αιιά θαη ζηεκ ανκεηηθή ημοξ 
επίδναζε. 
 

 Γκδεηθηηθυξ πνυιμγμξ 

 
Θεζζαιμκίθε, 28 Σεπηεμβνίμο 2017 

 

Κφνηε/Κονία οπμονγέ, 

 

Γίκαη γεκηθά παναδεθηυ πςξ ηα μέζα μαδηθήξ εκεμένςζεξ δηαδναμαηίδμοκ 

ζπμοδαίμ νυιμ ζηε δςή ημο ζφγπνμκμο ακζνχπμο. Ωζηυζμ, ζηε ζεμενηκή 

επμπή ζοπκά εκημπίδεηαη ε ανκεηηθή ημοξ επίδναζε ζε δηάθμνμοξ ημμείξ 

ηεξ ακζνχπηκεξ δναζηενηυηεηαξ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) ανκεηηθά ηςκ 

ΙΙΓ: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 παναπιενμθυνεζε: παναμυνθςζε, ζοζθυηηζε 

ηεξ πναγμαηηθυηεηαξ, δηαζηνέβιςζε ηεξ 

αιήζεηαξ, πνμπαγάκδα θηι., με απμηέιεζμα ηεκ 

παναπιάκεζε θαη ημκ απμπνμζακαημιηζμυ ημο 

θμηκμφ, ηεξ θμηκήξ γκχμεξ. 

 παζεηηθμπμίεζε, πεηναγχγεζε ημο θμηκμφ: 

“πιφζε εγθεθάιμο” απυ ηα ΜΜΓ, με απμηέιεζμα  

ε θνίζε κα απμδοκαμχκεηαη, ημ άημμμ κα δέπεηαη 

άθνηηα υ,ηη ημο πνμζθένεηαη, κα θαζίζηαηαη 

παζεηηθυ θαη εφθμια κα πεηναγςγείηαη. 

 Βία, εγθιεμαηηθυηεηα: ε ζοκεπήξ πνμβμιή 

ζθεκχκ βίαξ θαη εγθιεμαηηθυηεηαξ με 

απμηέιεζμα ηεκ ελμηθείςζε με ηα θαηκυμεκα 

αοηά θαη ηε μίμεζή ημοξ, θονίςξ απυ ημοξ 

κέμοξ. 

 θαηακαιςηηζμυξ: δηαθεμίζεηξ, πνμβμιή 

οιηζηηθμφ πνμηφπμο δςήξ, δεμημονγία ηεπκεηχκ 

ακαγθχκ με απμηέιεζμα ηεκ  χζεζε ημο 

ακζνχπμο υπη μυκμ ζηεκ θαηακάιςζε αιιά ζηεκ 

οπενθαηακάιςζε.  

 ζπίιςζε οπμιήρεςκ – εμπμνεομαημπμίεζε 
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ακζνχπηκμο πυκμο:  εηζπχνεζε ζηεκ 

πνμζςπηθή δςή επςκφμςκ, παναβίαζε 

πνμζςπηθχκ δεδμμέκςκ, ζθακδαιμζενία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 οπμβάζμηζε πκεομαηηθμφ επηπέδμο: παμειή 

πμηυηεηα ιυγμο (γναπημφ ή πνμθμνηθμφ) θαη 

πενηεπμμέκμο με απμηέιεζμα ηεκ  οπμβάζμηζε 

ηεξ γιχζζαξ θαη γεκηθά ημο πκεομαηηθμφ 

επηπέδμο. 

 απμμυκςζε, απμλέκςζε: πμιφςνε 

παναθμιμφζεζε ηειεμπηηθχκ θονίςξ εθπμμπχκ 

με  απμηέιεζμα ηεκ  έιιεηρε ακζνχπηκεξ 

επηθμηκςκίαξ, ηεκ απμοζία δηαιυγμο, ηεκ 

εζςζηνέθεηα, ηεκ απμμυκςζε. 

 θίκδοκμξ αιιμηνίςζεξ εζκηθμφ πμιηηηζμμφ: 

παναμενηζμυξ ηεξ πανάδμζεξ, πνμβμιή λέκςκ 

πμιηηηζηηθχκ ζημηπείςκ, θαιιηένγεηα μημεηηζμμφ 

με απμηέιεζμα ηεκ  πνμχζεζε ηεξ 

παγθμζμημπμίεζεξ θαη ημο παγθυζμημο 

πμιηηηζμμφ, ημκ παναγθςκηζμυ ηςκ  πμιηηηζμχκ 

μηθνχκ ιαχκ. 

 

 

 

 

β)ηνυπμη ακηημεηχ- 

πηζεξ ηςκ θηκδφ-

κςκ: εθυδηα πμο 

πνέπεη κα πανέπεη 

ημ ζπμιείμ ζημοξ 

κέμοξ γηα ημ ιυγμ 

αοηυ: 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 υλοκζε θνηηηθήξ ηθακυηεηαξ: ε θνίζε είκαη 

απαναίηεηε, χζηε μη κέμη κα αλημιμγμφκ ζςζηά 

ημ ένγμ θαη ηε ιεηημονγία ηςκ ΜΜΓ θαη κα μεκ 

παναπιακχκηαη απ’ αοηά. 

 δηαμυνθςζε ηζπονήξ πνμζςπηθυηεηαξ: ημ 

ζπμιείμ μθείιεη κα δεμημονγεί μιμθιενςμέκμοξ 

ακζνχπμοξ με ηζπονή πνμζςπηθυηεηα, χζηε κα 

μεκ παναζφνμκηαη απυ ηα ΜΜΓ θαη ηα 

πνμβαιιυμεκα πνυηοπα. 

 εμθφζεζε αληχκ, εζηθχκ ανπχκ: μνζή 

θαζμδήγεζε, πνμβμιή ογηχκ πνμηφπςκ, χζηε μη 

κέμη κα ζηενίδμοκ ηε δςή ημοξ ζε ζηένεε βάζε 

θαη κα μεκ απμπνμζακαημιίδμκηαη. 

 εκεμένςζε γηα ημ νυιμ θαη ημκ ηνυπμ ιεη-

ημονγίαξ ηςκ ΙΙΓ: αθηένςζε δηδαθηηθχκ 

ςνχκ ζε γκςνημία ηςκ ΜΜΓ θαη ηςκ κέςκ 

ηεπκμιμγηχκ πμο αοηά πνεζημμπμημφκ, χζηε μη 

κέμη κα γκςνίδμοκ πχξ κα ηα ακηημεηςπίζμοκ. 
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Σημκ επίιμγμ ελάγμομε έκα ζομπέναζμα απυ υζα ακαπηφλαμε παναπάκς θαη 
ημκίδμομε ημ νυιμ ημο ζπμιείμο γηα ηεκ μνζή ακηημεηχπηζε ηςκ μέζςκ 
μαδηθήξ εκεμένςζεξ απυ ημοξ κέμοξ. Γπίζεξ, μεηά ημκ επίιμγμ βάδμομε ηεκ 
επηθχκεζε θαη ηεκ οπμγναθή. 

Γκδεηθηηθυξ επίιμγμξ 

Τα μέζα μαδηθήξ εκεμένςζεξ,ιμηπυκ, επενεάδμοκ ζεμακηηθά ημοξ 

ακζνχπμοξ θαη θονίςξ ηα κεανά άημμα. Βέβαηα, ηα απμηειέζμαηά ημοξ δεκ 

είκαη μυκμ ανκεηηθά, αιιά οπάνπμοκ θαη πμιιά ζεηηθά. Όμςξ, γηα ηεκ μνζή 

ιεηημονγία ημοξ θαη ημκ πενημνηζμυ ηςκ θηκδφκςκ είκαη απαναίηεηε ε 

ζομβμιή ημο ζπμιείμο, ημ μπμίμ ζα δηαμμνθχζεη μιμθιενςμέκμοξ 

ακζνχπμοξ, ηθακμφξ κα αλημιμγμφκ ζςζηά ηα μέζα εκεμένςζεξ θαη κα 

δέπμκηαη απυ αοηά μυκμ ηα ζεηηθά ημοξ.  

Με ζεβαζμυ,  

………………… 

 

 

 

 

 

 

ΘΓΙΑ 4Ο 

 

“Κα ζοκηάλεηξ έκα άνζνμ γηα ηεκ εθεμενίδα ημο ζπμιείμο ζμο, υπμο ζα 

εθθνάδεηξ ηηξ απυρεηξ ζμο γηα ηεκ πνμζθμνά ηςκ μέζςκ μαδηθήξ εκεμένςζεξ 

ζημ άημμμ θαη ηεκ θμηκςκία θαζχξ θαη ηα εθυδηα πμο ζα πνέπεη κα δηαζέηεη μ 

δεμμζημγνάθμξ, χζηε  κα επηηειεί ζςζηά ημ ένγμ ημο”. 

 

Η θεκηνηθή έκκμηα ημο ζέμαημξ είκαη ηα μέζα μαδηθήξ εκεμένςζεξ. Τμ δεδμμέκμ 
είκαη ε ιεηημονγία ηςκ μέζςκ μαδηθήξ εκεμένςζεξ, με ημ μπμίμ ζα αζπμιεζμφμε 
ζημκ πνυιμγμ ηεξ έθζεζήξ μαξ. Τα δεημφμεκα είκαη ηα ελήξ: α) ε πνμζθμνά ηςκ 
μέζςκ μαδηθήξ εκεμένςζεξ ζημ άημμμ θαη ηεκ θμηκςκία, β) ηα εθυδηα ημο θαιμφ 
δεμμζημγνάθμο. 
 
Βαζηθή έκκμηα:  ΙΓΑ ΙΑΔΖΗΕ ΓΚΕΙΓΡΩΕ  

(ή ΙΙΓ) 

                        ΟΡΖΙΟ 

ημ ζφκμιμ ηςκ έκηοπςκ θαη ειεθηνμκηθχκ μέζςκ, με 

ηα μπμία μεηαδίδμκηαη εηδήζεηξ, πιενμθμνίεξ, 

γεγμκυηα, ηδέεξ, γκχζεηξ ζε απενηυνηζημ ανηζμυ 

ακζνχπςκ 
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Δεοηενεφμοζα έκκμηα:    ΔΕΙΟΖΟΓΡΑΦΟ 

 ΟΡΖΙΟ 

πνυζςπμ πμο αζπμιείηαη επαγγειμαηηθά με ηε 

δεμμζημγναθία (=ζογθέκηνςζε εηδήζεςκ πμιηηηθήξ, 

θμηκςκηθήξ, πκεομαηηθήξ θηι. θφζεξ θαη ε δηάδμζή ημοξ 

μέζς ημο ηφπμο θαη ηςκ ειεθηνμκηθχκ μέζςκ μαδηθήξ 

εκεμένςζεξ με ζηυπμ ηεκ πιενμθυνεζε ημο πμιίηε) 

 

 

Βαζηθυξ άλμκαξ ακάπηολεξ: α) ε πνμζθμνά ηςκ μέζςκ μαδηθήξ εκεμένςζεξ ζημ 

άημμμ θαη ηεκ θμηκςκία, δειαδή ηα ζεηηθά 

απμηειέζμαηά ημοξ 

 

β) ηα εθυδηα ημο δεμμζημγνάθμο, χζηε κα επηηειεί 

ζςζηά ημ ένγμ ημο, δειαδή μη ανπέξ πμο ζα 

πνέπεη κα αθμιμοζεί, μη ανεηέξ/ παναθηενηζηηθά 

πμο ζα πνέπεη κα δηαζέηεη μ θαιυξ 

δεμμζημγνάθμξ 

 

 Σημκ πνυιμγμ ακαθενυμαζηε γεκηθά ζηε ζπέζε ημο ζφγπνμκμο ακζνχπμο 
με ηα ΜΜΓ θαη μνίδμομε γεκηθά ηα ηειεοηαία. 
 

α) ζπέζε ακζνχπμο - ΙΙΓ: γεκηθή ακαθμνά 

  

β) γεκηθυξ μνηζμυξ ΙΙΓ  

 

 
Γκδεηθηηθυξ πνυιμγμξ 

 

Καζεμενηκά μ ζφγπνμκμξ άκζνςπμξ ιαμβάκεη θάζε είδμοξ πιενμθμνίεξ, 

ηηξ μπμίεξ πανέπμοκ ηα μέζα, πμο είκαη γκςζηά πηα ςξ μέζα μαδηθήξ 

εκεμένςζεξ. Πνυθεηηαη βέβαηα γηα ημκ έκηοπμ θαη ειεθηνμκηθυ ηφπμ, πμο 

ε ελέιηλή ημο οπήνλε ναγδαία ηα ηειεοηαία πνυκηα θαη ε ζεμαζία ημο 

ηενάζηηα. 
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 α)ζεηηθά απμηειέ-

ζμαηα ηςκ ΜΜΓ: 

 
 

 

 εκεμένςζε, πιενμθυνεζε: γηα θάζε είδμοξ 

ζέμαηα (θμηκςκηθά, πμιηηηθά, μηθμκμμηθά, 

πμιηηηζηηθά θ.α.).  

 

 ακάδεηλε πνμβιεμάηςκ θαη ζομβμιή ζηεκ 

επίιοζή ημοξ: πνμβμιή πνμβιεμάηςκ (θονίςξ 

θμηκςκηθχκ) με ζθμπυ ηεκ εοαηζζεημπμίεζε 

ημο θμηκμφ γηα αμεζυηενε θαη θαιφηενε επίιοζή 

ημοξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 εδναίςζε εηνήκεξ θαη θηιίαξ: απμηειμφκ 

παγθυζμημ δίαοιμ επηθμηκςκίαξ, πνμςζμφκ ηα 

θμηκά παναθηενηζηηθά ηςκ ιαχκ. 

 

 δηαμυνθςζε θαη εκίζποζε θμηκςκηθήξ ζοκεί-

δεζεξ: πιενμθυνεζε γηα θμηκςκηθμπμιηηηθά 

ζέμαηα, εοαηζζεημπμίεζε, με απμηέιεζμα ηεκ  

ακάπηολε ημο πκεφμαημξ ηεξ ζομμεημπήξ ζημ 

θμηκςκηθυ γίγκεζζαη. 

 

 πνμβμιή πνμηφπςκ, αληχκ, ηδακηθχκ: 

πνμχζεζε ανπχκ θαη αληχκ, υπςξ ε ειεοζενία, 

ε δηθαημζφκε, ε ηζυηεηα θ.ά. 

 

 δηαμυνθςζε πμιηηηθήξ ζοκείδεζεξ: εκεμένςζε 

γηα πμιηηηθά δνχμεκα με απμηέιεζμα ηεκ 

πμιηηηθμπμίεζε ηςκ αηυμςκ. 

 

 εκίζποζε δεμμθναηίαξ: πμιοθςκία, πιμοναιη-

ζμυξ, έιεγπμξ ελμοζίαξ, ακηηθεημεκηθή 

εκεμένςζε. 

 

 μυνθςζε, δηεφνοκζε πκεομαηηθχκ μνηδυκηςκ: 

θαιιηένγεηα πκεφμαημξ, υλοκζε κμο, απυθηεζε 

γκχζεςκ, ακάπηολε θακηαζίαξ, θνίζεξ θ.ά., με 

απμηέιεζμα ηεκ απαιιαγή απυ πνμιήρεηξ, 

πνμθαηαιήρεηξ, δμγμαηηζμυ. 

 

 αηζζεηηθή θαιιηένγεηα: ακάπηολε θαιαηζζεζίαξ 

(θηκεμαημγναθηθά/ζεαηνηθά ένγα, εθπμμπέξ 

ορειήξ πμηυηεηαξ θηι.). 

 

 ροπαγςγία: παιάνςζε, εθηυκςζε, ακακέςζε, 

ροπηθή ηζμννμπία. 
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 μηθμκμμηθή ακάπηολε: δηαθήμηζε, με απμηέιεζμα 

ηε ζομβμιή ζηεκ ακάπηολε ηεξ μηθμκμμίαξ ηεξ 

πχναξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

β)εθυδηα – ανπέξ 

δεμμζημγνάθμο: 

 
 

 

 

 

 

 επαγγειμαηηθή αθεναηυηεηα:  επαγγειμαηηθή 

θαηάνηηζε, παηδεία, ηθακυηεηα ιυγμο, ακηίιερε, 

θνίζε, παννεζία, επαγγειμαηηθή ζοκείδεζε. 

 

 οπεοζοκυηεηα: ζοκείδεζε ηεξ θμηκςκηθήξ ημο 

απμζημιήξ, πνμάζπηζε ημο θμηκςκηθμφ 

ζομθένμκημξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 ζεβαζμυξ ημο ακζνχπμο: εοαηζζεημπμίεζε 

απέκακηη ζε θμηκςκηθά εοάιςηεξ μμάδεξ, 

ζεβαζμυξ ηεξ ηδηςηηθήξ δςήξ θαη ηεξ 

ακζνχπηκεξ αλημπνέπεηαξ. 

 

 εζηθή αθεναηυηεηα: εζηθέξ ανπέξ (ηημηυηεηα, 

αμενμιερία θ.ά.) αποτέλεσμα  πνμηεναηυηεηά ημο ημ 

δεμυζημ ζομθένμκ, ακελανηεζία απυ πανάγμκηεξ 

μηθμκμμηθμφξ, πμιηηηθμφξ θ.ά. 

 

 Σημκ επίιμγμ ελάγμομε έκα ζομπέναζμα απυ υζα ακαπηφλαμε παναπάκς, 
επηζεμαίκμκηαξ ηεκ ακάγθε ηήνεζεξ ηςκ ανπχκ δεμμζημγναθηθήξ 
δεμκημιμγίαξ. 

 
Γκδεηθηηθυξ επίιμγμξ 

 

Γίκαη, ιμηπυκ, ζαθέξ πςξ ε πανμοζία ηςκ μέζςκ μαδηθήξ εκεμένςζεξ  

είκαη ηδηαίηενα ζεμακηηθή γηα ημκ άκζνςπμ, αθμφ ζομβάιιμοκ ζηεκ 

θαιιηένγεηα ημο πκεφμαημξ θαη ηεξ ροπήξ ημο θαη βειηηχκμοκ ηεκ πμηυηεηα 

ηεξ  δςήξ ημο. Όμςξ, γηα ηεκ μνζή θαη, επμμέκςξ, εοενγεηηθή ιεηημονγία 

ημοξ απαναίηεηε είκαη ε ηήνεζε μνηζμέκςκ ανπχκ, ηηξ μπμίεξ μθείιμοκ κα 

αθμιμοζμφκ μη δεμμζημγνάθμη, χζηε κα πνμζθένμοκ ημ θαιφηενμ δοκαηυ 

ζημ θμηκςκηθυ ζφκμιμ, ημ μπμίμ άιιςζηε οπενεημφκ. 
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“Ωξ ζοκηάθηεξ ηεξ ζπμιηθήξ εθεμενίδαξ θαιείζαη κα γνάρεηξ έκα άνζνμ γηα 

ηεκ παναπιενμθυνεζε. Κα εθθνάζεηξ ηηξ απυρεηξ ζμο γηα ηηξ επηπηχζεηξ ηεξ 

θαη κα πνμηείκεηξ ηνυπμοξ με ημοξ μπμίμοξ μπμνεί κα πενημνηζηεί ”. 

 

Ηεκηνηθή έκκμηα ημο ζέμαημξ είκαη ε παναπιενμθυνεζε. Με αοηυ ημ δεδμμέκμ ζα 

αζπμιεζμφμε ζημκ πνυιμγμ ηεξ έθζεζήξ μαξ ζογθνίκμκηάξ ημ με ηεκ πιενμθυνεζε. 

Τα δεημφμεκα είκαη δφμ: α) μη επηπηχζεηξ ηεξ παναπιενμθυνεζεξ, β) μη ηνυπμη με 

ημοξ μπμίμοξ μπμνεί κα πενημνηζηεί. 
 

Βαζηθή έκκμηα:    

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΠΘΕΡΟΦΟΡΕΕ 

 ΟΡΖΙΟ 

ε ζθυπημε δηάδμζε ρεοδχκ ή παναπμηεμέκςκ 

εηδήζεςκ, με ζηυπμ κα μδεγεζεί ε θμηκή γκχμε 

πνμξ μνηζμέκε θαηεφζοκζε θαη κα ελοπενεηεζμφκ 

ηδημηειή ζομθένμκηα 

 

 

Βαζηθυξ άλμκαξ ακάπηολεξ:   α) πμηεξ είκαη μη επηπηχζεηξ, δειαδή ηα ανκεηηθά 

απμηειέζμαηα ηεξ παναπιενμθυνεζεξ 

 

 β) πμημη είκαη μη ηνυπμη με ημοξ μπμίμοξ μπμνμφκ κα 

πενημνηζημφκ ηα παναπάκς ανκεηηθά (απυ ημ 

άημμμ, ηεκ θμηκςκία θηι.) 

 
 Σημκ πνυιμγμ ακαθενυμαζηε γεκηθά ζηεκ πιενμθυνεζε θαη επηζεμαίκμομε 

ηεκ φπανλε ηεξ παναπιενμθυνεζεξ.  
 

α) πιενμθυνεζε: ζεμακηηθή θαηάθηεζε  

 

β) παναπιενμθυνεζε: ανκεηηθυ θαηκυμεκμ ηεξ πιενμθυνεζεξ 

 
Γκδεηθηηθυξ πνυιμγμξ 

 

Ακαμθίβμια, μία απυ ηηξ ζεμακηηθυηενεξ θαηαθηήζεηξ ημο ακζνχπηκμο 

γέκμοξ είκαη εθείκε ηεξ πιενμθυνεζεξ. Όμςξ, εκχ ηα μέζα πιενμθυνεζεξ 

έπμοκ ελειηπζεί θαη μπμνμφκ κα πνμζθένμοκ ζεμακηηθέξ οπενεζίεξ ζημκ 

άκζνςπμ, ηα ηειεοηαία πνυκηα δηαπηζηχκεηαη ε φπανλε εκυξ ανκεηηθμφ 

θαηκμμέκμο, πμο αθμνά ηεκ εκεμένςζε, ε παναπιενμθυνεζε. 

 

ΘΓΜΑ 5Ο 
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οκδεηηθή πανάγναθμξ: 

 

 

μνηζμυξ ηεξ έκκμηαξ “παναπιενμθυνεζε”, δειαδή ηη 

ζεμαίκεη μ ζογθεθνημέκμξ υνμξ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α)επηπηχζεηξ πανα-

πιενμθυνεζεξ: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 παζεηηθμπμίεζε αηυμςκ: θαηεοζοκυμεκε 

πιενμθυνεζε αποτέλεσμα  αημκία θνηηηθήξ 

ηθακυηεηαξ, άθνηηε απμδμπή 

πιενμθμνηχκ αποτέλεσμα  μεηαηνμπή πμιίηε ζε 

άβμοιμ μκ, εφθμια πεηναγςγήζημμ.   

 

 εζηθή παναθμή: ηζμπέδςζε εζηθχκ αληχκ, 

θαηαπάηεζε εζηθχκ ανπχκ, θαηάννεοζε 

ακζνςπηζηηθχκ ηδεςδχκ, θαιιηένγεηα 

ακεζηθυηεηαξ. 

 

 θίκδοκμξ γηα ηε δεμμθναηία: 

απμπνμζακαημιηζμυξ θμηκήξ γκχμεξ, έιιεηρε 

ειέγπμο ηεξ πμιηηηθήξ ελμοζίαξ, με 

ακηηθεημεκηθή εκεμένςζε, ζηνμθή θμηκμφ πνμξ 

ηα επμοζηχδε θαη άγκμηα ηςκ μοζηςδχκ. 

 

 απχιεηα ειεοζενίαξ ηεξ ζθέρεξ: ε ζθέρε ημο 

αηυμμο θαηεοζοκυμεκε, πνμθαζμνηζμέκμξ 

ηνυπμξ ζθέρεξ. 

 

      

 

β) ηνυπμη ακηημεηχ-

πηζεξ παναπιε-

νμθυνεζεξ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 παηδεία: πμιφπιεονε θαη ακζνςπηζηηθή: 

δηεφνοκζε ημο πκεφμαημξ, υλοκζε κμεηηθχκ 

ηθακμηήηςκ, θαιιηένγεηα θνηηηθήξ ηθακυηεηαξ 

αποτέλεσμα  μνζή αλημιυγεζε πιενμθμνηχκ. 

 

 ακελάνηεηε ιεηημονγία ΙΙΓ: 

ακελανηεημπμίεζε ΜΜΓ απυ ζομθένμκηα θαη 

πανάγμκηεξ (μηθμκμμηθμφξ, πμιηηηθμφξ θ.ά.). 

 

 ηήνεζε ανπχκ δεμμζημγναθηθήξ δεμκημιμγί-

αξ: εθανμμγή ανπχκ απυ δεμμζημγνάθμοξ: 

οπεοζοκυηεηα, εκηημυηεηα, αμενμιερία. 

 

 θναηηθυξ έιεγπμξ ΙΙΓ: ζφζηαζε μνγάκςκ 

γηα ημκ έιεγπμ μνζήξ ιεηημονγίαξ ηςκ ΜΜΓ 
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θαη ηεκ επηβμιή πμηκχκ ζε πενηπηχζεηξ 

παναβάζεςκ. 

 

 μηθμγέκεηα: μνζή δηαπαηδαγχγεζε, 

δηαμυνθςζε ηζπονχκ παναθηήνςκ –  

 

μιμθιενςμέκςκ πνμζςπηθμηήηςκ με θνίζε 

θαη εζηθέξ ακηηζηάζεηξ. 

 

 
Σημκ επίιμγμ ελάγμομε έκα ζομπέναζμα απυ υζα ακαπηφλαμε παναπάκς 
θαη πνμηείκμομε ηε δναζηενημπμίεζε ηςκ αηυμςκ γηα ημκ πενημνηζμυ ημο 
θαηκμμέκμο. 

 

 
Γκδεηθηηθυξ επίιμγμξ 

Σομπεναίκεη, ιμηπυκ, θάπμημξ πςξ μη ζοκέπεηεξ ηεξ παναπιενμθυνεζεξ 

είκαη ζεμακηηθέξ ηυζμ γηα ημοξ ακζνχπμοξ λεπςνηζηά υζμ θαη γηα ηεκ 

θμηκςκία γεκηθυηενα. Γη’ αοηυ είκαη επηηαθηηθή ακάγθε θάζε άημμμ κα 

δναζηενημπμηείηαη, χζηε μη πιενμθμνίεξ πμο μεηαδίδμκηαη ζηε ζεμενηκή 

θμηκςκία, ηεκ θμηκςκία ηεξ πιενμθμνίαξ, κα ιεηημονγμφκ πνμξ υθειμξ ημο 

πμιίηε θαη κα ζοκηειμφκ ζηε βειηίςζε ηεξ δςήξ ημο. 

 

 

Θέμα 6μ  

«Κέμη θαη ίκηενκεη: Πμηα είκαη ε ζπέζε ηςκ ζφγπνμκςκ κέςκ με ημ 

ίκηενκεη; Πμημη μη θίκδοκμη ημο ίκηενκεη γηα ημοξ κέμοξ;». 

 

Η θεκηνηθή έκκμηα ημο ζέμαημξ είκαη ημ ίκηενκεη. Αοηυ είκαη θαη ημ δεδμμέκμ με 
ημ μπμίμ ζα αζπμιεζμφμε ζημκ πνυιμγμ ηεξ έθζεζήξ μαξ. Τα δεημφμεκα, πμο ζα 
ακαπηφλμομε ζημ θφνημ μένμξ ηεξ έθζεζήξ μαξ είκαη δφμ: α) ε ζπέζε ηςκ κέςκ με ημ 
ίκηενκεη, θαη β) μη θίκδοκμη ημο ίκηενκηεη γηα ημοξ κέμοξ. 
 

Βαζηθή έκκμηα:  ημ ίκηενκεη 

 

ειεθηνμκηθυξ ηυπμξ, ζημκ μπμίμ οπάνπεη 

πνυζβαζε μέζς ηεξ πνήζεξ ημο ειεθηνμκηθμφ 

οπμιμγηζηή. 
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Βαζηθυξ άλμκαξ 

ακάπηολεξ: 

  

α) πμηα ε ζπέζε ηςκ κέςκ με ημ ίκηενκεη; Σε πμημοξ 

ημμείξ ηεξ δςήξ ημοξ ημ πνεζημμπμημφκ; 

β) πμημη θίκδοκμη ειιμπεφμοκ απυ ηε πνήζε ημο 

ίκηενκεη; 

 Σημκ πνυιμγμ ακαθενυμαζηε γεκηθά ζημ ίκηενκεη θαη ημκ ηνυπμ ηεξ 
ιεηημονγίαξ ημο ζηε ζφγπνμκε επμπή. 

 Γκδεηθηηθυξ πνυιμγμξ 

Τμ ίκηενκεη είκαη ημ ζφγπνμκμ ειεθηνμκηθυ μέζμ μαδηθήξ εκεμένςζεξ, 

πμο έπεη εηζπςνήζεη ζε υιμοξ ημοξ ημμείξ ηεξ θαζεμενηκήξ μαξ δςήξ. 

Γθθνάδεη ηε ζφγπνμκε πναγμαηηθυηεηα, ζηεκ μπμία μη ελειίλεηξ, μη 

αιιαγέξ είκαη ναγδαίεξ θαη ημ ηζπονυ υπιμ ημο ακζνχπμο απέκακηί ημοξ 

είκαη ε έγθαηνε θαη πιήνεξ εκεμένςζή ημο γφνς απυ αοηέξ. Τμ ίκηενκεη 

πανέπεη αοηή ηε δοκαηυηεηα, θαζχξ πενηιαμβάκεη πμιιέξ ειεθηνμκηθέξ 

δηεοζφκζεηξ, πμο αθμνμφκ ζε πμηθίια ζέμαηα.  

 

οκδεηηθή πανάγναθμξ: Πμημη πνεζημμπμημφκ θονίςξ ημ ίκηενκεη; Οη κέμη, θαζχξ 
έπμοκ πημ ακμηπηυ πκεφμα απέκακηη ζηεκ ηεπκμιμγία. 

Σημ ίκηενκεη έπμοκ πιέμκ πνυζβαζε υιμη, θονίςξ υμςξ μη κέμη είκαη εθείκμη πμο 

επηζθέπημκηαη ζοπκυηενα ημοξ δηάθμνμοξ ειεθηνμκηθμφξ ηζηυημπμοξ. 

 

 Πχξ 

πνεζημμπμημφκ 

μη κέμη ημ 

ίκηενκεη; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη κέμη πνεζημμπμημφκ ημ ίκηενκεη: 

 

 Σηεκ ενγαζία 

Σε πμιιά επαγγέιμαηα πιέμκ, μ ειεθηνμκηθυξ 

οπμιμγηζηήξ ζε ζοκδοαζμυ με ηε πνήζε ημο 

δηαδηθηφμο είκαη δφμ απαναίηεηα ζημηπεία. Όζμη, 

ιμηπυκ, έπμοκ γκχζε πεηνηζμμφ ειεθηνμκηθμφ 

οπμιμγηζηή θαη πιμήγεζεξ ζημ δηαδίθηομ 

ζεςνμφκηαη υηη έπμοκ ηα απαναίηεηα πνμζυκηα, γηα 

κα ακηεπελέιζμοκ ζηηξ κέεξ επαγγειμαηηθέξ 

πνμθιήζεηξ. 

 Σηηξ ζπμοδέξ 

Οη κέμη θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ ζπμοδχκ ημοξ 

πνεζημμπμημφκ ημκ ειεθηνμκηθυ οπμιμγηζηή, 

επηζθέπημκηαη ημ δηαδίθηομ, απυ ημ μπμίμ ακηιμφκ 

πνήζημμ οιηθυ γηα ηεκ εθπυκεζε ενγαζηχκ, αιιά θαη 

γηα ημκ εμπιμοηηζμυ ηςκ γκχζεχκ ημοξ. 

 Σηεκ εκεμένςζε 

Οη κέμη ςξ ακήζοπα πκεφμαηα επηζομμφκ κα 
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Οη θίκδοκμη 

πνήζεξ ημο 

ίκηενκεη 

γκςνίδμοκ γηα  υια υζα ζομβαίκμοκ γφνς ημοξ, 

αιιά θαη γεκηθυηενα ζημκ θυζμμ. Άιιςζηε αοηυ 

επηηάζζεη ημ ζφγπνμκμ θιίμα ηεξ επμπήξ. Έηζη, 

πιμεγμφκηαη ζημ δηαδίθηομ θαη εθεί 

πιενμθμνμφκηαη γηα ηα γεγμκυηα ηεξ επηθαηνυηεηαξ 

ζε εζκηθυ αιιά θαη παγθυζμημ επίπεδμ. 

 Σηεκ ροπαγςγία 

Οη κέμη πνεζημμπμημφκ ημ δηαδίθηομ θαη ζημ 

επίπεδμ ηεξ ροπαγςγίαξ. Έπμκηαξ άκεζε με ηεκ 

ηεπκμιμγία αζπμιμφκηαη με δηάθμνα ειεθηνμκηθά 

παηπκίδηα, πμο μλφκμοκ ημ πκεφμα θαη ηε θακηαζία 

ημοξ. Έπμοκ, επίζεξ ,ηε δοκαηυηεηα κα 

παναθμιμοζήζμοκ εκδηαθένμοζεξ ροπαγςγηθέξ 

εθπμμπέξ ηεκ χνα πμο αοημί επηζομμφκ, θαζχξ 

θαη θηκεμαημγναθηθέξ  ηαηκίεξ, ζεαηνηθέξ 

παναζηάζεηξ, μμοζηθέξ ζοκαοιίεξ, πμιηηηζηηθέξ 

εθδειχζεηξ, αζιεηηθά παηπκίδηα θ.ά. 

 Σηεκ επηθμηκςκία 

Οη κέμη μέζς ημο ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο 

έπμοκ ηε δοκαηυηεηα κα επηθμηκςκήζμοκ με ημοξ 

γκςζημφξ θαη θίιμοξ ημοξ πμο βνίζθμκηαη μαθνηά 

ημοξ, εθμεδεκίδμκηαξ έηζη ηηξ απμζηάζεηξ. 

Γπηπιέμκ, μπμνμφκ κα δεμημονγήζμοκ κέεξ 

γκςνημίεξ με άημμα απυ άιιεξ πχνεξ θαη κα 

έιζμοκ ζε επαθή με δηαθμνεηηθέξ κμμηνμπίεξ θαη 

θμοιημφνεξ. 

 

Όμςξ, μ πχνμξ ημο δηαδηθηφμο πανμοζηάδεη θαη 

πμιιμφξ θηκδφκμοξ: 

 Απμπνμζακαημιίδεη ημ θμηκυ, ιυγς ηεξ 

οπενπιενμθυνεζεξ πμο πανέπεη. Οη ζοκεπείξ 

πιενμθμνίεξ γφνς απυ μπμημδήπμηε ζέμα, 

μδεγμφκ ημκ άκζνςπμ ζε μηα δίκε εηδήζεςκ, απυ 

ηηξ μπμίεξ αδοκαηεί κα λεπςνίζεη πμηεξ είκαη μη 

ζεμακηηθέξ θαη πμηεξ υπη. 

 Κονηανπεί ημ ακμφζημ, ημ πενηηηυ ζε βάνμξ ημο 

μοζηχδμοξ, ημο ζεμακηηθμφ. Τμφημ ζομβαίκεη, με 

ζθμπυ ημκ εκηοπςζηαζμυ ημο θμηκμφ θαη ηεκ 

πνμζέιθοζή ημο ζηεκ επίζθερε ζογθεθνημέκςκ 

ηζημζειίδςκ. 

 Γπηθναηεί ε θαηακαιςηηθή κμμηνμπία. 

Πνμβάιιεη ηα δοηηθμεονςπασθά πνυηοπα δςήξ, 
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πμο είκαη ηδηαίηενα ελειηγμέκα ηεπκμιμγηθά θαη 

ηα πνμςζεί ςξ απαναίηεηα πνμξ μίμεζε απυ 

υιμοξ ημο ζφγπνμκμοξ ακζνχπμοξ. 

 Σοπκά παναβηάδμκηαη ηα πνμζςπηθά δεδμμέκα, 

μέζα απυ ηε πνήζε θςδίθςκ γηα ηεκ πνυζβαζε 

ζε ζογθεθνημέκεξ ηζημζειίδεξ. 

 Χάνε ζηεκ ηδηυηοπε ειεθηνμκηθή επηθμηκςκία, 

πμο ηείκεη κα παγηςζεί μέζς ημο internet μη 

άκζνςπμη απμμμκχκμκηαη, πάκμοκ ηεκ άμεζε, 

μοζηαζηηθή, δεζηή επαθή. Καζχξ έπμοκ ηε 

δοκαηυηεηα κα ζοκμμηιμφκ με γκςζημφξ θαη 

αγκχζημοξ, πςνίξ κα μεηαθηκεζμφκ, απμθεφγμοκ 

ηηξ ελυδμοξ, παναμέκμκηαξ μπνμζηά ζηεκ 

μζυκε ημο οπμιμγηζηή ημοξ γηα πμιιέξ χνεξ, 

θηκδοκεφμκηαξ έηζη υπη μυκμ κα παναθηενηζημφκ 

αιιά θαη κα γίκμοκ ακηηθμηκςκηθμί.  

 Οη άκζνςπμη εζίδμκηαη ζηε πνήζε ηεξ 

ηεπκμιμγίαξ, απμδεπυμεκμη απμιφηςξ ηε κέα 

ημοξ ειεθηνμκηθή ηαοηυηεηα. Λεηημονγμφκ 

μεπακηθά, θαη πηζηεφμοκ απυιοηα ζηε δφκαμε ηεξ 

μεπακήξ. 

 

 Σημκ επίιμγμ ζοκμρίδμομε ηα ζομπενάζμαηά μαξ γηα ηεκ αλία ημο 
ίκηενκεη ςξ  μέζμο μαδηθήξ επηθμηκςκίαξ θαη εκεμένςζεξ. 

 Γίκεηαη, ιμηπυκ, θαηακμεηυ υηη ημ δηαδίθηομ είκαη ημ ζφγπνμκμ μέζμ 

πμο πνμζθένεη πμιιέξ δοκαηυηεηεξ εκεμένςζεξ θαη ροπαγςγίαξ. Καζχξ 

είκαη δεμημφνγεμα ηεξ ηεπκμιμγηθήξ ελέιηλεξ, μη κέμη είκαη εθείκμη πμο 

έπμοκ ηεκ άκεζε κα ημ γκςνίζμοκ θαη κα ημ πνεζημμπμηήζμοκ. Γίκαη 

απαναίηεημ, υμςξ, ημ κέμ αίμα κα ακαπηφλεη ζηαδηαθά θνηηηθή ζηάζε 

απέκακηη ζε αοηυ ημ μέζμ θαη κα ημ ακηημεηςπίδεη ςξ έκα ενγαιείμ πμο 

δηεοθμιφκεη ηε δςή ημο.  
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Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ενόηηηα 1η : Μέζα Μαζικής Ενημέρωζης

Το παρόν εκπαιδευηικό υλικό περιλαμβάνει ηο 3ο ημήμα ηης 1ης ενόηηηας

 Θέμαηα εκθέζεων ζε ζχεδιάγραμμα ζελ. 1 - 20

 

 

 


