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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης επιλέξαμε ως τρίτο άξονα για την Γ΄ Γυμνασίου του 

σχολείου μας τα «Μαθήματα Δημοκρατίας». Ζούμε σε εποχές υποχώρησης της 

δημοκρατίας τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Η κατίσχυση του 

ατομισμού έναντι της κοινότητας, του  καταναλωτισμού ως πρώτιστης αξίας και επιδίωξης 

των κοινωνιών μας έναντι του ανθρωπισμού, του life style έναντι της προσωπικής αλήθειας 

και της δημιουργίας μεταβάλλουν συχνά τη δημοκρατία σε ένα «πουκάμισο αδειανό» ή σε 

ένα κομματικό παιχνίδι  επιβολής και εξουσίας μακριά από τη χαρά του κοινωνείν, μακριά 

από την πρόκληση της συν-δημιουργίας και της συνύπαρξης. Οι μαθητές μας είναι παιδιά 

αυτής της γενιάς που μπέρδεψε τη δημοκρατία με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, με τον 

ανελέητο κομματικό ανταγωνισμό, με τον λαϊκισμό της αναξιοκρατίας και της ήσσονος 

προσπαθείας. Μήπως πρέπει -σήμερα, σαράντα χρόνια μετά τη Μεταπολίτευση, με όλα τα 

θεσμικά της επιτεύγματα, αλλά και τις υπαρκτές  αστοχίες της- να αναστοχαστούμε την 

πορεία μας, να ξανασυλλαβίσουμε τη δημοκρατία, τώρα που οι παλιοί εχθροί του 

ρατσισμού, του φασισμού και του ναζισμού ξαναδείχνουν το φρικτό τους πρόσωπο;       

 

Μαθήματα Δημοκρατίας για όλους μας, μαθητές και καθηγητές, καθώς η Δημοκρατία δεν 

είναι ένα εφ’ άπαξ δώρο ή μια καθεστηκυία τάξις, αλλά ένα κοινό άθλημα, για όσους 

επιλέγουμε να το ασκήσουμε: ένας συνεχής αγώνας ελευθερίας και σεβασμού, αποδοχής 

του άλλου ως ίσου και διαφορετικού. Και, όπως κάθε άθλημα, έχει τους κανόνες της, τους 

νόμους της. Πού μαθαίνεται το νόημα του νόμου, του κανόνα, ως κοινής ευκαιρίας για 

μετοχή στη ζωή της κοινωνίας; Ως τρόπου επίτευξης των στόχων κοινωνίας μας; Του 

θεσμού ως εγγυητή και εκφραστή της λειτουργίας του κοινωνικού σώματος;  Εκεί που 

μαθαίνονται όλα τα σημαντικά: στο σχολείο. Εδώ σφυρηλατούνται κριτήρια δημοκρατικής, 

και όχι αυταρχικής,  συμπεριφοράς, εδώ μαθαίνουμε να ενδιαφερόμαστε για τα κοινά και 

όχι μόνο για τον ατομικό μας μικρόκοσμο, εδώ αναγνωρίζουμε τον διαφορετικό 

συνάνθρωπό μας πρωτίστως ως πρόσωπο που μας καλεί σε επι-κοινωνία.   Ένα τέτοιο 

σχολείο θέλει να είναι το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης της Φ.Ε. τόσο μέσα από τα 

μαθήματά του, όσο και από τους θεσμούς και τις εκδηλώσεις του. Οι δράσεις έχουν 

συστηματικότερη μορφή στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, ως ηλικιακά ωριμότερους, αλλά 

διαχέονται και στις άλλες δύο τάξεις σε μεγάλο βαθμό.  

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Σεπτέμβριος 

 Διαμόρφωση των «Συμβολαίων του Τμήματος», υπογραφή του από όλους τους 

μαθητές και τους συμβούλους – καθηγητές και ανάρτηση στις αίθουσες. Στο πλαίσιο 

των μαθημάτων της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, για την Γ΄ Γυμνασίου, αλλά και 

της Οικιακής Οικονομίας, για την Α΄ και τη Β΄ Γυμνασίου, και των Ξένων Γλωσσών.  

 Συμμετοχή στην Πορεία των Λαών για το Κλίμα (21 Σεπτεμβρίου) 



 

Οκτώβριος 

 Προετοιμασία με συζητήσεις και βιωματικά εργαστήρια ανά τμήμα για τις εκλογές των 

μαθητικών κοινοτήτων (2 Οκτωβρίου).  

 Διεξαγωγή εκλογών 5μελών μαθητικών και 15μελους συμβουλίου (8 και 10 Οκτωβρίου, 

αντίστοιχα)  

 Πρώτες συνελεύσεις και συγκρότηση των νεοεκλεγέντων συμβουλίων σε σώμα.  

 Ημέρα Αθλητισμού (6 Οκτωβρίου) με θεματικό άξονα: «Ρατσισμός και Διαφορετικότητα: 

όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι»: φιλοξενία συμμαθητών με ειδικές ανάγκες από το Ειδικό 

Σχολείο Σερρών, παραολυμπιακά αθλήματα, βιωματικά εργαστήρια.  

 Εορτή 28ης Οκτωβρίου: αντίσταση της Ελλάδας στις δυνάμεις του φασισμού και του 

ναζισμού.  

 

Νοέμβριος 

 Δημιουργία χώρου ανακοινώσεων των μαθητικών κοινοτήτων.  

 Πρόσκληση σε οργάνωση δημοσιογραφικής μαθητικής ομάδας και την έκδοση 

μαθητικής εφημερίδας.  

 Εορτασμός της επετείου του Πολυτεχνείου (17η Νοεμβρίου).  

 Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού (20 Νοεμβρίου).  

 Τακτικές συνεδριάσεις των τμημάτων και του δεκαπενταμελούς. 

 

Δεκέμβριος 

 Έκδοση πρώτου φύλλου της εφημερίδας.  

 Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (10 Δεκεμβρίου).   

 Κοινωνική φιλανθρωπική δράση: έμπρακτη συμπαράσταση σε ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες και συνανθρώπους μας.  

 Τακτικές συνεδριάσεις των τμημάτων και του δεκαπενταμελούς. 

 

Ιανουάριος 

 Έκδοση δεύτερου φύλλου της εφημερίδας.  

 Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος (27 Ιανουαρίου)  

 Συμμετοχή του Σχολείου μας στο Πρόγραμμα Crocus στο πλαίσιο του μαθήματος της 

Οικιακής Οικονομίας και των περιβαλλοντικών δράσεων.  

 Εκδήλωση Ημέρας Παιδείας και Γλώσσας: Μνήμη Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου).  

 Τακτικές συνεδριάσεις των τμημάτων και του δεκαπενταμελούς 

 

Φεβρουάριος 

 Έκδοση τρίτου φύλλου της εφημερίδας.  

 Τακτικές συνεδριάσεις των τμημάτων και του δεκαπενταμελούς.  

 Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης (20 Φεβρουαρίου)  

 Επιδίωξη συνάντησης μαθητών με πολιτικές προσωπικότητες και συνεντεύξεων. 

 



Μάρτιος 

 Έκδοση τέταρτου φύλλου της εφημερίδας  

 Τακτικές συνεδριάσεις των τμημάτων και του δεκαπενταμελούς 

 Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού (21 Μαρτίου). 

 Εορτή 25ης Μαρτίου: Ελευθερία 

 

Απρίλιος 

 Έκδοση πέμπτου φύλλου της εφημερίδας.  

 Τακτικές συνεδριάσεις των τμημάτων και του δεκαπενταμελούς 

 

Μάιος 

 Έκδοση έκτου φύλλου της εφημερίδας.  

 Τακτικές συνεδριάσεις των τμημάτων και του δεκαπενταμελούς.  

 Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου)  

 

 


