
  

 
1 

 

 

 

 

Η κοινωνική αγωγή ως λειτουργία της δημοκρατίας 

 

  Η ηόζν σημαντική γηα ηελ νκαδηθή ζπκβίσζε θνηλσληθή αγσγή, επεηδή δελ αλήθεη ζηνλ θόζκν ησλ 

αφηρημένων ελλνηώλ, δηδαζθόηαλ παιαηόηεξα ζηα ζρνιεία σο κέζν άζθεζεο ηεο νκαδηθήο δσήο. 

Πεξηειάκβαλε ζηνηρεία αλάδεημεο ηνπ απηνζεβαζκνύ θαη ηνπ ζεβαζκνύ ησλ άιισλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

Δηδαζθόηαλ επίζεο ε θνηλσληθή αγσγή ζηελ νηθνγέλεηα από γεληά ζε γεληά ζε κεγάιν βαζκό κε ην απηό 

παξάδεηγκα, ζε βάζνο ρξόλνπ. Σηε ζύγρξνλε επνρή ε έκπξαθηε δηδαζθαιία ηήο θνηλσληθήο αγσγήο δελ 

εμππεξεηείηαη νύηε ζηα ζρνιεία νύηε -δπζηπρώο- ζηελ νηθνγέλεηα, ζηνλ βαζκό πνπ είλαη από ηα ζύγρξνλα 

δεδνκέλα απαηηεηή. 

Σήκεξα, γηα παξάδεηγκα, ε θαηαλαισηηθή θνηλσλία έρεη πξνηθίζεη ηνλ άλζξσπν κε πνιιά 

πξνζσπηθά ηερλνινγηθά κέζα (απηνθίλεηα, κεραλάθηα, ζπζθεπέο ηειεόξαζεο, ξαδηόθσλα-ππνινγηζηέο, 

θνξεηά ηειέθσλα, δηάθνξεο ηερληθέο επηλνήζεηο), ε ρξήζε ησλ νπνίσλ δείρλεη ην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο 

καο αγσγήο. Σπγθεθξηκέλα, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε χρήση απηώλ ησλ κέζσλ γίλεηαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππόςε ν δηπιαλόο. Με ηα εγωιστικά έλζηηθηα πνπ έκθπηα έρνπκε νη άλζξσπνη πάςακε λα ελδηαθεξόκαζηε 

κήπσο ελνριείηαη, εάλ ηαιαηπσξείηαη θάπνηνο ηξίηνο. Επηπιένλ, ε αζθάιεηα πνπ παξέρεη ε αλσλπκία ησλ 

κεγάισλ πόιεσλ (όπνπ ν έλαο δελ γλσξίδεη πνηνο είλαη ν άιινο) καο έρεη θαηαζηήζεη αλάγσγνπο, 

πξνθιεηηθνύο κέρξη επηζεηηθνύο. Πξνέρεη ε πξνζσπηθή καο άλεζε, ε αηνκηθή καο απόιαπζε ρσξίο λα 

δίλεηαη ζεκαζία ζηα ισότιμα δηθαηώκαηα ηνπ πιεζίνλ. 

Άιινηε, ζε ρξόλνπο πξνγελέζηεξνπο, καο έζσδε ζηε ζπκπεξηθνξά ην θηιόηηκν. Ο Έιιελαο σο από 

έλζηηθην είρε θηιόηηκν. Με απηό ππεξθάιππηε ηελ έιιεηςε αγσγήο, ξύζκηδε ηνπο ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ, έιεγρε ηε «ξσκέηθε εμππλάδα» πνπ θηάλεη κέρξη ηελ ελδεκηθή* αζπλεηδεζία, ε νπνία ηόζν θαθό καο 

έρεη πξνμελήζεη σο ιαό, ηόζν κεηαμύ καο όζν θαη ζηηο ζρέζεηο καο κε ηνπο μέλνπο. Τν θηιόηηκν δηαζθάιηδε 

ηελ επικράτηση ηεο θνηλήο ινγηθήο, ηελ εμππεξέηεζε ησλ όξσλ ηνπ θνηλνύ βίνπ, πνιιέο θνξέο κάιηζηα 

ήηαλ απνηξεπηηθό ηεο παξαλνκίαο ζην θαζεκεξηλό γίγλεζζαη. Τν θηιόηηκν είλαη απνηέιεζκα ηεο αξρήο όηη ε 

νπζία ηεο δσήο βξίζθεηαη ζηε γλσξηκία ηνπ εαπηνύ καο, ζηνλ απηνέιεγρν, ζηελ αιιειεγγύε κε ηνπο 

άιινπο, ζην ρηίζηκν ηνπ ςπρνινγηθνύ καο «πηζηεύσ» κε επζύλε θαη δηαιεθηηθή δηαδηθαζία, ζηελ πίζηε όηη ε 

ζπκβίσζε είλαη ν ξπζκόο ηεο δσήο θαη γη’ απηό πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη. Τν θηιόηηκν εθθξαδόκελν κε 

απιέο πξάμεηο, ρσξίο προσποιήσεις, αλήθεη ζηηο ελέξγεηεο πνπ θάλνπλ θάζε άλζξσπν -πνκπό ή ιήπηε ησλ 

εθδειώζεσλ ηνπ θηιόηηκνπ- ππεξήθαλν.  

Η θνηλσληθή αγσγή απνηειεί επίζεο βαζηθή πξνϋπόζεζε ηεο έκπξαθηεο Δεκνθξαηίαο. Απηό ηζρύεη 

θαζώο ε δεκνθξαηία ζέιεη ηνλ πνιίηε επώλπκν άηνκν κε πξνζσπηθή θνηλσληθή ππόζηαζε. Δελ ηνλ ζέιεη 

απξόζσπν κόξην κηαο ζπιινγηθήο κάδαο. Τν καδηθό εθκεδελίδεη ην αηνκηθό. Όηαλ ν πνιίηεο κεηαβάιιεηαη 

ζε αξηζκό ρσξίο αηνκηθή πξνζσπηθόηεηα, αλαπηύζζνληαη ηδενθαπειείεο*, πξνζβάιιεηαη ε νληόηεηα ηνπ 

αλζξώπνπ πάλσ ζηε γε, δεκηνπξγείηαη έλα θελό πέξα από ηνπο νξαηνύο ζηόρνπο. Η πνιππνιηηηζκηθόηεηα 

πνπ επηθξαηεί ζηνπο θαηξνύο καο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξα ηζρπξό ππόζηξσκα θνηλσληθήο αγσγήο (εζληθήο θαη 

πξνζσπηθήο) γηα λα κελ παξαζπξζεί ην άηνκν απξνζηάηεπην ζηε δίλε ηεο κίκεζεο, όπσο έρεη ζπκβεί 

ζήκεξα, γηα λα κε ράζεη κέζα ζε κηα αληηθαηηθή ηειενινγία* ζξηάκβνπ ηεο πξνόδνπ ηα ζηνηρεία πνπ 

δηακνξθώλνπλ ραξαθηήξεο όκνξθσλ κνξθώλ. 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ’ ΓΕΛ 
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Η αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνύ ήζνπο είλαη απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκαδηθήο ζπλείδεζεο, ηεο 

απηνγλσζίαο γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αύξην. Οδεγεί ζε εθηίκεζε ηνπ επ δελ όρη 

κόλν ζε πιηθά απνηειέζκαηα αιιά ζε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο νκνξθηάο ηεο δσήο πνπ θξύβεηαη ζε κηθξά 

θαζεκεξηλά ζπκβάληα, ζε ρσξίο ηδηαίηεξν θόπν ςπρνινγηθέο ηθαλνπνηήζεηο. Η εθδήισζε ηεο θνηλσληθήο 

αγσγήο απνηειεί έθθξαζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ αλζξώπνπ - πνιίηε, δείρλεη ην 

επίπεδν πνιηηηζκνύ ιαώλ θαη ρσξώλ. Η θνηλσληθή αγσγή, ζπζηαηηθό ηνπ θνηλνύ βίνπ, είλαη αλαγθαία γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ όξσλ ηεο αιεζηλήο Δεκνθξαηίαο, γηα ηελ προστασία ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξώπνπ από ηνλ 

άλζξσπν. 

 

Ενδημική : εκθαλίδεηαη ή αλαπηύζζεηαη ζε νξηζκέλν ηόπν 

Ιδεοκαπηλείες: αηζρξνθεξδέο εκπόξην ηδεώλ 

Σελεολογία : θηινζνθηθή ζεσξία πνπ δέρεηαη όηη ηα πξάγκαηα ηνπ θόζκνπ δηέπνληαη από ηειηθά αίηηα, 

απνβιέπνπλ ζε θάπνην ζθνπό. 

 

Διονύσης Κ. Μαγκλιβέρας, προσαρμοσμένο κείμενο από το διαδίκτυο  

 

Ο Δ. Μαγθιηβέξαο είλαη δηδάθησξ Ννκηθήο, από ηνπο ζεκειησηέο  

ηεο «Κνηλσληθήο Επηθνηλσλίαο» ζηελ Ειιάδα, βξαβεπκέλνο από ηελ Αθαδεκία Αζελώλ. 

 

 

 

Α. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε (100 – 120 ιέμεηο). 

Μονάδες 25 

 

Β1. Παξ. 4
ε
 : «Τν θηιόηηκν εθθξαδόκελν κε απιέο πξάμεηο, ρσξίο πξνζπνηήζεηο, αλήθεη ζηηο ελέξγεηεο πνπ 

θάλνπλ θάζε άλζξσπν -πνκπό ή ιήπηε ησλ εθδειώζεσλ ηνπ θηιόηηκνπ- ππεξήθαλν.»   

Να αλαπηύμεηε ζε κηα παξάγξαθν 70-90 ιέμεσλ ην πεξηερόκελν ηεο παξαπάλσ πεξηόδνπ. 

Μονάδες 10 

 

Β2. α) Παξ. 2
ε
 : «Σήκεξα, γηα παξάδεηγκα, … δηθαηώκαηα ηνπ πιεζίνλ.»  Πνηα ηα δνκηθά κέξε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ θαη πνηνο ν βαζηθόο ηξόπνο αλάπηπμήο ηεο ;    

Μονάδες 6 



 

 

 

 

β) Παξ. 4
ε
 : «Η θνηλσληθή αγσγή …όκνξθσλ κνξθώλ» Με πνηα ζπιινγηζηηθή πνξεία αλαπηύζζεη ηε ζθέςε 

ηνπ ν ζπγγξαθέαο ζηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν ;  

 Μονάδες 3 

 

 

Β3. Παξ. 5
ε
 : «Η θνηλσληθή αγσγή απνηειεί επίζεο βαζηθή πξνϋπόζεζε ηεο έκπξαθηεο δεκνθξαηίαο. Απηό 

ηζρύεη θαζώο ε δεκνθξαηία ζέιεη ηνλ πνιίηε επώλπκν άηνκν κε πξνζσπηθή θνηλσληθή ππόζηαζε. Δελ ηνλ 

ζέιεη  απξόζσπν κόξην κηαο ζπιινγηθήο κάδαο.» 

Αθνύ αλαγλσξίζηε ηε ηππηθή δνκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηρεηξήκαηνο, αμηνινγήζηε ην. Θεσξήζηε όηη 

πξόθεηηαη γηα επηρείξεκα πνπ νξγαλώλεηαη κε παξαγσγηθό ζπιινγηζκό θαη όηη νη πξνθείκελεο πξνηάζεηο 

αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

Μονάδες 8 

 

Β4. α)  ζεκαληηθή, ηζόηηκα, επηθξάηεζε, πξνζηαζία : Να γξάςεηε από έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο 

παξαπάλσ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ. 

Μονάδες 4  

β)  αθεξεκέλσλ, ρξήζε, εγσηζηηθά, πξνζπνηήζεηο  : Να γξάςεηε από έλα αληώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο 

παξαπάλσ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ. 

Μονάδες 4  

 

Γ1. «Με ηα εγσηζηηθά έλζηηθηα πνπ έκθπηα έρνπκε νη άλζξσπνη πάςακε λα ελδηαθεξόκαζηε κήπσο 

ελνριείηαη, εάλ ηαιαηπσξείηαη θάπνηνο ηξίηνο. Επηπιένλ ε αζθάιεηα πνπ παξέρεη ε αλσλπκία ησλ κεγάισλ 

πόιεσλ καο έρεη θαηαζηήζεη αλάγσγνπο, πξνθιεηηθνύο κέρξη επηζεηηθνύο.» 

Με αθνξκή ην ζρνιηαζκό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απνζπάζκαηνο ηνπ θ. Δ.  Μαγθιηβέξα ζην κάζεκα ηεο 

Νενειιεληθήο Γιώζζαο, θαιείζηε ζε κηα ζύληνκε παξνπζίαζε (εηζήγεζε 500-600 ιέμεσλ) ελώπηνλ ησλ 

ζπκκαζεηώλ ζαο θαη ηεο θηινιόγνπ ζαο, λα κηιήζεηε γηα ηελ θνηλσληθή αγσγή. 

Τεθκεξηώζηε ηελ άπνςε όηη ε δηακόξθσζε νξζήο  θνηλσληθήο αγσγήο είλαη απνηέιεζκα ησλ 

θνξέσλ παηδείαο (πξσηίζησο ηεο  νηθνγέλεηαο θαη ηνπ  ζρνιείνπ) αιιά θαη ηεο απηνθξηηηθήο θαη 

απηνγλσζίαο ηνπ θαζελόο. Σηε ζπλέρεηα γξάςηε ηα ζεκαληηθόηεξα νθέιε γηα ηνλ θαζέλα μερσξηζηά αιιά 

θαη γηα ηελ θνηλσλία ζην ζύλνιό ηεο, όηαλ όινη ιεηηνπξγνύλ ζε έλα νξζό πιαίζην θνηλσληθήο αγσγήο».  

 

Μονάδες 40 
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Απαντήσεις 

 

Α. Σην ζπγθεθξηκέλν θείκελν γίλεηαη ιόγνο γηα ηε κέγηζηε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο αγσγήο. Παιαηόηεξα 

βέβαηα απνηεινύζε αληηθείκελν ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο αιιά θαη νηθνγελεηαθήο κέξηκλαο, πξάγκα πνπ δελ 

ζπκβαίλεη ζηηο κέξεο καο. Σήκεξα, ιόγνπ ράξε, ζπρλά δελ ζεβόκαζηε ην ζπλάλζξσπν καο όηαλ 

ρξεζηκνπνηνύκε επηηεύγκαηα ηεο ηερλνινγίαο. Ο εγσηζκόο καο αιιά θαη ην απξόζσπν ησλ κεγάισλ 

αζηηθώλ θέληξσλ καο «επηηξέπνπλ» λα ζπκπεξηθεξόκαζηε αληηθνηλσληθά. Παιαηόηεξα, πάλησο, ην ειιεληθό 

θηιόηηκν, σο απνηέιεζκα απηνγλσζίαο, ζπλέβαιιε ζηε δηακόξθσζε θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη νη 

εθθξάζεηο ηνπ ραξνπνηνύζαλ πνκπό θαη δέθηε. Επηπιένλ, αο ζεκεησζεί όηη ε θνηλσληθή αγσγή ζπληζηά 

ζεκειηώδε παξάκεηξν δεκνθξαηίαο θαζώο γίλεηαη ζεβαζηή ε πξνζσπηθόηεηα θάζε πνιίηε μερσξηζηά. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ε θαιιηέξγεηα «θνηλσληθνύ ήζνπο» ζεκαηνδνηεί πνηόηεηα δσήο, ελώ παξάιιεια ζπληζηά 

παξάκεηξν δεκνθξαηίαο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ θνηλσληθή αξκνλία. 

 

Β1. Τν θηιόηηκν εθθξαδόκελν κε απιέο πξάμεηο, ρωξίο πξνζπνηήζεηο, αλήθεη ζηηο ελέξγεηεο πνπ θάλνπλ θάζε 

άλζξωπν -πνκπό ή ιήπηε ηωλ εθδειώζεωλ ηνπ θηιόηηκνπ- ππεξήθαλν. Πξάγκαηη, ην θηιόηηκν ζρεηίδεηαη 

ζπρλά κε ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ θαζελόο, κε επγεληθέο ζπκπεξηθνξέο, ηξπθεξέο θαη αλζξώπηλεο 

επηθνηλσλίεο, νη νπνίεο  εθθξάδνπλ ηελ επγέλεηα ηεο ςπρήο θαη  ην ήζνο  ηνπ θαζελόο. Τν ζεκαληηθόηεξν δε 

είλαη όηη πξόθεηηαη γηα ζπκπεξηθνξέο εηιηθξηλείο, γηα επηινγέο αιεζηλέο. Σίγνπξα πξνζθέξνπλ αιεζηλή  

ηθαλνπνίεζε θαη επραξίζηεζε όρη κόλν  ζ΄ απηόλ πνπ ηηο εθδειώλεη  αιιά θαη ζ΄ απηόλ πνπ γίλεηαη  ν 

απνδέθηεο ηνπο. Ο θηιόηηκνο άλζξσπνο ηθαλνπνηείηαη από ηελ επραξίζηεζε πνπ πξνζθέξεη ζηνπο γύξσ ηνπ, 

ελώ εθείλνο πνπ εηζπξάηηεη ηελ θαινζύλε  ηνπ ζπλαλζξώπνπ ηνπ δελ κπνξεί παξά λα ληώζεη επηπρήο.  

 

Β2. Θεματική πρόταση : Σήκεξα, …ηεο θνηλσληθήο καο αγσγήο.» 

Λεπτομέρειες : Σπγθεθξηκέλα, …δηθαηώκαηα ηνπ πιεζίνλ.» 

Κατακλείδα : Δελ ππάξρεη 

 

Βασικός τρόπος ανάπτυξης : Παξαδείγκαηα  (απηνθίλεηα , κεραλάθηα…), κε ηα νπνία ν ζπγγξαθέαο 

επηδηώθεη λα ηεθκεξηώζεη ηελ άπνςε όηη δελ καο ραξαθηεξίδεη νξζή θνηλσληθή αγσγή. 

 

 

Β3. Προκείμενη 1. : (Απηό ηζρύεη θαζώο) ε δεκνθξαηία ζέιεη ηνλ πνιίηε επώλπκν άηνκν κε πξνζσπηθή 

θνηλσληθή ππόζηαζε 

Προκείμενη 2. : Δελ ηνλ ζέιεη  απξόζσπν κόξην κηαο ζπιινγηθήο κάδαο 

υμπέρασμα: Η θνηλσληθή αγσγή απνηειεί επίζεο βαζηθή πξνϋπόζεζε ηεο έκπξαθηεο δεκνθξαηίαο. 

 

 



 

 

 

Αξιολόγηση : Τν επηρείξεκα είλαη έγθπξν θαζώο ην Σπκπέξαζκα πξνθύπηεη κε ινγηθή αλαγθαηόηεηα από 

ηηο Πξνθείκελεο. Είλαη αιεζέο γηαηί νη Πξνθείκελεο (θαη ην ζπκπέξαζκα) αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα. Είλαη νξζό θαζώο είλαη έγθπξν θαη αιεζέο. Τν επηρείξεκα έρεη απόιπηε απνδεηθηηθή ηζρύ 

θαη απνηειεί απόδεημε θαζώο ζηεξίδεηαη ζε γεληθά απνδεθηέο αιήζεηεο (πξνθείκελεο πξνηάζεηο). 

 

Β4. α)  υνώνυμα λέξεων  

ζεκαληηθή :  ζπνπδαία, ζεκαίλνπζα 

ηζόηηκα :  ηζάμηα, ίζα 

επηθξάηεζε : θπξηαξρία, ππεξίζρπζε 

πξνζηαζία : πξνάζπηζε, ππεξάζπηζε 

 

β)  Αντώνυμα λέξεων 

αθεξεκέλσλ:  ζπγθεθξηκέλσλ 

ρξήζε: αρξεζ(η)ία  

εγσηζηηθά : θνηλσληθά 

πξνζπνηήζεηο :  εηιηθξίλεηεο, απιόηεηεο 

 

Γ1. Επικοινωνιακό πλαίσιο: εηζήγεζε (πξνζθώλεζε, απνθώλεζε, νηθείν ύθνο θαη ζηνηρεία 

πξνθνξηθόηεηαο ζε Πξόινγν θαη Επίινγν) 

 

Προσφώνηση: Αγαπεηή θπξία, θίινη ζπκκαζεηέο, 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

(Αλαθνξά ζηελ αθνξκή γηα ηε ζύλζεζε ηεο νκηιίαο) Η αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ θ. Δ. Μαγθιηβέξα ζην 

δηαδίθηπν σο έλαπζκα γηα πξνβιεκαηηζκό ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο θνηλσληθήο αγσγήο, ζε κηα 

επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη γηα ηνλ σθειηκηζκό θαη ηελ αιινηξίσζή ηεο. Η ζύγρξνλεο ζπλζήθεο δσήο ζηα 

κεγάια αζηηθά θέληξα ππξνδνηνύλ ηνλ αληαγσληζκό θαη ηελ ηδησθέιεηα, νδεγώληαο ζπρλά ζε αθξαίεο 

αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο (ζρνιηαζκόο παξαζέκαηνο). Σπλεπώο, ε δηακόξθσζε νξζήο θνηλσληθήο 

αγσγήο ιεηηνπξγεί αληηζηαζκηζηηθά. (Πξνζδηνξηζκόο ηεο έλλνηαο «θνηλωληθή αγωγή»)…..ζπληζηά πίζηε ησλ 

πνιηηώλ ζηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο θαη ζεβαζκό ζηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο ησλ 

ζπκπνιηηώλ….εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ απέλαληη ζηελ θνηλσλία κε επζπλεηδεζία θαη 

ζπλέπεηα….ηήξεζε ησλ λόκσλ ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο…..πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο – θξαηηθήο 

πεξηνπζίαο….άζθεζε ειέγρνπ θαη ζπλερνύο θξηηηθήο ζηνπο θνξείο ηεο εμνπζίαο. 
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ΚΤΡΙΟ ΘΕΜΑ 

Η διαμόρφωση ορθής  κοινωνικής αγωγής ως αποτέλεσμα:  

 των φορέων παιδείας (οικογένεια και σχολείο)   
Η νηθνγέλεηα απνηειεί ηελ θνηηίδα ηεο θνηλσληθήο αγσγήο ησλ λέσλ, θαζώο κέζα ζηνπο θόιπνπο ηεο 

κεηαδίδνληαη ζεηηθά πξόηππα θνηλωληθήο ζπκβίωζεο θαη δξάζεο (θαιιηέξγεηα ππεπζπλόηεηαο, 

αλάπηπμε αιιειεγγύεο, ζεβαζκόο ζην ζπλάλζξσπν, αλεθηηθόηεηα, πλεύκα ζπλεξγαζίαο / 

ζπιινγηθόηεηαο, πξναγσγή ηνπ δηαιόγνπ, αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ, ζπλεηδεηνπνίεζε θνηλσληθνύ 

ξόινπ, θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε). Με λνπζεζίεο θαη ζπκβνπιέο, κε πεξηνξηζκνύο, πνηλέο θαη 

επαίλνπο δηαπαηδαγσγεί εζηθά, εκθπηεύνληαο αμίεο θαη ηδαληθά πνπ είλαη απαξαίηεηα εθόδηα γηα ηε 

δηακόξθσζε θνηλσληθήο ζπλείδεζεο. Απνηειώληαο, άιισζηε, νη ίδηνη νη γνλείο πξόηππα, 

θαζνδεγνύλ ην λέν θαη ηνπ θαλεξώλνπλ ην δξόκν ηεο αξεηήο. 

Τν ζρνιείν από ηελ πιεπξά ηνπ είλαη δπλαηόλ λα θαιιηεξγήζεη ηηο θνηλσληθέο αξεηέο κέζσ ελόο 

αλζξωπνθεληξηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ. Σηνηρεία πνπ ζπληεινύλ ζ’ απηό είλαη: ε ύπαξμε δεκνθξαηηθνύ 

θιίκαηνο ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ (ειεύζεξε δηαθίλεζε ηδεώλ, ελζάξξπλζε δηαιόγνπ, αλάπηπμε 

θξηηηθήο ηθαλόηεηαο, έξεπλα θαη γόληκε ακθηζβήηεζε) -  ε ζωζηή ιεηηνπξγία ζεζκώλ όπωο νη 

καζεηηθέο θνηλόηεηεο θαη ε Βνπιή ηωλ Δθήβωλ (θαιιηέξγεηα δεκνθξαηηθήο ζπλείδεζεο θαη 

θνηλσληθήο επαηζζεζίαο) - ε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλωλ καζεκάησλ, όπσο Ιζηνξία, Κνηλσληνινγία, 

Δίθαην θαη Θεζκνί, Φηινζνθία, Αξραία Ειιεληθή Γξακκαηεία, γηα ηνλ ηδενινγηθό νπιηζκό ησλ λέσλ 

θαη ηελ απόθηεζε ζπλαίζζεζεο ηεο θνηλσληθήο επζύλεο.  

      

 και της αυτοκριτικής και αυτογνωσίας του καθενός 
Η απηνθξηηηθή βνεζά ην άηνκν λα βειηησζεί εζηθά, εληνπίδνληαο ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη 

επαπμάλνληαο ηα πξνηεξήκαηά ηνπ. Πεξηνξίδεη ηε θηιαπηία θαη πξνθξίλεη ηε ζύλεζε θαη ηε 

ζεκλόηεηα. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζέηεη όξηα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (απηνέιεγρνο) θαη 

απνηξέπεηαη από θάζε κνξθή αθξόηεηαο θαη ππεξβνιήο, ζεβόκελνο ηόζν ηνλ εαπηό ηνπ όζν θαη ηνπο 

ζπλαλζξώπνπο ηνπ. Ωζεί ζην γόληκν πξνβιεκαηηζκό θαη ζηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο, 

απνκαθξύλνληαο ηνλ άλζξσπν από θάζε κνξθή εθεζπραζκνύ. Η απηνθξηηηθή θαζηζηά εθηθηή ηελ 

θαηάθηεζε ηεο απηνγλσζίαο, πινπνηώληαο ηνλ ύςηζην ζηόρν ηεο απηνπξαγκάησζεο. Έηζη, 

δηακνξθώλνληαη αξκνληθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ ακνηβαίν ζεβαζκό, ζηελ 

αιιειεγγύε θαη ζηελ απνδνρή ηνπ ζπλαλζξώπνπ σο ηζόηηκνπ όληνο.  

 

Σα σημαντικότερα οφέλη της κοινωνικής αγωγής  

 για το άτομο  
Καιιηέξγεηα ζπιινγηθήο ζπλείδεζεο, ππεξέηεζε ζπιινγηθνύ ζπκθέξνληνο θαη παξακεξηζκόο θάζε 

ηδηνηέιεηαο, δηακόξθσζε ειεύζεξα ζθεπηόκελσλ πνιηηώλ κε νμπκέλν θνηλσληθό θαη πνιηηηθό 

θξηηήξην θαη ζπλερή ελαζρόιεζε κε ηα θνηλά, δηακόξθσζε πγηνύο πνιηηηθήο ζπλείδεζεο, απνθπγή 

πιάλεο θαη δεκαγσγίαο, πλεπκαηηθή εγξήγνξζε, δπλαηόηεηα άζθεζεο ειέγρνπ ζηελ εμνπζία, πίζηε 

ζηελ ηζόηεηα, ζηελ αμηνθξαηία θαη ηε δηθαηνζύλε, πγηείο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, απνδνρή θνηλώλ 

ζπκβησηηθώλ θαλόλσλ, ςύρξαηκε αληηκεηώπηζε ησλ αληημννηήησλ ηεο δσήο, απόθηεζε 

απηνπεπνίζεζεο θαη απηνθπξηαξρίαο, απνθπγή ηεο ςπρνθζόξαο κνλαμηάο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο,  

αληίζηαζε ζηα θαηλόκελα θνηλσληθνύ θνκθνξκηζκνύ θαη καδνπνίεζεο. 

 



 

 

 

 και την κοινωνία 
Εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο (αξκνληθή ζπκβίσζε πνιηηώλ), εμάιεηςε θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο 

παζνγέλεηαο, δηαζθάιηζε θνηλσληθήο ζπλνρήο, απνηξνπή θνηλσληθναλαηξεπηηθώλ ηάζεσλ, 

άκβιπλζε ησλ θνηλσληθώλ αληηπαξαζέζεσλ, δηεπθόιπλζε ησλ ζπλαηλεηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ, πξνζηαζία ησλ δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ θαη ηνπ 

δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο, πεξηνξηζκόο ησλ απζαηξεζηώλ ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, δηαζθάιηζε 

πνιηηηθήο ζηαζεξόηεηαο, θνηλσληθή πξόνδνο. 

    

ΕΠΙΛΟΓΟ 

(Αλαθεθαιαίωζε….επηζήκαλζε ζπνπδαηόηεηαο ηνπ ζέκαηνο) Η πξόνδνο ζε όια ηα επίπεδα πεγάδεη κέζα από 

ηελ ππεξέηεζε ηνπ θνηλσληθνύ ζπκθέξνληνο, ην νπνίν πξνϋπνζέηεη νμπκέλε θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη 

επαηζζεζία (θνηλσληθή αγσγή). 

(Γενληνινγία….έθθξαζε αηηήκαηνο) Χξένο, ινηπόλ, όισλ ησλ αξκόδησλ θνξέσλ είλαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζνύλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε κεηάδνζεο ηεο θνηλσληθήο αγσγήο. Μεγάιν είλαη θαη ην βάξνο 

ηεο πξνζσπηθήο επζύλεο πνπ εγείξεη. Κάζε άηνκν νθείιεη λα ππεξβεί ηνλ αηνκηθό ηνπ θινηό θαη κέζα από 

κηα δηαδηθαζία απηνειέγρνπ θαη γόληκεο θξηηηθήο ησλ πξάμεώλ ηνπ λα θαιιηεξγήζεη ην αίζζεκα ηεο 

θνηλσληθήο επζύλεο. Μόλν κε απηέο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζα κπνξνύκε λα πξνζδνθνύκε γηα ην «αύξην» κηα 

θνηλσλία δίθαηε, αμηνθξαηηθή, ειεύζεξε, κηα πγηή θαη επλνκνύκελε δεκνθξαηία.  

 

(Σηνλ Πξόινγν θαη ηνλ Δπίινγν είλαη δπλαηή ε ρξήζε α’ ή β’ εληθνύ ή πιεζπληηθνύ ξεκαηηθνύ πξνζώπνπ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ν ιόγνο καο επηθνηλωληαθά απνηειεζκαηηθόο θαη λα πξνζδώζνπκε νηθεηόηεηα θαη 

ακεζόηεηα ζην ύθνο). 

 

Αποφώνηση: Σαο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 
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