Εργαςτιριο -Μικρο- ςενάριο: Ηκικι και Δίκαιο (επζκταςθ
γνώςθσ τφπου Project)
Δρ Λεωνίδας Β. Κατσίρας, PhD, MSc, LLM, MPh.
Στοιχεία του πολιτιςμοφ μασ αποτελεί το δίκαιο και θ θκικι. Σκζφκθκα να ςασ
παρουςιάςω ζνα ςενάριο διδαςκαλίασ που κα ςυνδυάηει όλα αυτά (εικόνα, ΤΠΕ,
εννοιολογικοί χάρτεσ, αφίςα, ζργα τζχνθσ, κτλ.).Ζχει πραγματοποιθκεί ςε
μακθτζσ/τριζσ μασ με ικανοποιθτικά αποτελζςματα.
Α) Στοιχεία διδακτικισ παρζμβαςθσ
Διδακτικό αντικείμενο: Πολιτικι Παιδεία (Κοινωνικζσ - Πολιτικζσ επιςτιμεσ (Γενικό
Λφκειο)
Τάξθ: Βϋ ΓΕ.Λ.
Διδακτικι ενότθτα: κεφάλαιο 6, με τίτλο "Το Δίκαιο ςτθ ηωι μασ".
Χρονικι διάρκεια : 4διδακτικζσ ϊρεσ.
Αρικμόσ εκπαιδευομζνων: 24 άτομα
Σενάριο διδαςκαλίασ ςτθν ενότθτα: ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΗΘΙΚΗΣ. Η
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ.
Με αφορμι το ςενάριο τθσ Ε. Δαλαμπφρα(Γνωςτικό αντικείμενο: Κοινωνικζσ Πολιτικζσ επιςτιμεσ, Βϋ ΓΕΛ, Θεματική ενότητα:ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ
ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ»), το οποίο βρίςκεται ςτο αποκετιριο Αίςωποσ,
ςχεδιάςτθκε το παρακάτω ςενάριο, προςαρμοςμζνο ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ
(επζκταςθ γνϊςθσ τφπου project).
Πόροι: Λογιςμικό (https://linoit.com, ιςτοςελίδεσ, ψθφιακό εγχειρίδιο,
επεξεργαςτισ κειμζνου, powerpoint.
Χώροσ: Εργαςτιριο πλθροφορικισ.
Σφνδεςθ με το αναλυτικό πρόγραμμα: Το ςυγκεκριμζνο ςενάριο ζχει ωσ αφετθρία
τo μάκθμα Πολιτική Παιδεία, ΒϋΓΕ.Λ.
Εμπλεκόμενα διδακτικά αντικείμενα: Κοινωνικι και Πολιτικι Αγωγι, Νεοελλθνικι
Γλϊςςα, Μουςικι, Πλθροφορικι, βιολογία (διακεματικότθτα).
Β) Βαςικοί παιδαγωγικοί ςκοποί:
1. Να γνωρίςουν κατ’ αρχάσ και μετά να διακρίνουν τθν ζννοια του δικαίου και τθ
διαφορά του από εκείνθσ τθσ θκικισ (ςυλλογικζσ θκικζσ αξίεσ μιασ κοινωνίασ).
2. Να προβλθματιςτοφν για τθν εφαρμογι άνευ όρων τθσ βιοτεχνολογίασ ςτθν ηωι
μασ και να ευαιςκθτοποιθκοφν ςτα ςθμερινά προβλιματα ςτο παγκόςμιο χϊρο
3. Να εντοπίηουν κοινά ςθμεία και διαφορζσ μεταξφ δικαίου και θκικισ.
Γ) Προχποκζςεισ-Προετοιμαςία:
Χωριηόμαςτε ςε 4 ομάδεσ των 6 ατόμων(μακθτζσ/τριεσ) και βριςκόμαςτε
ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ και να αναλάβουν, με τθν κακοδιγθςθ του
διδάςκοντα, τισ εργαςίεσ τθσ ομάδασ τουσ. Εννοείται ότι γνωρίηουν να περιθγοφνται
κάποιεσ ιςτοςελίδεσ που αφοροφν το κζμα μασ και να καταςκευάςουν το ιςτολόγιο
τθσ τάξθσ και γνωρίηοντασ βαςικοφσ κανόνεσ επιχειρθματολογίασ.
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