
	  
 

 

 

Άτοµα και Κοινωνίες 
 

i.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

           Η οµάδα µαθηµάτων «άτοµα και κοινωνίες»  περιλαµβάνει  γνωστικά 
αντικείµενα που παραδοσιακά µελετώνται στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών και 
κοινωνικών επιστηµών. Η µελέτη των θεµάτων του συγκεκριµένου κλάδου 
µαθηµάτων ενθαρρύνει τους µαθητές να σέβονται και να κατανοούν τον κόσµο γύρω 
τους και τους εφοδιάζει µε τις απαραίτητες δεξιότητες για να διερευνήσουν τους 
ιστορικούς, γεωγραφικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονοµικούς  και πολιτιστικούς  
παράγοντες που επηρεάζουν τα άτοµα, τις κοινωνίες και το περιβάλλον. Επιπλέον  
βοηθά τους µαθητές να εκτιµήσουν κριτικά την πολυµορφία του ανθρώπινου 
πολιτισµού, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις. 

          Τα µαθήµατα αυτής  της οµάδας  βοηθούν τους µαθητές να αναγνωρίσουν ότι 
τόσο το περιεχόµενο, όσο και η µεθοδολογία εγείρουν θέµατα προς αµφισβήτηση και 
συζήτηση. Το πρόγραµµα IB δίνει έµφαση στην έρευνα και την εξέταση αυτών των 
θεµάτων. Οι µαθητές συλλέγουν, περιγράφουν  και αναλύουν  δεδοµένα, διατυπώνουν 
ερωτήµατα και κάνουν υποθέσεις,  µαθαίνουν  πώς να ερµηνεύουν όλο και πιο 
σύνθετες πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένου του αρχικού υλικού των πηγών. Αυτή η 
εστίαση σε παραδείγµατα  «πραγµατικού κόσµου», η έρευνα και η ανάλυση 
αποτελούν µια σηµαντική πτυχή της οµάδας µαθηµάτων.  

        Οι γενικοί στόχοι της οµάδας µαθηµάτων «άτοµα και κοινωνίες» είναι να 
ενθαρρύνουν τους µαθητές: 

   Να εκτιµήσουν τον άνθρωπο και το περιβάλλον, τα κοινά σηµεία και την 
πολυµορφία. 
   Να κατανοήσουν τις αλληλεπιδράσεις και την αλληλεξάρτηση των ατόµων, των 

κοινωνιών και του περιβάλλοντος. 
   Να κατανοήσουν πώς λειτουργούν και εξελίσσονται τόσο τα περιβαλλοντικά, όσο 

και τα ανθρώπινα συστήµατα. 
   Να αναπτύσσουν ενδιαφέρον για την ευηµερία των ανθρώπινων κοινωνιών και του 

φυσικού περιβάλλοντος. 
   Να ενεργούν ως υπεύθυνοι πολίτες των τοπικών και παγκόσµιων κοινοτήτων. 
   Να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας που οδηγούν στην βαθύτερη κατανόηση  των 

σχέσεων µεταξύ των ατόµων, των κοινωνιών και του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. 
 



	  
 
	  
	  
	  

 
ii.   ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

      Το CGS καλύπτει το πρόγραµµα µε µαθήµατα ανθρωπιστικών επιστηµών όπως, η 
ιστορία, η οικιακή οικονοµία, η γεωγραφία, η κοινωνική και πολιτική  αγωγή, η 
πολιτική παιδεία και τα θρησκευτικά. Τα µαθήµατα αυτά προωθούν την έρευνα σε 
ποικίλα θέµατα, µε στόχο την κατανόηση εννοιών  µέσα από τα  παγκόσµια πλαίσια, 
όπως έχουν οριστεί από το πρόγραµµα ΙΒ. Θεµελιώδεις έννοιες της οµάδας 
µαθηµάτων είναι η αλλαγή, οι παγκόσµιες αλληλεπιδράσεις, ο χρόνος, ο τόπος και 
χώρος, τα συστήµατα. Σχετικές έννοιες  που προωθούν τη βαθύτερη µελέτη στα 
συγκεκριµένα µαθήµατα είναι η αιτιότητα, η καινοτοµία, η επανάσταση,  η 
παγκοσµιοποίηση, ο πολιτισµός, η αειφορία, η ταυτότητα, η κοινωνία, οι 
πεποιθήσεις κ.ά.  

iii.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

      Κάθε στόχος της οµάδας µαθηµάτων «άτοµα και κοινωνίες»  αντιστοιχεί σε ένα 
από τα τέσσερα σταθµισµένα κριτήρια αξιολόγησης.  

Κριτήριο Α: Γνώση και κατανόηση 

 Οι µαθητές καλλιεργούν  γνώσεις περιεχοµένου και εννοιών για ανθρωπιστικά 
θέµατα. 

Κριτήριο Β: Έρευνα 

Οι µαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες συστηµατικής έρευνας και διαδικασίες  που 
σχετίζονται µε τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήµες. Οι µαθητές  αναπτύσσουν 
µεµονωµένα, αλλά και σε συνεργασία µε τους άλλους, επιτυχηµένες στρατηγικές για 
τη διερεύνηση θεµάτων.  

Κριτήριο Γ: Επικοινωνία  

Οι µαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες για να οργανώσουν, να καταγράψουν και να  
ανακοινώσουν τις γνώσεις τους, χρησιµοποιώντας µια ποικιλία µέσων και µορφών 
παρουσίασης.  

Κριτήριο Δ: Κριτική σκέψη  

Οι µαθητές χρησιµοποιούν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης για να αναπτύξουν και να 
εφαρµόσουν τη γνώση τους, καθώς και τη διαδικασία της έρευνας.	  

  


