
πρόγραµµα

Το πρόγραµµα «∆ηµοκρατία και Εκπαίδευση» 
θεωρεί κάθε εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται για τη δηµοκρατική διαπαιδαγώγηση 
των µαθητών του ως δυνάµει συνεργάτη. 

Γίνετε συµµέτοχοι σε αυτή την πρωτοβουλία του Ιδρύµατος της Βουλής των 
Ελλήνων, ανεξάρτητα από τον τόπο εργασίας και διαµονής σας.
• Στείλτε µας τις ιδέες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις διορθώσεις σας
• ∆ηµιουργήστε νέο εκπαιδευτικό υλικό για να το αναρτήσουµε δίπλα στο υπάρχον
• Προτείνετε νέα θέµατα και  αναλάβετε την παρουσίασή τους  

Γράψτε εδώ την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, αν θέλετε να λαµβάνετε ηλεκτρονικά 
το ενηµερωτικό δελτίο για το πρόγραµµα «∆ηµοκρατία και Εκπαίδευση», µε το 
νέο κάθε φορά εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και για τις δραστηριότητες του Ιδρύµατος 
της Βουλής. 

Σεπτέµβριος 2013

προσφέρει 
πρωτότυπο εκπαιδευτικό 
υλικό, σε ψηφιακή 
µορφή, για την 
υποστήριξη της 
διδασκαλίας σε θέµατα 
δηµοκρατικών αρχών και 
αξιών, πολιτικής αγωγής, 
κοινοβουλευτικής και 
πολιτικής ιστορίας

Το υλικό που προτείνεται για κάθε θέµα 

παρουσιάζεται συνήθως σε δύο µέρη:

Φάκελος για τον εκπαιδευτικό
µε χρήσιµο υλικό αναφοράς και τεκµηρίωσης για το παρουσιαζόµενο θέµα

Παιδαγωγικά Εργαστήρια
µε δηµιουργικές δραστηριότητες, οι οποίες πολύ εύκολα µπορούν να παρουσιαστούν 

στην τάξη. Πρόκειται για µικρά διδακτικά σενάρια που εµπλέκουν βιωµατικά και 

διαδραστικά τους µαθητές στο παρουσιαζόµενο θέµα, το οποίο διασυνδέεται µε τα 

διδασκόµενα στο σχολείο αντικείµενα. Στην παρούσα φάση το προσφερόµενο εκπαιδευτικό υλικό 

απευθύνεται κυρίως σε καθηγητές και µαθητές γυµνασίου.

προτείνει 
εκπαιδευτικό υλικό που 
πολύ εύκολα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στην 
τάξη

βοηθά 
τους εκπαιδευτικούς
να εµπλουτίσουν 
τη διδασκαλία τους, 
κάνοντάς την πιο 
αποτελεσµατική και 
ευχάριστη

απευθύνεται  
στους εκπαιδευτικούς 
που διδάσκουν τα 
µαθήµατα της Πολιτικής 
Αγωγής και της Ιστορίας, 
της Γλώσσας και της 
Λογοτεχνίας, 
της Οικιακής Οικονοµίας 
και της Σχολικής και 
Κοινωνικής Ζωής, 
αλλά και σε κάθε 
εκπαιδευτικό που 
ενδιαφέρεται για τη 
δηµοκρατική 
διαπαιδαγώγηση 
των µαθητών του

Αξιοποιήστε το προτεινόµενο υλικό «Οι µαθητικές κοινότητες» ενόψει των επικείµενων µαθητικών εκλογών.

Το τµήµα εκπαιδευτικών προγραµµάτων του 
Ιδρύµατος της Βουλής των Ελλήνων 
σχεδίασε και υλοποιεί για τους 
εκπαιδευτικούς και τους µαθητές τους 
το πρόγραµµα «∆ηµοκρατία και 
Εκπαίδευση».
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