


Τι είναι οι νόμοι και ποια σημασία έχουν για την οργάνωση της κοινωνίας μας; 

Πώς επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή; 

Πότε οι νόμοι είναι σωστοί και δίκαιοι;

Τι σημαίνει κανόνας; 

Γιατί χρειάζονται κανόνες στην καθημερινή μας ζωή, για παράδειγμα στο σχολείο;

  

Στην αναζήτηση απαντήσεων σε αυτά και σε ανάλογα ερωτήματα επιχειρεί να 
εμπλέξει τους μαθητές το εδώ προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό, που απευθύνεται στον 
εκπαιδευτικό και τους μαθητές του.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει:

Φάκελο για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος περιέχει σύντομα κείμενα 
προσανατολισμού στα προαναφερόμενα θέματα, βιβλιογραφία και χρήσιμες 
διαδικτυακές συνδέσεις. 

Παιδαγωγικά Εργαστήρια, τα οποία προτείνουν ομαδοσυνεργατικές 
δραστηριότητες, με βιωματικό και παιγνιώδη χαρακτήρα, που μπορούν 
εύκολα να αξιοποιηθούν στη σχολική τάξη.
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Τα παιδαγωγικά εργαστήρια επιλέγουν ζητήματα που σχετίζονται με τους νόμους 
και τους κανόνες, ως αφορμή για προβληματισμό μέσα κι έξω από τις σχολικές τάξεις. 
Θέτουν το ζήτημα της αναγκαιότητας των κανόνων και των ορίων, της υποχρέωσης για 
την τήρησή τους, καλώντας τους μαθητές να προβληματιστούν για τους όρους της δια-
μόρφωσης των νόμων και των κανόνων και παρωθώντας τους να συνδιαμορφώσουν 
τους κανόνες λειτουργίας της τάξης τους. Επίσης, καλούν τους μαθητές να συνειδητοποι-
ήσουν τον ρόλο των νόμων στην καθημερινότητά τους και να συζητήσουν για τα προβλή-
ματα που προκύπτουν, όταν οι νόμοι παραβιάζονται.   

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται, κατά την κρίση τους, να εντάξουν τις προτεινόμενες 
δραστηριότητες στην καθημερινή διδακτική πράξη ως συμπληρώματα των δικών τους 
σχεδιασμών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. Οι προτάσεις αυτές δεν εξαντλούν, φυ-
σικά, το θέμα των κανόνων και των νόμων στην καθημερινή και στη σχολική ζωή, αλλά 
αποτελούν μια καλή βάση για προβληματισμό και άμεση μαθητική εμπλοκή.

συνέχεια

http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/Nomoi%20kai%20Kanones/0_1_kanones_nomoi.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/Nomoi%20kai%20Kanones/0_5_kanones_nomoi.pdf


Το εκπαιδευτικό υλικό «Κανόνες και νόμοι στην καθημερινή ζωή» δημιουργήθηκε 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» του Ιδρύματος της 
Βουλής των Ελλήνων.

Δημιουργοί του υλικού είναι η Αλεξάνδρα Κουλουμπαρίτση, η Δήμητρα Φλώρου 
και ο Φώτης Ψυχάρης, μέλη της ομάδας εργασίας του προγράμματος «Δημοκρα-
τία και Εκπαίδευση» (χειμερινή περίοδος 2012-13). 

Το κείμενο «Κανόνες, νόμοι και δημοκρατία, σε 20 ερωτήσεις και απαντήσεις» 
γράφτηκε από τους Γιάννη Ψημίτη και Αντώνη Καζάκο, μέλη επίσης της ομάδας 
εργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παρόν υλικό οι λέξεις μαθητής, καθηγητής και εκπαιδευτικός αναφέρονται αντίστοιχα σε μαθητές και μαθήτριες, 
σε καθηγητές και καθηγήτριες, σε εκπαιδευτικούς και των δύο φύλων. Η αποκλειστική χρήση του αρσενικού γραμματικού γένους 
γίνεται για πρακτικούς λόγους.  
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