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συνέχεια

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει:

Φάκελο για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος περιέχει διευκρινίσεις όρων και 
εννοιών, σύντομα κείμενα προσανατολισμού και τεκμηρίωσης, καθώς και 
προτεινόμενες ταινίες, θεατρικά έργα και λογοτεχνικά βιβλία σχετικά με τον 
ναζισμό.

Παιδαγωγικά Εργαστήρια, τα οποία προτείνουν σχετικές με τα θέματα αυτά 
δραστηριότητες, με βιωματικό και παιγνιώδη χαρακτήρα, που μπορούν 
εύκολα να χρησιμοποιηθούν στην τάξη.

Οι προτάσεις αυτές δεν εξαντλούν φυσικά το θέμα του ναζισμού και της ανάγκης για 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τους εχθρούς της δημοκρατί-
ας στο χθες και στο σήμερα. 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται, κατά την κρίση τους, να τις εντάξουν στην καθημερι-
νή διδακτική πράξη ως συμπληρώματα των δικών τους σχεδιασμών και εκπαιδευτικών 
πρωτοβουλιών.

Πώς να ενημερώσουμε τους μαθητές για τη βαρβαρότητα του 
ναζιστικού καθεστώτος στη Γερμανία του μεσοπολέμου;

Πώς να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν ότι  
για τη ναζιστική ιδεολογία και πρακτική τα ανθρώπινα δικαιώματα,  
δηλαδή ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής ως πρωταρχικής αξίας,  

είναι έννοια ανύπαρκτη, προγραμματικά ασύμβατη  
με το ναζιστικό τρόπο σκέψης και δράσης;

Πώς να τους βοηθήσουμε να καλλιεργήσουν τη δημοκρατική τους 
συνείδηση και να αντιπαρατεθούν κριτικά σε κάθε αρνητή της δημοκρατίας;
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Το εκπαιδευτικό υλικό  «Εχθροί της δημοκρατίας: ο ναζισμός» δημιουργήθηκε 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» του Ιδρύματος 
της Βουλής των Ελλήνων από την ομάδα εργασίας του προγράμματος (θερινή 
περίοδος 2013).

Ο Φάκελος για τον εκπαιδευτικό συγκροτήθηκε από τις σχολικές συμβούλους 
φιλολόγων Βασιλική Σακκά και Κατερίνα Μπρεντάνου.

Τα Παιδαγωγικά Εργαστήρια δημιουργήθηκαν από την Κατερίνα Μπρεντάνου.

Ο Γιάννης Ψημίτης, η Κατερίνα Παππά και ο Αντώνης Καζάκος επιμελήθηκαν το 
εκπαιδευτικό υλικό.

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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