
       
 

 
 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων, Τηλ.: 210 373 5224, 210 373 5340, e-mail: vouliefivon@parliament.gr, 
https://foundation.parliament.gr/el/vouli-ton-efivon  

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ: 

ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΠΡΑΞΗ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΚΣΤ΄ ΣΥΝΟΔΟΣ (2021 – 2022) 

Ψηφιακός Κόσμος: κωδικός Δημοκρ@τία 

#ενημερώνομαι #κρίνω #παρεμβαίνω 

 

Συζητάμε για τη Δημοκρατία! 

 «Τα ανθρώπινα δικαιώματα ξεκινούν από μέρη μικρά, (…) που δεν φαίνονται σε κανέναν 

χάρτη του κόσμου. Ωστόσο, είναι ο κόσμος του κάθε ατόμου, η γειτονιά που μένει, το σχολείο 

ή η σχολή που πηγαίνει, το εργοστάσιο, η φάρμα ή το γραφείο στο οποίο εργάζεται. (…) Αν 

αυτά τα δικαιώματα έχουν μικρή σημασία εκεί, τότε έχουν μικρή σημασία και οπουδήποτε 

αλλού.» Eleanor Rooselvet 

Στους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους μπορείτε να βρείτε υλικό που αναδεικνύει τις 

αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας, τη σημαντικότητα της πολιτειότητας για την προάσπιση 

και διασφάλιση ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών ελευθεριών.  

Μπορείτε να προσαρμόσετε το προτεινόμενο υλικό και τις εκπαιδευτικές πρακτικές 

σύμφωνα με τις ανάγκες της Ομάδας Συμμετοχικής Δράσης του σχολείου σας.  

Βουλή των Ελλήνων  

http://www.parliament.gr 

 

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 

Εκπαιδευτικά Βίντεο  

Δημοκρατία: https://vimeo.com/417524591  
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Κοινοβουλευτική Δημοκρατία: https://vimeo.com/417525257  

Οργάνωση και Λειτουργία της Βουλής: https://vimeo.com/417524920  

Η αξία της Βουλής και της Δημοκρατίας: https://vimeo.com/157694859  

 

Δημοκρατία και Εκπαίδευση 

https://foundation.parliament.gr/el/ekpaideytiko-yliko  

 

Σύνταγμα  

https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/ 

 

Συνταγματική Ιστορία 

https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagmatiki-Istoria/ 

 

Συνήγορος του παιδιού 

http://www.synigoros.gr/  

 

H Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού [με απλά λόγια]  

https://www.synigoros.gr/paidi/downloads/dsdp.pdf 

http://noiazomaikaidrw.gr/wp-content/uploads/2015/07/entipo_simbasi_ex.pdf 

 

Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς (Ε.Μ.ΜΕ.ΔΙΑ) του ΕΚΠΑ 

http://emmedia.pspa.uoa.gr/ 

 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 

http://www.statistics.gr/ 
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Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Διαδραστικά σχολικά βιβλία 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/new/  

Αποθετήριο Φωτόδεντρο 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/ 

Εκπαιδευτικό υλικό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass_edition_gr.pdf  

 

Ευρωπαϊκοί θεσμοί – Διεθνείς Οργανισμοί – ΜΚΟ 

Ευρωπαϊκή  Ένωση 

https://europa.eu/european-union/index_el 

 

«Ενωµένοι για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα» (UHR) 

http://gr.humanrights.com 

 

Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 

http://www.unhcr.org/gr/ 

Εκπαιδευτικό υλικό 

http://www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko 

 

Το ταξίδι της φυγής      

http://www.taxidifygis.org.cy 

 

Διεθνής Αμνηστία 

https://www.amnesty.gr/ 

mailto:vouliefivon@parliament.gr
https://foundation.parliament.gr/el/vouli-ton-efivon
http://digitalschool.minedu.gov.gr/new/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass_edition_gr.pdf
https://europa.eu/european-union/index_el
http://gr.humanrights.com/
http://www.unhcr.org/gr/
http://www.unhcr.org/gr/ekpaideutiko_yliko
http://www.taxidifygis.org.cy/
https://www.amnesty.gr/


       
 

 
 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων, Τηλ.: 210 373 5224, 210 373 5340, e-mail: vouliefivon@parliament.gr, 
https://foundation.parliament.gr/el/vouli-ton-efivon  

 

Νεολαία υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

https://www.youthforhumanrights.gr/educators/educator-programs.html  

 

Helmsic  

https://www.helmsic.gr/sample-page/ 

 

Προγράμματα – Ιδρύματα – Οργανισμοί 

 «Νοιάζομαι και δρω»  

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Δεσμός» και του Ιδρύματος 

Λαμπράκη  

Εθελοντισμός – Αλληλεγγύη – Ενεργός πολίτης – Ενεργός πολιτειότητα 

https://noiazomaikaidrw.gr/ 

Βασικές Έννοιες 

https://noiazomaikaidrw.gr/vasikes-ennoies/  

Εκδόσεις 

http://noiazomaikaidrw.gr/eksoseis-noiazomai-kai-drw/  

 

Εκπαιδευτικό υλικό Compasito 

http://noiazomaikaidrw.gr/wp-content/uploads/2015/07/Compasito-

%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AE-

%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B1.pdf 

 

Δημοκρατική παιδεία 

https://www.demopaideia.gr 
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Άρσις: Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων 

http://www.arsis.gr/wp-content/uploads/2013/07/4.-Compass.pdf 

 

Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 

http://www.theatroedu.gr/  

 

 

 

Καλή αρχή! 

Η Ομάδα 

του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας – Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι προτείνονται κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον 

Οκτώβριο του 2021. 
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