
Αγαπητή φίλη, αγαπητέ φίλε, 

 

Ο Μάρτιος, ο µήνας της Βουλής των Εφήβων, πλησιάζει! Από την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014 

µέχρι την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014 θα µπορείς να πάρεις µέρος στις δραστηριότητες για 

την ανάδειξη των «εφήβων βουλευτών» της ΙΘ΄ Συνόδου (2013-2014) του προγράµµατος. Για 

κάθε δραστηριότητα έχουµε φτιάξει µια ιδιαίτερη διαδικτυακή εφαρµογή. 

 

Εκτός από την καλή διάθεση, που ξέρουµε ότι έχεις, φέτος «κλειδί» για το πρόγραµµα «Βουλή 

των Εφήβων» είναι η συµµετοχή: κάθε δραστηριότητα στην οποία παίρνεις µέρος, σου 

εξασφαλίζει έναν αριθµό «κλήρων»: η συµµετοχή σε περισσότερες δραστηριότητες σου 

εξασφαλίζει περισσότερους «κλήρους», άρα περισσότερες πιθανότητες να αναδειχθείς «έφηβος 

βουλευτής» από την κλήρωση που θα γίνει στις αρχές Απριλίου 2014.  

 

Ακολουθεί µια πιο αναλυτική παρουσίαση - ενηµέρωση για τις δραστηριότητες, στις οποίες 

καλείσαι να πάρεις µέρος. Και βέβαια µπαίνοντας στις εφαρµογές, θα βρεις σε κάθε µια από 

αυτές αναλυτικές οδηγίες για το τι πρέπει να κάνεις. 

Ας ξεκινήσουµε λοιπόν! 

 

• Το παιχνίδι των ερωτήσεων: παιχνίδι γενικών γνώσεων (πολλαπλής επιλογής). Τρεις 

οµάδες ερωτήσεων, τρεις κατηγορίες ανά οµάδα (9 κατηγορίες), επιλέγεις µια κατηγορία 

από κάθε οµάδα και απαντάς σε 7 ερωτήσεις ανά κατηγορία… ∆εν είναι τόσο µπερδεµένο 

όσο ακούγεται… 

Οι κατηγορίες είναι: Βουλή και πολίτευµα, Πολιτική ιστορία, Ανθρώπινα δικαιώµατα / 

Γεωγραφία και Οικολογία, Επιστήµες, Τεχνολογία / Τέχνες και Γράµµατα, Μουσική, 

Αθλητισµός. 

Σκοπός σου είναι να απαντήσεις σωστά σε όλες τις ερωτήσεις και να συγκεντρώσεις την 

υψηλότερη βαθµολογία που µπορείς, να ξέρεις όµως ότι και µια µόνο σωστή απάντηση 

εξασφαλίζει τη συµµετοχή σου στην κλήρωση. Οι «πόντοι» που θα συγκεντρώσεις 

«µεταφράζονται» σε κλήρους: περισσότεροι κλήροι = περισσότερες πιθανότητες να 

αναδειχθείς «έφηβος βουλευτής». Γι’ αυτό παίξε το παιχνίδι όσες φορές θέλεις, αλλά να 

ξέρεις ότι θα καταγραφεί η υψηλότερη βαθµολογία σου, ενώ κάθε φορά που θα παίζεις οι 

ερωτήσεις θα είναι διαφορετικές (µην τα θες όλα δικά σου…). Και κάτι τελευταίο, η 

συµµετοχή σε αυτό το παιχνίδι είναι υποχρεωτική.  

• Οι Εκλογο…µαχίες αναζητούν νικητή: παιχνίδι στρατηγικής και γνώσεων. Ετοιµάσαµε µια 

«φανταστική» εκλογική αναµέτρηση: πέντε κόµµατα, πέντε προεκλογικές «εβδοµάδες», 

πέντε ερωτήσεις, που ζητούν απάντηση ανά «εβδοµάδα», πολλές προεκλογικές δράσεις για 

να επιλέξεις και τελικά να γίνεις… πρωθυπουργός!  

• Οικολογικό wiki: ξέρουµε ότι αγαπάς το περιβάλλον και τον τόπο σου: µπες στην 

εφαρµογή αυτή και παρουσίασε ένα περιβαλλοντικό/οικολογικό ζήτηµα του τόπου που ζεις, 

καταθέτοντας τη δική σου πρόταση. Θέλουµε όµως να µαθαίνουµε και τα καλά νέα - 

παρουσίασε κάποιο πρόβληµα που επιλύθηκε µε επιτυχία. Συνεισφέροντας στο wiki θα 

µπορείς να βλέπεις τι γράφουν και οι συµµαθητές σου – ενδιαφέρον ακούγεται! 

• Το blog σου: ζητάµε µόνο να εκφραστείς ελεύθερα : τι σε απασχολεί, τι σε στεναχωρεί, τι 

σου δίνει χαρά, τι σε θυµώνει. Στην εφαρµογή αυτή θα µας µιλήσεις για όλα αυτά που εσύ 

θεωρείς σηµαντικά. Μοιράσου τις σκέψεις σου για να δεις τι σκέφτονται συµµαθητές σου 

από κάθε γωνιά της Ελλάδας και όχι µόνο! 



• Video-παρουσίαση: θα χρειαστείς ένα κινητό, ένα τάµπλετ ή µια κάµερα και αρκετή 

φαντασία. Με ή χωρίς σενάριο και σκηνοθεσία, µε ή χωρίς λόγια και µουσική, φτιάξε ένα 

σύντοµο βίντεο (µέχρι 2΄) για να µας πεις γιατί θέλεις να γίνεις «έφηβος βουλευτής». 

Θέλουµε πολύ να µάθουµε! 

• Το σχολείο σου: λένε πως για ένα µαθητή, το σχολείο είναι το «δεύτερο σπίτι» του… 

Φτιάξε, λοιπόν, µια µικρή παρουσίαση powerpoint (µέχρι 5 διαφάνειες) για το σχολείο σου 

και πες µας τι σηµαίνει για σένα, τι σου αρέσει ή τι δεν σου αρέσει, τι αγαπάς, τι θα θυµάσαι 

από αυτό.  

• Άλµπουµ: λένε πως µια φωτογραφία = χίλιες λέξεις. Μοιράσου µαζί µας εικόνες από τη ζωή 

σου στο σχολείο (µέχρι 3 φωτογραφίες). 

• Η τάξη του 2014: απάντησε στις ερωτήσεις µας και βοήθησέ µας να σχηµατίσουµε το 

προφίλ των υποψηφίων της ΙΘ΄ Συνόδου 2013-2014. 

• Facebook: κάθε εβδοµάδα θα αναρτάται στη σελίδα της «Βουλής των Εφήβων» στο 

facebook µια δηµοσκόπηση. Απάντησέ µας (ανώνυµα πάντα), η γνώµη σου µας ενδιαφέρει! 

Θα πρέπει να ξέρεις ότι: 

� ∆εν θέλουµε να σε περιορίσουµε, αλλά προσπάθησε τα κείµενά σου στο wiki και το 

blog να είναι σχετικά σύντοµα και περιεκτικά (φτάνουν… 2000 λέξεις;) 

� Οι πιο ενδιαφέρουσες συµµετοχές στις εφαρµογές «Video-παρουσίαση», «Το σχολείο 

σου» και «Άλµπουµ» θα αναρτηθούν σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του 

προγράµµατος. Ίσως µια από αυτές να είναι η δική σου! 

 

 

Καλή διασκέδαση και καλή επιτυχία! 

Από το πρόγραµµα «Βουλή των Εφήβων» 

 


