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Αθήνα 10 ∆εκεµβρίου 2014 

Προς τις καθηγήτριες και τους καθηγητές συνδέσµους 
του εκπαιδευτικού προγράµµατος «Βουλή των Εφήβων» 
K΄ Σύνοδος 2014-2015 

 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, 

Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνούµε και πάλι µαζί σας, µε την ευκαιρία της έναρξης 

των διαδικασιών για την ανάδειξη των «εφήβων βουλευτών» της K΄ Συνόδου 2014-

2015 του προγράµµατος «Βουλή των Εφήβων».  

Από την προηγούµενη ΙΘ΄ Σύνοδο της «Βουλής των Εφήβων» ξεκίνησε µια 

προσπάθεια ριζικής ανανέωσης του προγράµµατος, µε στόχο την ανάδειξη της 

σηµασίας της συµµετοχής, την ουσιαστικοποίηση του διαλόγου και του 

προβληµατισµού µεταξύ των µαθητών, αλλά και την ανάδειξη της νεανικής 

δηµιουργικότητας. Οι ποικίλες δραστηριότητες στις οποίες συµµετείχαν οι 

υποψήφιοι «έφηβοι βουλευτές», η επεξεργασία, πριν και κατά τη διάρκεια των 

εργασιών της ΙΘ΄ Συνόδου, του κανονισµού λειτουργίας των µαθητικών 

κοινοτήτων, σε συνεργασία µε το Συνήγορο του Παιδιού καθώς και η συµµετοχή 

των «εφήβων βουλευτών» για πρώτη φορά σε διαδικασία κοινοβουλευτικού 

ελέγχου, µε συµµετοχή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων λειτούργησαν 

πολύ θετικά προς αυτή την κατεύθυνση (δείτε περισσότερα στο www.efivoi.gr). 

 

Η Κ΄ Σύνοδος 2014-2015 

Η συµµετοχή των µαθητών στο πρόγραµµα θα γίνει µέσα από ειδικά σχεδιασµένες 

διαδικτυακές εφαρµογές, ως εξής: 

� «Το παιχνίδι των ερωτήσεων»: οι µαθητές καλούνται να λάβουν µέρος σε ένα 

ηλεκτρονικό παιχνίδι γνώσεων (πολλαπλής επιλογής), µε ερωτήσεις γενικής 

παιδείας για το Κοινοβούλιο, το Σύνταγµα και το πολίτευµα, τους δηµοκρατικούς 

θεσµούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την ελληνική και 

παγκόσµια ιστορία και γεωγραφία, την επιστήµη, τον πολιτισµό.  

Η συµµετοχή των µαθητών στο παιχνίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

προκειµένου να λάβουν µέρος στην κλήρωση, η οποία θα πραγµατοποιηθεί 

κατά τη συνήθη διαδικασία των προηγούµενων χρόνων.  Οι µαθητές θα έχουν 

τη δυνατότητα να παίξουν το παιχνίδι αρχικά από το Εργαστήριο Πληροφορικής 

του σχολείου και στη συνέχεια από όπου επιθυµούν, όσες φορές θέλουν, 

βελτιώνοντας κάθε φορά τις επιδόσεις τους και αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητές 

τους να κληρωθούν «έφηβοι βουλευτές». 

  

� οι µαθητές θα κληθούν προαιρετικά να συµµετάσχουν σε δηµιουργικές 

δραστηριότητες, ως εξής: 

• συνεισφορά σε blog µε ελεύθερο θέµα: οι µαθητές θα κληθούν να 

εκθέσουν τις σκέψεις, τους προβληµατισµούς αλλά και τις ιδέες τους για 

όποιο θέµα επιθυµούν, 

• δηµιουργία παρουσίασης power point µε θέµα «Ο τόπος µου», 

• δηµιουργία βίντεο «Γιατί θέλω να πάρω µέρος στη Βουλή των Εφήβων», 



��

�

• παρουσίαση φωτογραφιών µε θέµα «Εικόνες της σχολικής ζωής», 

• διαµόρφωση του προφίλ της «Τάξης του 2015», δηλαδή των µαθητών που 

θα λάβουν µέρος στη φετινή «Βουλή των Εφήβων», µέσω σχετικού 

ερωτηµατολογίου, 

• Η «Βουλή των Εφήβων» κάνει… θέατρο: οι µαθητές θα κληθούν να 

καταθέσουν υλικό (σκέψεις, φωτογραφίες, προϊόν έρευνας κ.λπ.) το οποίο 

θα συγκεντρωθεί και θα «µετασχηµατιστεί» σε µια θεατρική παράσταση 

επινοηµένου θεάτρου (divised theater), από τη θεατρική οµάδα 

Grasshopper Youth. Η παράσταση αυτή θα παρουσιαστεί από µαθητική 

θεατρική οµάδα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου της Στέγης 

Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύµατος Ωνάση, καθώς και στο πλαίσιο των 

παράλληλων πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά τις εργασίες της Κ΄ Συνόδου 

στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2015. 

 

Η συµµετοχή σε κάθε µια από τις παραπάνω δραστηριότητες θα δίνει στους 

µαθητές επιπλέον «κλήρους», θα αυξάνει δηλαδή τις πιθανότητές τους να 

κληρωθούν «έφηβοι βουλευτές» (οι οδηγίες και οι κανόνες συµµετοχής θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα µας από τη ∆ευτέρα 12/1/2015). Οι πιο 

ενδιαφέρουσες συµµετοχές των µαθητών θα αναρτηθούν σε ειδικό για το σκοπό 

αυτό χώρο στην ιστοσελίδα του προγράµµατος (δείτε τις πιο ενδιαφέρουσες συµµετοχές 

µαθητών της ΙΘ΄ Συνόδου 2013-2014 στην ιστοσελίδα µας www.efivoi.gr). 

 

Οι µαθητές θα µπορούν να συµµετάσχουν σε όσες από τις πιο πάνω 

δραστηριότητες επιθυµούν από 19/1/2015 έως και 17/3/2015. Η κλήρωση για την 

ανάδειξη των 300 «εφήβων βουλευτών» θα πραγµατοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου 

2015, σε ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα µας.  

 

Παράλληλα, για πρώτη φορά φέτος, στο πλαίσιο της «Βουλής των Εφήβων» θα 

διεξαχθεί διαγωνισµός µουσικής σύνθεσης και διαγωνισµός συγγραφής 

διηγήµατος/ποιήµατος για µαθητές Λυκείου. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες 

θα αναρτηθούν σύντοµα στην ιστοσελίδα του προγράµµατος. 

  

Οι τετραήµερες εργασίες της K΄ Συνόδου θα πραγµατοποιηθούν όπως κάθε 

χρόνο στην Αθήνα, στις αρχές Ιουλίου 2015. 

 

Ελπίζουµε ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, όπως πάντα, θα αγκαλιάσει και θα στηρίξει 

και τη φετινή «Βουλή των Εφήβων». Η ελπίδα µας αυτή συνδέεται µε το γεγονός 

πως το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραµµα του Ιδρύµατος της Βουλής βρίσκεται σε 

φάση δηµιουργικής αναζήτησης, επιχειρώντας τη ριζική του ανανέωση. Είµαστε 

πάντα στη διάθεσή σας για να απαντήσουµε σε τυχόν ερωτήσεις σας, να 

µοιραστούµε τους προβληµατισµούς σας, να συζητήσουµε τις ιδέες και προτάσεις 

σας. 

 

Από το πρόγραµµα «Βουλή των Εφήβων» 


