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Αθήνα 10 ∆εκεµβρίου 2014 
 
 
Προς τις µαθήτριες και τους µαθητές 
της Β΄ τάξης Λυκείου των σχολείων της Ελλάδας, 
της Κύπρου και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού 
που επιθυµούν να λάβουν µέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
«Βουλή των Εφήβων», K‘  Σύνοδος 2014-2015 
 

Αγαπητή φίλη, αγαπητέ φίλε, 

Με χαρά σε καλωσορίζουµε στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Βουλή των 

Εφήβων», που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων. 

Σκοπός της  «Βουλής των Εφήβων» είναι :  

� να µάθεις και να κατανοήσεις πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο και οι 

δηµοκρατικοί θεσµοί, 

� να καταλάβεις πως καθένας από µας έχει ευθύνη και πως πολίτης 

σηµαίνει συµµετοχή, 

� να αποκτήσεις νέες γνώσεις, διασκεδάζοντας και λίγο…, 

� να επιστρατεύσεις τη φαντασία και τη δηµιουργικότητά σου,  

� να µοιραστείς µε άλλους εφήβους από όλη την Ελλάδα και τον κόσµο 

τις ιδέες σου, τους προβληµατισµούς σου, τα όνειρά σου. 

Θέλεις να είσαι κι εσύ ένας «έφηβος βουλευτής» της Κ’ Συνόδου του 

προγράµµατος; Να λοιπόν τι πρέπει να κάνεις:  

να παίξεις: έχουµε ετοιµάσει ένα παιχνίδι γνώσεων πολλαπλής επιλογής 

(multiple choice). Το µόνο που χρειάζεσαι είναι πολλή διάθεση για συµµετοχή 

και λίγες γενικές γνώσεις.  

να ερευνήσεις: µίλησέ µας για τη γειτονιά σου, για τον τόπο που γεννήθηκες ή 

τον τόπο που ζεις: πώς ήταν, πώς είναι ή πώς θα ήθελες να είναι, τι αγαπάς σ΄ 

αυτόν, τι δεν σου αρέσει, τι ονειρεύεσαι για το µέλλον. 

να εκφραστείς ελεύθερα: γράψε στο blog της «Βουλής των Εφήβων» για ό,τι σε 

απασχολεί και σε προβληµατίζει, για όλα αυτά που σου δίνουν χαρά ή σε 

θυµώνουν, για όλα αυτά που θεωρείς εσύ σηµαντικά. 

να δηµιουργήσεις: χρειάζεσαι µόνο 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 για να µας πεις γιατί θέλεις να γίνεις 

«έφηβος βουλευτής». 

να µας «αποκαλύψεις» το σχολείο σου: λένε πώς µια φωτογραφία=χίλιες 

λέξεις: στείλε µας µια χαρακτηριστική φωτογραφία της δικής σου σχολικής 

καθηµερινότητας.  
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να µας «αποκαλυφθείς»: απάντησε στις ερωτήσεις µας και βοήθησέ µας να 

σχηµατίσουµε το προφίλ των υποψηφίων της Κ΄ Συνόδου 2014-2015. 

να ξεδιπλώσεις τα ταλέντα σου: η «Βουλή των Εφήβων»  αγαπά τον πολιτισµό 

και είµαστε σίγουροι πως τον αγαπάς κι εσύ. Το «µενού» περιλαµβάνει θέατρο, 

συγγραφή και µουσική. ∆ιάλεξε το αγαπηµένο σου και δείξε µας τι µπορείς να 

κάνεις! 

Όλα αυτά θα µπορείς να τα κάνεις από τη ∆ευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015 ως και 

την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 από το Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου 

σου, µε τη βοήθεια του συνδέσµου καθηγητή σου. Ζήτησε από το ∆ιευθυντή 

του σχολείου σου να σε ενηµερώσει έγκαιρα για τη «Βουλή των Εφήβων». Αν 

συναντήσεις κάποια δυσκολία, στείλε µας µήνυµα στο info@efivoi.gr ή 

τηλεφώνησέ µας για να σε βοηθήσουµε (210.3692258, 210.3692411). 

Πρέπει να ξέρεις ότι: 

• η συµµετοχή στο παιχνίδι γνώσεων είναι υποχρεωτική για να πάρεις 

µέρος στην κλήρωση που θα αναδείξει τους «εφήβους βουλευτές». Η 

συµµετοχή στις υπόλοιπες δραστηριότητες είναι προαιρετική, όµως θα 

σου δώσει περισσότερους κλήρους άρα και περισσότερες πιθανότητες 

να κληρωθείς «έφηβος βουλευτής». 

• η εγγραφή σου και η πρώτη σου συµµετοχή θα γίνει από το Εργαστήριο 

Πληροφορικής του σχολείου σου. Όµως, θα έχεις τη δυνατότητα να 

ξαναπαίξεις το παιχνίδι, όσες φορές και από όπου θέλεις, ώστε να 

βελτιώσεις τις επιδόσεις σου. Επίσης, θα µπορείς να συµµετάσχεις και 

στις υπόλοιπες δραστηριότητες από όποιον υπολογιστή θέλεις. 

• αναλυτικές οδηγίες και κάθε λεπτοµέρεια για τις δραστηριότητες και τον 

τρόπο συµµετοχής σου, θα είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του 

προγράµµατος από τη ∆ευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015. 

• οι πιο ενδιαφέρουσες συµµετοχές θα αναρτηθούν σε ειδικό χώρο στην 

ιστοσελίδα του προγράµµατος. 

Τέλος, όπως κάθε χρόνο, οι 300 «έφηβοι βουλευτές» θα πάρουν µέρος στις 

τετραήµερες εργασίες της Κ΄ Συνόδου της «Βουλής των Εφήβων» στην Αθήνα, 

στις αρχές Ιουλίου 2015. 

Ελπίζουµε να σε δούµε στην Αθήνα. Καλή διασκέδαση και καλή επιτυχία! 

 

 

Από το πρόγραµµα «Βουλή των Εφήβων» 

 

 


