Αθήνα,11 Ιανουαρίου 2016
Προς τις καθηγήτριες και τους καθηγητές συνδέσµους
του εκπαιδευτικού προγράµµατος «Βουλή των Εφήβων»
KA΄ Σύνοδος 2015-2016

Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνούµε και πάλι µαζί σας, µε την ευκαιρία της έναρξης των
διαδικασιών για την ανάδειξη των «εφήβων βουλευτών» της KA΄ Συνόδου 2015-2016
του προγράµµατος «Βουλή των Εφήβων».
Όπως γνωρίζετε, από τη 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 συµµετέχουν οι υποψήφιοι
«έφηβοι βουλευτές», οι αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών της Συνόδου
(νοµοθετικό έργο και κοινοβουλευτικός έλεγχος), οι συνεργασίες µε φορείς που
δραστηριοποιούνται σε θέµατα που αφορούν στους νέους, η ενθάρρυνση και
ανάδειξη της εφηβικής δηµιουργικότητας λειτούργησαν πολύ θετικά προς αυτήν την
κατεύθυνση(δείτε περισσότερα στο www.efivoi.gr).
Η ΚΑ΄ Σύνοδος 2015-2016
Η συµµετοχή των µαθητών στο πρόγραµµα θα γίνει µέσα από ειδικά σχεδιασµένες
διαδικτυακές εφαρµογές, σε δύο φάσεις, ως εξής:
1η φάση: υποχρεωτικές δραστηριότητες

Το παιχνίδι των ερωτήσεων: οι µαθητές θα 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.
Οι µαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν το παιχνίδι αρχικά από το Εργαστήριο
Πληροφορικής του σχολείου και στη συνέχεια από όποιον υπολογιστήεπιθυµούν και
όσες φορές θέλουν, βελτιώνοντας κάθε φορά τις επιδόσεις τους.

Σχολική ζωή = …: οι µαθητές θα καταγράψουν και θαπαρουσιάσουν
σηµαντικές γι’ αυτούς όψεις της σχολικής ζωής µε µια φωτογραφία.
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2η φάση: προαιρετικές δραστηριότητες

Τοblog των υποψηφίων «εφήβων βουλευτών»: οι µαθητές θα εκθέσουν
ελεύθερα τις σκέψεις, τους προβληµατισµούς αλλά και τις ιδέες τους για όποιο θέµα
επιθυµούν.

Ο τόπος µου (παρουσίαση powerpoint): οι µαθητές θα ετοιµάσουν µια
σύντοµη παρουσίαση του τόπου καταγωγής ή διαµονής τους.

Θέλω να γίνω «έφηβος βουλευτής» γιατί…: οι µαθητές θα επιστρατεύσουν τη
φαντασία τους για να ετοιµάσουν ένα σύντοµο βίντεο, όπου θα εξηγούν τους λόγους
για τους οποίους λαµβάνουν µέρος στο πρόγραµµα.

Η τάξη του 2016: οι µαθητές θα συµβάλουν στη διαµόρφωση του προφίλ των
υποψηφίων «εφήβων βουλευτών» της ΚΑ΄ Συνόδου, απαντώντας σε σχετικό
ερωτηµατολόγιο.

Η «Βουλή των Εφήβων» κάνει θέατρο… διαδικτυακά!: σε συνεργασία µε την
Grasshopper Youth και µέσα από µια σειρά «δοκιµασίες», οι µαθητές θα έχουν την
ευκαιρία να καταπιαστούν και να συνδιαλλαγούν δηµιουργικά µε σηµαντικά κείµενα
της παγκόσµιας γραµµατείας, να ανακαλύψουν και να φωτίσουν αθέατες πλευρές
τους που διασταυρώνονται µε την εφηβική εµπειρία του σήµερα, να µας κατευθύνουν
σε νέες προσεγγίσεις, σε ελεύθερες διασκευές και ίσως και σε µια πρωτότυπη
παράσταση!
Η συµµετοχή των µαθητών σας στις προαιρετικές δραστηριότητες θα αυξάνει τις
πιθανότητές τους να αναδειχθούν «έφηβοι βουλευτές» (περισσότερες πληροφορίες θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα µας από τη ∆ευτέρα 18/1/2016).Οι πιο ενδιαφέρουσες
συµµετοχές των µαθητών θα αναρτηθούν 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 στις πιο πάνω δραστηριότητες από
25/1/2016 έως και 24/3/2016. Η ανακοίνωση των ονοµάτων των 300 «εφήβων
βουλευτών» θα πραγµατοποιηθεί µέχρι τα µέσα Απριλίου 2016, σε ηµεροµηνία που θα
ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα µας.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της «Βουλής των Εφήβων»,θα διεξαχθούν και εφέτος
διαγωνισµοί για µαθητές Λυκείου (µουσικής σύνθεσης, συγγραφής κ.λπ.).
Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα αναρτηθούν σύντοµα στην ιστοσελίδα του
προγράµµατος.
Οι τετραήµερες εργασίες της KΑ΄ Συνόδου θα πραγµατοποιηθούν στην Αθήνα, στις
αρχές Ιουλίου 2016.
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
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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»
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