Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016
Αγαπητή φίλη, αγαπητέ φίλε,
«Βουλή των Εφήβων», ΚA’ Σύνοδος 2015-2016, η συνταγή:
Υλικά : θα χρειαστείς:
 πολύ κέφι,
 λίγο χρόνο,
 λίγες γενικές γνώσεις,
 πολλή φαντασία και δηµιουργικότητα,
 διάθεση για συµµετοχή.
Εκτέλεση: Ανακάτεψε καλά τα παραπάνω υλικά. Μπες στις διαδικτυακές µας
εφαρµογές, από 25/1/2016 έως και 24/3/2016, λάβε µέρος οπωσδήποτε στις
υποχρεωτικές δραστηριότητες και σε όσο περισσότερες από τις προαιρετικές
µπορείς (όσο περισσότερες τόσο το καλύτερο) και ίσως να είσαι εσύ ένας από τους
300 «έφηβους βουλευτές» της ΚA’ Συνόδου της «Βουλής των Εφήβων»!
Γενικοί κανόνες
 Η εγγραφή σου και η πρώτη σου συµµετοχή θα γίνει από το Εργαστήριο
Πληροφορικής του σχολείου σου. Μετά, όσες φορές θέλεις, απ’ όπου θέλεις.
 Η συµµετοχή σου στις δραστηριότητες Το παιχνίδι των ερωτήσεων και Σχολική
ζωή = … είναι υποχρεωτική. Η συµµετοχή σου στις υπόλοιπες δραστηριότητες
είναι προαιρετική.
 Κάθε δραστηριότητα σου δίνει έναν ή περισσότερους κλήρους. Όσο περισσότερους
κλήρους συγκεντρώσεις, τόσο περισσότερες πιθανότητες θα έχεις να αναδειχθείς
«έφηβος βουλευτής».
 Για κάθε δραστηριότητα υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες. ∆ιάβασέ τους καλά.
 Η συµµετοχή είναι ατοµική.
 ∆εν θα δεχτούµε συµµετοχές που είναι προϊόν αντιγραφής. Ό,τι ετοιµάσεις θα
πρέπει να είναι πρωτότυπο, δηλαδή δικό σου.
 ∆εν θα δεχτούµε υλικό µε περιεχόµενο προσβλητικό, ρατσιστικό, υβριστικό και
απρεπές.
 Λάβε σοβαρά υπόψη το θέµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων σου
και των προσωπικών δεδοµένων των συµµαθητών σου. Να ζητάς πάντα την
έγκρισή τους. Εµείς θα ζητήσουµε τη δική σου, για να αναρτήσουµε στην
ιστοσελίδα µας το υλικό που θα µας στείλεις.
 Λάβε σοβαρά υπόψη το θέµα της προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων
τρίτων: αν χρησιµοποιήσεις οπουδήποτε υλικό που δεν είναι δικό σου
(φωτογραφίες, µουσική, κείµενα κ.λπ.) πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεις την
πηγή προέλευσής του (π.χ. αν χρησιµοποιήσεις µουσική θα πρέπει να αναφέρεις
το ονοµατεπώνυµο του συνθέτη, τον τίτλο της σύνθεσης κ.λπ.).
 Οι πιο ενδιαφέρουσες συµµετοχές (κείµενα blog, βίντεο, φωτογραφίες,
παρουσιάσεις power point) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα µας, ίσως και η δική
σου!
Ας δούµε τις δραστηριότητες αναλυτικά:
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Α. Υποχρεωτικές δραστηριότητες
1η δραστηριότητα: Το παιχνίδι των ερωτήσεων
Είναι ηλεκτρονικό παιχνίδι γνώσεων, µε 30 ερωτήσεις για τη Βουλή και το
Πολίτευµα. Χρειάζεται να απαντήσεις σωστά σε συγκεκριµένο χρόνο – δεν είναι
δύσκολο, µην τροµάζεις, άλλωστε δεν µπορεί να είσαι «έφηβος βουλευτής» και να
µην τα γνωρίζεις αυτά!
Θα ξεκινήσεις από το Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου σου, µετά όµως θα
µπορείς να παίξεις το παιχνίδι από όπου θέλεις και όσες φορές θέλεις.
Οι κανόνες - πρέπει να ξέρεις ότι:
 Θα έχεις στη διάθεσή σου 30’’ για να απαντήσεις σε κάθε ερώτηση.
 Οι ερωτήσεις θα είναι διαφορετικές κάθε φορά (µην τα θες όλα δικά σου…).
 ∆εν θέλουµε να σου δυσκολεύουµε πολύ τη ζωή… έχουµε προβλέψει ένα µικρό
περιθώριο λάθους...(3 ερωτήσεις).
 Αφού απαντήσεις σωστά στις ερωτήσεις, θα «ξεκλειδώσεις» την επόµενη
δραστηριότητα, δηλαδή:
2η δραστηριότητα: Σχολική ζωή =…
Σχολική ζωή λοιπόν: χαρές, λύπες, αγωνίες, άνθρωποι, σχέσεις, συναισθήµατα,
αντικείµενα... Τι σηµαίνει για σένα, όµως, σχολική ζωή; Σκέψου δηµιουργικά, βάλε
πολλή φαντασία, χώρεσέ τα όλα σε µια φωτογραφία, δώσε της έναν τίτλο και
µοιράσου τη µαζί µας. Είναι σίγουρο ότι έχεις πολλά να µας δείξεις!
Οι κανόνες - πρέπει να ξέρεις ότι:
 Θέλουµε να µας στείλεις µία φωτογραφία. Καταλαβαίνουµε πως είναι δύσκολο να
χωρέσουν όλα όσα έχεις να πεις σε µια φωτογραφία, αλλά θα βρεις τον τρόπο!
 Ζητάµε να µάθουµε τι σηµαίνει για σένα σχολική ζωή. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η
φωτογραφία πρέπει να είναι πρωτότυπη, δική σου.
 Η φωτογραφία σου θα πρέπει να είναι µέχρι 5ΜΒ και σε µορφή .jpeg, .bmp, .tiff ή
.png.
 ∆εν θα γίνουν δεκτές φωτογραφίες εκτός θέµατος.
 Λάβε σοβαρά υπόψη το θέµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων σου και
των προσωπικών δεδοµένων των συµµαθητών σου (γι’ αυτό λοιπόν, προσπάθησε να
µην διακρίνονται πρόσωπα στη φωτογραφία σου).
Οι δύο παραπάνω δραστηριότητες θα σου δώσουν 1 κλήρο.
Αφού λοιπόν ολοκληρώσεις µε επιτυχία τις δύο πρώτες υποχρεωτικές
δραστηριότητες, περιµένεις το πολύ 3 ηµέρες για να δούµε τη φωτογραφία σου. Στη
συνέχεια θα πάρεις τον κλήρο σου και θα «ξεκλειδώσουν» οι προαιρετικές
δραστηριότητες.
Πάµε να τις δούµε.
Β. Προαιρετικές δραστηριότητες
• Το παιχνίδι των ερωτήσεων: ένα δεύτερο επίπεδο στο ηλεκτρονικό παιχνίδι
γνώσεων, µε ερωτήσεις γενικού περιεχοµένου. Εκεί από 8 συνολικά κατηγορίες
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επίλεξε 3 και απάντησε σε 10 ερωτήσεις από κάθε κατηγορία (30 ερωτήσεις
συνολικά). Οι κατηγορίες είναι: Πολιτική Ιστορία, Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα,
Γεωγραφία και Οικολογία, Επιστήµες, Τεχνολογία, Τέχνες και Γράµµατα, Μουσική,
Αθλητισµός. Ξέρουµε ότι µπορείς!
Οι κανόνες - πρέπει να ξέρεις ότι:
 Θα έχεις στη διάθεσή σου 30’’ για να απαντήσεις σε κάθε ερώτηση.
 Οι ερωτήσεις θα είναι διαφορετικές κάθε φορά (µην τα θες όλα δικά σου…).
 ∆εν θέλουµε να σου δυσκολεύουµε πολύ τη ζωή… έχουµε προβλέψει ένα µικρό
περιθώριο λάθους...(3 ερωτήσεις, 1 ανά κατηγορία).
 Αν ολοκληρώσεις επιτυχώς το δεύτερο επίπεδο του «παιχνιδιού των ερωτήσεων»,
θα πάρεις επιπλέον 2 κλήρους.
• Το blog των υποψηφίων «εφήβων βουλευτών»: Εδώ ζητάµε να εκφραστείς
ελεύθερα: τι σε απασχολεί, τι σε στενοχωρεί, τι σου δίνει χαρά, τι σε θυµώνει.
Μίλησέ µας µε λόγια απλά, όπως θα µιλούσες σε έναν φίλο – όχι σαν να γράφεις
έκθεση ιδεών! Όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν θα πρέπει να δουλέψεις: σκέψου και
διάλεξε ένα θέµα που εσύ θεωρείς σηµαντικό, µελέτησέ το, κάνε την έρευνά σου,
συζήτησε, προβληµατίσου και προβληµάτισέ µας! Μοιράσου τις σκέψεις σου και δες
τι σκέφτονται συµµαθητές σου από κάθε γωνιά της Ελλάδας και όχι µόνο!
Οι κανόνες - πρέπει να ξέρεις ότι:
 Θέλουµε να µας στείλεις ένα κείµενο πρωτότυπο (δηλαδή δικό σου!), σύντοµο και
περιεκτικό (από 300 έως 600 λέξεις), στην ελληνική γλώσσα –όχι greeklish,
παρακαλώ- και κατά το δυνατόν προσεγµένο (σύνταξη – ορθογραφία), θα το
διαβάσει πολύς κόσµος!
 ∆εν θα δεχθούµε κείµενα µε περιεχόµενο προσβλητικό, ρατσιστικό, υβριστικό ή
απρεπές.
 Για να αναρτηθεί το κείµενό σου (και να πάρεις τους κλήρους σου) θα πρέπει να
το διαβάσουµε πρώτα, οπότε µην ανησυχήσεις αν δεν «ανέβει» αµέσως!
 Η δραστηριότητα αυτή θα σου δώσει 2 κλήρους.
• Θέλω να γίνω «έφηβος βουλευτής» γιατί… (βίντεο): 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 για να µας πεις γιατί θέλεις
να γίνεις έφηβος βουλευτής… Θέλουµε να είσαι ειλικρινής – αν είσαι και
πρωτότυπος, ακόµα καλύτερα!
Οι κανόνες - πρέπει να ξέρεις ότι:
 Θέλουµε να µας στείλεις ένα βίντεο µε διάρκεια µέχρι 2’, σε µορφή .mp4, .avi, .wmv,
.mkv, .flv ή .mov.
 ∆εν θα δεχθούµε βίντεο µε περιεχόµενο προσβλητικό, ρατσιστικό, υβριστικό ή
απρεπές.
 Να σου θυµίσουµε ότι πρέπει να έχεις πάντα στο µυαλό σου:
το θέµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων (των προσωπικών σου και
αυτών των συµµαθητών σου),
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το θέµα της προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτων: αν χρησιµοποιήσεις
οπουδήποτε υλικό που δεν είναι δικό σου (φωτογραφίες, µουσική, κείµενα κ.λπ.)
πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεις την πηγή προέλευσής του!
 Οι κλήροι σου θα περαστούν αφού δούµε το βίντεο, οπότε υποµονή!
 Η δραστηριότητα αυτή θα σου δώσει 2 κλήρους.
• Ο τόπος σου (παρουσίαση power point): Θέλουµε να δούµε, µε τα δικά σου µάτια,
τη γειτονιά, τον τόπο σου είτε είναι ο τόπος που γεννήθηκες, είτε είναι ο τόπος που
ζεις. Γίνε ανταποκριτής – ερευνητής – οραµατιστής του τόπου σου: δείξε µας λοιπόν
πώς ήταν, πώς είναι ή πώς θα ήθελες να είναι, δείξε µας τι αγαπάς σ’ αυτόν, τι δεν
σου αρέσει, αποκάλυψέ µας τα µυστικά του, µοιράσου µαζί µας τα όνειρά σου για το
µέλλον…
Οι κανόνες - πρέπει να ξέρεις ότι:
 Θέλουµε να µας στείλεις µια παρουσίαση power point µέχρι 5 διαφάνειες – θα
είµαστε αυστηροί! Το αρχείο σου θα πρέπει να είναι µέχρι 10 ΜΒ.
 Μια καλή παρουσίαση power point πρέπει να είναι περιεκτική, δεν χρειάζονται
πολλά λόγια!
 Γράφουµε στην ελληνική γλώσσα –όχι greeklish, παρακαλώ! – και προσέχουµε τη
σύνταξη και την ορθογραφία των κειµένων µας, θα τα διαβάσει πολύς κόσµος!
 ∆εν θα δεχθούµε παρουσιάσεις µε περιεχόµενο προσβλητικό, ρατσιστικό, υβριστικό
ή απρεπές.
 Να σου θυµίσουµε ότι πρέπει να έχεις πάντα στο µυαλό σου:
το θέµα της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων (των προσωπικών σου και
αυτών των συµµαθητών σου),
το θέµα της προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτων: αν χρησιµοποιήσεις
οπουδήποτε υλικό που δεν είναι δικό σου (φωτογραφίες, µουσική, κείµενα κ.λπ.)
πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεις την πηγή προέλευσής του!
 Οι κλήροι σου θα περαστούν αφού δούµε την παρουσίαση, οπότε υποµονή!
 Η δραστηριότητα αυτή θα σου δώσει 4 κλήρους.

• Η Βουλή των Εφήβων κάνει θέατρο…διαδικτυακά!: τρία κλασικά αριστουργήµατα
της παγκόσµιας γραµµατείας -«Υµπύ Τύραννος» του Αλφρέντ Ζαρύ, «Αυτός που
λέει ναι και αυτός που λέει όχι» του Μπέρτολτ Μπρεχτ και «Περσέπολις» της
Μαριάν Σατραπί- και µια σειρά από δοκιµασίες, που ετοίµασε για σένα η οµάδα
Grasshopper Youth σε προ(σ)καλούν να ανακαλύψεις, να ερευνήσεις, να
προβληµατιστείς, να πειραµατιστείς, να δηµιουργήσεις…
Οι κανόνες - πρέπει να ξέρεις ότι:
 Η δραστηριότητα αυτή σου ζητά να κάνεις πολλά και διαφορετικά πράγµατα, θα
πρέπει να τα κάνεις όλα! Είναι λοιπόν απαιτητική – για δυνατούς… λύτες, αλλά και
πολύ δηµιουργική και ενδιαφέρουσα, θα τη χαρείς πολύ!
 Από τη δραστηριότητα αυτή θα πάρεις 4 κλήρους.
• Η τάξη του 2016: Απάντησε στο ερωτηµατολόγιο και βοήθησέ µας να
σχηµατίσουµε το προφίλ των υποψηφίων «εφήβων βουλευτών» της ΚΑ’ Συνόδου.
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Πρέπει να ξέρεις ότι:
 Το µόνο που ζητάµε είναι να απαντήσεις στις ερωτήσεις που περιλαµβάνει το
ερωτηµατολόγιό µας.
 Η δραστηριότητα αυτή δεν σου δίνει κλήρους. Θα θέλαµε όµως να µας
απαντήσεις, τα στοιχεία που θα µας δώσεις είναι πολύ χρήσιµα!
Και επειδή η συµµετοχή πρέπει να επιβραβεύεται, αν πάρεις µέρος σε όλες τις
δραστηριότητες, θα διπλασιάσεις τους κλήρους σου και άρα τις πιθανότητές σου
να γίνεις «έφηβος βουλευτής»!
Για το τέλος, κρατήσαµε το καλύτερο: διαγωνισµοί!!!! Μουσική, συγγραφή, αφίσα,
διάλεξε αυτό που προτιµάς και δηµιούργησε! Περισσότερες πληροφορίες θα
αναρτηθούν σύντοµα στην ιστοσελίδα µας www.efivoi.gr και στη σελίδα µας στο
facebook, γι’ αυτό µείνετε… δικτυωµένοι!
Καλή διασκέδαση και καλή επιτυχία!
Από το πρόγραµµα «Βουλή των Εφήβων»
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