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Προς τις καθηγήτριες και τους καθηγητές συνδέσμους
του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βουλή των Εφήβων»
KΒ΄ Σύνοδος 2016-2017

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  KΒ΄  Συνόδου  2016-2017  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 ΚΒ΄ Σύνοδος 2016-2017
Εφέτος, όπως ήδη γνωρίζετε, στο κέντρο των προβληματισμών και των δράσεων της Βουλής
των Εφήβων βρίσκεται ο ενεργός πολίτης, που ζει και δραστηριοποιείται με βάση τις θεμελιώδεις
δημοκρατικές αρχές και αξίες, παρεμβαίνοντας δημιουργικά για να βελτιώσει την κοινωνία στην
οποία ζει. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η συμμετοχή των μαθητών στη Βουλή των Εφήβων θα είναι μια
ευκαιρία προβληματισμού, ανάδειξης καλών πρακτικών, ανταλλαγής εμπειριών συμμετοχής σε
συλλογικές δράσεις, αλλά και κατάθεσης νέων ιδεών και προτάσεων. Έτσι οι δραστηριότητες
συμμετοχής στο πρόγραμμα εφέτος στόχο έχουν να αναδείξουν ποικίλες συλλογικές δράσεις
που  συμβαίνουν  μέσα  και  έξω  από  το  σχολείο,  αλλά  και  να  ευαισθητοποιήσουν  και  να
ενδυναμώσουν  τους  μαθητές  προκειμένου  να  επιχειρήσουν  να  παρέμβουν  δημιουργικά,
προτείνοντας και υλοποιώντας νέες ιδέες για συλλογική δράση.

Η συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα θα γίνει μέσα από ειδικά σχεδιασμένες διαδικτυακές
εφαρμογές, ως εξής:

 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  υπολογιστή  επιθυμούν και  όσες
φορές θέλουν, βελτιώνοντας κάθε φορά τις επιδόσεις τους.
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 Μαζί,  με  χρώματα  και  λέξεις:  οι  μαθητές  καλούνται  να  αποτυπώσουν  το  πώς
αντιλαμβάνονται  τις  έννοιες  συλλογικότητα,  συνεργασία,  ομάδα με  μια  φωτογραφία  ή  ένα
κολάζ. 

 Κι όμως με αφορά: Διεκδικώ ένα δημοκρατικό σχολείο – Το   blog   της Βουλής των Εφήβων: οι
μαθητές καλούνται  να καταθέσουν την εμπειρία τους αναδεικνύοντας καλές πρακτικές ή να
διατυπώσουν  προτάσεις  και  ιδέες  που  μπορούν  να  συμβάλουν  σε  ένα  καλύτερο,  πιο
δημοκρατικό σχολείο.

 Με  το  βλέμμα  στην  τοπική  κοινωνία  (παρουσίαση    power     point  ): οι  μαθητές  θα
παρουσιάσουν μια συλλογική δράση που πραγματοποιήθηκε  στην γειτονιά,  την  πόλη τους
κ.λπ.  για  θέματα  που  απασχολούν  τη  σημερινή  κοινωνία  –  εκδηλώσεις  αλληλεγγύης  και
εθελοντισμού, εκδηλώσεις πολιτισμού κ.λπ., αναδεικνύοντας παράλληλα την αξία της δράσης
αυτής.

 Πιάσε κάμερα (βίντεο): οι μαθητές θα παρουσιάσουν και αξιολογήσουν την προσωπική τους
εμπειρία  συμμετοχής  σε  μια  συλλογική  δράση,  μέσα  στο  σχολείο  ή  και  έξω  από  αυτό  –
εκδηλώσεις αλληλεγγύης και εθελοντισμού, εκδηλώσεις πολιτισμού κ.λπ.

 Η τάξη του 2017: οι μαθητές θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του προφίλ των υποψηφίων
«εφήβων βουλευτών» της ΚΒ΄ Συνόδου, απαντώντας σε σχετικό ερωτηματολόγιο.

Η συμμετοχή των μαθητών σας στις δραστηριότητες τους εξασφαλίζει έναν αριθμό κλήρων.
Όσο  περισσότεροι  είναι  οι  κλήροι  κάθε  μαθητή,  τόσο  αυξάνονται  οι  πιθανότητές  του  να
αναδειχθεί «έφηβος βουλευτής». Οι πιο ενδιαφέρουσες συμμετοχές των μαθητών ενδέχεται να
αναρτηθούν  στην  ιστοσελίδα  του  προγράμματος  (δείτε  περισσότερα  στην  ιστοσελίδα  μας
www  .  efivoi  .  gr).

Οι  μαθητές  θα  μπορούν  να  συμμετάσχουν  στις  πιο  πάνω  δραστηριότητες  από  20
Φεβρουαρίου 2017 έως και 31 Μαρτίου 2017. Η ανακοίνωση των ονομάτων των 300 «εφήβων
βουλευτών»  θα  πραγματοποιηθεί  μέχρι  το  τέλος  Απριλίου  2017,  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, δημιουργίας αφίσας, βίντεο-σποτ κ.λπ.).
Περισσότερες  σχετικές  πληροφορίες  θα  αναρτηθούν  σύντομα  στην  ιστοσελίδα  του
προγράμματος.
 
Οι  πενθήμερες  εργασίες  της  ΚΒ΄  Συνόδου  θα  πραγματοποιηθούν  στην  Αθήνα,  στις  αρχές
Ιουλίου 2017.

Ελπίζουμε ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, όπως πάντα, θα αγκαλιάσει και θα στηρίξει και τη φετινή
«Βουλή των Εφήβων». Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας (email επικοινωνίας: info  @  efivoi  .  gr, τηλ.
210.3735224, 210.3735226) 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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