Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2017
Προς
τις μαθήτριες και τους μαθητές
της Α΄ και της Β΄ τάξης Λυκείου
των Δημοσίων και Ιδιωτικών Γενικών Λυκείων
& ΕΠΑΛ της Ελλάδας, της Κύπρου
των Ελληνικών Λυκείων της αλλοδαπής
και των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ
Αγαπητή φίλη, αγαπητέ φίλε,
Η Βουλή των Εφήβων είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνει το Ίδρυμα της
Βουλής:
Γιατί γίνεται η Βουλή των Εφήβων;
➢ για να σκεφτείς και να βιώσεις τι σημαίνει συμμετέχω στην κοινωνική και
πολιτική ζωή,
➢ για να μάθεις πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο και να κατανοήσεις ποια είναι η
αξία του,
➢ για να εκφραστείς ελεύθερα και δημιουργικά,
➢ για να συναντηθείς και να ανταλλάξεις απόψεις, σκέψεις, συναισθήματα με
χιλιάδες συμμαθητές σου από την Ελλάδα και τον κόσμο,
➢ για να ακουστεί η φωνή σου, οι ιδέες σου, οι προβληματισμοί σου,
➢ για να αποκτήσεις νέες γνώσεις, διασκεδάζοντας και λίγο…
Ποιο είναι το φετινό θέμα της Βουλής των Εφήβων;
Φέτος, στο κέντρο των αναζητήσεων και των δράσεων της Βουλής των Εφήβων βρίσκεται ο
ενεργός πολίτης: ο καθένας από εμάς, ο ενημερωμένος, κριτικά σκεπτόμενος και
δραστήριος πολίτης, που δεν θεωρεί τίποτα δεδομένο, που αγωνίζεται ατομικά και
συλλογικά, που συμμετέχει, που διεκδικεί, που παρεμβαίνει δημιουργικά, που προσφέρει...
Έτσι, το επόμενο καλοκαίρι, το Κοινοβούλιο γίνεται τόπος συνάντησης εφήβων ενεργών
πολιτών: μια ευκαιρία για γόνιμη ελεύθερη συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και
καλών πρακτικών, μια ευκαιρία διερεύνησης νέων τρόπων και εναλλακτικών δρόμων
παρέμβασης και συμμετοχής.
Ζητάμε, λοιπόν, να στρέψεις το βλέμμα πλάι και γύρω σου και να αφουγκραστείς όσα
συμβαίνουν στο σχολείο, στην κοινότητα στην κοινωνία˙ να σκεφτείς, να προβληματιστείς
και να συζητήσεις˙ να εκφραστείς δημιουργικά˙ να καταθέσεις την εμπειρία σου και την
εμπειρία της ομάδας στην οποία ανήκεις˙ να φέρεις και να μοιραστείς τις ιδέες σου, τις
προτάσεις σας, το όραμά σας…
Τι πρέπει να κάνεις αν θέλεις να πάρεις μέρος στη Βουλή των Εφήβων;
Έχουμε ετοιμάσει μια σειρά από διαδικτυακές δραστηριότητες. Η συμμετοχή σου σε κάθε
δραστηριότητα σου δίνει έναν ή περισσότερους κλήρους. Όσο περισσότερους κλήρους
συγκεντρώσεις, τόσο περισσότερες πιθανότητες θα έχεις να αναδειχθείς «έφηβος
βουλευτής». Μπορείς λοιπόν να συμμετάσχεις σε μία δραστηριότητα ή σε όλες, για να
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πάρεις όμως μέρος στην κλήρωση πρέπει να συγκεντρώσεις τουλάχιστον 2 κλήρους. Ας
δούμε λοιπόν τι ζητάμε 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 εκφραστείς δημιουργικά: τι σημαίνει για σένα ομάδα, συλλογικότητα, συνεργασία…τι
σημαίνει για σένα «μαζί»; Σκέψου και…κάνε το εικόνα!!!!
να προβληματιστείς: δημοκρατία στο σχολείο; Και όμως, μπορεί να συμβεί! Πώς μπορεί το
σχολείο να γίνει καλύτερο και πιο δημοκρατικό; Το blog της Βουλής των Εφήβων περιμένει
σκέψεις, νέες ιδέες, καλές πρακτικές!
να ερευνήσεις: καθημερινά γύρω μας πραγματοποιούνται πολλές διαφορετικές συλλογικές
δράσεις – πολίτες συνεργάζονται, διεκδικούν, δρουν προσφέρουν, δημιουργούν. Στρέψε το
βλέμμα σου στην τοπική κοινωνία και παρουσίασέ μας μια τέτοια δράση, θέλουμε πολύ να
μάθουμε γι’ αυτή!
να καταθέσεις τη δική σου εμπειρία συμμετοχής: θα χρειαστείς ένα κινητό, ένα τάμπλετ ή
μια κάμερα και λίγη φαντασία. Γίνε για λίγο πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης και φτιάξε ένα
σύντομο βίντεο για να μας παρουσιάσεις, μέσα από τα δικά σου μάτια, μια συλλογική
δράση στην οποία πήρες μέρος.
να μας αποκαλυφθείς: απάντησε στις ερωτήσεις μας και βοήθησέ μας να σχηματίσουμε το
προφίλ των υποψηφίων της ΚΒ΄ Συνόδου 2016-2017.
να ξεδιπλώσεις τα ταλέντα σου: η «Βουλή των Εφήβων» αγαπά τον πολιτισμό και είμαστε
σίγουροι πως τον αγαπάς κι εσύ. Το «μενού» περιλαμβάνει λογοτεχνία, μουσική, αφίσα,
βίντεο... Διάλεξε το αγαπημένο σου και δείξε μας τι μπορείς να κάνεις!

Πότε μπορείς να ξεκινήσεις;
Από τις 20 Φεβρουαρίου 2017 έως και τις 31 Μαρτίου 2017, μπες στις διαδικτυακές
εφαρμογές, με τη βοήθεια του συνδέσμου καθηγητή σου και πάρε μέρος
δραστηριότητες που σου προτείνουμε. Αν συναντήσεις οποιαδήποτε δυσκολία,
διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας – στείλε μήνυμα στο info@efivoi.gr ή κάλεσε
210.3735224 για να σε βοηθήσουμε!
Σε περιμένουμε!

Από το πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων

Γενικοί κανόνες
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