Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2017

Προς
τις µαθήτριες και τους µαθητές
της Α΄ και της Β΄ τάξης Λυκείου
των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Γενικών Λυκείων
& ΕΠΑΛ της Ελλάδας, της Κύπρου
των Ελληνικών Λυκείων της αλλοδαπής
και των ΕΠΑΣ του ΟΑΕ∆

Αγαπητή φίλη, αγαπητέ φίλε,
Η Βουλή των Εφήβων είναι εκπαιδευτικό πρόγραµµα που διοργανώνει το Ίδρυµα της
Βουλής:






για να µάθεις και να κατανοήσεις πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο και οι δηµοκρατικοί
θεσµοί,
για να αποκτήσεις νέες γνώσεις, διασκεδάζοντας και λίγο…
για να ακουστεί η φωνή σου, οι ιδέες σου, οι προβληµατισµοί σου,
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…

Φέτος, κέντρο των αναζητήσεων και των δράσεων της Βουλής των Εφήβων είναι 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, 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…
Μπες λοιπόν στις διαδικτυακές µας εφαρµογές, από 20/2/2017 έως και 31/3/2017, πάρε
µέρος στις δραστηριότητες που σου προτείνουµε (όσο περισσότερες τόσο το καλύτερο)
και γίνε κι εσύ ένας από τους 300 έφηβους ενεργούς πολίτες της ΚΒ΄ Συνόδου της Βουλής
των Εφήβων!
Σε περιµένουµε!
Από το πρόγραµµα Βουλή των Εφήβων
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