Γενικές οδηγίες για την προεγγραφή, εγγραφή και αίτηση των σχολείων που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων,
ΚΕ΄ Σύνοδος 2019-2020

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη
Δημοκρατία διοργανώνει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων».
Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με τον
ρόλο και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, η ανάδειξη της σημασίας των
δημοκρατικών θεσμών στη σύγχρονη κοινωνία, αλλά και της αξίας της συμμετοχής
του πολίτη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές της Α΄ και της Β΄ τάξης Λυκείου
των σχολείων της Ελλάδας και των ελληνικών σχολείων του απόδημου ελληνισμού,
καθώς και των ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ. Ανώτατο ηλικιακό όριο συμμετοχής ορίζεται το
εικοστό πρώτο έτος ηλικίας των μαθητών.
Από κάθε σχολείο θα μπορεί να γίνει μία αίτηση, την οποία θα υποστηρίζει
τουλάχιστον ένας/μία εκπαιδευτικός. Υπάρχει η δυνατότητα να είναι δύο
υπεύθυνοι καθηγητές/καθηγήτριες σε κάθε σχολείο. Η ομάδα των μαθητών και
μαθητριών της Α΄ και Β΄ Λυκείου κάθε σχολείου που θα συγκροτηθεί θα ονομάζεται
Ομάδα Συμμετοχικής Δράσης. Γενικός κανόνας της λειτουργίας των Ομάδων είναι ο
συνδυασμός δράσεων βιωματικού χαρακτήρα και συζητήσεων που θα λαμβάνουν
χώρα στις συναντήσεις καθώς και εξωστρεφών ενεργειών που θα προετοιμάζονται
από τα μέλη κάθε Ομάδας και θα υλοποιούνται με βάση συνεργατικό σχεδιασμό.
α) Ηλεκτρονική προεγγραφή, εγγραφή και αίτηση του σχολείου και των
προσωπικών σας στοιχείων.








Οι εγγραφές των σχολείων θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα
22.10.2019 – 05/11/2019.
Μπαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efivoi.gr/scholeia.
Με την εισαγωγή του κωδικού 2020 μπαίνετε στο περιβάλλον
προεγγραφής. Επιλέγετε τη χώρα και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο σας.
Ειδικότερα για τις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ επιλέξτε «ΟΑΕΔ» και για τα σχολεία της
Διεύθυνσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης επιλέξτε «Εκκλησιαστική
Εκπαίδευση».
Αυτόματα εμφανίζεται κατάλογος όλων των σχολείων της οικείας
Διεύθυνσης Δ.Ε. από τον οποίο επιλέγετε το σχολείο σας. Εάν το σχολείο
δεν εμφανίζεται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Βουλή των
Εφήβων του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 210.3735224, ώστε να γίνει η
σχετική ενημέρωση του συστήματος.









Επιλέγοντας το σχολείο εμφανίζεται σελίδα επιβεβαίωσης των στοιχείων
του σχολείου. Στη σελίδα αυτή θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά
το πεδίο διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του σχολείου.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την καταχώριση της διεύθυνσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με το
πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων.
Μετά την καταχώριση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
σχολείου και αφού επιβεβαιώσετε ότι το σχολείο σας επιθυμεί να
εγγραφεί στο πρόγραμμα πατώντας στο αντίστοιχο πεδίο, επιλέξτε το
πεδίο Αποστολή.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία προεγγραφής.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας προεγγραφής, αποστέλλονται στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου οδηγίες που
περιλαμβάνουν τον κωδικό του σχολείου, το συνθηματικό (password) και
την ηλεκτρονική διεύθυνση του συστήματος εγγραφών – διαχείρισης του
προγράμματος Βουλή των Εφήβων.
Στη διεύθυνση αυτή ακολουθώντας τις οδηγίες, θα συμπληρώσετε ή θα
διορθώσετε τα στοιχεία που σας ζητούνται (σχολείου και
καθηγητή/καθηγήτριας). Στη συνέχεια θα πρέπει να αποδεχτείτε τη
δήλωση απορρήτου για να έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε την
αίτηση συμμετοχής του σχολείου σας στο πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων.
Τέλος, επιλέξτε το πεδίο Καταχώριση.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και η αποστολή
της αίτησης του σχολείου. Σημειώνεται ότι θα μπορείτε να
συμπληρώνετε/διορθώνετε τα παραπάνω στοιχεία έως τη λήξη
(05.11.2019) της περιόδου εγγραφών - αιτήσεων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο πρόγραμμα της Βουλής
των Εφήβων στο τηλέφωνο 210.3735224 καθημερινά από τις 9.00΄ έως τις 15.00΄ ή
να στείλετε το μήνυμά σας στο vouliefivon@parliament.gr.

Από το πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων

