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Στα πλαίσια του προγράμματος της Βουλής των Εφήβων (ΚΕ΄ 

Σύνοδος), αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα 
ερωτηματολόγιο αποσκοπώντας, αφενός στην ενημέρωση των

συμμαθητών μας για το θεσμό της Βουλής
των Εφήβων,αφετέρου να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με
το κατά πόσο ένας μέσος μαθητής είναι ενημερωμένος για τον

πολιτισμό και τους θεσμούς της πόλης μας.



ΒΑΣΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στο ερωτηματολόγιο αυτό

που δόθηκε σε δείγμα 50 
ατόμων, μαθητών του

σχολείου μας, απάντησαν 
αγόρια (48%) και κορίτσια 
(52%) ηλικίας 15-16 (20%) 

και 17-18 ετών (80%).



ΜΑθΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 
ΕΦHΒΩΝ

Από τους μαθητές που

ερωτήθηκαν ένα μεγάλο

ποσοστό της τάξεως του 88% 

γνώριζε τον θεσμό

της Βουλής των Εφήβων ενώ

το 66% έχει συμμετάσχει το

ίδιο ή κάποιο οικείο του

πρόσωπο.

Συμπέρασμα: Ένα μεγάλο μέρος των

μαθητών είναι εξοικειωμένοι με το

θεσμό αυτό και δείχνoυν μεγάλο
ενδιαφέρον.



Η ΣΧΕΣΗ
ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕ ΤΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ



ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 
ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Το καρναβάλι της

πόλης αποτελεί έναν από τους

σημαντικότερους και 
δημοφιλέστερους θεσμούς της

πόλης μας. Αποτελεί ένα από 
τα μεγαλύτερα καρναβάλια 

παγκοσμίως με πολλούς

επισκέπτες, πράγμα που
επιβεβαιώνεται και από τους

μαθητές μας. Το 42% 
μάλιστα το θεωρεί έναν πολύ

σημαντικό θεσμό.



ΠΟΣΟ ΕΠΗΡΕΑΣΕ Η 
ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ;

Η έξαρση της πανδημίας του

κορονοϊού επηρέασε πολλές

δραστηριότητες και σίγουρα 
μια από αυτές είναι και οι

πολιτιστικές εκδηλώσεις

Το 44% δήλωσε πως ο 
κορονοϊός επηρέασε πολύ τον

πολιτσμό μας ενώ μικρό
ποσοστό μαθητών θεωρεί

πως δεν είχε καμία επίδραση

σε αυτόν



ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

i. Σύμφωνα με

τα αποτελέσματα που

παρουσιάζονται στα 

δεξιά πάνω απο τους

μισούς
μαθητές (62%)γνωρίζουν

την ιστορία της πόλης

μας

ii. Επιπλέον σε ποσοστό
36%, οι μαθητές

γνωρίζουν τις

ενδεχόμενες πολιτιστικές

δράσεις που σκοπεύει να 

πραγματοποιήσει ο 
Δήμος μας



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ!
Οι συμμαθητές μας 

κλήθηκαν να 
απαντήσουν στην εξής

ερώτηση:

Τί πιστεύετε ότι
μπορεί να γίνει

ώστε να βελτιωθεί
πολιτισμικά η 

πόλη μας;



Οι
απαντήσεις

ήταν 
αρκετές.Στην
πλειοψηφία 

τους οι
μαθητές

απάντησαν:

✓ Αναβάθμιση των ιστορικών χώρων και διοργάνωση εκδηλώσεων που
να στοχεύουν στην προσέλκυσηόλων των ηλικιών

✓ Πραγματοποίηση στη συγκεκριμένη περιοχή πολιτιστικών
εκδηλώσεων που να προσεγγίζουν τους νέους και να τους
περιλαμβάνουν στον πολιτισμό της χώρας και της πόλης.

✓ Προώθηση και χρηματοδότηση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών
προγραμμάτων και ενημέρωσητων πολιτών γί  αυτά

✓ Μεγαλύτερη ώθηση στους νέους για ενασχόλησημε την μουσική και 
την καλλιτεχνικήπαιδεία

✓ Αύξηση προσβασιμότητας σε αρχαιολογικούς χώρους (όπως το
κάστρο του Ρίου, περιοχή της Βούντενης) και επικέντρωση στην
δημιουργία αλλα και ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων που στεγάζουν
πολιτισμικές εκδηλώσεις (θέατρα, βιβλιοθήκες κτλ)



ΣΑΣ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!
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