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 Γενικές οδηγίες προς τους συνδέσµους καθηγητές 

του εκπαιδευτικού προγράµµατος «Βουλή των Εφήβων», ΚΒ΄ Σύνοδος 2016-2017  

 

Το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία 

διοργανώνει σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου 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. Η δοµή του προγράµµατος περιγράφεται 

αναλυτικά στην ιστοσελίδα του προγράµµατος στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.efivoi.gr. 

 

Το πρόγραµµα απευθύνεται στους µαθητές της Α΄ και της Β΄ τάξης Λυκείου των 

σχολείων της Ελλάδας, της Κύπρου και των ελληνικών σχολείων του απόδηµου 

ελληνισµού, καθώς και των ΕΠΑΣ του ΟΑΕ∆. Ανώτατο ηλικιακό όριο συµµετοχής 

ορίζεται το εικοστό πρώτο έτος ηλικίας των µαθητών.     

Για την εφαρµογή του προγράµµατος στα Λύκεια, απαιτείται ορισµός 

εκπαιδευτικού, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ως συνδέσµου καθηγητή του Λυκείου µε 

το αρµόδιο για το πρόγραµµα «Βουλή των Εφήβων» τµήµα του Ιδρύµατος της 

Βουλής. Για ένα (1) έως επτά (7) τµήµατα του κάθε σχολείου ορίζεται ένας (1) 

σύνδεσµος καθηγητής, µε απόφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων. Αν τα σχολικά 

τµήµατα είναι περισσότερα ορίζεται και δεύτερος σύνδεσµος καθηγητής. 

Ο σύνδεσµος καθηγητής αναλαµβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή του σχολείου του 

και των προσωπικών του στοιχείων ως συνδέσµου, την ενηµέρωση των µαθητών 

για το πρόγραµµα και τη διευκόλυνση των µαθητών κατά τη συµµετοχή τους στις 

διάφορες δραστηριότητες στα Εργαστήρια Πληροφορικής των σχολείων. 

Αναλυτικότερα: 

α) Ηλεκτρονική εγγραφή του σχολείου και των προσωπικών σας στοιχείων. 

• Οι εγγραφές των σχολείων θα πραγµατοποιηθούν κατά το διάστηµα 

1/2/2017 – 17/2/2017, χωρίς να προβλέπεται παράταση. 

• Μπαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efivoi.gr/beta/scholeia 

• Με την είσοδο στην ηλεκτρονική διεύθυνση θα σας ζητηθεί ένας αρχικός 

κωδικός πρόσβασης στην εφαρµογή, ο οποίος εφέτος για όλα τα σχολεία 

είναι 2017. 

• Με την εισαγωγή του κωδικού µπαίνετε στο περιβάλλον προεγγραφής.  

• Επιλέγετε τη χώρα και τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην 

οποία ανήκει το σχολείο σας. Ειδικότερα για τις ΕΠΑΣ του ΟΑΕ∆ επιλέξτε 

«ΟΑΕ∆» και για τα σχολεία της ∆ιεύθυνσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 

επιλέξτε «Εκκλησιαστική Εκπαίδευση».  
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• Αυτόµατα εµφανίζεται κατάλογος όλων των σχολείων της οικείας 

∆ιεύθυνσης ∆.Ε. από τον οποίο επιλέγετε το σχολείο σας. Εάν το σχολείο 

δεν εµφανίζεται, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το τµήµα «Βουλή των 

Εφήβων» του Ιδρύµατος στα τηλέφωνα 210.3735224 & 210.3735226, 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 

τµήµα «Βουλή των Εφήβων» (βλ. προαναφερόµενα τηλέφωνα).  

• 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. 

 Έτσι 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 και θα 

διορθώσετε τα στοιχεία που σας ζητούνται (σχολείου και συνδέσµου 

καθηγητή). Υπενθυµίζεται ότι η συµπλήρωση όλων των πεδίων (πλην του 

πεδίου «Έτος γέννησης») είναι υποχρεωτική.  

• Τέλος, επιλέξτε το πεδίο Καταχώριση.  

Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής του σχολείου. 

Σηµειώνεται ότι θα µπορείτε να συµπληρώνετε/διορθώνετε τα παραπάνω στοιχεία 

έως τη λήξη της περιόδου εγγραφών (17/2/2017). 

β) Ενηµέρωση των µαθητών για το πρόγραµµα.  

Η ενηµέρωση των µαθητών για τον σκοπό, τις γενικές αρχές καθώς και τον τρόπο 

συµµετοχής τους στο πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί µέχρι τις 17/2/2017. 

Σχετικές πληροφορίες θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράµµατος 

www.efivoi.gr. 

γ) ∆ιευκόλυνση των µαθητών κατά τη συµµετοχή τους στις διάφορες 

δραστηριότητες στα Εργαστήρια Πληροφορικής των σχολείων. 

Από 20/2/2017 θα µπορείτε να βρείτε και να εκτυπώσετε τους κωδικούς µαθητών 

στη διεύθυνση www.efivoi.gr/egrafes. Οι κωδικοί αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί 

και απαραίτητοι για την είσοδο των µαθητών κάθε φορά στο σύστηµα. Για λόγους 

ασφαλείας, παρακαλούµε θερµά οι κωδικοί να διανεµηθούν στους 

ενδιαφερόµενους µαθητές κατ’ ιδίαν, κατά προτίµηση την ηµέρα και ώρα 

συµµετοχής τους στα Εργαστήρια Πληροφορικής του σχολείου, µετά την 

20/2/2017. Ο πίνακας αντιστοιχίας κωδικών – µαθητών τηρείται αποκλειστικά µε 
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δική σας ευθύνη και είναι απαραίτητο να διατηρηθεί µέχρι το τέλος της διαδικασίας 

επιλογής των «εφήβων βουλευτών», καθώς βάσει αυτού θα διαπιστώσετε εάν 

αναδείχθηκε «έφηβος βουλευτής» από το δικό σας σχολείο.  

Οι συµµετοχές των µαθητών για την ανάδειξη των «εφήβων βουλευτών» θα 

γίνονται δεκτές από 20/2/2017 µέχρι 31/3/2017. Αρχικά θα υποβάλλονται από το 

Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου και στη συνέχεια από όποιον υπολογιστή 

οι µαθητές επιθυµούν και όσες φορές θέλουν. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι 

διαθέσιµες από την Τετάρτη 1/2/2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efivoi.gr 

Τα ονόµατα των 300 τακτικών «εφήβων βουλευτών» και των αναπληρωµατικών 

τους θα ανακοινωθούν µέχρι τα µέσα Απριλίου 2017 από την ιστοσελίδα του 

προγράµµατος. Εάν µαθητής του σχολείου σας αναδειχθεί «έφηβος βουλευτής», 

θα πρέπει να συµπληρώσετε τα στοιχεία του ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες 

στη διεύθυνση www.efivoi.gr/egrafes 

Όπως κάθε χρόνο, οι «έφηβοι βουλευτές» θα κληθούν να µετάσχουν στις εργασίες 

της ΚΒ΄ Συνόδου που θα πραγµατοποιηθούν στην Αθήνα, στις αρχές Ιουλίου 

2017. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση µπορείτε να απευθύνεστε στο αρµόδιο 
τµήµα του Ιδρύµατος της Βουλής στα τηλέφωνα 210.3735224 και 210.3735226 
καθηµερινά από τις 9.00΄ έως τις 15.00΄ ή να στείλετε το µήνυµά σας στο 
info@efivoi.gr. 

 

Από το πρόγραµµα «Βουλή των Εφήβων» 

 


