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Οι «Ενεργοί Έφηβοι» του Λυκείου Χορτιάτη κάνουν πράξη τη συμμετοχή 

 

Μια σειρά από δραστηριότητες 

ολοκλήρωσε η ομάδα συμμετοχικής 

δράσης «Ενεργοί Έφηβοι» του 

Λυκείου Χορτιάτη στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού προγράμματος ¨Βουλή 

των εφήβων¨. Κατά το σχολικό έτος 

2021-2022 ο τίτλος του 

προγράμματος είναι: «Ψηφιακός 

Κόσμος: Κωδικός Δημοκρ@τία, 

#ενημερώνομαι, #κρίνω, 

#παρεμβαίνω.»  Στόχος είναι η 

ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση 

των μαθητών σε  θέματα που αφορούν 

την αλληλεπίδραση του ψηφιακού κόσμου και της δημοκρατίας, ώστε να προβούν σε 

κριτική αξιολόγησή τους, να κινητοποιηθούν και να παρέμβουν ως ενεργοί πολίτες, 

παρουσιάζοντας δράσεις ενίσχυσης του δημοκρατικού ιδεώδους στη σύγχρονη 

κοινωνία. 

Από το Λύκειο Χορτιάτη συμμετέχουν ενεργά 6 μαθητές και μαθήτριες των 

τμημάτων  Α΄1 και Α΄3 με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Χ.Δρίτσαρη και 

Α.Σιώπη. 

Αναλυτικότερα, η ομάδα δράσης 

πραγματοποίησε διαδικτυακή 

συνέντευξη με τον Δήμαρχο 

Πυλαίας Χορτιάτη, κ. Ιγνάτιο 

Καϊτετζίδη,  στις 6-12-2021, κατά 

την οποία οι μαθητές είχαν την 

ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που 

αφορούν στη λειτουργία της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και τις δυνατότητες 

συμμετοχής του πολίτη στις 

συλλογικές διαδικασίες. 

Επίσης, οι μαθητές 

πραγματοποίησαν έρευνα με 

ερωτηματολόγια που απηύθυναν 

προς τους μαθητές του Λυκείου 

Χορτιάτη σχετικά με την 

τηλεκπαίδευση. Η επεξεργασία των απαντήσεων ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο και τα 

συμπεράσματα δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα των μαθητών του Λυκείου «Γυάλινος 

κόσμος». 
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Ακόμη, διεύρυναν τον κύκλο των συνεργασιών τους με μια διαδικτυακή συνάντηση 

τον Φεβρουάριο με τους Εφήβους βουλευτές του Λυκείου Πανοράματος που 

συμμετέχουν στο ίδιο πρόγραμμα. Έτσι, αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις 

δυνατότητες ανάληψης κοινής δράσης των σχολείων για θέματα που τους απασχολούν. 

Ενεργή ήταν η συμμετοχή τους και στις αντιπολεμικές δράσεις που οργανώθηκαν στο 

Λύκειο Χορτιάτη τον Μάρτιο με κείμενα προβληματισμού και έργα τους εικαστικά και 

λογοτεχνικά. 

Τέλος, εξέφρασαν τις ιδέες τους για την αξία και τη σημασία της δημοκρατίας με 

συγγραφή άρθρων στη μαθητική εφημερίδα και με τη δημιουργία ενός βίντεο που 

αναρτήθηκε στο κανάλι του σχολείου. 

Η ΚΣΤ΄ Σύνοδος (2021-2022) της Βουλής των Εφήβων θα πραγματοποιηθεί 

διαδικτυακά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου και τις επόμενες ημέρες θα οριστεί από 

τα μέλη της ομάδας ο έφηβος βουλευτής που θα εκπροσωπήσει το Λύκειο Χορτιάτη. 

Συμμετέχοντες μαθητές: Βαϊτσόπουλος Βάιος, Γαβριηλίδου Σοφία, Ιωαννίδη 

Στεργιανή, Κέκκος Αλέξανδρος,  Παπακωνσταντίνου Σοφία Ραφαηλία, Πετρίδου 

Διαλεχτή, Τσιτσοπούλου Σαββατούλα, Χατζηπαντελή Εριέττα. 

 


