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ΘΕΜΑ: «Βουλή των Εφήβων, Σύνοδος ΙΕ΄ 2009-2010»  
 

 Το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και τη 
∆ηµοκρατία διοργανώνει σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου 
το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Βουλή των Εφήβων». Για την εποπτεία της 
υλοποίησης του προγράµµατος λειτουργεί Επιτροπή µε πρόεδρο τον οµότιµο 
καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών κύριο Γεώργιο Μπαµπινιώτη. 
 Το πρόγραµµα απευθύνεται στους µαθητές της Β΄ τάξης των Γενικών Λυκείων 
και ΕΠΑ.Λ. της χώρας, της Κύπρου και των Ελληνικών Λυκείων της αλλοδαπής.
 Γενικός σκοπός του προγράµµατος είναι η καλλιέργεια θετικής στάσης των 
νέων για συµµετοχή στα κοινά, ενώ ειδικό στόχο αποτελεί η εµπειρία της 
διατύπωσης µιας προσωπικής γραπτής πρότασης του κάθε µαθητή που θα λάβει 
µέρος, αναφορικά µε το παρόν και το µέλλον του τόπου που ζει.  
 Για το λόγο αυτό, το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Βουλή των Εφήβων» 
συνδυάζεται µε το µάθηµα «Πολιτική και ∆ίκαιο» της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και 
δίνεται επιπρόσθετο και εύληπτο υλικό στους διδάσκοντες το µάθηµα, µε τη βοήθεια 
του οποίου ενηµερώνουν  τους µαθητές τους για τις λειτουργίες του Κοινοβουλίου. 
Για την παρουσίαση του παραπάνω υλικού σε όλους τους µαθητές οι διδάσκοντες 
διαθέτουν, στο πλαίσιο του µαθήµατος, δύο έως τρεις διδακτικές ώρες. Το βοηθητικό 
υλικό σε καµιά περίπτωση δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη. 
 Για την εφαρµογή του προγράµµατος στα Λύκεια, ως σύνδεσµος καθηγητής 
του Λυκείου µε την Επιτροπή του προγράµµατος και το Τµήµα «Βουλή των Εφήβων» 
του Ιδρύµατος της Βουλής µπορεί να οριστεί είτε ο διδάσκων καθηγητής του 
µαθήµατος «Πολιτική και ∆ίκαιο» είτε εκπαιδευτικός άλλης ειδικότητας, εφόσον δεν 

1. Περιφερειακούς ∆ιευθυντές  Π.Ε. & ∆.Ε. της 
χώρας   
2. ∆ιευθυντές ∆ιευθύνσεων & Προϊσταµένους 
Γραφείων ∆.Ε. & Γραφείων Ε.Ε. της χώρας και 
της Κύπρου  
3. Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού 
(όπως ο συνηµµένος πίνακας) 
4. ∆ιευθυντές ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών Γενικών 
Λυκείων & ΕΠΑ.Λ. της χώρας και της Κύπρου 
και Ελληνικών Λυκείων της αλλοδαπής   
(µέσω ∆/νσεων και Γραφείων ∆.Ε. της χώρας 
και της Κύπρου και Συντονιστών Εξωτερικού) 
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υπάρχει η δυνατότητα ενασχόλησης µε το πρόγραµµα του διδάσκοντος το 
προαναφερόµενο µάθηµα. (Από ένα (1) έως επτά (7) τµήµατα της Β΄ τάξης του κάθε 
σχολείου, ορίζεται ένας (1) σύνδεσµος καθηγητής µε απόφαση του Συλλόγου 
∆ιδασκόντων).  
         Ο σύνδεσµος καθηγητής αναλαµβάνει την εκτέλεση των παρακάτω σχετικών µε 
το πρόγραµµα εργασιών, ήτοι: 
α. Ηλεκτρονική εγγραφή του σχολείου του και των προσωπικών του στοιχείων ως 
συνδέσµου  (η διαδικασία περιγράφεται κατωτέρω). 
β. Ενηµέρωση των µαθητών της Β΄ τάξης για το πρόγραµµα µε παροχή αναλυτικού  
πληροφοριακού υλικού, το οποίο θα αποσταλεί άµεσα σε κάθε σύνδεσµο στο 
σχολείο του. Υπενθυµίζεται ότι το ανώτερο ηλικιακό όριο συµµετοχής των µαθητών 
στο πρόγραµµα, ορίζεται το 21ο έτος της ηλικίας τους. 
γ. Επιτήρηση  των συµµετεχόντων µαθητών κατά τη συγγραφή της εργασίας τους 
στο σχολείο  τη χρονική περίοδο, η οποία θα προσδιοριστεί σε εύθετο χρόνο. 
δ. Αποδελτίωση  του θέµατος και των προτάσεων των συµµετεχόντων µαθητών (θα 
δοθούν αναλυτικές οδηγίες και ειδικά έντυπα για την προαναφερόµενη εργασία). 
Στους συνδέσµους καθηγητές προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης για το 
έργο µε το οποίο επιφορτίζονται και το ύψος της οποίας θα γνωστοποιηθεί 
προσεχώς. 
 Ενόψει της διεξαγωγής της ΙΕ΄ Συνόδου του ανωτέρω προγράµµατος και προς 
διευκόλυνση της επικοινωνίας µε τα σχολεία, τους συνδέσµους και γενικότερα την 
απλούστευση των διαδικασιών, θα λειτουργήσει η γνωστή από το έτος 2005-2006 
ηλεκτρονική εφαρµογή εγγραφών και επικοινωνίας, όπως αυτή περιγράφεται 
αναλυτικά παρακάτω. 
 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ», ΙΕ΄ ΣΥΝΟ∆ΟΣ 

2009-2010 
Η ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής των σχολείων είναι η εξής: 
 
1. Οι εγγραφές θα γίνουν κατά το διάστηµα 09.11.2009 έως 30.11.2009. 
 
2. Ο διευθυντής του σχολείου ή ο σύνδεσµος καθηγητής (ισχύει για όλα τα σχολεία 
είτε συµµετείχαν πέρυσι είτε όχι) µπαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.efivoi.gr/beta/scholeia.  
 
3. Με την είσοδο στην ηλεκτρονική διεύθυνση θα ζητείται ένας αρχικός κωδικός 
πρόσβασης στην εφαρµογή, ο οποίος φέτος είναι για όλα τα σχολεία 5000.  
 
4. Με την είσοδο στην εφαρµογή, ο σύνδεσµος καθηγητής θα πρέπει αρχικά να κάνει 
την προεγγραφή του σχολείου του στο σύστηµα συµπληρώνοντας τη «Φόρµα 
Προεγγραφής» που βλέπει.  
Στη φόρµα αυτή επιλέγει τη χώρα, τη ∆ιεύθυνση και το Γραφείο ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης στο οποίο ανήκει το σχολείο του. 
Επιλέγοντας τα παραπάνω, βλέπει έναν κατάλογο µε τα σχολεία που ανήκουν στη 
∆ιεύθυνση ή στο Γραφείο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όπου ανήκει και το 
σχολείο του και εκεί κάνοντας κλικ επιλέγει το σχολείο του. Εάν το σχολείο δεν 
εµφανίζεται ή εµφανίζεται σε λάθος ∆ιεύθυνση / Γραφείο, ο ∆ιευθυντής του σχολείου 
θα πρέπει να επικοινωνήσει µε το Τµήµα «Βουλή των Εφήβων» στα τηλέφωνα 
210-36.92.411 & 210-36.92.428, ώστε να γίνει η σχετική διόρθωση. 
 
5. Επιλέγοντας το σχολείο, εµφανίζεται µια νέα σελίδα µε τα στοιχεία του στα οποία 
συµπεριλαµβάνεται το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) του σχολείου, το οποίο για 
τα δηµόσια σχολεία της χώρας έχει τη µορφή: mail@....sch.gr Τα σχολεία που θα 
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εγγραφούν φέτος για πρώτη φορά θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, ανάµεσα στα 
άλλα στοιχεία που θα τους ζητηθούν, περιλαµβάνεται και η επίσηµη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) της σχολικής µονάδας. Εάν κάποιο σχολείο δε 
διαθέτει ή δε χρησιµοποιεί e-mail µε την παραπάνω σύνταξη, θα γίνεται σχετική 
συνεννόηση µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 
 
Εάν το προϋπάρχον στην εφαρµογή e-mail του σχολείου δεν είναι σωστό ή δεν 
εµφανίζεται, ο οικείος σύνδεσµος καθηγητής θα πρέπει να επικοινωνήσει µε το 
Τµήµα «Βουλή των Εφήβων» (βλ. τα προαναφερόµενα τηλέφωνα), έτσι ώστε να 
καταχωρηθεί στην εφαρµογή το σωστό e-mail και να ολοκληρωθεί η προεγγραφή του 
σχολείου (αφού ο σύνδεσµος καθηγητής ξαναµπεί στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση 
προεγγραφής). 
 
Εφόσον το e-mail της σχολικής µονάδας είναι σωστό, ο σύνδεσµος καθηγητής θα 
επιβεβαιώσει ότι το σχολείο του επιθυµεί να εγγραφεί στο πρόγραµµα κάνοντας κλικ 
στη λέξη «Αποστολή», και έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία προεγγραφής. 
 
6. Με την ολοκλήρωση της προεγγραφής στο e-mail του σχολείου αποστέλλεται ο 
κωδικός, το συνθηµατικό (password), οδηγίες και η ηλεκτρονική διεύθυνση του 
συστήµατος εγγραφών - διαχείρισης του προγράµµατος «Βουλή των Εφήβων» από 
όπου και θα γίνεται η εγγραφή του σχολείου στο σύστηµα. 
 
7. Στη συνέχεια, ο σύνδεσµος καθηγητής, ακολουθώντας τις οδηγίες, θα βρει τη 
φόρµα εγγραφής του σχολείου, θα συµπληρώσει τα στοιχεία του σχολείου, τα δικά 
του και θα διορθώσει τυχόν προϋπάρχοντα λανθασµένα στοιχεία. Η συµπλήρωση 
όλων των πεδίων, εκτός του πεδίου «Έτος γεννήσεως», είναι υποχρεωτική και η 
αναγραφή του προσωπικού τραπεζικού λογαριασµού του συνδέσµου καθηγητή 
αφορά στην καταβολή της εφάπαξ αποζηµίωσής του για τη συµµετοχή του στο 
πρόγραµµα. Τέλος ο σύνδεσµος καθηγητής θα κάνει κλικ στη λέξη «Καταχώρηση», 
µε την οποία θα ολοκληρωθεί η εγγραφή του σχολείου και των δικών του στοιχείων 
στο πρόγραµµα.   
Ο σύνδεσµος καθηγητής θα µπορεί να συµπληρώνει-διορθώνει τα στοιχεία εγγραφής 
του σχολείου του και τα δικά του έως τη λήξη των εγγραφών (30.11.2009). 
 
8. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρµογής τα σχολεία θα βρίσκουν ενηµέρωση 
για τα επόµενα βήµατα και τις διαδικασίες του προγράµµατος της «Βουλής των 
Εφήβων». 
 
               Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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6. ∆/νση Ιδιωτικής  Εκπαίδευσης 
7. ∆/νση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 
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