
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΡΙΤΗ 05/04/2022 

            Σήμερα Τρίτη 5 Απριλίου 2022 και ώρα 11:30 π.μ., συγκεντρώθηκαν οι αρμόδιοι – υπεύθυνοι 

εκπαιδευτικοί του προγράμματος «Η βουλή των εφήβων» Ρίγλη Αλίκη ΠΕ86 και Πισσάκης Δημήτριος ΠΕ03, 

του Μαυρογένειου ΕΠΑΛ Σάμου με τους 30 μαθητές που συμμετέχουν στις εργασίες του προγράμματος της 

ΚΣΤ’ Συνόδου της Βουλής των εφήβων στο αμφιθέατρο του Μαυρογένειου ΕΠΑΛ Σάμου και φιλοξένησαν το 

Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου κύριο Στάντζο Γεώργιο καθώς και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού κύριο Βογιατζή 

Κωνσταντίνο με παρουσία του Διευθυντή του Μαυρογένειου ΕΠΑΛ Σάμου κύριο Απόστολο Κόττορα για να 

προβάλουν το μέχρι τώρα έργο τους. 

 Αρχικά παρουσιάστηκαν οι δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τις συναντήσεις μας με τα 

πρακτικά και το φωτογραφικό υλικό από την εκάστοτε συνάντηση.  

 Στη συνέχεια οι έξι πενταμελής ομάδες των μαθητών του Προγράμματος παρουσίασαν τις εργασίες 

τους από τους πέντε άξονες : 

1. Ψηφιακός κόσμος & Εκπαίδευση (Ηχογραφημένη Συνέντευξη στο ραδιόφωνο του 

Μαυρογένειου ΕΠΑΛ Σάμου από την τέως Βουλευτή του Νομού κα. Αγνή Καλογερή) 

2. Ψηφιακός κόσμος & Πολιτισμός (Διαδικτυακό παιχνίδι κουίζ με ερωτήσεις που αφορούν την 

πολιτική, τη Βουλή, το Σύνταγμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικά πρόσωπα 

https://wordwall.net/el/resource/29007492) 

3. Ψηφιακός κόσμος και Συμμετοχικότητα (παρουσίαση έρευνας με ερωτηματολόγιο  για τη 

Βουλή και την πολιτική https://forms.gle/h6QnFTvZnhrEcQwq8) 

4. Ψηφιακός κόσμος και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (σελίδα στο κοινωνικό δίκτυο FACEBOOK 

με όνομα «Ανοιχτή αγκαλιά ΕΠΑΛ Σάμου», κλειστής ομάδας, με δράσεις κοινωνικού και 

φιλανθρωπικού χαρακτήρα) 

https://www.facebook.com/groups/5797378910288589/?ref=share 

5. Ψηφιακός κόσμος και Ιδιωτικότητα (Παρουσίαση στην εφαρμογή Power Point για τους 

κινδύνους που εγκυμονεί το Διαδίκτυο και πρακτικές συμβουλές για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων) 

 

 Μετά τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ακολούθησε η παρουσίαση των 

εκπροσώπων – εκλεγμένων Βουλευτών (τακτικού και αναπληρωματικού) που θα εκπροσωπήσουν το 

σχολείο μας στην ΚΣΤ’ Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων. 

 Ο Δήμαρχος τοποθετήθηκε για το έργο μας με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και πρότεινε τη συνέχιση της 

συνεργασίας μας σε διάφορες δράσεις στη συνέχεια καθώς και για την επόμενη διδακτική χρονιά με  

την πλήρη υποστήριξή του στους μαθητές και στο έργο τους.  

 Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ αυτού και των μαθητών και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πολύτιμη 

συμμετοχή και των γυναικών στον πολιτικό χώρο. Στη συνέχεια της ημέρας και μετά την αποχώρησή 

του εξέφρασε τα συγχαρητήρια με δελτίο τύπου στον προσωπικό του λογαριασμό για τους 

συντονιστές και τους μαθητές του Προγράμματος. 

Μετά το πέρας της συνάντησης ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 και ώρα 

10:00 όπου θα φιλοξενήσουμε τον Βουλευτή του Νομού Σάμου κ. Στεφανάδη Χριστόδουλο, ώστε να 

προβάλουμε το έργο μας και τις δράσεις μας. 

 

Οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη της ομάδας του Μαυρογένειου ΕΠΑΛ Σάμου 

 

https://wordwall.net/el/resource/29007492
https://forms.gle/h6QnFTvZnhrEcQwq8
https://www.facebook.com/groups/5797378910288589/?ref=share


Φωτογραφικό υλικό: 

 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VUDy27EXWsJmqntzxzwCXiukKvshbmKCVKX

nopU3dRmX3nQrAYeHzwc9DaS4Pxd5l&id=100034983457000 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VUDy27EXWsJmqntzxzwCXiukKvshbmKCVKXnopU3dRmX3nQrAYeHzwc9DaS4Pxd5l&id=100034983457000
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02VUDy27EXWsJmqntzxzwCXiukKvshbmKCVKXnopU3dRmX3nQrAYeHzwc9DaS4Pxd5l&id=100034983457000

