
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΡΙΤΗ 16/11/2021 

 Σήμερα Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., συγκεντρώθηκαν οι αρμόδιοι – υπεύθυνοι 

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

στο χώρο του αμφιθεάτρου του Μαυρογένειου ΕΠΑΛ Σάμου με τους 30 μαθητές που συμμετέχουν στις 

εργασίες του προγράμματος της ΚΣΤ’ Συνόδου της Βουλής των εφήβων, αφιερώνοντας ένα δίωρο για να 

γνωριστούν τα μέλη της ομάδας καλύτερα ώστε να αποτελέσουν, μία ομάδα. 

Στα πλαίσια της δράσης «Γνωριζόμαστε και γινόμαστε μία ομάδα!», πραγματοποιήθηκαν οι 

ακόλουθες δραστηριότητες με θέμα «Μια συνέντευξη»: 

 Καλέσαμε ανά δύο μέλη της ομάδας με τυχαία επιλογή να καθίσουν αντικριστά σε δύο 

καρέκλες, αφιερώνοντας τέσσερα λεπτά στο κάθε ζευγάρι μαθητών μέσα από μία 

ολιγόλεπτη συνέντευξη με προσωπικές ερωτήσεις να αντλήσουν όσες περισσότερες 

πληροφορίες μπορούν για το μέλος της ομάδας που έχουν απέναντί τους και για το λόγο 

συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων. Οι ερωτήσεις αφορούσαν 

κυρίως: 

o Το όνομα τους 

o Τομέα, τάξη και τμήμα που ανήκουν 

o Τόπος διαμονής στο νησί της Σάμου 

o Τα μέλη της οικογένειάς τους (σύντομη περιγραφή) 

o Τα ενδιαφέροντα και δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους 

o Εάν έχουν κατοικίδια και  

o Ο σκοπός συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα 

 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεντεύξεων τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ήταν απλοί 

παρατηρητές, χωρίς να μιλάνε και να παρεμβαίνουν στις συνεντεύξεις ακούγοντας και 

συλλέγοντας στοιχεία για τα υπόλοιπα μέλη. Στο τέλος κάθε συνέντευξης χειροκροτούσαν το 

κάθε ζευγάρι ενθαρρύνοντας έτσι τα παιδιά που εκτελούσαν τη δράση και κάνοντας τα να 

αποβάλουν τυχόν άγχος που είχαν με αποτέλεσμα να νιώσουν οικεία.  

 

 Όταν ολοκληρώθηκε οι δράση με τις συνεντεύξεις των παιδιών εκτέλεσαν την ίδια δράση και 

οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους. Έπειτα ζητήθηκε από τυχαίους μαθητές να 

παρουσιάσουν άλλα τυχαία μέλη της ομάδας, μέσα από τις πληροφορίες που έλαβαν καθ 

‘όλη τη διάρκεια της δράσης. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες θεωρήθηκαν από τα 

υπόλοιπα μέλη ελλιπείς γινόταν όπου κρίθηκε απαραίτητο παρέμβαση, προσθέτοντας 

επιπλέον στοιχεία για το εκάστοτε μέλος, ώστε να ολοκληρωθεί η εικόνα των ατόμων που 

περιγράφονταν κάθε φορά. 

 

 

 Μετά το πέρας της δράσης τα μέλη της ομάδας απέκτησαν περισσότερη οικειότητα μεταξύ 

τους, διότι τους δόθηκε η ευκαιρία μέσα από αυτές τις δράσεις να γνωριστούν και να 

συνεργαστούν καλύτερα στο μέλλον στις μετέπειτα εργασίες και πρακτικές που θα τους 

αποδοθούν.  

 

 Καθορίστηκε η επόμενη συνάντησή μας για την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 

 

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


