
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12/2021 

 Σήμερα Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 09:10 π.μ., συγκεντρώθηκαν οι αρμόδιοι – 

υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του προγράμματος «Η βουλή των εφήβων» Ρίγλη Αλίκη ΠΕ86 και Πισσάκης 

Δημήτριος ΠΕ03, στο προαύλιο του Μαυρογένειου ΕΠΑΛ Σάμου με τους 27 μαθητές που συμμετέχουν στις 

εργασίες του προγράμματος της ΚΣΤ’ Συνόδου της Βουλής των εφήβων, πραγματοποιώντας δύο δράσεις με 

στόχο να προσεγγίσουν τον ψηφιακό κόσμο μέσα από τις τεχνικές δράματος και θεάτρου.   

Στα πλαίσια της δράσης «Ψηφιακός Κόσμος: κωδικός Δημοκρατία», πραγματοποιήθηκαν οι 

ακόλουθες δραστηριότητες: 

 1. Η πρώτη δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε ήταν: «Το κουβάρι» 

o Η συντονίστρια κρατώντας στα χέρια της ένα κουβάρι πλεξίματος είπε στα μέλη της 

ομάδας να σχηματίσουν έναν κύκλο με τα σώματά τους. Ο δεύτερος αρμόδιος 

εκπαιδευτικός ανέλαβε να καλύψει και να καταγράψει τη δράση καθ’ όλη τη 

διάρκειά της από το δεύτερο όροφο του σχολείου.  

o Η συντονίστρια πέταξε το κουβάρι στον πρώτο μαθητή – μέλος της ομάδας και του 

ζήτησε να πει το όνομά του και την πρώτη λέξη που του έρχεται στο μυαλό στο 

άκουσμα της φράσης «Ψηφιακός κόσμος: Κωδικός Δημοκρατία». Η απάντηση που 

έλαβε ήταν «Ασφάλεια».  

o Ο μαθητής κράτησε την άκρη του νήματος και πέταξε το κουβάρι σε άλλο μέλος της 

ομάδας κάνοντας ακριβώς την ίδια ερώτηση και λέγοντας ο δεύτερος μαθητής το 

όνομά του απάντησε με τη λέξη «Ισότητα». 

o Η δράση συνεχίστηκε μέχρι τη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας ξετυλίγοντας 

όλο το κουβάρι και καταλήγοντας στο κέντρο του κύκλου που στεκόταν η 

συντονίστρια και παρέλαβε από το τελευταίο μέλος της ομάδας την άλλη άκρη του 

νήματος.    

o Οι λέξεις - φράσεις που ακούστηκαν από τα μέλη της ομάδας ήταν: «Ασφάλεια (3 

φορές), Ισότητα, Ελεύθερες απόψεις, Κρυπτογράφηση, Κωδικοί πρόσβασης, 

Ελευθερία λόγου, Ελευθερία (2 φορές), Ηλεκτρονική Ασφάλεια, Νομοθεσία, 

Δίωξη Ηλεκτρονικού εγκλήματος, Social Media, Πρόσβαση, Δικαιώματα, Δίκτυο, 

Διαδίκτυο (2 φορές), Προσωπικά δεδομένα, Ασφάλεια δικτύου, Ταυτότητα ID, 

Διαμοιρασμός απόψεων, Κοινοποίηση απόψεων, Προσωπικός κωδικός, Κρυφός 

κωδικός, Να λέμε τη γνώμη μας χωρίς να φοβόμαστε». 

 

 Στη συνέχεια ζητήθηκε από τη συντονίστρια να παρατηρήσουν το σχήμα που 

δημιουργήθηκε με το κουβάρι εντός του κύκλου και καθώς άλλαζε χέρια να σκεφτούν με τι 

μπορεί να μοιάζει και εάν το σχήμα θα μπορούσε να συσχετιστεί με τον «Ψηφιακό κόσμο: 

Κωδικός Δημοκρατία»: 

o Τα παιδιά παρομοίασαν το κουβάρι με τον ιστό του Διαδικτύου και τον τρόπο που 

εξαπλώνεται η μετάδοσή του πάνω στον πλανήτη μας, τα μέλη της ομάδας τους 

κόμβους – υπολογιστές που λαμβάνουν και στέλνουν δεδομένα σε όλες τις χώρες 

και η συντονίστρια στο κέντρο ως ο κεντρικός υπολογιστής – εξυπηρετητής (server) 

που κατανέμει τη μετάδοση.  

 Η δράση ολοκληρώθηκε με το μάζεμα του κουβαριού, ξεκινώντας από τον τελευταίο 

συμμετέχοντα που μίλησε καταλήγοντας στη συντονίστρια και με την ολοκλήρωση του 

φωτογραφικού υλικού από το δεύτερο αρμόδιο εκπαιδευτικό, το οποίο επισυνάπτεται μαζί 

με τα πρακτικά μας στο ημερολόγιο των συναντήσεών μας. 

 

 



 2. Ακολούθησε η δεύτερη δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε «Ο άλλος και το ήμισυ»: 

 

o Ζητήθηκε από τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς να παραμείνουν σε κύκλο τα μέλη 

της ομάδας και η συντονίστρια άφησε στο κέντρο διάσπαρτες κάρτες με εικόνες 

που κατασκεύασαν οι εκπαιδευτικοί απεικονίζοντας λέξεις συσχετιζόμενες με τον 

«Ψηφιακό Κόσμο: Κωδικός Δημοκρατία». 

o Δόθηκε οδηγία ότι η κάθε κάρτα συμπληρώνεται ή συμπληρώνει μία άλλη και έτσι 

κάθε παιδί μετέβαινε στο κέντρο του κύκλου, έπαιρνε μία κάρτα και επέστρεφε στη 

θέση του με το παράγγελμα της συντονίστριας. Ο συνδυασμός των καρτών ήταν: 

«υπολογιστής – παράθυρο, οθόνη – καθρέπτης, κωδικός πρόσβασης – 

Δημοκρατία, κινητό τηλέφωνο – αποτύπωμα, διαδίκτυο – βιβλιοθήκη, facebook – 

ιστός, instagram – διαδρομή, twitter - ημερολόγιο».  

 

o Όταν όλα τα μέλη ολοκλήρωσαν την επιλογή τους, τους ανακοινώθηκαν τα 

ζευγάρια των καρτών και ότι έπρεπε να σπάσουν τον κύκλο αναζητώντας την κάρτα 

που συμπληρώνει αυτή που κρατούν στα χέρια τους. 

o Στη δράση αυτή συμμετείχε και ο δεύτερος αρμόδιος εκπαιδευτικός διότι οι 

παρόντες ήταν μονός αριθμός και ταυτόχρονα φρόντισε να καλύψει με 

φωτογραφικό υλικό και τη δεύτερη δράση, το οποίο θα σας επισυναφθεί μαζί με το 

παρόν πρακτικό στο ημερολόγιο των συναντήσεών μας. 

o Στη συνέχεια εφόσον οι μαθητές σε δυάδες ένωσαν τις κάρτες, η συντονίστρια τους 

διέθεσε τρία λεπτά και με αφορμή το συνδυασμό αυτών των λέξεων να 

«σκαρφιστούν» μία σύντομη ιστορία και να την παρουσιάσουν στην υπόλοιπη 

ομάδα. Να σημειωθεί ότι ορισμένα παιδιά είχαν τον ίδιο συνδυασμό καρτών αλλά 

παρουσίασαν διαφορετικές ιστορίες. 

     

 Μετά το πέρας των βιωματικών αυτών δράσεων τα μέλη της ομάδας προσέγγιζαν τον 

ψηφιακό κόσμο με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα μέσα από τεχνικές δράματος και 

θεάτρου. Κατάφεραν να συνδυάσουν τον πραγματικό κόσμο με αυτόν του ψηφιακού και να 

αποσαφηνίσουν βασικές έννοιες που αφορούν τη Δημοκρατία, την Ισότητα, τα Δικαιώματά 

τους και τις νόμιμες ενέργειες που εκτελούν μέσα σε αυτόν. Επίσης οι παράνομες και 

αξιόποινες πράξεις που οδηγούν στην παραβίαση των έννομων ενεργειών και των 

προσωπικών δεδομένων του ατόμου.  

 

 Τέλος, καθορίστηκε η επόμενη συνάντησή μας με το νέο έτος, πιθανόν την Τρίτη 11 

Ιανουαρίου 2022. 

 

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

 

 

 

 

 

 



Φωτογραφικό υλικό από τα παιχνίδια: 

 

 

Δείτε σχετικό video 

http://epal-samou.sam.sch.gr/autosch/joomla15/images/stories/programmata/vouli_ton_efivon.mp4

