Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ

Με αφορμή την έναρξη συμμετοχής των μαθητών της Α΄ και Β΄ Λυκείου στην
Βουλή των εφήβων 2019,θα ήθελα να γράψω τη δική μου εμπειρία, έτσι όπως την
έζησα από κοντά την προηγούμενη σχολική χρονιά..
Η Βουλή των Εφήβων είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνει το
Ίδρυμα της Βουλής. Προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές, που έχουν επιλεγεί, να
συναντήσουν προσωπικότητες και ανθρώπους κυριολεκτικά από όλο τον κόσμο.
Γνωρίζουν παιδιά Ελλήνων μεταναστών, μαθαίνουν να συνεργάζονται , να ακούνε
και να μιλούν. Αποκτούν λίγο έως πολύ τα προνόμια ενός βουλευτή. Βέβαια η
δουλειά που γίνεται είναι ουσιαστική και απαιτητική.
Το ταξίδι για εμένα άρχισε την Παρασκευή 12/01/2018 ,όταν έκανα την
εγγραφή μου στο σύστημα. Έτσι σιγά σιγά, άρχισα να εργάζομαι πάνω σε αυτά που
απαιτούσε η κάθε εργασία. Μετά από σκληρή δουλειά ο στόχος μου ολοκληρώθηκε,
πέτυχα να είμαι έφηβη βουλευτής, που θα εκπροσωπούσα την πόλη μου.
Έτσι ξεκίνησε η εμπειρία μου ως βουλευτής από τις 2/07/2018 έως τις
6/07/2018. Μέσα από αυτή την πενθήμερη εμπειρία στη βουλή των εφήβων γνώρισα
παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού. Το πρόγραμμα της
Βουλής των Εφήβων μου έδωσε την δυνατότητα να διευρύνω τους ορίζοντες μου,
μου έδωσε ακόμα την ευκαιρία να γνωρίσω υπέροχα παιδιά καθώς και την κουλτούρα
τους και να αναπτύξω μαζί τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας, και όλα αυτά μέσα σε
πέντε ημέρες. Μια αξέχαστη συνεργασία με 300 υπεύθυνους έφηβους βουλευτές
αλλά και με τους ανθρώπους που στελεχώνουν το πρόγραμμα. Οι άνθρωποι αυτοί
στηρίζουν και υποστηρίζουν την συνεργασία των νέων, βοηθούν και συνεργάζονται
ώστε το αποτέλεσμα να είναι μόνο η επιτυχία. Τα λόγια κάποιες φορές δεν είναι
αρκετά ,ώστε να εκφράσω όσα έζησα και ένιωσα! Αυτές οι πέντε μέρες που πέρασα
ήταν μοναδικές και υπέροχες. Όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει ,καθώς η επικοινωνία
και η συνεργασία με τους έφηβους βουλευτές παραμένει ως τώρα.
Μην διστάσετε, λοιπόν ,καθόλου να πάρετε κι εσείς μέρος γιατί αυτή η
εμπειρία είναι μοναδική καθώς διδάσκεσαι το σεβασμό, τη συνεργασία, την
υποστήριξη και την υπευθυνότητα και προπάντων σου δίνει βήμα να παίρνεις το
λόγο.
Ένα ταξίδι έφτασε στο τέλος του αλλά πολλά ακόμα ξεκινάνε! Πάμε δυνατά να
ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!
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