
                                        

                                                         ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 

Κατά το σχολικό έτος 2015-16  το  2ο ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  συμμετείχε για ακόμη  μια φορά  

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων» που έχει ως κύριο στόχο  την 

καλλιέργεια της θετικής στάσης των νέων, απέναντι στα «κοινά» καθώς και την 

αισθητοποίηση τους σε αρχές, κανόνες και αξίες της Δημοκρατίας .  

Ο μαθητής Βότσης Ζήσης  επιλέχθηκε  ως τακτικό μέλος . 

Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 ανταποκρίθηκε και πάλι στην πρόσκληση της Βουλής με 

την συμμετοχή του στο πρόγραμμα της «Βουλής των Εφήβων». 

Η μαθήτρια Νικοπούλου Τατιάνα επιλέχθηκε ως τακτικό μέλος  

 

Σχ. έτος 2012-2013 

Μεγάλος αριθμός μαθητών ανταποκρίθηκε και κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013 στην 

πρόσκληση της «Βουλής των  Εφήβων». 

Η μαθήτρια  Δαλάκη Ανδρομάχη επιλέχθηκε  ως αναπληρωματικό  μέλος της Βουλής των 

εφήβων. 

 Σχ. έτος 2011-2012 

Κατά το σχολικό έτος 2011-2012 ανταποκρίθηκε και πάλι στην πρόσκληση της Βουλής με 

την συμμετοχή του στο πρόγραμμα της «Βουλής των Εφήβων».  

Ο μαθητής Δαλάκης Γεώργιος επιλέχθηκε ως τακτικό μέλος . 

Σχ.έτος 2010-2011 

Ο μαθητής Μουτσιούνας Αναστάσιος επιλέχθηκε  ως τακτικό μέλος. 

Σχ.έτος 2009-2010 

Η μαθήτρια Κουτσιουτή  Σταυρούλα επιλέχθηκε ως αναπληρωματικό μέλος.  

Σχ.έτος 2008-2009 

Η μαθήτρια Ζήση Εριφύλη επιλέχθηκε ως τακτικό μέλος. 



Σχ.έτος 2006-2007 

Ο μαθητής Σταμπουλτζής Κυριάκος επιλέχθηκε ως τακτικό μέλος . 

Αναπληρωματικό η μαθήτρια Οπασίνη Αναστασία. 

Σχ.έτος 2005-2006  

Η μαθήτριες Σιδέρη Ολυμπία και Λαΐου Ελένη ως τακτικά μέλη.Ως αναπληρωματικό η 

μαθήτρια Βασιλειάδου Ειρήνη. 

 

 

 

                                                ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 

Κατά το σχολικό έτος 2012-13  το  2ο ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  συμμετείχε για ακόμη  μια φορά  

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων» που έχει ως κύριο στόχο  την 

καλλιέργεια της θετικής στάσης των νέων, απέναντι στα «κοινά» καθώς και την 

αισθητοποίηση τους σε αρχές, κανόνες και αξίες της Δημοκρατίας . Οι  μαθητές της Β΄ τάξης  

προσήλθαν στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου μας  συνέταξαν ηλεκτρονικά το 

δοκίμιό τους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, έχοντας  τη δυνατότητα να 

καταγράψουν προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα, τη ζωή, το μέλλον τους και  

διατύπωσαν τις  προτάσεις τεκμηριωμένα με τα επιχειρήματά τους. 

Σχ.έτος 2005-2006  

Η μαθήτριες Σιδέρη Ολυμπία και Λαΐου Ελένη ως τακτικά μέλη.Ως αναπληρωματικό η 

μαθήτρια Βασιλειάδου Ειρήνη. 

Σχ.έτος 2006-2007 

Ο μαθητής Σταμπουλτζής Κυριάκος επιλέχθηκε ως τακτικό μέλος . 

Ανα Σχ.έτος 2008-2009 

Η μαθήτρια Ζήση Εριφύλη επιλέχθηκε ως τακτικό μέλος. 

Aναπληρωματικό η μαθήτρια Οπασίνη Αναστασία. 

Σχ.έτος 2009-2010 

Η Σχ. έτος 2011-2012 

Κατά το σχολικό έτος 2011-2012 ανταποκρίθηκε και πάλι στην πρόσκληση της Βουλής με 

την συμμετοχή του στο πρόγραμμα της «Βουλής των Εφήβων».  

Ο μαθητής  Δαλάκης Γεώργιος επιλέχθηκε ως τακτικό μέλος . 



Σχ.έτος 2012-1013 

 Η μαθήτρια Δαλάκη Ανδρομάχη επιλέχθηκε  ως αναπληρωματικό μέλος . 

 


