Ομιλίες υποψηφίων μαθητών της Α΄Γυμνασίου για το 15μελές μαθητικό
Συμβούλιο
Γεια σας, με λένε Γιάννη Β. και είμαι μαθητής του α2΄. Αν και καινούργιος στην
κοινότητα του γυμνασίου, ελπίζω να μου δώσετε την ευκαιρία να συμβάλω και
εγώ στη δημιουργία του Δεκαπενταμελούς μας. Θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά
δραστήριο, συνεργάσιμο και με πολλή πολλή όρεξη για να οργανώσουμε
ό,τι καλύτερο περνά από το χέρι μας τη φετινή σχολική χρονιά.

Ας δώσουμε όλοι λοιπόν την ευκαιρία και στους μαθητές της α΄ γυμνασίου να
εκλεγούν στο Δεκαπενταμελές συμβούλιο. Θα έχουν έτσι την ευκαιρία να
αποκτήσουν την εμπειρία με την οποία θα προσφέρουν το καλύτερο που
μπορούν και για τις επόμενες δύο τάξεις.
Δώστε μας την ψήφο σας. Είμαστε το μέλλον την γυμνασιακής κοινότητας.
Ψηφίστε Γιάννη Β.

Καλημέρα! Ονομάζομαι Μαρκέλλα Τ. και θέτω υποψηφιότητα για το
Δεκαπενταμελές.
Έβαλα υποψηφιότητα για να δοκιμάσω κάτι καινούριο και να ζήσω μια
εμπειρία. Επίσης, θα μου άρεσε να εκλεγώ, επειδή είμαι υπεύθυνη, συνεπής και
οργανωτική.
Τέλος, αν μου δοθεί αυτή η δυνατότητα, θα προσπαθήσω τα αιτήματά σας
να γίνουν αποδεκτά, αν είναι εντός ορίων και συμφωνεί και η Διεύθυνση.
Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ για τον χρόνο που μου διαθέσατε,
να έχετε μία καλή ημέρα.

Καλημέρα σας αγαπητοί συμμαθητές & συμμαθήτριες
Ονομάζομαι Δαμιανός K., από το τμήμα α2 γυμνασίου.
Έθεσα υποψηφιότητα

για το 15μελές Συμβούλιο του Γυμνασίου μας γιατί

θέλω να πιστεύω πως είμαι ένας δραστήριος και υπεύθυνος μαθητής.
Επιπλέον

θεωρώ

πως

είναι

απαραίτητο

το

15μελές

Συμβούλιο

να

εκπροσωπείται και από τα νέα μέλη της κοινότητας, εννοώ τα παιδιά της α΄
γυμνασίου, αφού αυτό είναι δίκαιο και δημοκρατικό. Οι υποσχέσεις και τα
μεγάλα λόγια νομίζω είναι περιττά.
Απλά πιστεύω πως διαθέτω τα προσόντα για να συνεργάζομαι και να βρίσκω
λύσεις, τόσο σε θέματα που αφορούν τους μαθητές μεταξύ τους, όσο και για
θέματα που έχουν να κάνουν με τους μαθητές και τους καθηγητές.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

