
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2014 

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Βουλή Των Εφήβων» ΙΘ΄ 

Σύνοδος (2013-2014) 

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014 ξεκινούν οι εργασίες 

της ΙΘ΄ Συνόδου του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος 

«Βουλή των Εφήβων». Οι εργασίες θα κορυφωθούν 

τη ∆ευτέρα 7 Ιουλίου 2014, µε την συνεδρίαση της 

Ολοµέλειας, παρουσία του Προέδρου της 

∆ηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια. 

Η φετινή διοργάνωση διατηρεί µεν τον χαρακτήρα 

του προγράµµατος προσοµοίωσης της λειτουργίας του 

Κοινοβουλίου, ωστόσο αποτελεί και την αφετηρία για 

καινοτοµίες, οι οποίες εισάγονται κατά την ΙΘ’ 

Σύνοδο. Συγκεκριµένα, αξιοποιήθηκαν οι νέες 

τεχνολογίες (Facebook, blog, Wiki) για την επιλογή 

των «Εφήβων Βουλευτών», επιχειρήθηκε η εισαγωγή 

στοιχείων προσοµοίωσης κοινοβουλευτικού ελέγχου, 

ενώ ξεκίνησε και η συνεργασία µε τον Συνήγορο του 

Παιδιού, ο οποίος θα έχει ενεργό συµµετοχή και κατά 

τις εργασίες της Συνόδου στην Αθήνα, µε στόχο την 

ουσιαστικοποίηση του διαλόγου και του 

προβληµατισµού µεταξύ των µαθητών. 

  
Αναλυτικά: 

  

Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ «ΕΦΗΒΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ» 
Στη διαδικασία επιλογής των «εφήβων βουλευτών» διατηρήθηκε η κλήρωση, δόθηκε 

όµως η δυνατότητα στους πιο ενεργούς και δραστήριους µαθητές να αυξήσουν τις 

πιθανότητές τους να αναδειχθούν «έφηβοι βουλευτές». Οι µαθητές κλήθηκαν να 

λάβουν µέρος σε µια σειρά διαδικτυακών εφαρµογών: 

·          «το παιχνίδι των ερωτήσεων»: ηλεκτρονικό παιχνίδι γνώσεων µε ερωτήσεις 

γενικών γνώσεων για το Κοινοβούλιο, το Σύνταγµα και το πολίτευµα, τους 

δηµοκρατικούς θεσµούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την 

ελληνική και παγκόσµια ιστορία και γεωγραφία, την επιστήµη, τον πολιτισµό 

·          «Εκλογο…µαχίες»: ηλεκτρονικό παιχνίδι γνώσεων και στρατηγικής 

·          «Οικολογικό wiki»: οι µαθητές κλήθηκαν να παρουσιάσουν ένα 

οικολογικό/περιβαλλοντικό θέµα της περιοχής τους, να καταθέσουν τη δική τους 

πρόταση ή να προβάλουν ενέργειες σε τοπικό επίπεδο που οδήγησαν στη λύση ενός 

προβλήµατος 

·          «Το blog» των υποψηφίων «εφήβων βουλευτών»: οι µαθητές κλήθηκαν να 

εκθέσουν ελεύθερα τις σκέψεις, τους προβληµατισµούς αλλά και τις ιδέες τους για 

όποιο θέµα επιθυµούσαν 

·          δηµιουργία παρουσίασης power point µε θέµα «Το σχολείο µου» 

·          δηµιουργία βίντεο «Γιατί θέλω να πάρω µέρος στη Βουλή των Εφήβων» 

·          παρουσίαση φωτογραφιών µε θέµα τη σχολική ζωή 



·          συµπλήρωση ερωτηµατολογίου για τη διαµόρφωση του προφίλ της «Τάξης 

του 2014», δηλαδή των µαθητών που πήραν µέρος στη φετινή «Βουλή των Εφήβων». 

Η συµµετοχή των µαθητών σε κάθε µια από τις παραπάνω δραστηριότητες τους 

εξασφάλιζε έναν αριθµό κλήρων: όσο περισσότεροι οι κλήροι, τόσο περισσότερες οι 

πιθανότητές τους να αναδειχθούν «έφηβοι βουλευτές» κατά τη διαδικασία της 

κλήρωσης. 

Οι µαθητές είχαν επίσης την ευκαιρία να επικοινωνήσουν και να εκφραστούν µέσα 

από τη σελίδα του προγράµµατος στο Facebook, να απαντήσουν στις εβδοµαδιαίες 

δηµοσκοπήσεις (polls) της «Βουλής των Εφήβων», να λύσουν απορίες τους σχετικά 

µε το πρόγραµµα. 

Οι πιο ενδιαφέρουσες συµµετοχές των µαθητών πρόκειται να αναρτηθούν σε ειδικό 

για το σκοπό αυτό χώρο στην ιστοσελίδα του προγράµµατος. 

  

Οι µαθητές είχαν στη διάθεσή τους ένα µήνα περίπου (4-28 Μαρτίου 2014) για να 

πάρουν µέρος στις παραπάνω δραστηριότητες. Συνολικά µετείχαν 13.087 µαθητές 

(7.455 κορίτσια και 5.632 αγόρια) από 1.004 σχολεία (919 σχολεία από την Ελλάδα, 

64 από την Κύπρο, 21 ελληνικά σχολεία του απόδηµου ελληνισµού καθώς και των 

ΕΠΑΣ του ΟΑΕ∆), σηµειώνοντας µια αύξηση στο ποσοστό συµµετοχής περίπου 

30% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. 

Την Πέµπτη 10 Απριλίου 2014 έγινε η κλήρωση για την ανάδειξη των 300 «Εφήβων 

Βουλευτών» και των αναπληρωµατικών τους. Οι τακτικοί «Έφηβοι Βουλευτές» από 

τις 2 Μαΐου 2014 λαµβάνουν µέρος σε κλειστό ηλεκτρονικό φόρουµ επικοινωνίας, 

όπου συµµετέχει ενεργά ο Συνήγορος του Παιδιού κ. Γ. Μόσχος µε τους συνεργάτες 

του και θα κορυφωθεί κατά τις τετραήµερες εργασίες της Συνόδου, στην Αθήνα. 

Σκοπός του φόρουµ είναι βεβαίως να επικοινωνήσουν και να γνωριστούν µεταξύ τους 

οι «έφηβοι βουλευτές», αλλά κυρίως να προετοιµαστούν για το τελικό στάδιο του 

προγράµµατος στην Αθήνα. 

Στη φετινή «Βουλή των Εφήβων» επιχειρείται ουσιαστικοποίηση του διαλόγου και 

προβληµατισµού µεταξύ των µαθητών: επίκεντρο της διαβούλευσης εφέτος είναι η 

προαγωγή και προάσπιση των δικαιωµάτων των µαθητών στον χώρο του σχολείου, η 

συµµετοχή των µαθητών στη σχολική ζωή και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

στο σχολείο και γενικότερα η προώθηση της δηµοκρατικής σχολικής διοίκησης, µέσα 

από το θεσµό των µαθητικών κοινοτήτων.  

  

Β. Η ΣΥΝΟ∆ΟΣ (4-7 Ιουλίου 2014) 
Οι εργασίες της Συνόδου αποτελούν προσοµοίωση του νοµοθετικού έργου 

(συνεδριάσεις των «εφήβων βουλευτών» σε τµήµατα και σε Ολοµέλεια) και του 

κοινοβουλευτικού ελέγχου (κατάθεση επίκαιρων ερωτήσεων προς τον Υπουργό 

Παιδείας). ∆ηλαδή, οι τριακόσιοι «Έφηβοι Βουλευτές» (260 από την Ελλάδα, 20 από 

την Κύπρο και 20 από σχολεία του απόδηµου ελληνισµού) που θα πάρουν µέρος στις 

εργασίες της Συνόδου θα έχουν την ευκαιρία να προσοµοιώσουν το νοµοθετικό έργο 

και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ θα παρακολουθήσουν ειδικά σχεδιασµένο 

πρόγραµµα πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

  

Αναλυτικά: 

Ι. Προσοµοίωση νοµοθετικού έργου – επεξεργασία νοµοσχεδίου στα τµήµατα 
Οι µαθητές θα εργαστούν κατά το πρότυπο των ∆ιαρκών Επιτροπών της Βουλής. Θα 

επεξεργαστούν ένα σχέδιο νόµου που εισηγείται, ως Υπουργός, ο Συνήγορος του 

Παιδιού και αφορά στον κανονισµό των µαθητικών κοινοτήτων. Θα είναι χωρισµένοι 

σε τέσσερα τµήµατα. 



 Σάββατο 5 Ιουλίου 2014, ώρα 9.45΄-13.00΄ Σάββατο 5 Ιουλίου 2014, ώρα 16.00΄-19.15΄ 
  

Συνεδρίαση Α΄ Τµήµατος (αίθουσα Γερουσίας) 

Προεδρεύοντες: Ιω. Κεφαλογιάννης και ∆ηµ. 

Γελαλής 

Συνεδρίαση Γ΄ Τµήµατος(αίθουσα Γερουσίας) 

Προεδρεύουσα: Ελένη Μακρή 

  

Συνεδρίαση Β΄ Τµήµατος (αίθουσα Αθ. 

Τσαλδάρη) 

Προεδρεύοντες: Ειρ.-Ελ. Αγαθοπούλου και 

Μάξιµος Σενετάκης 

  

Συνεδρίαση ∆΄ Τµήµατος(αίθουσα Αθ. 

Τσαλδάρη) 

Προεδρεύων: Ιωάννης Καράµπελας 

  

Η συζήτηση σε κάθε τµήµα θα περιλαµβάνει τρία στάδια: 

1
ο

 στάδιο: συζήτηση και ψηφοφορία επί της αρχής του νοµοσχεδίου 

·τοποθέτηση του εισηγητή (Συνήγορος του Παιδιού) επί της αρχής του νοµοσχεδίου 

·τοποθέτηση ειδικού εµπειρογνώµονα επί της αρχής του νοµοσχεδίου 

·ψηφοφορία 

2
ο

 στάδιο: συζήτηση και ψηφοφορία επί των άρθρων 

·     τοποθέτηση του εισηγητή (Συνηγόρου) επί των άρθρων του νοµοσχεδίου 

·     τοποθετήσεις «εφήβων βουλευτών» 

·     ψηφοφορία 

3
ο

 στάδιο: συζήτηση και ψήφιση του νοµοσχεδίου στο σύνολο 

·     τοποθέτηση του εισηγητή (Συνηγόρου) επί του συνόλου (ενσωµατώνοντας 

νοµοτεχνικές βελτιώσεις) 

·     ψηφοφορία 

  

Όπως προαναφέρθηκε, το κείµενο του νοµοσχεδίου είναι αναρτηµένο στο φόρουµ 

επικοινωνίας και η επεξεργασία του από τους µαθητές έχει ήδη ξεκινήσει µε τη 

βοήθεια του Συνηγόρου του Παιδιού. Θα καταρτισθούν εκ των προτέρων κατάλογοι 

οµιλητών. Κάθε «έφηβος βουλευτής» - οµιλητής θα έχει στη διάθεσή του 2΄ περίπου 

για να τοποθετηθεί. Ο χρόνος ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα µε τον αριθµό των 

υποψηφίων οµιλητών. 

Στο τέλος των συνεδριάσεων στο τµήµα οι «έφηβοι βουλευτές» θα επιλέξουν µέσω 

ψηφοφορίας και µε βάση τις τοποθετήσεις των οµιλητών έναν εισηγητή του 

νοµοσχεδίου και δύο οµιλητές για τη συνεδρίαση στην Ολοµέλεια. 

ΙΙ. Προσοµοίωση κοινοβουλευτικού ελέγχου: προετοιµασία επίκαιρων 

ερωτήσεων  
Οι «Έφηβοι Βουλευτές» θα εργαστούν χωρισµένοι σε δύο οµάδες: 

Σάββατο 5 Ιουλίου 2014, ώρα 9.45΄-13.00΄ Σάββατο 5 Ιουλίου 2014, ώρα 16.00΄-19.15΄ 
  

Συνεδρίαση Τµηµάτων Γ΄ και ∆΄ (αίθουσα 

Ολοµέλειας) 

Προεδρεύων: Εµµανουήλ Κόνσολας 

Συνεδρίαση Τµηµάτων Α΄ και Β΄(αίθουσα 

Ολοµέλειας) 

Προεδρεύων: Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος 

  

Η συγκεκριµένη δραστηριότητα έχει ως εκπαιδευτικό στόχο τον διάλογο και τον 

προβληµατισµό για θέµατα παιδείας, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και µια 

προσοµοίωση στη διαδικασία άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου. 

Οι «έφηβοι βουλευτές» θα προετοιµάσουν µια επίκαιρη ερώτηση για το πιο 

σηµαντικό κατά τη γνώµη τους θέµα αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, 

έχοντας ως βάση υποδείγµατα επίκαιρων ερωτήσεων που έχουν ήδη συζητηθεί στη 

Βουλή και σχετικές οδηγίες. 



Στη συνεδρίαση της προετοιµασίας των επίκαιρων ερωτήσεων, όσοι «έφηβοι 

βουλευτές» ετοίµασαν ερώτηση, θα τοποθετηθούν (για 2 λεπτά) 

επιχειρηµατολογώντας για τη σπουδαιότητα του θέµατος που έχουν επιλέξει, 

προκειµένου να πείσουν τους υπόλοιπους «έφηβους βουλευτές» να ψηφίσουν τη δική 

τους επίκαιρη ερώτηση. 

Σε κάθε συνεδρίαση προετοιµασίας θα συζητηθούν µέχρι 50 επίκαιρες ερωτήσεις. Αν 

τα αιτήµατα είναι περισσότερα, θα πραγµατοποιηθεί κλήρωση. 

Οι δώδεκα (12) συνολικά επίκαιρες ερωτήσεις που θα συγκεντρώσουν στο τέλος της 

διαδικασίας τις περισσότερες ψήφους (6 ερωτήσεις από την πρωινή και 6 από την 

απογευµατινή συνεδρίαση), θα τεθούν υπόψη του Υπουργού Παιδείας. Εκείνος θα 

επιλέξει έξι από αυτές και θα απαντήσει κατά τη διαδικασία άσκησης 

κοινοβουλευτικού ελέγχου στην Ολοµέλεια. 

Μόνο οι έξι «έφηβοι βουλευτές», των οποίων οι ερωτήσεις θα επιλεγούν από τον 

Υπουργό Παιδείας θα κληθούν να τις απευθύνουν στον Υπουργό. 

  

ΙΙΙ. Συνεδρίαση Ολοµέλειας της «Βουλής των Εφήβων» παρουσία του Προέδρου 

της ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια. 

  

∆ευτέρα 7 Ιουλίου 2014, ώρα 9.30΄ 
Α΄ Μέρος - Νοµοθετικό έργο: Θα λάβουν το λόγο οι τέσσερις εισηγητές και οι οκτώ 

οµιλητές που θα επιλεγούν από τα τµήµατα. Οι «έφηβοι βουλευτές» θα κληθούν να 

ψηφίσουν το τελικό κείµενο του νοµοσχεδίου για τις µαθητικές κοινότητες. 

Β΄ Μέρος – Κοινοβουλευτικός έλεγχος: περιλαµβάνει τη συζήτηση των έξι επίκαιρων 

ερωτήσεων που θα επιλέξει ο Υπουργός Παιδείας. Στη συνεδρίαση θα παραστεί 

IV. Ελεύθερη συζήτηση µε βουλευτές 
Την Κυριακή 6 Ιουλίου 2014, ώρα 11.45΄-13,30΄, για πρώτη φορά προγραµµατίζεται 

στο πλαίσιο των εργασιών της «Βουλής των Εφήβων» ελεύθερη συζήτηση των 

«Εφήβων Βουλευτών» µε τους Βουλευτές που θα προεδρεύσουν κατά τη διάρκεια 

των εργασιών της Συνόδου. Θέµα της συζήτησης θα είναι «η αξία του 

Κοινοβουλευτισµού και της ∆ηµοκρατίας». 

V. Πολιτιστικές εκδηλώσεις 
Οι «Έφηβοι Βουλευτές» θα παρακολουθήσουν τις εξής πολιτιστικές εκδηλώσεις: 

Σάββατο 5 Ιουλίου 2014, ώρα 21.00΄, Πολιτιστικό Κέντρο Ιδρύµατος Μιχάλης 

Κακογιάννης: Τρεις θεατρικές παραστάσεις από µαθητές σχολείων της Αθήνας που 

έλαβαν µέρος στο Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών 

(καλλιτεχνική επιµέλεια: Grasshopper youth). 

Κυριακή 6 Ιουλίου 2014, ώρα 20.30΄, Αττικό Θέατρο: Συναυλία από µαθητές των 

Μουσικών Σχολείων Παλλήνης και Αλίµου. 

Οι παραπάνω εκδηλώσεις στοχεύουν στην ανάδειξη της εφηβικής καλλιτεχνικής 

δηµιουργίας και στην ανάδειξη της προσφοράς των µουσικών σχολείων στην 

εκπαίδευση, στο πλαίσιο συµπλήρωσης 25 χρόνων από την ίδρυσή τους. 

Την ευθύνη για τον σχεδιασµό και την οργάνωση του προγράµµατος έχει το Ίδρυµα 

της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία, σε 

συνεργασία µε τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου. 

  
�


