
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2017 

Εξωστρεφής και πλούσια σε πολιτιστικά δρώμενα η φετινή Σύνοδος της Βουλής των Εφήβων 

Αρχίζουν την Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017, οι εργασίες της ΚΒ΄ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων. Οι 
εργασίες θα κορυφωθούν τη Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017, με τη συνεδρίαση των «εφήβων βουλευτών» σε 
Ολομέλεια. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βουλή των Εφήβων απευθύνεται σε μαθητές του Λυκείου και 
έχει βασική επιδίωξη τον διάλογο και τον προβληματισμό μεταξύ των μαθητών για θέματα δημοκρατίας.  
 

Στο πρόγραμμα, τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές, τόσο στον τρόπο ανάδειξης των 
«εφήβων βουλευτών» με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όσο και στην έμφαση που δίδεται στη 
συμμετοχή των μαθητών και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους. Στις φετινές εκπαιδευτικές 
διαδικασίες ανάδειξης των 300 «εφήβων βουλευτών» συμμετείχαν συνολικά 21.682 μαθητές της Α΄ και 
Β΄ Λυκείου από 969 σχολεία (898 από την Ελλάδα, 58 από την Κύπρο και 13 ελληνικά σχολεία του 
εξωτερικού). Η διαβούλευση είναι πλέον μονοθεματική και αφορά ζητήματα που επηρεάζουν την 
καθημερινότητα των εφήβων.  
 
Στη φετινή Σύνοδο, η Βουλή των Εφήβων εστιάζει στην καθοριστική σημασία του ρόλου του ενεργού 
πολίτη, που ζει και δραστηριοποιείται με βάση τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές και αξίες, 
παρεμβαίνοντας δημιουργικά για να βελτιώσει την κοινωνία στην οποία ζει. Βασικός στόχος του φετινού 
προγράμματος είναι να αποτελέσει μια ευκαιρία ανάδειξης καλών πρακτικών, ανταλλαγής εμπειριών 

συμμετοχής σε συλλογικές δράσεις, αλλά και νέων ιδεών και προτάσεων των μαθητών προς αυτή την 
κατεύθυνση. Μέσα από ένα κλειστό διαδικτυακό φόρουμ επικοινωνίας οι μαθητές διαβουλεύονται και 
προετοιμάζονται για τη Σύνοδο.  
 
Το πρόγραμμα έχει διευρύνει τις συνεργασίες του με φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα νεολαίας, 
με ενεργό συμμετοχή ειδικών κατά τις εργασίες του προγράμματος στην Αθήνα.  
 
Μπορεί να διατηρήθηκε η κλήρωση στον τρόπο ανάδειξης των «εφήβων βουλευτών», ωστόσο η δίμηνη 
συμμετοχή των μαθητών (Φεβρουάριος-Μάρτιος) σε μια σειρά διαδικτυακών εφαρμογών, που 
περιλάμβαναν κουίζ γνώσεων, δημιουργία κολάζ, blog ανταλλαγής προτάσεων για ένα πιο δημοκρατικό 
σχολείο, παρουσίαση συλλογικών δράσεων στις γειτονιές, δημιουργία βίντεο, αύξαναν τους κλήρους για 
κάθε υποψήφιο.  

 
Διοργανώθηκαν επίσης διαγωνισμοί για μαθητές Λυκείου (λογοτεχνικός, μουσικός, δημιουργίας αφίσας, 
βίντεο). Δέκα μαθητές που διακρίθηκαν σε αυτούς έχουν προσκληθεί να παρακολουθήσουν τις εργασίες 
της Συνόδου, στη Βουλή, ενώ θα τους απονεμηθούν έπαινοι στο πλαίσιο των παράλληλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων.  
 
Οι εργασίες της Συνόδου περιλαμβάνουν συζητήσεις των «εφήβων βουλευτών» σε ομάδες και σε 
Ολομέλεια, συζήτηση με τον Πρόεδρο της Βουλής, βιωματικά εργαστήρια και πολλές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. 
 
Οι μαθητές θα κληθούν στις κατ’ αρχήν συζητήσεις σε ομάδες, με τη βοήθεια των μελών της επιτροπής 

του προγράμματος και ανθρώπων που έχουν γνωστική εποπτεία ή και πρακτική ενασχόληση με το 
συζητούμενο θέμα, να καταθέσουν ιδέες και προτάσεις για παρέμβαση και ενεργή συμμετοχή των νέων 
στα κοινά.  
 
Οι ενότητες και οι συντονιστές των συζητήσεων είναι:  
 
• Έφηβοι ενεργοί πολίτες και δημοκρατικό σχολείο: Δημήτρης Κυριακού, Διευθυντής Μουσικού Σχολείου 
Κατερίνης.  
 
• Έφηβοι ενεργοί πολίτες και ανθρώπινα δικαιώματα: Χρήστος Ηλιάδης, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 
 

• Έφηβοι ενεργοί πολίτες και πολιτισμός: Στάθης Γκότσης, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. 
 
• Έφηβοι ενεργοί πολίτες και κοινωνική αλληλεγγύη: Γιώργος Βήχας, Υπεύθυνος Μητροπολιτικού 
Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού. 
 
• Έφηβοι ενεργοί πολίτες και ψηφιακή εποχή: Άρης Λούβρης, εκπαιδευτικός, μέλος του Συμβουλευτικού 
Οργάνου Ελληνικού Κόμβου Ασφαλούς Διαδικτύου. 
 
• Έφηβοι ενεργοί πολίτες και περιβάλλον: Μαρία Δασκολιά, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Εργαστηρίου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 



 

 
Στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Εφήβων, τη Δευτέρα, στο πρώτο μέρος θα γίνει 
συζήτηση - ενημέρωση για τις εργασίες των ομάδων και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Βουλής κ. 
Νικόλαος Βούτσης θα απαντήσει σε ερωτήσεις των μαθητών. 
 
 
Οι μαθητές θα μετάσχουν στα εξής βιωματικά εργαστήρια: 
 
• Θεατρικά εργαστήρια με την θεατρική ομάδα Grasshopper Youth, 
 
• Προβολή ταινίας και παιδαγωγικά εργαστήρια με το Νεανικό Πλάνο, 

 
• Λογοτεχνικός περίπατος στην Πλάκα, με την εκπαιδευτικό Πόπη Μαθιουδάκη, 
 
•Εργαστήρια καλλιτεχνικής έκφρασης, με την εικαστικό Αιμιλία Μπαντούνα, 
 
•Βιωματικό εργαστήριο εξοικείωσης με την αναπηρία από τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά 
και Νέους (ΣΚΕΠ),  
 
•Βιωματικά εργαστήρια κινούμενης εικόνας και τεχνικών κινηματογράφου με το Νεανικό Πλάνο, 
 
•Εργαστήρι περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, με την Ελένη Σβορώνου, υπεύθυνη εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων του WWF. 

 
Οι «έφηβοι βουλευτές» θα επισκεφθούν την Ακρόπολη και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος, ενώ την Παρασκευή το βράδυ θα παρακολουθήσουν, στο προαύλιο του Κοινοβουλίου, τη 
θεατρική παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα για 2» από την Ομάδα Θεάτρου ΙΔΕΑ. Στον ίδιο χώρο, το 
βράδυ του Σαββάτου, θα παρακολουθήσουν συναυλία από τα σύνολα jazz και rock μουσικής του 
Μουσικού Σχολείου Αλίμου. 
 
Την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την οργάνωση του προγράμματος έχει το Ίδρυμα της Βουλής των 
Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας 
και Κύπρου. Στην Επιτροπή του προγράμματος συμμετέχουν: Πρόεδρος η Δήμητρα Μακρυνιώτη, 
καθηγήτρια Τμ. Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ και μέλη οι Σοφία 

Βγενοπούλου, σκηνοθέτης και παιδοψυχίατρος, Ακριβή Γεωργούση, εκπαιδευτικός, σχολική σύμβουλος 
πολιτικών-νομικών επιστημών, Ιωάννα Δεκατρή, εκπαιδευτικός, υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων Γ΄ΔΔΕ 
Αθήνας, Γιώργος Μόσχος, Συνήγορος του Παιδιού, Λάμπρος Πόλκας, εκπαιδευτικός, Χρήστος Στεφάνου, 
εκπαιδευτικός, Νάνσυ Ταλούμη, κλινική ψυχολόγος, Βασίλης Τσάφος, επίκουρος καθηγητής Τμ. 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ και Πέτρος Χαραβιτσίδης, εκπαιδευτικός, 
διευθυντής 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών. 

 


