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Ο Συνήγορος του Παιδιού στη «Βουλή των Εφήβων»
Το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων και ο Συνήγορος του Πολίτη, µε την ιδιότητά
του ως Συνήγορος του Παιδιού, συνεργάζονται για πρώτη φορά φέτος για την
προετοιµασία και υλοποίηση της τελικής φάσης της ΙΘ' Συνόδου του
εκπαιδευτικού προγράµµατος «Βουλή των Εφήβων».
Η «Βουλή των Εφήβων» είναι εκπαιδευτικό πρόγραµµα που διοργανώνεται από το
Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισµό και τη ∆ηµοκρατία, σε ετήσια
βάση, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισµού της Κύπρου. Στόχος του προγράµµατος είναι η εξοικείωση των
µαθητών µε τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου, αλλά και η ανάδειξη της αξίας της
συµµετοχής του πολίτη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Απευθύνεται σε µαθητές της
Β’ τάξης Λυκείου των σχολείων της Ελλάδας, της Κύπρου και των ελληνικών σχολείων
του απόδηµου ελληνισµού, καθώς και των ΕΠΑΣ του ΟΑΕ∆.
Ο Συνήγορος του Παιδιού λειτουργεί από το 2003, στο πλαίσιο της Ανεξάρτητης Αρχής
Συνήγορος του Πολίτη, µε αποστολή την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων του
παιδιού. Ερευνά παραβιάσεις δικαιωµάτων ανηλίκων στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό
χώρο, ενώ παράλληλα αναπτύσσει πολύπλευρες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες µε
στόχο την εµπέδωση, την προώθηση και την έµπρακτη κατοχύρωση των δικαιωµάτων
του παιδιού. Παρακολουθεί την εφαρµογή της νοµοθεσίας που αφορά τα παιδιά,
επισκέπτεται σχολεία, ιδρύµατα παιδικής προστασίας και χώρους φιλοξενίας, περίθαλψης
και κράτησης ανηλίκων, ενηµερώνει, ευαισθητοποιεί και επιµορφώνει ανήλικους και
ενήλικους πολίτες και απευθύνει προτάσεις προς τα αρµόδια όργανα της Πολιτείας.
Η φετινή χρονιά είναι χρονιά ανανέωσης για τη «Βουλή των Εφήβων»: παραµένει ένα
πρόγραµµα προσοµοίωσης της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, άλλαξε όµως σηµαντικά η
διαδικασία ανάδειξης των «εφήβων βουλευτών», µε αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
και έµφαση στην αξία της συµµετοχής µέσα από παιχνίδια, έρευνα, έκφραση και
δηµιουργία. Αναλυτικές πληροφορίες για τις αλλαγές αυτές και τον τρόπο διεξαγωγής του
προγράµµατος είναι διαθέσιµες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efivoi.gr.
Στο πλαίσιο αυτό και µε στόχο τον ουσιαστικότερο διάλογο και προβληµατισµό µεταξύ
των µαθητών, εγκαινιάζεται µια πολύ σηµαντική συνεργασία: οι 300 «έφηβοι βουλευτές»
που θα αναδειχθούν από τη διαδικασία επιλογής θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν
απόψεις, προβληµατισµούς και προτάσεις µε τον Συνήγορο του Παιδιού, µέσω
ηλεκτρονικού φόρουµ επικοινωνίας. Η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί µε την ενεργή
συµµετοχή του Συνηγόρου και στις εργασίες της ΙΘ’ Συνόδου της «Βουλής των Εφήβων»,
την οποία πρόκειται να απασχολήσουν θέµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα των µαθητών
και την προάσπιση και προαγωγή τους στον χώρο του σχολείου, τη συµµετοχή των
µαθητών στη σχολική ζωή και τη λήψη αποφάσεων σχετικών µε τη λειτουργία του
σχολείου και γενικότερα την προώθηση της δηµοκρατικής σχολικής διοίκησης.

