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Συναντήσεις και συζητήσεις εφήβων στη Θεσσαλονίκη
για τα δικαιώµατα στην συµµετοχή και την έκφραση
Βαδίζοντας στον 6ο χρόνο διαρκούς επικοινωνίας του µε τα παιδιά και ύστερα από πολλές
επισκέψεις σε σχολεία και περιφερειακές Ηµέρες ∆ιαλόγου µε µαθητές, ο Συνήγορος του
Πολίτη, µε την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, επέλεξε να διοργανώσει στη
Θεσσαλονίκη στις 15 Μαρτίου 2009 την πρώτη δηµόσια συζήτηση µε µαθητές. Το θέµα της
συνάντησης ήταν «Ο ρόλος των µαθητών στην σύνταξη και εφαρµογή Σχολικών
Κανονισµών». Η συζήτηση διεξήχθη µε τη συµµετοχή 130 µαθητών από 60 γυµνάσια και
λύκεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με σεβασµό στις διαδικασίες, αντάλλαξαν
απόψεις και προτάσεις για ένα σχολείο που ζητούν να λειτουργεί δηµοκρατικά, να διασφαλίζει
τον αλληλοσεβασµό, να προτιµά τον διάλογο, τις συµφωνίες και την πειθώ από τις διαταγές και
τις ποινές, να ενισχύει την συµµετοχή, να ενθαρρύνει τη δηµιουργικότητα, να καλλιεργεί τις
τέχνες, να δίνει ευχαρίστηση και ικανοποίηση στους µαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς του.
Οι προτάσεις που προέρχονται από τον διάλογο µε τους µαθητές θα προωθηθούν από τον
Συνήγορο του Παιδιού προς το Υπουργείο Παιδείας. Σε µια περίοδο που η Ελληνική κοινωνία
προβληµατίζεται για τον ρόλο που έχει επιφυλάξει στη νέα γενιά, ιδίως µετά τα γεγονότα του
∆εκεµβρίου του 2008, η υλοποίηση της υποχρέωσης των ενηλίκων να ακούν τις απόψεις των
παιδιών, αποκτά ακόµη µεγαλύτερη κρισιµότητα.
Η ανοικτή συζήτηση διοργανώθηκε στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τον Συνήγορο
του Παιδιού σε συνεργασία και µε την συµµετοχή του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης,
των ∆ιευθύνσεων Β/θµιας Ανατολικής και ∆υτικής Θεσσαλονίκης και των Γραφείων Αγωγής
Υγείας. Στη συνάντηση συµµετείχαν και 20 µέλη της Οµάδας Εφήβων Συµβούλων, καθώς η ιδέα
και το θέµα της προέκυψαν από τον διάλογο µαζί τους.
Η Οµάδα Εφήβων Συµβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού που αποτελείται από 30 αγόρια
και κορίτσια 14-17 χρόνων από όλη την Ελλάδα, συναντιέται 3-4 φορές το χρόνο και ενδιάµεσα
επικοινωνεί µέσα από τοπικές συναντήσεις και µέσα από το κλειστό ηλεκτρονικό φόρουµ που
δηµιουργήθηκε για αυτό τον σκοπό. Στο φόρουµ συµµετέχουν και έφηβοι που είχαν εκδηλώσει
ενδιαφέρον να γίνουν µέλη της Οµάδας αλλά δεν κληρώθηκαν. Έτσι διαµορφώθηκε και
λειτουργεί πλέον η Κοινότητα Εφήβων Συµβούλων, που επικοινωνεί τακτικά, ανταλλάσσοντας
νέα και απόψεις.
Το Σάββατο 14 Μαρτίου διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη η δεύτερη συνάντηση της Οµάδας
Εφήβων Συµβούλων. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε στο Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι και σε
αυτήν πήραν µέρος και έφηβοι του Χωριού που είναι µέλη της Κοινότητας Εφήβων Συµβούλων.
Τα µέλη της Οµάδας µίλησαν για τις δραστηριότητες που έχουν ήδη αναπτύξει στα σχολεία τους,
εξέφρασαν τη γνώµη τους για διάφορα θέµατα και για υποθέσεις µε τις οποίες ασχολείται ο
Συνήγορος και συµµετείχαν σε δηµιουργικά εργαστήρια, φτιάχνοντας δοκιµαστικά ραδιοφωνικά
µηνύµατα, αφίσες και πανό για τα δικαιώµατα στην συµµετοχή και την έκφραση, στα οποία
έχει αφιερωθεί το πρώτο τρίµηνο δράσης του έτους 2009. Οι αµέσως επόµενες συναντήσεις τους
αποφασίστηκε να γίνουν περιφερειακά για την περαιτέρω επεξεργασία των έργων τους.
Για την πραγµατοποίηση των συναντήσεων της Οµάδας Εφήβων Συµβούλων, που απαιτεί
την µετακίνηση εφήβων και των συνοδών τους από διάφορα µέλη της Ελλάδας, αξιοποιείται η
φιλική υποστήριξη µε δωρεάν προσφορά εισιτηρίων από την εταιρεία Aegean και κλινών από τις
Ενώσεις Ξενοδόχων Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
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