
  



 Οι νέοι έχουν φωνή. Οι νέοι αποκτούν γνώση. 

 Στο Syntagma Watch κάνουμε τη φωνή πιο.    

.δυνατή, κάνουμε τη γνώση πιο ισχυρή!. 

  

 
ο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, στο 

πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Νέοι Πολίτες και Σύνταγμα» που συγχρηματοδοτείται με 
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) διοργανώνει μια σειρά καινοτόμων εκπαιδευτικών 
δράσεων, βασισμένων στις αρχές της διερευνητικής και βιωματικής μάθησης. Στόχος τους είναι η 
κριτική επαναδιαμόρφωση της σχέσης των νέων πολιτών με τη δημοκρατία, τους θεσμούς, τον 
κοινοβουλευτισμό και το κράτος δικαίου. 

Βασική αποστολή του προγράμματος είναι να προσφέρει σε νέους, ηλικίας 22-30 ετών, σφαιρική και 
επικαιροποιημένη γνώση σε σχέση με τη σημασία και τις λειτουργίες του Συντάγματος, τους 
ενδοκρατικούς θεσμούς, τα δικαιώματα με απώτερο σκοπό να καλλιεργηθεί εκ νέου το ενδιαφέρον 
τους για θέματα που αφορούν τη λειτουργία της πολιτείας προσφέροντας παράλληλα δεξιότητες για 
ενεργή συμμετοχή στη δημόσια σφαίρα.    

 
Περιεχόμενο των εκπαιδευτικών δράσεων: 

Τέσσερις θεματικοί δημόσιοι διάλογοι 
Στόχος των διαλόγων είναι η ανάπτυξη δημιουργικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων 
και μιας σειράς έμπειρων και αναγνωρισμένων εισηγητών του ακαδημαϊκού κόσμου πάνω σε 
επίκαιρα ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας. 

Έξι σεμινάρια 
Τα σεμινάρια στοχεύουν στο να καλλιεργήσουν οι συμμετέχοντες τεχνικές θεσμικής σκέψης και 
επιχειρηματολογίας με βάση σύγχρονα ζητήματα της επικαιρότητας και να αναπτύξουν δεξιότητες 
δημόσιου διαλόγου. 

Προσομοίωση λειτουργίας του Κοινοβουλίου 
Στόχος της προσομοίωσης, που θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (προπαρασκευαστική και κύρια φάση), 
είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με το έργο που επιτελείται εντός του Κοινοβουλίου (όπως 
είναι η ψήφιση νόμων και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος) και να γνωρίσουν τους κανόνες των 
πολιτειακών διαδικασιών. 

Εργαστήριο για το Σύνταγμα των πολιτών 
Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τη διεθνή πρακτική των λεγόμενων 
«συμμετοχικών Συνταγμάτων» που περιλαμβάνει τη συγγραφή Συντάγματος από τους ίδιους τους 
συμμετέχοντες. 

Ψηφιακή Πλατφόρμα (www.SyntagmaWatch.gr) 
Δημιουργήθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), σε ρόλο 
Παρατηρητηρίου Συνταγματικών Εξελίξεων, στο οποίο κορυφαίοι επιστήμονες ερμηνεύουν καίρια 
θεσμικά και συνταγματικά ζητήματα. Οι νέοι πολίτες σε ειδική ενότητα μπορούν να δημοσιεύουν το 
δικό τους περιεχόμενο (κείμενα, infographics, βίντεο) σχετικά με τη λειτουργία της δημοκρατίας, τους 
θεσμούς, τα δικαιώματα, το κράτος δικαίου.
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16.00 Εισαγωγή και Χαιρετισμοί  

16.05 Εργαστήριο Διαμόρφωσης Επίκαιρων Ερωτήσεων - Προετοιμασία για την 

Ολομέλεια της Βουλής:  

 Άσκηση σε ομάδες / Συγγραφή επίκαιρων ερωτήσεων μέσα από την 

αξιοποίηση θεσμικής επιχειρηματολογίας  

Θεματολογία:  

 Δικαιώματα στην εποχή της πανδημίας  

 Οικονομία και πανδημία  

 Η Παιδεία στο πλαίσιο της πανδημίας  

 Η Υγεία στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας  

Εισηγήτρια: Βαρβάρα Γεωργοπούλου 

Δρ. Κοινοβουλευτικού Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών   

Συντονίστρια: Μαρία Μουσμούτη 

Εκτελεστική Διευθύντρια ΚΕΣΔ & Λέκτορας στο Institute of Advanced Legal 

Studies, University of London.   

 

18.50 Σύνοψη της εκπαιδευτικής δράσης – Συμπεράσματα  

Οδηγίες για την εκπαιδευτική δράση της Ολομέλειας της Βουλής με 

επίκεντρο τις επίκαιρες ερωτήσεις 

 

  

2η Προσομοίωση Λειτουργίας του Κοινοβουλίου 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου (Workshop) 
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2020 

(Live Web Casting) 



 

 

 

 

 

 

 16.00 Εισαγωγή και Χαιρετισμοί  

16.05 Κοινοβουλευτικός Έλεγχος – Επίκαιρες Ερωτήσεις  

Συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων  (Πρωτολογίες και Δευτερολογίες) 

αναφορικά με τις επιδράσεις της πανδημίας στις πολιτικές του κυβερνώντος 

κόμματος  

Χρόνος Συζήτησης κάθε επίκαιρης ερώτησης: 45 λεπτά.  

Τοποθέτηση επί των επίκαιρων ερωτήσεων από μέλη του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου – του κυβερνώντος κόμματος  

Θεματολογία:  

 Δικαιώματα στην εποχή της πανδημίας  

 Οικονομία και πανδημία  

 Η Παιδεία στο πλαίσιο της πανδημίας  

 Η Υγεία στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας 

 

18.50 Σύνοψη της εκπαιδευτικής δράσης - Συμπεράσματα 

 

Προεδρεύουσα Ολομέλειας: Μαρία Μουσμούτη 

Εκτελεστική Διευθύντρια ΚΕΣΔ & Λέκτορας στο Institute of Advanced Legal Studies, 

University of London.   

 

2η Προσομοίωση Λειτουργίας του Κοινοβουλίου 

Πρόγραμμα Ολομέλειας 
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020 

 (Live Web Casting)  
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