
 

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: 

Μαρούσι,    10-02-2021 
   Αριθμ. Πρωτ. : Φ16/16180/Δ2

ΠΡΟΣ:

 
         

                               KOIN:     1.   Δ.Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

                                                                                                      2. Δ.Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

                3. Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

(μέσω των οικείων Διευθύνσεων)  

ΘΕΜΑ: Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με τίτλο: «4ο Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Δήμου 

Βέροιας» για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και «4ο Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων 

Δήμου Βέροιας» για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  για το σχολικό έτος 2020-21.

Σχετικά έγγραφα: το με αρ.πρ. 166111/Δ2/07-12-2020 και το με αρ.πρ. 177533/Δ2,Δ7/30-12-2020  

εισερχόμενα έγγραφα του ΥΠΑΙΘ..

Απαντώντας στην ηλεκτρονική αίτηση του Δήμου Βέροιας  και τα συνημμένα σε αυτή, που 

αφορά σε έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εν λόγω Δήμου, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το 

Απόσπασμα Πρακτικού 56/03-12-2020 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τα ανωτέρω εκπαιδευτικά 

προγράμματα, για το σχολικό έτος 2020-21.   

Το πρόγραμμα με τίτλο: «4ο Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Δήμου Βέροιας» απευθύνεται σε 

μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Βέροιας. Στόχος του 

προγράμματος είναι οι μαθητές/-τριες να προβληματιστούν σχετικά με τη ζωή στην πόλη και στις 

τοπικές κοινότητες και να τους δοθεί βήμα λόγου, ώστε να κάνουν τις προτάσεις τους για τα κοινά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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Το πρόγραμμα με τίτλο: «4ο Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων  Δήμου Βέροιας» απευθύνεται σε 

μαθητές/-τριες της Β’ τάξης των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων του Δήμου Βέροιας.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ιδρύματος της

Bουλής των Ελλήνων, «η Βουλή των Εφήβων», που πρώτος εφήρμοσε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, 

κ. Απόστολος Κακλαμάνης, το 1995.

Οι μαθητές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα, θα κληθούν να

συντάξουν ένα κείμενο όπου θα αναπτύξουν τις θέσεις και τους προβληματισμούς τους σχετικά με

θέματα που τους απασχολούν (ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικοί άξονες: συμμετέχω 

στα κοινά, μιλώ για τις ανθρώπινες σχέσεις, τη δημοκρατία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, το σχολείο, 

την εργασία, τα κοινωνικά ζητήματα, την ανεργία, τον εθελοντισμό, τον αθλητισμό, τον ελεύθερο 

χρόνο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον ρατσισμό, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες [...]).

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση των εν λόγω εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα 

πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στα εν λόγω προγράμματα να είναι προαιρετική και να 

πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και 

Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και 

η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στα εκπαιδευτικά προγράμματα να γίνεται με την 

ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 

συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει 

της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η 

μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση 

εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

5. Να μην διατίθεται στους μαθητές επιπρόσθετο πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα ανωτέρω 

εκπαιδευτικά προγράμματα το οποίο δεν έχει κατατεθεί για γνωμοδότηση από το Ι.Ε.Π.

6. Η υλοποίηση των προγραμμάτων να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος 

τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.



Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην

αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών 

κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό

δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την 

παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι 

διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του 

σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών 

οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης. 

          

 Για περισσότερες πληροφορίες όπως απευθυνθείτε  στην κα Τζήμα Συρμούλα

 Γραφείο Αντιδημάρχου Παιδείας και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Βέροιας 

Τηλ. Επικοινωνίας 2331350511, 6972128852, email : antidimarhos.paideias@veria.gr

                                                                                                                                      Με Εντολή Υπουργού 
                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού  κ.Μακρή
2. Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως                                                                
3.    Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.                         
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Π.Ε. , Τμ.B΄
5.    Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμ. Β΄
6.    Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμ. Α΄
7.    Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε. , Τμ.B΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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