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ΠΡΟΣ:

Διεύθυνση Δ.Ε. Πέλλας

KOIN: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε.
Κεντρικής Μακεδονίας
2. ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. της Περιφερειακής Ενότητας
Πέλλας
(μέσω της Διεύθυνσης Δ.Ε. Πέλλας)

ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης και διεξαγωγής Συνεδρίου Προσομοίωσης των διαδικασιών του
Δημοτικού Συμβουλίου για μαθητές/τριες ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. των Δήμων Έδεσσας, Αλμωπίας και
Σκύδρας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας – σχ. έτ. 2018-2019.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 4621/Δ2/14-01-2019 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Απαντώντας στο με αρ. πρ. 7479/26-06-2018 έγγραφό σας και τα συνημμένα σε αυτό και σχετικά με
το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 59/13-122018 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διοργάνωση και διεξαγωγή του Συνεδρίου Προσομοίωσης των
διαδικασιών του Δημοτικού Συμβουλίου σε τρεις Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, με τη
συμμετοχή μαθητών/τριών Λυκείων (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) του αντίστοιχου Δήμου που διοργανώνει η
Διεύθυνσή σας.
Η ανωτέρω πρόταση προέρχεται από:
α. την ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη διαμόρφωσης ενεργών πολιτών

β. την ανάγκη προαγωγής του διαλόγου των πολιτών και του κοινωνικού διαλόγου
γ. την απαίτηση για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και
δ. τα αιτήματα όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για την εφαρμογή του
προγράμματος σε μαθητές/τριες Λυκείων, έπειτα από πιλοτική εφαρμογή της εν λόγω προσομοίωσης με
τη συμμετοχή φοιτητών/τριών, που πραγματοποιήθηκε το 2018 στους Δήμους Πέλλας και Σκύδρας.
Οι μαθητές/τριες που θα λάβουν μέρος:
1. θα λάβουν πρακτικά μαθήματα συμμετοχικής δημοκρατίας, που αποτελεί πλέον αναπόσπαστο
τμήμα του ευρωπαϊκού μοντέλου κοινωνίας
2. θα εμπλακούν σε διαδικασίες προαγωγής τόσο του διαλόγου των πολιτών όσο και του
κοινωνικού διαλόγου, καθώς στο πλαίσιο του εγχειρήματος της προσομοίωσης θα αναλάβουν ειδικές
αρμοδιότητες και ευθύνες και θα κληθούν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους αυτόνομα
3. θα μάθουν να αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα και κοινωνικές προκλήσεις ως ενεργοί
πολίτες, που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δίνουν λύσεις, και όχι ως αμέτοχοι πολίτες που
αναμένουν λύσεις εκ των άνω.
Λόγω ηλικίας, οι μαθητές/τριες Λυκείου θα δοκιμάσουν και θα δοκιμαστούν στον ρόλο τους ως
αυριανοί ενεργοί πολίτες, σε μια περιοχή αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος και με έντονη
συμμετοχή στον πρωτογενή τομέα παραγωγής της χώρας. Θα κληθούν να συμμετάσχουν στα νέα
συμμετοχικά και διαμεσολαβητικά όργανα άσκησης διοίκησης των Δήμων, όπως:
- Η Δημοτική Επιτροπή Διαμεσολάβησης.
- Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
- Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών.
Παρακάτω περιγράφεται ενδεικτικά η προτεινόμενη καινοτόμα δράση.
α. ΤΙΤΛΟΣ:
«Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου/Πράξη Δημοκρατίας»
β. ΣΚΟΠΟΣ: Να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, τα
θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων του, καθώς και τα τρέχοντα προβλήματα του Δήμου.
γ. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
- Η υιοθέτηση θετικής στάσης από τους/τις μαθητές/τριες, ως προς τη συμμετοχή τους στα κοινά.
- Η αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου στο μέλλον.
- Η σταδιακή ανάπτυξη ενός καλύτερου «πολιτικού πολιτισμού» στον Δήμο.
δ. ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ: Οι μαθητές/τριες των Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) όλων των Δήμων της
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Σε κάθε Δήμο θα επιλεγούν τόσοι μαθητές/τριες όσα είναι τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου. Η επιλογή θα γίνει από τη μαθητική κοινότητα του κάθε σχολείου, σε

συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Ο αριθμός των
συμμετεχόντων/ουσών κάθε σχολείου θα είναι ανάλογος του μαθητικού δυναμικού του. Επιπλέον το
κάθε σχολείο θα ορίσει έναν/μία εκπαιδευτικό υπεύθυνο/η για το πρόγραμμα.
στ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ: Τα θέματα που θα συζητηθούν στις συνεδριάσεις προσομοίωσης θα
προκύψουν μετά από δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση που θα λάβει χώρα σε ειδική ιστοσελίδα, η
οποία θα φιλοξενηθεί στο site του κάθε Δήμου,
ζ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Οι μαθητές/τριες που θα επιλεγούν θα γνωρίσουν λεπτομερώς τον τρόπο
λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα από ειδικές συναντήσεις με Δημοτικούς Συμβούλους και
καθηγητές/τριες, που θα αναλάβουν τη σχετική ενημέρωση. Παράλληλα θα ενημερώνονται για τα
θέματα που θα απασχολήσουν τις συνεδριάσεις προσομοίωσης.
η. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ: Οι συνεδριάσεις προσομοίωσης θα έχουν διάρκεια δύο (2)
ημερών και θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο του 2019. Θα ξεκινήσουν με πανηγυρική συνεδρίαση
με την παρουσία του/της Δημάρχου του κάθε Δήμου, του/της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και
των Δημοτικών Συμβούλων. Οι ακριβείς ημερομηνίες υλοποίησης θα οριστούν κατόπιν συνεννόησης με
τον κάθε Δήμο, λαμβανομένων υπόψη των ανειλημμένων από μέρος τους υποχρεώσεων. Οι εργασίες
του Συνεδρίου θα λάβουν χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. κάθε Δήμου.
θ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ: Η δράση να μπορεί, να ενταχθεί στα μαθήματα Αγωγής και στα Προγράμματα
Σχολικών Δραστηριοτήτων.
ι. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: Για την υλοποίηση της δράσης απαιτούνται συνεργασίες με τους τρεις δήμους της
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας:
- Δήμο Έδεσσας
- Δήμο Αλμωπίας
- Δήμο Σκύδρας
κ.

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ:

Τα

αποτελέσματα

της

πιλοτικής

εφαρμογής

θα

κωδικοποιηθούν και θα χρησιμεύσουν για την αποτίμηση των εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και άλλων
παραμέτρων της αιτούμενης καινοτομίας.
Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ.
33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και
μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της διοργάνωσης του Συνεδρίου Προσομοίωσης Δημοτικού
Συμβουλίου για μαθητές ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. της Διεύθυνσης Δ.Δ.Ε. Πέλλας (με ακριβείς ημερομηνίες
υλοποίησης που θα οριστούν κατόπιν συνεννόησης της Δ.Δ.Ε. Πέλλας με τον εκάστοτε Δήμο), θα
πραγματοποιηθεί με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τα σχολεία και σύμφωνη γνώμη του/της
Διευθυντή/τριας και του συλλόγου διδασκόντων και των εκπαιδευτικών που θα οριστούν ως
υπεύθυνοι/ες του προγράμματος,
2. Η υλοποίηση του προγράμματος να γίνει εκτός σχολικού ωραρίου και με την παρουσία των
υπεύθυνων για το πρόγραμμα εκπαιδευτικών των σχολείων,
3. Η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών να είναι προαιρετική και χωρίς οποιαδήποτε
οικονομική επιβάρυνση,
4. Η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών να γίνει με την ενημερωμένη έγγραφη συναίνεση
των γονέων/κηδεμόνων και υπό την ευθύνη τους όσον αφορά τη μετακίνηση στον χώρο του Δ.Σ. του
εκάστοτε Δήμου,
5. Να μην υπάρχει διανομή ή προβολή (π.χ. μέσω της ιστοσελίδας) οποιουδήποτε διαφημιστικού ή
προωθητικού υλικού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση
Δ.Ε. Πέλλας (τηλ. 23810-21805).
Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στην εν λόγω
Προσομοίωση θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ

2. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
3. Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
4. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων
και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄
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