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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
----

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Fax

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 151 80 - Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: spoudonde@minedu.gov.gr
: Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Κατσάνου Ζ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
210-34.43.314 (Δ.Ε.)
210-34.42.933 (Ε.Α.Ε)
210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.43.390

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

Μαρούσι, 25/11/2020
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15.1/161390/Δ2

ΠΡΟΣ:

Διεύθυνση Δ.Ε. Πέλλας

KOIN: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε.
Κεντρικής Μακεδονίας
2. Γυμνάσια - ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ. - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. των
Δήμων 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 Γυμνασίων - ΓΕ.Λ.- ΕΠΑ.Λ. – Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. των Δήμων της
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας – σχ. έτ. 2020-2021.
Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 151465/Δ2/06-11-2020 και 145252/Δ2/26-10-2020 εισερχόμενα έγγραφα
του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Απαντώντας στα με αρ. πρ. 6788/14-5-2020 και 15748/06-11-2020 έγγραφά σας και σχετικά με το
αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 50/22-10-2020
του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την υλοποίηση του 3ου Συνεδρίου Προσομοίωσης με τίτλο «Συνέδριο
Προσομοίωσης Διαδικασιών Δημοτικού Συμβουλίου», που διοργανώνει η Διεύθυνσή σας, σε συνεργασία

με τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, για τους/τις μαθητές/τριες των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ.,
ΕΠΑ.Λ. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ των Δήμων αυτών.
Σκοπός της δράσης είναι να συμβάλει στη γνωριμία των μαθητών/τριών με τον τρόπο λειτουργίας του
Δημοτικού Συμβουλίου, με τα θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων του, καθώς και με τα τρέχοντα
προβλήματα του Δήμου.
Η προετοιμασία της δράσης προτείνεται να γίνει κατά τον Δεκέμβριο του 2020 και τον Ιανουάριο του
2021 και η εφαρμογή της θα λάβει χώρα τον Φεβρουάριο 2021- Απρίλιο 2021. Ως προς το χρονοδιάγραμμα
ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις και οι ακριβείς ημερομηνίες υλοποίησης θα οριστούν κατόπιν
συνεννόησης με τον εκάστοτε Δήμο. Η υλοποίηση του εν λόγω Συνεδρίου θα γίνει εξ ολοκλήρου
διαδικτυακά.
Τα θέματα που θα συζητηθούν στις συνεδριάσεις θα προκύψουν από τις προτάσεις των
μαθητών/τριών που θα συγκεντρωθούν μέσω ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας στον ιστότοπο του κάθε
Δήμου και κατόπιν θα τεθούν σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, ενώ τα δημοφιλέστερα θα επιλεγούν
για τις εργασίες του Συνεδρίου. Τα πεδία της θεματολογίας αφορούν στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό,
στον αθλητισμό, στην ψυχαγωγία και στην καθαριότητα και τους χώρους πρασίνου.
Επισημαίνεται ότι η έγκριση της εν λόγω Προσομοίωσης για το σχολικό έτος 2020-2021 δίνεται με
την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID – 19.
Επίσης, απαραίτητες θεωρούνται και οι εξής προϋποθέσεις :
1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω πρόγραμμα 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. Ομοίως προαιρετική να είναι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα και ο ορισμός τους
ως υπευθύνων του προγράμματος να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του
Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.
3. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
4. Το πρόγραμμα να υλοποιηθεί εκτός σχολικού ωραρίου, με την παρουσία των υπευθύνων για το
πρόγραμμα εκπαιδευτικών των σχολείων.
5. 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 φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και η
μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
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εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π με την ολοκλήρωση του προγράμματος
τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.
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 καταλληλόλητα 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 παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με
τη Διεύθυνση Δ.Ε. Πέλλας (τηλ. 23813-51419).

Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως
Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
Δ/νση Εκπ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
Δ/νση Ειδικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων
και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Με εντολή Υφυπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

