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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την προνομοθετική δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση Πλαισίου 

Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων "Νεολαία 17-27" 

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 154654/18-09-2017 έγγραφο 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. 36/14-09-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, σας γνωστοποιούμε τα εξής: 

Από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εγκρίνεται αίτημα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου 

Μάθησης και Νέας Γενιάς για ενημέρωση των Συλλόγων Διδασκόντων των Γενικών και Επαγγελματικών 

Λυκείων σχετικά με την προνομοθετική δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση Πλαισίου Στρατηγικής 

και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ‘17—‘27». Απώτερος σκοπός είναι η διάχυση της 

πληροφορίας στους μαθητές των Λυκείων και η κινητοποίησή τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στην 

προδιαβούλευση.  

Το Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την ενδυνάμωση των Νέων θα είναι ένα κείμενο που 

προσδιορίζει το όραμα, τις αρχές και τους στόχους για τους νέους και τις νέες στην Ελλάδα και θα 

συνδιαμορφωθεί, από την αρχή μέχρι το τελικό στάδιο της επίσημης υιοθέτησής του, με την έμπρακτη 

συμμετοχή των νέων –τις συγκροτημένες ή άτυπες μορφές έκφρασής τους– και όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και την Κοινωνία Πολιτών, στη βάση της φιλοσοφίας «από 

τους νέους, με τους νέους, για τους νέους».  

Η προνομοθετική δημόσια διαβούλευση θέτει μια σειρά από ερωτήματα με στόχο τη συλλογή 

παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων από τους άμεσα ενδιαφερόμενους – τους νέους και τις νέες της 
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Να διατηρηθεί μέχρι: 
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 Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
 

 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής  
info@iep.edu.gr 

 Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης 
και Νέας Γενιάς 
ipurrou@minedu.gov.gr 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ 

 
 

 ----- 
Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου (Δ.Ε.) 
 Β. Πελώνη (Δ.Ε.) 
 Ι. Καπουτσής (Ε.Ε.) 
Τηλέφωνο:  210-3443422 
 210-3442229 
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χώρας - αλλά και από φορείς που υποστηρίζουν τους νέους. Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν θα 

ληφθούν υπ’ όψιν στο υπό κατάρτιση κείμενο που θα τεθεί –πριν την επίσημη υποβολή του στο Ελληνικό 

Κοινοβούλιο– σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση, όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία.  

Ειδικότερα, προτείνεται η επεξεργασία των ερωτημάτων της προδιαβούλευσης στο πλαίσιο του 

μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας μέσω μίας ευρύτερης συζήτησης για θέματα ενεργούς συμμετοχής, η 

συλλογική επεξεργασία των ερωτημάτων μέσα στην τάξη και η κατάθεση των απαντήσεων από ομάδα 

αντιπροσώπων των μαθητών/τριών ή του/της ίδιου/ας του/της εκπαιδευτικού.  

Προτείνεται η εμπλοκή όλου του διδακτικού προσωπικού στη διαδικασία της πληροφόρησης των 

μαθητών και στην προσέγγιση και επεξεργασία του θέματος της προδιαβούλευσης  

Στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://opengov.diavgeia.gov.gr/ βρίσκεται αναρτημένο το κείμενο της 

προδιαβούλευσης. 

Επίσης, επισυνάπτεται ερωτηματολόγιο όπου τα ερωτήματα της προδιαβούλευσης παρατίθενται με 

πιο ευσύνοπτο τρόπο και χωρίς τα εισαγωγικά κείμενα που τα συνοδεύουν στο σύνδεσμο της 

προδιαβούλευσης. Αυτό το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στοχευμένα για τους μαθητές του Λυκείου 

και τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών στην επεξεργασία του θέματος της προδιαβούλευσης. 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο και να το 

αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση youthstrategy@minedu.gov.gr . 

Σημειώνεται ότι η προνομοθετική διαβούλευση θα είναι ανοιχτή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.  

Τέλος, επισυνάπτεται QR Code το οποίο μπορεί να διανεμηθεί στους μαθητές/τριες σε φωτοαντίγραφα 

με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν οι μαθητές εκτός 

σχολείου να σκανάρουν με το κινητό τους την εικόνα και να μεταφερθούν αυτόματα στον ιστότοπο 

opengov και συγκεκριμένα στην προδιαβούλευση «Νεολαία ’17-‘27».  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210-3443254. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Συνημ.: 1 αρχείο word (5 σελ.) 
               1 αρχείο jpg 
 
 
Εσωτ. Διανομή 

 Γραφείο Αναπλ. Γεν. Γραμματέα 

 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε. Τμ. Α΄ 

 Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης, Τμ. Α΄ 
 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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