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ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Θέμα: 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός: “17 στόχοι για να αλλάξουμε την πόλη μας”.

Στη Λάρισα, σήμερα 25η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από
τη με αρ. πρωτ. 36451/21-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη οι κ.κ.: Λαδόπουλος Δημήτριος – Αλέξανδρος ως αντιπρόεδρος, 2)
Αθανασιάς Γεώργιος, 3) Αντωνούλης Αγαμέμνων, 4) Αργύρης Παναγιώτης, 5) Βαρβαρέσσος Θεοφάνης, 6)
Γκούμα Μαρία, 7) Γκουσγκούνη Αικατερίνη, 8) Γουγουλιάς Βασίλης, 9) Δαδιώτης Αναστάσιος, 10)
Δημοβέλης Ελευθέριος, 11) Ζαρίδης Μιχαήλ, 12) Ζαχαρία Εύα, 13) Κόκκορα Εύα, 14) Καούνα
Τριανταφυλλιά, 15) Καφαλή Μάγδα, 16) Κουτσολέλος Δημήτριος, 17) Κωστούλης Απόστολος – Μάρκος,
18) Λαγός Ευστάθιος, 19) Λάζος Ευάγγελος, 20) Λεπενιώτης Θεόφιλος, 21) Μπέτσος Νικόλαος, 22)
Νικούλη Ελευθερία, 23) Παπαλάμπρος Αντώνιος, 24) Παππάς Ευάγγελος, 25) Ρεμπάπης Ευάγγελος, 26)
Ρεντοπούλου Κωνσταντία – Αρετή, 27) Σαμαράς Αθανάσιος, 28) Σκάρπου Χριστίνα, 29) Στεργίου Έλλη, 30)
Τσαμέτη Αγγελική, 31) Τσιαντού Κυριακή, 32) Τσιουμάνης Γεώργιος, 33) Τσιτσανούδης Χρήστος, 34)
Χαρούλη Μυρτώ, 35) Χατζής Αναστάσιος, 36) Χατιλάρης Παύλος

Και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νεολαίας κ.κ.: 1) Majd Aldin, 2) Αναστασίου Λάμπρος, 3)
Αποστόλου Κωνσταντίνος, 4) Γιούτσας Δημήτριος, 5) Δημόπουλος Δημήτριος, 6) Ελένης Κωνσταντίνος, 7)
Καράμπελα Μαρκέλλα, 8) Καρανίκας Αλέξανδρος, 9) Κατρανάς Γεώργιος, 10) Κρεμαστάς Αθανάσιος, 11)
Μαγουλιώτης Δημήτριος, 12) Μαϊμάρης Δημήτριος, 13) Νασιόπουλος Ευάγγελος, 14) Σιαπαρδάνη Μυρτώ,
15) Στεφοπούλου Σωτηρία, 16) Τσιαμούρας Δημήτριος, 17) Τσούτσας Άγγελος – Μιχαήλ, 18) Φλώρος
Γεώργιος, 19) Χαλβαντζάρα Στυλλιανή, 20) Χαμονικολάου Μαρία, 21) Ψαριανός Αλέξανδρος

Θέμα: 1ος Μαθητικός Διαγωνισμός: “17 στόχοι για να αλλάξουμε την πόλη μας”.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας προέβη σε συζήτηση που αφορούσε την πρόταση: “1ος Μαθητικός
Διαγωνισμός: “17 στόχοι για να αλλάξουμε την πόλη μας”., αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ.
Αθανασιά Γεώργιου, Συντονιστή της Επιτροπής Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, μετά από προτροπή
του κ. Τσιτσανούδη Χρήστου για την εισήγηση του θέματος η οποία είχε ως εξής:

Εισαγωγή
Στα πλαίσια των δράσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων, η Επιτροπή
Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού αποφάσισε να προβεί στην εισήγηση του 1ου Μαθητικού
διαγωνισμού με τίτλο “17 Στόχοι για να αλλάξουμε την πόλη μας”.
Η δράση διοργανώνεται σε συνεργασία με το δίκτυο SDSN Youth - Black Sea, ένα δίκτυο που έχει σκοπό
την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), το οποίο θα προσφέρει το γνωστικό υπόβαθρο για
την ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση του ζητήματος και θα συμβάλλει στην πρακτική υλοποίηση
της.
Στόχοι και Αναμενόμενα Οφέλη
Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της
Λάρισας. Οι στόχοι της δράσης χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες:
• Ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)
• Ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τους SDGs
• Παροχή της διαθέσιμης βιβλιογραφία
• Γνωριμία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στη θεματική
• Την ανάδειξη των καλλιτεχνικών ταλέντων των μαθητών
• Ενθάρρυνση των μαθητών να ανακαλύψουν και να εξασκήσουν τα καλλιτεχνικά τους ταλέντα
• Προβολή των έργων τους στην τοπική κοινωνία
• Παροχή ευκαιριών εξέλιξης στους επιμέρους καλλιτεχνικούς κλάδους
Τα αναμενόμενα - προσδοκώμενα οφέλη για τους μαθητές θα είναι η γνωριμία με τους SDGs, η προβολή
των έργων τους, η δραστηριοποίηση τους σε τοπικό επίπεδο και η γνωριμία τους με το ΔΣΝ. Από την άλλη
πλευρά τα προσδοκώμενα οφέλη για το ΔΣΝ θα είναι η προσέγγιση των μικρότερων ηλικιών, η
ενεργοποίηση των μαθητικών κοινοτήτων, προβολή του έργου του ΔΣΝ, η επαφή με τις ιδέες του μαθητικού
πληθυσμού, και η παγίωση της συνεργασίας μας με το δίκτυο SDSN Youth - Black Sea.
Δομή και Περιέχομενο Δράσης
Οι συμμετέχοντες, ανάλογα με την ηλικιακή τους ομάδα, θα έχουν δικαίωμα υποβολής έργων διαφορετικών
μορφών τέχνης, ως εξής:
• Α΄ - Γ΄ Δημοτικού: Ζωγραφική

• Δ’ - Στ΄ Δημοτικού: Ζωγραφική, Κόμικς
• Γυμνάσιο: Ζωγραφική, Κόμικς, Φωτογραφία, Μουσική, Κατασκευές, Δημιουργική Γραφή, Γκράφιτι
• Λύκειο: Ζωγραφική, Κόμικς, Φωτογραφία, Μουσική, Δημιουργική Γραφή, Γκράφιτι
Η θεματολογία του διαγωνισμού θα καθορίζεται επίσης ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα. Στο Δημοτικό τα
έργα θα έχουν θέμα το «Περιβάλλον», ως συνισταμένη των στόχων:
• 6 - Καθαρό Νερό και Αποχέτευση
• 7 - Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια
• 12 - Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή
• 13 - Δράση για το Κλίμα
• 14 - Ζωή στο Νερό
• 15 - Ζωή στη Στεριά
Στο Γυμνάσιο τα έργα θα έχουν θέμα το “Υποδομές και Κοινωνία”, ως συνισταμένη των στόχων:
• 3 - Καλή Υγεία και Ευημερία
• 4 - Ποιοτική Εκπαίδευση
• 8 - Αξιοπρεπής Εργασία
• 9 - Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές
• 11 - Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες
• 17 - Συνεργασία για τους Στόχους
Στο Λύκειο τα έργα θα έχουν θέμα το “Ανθρωπισμός και Ισότητα”, ως συνισταμένη των στόχων:
• 1 - Μηδενική Φτώχεια
• 2 - Μηδενική Πείνα
• 5 - Ισότητα των Φύλων
• 10 - Λιγότερες Ανισότητες
• 16 - Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί
Ακόμα, σε συνεργασία με το SDSN Youth - Black Sea, πριν την λήξη της περιόδου κατάθεσης των έργων,
θα πραγματοποιηθεί μια σειρά από workshops, για τις τρεις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, που στοχεύουν
στην εξοικείωση των ενδιαφερόμενων με τους SDGs, και την βιωματική εκπαίδευσή τους στην θεματική.
Το κάθε workshop θα είναι διαθέσημο σε 35-40 συμμετέχοντες, αλλά δύναται να επαναληφθεί στην
περίπτωση που υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι, θα επενδύσουμε περισσότερο στην ευαισθητοποίηση των
μαθητών, προωθώντας παράλληλα και το Διαγωνισμό.

Προώθηση
Η προώθηση του διαγωνισμού στα σχολεία, και έτσι, στους μαθητές θα πραγματοποιηθεί εν μέρη από την
Περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

Δεδομένου του μεγέθους της δράσης, κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί και προώθηση από μέρους του
ΔΣΝ. Στο πλάνο προώθησης περιλαμβάνεται η δημιουργία και εκτύπωση έγχρωμων αφισών, και αλλού
τύπου γραφιστικού υλικού, τα οποία θα δημοσιευτούν και στα social media, και θα συνοδεύουν τα κείμενα
προώθησης της δράσης. Η αφίσα θα αναγραφεί το όνομα - τίτλο του διαγωνισμού, την ημερομηνία έναρξης
και λήξης των συμμετοχών, την ιστοσελίδα του Διαγωνισμού με μορφή link και QR Code, καθώς και το
σήμα του ΔΣΝ και του SDSN Youth - Black Sea.
Για την προώθηση της δράσης από τα social media του ΔΣΝ, όπως Facebook και Instagram, θα διατεθεί
χρηματικό ποσό, το οποίο ορίζεται στον προϋπολογισμό, για την στοχευμένη προώθηση της στο κοινό στόχο
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Ακόμα,
η
ιστοσελίδα
του
διαγωνισμού
(το προσχέδιο
μπορείτε
να
βρείτε
εδώ:
https://mathitikosdiagonis.wixsite.com/17stoxoi) θα αποτελεί την κεντρική πλατφόρμα αλληλεπίδρασης με
τους συμμετέχοντες, στην οποία θα βρίσκουν υλικό σχετικά με τους SDGs, φόρμα κατάθεσης έργων, τους
όρους συμμετοχής τκλπ. Προτείνεται η αγορά του ονόματος-τομέα (Domain Name)
17stoxoigiatinpolimas.info, και η διαχείριση της ιστοσελίδας μέσω του wix.com, με την αγορά συνδρομής
προκειμένου να μην εμφανίζονται διαφημίσεις.
Αξιολόγηση και Βράβευση
Την αξιολόγηση των έργων θα αναλάβει κριτική επιτροπή η οποία θα συσταθεί από ανεξάρτητους
συνεργάτες με εμπειρία στις αντίστοιχες μορφές τέχνης. Από κάθε κατηγορία, θα αναδειχθεί ένας νικητής,
του οποίοι το έργο θεωρήθηκε πως ξεχώρησε. Κάθε μαθητής που θα συμμετέχει στον διαγωνισμό έπειτα από
την λήξη του θα λάβει βεβαίωση συμμετοχής, υπό την προϋπόθεση πως δεν παραβίασε τους όρους
συμμετοχής, και οι νικητές θα λάβουν βραβείο διάκρισης, καθώς και έπαθλο. Το έπαθλο δεν θα έχει
χρηματική μορφή. Συγκεκριμένα για τους νικητές των κατηγοριών Graffiti-Γυμνάσιο και Graffiti-Λύκειο, θα
παραχωρηθούν τοίχοι κτηρίων του Δήμου, στους οποίους θα μπορέσουν να αποτυπώσουν τα έργα τους.
Στους νικητές των κατηγοριών Μουσική-Γυμνάσιο και Μουσική-Λύκειο, ίσως και σε άλλους διακριθέντες,
θα δωθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν στις μουσικές παραστάσεις του Φεστιβάλ Νεολαίας 2021.
Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της δράσης, αναμένενεται να περάσει προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Λαρισαίων, ύστερα από έγκριση της παρούσας πρότασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας.
Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός είναι:
Έσοδα

Ευρώ (€)

Σύνολο

0,00

Έξοδα

Ευρώ (€)

Domain Name Ιστοσελίδας

14,95

Συνδρομή στο wix.com

32,00

Προώθηση Social Media

20,00

Μη προβλεπόμενα έξοδα
3,35
(5%)
Σύνολο

70,30

Ανθρώπινο Δυναμικό
Είναι αναγκαία η αναφορά στην οργανωτική ομάδα της δράσης την οποία αποτελούν ο Χρήστος
Τσιτσανούδης στην θέση του Chair, ο Ευάγγελος Ρεμπάπης στην θέση External και Registration, η Βασιλική
Κουκούλη στην θέση External και Registration και η Κυριακή Τσιαντού στη θέση του Promotion, και
λειτουργεί υπό το συντονισμό του Συντονιστή της Επιτροπής Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού,
Γεωργίου Αθανασιά. Συνολικά, η δράση αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε στα πλαίσια της Επιτροπής Παιδείας,
Αθλητισμού και Πολιτισμού, η οποία θα συνεχίσει να την υποστηρίζει κατά τη διάρκεια της διοργάνωσής
της.
Κατόπιν, προτάθηκε από τον κ. Κωστούλη Απόστολο – Μάρκο η επιτροπή να έρθει σε επαφή με τους
αρμόδιους στον Σύλλογο Εικαστικών, στο Θεσσαλικό Θέατρο και στο Φεστιβάλ Κόμικς, προκειμένου να
συγκροτηθεί η κριτική επιτροπή.
Τέλος, επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου
Λαρισαίων, θα πρέπει να κατατεθεί προς ψήφιση και να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Λαρισαίων.
Επομένως, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμο Λαρισαίων

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να εγκρίνει την πρόταση για τη διεξαγωγή του 1ου Μαθητικού Διαγωνισμού “17 στόχοι για να αλλάξουμε
την πόλη μας”.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

