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ΕΚΛΟΓΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ο θεσμός των Μαθητικών Συμβουλίων σας δίνει την ευκαιρία να ασκήσετε το ιερό
δικαίωμα της ψήφου. Για να κατακτήσουν αυτό το δημοκρατικό δικαίωμα οι άνθρωποι
αγωνίστηκαν σκληρά και έδωσαν και τη ζωή τους ακόμα.
Είναι επομένως ιερό αυτό το δικαίωμα που έχετε εσείς να εκλέξετε τους αντιπροσώπους
σας στη μικρή κοινωνία της τάξης και του σχολείου, μιας κοινωνίας που είναι
μικρογραφία της μεγάλης κοινωνίας στην οποία σε μερικά χρόνια θα ανήκετε.
Πριν υποβάλετε υποψηφιότητα και πριν δώσετε την ψήφο σας, αναλογιστείτε τις ευθύνες
που συνεπάγεται η άσκηση αυτού του δικαιώματος. Ώριμος, συνειδητός και υπεύθυνος
άνθρωπος θεωρείται εκείνος ο οποίος πριν από τα δικαιώματά του, γνωρίζει τα καθήκοντά
του.
Τα καθήκοντα αυτά υπάρχουν στους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων. Παρακαλώ
να τα συζητήσετε με τον Υπεύθυνο Καθηγητή του Τμήματός σας, για να σχηματίσετε
σωστή αντίληψη για τα καθήκοντα και τις ευθύνες που συνεπάγεται κάθε αξίωμα.
Μερικές από τις ικανότητες που χρειάζονται για την επιτυχή άσκηση αυτών των
καθηκόντων είναι:
Ευχέρεια στην επικοινωνία, γραπτή και προφορική, σεβασμός της γνώμης των άλλων,
εργατικότητα, συνέπεια, αντικειμενικότητα, ευθυκρισία, και προπαντός διάθεση για
συνεργασία με όλους για την επίτευξη των στόχων του τμήματος, του σχολείου και της
παιδείας γενικά.
Τα μέλη των Μαθητικών Συμβουλίων αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους
άλλους. Γι΄αυτό πρέπει να δώσετε την ψήφο σας, όχι με γνώμονα φιλίες, προσωπικές
συμπάθειες ή αντιπάθειες, αλλά την υπευθυνότητα και τη συνέπεια. Το άτομο που
εκλέξετε πρέπει να σας αντιπροσωπεύει επάξια εντός και εκτός του σχολικού χώρου.
Όμως μετά την ανάδειξη των συμβουλίων των τμημάτων και του κεντρικού μαθητικού
συμβουλίου, είτε ψηφίσατε προσωπικά τους εκλεγέντες συμμαθητές σας είτε όχι, θα
πρέπει να έχουν τη συνεργασία σας και να τυγχάνουν της υποστήριξής σας δεδομένου ότι
εκλέγηκαν με δημοκρατικό τρόπο.
Βέβαια, η εποικοδομητική και καλόπιστη κριτική είναι απαραίτητη από οποιονδήποτε και
αν προέρχεται και θα πρέπει να γίνεται σεβαστή, απ΄όλους. Γι΄αυτό στις συζητήσεις του
τμήματος με τον υπεύθυνο καθηγητή, θα δίνεται η ευκαιρία σε όλους να εκφράζουν τις
απόψεις τους και να κάνουν εισηγήσεις για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί.
Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η ευημερία μιας κοινότητας εξαρτάται πολύ από την
ωριμότητα των μελών και ότι εκλογή ανθρώπων, που ολοφάνερα διαθέτουν τα
απαραίτητα προσόντα υπευθυνότητας, ευσυνειδησίας, αμεροληψίας, ηγεσίας και μέριμνας
για το καλό του συνόλου, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας
ευνομούμενης και σωστής κοινωνίας.
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