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Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 
LLee  33  ddéécceemmbbrree  22000099,,  MM..  llee  CCoonnsseeiilllleerr  ccoommmmuunnaall  JJeeaann--PPiieerrrree  LLeeyyvvrraazz  aa  ddééppoosséé  uunnee  iinntteerrppeellllaattiioonn  
aauu  ssuujjeett  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  àà  llaa  ddéémmooccrraattiiee  eett  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  
cciivviiqquuee  eett  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  aauuxx  ddrrooiittss  hhuummaaiinnss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  nnooss  ééccoolleess..  
  
EEnn  pprreemmiieerr  lliieeuu  iill  eesstt  uuttiillee  ddee  rraappppeelleerr  qquuee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  qquueessttiioonnss  ttoouucchhaanntt  aauu  pprrooggrraammmmee  
ppééddaaggooggiiqquuee  ddee  ll’’ééccoollee  nn’’eesstt  ppaass  ddee  ccoommppéétteennccee  ccoommmmuunnaallee,,  mmaaiiss  dduu  rreessssoorrtt  ddeess  aauuttoorriittééss  
ccaannttoonnaalleess  iiddooiinneess  eett  qquu’’àà  ccee  ttiittrree,,  nnoouuss  nn’’aavvoonnss  qquuee  ttrrèèss  ppeeuu  ddee  mmaarrggee  ddee  mmaannœœuuvvrree  qquuaanntt  aauuxx  
mmaattiièèrreess  eennsseeiiggnnééeess..  NNoouuss  rreevviieennddrroonnss  ssuurr  llee  rrôôllee  ddee  llaa  CCoommmmuunnee  aapprrèèss  aavvooiirr  pprréécciisséé  qquuee  ::  
  
LLee  ppllaann  dd’’ééttuuddee  vvaauuddooiiss  pprréévvooiitt  aaccttuueelllleemmeenntt  11  ppéérriiooddee  hheebbddoommaaddaaiirree  dd’’éédduuccaattiioonn  àà  llaa  
cciittooyyeennnneettéé  eenn  88èèmmee  aannnnééee  eett  eenn  99èèmmee  aannnnééee  dduu  ddeeggrréé  sseeccoonnddaaiirree  aavveecc  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ssuuiivvaannttss  ::  
  
««  LL’’éédduuccaattiioonn  àà  llaa  cciittooyyeennnneettéé  ffaavvoorriissee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll’’aallttéérriittéé  eenn  llaa  ppllaaççaanntt  ddaannss  ssoonn  
ccoonntteexxttee  ssoocciiaall,,  hhiissttoorriiqquuee  eett  ccuullttuurreell..  EEnn  aapppprreennaanntt  àà  rreessppeecctteerr  aauuttrruuii,,  ll’’ééllèèvvee  ddéévveellooppppee  ssaa  
rrééfflleexxiioonn  éétthhiiqquuee  eett  ssaa  ccaappaacciittéé  àà  ssee  ssiittuueerr  àà  llaa  ffooiiss  ccoommmmee  iinnddiivviidduu  eett  ccoommmmee  mmeemmbbrree  dd’’uunnee  
ccoolllleeccttiivviittéé,,  rreessppeeccttuueeuuxx  ddeess  pprriinncciippeess  ffoonnddaammeennttaauuxx  ddee  llaa  ddéémmooccrraattiiee  eett  ddeess  DDrrooiittss  ddee  ll’’HHoommmmee..  
  
EEllllee  ddéévveellooppppee  ééggaalleemmeenntt  ll’’eesspprriitt  ccrriittiiqquuee  eett  ll’’aauuttoonnoommiiee  ddee  jjuuggeemmeenntt  eenn  ddoonnnnaanntt  ll’’ooccccaassiioonn  àà  
ll’’ééllèèvvee  ddee  ss’’iinniittiieerr  aauu  ddéébbaatt  ddéémmooccrraattiiqquuee  ppaarr  ll’’eexxpprreessssiioonn  eett  llaa  ccoonnffrroonnttaattiioonn  ddee  ppooiinnttss  ddee  vvuuee  
ddiifffféérreennttss..  LLeess  ssttrraattééggiieess  ddiiddaaccttiiqquueess  pprriivviillééggiieenntt  aaiinnssii  llee  ttrraavvaaiill  dd’’ééqquuiippee,,  llaa  ccooooppéérraattiioonn,,  ll’’ééccoouuttee  
eett  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  ll’’aavviiss  dd’’aauuttrruuii,,  aaffiinn  ddee  ddéévveellooppppeerr  uunnee  aattttiittuuddee  ccoonnssttrruuccttiivvee  eett  
rreessppoonnssaabbllee..  
  
OOnn  ééttuuddiiee  llaa  cciittooyyeennnneettéé  àà  ll’’ééccoollee  ppoouurr  ::  
  

••  sse  dotterr  d’’une  cculltturre  générralle  polliittiique,,  jjurriidiique  ett  écconomiique  quii  perrmetttte  de  
ccomprrendrre  lle  monde  danss  llequell  on  viitt  ;;  
e do e d une u u e géné a e po que u d que e é onom que qu pe me e de
omp end e e monde dan eque on v

  
••  rréffllécchiirr  aux  rrèglless  ett  au  ffonccttiionnementt  de  lla  ssocciiétté  du  poiintt  de  vue  de  ssess  drroiittss,,  de  

ssess  oblliigattiionss,,  de  ssa  viie  quottiidiienne  ett  de  ssess  rrellattiionss  avecc  lless  diiverrss  acctteurrss  quii  lla  
cconssttiittuentt  ;;  

é é h aux èg e e au on onnemen de a o é é du po n de vue de e d o de
e ob ga on de a v e quo d enne e de e e a on ave e d ve a eu qu a
on uen
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••  dévellopperr  ssess  ccapacciittéss  à  agiirr  en  cciittoyen  ccrriittiique  ett  auttonome,,  rresspeccttueux  dess  auttrress  
ett  de  sson  enviirronnementt..  »  
déve oppe e apa é à ag en oyen que e au onome e pe ueux de au e
e de on env onnemen »

  
CCeeccii  ééttaanntt  ddiitt,,  ddee  nnoommbbrreeuuxx  eennsseeiiggnnaannttss  ddoonnnneenntt  lleeuurrss  ccoouurrss  eenn  ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  ddeess  rrééaalliittééss  
llooccaalleess  eett  cceerrttaaiinnss  pprreennnneenntt  ppaarrffooiiss  ccoonnttaacctt  aavveecc  uunn  mmeemmbbrree  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé..  LLeess  mmeemmbbrreess  ddee  
llaa  MMuunniicciippaalliittéé,,  dduu  CCoonnsseeiill  ccoommmmuunnaall  eett  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ssoonntt  àà  ddiissppoossiittiioonn  ppoouurr  ddoonnnneerr  ddeess  
rreennsseeiiggnneemmeennttss,,  oorrggaanniisseerr  uunnee  vviissiittee  oouu  ppoouurr  uunnee  ssiimmppllee  eennttrreevvuuee..  CCee  qquuii  pprrééccèèddee  sseerraa  uunnee  ffooiiss  
eennccoorree  pprréécciisséé  lloorrss  ddee  ll’’uunnee  ddeess  rreennccoonnttrreess  oorrggaanniissééeess  rréégguulliièèrreemmeenntt  eennttrree  uunnee  ddééllééggaattiioonn  ddee  llaa  
MMuunniicciippaalliittéé  eett  lleess  DDiirreecctteeuurrss  ddeess  EEccoolleess..  LLaa  qquueessttiioonn  ppoossééee  ppaarr  MM..  LLeeyyvvrraazz  sseerraa  aauussssii  ttrraannssmmiissee  
aauu  CCoonnsseeiill  dd’’EEttaabblliisssseemmeenntt..  
  
DD’’aauuttrree  ppaarrtt,,  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  ttiieenntt  eennccoorree  àà  rraappppeelleerr  qquuee  lleess  qquueessttiioonnss  ddee  cciittooyyeennnneettéé  lluuii  ttiieennnneenntt  
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  àà  ccœœuurr  eett  qquuee  cceettttee  pprrééooccccuuppaattiioonn  eesstt  aabboorrddééee  eett  ttrraaiittééee  àà  ddee  nnoommbbrreeuusseess  
rreepprriisseess  ddaannss  lleess  aaccttiivviittééss  hhaabbiittuueelllleess  ddee  llaa  MMuunniicciippaalliittéé  eett  ddee  sseess  sseerrvviicceess..    
  
PPlluuss  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt,,  llee  ddéélléégguuéé  jjeeuunneessssee  ddee  llaa  VViillllee  ddee  RReenneennss,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn  dduu  RRaallllyyee  ddee  llaa  
CCiittooyyeennnneettéé,,  aa  nnoottaammmmeenntt  oorrggaanniisséé  eenn  aavvrriill  22000099  uunn  DDîînneerr--QQuuiizzzz,,  rreeppaass  lluuddiiqquuee  sseerrvvaanntt  àà  rréévvéélleerr  
lleess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ddeess  jjeeuunneess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  cciivviissmmee..  DDeess  iinnvviittééss  tteellss  AAddaa  MMaarrrraa,,  CCoonnsseeiillllèèrree  
nnaattiioonnaallee,,  OOrrnneellllaa  GGuulliizziiaa,,  PPrrééssiiddeennttee  dduu  CCoonnsseeiill  ddeess  jjeeuunneess  ddee  BBuussssiiggnnyy  eett  MMiicchheell  WWaalltteerr,,  
CCoonnsseeiilllleerr  mmuunniicciippaall  ddee  CCrriissssiieerr,,  rrééppoonnddaaiieenntt  aauuxx  qquueessttiioonnss  eett  iinntteerrrrooggaattiioonnss  ddeess  jjeeuunneess  àà  pprrooppooss  
ddee  ddiifffféérreennttss  ssuujjeettss  ttrraaiittaanntt  nnoottaammmmeenntt  dduu  ssyyssttèèmmee  ppoolliittiiqquuee  ssuuiissssee,,  ddeess  qquueessttiioonnss  ddee  
nnaattuurraalliissaattiioonn  eett  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  cciivviiqquueess..  CCeettttee  ddéémmaarrcchhee  aa  rreennccoonnttrréé  uunn  ggrraanndd  ssuuccccèèss,,  
ppuuiissqquuee  lleess  2255  ppllaacceess  ddiissppoonniibblleess  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  RRaallllyyee  aavvaaiieenntt  ttrroouuvvéé  pprreenneeuurrss..  UUnnee  sseemmaaiinnee  
ddee  llaa  cciittooyyeennnneettéé  sseerraa  àà  nnoouuvveeaauu  rreeccoonndduuiittee  aauu  pprriinntteemmppss  22001100  aavveecc  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  ccoonnttrriibbuueerr,,  
aauussssii  ssoouuvveenntt  qquuee  ppoossssiibbllee  ddaannss  llee  cchhaammpp  ddeess  ccoommppéétteenncceess  ccoommmmuunnaalleess,,  àà  sseennssiibbiilliisseerr  lleess  jjeeuunneess  
àà  ll’’iimmppoorrttaannccee  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciittooyyeennnnee..  
  
TToouujjoouurrss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  aaccttiivviittééss  dduu  ddéélléégguuéé  jjeeuunneessssee,,  llee  tteerrrraaiinn  mmuullttiissppoorrttss  dduu  CCeennssuuyy  aa  ééttéé  
ccrréééé  eenn  22000088  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  pprroojjeett  ggéérréé  aavveecc  eett  ppaarr  ddeess  jjeeuunneess  ddee  RReenneennss  aassssoocciiééss  àà  ttoouutt  
ssoonn  pprroocceessssuuss  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree..  IIllss  oonntt  aaiinnssii  ééttéé  ccoonnffrroonnttééss  ttrrèèss  ccoonnccrrèètteemmeenntt  aauuxx  rrééaalliittééss  
ssoocciiooppoolliittiiqquueess  iinndduuiitteess  ppaarr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dd’’uunnee  rrééaalliissaattiioonn  iimmpplliiqquuaanntt  ttoouuttee  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé..  
DDaannss  uunn  mmêêmmee  eesspprriitt  llee  pprroojjeett  aaccttuueelllleemmeenntt  eenn  ccoouurrss  ««  DDoonnnnee  ttoonn  aavviiss  »»,,  mmoobbiilliissee  ll’’aavviiss  ddeess  
jjeeuunneess  dduu  qquuaarrttiieerr  ddeess  BBaauummeetttteess//SSoouuss--llaa--CCrrooiixx  ssuurr  lleess  qquueessttiioonnss  dd’’uurrbbaanniissmmee,,  ddee  ttrraannssppoorrttss,,  ddee  
ccuullttuurree  oouu  ddee  ssppoorrtt  lloorrss  ddee  ddiissccuussssiioonnss  eett  ddee  ccoonnssuullttaattiioonnss  oorrggaanniissééeess  ppaarr  llaa  ddééllééggaattiioonn  jjeeuunneessssee..  
  

__________  
  
  
LLaa  MMuunniicciippaalliittéé  ccoonnssiiddèèrree  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  aavvooiirr  rrééppoonndduu  àà  ll’’iinntteerrppeellllaattiioonn  ddee  MM..  llee  CCoonnsseeiilllleerr  
ccoommmmuunnaall  JJeeaann--PPiieerrrree  LLeeyyvvrraazz  ssuurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  àà  llaa  ddéémmooccrraattiiee..  
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