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Θ Ε Μ Α  : «Διαβίβαση πρόσκλησης συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη.»

             Στη συνέχεια του από 9-6-2020 ηλεκτρονικού μηνύματος της Δ/νσης Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Θεμάτων του Υ.ΠΑΙ.Θ., σας διαβιβάζουμε την από 1ης 6ου 2020 Πρόσκληση της Κροατικής 
Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που εστάλη μέσω του Υπουργείου Επιστήμης και 
Παιδείας της Δημοκρατίας της Κροατίας και αφορά σε βιντεοτηλεδιάσκεψη (VTC) με τίτλο 
«Εκπαιδευτικοί και Εκπαιδευτές για το Μέλλον: Προς τη «Νέα Κανονικότητα» που θα 
πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2020 και παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών της δικαιοδοσίας σας.

          Αναλυτικότερα, στα πλαίσια της Προεδρίας της Κροατίας στο Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώνεται τηλεδιάσκεψη που βασίζεται στις εργασίες του Συμβουλίου 
σχετικά με τα συμπεράσματα για τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές για το 
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μέλλον, αλλά  και με τα συμπεράσματα για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση, κατά τη διάρκεια της Κροατικής Προεδρίας.

             Στην τηλεδιάσκεψη μπορούν να συμμετέχουν εμπειρογνώμονες και διαμορφωτές 
πολιτικής, μέλη ευρωπαϊκών οργανισμών και συμβουλευτικών οργάνων, καθώς και 
εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές.

             Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 9.00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης (10.00, ώρα Ελλάδος) 
με χαιρετισμούς και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κεντρικές ομιλίες, συζήτηση Υπουργικής 
Επιτροπής και θεματικές συνεδρίες που καλύπτουν θέματα σχετικά με τους Ευρωπαίους 
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, και θα 
τελειώσει στις 17.00, ώρα Κεντρικής Ευρώπης (18.00, ώρα Ελλάδος).

         Οι βασικοί ομιλητές θα παρουσιάσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις κυριότερες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές, εντός και εκτός του 
πλαισίου της κρίσης COVID-19, καθώς και των οραμάτων τους για την πιθανή μελλοντική εξέλιξη 
της «Νέας Κανονικότητας» μετά την κρίση, ενώ οι Υπουργοί Παιδείας που θα λάβουν μέρος θα 
ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η κρίση μπορεί να τονώσει την 
καινοτομία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τις παρεμβάσεις και τις 
συζητήσεις, καθώς και να στείλουν σχόλια ή ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης. 

            Περισσότερες πληροφορίες για τις προπαρασκευαστικές εργασίες καθώς και για το 
πρόγραμμα της τηλεδιάσκεψης διατίθενται στον ιστότοπο https://hrpresedu.eu/ .

         Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν, παρακαλούνται να εγγραφούν 
ηλεκτρονικά, μέσω του συνδέσμου https://bit.ly/36zxM79, το αργότερο μέχρι τις 23/06/2020. Για 
οποιεσδήποτε απορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα του 
οργανισμού, μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
HRPRESEDU2020@mzo.hr .

   

                                                                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
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