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ΘΕΜΑ: Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
Σχετ.: Η υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 Απόφαση της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Β΄ 8)

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μια μοναδική και επίκαιρη ευκαιρία για τους
Ευρωπαίους πολίτες να συζητήσουν τις προκλήσεις της Ευρώπης και τις προτεραιότητές της και να
διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον της.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δεσμευθεί να
ακούσουν τους Ευρωπαίους πολίτες και, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να δώσουν συνέχεια
στις συστάσεις που θα διατυπωθούν.
Στον σύνδεσμο https://futureu.europa.eu/?locale=el βρίσκεται η πλατφόρμα που αποτελεί τον
κεντρικό κόμβο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και μέσω της οποίας οι μαθητές/τριες
μπορούν να ενημερωθούν για τα θέματα που αποτελούν το αντικείμενο συζήτησης της Διάσκεψης
(κλιματική αλλαγή και περιβάλλον / υγεία / ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις
εργασίας / η ΕΕ στον κόσμο / αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια / ψηφιακός
μετασχηματισμός / ευρωπαϊκή δημοκρατία / μετανάστευση / εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία και
αθλητισμός / άλλες ιδέες).
Συγχρόνως, έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
εκπαιδευτική πλατφόρμα - προσομοίωση της πλατφόρμας για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία
απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
όλης της χώρας. Στόχος της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι να εντάξει τους/τις
μαθητές/τριες σε μια συμμετοχική διαδικασία, που προσομοιάζει στην αντίστοιχη διαδικασία της
Διάσκεψης, προσφέροντας την ευκαιρία διατύπωσης και δημόσιας ανάρτησης των προτάσεών τους,
με γνώμονα την καλλιέργεια της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη.
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Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι σχολικές μονάδες της χώρας να αφιερώσουν χρόνο, (δύο ή
περισσότερες διδακτικές ώρες με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών), προκειμένου οι
μαθητές/τριες, αφού ενημερωθούν για τα θέματα συζήτησης της Διάσκεψης, να ενθαρρυνθούν
να εκφράσουν τις απόψεις, τις σκέψεις και τις προτάσεις τους, αναφορικά με όποια θεματική ή
όποιες θεματικές της Διάσκεψης επιθυμούν, σε ένα κείμενο έκτασης έως 1.000 λέξεων, το οποίο
θα υποβληθεί προς ανάρτηση στον ειδικό χώρο της ιστοσελίδας του Υ.ΠΑΙ.Θ., που αναφέρθηκε
παραπάνω και αποτελεί την προσομοίωση της πλατφόρμας της Διάσκεψης.
Επισημαίνεται ότι τα κείμενα που θα υποβληθούν θα είναι προϊόν ομαδικής εργασίας των
μαθητών/τριών σε επίπεδο σχολικού τμήματος ή σχολικής τάξης ή σχολικής μονάδας. Κάθε σχολική
μονάδα μπορεί να υποβάλει προς ανάρτηση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του Υ.ΠΑΙ.Θ. όσα
κείμενα επιθυμεί και σχετικά με όσες θεματικές ενότητες επιθυμεί.
Η υποβολή των κειμένων των μαθητών/τριών θα γίνει από τη Δευτέρα 11-04-2022 μέχρι και την
Παρασκευή 15-04-2022 στον σύνδεσμο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας - προσομοίωσης της
πλατφόρμας για το Μέλλον της Ευρώπης: https://www.minedu.gov.gr/platforma-protasewn-gia-tomellon-tis-eurwpis
Τα κείμενα με τις απόψεις, σκέψεις και προτάσεις των μαθητών/τριών, αφού πρώτα ενταχθούν
στην κατάλληλη κατηγορία, βάσει της θεματικής τους, θα υποβληθούν με ευθύνη των
Διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων. Στη συνέχεια, τα κείμενα που θα υποβληθούν θα
αναρτηθούν δημόσια στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. και συγκεκριμένα στην εκπαιδευτική
πλατφόρμα - προσομοίωση της πλατφόρμας για το Μέλλον της Ευρώπης.
Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των κειμένων των μαθητών/τριών θα αναρτηθούν
στον σύνδεσμο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Υ.ΠΑΙ.Θ., λίγες μέρες πριν την έναρξη
λειτουργίας της πλατφόρμας, στις 11-04-2022.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτ. Διανομή
 Γραφείο Υπουργού
 Γραφείο Υφυπουργού ΠΕ & ΔΕ
 Γραφείο Υφυπουργού Ανώτατης Εκπ/σης
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπ/σης
 Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΠΕ, ΔΕ & Ειδ. Αγωγής
 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Π.Ε.
 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄, Β΄
 Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
 Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης
 Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπ. Εκπ/σης, Ευρ. και Μειον. Σχολείων
 Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπ/σης & Διαθρ. Σχέσεων
 Αυτ. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπ/σης
 Αυτ. Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
 ΔΥΠΕΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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