
Τηλεδιάσκεψη - ∆ιάλογος  
επιλεγµένων σχολικών µονάδων απ’ όλη την Ελλάδα 

µε Υπουργό ΕΠΘ 
µε αφορµή την «21η Μαρτίου-Hµέρα της Άνοιξης στην Ευρώπη» 
και θέµα «Σε ποια Ευρώπη Ζούµε, Ποια Ευρώπη Θέλουµε» 

 
 
Το πρωί της Τρίτης 21 Μαρτίου, µεταξύ 09.00-10.30 π.µ., θα διενεργηθεί τηλεδιάσκεψη 
επιλεγµένων σχολικών µονάδων απ’ όλη την Ελλάδα µε την Υπουργό ΕΠΘ µε αφορµή την «21η 
Μαρτίου-Hµέρα της Άνοιξης στην Ευρώπη» και θέµα «Σε ποια Ευρώπη Ζούµε, Ποια Ευρώπη 
Θέλουµε».  
 
Στα πρώτα 15’ της τηλεδιάσκεψης θα γίνει η αλληλογνωριµία όλων των πλευρών που θα 
συνοµιλήσουν, καθώς και µια σύντοµη εισαγωγή της Υπουργού για τη σηµασία του θεσµού της 
«Ηµέρας της Άνοιξης στην Ευρώπη» και το πως συνδέεται µε τον ευρύτερο διάλογο για το «Ποια 
Ευρώπη Θέλουµε». Στα επόµενα 75’ µαθητές των επιλεγµένων σχολείων θα υποβάλλουν εναλλάξ 
ερωτήσεις που θα απαντηθούν από την Υπουργό για θέµατα όπως:  
 
-H σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την εκπαίδευση (Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια, Τριτοβάθµια) 
-Οι ευκαιρίες για εκπαίδευση, επιµόρφωση, κατάρτιση, ανταλλαγές, κινητικότητα στα πλαίσια της ΕΕ 
-Η ΕΕ και η Απασχόληση 
-Η ΕΕ, η οικονοµία και το Ευρώ 
-Η ΕΕ και ο πολιτισµός 
-Τα δικαιώµατα των πολιτών στα πλαίσια της ΕΕ 
-Η συµµετοχή των πολιτών στην λήψη αποφάσεων από την ΕΕ (ευρωπαϊκά και εθνικά όργανα) 
-Ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
-Η τύχη του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος 
-Η ΕΕ και η εξωτερική πολιτική 
-Πως εξελίσσεται η διεύρυνση και αν θα συνεχιστεί η ένταξη και νέων χωρών µελών 
-Η ποιότητα ζωής, η προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών και η ΕΕ  
 
H επιλογή των συγκεκριµένων σχολείων έγινε µε βάση κριτήρια:  
- γεωγραφικά (συµµετοχή διαφoρετικών περιοχών της χώρας)  
- τεχνολογικά (σύνδεση του σχολείου µε γρήγορο internet και δυνατότητα του Πανελλήνιου Σχολικού 
∆ικτύου να υποστηρίξει µε τεχνικούς άµεσα την τηλεδιάσκεψη) 
- ηλικιακά (µαθητές Γ’ Γυµνασίου, Α’,Β’ και Γ’ Λυκείου 
- ενδεχόµενη συµµετοχή/εγγραφή των σχολείων στο θεσµό της «Ηµέρας της Ανοιξης στην Ευρώπη».  
 
Ανεξάρτητα από τη συµµετοχή των συγκεκριµένων σχολείων στην τηλεδιάσκεψη, καλούνται 
όσοι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθµιας και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης το επιθυµούν και το 
κρίνουν εφικτό (από την πλευρά των αναγκών του ωρολόγιου προγράµµατος και του διαθέσιµου 
χώρου της σχολικής µονάδας τους) να παρακολουθήσουν µε οµάδες µαθητών την εν λόγω 
διαδικασία µέσω της ∆ιαδικτυακής Σύνδεσης του σχολείου τους, συνδεόµενοι στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.sch.gr/rts.  
 
Περισσότερα στοιχεία για τη δράση «Η άνοιξη της Ευρώπης 2006» είναι διαθέσιµα στη διεύθυνση: 
http://www.springday2006.org/  


