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Πρσωθημένο μήνυμα ----Θέμα:« MnaoxIJItaTtζovra, την Εκπαίδευση.Tran<lormir,gΕducatίσπ»- ΔιαβούλΕυση γΠΑIΘ-ΟΗΕ
Ημφομηvία:Fιί, 10 Jun 2022 12;06:39 +0000
Από:Γενικός Δlξuθυvrής Δ.Ε.Θ.Π.Ο,Δ.£.GENERAL
DIRECΤOR
ΙΝΤANDΕυ AFFAIRS
<gendir.euint@mincdu,g"",.&r'<:

Θέλουμε τις προιάσεις σας! ΣυμμΕτοχή στη διαβούλευαη ΥΠΑΙΘ-ΟΗΕ με θέμα:
«ΜΕτασχημαtίζοvtας tIJV Εκπαίδεuση-Τran~fΟΓmίng Education»
Το Υπουργείο Παιδfίας και ΘρησΚΕυμάτωv, σε ουνεΡγασία με τη Γραμματεία του Οργανισμού Ηvωμέvωv
Eevwv, διεξάγει στην Ελλάδα ανοιχτή διαβούλΕυση με την KOlVwvia twV πολιτων με θέμα:
«Μεταοχημαιίζοντας
την Εκπαίδευση-Τransfοrming
Edutation», προκειμένου όλα ια ενδιαφερόμενα
μέρη να υποβάλουν τις τιροτάσΕις {ους στους εξής Θεμαηκούς ΆξονΕς Δράσης (Attion Track~/Aη:
1. Σχολεία χωρίς αποκλεισμσύς, δίκαια, ασφαλή και υγιή
2, Μάθηση και δΕξιό{ητες για ζωή, Εργασία και αειΦόρο ανάπτυξη
3, Εκπαιδευηκοί, διδασκαλία και το ΕπάγγΕλμα του εκπαιδευτικού
4. ΨηΦιακή μάθηση και μετασχηματισμός
5, Χρημαωδότηση

της εκπαίδΕυσης

Πώς οραματιζόμαστε την εκπαίδευση στη νέα ψηΦιακή Επσχή; πως θα προωθήσουμε τις δfσμεύσεις μας
για την «Α{ζέντα 2030" στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση; Όλες οι απόψεις μπρούν!
Κάθε άξονας δράσης έχει αναπθΕί σε 2 κράτη.μέλη ΤΟυΟΗΕ, τα σποία θα συνεργαστούν για την Επιμέλεια
τΟυ τελικού κειμένσυ, το οποίο Οα ouvBtTouv οι δΙQΦσρπικές ιδέες πσυ θα συγκεντρωθούν. Η Ελλάδα
μαζί με {η Σιγκαπούρη, σε συνεργασία με τη Γραμμαπία του ΟΗΕ και άλλσυ, Φορείς, έχσυμε αναλάβει
τον άξονα 4, «Ψηφιακή μάθηαη και μεtαοχηματισμός»,
Τα 5 θεματικά κείμενα Οα συνενωθούν σΕ ένα Ενιαίο, το οποίο θα υποβληθεί προς συζήτησt1 τόσσ στην
Παγκόσμια Διάοκεψt1 twV γπουργων ΠαιδΕίας 29-30 lουνίου όσο και στη Διάσκεψη ΚορυΦής TOuΟΗΕ το
Σfπτέμβριο 2022, σΕ ΕπίΠΕδο αρχηγών Κρατών και Κυβερνησfων.

Καταθέστε τις απόψεις σας σταν άξονα 4, «Ψηφιακή μάθηση και μετασχηματισμός»
ιιπόλοιποιις. ως την πέμπτη Ζ3 lοιινΙοιι ΖΟΖΖστα ελληνικά ή τα
αvvλικιΙ εδώ: https://youryiew,sch.gr/guestionary/7926SS
Περισσότερες πληp0ΦoPlες στην ιστσσελΙδα:
httΡs:lΙtransfοrmίngeduι:atίοn5ummit,5dg4eduι:atiοn2030.0rg/
ΠεΙτε μαςτη γνώμη σας. συνδιαμορΦώστε

το μέλλον της εκπαίδευσης!

ή/ και σταιις

