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H εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 
(2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου 
αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και είναι αποκλειστική ευθύνη του. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που 
περιέχει. 

 

Improving Inclusion of EU Mobile 

Citizens- IMPEU (Βελτιώνοντας την Ένταξη των Ευρωπαίων πολιτών)  

Ατζέντα 

Eκδήλωση Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης  

Ημερομηνία: Δευτέρα 15/02/2021 

Διεξαγωγή: Διαδικτυακά, μέσω Big Blue Button (https://bbb.mooc-

project.eu/b/chr-isz-cvo-pvg ) 

Ώρα Δραστηριότητα 
10:00 – 10:10 Χαιρετισμός και σύντομη παρουσίαση του έργου IMPEU 

και του σκοπού της εκδήλωσης & της ιστοσελίδας του 

Έργου 

10:10 – 10:20 Πολιτικές Ένταξης των Ευρωπαίων πολιτών – 
Eπισκόπηση: 

• Έκθεση συγκριτικής ανάλυσης σχετικά με τις 
υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές / πολιτικές ένταξης 
των πολιτών και εκτίμηση πρακτικών που μπορούν 
να μεταφερθούν  

• Έκθεση Αξιολόγησης Αναγκών 

• Οδηγός ορθών πρακτικών για τις πολιτικές ένταξης 
των πολιτών 

• Έκθεση συστάσεων πολιτικής σχετικά με τις 
πολιτικές ένταξης των Ευρωπαίων πολιτών 

10:20 – 10:30 Διαδικτυακό Πρόγραμμα Κατάρτισης του IMPEU και 

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα 

10:30 – 10:40 Φυσικά Κιόσκια Ενημέρωσης των Ευρωπαίων πολιτών 
και Διαδικτυακά 

10:40 - 10:50 Διαδικτυακή Εφαρμογή IMPEU 
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10:50 – 11.00 Eπισκόπηση της Εργαλειοθήκης Ερωτήσεων & 

Aπαντήσεων για τους Πολίτες “Γνώρισε τα Δικαιώματά 

σου ως Ευρωπαίος πολίτης”και 50 Ερωτήσεις και 

Απαντήσεις για τους Δημοσίους Υπαλλήλους 

11:00 - – 11: 05 IMPEU Προωθητικό Υλικό 

11:05 – 11.15 Συζήτηση με το Κοινό 

11:15 – 11:30 Αξιολόγηση της Συνάντησης 

11.30 – 11.40 Κλείσιμο Εκδήλωσης  
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