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Θέμα: Εβδομάδα Παγκόσμιας
Συμβουλίου της Ευρώπης

Πληροφορείστε

Εκπαίδευσης,

Κέντρο

Βορρά-Νότου

του

ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ορίζει ως Εβδομάδα

Παγκόσμιας Εκπαίδευσης τη χρονική περίοδο 21/01/2019 – 31/01/2019. Το Υπουργείο
Παιδείας

και

Πολιτισμού

με την υποστήριξη του Κέντρου Βορρά-Νότου του

Συμβουλίου της Ευρώπης καλεί τις σχολικές μονάδες να αναπτύξουν δράσεις τόσο
κατά τη διάρκεια της «Εβδομάδας Παγκόσμιας Εκπαίδευσης» όσο και καθόλη τη
διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.
Στόχος της Εβδομάδας Παγκόσμιας Εκπαίδευσης και της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης
γενικότερα είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών που
χαρακτηρίζουν

τον

ενεργό

πολίτη

στη

σημερινή

παγκοσμιοποιημένη,

πολυπολιτισμική κοινωνία, όπου οι πραγματικότητες της ζωής των ανθρώπων
και των λαών αλληλεπιδρούν στις πραγματικότητες της ζωής των άλλων. Επιδιώκεται,
λοιπόν, η διαμόρφωση μιας τέτοιας στάσης ζωής που να χαρακτηρίζεται από την
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το διάλογο, τη συνεργασία και την
αλληλεγγύη ανάμεσα στους ανθρώπους και τους λαούς, τη συνειδητοποίηση των
πολλαπλών

προβλημάτων

που

ταλανίζουν

τον

πλανήτη

(φτώχια,

πείνα,
1

οικολογική καταστροφή, πόλεμοι), της αλληλεξάρτησής τους, καθώς και την
ανάληψη

ευθύνης

εκ

μέρους

του/της

καθενός/καθεμιάς

για την αντιμετώπισή τους σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται κάθε χρόνο σε όλες τις χώρες-μέλη του Συμβουλίου
της Ευρώπης η Εβδομάδα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης, κατά την οποία εκπαιδευτικοί
φορείς της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης αναπτύσσουν δράσεις πάνω σε ένα
κοινό θέμα. Το γενικό θέμα για φέτος έχει οριστεί ως “The World is Changing, what
about us?”. Βασικός σκοπός είναι η προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων για την
Αειφόρο Ανάπτυξη, οι οποίοι εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, σε μια
προσπάθεια να ανταποκριθούν αποτελεσματικά όλες οι χώρες στα παγκόσμια
προβλήματα.
Στόχος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι να ενημερώσει και να
ευαισθητοποιήσει τους/τις μαθητές/τριες για τους Παγκόσμιους Στόχους της Αειφόρου
Ανάπτυξης, με όραμα τη διαμόρφωση των Ενεργών Πολιτών του Αύριο, οι οποίοι θα
αναλάβουν δράση για τη μεγάλη αλλαγή στον πλανήτη μας μέχρι το 2030 και για ένα
βιώσιμο μέλλον. Χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια και συνεργασία όλων για την
προστασία του πλανήτη μας καθώς και για τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων των
ανθρώπων να ζήσουν με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ισότητα, σε έναν κόσμο με
αξιοπρεπή εργασία και καλή εκπαίδευση, έναν κόσμο ειρηνικό χωρίς την απειλή της
κλιματικής αλλαγής, έναν κόσμο που μέσα από τις αρχές της βιώσιμης και αειφόρου
ανάπτυξης θα μεριμνά για τις ανάγκες όχι μόνο της σημερινής γενιάς αλλά και των
μελλοντικών γενεών.
Προς την κατεύθυνση αυτή, προτείνεται όπως οι δράσεις που θα αναληφθούν έχουν
κυρίως βιωματικό χαρακτήρα. Κάθε σχολική μονάδα μπορεί να σχεδιάσει, να
αναπτύξει και να εφαρμόσει ποικιλία δράσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με
το θέμα, βάσει των ειδικών ενδιαφερόντων, αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της σχολικής
κοινότητας. Επιπλέον, η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας θεωρείται σημαντική και οι
σχολικές μονάδες καλούνται να αξιοποιήσουν τον παράγοντα αυτό.
Ενδεικτικά προτείνονται οι εξής δράσεις/δραστηριότητες:


Βιωματικά εργαστήρια



Ενδοσχολικό Συνέδριο



Διαλέξεις – Συζητήσεις με πολιτικούς εκπροσώπους ή/ και εκπροσώπους Τύπου.
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Ενδοσχολικοί διαγωνισμοί (π.χ. συγγραφής δοκιμίου, δημιουργίας αφίσας/
εικαστικού έργου)



Αγώνες λόγου για προώθηση των Στόχων της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης



Αναρτήσεις στη σχολική ιστοσελίδα



Εκστρατεία ενημέρωσης της κοινότητας με την εθελοντική συμμετοχή των
μαθητών/ τριών.

Περισσότερες πληροφορίες και προτάσεις δράσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
του Κέντρου Βορρά-Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης: www.nscentre.org.
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Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής
Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης

α.α. Γ. Κούμα
Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Χρίστος Χατζηαθανασίου
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης

Κοιν.: ΓΕΜΕ, ΓΕΜΤΕΕΚ, ΓΕΔΕ
ΠΛΕ Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας (Μέσης Εκπαίδευσης)
ΠΛΕ Δημοτικής Εκπαίδευσης
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