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43ο Παγκύπριο Συμπόσιο Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου:
«Αλλάζω την πόλη μου, αλλάζω τον κόσμο:
συμμετοχή, αειφορία και καλύτερη ζωή για όλους»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα διαδικτυακά το 43ο Παγκύπριο Συμπόσιο του Δικτύου Εταιρικών
Σχολείων UNESCO με θέμα: «Αλλάζω την πόλη μου, αλλάζω τον κόσμο: συμμετοχή,
αειφορία και καλύτερη ζωή για όλους». Συνδιοργανώθηκε από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου
Λάρνακας, την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και τον Εθνικό Συντονιστή του Δικτύου
ASPnet Κύπρου, με τη στήριξη του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ).
Το Συμπόσιο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «CitiZEN! Παγκόσμιοι Ενεργοί
Πολίτες και Αειφόρες Πόλεις», το οποίο στοχεύει στην κατανόηση των προκλήσεων που
αφορούν τη ζωή τις πόλεις σήμερα και στην ενδυνάμωση των νέων για την ανάληψη
πρωτοβουλιών ώστε να επιφέρουν θετικές αλλαγές στην κοινότητά τους. Περιλάμβανε
συζητήσεις για τη δημιουργία αειφόρων πόλεων και κοινοτήτων καθώς και παρουσιάσεις
από μαθητές και μαθήτριες του Δικτύου σχετικά με το όραμά τους για τις πόλεις μετά την
πανδημία (Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας), τρόπους διατήρησης και αξιοποίησης
ιστορικών κτηρίων στο αστικό περιβάλλον (Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου), πρακτικές για τον
αειφόρο σχεδιασμό σχολικών κοινοτήτων (Γυμνάσιο Αραδίππου) και ιδέες για την υιοθέτηση
συνηθειών για την υγεία και την αειφορία στην καθημερινή ζωή, στη βάση της Μεσογειακής
Δίαιτας (Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού).
Το δεύτερο μέρος του Συμποσίου περιλάμβανε σύντομες παρεμβάσεις για το θέμα του
αστικού μετασχηματισμού και τη συμμετοχή των νέων. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν ο
κ. Νικόλαος Ίσαρης, Αναπληρωτής Επικεφαλής Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Κύπρο, ο κ. Ανδρέας Βύρας, Πρόεδρος Ένωσης Δήμων Κύπρου και
Δήμαρχος Λάρνακας, η κ. Μαρία Μιλτιάδου, Υπεύθυνη Εθνικών Προγραμμάτων και
Δημοσίων Σχέσεων Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και η κ. Αραβέλλα Ζαχαρίου,
Προϊστάμενη Μονάδας Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την έναρξη του Συμποσίου ο Υπουργός Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, ανέφερε ότι: «η αειφορία
των πόλεων είναι στενά συνυφασμένη με το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση του κάθε
πολίτη στην ποιότητα ζωής. Μια ποιότητα ζωής η οποία στηρίζεται στην αξιοπρεπή διαβίωση
και στην ευημερία όλων των πολιτών με όρους που απορρέουν από τον σεβασμό, την
αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο και σε κάθε ζωντανό οργανισμό. Όπως
επίσης προκύπτει και από την ανάγκη να διασφαλίσει δημιουργικές και παραγωγικές
συνθήκες στην κοινωνία, έτσι που κανένας δεν αποκλείεται».

Ο θεσμός του δικτύου Εταιρικών UNESCO (ASPnet) δημιουργήθηκε το 1953,
αποσκοπώντας στην ενθάρρυνση της επικοινωνίας και στην ενίσχυση της συνεργασίας
ανάμεσα στις μαθητικές κοινότητες των κρατών μελών του Οργανισμού, ώστε να
προωθούνται αποτελεσματικότερα οι στόχοι της UNESCO στους νέους. Στο παγκόσμιο
αυτό Δίκτυο συμμετέχουν σήμερα περισσότερα από 11.500 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε 182
χώρες. Το Δίκτυο δραστηριοποιείται στην Κύπρο από τη σχολική χρονιά 1969-1970, υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Σήμερα
περιλαμβάνει 40 περίπου δημόσια και ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, που προωθούν με ποικίλους τρόπους τα ιδανικά της UNESCO στους νέους
και στις νέες, ιδιαίτερα στους τομείς που αφορούν στην ανάπτυξη των γραμμάτων, των
τεχνών και των επιστημών, το φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τα
ανθρώπινα δικαιώματα.
Περισσότερες πληροφορίες: www.unesco.org.cy

