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Θέμα: Εβδομάδα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης 2009 Κέντρο ΒορράΝότου του
Συμβουλίου της Ευρώπης
Πληροφορείστε ότι το Κέντρο Βορρά‐Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο
πλαίσιο του προγράμματος για την Παγκόσμια Εκπαίδευση (Global Education),
ανακοινώνει και φέτος την «Εβδομάδα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης» (Global
Education Week), την τρίτη εβδομάδα του Νοέμβρη. Το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού καλεί τις σχολικές μονάδες να αναπτύξουν δράσεις τόσο κατά τη
διάρκεια της «Εβδομάδας Παγκόσμιας Εκπαίδευσης», που έχει οριστεί για την
περίοδο 1422 Νοεμβρίου 2009 για όλες τις χώρες μέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης, όσο και για το υπόλοιπο του χρόνου με καταληκτική ημερομηνία τις
12 Φεβρουαρίου 2010.
Το θέμα για φέτος έχει οριστεί ως «Τροφή για όλους: Τροφή για σκέψη», αφού η
κάθε χώρα και ο κάθε οργανισμός μπορεί να προσθέσει στον πιο πάνω τίτλο, τον
υπότιτλο που επιθυμεί στο γενικό θέμα: «Τροφή για όλους», «Food for all». Το εν
λόγω θέμα είναι και συναφές με την κήρυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση του έτους
2010 ως το Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχιας και του
κοινωνικού αποκλεισμού. Οι σχολικές μονάδες που θα εμπλακούν στο πρόγραμμα
μπορούν να προσθέσουν, εάν επιθυμούν, τον υπότιτλο που συνάδει με τις δράσεις
και τις δικές τους προτεραιότητες, βασιζόμενοι στα ζητήματα που ορίζονται πιο
κάτω ως προτεραιότητα από το Κέντρο Βορρά Νότου:
«Οι κλιματικές αλλαγές, η μετανάστευση του πληθυσμού, η παραγωγή
γενετικά τροποποιημένων προϊόντων και η αυξανόμενη διαφωνία για την
αύξηση των εκτάσεων καλλιέργειας για τρόφιμα και βιοκαύσιμα οδηγούν σε
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νέες και σημαντικές προκλήσεις που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων.
Περισσότερο από ποτέ, απαραίτητος είναι ο προβληματισμός για τις
προτεραιότητες της αειφόρου ανάπτυξης».
Ως εκ τούτου οι δράσεις που θα αναπτύξουν τα σχολεία θα πρέπει να στοχεύουν:












στην εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης,
στην ενημέρωση και πληροφόρηση των μαθητών για τα ζητήματα της
αειφόρου ανάπτυξης (κλιματικές αλλαγές, μετανάστευση πληθυσμού,
γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, αλλαγή χρήσης της γης με έμφαση στις
καλλιέργειες και στα βιοκαύσιμα, ασφάλεια τροφίμων, δίκαιο εμπόριο,
φτώχια,
στην ευαισθητοποίηση του μαθητικού συνόλου και της κοινωνίας
γενικότερα για τα προβλήματα στον αναπτυσσόμενο κόσμο,
στη συνειδητοποίηση των αλληλοσυνδέσεων που ενυπάρχουν στα ζητήματα
της αειφόρου ανάπτυξης (κοινωνικά, πολιτικά, οικολογικά, οικονομικά,
πολιτιστικά),
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του
ενεργού πολίτη,
στην αφύπνιση του ενδιαφέροντος και στην ανάπτυξη του προβληματισμού
των μαθητών και κατ’ επέκταση της κοινωνίας των πολιτών για το πώς όλοι
οι άνθρωποι θα αποκτήσουν αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής σε μια βιώσιμη
παγκόσμια κοινωνία,
στην καλλιέργεια του αισθήματος της προσωπικής και συλλογικής ευθύνης
για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας
ζωής, στη βάση του τρίπτυχου περιβάλλον‐οικονομία‐κοινωνία,
στη διαμόρφωση ενός νέου κώδικα αξιών βασισμένου στη δημοκρατία, στην
ισονομία, στην αλληλεγγύη, στη δικαιοσύνη και στο σεβασμό κάθε μορφής
ζωής,
στην προσπάθεια εξεύρεσης τρόπων αντιμετώπισης της φτώχιας και της
πείνας, καθώς επίσης και της αναζήτησης εναλλακτικών επιλογών που θα
διασφαλίζουν την ποιότητα ζωής.

Παρακαλείστε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σας για τη
δράση «Δημιουργώ με θέμα: Τροφή για όλους: Τροφή για σκέψη», και να
υποβάλετε τη Δήλωση Συμμετοχής μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2009. Η δήλωση
συμμετοχής θα πρέπει να σταλεί με τηλεομοιότυπο στο 22305974 και ηλεκτρονικά
στο erikademetriou@gmail.com (υπόψη Έρικας Δημητρίου, Λειτουργού Γραφείου
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Υ.Π.Π.). Το κάθε σχολείο μπορεί να
συμμετάσχει με ένα ή περισσότερα έργα, ατομικά ή ομαδικά. Το τελικό παραγόμενο
προϊόν των σχολικών μονάδων πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, στο Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, υπόψη: Έρικας
Δημητρίου, το αργότερο μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2010.
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Ενδεικτικές δράσεις και πρωτοβουλίες που μπορούν να αναπτυχθούν στα πλαίσια
του προγράμματος, καθώς επίσης και σχετικό με το θέμα πληροφοριακό υλικό,
περιλαμβάνεται στο παράρτημα που επισυνάπτεται.
Τα έργα που θα υποβληθούν θα αξιοποιηθούν σε εκθέσεις, εκδηλώσεις και εκδόσεις
του Υπουργείου σχετικές με το θέμα. Καλό είναι οι εργασίες, εκτός από Ελληνικά, να
περιλαμβάνουν και άλλες γλώσσες οι οποίες διδάσκονται στα σχολεία μας. Τα
σχολεία που θα διακριθούν για τη δράση τους θα κληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο
να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ειδική εκδήλωση που προγραμματίζεται να
γίνει τον Απρίλιο 2010, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα πάρουν πιστοποιητικά
συμμετοχής. Επιπρόσθετα, οι εργασίες των σχολείων που θα ξεχωρίσουν θα
αναρτηθούν στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου. Διευκρινίζεται ότι για τη
δράση αυτή δε θα δοθούν χρηματικά βραβεία στους μαθητές που θα
συμμετάσχουν, εφόσον μάλιστα το θέμα αφορά ευαισθητοποίηση των μαθητών για
σοβαρά παγκόσμια προβλήματα.
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