
ΘΕΜΑ:  Διαγωνιςμόσ  ηωγραφικισ με κζμα «Ενεργόσ Παγκόςμιοσ Πολίτθσ» ςτο πλαίςιο του 
Ευρωπαϊκοφ Ζτουσ Ανάπτυξθσ 2015 

 
ασ ενθμερϊνουμε ότι ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Προγράμματοσ Δράςεων του Ευρωπαϊκοφ 

Ζτουσ για τθν Ανάπτυξθ 2015 προκθρφςςεται διαγωνιςμόσ εικαςτικισ δθμιουργίασ, αφίςασ, με κζμα 
«Ενεργόσ Παγκόςμιοσ  Πολίτθσ»,  ο οποίοσ κα διεξαχκεί μεταξφ των μακθτϊν  τθσ Πρωτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ. 

Ζωσ το ζτοσ 2015, οι 192 χϊρεσ – μζλθ του Ο.Θ.Ε. και 23 διεκνείσ οργανιςμοί, ςυμφϊνθςαν να 
πετφχουν οκτϊ διεκνείσ αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ, ςτα πλαίςια των «τόχων Ανάπτυξθσ τθσ Χιλιετίασ». Οι 
ςτόχοι αυτοί, περιλαμβάνουν τθν εξάλειψθ τθσ ακραίασ φτϊχειασ, τθ μείωςθ τθσ παιδικισ 
κνθςιμότθτασ, τθν επίτευξθ παγκόςμιασ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των 
φφλων, τθν καταπολζμθςθ επιδθμιϊν, τθ βελτίωςθ τθσ υγείασ των μθτζρων, τθ διαςφάλιςθ τθσ 
περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ και τθ διεφρυνςθ τθσ παγκόςμιασ ςυνεργαςίασ για ανάπτυξθ. Σο ζτοσ 
2015 είναι ζτοσ κατά το οποίο κα λθφκοφν ςθμαντικζσ διεκνείσ αποφάςεισ ςχετικά με το νζο 
αναπτυξιακό πλαίςιο πολιτικισ, με τθν υιοκζτθςθ νζων αναπτυξιακϊν ςτόχων για τθ Βιϊςιμθ 
Ανάπτυξθ, οι οποίοι κα ιςχφςουν μετά το 2015. 

Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ωσ ο ςθμαντικότεροσ χορθγόσ βοικειασ ςτον κόςμο, ζχει να 
διαδραματίςει κομβικό ρόλο ςτον κακοριςμό του νζου διεκνοφσ αναπτυξιακοφ προγράμματοσ. Θ 
ανακοίνωςθ «Αξιοπρεπείσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ για όλουσ: από το όραμα ςτθ ςυλλογικι δράςθ» - 
ζγγραφο που εξζδωςε θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι τον Ιοφνιο του 2015 - χαράςςει πλαίςιο που καλφπτει τθ 
φτϊχεια, τθν ανιςότθτα, τθν υγεία, τθν αςφάλεια τροφίμων, τθν εκπαίδευςθ, τθν ιςότθτα των φφλων, 
τθν πρόςβαςθ ςε νερό, τθν υγιεινι και τθ βιϊςιμθ ενζργεια. Θ ανακοίνωςθ επεκτείνεται και ςε τομείσ 
όπωσ θ αξιοπρεπισ εργαςία, θ διατθριςιμθ ανάπτυξθ για όλουσ, θ βιϊςιμθ κατανάλωςθ και 
παραγωγι, θ βιοποικιλότθτα, θ υποβάκμιςθ τθσ γθσ και θ προςταςία των καλαςςϊν και των ωκεανϊν. 

Θ εκπαίδευςθ ςυμβάλλει καταλυτικά ςτθν ενθμζρωςθ και ςυνειδθτοποίθςθ των μακθτϊν για 
κζματα Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ και ςτθν απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ του Ενεργοφ Παγκόςμιου Πολίτθ με 
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ΠΡΟ: 
1.  Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ τθσ χώρασ 

 
2.  χολικοφσ  υμβοφλουσ Δθμοτικισ 

Εκπαίδευςθσ τθσ χώρασ  
(μζςω των Περ/κων Δ/νςεων) 

 
3.  Δ/νςεισ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ τθσ xώρασ 

(μζςω των Περ/κων Δ/νςεων) 
 

4. Τπευκφνουσ Περιβαλλοντικισ Εκπ/ςθσ & 
χολικών Δραςτθριοτιτων  

(μζςω των Δ/νςεων Α/κμιασ Εκπ/ςθσ) 
 

5.  Δθμόςια και Ιδιωτικά χολεία τθσ χώρασ  
(μζςω των οικείων Δ/νςεων Εκπ/ςθσ) 

 

http://www.minedu.gov.gr/
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr


 2 

ςτόχο τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ του ατόμου (Global Education Citizenship). Θ Εκπαίδευςθ για τθν 
Ειρινθ, τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα, τθν Ανάπτυξθ, τθν Αειφορία και τθ Διαπολιτιςμικότθτα αποτελοφν 
τισ βαςικζσ ζννοιεσ πάνω ςτισ οποίεσ χτίηεται θ ζννοια του Ενεργοφ Παγκόςμιου Πολίτθ, που ςυμμετζχει 
ςυνειδθτοποιθμζνα ςτθν επίλυςθ των παγκόςμιων προβλθμάτων. Πρόκειται για μία δυναμικι 
εκπαιδευτικι διαδικαςία με τρεισ βαςικοφσ άξονεσ: Περιβάλλον-Κοινωνία-Οικονομία. 

Επομζνωσ, το Ευρωπαϊκό ζτοσ για τθν Ανάπτυξθσ 2015, μπορεί να αποτελζςει αφορμι για να 
κατανοθκοφν και να αναπτυχκοφν οι ζννοιεσ τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ, τθσ ιδιότθτασ του Ενεργοφ 
Παγκόςμιου Πολίτθ με ςτόχο δράςεισ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν, που δίνουν το πλαίςιο για 
προβλθματιςμό ςχετικά με το πϊσ αντιλαμβανόμαςτε ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ελλθνικι Εκπαίδευςθ τουσ 
νζουσ αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ. 

 

Α. Τλοποίθςθ Διαγωνιςμοφ 

Οι δράςεισ, κα ζχουν ωσ ςτόχο τθν πλθροφόρθςθ και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και ςυμπεριφορϊν από 
τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ, ςχετικά με τουσ νζουσ ςτόχουσ τθσ Βιϊςιμθσ (Αειφόρου) 
Ανάπτυξθσ και τουσ τρεισ πυλϊνεσ που τθν πλαιςιϊνουν: Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία, το ρόλο του  
ενεργοφ πολίτθ, μζςου του ςυνκιματοσ του Ευρωπαϊκοφ Ζτουσ Ανάπτυξθσ του 2015: «Ο κόςμοσ, θ 
αξιοπρζπειά μασ, το μζλλον μασ» . 
 
Ομάδα-ςτόχοσ  
Ο διαγωνιςμόσ «Ενεργόσ Παγκόςμιοσ Πολίτθσ» κα εφαρμοςτεί κατά το ςχολικό ζτοσ 2015 ςτα Δθμόςια 
και Ιδιωτικά Δθμοτικά χολεία τθσ χϊρασ.  
 
Περίοδοσ υλοποίθςθσ  
Ωσ περίοδοσ υλοποίθςθσ του διαγωνιςμοφ «Ενεργόσ Παγκόςμιοσ Πολίτθσ» ορίηεται το χρονικό 
διάςτθμα Απρίλιοσ – Μάιοσ, 2015. Κορφφωςθ Δραςτθριοτιτων ςτισ 8-11 Μαΐου 2015, με αφορμι τθν 9θ 
Μαΐου - «Θμζρα τθσ Ευρϊπθσ».  
 
υνοδευτικά μζτρα 
Ωσ ςυνοδευτικά μζτρα ορίηονται οι ςτρατθγικζσ που πρόκειται να υιοκετθκοφν ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ 
επιτυχισ εφαρμογι τθσ δράςθσ. Σα μζτρα αυτά εςτιάηουν ςτθ βελτίωςθ των γνϊςεων τθσ ομάδασ-
ςτόχου, όςον αφορά τθν κατανόηςη των εννοιών: Ανάπτυξη, τρίπτυχο Περιβάλλον-Κοινωνία-Οικονομία 
και Ενεργόσ Παγκόςμιοσ Πολίτησ. Κάκε ςχολείο, που ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα, επωφελείται από τα 
παρακάτω ςυνοδευτικά μζτρα τα οποία καλείται να υλοποιιςει.   

Ειδικότερα :  

α) Διαγωνιςμόσ αφίςασ / ηωγραφικισ,  για τισ τάξεισ των Δθμοτικϊν χολείων . 

β) Προαιρετικι οργάνωςθ εκδθλϊςεων – ομιλιϊν προσ τουσ μακθτζσ, του εκπαιδευτικοφσ, τουσ Γονείσ 
και Κθδεμόνεσ των μακθτϊν, τοπικοφσ φορείσ, αναφορικά με τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ.  

Είδοσ Διαγωνιςμοφ 

Εικαςτικζσ δθμιουργίεσ: πίνακασ ηωγραφικισ ι αφίςα, ατομικι ι ομαδικι, ανά τάξθ ςχολικισ 
μονάδασ. Σα ζργα των μακθτϊν, κα είναι αποτυπωμζνα ςε χαρτόνι , τφπου κανςόν, διαςτάςεων 50x70 
εκατοςτά. τθν πίςω όψθ, κα αναγράφονται: το ςχολείο, το τμιμα, τα ονόματα των μακθτϊν, 
ταχυδρομικι διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax, θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Οι κεματικοί τίτλοι, μποροφν να αντλθκοφν: 

-Από τουσ βαςικοφσ άξονεσ τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ: Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονομία 

-Από κζματα ςχετικά με τθν Εκπαίδευςθ για τθν ιδιότθτα του ενεργοφ παγκόςμιου πολίτθ, όπωσ: 
Παγκόςμια δικαιοςφνη, ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη, διαπολιτιςμική επικοινωνία 

-Από τισ αξίεσ που ςχετίηονται με τθν ιδιότθτα του ενεργοφ παγκόςμιου πολίτθ, όπωσ:  
Αλληλεγγφη, ιςότητα, ευθφνη, ςεβαςμόσ και αποδοχή τησ διαφορετικότητασ 

Οι εκπαιδευτικοί προκειμζνου να αντλιςουν περιςςότερεσ ιδζεσ για τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν 
κεματικϊν πεδίων για τισ εικαςτικζσ δθμιουργίεσ των μακθτϊν, αλλά και οι Τπεφκυνοι χολικϊν 
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Δραςτθριοτιτων, προκειμζνου να αντλιςουν κεματολογία για τθν προαιρετικι πραγματοποίθςθ 
θμερίδων, μποροφν να ανατρζξουν ςε εκπαιδευτικά υλικά του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, κακϊσ και ςτο 
επιςυναπτόμενο Παράρτθμα-Πλαίςιο κατανόθςθσ εννοιϊν, τα οποίο αποτελεί πρόταςθ του Ι.Ε.Π. .  

Αρμόδια τελζχθ Εκπαίδευςθσ για τθν υλοποίθςθ του Διαγωνιςμοφ 

Ο εικαςτικόσ διαγωνιςμόσ «Ενεργόσ Παγκόςμιοσ Πολίτθσ» κα υλοποιθκεί με ευκφνθ των οικείων 
Περιφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπ/ςθσ, των Προϊςταμζνων Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ 
Κακοδιγθςθσ Π.Ε., των Διευκυντϊν Π.Ε., των αρμοδίων χολικϊν υμβοφλων Δθμ. Εκπ/ςθσ, των 
Διευκυντϊν και του διδακτικοφ προςωπικοφ των Δθμοτικϊν χολείων.  

Ειδικότερα : 

1) Θα οριςτεί Κεντρικι Πενταμελισ (5) Επιτροπι ςτο Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. αξιολόγθςθσ των τριϊν 
αντιπροςωπευτικότερων μακθτικϊν δθμιουργιϊν, ςχετικϊν με το κζμα του διαγωνιςμοφ. Σα ονόματα 
των μελϊν, κα γνωςτοποιθκοφν μετά τθ λιξθ του διαγωνιςμοφ. 

2) Οι Περιφερειακοί Δ/ντεσ Εκπ/ςθσ εποπτεφουν και κα παρακολουκοφν τθν υλοποίθςθ του 
διαγωνιςμοφ, ςυςτινοντασ μία (1) τριμελι επιτροπι ςτθν οικεία Περιφερειακισ Δ/νςθσ Εκπαίδευςθσ, 
αναφορικά με το διαγωνιςμό. 

Οι Προϊςτάμενοι Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Π.Ε. ςυμμετζχουν ςτθν τριμελι 
επιτροπι τθσ οικείασ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Εκπ/ςθσ 

3)  Οι Διευκυντζσ Π.Ε. εποπτεφουν και κα παρακολουκοφν τθν υλοποίθςθ του χεδίου ςτα ςχολεία 
περιοχισ ευκφνθσ τουσ και ςυςτινοντασ μία (1) τριμελι επιτροπι ςτθν οικεία Δ/νςθ Π.Ε., 
αποτελοφμενθ από τον Τπεφκυνο χολικϊν Δραςτθριοτιτων,  ζναν (1) εκπαιδευτικό ΠΕ70 και ζναν (1) 
εκπαιδευτικό ΠΕ08. 

4)  Οι Τπεφκυνοι χολικϊν Δραςτθριοτιτων και οι χολικοί φμβουλοι Δθμ. Εκπ/ςθσ ζχουν τθν 
ευκφνθ του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ ενθμζρωςθσ των εκπαιδευτικϊν περιοχισ ευκφνθσ τουσ. 

5)  Οι Διευκυντζσ των Δθμοτικϊν χολείων, κα καλζςουν ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ το φλλογο 
Διδαςκόντων, προκειμζνου να ςυςτακεί μία (1) τριμελι επιτροπι αξιολόγθςθσ, αποτελοφμενθ από 
τρεισ (3) εκπαιδευτικοφσ, θ οποία κα επιλζξει τθν πιο αντιπροςωπευτικι – με το κζμα του διαγωνιςμοφ-  
ηωγραφικι ι αφίςα, θ οποία κα εκπροςωπιςει το χολείο ςτο Διαγωνιςμό. Εφόςον υπάρχει 
εκπαιδευτικόσ ΠΕ 08, ςυμμετζχει υποχρεωτικά.  

 

Διαδικαςία αξιολόγθςθσ, αντιπροςωπευτικότερθσ μακθτικισ δθμιουργίασ 

Μζχρι τθν 4θ Μαΐου2015, κάκε ςχολείο – μζςω τθσ τριμελοφσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, προτείνει το 
ζργο των μακθτών , το οποίο κα αποςταλεί ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Π.Ε.  

Με τθ ςειρά τθσ θ τριμελισ επιτροπι τθσ οικείασ Δ/νςθσ Π.Ε., κα ςυγκεντρϊςει από τα ςχολεία ευκφνθσ 
τθσ, το ςφνολο των μακθτικϊν δθμιουργιϊν και κα επιλζξει τισ τρείσ αντιπροςωπευτικζσ-με το κζμα 
του διαγωνιςμοφ-δθμιουργίεσ, τισ οποίεσ κα αποςτείλει προσ τθν τριμελι επιτροπι τθσ Περιφερειακισ 
Δ/νςθσ. 

Οι οικείεσ τριμελείσ Περιφερειακζσ επιτροπζσ, μζχρι τθν 8θ Μαϊου 2015, κα πρζπει να ζχουν αποςτείλει 
ςτθν Κεντρικι Πενταμελι Επιτροπι τθσ Κ.Τ. του Τ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.,  από δφο προτεινόμενα μακθτικά ζργα, 
ςτθν παρακάτω ταχυδρομικι διεφκυνςθ:  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ  ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΤΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΘ Π.Ε. 

ΣΜΘΜΑ Γ’ ΜΑΘΘΣΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΧΟΛΙΚΘ ΗΩΘ 

Σαχ. Δ/νςθ:  Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. – Πόλθ: 15180 – Μαροφςι - Θλ. Σαχ.  : spudonpe@minedu.gov.gr 

Γραφείο:1119 

Σίτλοσ/κζμα: Διαγωνιςμόσ Ηωγραφικισ «Ενεργόσ Παγκόςμιοσ Πολίτθσ» 

 

τισ 11 Μαΐου 2015, θ Κεντρικι Επιτροπι, κα ςυνεδριάςει για τθν ανάδειξθ των τριών προσ βράβευςθ 
μακθτικών ζργων. 
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Βράβευςθ  
 
Θ βράβευςθ αφορά τα τρία αντιπροςωπευτικότερα ζργα, ςχετικά με το κζμα του διαγωνιςμοφ. 
Σα τρία προσ βράβευςθ μακθτικά ζργα (ατομικά ι ομαδικά) κα τυπωκοφν ςε μπλουηάκια, τφπου “t-
shirt”, όπου κα είναι τυπωμζνα: το όνομα του Δθμοτικοφ χολείου, το τμιμα και ζγχρωμθ αποτφπωςθ 
του μακθτικοφ ζργου. Σα μπλουηάκια, κα μοιραςκοφν ςτουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ ι τμιματοσ του 
ςχολείου, από τα οποία κα προκφψουν οι νικθτζσ, δθλαδι των αντιπροςωπευτικότερων ζργων. Θ 
διαδικαςία και ανάδειξθ των νικθτϊν, κα γνωςτοποιθκεί μετά τθν «θμζρα τθσ Ευρϊπθσ», 9θ Μαΐου.  
 
Σα βραβεία-μπλουηάκια, κα υλοποιθκοφν με τθ ςυνεργαςία του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων με το Τπουργείο Εξωτερικϊν. Ειδικότερα, θ οικονομικι κάλυψθ τθσ τφπωςθ και 
προϊκθςισ τουσ πανευρωπαϊκά, κα πραγματοποιθκεί από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Διεκνοφσ 
Αναπτυξιακισ υνεργαςίασ, που ςυντονίηει το εκνικό πρόγραμμα, για ζνα ςφνολο δράςεων 
αναπτυξιακισ εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο του "Ευρωπαϊκοφ Ζτουσ Ανάπτυξθσ 2015". 
 
 
Β. Πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικών ενθμερωτικών θμερίδων, απολογιςμόσ ςυνοδευτικών μζτρων 
 
Οι Τπεφκυνοι χολικϊν Δραςτθριοτιτων, δφναται να διοργανϊςουν ενθμερωτικζσ θμερίδεσ προσ τουσ 
εκπαιδευτικοφσ που κα ςυμμετάςχουν ςτισ επιτροπζσ αξιολόγθςθσ των διαγωνιςμϊν, κακϊσ και ςε 
όποιον επικυμεί, εντόσ των ορίων των περιοχϊν ευκφνθσ τουσ. 
 
Οι Τπεφκυνοι χολικϊν Δραςτθριοτιτων, με τθν ολοκλιρωςθ του διαγωνιςμοφ και των κατά τόπο 
οργάνωςθ εκδθλϊςεων – ομιλιϊν προσ τουσ μακθτζσ, του εκπαιδευτικοφσ, τουσ Γονείσ και Κθδεμόνεσ 
των μακθτϊν και τουσ τοπικοφσ φορείσ, κα αποςτείλουν απολογιςμό με τα πεπραγμζνα και τθν 
πραγματοποίθςθ των ςτόχων του προγράμματοσ. 
 
Οι δθμιουργίεσ των μακθτϊν που κα υποβλθκοφν για ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό δεν κα επιςτραφοφν.   

 
Θ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό είναι προαιρετικι και χωρίσ κόςτοσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ και το 
Δθμόςιο. 

    
Παρακαλοφμε να ενθμερϊςετε τα ςχολεία τθσ αρμοδιότθτάσ ςασ. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ 
 
 
 

                       ΚΩΣΑ ΠΑΠΑΧΡΘΣΟ 
                   χολικόσ φμβουλοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ 

 
 

Εςωτ. Διανομι:  
-Δ/νςθ πουδϊν, Προγραμμάτων και Οργάνωςθσ Π.Ε. - Σμιμα Γϋ 

-Δ/νςθ Ευρωπαϊκϊν και Διεκνϊν Θεμάτων - Σμιμα Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

-Γενικι Δ/νςθ πουδϊν Π/βακμιασ και Δ/βακμιασ Εκπ/ςθσ 

 

Ο ΤΝΣΑΚΣΘ Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ 
 Γ’ ΣΜΘΜΑΣΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ-ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΣΑΝΟΘΘ ΕΝΝΟΙΩΝ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΕΣΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΛΙΣΘ 

φμφωνα με πρόταςθ του Ι.Ε.Π., ςχετικά με τθν κατανόθςθ των εννοιϊν του «Ευρωπαϊκοφ Ζτουσ 

Ανάπτυξθσ» και του «Παγκόςμιου Ενεργοφ Πολίτθ», παρατίκεται το παρακάτω εννοιολογικό πλαίςιο:   

 Σο 2000, θ διεκνισ κοινότθτα δεςμεφκθκε να λάβει ςυγκεκριμζνα μζτρα, μζχρι το 2015, για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ, υιοκετϊντασ τουσ Αναπτυξιακοφσ τόχουσ τθσ Χιλιετίασ. Σο ζτοσ 2015  

είναι  το ζτοσ κατά το οποίο κα λθφκοφν ςθμαντικζσ διεκνείσ αποφάςεισ ςχετικά με το νζο αναπτυξιακό 

πλαίςιο πολιτικισ, με τθν υιοκζτθςθ νζων αναπτυξιακϊν ςτόχων για τθ  Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ οι οποίοι κα 

ιςχφουν μετά το 2015 και  κα αφοροφν όλεσ τισ χϊρεσ. Είναι, λοιπόν, ανάγκθ να αντιλθφκοφν όλοι οι 

πολίτεσ και ιδιαίτερα οι μακθτζσ ότι ανικουμε ςε μία ευρφτερθ κοινωνία με κοινά παγκόςμια 

προβλιματα ανεξαρτιτωσ των διαφορετικών κοινωνικο-οικονομικών και πολιτιςτικών ςυνκθκών τθσ 

κάκε κοινωνίασ. 

 Θ εκπαίδευςθ μπορεί να ςυμβάλει καταλυτικά ςτθν ενθμζρωςθ και ςυνειδθτοποίθςθ των 

μακθτϊν για κζματα Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ και ςτθν απόκτθςθ τθσ Ιδιότθτασ του Ενεργοφ Παγκόςμιου 

Πολίτθ με ςτόχο τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ του ατόμου (Global Education Citizenship). Θ Εκπαίδευςθ για 

τθν Ειρινθ, τα Ανκρώπινα δικαιώματα, τθν Ανάπτυξθ, τθν Αειφορία και τθ Διαπολιτιςμικότθτα  

αποτελοφν τισ βαςικζσ ζννοιεσ  πάνω ςτισ οποίεσ χτίηεται θ ζννοια του Ενεργοφ Παγκόςμιου Πολίτθ που 

ςυμμετζχει ςυνειδθτοποιθμζνα ςτθν επίλυςθ των παγκόςμιων προβλθμάτων. Οι ζννοιεσ αυτζσ είναι 

πιο επίκαιρεσ από ποτζ και αφοροφν άμεςα τθν ελλθνικι κοινωνία και, ςυνεπϊσ, τθν εκπαίδευςθ, 

κακϊσ οι ςφγχρονεσ κοινωνικο-οικονομικζσ ςυγκυρίεσ ζχουν φζρει ςτο προςκινιο ποικίλεσ ανιςότθτεσ, 

φτϊχεια και βακειά ανκρωπιςτικι κρίςθ.  

 Πρόκειται για μια δυναμικι εκπαιδευτικι διαδικαςία με τρεισ βαςικοφσ άξονεσ: Περιβάλλον – 

Κοινωνία – Οικονομία και ςτοχεφει ςτθν κατανόθςθ του ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενου κόςμου και τθσ 

ςχζςθσ του ανκρϊπου με αυτόν. Απώτεροσ ςτόχοσ είναι θ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθ διαμόρφωςθ 

ενόσ δίκαιου και βιϊςιμου πλανιτθ ςτον οποίο θ πολιτικι δφναμθ και οι πόροι είναι δίκαια 

μοιραςμζνοι και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα κατοχυρωμζνα για όλουσ. Θ Παγκόςμια Εκπαίδευςθ 

αγκαλιάηει όλεσ τισ μορφζσ τθσ Εκπαίδευςθσ του Πολίτθ, δθλαδι τθν Εκπαίδευςθ για τθν Ειρινθ, τα 

Ανκρϊπινα δικαιϊματα, τθν Ανάπτυξθ, τθν Αειφορία και τθ Διαπολιτιςμικότθτα, οι οποίεσ αποτελοφν 

κεμελιϊδεισ άξονεσ ςτα Αναλυτικά Προγράμματα Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 

κυρίωσ ςε αυτά που προτείνονται από το Νζο χολείο. Βάςει αυτϊν, τα τελευταία χρόνια 

αναπτφςςονται και υλοποιοφνται εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτόμεσ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, 

που φζρουν τθ ςφραγίδα των εκπαιδευτικϊν και ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 

και τθσ τοπικισ κοινωνίασ.  

 Επομζνωσ, το Ευρωπαϊκό ζτοσ για τθν Ανάπτυξθ 2015 μπορεί να αποτελζςει το ζναυςμα για να 

κατανοθκοφν και να αναπτυχκοφν οι ζννοιεσ τθσ Βιϊςιμθσ  Ανάπτυξθσ και τθσ ταυτότθτασ του Ενεργοφ 

Παγκόςμιου Πολίτθ με ςτόχο τθν περαιτζρω ενςωμάτωςι τουσ ςτα Αναλυτικά Προγράμματα, ςτισ 

επιμορφϊςεισ των εκπαιδευτικϊν, ςτο εκπαιδευτικό υλικό και ςτα προγράμματα καινοτόμων δράςεων 

τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Σο Ευρωπαϊκό Ζτοσ για τθν Ανάπτυξθ 2015 περιλαμβάνει δράςεισ 

εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν που δίνουν το πλαίςιο για προβλθματιςμό ςχετικά με το πϊσ 

αντιλαμβανόμαςτε ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ελλθνικι εκπαίδευςθ,  τουσ νζουσ αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ για 

τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ που κα ιςχφουν μετά το 2015.   

Σο παρακάτω ςφννεφο μπορεί να αποτελζςει πθγι άντλθςθσ ιδεών για τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ, τθν κατανόθςθ τθσ Ιδιότθτασ του Ενεργοφ Παγκόςμιου Πολίτθ και τθν αξιοποίθςι 

του για τισ εργαςίεσ των μακθτών. 
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Οι εκπαιδευτικοί προκειμζνου να αντλιςουν περιςςότερεσ ιδζεσ για τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν 

δραςτθριοτιτων με τουσ μακθτζσ τουσ μποροφν να ανατρζξουν ςε εκπαιδευτικά υλικά του υμβουλίου 

τθσ Ευρϊπθσ, που ζχουν τφχει ζγκριςθσ από το ΙΕΠ: 

• COMPASS Ζνα Εγχειρίδιο Εκπαίδευςησ ςτα Ανθρώπινα Δικαιώματα για νζουσ/νζεσ 

(http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass_edition_gr.pdf) 

•    COMPASITO Εγχειρίδιο Εκπαίδευςησ ςτα Ανθρώπινα Δικαιώματα για παιδιά 

(http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Compasito,

%20%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81%20%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%

CE%B4%CE%B1.pdf) 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΓΙΑ ΣΘ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΕΝΕΡΓΟΤ ΠΟΛΙΣΘ 

Θ  Εκπαίδευςθ για τθν ιδιότθτα του ενεργοφ παγκόςμιου πολίτθ κζτει κζματα όπωσ: 

 παγκόςμια δικαιοςφνθ 

 ανκρϊπινα δικαιϊματα 

 ειρινθ 

 διαπολιτιςμικι επικοινωνία 

 αειφόροσ (βιϊςιμθ) ανάπτυξθ 

 

Θ  Εκπαίδευςθ για τθν ιδιότθτα του ενεργοφ παγκόςμιου πολίτθ βαςίηεται ςε αξίεσ όπωσ: 

 αλλθλεγγφθ 

 δικαιοςφνθ 

 ιςότθτα 

 ευκφνθ 

 ςεβαςμόσ και αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ 

 

Θ  Εκπαίδευςθ για τθν ιδιότθτα του ενεργοφ παγκόςμιου πολίτθ μεκοδολογικά εφαρμόηει 
προςεγγίςεισ όπωσ: 

 

 επικζντρωςθ ςτον μακθτι, ςτθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικισ ταυτότθτάσ του, ςτισ ανάγκεσ και ςτισ   
εμπειρίεσ του 

 ςυμμετοχικι διαδικαςία - το ςχολείο ωσ κοινότθτα μάκθςθσ 

 βιωματικι γνϊςθ, διερευνθτικι μζκοδοσ 

 ζμπνευςθ, ενεργοποίθςθ και παιδαγωγικι υποςτιριξθ από τον διδάςκοντα ςε όλεσ τισ φάςεισ  

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2012/120517_compass_edition_gr.pdf
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Compasito,%20%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81%20%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Compasito,%20%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81%20%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/All/E139A2CD27BCB462C2257AF3002ACD10/$file/Compasito,%20%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B7%CC%81%20%CE%A0%CF%85%CE%BE%CE%B9%CC%81%CE%B4%CE%B1.pdf

