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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η UNESCO έχει ορισθεί ως ηγετικός φορέας υλοποίησης του ∆ιεθνούς Σχεδίου ∆ράσης 

της ∆εκαετίας για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (2005-2014). Στις 
εκπαιδευτικές της δραστηριότητες εντάσσονται και οι δραστηριότητες δύο δικτύων  στο 

πλαίσιο των οποίων υλοποιούνται προγράµµατα από Ελληνικά Σχολεία µε θέµατα 

σχετικά µε την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ): τα Συνεργαζόµενα 

Σχολεία  (ASPnet)  και το SEMEP. 
Στο πλήρες κείµενο της εισήγησης θα περιγραφούν πιο αναλυτικά δραστηριότητες των 

δύο αυτών δικτύων και θα αναφερθούν ενδεικτικά σκοποί και κάποιοι στόχοι των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 
 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: UNESCO, Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, Αειφόρος Ανάπτυξη 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  Η παρούσα εισήγηση έχει κυρίως χαρακτήρα ενηµερωτικό και προέκυψε από το 

ενδιαφέρον που έδειξαν εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης, για τα δύο 

Εκπαιδευτικά Προγράµµατα-∆ίκτυα της UNESCO: τα Συνεργαζόµενα Σχολεία 

(ASPnet: Associated Schools Project network) και το SEMEP (South Eastern 

Mediterranean Environmental Project).  

  Οι δραστηριότητες των προγραµµάτων αυτών συνάδουν µε το ∆ιεθνές Πλάνο 

Υλοποίησης (International Implementation Scheme) της ∆εκαετίας για την 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, για την εφαρµογή του οποίου η UNESCO 

έχει ορισθεί ηγετικός φορέας. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ UNESCO (ASPnet) 

 To δίκτυο ASPnet ιδρύθηκε το 1953 και αποτελεί ένα δίκτυο µε 8.000 περίπου 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα από 177 κράτη-µέλη, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο 

Πρόγραµµα της UNESCO «Εκπαίδευση για Όλους (EFA)» που υποστηρίζει την 

ποιότητα στη εκπαίδευση στην πράξη. Συντονίζεται από το ∆ιεθνή Συντονιστή σε 

διεθνές επίπεδο ενώ αντίστοιχα υπάρχει ένας Εθνικός Συντονιστής σε κάθε χώρα. 

 

Σκοπός 

 Εθνικό Επίπεδο: Οι Εθνικές Επιτροπές UNESCO και τα Υπουργεία Παιδείας 

ιδρύουν εθνικό δίκτυο σχολείων, τα οποία ενδιαφέρονται να διεξάγουν 

δραστηριότητες µε στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης, ειδικότερα την ηθική, 

πολιτιστική και διεθνή διάστασή της, αναπτύσσοντας αποτελεσµατικές διδακτικές 

προσεγγίσεις, µεθόδους και υλικό. Το δίκτυο λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής στη 
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διάχυση της πληροφόρησης των αποτελεσµάτων που αποκτήθηκαν έτσι ώστε και 

άλλα σχολεία να διεξάγουν παρόµοιες δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου το ASPnet συνέβαλε στην εκπαιδευτική µεταρρύθµιση και 

ανανέωση σε πολλά κράτη-µέλη. 

 Περιφερειακό Επίπεδο: Μέσα σε µία περιοχή, γειτονικές χώρες συχνά 

µοιράζονται κοινά στοιχεία όπως γλώσσα, θρησκεία και πολιτισµό. Για να 

ενδυναµωθούν αυτοί οι δεσµοί, κάθε περιοχή ενθαρρύνεται να εκπονήσει ένα 

εκπαιδευτικό Σχέδιο ∆ράσης, στο οποίο να συµπεριλάβει σεµινάρια και εργαστήρια 

για Εθνικούς  Συντονιστές και ανταλλαγές εκπαιδευτικών και µαθητών στο πλαίσιο 

Πρωτοποριακών Προγραµµάτων (Flagship Projects).  

 ∆ιεθνές Επίπεδο: Γίνονται πολλές προσπάθειες προκειµένου να διευκολυνθεί η 

ανταλλαγή πληροφόρησης για το ASPnet σε όλα τα επίπεδα, η διεξαγωγή 

Πρωτοποριακών Προγραµµάτων, ειδικών εκδηλώσεων, εκστρατειών, διαγωνισµών 

κ.ά. και ενθαρρύνονται επαφές και δεσµοί αλληλεγγύης µεταξύ των ιδρυµάτων που 

µετέχουν στο δίκτυο. 

 

Θεµατικές Ενότητες
  

 
Τα σχολεία του δικτύου καλούνται να υλοποιήσουν προγράµµατα  που 

βασίζονται σε τέσσερις θεµατικές ενότητες (www.unesco.org/education/ASPnet/study 

themes):
 

• Παγκόσµιες ανησυχίες και ο ρόλος του  Συστήµατος των Ηνωµένων Εθνών 

• Ειρήνη και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα  

• Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

• ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση 

 

Πρωτοποριακά Προγράµµατα (Flagship Projects) 

 Το Πρόγραµµα για τη Βαλτική Θάλασσα (Baltic Sea Project): Στο Πρόγραµµα 

αυτό δραστηριοποιούνται περίπου 300 σχολεία από τις χώρες της Βαλτικής και 

συνδυάζει την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη µε την ∆ιαπολιτισµική 

εκπαίδευση. Τα σχολεία συνεργάζονται  µε διάφορους τοµείς του Baltic 21 και την 

Agenda 21 για την περιοχή της Βαλτικής. Στόχος του Προγράµµατος είναι να 

ευαισθητοποιηθούν οι µαθητές στα περιβαλλοντικά προβλήµατα της περιοχής και να 

αντιληφθούν την επιστηµονική, κοινωνική και πολιτιστική διάσταση της 

αλληλεξάρτησης ανθρώπου και φύσης. Το εξαµηνιαίο περιοδικό (newsletter) του 

δικτύου αποσκοπεί στη συστηµατική ανταλλαγή πληροφόρησης για τις εκπαιδευτικές 

µεθόδους που έχουν αναπτυχθεί, την εµπειρία που έχει αποκτηθεί και τα 

αποτελέσµατα σε όφελος των εκπαιδευτικών και των µαθητών που εµπλέκονται στο 

Πρόγραµµα. 

 Mondialogo Contest: Ο διαγωνισµός αυτός είναι συνεργασία της UNESCO µε την 

Daimler Chrysler. Εντάσσεται στο πλαίσιο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και 

σκοπός του είναι να φέρει τους νέους ανθρώπους σε όλο τον κόσµο κοντά, µε στόχο 

την προώθηση του αµοιβαίου σεβασµού και την εκτίµηση της πολιτιστικής 

διαφορετικότητας. Είναι η µεγαλύτερη παγκόσµια προσπάθεια να κινητοποιηθούν τα 

σχολεία, οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές ώστε να φτάσουν ο ένας τον άλλον, να 

διεξάγουν προγράµµατα µέσα από εποικοδοµητικό βιώσιµο διαπολιτισµικό διάλογο 

και να χτίσουν µαζί γερές γέφυρες φιλίας. 
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 Τα ενδιαφερόµενα σχολεία εγγράφονται on-line και η UNESCO αναλαµβάνει να 

τους βρει ένα σχολείο-εταίρο  για να συνεργαστούν. Οι εκπαιδευτικοί λαµβάνουν ένα 

“school kit” µε γενικές οδηγίες για τον διαγωνισµό και προτεινόµενες 

δραστηριότητες. Στο τέλος κάθε χρονιάς οι καλύτερες µαθητικές οµάδες µετέχουν σε 

διεθνές συµπόσιο, όπου ανακοινώνονται και οι οµάδες που πήραν τα τρία πρώτα 

βραβεία. Τα βραβεία ανακοινώνονται από τη διεθνή Επιτροπή  και είναι χρηµατικά 

για την ενίσχυση του σχολείου (www.mondialogo.org). 

 Το  2
ο
 Γυµνάσιο Κοµοτηνής πήρε µέρος στο διαγωνισµό  το σχολικό έτος 2007-

2008 και συνεργάστηκε µε σχολείο από την Ιαπωνία µε θέµα τον διαπολιτισµικό 

διάλογο σε συνδυασµό µε την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την 

εκπαίδευση για την αειφορία. Τίτλος του κοινού προγράµµατος «Ελλάδα - Ιαπωνία: 

Η Πολιτιστική µας Κληρονοµιά». Στόχοι του προγράµµατος ήταν η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων συγγραφής σε ξένη γλώσσα και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, η 

ευαισθητοποίηση των µαθητών σε θέµατα σχετικά µε τον πολιτισµό της χώρας τους, 

η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η αποδοχή και ο σεβασµός του άλλου, η «από 

πρώτο χέρι» δυνατότητα πληροφόρησης για έναν άλλο πολιτισµό, η ανάπτυξη φιλίας 

µε εκπαιδευτικούς και µαθητές από µία άλλη χώρα. 

 Οι µαθητές εργάστηκαν σε οµάδες 3-4 ατόµων µε τη µέθοδο project. 

Επικοινωνούσαν προσωπικά µε e-mail µε τους Ιάπωνες µαθητές. Έγραψαν και 

αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά µε τις σχολικές δραστηριότητες, την οικογενειακή 

ζωή και τη ζωή στην κοινότητα, τα ήθη και έθιµα. Τελικό προϊόν: ένα φωτογραφικό 

άλµπουµ, µία έκδοση που περιγράφει τις εµπειρίες τους, έκθεση υλικού που 

ανταλλάχθηκε µεταξύ των σχολείων (Φωτογραφία 1). 

 Επίδραση του προγράµµατος: οι Έλληνες µαθητές εντυπωσιάστηκαν από τον 

Ιαπωνικό πολιτισµό, την καθηµερινή ζωή των µαθητών, την ποικιλία και την 

ποιότητα των σχολικών δραστηριοτήτων. Τη Χριστουγεννιάτικη έκθεση µε το 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο από το Ιαπωνικό σχολείο επισκέφθηκαν γονείς, τοπικοί 

φορείς και οι εφηµερίδες δηµοσίευσαν άρθρα και φωτογραφίες (Φωτογραφία 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογρ.  1: Χριστουγεννιάτικη Έκθεση                 Φωτογρ. 2: Το Χριστουγεννιάτικο καράβι              

του Σχολείου Fukiai ,Ιαπωνία                               του Ιαπωνικού Πολιτισµού, Κοµοτηνή 

 Παγκόσµια Πολιτιστική Κληρονοµιά (World Heritage): Το Πρόγραµµα αυτό 

ξεκίνησε το 1994, µε στόχο την ευαισθητοποίηση των µαθητών και των 

εκπαιδευτικών σε όλο τον κόσµο για τη διατήρηση της Παγκόσµιας Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς. Συντονίζεται από το Κέντρο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς  και το ASPnet 

και στοχεύει να εµπλέξει τους νέους στη διατήρηση της Παγκόσµιας Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς ώστε να δηµιουργήσει µία νέα σύµπραξη µεταξύ της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και των ειδικών για την κληρονοµιά από το τοπικό στο  παγκόσµιο 

επίπεδο. Ελληνικά Σχολεία που έχουν συµµετάσχει σε αυτό το Πρόγραµµα έχουν 
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επεξεργαστεί θέµατα σχετικά µε τα Ελληνικά Μνηµεία της Παγκόσµιας Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς. 

 Η ∆ιαδροµή του Μεγάλου Βόλγα (Great Volga River Route): Πρόκειται για ένα 

νέο ∆ιαθεµατικό Πρόγραµµα για την Εκπαίδευση για την Πολιτιστική Κληρονοµιά 

προς την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο οποίο συµµετέχουν σχολεία από 18 χώρες τις 

οποίες διασχίζει ο Βόλγας, Το πρόγραµµα υποστηρίζεται από τις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ). Στόχος του είναι να 

τεθούν θέµατα και να προβλεφθούν λύσεις για τους Αναπτυξιακούς Στόχους της 

Χιλιετίας, ως συµβολή στη ∆εκαετία για την ΕΑΑ και τη διερεύνηση και ανάπτυξη 

της αποτελεσµατικής χρήσης των ΤΠΕ για τη βελτίωση της ποιοτικής εκπαίδευσης. 

 

Σχολεία του δικτύου και πώς µπορείτε να γίνετε µέλος 

 Η Ελλάδα συµµετέχει στο ASPnet µε 100 σχολικές µονάδες περίπου, από τις 

οποίες 25 έχουν επεξεργαστεί προγράµµατα µε θεµατικό άξονα την Εκπαίδευση για 

την Αειφόρο Ανάπτυξη, στην οποία αναφερόµαστε σήµερα. 

 Για να γίνει ένα σχολείο µέλος του δικτύου υποβάλλει στο Τµήµα ∆ιεθνών 

Οργανισµών του ΥΠΕΠΘ αίτηση συµπληρωµένη στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα, 

τις δύο επίσηµες γλώσσες της UNESCO  

 

Υποχρεώσεις και οφέλη από τη συµµετοχή στο δίκτυο 

 Το πρόγραµµα µε το οποίο εργάζεται κάθε σχολείο διαρκεί 1-2 χρόνια. Στο τέλος 

κάθε σχολικής χρονιάς ο εκπαιδευτικός - συντονιστής συµπληρώνει ένα έντυπο 

(ετήσια αναφορά), το οποίο στέλνει στον Έλληνα Εθνικό Συντονιστή. Με βάση αυτές 

τις αναφορές ο Εθνικός Συντονιστής αποστέλλει στην UNESCO την εθνική ετήσια 

αναφορά. Επίσης, το σχολείο οφείλει να παραδώσει το τελικό προϊόν είτε σε έντυπη 

είτε σε ηλεκτρονική µορφή. Μπορεί επίσης να σχεδιάσει αφίσα ή οτιδήποτε άλλο 

εµπνευστούν οι µαθητές. Αυτό διαβιβάζεται στην UNESCO εφόσον είναι σε µία από 

τις δύο ξένες γλώσσες και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ∆ιεθνείς ή Περιφερειακές 

Συναντήσεις.  

 Για παράδειγµα στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη για την Εκπαίδευση, που 

πραγµατοποιήθηκε στη Γενεύη το Νοέµβρη του 2008, διανεµήθηκε στους 

συµµετέχοντες ειδική έκδοση της UNESCO «Καλές Πρακτικές» (UNESCO, ASP net 

2008), µε εργασίες σχολείων από όλο το δίκτυο. Μεταξύ των εργασιών που 

επιλέχθηκαν ήταν και αυτή του 5
ου

 Γυµνάσιου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, όπου 

εργάστηκαν µε το θέµα «∆ικαιώµατα του Παιδιού». 

 Το πρόγραµµα αποσκοπούσε κυρίως στο να µάθουν οι µαθητές τα ∆ικαιώµατα 

του Παιδιού, να ερευνήσουν εάν αυτά γίνονται σεβαστά, καθώς επίσης και τρόπους 

αντίδρασης σε περίπτωση παραβίασής τους καθώς επίσης στην εξοικείωση των 

εκπαιδευτικών του σχολείου και των γονέων των µαθητών µε τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού.  

 ∆ευτερεύοντες στόχοι ήταν να µάθουν οι µαθητές να δουλεύουν οµαδικά και να 

συνεργάζονται µεταξύ τους, να εξοικειωθούν µε µεθόδους έρευνας, να αναπτύξουν 

την κριτική τους ικανότητα αναλύοντας γεγονότα και συνθέτοντας πληροφορίες, τις 

οποίες να µπορούν να παρουσιάζουν σε κοινό.  

 Οι µαθητές ενηµερώθηκαν για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού µέσα από συζητήσεις 

και έρευνα σε βιβλία και το διαδίκτυο, ενηµερώθηκαν από τον Συνήγορο του Παιδιού 

(Φωτογραφία 3) και από µία µεταπτυχιακή φοιτήτρια, δηµιούργησαν αφίσες 
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(Φωτογραφία 4) και διεξήγαγαν έρευνα µε ερωτηµατολόγιο που συνέταξαν. Τέλος, 

παρουσίασαν τα αποτελέσµατα και τις προτάσεις τους σε σχολική εκδήλωση. 

 

  

      Φωτογρ. 3: Ο Συνήγορος του Παιδιού……………………Φωτογρ.  4: Η αφίσα 

  

  Επίδραση του προγράµµατος: Οι µαθητές έµαθαν τη σπουδαιότητα των 

∆ικαιωµάτων του Παιδιού και έµαθαν να τα εκτιµούν και να τα σέβονται. Έµαθαν 

τρόπους για να αντιδρούν σε περίπτωση παραβίασής τους, η συµπεριφορά τους στην 

τάξη (και ίσως και έξω από αυτήν) άλλαξε σηµαντικά. ∆ουλεύοντας σε οµάδες έγιναν 

πιο κοινωνικοί και συνεργάσιµοι. Έµαθαν «πώς να µαθαίνουν» συλλέγοντας 

πληροφορίες, αναλύοντάς τις και προσπαθώντας να τις διδάξουν σε άλλους.      

Βελτιώθηκε σηµαντικά η ικανότητά τους να χρησιµοποιούν την τεχνολογία των 

υπολογιστών και το διαδίκτυο. Η επίδραση του προγράµµατος δεν περιορίστηκε µόνο 

στους µαθητές αλλά άγγιξε όλα τα µέλη της σχολικής κοινότητας. Ακόµη και οι 

γονείς δούλεψαν µε τα παιδιά τους στο σπίτι: ανά διαστήµατα ενηµερώνονταν για την 

εξέλιξη του προγράµµατος και συµµετείχαν ενεργά σ’ αυτό. Ο Συνήγορος του 

Παιδιού έστειλε στο σχολείο συγχαρητήριο γράµµα και ο τοπικός τύπος δηµοσίευσε 

σχετικό άρθρο. 

 Θα πρέπει να αναφέρουµε ότι ο Συντονιστής - Εκπαιδευτικός συµµετείχε σε 

Πρόγραµµα που υλοποιήθηκε από την Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και το 

ΥΠΕΠΘ µε θέµα: «Ευαισθητοποίηση σε θέµατα επίλυσης συγκρούσεων στο σχολείο, 

µε άξονα τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα». 

                                                                                           

∆ιήµερο µαθητικό συµπόσιο 

 Μία από τις δραστηριότητες των Ελληνικών Σχολείων είναι το διήµερο Μαθητικό 

Συµπόσιο, που διοργανώνεται εδώ και οχτώ χρόνια από Λύκεια - µέλη του  ∆ικτύου 

από το Νοµό Αττικής και αποτελεί πλέον θεσµό. Θέµα του Συµποσίου για το 2008 

ήταν «Οικολογική καταστροφή και άνθρωπος - Συνέπειες και κοινωνική ευθύνη».  

 Οι µαθητές που συµµετέχουν στο Συµπόσιο έχουν ήδη επεξεργαστεί ένα κοινό 

θέµα, το οποίο έχει αποφασιστεί από την προηγούµενη χρονιά. Την πρώτη ηµέρα του 

Συµποσίου παρουσιάζουν «καλλιτεχνικό πρόγραµµα» σχετικό µε το θέµα. Στη 

συνέχεια συζητούν σε Επιτροπές. Την επόµενη µέρα παρουσιάζονται τα πορίσµατα 

των Επιτροπών σε ολοµέλεια. Τέλος συντάσσουν κοινό ψήφισµα  που καταθέτουν 

µέσω του Εθνικού Συντονιστή στο ΥΠΕΠΘ και στην UNESCO. 

 Στόχος της διοργάνωσης αυτής είναι η ανάπτυξη διαλόγου (µέσα από τον οποίο 

αναδεικνύονται σύγχρονα σηµαντικά προβλήµατα), η άσκηση σε πρακτικές επίλυσης 
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διαφορών και η δηµοκρατική λήψη αποφάσεων. Σκοπός  η δηµιουργία σκεπτόµενων 

ενεργών πολιτών.  

 

Άλλες δραστηριότητες 

 Το ΥΠΕΠΘ διοργανώνει επίσης συναντήσεις των εκπαιδευτικών, που εργάζονται 

στο Πρόγραµµα αυτό, όπως ηµερίδες ή βιωµατικά εργαστήρια. Σε κάποιες 

περιπτώσεις ο συντονιστής εκπαιδευτικός και µαθητές µπορούν να συµµετάσχουν σε 

συναντήσεις άλλων χωρών, όπως το Παγκύπριο Μαθητικό Συµπόσιο που 

διοργανώνεται στην Κύπρο εδώ και τριάντα χρόνια. 

 Οι εκπαιδευτικοί συχνά συµµετέχουν σε διαγωνισµούς της UNESCO όπως ο 

διαγωνισµός φωτογραφίας, στον οποίο εκπαιδευτικός από  το  ∆ηµοτικό Σχολείο  

Κόλινδρου Πιερίας πήρε Τιµητική ∆ιάκριση. 

   

Η µέχρι τώρα αποτίµηση του προγράµµατος   

 Στην τελευταία Γενική ∆ιάσκεψη της UNESCO τον Οκτώβρη του 2007, 

υπογραµµίστηκε η µεγάλη σηµασία του δικτύου και η προσφορά του στην 

εκπαίδευση. Το ASPnet αποτελεί ένα εργαστήριο ιδεών που προωθεί την υλοποίηση 

θεµάτων όπως η ΕΑΑ µε την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, που χρησιµοποιείται 

πιλοτικά, καθώς επίσης και την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Σύµφωνα µε 

ψήφισµα που υιοθετήθηκε στη Γενική ∆ιάσκεψη του 2007 αλλά και σύµφωνα µε την 

αναφορά του Γενικού ∆ιευθυντή της UNESCO στο τελευταίο Εκτελεστικό 

Συµβούλιο, τα σχολεία ASPnet δεσµεύονται στην προώθηση και υλοποίηση 

προγραµµάτων  για την ΕΑΑ. 

 Σηµαντική αναφορά επίσης για το ρόλο της ΕΑΑ στην Κλιµατική Αλλαγή, καθώς 

και στη συµβολή του ASPnet γίνεται στο Σχέδιο Στρατηγικής που διαµορφώνεται 

από την UNESCO και θα τεθεί προς υιοθέτηση. Σε αυτό αναφέρεται ότι η ΕΑΑ θα 

παίξει ουσιώδες ρόλο στην ελάφρυνση των επιπτώσεων από τις Κλιµατικές Αλλαγές 

και την προσαρµογή σε αυτές γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει τη σηµασία και τον 

ρόλο της ΕΑΑ στην υλοποίηση επιµέρους περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών 

στόχων. 

 Η UNESCO προωθεί την ένταξη θεµάτων σχετικών µε την Κλιµατική Αλλαγή 

στα Εθνικά Αναλυτικά Προγράµµατα, καθώς και σε προγράµµατα της ∆ια Βίου 

Εκπαίδευσης. Το ∆ίκτυο ASPnet θα χρησιµοποιηθεί για την πιλοτική εφαρµογή 

πρωτότυπων υλικών και εργαλείων αφύπνισης, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σε 

λειτουργούς της εκπαίδευσης και µαθητές. 

 

SEMEP (South Eastern Mediterranean Environmental Project)   

 Το SEMEP ξεκίνησε µε Ελληνική πρωτοβουλία το 1994 ως πρόγραµµα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και, από το 2005, εντάχθηκε στις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες της ∆εκαετίας για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Σε 

αυτό συµµετέχουν 12 χώρες της ΝΑ Μεσογείου (Αλβανία, Βουλγαρία, Ελλάς, 

Ισραήλ, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, Παλαιστινιακή Αρχή, Ρουµανία, Σλοβενία 

και Τουρκία). 

Σκοπός  
 Σκοπός του SEMEP είναι η λειτουργία ενός εκπαιδευτικού, περιβαλλοντικού και 

πολιτισµικού δικτύου ανάµεσα σε µαθητές από νηπιαγωγεία, δηµοτικά, γυµνάσια και 

λύκεια των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία αποτελεί ένα σηµαντικό 
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σταυροδρόµι ανάπτυξης διαφορετικών πολιτισµών εδώ και χιλιετίες. Στο SEMEP 

περιλαµβάνονται τεχνολογικά, οικονοµικά, ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 

θέµατα. 
 

Μεθοδολογία  
 Το πρόγραµµα αυτό συνδυάζει την διεπιστηµονική διδασκαλία µε την ολιστική 

έρευνα και µάθηση. Η ερευνητική µεθοδολογία του προσεγγίζει σε µεγάλο βαθµό 

αυτή των φυσικών επιστηµών και ασκεί τους µαθητές σε διαδικασίες επίλυσης 

προβλήµατος και λήψης απόφασης, χωρίς βεβαίως να παραµελείται η µελέτη του 

κοινωνικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών αξιών. Γλώσσα επικοινωνίας είναι η 

αγγλική. 
 

Συντονισµός 

 Ο συντονισµός του προγράµµατος γίνεται σε διεθνές επίπεδο από το Τµήµα 

«Επιστηµών και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης» της UNESCO και από τους Εθνικούς 

Συντονιστές (ένα σε κάθε χώρα  του δικτύου). Για το λόγο αυτό µία φορά το χρόνο 

διοργανώνεται Συνάντηση Εθνικών Συντονιστών για την αξιολόγηση της µέχρι τότε 

υλοποίησης του προγράµµατος, καθώς επίσης την επιλογή του θέµατος και τον 

προγραµµατισµό των δραστηριοτήτων της επόµενης σχολικής χρονιάς.  

 Η επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων στο δίκτυο (µαθητών και 

εκπαιδευτικών) κατά την πρώτη φάση (1996-1999) γινόταν κυρίως µέσω ενός 

εξαµηνιαίου περιοδικού και δευτερευόντως µέσω διαδικτύου. Αντίθετα, κατά τη 

δεύτερη φάση του (µετά το 2000) γίνεται σχεδόν αποκλειστικά µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου. 

 

Εκπαιδευτικές συναντήσεις  
 Μέχρι σήµερα, σε διεθνές επίπεδο, έχουν λάβει χώρα οι ακόλουθες εκπαιδευτικές 

συναντήσεις (εκτός από τις ετήσιες των Εθνικών Συντονιστών): 

 ∆ύο θερινά σχολεία: ένα στη Θεσσαλονίκη (Φωτογραφία  5), για δέκα µαθητές 

και δύο εκπαιδευτικούς από κάθε συµµετέχουσα χώρα και ένα στην Αττάλεια, για 

δύο εκπαιδευτικούς από έξι χώρες που γειτονεύουν µε την Τουρκία.  

 ∆ύο σεµινάρια για δύο εκπαιδευτικούς από κάθε συµµετέχουσα χώρα: ένα στην 

Αθήνα και ένα στην Αλεξανδρούπολη. 

 

 
Φωτογρ.  5: Εργασία πεδίου σε θερινό σχολείο 

 

 Σε εθνικό επίπεδο διοργανώθηκαν τρία σεµινάρια για εκπαιδευτικούς. Σε ένα από 

αυτά, οι εκπαιδευτικοί κατασκεύασαν φύλλα εργασίας για µαθητές, (Φωτογραφία 6), 

µε θέµα «Μεσογειακή ∆ίαιτα», τα οποία διανεµήθηκαν σε όλα τα σχολεία του 

δικτύου. 
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          Φωτογρ. 6: Aπό σεµινάριο εκπαιδευτικών 

 

Υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο    
 Όσον αφορά την υλοποίηση του προγράµµατος στην Ελλάδα, κάθε σχολική 

χρονιά συµµετέχουν κατά µέσον όρο 20 σχολεία, µε δύο έως τρεις εκπαιδευτικούς και 

είκοσι έως τριάντα µαθητές σε καθένα από αυτά. 
 

Θέµατα του SEMEP  
 Η θάλασσα και εµείς: Μελέτη µιας περιοχής σε κάποια παραλία. Εξέταση 

διαφόρων περιβαλλοντικών παραµέτρων, οι οποίες επηρεάζουν την παραλία, όπως 

προσβασιµότητα, υποδοµή, χρήση, διατήρηση και βελτίωση, καθαρισµός (της 

θάλασσας, της ξηράς, κ.ά.) και ελκυστικότητά της για τους επισκέπτες. 
 Ανθρώπινη παρέµβαση σε κάποια ακτή (π.χ. λιµάνι, µαρίνα, βιοµηχανική ζώνη, 

ξενοδοχειακή µονάδα κ.τ.λ). Μελέτη του οφέλους της εν λόγω παρέµβασης για τον 

άνθρωπο (αναγκαιότητα για την περιοχή, αύξηση της απασχόλησης, ευηµερία των 

πολιτών κ.τ.λ.) σε σχέση µε την περιβαλλοντική, κοινωνική και αισθητική επίδρασή 

της στον περιβάλλοντα χώρο. 
 Νερό και ζωή: Αυτό το θέµα έδωσε την ευκαιρία στους µαθητές να εκτιµήσουν 

και να υπολογίσουν το νερό που καταναλώνουµε στο σπίτι και επιπλέον να 

µελετήσουν κάποια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτικά θέµατα, τα οποία 

ανακύπτουν από την υπερβολική χρήση του νερού. Το θέµα είχε σχεδιαστεί µε στόχο 

να βοηθήσει τους µαθητές να µελετήσουν και να µάθουν σχετικά µε τον τρόπο που ο 

άνθρωπος χρησιµοποιεί το νερό: οικιακή χρήση, νερό για άρδευση και νερό για 

βιοµηχανία.  
 Το νερό στο περιβάλλον µας: Αυτό το θέµα προσέφερε την ευκαιρία στους 

µαθητές να µελετήσουν διαφορετικούς τύπους οικοσυστηµάτων που σχετίζονται µε 

το νερό στο περιβάλλον µας σε σχέση µε περιβαλλοντικούς, επιστηµονικούς, 

κοινωνικούς και άλλους παράγοντες.  
 Ανακαλύπτοντας ποικιλότητες: Βιοποικιλότητα, Πολιτισµική και Τεχνολογική 

ποικιλότητα. 
 Το περιβάλλον και ο πολιτισµός της Μεσογείου: Προτεινόµενα υποθέµατα ήταν: 

Θάλασσα και πολιτισµός, Περιβάλλον και αρχαίες θρησκείες, Το περιβάλλον στη 

λογοτεχνία, Το περιβάλλον στη ζωγραφική και τη γλυπτική, Περιβάλλον και 

κατασκευές / αρχιτεκτονική, Το περιβάλλον στη λαϊκή τέχνη, Περιβάλλον και χορός. 
 Το «Go Green» κουίζ: Οι δραστηριότητες αυτού του θέµατος σχεδιάστηκαν για 

να απλοποιήσουν τα φύλλα εργασίας για τους µικρότερους µαθητές και να τα κάνουν 

πιο ελκυστικά. Οι µαθητές, απαντώντας συγκεκριµένες ερωτήσεις, µάζευαν βαθµούς 

και ταυτόχρονα ευαισθητοποιούντο σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. Από 

τους συνολικούς βαθµούς που µάζευαν συµπέραναν «πόσο πράσινοι είναι».  
 Μεσογειακή διατροφή: Προτεινόµενα υποθέµατα ήταν: Συνταγές Μεσογειακής 

∆ιατροφής, Μεσογειακά φαρµακευτικά φυτά, Μεσόγειος: µυθολογία και φυτά, 
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Μεσόγειος: παιχνίδια και παιχνίδια µε ζώα, Μεσογειακή θαλάσσια βιοποικιλότητα 

και τροφή, Ξενικά είδη στη Μεσόγειο, Πόση τροφή καταναλώνουµε σε ένα χρόνο, 

∆ιατροφική Πυραµίδα, Ανέκδοτα σχετικά µε τη Μεσογειακή ∆ίαιτα. 
 Νερό, η ουσία της ζωής: Προτεινόµενα υποθέµατα ήταν: Το νερό σαν 

«αρχιτέκτονας» του πλανήτη Γη, Νερό και υγεία, Νερό και διατροφή, Νερό και 

άθληση, Νερό και νοµοθεσία, Νερό και πολιτισµός, Νερό και ενέργεια, Νερό και 

περιβάλλον, Νερό και ζωή, Πόσο νερό καταναλώνουµε (Φωτογραφία 7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Φωτογρ. 7: Μαθητές Γυµνασίου «επί το έργον» 

 

 Ανακαλύπτοντας την πόλη σας: ∆ιάφορες δράσεις ήταν: Έρευνες (π.χ. 

ανακάλυψη διαφόρων κοινωφελών ιδρυµάτων), Στατιστικές (π.χ. εύρεση ποσοστών 

επί της συνολικής έκτασης της πόλης των ακάλυπτων χώρων και χώρων πρασίνου), 

Συλλογές (π.χ. αναζήτηση παλαιοτέρων φωτογραφιών διαφορετικών περιοχών και 

αντιπαράθεσή τους συγκριτικά µε σύγχρονες φωτογραφίες των ίδιων περιοχών) κ.ά. 

 Ανακαλύπτοντας διαφορές: Στη δοµή των οικοσυστηµάτων, στον τρόπο 

διαχείρισης των οικοσυστηµάτων, στην κατανάλωση και εξοικονόµηση ενέργειας, 

στην καλλιέργεια της γης, στη δηµιουργία απορριµµάτων και στη στάση µας απέναντι 

στην ανακύκλωση, στους κανόνες υγιεινής, στο είδος της διατροφής, Στα έθιµα σε 

σχέση µε την καλλιέργεια της γης και την προστασία του περιβάλλοντος κ.ά 

                                   

Αποτίµηση  
 Σηµειώνουµε ότι η χώρα µας έχει πρωτεύοντα ρόλο στη διεξαγωγή του εν λόγω 

προγράµµατος και πρωτοστατεί στη διοργάνωση συναντήσεων, σεµιναρίων κ.τ.λ., 

δηλώνοντας  εµπράκτως τη συµµετοχή της στο πρόγραµµα.  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Συνοψίζοντας, θα θέλαµε να τονίσουµε ότι οι δύο προαναφερθείσες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες: 

• συνάδουν µε τον γενικότερο στόχο της ∆εκαετίας: «Αλλαγή του τρόπου µε 

τον οποίο  προσεγγίζουµε την εκπαίδευση, έτσι ώστε να ενσωµατώσει αρχές, 

αξίες και πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης» 

• εντάσσονται στο βασικότερο πρόγραµµα της UNESCO «Εκπαίδευση για 

Όλους (EFA)».  

• επιδιώκουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, κυρίως αυτού που 

στοχεύει «στη βοήθεια των χωρών να υλοποιήσουν την εθνική στρατηγική για 

την αειφόρο  ανάπτυξη µέχρι το 2005».  
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