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ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 
 
 
Το 2000, θ διεκνισ κοινότθτα δεςμεφκθκε να λάβει ςυγκεκριμζνα μζτρα, μζχρι το 
2015, για τθν καταπολζμθςθ τθσ φτώχειασ, υιοκετώντασ τουσ Αναπτυξιακοφσ 
Στόχουσ τθσ Χιλιετίασ. Το ζτοσ 2015  είναι  το ζτοσ κατά το οποίο κα λθφκοφν 
ςθμαντικζσ διεκνείσ αποφάςεισ ςχετικά με το νζο αναπτυξιακό πλαίςιο πολιτικισ, 
με τθν υιοκζτθςθ νζων αναπτυξιακών ςτόχων για τθ  Βιώςιμθ Ανάπτυξθ οι οποίοι 
κα ιςχφουν μετά το 2015 και  κα αφοροφν όλεσ τισ χώρεσ. 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.  
 

Η εκπαίδευςθ μπορεί να ςυμβάλει καταλυτικά ςτθν ενθμζρωςθ και 

ςυνειδθτοποίθςθ των μακθτών για κζματα Βιώςιμθσ Ανάπτυξθσ και ςτθν απόκτθςθ 

τθσ Ιδιότθτασ του Ενεργοφ Παγκόςμιου Πολίτθ με ςτόχο τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ 

του ατόμου (Global Education Citizenship). Η 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, ςυνεπώσ, τθν εκπαίδευςθ, κακώσ οι 

ςφγχρονεσ κοινωνικο-οικονομικζσ ςυγκυρίεσ ζχουν φζρει ςτο προςκινιο ποικίλεσ 

ανιςότθτεσ, φτώχεια και βακειά ανκρωπιςτικι κρίςθ.  

Πρόκειται για μια δυναμικι εκπαιδευτικι διαδικαςία με τρεισ βαςικοφσ 
άξονεσ: Περιβάλλον – Κοινωνία – Οικονομία και ςτοχεφει ςτθν κατανόθςθ του 
ςυνεχώσ μεταβαλλόμενου κόςμου και τθσ ςχζςθσ του ανκρώπου με αυτόν. 
Απώτεροσ ςτόχοσ είναι θ ςυμμετοχι των πολιτών ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ δίκαιου 
και βιώςιμου πλανιτθ ςτον οποίο θ πολιτικι δφναμθ και οι πόροι είναι δίκαια 
μοιραςμζνοι και τα ανκρώπινα δικαιώματα κατοχυρωμζνα για όλουσ. Η Παγκόςμια 
Εκπαίδευςθ αγκαλιάηει όλεσ τισ μορφζσ τθσ Εκπαίδευςθσ του Πολίτθ, δθλαδι τθν 
Εκπαίδευςθ για τθν Ειρινθ, τα Ανκρώπινα δικαιώματα, τθν Ανάπτυξθ, τθν Αειφορία 
και τθ Διαπολιτιςμικότθτα, οι οποίεσ αποτελοφν κεμελιώδεισ άξονεσ ςτα Αναλυτικά 
Προγράμματα Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κυρίωσ ςε αυτά 
που προτείνονται από το Νζο Σχολείο. Βάςει αυτών, τα τελευταία χρόνια 
αναπτφςςονται και υλοποιοφνται εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτόμεσ 
ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ, που φζρουν τθ ςφραγίδα των εκπαιδευτικών 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 Βιώςιμθσ  

Ανάπτυξθσ και τθσ ταυτότθτασ του Ενεργοφ Παγκόςμιου Πολίτθ με ςτόχο τθν 

περαιτζρω ενςωμάτωςι τουσ ςτα Αναλυτικά Προγράμματα, ςτισ επιμορφώςεισ των 

εκπαιδευτικών, ςτο εκπαιδευτικό υλικό και ςτα προγράμματα καινοτόμων δράςεων 

τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Το Ευρωπαϊκό ζτοσ για τθν Ανάπτυξθ 2015 περιλαμβάνει 

δράςεισ εκπαιδευτικών και μακθτών που δίνουν το πλαίςιο για προβλθματιςμό 
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ςχετικά με το πώσ αντιλαμβανόμαςτε ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ελλθνικι εκπαίδευςθ 

τουσ νζουσ αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ για τθ Βιώςιμθ Ανάπτυξθ που κα ιςχφουν μετά 

το 2015.   

Το 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. 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί προκειμζνου να αντλιςουν περιςςότερεσ ιδζεσ για τθν υλοποίθςθ 

ςχετικών δραςτθριοτιτων με τουσ μακθτζσ τουσ μποροφν να ανατρζξουν ςε 

εκπαιδευτικά υλικά του Συμβουλίου τθσ Ευρώπθσ, 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/Compasit

o,%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) 
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ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ 
ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΕΝΕΡΓΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 

 
 

Η  Εκπαίδευςθ για τθν ιδιότθτα του ενεργοφ παγκόςμιου πολίτθ κζτει κζματα 
όπωσ: 
 παγκόςμια δικαιοςφνθ 
 ανκρώπινα δικαιώματα 
 ειρινθ 
 διαπολιτιςμικι επικοινωνία 
 αειφόροσ (βιώςιμθ) ανάπτυξθ 

 
 

Η  Εκπαίδευςθ για τθν ιδιότθτα του ενεργοφ παγκόςμιου πολίτθ βαςίηεται ςε 
αξίεσ όπωσ: 
 αλλθλεγγφθ 
 δικαιοςφνθ 
 ιςότθτα 
 ευκφνθ 
 ςεβαςμόσ και αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ 
 

 
Η  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 γνώςθ, διερευνθτικι μζκοδοσ 
 ζμπνευςθ, ενεργοποίθςθ και παιδαγωγικι υποςτιριξθ από τον διδάςκοντα 

 ςε όλεσ τισ φάςεισ  
 
 

 
 

 


