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: Τέρμα Σισμάνογλου
691 33 Κομοτηνή
Πληροφορίες
Δρ. Άννα Αφεντουλίδου
Συντονίστρια Εκπαίδευσης για την
Αειφορία
Τηλ.: 6972030861
E-Mail: synaeif-amth@sch.gr
aeif.afent.anna@gmail.com
Τηλ.
: 2531083531
2531083555
Fax
E: pekesamth@sch.gr

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 09-11-2020
ΑΠ: 475/30-10-2020

ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες ΑΜΘ
(διά μέσου των Διευθύνσεων Α/θμιας
και Β/θμιας Δράμας, Έβρου, Καβάλας,
Ξάνθης, Ροδόπης)
ΚΟΙΝΟΠ.:
1. Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης
2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΑΜΘ

ΘΕΜΑ: Ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση «In Action for a Better World»
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 25 Φ2.2/26-10-2020 έγγραφο του ΚΠΕ Βιστωνίδας
Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βιστωνίδας, με τη στήριξη της Π.Δ.Ε. ΑΜΘ και σε
συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ διά της Συντονίστριας Εκπαίδευσης για την Αειφορία Άννας
Αφεντουλίδου, καθώς και το εκπαιδευτικό τμήμα του QualityNet Foundation
διοργανώνει ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση
με τίτλο «17 Παγκόσμιοι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ»
που απευθύνεται σε 80 εκπαιδευτικούς Αθμιας& Βθμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης ΑΜΘ,
και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και ώρα 18:00-19:00.
Η πρώτη αυτή συνάντηση αποτελεί μονάχα την αρχή, με την προοπτική της διοργάνωσης
περαιτέρω δράσεων (πιθανόν και με τη μορφή Θεματικού Δικτύου) οι οποίες προγραμματίζονται
να υλοποιηθούν, εφόσον εκδηλωθεί και το απαραίτητο ενδιαφέρον.
Αιτήσεις για το σεμινάριο έως 17-11-2020 στον σύνδεσμο: https://forms.gle/KmfBs5iYNdZDNNzR9

Η Συντονίστρια Εκπαίδευσης
για την Αειφορία ΑΜΘ

Δρ. Άννα Αφεντουλίδου

Περισσότερες πληροφορίες για την ενημερωτική συνάντηση:
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα δοθεί μια γενική σύντομη ενημέρωση για την εκπαίδευση
στη βιώσιμη ανάπτυξη με σκοπό να εισάγει τους εκπαιδευτικούς στους 17 Παγκόσμιους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και στη σημασία της ενεργοποίησης όλων – εκπαιδευτικών,
μαθητών, γονέων, τοπικής κοινωνίας, θεσμών, φορέων και οργανισμών- στην προσπάθεια
δημιουργίας ενός καλύτερου κόσμου και ενός βιώσιμου μέλλοντος για τον άνθρωπο και τον
πλανήτη.
Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η πρωτοβουλία «In Action for a Better World» ως προς το
εκπαιδευτικό της μέρος:




εκπαιδευτικά υλικά: ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (επίσημο εκπαιδευτικό υλικό
του ΟΗΕ), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ,
στόχευση,
διαδικασία υλοποίησης από τους εκπαιδευτικούς.

Η ενημέρωση θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του 4ου Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού
για
τους
17
Στόχους,
καλώντας
τους
εκπαιδευτικούς
να
συμμετάσχουν
(www.inactionforabetterworld.com)
Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί από το εκπαιδευτικό τμήμα του QualityNet Foundation,
εξειδικευμένου Οργανισμού για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που από το
1997 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, με στόχο την υποστήριξη ενός βιώσιμου μέλλοντος, μέσω
της δημιουργίας μιας Βιώσιμης Οικονομίας-Κοινωνίας που αναπτύσσεται με περιβαλλοντική
ευαισθησία και κοινωνική συνοχή, ως ο κύριος μοχλός για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής
τόσο για τις σημερινές όσο και μελλοντικές γενιές.
Υποστηρίζει την υιοθέτηση της Ατζέντας 2030 & των Παγκόσμιων Στόχων SDGs, μέσω της
ανάπτυξης:




δικτύωσης και διαλόγου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων κοινών
πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ενημέρωση και ευρύτερη αφύπνιση της ελληνικής
κοινωνίας
εργαλείων και μεθοδολογιών που υποστηρίζουν τους Οργανισμούς στην υιοθέτηση Βιώσιμων
πολιτικών
εκπαιδευτικού έργου που συμβάλλει στη διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του αύριο, και
επιστημονικού έργου για την τεκμηρίωση των θεμάτων της βιώσιμης ανάπτυξης.

(περισσότερες πληροφορίες: www.qualitynetfoundation.org)

