Οικολογικά ςχολεία και οι Στόχοι των Ηνωμζνων Εθνών για τη Βιώςιμη Ανάπτυξη
Στισ 25-27 Σεπτζμβρθ του 2015, ςτα γραφεία των Ηνωμζνων Εκνϊν ςτθ Νζα Υόρκθ, αρχθγοί κρατϊν και
εκπρόςωποι ςυμφϊνθςαν πάνω ςτουσ 17 Στόχουσ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ
(SustainableDevelopmentGoals) για το 2015-2030. Όριςαν το 2015 ωσ ζτοσ-ςτακμό για τθν αειφορία
(sustainability), κακϊσ θ μεταρρυκμιςτικι ατηζντα με τουσ ανκρωποκεντρικοφσ ςτόχουσ για τα επόμενα
χρόνια ζχει ωσ ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ των ςφγχρονων παγκόςμιων προκλιςεων. Οι οικονομικζσ,
κοινωνικζσ, περιβαλλοντικζσ διαςτάςεισ των 17 Στόχων επιδιϊκουν να αντιμετωπίςουν τθ φτϊχεια, τθν
πείνα, τισ αςκζνειεσ, το φόβο, τθ βία, τθν εκπαίδευςθ, τθν υγειονομικι περίκαλψθ, κοινωνικι
προςταςία, ευθμερία, αςφάλεια, το βιϊςιμο περιβάλλον και τθν ενζργεια.
Αυτό το ζγγραφο επικυρϊνει τθ δζςμευςθ των Οικολογικϊν Σχολείων ςτθ ςυνειςφορά των 17 Στόχων
για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ.
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Μηδενική Φτώχεια: Τα Οικολογικά Σχολεία είναι ζνα
πρόγραμμα που απευκφνεται ςε όλουσ ανεξαρτιτωσ
κοινωνικοφ και πολιτιςμικοφ υπόβακρου
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Μηδενική Ρείνα: Αρκετά κζματα των Οικολογικϊν
Σχολείων προωκοφν τθ βελτίωςθ τθσ διατροφισ και
των βιϊςιμων μεκόδων παραγωγισ τθσ τροφισ.
Πολλά ςχολεία δθμιουργοφν κιπουσ για να διδάξουν
τθ βιϊςιμθ καλλιζργεια, τθν αξία των τοπικϊν
προϊόντων και τθσ βιοποικιλότθτασ ςτθ γεωργία.

Σχολική Αυλή

Καλή Υγεία και Ευημερία: Τα αντίςτοιχα κζματα
προωκοφν τθν υγεία και τθν ευθμερία των μακθτϊν
και τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ και πραγματοποιοφν
περιβαλλοντικζσ ςυνδζςεισ με τθν υγεία και τθν
αςφάλεια

Υγεία και Ευημερία

Ροιοτική Εκπαίδευςη: Η μεκοδολογία των
Οικολογικϊν Σχολείων αποτελεί ζνα δυναμικό
εργαλείο που παρζχει ποιοτικι εκπαίδευςθ για τθ
βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςε όλεσ τισ ςχολικζσ βακμίδεσ. Η
ολιςτικι προςζγγιςθ διαςφαλίηει μια ενταξιακι
εφαρμογι ςε όλθ τθ ςχολικι μονάδα και τθν ενεργό
εναςχόλθςθ όλων των μακθτϊν/τριϊν.

Πλα τα θζματα

Ιςότητα των Φφλων: Η εφαρμογι του προγράμματοσ
εςτιάηει ςτθν επίτευξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων
δίνοντασ ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και
μακθτζσ/τριεσ ιςότιμα το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν
Περιβαλλοντικι Επιτροπι και ςτισ δραςτθριότθτεσ
του προγράμματοσ

Πλα τα θζματα

Καθαρό νερό και αποχζτευςη: Μζςα από το
πρόγραμμα οι μακθτζσ ευαιςκθτοποιοφνται ςτθν
αειφόρο χριςθ του νεροφ και τθσ αποχζτευςθσ. Η
κεματικι ενότθτα του Νεροφ επικεντρϊνεται ςτθ
ςθμαςία του νεροφ τοπικά και παγκόςμια
αυξάνοντασ τθν επίγνωςθ του πωσ απλζσ δράςεισ
μποροφν να μειϊςουν τθ ςπατάλθ του νεροφ.

Νερό

Φτηνή και καθαρή ενζργεια:
Το πρόγραμμα ενκαρρφνει πρωτοβουλίεσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και μείωςθσ τθσ
ενεργειακισ κατανάλωςθσ τόςο ςτα ςχολεία όςο και
ςτα ςπίτια των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν
κακϊσ και τθσ ευρφτερθσ κοινότθτασ. Όλα τα μζλθ
τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςυνεργάηονται για να
βελτιϊςουν τθν ενεργειακι αποτελεςματικότθτα.

Ενζργεια

Αξιοπρεπήσ Εργαςία και Οικονομική Ανάπτυξη: Το
πρόγραμμα των Οικολογικϊν Σχολείων προωκεί μια
βακιά κατανόθςθ των ηθτθμάτων που ςχετίηονται με
τθν αειφορία τα οποία είναι αυξανόμενθσ ςθμαςίασ
και ςτο εργαςιακό περιβάλλον. Μζςα από τθν
εφαρμογι του προγράμματοσ οι μακθτζσ παίρνουν
πρωτοβουλίεσ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ και
βρίςκουν βιϊςιμεσ λφςεισ. Οι γνϊςεισ και θ εμπειρία
που αποκτάται από τθν εμπλοκι τουσ ςτο πρόγραμμα
μπορεί να τουσ οδθγιςει ςε επαγγζλματα που
ςχετίηονται με περιβαλλοντικά ηθτιματα και να
διευρφνει τισ ευκαιρίεσ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.

Πλα τα θζματα

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομζσ: Μζςα από
τθν εφαρμογι αυτοφ του προγράμματοσ ενιςχφεται θ
καινοτομία για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ μζςα ςτον
τομζα τθσ εκπαίδευςθσ.

Μεταφορζσ

Λιγότερεσ ανιςότητεσ: Τα Οικολογικά Σχολεία είναι
ζνα διεκνζσ πρόγραμμα με δυνατότθτα προςαρμογισ
ςτα εκνικά και τοπικά πλαίςια. Μζχρι ςιμερα,
ςυμμετζχουν 64 χϊρεσ ςε 6 θπείρουσ και ο διεκνισ
ςυντονιςμόσ ενκαρρφνει τθ ςυμμετοχι νζων χωρϊν
με ςκοπό τθ διεφρυνςθ του δικτφου και τθν παροχι
πρόςβαςθσ ςτθν εκπαίδευςθ για τθν αειφόρο
ανάπτυξθ ςε όλουσ.
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Βιώςιμεσ Ρόλεισ και κοινότητεσ: Με τθν ενςωμάτωςθ
υποκεμάτων όπωσ Βιϊςιμθ ηωι, Διαχείριςθ
απορριμμάτων, Υπεφκυνθ κατανάλωςθ μζςα ςτο
Αναλυτικό Πρόγραμμα, οι μακθτζσ μακαίνουν πϊσ να
μειϊνουν το περιβαλλοντικό αποτφπωμα των
ςχολείων κακϊσ και του τρόπου ηωισ τουσ. Μζςα
από τθν προϊκθςθ τθσ υπεφκυνθσ ςυμπεριφοράσ
μζςα ςτο ςχολικό περιβάλλον μακαίνουν να εκτιμοφν
και να προςτατεφουν τθν πολιτιςτικι και φυςικι
κλθρονομιά των χωρϊν τουσ και όχι μόνο.

Απορρίμματα

Υπεφθυνη Κατανάλωςη και Ραραγωγή: Τα
Οικολογικά Σχολεία ςτθρίηουν τθν Υπεφκυνθ
Κατανάλωςθ και Παραγωγι μζςα από αρκετά κζματα
τουσ. Οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να αναγνωρίςουν
τισ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ τουσ και να αναπτφξουν
ιδζεσ και λφςεισ για βιϊςιμθ χριςθ των πόρων.
Επιπλζον θ εκπαίδευςθ ςτθν ανακφκλωςθ και τθ
μείωςθ των απορριμμάτων είναι βαςικζσ διαδικαςίεσ
του προγράμματοσ που ενιςχφονται μζςα από τθν
καμπάνια LitterLess που ενκαρρφνει τουσ
μακθτζσ/τριεσ να αλλάξουν ςυμπεριφορά ςτο
διθνεκζσ.

Απορρίμματα

Δράςη για το Κλίμα: Μζςα από το πρόγραμμα των
Οικολογικϊν Σχολείων πολλά ςχολεία και κοινότθτεσ
αναπτφςςουν δράςεισ αποτρεπτικζσ για τθν
κλιματικι αλλαγι. Πολλά ςχολεία πραγματοποιοφν
projects ςυλλογισ και αξιοποίθςθσ βρόχινου νεροφ,
ςτακεροποίθςθσ εδάφουσ, παραγωγισ τροφισ,
δενδροφυτεφςεισ, αποχζτευςθσ, διαχείριςθσ
απορριμμάτων, κ.α.

Κλιματική Αλλαγή

Ζωή ςτο Νερό: Τα καλάςςια απορρίμματα και θ
εκμετάλλευςθ των ωκεανϊν είναι δφο από τα
φλζγοντα ηθτιματα του 21ου αιϊνα, ςτα οποία
ςτθρίηεται θ αντίςτοιχθ κεματικι του προγράμματοσ.
Οι μακθτζσ μακαίνουν για τισ πθγζσ ρφπανςθσ των
καλαςςϊν και τισ επιπτϊςεισ ςτθ καλάςςια χλωρίδα
και πανίδα όπωσ και για τθ ςυνετι χριςθ των
καλάςςιων πόρων.

Θάλαςςεσ και ακτζσ

Ζωή ςτη ςτεριά: Το πρόγραμμα των Οικολογικϊν
Σχολείων ςτθρίηει τθν προςταςία, αποκατάςταςθ και
βιϊςιμθ χριςθ των χερςαίων οικοςυςτθμάτων μζςα
από δραςτθριότθτεσ που προτείνει θ Περιβαλλοντικι
Επιτροπι και εφαρμόηει το ςφνολο του μακθτικοφ
πλθκυςμοφ τθσ ςχολικισ μονάδασ .

Βιοποικιλότητα

Ειρήνη, Δικαιοςφνη και Ιςχυροί Θεςμοί: Η
δικαιοςφνθ και οι δθμοκρατικζσ αξίεσ είναι βαςικό
ςτοιχείο του προγράμματοσ. Με τθ λειτουργία τθσ
Περιβαλλοντικισ Επιτροπισ καλλιεργείται θ
δθμοκρατικι διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων και
καλλιεργείται ο ςεβαςμόσ ςτισ απόψεισ των άλλων.

Συνεργαςία για τουσ Στόχουσ: Η ςυνεργαςία εντόσ
του δικτφου των Οικολογικϊν Σχολείων αλλά και με
άλλουσ φορείσ ςε εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο
προωκεί τουσ Στόχουσ τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ.
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Κφριοσ Συνεργάτθσ:
UNESCO Πρόγραμμα Παγκόςμιασ
Δράςθσ για τθν Εκπαίδευςθ για
τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ.

