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Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 



 Το ενδιαφέρον των διεθνών οργανισμών για την εκπαίδευση εκδηλώνεται 
από τα μέσα του 20αι., 

 σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής των Διεθνών Οργανισμών 
παίζουν οι Γενικοί Γραμματείς,

 κατά την εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων οι πρακτικές 
που ακολουθούνται διαμορφώνουν καταστάσεις, 

(Τσαούσης, 2007)

UNESCO, ο εξειδικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την 
εκπαίδευση,

 καθίσταται φορέας μιας μόνιμης κινητοποίησης για την προώθηση της 
εκπαίδευσης, 

 διοργανώνει τις παγκόσμιες διασκέψεις για την εκπαίδευση, 
 εκδίδει την παγκόσμια Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης,
 αποτελεί σημαντικό παίκτη στη διεθνή σκηνή στα θέματα εκπαίδευσης,
 έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει με έμμεσο τρόπο την εθνική εκπαιδευτική 

πολιτική.
 θεωρείται ήπια ισχύ

Διεθνείς οργανισμοί-
Διαχείριση ή πολιτική; 



Έκθεση Faure

1972 Learning to be. The world of education today and tomorrow
• Διεθνής Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης.
• Διαμόρφωση εθνικών πολιτικών και στατηγικής
• Ανάγκη ύπαρξης μιας διεθνούς κοινότητας που να αντικατοπτρίζει:

 κοινά προβλήματα, τάσεις και στόχους,
 προώθηση δημοκρατίας μέσω της εκπαίδευσης,
 ευκαιρία κάθε ατόμου για αυτοπραγματοποίηση,
 ανάγκη για δια βίου εκπαίδευση.

2013 Β’ έκδοση 

Στόχος                       «να εμπνεύσει μια νέα 
γενιά εκπαιδευτικών με τη σοφία της σκέψης 
του παρελθόντος» σε έναν κόσμο που άλλαξε 
δραματικά από το 1972 όταν δημοσιεύτηκε 
αρχικά η έκθεση (Irina Bokova)



Έκθεση Delors

1996: Έκθεση προς την UNESCO της 
Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση 
για τον 21ο αι. 

Οι τέσσερεις πυλώνες της εκπαίδευσης 

 Μαθαίνω πώς να μαθαίνω

 Μαθαίνω να πράττω

 Μαθαίνω να συνυπάρχω

 Μαθαίνω να υπάρχω

“The Commission does not see
education as a miracle cure or a magic
formula opening the door to a world in
which all ideals will be attained, but as
one of the principal means available to
foster a deeper and more harmonious
form of human development and
thereby to reduce poverty, exclusion,
ignorance, oppression and war.
Learning through life will be one of
the keys to meeting the challenges of
the 21st century”

Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της η εκπαίδευση



Rethinking education 

2015 Ενδιάμεσος σταθμός, Ατζέντα 2030

 ποια εκπαίδευση χρειαζόμαστε στον 21ο αι,
 ποιος είναι ο σκοπός της, 
 πώς θα πρέπει να οργανωθεί το περιεχόμενο, 
 τι μπορεί να προσφέρει σε μια εποχή κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, 
 που πρέπει να στραφεί, 
 πρόκειται για ένα παγκόσμιο κοινό αγαθό; 

Ηγείται η UNESCO,  o «πνευματικός» οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, 
προς έναν νέο προσδιορισμός της εκπαίδευσης, 
με απώτερο στόχο την ειρηνική συνύπαρξη όλων των λαών.

«Ο κόσμος αλλάζει, συνεπώς και η εκπαίδευση θα πρέπει να αλλάξει… . 
Πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό όραμα για την εκπαίδευση, ως ένα 
ουσιαστικό κοινό αγαθό»



Εκθέσεις ορόσημο 



Μελλοντικές Όψεις της Εκπαίδευσης 

Μια παγκόσμια πρωτοβουλία 

• Να οραματιστούμε εκ νέου πώς η γνώση και η
μάθηση μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον
της ανθρωπότητας και του πλανήτη

• Να δημιουργηθεί μια ατζέντα για παγκόσμια
συζήτηση και δράση για το μέλλον της
εκπαίδευσης, της μάθησης και της γνώσης σε
έναν κόσμο με αυξανόμενη πολυπλοκότητα,
αβεβαιότητα και επισφάλεια.



Θα ακούσουμε τις φωνές όλου του 
κόσμου για να επαναπροσδιορίσουμε 
ποια θα  πρέπει να είναι η 
εκπαίδευση τον 21ο αιώνα.

(Audrey Azoulay, UNESCO Secretary General)

https://www.youtube.com/watch?v=7865y7hbehY

https://www.youtube.com/watch?v=fo_Q3ZJApXM

Όσον αφορά το μέλλον της εκπαίδευσης, κάθε
φωνή μετράει και κάθε προοπτική έχει
σημασία.
Η επικείμενη παγκόσμια έκθεση θα προκύψει 
από διαδικασίες  που δίνουν έμφαση στη συν-
δημιουργία, την ευρεία συμμετοχή, την   
εταιρική δομή, τη συμπερίληψη διαφορετικών 
προοπτικών και την απουσία 
προκαθορισμένων συμπερασμάτων.

Πολυεπίπεδες Διαβουλεύσεις  

Μαθαίνω να ………….. 

https://www.youtube.com/watch?v=7865y7hbehY
https://www.youtube.com/watch?v=fo_Q3ZJApXM


Δίκτυο Συνδεδεμένων Σχολείων της UNESCO 

"Παγκόσμιο Δίκτυο Σχολείων για 
την αντιμετώπιση των 
Παγκόσμιων Προκλήσεων

“Ensure inclusive and equitable 
quality education and promote 
lifelong learning opportunities for 
all”

Ειρήνη
Θεμελιώδη δικαιώματα
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Ισότητα φίλων 
Κοινωνική Πρόοδος   
Ελευθερία 
Δικαιοσύνη 
Δημοκρατία

 Εκπαίδευση για την Αειφορία και Αειφόρος 
Τρόπος ζωής

 Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιδιότητα 
του Πολίτη και Πολιτισμός της Ειρήνης

 Διαπολιτισμική Μάθηση, Διαφορετικότητα 
και Πολιτισμική Κληρονομιά



SDG 4 and targets



X

NATIONAL FOCUS GROUP CONSULTATION

National Focus Group Consultations



Πώς μπορεί να συμβάλλει η εκπαίδευση 
στην οικοδόμηση πιο δίκαιων, ειρηνικών και 
βιώσιμων κοινωνιών; 

Εκπαίδευση για την Αειφορία 

Αντιμετωπίζει κοινωνικά, οικονομικά 
και περιβαλλοντικά ζητήματα

 Πώς μπορούμε να ζήσουμε με 
πιο βιώσιμο τρόπο στον πλανήτη 
μας;

 Ποιες γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις και αξίες χρειάζονται;

 Πώς μπορεί η εκπαίδευση να μας 
βοηθήσει;

Εκπαίδευση για την Παγκόσμια 
Ιδιότητα του Πολίτη 

Αίσθηση ότι ανήκεις  στην παγκόσμια 
κοινότητα και μια κοινή ανθρωπότητα
 Δράσεις για την προώθηση ενός 

καλύτερου κόσμου και μέλλοντος
 Καθολικές αξίες ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, δημοκρατίας, μη 
διάκρισης και διαφορετικότητας

 Τι κάνει κάποιον παγκόσμιο πολίτη;
 Πώς μπορεί η εκπαίδευση να 

καλλιεργήσει παγκόσμιους πολίτες;

Στόχος 4.7



H.E. Ms Sahle-Work 

Zewde
President of the Federal 
Democratic Republic of 

Ethiopia 
Chair of the International 

Commission on the 
Futures of Education 

Η Διεθνής Επιτροπή

Έκθεση Zewde;;;

 πολιτική
 ακαδημαϊκή κοινότητα
 τέχνες 
 επιστήμη
 επιχειρήσεις
 εκπαίδευση



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!

https://en.unesco.org/futuresofeducation/

https://en.unesco.org/futuresofeducation/get-involved/top-3-challenges-and-purposes-education

https://en.unesco.org/futuresofeducation/get-involved/your-view-futures-education

ΟΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

https://en.unesco.org/futuresofeducation/
https://en.unesco.org/futuresofeducation/get-involved/top-3-challenges-and-purposes-education
https://en.unesco.org/futuresofeducation/get-involved/your-view-futures-education

