WORLD CULTURAL HERITAGE YOUTH SYMPOSIUM
2020
AWARENESS THROUGH EDUCATION
UNESCO & Goethe Institut Athens
Από τον Οκτώβριο 2019 έως αρχές Μαρτίου 2020
οι μαθήτριες Κώτση Μαριλία, Παρδάλη Χριστίνα
και οι μαθητές Γκουζής Χαράλαμπος, Καλλονιάτης
Μάριος και Σφήκας Ανδρέας των τμημάτων Α2 και
Α4, του ΓΕΛ Αναβρύτων, συμμετείχαν ενεργά στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNESCO και του
Γερμανικού Ινστιτούτου Gothe με τίτλο «17 στόχοι:
κινητοποιούμαστε»,
στα
γερμανικά,
που
απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του
Γενικού Λυκείου. Οι μαθητές/τριες ολοκλήρωσαν
αποτελεσματικά τις 3 από τις 4 φάσεις για την
συμμετοχή τους στο συμπόσιο στην Αρχαία
Ολυμπία. Η επίσημη γλώσσα του συμποσίου είναι
τα αγγλικά, όμως οι πρώτες εργασίες θα
παρουσιάζονταν από τους μαθητές μας στα γερμανικά. Δυστυχώς λόγω της
πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκε το συμπόσιο στην Αθήνα και Αρχαία Ολυμπία.
Έχει όμως οριστεί νέα ημερομηνία για το συμπόσιο το 2021 όπου θα μπορούν να
συμμετάσχουν οι ίδιοι μαθητές, οι οποίοι δημιούργησαν εξαιρετικές εργασίες!
Η επίσημη ιστοσελίδα του συμποσίου: https://olympiayouthsymposium.com/ .
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ΘΕΜΑ: «Έγκριση διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «17 στόχοι :
κινητοποιούμαστε – σχ. έτ. 2019-2020»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 6793/Δ2/17-01-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στην από 07-11-2019 αίτησή σας, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα
Πρακτικού 3/16-01-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2019-2020 την υλοποίηση
του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «17 στόχοι : κινητοποιούμαστε», που απευθύνεται σε
μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Αναβρύτων.
Το εν λόγω πρόγραμμα έχει ως στόχο την απόκτηση οικειότητας με τις ολυμπιακές αξίες, όπως τη
διεθνή κατανόηση, την ειρήνη, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και το ευ αγωνίζεσθαι. Παράλληλα,
ενισχύεται η δέσμευση των συμμετεχόντων/ουσών για την επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης
στο πλαίσιο της Agenda 2030 των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και η μετάδοση εμπειριών, βιωμάτων και
αποτελεσμάτων εργαστηρίων σε μαθητές/τριές από διαφορετικές χώρες. Το προτεινόμενο πρόγραμμα
μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της Γερμανικής γλώσσας εντός του σχολικού ωραρίου
και να υλοποιηθεί από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης.
Ειδικότερα, προτείνεται από το Ινστιτούτο Γκαίτε : α) η σύσταση 5 ομάδων μαθητών/τριών από 5
χώρες : Ελλάδα, Γερμανία, Αλβανία, Κόσοβο και Βόρεια Μακεδονία (για την Ελλάδα προτείνεται ως
σχολείο εκπροσώπησης το ΓΕΛ Αναβρύτων), β) η διεξαγωγή εργαστηρίων στο πλαίσιο του μαθήματος

της Γερμανικής γλώσσας, γ) η διεξαγωγή τριών (3) διαδικτυακών συναντήσεων των καθηγητών/τριών
από τις 5 χώρες και δ) η διεξαγωγή ενός δια ζώσης εργαστηρίου στις 31-3-2020 με τη συμμετοχή όλων
των ομάδων και των καθηγητών/τριών τους.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του ανωτέρω εκπαιδευτικού προγράμματος θα γίνει με τις εξής
απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος από τους/τις εκπαιδευτικούς να είναι
προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του
Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών της σχολικής μονάδας.
2. Το εργαστήριο να υλοποιηθεί με την παρουσία του/της εκπαιδευτικού Γερμανικής Γλώσσας.
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γονείς/κηδεμόνες, τους/τις εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες.
4. Σημειώνεται ότι η αναφορά του Κοσόβου δεν συνεπάγεται αναγνώρισή του από την Ελλάδα
και ειδικότερα, όσον αφορά στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Κοσόβου αρμόδιος φορέας
είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. (www.mfa.gr/blog/dimereis-sheseis-tis-ellados/pristina/ )
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Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως
Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
Δ/νση Εκ/κής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών
Σχολείων
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης
Δ.Ε., Τμήματα Α΄ και Β΄
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