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ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ςε ςεμινάριο –εργαςτιριο με τίτλο: «Γνωριμία με τουσ 17 ςτόχουσ τησ
UNESCO γα τη Βιώςιμη Ανάπτυξη –Αξιοποίηςή τουσ ςτην εκπαίδευςη»
Με τθν ευκαιρία τθσ Ημζρασ ΟΗΕ - 24 Οκτωβρίου - το τμιμα Αγωγισ Τγείασ ςε ςυνεργαςία
με τον Όμιλο για τθν UNESCO Νζων Θες/νίκθσ ζχει ςχεδιάςει να πραγματοποιιςει εκπαιδευτικό
ςεμινάριο με τθ μορφι εργαςτθρίου και τίτλο: «Γνωριμία με τουσ 17 ςτόχουσ τησ UNESCO για
τη Βιώςιμη Ανάπτυξη –Αξιοποίηςή τουσ ςτην εκπαίδευςη»
κοπόσ του ςεμιναρίου είναι θ γνωριμία τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ με τουσ ςτόχουσ για
τθ βιώςιμθ ανάπτυξθ και θ αξιοποίθςθ τουσ μζςα από τθν εκπαίδευςθ, ώςτε να μπορεί να
μεταμορφωκεί ο κόςμοσ μασ ςε ζναν καλφτερο, με ειρινθ, αςφάλεια, ανκρώπινα δικαιώματα και
ανάπτυξθ παντοφ.
Οι 17 παγκόςμιοι, φιλόδοξοι, ςυγκεκριμζνοι και μετριςιμοι ςτόχοι
υιοκετικθκαν τον επτζμβριο του 2015 ςτθ ζδρα του ΟΗΕ ςτθ Νζα Τόρκθ από τουσ εκπροςώπουσ
των 193 κρατών – μελών του Οργανιςμοφ με χρονικό ορίηοντα ζωσ το 2030 καλφπτοντασ κζματα
όπωσ θ φτώχεια, θ ιςότθτα των φφλων, θ υγεία, θ εκπαίδευςθ, θ ειρινθ, θ μετανάςτευςθ, θ
κλιματικι αλλαγι και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ. Σο ςεμινάριο περιλαμβάνει ςυνομιλία
μζςω ςκάιπ με τον κ. Δθμιτρθ Φατοφρο, Υπεφθυνο Επικοινωνίασ για Ελλάδα και Κφπρο ςτο
Περιφερειακό Κζντρο Πλθροφόρθςθσ του ΟΗΕ (UNRIC), ςτισ Βρυξζλλεσ, βιωματικι δραςτθριότθτα
ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ, και προτάςεισ αξιοποίθςθσ τουσ ςτθν εκπαίδευςθ. Θα πραγματοποιθκεί
ςτθν αίκουςα τθσ Διεφκυνςθσ (Κολοκοτρώνθ 22, ταυροφπολθ, 2οσ όροφοσ) τθν Τετάρτη 24
Οκτωβρίου από 15.30 ζωσ 18.30.
Επιςυνάπτεται θ αίτθςθ ςυμμετοχισ θ οποία μπορεί να ςταλεί ζωσ 22/10/2018 ςτο e-mail :
gragogis@dide-v.thess.sch.gr. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ.
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