UNESCO: ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία διεξαγωγής Συμποσίου: 21-22 Φεβρουαρίου 2019.
Τόπος: Ελληνογαλλική Σχολή «Jeanne D’ Arc», Ελ. Βενιζέλου 12Α, Πειραιάς.
Θέμα Συμποσίου: «Βιώσιμη Ανάπτυξη: κατανοώντας τους 17 στόχους, οραματιζόμαστε το μέλλον»
Υποθέματα:
 ο ρόλος των νέων στην υλοποίηση των στόχων
 ο ρόλος των συνεργασιών στην ανάπτυξη
 το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των στόχων στη χώρα (και κριτική ως προς αυτό)
Καλλιτεχνικό μέρος του Συμποσίου: παραγωγή εικαστικού ή μουσικού ή οπτικοακουστικού υλικού
(video κτλ.) που να έχει συνάφεια με το θέμα, δηλαδή να παραπέμπει στους επιδιωκόμενους στόχους.
Αριθμός μαθητών/τριών από κάθε σχολείο: έως 10 μαθητές. Αν υπάρξει διαφορετική ομάδα για το
καλλιτεχνικό πρόγραμμα, τα παιδιά αυτά θα αποχωρήσουν μετά το τέλος του καλλιτεχνικού
προγράμματος.
Τι γίνεται στο Συμπόσιο:
Συνολικά στο Συμπόσιο συμμετέχουν τα εξής 19 σχολεία: 1ο ΠΡΟΤ. – ΠΕΙΡ. ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ «ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ», 5ο ΓΕΛ
ΙΛΙΟΥ, AMERICAN COMMUNITY SCHOOLS, ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΛ ΨΥΧΙΚΟΥ, ΓΕΛ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΓΕΛ ΨΥΧΙΚΟΥ, ΓΕΛ ΩΘΗΣΗ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Ο ΠΛΑΤΩΝ», ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ – ΓΕΙΤΟΝΑ, ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ JEANNE D’ ARC, ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ, ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ,
ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΕΛ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΙΤΗ, 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, 2ο ΓΕΛ
ΓΕΡΑΚΑ

Το πρωί της 1ης μέρας παρουσιάζεται το καλλιτεχνικό μέρος. Το απόγευμα σχηματίζονται οι
Επιτροπές. Οι Επιτροπές είναι συνολικά 15. Κάθε Επιτροπή αποτελείται από (δέκα περίπου)
μαθητές/τριες διαφορετικών σχολείων. Στις Επιτροπές συζητούνται το θέμα και τα υποθέματα του
Συμποσίου και η εργασία κάθε Επιτροπής καταλήγει σε ένα Πόρισμα, στο οποίο περιλαμβάνονται κατά
κύριο λόγο οι προτάσεις των μαθητών/τριών στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν. Η έκταση του
Πορίσματος δεν υπερβαίνει τη μία σελίδα.
Το πρωί της 2ης μέρας ανακοινώνει ο πρόεδρος της κάθε επιτροπής το Πόρισμα της Επιτροπής του
και ακολουθεί συζήτηση.
Ενδιάμεσα προβλέπεται για τους συνέδρους φαγητό, νερό κτλ και στη λήξη κάποιας συνεδρίασης
υπάρχει και γιορτή.
Τι έχουμε να κάνουμε πριν από το Συμπόσιο:
 να ενημερωθούμε για το θέμα του Συμποσίου
 να κατανοήσουμε τι είναι οι 17 στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε για τον ρόλο των νέων στην υλοποίηση των στόχων
και τον ρόλο των συνεργασιών στην ανάπτυξη.
 να εξετάσουμε το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των στόχων στη χώρα μας και να δούμε την
κριτική που ασκείται ως προς αυτό
Υποχρεώσεις των μαθητών/τριών που θέλουν να πάρουν μέρος στο Συμπόσιο:
Για το διάστημα 19.Νοε. 2018 - 30.Ιαν. 2019 θα γίνουν 5 συναντήσεις (1 συνάντηση κάθε 15 μέρες
περίπου) σε μέρες και ώρες που θα ορίσουμε μαζί (μαθητές/τριες και συντονιστές). Κάποιες
συναντήσεις μπορούν να γίνουν και τις μέρες των περιπάτων (μετά το τέλος των περιπάτων).
Για το διάστημα 4. Φεβ. 2019 - 20 Φεβ. 2019 θα γίνουν 2 συναντήσεις (1 συνάντηση κάθε
εβδομάδα).

Δήλωση Συμμετοχής: Έως την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018.
Συντονιστές: 1/ Δ. Παπαγεωργάκης dimpapageo60@gmail.com, 2/ Σ. Παυλίδου spavlid@sch.gr

