Η Παγκόσμια Διάσκεψη της UNESCO για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(ΕΑΑ) Ιαπωνία 10-12 Νοεμβρίου 2014
Στις 10-12 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στη Nagoya της Ιαπωνίας η μεγαλύτερη μέχρι
σήμερα από πλευράς συμμετεχόντων Υπουργών Παιδείας, Παγκόσμια Διάσκεψη της UNESCO με
την ευκαιρία της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δεκαετίας του ΟΗΕ για την ΕΑΑ και την έναρξη του
Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης (Global Action programme/GAP) που εκτείνεται στην περίοδο
μετά το 2015. Μεγάλος αριθμός εθελοντικών δεσμεύσεων (Launching Commitments)
περιλαμβάνονται ήδη στο πρόγραμμα αυτό, μεταξύ αυτών και οι μελλοντικές δράσεις του διεθνούς
δικτύου MEdIES και του δικτύου των Πανεπιστημίων της Μεσογείου για την ΕΑΑ (ΜedUnNET) και
το (υπό ανάπτυξη) Action Plan της Μεσογειακής Στρατηγικής για την ΕΑΑ.
Η Διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση και δημοσίευση της Τελικής Έκθεσης της Δεκαετίας
και την Υιοθέτηση της Διακήρυξης της Nagoya. Στην Έκθεση γίνεται εκτενής αναφορά στα σχετικά
επιτεύγματα στην Ελλάδα: τα σχολικά προγράμματα σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια για την
ΠΕ/ΕΑΑ, η λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ΕΑΑ, το βραβείο του Αειφόρου
Σχολείου, οι επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς του δικτύου MEdIES και του MIO-ECSDE
κ.ά. καθώς και στη Μεσογειακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως
παράδειγμα Περιφερειακής Πολιτικής για την ΕΑΑ.
Μάλιστα, σημαντικό γεγονός της Διάσκεψης αποτέλεσε η ανακοίνωση και παρουσίαση της
Μεσογειακής Στρατηγικής για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Το κείμενο της
Στρατηγικής προετοιμάστηκε από την Έδρα και Δίκτυο UNESCO για την Διαχείριση και Εκπαίδευση
για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών υπό τη
Διεύθυνση του Καθηγητή κου Μιχαήλ Σκούλλου, ο οποίος συντονίζει, επίσης, το δίκτυο MEdIES και
το Μεσογειακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του Horizon 2020, στο πλαίσιο του οποίου
οργανώθηκαν και οι διαβουλεύσεις μέχρι την τελική υιοθέτηση της Στρατηγικής από τους
Υπουργούς Περιβάλλοντος της Ένωσης για τη Μεσόγειο (Αθήνα, Μάιος 2014). Τη Μεσογειακή
Στρατηγική για την ΕΑΑ παρουσίασε στην ομιλία του ο Υπουργός Παιδείας την Ελλάδας, κος
Ανδρέας Λοβέρδος, κατά τη διάρκεια της Υπουργικής Συνεδρίας, ο οποίος και αναφέρθηκε τόσο
στις ιστορικές πρωτοβουλίες της Ελλάδος όσο και στις σύγχρονες σχετικές προσπάθειες.

Ο Καθηγ. Σκούλλος δίνοντας στη Γενική
Διευθύντρια της UNESCO, Dr. Irina Bokova, παρουσία της Princess Lalla Hasnaa (Μαρόκο, Πρόεδρος του
Mohammed VI Foundation for the Protection of the Environment).

Επίσης, στο πλαίσιο της Διάσκεψης διοργανώθηκε το Side Event «Driving ESD through regional
policy frameworks» από την UNECE και το MIO-ECSDE στο οποίο συμμετείχαν περίπου 40 σύνεδροι
που παρουσίασαν και συζήτησαν τις δυνατότητες των περιφερειακών πολιτικών (UNECE και
Μεσογειακή) αλλά και διαφόρων προγραμμάτων (HYDRIA, ESD in Biosphere Reserves;
YouthXchange; ALTER AQUA; Copernicus Alliance/UE4SD; REC’s; MED Solutions, κ.ά.) για την ΕΑΑ σε
Ευρώπη και Μεσόγειο. Ο Marco Keiner, Δ/ντης Περιβάλλοντος της UNECE συντόνισε τη συνάντηση.

