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Εισαγωγή: Το Έργο «Κάνε τη σύνδεση»
To Ερευνητικό και Αναπτυξιακό Κέντρο CARDET (www.cardet.org) εγκαινίασε
πρόσφατα το τριετές έργο «Κάνε τη Σύνδεση» (Make the Link), στο πλαίσιο του
EuropeAid, του αναπτυξιακού ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το CARDET που
εδράζει στην Κύπρο συμμετέχει στο έργο ως εταίρος, σε συνεργασία με τους
οργανισμούς Practical Action (Ανάδοχος-Ηνωμένο Βασίλειο), Engineers without
Boarders (Ηνωμένο Βασίλειο), Centre for Science Education (Ηνωμένο Βασίλειο),
Oxfam Italia (Ιταλία) και CCE (Πολωνία).
To έργο «Κάνε τη Σύνδεση» ευελπιστεί να ενσωματώσει την έννοια της
Τεχνολογικής Δικαιοσύνης στα αναλυτικά προγράμματα των πρώτων τάξεων της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα
γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής (Επιστήμης), του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας
και της Οικιακής Οικονομίας. Η Τεχνολογική Δικαιοσύνη -το δικαίωμα όλων των
ανθρώπων να έχουν πρόσβαση σε βασικές τεχνολογίες για να βελτιώσουν την
ποιότητα ζωής τους- θα προωθηθεί σε σχέση με την επίτευξη των Αναπτυξιακών
Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ). Το έργο εστιάζει στους ανθρώπους που ζουν κάτω από
πολύ δύσκολες συνθήκες σε πολύ φτωχές κοινότητες, όπως για παράδειγμα σε
αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής και της Ασίας.
Η Τεχνολογική Δικαιοσύνη σε συνδυασμό με κάποιες παιδαγωγικές πρακτικές της
Παγκόσμιας Εκπαίδευσης (όπως η μαθητοκεντρική και η συμμετοχική διδασκαλία)
θα ενσωματωθούν στo διδακτικό υλικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου.
Το διδακτικό υλικό θα διανεμηθεί σε περισσότερους από 13.000 εκπαιδευτικούς,
και θα προσφερθεί σχετική κατάρτιση σε 1600 εκπαιδευτικούς για την ένταξη του
στα μαθήματα της Επιστήμης, του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και της Αγωγής
Ζωής. Επίσης, οι εταίροι του έργου αναμένεται να εξασφαλίσουν την υποστήριξη
τουλάχιστον 200 βασικών κοινωνικών εταίρων που έχουν συμμετοχή στα κέντρα
αποφάσεων, ώστε να προωθήσουν τα αποτελέσματα και τις πρακτικές του «Κάνε τη
Σύνδεση» στην εκπαίδευση, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στη συνέχεια του κειμένου ακολουθούν περιγραφές και αναλύσεις των εννοιών (α)
της Τεχνολογικής Δικαιοσύνης, (β) των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και (γ)
των παιδαγωγικών πρακτικών της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης.
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Τεχνολογική Δικαιοσύνη
Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει τώρα μια τεράστια πρόκληση. Ο τρόπος που
ορίζουμε την τεχνολογική καινοτομία από εδώ και στο εξής θα καθορίσει αν
μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για την ευημερία όλων των
ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξή μας και η χρήση της τεχνολογίας πρέπει
να συμμορφωθούν με την αρχή της «τεχνολογικής δικαιοσύνης» - δηλαδή, το
δικαίωμα των ανθρώπων να αποφασίζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν
τεχνολογίες που θα τους βοηθήσουν να ζήσουν με τον τρόπο ζωής που θέλουν,
χωρίς όμως να διακυβεύεται η προοπτική των άλλων ανθρώπων και των
μελλοντικών γενεών να κάνουν το ίδιο.
Η έννοια της τεχνολογικής δικαιοσύνης απαιτεί μια επανεξέταση του τρόπου
προώθησης της τεχνολογικής καινοτομίας, τόσο στον αναπτυσσόμενο όσο και στον
αναπτυγμένο κόσμο, ώστε να αποκτήσει κοινωνική αξία και να είναι
περιβαλλοντικά βιώσιμη. Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Practical Action
(http://practicalaction.org/) επιδιώκει να αναπτύξει την τεχνολογική δικαιοσύνη και
να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο να μην αντιμετωπίζει την τεχνολογία μόνο ως μέσο
για την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών, αλλά και ως μοχλό απαλλαγής από
τη φτώχεια.
Οι τεχνολογίες που απαιτούνται για να εξασφαλίσουν στον κάθε άνθρωπο μια
ικανοποιητική ποιότητα ζωής, σε μεγάλο βαθμό, ήδη υπάρχουν. Αυτό που πρέπει
να αλλάξει είναι το πώς οι τεχνολογίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι
κατανεμημένες. Ο κόσμος σήμερα διέρχεται μια κατάσταση τεχνολογικής αδικίας,
με την τεχνολογία να στοχεύει στην ικανοποίηση των καταναλωτών αντί στη
κάλυψη των αναγκών της ανθρωπότητας. Όπως είπε ο Bill Gates σε μια συζήτηση το
2009, είναι λάθος το γεγονός ότι περισσότερα χρήματα δαπανώνται για την
εξεύρεση μιας θεραπείας για την αρσενική φαλάκρα, παρά για την εξεύρεση ενός
εμβολίου για την ελονοσία. Απαιτείται η μετάβαση από την τεχνολογική αδικία στην
τεχνολογική δικαιοσύνη, ώστε να καταργηθούν τα εμπόδια που τώρα εμποδίζουν
τους φτωχούς ανθρώπους να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες που χρειάζονται για τις
πιο βασικές υπηρεσίες.
Η ηλεκτρική ενέργεια είναι μια τέτοια βασική υπηρεσία. Θεωρείται δεδομένη στη
Δύση, αλλά 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση στην
ηλεκτρική ενέργεια: σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθεί να
μαγειρεύει σε εστίες με φωτιά. Εκτός από τα προβλήματα όσον αφορά τη συλλογή
των καυσίμων, το χαμένο χρόνο και την αναποτελεσματική καύση του ξύλου ως
καύσιμο, υπάρχει μια τεράστια επιβάρυνση για την υγεία των ανθρώπων. Είναι
συγκλονιστικό ότι 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι -κυρίως γυναίκες και παιδιάπεθαίνουν κάθε χρόνο από τις επιπτώσεις από την εισπνοή καπνού από τους
παραδοσιακούς φούρνους και εστίες που χρησιμοποιούνται για μαγείρεμα μέσα
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στο σπίτι. Αυτό είναι κατά 50% περισσότερο από τον αριθμό αυτών που πεθαίνουν
από ελονοσία κάθε χρόνο. Η ηλεκτρική ενέργεια ίσως να μην σχετίζεται άμεσα με το
πιο πάνω πρόβλημα. Η λύση μπορεί να είναι μία ξυλόσομπα με καθαρή και
αποδοτική καύση ή ίσως μια σόμπα υγραερίου. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν
πολλές τεχνολογικές λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, αλλά σπάνια είναι
προσιτές για τους φτωχούς και περιθωριοποιημένους ανθρώπους που τα
χρειάζονται περισσότερο.
Οι προσπάθειες για καινοτομία και επέκταση της χρήσης των τεχνολογιών θα
πρέπει να εστιάζονται στις πραγματικές ανάγκες και όχι στα «θέλω» των
ανθρώπων, στην παροχή ευημερίας για όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο για
αυτούς που ζουν στον αναπτυγμένο κόσμο και να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τους
ανθρώπους του παρόντος, αλλά και τις μελλοντικές γενιές. Αλλά τι σημαίνει αυτό
στην πράξη; Η παραγωγή των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες προσφέρει μια
σαφή διάκριση μεταξύ της τεχνολογικής δικαιοσύνης και της τεχνολογικής αδικίας.
Ιστορικά, η προσέγγιση πολλών μεγάλων χρηματοδοτικών οργανισμών, αφορούσε
στην επικέντρωση στις μεγάλες, εμπορικές αγροτικές μονάδες στις πιο παραγωγικές
περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου. Επίσης, υποστήριζαν τη χρήση σε ευρεία
κλίμακα γεωργικών βιομηχανικών τεχνολογιών, όπως τα χημικά λιπάσματα, τα
φυτοφάρμακα και τη μηχανοποίηση.
Ωστόσο, μια τέτοια πρακτική, που εστιάζει στις μειοψηφικές εμπορικές αγροτικές
μονάδες που έχουν την πιο παραγωγική γη, αγνοεί την πλειονότητα των αγροτών
που χρειάζονται βοήθεια για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των μεθόδων
παραγωγής τους. Μόνο στην υποσαχάρια Αφρική, το 60% του πληθυσμού βασίζεται
σε μικρής κλίμακας γεωργία για τα προς το ζην. Επιπλέον, η εστίαση στη χρήση
γεωργικών βιομηχανικών τεχνολογιών ζημιώνει τη γονιμότητα του εδάφους με την
πάροδο του χρόνου. Αυτό αποτελεί τεχνολογική αδικία. Η πολιτική αυτή όχι μόνο
αγνοεί τις ανάγκες των γεωργών μικρής κλίμακας, αλλά έχει και μια μόνιμη
επίδραση στο περιβάλλον και μειώνει την προοπτική των μελλοντικών γενεών να
τραφούν.
Για την επίτευξη της τεχνολογικής δικαιοσύνης θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα
διαφορετικό δρόμο. Από τη συνεργασία της με μικρούς αγρότες, η Practical Action
αναγνωρίζει ότι αρκετά απλές βελτιώσεις μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της
παραγωγής και πολλές φορές να επιφέρουν και τη δημιουργία πλεονασμάτων.
Παραδείγματα της τεχνολογικής δικαιοσύνης αφθονούν στο πλαίσιο των έργων της
Practical Action, είτε πρόκειται για συνεργασία με μικρούς αγρότες για την
παραγωγή ρυζιού στη Σρι Λάνκα, είτε για παραγωγή πατατών στο Περού ή
αραβόσιτου στη Ζιμπάμπουε. Η τεχνολογική δικαιοσύνη διασφαλίζει ότι θα
διατηρηθεί το περιβάλλον μας, για παράδειγμα με την προφύλαξη της γονιμότητας
των εδαφών και τη δυνατότητά τους για συγκράτηση της υγρασίας. Αυτό όχι μόνο
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εξασφαλίζει τα προς το ζην των αγροτών σήμερα, αλλά και εκείνων που θα ζήσουν
στο μέλλον.
Περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ακόμα δεν
έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό που χρειάζονται για την επιβίωσή τους. Κάθε
χρόνο, 1,5 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν από ασθένειες που σχετίζονται με το
νερό και την αποχέτευση. Αυτή είναι μία τεχνολογική αδικία τεραστίων
διαστάσεων. Έχουμε τόσο τη γνώση όσο και την τεχνολογία για την αποτροπή
αυτών των θανάτων. Η τεχνολογική δικαιοσύνη πρέπει να γίνει σύνθημά μας για
την απαλλαγή των ανθρώπων από τη φτώχεια, τη δυστυχία και τη μιζέρια.
Είναι πραγματικά δυνατή η εφαρμογή της τεχνολογικής δικαιοσύνης, ιδιαίτερα σε
έναν κόσμο που η διαδικασία λήψης αποφάσεων καθοδηγείται από την οικονομία
της αγοράς; Σίγουρα αποτελεί δύσκολο εγχείρημα, αλλά οι περιστάσεις αλλάζουν.
Ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία, οι δύο μεγάλες προκλήσεις -η καταπολέμηση
της φτώχειας και η εξεύρεση ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους- έχουν αναχθεί σε
παγκόσμιο μείζον θέμα. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για
κανέναν από εμάς στον πλανήτη, πλούσιο ή φτωχό, αν δεν βρούμε έναν τρόπο να
αντιμετωπίσουμε την απειλή της κλιματικής αλλαγής και, συνεπώς, να
συμμορφωθούμε με την αρχή της αλληλεγγύης και της τεχνολογικής δικαιοσύνης.

5
This publication has been produced with the assistance of the European Commission. The
contents of this publication are the sole responsibility of CARDET and its project partners and can
in no way be taken to reflect the views of the European Union.
“Technology challenging poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265]

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link together their know-how,
resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability,
democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The
European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders.

Κάνε τη Σύνδεση

www.makethelink.eu

Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ)
Tο Σεπτέμβριο του 2000, στη Διάσκεψη Κορυφής της Χιλιετίας στη Νέα Υόρκη στο
πλαίσιο του ΟΗΕ, οι αρχηγοί 189 κρατών μελών συμφώνησαν να θέσουν
συγκεκριμένους στόχους για την καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας, των
ασθενειών, του αναλφαβητισμού, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, των
διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, τη μείωση της παιδικής θνησιμότητας και τη
διεύρυνση της παγκόσμιας συνεργασίας για ανάπτυξη.
Οι σκοποί αυτοί, που ετέθησαν ως προτεραιότητα στην παγκόσμια ατζέντα,
ονομάστηκαν Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (Millennium Development GoalsMDGs). Συγκεκριμένα, οι 8 Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ) που
συμφώνησαν οι αρχηγοί 189 κρατών είναι οι εξής:
1. Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας
2. Εξασφάλιση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για όλους
3. Προώθηση της ισότητας των φύλων και ενίσχυσης του
4.
5.
6.
7.
8.

ρόλου των γυναικών
Μείωση της παιδικής θνησιμότητας
Βελτίωση της μητρικής υγείας
Καταπολέμηση του HIV / AIDS, της ελονοσίας και
άλλων ασθενειών
Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
Οικοδόμηση μιας παγκόσμιας συνεργασίας

Για την επίτευξη των ΑΣΧ εμπλέκονται πάρα πολλοί δημόσιοι, ιδιωτικοί και μη
κερδοσκοπικοί φορείς, οι οποίοι εργάζονται και μαζί και ανεξάρτητα, τόσο σε
αναπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι γεγονός ότι οι ΑΣΧ έχουν
φέρει τη διεθνή κοινότητα πιο κοντά, αφού προηγουμένως δεν υπήρχε κάποιο
κοινό πλαίσιο για την προώθηση της παγκόσμιας ανάπτυξης.
Οι ΑΣΧ έχουν κινητοποιήσει κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες για να
δωρίσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ηγέτες των κρατών μελών του ΟΗΕ
συμφώνησαν ότι οι αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να μετάσχουν στους ΑΣΧ
παρέχοντας επαρκή οικονομική βοήθεια στις φτωχές χώρες. Παρόλες τις αδυναμίες
και ελλείψεις, οι ΑΣΧ έχουν προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων, ιδιωτικών
και μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), παρέχοντας μια κοινή γλώσσα και
φέρνοντας κοντά ανόμοιους φορείς. Στην ομιλία του, το 2008, στη Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ, ο φιλάνθρωπος Μπιλ Γκέιτς αποκάλεσε τους στόχους «ως την καλύτερη
ιδέα για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας».
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Επιμέρους στόχοι των ΑΣΧ
Οι 8 Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ) χωρίζονται σε 21 επιμέρους
μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι με τη σειρά τους καθορίζονται από 60 δείκτες. Πιο
κάτω παρουσιάζονται οι επιμέρους στόχοι για κάθε ΑΣΧ.
1. Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας
 Μείωση 50% του ποσοστού των ανθρώπων με εισόδημα κάτω του $1
την ημέρα.


Διασφάλιση αξιοπρεπούς απασχόλησης για όλους, γυναίκες, άντρες και
νέους.



Μείωση στο μισό του ποσοστού των ανθρώπων που υποφέρουν από
την πείνα.

2. Επίτευξη παγκόσμιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης


Έως το 2015, όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να μπορούν να
ολοκληρώσουν ένα πλήρες πρωτοβάθμιο σχολικό πρόγραμμα.
3. Προώθηση της ισότητας των φύλων και ενίσχυση των γυναικών


Εξάλειψη της ανισότητας των φύλων στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση έως το 2005 και σε όλα τα επίπεδα έως το
2015.
4. Μείωση της παιδικής θνησιμότητας
 Μείωση κατά δύο τρίτα της παιδικής θνησιμότητας για παιδιά κάτω των
5 ετών.
5. Βελτίωση της υγείας των μητέρων


Μείωση κατά τρία τέταρτα του ποσοστού θνησιμότητας των μητέρων.



Παγκόσμια πρόσβαση
αναπαραγωγής.

στις

υπηρεσίες

υγείας

για

θέματα

6. Καταπολέμηση του AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών.
 Καταπολέμηση της εξάπλωσης του AIDS.
 Διασφάλιση πρόσβασης σε θεραπευτική αγωγή για τους φορείς AIDS.


Μείωση κρουσμάτων της ελονοσίας και άλλων σοβαρών ασθενειών.
7. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας





Ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις πολιτικές και τα
προγράμματα των χωρών και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων.
Μείωση της απώλειας της βιοποικιλότητας, πετυχαίνοντας μέχρι το
2010, σημαντική μείωση στο ποσοστό απωλειών.
Μείωση στο μισό του ποσοστού του πληθυσμού που ζει χωρίς βιώσιμη
πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και στοιχειώδη υγιεινή αποχέτευση.
Μέχρι το 2020 να πετύχουμε σημαντική βελτίωση στη ζωή τουλάχιστον
100 εκατομμυρίων κατοίκων στις φτωχογειτονιές.
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8. Ανάπτυξη παγκόσμιας συνεργασίας για ανάπτυξη



Η περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορικού και χρηματοπιστωτικού
συστήματος, βασισμένου σε διαφανείς κανόνες και χωρίς διακρίσεις.
Αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών.



Αντιμετώπιση
των
ειδικών
αναγκών
των
απομονωμένων
αναπτυσσόμενων χωρών και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων
κρατών.



Σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων χρέους των αναπτυσσόμενων
χωρών.
H παροχή πρόσβασης σε βασικά φάρμακα σε προσιτές τιμές για τις
αναπτυσσόμενες χώρες, σε συνεργασία με τις φαρμακευτικές εταιρείες.
Πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, ιδίως των πληροφοριών και των
επικοινωνιών, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.




Άλλες πληροφορίες για τους ΑΣΧ
ΑΣΧ 1: Μείωση της φτώχειας και την πείνας
1. Μείωση, κατά το ήμισυ, της ποσότητας των ανθρώπων που ζουν με λιγότερο από
ένα δολάριο την ημέρα.
2. Επίτευξη πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας για
όλους, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των νέων ανθρώπων.
3. Μείωση κατά το ήμισυ του ποσοστού των ανθρώπων που υποφέρουν από την πείνα.
Σύντομες πληροφορίες
 Ο στόχος της μείωσης του ποσοστού της ακραίας φτώχειας κατά το ήμισυ
επιτεύχθηκε πέντε χρόνια πριν από τη λήξη της προθεσμίας του 2015.
 Το συνολικό ποσοστό της φτώχειας σε 1,25 δολάρια την ημέρα μειώθηκε το
2010 σε λιγότερο από το ήμισυ του ποσοστού του 1990. 700 εκατομμύρια
λιγότεροι άνθρωποι ζούσαν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας κατά το 2010, σε
σχέση με το 1990. Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο, 1,2 δισεκατομμύρια
άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
 Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 2011, 384 εκατομμύρια εργαζόμενοι ζούσαν με κάτω
από 1,25 δολάρια την ημέρα, που ισούται με μείωση 294 εκατομμύρια από το
2001.
 Το χάσμα μεταξύ των φύλων στην απασχόληση το 2012 παραμένει με διαφορά
24,8 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ ανδρών και γυναικών σε αναλογία
απασχόλησης-πληθυσμού.
 Περίπου 842 εκατομμύρια άνθρωποι υπολογίζεται ότι υποσιτίζονται. Περίπου
99 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών εξακολουθούν να υποσιτίζονται και
να είναι λιποβαρή.
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ΑΣΧ 2: Επίτευξη παγκόσμιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Διασφάλιση του ότι, μέχρι το 2015, τα παιδιά όλου του κόσμου, αγόρια και κορίτσια,
θα είναι σε θέση να αποφοιτήσουν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Σύντομες πληροφορίες
• Η εγγραφή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις αναπτυσσόμενες περιοχές
έφθασε το 90% το 2010, σε σύγκριση με το 82% το 1999.
• Το 2011, 57 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 6-12 χρονών δεν φοιτούσαν στο
σχολείο.
• Η διαφορά μεταξύ των φύλων στα ποσοστά αλφαβητισμού της νεολαίας
μικραίνει. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 781 εκατομμύρια ενήλικες και 126
εκατομμύρια νέοι (ηλικίας 15 έως 24 ετών) σε όλο τον κόσμο στερούνται
βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής, και περισσότερο από το 60% από
αυτούς είναι γυναίκες.

• Περισσότερα από τα μισά παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο προέρχονται
από χώρες της υπο-Σαχάριας Αφρικής.

• Η επιτυχία που παρατηρήθηκε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνέβαλε στην
αύξηση της ζήτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΑΣΧ 3: Προώθηση της φυλετικής ισότητας και ενδυνάμωση των γυναικών
Εξάλειψη της φυλετικής ανισότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, κατά προτίμηση μέχρι το 2015, και σε όλους τους τομείς μέχρι το 2015.
Σύντομες πληροφορίες
 Ο στόχος για την ισότητα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ κοριτσιών και
αγοριών έχει επιτευχθεί, αλλά αυτό δεν συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα της
εκπαίδευσης.
 Η πολιτική συμμετοχή των γυναικών συνεχίζει να αυξάνεται. Τον Ιανουάριο
του 2014, σε 46 χώρες, πάνω από το 30% των μελών του κοινοβουλίου ήταν
γυναίκες.
 Σε πολλές χώρες, η ανισότητα των φύλων εξακολουθεί να υφίσταται και οι
γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις στους τομείς της
εκπαίδευσης, της εργασίας, της ιδιοκτησίας οικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και της συμμετοχής στην κυβέρνηση. Για παράδειγμα, στις
αναπτυσσόμενες χώρες, οι γυναίκες κατέχουν λιγότερο ασφαλείς θέσεις
εργασίας με λιγότερες κοινωνικές παροχές από ό,τι οι άνδρες.
 Η βία κατά των γυναικών συνεχίζει να υποσκάπτει τις προσπάθειες για την
επίτευξη όλων των στόχων.
 Η φτώχεια είναι ένα σημαντικό εμπόδιο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
ιδίως για τα κορίτσια.
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ΑΣΧ 4: Μείωση της παιδικής θνησιμότητας
Μείωση κατά 2/3 του ποσοστού θνησιμότητας σε παιδιά κάτω των πέντε ετών.
Σύντομες πληροφορίες
 Παρά την αύξηση του πληθυσμού, ο αριθμός των θανάτων σε παιδιά κάτω των
5 ετών σε παγκόσμιο επίπεδο μειώθηκε από 12,6 εκατομμύρια το 1990 σε 6,6
εκατομμύρια ευρώ το 2012, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 17.000
λιγότερους παιδικούς θανάτους ημερησίως.
 Από το 2000, τα εμβόλια ιλαράς απέτρεψαν πάνω από 14 εκατομμύρια
θανάτους.
 Παρά τη μείωση των παιδικών θανάτων, υπάρχει αυξανόμενο ποσοστό
θανάτων παιδιών στην Αφρική και στη Νότια Ασία, όπου 4 στους 5 θανάτους
παιδιών κάτω των πέντε ετών συμβαίνουν σε αυτές τις περιοχές.
 Αν και το ποσοστό θνησιμότητας σε παιδιά κάτω των 5 ετών συνολικά
μειώνεται, το ποσοστό κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα μετά τη γέννηση
αυξάνεται.
 Παιδιά που έχουν γεννηθεί στη φτώχεια έχουν διπλάσιες πιθανότητες, από
εκείνα που προέρχονται από εύπορες οικογένειες, να πεθάνουν πριν την ηλικία
των 5 ετών.
 Τα παιδιά των μορφωμένων μητέρων, ακόμα και με πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
είναι πιο πιθανό να επιβιώσουν, σε σχέση με τα παιδιά των οποίων οι μητέρες
δεν έχουν καμία εκπαίδευση.
ΑΣΧ 5: Βελτίωση της μητρικής υγείας
1. Μείωση της μητρικής θνησιμότητας κατά 3/4.
2. Παγκόσμια πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για θέματα αναπαραγωγής.
Σύντομες πληροφορίες
• Η μητρική θνησιμότητα μειώθηκε κατά 45% μεταξύ 1990 και 2013, από 380 σε
210 θανάτους ανά 100.000 γεννήσεις. Στην Ανατολική Ασία, τη Βόρεια Αφρική
και τη Νότια Ασία, η μητρική θνησιμότητα έχει μειωθεί κατά περίπου 66%.
• Η αναλογία των γεννήσεων σε αναπτυσσόμενες περιοχές από ειδικευμένο
υγειονομικό προσωπικό αυξήθηκε από 56% το 1990, σε 68% το 2012.
• Ο λόγος της μητρικής θνησιμότητας στις αναπτυσσόμενες περιοχές
εξακολουθεί να είναι 14 φορές υψηλότερος από αυτόν στις αναπτυγμένες
περιφέρειες.
• Στις αναπτυσσόμενες περιοχές, η προγεννητική φροντίδα αυξήθηκε από 65%
το 1990, σε 83% το 2012.
• Μόνο το ήμισυ των γυναικών στις αναπτυσσόμενες περιοχές λαμβάνουν την
υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται.
• Γενικά, έχει μειωθεί ο αριθμός των εφήβων που γίνονται γονείς στις
περισσότερες αναπτυσσόμενες περιοχές, αλλά η πρόοδος έχει επιβραδυνθεί.
• Η μεγάλη αύξηση της χρήσης αντισυλληπτικών στη δεκαετία του 1990 δεν
συνέχισε και στη δεκαετία του 2000.
• Ο στόχος για τον οικογενειακό προγραμματισμό επιτυγχάνεται με αργό ρυθμό,
αλλά η ζήτηση αυξάνεται με ταχύ ρυθμό.
• Η επίσημη βοήθεια για τη φροντίδα της αναπαραγωγικής υγείας και του
οικογενειακού προγραμματισμού παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
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ΑΣΧ 6: Καταπολέμηση του HIV/AIDs και άλλων ασθενειών
1. Καταπολέμηση της εξάπλωσης του HIV/AIDS.
2. Επίτευξη, μέχρι το 2010, παγκόσμιας πρόσβασης σε θεραπείες για το HIV/AIDS.
3. Αναχαίτιση της ελονοσίας και άλλων σοβαρών ασθενειών.
Σύντομες πληροφορίες
 Ο αριθμός των νέων μολύνσεων από τον HIV ανά 100 ενήλικες (ηλικίας 15 έως 49
ετών) μειώθηκε κατά 44% μεταξύ 2001 και 2012.
 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι όλων των ηλικιών μολύνθηκαν και 1,6 εκατομμύρια
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με το AIDS.
 Το ποσοστό των νέων που γνωρίζουν για τη μετάδοση του HIV παραμένει
χαμηλό.
 210.000 παιδιά πέθαναν από AIDS το 2012, σε σύγκριση με 320.000 το 2005.
 Αντιρετροϊκά φάρμακα για τη θεραπεία του HIV παραδόθηκαν σε 9,5
εκατομμύρια ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες περιοχές το 2012.
 Το Δεκέμβριο του 2012, πάνω από 900.000 έγκυες γυναίκες, που ζουν με τον ιό
HIV σε παγκόσμιο επίπεδο, λάμβαναν αντιρετροϊκή προφύλαξη ή θεραπεία.
 Το 2000-2012 το ποσοστό θνησιμότητας από ελονοσία μειώθηκε κατά 42%.
 Την περίοδο 2000-2010, 3,3 εκατομμύρια θάνατοι από ελονοσία απετράπησαν.
 Χάρη στην αυξημένη χρηματοδότηση, τα περισσότερα παιδιά κοιμούνται κάτω
από επεξεργασμένες με εντομοκτόνο κουνουπιέρες.
 Η θεραπεία για τη φυματίωση έχει σώσει τις ζωές 22 εκατομμυρίων ανθρώπων,
μεταξύ 1995 και 2012.
ΑΣΧ 7: Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
1. Ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις πολιτικές και στα
προγράμματα της κάθε χώρας και επιβράδυνση της απώλειας των περιβαλλοντικών
πόρων.
2. Μείωση της απώλειας της βιοποικιλότητας, επιτυγχάνοντας, μέχρι το 2010, μια
σημαντική μείωση του ποσοστού απώλειας.
3. Μείωση κατά το ήμισυ της ποσότητας των ανθρώπων που δεν έχουν διαρκή
πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και σε βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής.
4. Επίτευξη σημαντικής βελτίωσης στη ζωή τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων κατοίκων
φτωχογειτονιών, μέχρι το 2020.
Σύντομες πληροφορίες
 Τα δάση εξαφανίζονται με ανησυχητικό ρυθμό.
 Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έχουν αυξηθεί κατά
περισσότερο από 50% από το 1990.
 Στα 26 χρόνια από την υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες
που καταστρέφουν το όζον έχει σημειωθεί μείωση 98% στη χρήσης τέτοιων
ουσιών.
 Η αναδάσωση και η φυσική επέκταση των δασών έχουν μειωθεί. Η απώλεια
δασών κατά μέσο όρο από 8,3 εκατομμύρια εκτάρια ετησίως, στη δεκαετία του
1990, μειώθηκε κατά μέσο όρο στα 5,2 εκατομμύρια εκτάρια ετησίως, μεταξύ
2000 και 2010.
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 Το 2012 τα προστατευόμενα οικοσυστήματα κάλυψαν το 14% των εδαφών και
των παράκτιων θαλάσσιων περιοχών σε όλο τον κόσμο.
 Ο στόχος της μείωσης κατά το ήμισυ του ποσοστού των ανθρώπων που δεν
έχουν πρόσβαση σε πηγές νερού, επιτεύχθηκε πέντε χρόνια νωρίτερα από το
χρονοδιάγραμμα. Μεταξύ 1990 και 2012, 2,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι
απέκτησαν πρόσβαση σε βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού.
 Πάνω από το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού έχει αποκτήσει
πρόσβαση σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις υγιεινής από το 1990.
 Το 2012, 748 εκατομμύρια άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση σε βελτιωμένες
πηγές πόσιμου νερού.
 Παρά την πρόοδο, 2,5 δισεκατομμύρια στις αναπτυσσόμενες χώρες
εξακολουθούν να στερούνται την πρόσβαση σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις
υγιεινής.
 Το 2012 863 εκατομμύρια άνθρωποι υπολογίζεται ότι ζουν σε φτωχογειτονιές,
σε σύγκριση με 650 εκατομμύρια το 1990 και 760 εκατομμύρια το 2000.
ΑΣΧ 8: Ανάπτυξη παγκόσμιας συνεργασίας
1. Ανάπτυξη ενός πιο ανοιχτού, βασισμένου σε κανόνες, προβλέψιμου και χωρίς
διακρίσεις εμπορικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος.
2. Κάλυψη των ειδικών αναγκών που έχουν οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.
3. Κάλυψη των ειδικών αναγκών των απομονωμένων αναπτυσσόμενων χωρών και
των μικρών αναπτυσσόμενων νησιωτικών κρατών.
4. Σφαιρική αντιμετώπιση των χρεωστικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
αναπτυσσόμενες χώρες.
5. Συνεργασία με τις φαρμακευτικές εταιρείες για παροχή πρόσβασης σε οικονομικά
βασικά φάρμακα στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Σύντομες πληροφορίες
• Το 2013, η αναπτυξιακή βοήθεια έφτασε το ποσό ρεκόρ των $134.8
δισεκατομμυρίων.
• Η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ανέρχεται στα 0,31% του ακαθάριστου
εθνικού εισοδήματος των αναπτυγμένων χωρών, το οποίο συνεχίζει να είναι
πολύ πιο χαμηλό από το 0,7% του στόχου των Ηνωμένων Εθνών. Η Μεγάλη
Βρετανία είναι μια από τις ελάχιστες χώρες που παραμένουν στο στόχο του
0,7%.
• Η βοήθεια προς την Αφρική (όπου βρίσκονται 34 από τις 48 λιγότερο
αναπτυγμένες χώρες) μειώθηκε κατά 5,6% το 2013, το οποίο αντιστοιχεί στο
ποσό των 28,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
• 80% των εισαγωγών από αναπτυσσόμενες χώρες εισέρχονται στις
αναπτυγμένες χώρες χωρίς δασμούς.
• Το χρέος στις αναπτυσσόμενες χώρες παραμένει σταθερό και αναλογεί
περίπου σε 3% των εσόδων από εξαγωγές, οι οποίες μειώθηκαν κατά 75% από
το 2000.
• Οι διαθέσιμοι πόροι για την παροχή βασικών φαρμάκων για συγκεκριμένες
ασθένειες αυξήθηκε το 2011, παρά την παγκόσμια οικονομική ύφεση.
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Τα 2/3 των χρηστών του Διαδικτύου παγκοσμίως βρίσκονται σε
αναπτυσσόμενες περιοχές, όπου ο αριθμός των χρηστών του Διαδικτύου
διπλασιάστηκε μεταξύ του 2009 και του 2014.
Το 2014, η διείσδυση της χρήσης του Διαδικτύου στις αναπτυσσόμενες χώρες
αυξήθηκε κατά 8,7%, δύο φορές πιο γρήγορα όσο στον αναπτυγμένο κόσμο.
Περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο
και 90% αυτών προέρχονται από τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Μόνο 1 στους 6
ανθρώπους στον αναπτυσσόμενο κόσμο έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Το 2011, στις αναπτυσσόμενες χώρες το ποσοστό των παγκόσμιων κινητών
δορυφορικών συνδρομών ανερχόταν στο 75%, πάνω από το 59% του 2006.
Μέχρι το τέλος του 2011, πάνω από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο ξεκίνησαν 3G
κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες και το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού είχε
πρόσβαση σε υψηλής ταχύτητας κινητής ευρυζωνικότητας σήμα.
Το ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου παγκοσμίως στον αναπτυσσόμενο
κόσμο ανήλθε στο 63% κατά το 2011, ενώ το 35% του κόσμου ήταν σε
απευθείας σύνδεση.
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Παγκόσμια Μάθηση
Σε ένα γρήγορα εξελισσόμενο και παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η εκπαίδευση θα
πρέπει να βοηθάει τους ανθρώπους να κατανοήσουν τον ευρύτερο κόσμο γύρω
τους και να κάνει τις παγκόσμιες συνδέσεις μεταξύ θεμάτων όπως η φτώχια ή η
κλιματικές αλλαγές και οι ζωές τους. Θα πρέπει να τους προετοιμάσει να ζουν και
να εργάζονται σε μια παγκόσμια κοινωνία και οικονομία και να τους ενθαρρύνει να
κάνουν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί η έννοια
της Παγκόσμιας Μάθησης, μιας παιδαγωγικής προσέγγισης που στοχεύει να δώσει
στους μαθητές τις ευκαιρίες να σκεφτούν κριτικά και δημιουργικά σε θέματα
παγκόσμιου ενδιαφέροντος, να καταλήξουν σε δικά τους συμπεράσματα και να
καλλιεργήσουν στάσεις όπως:




η αυτογνωσία και ευρύτητα πνεύματος απέναντι στη διαφορετικότητα,
η κατανόηση των παγκόσμιων προβλημάτων και
η δράση για έναν καλύτερο κόσμο.

Η Παγκόσμια Μάθηση στοχεύει στο να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις
γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σχετικά με το πώς συνδέονται σε ένα
παγκοσμιοποιημένο κόσμο και τι μπορούν οι ίδιοι να κάνουν για να μειώσουν την
παγκόσμια φτώχια. Ως μια παιδαγωγική προσέγγιση, παρέχει στους μαθητές τη
δυνατότητα να μελετήσουν και να κρίνουν τις αντιλήψεις και πρακτικές της
σύγχρονης κοινωνίας του δυτικού κόσμου σε σχέση με τις φτωχότερες χώρες του
κόσμου. Η Παγκόσμια Μάθηση Προωθεί την ανάπτυξη των αξιών της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Ως παιδαγωγική προσέγγιση, επιτρέπει και
ενθαρρύνει τους μαθητές να ερμηνεύουν και να συμμετέχουν σε συζητήσεις
σχετικά με την ανάπτυξη και να αναφέρουν προσωπικές τους εμπειρίες από το
ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον.
Συγκεκριμένα, η Παγκόσμια Μάθηση είναι μια μαθησιακή προσέγγιση που:







Εντάσσεται στο πλαίσιο της κατανόησης των παγκόσμιων αναπτυξιακών
ζητημάτων και προβλημάτων ιδιαίτερα των φτωχών χωρών.
Τοποθετείται στη βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Προωθεί την κριτική σκέψη και τον αναστοχασμό.
Ενθαρρύνει τον μαθητή να προβεί σε συνδέσεις ανάμεσα στη δική του ζωή
και στις ζωές των άλλων ανθρώπων στον κόσμο.
Προωθεί την αυτοκριτική και αναθεώρηση στάσεων και αντιλήψεων στη
βάση των αρχών της παγκόσμιας αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων.
Προωθεί ευκαιρίες για τον μαθητή για να έχει θετική και ενεργή συμμετοχή
μέσα στην κοινωνία συμβάλλοντας έτσι για ένα καλύτερο κόσμο.
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Παιδαγωγικά χαρακτηριστικά της Παγκόσμιας Μάθησης
1. Η αίσθηση της παγκόσμιας προοπτικής
Η συμμετοχή στη μάθηση για παγκόσμια θέματα βασίζεται στην αρχή ότι ο
μαθητής ενδιαφέρεται και μελετά για ζητήματα πέραν του περιβάλλοντός του.
Ένα σημαντικό στοιχείο της Παγκόσμιας Μάθησης είναι ότι ζούμε σε ένα
αλληλοεξαρτώμενο κόσμο και ό,τι συμβαίνει στον κόσμο έχει αντίκτυπο και στη
δική μας ζωή.
2. Αναγνώριση της Εξουσίας και της Ανισότητας στον Κόσμο
Η ενασχόληση στην τάξη με θέματα εξουσίας και ανισότητας αποτελούν
πρόκληση, διότι εγείρουν πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα. Ωστόσο, όταν τα
θέματα αυτά μελετηθούν εντός ενός ιστορικού πλαισίου, τότε γίνεται πιο
εύκολη η κατανόηση των παγκόσμιων οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και
περιβαλλοντικών δυνάμεων που καθορίζουν τις ζωές μας.
3. Η προώθηση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης
Η αντίληψη για την κοινωνική δικαιοσύνη καθορίζεται εν πολλοίς από ένα ευρύ
φάσμα προσωπικών, κοινωνικών και πολιτιστικών επιδράσεων. Αυτό σημαίνει
ότι αντιλήψεις των μαθητών για την παγκόσμια φτώχια είναι πιθανό να
καθορίζονται από παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η θρησκεία, οι φίλοι, η
οικογένεια και τα μέσα ενημέρωσης.
4. Κριτική σκέψη, αναστοχασμός και διάλογος
Η Παγκόσμια Μάθηση μπορεί να επιφέρει αλλαγές στις απόψεις, στις
προοπτικές και στον τρόπο ζωής των μαθητών, ως αποτέλεσμα της βαθύτερης
μάθησης, του αναστοχασμού, του διαλόγου και της κριτικής σκέψης. Ωστόσο, η
διαδικασία δεν είναι γραμμική, ούτε εύκολη και ένας τέτοιου είδους
μετασχηματισμός δεν επιτυγχάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παγκόσμια μάθηση και το Έργο «Κάνε τη Σύνδεση»
Στο Έργο εξετάζεται ο ρόλος της τεχνολογίας στην
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι
κοινότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το υλικό
περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, στη βάση
Παγκόσμιας Μάθησης, επιτρέποντας στους μαθητές να:



αντιμετώπιση σοβαρών
που ζουν σε φτωχές
που έχει αναπτυχθεί
της παιδαγωγικής της

Ενημερωθούν για παγκόσμια ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν
κάποιοι άνθρωποι στον κόσμο, όπως η ανάγκη για νερό, στέγη, τροφή.
Κατανοήσουν ορισμένες από τις ανισότητες που άπτονται της τεχνολογικής
δικαιοσύνης.
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Συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση και να αναστοχαστούν στα διάφορα
παγκόσμια ζήτημα και, όπου είναι δυνατό, να καταλήγουν σε δικά τους
συμπεράσματα.
Μάθουν για θετικές περιπτώσεις και παραδείγματα επιστήμης και
τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται και αναπτύσσονται σε χαμηλά
οικονομικά αναπτυγμένες χώρες.
Αναπτύξουν ιδέες σχετικά με το πώς μπορούν να αναπτύξουν δράση στη ζωή
τους, σε σχέση με την επίλυση διάφορων παγκόσμιων προβλημάτων.
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Πηγές
http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml
http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview.html
http://www.foreignaffairs.gr/articles/69326/john-w-mcarthur/ti-kataferan-oianaptyksiakoi-stoxoi-tis-xilietias?page=show
http://practicalaction.org/technology-justice
http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/europeaid/documents/188a_
mdg_el.pdf
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