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ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:                           

Η ΔΡ ΑΡΑΒΕΛΛΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 Μιας μεγάλης διάκρισης και σημαντικής διεθνούς αναγνώρισης έτυχε η Κύπρος στα θέματα 

Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Στις 20 Απριλίου 2017 ένας δικός μας άνθρωπος 

που διακρίνεται για το επιστημονικό του έργο και τη δράση του στην Εκπαίδευση για το 

Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Κύπρο και στο εξωτερικό, η Δρ Αραβέλλα 

Ζαχαρίου, εξελέγη στα Ηνωμένα Έθνη, μετά από ψηφοφορία μεταξύ 55 χωρών και 14 

διεθνών οργανισμών, ως η νέα Πρόεδρος της Επιτροπής για την Εκπαίδευση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών 

[United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)]. Η επιτυχία της Κύπρου και της 

Αραβέλλας Ζαχαρίου προσαυξάνεται δεδομένου του γεγονότος ότι η εισήγηση για την 

υποψηφιότητά της προέκυψε από την ίδια τη Γραμματεία της υπό αναφορά Επιτροπής των 

Ηνωμένων Εθνών. Το σκεπτικό της Γραμματείας για να προτείνει την Κύπρο στην προεδρία 

της Επιτροπής στηρίχθηκε:  

 

α) στα σημαντικά επιτεύγματα της Κύπρου όπως επίσης και στις καινοτομίες και 

πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει στο πεδίο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε 

διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,  

β) στη σημαντική δράση και το εκτενές έργο της Αραβέλλας Ζαχαρίου, σε διεθνές, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθιστώντας την ίδια και κατ’ επέκταση την Κύπρο 

πρωτοπόρο και καθοδηγητή στο συγκεκριμένο πεδίο, και 

γ) στη σημαντική δράση της Κύπρου, για μία και πλέον δεκαετία, στη συγκεκριμένη 

Επιτροπή. 

 



                               

                                                                                                                        

 

Το προεδρείο της Επιτροπής συμπληρώνουν το Κιργιστάν (αντιπροεδρία), και οι Γεωργία, 

Γερμανία και Εσθονία (μέλη). Ως παρατηρητές εκλέχθηκαν οι Διεθνείς Οργανισμοί Ecodemia 

και ECO Forum.  

 

Η συγκεκριμένη Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν 65 χώρες και 18 διεθνείς οργανισμοί 

είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού μέσω αυτής προκύπτουν σημαντικές διεθνείς πολιτικές και 

αποφάσεις για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.  

Για το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού η τιμή είναι ακόμη πιο μεγάλη γιατί η Αραβέλλα 

Ζαχαρίου αποτελεί αξιόμαχο στέλεχος του ανθρώπινου του δυναμικού. Είναι η συντονίστρια 

της Μονάδας για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έχει ηγηθεί των πρωτοβουλιών και πολιτικών που 

αναπτύχθηκαν στην Κύπρο στο πεδίο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο 

Ανάπτυξη.  

 

Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί επιστέγασμα των διεθνών διακρίσεων που λαμβάνει η Κύπρος 

στα θέματα Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη την τελευταία περίοδο, που 

συνοψίζονται:  

 

α) στην επιτυχή οργάνωση και διεξαγωγή στην Κύπρο, τον Δεκέμβριο του 2016, της 

Υπουργικής Μεσογειακής Συνόδου για την υιοθέτηση και εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για 

την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη Μεσόγειο,  

β) στην ανάληψη της Προεδρίας από την Κύπρο της Μεσογειακής Επιτροπής για την 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στην οποία προεδρεύει ο Υπουργός Παιδείας και 

Πολιτισμού της Κύπρου, 

γ) στη διάκριση που έτυχε το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Κύπρου για την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, μαζί με το πρόγραμμα του Καναδά, 

από την UNESCO (2015) και την UNECE (2013), ως δύο σημαντικών παραδειγμάτων 

διεθνούς καλής πρακτικής, 

δ) στην αναγνώριση του θεμελιώδη ρόλου της Κύπρου στην προώθηση των θεμάτων της 

Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη διεθνώς, στο Batumi της Γεωργίας τον Ιούνιο του 

2016, όπου ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου ήταν επίτιμος ομιλητής για το 

παράδειγμα της χώρας μας στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το Περιβάλλον, και 

ε) στην υπογραφή Μνημονίων συνεργασίας, αλλά και στην παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε 

χώρες όπως η Αυστρία και η Κόστα Ρίκα, σε θέματα που αφορούν στο Αναλυτικό 

Πρόγράμμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/ Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και 



                               

                                                                                                                        

 

στη δημιουργία Μονάδας για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, 

στα πρότυπα αυτής που δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

 

 


