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UNESCO-skólar
á Íslandi
Skólar á Íslandi eru í
auknum mæli að innleiða
inn í starf sitt heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna um sjálfbæra
þróun, sem er einmitt
eitt af þemum UNESCOskóla. Mikil aukning
hefur orðið á fjölda
UNESCO-skóla hér á
landi en þeir eru nú níu
talsins. Þeir eru: Leikskólinn Akrasel, Landakotsskóli, Salaskóli,
Tálknafjarðarskóli, Fjölbraut við Ármúla, Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, Fjölbrautaskólinn í
Mosfellsbæ, Fjölbrautaskóli Vesturlands og
Kvennaskólinn í
Reykjavík.
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UNESCO-skólar leggja m.a. mikið upp úr alþjóðlegri samvinnu og koma á samstarfi á milli
skóla út um allan heim. Á myndinni má sjá áhugasama nemendur í Moldóvu. Höfundaréttur ©
International Labour Organization.

Alþjóðlegt samstarfsnet skóla
UNESCO stendur fyrir Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna. Á
þess vegum er starfrækt alþjóðlegt
samstarfsnet skóla sem kallast
UNESCO-skólar. Meginmarkmiðið er
að stuðla að friði og öryggi í heiminum
með því að efla alþjóðlega samvinnu á
sviði menntunar, vísinda- og menningarmála. Skólanet UNESCO er eitt
elsta skólanet í heimi en það hefur
verið starfrækt frá árinu 1953. Um 10
þúsund skólar tilheyra netinu og
starfa í 181 landi um allan heim. Að
vera UNESCO-skóli felur í sér samkomulag og samvinnu milli skólans og
UNESCO þar sem skólinn innleiðir
verkefni sem eru tengd einhverjum af
fjórum þemum UNESCO-skóla. Þau

eru: alþjóðasamvinna, starfsemi Sameinuðu þjóðanna, heimsmarkmiðin um
sjálfbæra þróun og friður og mannréttindi. Félag Sameinuðu þjóðanna fer
fyrir skólanetinu á Íslandi í samstarfi
við íslensku UNESCO nefndina. Verkefnið er styrkt af mennta- og menningarmálaráðuneytinu.
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Mikil viðurkenning að vera
UNESCO skóli

Verkefnastjóri
UNESCO-skóla
Kristrún María Heiðberg er
verkefnastjóri UNESCO-skóla á
Íslandi. Kristrún heldur utan
um verkefnið, sér um fræðslu
og aðstoðar skóla í innleiðingarferlinu. Kristrún er með M.Ed í
náms- og kennslufræði og hefur
starfað sem kennari um langt
árabil. Netfang Kristrúnar er
kristrun@un.is.

„Frá opnun leikskólans árið 2008 höfum
við haft umhverfismennt að leiðarljósi. Í
kjölfarið unnum við að Grænfána
Landverndar, sem vatt upp á sig ýmis
konar samfélagslegri og alþjóðlegri vinnu
sem við tengdum svo við heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna,“ segir Anney
Ágústsdóttir, leikskólastjóri á Akraseli.
„Nýjasta verkefnið okkar er vinna með
barnasáttmálann, en við höfum verið að
kynna barnasáttmálann fyrir elstu
nemendum leikskólans. Það var fyrir
tilstuðlan foreldris í Akraseli sem við
sóttum um að verða UNESCO-skóli. Við
vorum og erum að vinna að þeim þáttum
sem tilheyra markmiðum þeirra. Það er
góð tilfinning þegar starfið sem unnið er
fellur að einhverju stórkostlegu eins og
heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna
og markmiðum UNESCO-skóla, það er
alvöru viðurkenning.“

Anney Ágústsdóttir
leikskólastjóri á Akraseli.
Þess má geta að Akrasel er
fyrsti leikskólinn hér á landi
til að verða UNESCO-skóli.

Námskeið fyrir kennara um heimsmarkmiðin
Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi hélt námskeið fyrir kennara um
heimsmarkmið SÞ um sjálfbæra þróun í ágúst sl. Á námskeiðinu var
m.a. farið í merkingu og markmið heimsmarkmiðanna og hvernig þau
eru hugsuð út frá kennslu. Fyrirlesari á námskeiðinu var Eva
Harðardóttir, sem er uppeldis- og menntunarfræðingur og stundar
doktorsnám við Háskóla Íslands. Áætlað er að halda fleiri námskeið
fyrir kennara um heimsmarkmiðin árið 2022.

Heimsins stærsta kennslustund
Heimsins stærsta kennslustund (World Largest Lesson) er eitt
af stærstu verkefnum UNESCO-skóla. Um er að ræða árlegt
átak sem snýr að kennslu á heimsmarkmiðunum. Markmiðið er
að efla vitund nemenda og hvetja þá til aðgerða er kemur að
sjálfbærri þróun og heimsmarkmiðunum. Undanfarin ár hefur
verið lögð áhersla á loftslagsmál og hvernig ungt fólk getur lagt
sitt af mörkum til að styðja við aðgerðir í loftslagsmálum.
Heimsins stærstu kennslustundir er að finna á skólavef
UNESCO-skóla (un.is/skolavefur).
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Fjölbraut í Ármúla
UNESCO-skóli
Fjölbrautaskólinn við Ármúla varð
nýlega formlegur UNESCO-skóli. Á
myndinni eru þær Aníta Harðardóttir og Priyanka Dana Bohra, sem
eru í umhverfisráði nemenda.

FMos
UNESCO-skóli
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ varð nýlega formlegur UNESCOskóli. Hér má sjá stolta kennara skólans, þau Valgarð Má
Jakobsson og Vibeke Svölu Kristinsdóttur, umsjónarmenn
verkefnisins innan skólans.

Metnaðarfullt og gott starf alls skólasamfélagsins
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti var einn af fyrstu UNESCO-skólum á
Íslandi. Í skólanum hefur verið unnið gott og metnaðarfullt starf í anda
UNESCO-skóla. Skipulag og daglegt starf í skólanum tekur mið af
áherslum og inntaki heimsmarkmiðanna. Allir leggja sig fram og
árangurinn er metinn reglulega. Á myndinni má sjá áhugasama kennara
skólans vinna með heimsmarkmiðin á starfsdegi skólans.

Fjölbreytt og vönduð verkefni
„Það er mikilvægt fyrir grunnskóla að horfa út fyrir veggi skólans og sinna
verkefnum sem hafa samfélagslega skírskotun. Þátttaka Salaskóla í UNESCO
samstarfinu hefur opnað augu okkar fyrir því,“ segir Hafsteinn Karlsson,
skólastjóri Salaskóla. „Verkefnin eru af öllum gerðum, stór og smá. Sum eru þess
eðlis að skólinn einfaldlega vekur athygli nemenda og foreldra á einhverjum
málum, önnur þannig að þau eru tekin fyrir sem hluti af þverfaglegum
verkefnum í skólastofunni og enn önnur þannig að skólinn allur leggur til
kennslustund eða kennslustundir til að sinna þeim. Oft er unnið út frá
alþjóðadögum Sameinuðu þjóðanna en stundum farið í dýpri og meiri vinnu.
Skólinn nýtur góðs af verkefnabanka UNESCO-skólanna en þar er að finna
fjölbreytt og vönduð verkefni með góðum kennsluleiðbeiningum. Þessi vinna er í
sjálfu sér ekki mikil fyrirferðar, en hún vekur samfélag skólans til umhugsunar
um þau stóru mál sem við jarðarbúar glímum við. Það er stór og mikill
ávinningur sem skiptir miklu máli.“

Hafsteinn Karlsson,
skólastjóri Salaskóla.
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Stoltir nemendur
Tálknafjarðarskóla

Grunnskólinn á Tálknafirði er einn þeirra
skóla sem nýlega hlaut formlega viðurkenningu sem UNESCO-skóli. Metnaðarfullt og gott starf er í gangi í skólanum sem
fellur vel við þær áherslur sem skólarnir
standa fyrir.

Vinnum markvissar með gildin sem
UNESCO stendur fyrir
„Það að vera hluti af UNESCO skólakerfinu hefur haft þá þýðingu fyrir
Kvennaskólann í Reykjavík að við höfum unnið markvissar með þau gildi
sem UNESCO stendur fyrir,“ segir Þórður Kristinsson, kennari og jafnréttisfulltrúi við Kvennaskólann í Reykjavík. „Þegar okkur bauðst í byrjun
að taka þátt þá sáum við að áherslurnar sem hafa verið til staðar í
kennslunni og námsumhverfi okkar pössuðu vel við þær áherslur sem
UNESCO skólanetið hefur hampað. Með því að vera UNESCO-skóli heldur
það okkur á tánum að sinna þessari fræðslu. Þá hefur aðgengi að því efni
sem fylgir skólanetinu ratað inn í kennslu hjá okkur og haft áhrif á hvernig
við kennum ákveðin málefni.“

Þórður Kristinsson, kennari og
jafnréttisfulltrúi við
Kvennaskólann í Reykjavík.
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