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Ο σκοπός της υλοποίησης του Προγράμματος είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τα Ελληνόπουλα για 
τους 17 Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με όραμα να διαμορφώσουμε του Ενεργούς Πολίτες του Αύριο, 
οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για τη μεγάλη αλλαγή στον πλανήτη μας μέχρι το 2030.

Επιμέρους Στόχοι

• Να ενθαρρύνουμε τις θετικές αντιδράσεις των μαθητών

• Να τους βοηθήσουμε να πιστέψουν στον εαυτό τους, ότι δεν είναι ανίσχυροι

• Να πιστέψουν ότι η αλλαγή προς έναν καλύτερο κόσμο είναι κάτι το εφικτό

• Να εμψυχώσουμε τους μαθητές να γίνουν «οι ήρωες» αυτής της μεγάλης αλλαγής και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη 
  χώρα μας.

Προσδοκώμενες δεξιότητες

• Να καλλιεργηθεί η αλληλεγγύη και ο σεβασμός  προς τον άλλο

• Να ενισχυθούν δεξιότητες, όπως η ηγεσία, η εξερεύνηση και αναζήτηση, η κριτική σκέψη

• Να προαχθεί η ενσυνείδηση σε παγκόσμιο επίπεδο, η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός στις διαφορετικές προοπτικές

• Να ενισχυθεί η γνώση για τα τοπικά θέματα που αφορούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις βασικές αιτίες τους

• Να βελτιωθεί η κατανόηση της αλληλοσύνδεσης  των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος.

Σκεπτικό ανάπτυξης

Το σκεπτικό ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνει:

• την παρουσίαση και ενημέρωση πάνω στους 17 Παγκόσμιους Στόχους που θα Αλλάξουν τον Κόσμο

• τη διαδικασία τροποποίησης της στάσης των μαθητών απέναντι στα μεγάλα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου και τη 
δημιουργία των Ενεργών Πολιτών



 

Βήματα προς την Ενεργοποίηση
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1. Σκέψου το θέμα, 

2. Συζήτησέ το, 

3. Ονειρεύσου την αλλαγή, 

4. Γράψε για αυτό, 

5. Κάνε τέχνη, 

6. Δράσε! Πάρε μέρος σε ενέργειες που θα φέρουν την αλλαγή!

Υλικά του Προγράμματος

Τα υλικά του εκπαιδευτικού πακέτου αποτελούν την επίσημη μετάφραση στα ελληνικά των υλικών του «Μεγαλύτερου 
Μαθήματος του Κόσμου | World’s Largest Lesson», που δημιουργήθηκε από την Project Everyone με τον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την UNICEF).

1. Ενημερωτικό κείμενο  για το πρόγραμμα

2. Ενημερωτικό βίντεο, για την ένταξη των μαθητών στο θέμα

3. Εγχειρίδιο δασκάλου με οδηγίες για τη διεξαγωγή του προγράμματος

4. Εγχειρίδιο μαθητή με ενημέρωση και δραστηριότητες 

5. Κόμικ 1 «Το Βιβλίο των Στόχων» για τους μαθητές 6-10 ετών

6. Κόμικ  2 «Γίνε ο ήρωας που θα αλλάξει τον κόσμο» για τους μαθητές 10-14 ετών

7. E-Game (εκπαιδευτικό παιχνίδι), για την περαιτέρω ενεργοποίηση των μαθητών (ελληνική πρωτότυπη δημιουργία)

8. Τραγούδι  «Να θυμάσαι πάντα κάτι…» (ελληνική πρωτότυπη δημιουργία)

9. Ετήσιος Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός «Bravo Schools» 

10. Υποστηρικτικά Υλικά:  Πληροφοριακό υλικό για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, αφίσα 
τάξης, πικτογράμματα με τους 17 παγκόσμιους στόχους, λογότυπα, ενημερωτικοί υπερσύνδεσμοι.

Η διαδικασία ενεργοποίησης της μαθητικής κοινότητας για τη δημιουργία των «ηρώων που θα αλλάξουν τον Κόσμο» 
βασίζεται στα παρακάτω βήματα:
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Το Σεπτέμβριο του 2015, τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, συμφώνησαν στην «Agenda 
2030» ακολουθούμενη από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).
Όλες οι χώρες και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, λειτουργώντας σε συλλογική συνεργασία, δεσμεύθηκαν να υλοποιήσουν 
το σχέδιο αυτό. Η επίτευξη των 17 Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί μια τεράστια πρόκληση για 
όλους τους ανθρώπους των αναπτυγμένων, όσο και για εκείνους των αναπτυσσόμενων χωρών του πλανήτη. 

Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τα Ελληνόπουλα για τους Παγκόσμιους στόχους της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, με όραμα να διαμορφώσουμε του Ενεργούς Πολίτες του Αύριο, οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για 
τη μεγάλη αλλαγή στον πλανήτη μας μέχρι το 2030.

Χρειάζεται η συντονισμένη προσπάθεια και συνεργασία όλων μας στην κοινή παγκόσμια προσπάθεια που θα διαρκέσει 
μέχρι το 2030. 

Αυτό σημαίνει ότι δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες γίνονται όλοι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι μιας 
παγκόσμιας συλλογικής συνείδησης απέναντι στο μέλλον του πλανήτη και στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζήσουν 
με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ισότητα, στο δικαίωμα να ζουν ελεύθεροι και από άλλα είδη σκλαβιάς, όπως είναι η πείνα, 
η φτώχια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η αρρώστια, ο αναλφαβητισμός κ.ά. 

Ενώνουμε τη φωνή μας με χιλιάδες εκπαιδευτικούς και σχολεία σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως που 
συμμετέχουν στο μεγαλύτερο μάθημα του κόσμου για να φτιάξουμε έναν κόσμο δικαιοσύνης και ισότητας, όπου τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον είναι σεβαστά. Έναν κόσμο χωρίς φτώχια, όπου ο καθένας έχει το δικαίωμα να 
ζει αξιοπρεπώς και ισότιμα με όλους. 

Μέχρι το 2030 μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. ΜΑΖΙ!! 

Το QualityNet Foundation και το εκπαιδευτικό του τμήμα, το Βιωματικό Σχολείο, με αποκλειστική 

συνεργασία το Project Everyone (Δημιουργό του Μεγαλύτερου Μαθήματος του Κόσμου «World’s Largest Lesson», με 

τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την UNICEF), ανέλαβε για την Ελλάδα τη μετάφραση και την προώθηση του 

Εκπαιδευτικού Υλικού για τους 17 Στόχους στα Ελληνικά Σχολεία. 



 

ΔΕΚA ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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1. Δεν υπάρχει Plan B γιατί δεν υπάρχει πλανήτης Β.

2. Οι άνθρωποι που υποφέρουν από πείνα, καταστροφές ή πολέμους αξίζουν ένα σχέδιο σωτηρίας. Ένα σχέδιο που το 
γνωρίζουν και θα το εφαρμόσουν όλοι πάνω στη γη.

3. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι μεγάλες αλλά πολύ μικρότερες σε μέγεθος αν στην πραγματοποίησή τους 
είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.

4. Τα παιδιά έχουν μια φυσική τάση να αναλαμβάνουν δράση όταν βλέπουν να υπάρχουν ανισότητες.

5. Οι μαθητές μας μπορούν να βρουν έναν σκοπό και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα με στόχο να αντιστρέψουν τα 
δεδομένα.

6. Το να μαθαίνεις και να δρας στο πλαίσιο των 17 στόχων είναι κάτι που λειτουργεί σε κάθε ηλικία και σε κάθε μορφωτικό 
επίπεδο.

7. Οι δάσκαλοι και οι μαθητές θα υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο γιατί βρισκόμαστε όλοι μαζί στην ίδια αποστολή. 

8. Οι μαθητές με τους 17 στόχους μπορούν να αναπτύξουν την αφοσίωση στον σκοπό δημιουργώντας στρατηγικές 
επίλυσης προβλημάτων με αποτελεσματικότητα. 

9. Τα παιδιά που μαθαίνουν να βοηθούν το ένα το άλλο και να συνεργάζονται δεν προβαίνουν σε μεταξύ τους αντιδικίες. 

10. Η νεολαία μπορεί να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο που της αξίζει για το μέλλον αν αντιληφθεί και της αποδείξουμε πως οι 
πράξεις της μετρούν και έχουν σημασία. 


