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Ενεργοί Πολίτες 
Η Λίστα με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Παράρτημα 3)

Φύλλο με χαρτοκοπτική αεροπλανάκια 
(Παράρτημα 1) 

1 στυλό για κάθε συμμετέχοντα 

Μουσική 

Κατασκευάστε πολλά χάρτινα αεροπλάνα 
πριν από το μάθημα

Διανείμετε 1 στυλό και 1 αεροπλάνο σε 
κάθε μαθητή

Να μπορείτε να βρείτε νέους 
δημιουργικούς τρόπους με 
πρωτότυπες ιδέες για την 
υλοποίηση των Παγκόσμιων 
Στόχων. 
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Εισαγωγή

ΤΟ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

02

5΄

10΄

40΄

10΄

Εξηγήστε στους μαθητές ότι το αντικείμενο της δραστηριότητας είναι να βρουν νέους δημιουργικούς 
τρόπους για να επικοινωνήσουν τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εξηγήστε ότι όλες οι  ιδέες 
μπορεί να είναι καλές και ιδιάιτερα όταν είναι αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ τους. 

Βιώσιμη Ανάπτυξη: Καιρός να μιλήσουμε

Οι μαθητές παρακολουθούν τα βίντεο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 Στόχους.

Εάν ο χρόνος είναι περιορισμένος, μπορείτε να ομαδοποιήσετε τους 17 Στόχους κάτω από έξι θέματα 
(βλέπε παράρτημα 2) και να εκτελέσετε τη δραστηριότητα για κάθε θέμα αντί για κάθε στόχο.

Οι μαθητές μπορεί να περιεργαστούν τη λίστα με τα πιθανά καταγεγραμμένα έργα και να επιλέξουν με ποιο 
από όλα θα ήθελα να ασχοληθούν, καθώς θεωρούν ότι είναι το πιο σημαντικό για την τάξη τους ή το σχολείο 
τους. Θα μπορούσαν να παραθέσουν κάποιες ιδέες για το ξεκίνημα.

Οι δικές σας ιδέες

Διαφοροποίηση και εναλλακτικές λύσεις

Για το τέλος

Διανείμετε τα χάρτινα αεροπλανάκια, δίνοντας ένα ανά μαθητή. Ξεκινήστε με τον πρώτο Στόχο και ζητήστε 
από τους  μαθητές να γράψουν  μια ιδέα στο  αεροπλάνο τους  η οποία πιστέυουν πως μπορεί να βοηθήσει 
στην υλοποίηση του πρώτου στόχου. 
Για παράδειγμα, για το στόχο 12 "Υπεύθυνη κατανάλωση", μια ιδέα είναι να χρησιμοποιούμε στον εκτυπωτή 
πάντα και τις δύο πλευρές του χαρτιού γραφής. Μία άλλη, μπορεί να είναι η δημιουργία ενός λαχανόκηπου  
στο σχολείο. Όταν ολοκληρωθούν όλοι οι στόχοι λέτε στους μαθητές «Είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε αυτά τα 
αεροπλάνα να πετάξουν». Ένας - ένας οι μαθητές αφήνουν τα αεροπλάνα τους να πετάξουν μέσα στην τάξη.
Στη συνέχεια, οι μαθητές πιάνουν τα αεροπλάνα των συμμαθητών τους. Όταν τα πιάσουν και διαβάσουν αυτό 
που είναι γραμμένο μπορούν να προσθέσουν πάνω σε αυτό και κάτι δικό τους και τα ξαναρίχνουν από την 
αρχή.  
Μπορείτε να έχετε κάποιο μουσικό χαλί κατά τη διάρκεια αυτή της δραστηριότητας.
Μετά από αρκετές προσπάθειες κλείστε τη μουσική και ζητήστε από τον κάθε συμμετέχοντα να κρατήσει  ένα 
αεροπλάνο. Με τη σειρά του, ο κάθε συμμετέχων θα διαβάσει φωναχτά τι έχει γραφτεί πάνω στο  αεροπλάνο.
Δημιουργήστε στον πίνακα μια λίστα με τα πιθανά έργα στα οποία μπορούν να εργαστούν οι μαθητές.
Διανείμετε ένα νέο σύνολο αεροπλάνων. Επαναλάβετε αυτή τη δραστηριότητα για κάθε Παγκόσμιο Στόχο.



Φτιάξτε τα αεροπλανάκια σας (Οδηγίες).
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Δίπλωσε Δίπλωσε

Δίπλωσε

Δίπλωσε

Δίπλωσε

Δίπλωσε και επανέλαβε 
στην άλλη πλευρά



Ομαδοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων σε
έξι θέματα:
Θέμα Στόχοι που περιλαμβάνονται 
Φτώχεια 

Υγεία και Ευημερία

Εκπαίδευση και Εργασία 

Ένας Ασφαλής και 
Δίκαιος Κόσμος

Νο 1: Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού.
Νο 10: Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών.

Νο 2: Δίνουμε τέλος στην πείνα, επιτυγχάνουμε την επισιτιστική 
ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή και προάγουμε τη βιώσιμη 
γεωργία.
Νο 3: Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την 
ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες.
Νο 6:  Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση 
του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους.

Νο 4: Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική 
εκπαίδευση, προάγοντας τις δια βίου μάθησης ευκαιρίες για 
όλους.
Νο 8: Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομική ανάπτυξη, καθώς και την πλήρη και παραγωγική 
απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους.

Νο 5: Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση 
όλων των γυναικών και των κοριτσιών.
Νο 16: Προάγουμε ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες 
με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, παρέχουμε πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε αποτελεσματικούς, 
υπεύθυνους και συμμετοχικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα.

Βιωσιμότητα 

Περιβάλλον

Νο 7: Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, 
βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους.
Νο 9: Δημιουργούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε την 
ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την 
καινοτομία.
Νο 11: Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές, βιώσιμες 
πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς.
Νο 12: Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και τις βιώσιμες 
μεθόδους παραγωγής.
Νο 17: Προάγουμε ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες 
με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, παρέχουμε πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε αποτελεσματικούς, 
υπεύθυνους και συμμετοχικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα.

Νο 13: Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της.
Νο 14: Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο 
τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Νο 15: Προστατεύουμε, αποκαθιστούμε και προωθούμε τη 
βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων, διαχειριζόμαστε 
με βιώσιμο τρόπο τα δάση, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, 
αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και σταματούμε την 
απώλεια της βιοποικιλότητας.
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Παράρτημα 2
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Παράρτημα 3


