
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο Project 

Βάζουμε Στόχο: Διαδίδουμε τους 17 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 

           



 

 

                    

 

1o Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας 
Αττικής 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός:  

Βασιλική Στρατάκη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικός χρόνος: 
Σχολικό έτος 

Ηλικιακή Ομάδα:  

10-12 ετών 

Θέμα 
Γνωριμία με τους 17ΣΒΑ και διάδοσή 
τους 

 
Μαθησιακοί Στόχοι 
Γνωριμία και διάδοση των 17 Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (Πρωτότυπο project 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση) 
Κατανόηση της αναγκαιότητας να 
συμβάλλουμε σε έναν καινούργιο 
καλύτερο κόσμο. 

Προετοιμασία 
Οι μαθητές/τριες έμαθαν για τους 17 ΣΒΑ και 
γιατί είναι σημαντικό να προσπαθήσουν όλοι 
για την επίτευξή τους.  



 

 

Περιγραφή 

Βήμα 1  

Γνωριμία με τα Ηνωμένα Έθνη, τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 Στόχους.  

Βήμα 2 

Δημιουργία μικρών βιβλίων με την εικονογράφηση των στόχων από τους μαθητές/τριες.  

Βήμα 3 

Δημιουργία εικονοποιημάτων για τους 17 ΣΒΑ, αφισών και ενός συννεφόλεξου-στόχου με 

θέμα : «Ο αγαπημένος μου Στόχος» https://youtu.be/vCIHW_QoGvs (Μαρία Βασιλάκη) 

Βήμα 4 

Συνάντηση στην τάξη με τον Υπεύθυνο Ενημέρωσης του Περιφερειακού Κέντρο 

Πληροφόρησης του ΟΗΕ κ. Δ. Φατούρου . Ενημέρωση  και συζήτηση 

https://www.facebook.com/theUNinGreek/posts/1610014589033555 

Βήμα 5 

Μάθηση για τους στόχους μέσα από επιτραπέζιο παιχνίδι του Περιφερειακού Κέντρου 

Πληροφόρησης του ΟΗΕ « Έχουμε Στόχους!» και παιχνιδιού με κάρτες από το 

worldhumanforum.earth (SDGs tarot GAME)  

Βήμα 6 

Συμπλήρωση φυλλαδίων και διάβασμα των κόμικς από το υλικό του WORLD LARGEST 

LESSON (Το Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου) σε μετάφραση του Βιωματικού Σχολείου. 

Βήμα 7 

Ενημέρωση για τους 17 Στόχους με τη χρήση των ΤΠΕ από  τους ίδιους μαθητές/ τις ίδιες 

μαθήτριες και δημιουργία  ομαδικής παρουσίασης με μορφή Power Point  με προτάσεις  

για την επίτευξη των στόχων, σε συνεργασία με την υπεύθυνη εκπαιδευτικό στο  μάθημα 

της Πληροφορικής. 

Βήμα 8 

Εκτέλεση  σχεδίων μαθημάτων:  

Α. Το αεροπλανάκι των στόχων,  

Β. Γινόμαστε Υπερήρωες,  

https://youtu.be/vCIHW_QoGvs
https://www.facebook.com/theUNinGreek/posts/1610014589033555


 

 

Γ. Ομαδοποιούμε τους Στόχους.  

Αναλυτικά τα σχέδια εργασίας βρίσκονται στην ηλεκτρονική εφημερίδα της τάξης στον 

ιστότοπο του  Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. 

Βήμα 9 

Παραγωγή βίντεο ενημέρωσης των Στόχων. 

https://kainotomoume.blogspot.gr/2018/04/17-1.html 

Βήμα 10 

Εκδήλωση ενημέρωσης για όλη τη σχολική μονάδα με παρουσίαση βίντεο και θεατρικού 

δρώμενου. 

Βήμα 11 

Μοίρασμα φέιγ βολάν και ενημέρωση στη γειτονιά για τους Στόχους. 

Βήμα 12 

Συνάντηση με τον Δήμαρχο στο Δημαρχείο, ενημέρωση για τους Στόχους και προτάσεις για 

την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πόλης. Παράδοση γραμμάτων με θέμα τη σημασία 

της επίτευξης των Στόχων.  

Ιστοσελίδα σχολείου:  http://1dim-n-ionias.att.sch.gr/ekpaideftika-

programmata/perivallontiki-ekpaidefsi/352-diadosi-17-stoxon-viosimis-anaptyksis-ton-

inomenon-ethnon-meros-v-d1-2018 

Βήμα 13 

Συμμετοχή στη Μαθητική Εβδομάδα για την Εκπαίδευση, της Action Aid, με θέμα τη 

διάδοση των Στόχων, με την κατασκευή fanzine (ενημερωτικό φυλλάδιο με μορφή βιβλίου). 

Βήμα 14 

Δημιουργία ηλεκτρονικής εφημερίδας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με τίτλο: Βάζουμε 

Στόχο! Διαδίδουμε τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

  http://schoolpress.sch.gr/1dimnioniaatt/ 

Βήμα 15 

Συμμετοχή στην έκθεση των fanzine στην εκδήλωση της ActionAid και της  Ελληνικής 

Πλατφόρμας  για την Ανάπτυξη  «Ελπίδος 2030» στην πλατεία Βικτωρίας.  
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Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  ΔΠΕ Β΄Αθήνας: 

https://www.facebook.com/groups/324229761006401/permalink/1609538055808892/  

https://www.youtube.com/watch?v=CENpVhSuAS8&feature=youtu.be 

Βήμα 16 

Εκστρατεία ενημέρωσης στον τοπικό τύπο, στην ιστοσελίδα της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης ΠΔΕ Β΄Αθήνας, στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Κέντρου 

Πληροφόρησης του ΟΗΕ και στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ για τις τοπικές δράσεις . 

 http://www.ekfrasi.net/full_product.php?prod_id=17368 ,  

 http://www.thessi.gr/?p=262933  ,  http://ionianet.gr/content.php?id=16076   

Localizing the SDGs/ Ηνωμένα Έθνη: 

http://localizingthesdgs.org/story/view/176  

http://localizingthesdgs.org/story/view/214  

http://localizingthesdgs.org/story/view/216  

Βήμα 17 

Τοποθέτηση δράσεων στον Παγκόσμιο Χάρτη  του WORLD'S LARGEST LESSON: "Γινόμαστε 

μέρος της ιστορίας"  

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html 

Βήμα 18 

Παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Καινοτόμου Βιωματικού Προγράμματος "Μικρός 

Τουρίστας-Μια βαλίτσα ταξιδεύει"(Ελευθερία Γκρίμπα), με στόχο ανάπτυξη τουριστικής 

συμπεριφοράς με βάση τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

Ιστοσελίδα σχολείου:  http://1dim-n-ionias.att.sch.gr/ekpaideftika-

programmata/perivallontiki-ekpaidefsi/362-viomatiko-programma-o-mikros-touristas-mia-

valitsa-taksideyei 

Βήμα 19 

Συμμετοχή στο 2ο Παιδικό Street Festival Τέχνης και Αποδοχής (Δήμος Αθηναίων, 

Συνήγορος του Παιδιού, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Δίκτυο Τέχνης Οι 

Άνθρωποι με τα Μπαλόνια) με ενημερωτικό ταμπλώ για τους 17 ΣΒΑ και τις εργασίες των 

μαθητών/τριών.  https://artschoolfestival.blogspot.gr/2018/05/2-street-festival_22.html 

Ιστοσελίδα σχολείου:  http://1dim-n-ionias.att.sch.gr/drastiriotites/367-2o-paidiko-street-

festival-texnis-kai-apodoxis 
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Συμπεράσματα 

Οι μαθητές/τριες έμαθαν για τους 17 ΣΒΑ και γιατί είναι σημαντικό να προσπαθήσουν όλοι 

για την επίτευξή τους. Ευαισθητοποίησαν τους συμμαθητές και τους γονείς τους. Με 

δράσεις εκτός σχολείου ενημέρωσαν την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Έγιναν  αφoρμή  για 

μια μεγάλη συζήτηση που ξεκίνησε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τον τρόπο που 

μπορούν να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες για τους 17ΣΒΑ και για τους τρόπους που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν  για να ενταχθούν με διαθεματικό τρόπο οι 17ΣΒΑ στο 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων. 

 

 

Σημείωση 

Το σχέδιο δράσης «Βάζουμε Στόχο! Διαδίδουμε τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών» βρίσκεται  σε μορφή παρουσίασης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 

σχολείου:    http://1dim-n-ionias.att.sch.gr/ekpaideftika-programmata/perivallontiki-

ekpaidefsi/374-parousiasi-etisiou-sxediou-drasis-vazoume-stoxo-diadidoume-tous-17-

stoxous-viosimis-anaptyksis-ton-inomenon-ethnon-d-1             και θα βρίσκεται σύντομα και 

στον ιστότοπο της Διεύθυνσης  Π.Ε. Β΄ Αθήνας Περιβαλλοντικές Εκπαιδευτικές Καινοτομίες 

με ενσωματωμένες  ηλεκτρονικές διευθύνσεις-παραπομπές: 

http://kainotomoume.blogspot.com/search/label/1%CE%BF%20%CE%94.%CE%A3.%20%CE

%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CE%99%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82 
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Φωτογραφίες από τις δράσεις του 1ου ΔΣ Νέας Ιωνίας 

Αττικής 

 

 


