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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Δηζαγσγή  

ήκεξα, ν πιαλήηεο καο θαη νη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ αθξαίεο πξνθιήζεηο παγθνζκίσο: ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, ηε θηώρεηα θαη ηελ πείλα, ηελ έιιεηςε πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο, ηηο αληζόηεηεο ησλ θύισλ, ηελ 

έιιεηςε ζηέγεο, θαη ε ιίζηα ζπλερίδεηαη. Αλ θαη ηα κέζα ελεκέξσζεο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα γίλνπκε 

κάξηπξεο απηώλ ησλ δεηεκάησλ θαη λα αληηκεησπίζνπκε ηελ ύπαξμε ηνπο, εμαθνινπζνύκε λα 

γλσξίδνπκε πνιύ ιίγα γηα ηελ έθηαζε ηνπο θαη αθόκε ιηγόηεξα γηα ηνλ ηξόπν επίιπζήο ηνπο. 

Πξνζθέξνληαο ππόζρεζε θαη ειπίδα, εμειηζζόκαζηε ζε έλαλ θόζκν ζηνλ νπνίν ε δεκηνπξγηθή επίιπζε 

πξνβιεκάησλ εθηηκάηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν. Με έλα ζρέδην δξάζεο έσο ην έηνο 2030 ην νπνίν 

παξέρεηαη ζηνπο ηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, νη άλζξσπνη εξγάδνληαη γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ κε ζαθήλεηα ηνπο ηνκείο νη νπνίνη ρξήδνπλ βειηίσζεο ώζηε λα εμαζθαιίζνπλ κηα 

πγηέζηεξε, αζθαιέζηεξε θαη θαιύηεξε δσή γηα όινπο. Πνιινί αξρίδνπλ λα θαηαλννύλ θαιύηεξα ηηο 

πξνθιήζεηο θαη, θαζώο βιέπνπλ ηνλ θόζκν σο έλα, αξρίδνπλ λα θάλνπλ ζεκαληηθέο εξσηήζεηο πνπ 

κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε αιιαγή. 

Πώο λα αληηκεησπίζνπκε απηέο ηηο πξνθιήζεηο; Δκείο σο νκάδα παγθόζκησλ εθπαηδεπηηθώλ, πηζηεύνπκε 

όηη ε ιύζε έγθεηηαη ζηελ εθπαίδεπζε. 

Σν 2018, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνύην Jane Goodall, νξγαλώζεθε ε κηθξή καο νκάδα αθνζησκέλσλ 

παγθόζκησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ζθνπό λα θάλεη ηε δηαθνξά ζηε δσή ησλ καζεηώλ ζε όιν ηνλ θόζκν. 

Πξνζπαζήζακε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ λέν ηξόπν - έλαλ θαιύηεξν ηξόπν - ώζηε ηα παηδηά ζε όιν ηνλ 

θόζκν λα ζπκκεηέρνπλ ζηε κάζεζε κε εκπεηξίεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο θαη θξηηηθνύ ζηνραζκνύ. 

Σα Innovation Lab Schools, ηα ρνιεία Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο, ζπγθεληξώλνπλ ηηο θαιύηεξεο 

παηδαγσγηθέο κεζόδνπο, ηελ θαιύηεξε ηερλνινγία θαη ηνπο θαιύηεξνπο καζεζηαθνύο ρώξνπο γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνύλ θξηηηθά ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ ζηνλ θόζκν, θαη ζε 

ηνπηθό θαη ζε παγθόζκην επίπεδν. Με βαζηθό ζηόρν λα δνπλ όινη νη καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ όηη νη ηδέεο 

ηνπο είλαη πνιύηηκεο θαη απαξαίηεηεο, ππνζηεξίδνληαη από έλαλ εθπαηδεπηηθό-δηεπθνιπληή πνπ ηνπο 

θαζνδεγεί, κέζα από κηα καζεζηαθή εκπεηξία δηάξθεηαο 10 κελώλ, ώζηε λα εμεηάζνπλ ηνπο ηόρνπο 

Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ππό ην πξίζκα ηεο δηεξεύλεζεο, ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο ζρεδηαζηηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο. 

Σν Βηβιίν ησλ Παγθόζκησλ ηόρσλ, ην νπνίν ζπλέγξαςε κηα παγθόζκηα νκάδα ζρεδηαζηώλ δηδαθηηθήο, 

κε πινύζην ππόβαζξν ζηε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε, ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα, θαη κε έξγν πνπ κε αθνζίσζε έρνπλ πξνζθέξεη γηα ην θνηλό θαιό, ηελ επηζηήκε, ηελ ηέρλε, ηελ 

ηερλνινγία θαη ηνλ γξακκαηηζκό, επεθηάζεθε θαη απνηειεί πεγή γηα ηα πξνγξάκκαηα ησλ ρνιείσλ 

Δξγαζηεξίσλ Καηλνηνκίαο, ώζηε λα είλαη δηαζέζηκν γηα όινπο, από όινπο, παληνύ ζε όιν ηνλ θόζκν. 

Με ηα ρνιεία Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο, κε ην Βηβιίν ησλ Παγθόζκησλ ηόρσλ θαη κε εθπαηδεπηηθνύο 

θαη καζεηέο ζε όιν ηνλ θόζκν λα ελώλνληαη γηα λα αλαιάβνπλ δξάζε, κπνξνύκε λα επηηύρνπκε έλα πην 

εηξεληθό θαη βηώζηκν κέιινλ. 

Αο μεθηλήζνπκε. 
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Γηα λα κάζεηε πεξηζζόηεξα ζρεηηθά κε ηα Σρνιεία Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο, Innovation Lab Schools, 

επηζθεθζείηε ηε δηεύζπλζε www.innovationsdglab.com θαη αθνινπζήζηε ζην Twitter @SDGLabSchools.  

  

http://www.innovationsdglab.com/
https://twitter.com/SDGLabSchools
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΙ ΠΑΓΚΟΜΙΟΙ ΣΟΥΟΙ 

 

 

Σν 2015, κέζα ζε έλα έγγξαθν κε ηίηιν «Μεηαζρεκαηίδνληαο ηνλ θόζκν καο: Ζ Αηδέληα 2030 γηα ηε 

Βηώζηκε Αλάπηπμε», εθπνλήζεθε έλα ζρέδην γηα ηελ επίιπζε ησλ πην ζύλζεησλ θαη επεηγόλησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπκε σο παγθόζκηνη πνιίηεο. 

Απηή ε αηδέληα είλαη έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηνπο αλζξώπνπο, ηνλ πιαλήηε θαη ηελ επεκεξία. Ζ πξόηαζε 

απηή, ε πξώηε γξακκή ζην πξννίκην ηεο αηδέληαο (http://bit.ly/2I9ExlI ), εμέθξαζε μεθάζαξα όρη κόλν 

έλα ζπλνιηθό ζρέδην δξάζεο γηα ηελ επηηπρία αιιά θαη ηελ ειπίδα όηη ζα ελώζεη ηνλ θόζκν ζε έλα θνηλό 

ζθνπό, λα δηαηεξήζνπκε θαη λα πξνζηαηεύζνπκε ην κέιινλ καο. 

Με απηό ην ζρέδην πνπ δηαηύπσζαλ ηα Ζλσκέλα Έζλε, πξνζδηνξίζηεθαλ 17 πξσηνβνπιίεο γλσζηέο σο 

ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο (“SDGs”, ΒΑ ή Παγθόζκηνη ηόρνη). Κάζε ζηόρνο, από ηελ εμάιεηςε ηεο 

θηώρεηαο (ηόρνο 1) ζηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ (ηόρνο 10) θαη ζηε δξάζε γηα ην θιίκα (ηόρνο 13), 

πξνζθέξεη ζαθείο θαη κεηξήζηκνπο επηκέξνπο ζηόρνπο γηα ηηο ρώξεο θαη ηνπο πνιίηεο γηα λα 

αληαπνθξηζνύλ ζηελ έθθιεζε γηα δξάζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ έσο ην έηνο 2030. 

Οη 17 ζηόρνη παξέρνπλ 169 επηκέξνπο ζηόρνπο θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο: ηελ 

νηθνλνκηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πεξηβαιινληηθή. Οη ζηόρνη, ζύκθσλα κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, είλαη 

https://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/08/120815_outcome-document-of-Summit-for-adoption-of-the-post-2015-development-agenda.pdf
http://bit.ly/2I9ExlI
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δηαζπλδεδεκέλνη θαη αδηαίξεηνη. Παξέρνληαη ζπλνιηθά 230 αληίζηνηρνη δείθηεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

παξαθνινύζεζε ησλ ζηόρσλ θαη ρξεζηκεύνπλ σο ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο από ηνλ 

θόζκν. 

ινη νη ζηόρνη είλαη επζύλε όισλ ησλ παγθόζκησλ πνιηηώλ. Καη παξόιν πνπ ζηελ εθπαίδεπζε έρνπκε 

ηνλ δηθό καο ζηόρν, ηνλ ηόρν 4: Πνηνηηθή Δθπαίδεπζε, όια ηα ζρνιεία θαη νη ηάμεηο, θαη όινη νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη γηα λα πινπνηήζνπκε κε επηηπρία ηνπο 17 

ζηόρνπο κέρξη ην 2030. Οη 17 ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, κε πεξηγξαθέο θαη επηκέξνπο ζηόρνπο, 

αλαθέξνληαη ζηελ επόκελε ελόηεηα. Γηα λα έρεηε πξόζβαζε ζηνπο δείθηεο ησλ ζηόρσλ, επηζθεθηείηε ηε 

δηεύζπλζε https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs. 

 

Οη ηόρνη θαη νη Δπηκέξνπο ηόρνη 

 

Σηόρνο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 1: Μεδεληθή Φηώρεηα  

Ο ΒΑ 1 επηδηώθεη ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο θηώρεηαο ζε όιεο ηηο κνξθέο 

ηεο παληνύ. Οη επηκέξνπο ζηόρνη είλαη νη εμήο: 

 

1.1 Έσο ην 2030, εμάιεηςε ηεο αθξαίαο θηώρεηαο γηα όινπο ηνπο 

αλζξώπνπο παληνύ, ε νπνία κεηξάηαη, επί ηνπ παξόληνο, κε βάζε 

ηνπο αλζξώπνπο πνπ δνπλ κε ιηγόηεξα από 1,25 δνιάξηα ηελ εκέξα.  

 

1.2 Έσο ην 2030, κείσζε, ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ήκηζπ, ηεο 

αλαινγίαο αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ όισλ ησλ ειηθηώλ πνπ 

δνπλ θάησ από όιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο θηώρεηαο, ζύκθσλα κε ηνπο 

εθάζηνηε εζληθνύο νξηζκνύο.  

 

1.3 Δθαξκνγή θαηάιιεισλ εζληθώλ ζπζηεκάησλ θαη κέηξσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα όινπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαηώηαησλ νξίσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, θαη επίηεπμε, έσο ην 2030, 

νπζηαζηηθήο θάιπςεο ησλ θησρώλ θαη ησλ επάισησλ. 

 

1.4 Έσο ην 2030, δηαζθάιηζε όηη όινη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο, ηδίσο νη θησρνί θαη επάισηνη, έρνπλ ίζα 

δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζε νηθνλνκηθνύο πόξνπο θαζώο θαη πξόζβαζε ζε βαζηθέο ππεξεζίεο, ζηελ 

ηδηνθηεζία θαη ζηνλ έιεγρν ηεο γεο, όπσο θαη ζε άιιεο κνξθέο ηδηνθηεζίαο, ζηελ θιεξνλνκηά, ζηνπο 

θπζηθνύο πόξνπο, ζηηο θαηάιιειεο λέεο ηερλνινγίεο, ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηθξνρξεκαηνδνηήζεσλ.  

 

1.5 Έσο ην 2030, νηθνδόκεζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ησλ θησρώλ θαη εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε επάισηε 

θαηάζηαζε, κείσζε ηεο έθζεζεο θαη ηεο εππάζεηάο ηνπο έλαληη αθξαίσλ θαηλνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην θιίκα θαη άιισλ νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ πηέζεσλ θαη θαηαζηξνθώλ. 

 

1.α Γηαζθάιηζε ζεκαληηθήο θηλεηνπνίεζεο πόξσλ από δηάθνξεο πεγέο, κέζσ ηεο εληζρπκέλεο 

αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο, έηζη ώζηε λα παξαρζνύλ επαξθή θαη πξνβιέςηκα κέζα γηα ηηο 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
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αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, ηδίσο ηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο, θαη λα εθαξκνζηνύλ πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο 

πνπ ζα δώζνπλ ηέινο ζε όιεο ηηο κνξθέο ηεο θηώρεηαο.  

 

1.β Γεκηνπξγία ζηαζεξώλ πνιηηηθώλ πιαηζίσλ ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη δηεζλέο επίπεδν, ηα νπνία 

βαζίδνληαη ζε αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο ππέξ ησλ θησρώλ θαη επαίζζεηεο ζε ζέκαηα ηζόηεηαο ησλ 

θύισλ, γηα ηε ζηήξημε ηεο επηηάρπλζεο ησλ επελδύζεσλ ζε δξάζεηο εμάιεηςεο ηεο θηώρεηαο. 

 

 

Σηόρνο  Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 2: Μεδεληθή Πείλα 

Ο ΒΑ 2 επηδηώθεη ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο πείλαο, ηελ επίηεπμε 

επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο θαη ηε βειηίσζε ηεο δηαηξνθήο, θαζώο θαη 

ηελ πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο γεσξγίαο. Οη επηκέξνπο ζηόρνη 

πεξηιακβάλνπλ: 

 

2.1 Έσο ην 2030, ηεξκαηηζκόο ηεο πείλαο θαη δηαζθάιηζε ηεο 

πξόζβαζεο όισλ ησλ αλζξώπσλ, ηδίσο ησλ θησρώλ θαη ησλ 

αλζξώπσλ πνπ βξίζθνληαη ζε επάισηεο θαηαζηάζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ, ζε αζθαιή, ζξεπηηθή θαη 

επαξθή ηξνθή θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 

2.2 Έσο ην 2030, ηεξκαηηζκόο όισλ ησλ κνξθώλ θαθήο δηαηξνθήο, επηηπγράλνληαο, έσο ην 2025, ηνπο 

δηεζλώο ζπκθσλεζέληεο ζηόρνπο γηα ηελ θαρεμία θαη ηελ εμαζζέλεζε ησλ παηδηώλ ειηθίαο θάησ ησλ 

πέληε εηώλ, θαζώο θαη αληηκεηώπηζε ησλ δηαηξνθηθώλ αλαγθώλ ησλ έθεβσλ θνξηηζηώλ, ησλ εγθύσλ, ησλ 

γπλαηθώλ πνπ ζειάδνπλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ αλζξώπσλ. 

 

2.3 Έσο ην 2030, δηπιαζηαζκόο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγηθόηεηαο θαη ησλ εηζνδεκάησλ ησλ 

κηθξνπαξαγσγώλ ηξνθίκσλ, ηδίσο ησλ γπλαηθώλ, ησλ απηόρζνλσλ ιαώλ, ησλ νηθνγελεηαθώλ 

εθκεηαιιεύζεσλ, ησλ βνζθώλ θαη ησλ ςαξάδσλ, κέζσ ηεο αζθαινύο θαη ηζόηηκεο πξόζβαζεο ζηε γε, 

άιισλ παξαγσγηθώλ πόξσλ θαη εηζξνώλ, ηεο γλώζεο, ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη 

αγνξώλ θαη επθαηξηώλ γηα πξνζηηζέκελε αμία θαη κε αγξνηηθή απαζρόιεζε. 

 

2.4 Έσο ην 2030, δηαζθάιηζε ηεο ρξήζεο βηώζηκσλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ηξνθίκσλ θαη ηεο 

εθαξκνγήο αλζεθηηθώλ γεσξγηθώλ πξαθηηθώλ πνπ απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθόηεηα θαη ηελ παξαγσγή, πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, πνπ εληζρύνπλ ηελ ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, ζηα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα, ζηελ μεξαζία, ζηηο πιεκκύξεο θαη άιιεο 

θαηαζηξνθέο, θαη πνπ βειηηώλνπλ ζηαδηαθά ηελ πνηόηεηα ηεο γεο θαη ηνπ εδάθνπο. 

 

2.5 Έσο ην 2020, δηαηήξεζε ηεο γελεηηθήο πνηθηιίαο ησλ ζπόξσλ, ησλ θαιιηεξγνύκελσλ θπηώλ, ησλ 

εθηξεθόκελσλ θαη ησλ νηθόζηησλ δώσλ θαη ησλ ζπγγεληθώλ ηνπο άγξησλ εηδώλ, κέζσ ηεο ζσζηήο 

δηαρείξηζεο, ηεο ρξήζεο δηα πεξηθεξεηαθό θαη παγθόζκην επίπεδν, θαζώο θαη πξναγσγή ηεο πξόζβαζεο 

ζηε δίθαηε θαη ηζόηηκε θαηαλνκή ησλ σθειεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ησλ γελεηηθώλ πόξσλ 

θαη ηεο ζπλαθνύο παξαδνζηαθήο γλώζεο, κε βάζε ηα δηεζλώο ζπκθσλεζέληα. 
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2.α Αύμεζε ησλ επελδύζεσλ, κέζσ ηεο εληζρπκέλεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο, ζηηο ππνδνκέο ηεο ππαίζξνπ, 

ζηελ αγξνηηθή έξεπλα θαη ζηηο ππεξεζίεο γεσξγηθώλ εθαξκνγώλ, ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ζηηο 

ηξάπεδεο θπηηθώλ θαη δσηθώλ γνληδίσλ, έηζη ώζηε λα εληζρπζεί ε αγξνηηθή παξαγσγηθή ηθαλόηεηα ζηηο 

αλαπηπζζόκελεο, θαη ηδίσο ζηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο ρώξεο. 

 

2.β Γηόξζσζε θαη απνηξνπή εκπνξηθώλ πεξηνξηζκώλ θαη ζηξεβιώζεσλ ζηηο παγθόζκηεο γεσξγηθέο 

αγνξέο, κέζσ ηεο παξάιιειεο εμάιεηςεο όισλ ησλ κνξθώλ εμαγσγηθώλ γεσξγηθώλ επηδνηήζεσλ θαη 

όισλ ησλ εμαγσγηθώλ κέηξσλ κε ηζνδύλακν απνηέιεζκα, ζύκθσλα κε ηελ εληνιή ηνπ Αλαπηπμηαθνύ 

Γύξνπ ηεο Νηόρα. 

 

2.γ Τηνζέηεζε κέηξσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αγνξώλ ησλ βαζηθώλ πξντόλησλ 

δηαηξνθήο θαη ησλ παξαγώγσλ ηνπο θαη δηεπθνιύλνπλ ηελ έγθαηξε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε 

ηηο αγνξέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα απνζέκαηα ηξνθίκσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν πεξηνξηζκόο ηεο αθξαίαο αζηάζεηαο ησλ ηηκώλ. 

 

Σηόρνο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 3: Καιή Υγεία θαη Δπεκεξία 

Ο ΒΑ 3 επηδηώθεη ηε δηαζθάιηζε πγηνύο δσήο θαη ηελ πξνώζεζε 

ηεο επεκεξίαο γηα όινπο θαη γηα όιεο ηηο ειηθίεο. Οη επηκέξνπο 

ζηόρνη πεξηιακβάλνπλ: 

 

3.1 Έσο ην 2030, κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο παγθόζκηαο κεηξηθήο 

ζλεζηκόηεηαο ζε ιηγόηεξνπο από 70 ζαλάηνπο αλά 100.000 

γελλήζεηο. 

 

3.2 Έσο ην 2030, ηεξκαηηζκόο ησλ απνηξέςηκσλ ζαλάησλ λενγλώλ 

θαη παηδηώλ ειηθίαο θάησ ησλ πέληε εηώλ, κε ζηόρν όιεο νη ρώξεο 

λα κεηώζνπλ ηε λενγληθή ζλεζηκόηεηα ζηνπο 12 ζαλάηνπο αλά 1,000 γελλήζεηο θαη ηελ παηδηθή, θάησ ησλ 

πέληε εηώλ, ζλεζηκόηεηα ζηνπο 25 ζαλάηνπο αλά 1,000 γελλήζεηο. 

 

3.3 Έσο ην 2030, ηεξκαηηζκόο ησλ επηδεκηώλ ηνπ AIDS, ηεο θπκαηίσζεο, ηεο εινλνζίαο θαη άιισλ 

παξακειεκέλσλ ηξνπηθώλ αζζελεηώλ, θαη θαηαπνιέκεζε ηεο επαηίηηδαο, ησλ αζζελεηώλ πνπ 

κεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ λεξνύ θαζώο θαη άιισλ κεηαδνηηθώλ αζζελεηώλ. 

 

3.4 Έσο ην 2030, κείσζε θαηά ην έλα ηξίην ηεο πξόσξεο ζλεζηκόηεηαο από κε-κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο 

κέζσ ηεο πξόιεςεο θαη ηεο ζεξαπείαο, θαη πξνώζεζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη επεκεξίαο. 

 

3.5 Δλίζρπζε ηεο πξόιεςεο θαη ηεο ζεξαπείαο ηεο θαηάρξεζεο νπζηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ρξήζεο λαξθσηηθώλ νπζηώλ θαη ηεο επηβιαβνύο θαηαλάισζεο αιθνόι. 

 

3.6 Έσο ην 2020, κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ παγθόζκησλ ζαλάησλ θαη ηξαπκαηηζκώλ από ηξνραία 

αηπρήκαηα. 

 

3.7 Έσο ην 2030, δηαζθάιηζε ηεο θαζνιηθήο πξόζβαζεο ζηε ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νηθνγελεηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ, ηεο ελεκέξσζεο θαη 
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εθπαίδεπζεο, θαη ηεο ελζσκάησζεο ηεο αλαπαξαγσγηθήο πγείαο ζε εζληθέο ζηξαηεγηθέο θαη 

πξνγξάκκαηα. 

 

3.8 Δπίηεπμε θαζνιηθήο πγεηνλνκηθήο θάιπςεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθώλ 

θηλδύλσλ, πξόζβαζε ζε βαζηθέο πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο, θαζώο θαη πξόζβαζε όισλ ζε αζθαιή, 

απνηειεζκαηηθά, πνηνηηθά θαη πξνζηηά βαζηθά θάξκαθα θαη εκβόιηα. 

 

3.9 Έσο ην 2030, δηαζθάιηζε ηεο νπζηαζηηθήο κείσζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ ζαλάησλ θαη ησλ αζζελεηώλ πνπ 

νθείινληαη ζε επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο θαζώο θαη ζηε ξύπαλζε θαη ηε κόιπλζε ηνπ αέξα, ησλ πδάησλ 

θαη ηνπ εδάθνπο.  

 

3.α Δλίζρπζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ύκβαζεο Πιαίζην ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο γηα ηνλ Έιεγρν 

ηνπ Καπλνύ ζε όιεο ηηο ρώξεο, σο ελδείθλπηαη. 

 

3.β Τπνζηήξημε ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο εκβνιίσλ θαη θαξκάθσλ γηα κεηαδνηηθέο θαη κε 

αζζέλεηεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ θπξίσο ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, θαη παξνρή πξόζβαζεο ζε πξνζηηά 

βαζηθά θάξκαθα θαη εκβόιηα, ζύκθσλα κε ηε Γήισζε ηεο Νηόρα ζρεηηθά κε ηε πκθσλία TRIPS θαη ηε 

Γεκόζηα Τγεία, ε νπνία επηβεβαηώλεη ην δηθαίσκα ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ λα θάλνπλ πιήξε ρξήζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο πκθσλίαο γηα ηα Γηθαηώκαηα Γηαλνεηηθήο Ηδηνθηεζίαο ζηνλ Σνκέα ηνπ Δκπνξίνπ 

(TRIPS) αλαθνξηθά κε ηηο επειημίεο πνπ παξέρνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο, θαη ηδίσο γηα 

ηελ πξόζβαζε όισλ ζε θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

 

3.γ Οπζηαζηηθή αύμεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ πγεία θαη ησλ πξνζιήςεσλ, αλάπηπμε, εθπαίδεπζε 

θαη δηαηήξεζε ηνπ πγεηνλνκηθνύ δπλακηθνύ ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξύηεηα 

ζηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο ρώξεο θαη ζηα κηθξά αλαπηπζζόκελα λεζησηηθά θξάηε. 

 

3.δ Δλίζρπζε ηεο ηθαλόηεηαο όισλ ησλ ρσξώλ, θαη ηδίσο ησλ αλαπηπζζόκελσλ, γηα ηελ έγθαηξε 

πξνεηδνπνίεζε, ηε κείσζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ εζληθώλ θαη παγθόζκησλ θηλδύλσλ γηα ηελ πγεία. 

 

Σηόρνο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 4: Πνηνηηθή Δθπαίδεπζε 

Ο ΒΑ 4 επηδηώθεη ηε δηαζθάιηζε ειεύζεξεο, ηζόηηκεο θαη 

πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ πξνώζεζε επθαηξηώλ γηα δηα βίνπ 

κάζεζε γηα όινπο. Οη επηκέξνπο ζηόρνη πεξηιακβάλνπλ: 

 

4.1 Έσο ην 2030, δηαζθάιηζε όηη όια ηα θνξίηζηα θαη αγόξηα ζα 

νινθιεξώλνπλ κία ειεύζεξε, ηζόηηκε θαη πνηνηηθή πξσηνβάζκηα 

θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ νδεγεί ζε  αληίζηνηρα θαη 

ηειεζθόξα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

 

4.2 Έσο ην 2030, δηαζθάιηζε όηη όια ηα θνξίηζηα θαη αγόξηα ζα 

έρνπλ πξόζβαζε ζε πνηνηηθή πξνζρνιηθή αλάπηπμε, θξνληίδα θαη εθπαίδεπζε, έηζη ώζηε λα είλαη έηνηκα 

γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  
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4.3 Έσο ην 2030, δηαζθάιηζε ηεο ηζόηηκεο πξόζβαζεο γηα όιεο ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο ζε πξνζηηή 

θαη πνηνηηθή ηερληθή, επαγγεικαηηθή θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

παλεπηζηεκίσλ. 

 

4.4 Έσο ην 2030, νπζηαζηηθή αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ λέσλ θαη ησλ ελειίθσλ νη νπνίνη έρνπλ ηηο 

θαηάιιειεο δεμηόηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηερληθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ, γηα 

απαζρόιεζε, αμηνπξεπή εξγαζία θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα. 

 

4.5 Έσο ην 2030, εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ κε βάζε ην θύιν ζηελ εθπαίδεπζε θαη δηαζθάιηζε ηεο 

ηζόηηκεο πξόζβαζεο, ζε όια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, γηα ηνπο 

επάισηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο, ησλ απηόρζνλσλ πιεζπζκώλ θαη ησλ 

παηδηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε επάισηε θαηάζηαζε. 

 

4.6 Έσο ην 2030, δηαζθάιηζε όηη ε λενιαία ζην ζύλνιό ηεο θαζώο θαη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ελειίθσλ, 

ηόζν αλδξώλ όζν θαη γπλαηθώλ, ζα πεηύρνπλ ηνλ γξακκαηηζκό θαη ηνλ αξηζκεηηζκό. 

 

4.7 Έσο ην 2030, δηαζθάιηζε όηη όινη νη εθπαηδεπόκελνη ζα απνθηήζνπλ ηε γλώζε θαη ζα θαιιηεξγήζνπλ 

ηηο δεμηόηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πξνάγνπλ ηε βηώζηκε αλάπηπμε, κέζσ, κεηαμύ άιισλ, ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε θαη ηνλ βηώζηκν ηξόπν δσήο, ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηελ 

ηζόηεηα ησλ θύισλ, ηεο πξναγσγήο ηεο θνπιηνύξαο ηεο εηξήλεο θαη ηεο κε-βίαο, ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ 

παγθόζκηνπ πνιίηε, θαζώο θαη κέζσ ηεο αλαγλώξηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο πνηθηινκνξθίαο θαη ηεο ζπκβνιήο 

ηνπ πνιηηηζκνύ ζηε βηώζηκε αλάπηπμε. 

 

4.α Οηθνδόκεζε θαη αλαβάζκηζε εθπαηδεπηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ παηδηώλ θαη ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο, ιακβάλνληαο ππόςε ην ζέκα ηνπ θύινπ, θαη παξνρή 

αζθαιώλ, εηξεληθώλ, ζπκκεηνρηθώλ θαη απνδνηηθώλ καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ γηα όινπο. 

 

4.β Έσο ην 2020, νπζηαζηηθή επέθηαζε, ζε παγθόζκην επίπεδν, ηνπ αξηζκνύ ησλ δηαζέζηκσλ ππνηξνθηώλ 

ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, θαη ηδίσο ζηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο, ζηα κηθξά λεζησηηθά αλαπηπζζόκελα 

θξάηε θαη ζηηο αθξηθαληθέο ρώξεο, έηζη ώζηε λα πξνσζεζνύλ νη εγγξαθέο ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη  

επηθνηλσλίαο, θαζώο θαη ηερληθώλ, κεραλνινγηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ πξνγξακκάησλ, ζηηο αλεπηπγκέλεο 

θαη άιιεο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. 

 

4.γ Έσο ην 2030, νπζηαζηηθή αύμεζε ηεο πξνζθνξάο θαηαξηηζκέλσλ δαζθάισλ, κέζσ, κεηαμύ άιισλ, 

ηεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο θαη 

ηδίσο ζηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο ρώξεο θαη ηα κηθξά λεζησηηθά αλαπηπζζόκελα θξάηε. 

  

 Σηόρνο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 5: Ηζόηεηα ηωλ Φύιωλ 

Ο ΒΑ 5 επηδηώθεη ηελ επίηεπμε ηζόηεηαο ησλ θύισλ θαη ηελ 

ρεηξαθέηεζε όισλ ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ. Οη επηκέξνπο 

ζηόρνη πεξηιακβάλνπλ: 
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5.1 Σεξκαηηζκόο θάζε κνξθήο δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη θνξηηζηώλ, νπνπδήπνηε. 

 

5.2 Δμάιεηςε όισλ ησλ κνξθώλ βίαο θαηά όισλ ησλ γπλαηθώλ θαη θνξηηζηώλ, ηόζν ζηελ ηδησηηθή όζν θαη 

ζηε δεκόζηα δσή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαζώο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο θαη θάζε 

άιινπ είδνπο εθκεηάιιεπζεο., ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη ησλ ζεμνπαιηθώλ θαη 

άιισλ κνξθώλ εθκεηάιιεπζεο. 

 

5.3 Δμάιεηςε όισλ ησλ επηβιαβώλ πξαθηηθώλ, όπσο ν παηδηθόο, πξόσξνο θαη θαηαλαγθαζηηθόο γάκνο 

θαζώο θαη ν αθξσηεξηαζκόο γπλαηθείσλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ. 

 

5.4 Αλαγλώξηζε θαη εθηίκεζε ηεο κε ακεηβόκελεο θξνληίδαο θαη νηθηαθήο εξγαζίαο, κέζσ ηεο παξνρήο 

δεκόζησλ ππεξεζηώλ, ππνδνκώλ θαη πνιηηηθώλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, θαη ηεο πξναγσγήο ηεο θνηλήο 

επζύλεο κέζα ζε έλα λνηθνθπξηό θαη ζηελ νηθνγέλεηα, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εζληθέο ηδηαηηεξόηεηεο.   

 

5.5 Γηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο θαη απνηειεζκαηηθήο ζπκκεηνρήο θαζώο θαη ησλ ηζόηηκσλ επθαηξηώλ 

αλάιεςεο εγεηηθνύ ξόινπ ησλ γπλαηθώλ ζε όια ηα επίπεδα ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή 

θαη δεκόζηα δσή. 

 

5.6 Γηαζθάιηζε ηεο θαζνιηθήο πξόζβαζεο ζηε ζεμνπαιηθή θαη αλαπαξαγσγηθή πγεία θαζώο θαη 

δηαζθάιηζε ησλ αλαπαξαγσγηθώλ δηθαησκάησλ, όπσο έρεη ζπκθσλεζεί κε βάζε ην Πξόγξακκα Γξάζεο 

ηεο Γηεζλνύο Γηάζθεςεο γηα ηνλ Πιεζπζκό θαη ηελ Αλάπηπμε, ηελ Πιαηθόξκα Γξάζεο ηνπ Πεθίλνπ, θαη 

ηα έγγξαθα πνπ πξνέθπςαλ από ηηο δηαζθέςεηο αλαζεώξεζεο. 

 

5.α Γξνκνιόγεζε κεηαξξπζκίζεσλ νη νπνίεο ζα παξάζρνπλ ζηηο γπλαίθεο ίζα δηθαηώκαηα σο πξνο ηνπο 

νηθνλνκηθνύο πόξνπο, θαζώο θαη πξόζβαζε ζηελ ηδηνθηεζία, ζηνλ έιεγρν ηεο γεο θαη άιισλ κνξθώλ 

ηδηνθηεζίαο, ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, ζηηο θιεξνλνκηέο θαη ζηνπο θπζηθνύο πόξνπο, ζύκθσλα 

κε ηελ εθάζηνηε εζληθή λνκνζεζία. 

 

5.β Δλίζρπζε ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο γεληθήο εθαξκνγήο, θαη ηδίσο ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη ησλ επηθνηλσληώλ, πξνσζώληαο έηζη ηελ ελδπλάκσζε  ησλ γπλαηθώλ. 

 

5.γ Τηνζέηεζε θαη ελίζρπζε νξζώλ πνιηηηθώλ θαη εθαξκόζηκσλ λνκνζεζηώλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ 

πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ θαη ηε ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ ζε όια ηα 

επίπεδα. 

 

Σηόρνο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 6: Καζαξό Νεξό θαη Απνρέηεπζε 

Ο ΒΑ 6 επηθεληξώλεηαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο θαη 

ηεο βηώζηκεο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνύ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

πγηεηλήο γηα όινπο. Οη επηκέξνπο ζηόρνη έρνπλ σο εμήο: 

 

6.1 Έσο ην 2030, επίηεπμε θαζνιηθήο θαη ηζόηηκεο πξόζβαζεο ζε 

αζθαιέο θαη πξνζηηό πόζηκν λεξό γηα όινπο. 
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6.2 Έσο ην 2030, επίηεπμε επαξθνύο θαη ηζόηηκεο πξόζβαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο γηα όινπο, 

ηεξκαηίδνληαο ηελ αλνηρηή αθόδεπζε, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αλάγθεο ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ 

θνξηηζηώλ θαζώο θαη εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε επάισηεο θαηαζηάζεηο. 

 

6.3 Έσο ην 2030, βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ, κέζσ ηεο κείσζεο ηεο ξύπαλζεο, ηεο εμάιεηςεο ησλ 

απνξξίςεσλ, ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο απειεπζέξσζεο επηθίλδπλσλ ρεκηθώλ θαη πιηθώλ, ηεο κείσζεο, 

θαηά ην ήκηζπ, ηνπ πνζνζηνύ ησλ αλεπεμέξγαζησλ πγξώλ απνβιήησλ, θαζώο θαη ηεο ζεκαληηθήο 

αύμεζεο ηεο αλαθύθισζεο θαη ηεο αζθαινύο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ λεξνύ ζε παγθόζκην επίπεδν. 

 

6.4 Έσο ην 2030, νπζηαζηηθή αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηεο ρξήζεο ηνπ ύδαηνο ζε όινπο ηνπο ηνκείο 

θαη δηαζθάιηζε ηεο βηώζηκεο άληιεζεο θαη πξνκήζεηαο πόζηκνπ λεξνύ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ε 

ιεηςπδξία θαη λα κεησζεί ζεκαληηθά ν αξηζκόο ησλ αλζξώπσλ πνπ πιήηηνληαη από ηελ έιιεηςε λεξνύ. 

 

6.5 Έσο ην 2030, εθαξκνγή ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθώλ πόξσλ, ζε όια ηα επίπεδα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ κέζσ ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο, σο ελδείθλπηαη. 

 

6.6 Έσο ην 2020, πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ησλ πδαηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ βνπλώλ, ησλ δαζώλ, ησλ πδξνβηόηνπσλ, ησλ πνηακώλ, ησλ πδξνθόξσλ νξηδόλησλ θαη ησλ ιηκλώλ. 

 

6.α Έσο ην 2030, επέθηαζε ηεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο θαη ππνζηήξημε ηεο νηθνδόκεζεο-ηθαλνηήησλ ησλ 

αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λεξό θαη ηελ πγηεηλή, 

όπσο ηε ζπιινγή πδάησλ, ηελ αθαιάησζε, ηελ απνδνηηθόηεηα ρξήζεο ησλ πδαηηθώλ πόξσλ, ηελ 

επεμεξγαζία πγξώλ απνβιήησλ, θαη ηηο ηερλνινγίεο αλαθύθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ύδαηνο. 

 

6.β ηήξημε θαη ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

λεξνύ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πγηεηλήο. 

 

Σηόρνο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 7: Φηελή θαη Καζαξή Δλέξγεηα 

Ο ΒΑ 7 επηδηώθεη ηε δηαζθάιηζε ηεο πξόζβαζεο ζε πξνζηηή, 

αμηόπηζηε, βηώζηκε θαη ζύγρξνλε ελέξγεηα γηα όινπο. 

 

7.1 Έσο ην 2030, δηαζθάιηζε ηεο θαζνιηθήο πξόζβαζεο ζε 

πξνζηηέο, αμηόπηζηεο θαη ζύγρξνλεο ππεξεζίεο ελέξγεηαο. 

 

7.2 Έσο ην 2030, ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ 

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζην παγθόζκην ελεξγεηαθό κείγκα.  

 

7.3 Έσο ην 2030, δηπιαζηαζκόο ηνπ παγθόζκηνπ πνζνζηνύ 

βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο. 

 

7.α Έσο ην 2030, ελίζρπζε ηεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε πξόζβαζε ζηελ έξεπλα θαη 

ηε ηερλνινγία θαζαξήο ελέξγεηαο - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαλεώζηκσλ κνξθώλ ελέξγεηαο, ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο θαη ησλ πξνεγκέλσλ θαη θαζαξώλ ηερλνινγηώλ νξπθηώλ θαπζίκσλ - θαη λα 

πξνσζεζνύλ νη επελδύζεηο ζε ελεξγεηαθέο ππνδνκέο θαη ηερλνινγίεο θαζαξήο ελέξγεηαο. 
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7.β Έσο ην 2030, επέθηαζε ησλ ππνδνκώλ θαη αλαβάζκηζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ παξνρή ζύγρξνλσλ 

θαη βηώζηκσλ ππεξεζηώλ ελέξγεηαο γηα όινπο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, θαη ηδίσο ζηηο ιηγόηεξν 

αλεπηπγκέλεο ρώξεο, ζηα  κηθξά αλαπηπζζόκελα λεζησηηθά θαζώο θαη ζηα πεξίθιεηζηα αλαπηπζζόκελα 

θξάηε, ζύκθσλα κε ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζηήξημήο ηνπο.  

 

Σηόρνο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 8: Αμηνπξεπήο Δξγαζία θαη 

Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 

Ο ΒΑ 8 επηδηώθεη ηελ πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνύο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο πιήξνπο θαη 

παξαγσγηθήο απαζρόιεζεο θαη ηεο αμηνπξεπνύο εξγαζίαο γηα 

όινπο. Οη επηκέξνπο ζηόρνη πεξηιακβάλνπλ: 

 

8.1 Γηαηήξεζε ηεο θαηά θεθαιήλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε βάζε 

ηηο εζληθέο πεξηζηάζεηο, θαη ηδίσο όζνλ αθνξά ηηο ιηγόηεξν 

αλεπηπγκέλεο ρώξεο δηαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 7% ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρώξηνπ Πξντόληνο εηεζίσο. 

 

8.2 Δπίηεπμε πςειόηεξσλ επηπέδσλ νηθνλνκηθήο παξαγσγηθόηεηαο, κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ηεο 

ηερλνινγηθήο αλαβάζκηζεο θαη θαηλνηνκίαο, ζηξέθνληαο ηελ πξνζνρή ζε ηνκείο πςειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο θαη έληαζεο εξγαζίαο. 

 

8.3 Πξνώζεζε πνιηηηθώλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ αλάπηπμε, νη νπνίεο ζηεξίδνπλ ηηο παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, ηε δεκηνπξγία αμηνπξεπώλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα, ηε 

δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία, θαη ελζαξξύλνπλ ηελ επηζεκνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ  πνιύ 

κηθξώλ, κηθξώλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ηεο πξόζβαζήο ηνπο ζε ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο. 

 

8.4 Έσο ην 2030, βαζκηαία βειηίσζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ παγθόζκησλ πόξσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηαλάισζε θαη παξαγσγή, θαη πξνζπάζεηα δηαρσξηζκνύ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο από ηελ 

ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζύκθσλα κε ην Γεθαεηέο Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο γηα ηε Βηώζηκε 

Καηαλάισζε θαη Παξαγσγή, κε ηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο λα εγνύληαη ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνύ. 

 

8.5 Έσο ην 2030, επίηεπμε πιήξνπο θαη παξαγσγηθήο απαζρόιεζεο θαη αμηνπξεπώλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα 

όιεο ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ αλζξώπσλ θαη ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξίεο, θαζώο θαη εμαζθάιηζε ηεο ίζεο ακνηβήο γηα εξγαζία ίζεο αμίαο.   

 

8.6 Έσο ην 2020, νπζηαζηηθή κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ λέσλ πνπ δελ απαζρνινύληαη, κνξθώλνληαη ή 

εθπαηδεύνληαη. 

 

8.7 Αλάιεςε άκεζσλ θαη απνηειεζκαηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ εμάιεηςε ηεο αλαγθαζηηθήο εξγαζίαο, ηνλ 

ηεξκαηηζκό ηεο ζύγρξνλεο δνπιείαο θαη ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ, ηε δηαζθάιηζε ηεο απαγόξεπζεο θαη 

εμάιεηςεο ησλ ρεηξόηεξσλ κνξθώλ παηδηθήο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηξαηνιόγεζεο θαη ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο παηδηώλ-ζηξαηησηώλ, θαη ηνλ ηεξκαηηζκό, έσο ην 2025, όισλ ησλ κνξθώλ παηδηθήο 

εξγαζίαο. 
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8.8 Πξνζηαζία εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ θαη πξναγσγή αζθαιώλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο γηα όινπο ηνπο 

εξγάηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαδόκελσλ κεηαλαζηώλ, θαη ηδίσο ησλ γπλαηθώλ κεηαλαζηξηώλ 

θαζώο θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ επηζθαιείο ζέζεηο απαζρόιεζεο. 

 

8.9 Έσο ην 2030,  ζρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή πνιηηηθώλ πνπ πξνσζνύλ ηνλ βηώζηκν ηνπξηζκό, ν νπνίνο 

δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο θαη πξνάγεη ηνπο ηνπηθνύο πνιηηηζκνύο θαη πξντόληα. 

 

8.10 Δλίζρπζε ηεο ηθαλόηεηαο ησλ εγρώξησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ζεζκώλ πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξπλζεί 

θαη λα δηεπξπλζεί ε πξόζβαζε ζε ηξαπεδηθέο, αζθαιηζηηθέο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο γηα όινπο. 

 

8.α Αύμεζε ηεο ππνζηήξημεο ηεο πξσηνβνπιίαο Βνήζεηα γηα ην Δκπόξην (Αid For Trade) γηα ηηο 

αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, θαη ηδίσο γηα ηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο ρώξεο, κέζσ ηνπ Δληζρπκέλνπ 

Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ γηα ηελ Σερληθή πλδξνκή ζε ζέκαηα Δκπνξίνπ ζηηο Ληγόηεξν Αλεπηπγκέλεο 

Υώξεο. 

 

8.β Έσο ην 2020, αλάπηπμε θαη ζέζε ζε εθαξκνγή κίαο παγθόζκηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ απαζρόιεζε ησλ 

λέσλ θαη εθαξκνγή ηνπ Παγθόζκηνπ πκθώλνπ Απαζρόιεζεο ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο. 

 

Σηόρνο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 9: Βηνκεραλία, Καηλνηνκία θαη 

Υπνδνκέο 

Ο ΒΑ 9 επηδηώθεη ηελ νηθνδόκεζε επέιηθησλ ππνδνκώλ, ηελ 

πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο βηνκεραλνπνίεζεο ρσξίο απνθιεηζκνύο 

θαη ηελ πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Οη ζηόρνη καο γηα ην ΒΑ 9 

πεξηιακβάλνπλ: 

 

9.1 Γεκηνπξγία πνηνηηθώλ, αμηόπηζησλ, βηώζηκσλ θαη αλζεθηηθώλ 

ππνδνκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηθεξεηαθώλ θαη 

δηαζπλνξηαθώλ ππνδνκώλ, γηα ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο αλζξώπηλεο επεκεξίαο, εζηηάδνληαο ζηελ 

πξνζηηή θαη ηζόηηκε πξόζβαζε ζε απηέο γηα όινπο. 

 

9.2 Πξναγσγή ηεο ρσξίο απνθιεηζκνύο θαη βηώζηκεο βηνκεραλνπνίεζεο θαη νπζηαζηηθή αύμεζε, έσο ην 

2030, ηνπ πνζνζηνύ ηεο απαζρόιεζεο ζηνλ βηνκεραληθό θιάδν θαη ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρώξηνπ 

Πξντόληνο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εζληθέο πεξηζηάζεηο, θαζώο θαη δηπιαζηαζκόο ηνπ πνζνζηνύ 

απαζρόιεζεο ζηνλ βηνκεραληθό θιάδν ζηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο ρώξεο. 

 

9.3 Αύμεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ κηθξήο-θιίκαθαο βηνκεραληθώλ θαη άιισλ  επηρεηξήζεσλ, ηδίσο ησλ 

αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ, ζε ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, παξέρνληαο πξνζηηέο πηζηώζεηο, θαη 

ελζσκάησζή ηνπο ζηηο αιπζίδεο αμίαο θαη ζηηο αγνξέο. 

 

9.4 Έσο ην 2030, αλαβάζκηζε ππνδνκώλ θαη κεηαζθεπή βηνκεραληώλ πξνθεηκέλνπ απηέο λα θαηαζηνύλ 

βηώζηκεο, απμάλνληαο ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ πόξσλ θαη ελζαξξύλνληαο ηελ πηνζέηεζε πεξηζζόηεξν 

θαζαξώλ θαη πεξηβαιινληηθά νξζώλ ηερλνινγηώλ θαη βηνκεραληθώλ κεζόδσλ, κε όιεο ηηο ρώξεο λα 

αλαιακβάλνπλ δξάζε, πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, κε βάζε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο. 
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9.5 Δλίζρπζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, αλαβάζκηζε ησλ ηερλνινγηθώλ ηθαλνηήησλ ηνπ βηνκεραληθνύ 

θιάδνπ ζε όιεο ηηο ρώξεο, θαη ηδίσο ζηηο αλαπηπζζόκελεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, έσο ην 2030, ηεο 

ελζάξξπλζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο νπζηαζηηθήο αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο, θαηά 1 εθαηνκκύξην, θαζώο θαη ηεο αύμεζεο ησλ δαπαλώλ γηα ηελ έξεπλα 

θαη ηελ αλάπηπμε ζηνλ δεκόζην θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 

 

9.α Γηεπθόιπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ βηώζηκσλ θαη αλζεθηηθώλ ππνδνκώλ ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, 

κέζσ εληζρπκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο, ηερλνινγηθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε ρώξεο ηεο Αθξηθήο, 

ζηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο ρώξεο, ζηηο πεξίθιεηζηεο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο θαη ηα κηθξά λεζησηηθά 

αλαπηπζζόκελα θξάηε. 

 

9.β ηήξημε ηεο εγρώξηαο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, 

δηαζθαιίδνληαο έλα επλντθό πεξηβάιινλ πνιηηηθήο πνπ ζα ζηεξίδεη, κεηαμύ άιισλ, ηε βηνκεραληθή 

δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 

9.γ εκαληηθή αύμεζε ηεο πξόζβαζεο ζηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληώλ, θαη 

επηδίσμε γηα ηελ παξνρή θαζνιηθήο θαη πξνζηηήο πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν ζηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο 

ρώξεο έσο ην 2020.  

 

Σηόρνο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 10: Ληγόηεξεο Αληζόηεηεο 

Ο ΒΑ 10 επηδηώθεη ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ εληόο θαη κεηαμύ 

ησλ ρσξώλ. Οη επηκέξνπο ζηόρνη πεξηιακβάλνπλ: 

 

10.1 Έσο ην 2030, πξννδεπηηθή επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο 

αύμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο γηα ην θαηώηεξν 40% ηνπ πιεζπζκνύ κε 

ξπζκό πςειόηεξν ηνπ κέζνπ εζληθνύ. 

 

10.2 Έσο ην 2030, ελδπλάκσζε θαη πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο, 

νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο έληαμεο όισλ, αλεμαξηήησο ειηθίαο, 

θύινπ, αλαπεξίαο, θπιήο, εζληθόηεηαο, θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή 

νηθνλνκηθήο ή άιιεο θαηάζηαζεο.  

 

10.3 Γηαζθάιηζε ησλ ηζόηηκσλ επθαηξηώλ θαη κείσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αληζνηήησλ, κέζσ, κεηαμύ 

άιισλ, ηεο εμάιεηςεο λόκσλ, πνιηηηθώλ θαη πξαθηηθώλ πνπ επηηξέπνπλ δηαθξίζεηο, θαη ηεο πξναγσγήο 

ησλ θαηάιιεισλ λνκνζεζηώλ, πνιηηηθώλ θαη δξάζεσλ ζε ζρέζε κε απηό ην ζέκα. 

 

10.4 Τηνζέηεζε πνιηηηθώλ, ηδηαίηεξα θνξνινγηθώλ θαη κηζζνινγηθώλ, θαζώο θαη πνιηηηθώλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, θαη πξννδεπηηθή επίηεπμε κεγαιύηεξεο ηζόηεηαο. 

 

10.5 Βειηίσζε ηεο ξύζκηζεο θαη ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ παγθόζκησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ αγνξώλ θαη 

ηδξπκάησλ, θαη ελίζρπζε ηεο εθαξκνγήο απηώλ ησλ ξπζκίζεσλ. 
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10.6 Γηαζθάιηζε ηεο εληζρπκέλεο εθπξνζώπεζεο θαη θσλήο ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζε παγθόζκηνπο νηθνλνκηθνύο θαη ρξεκαηνπηζησηηθνύο ζεζκνύο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνληαη 

πην απνηειεζκαηηθνί, αμηόπηζηνη, ππεύζπλνη θαη λνκηκνπνηεκέλνη ζεζκνί. 

 

10.7 Γηεπθόιπλζε ηεο κεζνδηθήο, αζθαινύο, νκαιήο θαη ππεύζπλεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο 

θηλεηηθόηεηαο ησλ αλζξώπσλ, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζρεδηαζκέλσλ θαη θαιά δηαρεηξηδόκελσλ 

κεηαλαζηαηεπηηθώλ πνιηηηθώλ. 

 

10.α Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο εηδηθήο θαη δηαθνξνπνηεκέλεο δηαρείξηζεο πξνο ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, 

ηδίσο πξνο ηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο ρώξεο, ζύκθσλα κε ηηο ζπκθσλίεο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ 

Δκπνξίνπ. 

 

10.β Δλζάξξπλζε ηεο δεκόζηαο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο θαη ησλ ρξεκαηηθώλ ξνώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άκεζσλ επελδύζεσλ, ζε θξάηε όπνπ εκθαλίδεηαη κεγαιύηεξε αλάγθε, θαη 

ηδίσο ζηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο ρώξεο, ηηο  αθξηθαληθέο ρώξεο θαζώο θαη ζηα κηθξά αλαπηπζζόκελα 

πεξίθιεηζηα θαη λεζησηηθά θξάηε, ζύκθσλα κε ηα εζληθά ηνπο ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα. 

 

10.γ Έσο ην 2030,  κείσζε, ζε πνζνζηό ιηγόηεξν ηνπ 3%, ησλ εμόδσλ ζπλαιιαγήο γηα ηα εκβάζκαηα ησλ 

κεηαλαζηώλ, θαη εμάιεηςε ησλ ξνώλ εκβαζκάησλ κε θόζηνο πνπ ππεξβαίλεη ην 5%. 

 

Σηόρνο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 11: Βηώζηκεο Πόιεηο θαη 

Κνηλόηεηεο 

Ο ΒΑ 11 επηδηώθεη ηε δεκηνπξγία πόιεσλ θαη αλζξώπηλσλ  

νηθηζκώλ ρσξίο απνθιεηζκνύο, αζθαιείο, αλζεθηηθνύο θαη 

βηώζηκνπο. Οη επηκέξνπο ζηόρνη, όπσο παξνπζηάδνληαη, είλαη σο 

εμήο: 

 

11.1 Έσο ην 2030, δηαζθάιηζε ηεο πξόζβαζεο όισλ ζε επαξθή, 

αζθαιή, πξνζηηή ζηέγαζε θαη βαζηθέο ππεξεζίεο, θαη αλαβάζκηζε 

ησλ θησρνγεηηνληώλ. 

 

 

11.2 Έσο ην 2030, παξνρή αζθαιώλ, πξνζηηώλ, πξνζβάζηκσλ θαη βηώζηκσλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο γηα 

όινπο, βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ δξόκσλ, θπξίσο κέζσ ηεο επέθηαζεο ησλ δεκόζησλ ζπγθνηλσληώλ, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αλάγθεο εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε επάισηε θαηάζηαζε, όπσο είλαη νη 

γπλαίθεο, ηα παηδηά, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη νη ειηθησκέλνη. 

 

11.3 Έσο ην 2030,  βειηίσζε ηεο ρσξίο απνθιεηζκνύο θαη βηώζηκεο αζηηθνπνίεζεο γηα όινπο θαζώο θαη 

ησλ ηθαλνηήησλ γηα ζπκκεηνρηθό, νινθιεξσκέλν θαη βηώζηκν ζρεδηαζκό θαη δηαρείξηζε ησλ αλζξώπηλσλ 

νηθηζκώλ γηα όιεο ηηο ρώξεο. 

 

11.4 Δλίζρπζε ησλ πξνζπαζεηώλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαθύιαμε ηεο παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θαη 

θπζηθήο θιεξνλνκηάο. 
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11.5 Έσο ην 2030, ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ζαλάησλ θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεγέλησλ από  

θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θαζώο θαη ησλ άκεζσλ νηθνλνκηθώλ απσιεηώλ ζε ζρέζε κε ην παγθόζκην 

αθαζάξηζην εγρώξην πξντόλ πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζρεηηδόκελσλ κε ην λεξό θαηαζηξνθώλ, εζηηάδνληαο ζηελ πξνζηαζία ησλ θησρώλ θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε επάισηε θαηάζηαζε. 

 

11.6 Έσο ην 2030, κείσζε ηνπ δπζκελνύο, θαηά θεθαιήλ, πεξηβαιινληηθνύ αληίθηππνπ ησλ πόιεσλ, 

δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθώλ θαη άιισλ 

απνβιήησλ. 

 

11.7 Έσο ην 2030, παξνρή θαζνιηθήο πξόζβαζεο ζε αζθαιείο, ρσξίο απνθιεηζκνύο θαη πξνζβάζηκνπο  

πξάζηλνπο θαη δεκόζηνπο ρώξνπο, ηδίσο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα παηδηά, ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα άηνκα 

κε αλαπεξία. 

 

11.α Τπνζηήξημε ζεηηθώλ νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ δεζκώλ κεηαμύ ησλ αζηηθώλ,  

πεξηαζηηθώλ θαη αγξνηηθώλ πεξηνρώλ, κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ εζληθνύ θαη πεξηθεξεηαθνύ 

αλαπηπμηαθνύ ζρεδηαζκνύ. 

 

11.β Έσο ην 2020, νπζηαζηηθή αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ πόιεσλ θαη ησλ αλζξώπηλσλ νηθηζκώλ πνπ 

πηνζεηνύλ θαη εθαξκόδνπλ νινθιεξσκέλεο πνιηηηθέο θαη ζρέδηα ηα νπνία απνβιέπνπλ ζηελ θνηλσληθή 

έληαμε, ζηελ απνδνηηθόηεηα ησλ πόξσλ, ζηελ άκβιπλζε ησλ επηπηώζεσλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, ζηελ αλζεθηηθόηεηα απέλαληη ζηηο θαηαζηξνθέο, θαζώο θαη αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

κηαο νιηζηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδύλνπ θαηαζηξνθώλ ζε όια ηα επίπεδα, ζύκθσλα κε ην Πιαίζην 

Sendai γηα ηε Μείσζε ησλ Κηλδύλσλ από Καηαζηξνθέο 2015-2030. 

 

11.γ Τπνζηήξημε ησλ ιηγόηεξν αλεπηπγκέλσλ ρσξώλ, κέζσ νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο βνήζεηαο, γηα ηελ 

νηθνδόκεζε βηώζηκσλ θαη αλζεθηηθώλ θηηξίσλ κε ηε ρξήζε ηνπηθώλ πιώλ. 

 

Σηόρνο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 12: Υπεύζπλε Καηαλάιωζε θαη 

Παξαγωγή 

Ο ΒΑ 12 επηδηώθεη ηε δηαζθάιηζε πξνηύπσλ βηώζηκεο 

θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο. Οη επηκέξνπο ζηόρνη πεξηιακβάλνπλ: 

 

12.1 Δθαξκνγή ηνπ Γεθαεηνύο Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ γηα ηα 

Πξόηππα Βηώζηκεο Καηαλάισζεο θαη Παξαγσγήο, κε όιεο ηηο 

ρώξεο λα αλαιακβάλνπλ δξάζε, κε ηηο αλεπηπγκέλεο λα εγνύληαη 

ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνύ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ αλάπηπμε θαη ηηο 

ηθαλόηεηεο ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ. 

 

 

12.2 Έσο ην 2030, επίηεπμε ηεο βηώζηκεο δηαρείξηζεο θαη ηεο επαξθνύο ρξήζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ. 

 

12.3 Έσο ην 2030, κείσζε, θαηά ην ήκηζπ, ησλ θαηά θεθαιήλ παξαγόκελσλ απνβιήησλ ηξνθίκσλ 

παγθνζκίσο, ζε επίπεδν ιηαληθνύ εκπνξίνπ θαη θαηαλαισηώλ, θαζώο θαη κείσζε ησλ απσιεηώλ ηξνθίκσλ 
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ζε όιε ηελ αιπζίδα παξαγσγήο θαη εθνδηαζκνύ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απσιεηώλ έπεηηα από ηε 

ζπγθνκηδή. 

 

12.4 Έσο ην 2020, επίηεπμε ηεο πεξηβαιινληηθά νξζήο δηαρείξηζεο ησλ ρεκηθώλ θαη όισλ ησλ απνβιήησλ 

ζε όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο, ζύκθσλα κε ηα δηεζλώο ζπκθσλεζέληα πιαίζηα, θαη ζεκαληηθή κείσζε 

ησλ εθπνκπώλ ηνπο ζηνλ αέξα, ην λεξό θαη ην έδαθνο, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη δπζκελείο 

επηπηώζεηο ηνπο ζηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 

 

12.5 Έσο ην 2030, νπζηαζηηθή κείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ κέζσ ηεο πξόιεςεο, ηεο κείσζεο, ηεο 

αλαθύθισζεο θαη ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο. 

 

12.6 Δλζάξξπλζε ησλ εηαηξεηώλ, ηδίσο ησλ κεγάισλ θαη ππεξεζληθώλ, λα πηνζεηήζνπλ βηώζηκεο 

πξαθηηθέο θαη λα ελζσκαηώζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε βησζηκόηεηα ζηηο εθζέζεηο ηνπο. 

 

12.7 Πξναγσγή ησλ βηώζηκσλ πξαθηηθώλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ηηο εζληθέο πνιηηηθέο θαη 

ηηο πξνηεξαηόηεηεο. 

 

12.8 Έσο ην 2030, δηαζθάιηζε όηη όινη νη άλζξσπνη παληνύ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε βηώζηκε αλάπηπμε θαη έλαλ ηξόπν δσήο ζε αξκνλία κε ηε θύζε. 

 

12.α ηήξημε ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ πξνθεηκέλνπ λα εληζρύζνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή 

ηνπο ηθαλόηεηα, πνπ ζα ηηο σζήζεη πξνο έλα πην βηώζηκν πξόηππν θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο. 

 

12.β Αλάπηπμε θαη ρξεζηκνπνίεζε εξγαιείσλ παξαθνινύζεζεο ηνπ αληίθηππνπ ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο 

ζηνλ βηώζηκν ηνπξηζκό, ν νπνίνο δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο θαη πξνσζεί ηελ ηνπηθή θνπιηνύξα θαη 

πξντόληα. 

 

12.γ Δμνξζνινγηζκόο ησλ κε απνδνηηθώλ επηδνηήζεσλ γηα ηα νξπθηά θαύζηκα, νη νπνίεο ελζαξξύλνπλ 

ηελ αλεμέιεγθηε θαηαλάισζε, εμαιείθνληαο ηηο ζηξεβιώζεηο ηεο αγνξάο, ζύκθσλα κε ηηο εζληθέο 

πεξηζηάζεηο, θαη κεηαμύ άιισλ, κέζσ ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο θνξνινγίαο θαη ηεο θαηάξγεζεο ησλ 

επηδήκησλ επηδνηήζεσλ, όπνπ ππάξρνπλ, ώζηε λα απνηππώλνληαη νη αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο ηνπο 

επηπηώζεηο, ιακβάλνληαο πιήξσο ππόςε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ζπλζήθεο ησλ αλαπηπζζόκελσλ 

ρσξώλ θαη ειαρηζηνπνηώληαο ηηο πηζαλέο δπζκελείο επηπηώζεηο ζηελ αλάπηπμή ηνπο κε ηξόπν πνπ λα 

πξνζηαηεύνληαη νη θησρνί θαη νη πιεγείζεο θνηλόηεηεο. 

 
 

Σηόρνο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 13: Γξάζε γηα ην Κιίκα 

Ο ΒΑ 13 νξίδεη ηελ αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ησλ επηπηώζεώλ ηεο. Ο ζηόρνο απηόο 

παξνπζηάδεηαη κε ηελ αλαγλώξηζε όηη ε πκθσλία Πιαίζην ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή απνηειεί  ην θύξην 

δηεζλέο, δηαθπβεξλεηηθό θόξνπκ γηα ηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο 

παγθόζκηαο απάληεζεο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Οη επηκέξνπο 

ζηόρνη έρνπλ σο εμήο: 
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13.1 Δλίζρπζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο θαη ηεο πξνζαξκνζηηθήο ηθαλόηεηαο όισλ ησλ ρσξώλ έλαληη ησλ 

θηλδύλσλ θαη ησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ πνπ απνξξένπλ από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.  

 

13.2 Δλζσκάησζε ησλ κέηξσλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο, ζηξαηεγηθέο θαη 

ζρεδηαζκνύο. 

 

13.3 Βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο, επαηζζεηνπνίεζεο, θαζώο θαη ηεο αλζξώπηλεο θαη ζεζκηθήο ηθαλόηεηαο 

ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ κεηξηαζκό ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηελ πξνζαξκνγή, ηε κείσζε ησλ 

επηπηώζεσλ θαη ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε. 

 

13.α Δθαξκνγή ηεο δέζκεπζεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη αλεπηπγκέλεο ρώξεο κέξε ηεο ύκβαζεο-Πιαίζην 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή, ζρεηηθά κε ηνλ ζηόρν γηα ηελ από θνηλνύ εηήζηα 

δηάζεζε 100 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, κέρξη ην 2020, κέζσ δηαθόξσλ πεγώλ, ώζηε λα 

αληηκεησπηζηνύλ νη αλάγθεο ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ, ζην πιαίζην ηεο αλάιεςεο νπζηαζηηθώλ 

δξάζεσλ άκβιπλζεο ησλ επηπηώζεσλ θαη δηαθάλεηαο ζηελ εθαξκνγή, θαη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ 

Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ην Κιίκα κέζσ ηεο θεθαιαηνπνίεζήο ηνπ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. 

 

13.β Πξνώζεζε κεραληζκώλ γηα ηελ αύμεζε ηεο ηθαλόηεηαο ζρεηηθά κε ηνλ απνηειεζκαηηθό ζρεδηαζκό 

θαη ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο ρώξεο θαη ζηα 

κηθξά αλαπηπζζόκελα λεζησηηθά θξάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γπλαηθώλ, ησλ λέσλ θαζώο θαη ησλ 

ηνπηθώλ θαη πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλνηήησλ. 

 

Σηόρνο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 14: Εωή ζην Νεξό 

Ο ΒΑ 14 καο θαιεί λα δηαηεξνύκε θαη λα ρξεζηκνπνηνύκε κε 

βηώζηκν ηξόπν ηνπο σθεαλνύο, ηηο ζάιαζζεο θαη ηνπο ζαιάζζηνπο 

πόξνπο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο. Οη 

επηκέξνπο ζηόρνη είλαη νη εμήο: 

 

14.1 Έσο ην 2025, πξόιεςε θαη ζεκαληηθή κείσζε όισλ ησλ 

κνξθώλ ζαιάζζηαο ξύπαλζεο, ηδίσο ηεο ξύπαλζεο από ρεξζαίεο 

δξαζηεξηόηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζαιάζζησλ 

απνξξηκκάησλ θαη ηεο ξύπαλζεο από ζξεπηηθέο νπζίεο. 

 

 

14.2 Έσο ην 2020, βηώζηκε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ νη δπζκελείο επηπηώζεηο, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο αλζεθηηθόηεηάο ηνπο, 

θαζώο θαη αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο, έηζη ώζηε λα επηηεπρζνύλ πγηείο θαη 

παξαγσγηθνί σθεαλνί. 

 

14.3 Διαρηζηνπνίεζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο νμίληζεο ησλ σθεαλώλ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο 

ηεο επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο ζε όια ηα επίπεδα. 

 

14.4 Έσο ην 2020, απνηειεζκαηηθή ξύζκηζε ηεο αιηεπηηθήο ζπγθνκηδήο θαη ηεξκαηηζκόο ηεο 

ππεξαιίεπζεο, ηεο παξάλνκεο, ιαζξαίαο θαη άλαξρεο αιηείαο, ησλ θαηαζηξεπηηθώλ αιηεπηηθώλ ηερληθώλ, 
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θαζώο θαη εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθώλ ζρεδίσλ βαζηζκέλσλ ζηελ επηζηήκε, έηζη ώζηε λα απνθαηαζηαζνύλ 

ηα απνζέκαηα αιηεπκάησλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδα πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ 

παξαγσγή ηεο κέγηζηεο βηώζηκεο απόδνζεο, όπσο θαζνξίδνληαη από ηα βηνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 

 

14.5 Έσο ην 2020, δηαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 10% ησλ ζαιάζζησλ θαη παξάθηησλ πεξηνρώλ, ζύκθσλα 

κε ην εζληθό θαη δηεζλέο δίθαην θαη κε βάζε ηα βέιηηζηα δηαζέζηκα επηζηεκνληθά ζηνηρεία. 

 

14.6 Έσο ην 2020, απαγόξεπζε ζπγθεθξηκέλσλ κνξθώλ επηδνηήζεσλ αιηείαο, νη νπνίεο ζπληεινύλ ζηελ 

πιενλάδνπζα αιηεπηηθή ηθαλόηεηα θαη ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε, εμάιεηςε ησλ επηδνηήζεσλ πνπ ζπληεινύλ 

ζηελ  παξάλνκε, ιαζξαία θαη άλαξρε αιηεία, θαη απνθπγή ηεο εηζαγσγήο λέσλ ηέηνησλ επηδνηήζεσλ, 

αλαγλσξίδνληαο ην γεγνλόο όηη ε θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή εηδηθή θαη δηαθνξνπνηεκέλε 

κεηαρείξηζε ησλ αλαπηπζζόκελσλ θαη ιηγόηεξν αλεπηπγκέλσλ ρσξώλ ζα πξέπεη λα απνηειεί 

αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ πνπ δηελεξγνύληαη ζην πιαίζην ηνπ Παγθόζκηνπ 

Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ ζρεηηθά κε ηηο αιηεπηηθέο επηδνηήζεηο. 

 

14.7 Έσο ην 2030, αύμεζε ησλ νηθνλνκηθώλ σθειεηώλ γηα ηα κηθξά λεζησηηθά αλαπηπζζόκελα θξάηε θαη 

ηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο ρώξεο από ηε βηώζηκε ρξήζε ησλ ζαιάζζησλ πόξσλ, κέζσ ηεο βηώζηκεο 

δηαρείξηζεο ηεο αιηείαο, ησλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ θαη ηνπ ηνπξηζκνύ.  

 

14.α Αύμεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο, αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθώλ ηθαλνηήησλ θαη κεηαθνξά ηεο 

ζαιάζζηαο ηερλνινγίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα Κξηηήξηα θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ζρεηηθά κε ηε 

Μεηάδνζε ηεο Θαιάζζηαο Σερλνινγίαο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Χθεαλνγξαθηθήο Δπηηξνπήο, έηζη ώζηε λα 

βειηησζεί ε πγεία ησλ σθεαλώλ θαη λα εληζρπζεί ε ζπκβνιή ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιόηεηαο ζηελ 

αλάπηπμε ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ, θαη ηδίσο ησλ κηθξώλ αλαπηπζζόκελσλ λεζησηηθώλ θξαηώλ θαη 

ησλ ιηγόηεξν αλεπηπγκέλσλ ρσξώλ. 

 

14.β Παξνρή πξόζβαζεο ησλ παξαδνζηαθώλ αιηέσλ κηθξήο θιίκαθαο ζηνπο ζαιάζζηνπο πόξνπο θαη ηηο 

αγνξέο. 

 

14.γ Δλίζρπζε ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο βηώζηκεο ρξήζεο ησλ σθεαλώλ θαη ησλ πόξσλ ηνπο, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηε ύκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην Γίθαην 

ηεο Θάιαζζαο, ε όπνηα παξέρεη ην λνκηθό πιαίζην γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε βηώζηκε ρξήζε ησλ σθεαλώλ 

θαη ησλ πόξσλ ηνπο, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 158 ηνπ θεηκέλνπ απνηειεζκάησλ ηεο πλδηάζθεςεο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε, κε ηίηιν «Σν κέιινλ πνπ ζέινπκε». 

 

Σηόρνο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 15: Εωή ζηε Σηεξηά 

Ο ΒΑ 15 επηδηώθεη ηελ πξνζηαζία, ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ 

πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο ρξήζεο ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ, ηε 

βηώζηκε δηαρείξηζε ησλ δαζώλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

απεξήκσζεο θαη ηελ αλάζρεζε θαη αλαζηξνθή ηεο ππνβάζκηζεο 

ηνπ εδάθνπο θαη ηελ αλάζρεζε ηεο απώιεηαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. 

Οη επηκέξνπο ζηόρνη γηα ηνλ ΒΑ 15 πεξηιακβάλνπλ: 
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15.1 Έσο ην 2020, δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο, απνθαηάζηαζεο θαη βηώζηκεο ρξήζεο ησλ ρεξζαίσλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ εζσηεξηθώλ πδάησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, ηδίσο ησλ 

δαζώλ, ησλ πδξνβηόηνπσλ, ησλ βνπλώλ θαη ησλ μεξώλ δσλώλ, ζύκθσλα κε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ 

απνξξένπλ από ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο. 

 

15.2 Έσο ην 2020, πξναγσγή ηεο εθαξκνγήο ηεο βηώζηκεο δηαρείξηζεο όισλ ησλ ηύπσλ ησλ δαζώλ, 

ηεξκαηηζκόο ηεο απνςίισζεο, απνθαηάζηαζε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ δαζώλ θαη νπζηαζηηθή αύμεζε ηεο 

δάζσζεο θαη ηεο αλαδάζσζεο παγθνζκίσο. 

 

15.3 Έσο ην 2030, θαηαπνιέκεζε ηεο απεξήκσζεο, απνθαηάζηαζε ππνβαζκηζκέλσλ γαηώλ θαη εδαθώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εδαθώλ πνπ επεξεάδνληαη από ηελ απεξήκσζε, ηελ μεξαζία θαη ηηο 

πιεκκύξεο, θαη επηδίσμε ηεο επίηεπμεο ελόο θόζκνπ κε κεδεληθή ππνβάζκηζε ηεο γεο. 

 

15.4 Έσο ην 2030, δηαζθάιηζε ηεο δηαηήξεζεο ησλ νξεηλώλ νηθνζπζηεκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

βηνπνηθηιόηεηάο ηνπο, έηζη ώζηε εληζρπζεί ε ηθαλόηεηά ηνπο λα παξάζρνπλ νθέιε απαξαίηεηα γηα ηε 

βηώζηκε αλάπηπμε. 

 

15.5 Αλάιεςε επείγνπζαο θαη νπζηαζηηθήο δξάζεο γηα ηε κείσζε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ θπζηθώλ 

νηθνηόπσλ, ηελ απνηξνπή ηεο απώιεηαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαζώο θαη ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξόιεςε, 

έσο ην 2020, ηεο εμαθάληζεο απεηινύκελσλ εηδώλ. 

 

15.6 Πξναγσγή ηνπ δίθαηνπ θαη ηζόηηκνπ θαηακεξηζκνύ ησλ νθειώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηε ρξήζε ησλ 

γελεηηθώλ πόξσλ θαη πξναγσγή ηεο θαηάιιειεο πξόζβαζεο ζε ηέηνηνπο πόξνπο, όπσο έρεη ζπκθσλεζεί 

δηεζλώο. 

 

15.7 Αλάιεςε άκεζεο δξάζεο γηα ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο ιαζξνζεξίαο θαη ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο 

πξνζηαηεπόκελσλ εηδώλ ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο, θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηόζν ηεο πξνζθνξάο όζν 

θαη ηεο δήηεζεο παξάλνκσλ πξντόλησλ ρισξίδαο θαη παλίδαο. 

 

15.8 Έσο ην 2020, ζέζπηζε κέηξσλ γηα ηελ πξόιεςε ηεο εηζαγσγήο θαη ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

αληίθηππνπ ησλ ρσξνθαηαθηεηηθώλ μέλσλ εηδώλ ζηα ρεξζαία θαη πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα, θαη ηνλ έιεγρν 

ή εμάιεηςε ησλ θπξηόηεξσλ από απηά ηα είδε.   

 

15.9 Έσο ην 2020, ελζσκάησζε ηεο αμίαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζηνλ εζληθό θαη 

ηνπηθό ζρεδηαζκό, ζηηο αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη ππνινγηζκνύο κείσζεο ηεο 

θηώρεηαο. 

 

15.α Κηλεηνπνίεζε θαη ζεκαληηθή αύμεζε ησλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ από όιεο ηηο πεγέο γηα ηε δηαηήξεζε 

θαη βηώζηκε ρξήζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

 

15.β Κηλεηνπνίεζε ζεκαληηθώλ πόξσλ από όιεο ηηο πεγέο θαη ζε όια ηα επίπεδα γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε 

ηεο βηώζηκεο δηαρείξηζεο ησλ δαζώλ θαη παξνρή επαξθώλ θηλήηξσλ ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο δηαρείξηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο 

αλαδάζσζεο. 



 25 

15.γ Δλίζρπζε ηεο παγθόζκηαο ζηήξημεο ησλ πξνζπαζεηώλ θαηαπνιέκεζεο ηεο ιαζξνζεξίαο θαη ηεο 

παξάλνκεο δηαθίλεζεο πξνζηαηεπόκελσλ εηδώλ, απμάλνληαο ηελ ηθαλόηεηα ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ λα 

επηδηώθνπλ επθαηξίεο βηώζηκσλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο. 

 

Σηόρνο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 16: Δηξήλε, Γηθαηνζύλε θαη 

Ηζρπξνί Θεζκνί 

Ο ΒΑ 16 επηδηώθεη ηελ πξνώζεζε εηξεληθώλ θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνύο θνηλσληώλ, ηελ παξνρή πξόζβαζεο ζηε δηθαηνζύλε 

γηα όινπο, θαη ηελ νηθνδόκεζε απνηειεζκαηηθώλ, ππεύζπλσλ θαη 

ρσξίο απνθιεηζκνύο ζεζκώλ ζε όια ηα επίπεδα.  

Οη επηκέξνπο ζηόρνη πεξηιακβάλνπλ: 

 

16.1 εκαληηθή κείσζε όισλ ησλ κνξθώλ βίαο θαη ησλ ζρεηηθώλ 

πνζνζηώλ ζαλάησλ παληνύ. 

 

 

16.2 Σεξκαηηζκόο ηεο θαθνπνίεζεο, ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ, θαζώο θαη όισλ ησλ 

κνξθώλ βίαο θαη βαζαληζηεξίσλ πνπ πθίζηαληαη ηα παηδηά. 

 

16.3 Πξναγσγή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν, θαη δηαζθάιηζε ηεο ηζόηηκεο 

πξόζβαζεο ζηε δηθαηνζύλε γηα όινπο. 

 

16.4 Έσο ην 2030, ζεκαληηθή κείσζε ησλ παξάλνκσλ ξνώλ ρξεκάησλ θαη όπισλ, ελίζρπζε ηεο 

αλάθηεζεο θαη επηζηξνθήο θιεκκέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη θαηαπνιέκεζε θάζε κνξθήο 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. 

 

16.5 Οπζηαζηηθή κείσζε θάζε κνξθήο δηαθζνξάο θαη δσξνδνθίαο. 

 

16.6 Αλάπηπμε απνηειεζκαηηθώλ, ππεύζπλσλ θαη δηαθαλώλ ζεζκώλ ζε όια ηα επίπεδα. 

 

16.7 Γηαζθάιηζε ηεο ππεύζπλεο, ρσξίο απνθιεηζκνύο, ζπκκεηνρηθήο θαη αληηπξνζσπεπηηθήο ιήςεο 

απνθάζεσλ ζε όια ηα επίπεδα. 

 

16.8 Γηεύξπλζε θαη ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ ζηνπο ζεζκνύο παγθόζκηαο 

δηαθπβέξλεζεο. 

 

16.9 Έσο ην 2030, παξνρή λνκηθήο ηαπηόηεηαο ζε όινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιεμηαξρηθήο 

θαηαρώξεζεο ησλ γελλήζεσλ. 

 

16.10 Γηαζθάιηζε ηεο δεκόζηαο πξόζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο θαη πξνζηαζία ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ, 

ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε εζληθέο λνκνζεζίεο θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο. 
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16.α Δλίζρπζε ησλ ζρεηηθώλ εζληθώλ ζεζκώλ, κέζσ ηεο δηεζλνύο ζπλεξγαζίαο, γηα ηελ νηθνδόκεζε 

ηθαλνηήησλ ζε όια ηα επίπεδα, ηδίσο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, κε ζηόρν ηελ πξόιεςε ηεο βίαο θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ εγθιήκαηνο. 

 

16.β Πξναγσγή θαη εθαξκνγή λόκσλ πνπ δελ δεκηνπξγνύλ δηαθξίζεηο θαη πνιηηηθώλ βηώζηκεο αλάπηπμεο. 

 

Σηόρνο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 17: Σπλεξγαζία γηα ηνπο Σηόρνπο 

Ο ΒΑ 17 επηδηώθεη ηελ ελίζρπζε ησλ κέζσλ εθαξκνγήο θαη ηελ 

αλαδσνγόλεζε ηεο παγθόζκηαο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ βηώζηκε 

αλάπηπμε. Οη επηκέξνπο ζηόρνη πξνζθέξνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο, ηεο ηερλνινγίαο, ηεο αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ, ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ησλ ζπζηεκηθώλ ζεκάησλ: 

Φξεκαηνδόηεζε  

17.1 Δλίζρπζε ηεο θηλεηνπνίεζεο εγρώξησλ πόξσλ, κέζσ ηεο 

δηεζλνύο ζηήξημεο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, πξνθεηκέλνπ λα 

βειηησζεί ε εγρώξηα ηθαλόηεηα γηα ηε ζπιινγή θόξσλ θαη άιισλ 

εζόδσλ.  

17.2 Πιήξεο εθαξκνγή, από ηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο, ησλ δεζκεύζεώλ ηνπο γηα ηελ παξνρή επίζεκεο 

αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δέζκεπζεο αξθεηώλ αλεπηπγκέλσλ ρσξώλ γηα 

επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ παξνρήο 0,7% ηνπ αθαζάξηζηνπ εζληθνύ εηζνδήκαηνο γηα επίζεκε αλαπηπμηαθή 

βνήζεηα (ΔΑΒ/ΑΔΔ) πξνο ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο θαη 0,15% έσο 0,20% ηεο ΔΑΒ/ΑΔΔ πξνο ηηο 

ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Οη ρώξεο πνπ παξέρνπλ Δπίζεκε Αλαπηπμηαθή Βνήζεηα ελζαξξύλνληαη λα 

ζέζνπλ σο ζηόρν ηνπο ηελ παξνρή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 0,20% ηεο ΔΑΒ/ΑΔΔ ζηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο 

ρώξεο. 

17.3 Κηλεηνπνίεζε επηπιένλ ρξεκαηνδνηηθώλ πόξσλ γηα ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο από πνιιαπιέο 

πεγέο. 

17.4 Βνήζεηα πξνο ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ ηε καθξνπξόζεζκε βησζηκόηεηα 

ηνπ ρξένπο ηνπο, κέζσ ζπληνληζκέλσλ πνιηηηθώλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ πξνώζεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο, 

ειάθξπλζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ηνπ ρξένπο, σο ελδείθλπηαη, θαζώο θαη αληηκεηώπηζε ηνπ εμσηεξηθνύ 

ρξένπο ησλ ππεξρξεσκέλσλ θησρώλ ρσξώλ πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε αδπλακία εμόθιεζήο ηνπ. 

17.5 Τηνζέηεζε θαη εθαξκνγή θαζεζηώησλ πξνώζεζεο ησλ επελδύζεσλ γηα ηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο 

ρώξεο. 

Τερλνινγία 

17.6 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ Βνξξά-Νόηνπ, Νόηνπ-Νόηνπ θαζώο θαη ησλ ηξηγσληθώλ 

πεξηθεξεηαθώλ θαη δηεζλώλ ζπλεξγαζηώλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξόζβαζε ζηελ επηζηήκε, ηελ 

ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία, θαη ελίζρπζε ηεο αληαιιαγήο γλώζεσλ κε ακνηβαία ζπκθσλεζέληεο 

όξνπο, κέζσ ελόο βειηησκέλνπ ζπληνληζκνύ ησλ ππαξρόλησλ κεραληζκώλ, ηδίσο ζε επίπεδν Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ, θαζώο θαη κέζσ ελόο παγθόζκηνπ κεραληζκνύ ηερλνινγηθήο δηεπθόιπλζεο. 

17.7 Πξναγσγή ηεο αλάπηπμεο, κεηαθνξάο, δηάδνζεο θαη δηάρπζεο πεξηβαιινληηθά νξζώλ ηερλνινγηώλ 

ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, κε επλντθνύο θαη πξνηηκεζηαθνύο όξνπο, όπσο έρνπλ ακνηβαία ζπκθσλεζεί. 
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17.8 Έσο ην 2017, πιήξεο ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο ηερλνινγίαο (technology bank) θαη ηνπ κεραληζκνύ 

νηθνδόκεζεο ηθαλόηεηαο ζηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηηο 

ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο ρώξεο, θαη ελδπλάκσζε ηεο ρξήζεο ησλ βαζηθώλ ηερλνινγηώλ γεληθήο εθαξκνγήο, 

θαη ηδίσο ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο.  

Αλάπηπμε Ηθαλνηήηωλ 

17.9 Δλίζρπζε ηεο δηεζλνύο ζηήξημεο γηα ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο θαη ζηνρνζεηεκέλεο 

νηθνδόκεζεο ηθαλόηεηαο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζνύλ εζληθά ζρέδηα 

εθαξκνγήο όισλ ησλ ηόρσλ ηεο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, κέζσ, κεηαμύ άιισλ, ηεο ζπλεξγαζίαο Βνξξά-

Νόηνπ, Νόηνπ-Νόηνπ θαζώο θαη ησλ ηξηγσληθώλ ζπλεξγαζηώλ.    

Δκπόξην 

17.10 Πξναγσγή ελόο θαζνιηθνύ, βάζεη θαλόλσλ, αλνηθηνύ, απαιιαγκέλνπ από δηαθξίζεηο θαη ηζόηηκνπ 

πνιπκεξνύο ζπζηήκαηνο εκπνξίνπ ζην πιαίζην ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ, κέζσ ηεο 

νινθιήξσζεο ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηελ Αλαπηπμηαθή Αηδέληα ηεο Νηόρα.  

17.11 εκαληηθή αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ, ηδίσο έρνληαο σο ζηόρν ηνλ 

δηπιαζηαζκό ηνπ κεξηδίνπ ησλ παγθόζκησλ εμαγσγώλ ησλ ιηγόηεξν αλεπηπγκέλσλ ρσξώλ κέρξη ην 2020. 

17.12 Έγθαηξε πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο πξόζβαζεο ζηηο απαιιαγκέλεο από δαζκνύο θαη 

πνζνζηώζεηο αγνξέο, ζε δηαξθή βάζε, γηα όιεο ηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο ρώξεο, ζύκθσλα κε ηηο 

απνθάζεηο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Δκπνξίνπ, δηαζθαιίδνληαο όηη νη πξνηηκεζηαθνί θαλόλεο 

θαηαγσγήο πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο εηζαγσγέο από ηηο ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο ρώξεο είλαη δηαθαλείο θαη 

απινί θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο ζηηο αγνξέο. 

Σπζηεκηθά Θέκαηα 

Πνιηηηθή θαη ζεζκηθή ζπλνρή 

17.13 Δλίζρπζε ηεο παγθόζκηαο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξόηεηαο, κέζσ ηνπ  ζπληνληζκνύ θαη ηεο 

ζπλνρήο ησλ πνιηηηθώλ πνπ αθνινπζνύληαη. 

17.14 Δλίζρπζε ηεο ζπλνρήο ησλ πνιηηηθώλ γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε. 

17.15 εβαζκόο ηνπ πνιηηηθνύ ρώξνπ θαη ηεο εγεζίαο, θάζε ρώξαο, αλαθνξηθά κε ηε ζέζπηζε θαη 

εθαξκνγή πνιηηηθώλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ εμάιεηςε ηεο θηώρεηαο θαη ηε βηώζηκε αλάπηπμε. 

Πνιπκεξείο ζπκπξάμεηο 

17.16 Δλίζρπζε ηεο Παγθόζκηαο ύκπξαμεο γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε, ε νπνία ζπκπιεξώλεηαη από 

πνιπκεξείο ζπκπξάμεηο πνπ θηλεηνπνηνύλ θαη κνηξάδνληαη ηε γλώζε, ηελ εκπεηξνγλσκνζύλε, ηελ 

ηερλνινγία θαη ηνπο ρξεκαηνδνηηθνύο πόξνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί ε επίηεπμε ησλ ηόρσλ 

Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ζε όιεο ηηο ρώξεο, θαη ηδίσο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. 

17.17 Δλζάξξπλζε θαη πξνώζεζε ησλ απνηειεζκαηηθώλ ζπκπξάμεσλ ηνπ δεκνζίνπ,  ηνπ δεκόζηνπ-

ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, κε βάζε ηελ εκπεηξία θαη ηηο ζηξαηεγηθέο άληιεζεο 

πόξσλ πνπ παξέρνπλ νη ζπκπξάμεηο. 

Γεδνκέλα, Παξαθνινύζεζε θαη Λνγνδνζία  

7.18 Έσο ην 2020, ελίζρπζε ηεο ππνζηήξημεο ηεο νηθνδόκεζεο ηθαλόηεηαο ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιηγόηεξν αλεπηπγκέλσλ ρσξώλ θαη ησλ κηθξώλ λεζησηηθώλ αλαπηπζζόκελσλ 
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θξαηώλ, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ζεκαληηθά ε δηαζεζηκόηεηα πςειήο πνηόηεηαο, έγθαηξσλ θαη 

αμηόπηζησλ δεδνκέλσλ, δηαρσξηζκέλσλ θαηά εηζόδεκα, θύιν, ειηθία, θπιή, εζληθόηεηα, κεηαλαζηεπηηθό 

ζηάηνπο, αλαπεξία, γεσγξαθηθή ηνπνζεζία θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εθάζηνηε 

εζληθά πιαίζηα. 

17.19 Έσο ην 2030, αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ αλάπηπμε κεηξήζεσλ ηεο 

πξνόδνπ ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ζπκπιεξσκαηηθώλ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρώξηνπ πξντόληνο, θαη 

ππνζηήξημε ηεο νηθνδόκεζεο ζηαηηζηηθήο ηθαλόηεηαο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. 

 

Παγθόζκηνη Δθπαηδεπηηθνί Γηδάζθνπλ ηνπο Παγθόζκηνπο ηόρνπο 

Οη εθπαηδεπηηθνί, ζπλεηδεηνπνηώληαο ηνλ ξόιν ηνπο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ αλάιεςε δξάζεο γηα 

ηνπο ηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο (ΒΑ-SDGs), ζπκκεηέρνπλ θαζεκεξηλά γηα λα δηδάμνπλ ηνπο 

Παγθόζκηνπο ηόρνπο. πλδένπλ ηνπο ζηόρνπο κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, δεκηνπξγώληαο 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ ηάμε ηνπο θαη ιακβάλνληαο κέξνο κε άιινπο παγθόζκηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζε 

ζπιινγηθέο δξάζεηο κε ελέξγεηεο πξνάζπηζεο θαη αθηηβηζκνύ. Καζώο πξνεηνηκάδεζηε λα ηαμηδέςεηε κε 

ηνπο καζεηέο ζαο ζηα καζήκαηα ηνπ Βηβιίνπ ησλ Παγθόζκησλ ηόρσλ (The Global Goals Book), ζαο 

θαινύκε λα πξνεηνηκάζεηε  ηνλ εαπηό ζαο, ηελ ηάμε ζαο θαη ηηο πξαθηηθέο ζαο. Δδώ είλαη ηέζζεξα ζεκεία 

γηα λα μεθηλήζεηε λα δηδάμεηε ηνπο ΒΑ (SDGs): 

1. Σν ΣΗ θαη ην ΓΗΑΣΗ: Παξαθνινπζήζηε απηό ην βίληεν ησλ ηξηώλ ιεπηώλ γηα λα γλσξίζεηε ηνπο ΒΑ 

(SDGs). (http://bit.ly/2Wvnka3) 

2. Σν ΠΧ: Γειώζηε ηελ ππνζηήξημε ζαο λα δηδάμεηε ηνπο ηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο #TeachSDGs 

θαη αθνινπζήζηε ην hashtag #TeachSDGs, θαη ηνλ αληίζηνηρν ινγαξηαζκό ζην Twitter. 

(http://www.teachsdgs.org) 

3. Σν ΣΧΡΑ: Δθηππώζηε ηελ αθίζα ησλ Παγθόζκησλ ηόρσλ κε ηνπο 17 ζηόρνπο. Αλαξηήζηε ηε ζηελ 

ηάμε ζαο. Πξνζζέζηε ηελ εηθόλα ζηελ ππνγξαθή ζαο ζην ειεθηξνληθό ζαο ηαρπδξνκείν θαη κνηξαζηείηε 

ηε κε ηνπο θίινπο, ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο ζαο ζήκεξα. 

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material) 

  

http://bit.ly/2Wvnka3
http://www.teachsdgs.org/
https://twitter.com/TeachSDGs
http://www.teachsdgs.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΓΚΑΡΙΔ ΔΝΝΟΙΔ: ΙΟΣΗΣΑ, ΠΡΟΒΑΗ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ, 

“ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ”  

Ο Κόθη Αλάλ, από ηελ Γθάλα, βξαβεπκέλνο κε ην Βξαβείν Νόκπει θαη Πξώελ Γεληθόο Γξακκαηέαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ, δήισζε: «Ζ εθπαίδεπζε είλαη έλα αλζξώπηλν δηθαίσκα κε ηεξάζηηα δύλακε λα 

κεηακνξθώλεη. ηε βάζε ηεο βξίζθνληαη νη αθξνγσληαίνη ιίζνη ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο 

βηώζηκεο αλζξώπηλεο αλάπηπμεο». Ζ νκάδα (https://innovationsdglab.com/team.html) ζπκθσλεί κε ηελ 

αίζζεζε ηνπ Αλάλ: ε πνηνηηθή, ε ρσξίο απνθιεηζκνύο θαη ε ηζόηηκε εθπαίδεπζε είλαη δηθαίσκα θάζε 

καζεηή, ρσξίο λα ιακβάλεη ππόςε γεσγξαθηθά ζύλνξα. Με ηελ απνπζία ηεο εθπαίδεπζεο, ε βηώζηκε 

αλάπηπμε παξεκπνδίδεηαη, όπσο θαη ε ειεπζεξία καο θαη ε δεκνθξαηία καο. 

 

Ζ πνηνηηθή εθπαίδεπζε παξαηίζεηαη σο ηόρνο 4 ηεο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο. Χζηόζν, πξηλ από απηνύο 

ηνπο ζηόρνπο πνπ εθπνλήζεθαλ από ηα Ζλσκέλα Έζλε, ε πνηνηηθή εθπαίδεπζε ήηαλ ήδε έλα βαζηθό 

ζηνηρείν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ (ΟΓΓΑ, 

Δπηηξνπή Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 1948). ύκθσλα κε ην άξζξν 26 ηεο ΟΓΓΑ:  

 

(1) Ο θάζε άλζξωπνο έρεη δηθαίωκα ζηελ εθπαίδεπζε. Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα παξέρεηαη 

δσξεάλ, ηνπιάρηζηνλ ζηε ζηνηρεηώδε θαη βαζηθή βαζκίδα ηεο. Η ζηνηρεηώδεο εθπαίδεπζε είλαη 

ππνρξεσηηθή. Η ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη γηα όινπο. Η 

πξόζβαζε ζηελ αλώηαηε παηδεία πξέπεη λα είλαη αλνηθηή ζε όινπο, ππό ίζνπο όξνπο, αλάινγα κε ηηο 

ηθαλόηεηεο ηνπο.  

 

(2). Η εθπαίδεπζε πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηεο αλζξώπηλεο 

πξνζωπηθόηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνύ ηωλ αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ θαη ηωλ 

ζεκειηαθώλ ειεπζεξηώλ. Πξέπεη λα πξνάγεη ηελ θαηαλόεζε, ηελ αλεθηηθόηεηα θαη ηε θηιία 

αλάκεζα ζε όια ηα έζλε θαη ζε όιεο ηηο θπιέο θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο, θαη λα επλνεί ηελ 

αλάπηπμε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηωλ Ηλωκέλωλ Εζλώλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο.  

 

(3). Οη γνλείο έρνπλ, θαηά πξνηεξαηόηεηα, ην δηθαίσκα λα επηιέγνπλ ην είδνο ηεο παηδείαο πνπ ζα 

δνζεί ζηα παηδηά ηνπο. 

 

Έκπλεπζε, Δλζπλαίζζεζε, Γξάζε: Η Καξδηά ησλ ρνιείσλ 

Δξγαζηεξίσλ Καηλνηνκίαο 

ην πιαίζην ηεο ζπλερνύο δξάζεο πξνο ηε βηώζηκε αλάπηπμε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ζηόρνο ησλ ρνιείσλ Δξγαζηεξίσλ Καηλνηνκίαο είλαη λα παξέρνπλ πξόζβαζε ζε δσξεάλ 

πνηνηηθή θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο εθπαίδεπζε, ζε εθαηνκκύξηα εθπαηδεπόκελνπο ζε πνιιέο ρώξεο θαη 

πνιιέο επείξνπο. Οη εκπεηξίεο πνπ ζα κνηξαζηνύλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο ζα πξνσζήζνπλ ηε δηά 

βίνπ κάζεζε θαη ζα νηθνδνκήζνπλ ηελ θνηλόηεηα κέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηνπ θνηλνύ ρώξνπ.  

https://innovationsdglab.com/team.html
https://innovationsdglab.com/team.html
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Καζώο νη λένη άλζξσπνη κεγαιώλνπλ, αθαδεκατθά θαη θνηλσληθά, ζα αληηκεησπίζνπλ, ηειηθά, 

θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη δξάζε. Πηζηεύνπκε όηη νη λένη ζα επηιέμνπλ ην ζσζηό κνλνπάηη ζε 

θάζε πεξίπησζε - ην ζσζηό κνλνπάηη πνπ είλαη απηό ηεο αγάπεο, ηεο ζπκπόληαο, ηεο αλεθηηθόηεηαο θαη 

ηνπ επξύηεξνπ θαινύ. Ο βαζκόο ζηνλ νπνίν κπνξεί λα δηαηεξεζεί ε αλζξσπόηεηα ζα εμαξηεζεί από ηνλ 

βαζκό ζηνλ νπνίν νη λένη άλζξσπνη κπνξνύλ λα ζπλαηζζάλνληαη ηνπο άιινπο. Ζ ελζπλαίζζεζε, 

επνκέλσο, είλαη έλα απνιύησο απαξαίηεην ζηνηρείν ηόζν ζηε δεκηνπξγία ελόο ιεηηνπξγηθνύ ρώξνπ 

κάζεζεο όζν θαη ζηε δηακόξθσζε ησλ λέσλ αλζξώπσλ· ε ελζπλαίζζεζε πξέπεη λα δηδάζθεηαη μεθάζαξα. 

 

ηελ πεξίπησζε ησλ ρνιείσλ Δξγαζηεξίσλ Καηλνηνκίαο ε ελζπλαίζζεζε είλαη ελζσκαησκέλε ζηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο. Οη παξαδνζηαθνί ηξόπνη κάζεζεο ππνβαζκίδνληαη ζε δεμηόηεηεο απνκλεκόλεπζεο 

πνπ απαγνξεύνπλ ηελ αλάπηπμε ραξαθηήξα. ηαλ ηα κνληέια δηδαζθαιίαο θαιιηεξγνύλ ρώξν πνπ 

επηηξέπεη ηελ εμάζθεζε ζηελ ελζπλαίζζεζε θαη ελζαξξύλνπλ ηελ θνηλσληθή-ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε, 

νη καζεηέο είλαη πηζαλό λα ζπλδεζνύλ κε ηνπο ζπλνκειίθνπο, ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηελ θνηλόηεηα. 

Απηή ε ζύλδεζε παξαθηλεί ηε λενιαία λα αλαιάβεη δξάζε ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ πξνθαινύλ 

αλεζπρία, είηε ηνπηθά είηε παγθόζκηα, δεηήκαηα όπσο ε θηώρεηα, ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη νη βηώζηκεο 

θνηλόηεηεο. Γηα παξαδείγκαηα ελεξγεηώλ ππό ηελ θαζνδήγεζε ησλ καζεηώλ, αλαηξέμηε ζε απηέο ηηο 

δξάζεηο: Climate Action Project, Innovation Project, or Human Differences Project 

(https://innovationsdglab.com/sdg-projects.html). 

 

Σα ρνιεία Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο, είλαη εμνπιηζκέλα κε θνξεηνύο ππνινγηζηέο, ζύλδεζε ζην internet, 

πξντόληα LEGO θαη άιινπο πόξνπο. Οη καζεηέο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξνγξάκκαηα εμαηνκηθεπκέλσλ 

Παγθόζκησλ ηόρσλ κε έκθαζε ζην STEAM, ζηε κάζεζε κέζσ ζρεδηαζκνύ θαη ζηε βησζηκόηεηα. Σα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ γηα ηα εξγαζηήξηα είλαη ην πξντόλ ηεο παγθόζκηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ 

εθπαηδεπηώλ δηαθόξσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ, εηδηθνηήησλ, ηάμεσλ θαη ρσξώλ. Δλώ ε επηζηήκε θαη 

ε ηερλνινγία απνηεινύλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ζην εξγαζηήξην, νη 

δηεπθνιπληέο πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ όηη απηό δελ παξεκπνδίδεη ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε κάζεζε λα 

παξακέλεη επέιηθηε, ζρεηηθή θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Κάζε εξγαζηήξην ζα 

θαζνδεγείηαη από έλαλ ηνπηθό εθπαηδεπηηθό κε ζπκπιεξσκαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο από θαζεγεηέο θαη 

καζεηέο ζε όιν ηνλ θόζκν. Ζ ηθαλόηεηα δηαζύλδεζεο κε ζπλνκειίθνπο ζε όιε ηελ έθηαζε ησλ 

παγθόζκησλ θνηλνηήησλ καο εμαζθαιίδεη όηη ε ελζπλαίζζεζε είλαη βαζηθή ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο 

παξέρνληαο ζηνπο λένπο πνιύηηκεο δηαπνιηηηζκηθέο αληαιιαγέο πνπ εκβαζύλνπλ ηελ αλνρή ηνπ ελόο πξνο 

ηνλ άιιν. 

 

Δπηπιένλ, κέζσ ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ηερλώλ, νη καζεηέο ζπλδένληαη κε ηνπο ηόρνπο Βηώζηκεο 

Αλάπηπμεο κε ηξόπνπο πνπ είλαη απζεληηθνί, έρνπλ αμία θαη δείρλνπλ ρξεζηκόηεηα - ηξία επηηαθηηθά 

ζπζηαηηθά πνπ απμάλνπλ ηα εζσηεξηθά θίλεηξα ησλ καζεηώλ. Σν κνληέιν ηνπ Project Based Learning 

(PBL), ηεο κάζεζεο βαζηζκέλεο ζε έξεπλα θαη ζπλζεηηθέο εξγαζίεο, επηηξέπεη πεξαηηέξσ ζηνπο καζεηέο 

λα κάζνπλ θάλνληαο, θαη δίλεη ηελ επθαηξία λα εμεξεπλήζνπλ εγθάξζηεο έλλνηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα 

κάζεκα γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, νη εθπαηδεπόκελνη κπνξνύλ λα δηεξεπλήζνπλ ην ζύλνιν πνιιώλ 

δεδνκέλσλ θαη λα αλαθνηλώζνπλ ηα επξήκαηά ηνπο κε κηα ηαηλία, έλα ζεαηξηθό δξώκελν ή κνπζηθή. Σόζν 

ην κνληέιν PBL όζν θαη ην "Roots & Shoots" ( rootsandshoots.org ) δεκηνπξγνύλ έλα κεγάιν ρώξν γηα 

ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ, λα παξαηεξήζνπλ, λα αλαιάβνπλ δξάζε θαη λα γηνξηάζνπλ ηελ 

αλάπηπμή ηνπο. 

 

https://innovationsdglab.com/sdg-projects.html
https://innovationsdglab.com/sdg-projects.html
https://www.rootsandshoots.org/
https://www.rootsandshoots.org/
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Πρόσβαση. 

Ισότητα. 

Συμπερίληψη. 

Ελευθερία.  

 

 

Απηέο δελ είλαη απιέο ιέμεηο - ζπλζήκαηα λα αλαθέξνληαη ηπραία. 
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Θεσξείζηε όηη θάζε δηδαθηηθή πεξίνδνο είλαη έλα πιαίζην, κηα θαηεπζπληήξηα γξακκή ή έλα πξίζκα κέζα 

από ηα νπνία κπνξείηε λα δείηε ηνπο καζεηέο ζην εξγαζηήξην - ηα κνληέια πνπ ε ρξήζε ηνπο ζα 

εμππεξεηήζεη. Μέζα από ηα ρνιεία Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο, όζνη θνηηνύλ ζε όιν ηνλ πιαλήηε ζα 

απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζε πνηνηηθή, δίθαηε θαη ρσξίο απνθιεηζκνύο εθπαίδεπζε. Μέζα από ηελ αλάπηπμή 

ηνπο εδώ νη λένη ζα κάζνπλ λα κεηακνξθώλνπλ ηηο θνηλόηεηέο ηνπο πξνο ην θαιύηεξν. 

 

Πξνζσπνγξαθίεο Μαζεηώλ ζην STEAM  

Πξνζωπνγξαθίεο Μαζεηώλ: Ζ ηέρλε ζην STEAM 

Ζ θύζε είλαη κηα εθδήισζε ηνπ STEAM - κηα θπζηθή θαη θαζεκεξηλή ππελζύκηζε όισλ ησλ όκνξθσλ 

ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο ε επηζηήκε, ε ηερλνινγία, ε κεραληθή, ε ηέρλε θαη ηα καζεκαηηθά είλαη 

ιεηηνπξγίεο ν έλαο ηνπ άιινπ. Πάξηε γηα παξάδεηγκα, κηα θπςέιε. 

 

Μηα θπςέιε απνηειείηαη από ηέιεηα ζπκκεηξηθά εμάγσλα. Μέζα ζε απηά ηα πνιύγσλα θαη ηα ηξίγσλα 

ππάξρνπλ καζήκαηα γεσκεηξίαο θαη ηεο ζνθίαο ηνπ Ππζαγόξα. Οη κέιηζζεο εξγάδνληαη καδί σο 

θνηλόηεηα γηα ην επξύηεξν θαιό θαη ζηηο θηλήζεηο ηνπο ελππάξρνπλ καζήκαηα θνηλσληνινγίαο, 

θπζηνινγίαο θαη αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ. Σα ηειηθά πξντόληα ηνπο ζηα νπνία ιακππξίδεη ην ρξπζό 

παξέρνπλ νκνξθηά θαη γιπθηά δηαηξνθή πξνζθέξνληαο καζήκαηα ζην ζρεδηαζκό, ηελ αξρηηεθηνληθή, 

ηελ πγεία, ην ρνξό θαη ηε δσγξαθηθή. πκβνιηθά, απηέο νη κέιηζζεο θαη ηα ζπίηηα ηνπο παξνπζηάδνληαη 

ζηε ινγνηερλία θαη ηελ ηζηνξία σο ζύκβνια αθζνλίαο, αξκνλίαο θαη ηεο ζεάο Αθξνδίηεο. 

 

Σα ρνιεία Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο παξέρνπλ ηελ ειεπζεξία, κέζσ ηνπ STEAM, λα δηεξεπλήζνπλ ζε 

βάζνο ηέηνηεο έλλνηεο, κέζσ πνιιώλ ηξόπσλ ζθέςεο κέζσ ησλ ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο θαη ησλ 

καζεκάησλ Roots and Shouts. Απηό εμαζθαιίδεη, επίζεο, κηα πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε 

πνπ πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ δεμηνηήησλ ηνπ καζεηή, ηα ηαιέληα, θαζώο θαη ηηο πεξηνρέο 

αλάπηπμήο ηνπ. Καζώο νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα εμεξεπλήζνπλ κε έλαλ ηξόπν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

ηόλσζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο επηηπρίαο, εληζρύεηαη ε απηνεθηίκεζε ηνπο, όπσο θαη ε αθαδεκατθή απηό-

εηθόλα ηνπο. Δπηπιένλ, ε πξνζέγγηζε απηή βνεζάεη ζην λα δηαηεξεζεί ην καζεην-θεληξηθό πεξηβάιινλ 

κε ηελ αλάδεημε ηεο θσλήο ησλ καζεηώλ. 

 

Οη καζεηέο πνπ έρνπλ βηώζεη ην PBL θαη νξηζκέλεο από ηηο πξναλαθεξζείζεο δξάζεηο θιήζεθαλ λα 

ζρεδηάζνπλ ηνπο καζεζηαθνύο ηνπο ρώξνπο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη νπηηθέο παξαζηάζεηο ησλ 

καζεην-θεληξηθώλ πεξηβαιιόλησλ κάζεζεο από ηξεηο δηαθνξεηηθνύο θαιιηηέρλεο-καζεηέο. Θεσξείζηε 

θάζε πξνζσπνγξαθία σο έλα πνηνηηθό δεδνκέλν πνπ ππνζηεξίδεη ηα κνληέια πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

κέρξη ηώξα. 
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Αξηζηεξόο Δγθέθαινο, Γεμηόο Δγθέθαινο 

 

 

 

     

Δηθόλα 1. Αξηζηεξόο εγθέθαινο, δεμηόο εγθέθαινο 

 

ύκθσλα κε ηνλ καζεηή-θαιιηηέρλε, απηή ε εηθόλα είλαη εκπλεπζκέλε από ηελ ηδέα ηεο δπαδηθόηεηαο 

θαη από ηελ νιηζηηθή ζεώξεζε ηνπ παηδηνύ. Τπάξρεη ε αξηζηεξή πιεπξά ηνπ εγθεθάινπ θαη ε δεμηά - ε 

θαιιηηερληθή θαη ε αλαιπηηθή. ίγνπξα, ηα καζεκαηηθά θαη ηα ζαύκαηα ηνπ λνπ είλαη ζεκαληηθά, αιιά 

θαη ηα ζέκαηα ηεο θαξδηάο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά. Ζ ελζπλαίζζεζε πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην 

επίθεληξν όισλ όζσλ θάλνπκε. Απηή είλαη κηα ππελζύκηζε γηα εκάο, σο εθπαηδεπηηθνί λα 

δηαζθαιίζνπκε όηη όινη νη καζεηέο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν - πνηέ δελ μερληνύληαη ή δελ 

ππνεθπξνζσπνύληαη ζηελ εξγαζία ηνπο. 



 34 

Τπνζηήξημε θαη Δλζσκάησζε  

 

 

Δηθόλα 2. Υπνζηήξημε θαη ελζωκάηωζε 

 

ύκθσλα κε ηνλ καζεηή-θαιιηηέρλε, απηό ην ζρέδην αθνξά ηελ ππνζηήξημε θαη ηε δεκηνπξγία ρώξσλ 

ζπκπεξίιεςεο. Δλώ ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα είλαη ζεκαληηθά γηα έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ, δελ είλαη 

ην κόλν πξάγκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ζηα παηδηά. ην θέληξν ηεο 

δνκήο ζηήξημεο βξίζθεηαη ν καζεηήο θαη όζα ηνπ θεληξίδνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη βνεζνύλ ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ παηδηνύ σο νιόηεηα - νη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ε ηέρλε, όζα ην ελζνπζηάδνπλ, 

νη θνηλσληθέο - ζπλαηζζεκαηηθέο δηέμνδνη θαη ε ηαπηόηεηά ηνπ. 
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Θαπκαζκόο  

 

 

Αλακθίβνια, ην πην ζεκαληηθό άξζξν ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

(ΟΓΓΑ) είλαη ην ηειεπηαίν. Σν άξζξν 30 νξίδεη: «Κακηά δηάηαμε ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο δελ κπνξεί 

λα εξκελεπζεί όηη παξέρεη ζε έλα θξάηνο, ζε κηα νκάδα ή ζε έλα άηνκν νπνηνδήπνηε δηθαίσκα λα 

επηδίδεηαη ζε ελέξγεηεο ή λα εθηειεί πξάμεηο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ άξλεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ειεπζεξηώλ πνπ εμαγγέιινληαη ζε απηήλ.»  

 

Δπηπιένλ, ππνλνείηαη όηη όινη νη άλζξσπνη έρνπκε ηελ επζύλε λα πξναζπίζνπκε ηα ζπιινγηθά αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηά καο, όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε. Οπζηαζηηθά, είκαζηε όινη καδί ζε απηό. 

ηελ πεξίπησζε ηεο πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο (ηόρνο 4), ν θαζέλαο από εκάο θέξεη κέξνο ηεο επζύλεο λα 

ηελ εγθαηληάζνπκε ζε έλα θόζκν βησζηκόηεηαο,  

 

Δηθόλα 3. Θαπκαζκόο 

 

ύκθσλα κε ηνπο καζεηέο-θαιιηηέρλεο, απηό ην ζθίηζν αθνξά ηνλ ζαπκαζκό (ηελ επράξηζηε έθπιεμε, 

ην μάθληαζκα, ην ζάκβνο), ηελ εμεξεύλεζε, ηε θαληαζία, ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία. Με 

άιια ιόγηα, αθνξά ηε "δηαζθεδαζηηθή" πιεπξά ηεο εθπαίδεπζεο ή ηελ επραξίζηεζε πνπ ληώζεη έλαο 

καζεηήο όηαλ ζπκκεηέρεη κε κεγάιν ελδηαθέξνλ ζε έλα ρώξν κάζεζεο. Απηό ζα κπνξνύζε λα είλαη κηα 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ηί ζπκβαίλεη όηαλ θνξπθσζεί ε πεξηέξγεηα. Σν παηδί ζα ζπλερίζεη λα αζρνιείηαη 

αθόκα θαη όηαλ θαλείο δελ παξαθνινπζεί. 
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Ζ Έιηλνξ Ρνύδβειη, ε νπνία έρεη ζπλεηζθέξεη ζηελ ΟΓΓΑ, είπε θάπνηε: «Ζ ηθαλόηεηα ηνπ λα δίλεηο 

αγάπε είλαη εθπαίδεπζε από κόλε ηεο». Σα ρνιεία Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο είλαη ρώξνη γηα λα 

εμεξεπλήζνπλ νη καζεηέο ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηέρλε, αιιά νπζηαζηηθά είλαη θνηλνηηθά θέληξα, όπνπ ε 

λενιαία καο ζα έξζεη γηα λα εμαζθήζεη ηελ αγάπε θαη ηελ ελζπλαίζζεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ 

Κάζε καζεηήο πνπ επηζθέπηεηαη έλα ρνιείν Δξγαζηήξην Καηλνηνκίαο είλαη έλα κνλαδηθό άηνκν κε 

ζαπκάζηεο δπλαηόηεηεο. Μέζσ ηεο εθπαίδεπζεο εκείο σο εθπαηδεπηηθνί παξέρνπκε ην πεξηβάιινλ ώζηε 

λα απειεπζεξσζεί ό,ηη ππάξρεη ήδε κέζα ζε θάζε παηδί. Μπνξνύκε λα βνεζήζνπκε ηνπο καζεηέο θαη λα 

ηνπο θαζνδεγήζνπκε λα ζπκβάιινπλ κε ηζρπξνύο ηξόπνπο ζε έλαλ θόζκν πνπ έρεη αλάγθεο. Σν 

πξόγξακκα ζπνπδώλ ζε έλα ρνιείν Δξγαζηήξην Καηλνηνκίαο είλαη έλα ζπλαξπαζηηθό ζεκείν εηζαγσγήο 

ζην ζρεδηαζκό καζεζηαθώλ πεξηβαιιόλησλ θαη ρώξσλ πνπ απειεπζεξώλνπλ ηηο κνλαδηθέο δπλαηόηεηεο 

θάζε καζεηή. Απηό ην θεθάιαην ζα παξέρεη ζε ζαο, σο δηεπθνιπληή ηεο κάζεζεο, πιεξνθνξίεο, 

ζηξαηεγηθέο θαη ζπκβνπιέο γηα λα θέξεηε εηο πέξαο ηε δνπιεηά ζαο θαη λα ζρεδηάζεηε ηζρπξή κάζεζε γηα 

ηνπο καζεηέο πνπ έρεηε αλαιάβεη. 

 

Δπηζθόπεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ  

Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ ζηα ρνιεία Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο πξνζθέξεη κηα εκπεηξία δηεξεπλεηηθήο 

κάζεζεο, εηήζηαο δηάξθεηαο, ζρεδηαζκέλεο ώζηε νη καζεηέο λα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο κάζεζεο. 

Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε γηα λα εηζαρζνύλ νη καζεηέο ζηνπο Παγθόζκηνπο 

ηόρνπο θαη ηελ ελεξγή δξάζε, πξννξίδεηαη λα είλαη ε αξρή ελόο δηαιόγνπ. Χο εθ ηνύηνπ, νη 

εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα πάξνπλ ηα παξερόκελα καζήκαηα, ηηο παηδαγσγηθέο ζπζηάζεηο θαη ηηο πεγέο 

θαη λα ηα πξνζαξκόζνπλ κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη θαιύηεξα ζηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηώλ ζηηο ηάμεηο ηνπο. Τπάξρνπλ νπζηαζηηθά ηξία ζηνηρεία ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ: 

 

1. Γηδαθηηθέο Πξαθηηθέο: Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνζθέξνληαη ζε απηό ην θεθάιαην ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηνπ ξόινπ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ. 

 

2. Μαζήκαηα γηα Πξνγξάκκαηα κε Θέκα ηνπο ηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο: Σα 10 καζήκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ γηα ηνπο ηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο (SDGs) πξννξίδνληαη λα γίλνπλ 

ζε ζεηξά γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν. ηελ πεξίπησζε ησλ ρνιείσλ Δξγαζηεξίσλ Καηλνηνκίαο, έλα 

κάζεκα ζα θαιύπηεηαη θάζε κήλα γηα κηα πεξίνδν 10 κελώλ. Γηα ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνύλ εθηόο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ ηα ρνιεία Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο, ν ρξόλνο 

κεηαμύ ησλ καζεκάησλ κπνξεί λα κεησζεί γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζε κηα πεξίνδν 10 εβδνκάδσλ. 

 

Σα καζήκαηα ζα θαζνδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο (ζπληζηώκελεο ειηθίεο 12-18) κέζσ ελόο 

πξνγξάκκαηνο κε βάζε ην κνληέιν ηεο δηεξεπλεηηθήο κάζεζεο πνπ ελζσκαηώλεη ηνπο ηόρνπο 

Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, ηε κάζεζε κέζσ ζρεδηαζκνύ, ηελ έξεπλα, ηηο ηέρλεο, ηνλ γξακκαηηζκό, ηελ 

επηζηήκε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα. Ζ θαηλνηνκία θαη ε ηερλνινγία εηζάγνληαη επίζεο ζε θάζε 

έλα από απηά ηα καζήκαηα. Σν έξγν ζα νινθιεξσζεί κε κηα γηνξηή, πνπ ζα δηακνηξαζηνύλ ηα 

παξαγόκελα καζεζηαθά πξντόληα, αζθήζεηο αλαζηνραζκνύ θαη θαζνδήγεζε γηα ην κέιινλ. 
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3. Μαζήκαηα Δπέθηαζεο ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο: Μηα επηινγή από καζήκαηα επέθηαζεο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ εμεξεύλεζε ησλ ζηόρσλ βηώζηκεο αλάπηπμεο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ LEGO θαη ηνπ 

Minecraft πξνζθέξνληαη σο ζπκπιήξσκα ζηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΒΑ. Σα καζήκαηα 

επέθηαζεο παξνπζηάδνληαη σο εθηππώζηκεο θάξηεο, κε ζεη θαξηώλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

δηεπθνιπληέο θαη ζεη γηα καζεηέο. Οη θάξηεο (καζήκαηα) έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα επηηξέπεηαη ε 

ρξήζε θαη’ επηινγή, θαη σο εθ ηνύηνπ, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε νπνηαδήπνηε ζεηξά αλά πάζα 

ζηηγκή. Δθηόο από ηηο επεθηάζεηο κε ηα καζήκαηα LEGO θαη Minecraft, νη ηάμεηο ελζαξξύλνληαη, 

επίζεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζύγρξνλεο ηειεδηαζθέςεηο κε ηάμεηο από άιια κέξε ηνπ θόζκνπ. Σα 

αζύγρξνλα βίληεν ελζσκαηώλνληαη ζηα καζήκαηα κε ηε κνξθή ζπλεξγαηηθώλ βίληεν Flipgrid. 

 

Αληηπξνζσπεπηηθό Γείγκα Μαζεζηαθήο Δκπεηξίαο (2-4 ώξεο) 

● Πξνεηνηκαζία πεξηβάιινληνο θαη καζήκαηνο: 1 ώξα 

● Μάζεκα Σηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο: 1-2 ώξεο 

● Μάζεκα Δπέθηαζεο: 1-2 ώξεο 

ηνηρεία Ιζρπξήο Μάζεζεο 

Πξηλ ζθεθηνύκε ηνπο ξόινπο καο σο εθπαηδεπηηθνί ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζηελ εκπεηξία ησλ 

καζεκάησλ, είλαη ζεκαληηθό λα ζθεθηνύκε πξώηα ηνπο καζεηέο καο. Οη ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

πξνζθέξνπλ κηα απίζηεπηε επθαηξία γηα αλάιεςε δξάζεο γηα ηνλ θόζκν καο. Απηή ε επθαηξία βάδεη ηηο 

ηάμεηο λα δσληαλεύνπλ κέζσ εξσηήζεσλ, δηαιόγνπ, δηεξεύλεζεο θαη εμεξεύλεζεο ηδεώλ θαη ηνπ θόζκνπ. 

Ζ κάζεζε ζε κηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο ζηα ρνιεία Δξγαζηεξία Καηλνηνκίαο είλαη δπλακηθή, έρεη λόεκα, 

είλαη ζρεηηθή θαη είλαη ηζρπξή. Έρνπκε εληνπίζεη πέληε ζηνηρεία ηζρπξήο κάζεζεο: 

 

● Ζ ηζρπξή κάζεζε είλαη ελεξγεηηθή. Δκπιέθεηαη ην κπαιό θαη ην ζώκα. Οη καζεηέο δελ βηώλνπλ 

παζεηηθά ηελ εκπεηξία, αιιά πξνζζέηνπλ ηηο απόςεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο, ηηο ειπίδεο θαη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο. Μπνξεί λα είλαη ζνξπβώδεηο, αθαηάζηαηνη θαη ζε θίλεζε νξηζκέλεο ρξνληθέο 

ζηηγκέο, θαη ήζπρνη, αθξηβείο θαη κεηξεκέλε ζε άιια ζεκεία. 

 

● Ζ ηζρπξή κάζεζε είλαη πξνζωπηθή. Τπάξρνπλ γξακκέο ζύλδεζεο ζρεδόλ ζε θάζε ζεκείν. 

Μέζα από επηινγέο θαη κελνύ επηινγώλ, νη καζεηέο ζε έλα ρνιείν Δξγαζηήξην Καηλνηνκίαο 

κπνξνύλ όινη λα βξνπλ θάηη κε ην νπνίν λα ζρεηηζηνύλ θαη ην νπνίν έρεη λόεκα γηα απηνύο. Με 

ηνπο 17 Παγθόζκηνπο ηόρνπο, ππάξρνπλ ακέηξεηεο επηινγέο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ ζε 

πξνζσπηθό, ηνπηθό θαη παγθόζκην επίπεδν. 

 

● Ζ ηζρπξή κάζεζε είλαη θαζνδεγνύκελε από ηηο εξωηήζεηο ηνπ καζεηή. Οη ηόρνη Βηώζηκεο 

Αλάπηπμεο ζπλάδνπλ κε ηε δηεξεύλεζε θαη ηελ εμεξεύλεζε κε ζθέςεηο θαη δξάζεηο. Ζ 

δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ρώξν γηα εξσηήζεηο θαη αθόκε πεξηζζόηεξεο εξσηήζεηο παξά 

απαληήζεηο. Ζ ινγηθή "ν δάζθαινο-σο-βνεζόο" ζα βνεζήζεη λα δηαζθαιηζηεί όηη νη 

καζεηνθεληξηθέο πξαθηηθέο έρνπλ θνκβηθή ζεκαζία ζηε δηδαζθαιία.  

 

● Ζ ηζρπξή κάζεζε είλαη θνηλωληθή. Οη καζεηέο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζηα ρνιεία 

Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο ελζαξξύλνληαη λα ζπλνκηιήζνπλ, λα ζθεθηνύλ καδί θαη λα 
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δηαζθεδάζνπλ καζαίλνληαο. Ζ αιιειεπίδξαζε ηόζν ζε θπζηθνύο όζν θαη ζε εηθνληθνύο ρώξνπο 

πξέπεη λα ελζαξξπλζεί θαη λα θαιιηεξγεζεί. 

 

● Ζ ηζρπξή κάζεζε είλαη ζπλδεδεκέλε. Ζ κάζεζε ζηα ρνιεία Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο δελ 

εκθαλίδεηαη κεκνλσκέλα. Χο έλα ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ηαμηδηνύ, ε κάζεζε ζε κηα 

ζπλεδξία ζπλδέεηαη κε ηε κάζεζε ζηηο πξνεγνύκελεο ζπλεδξίεο θαη ηε κάζεζε ζηηο κειινληηθέο 

ζπλεδξίεο. Ζ κάζεζε ζπλδέεηαη κε ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο θαη ηηο κειινληηθέο επηδηώμεηο. Οη 

δηαζπλδέζεηο γίλνληαη κέζα ζηελ ηάμε από καζεηή ζε καζεηή, έμσ από ηελ ηάμε από ην καζεηή-

πξνο ηνλ θόζκν, θαη δηαπξνζσπηθά από ηνλ καζεηή κε ηελ εκπεηξία. Φεθηαθέο θαη αλαινγηθέο 

πεγέο ππνζηεξίδνπλ ηελ θύξηα πεγή πνπ είλαη ε αλζξώπηλε δηαζύλδεζε. 

 

 

 
 

 

Ο Ρόινο ζαο σο Γηεπθνιπληήο ηεο Μάζεζεο  

πρλά ζεσξνύκε όηη ν ξόινο καο σο εθπαηδεπηηθνί είλαη λα είκαζηε εηδηθνί ζην δηδαθηηθό καο αληηθείκελν 

θαη λα κεηαδίδνπκε γλώζεηο ζηνπο καζεηέο καο. Με ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ζην Βηβιίν ησλ Παγθόζκησλ 

ηόρσλ, ζα ζαο δεηήζνπκε λα σζήζεηε ηνλ εαπηό ζαο λα ζθεθηεί δηαθνξεηηθά ηνλ ξόιν ζαο ζηελ ηάμε. 

Μπνξεί λα αηζζαλζείηε όηη ράλεηε ηνλ έιεγρν θαη όηη ακθηζβεηείηε ηελ εκπεηξία ζαο ζην δηδαθηηθό ζαο 

αληηθείκελν, θαη απηό κπνξεί λα ζαο θνβίζεη ιίγν. Μείλεηε καδί καο! Θέινπκε νη καζεηέο καο λα έρνπλ 

πεξηζζόηεξν έιεγρν. Δλ ηέιεη, απηνί είλαη πνπ εηζέξρνληαη ζε έλαλ θόζκν κε κεγάιεο πξνθιήζεηο. Δκείο 

σο εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ζπλεξγαζηνύκε κε ηνπο καζεηέο καο θαη απηνί κε καο γηα λα ζρεδηάζνπκε ηηο 

πην απνηειεζκαηηθέο ιύζεηο ζηηο παγθόζκηεο πξνθιήζεηο.  

 

Πώο ζα κπνξνύζαηε λα δώζεηε ζηνπο καζεηέο ζαο κεγαιύηεξν έιεγρν; Αθνύζηε ηηο εξσηήζεηο ηνπο θαη 

ρξεζηκνπνηήζηε ό,ηη αθνύηε γηα λα ηνπο βνεζήζεηε λα ζρεδηάζνπλ κηα καζεζηαθή εκπεηξία πνπ λα 
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ζπλδέεηαη κε ηα κνλαδηθά ηνπο ελδηαθέξνληα θαη ηελ πεξηέξγεηά ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δδώ είλαη 

κεξηθέο ηδέεο πνπ πξέπεη λα ιάβεηε ππόςε θαζώο αηζζάλεζηε ην ξόιν ζαο λα κεηαηνπίδεηαη ζηελ ηάμε. 

 

● Δίζηε έλαο ζύλδεζκνο. 

Υξεζηκνπνηήζηε ην πξνθίι ηνπ καζεηή γηα λα θαηαιάβεηε θαιύηεξα ηί παξαθηλεί ηελ 

πεξηέξγεηα ησλ καζεηώλ ζαο. Πώο καζαίλνπλ έμσ από ην ζρνιείν; Σί ηνπο εκπλέεη; 

Σπλδεζείηε καδί ηνπο ζε απηό πνπ καζαίλεηε κε ζπδήηεζε, γηα λα ηνπο γλσξίζεηε αθόκε 

θαιύηεξα. Γεκηνπξγήζηε κηα ηζρπξή ζρέζε κε ηνλ θαζέλα. 

 

● Δίζηε ζρεδηαζηήο καζεζηαθήο εκπεηξίαο. 

Μόιηο δεκηνπξγήζεηε κηα ηζρπξή ζρέζε κε ηνπο καζεηέο ζαο θαη θαηαιάβεηε ηί ηνπο 

ελζνπζηάδεη λα κάζνπλ, ζπλδέζηε απηό πνπ αγαπνύλ πνιύ κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν, 

ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο θιίζεηο ηνπο κέζσ ησλ καζεκάησλ ησλ ρνιείσλ Δξγαζηεξίσλ 

Καηλνηνκίαο. Πνηέο είλαη νη εξσηήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο θαη πώο 

κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε κηα καζεζηαθή εκπεηξία πνπ λα ζπλδέεη ην κάζεκα κε όζα 

αγαπνύλ πνιύ νη καζεηέο; 

 

● Δίζηε απηόο πνπ ζέηεη εξωηήζεηο.  

ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο εκπεηξίαο, λα είζηε πάληα πξνζεθηηθνί ζηηο ζπλερώο 

εμειηζζόκελεο εξσηήζεηο θαη ηελ πεξηέξγεηα ησλ καζεηώλ ζαο. Αθήζηε απηέο ηηο 

εξσηήζεηο λα θαζνδεγήζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηε κάζεζε. Να είζηε απηόο πνπ ζέηεη ηηο 

εξωηήζεηο θαη θάληε εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο ζαο ώζηε λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα απηό 

πνπ καζαίλνπλ. Να είζηε νη ίδηνη καζεηέο θαη λα ζπκκεηέρεηε ζηε ζπλεξγαηηθή 

δηεξεύλεζε κε ηνπο καζεηέο ζαο κέζσ ησλ εξσηήζεσλ. Δίζηε επαγγεικαηίαο θαη νη 

εξσηήζεηο απνηεινύλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο δνπιεηάο ζαο. 

Παηδαγσγηθή Μέζνδνο  

Έλαο από ηνπο πην απνηειεζκαηηθνύο ηξόπνπο λα εκπιαθνύλ νη καζεηέο ζηε δηεξεύλεζε είλαη λα 

ππνβνεζεζεί ε ζθέςε ηνπο κε ηηο «ξνπηίλεο ζθέςεο» - απιά πξσηόθνιια γηα ηε δηεξεύλεζε ηδεώλ. Απηά 

ηα πξσηόθνιια δνκνύλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Καζώο εμεξεπλάηε απηέο ηηο ξνπηίλεο ζθέςεο σο παηδαγσγηθή κέζνδν, ξσηήζηε ηνλ εαπηό ζαο ηηο εμήο 

εξσηήζεηο: Δίλαη ε ζθέςε νξαηή εδώ; Δμεγνύλ νη καζεηέο ν έλαο ζηνλ άιινλ; Πξνζθέξνπλ νη καζεηέο 

δεκηνπξγηθέο ηδέεο; Απηνί (θαη εκείο σο εθπαηδεπηηθνί) ρξεζηκνπνηνύλ ηε γιώζζα ηεο ζθέςεο; 

 

Δείηε, ζθεθηείηε, αλαξωηεζείηε - Λεηηνπξγεί θαιά κε αληηθείκελα όισλ ησλ εηδώλ! 

● Σί βιέπεηε ζε απηό ην δεκηνύξγεκα; Σί παξαηεξείηε; 

● Με βάζε απηό πνπ βιέπεηε, ηί ζθέθηεζηε; Πνηά είλαη ε εξκελεία ζαο γηα απηό πνπ βιέπεηε; Γηαηί 

ην ιέηε απηό; 

● Με βάζε απηά πνπ έρεηε δεη θαη απηό πνπ ζθέθηεζηε, ηί αλαξωηηέζηε; Πνηά εξσηήκαηα έρνπλ 

πξνθιεζεί από απηό πνπ βιέπεηε θαη ζθέθηεζηε;  

Σθεθηείηε, πξνβιεκαηηζηείηε, εμεξεπλήζηε - Θέιεηε λα εκβαζύλεηε ζε απηό πνπ ζθέθηνληαη νη καζεηέο; 

Υξεζηκνπνηήζηε απηή ηε ξνπηίλα! 
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● Απηό ην κάζεκα, ηί ζαο θάλεη λα ζθεθζείηε;  

● ε πνηέο εξσηήζεηο ή πξνβιεκαηηζκνύο ζαο νδεγνύλ απηέο νη ζθέςεηο;  

● Πώο κπνξείηε λα δηεξεπλήζεηε απηέο ηηο εξσηήζεηο ή ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ζαο; 

Τί ζαο θάλεη λα ην ιέηε απηό; - Βνεζήζηε ηνπο καζεηέο λα επηβεβαηώζνπλ ηε ζθέςε ηνπο κε απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. 

● Σί βιέπεηε ή ηί γλσξίδεηε; 

● Σί ζαο θάλεη λα ην ιέηε απηό; Πώο κπνξείηε λα ππνζηεξίμεηε απηό πνπ ιέηε κε απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία; 

Σπλήζηδα λα λνκίδω όηη .... Αιιά ηώξα λνκίδω όηη.... - εκαληηθή ξνπηίλα πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο λα 

κνηξαζηνύλ ην πώο άιιαμαλ νη αληηιήςεηο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ - πώο έρνπλ κάζεη! 

● Πνηέο ήηαλ νη αξρηθέο ζαο ηδέεο γηα ην ζέκα πξηλ από ην κάζεκα; Σπλήζηδα λα λνκίδσ όηη.... 

● Σώξα πνπ ην κάζεκα νινθιεξώζεθε, πνηέο είλαη νη αληηιήςεηο ζαο; Αιιά ηώξα εγώ λνκίδσ όηη… 

 

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Σέινο, ζα είλαη ζεκαληηθό γηα εζάο ζην ξόιν ζαο σο δηεπθνιπληήο ηεο κάζεζεο λα θαηαιάβεηε όηη ε 

έθβαζε ηνπ καζήκαηνο δελ ζα είλαη θαη δελ πξέπεη λα είλαη ε ίδηα γηα θάζε καζεηή. Ο ζηόρνο ζαο σο 

εθπαηδεπηηθόο ζα είλαη λα εληνπίζεηε ηηο πεξηνρέο αλάπηπμεο ηνπ θάζε καζεηή. Οη καζεζηαθνί ζηόρνη 

κπνξνύλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνπο καζεηέο θαη ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηηο μερσξηζηέο αγαπεκέλεο 

πξνηηκήζεηο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηνπο πξνζσπηθνύο ηνπο ζηόρνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5  

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 

Σα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηό ην 

θεθάιαην θαη ηα καζήκαηα επέθηαζεο ησλ ηόρσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 6 θαη ην Κεθάιαην 

7 επζπγξακκίδνληαη κε ηνπο ηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο θαη κε ηηο αξρέο ηεο ζρεδηαζηηθήο ζθέςεο 

(design thinking), κε ηε κεζνδνινγία ηεο ζπλζεηηθήο εξγαζίαο (Project-Based Learning), κε ηελ 

θαηλνηνκία θαη κε ηελ παηρληδνπνίεζε (Gamification).  

 

Σν αλαιπηηθό πξόγξακκα είλαη επίζεο δνκεκέλν ζύκθσλα κε ην πξόηππν Roots and Shoots four-step 

formula (rootsandshoots.org) γηα ζεηηθέο αιιαγέο:  

● Βήκα 1: Πάξηε κέξνο 

● Βήκα 2: Καηαγξάςηε 

● Βήκα 3: Αλαιάβεηε Γξάζε 

● Βήκα 4: Γηνξηάζηε 

 

Σα καζήκαηα κε αζηεξίζθν  ⭐ (3, 4, 5, 10) είλαη απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξόηππν Roots and Shoots, 

ηα καζήκαηα κε ηνλ ιακπηήξα αθνξνύλ ηνλ γεληθό ζρεδηαζκό, θαη ηα καζήκαηα κε ηνλ ζηόρν 

αθνξνύλ ηνλ ηξόπν δεκηνπξγίαο ηαηληώλ / παξνπζηάζεσλ ζηελ ηάμε. ην κάζεκα 10, ε ηάμε ζα 

δηνξγαλώζεη κηα γηνξηή, πξνζθαιώληαο ζεκαληηθέο πξνζσπηθόηεηεο ζε ηνπηθό επίπεδν (εηθνληθά ή κε 

θπζηθή παξνπζία) λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνπζίαζε. 

 

Μάζεκα 1: Δπηζθόπεζε ησλ ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

Μάζεκα 2-9: Καζνδεγνύκελε εκπεηξία ζρεδηαζκνύ ζθέςεο (καζήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζύλδεζε ησλ 

ζηόρσλ κε ηελ θνηλόηεηα / ηνλ εαπηό καο, εληνπηζκόο ηνπηθώλ πξνβιεκάησλ, έξεπλα, πξσηόηππεο 

δεκηνπξγίεο, δξαζηεξηόηεηεο ζρεδηαζκνύ ζθέςεο, πξόηαζε, εηεξναμηνιόγεζε, πηζαλέο ζηξαηεγηθέο 

πηζαλέο ζηξαηεγηθέο παξνπζίαζεο "go-to-market") 

Μάζεκα 10: Γηνξηή (Γηα ηνπο αλζξώπνπο θαη ηνλ πιαλήηε)  

 
  

https://www.rootsandshoots.org/formula
https://www.rootsandshoots.org/formula
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Μαζήκαηα γηα Πξνγξάκκαηα κε Θέκα ηνπο ηόρνπο Βηώζηκεο 

Αλάπηπμεο  

Μάζεκα 1: Δπηζθόπεζε ησλ ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο  

Μάζεκα 2: Δλλνηνινγηθόο Υάξηεο ησλ ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

Μάζεκα 3: Δλεξγή Δκπινθή κε ηνπο ηόρνπο 

Μάζεκα 4: Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο 

Μάζεκα 5: πλέληεπμε Δκπεηξνγλσκόλα 

Μάζεκα 6: Πξνεηνηκαζία κηαο Σαηλίαο ή Παξνπζίαζεο  

Μάζεκα 7: Γεκηνπξγία Δηθνλνγξαθεκέλνπ ελαξίνπ (Storyboarding) θαη Γύξηζκα Σαηλίαο ή 

Πξνεηνηκαζία 

Μάζεκα 8: Δπεμεξγαζία Σαηλίαο θαη Πξνεηνηκαζία γηα ηε Γηνξηή 

Μάζεκα 9: Αλαηξνθνδόηεζε θαη Πξνεηνηκαζία γηα ηε Γηνξηή 

Μάζεκα 10: Γηνξηή ηεο Μάζεζεο  

Οξγάλσζε Σάμεο 

Σν πεξηβάιινλ κάζεζεο έρεη θαίξηα ζεκαζία γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λννηξνπίαο δηεξεύλεζεο, 

εμεξεύλεζεο θαη παηρληδηνύ. Δδώ είλαη ζπκβνπιέο γηα λα αμηνπνηήζεηε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηνλ ρώξν 

γηα κάζεζε θαη ζθέςε. 

 

● Ο ρώξνο ζηνπο ηνίρνπο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη όρη δηαθνζκεηηθά, αιιά σο ρώξνο γηα κάζεζε 

θαη ηεθκεξίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. Οη Παγθόζκηνη ηόρνη κπνξνύλ λα εθηππσζνύλ κε 

έγρξσκν ρξώκα ζε θάξηεο θαη λα εθηίζεληαη ζηνπο ηνίρνπο ησλ αηζνπζώλ. Παηήζηε ΔΓΧ γηα 

πξόζβαζε ζηα αξρεία (Μεηαβείηε ζηε δηεύζπλζε https://bit.ly/2Hi2p6K Λήςε non-UN entities → 

Δθηύπσζε Αξρείσλ). Απηνθόιιεηεο ζεκεηώζεηο (sticky notes) ή ζεκεησκαηάξηα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ρώξνπο ηνίρσλ γηα πεγή ηδεώλ θαη νκαδηθή εξγαζία. 

● Ο θπζηθόο θωηηζκόο είλαη ην θαιύηεξν δπλαηό, κε παξάζπξα ρσξίο θνπξηίλεο ή θάπνηα θάιπςε. 

Δπηδηώμηε λα θξαηήζεηε ηα θώηα θιεηζηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, εάλ είλαη δπλαηόλ. 

● Τα κεγάια ηξαπέδηα εξγαζίαο επηηξέπνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη πξνηηκνύληαη από ηα 

παξαδνζηαθά γξαθεία. 

● Νηνζηέ θαη κηθξά ραιάθηα δαπέδνπ επηηξέπνπλ ζηνπο καζεηέο λα θαζίζνπλ θαη λα εξγαζηνύλ ζην 

πάησκα ή ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. 

● Παξέρεηε ρώξν γηα νκαδηθή εξγαζία, εξγαζία ζε δεπγάξηα θαη αλεμάξηεηε εξγαζία. 

● Ζ απαιή κνπζηθή ππόθξνπζε κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε ζθέςε θαη ηε κάζεζε. 

 

Καζώο νη καζεηέο εηζέξρνληαη γηα πξώηε θνξά ζηνλ ρώξν κάζεζεο ηεο ηάμεο, πξνζθέξεηε κηα νκαδηθή 

πεξηήγεζε γηα λα δείμεηε ζηνπο καζεηέο όιεο ηηο πεξηνρέο κάζεζεο θαη ηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο θαη 

παξέρεηε ιεπηνκεξείο εμεγήζεηο γηα ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεηε (π.ρ. θξνληίδα γηα ηηο ζπζθεπέο, ζεβαζκόο 

γηα ηνπο αλζξώπνπο θαη ηε θύζε, πνιηηηθέο θαηάιιειεο ρξήζεο). Ζ θαιύηεξε πνιηηηθή σο εθπαηδεπηηθόο 

είλαη λα κελ ζεσξείηε ηίπνηε δεδνκέλν - αλ δελ έρεηε άκεζα ελεκεξώζεη γηα ηηο πξνζδνθίεο, ζεσξείζηε όηη 

ν καζεηήο δελ γλσξίδεη ηηο νδεγίεο ή ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη. 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/
https://bit.ly/2Hi2p6K
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Σύπνη Οκάδσλ  

Καζ' όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηώλ ζην ρνιείν Δξγαζηήξην Καηλνηνκίαο, νη καζεηέο ζα δνπιεύνπλ 

καδί κέζα ζε νκάδεο δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ. Οη ηύπνη νκάδσλ νξίδνληαη κε βάζε ην ζθνπό θαη 

ζεκεηώλνληαη ζηα καζήκαηα.  

● Οινκέιεηα: όινη νη καζεηέο καδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθό πνπ δηεπθνιύλεη ή παξέρεη νδεγίεο ή 

δηεπζύλεη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία 

● Μηθξή νκάδα: Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο 3-5 αηόκσλ, γηα λα δνπιέςνπλ καδί 

ζπλεξγαηηθά· απνθύγεηε λα ρσξίζεηε ηηο νκάδεο ζύκθσλα κε ηελ "νκνηόηεηα" (π.ρ. κελ βάδεηε 

όια ηα θνξίηζηα ζε κηα νκάδα, κελ θηηάρλεηε νκάδεο θαηά ειηθία, θηι). 

● Αλεμάξηεηε εξγαζία: νη καζεηέο επηιέγνπλ λα δνπιεύνπλ κόλνη ηνπο· απηό είλαη ζπρλά ρξήζηκν 

γηα ηελ έξεπλα ή ηελ νινθιήξσζε θάπνηνπ ηκήκαηνο ελόο πξνγξάκκαηνο. 

Δμνπιηζκόο ζηα ρνιεία Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο 

 Whiteboard/ πξνβνιέαο 

 1 ή πεξηζζόηεξνη ππνινγηζηέο (θαηά πξνηίκεζε θνξεηνί ππνινγηζηέο) 

 ύλδεζε WiFi 

Δίλαη θαιό λα έρεηε: 

 Lego WeDo 

 Minecraft: www.minetest.net  

Δξγαιεία Σερλνινγίαο 

ε όια ηα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, νη καζεηέο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξα εξγαιεία ηερλνινγίαο γηα δεκηνπξγία θαη έθθξαζε ηδεώλ. Αθνινπζεί κηα ιίζηα 

κε ηα θύξηα εξγαιεία πνπ ζπληζηώληαη γηα ρξήζε: 

● Flipgrid (flipgrid.com ): Σν Flipgrid επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα θαηαγξάθνπλ ζε βίληεν 

κηα ηδέα θαη ζηε ζπλέρεηα παξέρεη έλα θνηλόρξεζην θσδηθό. Οη καζεηέο έρνπλ πξόζβαζε ζην 

Flipgrid θαη κνηξάδνληαη απαληήζεηο κέζσ ζπληόκσλ βίληεν. Οη απαληήζεηο δίλνληαη ζε 

ζπλεξγαηηθό ρώξν θαη νη καζεηέο κπνξνύλ ζηε ζπλέρεηα λα ζρνιηάζνπλ, λα απαληήζνπλ ή λα 

παξάζρνπλ αλαηξνθνδόηεζε ζε κεκνλσκέλεο απαληήζεηο. 

○ Πώο λα εγθαηαζηήζεηε ην Flipgrid https://bit.ly/2l5EdLm  

○ Ο νδεγόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ην Flipgrid από ηνπο Sean Fahey θαη Karly Moura: 

https://bit.ly/2ETPK7Q  

○ Οδεγίεο γηα ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ Flipgrid: 

https://bit.ly/2KuiCHu  

● PowerPoint/Google Slides (Microsoft suite/Google Classroom): Δπηινγέο πνπ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ παξνπζηάζεηο κε δηαθάλεηεο. 

● MindMap Touch (https://bit.ly/2Mwleao): Γσξεάλ εξγαιείν ηεο Microsoft γηα ηε δεκηνπξγία 

ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ. 

● Δξγαιεία Σειεδηάζθεςεο: Skype, Zoom, Google Hangout, appear.in  

http://www.minetest.net/
https://flipgrid.com/
https://bit.ly/2l5EdLm
https://bit.ly/2ETPK7Q
https://bit.ly/2KuiCHu
https://bit.ly/2Mwleao


 45 

● LEGO WeDo Kits http://lego.build/2WnW6ao  

● Minecraft https://www.minecraft.net/en-us/  

● Υξήζηκνη ύλδεζκνη ρεδηαζκνύ θέςεο 

● https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-

process 

● https://eodysseyblog.wordpress.com/2016/02/16/what-is-design-thinking/  

  

http://lego.build/2WnW6ao
https://www.minecraft.net/en-us/
https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process
https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process
https://eodysseyblog.wordpress.com/2016/02/16/what-is-design-thinking/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔ ΘΔΜΑ ΣΟΤ 

ΣΟΥΟΤ ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Μάζεκα 1: Δπηζθόπεζε ησλ ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο  

Σηόρνη 

Οη καζεηέο ζα: 

● Καηαλνήζνπλ ην πιαίζην, ην ηζηνξηθό θαη ην ζθεπηηθό ησλ ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

● Μάζνπλ γηα θάζε ηόρν Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

● Σνπνζεηεζνύλ ζε επηιεγκέλεο νκάδεο (3-5 καζεηέο) από ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο 

● Καηαλνήζνπλ θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεζόδνπο ελεξγήο ζπδήηεζεο θαη νκαδηθήο εξγαζίαο 

● πζρεηίζνπλ θάζε ηόρν Βηώζηκεο Αλάπηπμεο κε ηελ θνηλόηεηά ηνπο 

● Παξνπζηάζνπλ πξνθνξηθά θαη γξαθηθά ηνπο ζηόρνπο ζηηο νκάδεο ησλ καζεηώλ 

● Γεκηνπξγήζνπλ βίληεν αλαζηνραζκνύ Flipgrid γηα λα θαηαγξάςνπλ ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ 

νινθιεξώζεη 

 

Υιηθνηερληθή Υπνδνκή:  

● Τπνινγηζηέο 

● Οζόλε 

● Πξνβνιέαο 

● Υαξηί (κέγεζνο αθίζαο εάλ είλαη δπλαηόλ) 

● ηπιό, κνιύβηα, καξθαδόξνη 

Πόξνη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο:  

● Γηδαθηηθνί/Μαζεζηαθνί ζηόρνη γηα ηνπο ηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444  

● Ο εθπαηδεπηηθόο εγθαζηζηά ην Flipgrid πξηλ ην κάζεκα  

 

 

  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444
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Πξνπαξαζθεπαζηηθό Σηάδην (15 ιεπηά) 

Παξαθνινύζεζε Βίληεν ζηελ Οινκέιεηα: 

● The World’s Largest Lesson (https://bit.ly/2WMzcsw)  

● We The People (https://bit.ly/2WcKKRy)  

● Do you know all 17 SDGs? (https://bit.ly/2roKtO7)  

 

Γηεξεύλεζε (1 ώξα)  

Δθπαηδεπηηθόο:  

Γηδάζθεη / θάλεη επηζθόπεζε ησλ ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, ζπιινγηθά θαη αηνκηθά. Απηόο ν 

ηζηόηνπνο παξέρεη κηα παξνπζίαζε κε ΓΗΑΦΑΝΔΗΔ (http://17goals.org/17goals-basic-slide-set/). 

Δμεγεί ηηο κεζόδνπο θαη ηηο δπλακηθέο ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. 

Οη καζεηέο ζε νκαδηθή εξγαζία: 

1. Βξίζθνπλ 1-2 ιέμεηο πνπ πεξηγξάθνπλ θάζε ηόρν Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

2. Σα κέιε θάζε νκάδαο κνηξάδνληαη κεηαμύ ηνπο ηηο ιέμεηο ηνπο θαη γηαηί επέιεμαλ απηέο ηηο 

ιέμεηο. 

3. Ο εθπαηδεπηηθόο αλαζέηεη ζε θάζε νκάδα 1-2 ζηόρνπο γηα έξεπλα, δηάβαζκα θαη ζπδήηεζε.  

 

Γεκηνπξγία (30 ιεπηά) 

Οκαδηθή εξγαζία καζεηώλ: 

Κάζε νκάδα δεκηνπξγεί 1 δηαθάλεηα PowerPoint/Google Slides ςεθηαθή ζειίδα (ή αθίζα) πνπ λα 

ζπλνςίδεη 1-2 ζηόρνπο. 

Ζ ζειίδα πνπ αθνξά θάζε ζηόρν πξέπεη λα έρεη κηα πξόηαζε ή κηα ιίζηα πνπ λα ηελ ζπλδέεη κε ηελ 

θνηλόηεηά ηνπο 

 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=cBxN9E5f7pc
https://bit.ly/2WMzcsw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=RpqVmvMCmp0
https://bit.ly/2WcKKRy
https://www.youtube.com/watch?v=0XTBYMfZyrM&feature=youtu.be
https://bit.ly/2roKtO7
https://www.google.com/url?q=http://17goals.org/17goals-basic-slide-set/&sa=D&ust=1548959982319000&usg=AFQjCNE1joGuVYbMVeDzBgKSN8A_83z4Xg
https://www.google.com/url?q=http://17goals.org/17goals-basic-slide-set/&sa=D&ust=1548959982319000&usg=AFQjCNE1joGuVYbMVeDzBgKSN8A_83z4Xg
http://17goals.org/17goals-basic-slide-set/
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Γηακνηξαζκόο (15 ιεπηά)  

Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη θαη αλαθέξεη ηνλ ζηόρν πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί, ρξεζηκνπνηώληαο ην Flipgrid. 

Ο εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα ην εγθαηαζηήζεη πξηλ ην κάζεκα. Έλα άηνκν από θάζε νκάδα απαληά 

ζηελ θάκεξα. 

Ο εθπαηδεπηηθόο ζέηεη ην εξώηεκα: Πνηά είλαη ηα βαζηθά δηδάγκαηα πνπ πξέπεη λα αληιεζνύλ από ηνπο 

ηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο; 

 

Δπόκελν Μάζεκα 

Δθπαηδεπηηθόο: 

Αλαθνηλώλεη ζηνπο καζεηέο όηη ζα επηιέμνπλ έλα ζηόρν λα δηεξεπλήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελλέα 

επόκελσλ εβδνκάδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ρνιείσλ Δξγαζηεξίσλ Καηλνηνκίαο. 

Δλζαξξύλεη ηνπο καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ ηνπο ζηόρνπο πνπ ελδερνκέλσο ζα ήζειαλ λα δηεξεπλήζνπλ 

ελδειερώο κεηαμύ ησλ καζεκάησλ 1 θαη 2 

 

Δπέθηαζε (1 ώξα) 

● Σειεδηάζθεςε (Skype κε παγθόζκηα ηάμε, κε εκπεηξνγλώκνλα ή κε κέινο ηεο θνηλόηεηαο) 

● Δπέθηαζε LEGO SDGs - ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο  

● Δπέθηαζε Minecraft SDGs - ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 
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Μάζεκα 2: Δλλνηνινγηθόο Υάξηεο ησλ ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο  

Μαζεζηαθνί Σηόρνη 

Οη καζεηέο ζα: 

● Οξγαλσζνύλ ζε νκάδεο από ηνλ εθπαηδεπηηθό γηα ην Πξόγξακκα ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

● Δμεξεπλήζνπλ ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ελλνηνινγηθνύ ράξηε κε ην εξγαιείν Mindmap γηα 

λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

● Γεκηνπξγήζνπλ έλαλ ελλνηνινγηθό ράξηε γηα ηνπο ηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο σο κηα 

δηαδηθαζία γηα λα επηιέμνπλ έλαλ ηόρν Βηώζηκεο Αλάπηπμεο γηα λα δηεξεπλήζνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο 

● Μάζνπλ ζρεηηθά κε ηνπο ηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ζε κεγαιύηεξν βάζνο  

● πλδέζνπλ ηνλ ηόρν Βηώζηκεο Αλάπηπμεο κε ηελ θνηλόηεηά ηνπο 

● Δπηιέμνπλ έλα ηόρν Βηώζηκεο Αλάπηπμεο πνπ ζα δηεξεπλεζεί ζε βάζνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ 

 

Υιηθνηερληθή Υπνδνκή  

● Τπνινγηζηέο 

● Οζόλε 

● Πξνβνιέαο 

● Υαξηί (εάλ είλαη δπλαηόλ κέγεζνο αθίζαο) 

● ηπιό, κνιύβηα, ράξαθεο 

● Λνγηζκηθό θαηαζθεπήο ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ, όπσο Mind Map Touch (ή κνιύβη θαη ραξηί 

Γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό:  

● Δλλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ησλ ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο (https://uni.cf/2joFrz2)  

 

Πξνπαξαζθεπαζηηθό Σηάδην (15 ιεπηά)  

Ο εθπαηδεπηηθόο θαζνδεγεί ηηο νκάδεο ησλ καζεηώλ λα νλνκάζνπλ όζνπο ηόρνπο Βηώζηκεο 

Αλάπηπμεο ζπκνύληαη από ην κάζεκα 1. 

Ο εθπαηδεπηηθόο θαζνδεγεί ηηο νκάδεο ησλ καζεηώλ λα μερσξίζνπλ θαη λα ηαμηλνκήζνπλ ηνπο ηόρνπο 

ζε θαηεγνξίεο, Άλζξσπνη θαη Πιαλήηεο. 

https://www.unicef.org/agenda2030/files/SDG-CRC_mapping_FINAL.pdf
https://uni.cf/2joFrz2
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Γηεξεύλεζε (30 ιεπηά)  

Μνηξάδνληαη ηα επξήκαηά ηνπο από ην Πξνπαξαζθεπαζηηθό ηάδην κε ηελ Οινκέιεηα. 

Ο εθπαηδεπηηθόο ηνλίδεη όηη θάζε ζηόρνο ζπλδέεηαη κε ηνπο άιινπο θαη δελ είλαη κόλνο ηνπ. 

Δξεπλνύλ, επαλεμεηάδνπλ ηνπο ζηόρνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο πόξνπο ηνπ δηαδηθηύνπ. 

 

Γεκηνπξγία (30 ιεπηά)  

Οη καζεηέο νξγαλώλνληαη ζε κηθξέο νκάδεο. 

Υξεζηκνπνηνύλ ην πξόηππν έξεπλαο γηα ηνπο ηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο (Παξάξηεκα Α). 

πκπιεξώλνπλ ηνπο ελλνηνινγηθνύο ράξηεο ησλ ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο σο έλαλ ηξόπν επηινγήο 

ηνπ ζηόρνπ πνπ ζα δηεξεπλεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Οη καζεηέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ινγηζκηθό ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο (Mind Mapping 

Software) ή λα αθνινπζήζνπλ ην παξαδνζηαθό ζηπι, κε ζηπιό θαη ραξηί. 

Πξνζδηνξίδνπλ ηηο αμίεο ή ηε ζεκαζία ηνπ επηιεγκέλνπ ζηόρνπ· πνηνί είλαη νη ιόγνη γηα ηελ επηινγή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηόρνπ; (εμεηάδνπλ ηελ ελζπλαίζζεζε, ηα νηθνλνκηθά δεηήκαηα, πξνβιήκαηα ηεο 

θνηλόηεηαο πνπ αθνξνύλ ηελ θνηλόηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θ.ιπ.) 

 

Γηακνηξαζκόο (45 ιεπηά)  

Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηνπο ελλνηνινγηθνύο ράξηεο ζηελ Οινκέιεηα. 

Μνηξάδνληαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν ζηόρνο πνπ έρνπλ επηιέμεη έπξεπε λα επηιεγεί γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα. 

πδεηνύλ, ςεθίδνπλ θαη επηηπγράλνπλ ζπλαίλεζε ζρεηηθά κε ηνλ ζηόρν πνπ ζα εμεηαζηεί ζηα 

καζήκαηα. Κάζε ηάμε ζα πξέπεη λα επηιέμεη ΔΝΑΝ παγθόζκην ζηόρν πνπ ζα εμεξεπλεζεί από θνηλνύ. 

Ζ ςεθνθνξία κε ην ζύζηεκα Dot voting κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

(https://dotmocracy.org). 

 

https://dotmocracy.org/
https://dotmocracy.org/
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Δπόκελν Μάζεκα 

Ο εθπαηδεπηηθόο επαλεμεηάδεη ηα επεξρόκελα καζήκαηα. 

Οη καζεηέο θαζνδεγνύληαη λα ζρεδηάζνπλ ηα επεξρόκελα καζήκαηα. 

● Μαζήκαηα 2-9: Δκπεηξία Καζνδεγνύκελεο Μάζεζεο κέζω Σρεδηαζκνύ (καζήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε ζύλδεζε ησλ ζηόρσλ κε ηελ θνηλόηεηα/ηνλ εαπηό ηνπο, εληνπηζκόο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηνπηθά, έξεπλα, δεκηνπξγία πξσηόηππσλ ζρεδίσλ, δξαζηεξηόηεηεο κάζεζεο 

κέζσ ζρεδηαζκνύ, ζπκκεηνρή, εηεξν-αμηνιόγεζε πηζαλέο ζηξαηεγηθέο πξνώζεζεο ζηελ 

αγνξά). 

● Μάζεκα 10: Γηνξηή (Γηα ηνπο Αλζξώπνπο θαη ηνλ Πιαλήηε) 

 

Δπέθηαζε (1 ώξα) 

● Σειεδηάζθεςε (Skype κε παγθόζκηα ηάμε, κε εκπεηξνγλώκνλα ή κε κέινο ηεο θνηλόηεηαο) 

● Δπέθηαζε LEGO SDGs - ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο  

● Δπέθηαζε Minecraft SDGs - ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 
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Μάζεκα: 3: Δλεξγή Δκπινθή κε ηνπο ηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

Οη καζεηέο ζα:  

● Αληαιιάμνπλ ηδέεο κέζσ ηδενθαηαηγηζκνύ θαη ζα εληνπίζνπλ έλα πξόβιεκα πνπ λα ζρεηίδεηαη 

κε ηνπο ίδηνπο θαη κε ηνλ επηιεγκέλν ζηόρν. 

● Δξγαζηνύλ κε βάζε ην κνληέιν Λεπηνύ Κακβά, Lean Canvas, αθνινπζώληαο ζηξαηεγηθέο θαη 

κεζόδνπο πνπ λα αλαιύνπλ ηηο παξακέηξνπο ηνπ πξνβιήκαηνο.   

● Γηεξεπλήζνπλ ηί ήδε γίλεηαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο απηή ε δηαδηθαζία επίιπζεο ιεηηνπξγεί ή δελ ιεηηνπξγεί. 

● πκκεηάζρνπλ ζε ηδενθαηαηγηζκό γηα πηζαλέο ιύζεηο. 

 

Υιηθνηερληθή Υπνδνκή 

● Τπνινγηζηέο 

● Οζόλε 

● Πξνβνιέαο 

● Υαξηί (εάλ είλαη δπλαηόλ ζε κέγεζνο αθίζαο) 

● ηπιό, κνιύβηα, καξθαδόξνη 

 

Πξνπαξαζθεπαζηηθό Σηάδην (15 ιεπηά) 

Αλαθνξά ζηνπο ελλνηνινγηθνύο ράξηεο θαη ηε ζπδήηεζε από ηελ πξνεγνύκελε ζπλεδξία. πδήηεζε γηα 

ηνλ επηιεγκέλν ζηόρν.  

Βεβαησζείηε όηη όινη νη καζεηέο είλαη ζε ζέζε λα βξνπλ θαη λα εθθξάζνπλ πώο ζπλδένληαη πξνζσπηθά 

κε ηνλ επηιεγκέλν ζηόρν.  
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Γηεξεύλεζε (30 ιεπηά) 

Δθπαηδεπηηθόο: Παξαθαιείζζε λα δείηε ηηο πεγέο ηεο Σρεδηαζηηθήο Σθέςεο ζην Κεθάιαην 5.   

Πξνηξνπέο πξνο όινπο ηνπο καζεηέο:  

1. Γηα 5 ιεπηά, ν θάζε έλαο από εζάο γξάςηε/πιεθηξνινγήζηε όζα «πξνβιήκαηα» κπνξείηε, ηα 

νπνία λα ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηόρνπο καο θαη εζάο/ ηελ νηθνγέλεηά ζαο / ηελ θνηλόηεηά ζαο. Ο 

ζθνπόο είλαη. απιά, λα γξάςεηε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο ηδέεο - κελ αλεζπρείηε αλ δελ 

είλαη ηέιεηεο ή πιήξεηο. (ηα sticky notes είλαη ηδαληθά γηα απηή ηελ άζθεζε, αλ είλαη δηαζέζηκα) 

2. Σώξα γηα 1-2 ιεπηά, επηιέμηε 3 πξνβιήκαηα πνπ ζε εζάο θαίλνληαη πην ζεκαληηθά. 

3. Αο ρσξηζηνύκε ζε κηθξέο νκάδεο 

4. Χο νκάδα, επηιέμηε 3 πξνβιήκαηα πνπ είλαη ηα πην ζεκαληηθά γηα ηελ νκάδα (ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη θάπνηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα είλαη παξόκνηα, κπνξείηε λα ηα 

επαλαδηαηππώζεηε/λα ηα επεμεξγαζηείηε ώζηε λα είλαη πην πεξηεθηηθά). 

5. Σώξα αο επηζηξέςνπκε ζηελ νινκέιεηα. 

6. Αο κνηξαζηνύκε ηηο ηειηθέο καο ηδέεο θαη αο επηιέμνπκε 3 πξνβιήκαηα γηα λα πξνρσξήζνπκε 

καδί. 

 

ύλδεζε κε ηνπο ζηόρνπο ηεο ηάμεο - Πνηόο είλαη ν ζθνπόο; Σί θάλνπλ νη άιιεο νκάδεο γηα λα 

θαηαπνιεκήζνπλ απηό ην πξόβιεκα; (απηό ζα κπνξνύζε λα είλαη είηε ζε κηθξέο νκάδεο, είηε ζηελ 

νινκέιεηα). 

 

Γεκηνπξγία θαη Γηακνηξαζκόο (30 ιεπηά) 

Υξεζηκνπνηήζηε ην κνληέιν Λεπηνύ Κακβά, Lean Canvas, (παξάδεηγκα εδώ, αιιά κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί) γηα λα δηεξεπλήζεηε ηα πηζαλά απνηειέζκαηα θαη ιύζεηο ζην πξόβιεκα- πώο ζα 

δηαθέξεη ε ηδέα ζαο; Γηα έλαλ απινπζηεπκέλν θακβά, ζπκπεξηιάβεηε ΠΡΟΒΛΖΜΑ, ΛΤΖ, ΒΑΗΚΑ 

ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ, ΜΟΝΑΓΗΚΖ ΑΞΗΑ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ (https://bit.ly/2Zcgpo5). 

Ηδενθαηαηγηζκόο γηα πηζαλέο ιύζεηο ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ Λεπηό Κακβά. 

Μνληέιν Λεπηνύ Κακβά (Lean Canvas) κε πξνβιήκαηα, μεθηλώληαο κε ηηο ιύζεηο.  

 

 

 

 

 

 

ttps://www.free-power-point-templates.com/articles/wp-content/uploads/2017/11/free-lean-canvas-powerpoint-template.png
https://bit.ly/2Zcgpo5


 54 

Δπόκελε ζπλεδξία: 

Με ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ηδέεο γηα πηζαλέο ιύζεηο, ζηελ επόκελε ζπλεδξία ζα αξρίζνπκε λα 

εκβαζύλνπκε ζηηο ιύζεηο. 

 

Δπέθηαζε (1 ώξα) 

● Σειεδηάζθεςε (Skype κε παγθόζκηα ηάμε, κε εκπεηξνγλώκνλα ή κε κέινο ηεο θνηλόηεηαο) 

● Δπέθηαζε LEGO SDGs-  ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο  

● Δπέθηαζε Minecraft SDGs - ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 
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Μάζεκα 4: Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

Οη καζεηέο ζα: 

● Δμεηάζνπλ πηζαλέο ιύζεηο θαη ζα πξνζδηνξίζνπλ ηξεηο νη νπνίεο είλαη ππνζρόκελεο ζε 

κεγαιύηεξν βαζκό 

● ρεδηάζνπλ 3 πηζαλέο ιύζεηο θαη ζα επηιέμνπλ κηα κε βάζε 

● Πόζν βηώζηκε είλαη; 

● Πώο κπνξνύλ λα ηε «ρξεκαηνδνηήζνπλ; 

● Πνηόο ζα κπνξνύζε λα βνεζήζεη ζηε ιύζε; 

 

● Με βάζε ηα ηξία θξηηήξηα, επηιέμηε κία πηζαλή ιύζε θαη πξνεηνηκάζηε έλα πην 

εκπεξηζηαησκέλν ζρέδην γηα εθαξκνγή. 

● Δπηιέμηε θαη επηθνηλσλήζηε κε πηζαλνύο εγέηεο/ππνζηεξηθηέο γηα κηα ζπλέληεπμε κε 

βηληενθιήζε ζην Μάζεκα 5. 

 

Υιηθνηερληθή Υπνδνκή 

● Τπνινγηζηέο 

● Οζόλε 

● Πξνβνιέαο 

● Υαξηί (εάλ είλαη δπλαηόλ ζε κέγεζνο αθίζαο) 

● ηπιό, κνιύβηα, καξθαδόξνη 

 

Πξνπαξαζθεπαζηηθό Σηάδην (15 ιεπηά) 

Καισζόξηζκα. Αο ζθεθηνύκε ηελ ηειεπηαία καο ζπλεδξία. 

● Πνηά πξνβιήκαηα εληνπίζακε; 

● Πνηέο ηδέεο βξήθακε γηα ηελ επίιπζή ηνπο; 
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Γηεξεύλεζε (30 ιεπηά) 

Αλαινγηζηείηε ζηελ νινκέιεηα ηδέεο γηα πηζαλέο ιύζεηο. 

Γηεξεπλείζηε πηζαλέο ιύζεηο θαη «θαηαηάμηέ ηηο» κε βάζε ηα αθόινπζα  

● Πνηέο ιύζεηο ηαηξηάδνπλ πεξηζζόηεξν κε ηνπο ηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο; 

● Πνηέο ιύζεηο είλαη κνλαδηθέο; 

● Πνηέο ιύζεηο είλαη βηώζηκεο - κπνξνύλ λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ππάξρνληα πιηθά; 

● Πώο ζα κπνξνύζαηε λα ρξεκαηνδνηήζεηε ην έξγν ζαο;   

● Πνηά βνήζεηα είλαη δηαζέζηκε; 

 

Πεξηνξίζηε κηα ηδέα σο ιύζε. 

 

Γεκηνπξγία θαη Γηακνηξαζκόο (30 ιεπηά) 

Μνηξαζηείηε κε ηνπο καζεηέο ζαο όηη γηα ηελ επόκελε ζπλεδξία (Μάζεκα 5), ε ηάμε ζα έρεη έλαλ 

εηδηθό πξνζθεθιεκέλν κέζσ βηληενθιήζεο (Skype). ήκεξα, νη καζεηέο ζα ρξεηαζηεί λα: 

1. Δξεπλήζνπλ γηα λα θαζνξίζνπλ κηα ιίζηα εκπεηξνγλσκόλσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

σο πξνζθεθιεκέλνη ζε κηα ζπλεδξία κε Skype. 

2. Πξνεηνηκάζνπλ κηα πξόηαζε δξάζεο γηα λα ηε κνηξαζηνύλ κε ηνλ εηδηθό θαιεζκέλν ηελ επόκελε 

θνξά. 

Με βάζε ηελ επηιεγκέλε ιύζε θαη ηνλ επηιεγκέλν ζηόρν ζαο, αθηεξώζηε ρξόλν γηα λα εξεπλήζεηε 

ζρεηηθά κε ηα άηνκα ηα νπνία κπνξείηε λα πξνζθαιέζεηε λα ζπκκεηάζρνπλ. Βάιηε Μηθξέο Οκάδεο λα 

θαζνξίζνπλ 1-2 "εκπεηξνγλώκνλεο" θαη λα ζεκεηώζνπλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (email, Twitter, θιπ). 

ηελ νινκέιεηα, εξγαζηείηε γηα λα εηνηκάζεηε έλα κήλπκα γηα λα πξνζθαιέζεηε ηνπο 

"εκπεηξνγλώκνλεο" λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε βηληενθιήζε. Δμεηάζηε ηί ζα ζέιαηε λα ζπκπεξηιάβεηε ζην 

κήλπκα (εηζαγσγή, αίηεκα, ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο/Skype, θ.ιπ.). 

ηε ζπλέρεηα, ζα ζθεθζείηε ηελ πξόηαζε πνπ ζα ππνβάιιεηε - κηα ζύληνκε (2-4 ιεπηά) πεξηγξαθή ηνπ 

πξνβιήκαηόο ζαο, ηε ιύζε πνπ έρεηε απνθαζίζεη θαη ην ζρέδην γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο. 

Πώο ζα θάλεηε κηα πεηζηηθή παξνπζίαζε; Πνηά γιώζζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί; Πνηά δεδνκέλα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ; Πώο ζα ζπκπεξηιάβεηε όιε ηελ νκάδα ζηελ πξόηαζε; 

Βεβαησζείηε όηη έρεηε γξάςεη/πιεθηξνινγήζεη ηελ ηειηθή πξόηαζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηελ 

επόκελε ζπλεδξία. 
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Δπόκελε ζπλεδξία 

ηελ επόκελε ζπλεδξία ζα ζπλαληεζνύκε κε ηνλ εηδηθό κέζσ Skype. Παξαθαιείζζε λα εμαζθεζείηε 

ζηελ πξόηαζε θαηά ην κεζνδηάζηεκα ησλ καζεκάησλ. 

ΖΜΔΗΧΖ: Ο εθπαηδεπηηθόο πξέπεη ηώξα λα απεπζπλζεί ζηνπο εκπεηξνγλώκνλεο γηα λα 

εμαζθαιίζεη έλα άηνκν γηα ην Skype. Απηό κπνξεί λα γίλεη κέζω ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή 

κελπκάηωλ ζην Twitter. Εάλ ρξεηάδεζηε βνήζεηα γηα ηνλ εληνπηζκό ελόο εκπεηξνγλώκνλα, 

παξαθαιείζζε λα ζηείιεηε κήλπκα ζηνπο ζπγγξαθείο απηνύ ηνπ βηβιίνπ. 

 

Δπέθηαζε (1 ώξα) 

● Σειεδηάζθεςε (Skype κε παγθόζκηα ηάμε, κε εκπεηξνγλώκνλα ή κε κέινο ηεο θνηλόηεηαο) 

● Δπέθηαζε LEGO SDGs - ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο  

● Δπέθηαζε Minecraft SDGs - ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 
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Μάζεκα 5: πλέληεπμε Δκπεηξνγλώκνλα 

Μαζεζηαθνί Σηόρνη 

Οη καζεηέο ζα: 

● Κάλνπλ skype κε έλαλ εκπεηξνγλώκνλα. 

● Υξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αλαηξνθνδόηεζε θαη ηηο ηδέεο ηνπο γηα λα πξνσζήζνπλ ην ζρέδην κε ηηο 

ιύζεηο ηνπο θαη ζα μεθηλήζνπλ ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ην Μάζεκα 6 θαη ηελ παξαγσγή ηαηλίαο  

 

Υιηθνηερληθή Υπνδνκή 

● Τπνινγηζηέο 

● Οζόλε 

● Πξνβνιέαο 

● Υαξηί (εάλ είλαη δπλαηόλ ζε κέγεζνο αθίζαο) 

● ηπιό, κνιύβηα, καξθαδόξνη 

 

Πξνπαξαζθεπαζηηθό Σηάδην (15 ιεπηά) 

● Τπελζπκίζηε ζηνπο καζεηέο ηελ πηζαλή ιύζε πνπ έρνπλ πξνηείλεη θαη ηνλ επηιεγκέλν ηόρν 

Βηώζηκεο Αλάπηπμεο. 

● Διέγμηε ηελ πξόηαζε καδί. 
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Γηεξεύλεζε (30 ιεπηά) 

Πξνεηνηκαζηείηε γηα ην Skype. θεθηείηε ξόινπο γηα ηνπο καζεηέο ζαο: 

1. Σερληθνί: εγθαζηζηνύλ ην Skype θαη παξαθνινπζνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

2. Τπεύζπλνο γηα ηνλ Υαηξεηηζκό: θαισζνξίδεη ηνλ πξνζθεθιεκέλν επηζθέπηε 

3. Τπεύζπλνο γηα λα Παξνπζηάζεη ηε Λύζε: κνηξάδεηαη ηελ πξόηαζε 

4. Τπεύζπλνο γηα ηηο Δξσηήζεηο: θάλεη εξσηήζεηο (3-5) ζηνλ εκπεηξνγλώκνλα 

5. Τπεύζπλνο γηα ηελ Οινθιήξσζε ηεο πδήηεζεο: νινθιεξώλεη ηε ζπδήηεζε θαη επραξηζηεί 

ηνλ εκπεηξνγλώκνλα 

6. Τπεύζπλνο γηα ηελ Καηαγξαθή εκεηώζεσλ: θξαηά ζεκεηώζεηο θαη θαηαγξάθεη ηα πξαθηηθά 

ηεο ζπλεδξίαο  

7. Τπεύζπλνο γηα ηε Βηληενζθόπεζε: θαηαγξάθεη ηε ζπλεδξία κέζσ βηληενθάκεξαο 

8. Φσηνγξάθνο: θαηαγξάθεη ηε ζπλεδξία κέζσ θάκεξαο 

9. Τπεύζπλνο γηα ηελ Οξγάλσζε ηεο Αίζνπζαο: νξγαλώλεη ηελ ηάμε, ηαθηνπνηεί ηηο θαξέθιεο, 

ξπζκίδεη ηελ θάκεξα, επηζηξέθεη ηηο θαξέθιεο ζηε ζέζε ηνπο κεηά ηε βηληενθιήζε 

10. Τπεύζπλνο γηα ηελ Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ: πξνβιέπεη πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ 

θαη έρεη έλα ζρέδην γηα ην πώο ζα αληηκεησπηζηνύλ αλ ρξεηαζηεί  

 

ηελ νινκέιεηα γίλεηαη ηδενθαηαηγηζκόο θαη θαζνξηζκόο 3-5 εξσηήζεσλ γηα ηνλ εηδηθό. Γξάςηε ηηο 

εξσηήζεηο ζηηο θάξηεο ζεκεηώζεσλ θαη δώζηε ηηο θάξηεο ζηνπο Τπεύζπλνπο γηα ηηο Δξσηήζεηο. 

Κάληε πξόβα γηα λα είζηε έηνηκνη. 

 

Γεκηνπξγία θαη Γηακνηξαζκόο (30 ιεπηά) 

Skype κε εκπεηξνγλώκνλα. 

Μεηά ηελ θιήζε, θάληε ελεκέξσζε σο νκάδα. Διέγμηε ηελ εγγξαθή βίληεν, ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηηο 

ζεκεηώζεηο. Σί κάζαηε; Σί εξσηήζεηο έρεηε ηώξα πνπ ζα ζέιαηε λα απαληήζεηε; Πώο κπνξείηε λα 

αιιάμεηε ην πξνεγνύκελν ζρέδηό ζαο; 

Γξάςηε κε ηελ νκάδα ζαο κηα επραξηζηήξηα επηζηνιή ζηνλ εκπεηξνγλώκνλα.  

 

  



 60 

Δπόκελε Σπλεδξία 

ηελ επόκελε ζπλεδξία, ζα μεθηλήζνπκε λα εξγαδόκαζηε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηαηλίαο ή κηαο 

παξνπζίαζεο. ην κεζνδηάζηεκα, εμεηάζηε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ εκπεηξνγλώκνλα. Μνηξαζηείηε ηελ 

εκπεηξία κε ηα κέιε ηεο θνηλόηεηαο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ζαο θαη ζπγθεληξώλεηε πεξηζζόηεξα 

ζρόιηα αλαηξνθνδόηεζεο. 

 

Δπέθηαζε (1 ώξα) 

● Δπέθηαζε LEGO SDGs - ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο  

● Δπέθηαζε Minecraft SDGs - ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 
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Μάζεκα 6: Πξνεηνηκαζία κηαο Σαηλίαο ή Παξνπζίαζεο 

Μαζεζηαθνί Σηόρνη 

Οη καζεηέο ζα: 

● Δξγαζηνύλ ζπλεξγαηηθά γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηαηλία / παξνπζίαζε γηα λα παξνπζηάζεηε 

ηελ εξγαζία ζαο ζε έλαλ Δπηιεγκέλν ηόρν Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

● Αλαπηύμνπλ έλα ζρέδην εξγαζίαο 

● Καηαλνήζνπλ πώο λα θηηάμνπλ κηα ηαηλία / παξνπζίαζε 

● Δπηιέμνπλ ην αθήγεκα πνπ ζα θνηλνπνηεζεί κέζσ ηαηλίαο / παξνπζίαζεο 

● Απνθαζίζνπλ πνηό είλαη ην θνηλό-ζηόρνο 

● Δθκαηεύζνπλ ηα βαζηθά κελύκαηα πξνο ην θνηλό-ζηόρν 

● Γεκηνπξγήζνπλ έλα αλαζηνραζηηθό βίληεν Flipgrid γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο δνπιεηά πνπ έρνπλ 

νινθιεξσζεί 

 

Υιηθνηερληθή Υπνδνκήο 

Ταηλία: 

● Δγθαηαζηήζηε θαη εηνηκάζηε ην Flipgrid. 

Παξνπζίαζε 

● PowerPoint/ Sway/ Google Slides Presentation software 

● Τιηθά γηα ηε δεκηνπξγία αθίζαο  

 

Πξνπαξαζθεπαζηηθό Σηάδην (30 ιεπηά) 

Αλαθεθαιαίωζε από ηα πξνεγνύκελα καζήκαηα: 

Γηαρωξίζηε ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο. Απηέο νη νκάδεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε όια ηα καζήκαηα 

6-8. Βεβαηωζείηε όηη ΣΖΜΔΗΩΣΑΤΔ ΤΗΣ ΟΜΑΓΔΣ ΚΑΗ ΤΑ ΜΔΛΖ. (κέγεζνο νκάδαο 4-6 

καζεηέο είλαη ηδαληθό) 

Ηδενθαηαηγηζκόο ζε θάζε νκάδα κε ηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο.  

● Πνηό πξόβιεκα έρεη εληνπίζεη ε νκάδα; 
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● Πνηά ιύζε έρεη βξεη γηα απηό ην πξόβιεκα; 

● Πώο ζα ην γλσζηνπνηήζεη ε νκάδα ζηνλ θόζκν; 

 

Αληαιιαγή ηδεώλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ηε ζπδήηεζε ζηελ ηάμε.  

Καηαγξαθή ησλ ηδεώλ από ηνλ εθπαηδεπηηθό.  

 

Γηεξεύλεζε (30 ιεπηά) 

● Κάζε νκάδα ζα έρεη ηελ επηινγή λα δεκηνπξγήζεη κηα ηαηλία ή κηα παξνπζίαζε  

● Καηά ηελ αλάιεςε απηήο ηεο εξγαζίαο νη καζεηέο πξέπεη λα επηθεληξσζνύλ ζην εάλ θάζε 

ζηνηρείν ζπκβάιιεη ζην αθήγεκα πνπ ζέινπλ λα κεηαθέξνπλ. 

● Οη καζεηέο πξέπεη λα επηδηώμνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηαηλία πνπ δηαξθεί 3-5 ιεπηά θαη' 

αλώηαην όξην, κεηαδίδνληαο ηελ εξγαζία ηνπο κε έλα ζύληνκν θαη δηαζθεδαζηηθό ηξόπν ή 

πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ παξνπζίαζε 5-10 ιεπηώλ. Θα αθνινπζήζνπλ νδεγίεο θαη γηα ηηο δύν 

επηινγέο. 

Ταηλία Παξνπζίαζε 

Υξήζε εξσηήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηαηλίαο: 

● Πνηό είλαη ην θνηλό; 

● Πνηά είλαη ηα ηξία βαζηθά κελύκαηα πνπ ζέινπλ 

λα κεηαδώζνπλ; 

● Πώο κπνξνύλ απηά ηα κελύκαηα λα κεηαδνζνύλ 

θαιύηεξα; 

● Σί είδνπο ηαηλία ζα δεκηνπξγεζεί; Δίδνο 

ληνθηκαληέξ, κηιώληαο ζηελ θάκεξα /κε θσλή, 

ρξεζηκνπνηώληαο θσηνγξαθίεο Creative Commons 

/κε πιάλα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ηνπο καζεηέο / 

Animation / Stop Go Animation  

● Ζ ηαηλία ζα έρεη κνπζηθό ζέκα; Θα δεκηνπξγεζεί 

απηό από ηνπο καζεηέο ή ζα πξνέξρεηαη από ην 

δηαδίθηπν από ηζηόηνπνπο κε άδεηα Creative 

Commons ,όπσο ην Free Music Archive • 

Υξήζε εξσηήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

παξνπζίαζεο: 

● Πνηό είλαη ην θνηλό; 

● Πνηά είλαη ηα ηξία βαζηθά κελύκαηα πνπ 

ζέινπλ λα κεηαδώζνπλ; 

● Πώο κπνξνύλ απηά ηα κελύκαηα λα 

κεηαδνζνύλ θαιύηεξα; Υξήζε ινγηζκηθνύ 

παξνπζίαζεο / ηξαγνύδη / ξαπ / αθίζεο  
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Γεκηνπξγία (45 ιεπηά)  

Kάζε νκάδα ζα πάξεη κηα ζθελή/ έλα ζηνηρείν θαη ζα ην αλαπηύμεη. 

Ταηλία Παξνπζίαζε 

Σπγγξαθή ζελαξίνπ 

● Υξεζηκνπνηήζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εξγαζίαο θαηά ην ζηάδην ηεο 

Γηεξεύλεζεο γηα λα ζρεδηάζεηε ην 

ζελάξην 

● Έλα θαιό ζελάξην ληνθηκαληέξ είλαη 

ελδηαθέξνλ θαη δίλεη ηξνθή γηα ζθέςε. 

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνύ πξέπεη λα 

θηλεηνπνηεζεί από ην πιηθό. 

● Οη ζπγγξαθείο πξέπεη λα επηθεληξσζνύλ 

ζην πώο λα θάλνπλ θάζε ζηνηρείν λα 

ζρεηίδεηαη κε ην κήλπκα πνπ ζέινπλ λα 

κεηαδώζνπλ. 

● Απνθαζίζηε γηα ην πόζεο ζθελέο ζα 

ρξεηαζηνύλ ζην ληνθηκαληέξ. 

● Υξεζηκνπνηήζηε ηελ έξεπλα θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπιιέμαηε ζηα καζήκαηα 

1-5.  

Υξεζηκνπνηήζηε ην ζπλεκκέλν πξόηππν γηα λα 

δεκηνπξγήζεηε ην ζελάξην ηνπ ληνθηκαληέξ 

(http://bit.ly/2KaIitk) 

Σπγγξαθή παξνπζίαζεο 

● Υξεζηκνπνηήζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εξγαζίαο θαηά ην ζηάδην ηεο 

Γηεξεύλεζεο γηα λα ζρεδηάζεηε ηελ 

παξνπζίαζε. (Μνπζηθή / Παξνπζίαζε / 

Αθίζεο θιπ.) 

● Μηα θαιή παξνπζίαζε είλαη 

ελδηαθέξνπζα θαη δίλεη ηξνθή γηα 

ζθέςε. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνύ πξέπεη 

λα θηλεηνπνηεζεί από ην πιηθό. 

● Οη ζπγγξαθείο πξέπεη λα επηθεληξσζνύλ 

ζην πώο λα θάλνπλ θάζε ζηνηρείν λα 

ζρεηίδεηαη κε ην κήλπκα πνπ ζέινπλ λα 

κεηαδώζνπλ. 

● Απνθαζίζηε πνηό εξγαιείν παξνπζίαζεο 

ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηελ παξνπζίαζε. 

(π.ρ. PowerPoint, Sway, Slides, Keynote) 

● Υξεζηκνπνηήζηε ηελ έξεπλα θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπιιέμαηε ζηα καζήκαηα 

1-5.  

 

 

Γηακνηξαζκόο (15 ιεπηά)  

Κάζε νκάδα ρξεζηκνπνηεί ην Flipgrid γηα λα θαηαγξάςεη ηελ εξγαζία πνπ έρεη νινθιεξσζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλεδξίαο. Έλα άηνκν από θάζε νκάδα απαληά ζηελ θάκεξα.  

Δξώηεζε πνπ ηίζεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό: Πνηά είλαη ηα ηξία βαζηθά καζήκαηα πνπ πήξε ε νκάδα 

ζαο από ηε ζεκεξηλή ζπλεδξία. Πώο ζα εθαξκόζεηε απηά ηα δηδάγκαηα ζηελ ηαηλία ή ηελ παξνπζίαζή 

ζαο; 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1BS1bBmF-FawC6UEhjQyfk5YdMczSmDKTQPoObRwtWH0/copy
http://bit.ly/2KaIitk
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Δπόκελε ζπλεδξία 

ηελ επόκελε ζπλεδξία νη καζεηέο ζα κάζνπλ πώο λα θηηάμνπλ έλα εηθνλνγξαθεκέλν ζελάξην αλ 

δεκηνπξγήζνπλ κηα ηαηλία ή πώο λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο αλ δεκηνπξγήζνπλ κηα 

παξνπζίαζε. 

Οη καζεηέο πξέπεη λα επεμεξγαζηνύλ ηδέεο γηα ηελ ηαηλία / παξνπζίαζή ηνπο πξηλ ηελ επόκελε 

ζπλεδξία. 

Ταηλία Παξνπζίαζε 

How to Storyboard  , Πώο λα Γεκηνπξγνύκε 

Δηθνλνγξαθεκέλν ελάξην 

PowerPoint 

Sway 

Slides 

KeyNote  

 

 

Δπέθηαζε (1 ώξα) 

● Σειεδηάζθεςε (Skype κε παγθόζκηα ηάμε, κε εκπεηξνγλώκνλα ή κε κέινο ηεο θνηλόηεηαο) 

● Δπέθηαζε LEGO SDGs - ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο  

● Δπέθηαζε Minecraft SDGs - ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

  

https://youtu.be/ux_Em1lVsjI
https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx
https://sway.office.com/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.apple.com/keynote/
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Μάζεκα 7: Γεκηνπξγία Δηθνλνγξαθεκέλνπ ελαξίνπ (Storyboarding) θαη 

Γύξηζκα Σαηλίαο ή Πξνεηνηκαζία γηα Παξνπζίαζε 

Μαζεζηαθνί ζηόρνη 

Οη καζεηέο ζα: 

● Δξγαζηνύλ από θνηλνύ γηα λα θηηάμνπλ κηα ηαηλία / παξνπζίαζε γηα λα παξνπζηάζνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπο ζηνλ επηιεγκέλν ηόρν Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

● Αλαπηύμνπλ έλα εηθνλνγξαθεκέλν ζελάξην (storyboard) ή ζρέδην εξγαζίαο 

● Καηαλνήζνπλ πώο λα θηηάμνπλ κηα ηαηλία / παξνπζίαζε 

● Αλαπηύμνπλ ην αθήγεκα πνπ ζα θνηλνπνηεζεί κέζσ ηαηλίαο / παξνπζίαζεο 

● Απνθαζίζνπλ πνηόο είλαη ην θνηλό-ζηόρνο 

● Δθκαηεύζνπλ ηα βαζηθά κελύκαηα πξνο ην θνηλό-ζηόρν 

 

Υιηθνηερληθή Υπνδνκή 

Ταηλία: 

● Δθαξκνγέο όπσο ην OneNote γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ ζελαξίνπ (StoryBoard) 

θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο πξνόδνπ ηνπ καζήκαηνο  

● Κάκεξα (απηόλνκε κε ηξίπνδν ή θάκεξα ζε θνξεηό ππνινγηζηή / ζπζθεπή, όπσο είλαη 

δηαζέζηκε) 

● Λνγηζκηθό επεμεξγαζίαο ηαηληώλ όπσο ην Microsoft Photos 

Παξνπζίαζε 

● PowerPoint, Sway, Slides, KeyNote Δθαξκνγέο Παξνπζίαζεο  

(http://bit.ly/31nUhcd, http://bit.ly/2KFk0He, http://bit.ly/2WBGXlY, 

https://apple.co/2Iyz4DX)  

● Τιηθό Γεκηνπξγίαο Αθίζαο 

 

  

https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx
https://sway.office.com/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.apple.com/keynote/
http://bit.ly/31nUhcd
http://bit.ly/2KFk0He
http://bit.ly/2WBGXlY
https://apple.co/2Iyz4DX
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Πξνπαξαζθεπαζηηθό Σηάδην (30 ιεπηά) 

Αλαθεθαιαίωζε πξνεγνύκελωλ καζεκάηωλ 

Υξεζηκνπνηώληαο ην ζελάξην / πιάλν παξνπζίαζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην Μάζεκα 6, νη καζεηέο ζα 

πξέπεη λα εθπνλήζνπλ έλα ζρέδην εξγαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί από θάζε νκάδα.  

Ταηλία  Παξνπζίαζε 

1. Υσξίζηε ηηο νκάδεο ζε κηθξόηεξεο 

νκάδεο. Αλαζέζηε ηηο αθόινπζεο 

εξγαζίεο ώζηε λα γίλνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ηαηλίαο.  

● θελνζέηεο 

● Τπεύζπλνη Ρνήο ησλ 

Γπξηζκάησλ 

● Υεηξηζηέο Κάκεξαο 

● Οκάδα Δηθνλνγξαθεκέλνπ 

ελαξίνπ (Storyboard) 

● Οκάδα Δπεμεξγαζίαο 

 

2. Οη καζεηέο εξεπλνύλ ζρεηηθά κε ην ηί 

ζπλεπάγεηαη ε θάζε εξγαζία. 

 Υσξίζηε ηηο νκάδεο ζε κηθξόηεξεο 

νκάδεο. Αλαζέζηε ηηο αθόινπζεο 

εξγαζίεο ώζηε λα γίλνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο. 

 Οκάδα πγγξαθήο Κεηκέλνπ 

 Οκάδα Αλάπηπμεο ηεο 

Παξνπζίαζεο  

 Οκάδα Γεκηνπξγίαο Αθίζαο 

 

 

 

Γηεξεύλεζε (30 ιεπηά) 

 

Γύξηζκα Ταηλίαο Παξνπζίαζε 

1. Οκάδα Δηθνλνγξαθεκέλνπ Σελαξίνπ 

(Storyboard) 

 How to Storyboard 

Γεκηνπξγήζηε έλα Δηθνλνγξαθεκέλν 

ελάξην γηα θάζε ιήςε ζηελ ηαηλία, 

ρξεζηκνπνηώληαο ην ζελάξην από ην 

κάζεκα 6 σο νδεγό. 

(http://bit.ly/2K8lvOH)  

 

2. Οκάδα γηα ην Γύξηζκα ηεο Ταηλίαο 

Learn about shots that can be used in 

filmmaking. (http://bit.ly/2R6aLRK)  

 

1. Οκάδα Σπγγξαθήο Κεηκέλνπ 

ρεδηάζηε έλα θείκελν γη’ απηό πνπ ζα 

παξνπζηαζηεί. Αλαηξέμηε ζην ζρέδην πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζην ηειεπηαίν κάζεκα. 

 

2. Οκάδα Αλάπηπμεο ηεο Παξνπζίαζεο  

ρεδηάζηε κηα παξνπζίαζε 

ρξεζηκνπνηώληαο έλα από ηα εξγαιεία 

πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ ζην ηειεπηαίν 

κάζεκα.  

PowerPoint, Sway, Slides, KeyNote 

(http://bit.ly/31nUhcd, 

http://bit.ly/2KFk0He, 

https://youtu.be/ux_Em1lVsjI
http://bit.ly/2K8lvOH
https://www.youtube.com/watch?v=wU3gJd8BGBo
https://www.youtube.com/watch?v=wU3gJd8BGBo
http://bit.ly/2R6aLRK
https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx
https://sway.office.com/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.apple.com/keynote/
https://www.apple.com/keynote/
http://bit.ly/31nUhcd
http://bit.ly/2KFk0He
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3. Οκάδα Δπεμεξγαζίαο 

Μάζεηε πώο λα επεμεξγάδεζηε ηαηλίεο  

κε ηελ εθαξκνγή Φσηνγξαθίεο 

Microsoft ή άιιε δηαζέζηκε εθαξκνγή  

Δπεμεξγαζία Δηθόλσλ ζηελ εθαξκνγή  
Microsoft Photos 

(http://bit.ly/2F1ABkY)  

Πξνζζήθε Σίηισλ θαη Κεηκέλνπ ζηελ 

εθαξκνγή Microsoft Photos 

(http://bit.ly/2XAOYDP)  

Πξνζζήθε Αθήγεζεο θαη Μνπζηθήο ζην 

Microsoft Photos 

(http://bit.ly/2R5GLVY)  

Πξνζζήθε εθέ 3D θαη Αληηθεηκέλσλ ζην 

Microsoft Photos 

(http://bit.ly/2Kaw3wI)  

http://bit.ly/2WBGXlY, 

https://apple.co/2Iyz4DX)  

 

3. Οκάδα Γεκηνπξγίαο Αθίζαο  

Υξεζηκνπνηώληαο ηα ζέκαηα πνπ 

αλαπηύρζεθαλ ζην θείκελν, ζρεδηάζηε 

ηηο αθίζεο πνπ ζα πξνβάιινπλ ηα θύξηα 

κελύκαηα πνπ ζα κεηαδώζεηε. 

 

 

 

 

 

Γεκηνπξγία (45 ιεπηά) 

 

Ταηλία  Παξνπζίαζε  

1. Οκάδα Δηθνλνγξαθεκέλνπ Σελαξίνπ 

(Storyboard) 

Υξεζηκνπνηήζηε ην Storyboard γηα λα 

θαζνδεγήζεηε ηηο ιήςεηο θαηά ην  

γύξηζκα ηεο ηαηλίαο. 

 

 

2. Οκάδα γηα ην Γύξηζκα ηεο Ταηλίαο 

Γπξίζηε ηελ ηαηλία, ρξεζηκνπνηώληαο ην 

ζελάξην πνπ δεκηνπξγήζαηε ζην 

Μάζεκα 6 θαη ην εηθνλνγξαθεκέλν 

ζελάξην από απηό ην Μάζεκα.  

 

3. Οκάδα Δπεμεξγαζίαο 

πλερίζηε λα δηεξεπλάηε θαη λα 

εμαζθείζηε ζην πώο λα επεμεξγαζηείηε 

κηα ηαηλία κε ηελ εθαξκνγή Microsoft 

Photos ή κε άιιν δηαζέζηκν Λνγηζκηθό 

Δπεμεξγαζίαο Σαηληώλ.  

 

1. Οκάδα Σπγγξαθήο Κεηκέλνπ 

Γεκηνπξγήζηε έλα θείκελν γηα απηό πνπ 

ζα δείμεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξνπζίαζεο. Αλαηξέμηε ζην ζρέδην πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζηελ ηειεπηαία 

ζπλεδξία.  

 

2. Οκάδα Αλάπηπμεο ηεο Παξνπζίαζεο  

Γεκηνπξγήζηε κηα Παξνπζίαζε, 

ρξεζηκνπνηώληαο έλα από ηα εξγαιεία 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε  

ζπλεδξία. 

 

3. Οκάδα Γεκηνπξγίαο Αθίζαο  
Υξεζηκνπνηώληαο ηα ζέκαηα πνπ 

αλαπηύρζεθαλ ζην θείκελν, 

δεκηνπξγήζηε ηηο αθίζεο πνπ ζα 

πξνβάιινπλ ηα θύξηα κελύκαηα πνπ ζα 

κεηαδώζεηε. 

 

 

https://youtu.be/XEyn2NYVZqw
https://youtu.be/XEyn2NYVZqw
http://bit.ly/2F1ABkY
https://youtu.be/5LM43thAjhI
https://youtu.be/5LM43thAjhI
http://bit.ly/2XAOYDP
https://youtu.be/ns0JPLpN8t8
https://youtu.be/ns0JPLpN8t8
http://bit.ly/2R5GLVY
https://youtu.be/Vo4pXQO7eZc
https://youtu.be/Vo4pXQO7eZc
http://bit.ly/2Kaw3wI
http://bit.ly/2WBGXlY
https://apple.co/2Iyz4DX
https://www.apple.com/keynote/
https://www.apple.com/keynote/
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Γηακνηξαζκόο (15 ιεπηά) 

Κάζε νκάδα δίλεη αλαηξνθνδόηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξόνδό ηεο ζηελ νινκέιεηα. 

 

Δπόκελε Σπλεδξία 

 

Ταηλία  Παξνπζίαζε  

Σν Μάζεκα 8 ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

επεμεξγαζηείηε ηελ ηαηλία θαη λα πξνεηνηκάζεηε 

κηα παξνπζίαζε, πεξηγξάθνληαο ην γύξηζκα ηεο 

ηαηλίαο θαη ηελ εμέιημε ηεο γηα ηε Γηνξηή ζην 

κάζεκα 10. 

Οη καζεηέο πξνεηνηκάδνληαη κε ηδέεο θαη 

πξαθηηθέο γηα ην Μάζεκα 8.  

Σν Μάζεκα 8 ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ηειεηνπνηήζεηε ηελ παξνπζίαζε, πεξηγξάθνληαο 

ηε δηαδηθαζία θαη ηελ εμέιημε ηεο ζην 

Δξγαζηήξην Καηλνηνκίαο γηα ηε Γηνξηή ηνπ  

πξνγξάκκαηνο ζην κάζεκα 10. 

Οη καζεηέο πξνεηνηκάδνληαη κε ηδέεο θαη 

πξαθηηθέο γηα ην Μάζεκα 8. 

 

 

 

Δπέθηαζε (1 ώξα) 

● Σειεδηάζθεςε (Skype κε παγθόζκηα ηάμε, κε εκπεηξνγλώκνλα ή κε κέινο ηεο θνηλόηεηαο) 

● Δπέθηαζε LEGO SDGs -ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο  

● Δπέθηαζε Minecraft SDGs - ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 
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Μάζεκα 8: Δπεμεξγαζία Σαηλίαο θαη Πξνεηνηκαζία γηα ηε Γηνξηή (Μάζεκα 

10) 

Μαζεζηαθνί Σηόρνη 

Οη καζεηέο ζα: 

● Δξγαζηνύλ από θνηλνύ γηα λα επεμεξγαζηνύλ κηα ηαηλία / παξνπζίαζε γηα λα παξνπζηάζεηε ηε 

δνπιεηά ζαο ζε επηιεγκέλν ηόρν Βηώζηκν Αλάπηπμεο. 

● Φηηάμνπλ κηα παξνπζίαζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηνξηήο ζην Μάζεκα 

10. 

● Καηαλνήζνπλ πώο λα θηηάμνπλ κηα παξνπζίαζε 

● Σειεηνπνηήζνπλ ην αθήγεκα πνπ ζα θνηλνπνηεζεί κέζσ ηεο παξνπζίαζεο 

● Δμαζθεζνύλ ζηελ παξνπζίαζε κέζα ζηελ νκάδα ηνπο 

● Γεκηνπξγήζνπλ έλα αλαζηνραζηηθό βίληεν Flipgrid γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο δνπιεηάο πνπ έρεη 

νινθιεξσζεί 

 

Υιηθνηερληθή Υπνδνκή 

Ταηλία: 

● Υξήζε ινγηζκηθνύ επεμεξγαζίαο ηαηληώλ όπσο ην Photos App in Windows 10  

● Δπεμεξγαζία ζηελ εθαξκνγή Microsoft Photos 

● (http://bit.ly/2F1ABkY)  

● Πξνζζήθε Σίηισλ θαη Κεηκέλνπ ζην Microsoft Photos 

(http://bit.ly/2XAOYDP)  

● Πξνζζήθε Αθήγεζεο θαη Μνπζηθήο ζην Microsoft Photos 

(http://bit.ly/2R5GLVY)  

● Πξνζζήθε 3D Δθέ θαη and Αληηθεηκέλσλ ζην Microsoft Photos 

● (http://bit.ly/2Kaw3wI)  

● Υξήζε Δθέ Ήρσλ. Γσξεάλ Ζρεηηθά Δθέ από ην BBC 

(http://bit.ly/2XD56oD)  

Παξνπζίαζε 

● PowerPoint, Sway, Slides, KeyNote Λνγηζκηθό Παξνπζίαζεο 

● Τιηθά Γεκηνπξγίαο Αθίζαο 

Flipgrid 

 

  

https://youtu.be/XEyn2NYVZqw
http://bit.ly/2F1ABkY
https://youtu.be/5LM43thAjhI
http://bit.ly/2XAOYDP
https://youtu.be/ns0JPLpN8t8
http://bit.ly/2R5GLVY
https://youtu.be/Vo4pXQO7eZc
http://bit.ly/2Kaw3wI
http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
http://bit.ly/2XD56oD
https://youtu.be/6tfoCgQuqcw
https://youtu.be/6tfoCgQuqcw
https://office.live.com/start/PowerPoint.aspx
https://sway.office.com/
https://sway.office.com/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.google.com/slides/about/
https://www.apple.com/keynote/
https://www.apple.com/keynote/
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Πξνπαξαζθεπαζηηθό Σηάδην (10 ιεπηά)  

Οη καζεηέο αλαζηνράδνληαη ηελ εξγαζία πνπ έρνπλ θάλεη ηηο ηειεπηαίεο επηά εβδνκάδεο.  

● Πνηέο εξγαζίεο έρνπλ νινθιεξσζεί; 

● Πνηά εξγαζία πξέπεη λα νινθιεξσζεί θαη λα νξηζηηθνπνηεζεί ζήκεξα, πξηλ από ηελ Γηνξηή ηνπ 

Μαζήκαηνο 10; 

● Πώο ζα επηηεπρζεί απηό; 

 

Γηεξεύλεζε θαη Γεκηνπξγία (1 ώξα 20 ιεπηά)  

Υπελζύκηζε: Οη καζεηέο πξέπεη λα επηδηώμνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηαηλία πνπ λα δηαξθεί 3-5 ιεπηά 

θαη' αλώηαην όξην, κεηαδίδνληαο ηελ εξγαζία ηνπο κε έλα ζύληνκν θαη δηαζθεδαζηηθό ηξόπν. Ζ 

παξνπζίαζε πξέπεη λα είλαη 5-10 ιεπηά. 

Ταηλία  Παξνπζίαζε 

1. Οκάδα Δπεμεξγαζίαο 

Υξεζηκνπνηώληαο ηα βίληεν πνπ 

ζπγθεληξώζεθαλ ζην κάζεκα 7, 

επεμεξγαζηείηε ηελ ηαηλία κε ηελ 

εθαξκνγή Microsoft Photos ή κε άιια 

δηαζέζηκα Λνγηζκηθνύ Δπεμεξγαζίαο 

Σαηληώλ.  

2. ιεο νη άιιεο νκάδεο πξνεηνηκάδνπλ κηα 

παξνπζίαζε γηα ηελ εξγαζία πνπ  

νινθιήξσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

γπξίζκαηνο ηεο ηαηλίαο. 

1. Οξηζηηθνπνίεζε θαη εμάζθεζε γηα ηελ 

παξνπζίαζε ζην κάζεκα 10.  

 

 

Γηακνηξαζκόο (20 ιεπηά) 

Κάζε νκάδα ρξεζηκνπνηεί ην Flipgrid γηα λα θαηαγξάςεη ηελ εξγαζία πνπ έρεη νινθιεξσζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλεδξίαο. Έλα άηνκν από θάζε νκάδα απαληά ζηελ θάκεξα.  

Δξώηεζε πνπ ηίζεηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό: Πνηά είλαη ηα ηξία βαζηθά καζήκαηα πνπ πήξε ε νκάδα 

ζαο από ηε ζεκεξηλή ζπλεδξία; Σί ειπίδεηε λα πεηύρεηε ζηα καζήκαηα 9 θαη 10; 
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Δπόκελε Σπλεδξία (10 ιεπηά)  

πδεηήζηε πνηνύο ελδερόκελνπο καζεηέο ζα ήζειαλ λα πξνζθαιέζνπλ ζηελ Γηνξηή ζην 10ν κάζεκα 

(Δηθνληθά ή κε Φπζηθή Παξνπζία). 

Δπεμεξγαζία ησλ απόςεσλ πξηλ από ηελ επόκελε ζπλεδξία.  

 

 

Δπέθηαζε (1 ώξα) 

● Σειεδηάζθεςε (Skype κε παγθόζκηα ηάμε, κε εκπεηξνγλώκνλα ή κε κέινο ηεο θνηλόηεηαο) 

● Δπέθηαζε LEGO SDGs - ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο  

● Δπέθηαζε Minecraft SDGs - ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 
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Μάζεκα 9: Αλαηξνθνδόηεζε θαη Πξνεηνηκαζία γηα ηε Γηνξηή (Μάζεκα 10) 

Μαζεζηαθνί Σηόρνη 

Οη καζεηέο ζα: 

● Οινθιεξώζνπλ θαη ζα ηειεηνπνηήζνπλ ηελ ηαηλία/παξνπζίαζε γηα ηε Γηνξηή ζηε πλεδξία 10 

● ρεδηάζνπλ θαη ζα αλαπηύμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα ηε Γηνξηή ζηε πλεδξία 10 

● Γηεξεπλήζνπλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζα αλαζηνραζηνύλ ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ 

πλεδξηώλ 1-8 

 

 

Υιηθνηερληθόο Δμνπιηζκόο 

Ταηλία: 

● ρεηηθνί ζύλδεζκνη από πξνεγνύκελεο ζπλεδξίεο  

Παξνπζίαζε 

● PowerPoint, Sway, Slides, KeyNote -Λνγηζκηθά παξνπζίαζεο 

● Τιηθά δεκηνπξγίαο αθίζαο 

 

Πξνπαξαζθεπαζηηθό Σηάδην (10 ιεπηά)  

Χο νκάδα απνθαζίδεηε γηα ηηο πξνηεξαηόηεηεο απηνύ ηνπ Μαζήκαηνο.  

● Πνηνί είλαη νη ζηόρνη εξγαζίαο γηα ζήκεξα; 

● Πώο ζα επηηεπρζνύλ απηνί νη ζηόρνη; 

 

Υσξίζηε ηνπο καζεηέο ζε νκάδεο κε αξκνδηόηεηα ηνλ θάζε ζηόρν. 

 

  

http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
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Γηεξεύλεζε (50 ιεπηά)  

Οινθιήξωζε θαη Τειεηνπνίεζε ηεο ηαηλίαο / παξνπζίαζεο γηα ηε Γηνξηή ζην Μάζεκα 10.  

Υξεζηκνπνηώληαο ηνπο ζηόρνπο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαηά ην Πξνπαξαζθεπαζηηθό ηάδην, νη 

καζεηέο ζα νινθιεξώζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ηαηλίαο θαη κεηά ζα θάλνπλ 

εμάζθεζε θαη ζηα δπν. 

 

Γεκηνπξγία (45 ιεπηά) 

Σρεδηάζηε θαη αλαπηύμηε ηδέεο γηα ηε Γηνξηή ζην κάζεκα 10 

● Πνηνύο θαιεζκέλνπο ζα πξνζθαιέζεηε ζηε Γηνξηή; 

● Πώο ζα ηνπο πξνζθαιέζεηε; 

● πληάμηε έλα email / επηζηνιή γηα λα θαιέζεηε ηνπο επηζθέπηεο πεξηγξάθνληαο ηνπο ζηόρνπο 

ηνπ έξγνπ, ηελ εξγαζία πνπ έρεη νινθιεξσζεί, γηαηί νη επηζθέπηεο έρνπλ πξνζθιεζεί θαη ηί 

κπνξνύλ λα πεξηκέλνπλ από ηελ Γηνξηή. 

● Πνηόο ζα έρεη ηελ επζύλε γηα ηνλ ραηξεηηζκό θιπ. εθείλε ηελ εκέξα; 

● Γεκηνπξγήζηε έλα ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηώλ γηα ηε πλεδξία 10 θαη δεκηνπξγήζηε έλα 

πξόγξακκα πνπ λα κπνξεί λα εθηππσζεί. 

● πδεηήζηε ηδέεο ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε ηεο ηαηλίαο / παξνπζίαζεο. 

● Γξάςηε επραξηζηήξηεο επηζηνιέο ή  απνθαζίζηε ηί είδνπο κηθξά δώξα / δείγκαηα εθηίκεζεο λα 

δώζεηε ζηνπο επηζθέπηεο. 

 

Γηακνηξαζκόο (15 ιεπηά)  

Γηεξεπλήζηε, αμηνινγήζηε θαη αλαζηνραζηείηε ζρεηηθά κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηωλ 

Σπλεδξηώλ 1-8 ζηελ νινκέιεηα. 

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

Φόξκα Αμηνιόγεζεο: 

● Πνηά ήηαλ ηα πξνζσπηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα γηα θάζε καζεηή πνπ ζπκκεηείρε ζην 

Δξγαζηήξην Καηλνηνκίαο; 

● Άμηδε ηνλ θόπν ην Δξγαζηήξην Καηλνηνκίαο; 

https://forms.office.com/
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● Τπήξραλ πεξηνρέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξνζαξκνζηνύλ /λα αλαπηπρζνύλ γηα κειινληηθέο 

νκάδεο; 

● Ση ζπκβνπιέο πξέπεη λα δνζνύλ ζε κειινληηθέο νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηα Δξγαζηήξηα 

Καηλνηνκίαο; 

● Θα ζπληζηνύζαηε ηε ζπκκεηνρή ζηα Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο; Γηαηί; Γηαηί όρη; 

● Μπνξείηε λα πξνζδηνξίζεηε δεμηόηεηεο πνπ έρεηε βειηηώζεη σο άκεζν απνηέιεζκα ηεο 

ζπκκεηνρήο ζαο ζηα Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο; 

 

Δπόκελε Σπλεδξία 

Δμαζθεζείηε ζηελ παξνπζίαζε γηα ηε Γηνξηή ζηε πλεδξία 10.  

Φέξηε έλα πξαγκαηηθό ρεηξνπνίεην αληηθείκελν από ην ζπίηη ζαο ή ηελ θνηλόηεηά ζαο, πνπ λα είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθό ηνπ ηόρνπ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ή ηεο ιύζεο. 

 

Δπέθηαζε (1 ώξα) 

● Σειεδηάζθεςε (Skype κε παγθόζκηα ηάμε, κε εκπεηξνγλώκνλα ή κε κέινο ηεο θνηλόηεηαο) 

● Δπέθηαζε LEGO SDGs - ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο  

● Δπέθηαζε Minecraft SDGs - ηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 
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Μάζεκα 10: Γηνξηή ηεο Μάζεζεο  

Μαζεζηαθνί Σηόρνη 

Οη καζεηέο ζα: 

● Υξεζηκνπνηήζνπλ ην πξόγξακκα γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηνλ ενξηαζκό. 

● Κάλνπλ ηελ παξνπζίαζή ηνπο θαη ζα δείμνπλ ηελ ηαηλία ηνπο ζηηο άιιεο νκάδεο. 

● Κάλνπλ ηελ παξνπζίαζή ηνπο θαη ζα δείμνπλ ηελ ηαηλία ηνπο ζηνπο πξνζθεθιεκέλνπο 

επηζθέπηεο ηεο θνηλόηεηαο. 

● Αλαγλσξίζνπλ ην έξγν ησλ άιισλ.  

 

Υιηθνηερληθόο Δμνπιηζκόο 

● Πξνγξάκκαηα 

● Αξρεία παξνπζηάζεσλ 

● Φνξεηνί ππνινγηζηέο 

● Πξνβνιή κε δηαδξαζηηθό πίλαθα 

● Μηθξά δώξα ή επραξηζηήξηεο θάξηεο γηα ηνπο επηζθέπηεο 

● Αλαςπθηηθά 

 

Πξνπαξαζθεπαζηηθό Σηάδην 

Δηζαγσγή γηα ην πξόγξακκα από ηνλ εθπαηδεπηηθό ή από επηιεγκέλν καζεηή. 

Μνηξάδεηε ηα πξνγξάκκαηα. 

Ρπζκίζηε ηελ ηαπηόρξνλε κεηάδνζε δσληαλήο ξνήο ζην Twitter ή ζε άιιεο πιαηθόξκεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ παξνπζηάζεσλ. θεθηείηε λα δεκηνπξγήζεηε θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα hashtag, 

 

Γηεξεύλεζε  

Παξνπζηάζεηο. 

πκπεξηιάβεηε ρεηξνπνίεηα αληηθείκελα, αληηθείκελα πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα απεηθνλίζεηε ηηο 

παξνπζηάζεηο ησλ ηόρσλ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ησλ καζεηώλ ηνπηθά. 
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Γεκηνπξγία θαη Γηακνηξαζκόο 

Απνινγηζηηθή ελεκέξσζε γηα ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ελόο Παγθόζκηνπ ηόρνπ 

Βγάιηε κηα νκαδηθή θσηνγξαθία! 

Δμεηάζηε ηελ θαηεύζπλζε γηα ην κέιινλ θαη θαζνξίζηε έλαλ ηξόπν ώζηε λα ζπλερίζεηε λα 

αλαιακβάλεηε δξάζε γηα όινπο ηνπο ζηόρνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

ΜΑΘΖΜΑΤΑ ΔΠΔΚΤΑΣΔΗΣ LEGO SDG -ΣΤΟΦΟΗ ΒΗΩΣΗΜΖΣ ΑΝΑΠΤΥΞΖΣ 

(http://bit.ly/31rZjUW) 

Μάζεκα 1: Καηαζθεπή Πξνιεπηηθήο Λύζεο γηα ην Νεξό (SDG 6, 11, 9) 

Μάζεκα 2: Παηρλίδη Ρόισλ - Γεκηνπξγήζηε κηα Πεηζηηθή Ηζηνξία γηα Γξάζε (SDG 17, 16, 3, 4) 

Μάζεκα 3: Ζ Γύλακε ησλ Κνξαιιηνγελώλ Τθάισλ (SDG 13, 14, 15) 

Μάζεκα 4: Ο Κόζκνο Γελ Δίλαη Ίζνο. Δίλαη Γίθαην Απηό; (SDG 10, 2, 1, 5) 

Μάζεκα 5: Βνεζώ ηνπο Άιινπο λα Δληζρύζνπλ ηελ Κνηλόηεηα (SDG 11, 17, 16, 7) 

Μάζεκα 6: Ρνκπόη γηα Καιύηεξε Γηαβίσζε (SDG 7, 9, 12) 

Μάζεκα 7: Σα Φπηά Δίλαη Καηαπιεθηηθά! (SDG 15, 2, 14) 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/31rZjUW
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

ΜΑΘΖΜΑΤΑ ΔΠΔΚΤΑΣΔΗΣ MINECRAFT SDGs - ΣΤΟΦΟΗ ΒΗΩΣΗΜΖΣ ΑΝΑΠΤΥΞΖΣ 

Minecraft Extensions (http://bit.ly/2F3ACox)  

Μάζεκα 1: Καηαζθεπή Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Νεξνύ (SDG 6, 11, 9) 

Μάζεκα 2: Παηρλίδη Ρόισλ - Πξνζνκνίσζε Καηαζηάζεσλ θαη Υαξαθηήξσλ (SDG 17, 16, 3, 4) 

Μάζεκα 3: Σνπία! (SDG 13, 14, 15) 

Μάζεκα 4: Ο Κόζκνο Γελ Δίλαη Ίζνο. Δίλαη Γίθαην Απηό; (SDG 10, 2, 1, 5) 

Μάζεκα 5: Παξαγσγή Καζαξήο Δλέξγεηαο (SDG 7, 8, 12) 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1CyEHu6YjonfL74U3PfiBcY_JUH-yU1lYWMXmxltacWQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1CyEHu6YjonfL74U3PfiBcY_JUH-yU1lYWMXmxltacWQ/edit?usp=sharing
http://bit.ly/2F3ACox
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 

ΚΟΙΣΑΜΔ ΜΠΡΟΣΑ 

 

ηα ρνιεία Δξγαζηήξηα Καηλνηνκίαο θνηηάκε κπξνζηά θαη αλαδεηνύκε ηξόπνπο γηα λα πξνζειθύζνπκε 

πεξηζζόηεξνπο καζεηέο λα κνηξαζηνύλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα λα αιιάμνπλ ηνλ θόζκν καο. Ζ πξόζβαζε ζηελ 

πνηνηηθή εθπαίδεπζε, ε ελδπλάκσζε ηεο θσλήο όισλ ησλ καζεηώλ θαη νη θαηλνηόκεο δξάζεηο γηα ηνπο 

αλζξώπνπο θαη ηνλ πιαλήηε - απνζηνιή καο είλαη ε επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ! 

Σώξα είλαη ε ζηηγκή πνπ ζηξεθόκαζηε ζε εζάο. Ζ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ ζην Βηβιίν ησλ 

Παγθόζκησλ ηόρσλ δελ είλαη έλα ηέινο αιιά κηα αξρή. Καινύκε εζάο θαη ηνπο καζεηέο ζαο, ηώξα, λα 

μεθηλήζεηε. Πάξηε ην πάζνο θαη ηνλ ζθνπό πνπ δηαθαίλνληαη ζηα καζήκαηα θαη αξρίζηε λα ηα δηνρεηεύεηε 

ζε πξνάζπηζε θαη δξάζε γηα ηελ θνηλόηεηά ζαο - ηνπο αλζξώπνπο θαη ηνλ πιαλήηε ζαο. Ώξα λα θάλεηε 

ηελ επόκελε θίλεζή ζαο! 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

Πξόηππν Έξεπλαο 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

Πνηό ηόρν 
Βηώζηκεο 

Αλάπηπμεο 
εξεπλάηε; 

 
 

Γηαηί απηόο ν ζηόρνο είλαη 
ζεκαληηθόο γηα έλα  

βηώζηκν κέιινλ;  
 
 

πγθεληξώζηε ηα 
πξαγκαηηθά 

γεγνλόηα θαη ηα 
αξηζκεηηθά 

ζηνηρεία ζρεηηθά 
κε απηόλ ηνλ 

ηόρν Βηώζηκεο 
Αλάπηπμεο 

 
 
 
 

Καηαγξάςηε 3 
ζηόρνπο, ηνπο 

νπνίνπο ε 
νκάδα ζαο 
ζεσξεί όηη 

ζρεηίδνληαη ζε 
κεγαιύηεξν 

βαζκό κε εζάο 

 
 
 
 

Σί θάλνπλ νη 
άιινη γηα λα 
επηηύρνπλ 
απηόλ ηνλ 

ζηόρν; 
 
 
 

Πνηά δηαθνξά ζα έθαλε ε 
επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ απηνύ ζηελ 

θνηλόηεηά ζαο; 
 
 
 
 

Πώο ζα 
κπνξνύζαηε λα 
βνεζήζεηε ζηελ 
επίιπζε απηνύ 

ηνπ ζηόρνπ; 
 
 
 



 86 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

Βαζηθή Βηβιηνγξαθία 
 

Αθνινπζνύλ πξνηεηλόκελα θείκελα θαη βαζηθή βηβιηνγξαθία από εθπαηδεπηηθνύο ζε όιν ηνλ θόζκν. 

Απηά είλαη θείκελα πνπ έρνπλ εκπλεύζεη πξαθηηθέο θαη έρνπλ βνεζήζεη λα κεηακνξθσζνύλ νη ρώξνη 

κάζεζεο. Μνηξαδόκαζηε απηνύο ηνπο ηίηινπο σο ζπκπιεξσκαηηθή ππνζηήξημε. 
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