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Εισαγωγή 

Η Τράπεζα Πόρων για την SL έχει ως στόχο να παρέχει μια πρακτική και ολοκληρωμένη 

τράπεζα εκπαιδευτικών πόρων και υποδειγματικών πρακτικών για την ενσωμάτωση της 

μάθησης υπηρεσιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είτε ως μέρος υφιστάμενων 

μαθημάτων είτε ως εξωσχολική δραστηριότητα. Η τράπεζα πόρων θα παρέχει έτοιμα προς 

χρήση, σενάρια service-learning, καθώς και διάφορες μελέτες περιπτώσεων που 

παρουσιάζουν πώς οι εμπειρίες service-learning μπορούν να συμβάλουν στην προσωπική 

ανάπτυξη των μαθητών, την ακαδημαϊκή μάθηση, την εμπλοκή στα κοινά και τη συμμετοχή. 

Επιπλέον, η Τράπεζα Πόρων Service-Learning δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) που υιοθετήθηκαν από όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών 

το 2015. Έτσι, όλα τα παραδείγματα, τα σενάρια και οι μελέτες περιπτώσεων service-learning 

που προσδιορίζονται στο έγγραφο είναι αλληλένδετα και συνδέονται με έναν ή 

περισσότερους από τους SDGs, οδηγώντας στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα σημαντικά 

παγκόσμια ζητήματα της εποχής μας. Οι SDGs προτείνονται ως ευρείες περιοχές έρευνας 

εντός των οποίων μπορούν να οργανωθούν και να εφαρμοστούν διαφορετικές διαδρομές 

μάθησης υπηρεσιών.  

Επιπλέον, όλα τα παρεχόμενα σενάρια Service-learning θα ακολουθούν τα 5 βασικά 

συστατικά/στάδια του Service-learning: 

• Διερεύνηση 

• Προετοιμασία και σχεδιασμός 

• Δράση 

• Αναστοχασμός  

• Παρουσίαση 

• Ταυτόχρονα, όλα τα σενάρια service-learning που θα αναπτυχθούν θα 

διασφαλίζουν την ύπαρξη των έξι προτύπων διασφάλισης ποιότητας για τη service-

learning (Seifert et al. 2012), τα οποία επικεντρώνονται στα εξής: 
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• Πραγματικές ανάγκες: Η συμμετοχή των μαθητών στην κοινότητα ανταποκρίνεται 

σε πραγματικές ανάγκες και έτσι η συμμετοχή αποκτά νόημα και χρησιμότητα για 

όλους τους εμπλεκόμενους. 

•  Σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών: Η SL  αποτελεί μέρος του μαθήματος και η 

συμμετοχή στην κοινότητα συνδέεται με το περιεχόμενο του προγράμματος 

σπουδών. 

• Αναστοχασμός: Οι μαθητές συμμετέχουν σε τακτικά προγραμματισμένες συνεδρίες 

αναστοχασμού. 

• Συμμετοχή στην κοινότητα εκτός της τάξης. 

• Συμμετοχή των μαθητών: Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στον προγραμματισμό, 

την προετοιμασία και τον σχεδιασμό του έργου SL. 

• Αναγνώριση και συμπέρασμα: Η συμμετοχή στην κοινότητα και τα επιτεύγματα των 

μαθητών αναγνωρίζονται μέσω ανατροφοδότησης καθ' όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας. 

• Τα παρουσιαζόμενα σενάρια service-learning θα βασίζονται στις θεμελιώδεις αρχές 

και τα πρότυπα ποιότητας του service-learning και θα περιλαμβάνουν μια μεγάλη 

ποικιλία ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως διερευνητικά 

σχέδια για έρευνα, ευαισθητοποίηση, εκστρατείες, συγκέντρωση χρημάτων, 

δωρεές, φιλανθρωπία, εθελοντισμό, κοινωνικό ακτιβισμό, εκστρατεία, υποστήριξη 

μειονεκτουσών ομάδων κ.λπ. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα, η Τράπεζα Πόρων Service-Learning έχει ως 

στόχο να προσφέρει έναν πρακτικό οδηγό στους εκπαιδευτικούς προκειμένου: 

 - να ενισχύσουν τις γνώσεις και την αυτοπεποίθησή τους σχετικά με τους ΣΒΑ και την 

υλοποίηση σχετικών δραστηριοτήτων στην τάξη. 

- να υποστηρίξουν την υλοποίηση δραστηριοτήτων SL με τους μαθητές τους. 

- να αυξήσουν τη συνεργασία του σχολείου με την τοπική κοινότητα. 

- να κατανοήσουν τα διαφορετικά επίπεδα συμβολής στην οικοδόμηση κοινών αξιών και 

ενεργού πολιτικής συνείδησης. 
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Service-Learning 

Σύμφωνα με τον Furco (1996), το service-learning αναφέρεται σε μια εκπαιδευτική μέθοδο 

κατά την οποία οι μαθητές συμμετέχουν σε συγκεκριμένα έργα προσαρμοσμένα σε 

καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες SL διακρίνονται από άλλες 

μορφές βιωματικής μάθησης, όπως ο εθελοντισμός και η κοινωνική υπηρεσία, λόγω της 

πρόθεσής του service-learning να ωφελήσει τόσο τους μαθητές όσο και τους αποδέκτες της 

υπηρεσίας (Sigmon & Pelletier, 1996). Το Service Learning συνδέει την εργασία στην τάξη με 

την εμπλοκή στην κοινότητα λειτουργώντας μέσα σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο σεβασμού, 

αμοιβαιότητας, συνάφειας και προβληματισμού (Butin, 2003).  

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ο θετικός αντίκτυπος του service-learning έχει καταγραφεί 

στον τομέα της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών μέσω αξιολογήσεων μαθημάτων και γραπτών 

αναστοχασμών των φοιτητών που αποκαλύπτουν ικανοποίηση από την εμπειρία, 

μεγαλύτερη κατανόηση του περιεχομένου του μαθήματος ή μια διευρυμένη προοπτική για 

τις ανάγκες και τις δυνάμεις της κοινότητας (Menard & Rosen, 2016- Tinker, et al., 2016- Lin 

& Bates, 2015- Cone, 2012- Santos, et al., 2012).  

Ωστόσο, λίγη έμφαση έχει δοθεί στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης που διέπει την 

υλοποίηση αποτελεσματικών έργων service-learning, τα οποία θεωρούνται αποτελεσματικά 

από τους μαθητές και τους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινότητας (Jozwik, et al., 2017).  

Η διαδικασία ανάπτυξης έργων service-learning είναι μια απαιτητική διαδικασία τόσο για 

τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι να 

σχεδιάσουν ένα έργο κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες SL που είναι ευθυγραμμισμένες με το πρόγραμμα σπουδών και τις 

συγκεκριμένες ανάγκες της κοινότητας (Jozwik, et al., 2017). Όσον αφορά τους μαθητές και 

την εμπειρία της προσφοράς υπηρεσιών, είναι σε θέση να αποκτήσουν μια πλουσιότερη 

κατανόηση των εννοιών που σχετίζονται με το θέμα του μαθήματος, μεγαλύτερη εκτίμηση 

του αντικειμένου και μια βαθύτερη αίσθηση της πολιτικής ευθύνης (Bringle & Hatcher, 

1995). 
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Οι επιτυχημένες πρωτοβουλίες service-learning χρειάζονται την έμπνευση και την προθυμία 

όλων των συμμετεχόντων, ενώ είναι επίσης σημαντικό να τεθούν κανόνες, να υπάρχει 

συνεχής επίβλεψη, καθώς και σκληρή δουλειά. Επιπλέον, είναι κρίσιμο να περιγράφονται με 

σαφήνεια οι σκοποί και οι στόχοι του αντίστοιχου μαθήματος, η σχέση του με το έργο 

service-learning, τα καθήκοντα όλων των συμμετεχόντων και τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

και το νόημα του έργου service-learning. Πριν οι μαθητές διερευνήσουν τα θέματα των 

έργων τους, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συζητήσουν διεξοδικά μαζί τους τη φύση και τους 

στόχους του service-learning, καθώς και το νόημα, την ιστορία, τη φιλοσοφία και τα 

εννοιολογικά του πλαίσια. 

Επομένως, για να επιτευχθεί μια επιτυχής προετοιμασία και υλοποίηση των έργων service-

learning, απαιτείται μια κατάλληλη προετοιμασία εκ μέρους των εκπαιδευτικών, για την 

οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου 

Schools Engage. Στο παρόν έγγραφο ο αναγνώστης μπορεί να βρει μια ποικιλία 

προτεινόμενων ιδεών που χρησιμεύουν ως οδηγός, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων 

επιλεγμένων παραδειγμάτων έργων service-learning, καθώς και προτεινόμενων σεναρίων 

service-learning και μελετών περίπτωσης από τους εταίρους του έργου. Επιπλέον, είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι όλο το υλικό που ακολουθεί σχετίζεται με τους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Ως εκ τούτου, παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες γενικές 

πληροφορίες για τους SDGs, ενώ σε επόμενη ενότητα παρουσιάζεται κάθε SDG με μια 

ολοκληρωμένη περιγραφή, προκειμένου να ενημερωθεί ο αναγνώστης και να αναπτύξει τις 

σχετικές γνώσεις του, σχηματίζοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της εκπαιδευτικής 

προσέγγισης της μάθησης υπηρεσιών στο πλαίσιο των SDGs. 
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Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) έχουν ως απώτερο στόχο την προώθηση μιας νέας 

κοσμοθεωρίας. Στην πιο πρόσφατη μορφή τους, οι ΣΒΑ είναι μια καθολική συλλογή στόχων, 

σκοπών και δεικτών που τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών θα χρησιμοποιήσουν για να 

καθοδηγήσουν τις ατζέντες και τις πολιτικές τους για τα επόμενα χρόνια. Οι ΣΒΑ αποτελούν 

συνέχεια και επέκταση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), οι οποίοι 

συμφωνήθηκαν από τις κυβερνήσεις το 2000 (Evans & Steven, 2012). Η αποστολή για την 

παραγωγή της πρότασης των ΣΒΑ περιλαμβανόταν στο Έγγραφο Αποτελεσμάτων της 

Διάσκεψης, "Το μέλλον που θέλουμε" (UN, 2012), το οποίο περιλάμβανε την πρόσκληση για 

τη συγκρότηση μιας Ανοικτής Ομάδας Εργασίας (ΑΟΕ) για τη θέσπιση του συνόλου των ΣΒΑ. 

Οι ΣΒΑ καταρτίστηκαν από την OWG της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο "μηδενικό σχέδιο" 

του Ιουλίου 2014 και εγκρίθηκαν στην 68η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 

φθινόπωρο του 2014.  

 

 

Το τελικό πλαίσιο των ΣΒΑ δημιουργήθηκε μετά από διαπραγματεύσεις, και την 1η 

Ιανουαρίου 2016, ο κόσμος ξεκίνησε επίσημα την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για τη 
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Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενός επαναστατικού σχεδίου δράσης βασισμένου σε 17 ΣΒΑ για την 

αντιμετώπιση σημαντικών παγκόσμιων προβλημάτων κατά τα επόμενα 15 χρόνια, που 

περιλαμβάνει 169 στόχους και 303 δείκτες. Οι προτεινόμενοι στόχοι 1-6 βασίζονται στη 

θεμελιώδη ατζέντα των ΑΣΧ, ενώ οι στόχοι 7-17 ανοίγουν νέους δρόμους (UN, 2016). 

Οι ΣΒΑ ισχύουν για όλες τις κοινωνίες και όλα τα έθνη θα πρέπει να ενσωματώσουν τους ΣΒΑ 

στις εθνικές τους πολιτικές και σχέδια, αν θέλουμε να τους επιτύχουμε. Οι ΣΒΑ 

αντιπροσωπεύουν μια πολύ ευρεία και ολοκληρωμένη, αλλά και πολύπλοκη και δύσκολη 

ατζέντα για τις χώρες που πρέπει να εφαρμόσουν. Συνεπώς, οι ΣΒΑ αποτελούν κρίσιμη 

συνιστώσα του νέου διεθνούς αναπτυξιακού πλαισίου για όλες τις χώρες και έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στις προσπάθειες εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού. Ενώ οι ίδιοι οι 

στόχοι θα είναι καθολικοί, φαίνεται ότι δίνεται στις χώρες η ευχέρεια να επιλέξουν εθνικούς 

στόχους και τελικά να καθορίσουν τις δικές τους προτεραιότητες και το βαθμό φιλοδοξίας 

όσον αφορά την κλίμακα και τον ρυθμό του μετασχηματισμού. Ωστόσο, οι ολοκληρωμένες, 

εθνικής ιδιοκτησίας στρατηγικές για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να βρίσκονται στο επίκεντρο των εθνικών προσπαθειών. Ισχύουν επίσης τόσο για 

τις αναπτυσσόμενες όσο και για τις αναπτυγμένες χώρες. Το χρονοδιάγραμμα για την 

επίτευξη των στόχων θα είναι μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο, με τους περισσότερους 

στόχους και σκοπούς να αντιστοιχούν σε χρονικό ορίζοντα έως το 2030. (Allen, et al., 2016) 

Η αντιμετώπιση πιεστικών προκλήσεων βιωσιμότητας, όπως η υπέρβαση των κρίσιμων 

πλανητικών ορίων, απαιτεί αλλαγές στις αντιλήψεις, τις αξίες, τις στάσεις και τις 

συμπεριφορές του κοινού, καθώς και τις κατάλληλες συνθήκες για την πραγματοποίηση 

αυτών των αλλαγών. Απαιτεί θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, 

ενεργούμε και σχετιζόμαστε με άλλα βιοτικά και αβιοτικά συστήματα. Αναμφίβολα, η 

εκπαίδευση είναι το σημαντικότερο εργαλείο για την αναδιαμόρφωση κοσμοθεωριών και 

αξιών και έχει τεράστιες δυνατότητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων βιωσιμότητας 

που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Μπορεί να ενδυναμώσει τους εκπαιδευόμενους να 

υιοθετήσουν την αειφορία ως έναν τρόπο ζωής. Ωστόσο, οι επιλογές του τρόπου ζωής είναι 

συχνά αποτέλεσμα εξωτερικών επιρροών από θεσμούς, δομές και πρακτικές που είναι πέρα 
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από τον έλεγχο του ατόμου και συνεπώς η προσωπική ευθύνη πρέπει να εξετάζεται σε 

διαλεκτική σχέση με τη συλλογική ευθύνη.  

Από αυτή την άποψη, φαίνεται ότι τα σχολεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, όπως και η 

σύνδεση μεταξύ της εκπαίδευσης και των αναγκών της κοινωνίας. Επομένως, με βάση όλα 

τα παραπάνω, στις επόμενες ενότητες θα παρουσιαστούν χρήσιμες δραστηριότητες που 

συνδυάζουν τη μάθηση υπηρεσιών με τους ΣΒΑ, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων 

και πρακτικών που έχουν ήδη εφαρμοστεί, καθώς και καινοτόμων προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων που βασίζονται στην εμπειρία των εταίρων του έργου Schools Engage. 
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Επιλεγμένα παραδείγματα  Service-Learning  

Καθένα από τα παρακάτω παραδείγματα σχετίζεται με έναν ή περισσότερους 

συγκεκριμένους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και χωρίζονται σε τρία βασικά μέρη: 

Προετοιμασία, δράση και αναστοχασμός. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα τρία αυτά μέρη 

ακολουθούνται από συμπεράσματα που διατυπώνουν οι συγγραφείς του έργου σχετικά με 

εντοπισμένες πρακτικές Service-Learning. 

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 
Επιλεγμένα 
παραδείγματα Service-
Learning 

1. Καμία φτώχεια 1,  

2. Μηδενική πείνα 2, 3 

3. Καλή υγεία και ευημερία 1, 2 

4. Ποιοτική εκπαίδευση 4 

5. Ισότητα των φύλων 5 

6. Καθαρό νερό και αποχέτευση 6 

7. Προσιτή και καθαρή ενέργεια 3 

8. Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη 5 

9. Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές 6 

10. Μείωση των ανισοτήτων 1, 5, 7 

11. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες 2, 3, 4, 5 

12. Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή 2 

13. Δράση για το κλίμα 3, 6, 8 

14. Ζωή κάτω από το νερό 6 

15. Ζωή κάτω από το νερό 3, 8 

16. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί 1, 5, 7 

17. Συμπράξεις για τους στόχους 7 
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Παράδειγμα 1: Άστεγοι σε ένα μάθημα κοινωνικών σπουδών και 

διακυβέρνησης (Kahne και Westheimer, 1994) 

Σύνδεση με τον 

ΣΒΑ: 

SDG 1: Καμία φτώχεια 

SDG 3: Καλή υγεία και ευημερία 

SDG 10: Μείωση των ανισοτήτων 

SDG 16: Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί 

Ανασκόπηση: Οι Kahne και Westheimer (1994) καταγράφουν δύο παραδείγματα 

έργων μάθησης υπηρεσιών για το μάθημα Κοινωνικές Σπουδές και 

Διακυβέρνηση. Καθώς δύο τάξεις μελετούσαν θέματα σχετικά με τη 

δημοκρατία και την ιδιότητα του πολίτη, οι δύο καθηγητές σχεδίασαν 

δύο έργα με διαφορετικούς τρόπους. 

Προετοιμασία:

  

Ο πρώτος καθηγητής ενθάρρυνε τους μαθητές να συμμετάσχουν σε 

έργα κοινωφελούς εργασίας που θα επέλεγαν οι ίδιοι. Αυτά 

αφορούσαν κυρίως νοσοκομεία και κέντρα αστέγων. Ο δάσκαλος 

εξέφρασε την άποψη ότι η εξεύρεση και η συμμετοχή σε 

δραστηριότητες της κοινότητας από τους ίδιους επέτρεπε στους 

μαθητές να αλληλεπιδρούν με τους λιγότερο τυχερούς, κερδίζοντας 

από τη συνολική εμπειρία της χρήσης της κοινότητας ως αίθουσα 

διδασκαλίας. 

Ο δεύτερος καθηγητής είχε έναν πολύ πιο περίπλοκο σχεδιασμό για το 

πρόγραμμα service-learning. Αρχικά, ο δάσκαλος και οι μαθητές 

εντόπισαν διάφορα κοινωνικά ζητήματα στην κοινότητα και 

αποφάσισαν να επικεντρωθούν στους άστεγους. Κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, υπήρξε προετοιμασία για τις δράσεις service-learning. Για 

την πραγματοποίηση των δράσεων αυτών είχαν προετοιμαστεί οι εξής 

ενέργειες: 

i) εξέτασαν τους κοινωνικούς, οικονομικούς, νομικούς και πολιτικούς 

παράγοντες για την έλλειψη στέγης σε όλο τον κόσμο και στην τοπική 

σχολική κοινότητα. 

ii) προσκάλεσαν ομιλητές από ομάδες υπεράσπισης των αστέγων. 

iii) δημιούργησαν αρχεία με άρθρα εφημερίδων σχετικά με την 

έλλειψη στέγης. 
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iv) διάβασαν ορισμένα κείμενα σχετικά με την έλλειψη στέγης (π.χ. No 

Place to Be: Voices of Homeless Children). 

Το πρόγραμμα μάθησης υπηρεσιών σχεδιάστηκε ως μια προσπάθεια 

ανακούφισης των αστέγων στις δικές τους κοινότητες. 

Δράση:  Για το πρώτο σχέδιο, οι μαθητές προχώρησαν στην εξεύρεση 

κοινοτικών δραστηριοτήτων για τους ίδιους σε νοσοκομεία και κέντρα 

αστέγων. Για το δεύτερο έργο, οι μαθητές έκαναν έρανο για δύο 

ομάδες υπεράσπισης αστέγων που είχε επιλέξει η τάξη. 

Αναστοχασμός: Οι Kahne και Westheimer (1994) παρέχουν λεπτομέρειες για τη 

διαδικασία αναστοχασμού μόνο του δεύτερου έργου, το οποίο έλαβε 

τη μορφή τόσο συζητήσεων σε ολόκληρη την τάξη και σε μικρές 

ομάδες, όσο και γραπτής έκθεσης. Οι μαθητές έπρεπε να 

αναστοχαστούν σχετικά με το τι είχαν μάθει από τους 

προσκεκλημένους ομιλητές, τι είχαν κατανοήσει για την έλλειψη 

στέγης από τα αναγνώσματα και τι τους δίδαξαν οι δικές τους 

εμπειρίες κατά τη διάρκεια του έργου. 

Συμπεράσματα Οι Kahne και Westheimer (1994) υποστηρίζουν ότι τα σχέδια έχουν 

ομοιότητες αλλά και διαφορές. Και τα δύο έργα παρέχουν μια 

αυθεντική, υπηρεσιακή εμπειρία μάθησης, επιτρέποντας στους 

μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με κοινωνικά ζητήματα και 

παρέχοντας μια ευκαιρία για μελέτη εκτός του περιβάλλοντος της 

τάξης, η οποία όμως συνδέεται με τους στόχους του προγράμματος 

σπουδών. Ταυτόχρονα όμως, ενώ το σχέδιο 1 έδωσε έμφαση στη 

φιλανθρωπία, στην ανάπτυξη του αισθήματος αλτρουισμού και στην 

αίσθηση του πολιτικού καθήκοντος, έδωσε ελάχιστη προσοχή στη 

συστηματική ανάλυση του προβλήματος που αντιμετώπιζαν οι 

μαθητές. Το σχέδιο 2, αντίθετα, ξεκίνησε με μια κριτική ανάλυση των 

αιτιών της έλλειψης στέγης και των στρατηγικών πρόληψης, με 

συζητήσεις που αφορούσαν θέματα όπως η ανισότητα μεταξύ 

πλουσίων και φτωχών, ο αντίκτυπος της έλλειψης στέγης στα παιδιά 

και άλλα.  

Για τους Kahne και Westheimer (1994), το σχέδιο 2 αποτελεί 

παράδειγμα μιας σωστής μάθησης υπηρεσιών, καθώς επιδιώκει να 

διευκολύνει την κοινωνική αλλαγή και όχι απλώς να προωθήσει τη 

φιλανθρωπία. Παρουσιάζουν έναν πίνακα με τους ηθικούς, πολιτικούς 
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και διανοητικούς στόχους της μάθησης υπηρεσιών και πώς τα δύο 

έργα ταιριάζουν με αυτούς τους στόχους. 

 

 Ηθικός  Πολιτικός  Διανοητικός 

Φιλανθρωπία Προσφορά 
Πολιτικό 
καθήκον 

Πρόσθετη εμπειρία 

Αλλαγή Φροντίδα 
Κοινωνική 
ανασυγκρότηση 

Μετασχηματιστική 
εμπειρία 

 

Αν και το πλαίσιο δεν είναι εξαντλητικό, οι Kahne και Westheimer 

(1994) υποστηρίζουν ότι μέσω της φροντίδας επιδιώκουμε να 

κατανοήσουμε την πραγματικότητα του άλλου και όχι απλώς να 

δώσουμε ό,τι χρειάζεται- μέσω της κοινωνικής ανασυγκρότησης 

ζητάμε κριτικό προβληματισμό σχετικά με τις πολιτικές και τις 

συνθήκες και την απόκτηση δεξιοτήτων, αντί απλώς να αναγνωρίζουμε 

την αξία του αλτρουισμού- συνδυάζοντας την κριτική έρευνα με την 

κοινωνική δράση, προάγουμε την κατανόηση της επιστημονικής 

γνώσης και των κοινωνικών ζητημάτων. 
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Παράδειγμα 2: Δημιουργία μιας εκδήλωσης Empty Bows (Bertolet et al., 

2010) 

Σύνδεση με τον 

SDG: 

SDG 2: Μηδενική πείνα 

SDG 3: Καλή υγεία και ευημερία 

SDG 11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες 

SDG 12: Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή 

Ανασκόπηση: Το Empty bowls είναι "μια διεθνής προσπάθεια λαϊκής βάσης για τη 

συγκέντρωση χρημάτων και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στον 

αγώνα για τον τερματισμό της πείνας". 

(http://www.emptybowls.net/about/). Η προσπάθεια αυτή στηρίζει 

φιλανθρωπικές οργανώσεις που σχετίζονται με τα τρόφιμα σε όλο τον 

κόσμο και έχει καταφέρει να συγκεντρώσει σημαντικά κεφάλαια για 

την εξάλειψη της πείνας. Κάθε πρόγραμμα για τα Empty bowls θα 

πρέπει να ξεκινά με το τι είναι αυτή η προσπάθεια και πώς μπορεί να 

βοηθήσει την κοινότητα και να ακολουθείται από συγκεκριμένα 

βήματα (μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα του Empty bowls). 

Προετοιμασία: Τα έργα Empty bowls ξεκινούν πάντα με μια συζήτηση για την ιστορία 

και τον σκοπό της πρωτοβουλίας Empty Bowls. Στη συνέχεια, οι 

μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ερευνούν την πείνα στην κοινότητα και 

γενικότερα στον κόσμο, ενώ οι εκπαιδευτικοί ζητούν από τους μαθητές 

να παραλείψουν 1-2 γεύματα ώστε να νιώσουν την πείνα (κατά την 

κρίση του εκπαιδευτικού). 

Καθώς τα Empty bowls αφορούν μια εκδήλωση, το επόμενο βήμα του 

προγράμματος είναι η δημιουργία επιτροπών και η ανάθεση 

αρμοδιοτήτων σε κάθε μία. Οι δάσκαλοι διδάσκουν στους μαθητές πώς 

να φτιάχνουν τα μπολ και να τα διακοσμούν ανάλογα (οι δάσκαλοι της 

Τέχνης). Για την προετοιμασία και το σερβίρισμα του φαγητού, οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια των 

γονέων. Θα πρέπει επίσης να γίνει συζήτηση σχετικά με τον τρόπο 

πώλησης των εισιτηρίων για την εκδήλωση και τη συλλογή των 

χρημάτων- οι μαθητές πρέπει επίσης να αποφασίσουν σε ποια 

υπηρεσία θα δώσουν τα χρήματα. Τέλος, οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να σχεδιάσουν τη διασκέδαση για την εκδήλωση. 
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Δράση: Η εκδήλωση θα πρέπει να οργανωθεί με τη συμμετοχή των μελών της 

επιτροπής: Οι μαθητές μαζί με τους καθηγητές φτιάχνουν και 

διακοσμούν τα μπολ. Οι μαθητές και οι καθηγητές δημοσιοποιούν την 

εκδήλωση, προσκαλώντας άλλους μαθητές, καθηγητές, γονείς και τη 

γενική κοινότητα. Οι μαθητές μαζί με τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς προετοιμάζουν το φαγητό και στήνουν μια αίθουσα 

όπου θα σερβίρουν. Την ημέρα της εκδήλωσης, οι μαθητές πρέπει να 

υποδεχτούν τους καλεσμένους τους, να συλλέξουν χρήματα κατά το 

σερβίρισμα του φαγητού και να δώσουν αποδείξεις στους 

καλεσμένους τους. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, τα χρήματα που 

συγκεντρώθηκαν πρέπει να παραδοθούν στην επιλεγμένη υπηρεσία. 

Στοχασμός: Οι μαθητές πρέπει να συζητήσουν τα κυριότερα σημεία και τις 

επιτυχίες της εκδήλωσης και να καταγράψουν τις αλλαγές που πρέπει 

να κάνουν για την επανάληψη της εκδήλωσης την επόμενη χρονιά. Οι 

μαθητές πρέπει επίσης να γράψουν έναν αναστοχασμό από την οπτική 

γωνία ενός πεινασμένου ατόμου, περιγράφοντας πώς οι μαθητές 

συνέβαλαν στην εξάλειψη της πείνας. Τέλος, μπορεί να ζητηθεί από 

τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα λεύκωμα ή έναν πίνακα 

ανακοινώσεων για την εκδήλωση. 
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Παράδειγμα 3: Σχολεία και κοινοτικοί κήποι (Bertolet et al., 2010) 

Σύνδεση με τον 

SDG: 

SDG 2: Μηδενική πείνα 

SDG 7: Προσιτή και καθαρή ενέργεια 

SDG 11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες 

SDG 13: Δράση για το κλίμα 

SDG 15: Η ζωή στη γη 

Ανασκόπηση: Στο έργο αυτό, οι μαθητές φύτεψαν έναν σχολικό (μπορεί επίσης να 

είναι και κοινοτικός) κήπο για να ανταποκριθούν στα διδακτικά 

πρότυπα στις φυσικές επιστήμες. Τα προϊόντα από τον κήπο 

δωρίστηκαν αργότερα σε ένα τοπικό καταφύγιο, μέσω του οποίου οι 

μαθητές είχαν ορατά αποτελέσματα, καθώς ένιωσαν ότι τους 

εκτιμούσαν οι άνθρωποι που εξυπηρετούσαν. Οι κοινοτικοί 

οργανισμοί με τους οποίους ήρθαν σε επαφή για το έργο 

περιλάμβαναν κηπευτικές εταιρείες, συμβούλια, ενώσεις αγροτών, 

δασικά τμήματα, βοτανικούς κήπους και εθνικές ενώσεις κηπουρικής 

Προετοιμασία: Οι μαθητές έπρεπε πρώτα να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με 

τους τύπους, τα μεγέθη και τα υλικά που σχετίζονται με τους 

σχολικούς/κοινοτικούς κήπους. Μαζί με τους δασκάλους τους, έπρεπε 

στη συνέχεια να έρθουν σε επαφή με το κατάλληλο προσωπικό των 

σχετικών πηγών ή των κοινοτικών οργανώσεων, με το οποίο μαζί 

αποφάσισαν για τον τύπο του κήπου μετά την έρευνα (ανθόκηπος, 

λαχανόκηπος κ.λπ.). Μαζί με το προσωπικό, οι μαθητές σχεδίασαν τον 

κήπο, εκπόνησαν τα σχέδια και έγραψαν επιστολές για να πάρουν 

άδεια, να ζητήσουν υλικά και να τοποθετήσουν εντολές εργασίας. 

Δράση: Κατ' αρχάς σημειώθηκε η περιοχή στην οποία τοποθετήθηκε ο κήπος. 

Οι μαθητές μαζί με τους καθηγητές και το προσωπικό προετοίμασαν 

το χώμα και το σύστημα ποτίσματος. Στη συνέχεια φύτεψαν τον κήπο 

και χαρακτήρισαν τα φυτά. Στη συνέχεια ορίστηκε ένα πρόγραμμα 

φροντίδας του κήπου το οποίο ακολουθήθηκε προσεκτικά. Τα 

προϊόντα από τον κήπο στη συνέχεια προσφέρθηκαν σε ένα τοπικό 

καταφύγιο / συσσίτιο. 
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Στοχασμός: Ζητήθηκε από τους μαθητές να κρατήσουν σημειώσεις και ημερολόγια 

σχετικά με τις δραστηριότητές τους και στο τέλος να αξιολογήσουν τα 

αποτελέσματα του κήπου. Τους ζητήθηκε επίσης να συγκρίνουν τα 

φυτά από τον κήπο με εκείνα που αγοράστηκαν από το σούπερ 

μάρκετ. Τέλος, η τάξη συμφώνησε να κρατήσει ένα φωτογραφικό 

άλμπουμ για τις δραστηριότητές της. 
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Παράδειγμα 4: Γαλλικά (ή οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας) 

παραμύθια (Bertolet et al., 2010) 

Σύνδεση με τον 

SDG: 

ΣΒΑ 4: Ποιοτική εκπαίδευση 

 

SDG 11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες 

Ανασκόπηση: Αυτό το σχέδιο εφαρμόστηκε σε μια τάξη γαλλικής γλώσσας (μπορεί 

να εφαρμοστεί και σε άλλες τάξεις ξένων γλωσσών), αλλά 

συμπεριέλαβε και την τάξη των Καλλιτεχνικών, καθιστώντας έτσι 

διαθεματική την εφαρμογή του. Μέσω αυτού του έργου, οι μαθητές 

της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παροτρύνθηκαν να 

διαβάσουν κλασικά γαλλικά παραμύθια και στη συνέχεια να τα 

παρουσιάσουν σε μαθητές της κατώτερης βαθμίδας σε πρωτότυπο 

σενάριο και καλλιτεχνικό υλικό (το οποίο προετοίμασαν οι ίδιοι). 

Στόχος τους ήταν να παρακινήσουν τους μικρότερους μαθητές να 

συνεχίσουν να παρακολουθούν το μάθημα της γλώσσας. Το σχέδιο 

αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εφικτά και ορατά αποτελέσματα, όπως η 

παρακίνηση των μαθητών να μάθουν μια ξένη γλώσσα, καθώς και η 

βελτίωση των καλλιτεχνικών και αφηγηματικών δεξιοτήτων των 

μαθητών. Το ίδιο είδος έργου μπορεί να γίνει σε ένα κέντρο 

ηλικιωμένων, με τέτοιον τρόπο ώστε το σχολείο να δημιουργήσει 

δεσμούς με τέτοια κέντρα. 

Προετοιμασία: Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν αρχικά να διαβάσουν πρωτότυπες 

γαλλικές εκδοχές παραμυθιών, όπως αυτές του Charles Perrault. Η 

τάξη ήρθε σε επαφή με τις τάξεις των γυμνασίων που διδάσκονταν 

γαλλικά και στη συνέχεια πήραν απόφαση για το ποια παραμύθια θα 

ξαναδιηγηθούν. Υπό την επίβλεψη του καθηγητή καλλιτεχνικών, οι 

μαθητές έπρεπε να μάθουν την τεχνική του storyboard και 

οργανώθηκαν σε ομάδες με σκοπό να δημιουργήσουν πρωτότυπα, 

εικονογραφημένα βιβλία σύμφωνα με τα παραμύθια. 

Δράση: Οι μαθητές έπρεπε πρώτα να σχεδιάσουν ένα εξώφυλλο και ένα έργο 

τέχνης για κάθε σελίδα και να γράψουν αφηγήσεις που να ταιριάζουν 

με το έργο τέχνης. Υπό την επίβλεψη των καθηγητών Γαλλικών και 

Καλλιτεχνικών, οι μαθητές ολοκλήρωσαν το storyboard και το βιβλίο 

με την καλλιτεχνική επένδυση. Μετά από αυτά, μοιράστηκαν τα βιβλία 

τους με την τάξη και ανέλυσαν ο ένας τα βιβλία και τις 
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εικονογραφήσεις του άλλου. Τέλος, έπρεπε να επιλέξουν 

"αναγνώστες" που παρέδωσαν τα βιβλία της τάξης στους παραλήπτες. 

Στοχασμός: Οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα φύλλο αξιολόγησης που ετοίμασε ο 

δάσκαλος καθώς και συνέκριναν το παραχθέν παραμύθι με το 

πρωτότυπο. 
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Παράδειγμα 5: Γυναίκες και θέματα φύλου σε ένα μάθημα Οικονομικών 

(McGoldrick, 1998) 

Σύνδεση με τον 

SDG: 

SDG 5: Ισότητα των φύλων 

SDG 8: Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη 

SDG 10: Μείωση των ανισοτήτων 

SDG 11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες 

SDG 16: Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί 

Ανασκόπηση: Ο McGoldrick (1998) παρουσιάζει ένα παράδειγμα του τρόπου με τον 

οποίο ενσωματώθηκε ένα έργο service-learning σε ένα μάθημα 

Οικονομικών Επιστημών. Ο στόχος του έργου ήταν να εξεταστούν οι 

γυναίκες και τα ζητήματα φύλου μέσα από το πρίσμα των 

οικονομικών. Στους φοιτητές δόθηκαν τρεις επιλογές για να 

κερδίσουν το 15% του τελικού βαθμού τους: να συμμετάσχουν σε ένα 

έργο service-learning, να εκπονήσουν μια παραδοσιακή ερευνητική 

εργασία περίπου 15 σελίδων ή να γράψουν τη βιογραφία μιας 

γυναίκας οικονομολόγου σε περίπου 15 σελίδες. Όπως σημειώνει η 

McGoldrick, 17 από τους 19 φοιτητές επέλεξαν το έργο service-

learning. 

Προετοιμασία:

  

Κάθε μαθητής έπρεπε να εντοπίσει έναν οργανισμό με δυνατότητα 

οικονομικής επίδρασης στις γυναίκες της τοπικής κοινότητας, με τον 

οποίο θα έκανε κοινωνική εργασία. Παραδείγματα οργανισμών ήταν 

ο Εθνικός Σύνδεσμος Γυναικών Επιχειρηματιών, το Κέντρο Γυναικών 

και Επιχειρήσεων, οι Σύνδεσμοι Μικρών Επιχειρήσεων και άλλοι 

οργανισμοί που είτε ασχολούνταν άμεσα με τις γυναίκες στην 

οικονομία είτε είχαν τομείς εντός του οργανισμού που ασχολούνταν 

με το ρόλο των γυναικών. 

 

Το προσωπικό του οργανισμού, η φοιτήτρια και ο εκπαιδευτής 

υπέγραφαν σύμβαση στην οποία περιγράφονταν λεπτομερώς οι 

λεπτομέρειες των δεσμεύσεών τους: η φοιτήτρια θα λάμβανε κάποια 

περιορισμένη εκπαίδευση για να έχει την ευκαιρία να 

αλληλεπιδράσει και να επηρεάσει τους συμμετέχοντες στο 

πρόγραμμα, ενώ η υπηρεσία ήταν σχεδιασμένη έτσι ώστε να 

εξασφαλίζει ένα επίπεδο υπευθυνότητας για την υποσχόμενη 

συμμετοχή κάθε φοιτήτριας.  
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Στους φοιτητές δόθηκε αυστηρό χρονοδιάγραμμα που περιλάμβανε 

προθεσμίες για την επιλογή ενός οργανισμού, την ολοκλήρωση της 

σύμβασης και των ωρών υπηρεσίας και την υποβολή της τελικής 

εργασίας. 

Δράση: Μετά την εκπαίδευση, κάθε φοιτητής συμπλήρωσε 15 ώρες 

κοινωνικής υπηρεσίας με τις οργανώσεις. Ένα δεύτερο στοιχείο της 

υπηρεσίας ήταν ότι οι μαθητές έπρεπε να αναγνωρίσουν την έμμεση 

επίδρασή τους με μια έκθεση περίπου 7-10 σελίδων. Αυτό το στοιχείο 

προβληματισμού περιελάμβανε μια εισαγωγή στην οργάνωση, 

λεπτομέρειες για τους στόχους και τα προγράμματά της και απόδειξη 

δύο οικονομικών επιπτώσεων στις γυναίκες της κοινότητας, με τη μία 

από αυτές τις αναγνωρίσεις να είναι ποσοτική. 

Αναστοχασμός: Οι μαθητές, μαζί με τον καθηγητή, δημιούργησαν διαδικτυακά 

φόρουμ όπου αναστοχάζονταν επίσημα και ανεπίσημα σχετικά με τις 

εμπειρίες που αποκόμισαν. Επιπλέον, ζητήθηκε από τους μαθητές να 

τηρούν ημερολόγια, καθώς και να δημιουργήσουν μια παρουσίαση 

αφίσας. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν δύο συνεντεύξεις μεταξύ των 

φοιτητών και του καθηγητή, μία στα μισά του εξαμήνου και ένα 

ερωτηματολόγιο συνέντευξης λήξης. 
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Παράδειγμα 6: Δοκιμές δειγμάτων νερού (Bertolet et al., 2010) 

Σύνδεση με τον 

SDG: 

SDG 6: Καθαρό νερό και αποχέτευση 

 

SDG 9: Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές 

 

SDG 13: Δράση για το κλίμα 

 

SDG 14: Ζωή κάτω από το νερό 

Ανασκόπηση: Η εργασία δοκιμής δειγμάτων νερού μπορεί να εφαρμοστεί στο 

πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και ιδιαίτερα με μαθητές 

χημείας ή/και άλλων θετικών επιστημών. Οι μαθητές μαθαίνουν πώς 

να μεταφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν μάθει από το 

σχολικό περιβάλλον σε ένα πραγματικό πρόβλημα και 

προβληματισμό. Η εξέταση δειγμάτων νερού της πόλης είναι μια 

ελκυστική υπηρεσία που μπορεί να ωφελήσει τους κατοίκους με 

ουσιαστικό τρόπο, ενώ η συνεργασία με τους εταίρους της πόλης, 

όπως η υπηρεσία ύδρευσης, μπορεί να δημιουργήσει ένα κοινό 

όραμα και στόχο στην αντιμετώπιση της υγείας της κοινότητας. 

Προετοιμασία:

  

Οι μαθητές, μαζί με τον εκπαιδευτικό, ερεύνησαν μελέτες που έχουν 

διεξαχθεί σχετικά με κοινούς ρύπους του νερού, όπως οι διαλυμένες 

ουσίες. Οι μαθητές, υπό την επίβλεψη του καθηγητή τους, έγραψαν 

εργαστηριακές διαδικασίες για τη δοκιμή δειγμάτων νερού και τη 

σύγκριση δειγμάτων αποσταγμένου νερού, καθώς και μοντελοποίηση 

ασφαλών και αποτελεσματικών εργαστηριακών τεχνικών για τη 

δοκιμή άγνωστων διαλυμένων ουσιών στο νερό. Τέλος, οι μαθητές 

σχεδίασαν γραφήματα και πίνακες για την απεικόνιση της παρουσίας 

άγνωστων διαλυμένων ουσιών στο νερό. 

Δράση:  Οι μαθητές συνέλεξαν δείγματα νερού από καθορισμένα υδάτινα 

σώματα, ανέλυσαν τα δείγματα για την παρουσία συγκεκριμένων 

διαλυμένων ουσιών και ετοίμασαν πίνακες και γραφήματα για την 

καταγραφή της παρουσίας συγκεκριμένων διαλυμένων ουσιών. Στη 

συνέχεια, έγινε συζήτηση σχετικά με την καθαριότητα και την 

αγνότητα των καθορισμένων υδάτινων σωμάτων. Τέλος, οι μαθητές 

παρουσίασαν τα ευρήματα στους αρμόδιους φορείς (τμήμα 

ύδρευσης της πόλης). 
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Αναστοχασμός: Οι μαθητές συλλογίστηκαν και ανέλυσαν πιθανά λάθη κατά τη 

συλλογή, τη δοκιμή και την καταγραφή των δεδομένων, καθώς και 

συμπλήρωσαν μια εργαστηριακή έκθεση για τις δοκιμές. 
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Παράδειγμα 7: Κατανόηση των "άλλων" μέσω ενός μαθήματος 

Μουσικής (Kahne & Westheimer, 1994) 

Σύνδεση με τον 

SDG: 

SDG 10: Μείωση των ανισοτήτων 

 

SDG 16: Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί 

SDG 17: Σύμπραξη για τους στόχους 

Ανασκόπηση: Οι Kahne και Westheimer (1994) περιγράφουν ένα πρόγραμμα που 

έλαβε χώρα σε ένα προαστιακό και κυρίως ανώτερης μεσαίας τάξης 

σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Προετοιμασία:

  

Ο διευθυντής μουσικής του σχολείου ήθελε οι μαθητές να δώσουν 

παράσταση σε ένα κοντινό δημοτικό σχολείο το οποίο βρισκόταν σε 

μια φτωχή γειτονιά. Όπως καταγράφουν οι συγγραφείς, ορισμένοι 

από τους γονείς του γυμνασίου αντιτάχθηκαν, παρουσιάζοντας 

ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών τους. 

Δράση: Οι μαθητές πραγματοποίησαν μουσική συναυλία σε δημοτικό 

σχολείο που βρίσκεται σε "φτωχή" γειτονιά. 

Αναστοχασμός:

  

Ζητήθηκε από τους μαθητές του γυμνασίου να αναστοχαστούν τις 

εμπειρίες τους στη συνέχεια μέσω γραπτής έκθεσης. Οι μαθητές 

έγραψαν ότι είχαν φανταστεί "τρομακτικά παιδιά να τρέχουν σε μια 

βρώμικη αυλή". Περίμεναν ότι θα ήταν "αγενή, θορυβώδη, μη 

φιλικά" ή σκέφτηκαν ότι θα ήταν "κακοί, μαύροι που σχετίζονται με 

συμμορίες".  

Αντιθέτως, αυτό που συνάντησαν οι μαθητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ήταν "ευαίσθητα και προσεκτικά, εξαιρετικά ευγενικά 

και εκπληκτικά φιλικά παιδιά", τα οποία "άκουγαν προσεκτικά και 

είχαν άψογη συμπεριφορά". Ένας μαθητής έγραψε ότι 

"υπολήπτονται περισσότερο τώρα τη γειτονιά". 

Συμπεράσματα: Για τους Kahne και Westheimer (1994), το κύριο αποτέλεσμα αυτής 

της υπηρεσίας ήταν ότι η εμπειρία μείωσε την αίσθηση της 

"διαφορετικότητας" και επέτρεψε στους μαθητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσουν εμπειρίες σχετικά με 

τους "λιγότερο προνομιούχους" συμπολίτες τους. 
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Παράδειγμα 8: Ευημερία των ζώων (Bertolet et al., 2010) 

Σύνδεση με τον 

ΣΒΑ: 

ΣΒΑ 13: Δράση για το κλίμα 

 

SDG 15: Η ζωή στη γη 

Επισκόπηση:  Σε αυτό το έργο, οι μαθητές συμμετείχαν σε ουσιαστικές και σχετικές 

δραστηριότητες service-learning που ωφελούν τα ζώα. Οι δράσεις των 

μαθητών περιλάμβαναν εκστρατείες συγκέντρωσης τροφίμων σε 

καταφύγια, συγγραφή επιστολών υποστήριξης ή δημιουργία κήπων. 

Η υπηρεσία χρησιμοποιήθηκε ως διδακτική στρατηγική για την 

εκπλήρωση των προτύπων περιεχομένου της επιστήμης, της γλώσσας 

και των κοινωνικών σπουδών, ενώ οι συνδέσεις με την κοινότητα 

περιλάμβαναν τον ζωολογικό κήπο και τα τοπικά καταφύγια ζώων. 

Προετοιμασία: Οι μαθητές έπρεπε πρώτα να ερευνήσουν για τα ζώα και τη φροντίδα 

των ζώων μέσω βιβλίων και άλλων μορφών πληροφόρησης. Στη 

συνέχεια τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν εκθέσεις ή να συζητήσουν 

όσα είχαν βρει για τα θέματα αυτά, καθώς και να γράψουν ποιήματα, 

ιστορίες ή να ζωγραφίσουν βιβλία με εικόνες για τα ζώα. Στη συνέχεια 

έπρεπε να επικοινωνήσουν με τοπικές οργανώσεις προστασίας των 

ζώων για πληροφορίες σχετικά με τα ζώα και την προστασία τους και 

να τις καλέσουν να μιλήσουν στο σχολείο. 

Δράση: Οι μαθητές έκαναν πολλαπλές δράσεις σε σχέση με το πρόγραμμα. 

Διεξήγαγαν εκστρατεία συγκέντρωσης τροφίμων και συγκέντρωσαν 

δωρεές για το καταφύγιο ή σε ορισμένες περιπτώσεις "υιοθέτησαν" 

ένα κατοικίδιο ή ένα ζώο του ζωολογικού κήπου. Οι μαθητές έγραψαν 

επίσης επιστολές και δημιούργησαν αφίσες για να προωθήσουν την 

ευαισθητοποίηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μαθητές 

δημιούργησαν κουτιά για φωλιές για διάφορα είδη άγριας ζωής. 

Αναστοχασμός: Ζητήθηκε από τους μαθητές να καταγράψουν τις δωρεές που έλαβαν 

και να επισκεφθούν τον ζωολογικό κήπο και το καταφύγιο ζώων για 

να προσφέρουν δωρεές και να γιορτάσουν. Ζητήθηκε επίσης από τους 

μαθητές να γράψουν για τα επιτεύγματα του προγράμματος από την 

οπτική γωνία των ζώων (πώς το πρόγραμμα βοήθησε "αυτά"). 
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Service-Learning σενάρια 

1. Όχι στην Φτώχεια 
 

• Παρά τη σημαντική πρόοδο στον αγώνα για την καταπολέμηση 

της φτώχειας από το, ήδη από 1990, πάνω από 800 εκατομμύρια 

άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν κάτω από το όριο της 

φτώχειας, εκ των οποίων το 70% είναι γυναίκες. Μέχρι το 2030, 

η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στοχεύει στην εξάλειψη της 

σοβαρής φτώχειας.  

• Ο Στόχος 1 δεν αποσκοπεί μόνο στην εξάλειψη της σοβαρής φτώχειας, αλλά υιοθετεί 

επίσης μια ολιστική προσέγγιση της φτώχειας προσθέτοντας έναν στόχο σχετικής 

φτώχειας με βάση τους ορισμούς των χωρών. Οι οικονομικές και πολιτικές κρίσεις, η 

απώλεια της βιοποικιλότητας και των οικολογικών υπηρεσιών, οι φυσικές 

καταστροφές και η βία είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για τους φτωχούς. Ο στόχος 

αυτός περιλαμβάνει, επίσης, μέτρα για την αύξηση της βιοποριστικής 

ανθεκτικότητας, όπως η κατασκευή θεσμών κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι όσοι έχουν ξεφύγει από τη φτώχεια δεν θα επιστρέψουν ξανά σε 

αυτήν. 

Με λίγα λόγια, οι κύριοι στόχοι του Στόχου 1 έως το 2030 είναι οι εξής: 

• Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας για όλους τους ανθρώπους παντού, στην οποία 

σήμερα ορίζεται πως βρίσκονται τα άτομα που ζουν με λιγότερο από 1,25 δολάρια 

την ημέρα. 

• Μείωση τουλάχιστον κατά το ήμισυ του ποσοστού των ατόμων όλων των ηλικιών που 

ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε όλες τις διαστάσεις της, όπως αυτές ορίζονται με 

εθνικά κριτήρια. 

•  Εφαρμογή εθνικά αποδεκτών συστημάτων και διαδικασιών κοινωνικής προστασίας 

για όλους, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι φτωχοί και οι ευάλωτοι προστατεύονται 

επαρκώς. 
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• Διασφάλιση ότι όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες, ιδίως οι φτωχοί και οι ευάλωτοι, έχουν 

ισότιμη πρόσβαση στους οικονομικούς πόρους, στις βασικές υπηρεσίες, στη γη και 

σε άλλες μορφές ιδιοκτησίας και ελέγχου, στην κληρονομιά, στους φυσικούς πόρους, 

στις νέες τεχνολογίες και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 

των μικροχρηματοδοτήσεων. 

• Αύξηση της ανθεκτικότητας των φτωχών και μείωση της έκθεσης τους σε ακραία 

φαινόμενα που σχετίζονται με το κλίμα, καθώς και σε άλλα οικονομικά, κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά σοκ.  

•  Εξασφάλιση σημαντικής διάθεσης πόρων από διάφορες πηγές, 

συμπεριλαμβανομένης της διευρυμένης αναπτυξιακής συνεργασίας, ώστε να 

παρέχονται επαρκή και αξιόπιστα μέσα στα αναπτυσσόμενα έθνη για την ανάληψη 

προγραμμάτων και πολιτικών με στόχο την εξάλειψη όλων των μορφών της 

φτώχειας. 

• Να ενθαρρυνθούν οι επιταχυνόμενες επενδύσεις στην προσπάθεια εξάλειψης της 

φτώχειας, να δημιουργηθούν αποτελεσματικά πλαίσια πολιτικής σε εθνικό, 

περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, με βάση αναπτυξιακές πολιτικές υπέρ των 

φτωχών και με ευαισθησία σε έμφυλα ζητήματα. 
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Σενάριο 1: Ας εξαλείψουμε τη φτώχεια! 

Στόχοι και 

μαθησιακά 

αποτελέσματα: 

Η εκπαίδευση αποτελεί διέξοδο από τη φτώχεια. Αυτό το σενάριο 

επιδιώκει να αυξήσει την εμπλοκή των μαθητών και την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι 

που βιώνουν τη φτώχεια και να προωθήσει σχέσεις συνεργασίας με 

τοπικούς οργανισμούς. 

Απαραίτητο υλικό: Ενημερωτικό υλικό, αφίσες. 

Τοποθεσία: Σχολείο 

Διάρκεια: Εξαρτάται από το πόσο χρόνο θέλει να αφιερώσει ο εκπαιδευτικός. 

Ανασκόπηση: Η φτώχεια μπορεί να οριστεί ως η έλλειψη χρημάτων ή/και ζωτικών 

πόρων που καθιστά αδύνατο ή δύσκολο για τα ανθρώπινα όντα να 

ζήσουν με αξιοπρέπεια και να εξασφαλίσουν τον εαυτό τους. 

Παγκοσμίως, 836 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε 

συνθήκες ακραίας φτώχειας. Οι 2 περιοχές που πλήττονται 

περισσότερο είναι η Υποσαχάρια Αφρική και η Νότια Ασία. Σε αυτές 

τις περιοχές, το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει κάτω από το 

όριο της φτώχειας.  

Η πρωτοβουλία κατά της φτώχειας είναι ένας τρόπος για τους 

μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους κοινοτικούς εταίρους να 

αναγνωρίσουν τις επιδράσεις της φτώχειας και να κατανοήσουν 

ποιες δράσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν για την 

αντιμετώπιση της φτώχειας στη δική τους κοινότητα. 

Αν και γνωρίζουμε ότι η εκπαίδευση είναι μια οδός εξόδου από τη 

φτώχεια, αν οι μαθητές δεν είναι σε θέση να συμμετέχουν στο 

σχολείο και να αποφοιτήσουν, ο κύκλος της φτώχειας συνεχίζεται. 

Διερεύνηση: Οι κύριοι στόχοι και τα βήματα στα προγράμματα που 

επικεντρώνονται στη φτώχεια είναι τα εξής: 

- Διερεύνηση των οικονομικών ζητημάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν 

τα άτομα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και πώς μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί η οικονομική θεωρία για την κατανόηση αυτών των 

ζητημάτων.  

- Ενημέρωση των μαθητών για τις επιπτώσεις που έχει η φτώχεια 

στο άτομο και, σε συλλογικό επίπεδο, στην κοινωνία.  

- Να εξοικειωθούν με τα κοινωνικά προγράμματα, 

συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής πολιτικής, τα οποία μπορεί 

να επηρεάσουν τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.  

- Να μελετήσουν τη βιβλιογραφία που ασχολείται με διάφορες 

πτυχές της φτώχειας.  

- - Παρέχεται στους μαθητές μια ευκαιρία "βιωματικής 

μάθησης" με σκοπό την κατανόηση της φτώχειας. 

Προετοιμασία και 

σχεδιασμός: 

- Φροντίδα και Εκπαίδευση στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 

Σε αυτό το επίπεδο, ο στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών 

σχετικά με τον εαυτό τους και το άμεσο περιβάλλον τους. Με την 

εμπλοκή και την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τους, 

αναπτύσσουν και προωθούν αξίες όπως η ενσυναίσθηση, η 

γενναιοδωρία και το να μοιράζονται. 

- Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Σε αυτό το επίπεδο, οι μαθητές εισάγονται στις διάφορες έννοιες 

της φτώχειας και στις συνέπειες που έχει στην πραγματική ζωή η 

διαβίωση σε αυτές τις συνθήκες. Παράλληλα, μαθαίνουν για τις 

δυνατότητες αντιστροφής αυτής της κατάστασης και αναγνωρίζουν 

δράσεις που υποστηρίζουν τις προσπάθειες μείωσης της φτώχειας. 

Με τον τρόπο αυτό, αναπτύσσουν την πεποίθηση ότι η ακραία 

φτώχεια μπορεί να εξαλειφθεί κατά τη διάρκεια της δικής τους 

ζωής.  

- Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Σε αυτό το επίπεδο, οι μαθητές εισάγονται σε βασικές έννοιες όπως 

η βιώσιμη ανάπτυξη, η ισότητα και η έλλειψη αγαθών και 

διερευνούν τις διασυνδέσεις μεταξύ του φύλου και της πρόσβασης 

σε πόρους και μέσα διαβίωσης. Αυτές οι συνδέσεις γίνονται κατά τη 

διάρκεια της κατανόησης και της εφαρμογή των εννοιών που 

διδάχθηκαν στον πραγματικό κόσμο, αναπτύσσοντας πρακτικές 

λύσεις για τα αίτια και τις συνέπειες της φτώχειας με συνεργατικό 
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και διερευνητικό τρόπο. Παράλληλα, οι μαθητές συνειδητοποιούν 

την υπάρχουσα ποικιλομορφία στις σημερινές κοινωνίες και 

αναπτύσσουν κριτική ικανότητα αμφισβήτησης των στερεοτύπων. 

Δράση: Μια καλή πρακτική σε όλο και περισσότερα σχολεία είναι να 

προσκαλείται ένας ομιλητής - ένας επαγγελματίας ή ένας 

επιστήμονας που είναι ειδικός στο θέμα. Οι μαθητές έχουν την 

ευκαιρία να ακούσουν την άποψη ενός ενήλικα, εκτός από των 

καθηγητών τους, ο οποίος ακούει και σέβεται τις ιδέες και τις 

απόψεις τους. 

Μια πολύ επιτυχημένη πρακτική είναι η οργάνωση και η παράδοση 

μαθημάτων από μεγαλύτερους μαθητές στους νεότερους. Οι 

εκπαιδευτικοί λένε ότι και οι δύο ομάδες αναμφίβολα 

επωφελούνται από αυτό, καθώς για τους μεγαλύτερους είναι μια 

ευκαιρία να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο 

έργο στο κοινό, ενώ οι νεότεροι εμπνέονται και παρακινούνται από 

το παράδειγμά τους. 

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στην ηλικία, τα 

ενδιαφέροντα και το επίπεδο κατανόησης των μαθητών-στόχων. 

Ωστόσο, ορισμένοι από αυτούς - ιδίως οι νεότεροι που δεν έχουν 

ακόμη τελειοποιήσει τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής - 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις πιο σύνθετες έννοιες. Σε αυτό 

το σημείο, οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν διαβάζοντας 

επιλεγμένο υλικό με τα παιδιά τους στο σπίτι ή δημιουργώντας μαζί 

μοντέλα και αφίσες που χρησιμοποιούνται στο μάθημα για τη 

φτώχεια. 

Αναστοχασμός:  Τα σημερινά παιδιά και οι νέοι γνωρίζουν ποιον δρόμο θα επέλεγαν 

για τους ίδιους και την επόμενη γενιά προκειμένου να 

καταπολεμήσουν τη φτώχεια. Αν τα ακούσουμε, αν φέρουμε τις 

απόψεις και τις ιδέες τους στο προσκήνιο και αν αποφασίσουμε ότι 

ο αντίκτυπος στην ευημερία τους είναι η πραγματική δοκιμασία 

όλων των πολιτικών και των αποφάσεών μας, δεν μπορούμε παρά 

να επιλέξουμε τον σωστό δρόμο. 

Παρουσίαση: Το World’s Largest Lesson (WLL) είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία 

που υλοποιείται σε συνεργασία με τη UNICEF και παρουσιάζει τους 

στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σε παιδιά και νέους σε όλο τον κόσμο 
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και τους ενώνει, ώστε να αναλάβουν δράση, για να συμβάλουν στην 

επίλυση των πιο πιεστικών κοινωνικών, οικονομικών και 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. Είναι καλό να συμμετέχουν οι 

μαθητές σε τέτοια έργα, επειδή έτσι μπορούν να μοιραστούν τις 

απόψεις και τις προτάσεις τους για τη βελτίωση του περιβάλλοντος 

στο σχολείο και την κοινότητά τους. 
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2. Μηδενική Πείνα 
 

Παρά τις βελτιώσεις σε ορισμένα κράτη, πολλοί άνθρωποι 

εξακολουθούν να υποφέρουν από πείνα και υποσιτισμό σε όλο 

τον κόσμο. Σχεδόν 800 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως 

υποσιτίζονται, η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες και 

παιδιά. Η Ατζέντα 2030 στοχεύει στην εξάλειψη της πείνας και 

όλων των τύπων υποσιτισμού παγκοσμίως μέσα στα επόμενα 15 

χρόνια. Δεδομένης της ταχέως αυξανόμενης παγκόσμιας 

ανάγκης για τρόφιμα, αναμένεται ότι η παγκόσμια παραγωγή 

τροφίμων θα πρέπει να τετραπλασιαστεί έως το 2050. Οι μικροκαλλιεργητές κινδυνεύουν 

από τον υποσιτισμό, δεδομένου ότι το 70% των υποσιτιζόμενων ανθρώπων βασίζονται στη 

γεωργία για το εισόδημά τους, είτε άμεσα είτε έμμεσα. 

Ο Στόχος 2 αφορά στην εξάλειψη όλων των τύπων υποσιτισμού και όχι μόνο στην εξάλειψη 

της πείνας. Η ποιότητα των τροφίμων είναι εξίσου σημαντική με την ποσότητα. Ο Στόχος 2 

περιλαμβάνει επίσης οικονομικές συνιστώσες, όπως ο διπλασιασμός της γεωργικής 

παραγωγικότητας και των εσόδων των μικροκαλλιεργητών μέχρι το 2030. Περιλαμβάνει 

επίσης διατάξεις σχετικά με τη βιώσιμη γεωργία για την προστασία του περιβάλλοντος από 

τις αρνητικές επιπτώσεις της αυξημένης παραγωγής τροφίμων. 

Με λίγα λόγια, οι κύριοι υποστόχοι του Στόχου 2 έως το 2030 είναι οι εξής: 

- Να εξαλειφθεί η πείνα και να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι, ιδίως οι φτωχοί 

και όσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, να έχουν όλο το χρόνο πρόσβαση σε ασφαλή, 

θρεπτικά και επαρκή τρόφιμα. 

- Να εξαλειφθούν όλα τα είδη υποσιτισμού έως το 2025, συμπεριλαμβανομένης της 

επίτευξης των παγκοσμίως συμφωνημένων στόχων για την καχεξία και τη σπατάλη 

στα παιδιά κάτω των πέντε ετών, καθώς και της αντιμετώπισης των διατροφικών 

αναγκών των έφηβων κοριτσιών, των εγκύων και θηλαζουσών μητέρων και των 

ηλικιωμένων. 

- Να διπλασιαστεί η γεωργική αποδοτικότητα και τα κέρδη των μικρής κλίμακας 

μεταποιητών τροφίμων, ιδίως των γυναικών, των αυτοχθόνων πληθυσμών, των 

αγροτικών οικογενειών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων. 

- Να εξασφαλιστούν βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και να εφαρμοστούν ανθεκτικά 

συστήματα παραγωγής τροφίμων που αυξάνουν την παραγωγικότητα, βοηθούν στη 

διατήρηση των οικοσυστημάτων, ενισχύουν την ικανότητα προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την ξηρασία, τις πλημμύρες και 
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simultaneous άλλες καταστροφές και συνεχίζουν να βελτιώνουν την ποιότητα της γης 

και του εδάφους. 

- Να διατηρηθεί η γενετική ποικιλομορφία των σπόρων, των καλλιεργούμενων 

φυτών, των εκτρεφόμενων και εξημερωμένων ζώων και των συναφών άγριων ειδών 

τους. 

- Να αυξηθούν οι επενδύσεις σε αγροτικές υποδομές, υπηρεσίες γεωργικής έρευνας 

και επέκτασης, ανάπτυξης τεχνολογίας και τράπεζες γονιδίων φυτών και ζώων. 

- Σύμφωνα με την αποστολή του Αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα, άρση και πρόληψη 

των εμπορικών περιορισμών και των στρεβλώσεων στις παγκόσμιες γεωργικές 

αγορές, ιδίως με την ταυτόχρονη κατάργηση όλων των μορφών γεωργικών 

εξαγωγικών επιδοτήσεων και όλων των εξαγωγικών μέτρων που έχουν το ίδιο 

αποτέλεσμα. 

- Να ληφθούν μέτρα που συμβάλλουν στη μείωση της υπερβολικής αστάθειας των 

τιμών των τροφίμων, εξασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία των αγορών τροφίμων και 

των παραγώγων, καθώς και διευκολύνοντας την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες 

της αγοράς, ιδίως για τα αποθέματα τροφίμων. 
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Σενάριο 2: 

Στόχοι και 

μαθησιακά 

αποτελέσματα: 

Μείωση ή ακόμη και εξάλειψη των της επιπέδων πείνας σε τοπικό 

επίπεδο. Οι μαθητές θα μάθουν πώς η πείνα μπορεί να επηρεάσει 

τον καθένα και πώς το να βοηθάς αυτούς που έχουν ανάγκη είναι 

μια ανθρώπινη πράξη αξιοπρέπειας. 

Απαραίτητο υλικό: Συσκευές κουζίνας και προϊόντα που απαιτούνται για το μαγείρεμα 

του φαγητού. 

Τοποθεσία: Τοπικό εστιατόριο ή καφετέρια στην περιοχή / σχολική καντίνα. 

Διάρκεια: Θα μπορούσε να εφαρμοστεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους / ή σε 

συγκεκριμένες περιόδους, π.χ. Χριστούγεννα για τους άστεγους 

κ.λπ. 

Ανασκόπηση: Σε αυτό το έργο, οι μαθητές ασχολήθηκαν με ένα από τα πιο σοβαρά 

παγκόσμια ζητήματα - την παγκόσμια πείνα.  Η βασική ιδέα ήταν να 

αντιμετωπίσουν οι μαθητές ένα πραγματικό πρόβλημα και να 

ευαισθητοποιηθούν για τη σημασία αυτού του ζητήματος. Το έργο 

υλοποιήθηκε μέσω δύο δραστηριοτήτων, οι μαθητές συνδύασαν το 

ευχάριστο με το ωφέλιμο. Όχι μόνο διοργάνωσαν εκδήλωση 

συγκέντρωσης χρημάτων για τρόφιμα, αλλά συμμετείχαν και ως 

εθελοντές και δωρητές στο λεγόμενο συσσίτιο, όπου σερβίρεται 

δωρεάν φαγητό σε άστεγους ή ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. 

Διερεύνηση: Το πρώτο βήμα είναι να εντοπιστούν τα άτομα στην περιοχή που 

κινδυνεύουν να πεθάνουν από την πείνα, τα οποία μπορεί να είναι, 

μεταξύ άλλων, άστεγοι, άτομα με χαμηλό εισόδημα, πρόσφυγες 

κ.λπ. Η διαδικασία εντοπισμού μπορεί να είναι τόσο σύντομη όσο 

μια απλή βόλτα στο πάρκο μετά το σχολείο και να δούμε τέτοια 

άτομα, τα οποία θα έχουν ανάγκη.  

Ένα άλλο παράδειγμα μπορεί να είναι αν ένας φίλος γνωρίζει 

κάποιον, ο οποίος χρειάζεται φαγητό, του οποίου τα χρήματα δεν 

επαρκούν για να εξασφαλίσει τον εαυτό του.  

Τα άτομα-στόχοι δεν είναι απαραίτητα φτωχοί άνθρωποι, διότι η 

πείνα μπορεί επίσης να αποτελεί κίνδυνο για άτομα με αναπηρία, 

τα οποία δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους ή απλά 
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ηλικιωμένους ανθρώπους που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν 

φαγητό στο τραπέζι. 

Προετοιμασία και 

σχεδιασμός: 

Πρώτον, με τη βοήθεια πολυάριθμων εκπαιδευτικών βίντεο, οι 

μαθητές θα πρέπει να εισαχθούν στο θέμα. Αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε πολλές ιδέες για το πώς οι μαθητές θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν στον αγώνα κατά της πείνας. "Τα έξι καπέλα σκέψης του 

Μπόνο" μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέθοδος για την τόνωση 

της δημιουργικής σκέψης και της διαδικασίας ευαισθητοποίησης.  

Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε δύο δραστηριότητες: 

1. Διοργάνωση εκδήλωσης μαγειρικής.  

2. Εθελοντισμός για μαγείρεμα και βοήθεια σε οργάνωση που 

προσφέρει δωρεάν φαγητό σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. 

Ως προετοιμασία αυτών των δύο δραστηριοτήτων, οι μαθητές 

πρέπει πρώτα να σχεδιάσουν την εκδήλωση. Η ιδέα της εκδήλωσης 

είναι να οργανωθεί μια καθημερινή δραστηριότητα κατά την οποία 

οι μαθητές με τη βοήθεια του καθηγητή τους, των γονέων και των 

επαγγελματιών στον τομέα αυτό προετοιμάζουν νόστιμο φαγητό. 

Το πρώτο βήμα της διοργάνωσης είναι η αποστολή επιστολών και 

προσκλήσεων. Οι μαθητές πρέπει να χωρίσουν και να 

σκιαγραφήσουν τις ομάδες ανθρώπων, οι οποίες μπορεί να είναι 

για παράδειγμα: 

- Παραγωγοί και προμηθευτές τροφίμων που θα υποστηρίξουν την 

εκδήλωση ως χορηγοί.  

- Επιστολή σε διάφορες ακαδημίες μαγειρικής με την παράκληση να 

επιλέξουν έναν σπουδαστή που θα ήθελε να πάρει μέρος στην 

εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων. 

- Προσκλήσεις για συμμετοχή στην εκδήλωση προς τους γονείς, τους 

εκπαιδευτικούς, τα κοντινά σχολεία και τους κατοίκους της 

γειτονιάς. 

Το τελευταίο βήμα της προετοιμασίας είναι η επικοινωνία με 

κάποια φιλανθρωπική οργάνωση που μαγειρεύει και προσφέρει 

δωρεάν φαγητό σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Οι μαθητές 

πρέπει να τους εξηγήσουν λεπτομερώς την ιδέα του προγράμματος 
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και να τους ρωτήσουν αν είναι πρόθυμοι να δεχτούν τους μαθητές 

ως εθελοντές μιας ημέρας. 

Δράση: 1.  Σχολική εκδήλωση «Δώσε χέρι, δώσε φαγητό». 

Ένα παράδειγμα είναι να φέρετε ακαδημίες μαγειρικής στην 

περιοχή του σχολείου για μια συνάντηση μεταξύ των μαθητών και 

της ακαδημίας, να συζητήσετε και να δομήσετε ένα λεπτομερές 

σχέδιο για τα πιάτα, τα απαραίτητα προϊόντα και την ποσότητα που 

χρειάζονται για την προετοιμασία. 

Το επόμενο και πολύ σημαντικό βήμα είναι να έρθουν αρκετοί 

παραγωγοί και προμηθευτές τροφίμων, για να υποστηρίξουν την 

εκδήλωση, δωρίζοντας τα απαραίτητα προϊόντα για τα γεύματα. 

Επιπλέον, οι προσκλήσεις για εκδηλώσεις μπορούν να 

προσελκύσουν πολλούς ανθρώπους από τη γειτονιά. Ακόμη, οι 

γονείς των μαθητών και οι δάσκαλοι μπορούν να καλέσουν τους 

φίλους και τις οικογένειές τους. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι μαθητές με τη βοήθεια της 

ακαδημίας μαγειρικής μπορούν να μαγειρέψουν ενδιαφέροντα και 

νόστιμα πιάτα. Μπορούν να παρουσιαστούν, να προσφερθούν και 

να πωληθούν στους καλεσμένους της εκδήλωσης. Αντί να 

συλλέγουν χρήματα από τις πωλήσεις, οι επισκέπτες θα πρέπει να 

δωρίσουν ένα ποσό της επιθυμίας τους στον σκοπό. 

2. Εθελοντισμός 

Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνήσουν με έναν οργανισμό που 

προσφέρει δωρεάν φαγητό σε άτομα που έχουν ανάγκη. Αυτές οι 

οργανώσεις μπορούν να δεχτούν τους μαθητές ως εθελοντές μιας 

μέρας, για να βοηθήσουν στην κουζίνα και να μοιράσουν το φαγητό 

στους ανθρώπους. 

Αναστοχασμός:  Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, μέσα από συζητήσεις και πιο 

δημιουργικές δραστηριότητες, οι μαθητές πρέπει να αναλογιστούν 

τι έμαθαν σχετικά με το παγκόσμιο πρόβλημα της πείνας και να 

εκφράσουν τις δικές τους εμπειρίες κατά την εκδήλωση που 

οργάνωσαν και την εθελοντική συμμετοχή. Στο τέλος, και πάλι με τη 

βοήθεια της μεθόδου σκέψης του Μπόνο, οι μαθητές μπορούν να 

συζητήσουν το θέμα, τι έκαναν κατά τη διάρκεια του έργου και να 
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εξετάσουν πώς θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη διοργάνωση μιας 

αντίστοιχης εκδήλωσης στο μέλλον. 

Για να εξεταστεί ο αντίκτυπος του σεναρίου στο σχολείο, θα είναι 

ενδιαφέρον να δημιουργηθεί ένα αρχείο για κάθε δράση, καθώς και 

ένα αρχείο φιλανθρωπιών και δράσεων, που πραγματοποιήθηκαν 

σύμφωνα με το σενάριο. Τα αποτελέσματα όλων των προσπαθειών 

θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο τέλος του έτους, για να 

διαμορφωθεί ένα νέο σχέδιο για την επόμενη σχολική χρονιά. 

Παρουσίαση: Μια καλή οπτική απόδειξη μπορεί να είναι μια φωτογραφία που τραβήχτηκε για κάθε 

πιάτο που έχει σερβίρει ή έχει φτιάξει ένας μαθητής.  
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3. Καλή Υγεία κι Ευεξία 

 

Η εμπειρία από τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) 

απέδειξε ότι τα θέματα υγείας πρέπει να εξετάζονται σε κάποιο 

πλαίσιο και όχι μεμονωμένα. Η επιτυχία των προγραμμάτων 

υγειονομικής περίθαλψης επηρεάζεται από την εκπαίδευση και 

την επισιτιστική ασφάλεια. Ο Στόχος 3 ακολουθεί τους ΑΣΧ όσον 

αφορά την παιδική και την μητρική θνησιμότητα, καθώς και τις 

μεταδοτικές ασθένειες όπως το AIDS, η ελονοσία και η 

φυματίωση. Περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την καταπολέμηση 

των μη μεταδοτικών ασθενειών όπως ο διαβήτης, καθώς και για την αποφυγή τροχαίων 

ατυχημάτων και προβλημάτων με τα ναρκωτικά. Ο καθένας θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε 

υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη και φάρμακα, καθώς και σε μετριασμό των 

οικονομικών κινδύνων. Επιπλέον, η παροχή καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού 

προγραμματισμού, και στην εκπαίδευση, είναι ένας άλλος στόχος για το 2030. 

Με λίγα λόγια, οι κύριοι κύριοι υποστόχοι του Στόχου 3 έως το 2030 είναι εν ολίγοις: 

- Μείωση του παγκόσμιου ποσοστού μητρικής θνησιμότητας σε λιγότερο από 70 ανά 

100.000 γεννήσεις. 

- Εξάλειψη των θανάτων βρεφών και παιδιών κάτω των πέντε ετών που μπορούν να 

προληφθούν. 

- Να τερματιστούν οι επιδημίες του AIDS, της φυματίωσης, της ελονοσίας και των 

παραμελημένων τροπικών ασθενειών, καθώς και να καταπολεμηθούν η ηπατίτιδα, οι 

λοιμώξεις που μεταδίδονται με το νερό και άλλες μεταδοτικές ασθένειες. 

- Μείωση της πρόωρης θνησιμότητας που σχετίζεται με μη μεταδοτικές ασθένειες μέσω της 

πρόληψης και της θεραπείας και αύξηση της ψυχικής υγείας και ευημερίας. 

- Βελτίωση της πρόληψης και της θεραπείας της κατάχρησης ουσιών, συμπεριλαμβανομένου 

του εθισμού στα ναρκωτικά και της προβληματικής χρήσης αλκοόλ. 

- Μείωση των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων. 

- Να διασφαλιστείε ότι όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 

σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. 

- Να επιτευχθεί καθολική υγειονομική κάλυψη, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από 

οικονομικούς κινδύνους, της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγειονομικής 
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περίθαλψης και των ασφαλών, αποτελεσματικών και οικονομικά προσιτών βασικών 

φαρμάκων και εμβολιασμών για όλους. 

- Μείωση του αριθμού των θανάτων και των ασθενειών που προκαλούνται από τοξικά 

χημικά, ρύπανση και μόλυνση του εδάφους. 

- Υποστήριξη της επίτευξης της Σύμβασης-Πλαισίου του ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνίσματος 

σε όλες τις χώρες. 

- Αύξηση των δαπανών για την υγεία στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και της πρόσληψης, 

ανάπτυξης, κατάρτισης και διατήρησης των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. 
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Σενάριο 3: “Η ψυχική υγεία διαδικτυακά!” 

Στόχοι και 

μαθησιακά 

αποτελέσματα: 

Οι στόχοι της δραστηριότητας είναι ευθυγραμμισμένοι με την 

προώθηση της ευεξίας και της ευημερίας και επιδιώκει να 

δημιουργήσει ευκαιρίες για τους νέους να αντιμετωπίσουν τις 

ανάγκες υγείας της κοινότητάς τους, όπως οι υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας και η άμβλυνση του αισθήματος απομόνωσης. Ως εκ τούτου, 

μέσω της δραστηριότητας, οι μαθητές θα μάθουν για τη σημασία 

της ψυχικής υγείας, τον αντίκτυπο δύσκολων καταστάσεων και θα 

προσπαθήσουν να προσφέρουν βοήθεια σε συνομηλίκους ή άλλους 

νέους που τη χρειάζονται. 

Απαραίτητο υλικό: Υπολογιστής, Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Τοποθεσία: Σχολικό περιβάλλον ή διδικτυακά 

Διάρκεια: 3-4 εβδομάδες 

Ανασκόπηση: Τα ιδανικά της καλής υγείας και της ευεξίας μπορούν να 

εντοπιστούν ήδη στην αρχαιότητα. Η υγεία θεωρούνταν "θεϊκό 

δώρο" ήδη από το 500 π.Χ., ενώ ο Έλληνας γιατρός Ιπποκράτης 

υποστήριζε ότι όλες οι ασθένειες ξεκινούν πρώτα από την ψυχή και 

μετά καταλήγουν στο σώμα. Ως εκ τούτου, οι μαθητές θα 

διερευνήσουν τι είναι η ψυχική υγεία και οι σχετικές πτυχές της, ενώ 

παράλληλα θα προσπαθήσουν να προσφέρουν βοήθεια στους 

ανθρώπους που μπορεί να τη χρειάζονται. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω 

ενός δικτυακού τόπου που θα δημιουργήσουν, ο οποίος θα 

περιλαμβάνει ενημερωτικό υλικό και τις διαθέσιμες εθνικές 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας, και θα το κοινοποιήσουν στους 

συμμαθητές τους και στην τοπική κοινότητα. 

Διερεύνηση: Το πρώτο βήμα είναι η διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το τι είναι η 

ψυχική υγεία, τι την επηρεάζει και ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι 

συνέπειες των ψυχολογικών προβλημάτων. Οι μαθητές θα 

αναζητήσουν σχετικό υλικό στο διαδίκτυο και θα συλλέξουν τις πιο 

σημαντικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, μπορεί να συλλεχθεί 

υλικό σχετικά με το τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν κάποιος νιώθει 

μοναξιά και απομόνωση. 
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Προετοιμασία και 

σχεδιασμόςς: 

Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία του διαδικτυακού τόπου για 

την ψυχική υγεία. Ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να είναι μια σελίδα 

του πιθανώς ,ήδη, υπάρχοντος διαδικτυακού τόπου του σχολείου ή 

μπορεί να δημιουργηθεί με ένα δωρεάν εργαλείο σχεδιασμού 

ιστοσελίδων από την πληθώρα εργαλείων που διατίθενται στο 

διαδίκτυο. 

Δράση: Μόλις δημιουργηθεί ο ιστότοπος, οι μαθητές θα ανεβάσουν το 

πληροφοριακό υλικό που συνέλεξαν κατά τη φάση της έρευνας, 

καθώς και έναν κατάλογο εθνικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 

τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας, στις οποίες μπορούν να 

απευθύνονται τα άτομα που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε 

ψυχολογικό πρόβλημα, ενώ μπορεί επίσης να συμπεριληφθούν 

τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας που σχετίζονται με την 

καταπολέμηση της βίας ή επικεντρώνονται ειδικά στους εφήβους.  

Στη συνέχεια, οι μαθητές θα προσπαθήσουν να κοινοποιήσουν την 

ιστοσελίδα σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, είτε σε 

άλλους μαθητές είτε σε άλλα άτομα της κοινότητάς τους. Ως εκ 

τούτου, σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε σχολική εκδήλωση, οι 

μαθητές και οι καθηγητές θα επικοινωνούν την ιστοσελίδα. 

Μπορούν επίσης να εκτυπώσουν ένα φυλλάδιο προκειμένου να 

αυξήσουν το ενδιαφέρον άλλων ανθρώπων. 

Αναστοχασμός:  Αφού τα παιδιά κοινοποιήσουν τη δράση τους σε διάφορα άτομα, 

μπορεί να γίνει συζήτηση υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού 

σχετικά με τις αντιδράσεις που έλαβαν τα παιδιά από τα άτομα που 

τη συζήτησαν. Μπορούν είτε να καταγράψουν τις αντιδράσεις που 

έλαβαν και τα συμπεράσματά τους σε κείμενο ή βίντεο και να το 

ανεβάσουν στον ιστότοπο. 

Παρουσίαση: Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας είναι στις 10 Οκτωβρίου, οπότε 

οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να οργανώσουν μια 

εκδήλωση αφιερωμένη στην ψυχική υγεία είτε στο σχολικό τους 

περιβάλλον είτε στην τοπική κοινότητα, ενημερώνοντας τους 

επισκέπτες της εκδήλωσης και προωθώντας τη διάδοση της 

ιστοσελίδας τους. 
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4. Ποιοτική Εκπαίδευση 
 

Η αξία της υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης για 

τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, των κοινοτήτων και 

ολόκληρων κοινωνιών έχει διαπιστωθεί από την παγκόσμια 

κοινότητα. Ο νέος Στόχος 4 για τη βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται 

στους ΑΣΧ και δίνει έμφαση στη σχέση μεταξύ της βασικής 

εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Επιπλέον, 

δίνει έμφαση στην εκπαιδευτική δικαιοσύνη και την ποιότητα 

στο πλαίσιο μιας στρατηγικής δια βίου μάθησης, δύο 

χαρακτηριστικά που δεν εξετάζονται στους ΑΣΧ. Με άλλα λόγια, ο Στόχος 4 φιλοδοξεί να 

εγγυηθεί ότι όλα τα παιδιά, οι έφηβοι και οι ενήλικες, ιδίως τα πιο περιθωριοποιημένα και 

ευάλωτα άτομα, έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση και κατάρτιση κατάλληλα 

προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις τους και στο περιβάλλον στο οποίο ζουν. Κατά συνέπεια, 

η εκπαίδευση διαδραματίζει ρόλο στο να καταστεί ο κόσμος ένα πιο ασφαλές και βιώσιμο 

περιβάλλον. 

Με λίγα λόγια, οι κύριοι υποστόχοι του Στόχου 4 έως το 2030 είναι: 

• Να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά θα έχουν δωρεάν, ισότιμη και ποιοτική πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

• Να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ανάπτυξη, 

φροντίδα και εκπαίδευση στην πρώιμη παιδική ηλικία. 

• Να διασφαλιστεί ότι όλες οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν ισότιμη πρόσβαση σε προσιτή 

και υψηλής ποιότητας τεχνική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

• Σημαντική αύξηση του αριθμού των νέων και των ενηλίκων με τις απαραίτητες 

δεξιότητες για την απασχόληση, την αξιοπρεπή εργασία και την επιχειρηματικότητα, 

καθώς και αύξηση του ποσοστού αλφαβητισμού και του αριθμητισμού. 

• Η εξάλειψη των διαφορών μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση και τη διασφάλιση ότι τα 

ευάλωτα άτομα, όπως τα άτομα με αναπηρία, οι αυτόχθονες πληθυσμοί και τα παιδιά 

σε επισφαλείς καταστάσεις, έχουν ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης 

και επαγγελματικής κατάρτισης. 

• Να διασφαλιστεί ότι όλοι οι μαθητές διαθέτουν τις πληροφορίες και τις δεξιότητες που 

είναι απαραίτητες για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. 

• Η ανακαίνιση εγκαταστάσεων που αφορούν σε εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία ή 

έμφυλη εκπαίδευση και να προσφέρουν σε όλους τους μαθητές ασφαλή, μη βίαια, χωρίς 

αποκλεισμούς και αποτελεσματικά μαθησιακά περιβάλλοντα. 

• Η αύξηση του αριθμό των υποτροφιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
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Σενάριο 4: Δημιουργία ενός μικρού κέντρου μελέτης των σχολικών καθηκόντων 

Στόχοι και 

μαθησιακά 

αποτελέσματα: 

Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος SL είναι να 

εκπαιδεύσει τους μαθητές, ώστε να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες 

διδασκαλίας, όπως οργάνωση, υπομονή και ενσυναίσθηση, ενώ 

παράλληλα τους δίνει την ευκαιρία να αναθεωρήσουν και να 

εδραιώσουν τις γνώσεις τους στα σχολικά μαθήματα που έχουν 

διδαχθεί. Παράλληλα, κάποιοι λιγότερο προνομιούχοι μαθητές, θα 

έχουν την ευκαιρία να λάβουν δωρεάν διδασκαλία και να 

επικοινωνήσουν με συνομήλικούς τους.  

Απαραίτητο 

υλικό: Εγχειρίδια και σημειώσεις εκπαιδευτικών 

Τοποθεσία: Σχολικές Εγκαταστάσεις 

Διάρκεια: Μια σχολική χρονιά 

Ανασκόπηση: Καθώς η οικονομική κρίση συναντήθηκε με την πανδημία Covid-19, 

η ποιότητα της εκπαίδευσης επηρεάστηκε βαθιά. Τα ιδιωτικά 

σχολεία κατάφεραν γενικά να διατηρήσουν έναν ικανοποιητικό 

ρυθμό με την εκπαιδευτική τους διαδικασία, ενώ άλλα, μη 

προνομιούχα σχολεία χωρίς τεχνολογικά μέσα, δεν κατάφεραν να 

διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο. Εκπαιδευτικές ανισότητες υπήρχαν και 

στο παρελθόν, αλλά τώρα το χάσμα είναι μεγαλύτερο.  

Προκειμένου να βοηθήσουν στην επίλυση των εκπαιδευτικών 

ανισοτήτων, μαθητές γυμνασίου θα εκπαιδευτούν από τους 

καθηγητές τους και θα λειτουργήσουν ένα δωρεάν, απογευματινό 

κοινωνικό κέντρο μελέτης μαθημάτων μέσα στο σχολείο τους για τα 

παιδιά των τοπικών περιοχών. 

Διερεύνηση: Βρείτε here κι here ενδιαφέρον υλικό.  

Προετοιμασία και 

σχεδιασμόςς: 

Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων πρέπει να επικοινωνούν με τους 

τοπικούς δήμους προκειμένου να τους ενημερώσουν για το 

πρόγραμμα και να τους βοηθήσουν στη διάδοσή του. Το επόμενο 

βήμα είναι να ενημερώσουν τους μαθητές τους για το έργο και να 

τους εξηγήσουν τη σημασία της ισότητας στην εκπαίδευση. Οι 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/fairness_pb2020_wave04_covid_education_jrc_i1_19jun2020.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/05/global_covideducation0521_ETR.pdf
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μαθητές που επιλέγουν να εργαστούν εθελοντικά πρέπει να 

εκπαιδευτούν σε βασικές τεχνικές και δεξιότητες διδασκαλίας κατά 

τη διάρκεια ενός μήνα. 

Δράση: Όταν οι μαθητές είναι έτοιμοι να ανοίξουν το κοινωνικό τους κέντρο, 

τους αφήνουμε την πρωτοβουλία της επιλογής του χώρου στο 

σχολείο και τους βοηθάμε να ετοιμάσουν αφίσες και όλο το 

εκπαιδευτικό τους υλικό.  

Το κέντρο μελέτης μπορεί να είναι ανοιχτό 2 ή 3 φορές την εβδομάδα 

και να λειτουργεί πάντα υπό την επίβλεψη ενηλίκων εκπαιδευτικών. 

Αναστοχασμός:  Οι μαθητές θα ανακαλύψουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες, θα 

αναθεωρήσουν τις γνώσεις τους για τα σχολικά θέματα και θα 

προβληματιστούν για το τι σημαίνει να είσαι ενεργό μέλος μιας 

κοινότητας. 
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5. Ισότητα των φύλων 

 

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τη μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξη, την οικονομική μεγέθυνση και τη μείωση της 

φτώχειας είναι η ανισότητα των φύλων. Η πρόοδος όσον αφορά 

την εγγραφή των κοριτσιών στο σχολείο και την απορρόφηση 

των γυναικών στην αγορά εργασίας ήταν σημαντική χάρη στον 

ΑΣΧ 3 για την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των 

γυναικών. Η ισότητα των φύλων έτυχε μεγάλης προσοχής στον 

ΑΣΧ 3, αλλά λόγω της περιορισμένης έμφασής της, δεν 

αντιμετώπισε κρίσιμα ζητήματα, όπως η βία κατά των γυναικών, η οικονομική ανισότητα και 

η ελάχιστη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων. Έτσι, ο Στόχος 5 

προωθεί την ισότητα των φύλων στον εργασιακό χώρο, την κατάργηση όλων των μορφών 

βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, την κατάργηση των πρόωρων και αναγκαστικών 

γάμων και την ισότιμη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα. 

Με λίγα λόγια, οι κύριοι στόχοι του Στόχου 5 έως το 2030 είναι οι εξής: 

- Να εξαλειφθούν όλες οι μορφές διακρίσεων εις βάρος των γυναικών παγκοσμίως. 

- Να εξαλειφθούν όλες οι μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, 

συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής και άλλης μορφής 

εκμετάλλευσης. 

- Η κατάργηση όλων των  καταστροφικών παραδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των γάμων 

παιδιών, των πρόωρων και αναγκαστικών γάμων και του ακρωτηριασμού των γυναικείων 

γεννητικών οργάνων. 

- Η αναγνώριση της κοινής ευθύνη του ζευγαριού για το νοικοκυριό, ενώ η οικιακή εργασία 

αναγνωρίζεται μέσω της παροχής δημόσιων υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας. 

- Να εγγυηθεί η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, 

οικονομική και δημόσια ζωή, καθώς και ισότιμες ευκαιρίες για ηγεσία σε όλα τα επίπεδα 

λήψης αποφάσεων. 

- Η διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική και 

αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα. 

- Η υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων για την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των γυναικών σε 

οικονομικούς πόρους, όπως η γη και άλλες μορφές ιδιοκτησίας, σε χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες και στο δικαίωμα της κληρονομιάς, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

- Η βελτίωση της σχέσης των γυναικών με την τεχνολογία. 
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Σενάριο 5: Εκστρατεία "Προκαλώντας τα στερεότυπα των φύλων" 

Στόχοι και 

μαθησιακά 

αποτελέσματα: 

Ο στόχος αυτού του σχεδίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να 

διερευνήσουν τη σχέση τους με τα στερεότυπα των φύλων, να 

αναγνωρίσουν τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και να 

προετοιμαστούν, για να συμμετάσχουν σε έναν κόσμο με ισότιμες 

ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες σε όλους τους τομείς της ζωής. 

Επιπλέον, οι μαθητές θα προσπαθήσουν να ευαισθητοποιήσουν την 

τοπική κοινωνία σχετικά με το θέμα αυτό. 

Απαραίτητο 

υλικό: 

Υπολογιστές με σύνδεση στο Διαδίκτυο, καλλιτεχνικά υλικά για τη 

δημιουργία αφισών, δωρεάν προγράμματα σχεδιασμού όπως το Krita 

Τοποθεσία: Χώροι του σχολείου, τοπικές βιβλιοθήκες, καφετέριες, καταστήματα 

κ.λπ. 

Διάρκεια: 2 μήνες 

Ανασκόπηση: Αν και η ανισότητα των φύλων είναι ένα κοινό θέμα συζήτησης, η 

καθημερινή ζωή είναι γεμάτη με στερεότυπα που βασίζονται στο 

φύλο και έχουν ενσωματωθεί τόσο καλά στη νοοτροπία μας, που μας 

οδηγούν ασυνείδητα στη διαιώνιση μιας πραγματικότητας που δεν 

είναι ίση για τους άνδρες και τις γυναίκες. Αυτή η πραγματικότητα 

αντιμετωπίζει ως συχνό φαινόμενο την έμφυλη βία.  

Οι μαθητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα στερεότυπα που 

βασίζονται στο φύλο και να κατανοούν τις συνέπειές τους στη ζωή 

τους, τώρα και στο μέλλον. 

Διερεύνηση: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβουλεύονται έγγραφα και βίντεο 

όπως: 

https://www.researchgate.net/publication/344475448_Gender_Ster

eotype_in_Education 

https://www.researchgate.net/publication/350523883_A_School-

Based_Intervention_to_Reduce_Gender_Stereotyping 

https://www.youtube.com/watch?v=64cCxFQnGvM&t=85s 

https://www.researchgate.net/publication/344475448_Gender_Stereotype_in_Education
https://www.researchgate.net/publication/344475448_Gender_Stereotype_in_Education
https://www.researchgate.net/publication/350523883_A_School-Based_Intervention_to_Reduce_Gender_Stereotyping
https://www.researchgate.net/publication/350523883_A_School-Based_Intervention_to_Reduce_Gender_Stereotyping
https://www.youtube.com/watch?v=64cCxFQnGvM&t=85s
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Οι μαθητές θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που 

διερευνά τα στερεότυπα των φύλων. Το υλικό μπορεί να ανακτηθεί 

από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την ισότητα εδώ: 

https://charter-equality.eu/the-charter/le-texte-de-la-charte-en.html 

Προετοιμασία 

και σχεδιασμός: 

Οι μαθητές καλούνται να ορίσουν τι είναι στερεότυπο με βάση το 

φύλο και να εντοπίσουν τέτοια στερεότυπα στην καθημερινή τους 

ζωή. 

Το επόμενο βήμα είναι να διερευνήσουν πώς αυτά τα στερεότυπα 

συνδέονται με τις ανισότητες μεταξύ των φύλων. Στη συνέχεια, οι 

μαθητές πρέπει να παρατηρήσουν και να καταγράψουν τυχόν 

ανισότητες μεταξύ των φύλων στην καθημερινή τους ζωή (στο σπίτι, 

στο σχολείο κ.λπ.). 

Δράση: Τώρα οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ένα δεύτερο 

ερωτηματολόγιο για να διερευνήσουν τις μετασχηματισμένες 

γνώσεις τους.  

Στη συνέχεια, τους ζητάμε να οργανώσουν μια εκστρατεία 

ενημέρωσης της τοπικής κοινότητας σχετικά με τα στερεότυπα που 

βασίζονται στο φύλο.  

Οι μαθητές μπορούν να ετοιμάσουν αφίσες και φυλλάδια, να 

καλέσουν ομιλητές που ερευνούν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων, 

όπως κοινωνιολόγους, ψυχολόγους κ.λπ. 

Το επόμενο βήμα είναι να τοποθετήσουν τις αφίσες σε βιβλιοθήκες, 

καταστήματα καφετέριες κ.λπ..  

Αναστοχασμός:  Οι μαθητές προβληματίζονται σχετικά με τα στερεότυπα των φύλων 

και τελικά μετασχηματίζουν τις προηγούμενες γνώσεις τους, ώστε να 

είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε μια πιο ισότιμη κοινωνία. 

Επίδειξη: Μια εκστρατεία που θα περιλαμβάνει αφίσες, φυλλάδια και ίσως τη 

διοργάνωση μιας δημόσιας εκδήλωσης με προσκεκλημένο ομιλητή, 

όλα σχεδιασμένα και υλοποιημένα από τους μαθητές, θα τους δώσει 

την ευκαιρία να αντιληφθούν καλύτερα τις έμφυλες ανισότητες και 

να εμπλέξουν την τοπική κοινότητα στην αναγνώρισή τους και στην 

ανάληψη δράσης εναντίον τους. 

 

https://charter-equality.eu/the-charter/le-texte-de-la-charte-en.html
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6. Καθαρό νερό και Υγιεινή 
 

 Το πόσιμο νερό και η υγιεινή είναι ανθρώπινα δικαιώματα και, 

μαζί με τους υδάτινους πόρους, αποτελούν κρίσιμα στοιχεία 

όλων των πτυχών της κοινωνικής, οικονομικής και 

περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Οι ΑΣΧ περιελάμβαναν στόχους για 

το πόσιμο νερό, αλλά δεν λάμβαναν υπόψιν άλλες κρίσιμες 

συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η διαχείριση των 

υδάτων, η διαχείριση των λυμάτων, η ποιότητα του νερού και η 

ετοιμότητα για καταστροφές. Εκτός από την πρόσβαση στο 

πόσιμο νερό και την υγιεινή, ο Στόχος 6 περιέχει πρόσθετους στόχους όπως η προστασία και 

η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με το νερό (συμπεριλαμβανομένων 

των βουνών, των δασών, των υγροτόπων, των ποταμών και των λιμνών). Αντικείμενο του 

στόχου 6 είναι η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και η πρόληψη της ρύπανσης, ιδίως 

της ρύπανσης που προκαλείται από επιβλαβείς ουσίες. Επίσης, προωθεί τη διασυνοριακή 

συνεργασία ως κρίσιμη συνιστώσα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε 

όλα τα επίπεδα. 

Με λίγα λόγια, οι κύριοι υποστόχοι του Στόχου 6 έως το 2030 είναι οι εξής: 

- Επίτευξη καθολικής πρόσβασης σε ασφαλές και οικονομικά προσιτό πόσιμο νερό. 

- Να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, με ιδιαίτερη 

έμφαση στις ανάγκες των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και όσων είναι ευάλωτοι. 

- Η βελτίωση της ποιότητας του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο ελαχιστοποιώντας τη ρύπανση, 

εξαλείφοντας τις τυχαίες απορρίψεις και αποφεύγοντας την απελευθέρωση επικίνδυνων 

χημικών ουσιών και υλικών, μειώνοντας στο μισό το ποσοστό των ανεπεξέργαστων λυμάτων 

και ενισχύοντας σημαντικά την ανακύκλωση και την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση. 

- Η αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού σε όλους τους τομείς, διασφαλίζοντας 

παράλληλα τη μακροπρόθεσμη άντληση και παροχή γλυκού νερού. 

-Η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε όλα τα επίπεδα. 

- Οι οικότοποι που σχετίζονται με το νερό, όπως τα βουνά, τα δάση, οι υγρότοποι, τα 

ποτάμια, οι υδροφόροι ορίζοντες και οι λίμνες, πρέπει να προστατευθούν και να 

αποκατασταθούν. 

- Η αύξηση της διεθνούς συνεργασίας και της υποστήριξης των αναπτυσσόμενων χωρών για 

την ανάπτυξη ικανοτήτων σε προγράμματα που σχετίζονται με το νερό και την υγιεινή. 
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- Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στη βελτίωση της 

διαχείρισης των υδάτων.   

 

 

Σενάριο 6: Διερευνώντας το νερό! 

Στόχοι και 

μαθησιακά 

αποτελέσματα: 

Η εκπαίδευση σχετικά με το νερό σε όλα τα επίπεδα πρέπει να 

βελτιωθεί, για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που έχουν 

εντοπιστεί. Ως εκ τούτου, μέσω αυτής της δραστηριότητας, θα 

ενισχυθεί η εκπαίδευση σε θέματα που σχετίζονται με το νερό και 

την υγιεινή, και έτσι οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν τη σημασία 

της διαχείρισης των υδάτων και της συνετής χρήσης των υδάτινων 

πόρων, θα προωθήσουν την εξοικονόμηση νερού σε όλη την 

κοινότητα και θα ενισχύσουν τις δεξιότητες στη συνδιαχείριση των 

τοπικών υδάτινων πόρων. 

Απαραίτητο υλικό: Φωτογραφικές μηχανές ή smartphones για τη λήψη φωτογραφιών 

Τοποθεσία: Σχολικό περιβάλλον & τοπικό εργοστάσιο, αγρόκτημα ή άλλου 

είδους βιομηχανία 

Διάρκεια: Θα μπορούσε να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια ολόκληρης της 

σχολικής χρονιάς. 

Ανασκόπηση: Μπορείτε να φανταστείτε να περάσετε μια μέρα χωρίς να 

χρησιμοποιήσετε καθόλου νερό; Είναι σχεδόν αδύνατο και σίγουρα 

όχι ευχάριστο! Σχεδόν κάθε ανθρωπογενές αντικείμενο απαιτεί τη 

χρήση νερού σε κάποιο σημείο του κύκλου ζωής του.  Το νερό είναι 

παρόν σε τόσες πολλές πτυχές της καθημερινής μας ζωής που είναι 

πολύ εύκολο να το θεωρούμε δεδομένο. Μας υπενθυμίζουν συχνά 

ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να καταναλώνουμε νερό χωρίς να 

σκεφτόμαστε πώς θα εξασφαλίσουμε μια καθαρή παροχή για το 

μέλλον, όταν οι βροχές σταματήσουν και τα αποθέματα γλυκού 

νερού στερέψουν ή μολυνθούν. 

Διερεύνηση: Μπορείτε να φανταστείτε να περάσετε μια μέρα χωρίς να 

χρησιμοποιήσετε καθόλου νερό; Είναι σχεδόν αδύνατο και σίγουρα 
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όχι ευχάριστο! Σχεδόν κάθε ανθρωπογενές αντικείμενο απαιτεί τη 

χρήση νερού σε κάποιο σημείο του κύκλου ζωής του.  Το νερό είναι 

παρόν σε τόσες πολλές πτυχές της καθημερινής μας ζωής που είναι 

πολύ εύκολο να το θεωρούμε δεδομένο. Μας υπενθυμίζουν συχνά 

ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να καταναλώνουμε νερό χωρίς να 

σκεφτόμαστε πώς θα εξασφαλίσουμε μια καθαρή παροχή για το 

μέλλον, όταν οι βροχές σταματήσουν και τα αποθέματα γλυκού 

νερού στερέψουν ή μολυνθούν. 

Προετοιμασία και 

σχεδιασμός: 

Αφού οι μαθητές συνειδητοποιήσουν τις καθημερινές τους 

συνήθειες γύρω από το νερό με βάση την άμεση κατανάλωση 

νερού, το επόμενο βήμα είναι να συνειδητοποιήσουν την έμμεση 

κατανάλωση νερού. 

Ως εκ τούτου, οργανώστε μαζί με τους μαθητές μια επίσκεψη σε ένα 

κοντινό εργοστάσιο, αγρόκτημα ή άλλου είδους επιχείρηση που 

χρησιμοποιεί πολύ νερό, για να δείτε τι κάνουν με τα λύματα. Τα 

επεξεργάζονται και, αν ναι, πώς; Έχουν αλλάξει ή βελτιωθεί οι 

μέθοδοι και οι πρακτικές τους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια; 

Αν ναι, με ποιους τρόπους; Ζητήστε από τους μαθητές να 

καταγράψουν οτιδήποτε παρατηρούν και βγάλτε επίσης μερικές 

φωτογραφίες. 

Μετά την επίσκεψη, βάλτε τους μαθητές να συμπληρώσουν τα κενά 

στις σημειώσεις τους με το τι θα έκαναν αν ήταν οι ίδιοι ιδιοκτήτες 

της εταιρείας. Ποιες προσαρμογές θα έκαναν, για να βελτιώσουν 

την αποδοτικότητα του νερού ή να ελαχιστοποιήσουν τη ρύπανση; 

Μετά από αυτό, οργανώστε άλλη μια επίσκεψη στο τοπικό δίκτυο 

ύδρευσης ή σε μια σχετική υπηρεσία και μάθετε τι είδους εργασίες 

κάνουν και ζητήστε πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και το 

επίπεδο κατανάλωσης νερού στην περιοχή. Ζητήστε από τους 

μαθητές να καταγράψουν όλες τις πληροφορίες. 

Δράση: Έχοντας συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες τόσο από τη φάση της 

έρευνας όσο και από τη φάση προετοιμασίας και σχεδιασμού, 

συγκεντρώστε όλα τα ευρήματα, τις πληροφορίες και τα 

συμπεράσματα σε μια έκθεση. Δώστε έμφαση σε τι πρέπει να 

αλλάξει, τόσο στην οικιακή χρήση νερού και στις ανάγκες 

ευαισθητοποίησης του κοινού, όσο και σε βιομηχανικό και 
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κοινωνικό επίπεδο. Παραδώστε την αναφορά στους ντόπιους 

ενδιαφερόμενους και ζητήστε τους να λάβουν μέτρα για τις 

απαραίτητες βελτιώσεις. 

Αναστοχασμός:  Ζητήστε από έναν τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό να πάρει συνέντευξη 

από τους μαθητές σχετικά με το τι κέρδισαν από τη διαδικασία, τι 

θα πρότειναν να κάνει η τοπική κοινότητα και τι πρέπει να γίνει σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

Παρουσίαση: Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού είναι στις 22 Μαρτίου. Την ημέρα αυτή, 

οργανώστε μια εκδήλωση σχετικά με την ποιότητα και την 

κατανάλωση νερού και μοιράστε στους παρευρισκόμενους την 

έκθεση που δημιούργησαν οι μαθητές μέσω της έρευνάς τους. 
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7. Προσιτή και καθαρή ενέργεια 

 

 Οι περισσότεροι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, 

συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της φτώχειας, της αύξησης 

της παραγωγής τροφίμων, της παροχής καθαρού νερού, της 

βελτίωσης της δημόσιας υγείας, της αναβάθμισης της 

εκπαίδευσης, της δημιουργίας οικονομικών ευκαιριών και της 

ενδυνάμωσης των γυναικών, απαιτούν πρόσβαση στην 

ενέργεια. Επί του παρόντος, 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον 

πλανήτη δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και 2,5 

δισεκατομμύρια βασίζονται στην παραδοσιακή βιομάζα για την 

παραγωγή ενέργειας. Ως εκ τούτου, ο Στόχος 7 υποστηρίζει την καθολική πρόσβαση σε 

οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες και προηγμένες ενεργειακές υπηρεσίες. Ο Στόχος 7 

σκοπεύει να αυξήσει σημαντικά την ποσότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 

παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα και να διπλασιάσει τον παγκόσμιο ρυθμό βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης, καθώς η βιώσιμη ανάπτυξη εξαρτάται από την οικονομική ανάπτυξη 

που είναι φιλική προς το κλίμα. Ένας άλλος στόχος είναι η υποστήριξη της έρευνας για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, καθώς και των επενδύσεων σε 

ενεργειακές υποδομές και τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. 

 

Με λίγα λόγια, οι κύριοι στόχοι του Στόχου 7 έως το 2030 είναι οι εξής: 

 

- να εξασφαλιστεί ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση σε ενεργειακές υπηρεσίες που θα είναι 

οικονομικά προσιτές και αξιόπιστες. 

- να αυξηθεί σημαντικά, σε παγκόσμιο επίπεδο το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

- να αυξηθεί ο παγκόσμιος ρυθμός βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 

- να ενισχυθούν οι επενδύσεις και η διεθνής συνεργασία για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης στην έρευνα και την τεχνολογία στον τομέα της καθαρής ενέργειας. 

- προκειμένου να παρέχονται σύγχρονες και βιώσιμες ενεργειακές υπηρεσίες σε όλους 

τους ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να επεκταθούν οι υποδομές και να 

αναβαθμιστεί η τεχνολογία. 

  

Σενάριο 7: Ενέργεια για ένα λαμπρό μέλλον! 
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Στόχοι και 

μαθησιακά 

αποτελέσματα: 

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές θα κατανοήσουν τις 

βασικές έννοιες της ενέργειας, τους τρόπους με τους οποίους 

χρησιμοποιείται η ενέργεια στα σπίτια και τις ενεργειακά αποδοτικές 

συμπεριφορές που οδηγούν στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

Επιπλέον, οι μαθητές θα κατανοήσουν τη σημασία της υιοθέτησης 

ενεργειακά αποδοτικών συμπεριφορών, καθώς και θα ενεργήσουν 

ως προαγωγοί τέτοιων συμπεριφορών στο εσωτερικό των 

οικογενειών και των κοινοτήτων τους. Τέλος, θα κατανοήσουν και θα 

προωθήσουν τη σημασία των προσιτών, καθαρών και προηγμένων 

ενεργειακών υπηρεσιών για όλους, ανεξάρτητα από τη φυλή, την 

τάξη, το φύλο κ.λπ. τους. 

Απαραίτητα 

υλικά: 

Προτζέκτορας, χαρτιά, στυλό, εικόνες 

Τοποθεσία: Σχολείο ή τοπικό δημόσιο κτίριο 

Διάρκεια: 2 εβδομάδες 

Ανασκόπηση: Η παραγωγή ενέργειας είναι η κύρια αιτία επιβλαβών ρύπων 

παγκοσμίως. Για το λόγο αυτό, η αποτελεσματική εισαγωγή των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, 

υδροηλεκτρικά εργοστάσια κ.λπ.) στον τομέα της παραγωγής 

ενέργειας αποτελεί μια από τις βασικές στρατηγικές της ΕΕ και 

παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Παράλληλα με τις αλλαγές στο κομμάτι της παραγωγής, είναι 

σημαντικό να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η κατανάλωση 

ενέργειας. Το 27% της ενέργειας στην ΕΕ καταναλώνεται από τον 

οικιακό τομέα. Η αναβάθμιση του κτιριακού εξοπλισμού ώστε να 

υπάρχουν λιγότερες απώλειες καθώς και η αλλαγή της ενεργειακής 

μας συμπεριφοράς είναι δύο αποτελεσματικοί τρόποι για την 

εξοικονόμηση ενέργειας στα σπίτια μας. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι 

τόσο βαθιά συνδεδεμένη με τη ζωή μας που σπάνια παρατηρούμε 

πώς και πότε τη χρησιμοποιούμε. Η εξοικονόμηση ενέργειας, απαιτεί 

να συνειδητοποιήσουμε την ενεργειακή μας συμπεριφορά και στη 

συνέχεια να προσπαθήσουμε να την αλλάξουμε.   

Με τη διοργάνωση της ενημέρωσης της κοινότητας και τα πρακτικά 

εργαστήρια, οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν τη σημασία του 
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SDG7, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους οι τοπικές, εθνικές 

και παγκόσμιες κοινότητες μπορούν να επιτύχουν την παροχή 

προσιτής και καθαρής ενέργειας για όλους. 

Διερεύνηση: Ζητήστε από τους μαθητές να κρατήσουν ημερολόγιο των ενεργειών 

τους στο σπίτι για μια εβδομάδα.  

Συζητήστε ποιες από αυτές τις ενέργειες περιλαμβάνουν τη χρήση 

ενέργειας.  

Για τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν χρήση ενέργειας, 

συντάξτε έναν κατάλογο όλων των σχετικών ηλεκτρικών συσκευών. 

Εκτιμήστε την ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται από αυτές 

τις συσκευές κατά τη διάρκεια κάθε χρήσης, ημέρας, εβδομάδας, 

μήνα κ.λπ. Εισάγετε, αν χρειάζεται, τις βασικές έννοιες του 

ηλεκτρικού ρεύματος, της ενέργειας και των ενεργειακών 

συστημάτων. Συζητήστε με τους μαθητές τις βασικές βελτιώσεις που 

μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας στα σπίτια: 

εξοικονόμηση ενέργειας και αναβάθμιση κτιρίων. Τέλος, 

παρουσιάστε τα βασικά ενεργειακά δεδομένα σε τοπικό, εθνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο. Ορισμένες χρήσιμες πηγές μπορείτε να βρείτε 

εδώ:https://ec.europa.eu/info/policies/energy_en  

https://europa.eu/learning-corner/what-is-energy_en   

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040   

 

Οι μαθητές θα εισαχθούν επίσης στη διαδικασία της δομημένης 

συνομιλίας του world café. 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_caf%C3%A9_(conversation)   

Καθώς και άλλοι τύποι ενεργειακών ελέγχων στο 

σπίτιhttps://en.wikipedia.org/wiki/Energy_audit  

Προετοιμασία και 

σχεδιασμός: 

Με βάση τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη φάση της έρευνας, οι 

μαθητές θα προετοιμάσουν ένα εργαστήριο με στόχο να βοηθήσουν 

τους ίδιους και τις οικογένειές τους να εξοικονομήσουν ενέργεια στο 

σπίτι. Θα προετοιμάσουν μια εισαγωγή, μια δραστηριότητα world- 

café για όλες τις σχετικές με την ενέργεια πτυχές και ένα κιτ 

ενεργειακού ελέγχου στο σπίτι. Το world café περιλαμβάνει την 

επιλογή κύριων σημαντικών ενεργειακών θεμάτων και τη 

https://ec.europa.eu/info/policies/energy_en
https://europa.eu/learning-corner/what-is-energy_en
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040
https://en.wikipedia.org/wiki/World_caf%C3%A9_(conversation)
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_audit
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διευκόλυνση κάθε τραπεζιού world café από έναν ή περισσότερους 

μαθητές. Το diy home energy kit θα είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης 

του σπιτιού που θα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά του κτιρίου, δημογραφικά στοιχεία, συμπεριφορές 

κ.λπ. καθώς και όλες τις σχετικές προτάσεις βελτίωσης ανάλογα με 

τα δεδομένα που θα συλλεχθούν. 

Δράση: Στη συνέχεια θα διοργανώσουν ένα εργαστήριο κοινοτικής 

ενέργειας, όπου θα προσκληθούν όλα τα μέλη της οικογένειας. Στο 

εισαγωγικό μέρος θα μπορούσαν επίσης να συμμετάσχουν τοπικοί 

εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενέργειας για να παρουσιάσουν τις 

ενεργειακές έννοιες και να παρουσιάσουν την πιο πρόσφατη 

επισκόπηση του εθνικού και ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος.  

Οι μαθητές θα οργανώσουν όλα τα πρακτικά θέματα που αφορούν 

την εκδήλωση. Θα είναι υπεύθυνοι για τις προσκλήσεις, τη 

διευκόλυνση του παγκόσμιου καφέ και τον ενεργειακό έλεγχο του 

σπιτιού.   

Αναστοχασμός:  Οι μαθητές θα προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία του Στόχου 

7 για τη ζωή μας, την κοινοτική και συλλογική πτυχή της ενέργειας, 

την εμπειρία τους ως οικοδεσπότες μιας κοινοτικής εκδήλωσης και 

τις ενεργειακές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας. 

Παρουσίαση: Οι μαθητές θα δημιουργήσουν μια έκθεση που θα περιλαμβάνει ένα 

υπόδειγμα του ενεργειακού ελέγχου του σπιτιού, οδηγίες για τον 

τρόπο οργάνωσης ενός Κοινοτικού Ενεργειακού Εργαστηρίου και τον 

προσωπικό και ομαδικό τους προβληματισμό σχετικά με την όλη 

εμπειρία. Θα ενθαρρυνθούν και θα υποστηριχθούν να βρουν 

σχετικές ιστοσελίδες και πλατφόρμες για διάδοση. 
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8. Αξιοπρεπής εργασία και Oικονομική Aνάπτυξη 
 

 Σε όλο τον κόσμο, περισσότεροι από 200 εκατομμύρια άνθρωποι, 

κυρίως νέοι, είναι άνεργοι. Στον αγώνα κατά της φτώχειας, η 

απασχόληση και η οικονομική ανάπτυξη έχουν ζωτική σημασία. Η 

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και των πράσινων 

επιχειρηματικών πρακτικών, καθώς και η παροχή επαρκών και 

αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, είναι κρίσιμες όχι μόνο για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και για τις αναδυόμενες και τις 

βιομηχανικές οικονομίες, στο πλαίσιο του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των πλανητικών ορίων. Οι στόχοι για τη διατήρηση 

της οικονομικής ανάπτυξης, την ενίσχυση της οικονομικής παραγωγικότητας και την παροχή 

ποιοτικών θέσεων εργασίας περιλαμβάνονται στον Στόχο 8. Ζητείται η κατάργηση της 

καταναγκαστικής εργασίας και η κατάργηση της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας 

ανθρώπων έως το 2030. Ο Στόχος 8 προωθεί επίσης την ενίσχυση της παγκόσμιας 

αποδοτικότητας των πόρων στην κατανάλωση και την παραγωγή, καθώς και την αποσύνδεση 

της οικονομικής ανάπτυξης από την περιβαλλοντική υποβάθμιση, ώστε να διασφαλιστεί ότι η 

βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη δεν θα έχει ως τίμημα το περιβάλλον. 

 

Με λίγα λόγια, οι κύριοι στόχοι του στόχου 8 έως το 2030 είναι οι εξής: 

• διατήρηση της κατά κεφαλήν οικονομικής ανάπτυξης σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και 

αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά τουλάχιστον 7% ετησίως στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες. 

• αύξηση της οικονομικής παραγωγικότητας μέσω του εμπλουτισμού του επιχειρηματικού 

τομέα με αναβαθμισμένη τεχνολογία και καινοτομία. 

• προώθηση πολιτικών που ενθαρρύνουν τις παραγωγικές δραστηριότητες, τις αξιοπρεπείς 

θέσεις εργασίας, την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. 

• να γίνει προσπάθεια  αποσύνδεσης της οικονομική επέκτασης από την περιβαλλοντική 

υποβάθμιση, βελτιώνοντας σταδιακά την παγκόσμια αποδοτικότητα των πόρων στην 

κατανάλωση και την παραγωγή. 

• να εξασφαλιστεί  πλήρης και παραγωγική απασχόληση για όλους τους ανθρώπους, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων και των ατόμων με αναπηρία, καθώς και δίκαιοι μισθοί 

για ίση προσπάθεια. 

• να εδραιωθεί ο σεβασμός των  εργασιακών δικαιωμάτων και να εξασφαλιστούν ασφαλείς 

συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους. 

• να αυξηθούν οι δυνατότητες των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ώστε να 

ενθαρρυνθούν και να αυξήσουν την πρόσβαση σε κεφάλαια, ασφάλιση και 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για όλους. 

• να εφαρμοστούν  στρατηγικές για την ενθάρρυνση του βιώσιμου τουρισμού που παράγει 

θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα προωθεί τον τοπικό πολιτισμό και τα τοπικά προϊόντα 
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Σενάριο 8: Κοινωνική Συμπερίληψη: ενσωμάτωση ανήλικων προσφύγων μέσω 

μαθημάτων Τέχνης στο Γυμνάσιο 

Στόχοι και 

μαθησιακά 

αποτελέσματα: 

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες 

ενσυναίσθησης των μαθητών και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν 

τις συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες των προσφύγων της 

ηλικίας τους, ώστε να τους αποδεχτούν και να τους εντάξουν στη ζωή 

τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προετοιμαστούν για ένα 

μέλλον με ίσες ευκαιρίες για όλους. Από την άλλη πλευρά, οι 

ανήλικοι πρόσφυγες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν 

καλύτερα τη νέα τους χώρα μέσα από τα μάτια συνομήλικών τους 

και έτσι να νιώθουν ασφαλείς. 

Απαραίτητα 

υλικά: 

Ερωτηματολόγια, υλικά τέχνης (χαρτί, χρώματα, πινέλα, μολύβια 

κ.λπ.), αντίγραφα των κοινών έργων Τέχνης τους   

Τοποθεσία: Σχολικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις του ξενώνα ανηλίκων 

προσφύγων, δημοτική πινακοθήκη   

Διάρκεια: 2 μήνες 

Ανασκόπηση: Μετά τον πόλεμο στη Συρία, ένα κύμα προσφύγων καταφθάνει στην 

Ελλάδα μεταξύ άλλων χωρών. Οι ανήλικοι ασυνόδευτοι πρόσφυγες 

φιλοξενούνται σε δομές φιλοξενίας εντός της πόλης. Αυτοί οι νέοι 

πρέπει να ενσωματωθούν και να έχουν μια νέα ζωή στη νέα τους 

χώρα. Οι Έλληνες μαθητές γυμνασίου πρέπει να τους γνωρίσουν, να 

τους προσεγγίσουν, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν καλύτερα στη 

ζωή τους. Οι μαθητές και από τις δύο ομάδες καλούνται να 

γνωριστούν μεταξύ τους , να συνεργαστούν σε κοινά καλλιτεχνικά 

έργα, να οργανώσουν μια κοινή έκθεση Τέχνης σε δημοτική γκαλερί 

και τέλος να αναρτήσουν αντίγραφα όλων των έργων τέχνης τόσο 

στο Γυμνάσιο όσο και στον ξενώνα. Θα δημοπρατήσουν επίσης τα 

πρωτότυπα έργα τέχνης και θα αποφασίσουν όλοι μαζί ποια 

οργάνωση θα ωφελήσουν με τα έσοδα 

Έρευνα: Ετοιμάζουμε ένα ερωτηματολόγιο που διερευνά τις γνώσεις των 

μαθητών σχετικά με τον πόλεμο και τις συνέπειές του στα άτομα της 
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ηλικίας τους. Διερευνά επίσης τις γνώσεις τους σχετικά με όρους 

όπως πρόσφυγες, μετανάστευση, άσυλο κ.λπ. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβουλευτούν πηγές όπως 

Link 1 

Link 2 

Link 3 

Προετοιμασία & 

σχεδιασμός: 

Ο δάσκαλος πρέπει να σχεδιάσει το πλαίσιο ενός καλλιτεχνικού 

έργου που θα περιλαμβάνει ομαδική εργασία και χρήση 

διαφορετικών υλικών. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα 

έργο τέχνης που αποτελείται από πολλά μικρότερα. 

Ερχόμαστε σε επαφή με τη διεύθυνση του ξενώνα και ετοιμάζουμε 

παιχνίδια γνωριμίας μαζί με είναι ψυχολόγους και κοινωνικούς 

λειτουργούς.  

Κλείνουμε μια δημοτική γκαλερί για την έκθεση ζωγραφικής. 

Δράση: Οι μαθητές του γυμνασίου αρχίζουν απαντώντας σε ένα 

ερωτηματολόγιο που διερευνά τις γνώσεις τους σχετικά με τον 

πόλεμο και τις συνέπειές του στα άτομα της ηλικίας τους. Διερευνά 

επίσης τις γνώσεις τους σχετικά με όρους όπως πρόσφυγες, 

μετανάστευση, άσυλο κ.λπ.  

Το επόμενο βήμα είναι να ενημερωθούν οι μαθητές για τον ξενώνα 

ανηλίκων προσφύγων. Οι μαθητές συνοδευόμενοι από τους 

δασκάλους τους επισκέπτονται τον ξενώνα όπου συμμετέχουν σε 

παιχνίδια γνωριμίας μαζί με τα άλλα παιδιά.  

Τα παιδιά από τον ξενώνα προσκαλούνται να συμμετάσχουν σε ένα 

μάθημα τέχνης στο σχολείο.  

Το βήμα 3 είναι το κοινό πρόγραμμα καλλιτεχνικής δημιουργίας που 

μπορεί να διαρκέσει από 4 έως 8 ώρες, ανάλογα με το θέμα του και 

τα υλικά που επιλέγονται να χρησιμοποιηθούν. Το πρόγραμμα 

πρέπει να περιλαμβάνει ομαδική εργασία και οι ομάδες πρέπει να 

είναι μικτές με μαθητές του σχολείο και παιδιά από τον ξενώνα. 

Μόλις τα έργα είναι έτοιμα, τα παιδιά των  ομάδων πρέπει να 

στήσουν την έκθεση στη δημοτική πινακοθήκη. Πρέπει επίσης να 

οργανώσουν τη διάδοσή της στην τοπική κοινωνία (αφίσες, 

https://www.arts.gov/sites/default/files/nea_arts/neaARTS_2013_v1.pdf
http://www.warscapes.com/art/art-becomes-therapeutic-refugees
https://www.researchgate.net/publication/296638402_Evaluating_Art_Therapy_to_Heal_the_Effects_of_Trauma_Among_Refugee_Youth_The_Burma_Art_Therapy_Program_Evaluation
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φυλλάδια κ.λπ.) καθώς και την ιδιωτική προβολή της ως ένα κοινό 

κοινωνικό έργο. 

Προαιρετικά μπορεί να οργανωθεί μια δημοπρασία και τα έσοδα να 

δοθούν σε έναν σκοπό που θα αποφασιστεί από όλα τα παιδιά.  

Το τελικό βήμα είναι η ανάρτηση αντιγράφων των έργων τέχνης τόσο 

στο γυμνάσιο όσο και στον ξενώνα. Ενθαρρύνουμε όλους τους νέους 

να βρουν ευκαιρίες προκειμένου να ξανασυναντηθούν και 

προσπαθούμε επίσης να βοηθήσουμε στη διοργάνωση μελλοντικών 

συναντήσεων. 

Στοχασμός:  Οι μαθητές πρέπει να προβληματιστούν σχετικά με τις γνώσεις τους 

για τον πόλεμο, τις επιπτώσεις  του στους νέους και για το τι 

φαντάζονται ότι είναι ένας πρόσφυγας. Μετά την κοινή ομαδική 

εργασία μπορούν να προβληματιστούν για το πώς 

μετασχηματίστηκαν οι γνώσεις τους και με ποιους τρόπους μπορούν 

να βοηθήσουν αυτούς τους νέους πρόσφυγες να ενταχθούν στην 

κοινότητα. 

Παρουσίαση: Μια καλλιτεχνική έκθεση σε μια δημοτική γκαλερί ενός έργου που 

δημιουργήθηκε τόσο από μαθητές όσο και από νεαρούς πρόσφυγες 

της ίδιας ηλικίας μπορεί να αποτελέσει ένα σπουδαίο παράδειγμα 

συνύπαρξης και δημιουργίας  χωρίς αποκλεισμούς. 
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9. Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές 

 

Η επένδυση σε μακροπρόθεσμες υποδομές καθώς και στην 

επιστημονική και τεχνολογική έρευνα ενισχύει την οικονομική 

ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ευημερία. Για τα 

επόμενα 15 χρόνια προγραμματίζονται επενδύσεις σε υποδομές αξίας 

δισεκατομμυρίων ευρώ, ιδίως σε αναπτυσσόμενες και ανερχόμενες 

χώρες. Ως αποτέλεσμα, ο Στόχος 9 επιδιώκει την ανάπτυξη ισχυρών 

υποδομών, την ενίσχυση της εκβιομηχάνισης και την ενθάρρυνση της 

καινοτομίας. Για να καταστούν οι υποδομές και οι βιομηχανίες 

βιώσιμες έως το 2030, απαιτείται αυξημένη αποδοτικότητα των 

πόρων και ευρύτερη υιοθέτηση καθαρών και οικολογικά ορθών τεχνολογιών και βιομηχανικών 

διαδικασιών. Ο Στόχος 9 σκοπεύει να προωθήσει την τεχνική ανάπτυξη, την έρευνα και την 

καινοτομία, ιδίως στα αναπτυσσόμενα έθνη, καθώς και να αυξήσει την πρόσβαση των μικρών 

βιομηχανικών και άλλων επιχειρήσεων σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων φθηνών δανείων, και την ένταξή τους στις αλυσίδες αξίας και στις 

αγορές. Υποστηρίζει επίσης την ευρεία, χαμηλού κόστους σύνδεση στο διαδίκτυο στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. 

 

 

Με λίγα λόγια, οι κύριοι στόχοι του στόχου 9 έως το 2030 είναι: 

 

• ανάπτυξη ποιοτικών, αξιόπιστων και βιώσιμων υποδομών για τη στήριξη της 

οικονομικής ανάπτυξης και της ανθρώπινης ευημερίας, με έμφαση στην ισότιμη 

πρόσβαση για όλους. 

• ενθάρρυνση της δίκαιης και βιώσιμης εκβιομηχάνισης, καθώς και μεγάλη αύξηση 

του μεριδίου της βιομηχανίας στην απασχόληση και το ΑΕΠ. 

• διεύρυνση της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για μικρές 

βιομηχανικές και άλλες επιχειρήσεις, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

• αναβάθμιση των υποδομών και μετασκευή των βιομηχανιών ώστε να γίνουν 

περισσότερο βιώσιμες μέσω της υψηλότερης αποδοτικότητας των πόρων και της 

αυξανόμενης χρήσης καθαρών και οικολογικά ορθών τεχνολογιών και 

βιομηχανικών διαδικασιών. 

• σε όλες τις χώρες θα πρέπει να ενισχυθεί η επιστημονική έρευνα, να 

αναβαθμιστεί η τεχνολογική ικανότητα του βιομηχανικού τομέα και να 

ενθαρρυνθεί η επιστημονική έρευνα και η καινοτομία. 

• η βελτιωμένη οικονομική, τεχνολογική και τεχνική υποστήριξη θα βοηθήσει τις 

αναπτυσσόμενες χώρες να κατασκευάσουν βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές. 
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• στις αναπτυσσόμενες χώρες, να υποστηριχθεί η εγχώρια τεχνολογική ανάπτυξη, η 

έρευνα και η καινοτομία. 

• σημαντική επέκταση της πρόσβασης στην πληροφόρηση, την τεχνολογία 

επικοινωνιών και το διαδίκτυο. 

 

 

Σενάριο 9: Μια έκθεση τεχνολογίας! 

Στόχοι και 

μαθησιακά 

αποτελέσματα: 

Μέσω αυτής της δραστηριότητας SL, οι μαθητές θα εξερευνήσουν 

τον κόσμο της τεχνολογίας, θα μάθουν για τις τελευταίες εξελίξεις 

στην τεχνολογία, θα ανακαλύψουν ψηφιακές δεξιότητες που 

μπορούν να αποκτήσουν και θα ενημερωθούν για τις ευκαιρίες που 

προσφέρει ο επιχειρηματικός κόσμος. 

Απαραίτητα 

υλικά: 

Άδεια από το σχολείο για τη χρήση του χώρου. 

Βασικός εξοπλισμός, δηλαδή καρέκλες και τραπέζια για την έκθεση. 

Αφίσες για την προώθηση της εκδήλωσης. 

Άλλος τεχνικός εξοπλισμός που μπορεί να χρειαστεί για την έκθεση. 

Προσπαθήστε να εφεύρετε πράγματα μέσω της ανακύκλωσής τους, 

π.χ. μπουκάλια νερού, 

CD, λαμπτήρες. 

Τοποθεσία: Σχολικό τμήμα φυσικών επιστημών, σχολικό τμήμα πληροφορικής ή 

πληροφορικής ή άλλες σχολικές εγκαταστάσεις. 

Διάρκεια: Λίγοι μήνες προετοιμασίας και η έκθεση τεχνολογίας θα μπορούσε 

να διαρκέσει 1-2 ημέρες. 

Ανασκόπηση: Διοργάνωση εσωτερικής Tech Expo που θα βοηθήσει τους μαθητές 

να ενισχύσουν το ενδιαφέρον τους για την τεχνολογία, καθώς αυτή 

είναι ζωτικής σημασίας στον 21ο αιώνα, αλλά τους δίνει επίσης την 

ευκαιρία να οργανώσουν κάτι χρησιμοποιώντας τις δικές τους 

δυνατότητες και να το παρουσιάσουν σε ένα κοινό. 

Έρευνα: 
Οι μαθητές καλούνται να οργανώσουν μια έκθεση που θα 

παρουσιάζει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά στο πλαίσιο 
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της βιωσιμότητας. Για παράδειγμα, οι μαθητές και το σχολείο θα 

μπορούσαν να οργανώσουν μια έκθεση τεχνολογίας που θα 

διεξαγόταν στο σχολείο για να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τη 

σημασία της ανάληψης του Στόχου 9. Με το Στόχο 9, τα πράγματα 

είναι αρκετά περιορισμένα. Ως εκ τούτου, θα ήταν προτιμότερο να 

ξεκινήσουμε με την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον Στόχο μέσω 

μίας έκθεσης τεχνολογίας στο εσωτερικό του σχολείου μας και 

λαμβάνοντας μέρος σε μία εθνική/τοπική έκθεση τεχνολογίας. Αυτό 

θα έδινε στους μαθητές την ευκαιρία να επιδείξουν τις ικανότητές 

τους σε αυτόν τον τομέα και θα μπορούσαν να οικοδομήσουν 

πράγματα προς την κατεύθυνση των Στόχων. 

Προετοιμασία & 

σχεδιασμός: 

Προκειμένου να ξεκινήσει αυτό το στάδιο του έργου, η ομάδα σας θα 

πρέπει να θέσει στόχους για την επίτευξη των γενικών στόχων σας. 

Αναζητήστε εταιρείες που θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στην 

έκθεση και θα ήταν πρόθυμες να παρουσιάσουν κάποιες από τις 

τεχνολογικές λύσεις που εφαρμόζουν είτε στην καθημερινή τους 

λειτουργία είτε να τις διαθέσουν προς πώληση. 

Δράση: Εφαρμόστε το σχέδιο μέσω άμεσων, έμμεσων ή υποστηρικτικών 

υπηρεσιών! Η τεκμηρίωση κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας SL 

παρέχει πολύτιμες πληροφορίες τόσο για το εν εξελίξει σχέδιο όσο 

και για μελλοντικά σχέδια.  

Προσπαθήστε να αναζητήσετε τεχνολογικά νέα από για εκθέσεις, 

άρθρα ειδήσεων, δηλώσεις επιπτώσεων στην κοινότητα και άλλα. 

Προσκαλέστε ανθρώπους και εταιρείες του συγκεκριμένου τομέα να 

έρθουν στο σχολείο και να μιλήσουν για την τεχνολογική καινοτομία 

στους μαθητές. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε πρωτότυπα 

εμπνευσμένα από την τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας. 

Στοχασμός: Ο αναστοχασμός θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω 

ουσιαστικών ερωτήσεων . Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί θα 

μπορούσαν να ρωτήσουν τους μαθητές:  

Ποιο ήταν το πιο αποτελεσματικό μέρος του έργου σας; Για ποιο 

πράγμα είστε πιο περήφανοι; 

Ποιο ήταν το λιγότερο αποτελεσματικό μέρος του έργου σας; Για 

ποιο πράγμα απογοητευτήκατε; Τι καταλαβαίνετε τώρα για το 
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θέμα που αντιμετωπίσατε στην εργασία SL; Ποιες ερωτήσεις 

έχετε ακόμη; 

Με ποιους τρόπους μπορείτε να πείτε τι μάθατε κατά τη διάρκεια 

του έργου; 

Πώς συνδέονται αυτά που μάθατε σε αυτό το project με άλλες 

γνώσεις; 

Τι μάθατε από τους ανθρώπους με τους οποίους 

συνεργαστήκατε; Τι νομίζετε ότι έμαθαν από εσάς; 

Τι θα κάνατε διαφορετικά την επόμενη φορά; 

Ποια είναι η απαιτούμενη συνέχεια; 

Παρουσίαση: Η λήψη φωτογραφιών για να τεκμηριώσετε τι έχουν συνεισφέρει ή 

επιτύχει οι μαθητές σας είναι ένας ισχυρός τρόπος να θυμάστε και 

να μοιράζεστε ό,τι συνέβη. Η φωτογράφηση των εμπλεκόμενων 

ατόμων, των ειδικών εκδηλώσεων, των προϊόντων που 

δημιουργήθηκαν, των χώρων παροχής υπηρεσιών και πολλά άλλα 

μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να διηγηθούν την ιστορία. 

Ζωντανέψτε τη δραστηριότητα SL και χρησιμοποιήστε την για τη 

δημιουργία ενός βίντεο, μοιραζόμενοι τι συνέβη με άλλους και 

συμβάλλοντας στην επέκταση της μάθησης. Αν το σχέδιό σας 

περιλαμβάνει ευαίσθητα θέματα ή ζητήματα προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες 

γνωρίζουν τα ζητήματα και τους περιορισμούς που αφορούν την 

καταγραφή ονομάτων, εικόνων και άλλων πληροφοριών πριν 

ξεκινήσουν τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών. Πάρτε 

βιντεοσκοπημένη συνέντευξη από τους εταίρους κατά τη διάρκεια 

της δράσης και καταγράψτε τις παρατηρήσεις τους, ώστε να 

διασφαλίσετε ότι οι προοπτικές τους είναι τεκμηριωμένες και 

διαθέσιμες για μεταγενέστερη ανάλυση. 

 

10. Μειωμένες ανισότητες 
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 Οι παγκόσμιες ανισότητες είναι τεράστιες και αποτελούν ένα 

από τα σημαντικότερα εμπόδια για τη μακροπρόθεσμη 

ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας. Οι ανισότητες έχουν 

αυξηθεί σε πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια. Οι ανισότητες 

εμποδίζουν την ικανότητα των κοινωνικών ομάδων να 

συμμετέχουν και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κοινωνική, 

πολιτιστική, πολιτική και οικονομική ζωή. Ως εκ τούτου, ο Στόχος 

10 αφορά τη μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ των 

χωρών. Επιπλέον, ο Στόχος 10 αποσκοπεί στην αύξηση του εισοδήματος του φτωχότερου 

40% του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η ενδυνάμωση και η 

κοινωνική, οικονομική και πολιτική συμμετοχή για όλους έως το 2030. Ο Στόχος 10 επιδιώκει 

την προώθηση ίσων ευκαιριών με την κατάργηση των νόμων, πολιτικών και πρακτικών που 

εισάγουν διακρίσεις, καθώς και την ενθάρρυνση της ομαλής και ασφαλούς ανθρώπινης 

μετανάστευσης και κινητικότητας με τη θέσπιση κατάλληλων μεταναστευτικών πολιτικών, 

για παράδειγμα. Εξασφαλίζει επίσης ότι τα αναπτυσσόμενα έθνη εκπροσωπούνται 

περισσότερο και έχουν ισχυρότερο ρόλο στις διεθνείς οικονομικές και χρηματοπιστωτικές 

αποφάσεις. 

Με λίγα λόγια, οι κύριοι στόχοι του στόχου 10 έως το 2030 είναι: 

• να αυξήσει και να διατηρήσει την αύξηση του εισοδήματος του κατώτερου 40% του 

πληθυσμού με ταχύτερο ρυθμό από τον εθνικό μέσο όρο. 

• να ενισχύσει την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη όλων. 

• να διασφαλίσει την ισότητα των ευκαιριών και να μειώσει τις ανισότητες των 

αποτελεσμάτων, ιδίως με την κατάργηση των νόμων, των πολιτικών και των 

πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις. 

• να βελτιώσει τη ρύθμιση και τον έλεγχο των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών 

και ιδρυμάτων, καθώς και την επιβολή των εν λόγω πολιτικών. 

• να εγγυηθεί ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα έχουν ισχυρότερη φωνή και 

εκπροσώπηση στα διεθνή οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

• να διευκολύνει τη μετανάστευση και την κινητικότητα των ανθρώπων με τρόπο που 

να είναι ομαλός, ασφαλής, τακτικός και υπεύθυνος. 
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Scenario 10: Let’s celebrate our cultures! 

Στόχοι και 

μαθησιακά 

αποτελέσματα: 

Μέσω αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές θα τιμήσουν τους 

πολιτισμούς, την κληρονομιά τους και τις άλλες εμπειρίες και αξίες 

τους. Επίσης, θα μάθουν ότι είναι πολύ σημαντικό να σέβονται τον 

πολιτισμό και τις πολιτιστικές συνήθειες των άλλων. Επιπλέον, οι 

μαθητές θα μάθουν:  

• να σέβονται και να εκτιμούν την πολιτισμική ποικιλομορφία. 

• να προωθούν την κατανόηση της μοναδικής πολιτιστικής και 

εθνοτικής κληρονομιάς. 

• να προωθούν την ανάπτυξη πολιτισμικά υπεύθυνων και 

ανταποκρινόμενων προγραμμάτων σπουδών. 

• να διευκολύνουν την απόκτηση στάσεων, δεξιοτήτων και 

γνώσεων για τη λειτουργία σε διάφορους πολιτισμούς. 

• να εξαλείψουν το ρατσισμό και τις διακρίσεις στην κοινωνία. 

• να επιτύχουν κοινωνική, πολιτική, οικονομική και 

εκπαιδευτική ισότητα. 

Απαραίτητα 

υλικά: 

Καθηγητές ανθρωπιστικών επιστημών με γνώσεις για πολλούς 

πολιτισμούς, χώρες και εθνότητες. 

Σχολική κοινότητα/μαθητικό σώμα αποτελούμενο από πολλαπλές 

εθνικότητες. 

Χώρος για τη διευκόλυνση της εκδήλωσης. 

Τοποθεσία: Σχολικές εγκαταστάσεις ή άλλος τοπικός χώρος. 

Διάρκεια: A few months for preparation, and the tech expo could last 1 or 2 

days. 

Ανασκόπηση: Η προτεινόμενη δράση ευθυγραμμίζεται με τον Στόχο 10, καθώς η 

έκθεση μιας ομάδας ανθρώπων (μαθητές, καθηγητές και άλλοι 

ενδιαφερόμενοι) σε πολλαπλούς πολιτισμούς/χώρες ανοίγει το 

μυαλό και την ανοχή τους απέναντί τους, δημιουργώντας έτσι μια 

κοινότητα με μεγαλύτερη κατανόηση. 
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Έρευνα: Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσπαθούν να παρέχουν ευκαιρίες 

μάθησης προκειμένου να προωθήσουν την πολυπολιτισμική 

εκπαίδευση, την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Οι μαθητές 

θα πρέπει να διερευνήσουν την καταγωγή τους, να συγκεντρώσουν 

όλους τους διαφορετικούς πολιτισμούς τους και να 

πραγματοποιήσουν έρευνα για κάθε έναν από τους διαφορετικούς 

πολιτισμούς/καταγωγή τους, σημειώνοντας τα πιο σημαντικά 

στοιχεία. 

Προετοιμασία & 

σχεδιασμός: 

Πρώτα απ' όλα, ζητήστε άδεια από το σχολείο για να ολοκληρώσετε 

αυτό το έργο. Στη συνέχεια, καταρτίστε έναν κατάλογο με τις χώρες 

που θα εκπροσωπηθούν στην έκθεση και τα άτομα που θα 

συμμετάσχουν σε αυτή την εκπροσώπηση. Δημιουργήστε τον 

κατάλογο των τροφίμων/ενδυμάτων/εθνικών χορών που θα 

παρουσιαστούν και πάρτε την έγκρισή του από τη διεύθυνση του 

σχολείου. Δημιουργήστε τα διαβατήρια που θα σφραγίζονται ως 

εισιτήρια εισόδου και μέσα στην έκθεση από τους μαθητές που θα 

την επισκέπτονται. 

Δράση: Creating a cultural day/week/event, where students/participants can 

express their culture through bringing in food from their home 

countries, wearing their national clothing and showcasing national 

dances. The goal is to as many cultures as possible represented in the 

cultural fair as well as have as many participants as possible, where 

they are able to enter the fair through a ticket which is also their 

“passport” that they can stamp off of every booth they stop at. 

Involving the passport idea, encourages them to be attentive to as 

many cultural booths as possible thus allowing them to discover as 

many cultures as possible with the hope of increasing their open 

mindedness towards different countries and cultures of their own. 

Στοχασμός: Η διαδικασία στοχασμού σχετικά με αυτή τη δραστηριότητα είναι 

αρκετά σημαντική. Οι μαθητές μπορούν να συλλέξουν αποδεικτικά 

στοιχεία για το έργο τους και τον αντίκτυπό του. Θα πρέπει να 

εργάζονται συνεχώς για να κατανοήσουν τη σύνδεση μεταξύ του 

πρότζεκτ SL , των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και των βασικών 

δεξιοτήτων που αναπτύσσουν. Επίσης, θα πρέπει να 

προβληματιστούν σχετικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία του 
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έργου τους και να διατυπώσουν συστάσεις για την πιθανή 

βιωσιμότητα και επέκταση του έργου τους. 

Παρουσίαση: Κάντε το πρότζεκτ ετήσιο. Ζητήστε το από τον διευθυντή του 

σχολείου σας έτσι ώστε να βοηθήσετε στη δημιουργία μιας σχολικής 

ατμόσφαιρας χωρίς αποκλεισμούς. Ενσωματώστε/συνδέστε τον 

χρόνο του πρότζεκτ με το σχολικό πρόγραμμα σπουδών σε μαθήματα 

όπως οι πολιτιστικές σπουδές, η ιστορία και η γεωγραφία, ώστε να 

το συνδέσετε άμεσα με τη μάθησή τους. 
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11. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες 

 

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές του εικοστού πρώτου 

αιώνα είναι η αστικοποίηση. Περισσότερο από το ήμισυ του 

παγκόσμιου πληθυσμού ζει ήδη σε πόλεις, ενώ το ποσοστό αυτό 

αναμένεται να ανέλθει στο 70% μέχρι το 2050. Οι πόλεις, ως 

κέντρα ευημερίας όπου συγκεντρώνεται πάνω από το 80% της 

παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, αποτελούν την 

κινητήρια δύναμη των τοπικών και εθνικών οικονομιών. Η 

αστικοποίηση φέρνει μαζί της μια σειρά από ζητήματα. Οι 

πόλεις έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Καταλαμβάνουν μόλις το 3% της 

παγκόσμιας επιφάνειας, αλλά καταναλώνουν τα τρία τέταρτα των παγκόσμιων πόρων και 

παράγουν το 75% των παγκόσμιων εκπομπών. Στόχος του Στόχου 11 είναι η ελαχιστοποίηση 

των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των πόλεων ανά κάτοικο, ιδίως όσον αφορά 

την ποιότητα του αέρα και τη διαχείριση των αποβλήτων. Υποστηρίζει μια πιο περιεκτική και 

βιώσιμη αστικοποίηση, βασισμένη σε μια συμμετοχική, ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη 

προσέγγιση του αστικού σχεδιασμού. Φιλοδοξεί επίσης να παρέχει καθολική πρόσβαση σε 

ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς χώρους πρασίνου και δημόσιους χώρους, με έμφαση στις 

γυναίκες και τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία, καθώς και σε ασφαλή 

και οικονομικά προσιτή στέγαση και μεταφορές. 

• Συνοπτικά, οι κύριοι στόχοι του Στόχου 11 έως το 2030 είναι: 

 

• να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη, ασφαλή και οικονομικά 

προσιτή στέγαση και βασικές υπηρεσίες και ότι οι παραγκουπόλεις αναβαθμίζονται. 

• να παρέχεται σε όλους πρόσβαση σε ασφαλή, οικονομικά προσιτά, και βιώσιμα 

συστήματα μεταφορών, ενισχύοντας παράλληλα την οδική ασφάλεια. 

• να βελτιωθεί η  χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη αστικοποίηση, καθώς και η 

ικανότητα για συμμετοχικό, ολοκληρωμένο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και 

διαχείριση των ανθρώπινων οικισμών σε όλα τα έθνη. 

•  να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τη διατήρηση και τη διαφύλαξη της παγκόσμιας 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. 

•  να ελαχιστοποιηθεί σημαντικά ο αριθμός των νεκρών και των ατόμων που 

πλήττονται από καταστροφές, καθώς και οι άμεσες οικονομικές απώλειες σε σχέση 

με το παγκόσμιο ΑΕΠ που προκαλούνται από τις καταστροφές. 

•  να μειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πόλεων. 
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•  να παρέχεται καθολική πρόσβαση σε πράσινους και δημόσιους χώρους που είναι 

ασφαλείς, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμοι, ιδίως για τις γυναίκες και τα παιδιά, 

τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. 

•  να ενισχυθεί ο εθνικός και περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός για την 

προώθηση καλών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσμών μεταξύ 

αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών. 

•  να στηριχθούν οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στη δημιουργία βιώσιμων και 

ανθεκτικών υποδομών με τη χρήση τοπικών πόρων. 

 

Σενάριο 11: Αστικά δέντρα! 

Στόχοι και 

μαθησιακά 

αποτελέσματα: 

Μέσω αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές θα κατανοήσουν τη 

σημασία των δέντρων και τον τρόπο με τον οποίο η φύση λειτουργεί 

για την παραγωγή καθαρού νερού και αέρα. Επιπλέον, οι μαθητές θα 

κατανοήσουν τα οφέλη των δέντρων για τον άνθρωπο και το 

ευρύτερο οικοσύστημα, καθώς και θα εξερευνήσουν την έννοια του 

μικροκλίματος. Θα νιώσουν οι ίδιοι ως ερευνητές και θα 

προσφέρουν μια σημαντική ανάλυση στην τοπική τους κοινότητα. 

Επιπλέον, οι μαθητές θα είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν σε 

δραστηριότητες φύτευσης δέντρων. 

Απαραίτητα 

υλικά: 

τετράδια ή ένα φύλλο εργασίας 

μερικά θερμόμετρα 

Τοποθεσία: Σχολικό περιβάλλον ή κοντινή σχολική περιοχή 

Διάρκεια: 1-2 εβδομάδες 

Ανασκόπηση: Τα δάση συμβάλλουν στην ανανέωση της παροχής αέρα 

απορροφώντας CO2 και παράγοντας οξυγόνο. Τα δέντρα 

συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση του περιβάλλοντος καθαρού 

φιλτράροντας τη σκόνη και τα αέρια του θερμοκηπίου. Κάθε χρόνο, 

ένα δέντρο μπορεί να απορροφήσει 10 κιλά ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης. Τα δέντρα μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση 

ενέργειας με την ψύξη του αέρα μέσω της σκιάς που παρέχουν και 

της εξάτμισης του νερού από τα φύλλα τους. 
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Μετρώντας τη διαφορά της θερμοκρασίας του εδάφους στη σκιά του 

δέντρου σε σύγκριση με το έδαφος στο άμεσο ηλιακό φως, οι 

μαθητές θα συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικά είναι τα δέντρα στις 

πόλεις. 

Προτείνεται επίσης η δραστηριότητα αυτή να πραγματοποιηθεί είτε 

σε ανοιξιάτικο είτε σε καλοκαιρινό μήνα. 

Έρευνα: Ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν τι μας προσφέρουν τα 

δέντρα. Μια κούνια με λάστιχο (αναψυχή), η σκιά από ένα δέντρο, 

τα μήλα ή τα πορτοκάλια (τροφή) και μια τρύπα σε ένα δέντρο ή μια 

φωλιά ενός ζώου είναι μερικά παραδείγματα. Εξηγήστε στους 

μαθητές ότι αυτά είναι μερικά μόνο από τα πολυάριθμα πράγματα 

που μας προσφέρουν τα δέντρα σε καθημερινή βάση. Ζητήστε από 

τα παιδιά να σκεφτούν γιατί φυτεύουμε δέντρα στις αυλές και τις 

κοινότητές μας. Υπάρχει κάποιο μέρος στον πλανήτη όπου δεν 

υπάρχουν δέντρα; Πώς είναι αυτές οι τοποθεσίες; 

Προετοιμασία & 

σχεδιασμός: 

Μετά τη συζήτηση που αναπτύχθηκε στη φάση της Διερεύνησης, 

παρακολουθήστε μαζί με τους μαθητές αυτό το βίντεο, το οποίο 

περιγράφει γιατί τα δέντρα αποτελούν ζωτικό μέρος των πόλεων και 

πώς οι αστικές περιοχές έχουν αναγνωρίσει την αξία των δέντρων 

κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Στη συνέχεια, ζητήστε από τους 

μαθητές να σκεφτούν πώς θα ήταν οι πόλεις χωρίς δέντρα και 

ζητήστε τους να προβλέψουν ποια θα ήταν η θερμοκρασία στη σκιά 

ενός δέντρου και ποια θα ήταν η θερμοκρασία στον ήλιο μια ζεστή 

καλοκαιρινή μέρα. Σημειώστε τις απαντήσεις κάθε μαθητή σε ένα 

φύλλο. 

Στη συνέχεια, εξηγήστε στους μαθητές τι είναι το μικροκλίμα (μια 

μικρή τοπική περιοχή όπου οι κλιματολογικές συνθήκες διαφέρουν 

από την ευρύτερη γύρω περιοχή) και σχεδιάστε σε ποια δέντρα είτε 

στο χώρο του σχολείου, αν υπάρχουν, είτε στον περιβάλλοντα χώρο 

του σχολικού κτιρίου θα τοποθετηθούν θερμόμετρα ώστε να 

βρίσκονται στη σκιά των δέντρων και σε ποια σημεία που δέχονται 

αρκετή ηλιοφάνεια θα τοποθετηθούν επίσης θερμόμετρα. Καλό θα 

ήταν να τοποθετηθούν θερμόμετρα σε πολλά δέντρα (π.χ. 4-5) 

προκειμένου να συλλεχθούν αρκετά δεδομένα θερμοκρασίας, ενώ 

https://www.youtube.com/watch?v=zarll9bx6FI
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όσον αφορά το σημείο στον ήλιο μπορούν να υπάρχουν 2-3 

διαφορετικά σημεία. 

Δράση: Μαζί με τους μαθητές, τοποθετήστε τα θερμόμετρα στα σημεία που 

έχετε επιλέξει. Σχηματίστε ομάδες μαθητών που θα είναι υπεύθυνες 

για τη λήψη μετρήσεων ανά ημέρα και την καταγραφή των 

δεδομένων.  

Το φύλλο εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες ώστε οι 

μαθητές να καταγράφουν την ημερομηνία, τη θερμοκρασία στον 

ήλιο, τη θερμοκρασία στη σκιά, τον άνεμο που φυσάει - αν είναι 

ήρεμος ή όχι - και τον συννεφιασμένο ή ηλιόλουστο ουρανό. Οι 

μετρήσεις μπορούν να διαρκέσουν έως και 1 εβδομάδα. 

Στοχασμός: Αφού συλλέξετε όλα τα δεδομένα, οργανώστε μια συζήτηση για να 

μελετήσετε τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις μετρήσεις και 

να τις συγκρίνετε με τις αρχικές προβλέψεις των μαθητών.  

Εξηγήστε στα παιδιά ότι η σκιά ενός δασικού δέντρου παρέχει ένα 

μικροκλίμα που επιτρέπει σε πολλά είδη φυτών και ζώων να 

επιβιώσουν και να ευδοκιμήσουν. Πολλά μικρά φυτά έχουν εξελιχθεί 

στον υπόροφο ενός δάσους και απαιτούν καταφύγιο από τις άμεσες 

ακτίνες του ήλιου. Το δάπεδο του δάσους είναι ψυχρό και υγρό, 

γεγονός που ωφελεί τα φυτά και διατηρεί τη γύρω περιοχή πιο 

δροσερή. Καθοδηγήστε τα παιδιά να σκεφτούν πώς τα δέντρα με πιο 

δροσερό καιρό θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Πώς θα 

μπορούσαν τα δέντρα να επηρεάσουν το ενεργειακό κόστος των 

κτιρίων; 

Μετά από αυτό, καταγράψτε τα πιο σημαντικά αποτελέσματα και 

συμπεράσματα σε μια έκθεση. 

Παρουσίαση: Η έκθεση θα περιλαμβάνει τις αρχικές εκτιμήσεις των μαθητών, τα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις μετρήσεις και τα συμπεράσματα 

στα οποία κατέληξαν οι μαθητές. Μπορείτε να στείλετε την έκθεση 

στις τοπικές δημοτικές υπηρεσίες ή σε ένα τοπικό δασαρχείο. Μην 

ξεχάσετε να ζητήσετε περισσότερα δέντρα στον αστικό ιστό της 

πόλης και να προσφερθείτε να βοηθήσετε είτε σε μια αναδάσωση 

είτε σε μια φύτευση δέντρων και φυτών μέσα στην πόλη. 
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12. Responsible Consumption and Production 
 

Αυτή τη στιγμή, ο παγκόσμιος πληθυσμός καταναλώνει 

περισσότερους πόρους από όσους μπορούν να δώσουν τα 

οικοσυστήματα. Οι θεμελιώδεις προσαρμογές στον τρόπο με 

τον οποίο οι κοινωνίες παράγουν και καταναλώνουν είναι 

απαραίτητες αν η κοινωνική και οικονομική πρόοδος πρόκειται 

να παραμείνει εντός της περιβαλλοντικής φέρουσας 

ικανότητας. Ο στόχος 12 απαιτεί να εφαρμοστεί το δεκαετές 

πλαίσιο προγραμμάτων του ΟΗΕ για βιώσιμα πρότυπα 

κατανάλωσης και παραγωγής. Υποστηρίζει την περιβαλλοντικά κατάλληλη διαχείριση 

χημικών ουσιών και αποβλήτων, καθώς και τη σημαντική μείωση των αποβλήτων μέσω 

τεχνικών όπως η ανακύκλωση. Ο στόχος 12 αποσκοπεί στη μείωση των αποβλήτων τροφίμων 

κατά το ήμισυ, στην ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές και 

στην προώθηση βιώσιμων μεθόδων προμηθειών στην κυβέρνηση. 

Συνοπτικά, οι κύριοι στόχοι του στόχου 12 έως το 2030 είναι: 

• να αναπτύξει μια βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων. 

• Μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος των αλυσίδων παραγωγής και 

εφοδιασμού, των απωλειών μετά τη συγκομιδή, καθώς και της παγκόσμιας κατά 

κεφαλήν σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο λιανικής πώλησης και καταναλωτών. 

• επίτευξη βιώσιμης διαχείρισης των χημικών ουσιών και όλων των αποβλήτων καθ' 

όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα διεθνή 

πλαίσια, και δραστική μείωση της απελευθέρωσής τους στον αέρα, το νερό και το 

έδαφος για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον. 

• να ελαχιστοποιήσουμε σημαντικά την παραγωγή αποβλήτων μέσω της πρόληψης, 

της μείωσης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων. 

• να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μεγάλες και πολυεθνικές επιχειρήσεις, να 

υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές και να ενσωματώσουν δείκτες βιωσιμότητας στους 

κύκλους αναφοράς τους. 

• να ενθαρρύνουν βιώσιμες διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που 

συνάδουν με τις εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες. 

• να εγγυηθούν ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν πρόσβαση σε σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους φιλικούς προς το περιβάλλον 

τρόπους ζωής. 
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• να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να ενισχύσουν τις επιστημονικές και 

τεχνολογικές τους ικανότητες προκειμένου να στραφούν σε πιο βιώσιμες πρακτικές 

κατανάλωσης και παραγωγής. 

• να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τεχνικές για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της 

βιώσιμης ανάπτυξης στην απασχόληση και την προώθηση του τοπικού πολιτισμού 

και των τοπικών προϊόντων στον τουρισμό. 

• να καταργήσει τις στρεβλώσεις της αγοράς σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες για τον 

εξορθολογισμό των αναποτελεσματικών επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων που 

ενθαρρύνουν την υπερβολική κατανάλωση. 

 

Σενάριο 12: 

Στόχοι και 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα: 

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η ευαισθητοποίηση των 

μαθητών για τη Μείωση, την Επαναχρησιμοποίηση και την 

Ανακύκλωση (στα αγγλικά: 3R – Reduce, Reuse, Recycle) και η 

παρουσίαση σε αυτούς της πολύ δημιουργικής διαδικασίας της 

τέχνης που βασίζεται στην αναβαθμιστική ανακύκλωση 

(upcycling). Μέσα από μια πολύ δημιουργική διαδικασία, οι 

μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν ότι η υπεύθυνη 

κατανάλωση και η διαχείριση των απορριμμάτων είναι τα κλειδιά 

για ένα βιώσιμο μέλλον σε έναν ασφαλέστερο πλανήτη.  

Απαραίτητα υλικά: Κάθε είδους υλικό που κανονικά ανακυκλώνεται, όπως κουτιά, 

κονσέρβες, χαρτί, κλπ. 

Υλικά τέχνης (μπογιές, πινέλα, πιστόλια θερμοκόλλησης, κλπ.). 

Πρόσβαση σε δημιουργικούς ιστότοπους και εφαρμογές (ως πηγή 

έμπνευσης), π.χ. Pinterest, https://www.upcyclethat.com. 

Χώρος: Σχολικοί χώροι και βιτρίνες τοπικών καταστημάτων. 

Διάρκεια: 2 μήνες 

Επισκόπηση: Η υπερκατανάλωση αποτελεί πλέον απειλή για τον πλανήτη μας και 

τους μελλοντικούς κατοίκους του, τους νέους. Έτσι, οι νέοι θα 

πρέπει να ενημερωθούν για τους κινδύνους από την υπερβολική 

σπατάλη, να μάθουν για την υπεύθυνη ανακύκλωση, να 

επαναχρησιμοποιούν, να βρουν δημιουργική διέξοδο στην 

https://www.upcyclethat.com/
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αναβαθμιστική ανακύκλωση και να προετοιμαστούν για έναν 

φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής. 

Έρευνα: Οι μαθητές πρέπει να διερευνήσουν τους κινδύνους από την 

υπερκατανάλωση και την υπερβολική σπατάλη, καθώς και τις 

επιπτώσεις τους στον πλανήτη. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

προτείνουν διάφορες ιστοσελίδες και μερικά από τα παρακάτω 

βίντεο: 

Βίντεο 1 

Βίντεο 2 

Βίντεο 3 

Σύνδεσμος 1 

Σύνδεσμος 2 

Προετοιμασία & 

Προγραμματισμός: 

Οι μαθητές πρέπει να πραγματοποιήσουν έρευνα για έργα τέχνης 

που βασίζονται στην αναβαθμιστική ανακύκλωση (βλ. παράδειγμα 

εδώ) 

Προτρέψτε τους μαθητές να συγκεντρώσουν υλικά που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για το έργο από τους κάδους ανακύκλωσης που 

είναι εγκατεστημένοι στο σχολείο ή στο σπίτι τους ή να 

αναζητήσουν ενδιαφέροντα πράγματα και αντικείμενα που 

κανονικά θα κατέληγαν στους καδους απορριμμάτων. 

Επίσης, θα πρέπει να ετοιμάσετε ένα ερωτηματολόγιο για τα 

ανακυκλώσιμα υλικά, για να ελέγξετε τις γνώσεις των παιδιών. Το 

ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να πάρει τη μορφή ενός κουίζ στο 

kahoot και να οργανωθεί ως παιχνίδι στην τάξη. 

Δράσεις: Οι μαθητές ξεκινούν με το παιχνίδι στο kahoot για τα απορρίμματα 

και την ανακύκλωση. Μετά το παιχνίδι, καλούνται να 

αναστοχαστούν για όσα γνώριζαν και τι έμαθαν. 

Το επόμενο βήμα είναι να παρακολουθήσουν τα παρακάτω βίντεο 

για τα απορρίμματα στον πλανήτη μας: 

Βίντεο 1 

Βίντεο 2 

https://www.youtube.com/watch?v=eg-E1FtjaxY
https://www.youtube.com/watch?v=sfeHsl4F-TE
https://www.youtube.com/watch?v=BJQV0qUVNUc
https://isea.com.gr/fishing-for-litter/?lang=en
http://www.upcyclethat.com/
https://gr.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=recycled%20art%20projects%20for%20teens%20upcycle&eq=upcycle%20art%20projects&etslf=13530&term_meta%5b%5d=recycled%20art%20projects%20for%20teens%20upcycle%7Cautocomplete%7C3
https://www.youtube.com/watch?v=eg-E1FtjaxY
https://www.youtube.com/watch?v=sfeHsl4F-TE
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Συζητάμε για τη σημασία της μείωσης της κατανάλωσης, της 

επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης. 

Παρουσιάζουμε το θέμα της αναβαθμιστικής ανακύκλωσης, καθώς 

και παραδείγματα τεχνών και χειροτεχνιών (π.χ. αυτό το βίντεο). 

Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να εργαστούν ομαδικά και να 

σχεδιάσουν τις δικές τους δημιουργίες. 

Οργανώνουμε εργαστήριο αναβαθμιστικής ανακύκλωσης, το οποίο 

μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 

σχολείου για μεγαλύτερη προβολή στην πλειοψηφία των μαθητών. 

Με την ολοκλήρωση των έργων τέχνης, συζητάμε με τους μαθητές 

για τη δυνατότητα έκθεσής τους σε βιτρίνες καταστημάτων. Τους 

παρέχουμε το περιθώριο να αποφασίσουν την περιοχή και να 

έρθουν σε επαφή με τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να σχεδιάσουν αφίσες και να αναπτύξουν το 

περιεχόμενο λεζάντας για τη σημασία της ανακύκλωσης. 

Αναστοχασμός:  Οι μαθητές πρέπει να αναστοχαστούν για τις δικές τους 

καταναλωτικές συνήθειες, τα απορρίμματα που παράγουν, καθώς 

και τη σημασία ενημέρωσης της κοινότητάς τους για το θέμα, ούτως 

ώστε να διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους.  

Παρουσίαση: Τα έργα τέχνης που θα δημιουργήσουν οι μαθητές μπορούν να 

εκτεθούν σε δημόσιο χώρο (π.χ. σε βιτρίνες καταστημάτων) για να 

ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία πάνω στο θέμα. 

Σε πιο προχωρημένο επίπεδο, οι μαθητές μπορούν να οργανώσουν 

στο σχολείο τους εργαστήρια τέχνης που βασίζεται στην 

αναβαθμιστική ανακύκλωση, ανοιχτά σε όλα τα μέλη της 

κοινότητάς τους. 

 

  

https://www.rubbishplease.co.uk/blog/upcycling-artists-interview/
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13. Δράση για το κλίμα 
 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τη 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Η αύξηση της θερμοκρασίας του 

πλανήτη μας προκαλεί αλλαγές στο παγκόσμιο κλιματικό 

σύστημα, απειλώντας την επιβίωση τεράστιων τμημάτων του 

πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ οι υποδομές και 

οι βασικοί οικονομικοί τομείς στις βιομηχανοποιημένες 

περιοχές είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στους κινδύνους της 

κλιματικής αλλαγής. Οι μεταβολές στους κύκλους βροχόπτωσης 

και θερμοκρασίας έχουν επίσης αντίκτυπο στα οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των 

δασών, της γεωργίας, των οροσειρών και των ωκεανών, καθώς και της χλωρίδας, της 

πανίδας, αλλά και των ανθρώπων που ζουν εκεί. Μεταξύ 1990 και 2012, οι παγκόσμιες 

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) αυξήθηκαν περισσότερο από 50%. 

Με τον Στόχο 13 οι χώρες καλούνται να συμπεριλάβουν μέτρα για την προστασία του 

κλίματος στις εθνικές τους πολιτικές και να βοηθούν η μία την άλλη για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων. Αναγνωρίζεται ότι η Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 

Κλιματική Αλλαγή (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) είναι 

ο κύριος διεθνής, διακυβερνητικός φορέας για τη διαπραγμάτευση της παγκόσμιας 

απάντησης στην κλιματική αλλαγή. Με τον Στόχο 13 προωθείται η ανάπτυξη ανθεκτικότητας 

σε φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα και επισημαίνεται η δέσμευση των 

ανεπτυγμένων χωρών για την από κοινού ετήσια διάθεση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 

μέχρι το 2020, μέσω διαφόρων πηγών, για να βοηθήσουν τις φτωχές χώρες να 

προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή. 

Συνοπτικά, οι κύριοι στόχοι του Στόχου 13 έως το 2030 είναι: 

• Ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας όλων των χωρών 

έναντι των κινδύνων και των φυσικών καταστροφών που απορρέουν από την κλιματική 

αλλαγή. 

• Ενσωμάτωση των μέτρων για την κλιματική αλλαγή στις εθνικές πολιτικές, στρατηγικές 

και σχεδιασμούς. 

• Βελτίωση της εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, καθώς και της ανθρώπινης και θεσμικής 

ικανότητας σχετικά με θέματα που αφορούν τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, την 

προσαρμογή, τη μείωση των επιπτώσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση. 

• Προώθηση μηχανισμών για την αύξηση της ικανότητας σχετικά με τον αποτελεσματικό 

σχεδιασμό και τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες. 
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Σενάριο 13: Βιώσιμο σχολείο! 

Στόχοι και 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα: 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα και τις σοβαρές ανησυχίες και θα 

προσπαθήσουν να αποτελέσουν μέρος της λύσης των 

προβλημάτων. Επιπλέον, οι μαθητές θα συνδέσουν τις προοπτικές 

τους με τον κόσμο γύρω τους, καθώς εκπαιδευτικοί και μαθητές θα 

συμμετάσχουν ενεργά σε μια διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας θα 

επιστρατεύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για να 

ανταποκριθούν σε μία καθορισμένη ανάγκη. Επιπρόσθετα, οι 

μαθητές θα αναπτύξουν μια ευρύτερη κουλτούρα και θα 

καλλιεργήσουν αξίες για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Απαραίτητα υλικά: Τετράδια ή φύλλα εργασίας 

Πρόσβαση στο διαδίκτυο  

Χώρος: Σχολικό περιβάλλον 

Διάρκεια: Ολόκληρη σχολική χρονιά 

Επισκόπηση: Η «βιώσιμη» σχολική κουλτούρα είναι αυτή στην οποία μαθητές, 

εκπαιδευτικοί και οικογένειες μοιράζονται κοινές αξίες και ιδέες για 

τη σημασία της ανάληψης δράσης με στόχο τη δημιουργία μιας πιο 

βιώσιμης κοινωνίας. Η προστασία του περιβάλλοντος και η 

συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι βασικά 

στοιχεία της κουλτούρας αυτής. Ως αποτέλεσμα, η αποσαφήνιση 

της έννοιας της «δράσης για το κλίμα» για το σχολείο σας είναι μια 

σημαντική πτυχή που θα συμβάλει στη δημιουργία μιας «βιώσιμης» 

κουλτούρας. Η δράση για το κλίμα, σύμφωνα με κάποια σχολεία, 

είναι το κλειδί για να «κάνουμε το καθήκον μας» και να 

φροντίσουμε τον πλανήτη μας, ενώ άλλα σχολεία ασχολούνται 

σημαντικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων που τα επηρεάζουν 

άμεσα. Έτσι, με αυτή τη δραστηριότητα θα διαμορφωθεί η σχολική 

κουλτούρα για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του 

περιβάλλοντος μέσα από πρακτικές εφαρμογές στο σχολικό 

περιβάλλον. 
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Έρευνα: Ο προσδιορισμός της έννοιας «δράση για το κλίμα» για το σχολείο 

σας προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, 

συμπεριλαμβανομένων των μαθητών, των οικογενειών, των 

συνδέσμων γονέων, των κυλικείων, του υποστηρικτικού/ 

γραμματειακού προσωπικού και των άλλων εκπαιδευτικών. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να τους ευαισθητοποιήσετε γύρω 

από το θέμα και να λάβετε πληροφόρηση για τη δράση τους. 

Μπορείτε, για παράδειγμα, να ζητήσετε από τους μαθητές να 

καταρτίσουν έναν κατάλογο με τα μη βιώσιμα στοιχεία για το 

σχολείο σας. Επίσης, μπορείτε να κάνετε έρευνα στις οικογένειες 

για τη στάση τους απέναντι στην κλιματική αλλαγή και για τρόπους 

με τους οποίους θεωρούν ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί το σχολικό 

περιβάλλον. Αναπτύξτε ένα ερωτηματολόγιο για μαθητές και ένα 

για γονείς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβάνοντας 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοιχτού τύπου. 

Προετοιμασία & 

Προγραμματισμός: 

Το επόμενο βήμα είναι να αναπτύξετε μια δήλωση για το όραμα, 

τον σκοπό και τις αξίες, η οποία θα συνοψίζει τον τρόπο με τον 

οποίο στο σχολείο σας γίνεται κατανοητή η «δράση για το κλίμα». 

Είναι σημαντικό το όραμα, ο σκοπός και οι αξίες του σχολείου σας 

να αντιπροσωπεύουν τη μοναδική ιστορία, την κουλτούρα και τις 

ανάγκες τόσο του σχολείου σας όσο και της τοπικής κοινότητας. 

Μελετήστε με τους μαθητές τις απαντήσεις που περιλήφθηκαν στα 

ερωτηματολόγια και προσπαθήστε να καταλήξετε σε ένα κοινό 

όραμα και στην περιγραφή της σχολικής κουλτούρας βάσει των 

απαντήσεων στα ερωτηματολόγια αυτά. 

Δράσεις: Αφού προσδιορίσετε το όραμα και την κουλτούρα του σχολείου 

σας, πρέπει να τα εφαρμόσετε στις καθημερινές του 

δραστηριότητες. Επομένως, το όραμα και η κουλτούρα θα πρέπει 

να αντικατοπτρίζονται στους στρατηγικούς στόχους, τους κανόνες, 

τις διαδικασίες και τα πρότυπα του σχολείου. 

Όλοι στο σχολείο σας θα παίξουν ρόλο στην επίτευξη των στόχων 

του σχολείου σε σχέση με τη δράση για το κλίμα. Ωστόσο, για να 

είστε αποτελεσματικοί σε αυτό το έργο, πρέπει να γίνει 

καταμερισμός καθηκόντων και ευθυνών. Μια προσέγγιση για να το 

πετύχετε αυτό είναι να σχηματίσετε μια μαθητική ομάδα δράσης 

για το κλίμα, η οποία θα αναλάβει τον συντονισμό των 
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προσπαθειών και δράσεων του σχολείου σας για το κλίμα. 

Επιπλέον, με τη βοήθεια του/της διευθυντή/-τριας σας και άλλων 

εκπαιδευτικών, μπορείτε να σχηματίσετε μια δεύτερη ομάδα 

δράσης για το κλίμα, η οποία θα συνεργαστεί με την ομάδα των 

μαθητών. 

Ο ρόλος των ομάδων είναι η συνεργασία με όλους τους άλλους 

ενδιαφερόμενους σχολικούς φορείς για τον σχεδιασμό, την 

υλοποίηση και την αξιολόγηση του σχεδίου δράσης του σχολείου 

σας για το κλίμα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να πραγματοποιήσετε 

πολλές συνεδρίες στην αρχή της σχολικής χρονιάς με στόχο να 

σχεδιάσετε τα έργα και να προγραμματίσετε τις δραστηριότητές 

σας. Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιείτε συναντήσεις καθ’ όλη 

τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για να παρακολουθείτε την 

πρόοδό σας και να προσαρμόζετε το σχέδιό σας, όπως απαιτείται. 

Η πιο διαδεδομένη προσέγγιση για να γίνουν τα σχολεία πιο 

βιώσιμα είναι η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, όπως η 

δενδροφύτευση, η κομποστοποίηση και η αποτελεσματικότερη 

χρήση ενέργειας, νερού και χαρτιού. Παρόλο που όντως οι 

μεταβολές σε περιβαλλοντικές πτυχές είναι ζωτικής σημασίας, το 

σχολείο σας μπορεί να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Το σχολείο 

σας μπορεί να αποτελέσει πρότυπο βιωσιμότητας και δράσης για το 

κλίμα με διάφορους τρόπους. Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει 

χρήσιμα παραδείγματα τέτοιων δράσεων: 

• Βιοποικιλότητα & Φύση: Φυτέψτε λουλούδια, θάμνους και 

λαχανικά. Φυτέψτε δέντρα σε χώρους παιχνιδιού, εξωτερικούς 

χώρους μάθησης και γύρω από το σχολικό κτήριο για να 

προσφέρουν σκιά. 

• Ενέργεια: Σβήστε τα φώτα, τους υπολογιστές και άλλο 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όταν δεν χρησιμοποιούνται. Ελέγχετε 

τακτικά τον μηχανικό εξοπλισμό για να βεβαιώνεστε ότι 

λειτουργεί σε καλή κατάσταση. 

• Υπεύθυνη κατανάλωση: Αγοράστε τοπικά προϊόντα τα οποία 

παράγονται σε αγροκτήματα, φυτείες και εργοστάσια, που 

ακολουθούν τις κατάλληλες πολιτικές απασχόλησης, ασφάλειας 

και υγείας. 
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• Υγεία & ευζωία: Στο κυλικείο/καφετέρια του σχολείου, να 

προσφέρονται υγιεινά, βιολογικά, τοπικά και ελάχιστα 

επεξεργασμένα τρόφιμα. Διατηρείτε τους νεροχύτες και τις 

βρύσες σε καλή κατάσταση λειτουργίας για να ενθαρρύνετε το 

συχνό πλύσιμο των χεριών. 

• Απορρίμματα και σκουπίδια: Παροτρύνετε τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς να φέρνουν μαζί τους φαγητό από το σπίτι με 

μηδενικά απορρίμματα. Τοποθετήστε κάδους ανακύκλωσης, 

κομποστοποίησης και απορριμμάτων σε περίοπτες θέσεις για να 

απορρίπτουν σωστά τα σκουπίδια τους οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί. 

• Μεταφορές: Παροτρύνετε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς 

να επιλέγουν φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς. 

• Νερό: Κλείνετε τις βρύσες και τους νεροχύτες, όταν δεν τα 

χρησιμοποιείτε. Διασφαλίστε ότι όλες οι χημικές ουσίες 

απορρίπτονται κατάλληλα (και ότι δεν χύνονται απλά στην 

αποχέτευση). 

Αναστοχασμός:  Για να διαπιστώσετε τον αντίκτυπο των αλλαγών στο σχολείο και τις 

όποιες αλλαγές στην κατανάλωση, θα πρέπει να τηρήσετε ένα 

αρχείο για κάθε δράση και ένα αρχείο με όλους τους λογαριασμούς 

ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και θέρμανσης. Τα αποτελέσματα 

όλων των προσπαθειών θα πρέπει να προσδιοριστούν επακριβώς 

στο τέλος της σχολικής χρονιάς, για να διαμορφωθεί ένα νέο σχέδιο 

για την επόμενη σχολική χρονιά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την 

πλήρη υποστήριξη από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και στην 

εδραίωση μιας σχολικής κουλτούρας με πρακτικές φιλικές προς το 

περιβάλλον. 

Παρουσίαση: Οι συνέργειες με την κοινότητα μπορούν επίσης να βοηθήσουν τα 

παιδιά σας να μελετήσουν το θέμα περισσότερο και να εργαστούν 

πιο αποτελεσματικά. Οι μαθησιακές ευκαιρίες εκτός τάξης 

συμβάλλουν στην ενεργότερη συμμετοχή των μαθητών σε θέματα 

που αφορούν τις κοινότητές τους. Οι εταίροι σε επίπεδο κοινότητας 

μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε ποιες από τις 

παρακάτω μαθησιακές επιλογές σε τοπικό επίπεδο είναι 

κατάλληλες για την τάξη σας. 
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Οργανώστε επισκέψεις στη γύρω περιοχή – Επισκεφθείτε με τους 

μαθητές σας τοπικές φάρμες, φυτείες, μονάδες παροχής βοήθειας 

σε περιπτώσεις καταστροφών, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων ή 

εγκαταστάσεις ανακύκλωσης απορριμμάτων. Με αυτές τις 

εκπαιδευτικές εκδρομές παρουσιάζονται στους μαθητές με 

ενδιαφέροντα τρόπο πραγματικά παραδείγματα, μέσα από τα 

οποία μαθαίνουν για τις ανησυχίες και πιθανές λύσεις σε σχέση με 

την κλιματική αλλαγή. 

Γενικότερα, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, θέστε ως 

στόχο να ενθαρρύνετε τους μαθητές να αλληλοεπιδρούν με 

ενδιαφερόμενα μέρη εκτός σχολείου στο πλαίσιο των προσπαθειών 

τους να αναζητήσουν βοήθεια, να εντοπίσουν καλές πράσινες 

πρακτικές, καθώς και να γνωστοποιήσουν τη δράση τους και τα 

αποτελέσματα στο ευρύ κοινό. 
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14. Ζωή στο Νερό 
 

Η ρύπανση και η υπεραλίευση των θαλασσών μας προκαλούν 

ολοένα και μεγαλύτερα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης 

της έντονης απειλής για τη βιοποικιλότητα, της οξίνισης των 

ωκεανών και της αύξησης των πλαστικών απορριμμάτων. Εκτός 

από τη βιομηχανική αλιεία και την εμπορική χρήση των 

θαλάσσιων πόρων, και η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πίεση 

στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Στο μέλλον ένας διαρκώς 

αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός θα εξαρτάται ακόμη 

περισσότερο από τους θαλάσσιους πόρους. Με τον Στόχο 14, μέχρι το 2025, υποστηρίζεται 

η σημαντική μείωση όλων των μορφών θαλάσσιας ρύπανσης και η ελαχιστοποίηση της 

οξίνισης των ωκεανών, καθώς και η βιώσιμη διαχείριση και διατήρηση των θαλάσσιων και 

παράκτιων οικοσυστημάτων, που μπορεί να ξεκινήσει ήδη από το 2020. Επίσης, στόχο 

αποτελεί και ο επαρκής έλεγχος της αλιείας έως το 2020, καθώς και η μείωση της 

υπεραλίευσης με την απαγόρευση των παράνομων, ανεξέλεγκτων και επιβλαβών 

αλιευτικών τεχνικών. Επιπλέον, με τον Στόχο 14 καταβάλλεται προσπάθεια για την 

απαγόρευση κάποιων μορφών επιδοτήσεων αλιείας. 

Συνοπτικά, οι κύριοι στόχοι του Στόχου 14 έως το 2030 είναι: 

• Αποτροπή όλων των μορφών θαλάσσιας ρύπανσης, ιδίως της ρύπανσης από χερσαίες 

δραστηριότητες. 

• Βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων για 

την αποφυγή σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων και ανάληψη δράσης για την 

αποκατάστασή τους, έτσι ώστε να επιτευχθούν υγιείς και παραγωγικοί ωκεανοί. 

• Ελαχιστοποίηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οξίνισης των ωκεανών. 

• Εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης βασισμένων στην επιστήμη για την αποτελεσματική 

ρύθμιση της αλιευτικής συγκομιδής και τον τερματισμό της υπεραλίευσης, της 

παράνομης, λαθραίας και ανεξέλεγκτης αλιείας.  

• Διατήρηση τουλάχιστον του 10% των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών. 

• Απαγόρευση συγκεκριμένων μορφών επιδοτήσεων αλιείας, οι οποίες συντελούν στην 

πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και την υπερεκμετάλλευση, καθώς και των 

επιδοτήσεων που συντελούν στην  παράνομη και ανεξέλεγκτη αλιεία, και αποφυγή 

εισαγωγής νέων τέτοιων επιδοτήσεων, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.  

• Μεγιστοποίηση των οικονομικών οφελών για τις μικρές νησιωτικές αναπτυσσόμενες 

χώρες κράτη από τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων, μέσα από τη βιώσιμη 

διαχείριση της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και του τουρισμού. 
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• Αύξηση της επιστημονικής γνώσης, ανάπτυξη των ερευνητικών ικανοτήτων και 

μεταφορά της θαλάσσιας τεχνολογίας, έτσι ώστε να βελτιωθεί η υγεία των ωκεανών και 

να ενισχυθεί η ανάπτυξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

• Ενίσχυση της διατήρησης και της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών μέσα από την 

εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. 

 

Σενάριο 14: Μαζεύουμε ό,τι επιπλέει! 

Στόχοι και 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα: 

Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές θα μάθουν 

τι είναι τα μικροπλαστικά και θα διαπιστώσουν τις αρνητικές τους 

επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στα ζώα και στον 

άνθρωπο. 

Απαραίτητα υλικά: Κάδοι για τη συλλογή και τον διαχωρισμό των απορριμμάτων. 

Θαλάσσια δίχτυα 

Αλυσίδες για να κρατάνε τα δίχτυα στην ίδια θέση. 

Χώρος: Παραλία/ακτή, λίμνη ή ποτάμι  

Διάρκεια: 1-2 μήνες ή ολόκληρη σχολική χρονιά 

Επισκόπηση: Το πλαστικό είναι παντού γύρω μας. Ένα τεράστιο ποσοστό του 

καταλήγει στους ωκεανούς. Τα πλαστικά στους ωκεανούς, στη 

μεγάλη τους πλειονότητα, διασπώνται σε πολύ μικρά σωματίδια. 

Αυτά τα μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού ονομάζονται 

«μικροπλαστικά» (microplastics). Άλλα πολυμερή (polymers) 

κατασκευάζονται σκόπιμα για να είναι μικροσκοπικά. Είναι γνωστά 

ως μικροσφαιρίδια (microbeads) και εντοπίζονται σε μια ποικιλία 

προϊόντων υγείας και καλλυντικών. Καταλήγουν στους ωκεανούς 

αναλλοίωτα μέσα από τα ποτάμια. Οι υδρόβιοι οργανισμοί και τα 

πουλιά μπορεί εσφαλμένα να θεωρήσουν τα μικροπλαστικά ως 

τροφή. 

Επομένως, πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε την ποσότητα πλαστικών, 

μικροπλαστικών και μικροσφαιριδίων που καταλήγουν στους 

ωκεανούς και τα ποτάμια. Για να επιτευχθεί αυτό, οι μαθητές θα 

θέσουν σε εφαρμογή ένα σύστημα: θα τοποθετήσουν σε διάφορα 



84 
 

σημεία της περιοχής τους ένα δίχτυ και κάδους ανακύκλωσης, 

ούτως ώστε όσοι περνούν από τα σημεία αυτά να βλέπουν τα 

σκουπίδια που επιπλέουν, να τα μαζεύουν με το δίχτυ και να τα 

τοποθετούν στον σωστό κάδο. 

Έρευνα: Τα μικροπλαστικά παράγονται από διάφορες πηγές, 

συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων πλαστικών 

απορριμμάτων που διασπώνται σε όλο και μικρότερα κομματάκια. 

Επιπλέον, τα μικροσφαιρίδια, μια μορφή μικροπλαστικού, είναι 

εξαιρετικά μικρά κομμάτια παραγόμενου πολυαιθυλενίου, δηλ. του 

πλαστικού που χρησιμοποιείται για απολέπιση σε προϊόντα υγείας 

και ομορφιάς, π.χ. σε προϊόντα καθαρισμού και οδοντόκρεμες. 

Αυτά τα μικροσκοπικά σωματίδια εύκολα ξεφεύγουν από τα 

συστήματα φιλτραρίσματος του νερού και καταλήγουν στους 

ωκεανούς, τα ποτάμια και τις λίμνες, θέτοντας σε κίνδυνο την 

υδρόβια ζωή. 

Για να κατανοήσουν τον τρόπο δημιουργίας των μικροπλαστικών 

και των μικροσφαιριδίων, οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν μια 

ερευνητική εργασία και θα μελετήσουν τι είναι αυτά, πώς 

δημιουργούνται, και τι κινδύνους και προβλήματα προκαλούν όχι 

μόνο στη θαλάσσια ζωή, αλλά και στους ανθρώπους, καθώς ακόμη 

και το πόσιμο νερό σήμερα περιέχει ένα μικρό ποσοστό 

μικροπλαστικών. 

Προετοιμασία & 

Προγραμματισμός: 

Το επόμενο βήμα είναι η προσπάθεια αντιμετώπισης του 

προβλήματος και η μείωση της ποσότητας μικροπλαστικών που 

καταλήγουν στο νερό. Επομένως, οι μαθητές θα δημιουργήσουν 

έναν σταθμό συλλογής, που θα αποτελείται από 2 δίχτυα και 2 

κάδους: ένα για ανακύκλωση και ένα για μη ανακυκλώσιμα 

απορρίμματα. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλιστεί με κάποιο τρόπο 

ότι όλα αυτά διατηρούνται σταθερά και ότι δεν καταλήγουν στο 

νερό. Θα μπορούσαν να δεθούν με μια αλυσίδα και ένα βαρύ 

αντικείμενο, π.χ. μια μεγάλη βαριά πέτρα. Επιπλέον, οι μαθητές θα 

μπορούσαν να καταγράψουν τις οδηγίες σε ένα φύλλο χαρτιού, να 

το πλαστικοποιήσουν και να το τοποθετήσουν δίπλα στο σύστημα  

παρέχοντας, με τον τρόπο αυτό, βοήθεια στο κοινό για τον τρόπο 

χρήσης του. 
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Δράσεις: Ανεξάρτητα από τον αριθμό των σταθμών που θα δημιουργήσουν, 

οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν πού θα τους τοποθετήσουν: δίπλα 

στη θάλασσα, σε λίμνη ή σε ποτάμι. Η επιλογή της τοποθεσίας θα 

γίνει με βάση την ευκολία εγκατάστασης του σταθμού συλλογής και 

του αριθμού των ανθρώπων που περνούν από την κάθε τοποθεσία. 

Οι σταθμοί συλλογής θα είναι εξοπλισμένοι με δύο δίχτυα, τα οποία 

οι περαστικοί θα μπορούν να χρησιμοποιούν για να βγάζουν τα 

απορρίμματα που επιπλέουν στο νερό και να τα πετάνε στους 

κάδους. Στόχο του έργου αποτελεί η ενεργή συμμετοχή των πολιτών 

στη συλλογή απορριμμάτων με διασκεδαστικό και δημιουργικό 

τρόπο! 

Επιπλέον, στο φύλλο χαρτιού με τις οδηγίες θα μπορούσε να 

υπάρχει και ένας κωδικός QR, ο οποίος θα παραπέμπει τους 

χρήστες σε έναν ιστότοπο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα 

αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγαν οι μαθητές και 

συμβουλές για τη μείωση των μικροπλαστικών και των 

μικροσφαιριδίων που καταλήγουν στο νερό. 

Αναστοχασμός:  Οι μαθητές θα πρέπει να επισκέπτονται τους σταθμούς συλλογής σε 

τακτική βάση για να ελέγχουν τον τρόπο χρήσης τους, καθώς και το 

ίδιο το μοντέλο λειτουργίας. Θα συζητούν τα συμπεράσματα για την 

αυξημένη ή μη χρήση των σταθμών και θα προσπαθούν με κάθε 

ευκαιρία να προωθούν την ορθή χρήση. Επίσης, θα μπορούσαν να 

οργανώσουν συχνές εκστρατείες ενημέρωσης στους χώρους που 

τοποθετήθηκαν οι σταθμοί συλλογής για να προωθήσουν την 

ενεργό συμμετοχή και δραστηριοποίηση των πολιτών. 

Παρουσίαση: Όταν οι μαθητές υλοποιούν εκστρατείες ενημέρωσης στους 

σταθμούς συλλογής, μπορούν να προτρέπουν τους χρήστες να 

ανεβάζουν φωτογραφίες από τους χώρους εκείνους στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, και οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να 

ανεβάζουν φωτογραφίες από τους σταθμούς συλλογής και να 

γνωστοποιήσουν έτσι τη δράση τους στα διάφορα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 
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15. Ζωή στη Στεριά 
 

Η προστασία της βιοποικιλότητας και η βιώσιμη χρήση είναι 

σημαντικές για την κοινωνική και οικονομική πρόοδο και την 

επιβίωση της ανθρωπότητας. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις για 

συνεχιζόμενη μείωση της βιοποικιλότητας και απώλεια δασικών 

εκτάσεων, κάτι που αποτελεί απειλή για την ανθρώπινη 

ευημερία, ιδιαίτερα για τους φτωχούς αγροτικούς πληθυσμούς, 

συμπεριλαμβανομένων των αυτόχθονων και τοπικών ομάδων. 

Η βιοποικιλότητα και τα δάση συμβάλλουν στην καταπολέμηση 

της φτώχειας, καθώς υποστηρίζουν την επισιτιστική ασφάλεια και την ανθρώπινη υγεία 

μέσα από την παροχή καθαρού αέρα και νερού, την απορρόφηση των εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα και τη δημιουργία βάσης για περιβαλλοντική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων. 

Με στόχο τον τερματισμό της αποψίλωσης των δασών, την αποκατάσταση των δασών που 

έχουν υποστεί ζημιές και τη σημαντική αύξηση της αναδάσωσης έως το 2020, με τον Στόχο 

15 επιχειρείται η προστασία, η αποκατάσταση και η βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος. 

Επιπλέον, με τον Στόχο αυτό, συμβάλλουμε στη μάχη κατά της ερημοποίησης έως το 2030, 

καθώς και στην αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί από την ερημοποίηση, την 

ξηρασία και τις πλημμύρες. Με τον Στόχο 15 απευθύνεται έκκληση για ανάληψη άμεσης 

δράσης ούτως ώστε να σταματήσει η λαθροθηρία και η παράνομη διακίνηση 

προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας και να διατηρηθεί, με τον τρόπο 

αυτό, η βιοποικιλότητα. 

Συνοπτικά, οι κύριοι στόχοι του Στόχου 15 έως το 2030 είναι: 

• Διασφάλιση της διατήρησης, αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων 

οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων και των υπηρεσιών 

τους, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες. 

• Εφαρμογή της βιώσιμης διαχείρισης των δασών για τερματισμό της αποψίλωσης, 

αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών και ουσιαστική αύξηση της αναδάσωσης 

παγκοσμίως. 

• Καταπολέμηση της απερήμωσης, αποκατάσταση υποβαθμισμένων γαιών και εδαφών 

και επιδίωξη για επίτευξη ενός κόσμου με μηδενική υποβάθμιση της γης. 

• Διασφάλιση της διατήρησης των ορεινών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της 

βιοποικιλότητάς τους. 

• Ανάληψη άμεσης και ουσιαστικής δράσης για τη μείωση της υποβάθμισης των φυσικών 

οικοτόπων, την αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας, καθώς και την προστασία 

απειλούμενων υπό εξαφάνιση ειδών. 
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• Προαγωγή του δίκαιου και ισότιμου καταμερισμού των οφελών που προέρχονται από 

τη χρήση των γενετικών πόρων και προαγωγή της κατάλληλης πρόσβασης στους πόρους 

αυτούς. 

• Ανάληψη άμεσης δράσης για τον τερματισμό της λαθροθηρίας και της παράνομης 

διακίνησης προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας, και την 

αντιμετώπιση τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης παράνομων προϊόντων της 

άγριας ζωής. 

• Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής αξίας και της αξίας της βιοποικιλότητας σε εθνικούς 

και τοπικούς σχεδιασμούς, σε αναπτυξιακές διαδικασίες και σε προγράμματα για τη 

μείωση της φτώχειας. 

 

 

Σενάριο 15: 

Στόχοι και 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα: 

Με τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του έργου παρέχεται το 

περιθώριο για συμπερίληψη μαθητών με διαφορετικά 

ενδιαφέροντα για την επίτευξη του κοινού στόχου. Εκτός από τις 

γνώσεις για την ποικιλομορφία των ειδών δέντρων, την εξάρτησή 

και τις δυνατότητές τους από διαφορετικές καιρικές συνθήκες σε 

συγκεκριμένες τοποθεσίες, υπάρχει άμεση σχέση με τη χημεία και 

τις διαδικασίες έκλυσης οξυγόνου και αξιοποίησης των συστατικών 

τους. Θίγονται θέματα αλλεργιών και των αιτιών τους, καθώς και 

τρόποι πρόληψης και θεραπείας. Παρέχονται γνώσεις και 

καλλιεργούνται δεξιότητες για τον έλεγχο μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών (drones) και την πολύπλευρη χρήση τους: για σκοπούς 

παρακολούθησης, μέτρησης κατακόρυφων αποστάσεων. Κατά τα 

σεμινάρια αναπτύσσονται και βασικές γνώσεις για την 

αρχιτεκτονική τοπίου και τη σχέση της με την αστική αρχιτεκτονική 

και τις υποδομές. 

Απαραίτητα υλικά: Συμβουλευτείτε έναν ειδικό αναφορικά με τα υλικά που θα 

χρειαστείτε για τη δενδροφύτευση. 

Χώρος: Τοπική κοινότητα 

Διάρκεια: Μία ημέρα ή περισσότερες 
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Επισκόπηση: Σύμφωνα με τον Δρα Kris M. Irwin, αναπληρωτή πρύτανη και 

υπεύθυνο για δράσεις παρακολούθησης και ευαισθητοποίησης στο 

Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, στη Σχολή Δασολογίας και Φυσικών 

Πόρων Warnell, θα πρέπει να υλοποιούμε δραστηριότητες 

κοινωνικής μάθησης και να προσδιορίζουμε τους τρόπους με τους 

οποίους θα μπορούσαμε να εντάξουμε την αξιοποίηση αστικών 

δενδροφυτευμένων περιοχών σε περισσότερα μαθήματα, ούτως 

ώστε να παρακινούμε το ενδιαφέρον των μαθητών στον φυσικό 

κόσμο όχι μόνο για να μάθουν για την επιστήμη, αλλά και για να 

ενσωματώσουμε σε αυτές τις δραστηριότητες τα μαθηματικά, τον 

γραμματισμό και τις τέχνες. Αυτό αποτελεί απαραίτητη 

δραστηριότητα για την ένταξη όχι μόνο των μαθητών, αλλά και της 

κοινότητας – των γονέων, του δήμου, των ατόμων που ζουν στην 

περιοχή, των ακόλουθων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Έρευνα: Η βιοποικιλότητα των δέντρων είναι τεράστια με περισσότερα από 

80.000 είδη δέντρων! Μόνο το 3% από αυτά έχουν μελετηθεί 

επαρκώς. Αρχικά, ο/η εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές να 

συμμετάσχουν σε διάφορα έργα κοινοτικών υπηρεσιών, που θα 

επιλέξουν οι ίδιοι, παρέχοντάς τους κάποια καθοδήγηση, εάν 

χρειαστεί. Ο/Η εκπαιδευτικός εξηγεί ότι η ίδια η ενασχόληση με, και 

η ενεργός συμμετοχή σε, κοινοτικές δραστηριότητες δίνει τη 

δυνατότητα στους μαθητές να αλληλοεπιδρούν με λιγότερο τυχερά 

άτομα και, έτσι, αποκομίζουν πολλά οφέλη από την εμπειρία αυτή, 

καθώς η κοινότητα μετατρέπεται ουσιαστικά σε σχολική τάξη. 

Έπειτα, ο/η εκπαιδευτικός έχει πολύ περισσότερες ευκαιρίες να 

επεξεργαστεί το σχέδιο για την ενασχόληση με κοινοτικά έργα. 

Εκπαιδευτικός και μαθητές προσδιορίζουν τα διάφορα κοινωνικά 

ζητήματα στην κοινότητά τους και αποφασίζουν να εστιάσουν σε 

αστικά προβλήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και 

στις πιθανές λύσεις τους. 

Προετοιμασία & 

Προγραμματισμός: 

Στο πλαίσιο των μαθημάτων οι μαθητές θα προετοιμαστούν 

κατάλληλα με διεπιστημονικό τρόπο για τις κοινοτικές δράσεις στις 

οποίες θα συμμετάσχουν: 

1. Μελέτη της βιοποικιλότητας των δέντρων, χαρακτηριστικά της 

δενδροφύτευσης σε αστικές περιοχές για τη μείωση των 

επιβλαβών αερίων και των λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων, 
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τη βελτίωση της απορρόφησης του νερού, τη μείωση του 

θορύβου, την κλιμακωτή αισθητική βελτίωση και τον 

εξωραϊσμό, τα αλλεργιογόνα είδη δέντρων, το κόστος 

συντήρησης διαφορετικών ειδών γρασιδιού, θάμνων και 

δέντρων, συνύπαρξη νέων ειδών με υφιστάμενα είδη, κ.ά. 

2. Πρόσκληση ομιλητών για σχετικά θέματα αστικής δασοκομίας, 

όπως ειδικούς στην αστική αναδάσωση, βιολόγους και 

αλλεργιολόγους, ειδικούς για την οδική ασφάλεια, οικολόγους, 

ορνιθολόγους, κλπ. 

3. Με στόχο την ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή των 

μαθητών με έφεση στην υψηλή τεχνολογία, εξοικείωση με το 

λογισμικό Deep Forest για την αυτόματη ανίχνευση δέντρων 

(RetinaNet) και τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε «διαβατήριο 

δέντρου». Λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών 

(drones) για καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, 

αναγνώριση πιθανών περιοχών για δενδροφύτευση και 

παρακολούθηση. 

4. Εξοικείωση με την εφαρμογή παρακολούθησης και 

πραγματοποίηση αλλαγών ή υλοποίηση ενεργειών, κλάδεμα, 

περικοπή, φύτευση νέων δέντρων.  

5. Συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας της αντίστοιχης 

περιοχής και συνέργεια για την υλοποίηση δραστηριοτήτων με 

τον δήμο, αναφορικά με τοποθεσίες, είδη δέντρων και θάμνων, 

το χρονοδιάγραμμα αναδάσωσης, υλικοτεχνική υποστήριξη.  

6. Κατόπιν επίτευξης συμφωνίας για το οικονομικό πλαίσιο με 

τους χορηγούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη, παραγγείλτε τα 

δέντρα και τους θάμνους που προσδιορίσατε για φύτευση. 

Δράσεις: Μετά από την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής και 

προπαρασκευαστικής εργασία και τη συμφωνία για το οικονομικό 

πλαίσιο με τους χορηγούς, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον δήμο, 

δημιουργήστε μια ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 

γνωστοποιήστε τις δράσεις σας στοχεύοντας τις κατάλληλες 

ομάδες-στόχους, ανά ενδιαφέρον και τοποθεσία. 

Η τοπική αρχή μπορεί να παράσχει διευκολύνσεις με τις μεταφορές, 

τα εργαλεία και την υλικοτεχνική υποστήριξη. 
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Στη δραστηριότητα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές, 

εκπαιδευτικοί, γονείς, εθελοντές βάσει του προκαθορισμένου 

χρονοδιαγράμματος. Τα δέντρα θα λάβουν τα «διαβατήριά» τους, 

θα φωτογραφηθούν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 

θα καταχωρηθούν στο κοινό σύστημα για μελλοντική 

παρακολούθηση. 

Εξίσου σημαντική δραστηριότητα αποτελεί η παρακολούθηση της 

κατάστασης της υπάρχουσας βλάστησης μέσω της εφαρμογής για 

κινητά τηλέφωνα. Όταν εντοπίζεται ένα άρρωστο, πεσμένο ή 

επικίνδυνο δέντρο, φωτογραφίζεται και μεταφορτώνεται στη βάση 

δεδομένων και η κατάστασή του παραμένει με κόκκινο χρώμα μέχρι 

την επίλυση του προβλήματος. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα δέντρα που ενδέχεται να 

αποτελούν αλλεργιογόνο απειλή. Ωστόσο, η αντικατάστασή τους 

απαιτεί πιο σοβαρή προετοιμασία και η εργασία αυτή δεν εμπίπτει 

στο πεδίο εφαρμογής του έργου, εκτός από την επισήμανση της 

τοποθεσίας και την κατάλληλη περιγραφή στα «διαβατήριά» τους. 

Σε περίπτωση που γίνει προκαταρκτική εργασία υψηλής ποιότητας 

και επιπέδου στην τάξη, τότε μπορούν να προσδιοριστούν δυνητικά 

πιο επικίνδυνα δέντρα που διασπείρουν γύρη. 

Αναστοχασμός:  Θα είναι χρήσιμη η διεξαγωγή συζήτησης σε πολλαπλά επίπεδα 

στην τάξη, αμέσως μετά την υλοποίηση της δραστηριότητας, για την 

ποιότητα της προετοιμασίας που έγινε σε θεωρητικό επίπεδο και με 

κριτική προσέγγιση για τις αδυναμίες που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν (προτείνεται να ακολουθήσετε το διδακτικό 

μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης – flipped classroom). Οι μαθητές 

πρέπει να αναστοχαστούν για όσα έμαθαν κατά την ατομική τους 

προετοιμασία στο σπίτι και στα εργαστήρια που υλοποιήθηκαν, 

καθώς και για όσα κατανόησαν σε σχέση με τη ρύπανση και τους 

αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισής της με τη φύτευση 

συγκεκριμένων ειδών δέντρων και θάμνων. Σε περίπτωση που είναι 

ικανοποιημένοι με τη δουλειά που θα έχει γίνει μέχρι εκείνο το 

σημείο, συνεχίζουν προς τα εμπρός με μεγαλύτερη και ενεργότερη 

συμμετοχή και δράσεις ενημέρωσης. 

Παρουσίαση:  
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16. Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί 
 

Έρευνες δείχνουν ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να διατηρηθεί 

χωρίς ειρηνικές και συμπεριληπτικές κοινότητες και επαρκείς 

κυβερνήσεις. Τα κράτη που πλήττονται από συγκρούσεις, για 

παράδειγμα, απείχαν περισσότερο από την εκπλήρωση των 

Αναπτυξιακών Στόχων Χιλιετίας (ΑΣΧ), αν και η αποκατάσταση 

της ειρήνης και η ανάπτυξη υπεύθυνων θεσμικών οργάνων 

συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των ΑΣΧ σε πολλές άλλες 

χώρες. 

Επομένως, με τον Στόχο 16 για το 2030 προωθείται η δημιουργία ειρηνικών και χωρίς 

αποκλεισμούς κοινοτήτων. Έτσι, υποστηρίζεται η καταστολή κάθε είδους βίας, η κατάργηση 

των βασανιστηρίων και η καταπολέμηση κάθε μορφής οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης, 

επιδιώκεται σημαντική μείωση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, καθώς και των 

παράνομων μεταφορών χρημάτων και όπλων. Φιλοδοξία με τον Στόχο 16 είναι η ενίσχυση 

των συμπεριληπτικών θεσμών και του κράτους δικαίου, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κοινωνίες είναι ειρηνικές και ότι δεν 

αποκλείουν κανένα. 

Συνοπτικά, οι κύριοι στόχοι του Στόχου 16 έως το 2030 είναι: 

• Σημαντική μείωση όλων των μορφών βίας και των σχετικών ποσοστών θανάτων ανά τον 

κόσμο. 

• Τερματισμός της κακοποίησης, της εκμετάλλευσης, της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και 

όλων των μορφών βίας και βασανιστηρίων που υφίστανται τα παιδιά. 

• Προαγωγή του κράτους δικαίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και διασφάλιση της 

ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους τους ανθρώπους. 

• Σημαντική μείωση των παράνομων ροών χρημάτων και όπλων, ενίσχυση της ανάκτησης 

και επιστροφής κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και καταπολέμηση κάθε μορφής 

οργανωμένου εγκλήματος. 

• Ουσιαστική μείωση κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας. 

• Διασφάλιση της υπεύθυνης, χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχικής και αντιπροσωπευτικής 

λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. 

• Διεύρυνση και ενίσχυση της συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών στους θεσμούς 

παγκόσμιας διακυβέρνησης. 

• Παροχή νομικής ταυτότητας σε όλους, συμπεριλαμβανομένης της ληξιαρχικής 

καταχώρησης των γεννήσεων. 

• Διασφάλιση της δημόσιας πρόσβασης σε πληροφορίες και προστασία των θεμελιωδών 

ελευθεριών, σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές νομοθεσίες και διεθνείς συμφωνίες. 
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• Ενίσχυση των σχετικών εθνικών θεσμών, μέσω της διεθνούς συνεργασίας, για την 

ανάπτυξη ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα με στόχο την πρόληψη της βίας και την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος, ιδίως στις αναπτυσσόμενες 

χώρες. 

• Προαγωγή και εφαρμογή νόμων που δεν δημιουργούν διακρίσεις και πολιτικών 

βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

 

 

Σενάριο 16: Εκδήλωση «Μπλε Καρδιά»! 

Στόχοι και 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα: 

Με αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν τη 

συμβολή και τη δράση τους στην κοινωνία. Μέσα από τον ενεργό 

τους ρόλο, θα συνειδητοποιήσουν το πολύ μεγάλο πρόβλημα της 

εμπορίας ανθρώπων και θα μάθουν πώς να βοηθούν άλλα άτομα 

που μπορεί να έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων. 

Απαραίτητα υλικά: Σχολική κοινότητα. 

Ομάδα μαθητών για να βοηθήσει στην οργάνωση της μαθητικής 

εκστρατείας. 

Εκτυπωτές (ενημερωτικά έντυπα, αφίσες, αυτοκόλλητα, κλπ.). 

Χώρος: Σχολικός χώρος ή άλλος χώρος στην περιοχή. 

Διάρκεια: Λίγους μήνες για προετοιμασία. Η εκδήλωση θα μπορούσε να 

διαρκέσει 1 ή 2 ημέρες ή ακόμα και μια εβδομάδα! 

Επισκόπηση: Σχεδόν όλες οι χώρες σε όλον τον κόσμο βασίζονται σε αλλοδαπούς 

και μετανάστες εργαζομένους για συγκεκριμένες θέσεις και τομείς 

εργασίας. Παρόλο που οι άνθρωποι από διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο έχουν τη δική τους κουλτούρα/θρησκεία, κλπ.,  ωστόσο, 

οι ντόπιοι εκτίθενται ελάχιστα σε τέτοιες πρακτικές και, επομένως, 

δεν μαθαίνουν να είναι δεκτικοί σε διαφορετικούς 

πολιτισμούς/θρησκείες και μάλλον αποφεύγουν τέτοιου είδους 

συζητήσεις. Επιπλέον, τα άτομα από άλλες χώρες είναι πιο πιθανό 

να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων. Η δραστηριότητα αυτή 
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περιλαμβάνει την οργάνωση μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης 

για θέματα εμπορίας ανθρώπων. 

Έρευνα: Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα και επώδυνα 

ζητήματα του κόσμου μας, καθώς παραβιάζονται κατάφωρα τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλά παιδιά, γυναίκες και άνδρες έχουν 

πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων για διάφορους λόγους, π.χ. 

φτώχεια, χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τα άτομα αυτά γίνονται στόχος 

επιτήδειων, που μπορεί να τα προσεγγίσουν με ψεύτικες θέσεις 

εργασίας, να τα παρενοχλήσουν σεξουαλικά και να υποστούν άλλες 

διάφορες μορφές κακοποίησης. 

Προετοιμασία & 

Προγραμματισμός: 

Πρώτα, οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν και να διαβάσουν 

περισσότερα για την εκστρατεία «Μπλε Καρδιά». Στη συνέχεια, θα 

πρέπει να αποφασίσουν με το σχολείο ποια ημέρα/εβδομάδα θα 

καθιερωθεί ως «ημέρα/εβδόμαδα της Μπλε Καρδιάς» και να 

δημιουργήσουν σχετικές παρουσιάσεις PowerPoint, καρφίτσες, 

λογότυπα, ενημερωτικά έντυπα και αφίσες. 

Δράσεις: Καθιερώστε μια ημέρα/εβδομάδα με θέμα την «Μπλε Καρδιά» στο 

σχολείο, στο πλαίσιο της οποίας οι δραστηριότητες θα σχετίζονται 

άμεσα με την εκστρατεία «Μπλε Καρδιά» και μέσω των οποίων θα 

συμβάλετε στην επίτευξη των στόχων της ευρύτερα. Μπορείτε να 

συνεργαστείτε με έναν επίσημο οργανισμό που συνδέεται με τον 

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος. 

Δημιουργήστε μόνοι σας μια εκστρατεία μικρής κλίμακας, που 

μπορεί να συνδέεται με την εκστρατεία «Μπλε Καρδιά», για να 

ευαισθητοποιήσετε για το θέμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

πόρους από την πραγματική εκστρατεία και, πρόσθετα, να 

δημιουργήσετε και δικούς σας – ο απώτερος στόχος είναι η 

εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση, καθώς αποτελούν σημαντικά 

εργαλεία για την ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματος. 

Ξεκινήστε τη συζήτηση για την εμπορία ανθρώπων καθορίζοντας 

μια «Μπλε Ημέρα» στο σχολείο, κατά την οποία όλοι πρέπει να 

φορούν ρούχα χρώματος μπλε για να υποστηρίξουν τον σκοπό – 

αναμένεται να προκύψουν ερωτήματα για την επιλογή του 

συγκεκριμένου χρώματος από τους μαθητές. Καθιερώστε την 
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εκστρατεία της «Μπλε Καρδιάς» στο σχολείο και παρουσιάστε το 

λογότυπο, όπου κριθεί απαραίτητο. Διδάξτε τους μαθητές πώς 

μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά και άμεσα για την 

καταπολέμηση του ζητήματος, π.χ. με το μποϊκοτάρισμα ή/και την 

αναφορά συγκεκριμένων ιστοσελίδων που χρηματοδοτούν την 

εμπορία ανθρώπων. 

Αναστοχασμός:  Αναπτύξτε ένα ερωτηματολόγιο για να διαπιστώσετε τον βαθμό 

ευαισθητοποίησης (που μπορεί να έχει αλλάξει) για το θέμα. Το 

ερωτηματολόγιο αυτό θα απευθύνεται σε άτομα που δεν 

συμμετείχαν στην οργάνωση της εκδήλωσης, αλλά ενημερώθηκαν 

στο πλαίσιό της για το σημαντικό πρόβλημα της εμπορίας 

ανθρώπων και για τον Στόχο 16 γενικότερα. 

Παρουσίαση: Κοινοποιήστε και παρουσιάστε τα αποτελέσματα του έργου 

συμμετέχοντας σε άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τη 

σχολική ή/και την τοπική κοινότητα. 
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17. Συνεργασία για τους Στόχους 
 

Για την επιτυχή εφαρμογή των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

απαιτείται μια ισχυρή χρηματοδοτική δομή που υπερβαίνει τις 

επίσημες δεσμεύσεις για παροχή αναπτυξιακής βοήθειας. Μαζί 

με τη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση, οι πολιτικές θα 

πρέπει να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην επίτευξη 

αυτών των στόχων. Ως εκ τούτου, με τον Στόχο 17 απαιτείται 

από τις ανεπτυγμένες χώρες να δεσμευτούν για τη διάθεση του 

0,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους για την παροχή 

επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Επίσης, ανάμεσα στους στόχους περιλαμβάνεται η 

κινητοποίηση περισσότερων εγχώριων πόρων για τη μείωση της εξάρτησης από ξένη 

βοήθεια, καθώς και η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στην επιστήμη, την τεχνολογία και 

την καινοτομία και η προώθηση ενός ισότιμου πολυμερούς συστήματος εμπορίου. 

Επιπλέον, για χάρη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, με τον Στόχο 17 προωθείται η ενίσχυση 

της μακροοικονομικής σταθερότητας και της συνοχής των πολιτικών που ακολουθούνται.  

Συνοπτικά, οι κύριοι στόχοι του Στόχου 17 έως το 2030 είναι: 

Χρηματοδότηση 

• Ενίσχυση της κινητοποίησης εγχώριων πόρων παρέχοντας στήριξη στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, ούτως να βελτιωθεί η εγχώρια ικανότητα για τη συλλογή φόρων και άλλων 

εσόδων. 

• Πλήρης εφαρμογή από τις ανεπτυγμένες χώρες των δεσμεύσεών τους για την παροχή 

Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας. 

• Κινητοποίηση επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων για τις αναπτυσσόμενες χώρες από 

πολλαπλές πηγές. 

• Βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να επιτύχουν τη μακροπρόθεσμη 

βιωσιμότητα του χρέους τους, μέσω συντονισμένων πολιτικών που στοχεύουν στην 

προώθηση της χρηματοδότησης, ελάφρυνσης και αναδιάρθρωσης του χρέους, καθώς 

και αντιμετώπιση του εξωτερικού χρέους των υπερχρεωμένων φτωχών χωρών, 

προκειμένου να μειωθεί η αδυναμία εξόφλησής του. 

• Υιοθέτηση και εφαρμογή στρατηγικών προώθησης των επενδύσεων για τις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες. 

 

Τεχνολογία 
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• Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Βορρά-Νότου, Νότου-Νότου και των τριγωνικών 

συνεργασιών στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, καθώς και σε θέματα 

σχετικά με την πρόσβαση σε αυτές.  

• Προαγωγή με ευνοϊκούς όρους της ανάπτυξης, μεταφοράς, διάδοσης και διάχυσης 

τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

• Πλήρης λειτουργία της τράπεζας τεχνολογίας (technology bank) και του μηχανισμού για 

την ανάπτυξη ικανοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών στους τομείς της επιστήμης, της 

τεχνολογίας και της καινοτομίας. 

 

Ανάπτυξη Ικανοτήτων  

• Αύξηση της διεθνούς στήριξης για την εφαρμογή αποτελεσματικής και στοχοθετημένης 

ανάπτυξης ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση εθνικών σχεδίων 

εφαρμογής όλων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

 

Εμπόριο 

• Προαγωγή ενός καθολικού, βάσει κανόνων, ανοικτού, απαλλαγμένου από διακρίσεις 

και ισότιμου πολυμερούς συστήματος εμπορίου στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου. 

• Σημαντική αύξηση των εξαγωγών των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως έχοντας ως στόχο 

τον διπλασιασμό του μεριδίου των παγκόσμιων εξαγωγών των λιγότερο ανεπτυγμένων 

χωρών. 

• Έγκαιρη υλοποίηση της εφαρμογής της πρόσβασης στις απαλλαγμένες από δασμούς και 

ποσοστώσεις αγορές, σε διαρκή βάση, για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. 

 

Συστημικά προβλήματα 

- Θεσμική και πολιτική συνοχή 

• Ενίσχυση της παγκόσμιας μακροοικονομικής σταθερότητας, μέσω του  συντονισμού και 

της συνοχής των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.  

• Σεβασμός του πολιτικού χώρου και της ηγεσίας κάθε χώρας αναφορικά με την ανάπτυξη 

και εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν στην εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

 

- Πολυμερείς εταιρικές συνεργασίες 
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• Ενίσχυση της Παγκόσμιας Σύμπραξης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία συμπληρώνεται 

από πολυμερείς συμπράξεις που κινητοποιούν και μοιράζονται τη γνώση, την 

εμπειρογνωμοσύνη, την τεχνολογία και τους χρηματοδοτικούς πόρους, προκειμένου να 

στηριχθεί η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλες, και ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες, χώρες. 

• Ενθάρρυνση και προώθηση των αποτελεσματικών συμπράξεων του δημόσιου-ιδιωτικού 

τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, με βάση την εμπειρία των συμπράξεων και τις 

στρατηγικές άντλησης πόρων. 

 

- Στοιχεία, έλεγχος και αξιοπιστία  

• Ενίσχυση της υποστήριξης της ανάπτυξης ικανοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών, 

ούτως ώστε να αυξηθεί σημαντικά η διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας, έγκαιρων και 

αξιόπιστων δεδομένων, διαχωρισμένων ανά εισόδημα, φύλο, ηλικία, φυλή, εθνικότητα, 

μεταναστευτικό καθεστώς, αναπηρία, γεωγραφική θέση και άλλα σχετικά ειδικά 

χαρακτηριστικά για την κάθε χώρα.  

• Επέκταση των υφιστάμενων προσπαθειών για την ανάπτυξη δεικτών μέτρησης της 

προόδου της βιώσιμης ανάπτυξης, που συμπληρώνουν το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, 

και παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα των στατιστικών στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

Όσον αφορά τον τελευταίο Στόχο, δεν προτείνεται συγκεκριμένη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα, διότι οι στόχοι και οι επιμέρους στόχοι του Στόχου 17 μπορούν να 

επιτευχθούν μόνο με την επίτευξη και των άλλων 16 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Επομένως, 

οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και η σχολική κοινότητα μπορούν να μάθουν περισσότερα και 

να συμβάλουν στην επίτευξη του Στόχου 17 μέσα από την εργασία τους στο πλαίσιο όλων 

των άλλων στόχων, από τον Στόχο 1 έως τον Στόχο 16. 
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Μελέτες περίπτωσης για τη μέθοδο Service Learning 

Επιπλέον, σε αυτό το έγγραφο παρατίθενται και αναλύονται 4 μελέτες περίπτωσης μέσα από 

τις οποίες υπογραμμίζεται η συμβολή της μεθόδου  Service Learning (τη μάθηση μέσα από 

την παροχή υπηρεσιών)στην ενεργή πολιτότητα και στην ανάπτυξη κοινών αξιών. Η ανάλυση 

των περιπτώσεων βασίζεται στα τρία βήματα των έργων που εδράζονται στην παιδαγωγική 

μέθοδο Service Learning: Προετοιμασία, Δράση, Αναστοχασμός. Έτσι, στις ακόλουθες 

μελέτες περίπτωσης αναγνωρίζονται και προσδιορίζονται συγκεκριμένα κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά ζητήματα, για τα οποία οι μαθητές μπορούν να υλοποιήσουν έργα που 

βασίζονται στη μέθοδο Service Learning, καθώς και οργανισμοί με τους οποίους μπορούν να 

επικοινωνήσουν οι εκπαιδευτικοί για συνεργασία. Επιπλέον, σε κάθε μελέτη περίπτωσης 

διατυπώνονται συγκεκριμένα ερωτήματα και προβληματισμοί για τους εκπαιδευτικούς. 

 

Μελέτη Περίπτωσης 1 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SERVICE-LEARNING ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ Η΄ 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΖΩΗΣ 

Επισκόπηση: Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ηλικιωμένα άτομα και τα 

άτομα με αναπηρίες στην εποχή μας (και ιδιαίτερα μετά την πανδημία) είναι η μοναξιά και 

η περιθωριοποίηση. Ένα έργο, το οποίο βασίζεται στη μέθοδο Service Learning και συνδέεται 

με τη συλλογή προφορικών ιστοριών και ιστοριών ζωής από αυτές τις ομάδες, μπορεί να τα 

βοηθήσει να αποκτήσουν μια αίσθηση ελέγχου των δράσεων τους και αυτονομίας, καθώς 

και τη δυνατότητα να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους. Τέτοιου είδους έργα μπορεί να 

περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση, τη σύνταξη και τη δημοσίευση συνεντεύξεων, στο 

πλαίσιο των οποίων οι μαθητές θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν και να αναλύσουν 

διαφορετικές απόψεις στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν πολλαπλές οπτικές γωνίες. 

Αυτά τα έργα μπορούν να συνδεθούν με άλλα μαθήματα, π.χ. ιστορίας, γλώσσας και 

φιλολογίας, κοινωνικών σπουδών. 

Προετοιμασία 
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Τι πρέπει να γίνει: 

- Οι μαθητές αποκτούν βασικές γνώσεις για μια δεδομένη ιστορική εποχή ή για θέματα 

όπως στάδια ζωής, σταδιοδρομίες ή εμπειρίες συγκεκριμένων περιθωριοποιημένων 

ομάδων ανθρώπων. Αυτές οι γνώσεις πρέπει να είναι συναφείς με τα αναλυτικά 

προγράμματα. 

- Προετοιμάστε σχετικές με το θέμα ερωτήσεις για τη συνέντευξη. 

- Εξασκηθείτε στη διαδικασία της συνέντευξης πριν από την πραγματοποίηση της 

συνέντευξης. 

- Προσδιορίστε τους συνεντευξιαζόμενους ή/και επικοινωνήστε με τους οργανισμούς 

που ασχολούνται με τέτοια θέματα (π.χ. οργανώσεις για άτομα με αναπηρίες, ομάδες 

βετεράνων πολέμου, κλπ.). 

- Μάθετε πώς να συντάσσετε επιστολές/ηλεκτρονικά μηνύματα (emails) για να 

προσκαλέσετε συμμετέχοντες. 

- Συμφωνήστε για την τοποθεσία, την ώρα και τον τρόπο διεξαγωγής (διαδικτυακά ή 

διά ζώσης) της συνέντευξης με τους συμμετέχοντες. 

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

- Πόσοι μαθητές θα συμμετάσχουν σε ένα τέτοιου είδους έργο; Ολόκληρη η τάξη, 

ολόκληρη η σχολική μονάδα, κλπ. 

- Πόσοι ενήλικες (εκπαιδευτικοί, γονείς) θα συμμετάσχουν ενεργά σε ένα τέτοιου 

είδους έργο και πόσες ώρες θα χρειαστεί να αφιερώσουν σε αυτό; 

- Θα γίνει καταμερισμός της εργασίας (π.χ. κάποιοι μαθητές θα διεξαγάγουν 

βιβλιογραφική έρευνα, άλλοι θα πραγματοποιήσουν τις συνεντεύξεις και άλλοι θα 

αναλύσουν τα δεδομένα) ή όλοι οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε όλα τα στάδια του 

έργου; 

- Χρειάζονται οι μαθητές κάποιας μορφής εξοπλισμό (π.χ. μαγνητόφωνο); 

- Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε για την ασφάλεια των μαθητών κατά την υλοποίηση 

του έργου (π.χ. θα πάρουν συνέντευξη μόνο από μέλη της οικογένειας, θα 
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συνοδεύονται από ενήλικες, θα προηγηθεί κάποιος έλεγχος του ιστορικού των 

συνεντευξιαζόμενων); 

Δράση 

Τι πρέπει να γίνει: 

- Πραγματοποιήστε τις συνεντεύξεις. Ηχογραφήστε, βιντεογραφήστε ή κρατήστε 

σημειώσεις με τις πληροφορίες που θα λάβετε από τους συνεντευξιαζόμενους. 

- Απομαγνητοφωνήστε τις συνεντεύξεις, ετοιμάστε περιλήψεις των εμπειριών των 

συνεντευξιαζόμενων και καταγράψτε τον τρόπο με τον οποίο αυτές σχετίζονται με τα 

αναλυτικά προγράμματα. 

- Αναπτύξτε αναφορές/άρθρα για δημοσίευση στον ιστότοπο του σχολείου, κλπ., που 

θα κοινοποιηθούν στο κατάλληλο κοινό (σε γονείς, συνεντευξιαζόμενους, ιστορικούς 

συλλόγους). 

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

- Μόνο ένας μαθητής θα πραγματοποιεί τις συνεντεύξεις κάθε φορά ή θα 

παρευρίσκεται ένας αριθμός μαθητών κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων; 

- Οι μαθητές θα συνοδεύονται από ενήλικες κατά την πραγματοποίηση των 

συνεντεύξεων; Αν ναι, από ποιους (γονείς, εκπαιδευτικούς); 

- Οι συμμετέχοντες θα υπογράψουν έντυπα συγκατάθεσης και θα ενημερωθούν για 

θέματα εμπιστευτικότητας και ανωνυμίας; 

- Πότε και πού θα διεξαχθεί η συζήτηση για τα δεδομένα που θα συλλεχθούν και για 

τη σχέση τους με τα αναλυτικά προγράμματα (την ώρα του μαθήματος, σε 

εργαστήρια, κλπ.); 

- Τι θα παραχθεί/δημιουργηθεί από αυτή την υπηρεσία (π.χ. άρθρο στον 

ιστότοπο/περιοδικό του σχολείου) και σε ποιους θα είναι διαθέσιμο (σε άλλους 

εκπαιδευτικούς, γονείς, συμμετέχοντες); 

Ανατροφοδότηση 

Τι πρέπει να γίνει: 
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- Ευχαριστήστε τους συνεντευξιαζόμενους και ενημερώστε τους για τα αποτελέσματα 

αυτής της υπηρεσίας. 

- Συζητήστε με τους μαθητές τι αποκόμισαν από αυτή την εμπειρία και αναστοχαστείτε 

μαζί τους για τις συνεντεύξεις. 

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

- Με ποιον τρόπο θα ευχαριστήσουν οι μαθητές τους συμμετέχοντες (ευχαριστήριες 

επιστολές με τις σκέψεις τους, με πληροφορίες για τη δημοσίευση);  

- Πώς θα κληθούν οι μαθητές να αναστοχαστούν για τις εμπειρίες τους (δοκίμιο, 

εργαστήρια, την ώρα του μαθήματος); 
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Μελέτη Περίπτωσης 2 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SERVICE-LEARNING ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ 

ΕΦΗΒΟΥΣ 

Επισκόπηση: Οι περισσότεροι άνθρωποι στην εποχή μας μαθαίνουν να οδηγούν από τα 

εφηβικά τους χρόνια. Επιπλέον, πολλοί έφηβοι κατέχουν και οδηγούν μοτοσικλέτες μικρού 

κυβισμού από/προς τα λύκειά τους. Έτσι, λοιπόν, η ασφαλής οδήγηση των εφήβων μπορεί 

να αποτελέσει θέμα για την οργάνωση και υλοποίηση ενός έργου που βασίζεται στη μέθοδο 

Service Learning. Οι μαθητές μπορούν να ερευνήσουν για στατιστικά στοιχεία αναφορικά με 

τροχαία ατυχήματα εφήβων, να μελετήσουν γενικές οδηγίες οδικής ασφάλειας και να 

ετοιμάσουν ένα φυλλάδιο/τρίπτυχο με συμβουλές για ασφαλή οδήγηση, να καλέσουν 

εκπροσώπους από την τροχαία στο σχολείο τους για σκοπούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης 

των συμμαθητών τους σε θέματα ασφαλούς οδήγησης. Μέσα από ένα τέτοιου είδους έργο, 

οι μαθητές θα μάθουν για τη συλλογή και την ανάγνωση στατιστικών στοιχείων, τους 

κανόνες ασφαλούς οδήγησης, τη νομοθετική διαδικασία, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών 

στα κοινά και τον ρόλο τους στη διαδικασία. Το έργο αυτό μπορεί να συνδεθεί με τα 

μαθηματικά και την αγωγή του πολίτη. 

Προετοιμασία 

Τι πρέπει να γίνει: 

- Πραγματοποιήστε έρευνα για τις ασφαλείς συμπεριφορές οδήγησης αυτοκινήτου και 

μοτοσικλέτας. Μελετήστε τους ισχύοντες νόμους για την οδήγηση εφήβων και τους 

γενικούς νόμους οδικής κυκλοφορίας, καθώς και τυχόν άλλες προωθούμενες 

νομοθεσίες. Είναι σημαντική η διεξαγωγή συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων για 

τις συνήθειες οδήγησης στην περιοχή σας. 

- Πραγματοποιήστε έρευνα και συλλέξτε στατιστικά στοιχεία για τα τροχαία 

ατυχήματα και τις παραβάσεις του κώδικα οδικής ασφάλειας σε τοπικό επίπεδο. 

- Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις και την τροχαία, 

που ασχολούνται με την οδική ασφάλεια, για να συζητήσετε τη δυνατότητα 



 
 

103 
 

συνεργασίας μαζί τους (π.χ. συλλογή στατιστικών στοιχείων, νομοθετικό πλαίσιο, 

πρόσκληση για συνεντεύξεις, κλπ.). 

- Ετοιμάστε ένα φυλλάδιο/τρίπτυχο/έντυπο με πληροφορίες. 

- Ορίστε μια ημερομηνία και οργανώστε την «Ημέρα Ασφαλούς Οδήγησης Εφήβων», 

κατά την οποία εκπρόσωποι από την τροχαία, κυβερνητικές υπηρεσίες, κλπ., θα 

προσκληθούν για να μιλήσουν στους μαθητές. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές 

που συμμετέχουν στο έργο θα ανακοινώσουν τα ευρήματα και την εργασία τους 

στους συμμαθητές τους. 

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

- Πόσοι μαθητές θα συμμετάσχουν σε ένα τέτοιου είδους έργο; Ολόκληρη η τάξη, 

ολόκληρη η σχολική μονάδα, κλπ. 

- Πόσοι ενήλικες (εκπαιδευτικοί, γονείς) θα συμμετάσχουν ενεργά σε ένα τέτοιου 

είδους έργο και πόσες ώρες θα χρειαστεί να αφιερώσουν σε αυτό; 

- Πώς θα επικοινωνήσουμε και θα συνεργαστούμε με κρατικές υπηρεσίες και την 

τροχαία; 

- Θα γίνει καταμερισμός της εργασίας ή όλοι οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε όλα τα 

στάδια του έργου; 

- Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε για την ασφάλεια των μαθητών κατά την υλοποίηση 

του έργου; 

Δράση 

Τι πρέπει να γίνει: 

- Συναντηθείτε με εκπροσώπους από την εκτελεστική/νομοθετική εξουσία και την 

τροχαία για να συζητήσετε την ισχύουσα νομοθεσία σε θέματα οδήγησης από 

εφήβους και να συλλέξετε δεδομένα/στατιστικά στοιχεία για τις οδικές παραβάσεις 

και την οδική ασφάλεια των εφήβων. 

- Προσκαλέστε τους ομιλητές στην «Ημέρα Ασφαλούς Οδήγησης Εφήβων». 

- Οι μαθητές αναλύουν τα δεδομένα που συνέλεξαν και συζητούν τα ευρήματα. 

- Οι μαθητές ετοιμάζουν ένα φυλλάδιο/τρίπτυχο/έντυπο με πληροφορίες. 
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- Πραγματοποιήστε την προγραμματισμένη «Ημέρα Ασφαλούς Οδήγησης Εφήβων».  

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

- Πόσοι μαθητές θα συναντηθούν με άτομα από κυβερνητικές υπηρεσίες και την 

τροχαία; 

- Θα συνοδεύονται από ενήλικα; 

- Σε περίπτωση που άτομα από την τροχαία ή κυβερνητικά στελέχη εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην «Ημέρα Ασφαλούς Οδήγησης Εφήβων» ως 

ομιλητές, θα πρέπει να ενημερώσουν για τη συμμετοχή τους αυτή γραπτώς ή 

προφορικά; 

- Πώς θα γίνει η ανάλυση δεδομένων και στατιστικών στοιχείων; Οι μαθητές θα 

χωριστούν σε ομάδες και η κάθε ομάδα θα είναι υπεύθυνη για μία ενότητα (π.χ. μια 

ενότητα θα μπορούσε να περιλαμβάνει «συμβουλές για ασφαλή οδήγηση»,  μια 

άλλη θέματα για την «οδήγηση από εφήβους», μια άλλη θα μπορούσε να 

αναφέρεται στις «συνήθειες οδήγησης στην περιοχή σας», κλπ.) ή η ανάλυση θα γίνει 

από το σύνολο της ομάδα των μαθητών που συμμετέχουν στο έργο; 

- Πότε και πού θα λάβουν χώρα οι συζητήσεις (την ώρα του μαθήματος, σε 

εργαστήρια, κλπ.); 

- Τι θα παραχθεί/δημιουργηθεί από αυτή την υπηρεσία (π.χ. φυλλάδιο, τρίπτυχο, 

εγχειρίδιο, άρθρο στον ιστότοπο/περιοδικό του σχολείου) και σε ποιους θα είναι 

διαθέσιμο (συμμαθητές, άλλους εκπαιδευτικούς, γονείς, κυβερνητικούς 

αξιωματούχους και αστυνομία); 

Αναστοχασμός 

Τι πρέπει να γίνει: 

- Ευχαριστήστε τους συμμετέχοντες και ενημερώστε τους για τα αποτελέσματα αυτής 

της υπηρεσίας (συμπεριλάβετε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς των 

μαθητών). 

- Συζητήστε με τους μαθητές τι αποκόμισαν από αυτή την εμπειρία και τους 

αναστοχασμούς τους για αυτή την υπηρεσία που παρείχαν. 
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- Δημοσιεύστε μια επισκόπηση του έργου στη σχολική εφημερίδα, 

συμπεριλαμβάνοντας αποσπάσματα με τις σκέψεις και τους προβληματισμούς των 

μαθητών. 

- Αναρτήστε ένα βίντεο στο YouTube και στον ιστότοπο του σχολείου για την εκδήλωση 

μαζί με τους αναστοχασμούς των μαθητών. 

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

- Με ποιον τρόπο θα ευχαριστήσουν οι μαθητές τους συμμετέχοντες (ευχαριστήριες 

επιστολές με τις σκέψεις τους, με πληροφορίες για τη δημοσίευση);  

- Πώς θα κληθούν οι μαθητές να αναστοχαστούν για τις εμπειρίες τους (δοκίμιο, 

εργαστήρια, την ώρα του μαθήματος); 

- Βεβαιωθείτε ότι θα λάβετε γραπτή συγκατάθεση από γονείς και μαθητές για τη λήψη 

φωτογραφιών και βίντεο κατά την υλοποίηση του έργου για τη δημιουργία του 

βίντεο. 
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Μελέτη Περίπτωσης 3 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SERVICE-LEARNING ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ 

ΚΙΝΔΥΝΟ 

Επισκόπηση: Η φτώχεια, η μετανάστευση και ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν όλες οι κοινωνίες, τα οποία επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις 

ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών από οικογένειες με τέτοιο υπόβαθρο. Οι μαθητές 

γυμνασίου μπορούν να υλοποιήσουν ένα έργο Service Learning, στο οποίο θα διδάξουν 

μαθητές δημοτικού που αντιμετωπίζουν ακαδημαϊκές δυσκολίες λόγω αυτού του 

υποβάθρου ή που προέρχονται από οικογένειες υψηλού κινδύνου. Ένα τέτοιο έργο μπορεί 

να συνδεθεί με μαθήματα όπως η αγωγή του πολίτη, τα φιλολογικά μαθήματα, τα 

μαθηματικά ή οποιοδήποτε άλλο μάθημα επιλέξουν να διδάξουν οι μεγαλύτεροι στους 

μικρότερους μαθητές. Μπορεί να εξοικειώσει τους μαθητές με εκπαιδευτικές μεθόδους και 

στρατηγικές διδασκαλίας, καθώς και να τους παρέχει μια διαφορετική οπτική για τα 

ζητήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια κοινωνία.   

Προετοιμασία 

Τι πρέπει να γίνει: 

- Οι μαθητές λυκείου διερευνούν ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης που βιώνουν τα 

παιδιά που βρίσκονται «σε κίνδυνο» και μαθαίνουν για αυτά (π.χ. υγειονομική 

περίθαλψη, μετανάστευση και χαμηλές γλωσσικές δεξιότητες, φτώχεια κ.ά.). 

- Επιλέξτε τα μαθήματα που μπορούν να διδάξουν οι μαθητές λυκείου στα μικρότερα 

παιδιά (π.χ. ανάγνωση, γραφή, μαθηματικά κ.ά.). 

- Εντοπίστε τα δημοτικά σχολεία στα οποία θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα 

Service Learning και επικοινωνήστε μαζί τους. 

- Με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και άλλων ενηλίκων (π.χ. γονείς), οι μαθητές 

δημιουργούν διασκεδαστικές και διαδραστικές δραστηριότητες ανάλογα με το 

επίπεδο των παιδιών. 

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 
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- Πόσοι μαθητές θα συμμετάσχουν σε ένα τέτοιου είδους έργο; Ολόκληρη η τάξη, 

ολόκληρη η σχολική μονάδα, κλπ.  

- Πότε και πού θα συζητήσουν και θα εξοικειωθούν οι μαθητές με θέματα κοινωνικής 

δικαιοσύνης (κατά τη διάρκεια του μαθήματος, σε εξωσχολικά σεμινάρια); 

- Πόσοι ενήλικες (εκπαιδευτικοί, γονείς) θα συμμετάσχουν ενεργά σε ένα τέτοιου 

είδους έργο και πόσες ώρες θα χρειαστεί να αφιερώσουν σε αυτό; 

- Πώς θα επικοινωνήσουμε και θα συνεργαστούμε με τα δημοτικά σχολεία; 

- Θα γίνει καταμερισμός της εργασίας για την υλοποίηση του έργου ή θα συμμετέχουν 

όλοι οι μαθητές σε όλα τα στάδια του έργου; 

- Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε για την ασφάλεια όλων των μαθητών (τόσο της 

πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) κατά την υλοποίηση του 

έργου; 

Δράση 

Τι πρέπει να γίνει: 

- Αφιερώστε 2-3 ώρες την εβδομάδα για μια συγκεκριμένη xρονική περίοδο, 

δουλεύοντας με τα παιδιά στο σχολείο που έχετε επιλέξει. 

- Βοηθήστε τα παιδιά με την κατ’ οίκον εργασία τους και πραγματοποιήστε τις 

διαδραστικές δραστηριότητες. 

- Προσφέρετε συμβουλευτική καθοδήγηση στις συναντήσεις σας με τους μαθητές, 

μιλώντας θετικά για το σχολείο και την κοινότητα και ενισχύοντας τις προσδοκίες και 

τις ευκαιρίες τους. 

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

- Πόσοι μαθητές θα πηγαίνουν κάθε φορά στο δημοτικό σχολείο (θα πηγαίνουν εκ 

περιτροπής, όλοι οι μαθητές ταυτόχρονα; κ.λπ.); 

- Οι μαθητές λυκείου θα συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα; Θα έχουν και οι μαθητές 

δημοτικού έναν ενήλικα μαζί τους; 

- Πρέπει να ληφθεί η συγκατάθεση των γονέων (τόσο μαθητών πρωτοβάθμιας όσο και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) για τη δραστηριότητα Service Learning; 
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Ανατροφοδότηση 

Τι πρέπει να γίνει: 

- Δώστε υλικό για ανάγνωση σχετικά με κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

τα παιδιά και ζητήστε από τους μαθητές να γράψουν εκθέσεις αναστοχασμού για την 

υπηρεσία που παρείχαν. 

- Διεξάγετε συζητήσεις στην τάξη για το κατά πόσο οι γνώσεις που απέκτησαν οι 

μεγαλύτεροι μαθητές για θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης πριν από την παροχή της 

υπηρεσίας, τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα τα μικρότερα παιδιά. 

- Αναστοχαστείτε στην ολομέλεια της τάξης για το πώς αυτή η εμπειρία έκανε το 

μάθημα πιο ρεαλιστικό και πώς μπορούν να βελτιωθούν οι στρατηγικές διδασκαλίας 

και οι εκπαιδευτικές πολιτικές. 

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

- Τι είδους υλικό για ανάγνωση πρέπει να διανείμετε στους μαθητές για τις εργασίες 

αναστοχασμού τους (άρθρα σε εφημερίδες, ακαδημαϊκά κείμενα κ.λπ.); 

- Πού και πότε θα γίνουν οι συζητήσεις σχετικά με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν (στην 

τάξη, εξωσχολικά κ.λπ.); 

- Πρέπει οι μεγαλύτεροι μαθητές να κρατήσουν επαφή με τα μικρότερα παιδιά; 
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Μελέτη Περίπτωσης 4 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SERVICE-LEARNING ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Επισκόπηση: Κάθε κοινωνία αντιμετωπίζει διαφορετικά κοινωνικά προβλήματα και θεσπίζει 

διαφορετικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπισή τους. Για παράδειγμα, κοινωνικά 

προβλήματα όπως η έλλειψη στέγης, η φτώχεια, η αναπηρία κ.λπ. αντιμετωπίζονται με 

κέντρα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, όπως καταφύγια αστέγων, συσσίτια, κέντρα 

αποκατάστασης κ.λπ.. Οι μαθητές μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά σε τέτοια κέντρα 

παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, προκειμένου να αποκτήσουν άμεση πρακτική εμπειρία για 

τα κοινωνικά προβλήματα και για το πώς προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει η κοινωνία. Μέσω 

της εργασίας με διαφορετικές ομάδες ανθρώπων και την παροχή υπηρεσιών σε μη 

προνομιούχα άτομα, οι μαθητές μαθαίνουν για διάφορες κοινωνικές ομάδες, για τον τρόπο 

που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά και για την κοινωνία και τη δομή της γενικότερα. Το 

έργο μπορεί να συνδεθεί με μαθήματα όπως θρησκευτικά ή αγωγή του πολίτη. 

Προετοιμασία 

Τι πρέπει να γίνει: 

- Επικοινωνήστε με διάφορα κέντρα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (καταφύγια 

αστέγων, συσσίτια, κέντρα αποκατάστασης, γηροκομεία, κ.λπ.) και συζητήστε μαζί 

τους κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα οι μαθητές να παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

απευθείας στον πληθυσμό που έχει ανάγκη στα κέντρα τους. 

- Εξετάστε κατά πόσο παρέχεται εκπαίδευση για την ενεργή συμμετοχή στα κοινά και 

τη διαφορετικότητα, καθώς και το είδος των οργανισμών που μπορούν να παρέχουν 

τέτοιου είδους εκπαίδευση στους μαθητές. 

- Επικοινωνήστε μαζί τους για να διευθετήσετε εκπαίδευση για μαθητές. 

- Εάν δεν παρέχεται αυτού του είδους η εκπαίδευση, εξετάστε το ενδεχόμενο 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, όπου το σχολείο/οι εκπαιδευτικοί μπορούν να την 

παρέχουν οι ίδιοι. 
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- Βρείτε σχετικό υλικό για ανάγνωση για τους μαθητές και σκεφτείτε πώς μπορεί αυτό 

να συνδεθεί με το έργο.  

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

- Πόσοι μαθητές θα συμμετάσχουν σε ένα τέτοιου είδους έργο; Ολόκληρη η τάξη, 

ολόκληρη η σχολική μονάδα, κλπ. 

- Πόσοι ενήλικες (εκπαιδευτικοί, γονείς) θα συμμετάσχουν ενεργά σε ένα τέτοιου 

είδους έργο και πόσες ώρες θα χρειαστεί να αφιερώσουν σε αυτό; 

- Πώς θα επικοινωνήσουμε και θα συνεργαστούμε με τους παρόχους κοινωνικών 

υπηρεσιών; 

- Η παροχή της υπηρεσίας θα γίνεται εκ περιτροπής και σε διαφορετικές τοποθεσίες ή 

όλοι οι μαθητές θα παρέχουν την υπηρεσία σε μια τοποθεσία, όλοι μαζί; 

- Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε για την ασφάλεια των μαθητών κατά την υλοποίηση 

του έργου; 

Δράση 

Τι πρέπει να γίνει: 

- Αφιερώστε 3-6 ώρες την εβδομάδα δουλεύοντας απευθείας με άτομα που έχουν 

ανάγκη στον οργανισμό παροχής υπηρεσιών. Οι μαθητές μπορούν να κάνουν 

δραστηριότητες όπως: 

o Διανομή τροφίμων, ρούχων ή άλλων αγαθών. 

o Εκπαίδευση του κοινού για τους διαθέσιμους πόρους για ένα δεδομένο θέμα. 

o Συνέντευξη ή/και ενημέρωση της κοινότητας για έναν σκοπό. 

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

- Πόσοι μαθητές θα πηγαίνουν κάθε φορά στον οργανισμό παροχής υπηρεσιών (θα 

συμμετέχουν οι μαθητές εκ περιτροπής σε έναν οργανισμό, σε διαφορετικούς 

οργανισμούς, όλοι οι μαθητές ταυτόχρονα σε έναν/διαφορετικό οργανισμό, κ.λπ.); 

- Οι μαθητές θα συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα; 
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- Πρέπει να λάβουμε συγκατάθεση από τους γονείς για τη δραστηριότητα παροχής 

υπηρεσιών; 

Αναστοχασμός 

Τι πρέπει να γίνει: 

- Οι μαθητές γράφουν μια έκθεση αναστοχασμού και συζητούν στην τάξη για με το 

πώς η παροχή της υπηρεσίας συνδέθηκε με το πρόγραμμα σπουδών και την 

εκπαίδευση που έλαβαν. 

- Γράφουν επιστολές στις οποίες ευχαριστούν τους ενήλικες που τους βοήθησαν στην 

παροχή της υπηρεσίας. 

- Αναστοχάζονται για το πώς η εμπειρία που είχαν μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω 

ενέργειες παροχής υπηρεσιών στο μέλλον. 

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

- Πού και πότε θα γίνουν οι συζητήσεις για τις γνώσεις που αποκτήθηκαν (στην τάξη, 

εξωσχολικά κ.λπ.); Θα υπάρχει κάποιος ενήλικας από την εκπαίδευση;  

- Πώς θα αναστοχαστούν οι μαθητές για την εμπειρία τους (έκθεση, εργαστήρια, κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος); 

- Πώς θα εκφράσουν οι μαθητές τις ευχαριστίες τους στους συμμετέχοντες (π.χ. 

συγγραφή επιστολής με αναστοχασμό);  
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