
Γενικό έντυπο οδηγιών για τον εκπαιδευτικό



Τα 193 Κράτη-Μέλη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), το 2015, δεσμεύτηκαν να 
συμβάλουν στην υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable 
Development Goals-SDGs) με χρονικό ορίζοντα το 2030. Οι παγκόσμιοι αυτοί 
στόχοι έχουν σκοπό να ενώσουν τον κόσμο για τον τερματισμό της φτώχειας, 
την προστασία του πλανήτη, τη σωστή ενεργειακή διαχείριση, την υπεύθυνη 
κατανάλωση νερού, την προαγωγή της υγείας και τη διασφάλιση ισότιμων 
δικαιωμάτων και ευημερίας για όλους, την προώθηση της καινοτομίας και τη 
συνεργασία.

Τι σημαίνει Βιώσιμη Ανάπτυξη;

Βιώσιμη είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας γενιάς, 
χωρίς να διακυβεύεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν 
τις δικές τους ανάγκες. Η βιωσιμότητα επιδιώκεται με την ενσωμάτωση 3 
βασικών διαστάσεων: την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την 
περιβαλλοντική προστασία. 

Πώς μπορεί ο τόπος μας να χαρακτηριστεί βιώσιμος; 

Η βιώσιμη πόλη είναι ο τόπος ή η κοινότητα που αξιοποιεί τη γνώση, την τεχνο-
λογία και την καινοτομία για τη βιωσιμότητά της, προάγοντας την ποιότητα σε 
όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες, με σεβασμό 
στην περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά.

Εισαγωγή



Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 



ΓΗ 2030 

Η εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030 φέρνει τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
στο επίπεδο της καθημερινότητας των παιδιών. Αποτελεί διαδραστικό εκπαι-
δευτικό εργαλείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τη διδακτέα 
ύλη, καθώς τα θέματα που πραγματεύεται έχουν σχετική θεματολογία.

Στοχεύει καταρχήν στη γνώση, στην ουσιαστική διαμόρφωση της ηθικής 
συνείδησης και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, προκειμέ-
νου να αναλάβουν ενεργό δράση. Αλληλεπιδρώντας με έννοιες που συνδέ-
ονται με τους Στόχους, μπορούν να συμμετάσχουν σε διαφορετικές δράσεις 
και να εντοπίσουν τη δική τους ευθύνη, ώστε να συμβάλουν στο κοινό όραμα 
για τη ΓΗ του 2030. 

Με βασικά εργαλεία τη συζήτηση και τον προβληματισμό πάνω σε έννοιες, 
όπως το «επηρεάζω» ή το «εξερευνώ», θα συμβάλουν ενεργά  στην εφαρμογή 
των Στόχων στην καθημερινότητά τους.

Οι Στόχοι εισάγονται «εννοιολογικά» μέσα από 17 ρήματα-ενέργειες που 
δηλώνουν το κεντρικό νόημα του κάθε Στόχου. Κάθε ρήμα είναι η αφορμή 
για να ξεκινήσει η συζήτηση, η οποία εμπλουτίζεται και καθοδηγείται από το 
συνοδευτικό υλικό.

Μπορείτε να δουλέψετε γρήγορα, έχοντας ως οδηγό το βιβλίο ΓΗ 2030  και 
να μελετήσετε έναν Στόχο ανά παιδί, ανά ομάδες 2-3 παιδιών ή ακόμα και ανά 
τμήμα. Στην τελευταία περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον στο τέλος να παρου-
σιάσει κάθε τάξη τη δουλειά της στις υπόλοιπες και με αυτόν τον τρόπο να 
ενημερωθούν όλοι, αλλά κυρίως θα έχετε πιο πολύ χρόνο για να αφιερώσετε 
στον ένα Στόχο που θα αναλάβετε.  Η διάρκεια του εργαστηρίου μπορεί να 
είναι αρκετά εκτεταμένη ανάλογα με τη δράση που θα επιλέξετε από τις 
προτεινόμενες στα συνοδευτικά φυλλάδια. 



Διδάσκοντας τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης

unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444/PDF/247444eng.pdf.multi

H UNESCO προωθεί από το 1992 την εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη. Στον 
οδηγό που θα βρείτε στον σύνδεσμο παρουσιάζονται ενδεικτικοί εκπαιδευ-
τικοί στόχοι, καθώς και θέματα και δραστηριότητες για κάθε Στόχο. Επίσης, 
προτείνονται μέθοδοι ενσωμάτωσης των θεματικών σε διάφορα επίπεδα, από 
το σχέδιο ενός μαθήματος μέχρι τη στρατηγική μιας ολόκληρης εκπαιδευτικής 
κοινότητας. Αυτός ο οδηγός έχει σκοπό να καθοδηγήσει με προτάσεις τούς 
εκπαιδευτικούς στο να υιοθετήσουν με τον δικό τους τρόπο εκπαιδευτικά 
σενάρια που προσεγγίζουν τους 17 Στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό συνδυαστικά, καθώς θα δουλεύετε 
με το εκπαιδευτικό υλικό ΓΗ 2030 και να προσαρμόσετε στον δικό σας τρόπο 
διδασκαλίας όλες τις προτεινόμενες δράσεις και πρακτικές.



Το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής βαλίτσας

Βιβλίο ΓΗ 2030

Το τρισδιάστατο βιβλίο ΓΗ 2030 αποτελεί τον βασικό πυρήνα της εκπαιδευτι-
κής βαλίτσας. Αποτελείται από 17+1 φύλλα που αντιστοιχούν στους 17 Στόχους. 
Κάθε φύλλο βγαίνει για να δουλευτεί μέσα στην τάξη και στη συνέχεια επανα-
τοποθετείται. Στην μπροστινή πλευρά κάθε φύλλου προτείνεται ένα ρήμα / 
ενέργεια που περιγράφει τον Στόχο και μία εικόνα που σχετίζεται με τις αρχές 
κάθε θέματος. Στην εσωτερική πλευρά των φύλλων θα βρείτε μία προτεινόμενη 
Δράση, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εσείς δεν μπορείτε να δημιουργήσετε και 
νέες δικές σας δράσεις.
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Συνοδευτικά αντικείμενα  
για κάθε Στόχο

Κάθε Στόχος συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό αντικείμενο, το οποίο είτε απο-
τελεί συμπληρωματική δραστηριότητα μικρής διάρκειας είτε είναι απαραίτητο 
για την εκτέλεση της προτεινόμενης δράσης στη σελίδα Δράσης του Στόχου.
Στο έντυπο οδηγιών για κάθε Στόχο θα βρείτε προτάσεις για το πώς να χρη-
σιμοποιήσετε τα συνοδευτικά αντικείμενα.
Όλα τα συνοδευτικά αντικείμενα βρίσκονται στο διάφανο κουτί / βάση του 
βιβλίου ΓΗ 2030. 



Σελίδα Στόχου

Στη Σελίδα Στόχου δίνεται ο τίτλος 
του Στόχου, ο «ορισμός» του ρήμα-
τος/ενέργειας, μια απλή περιγραφή 
της εικονογράφησης και αφορμές 
για συζήτηση.  
Προτείνεται:
• Η ανάγνωση κάθε έννοιας και 
έναρξη διαλεκτικού προβληματι-
σμού μέσα από χτίσιμο εννοιολο-
γικού χάρτη.
• Παρατήρηση της εικονογράφησης 
και συζήτηση γύρω από τον προβλη-
ματισμό που παρουσιάζεται και τα 
θέματα που συνδέονται με τη ση-
μασία του Στόχου που έχει επιλεγε.ί

Σελίδα Δράσης 

Η εσωτερική πλευρά κάθε φύλλου 
του βιβλίου ΓΗ 2030, ονομάζεται 
Σελίδα Δράσης και σε αυτήν προ-
τείνεται μία δράση για κάθε Στόχο. 
Οι δράσεις μπορεί να είναι άμεσα 
συνδεδεμένες με τη σελίδα παρου-
σίασης του Στόχου ή να εισάγουν 
μία επιπρόσθετη διάσταση στο 
θέμα που πραγματεύεται ο Στόχος. 
Οι δράσεις ποικίλουν στον τρόπο 
προσέγγισης του θέματος και στον 
χρόνο που απαιτούν. Ο εκπαιδευτι-
κός μπορεί να επιλέξει να δουλέψει 
τους Στόχους μέσα από τις δράσεις 
ή να δημιουργήσει δικές του εναλ-
λακτικές.
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Σκεφτείτε ή ακόμα δοκιμάστε 
αν μπορείτε, 

με τη βοήθεια φίλου σας, 
να περπατήσετε μέρος της 

απόστασης με κλειστά μάτια.

Περπατήστε
μια απόσταση

1 χιλιομέτρου περίπου.
Στη διαδρομή σας σημειώστε

πώς αλλάζει ο βηματισμός σας
ανάλογα με το περιβάλλον σας
και αν σας είναι ευχάριστο

ή όχι το περπάτημά σας.

Παρατηρήστε γύρω σας 

το χτισμένο περιβάλλον 

και εντοπίστε σημεία που 

πιστεύετε ότι δεν είναι 

σχεδιασμένα σωστά. 

ΖΩ

θε
ς 

να
 τ

η 
δι
ακ

οσ
μή

σε
ις
 

πε
ρι
σσ

ότ
ερ

ο;

1. 

2. 

3. 

Κόψε στις διακεκομμένες γραμμές
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Χρησιμοποίησε 
τα μανίκια που 
περίσσεψαν

Μία από τις κύριες πηγές 
μόλυνσης των υδάτων είναι οι 
πλαστικές σακούλες, οι οποίες 
στοιχίζουν τη ζωή σε πολλούς 

θαλάσσιους οργανισμούς. 

Μία απλή κίνηση που μπορεί να συμβάλει ριζικά στη μείωση του φαινομένου είναι να χρησιμοποιούμε τσάντες πολλαπλών χρήσεων.

Τι θα χρειαστείς:

παλιό κοντομάνικο 
μπλουζάκι

ψαλίδι

βελόνα

Κλωστή

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΜΑΙ



Έντυπo οδηγιών για κάθε Στόχο
Όλα τα συνοδευτικά έντυπα που θα βρείτε 
στη βαλίτσα απευθύνονται στον εκπαιδευ-
τικό / παραλήπτη του υλικού και εξηγούν 
τον τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί το υλικό στην τάξη. Οι οδηγίες αυτές 
αναλύουν κάθε Στόχο, παρουσιάζουν τις 
δράσεις, προτείνουν δραστηριότητες με 
συνδέσμους πολυμέσων και δίνουν αφορ-
μές για συζήτηση γύρω από τα θέματα που 
πραγματεύεται κάθε Στόχος.
Συγκεκριμένα, η δομή που ακολουθείται 
σε κάθε έντυπο οδηγιών είναι η εξής:

1. Για κάθε Στόχο δίνεται η ερμηνεία που έχει αποδοθεί από τον ΟΗΕ. Επισκε-
φτείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού για να βρείτε περισσότερες πληρο-
φορίες για τους Στόχους, καθώς και στατιστικά στοιχεία. 

unric.org/el/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=71



2. Παρουσιάζεται το ρήμα με το οποίο εισάγεται ο Στόχος στο φύλλο του 
βιβλίου ΓΗ 2030.

3. Αναφέρονται και άλλοι Στόχοι τους οποίους μπορείτε να συνδέσετε με τον 
Στόχο που έχει επιλεγεί, δεδομένου ότι κάποια θέματα θίγονται σε περισσότε-
ρους από έναν Στόχους. Καλέστε τους μαθητές να εντοπίσουν τις συνδέσεις 
αυτές.

4. Αναλύεται το περιεχόμενο της Σελίδας Στόχου με προτάσεις για συζήτηση 
και έρευνα.

5. Αναλύεται το περιεχόμενο της Σελίδας Δράσης και δίνονται οδηγίες για 
την καλύτερη οργάνωση της δράσης.

6. Παρουσιάζεται το συνοδευτικό αντικείμενο του Στόχου και τρόποι αξιο-
ποίησής του.

7. Σε κάθε Στόχο παρουσιάζονται εξωτερικοί σύνδεσμοι και εναλλακτικές 
προτάσεις δράσεων. Είναι στην ευχέρεια του εκπαιδευτικού πόσο θα αναλύ-
σει κάθε ενότητα. Οι προτάσεις και οι δραστηριότητες με τους συνδέσμους 
πολυμέσων αποτελούν αφορμές για εμβάθυνση στο κάθε θέμα και απαιτούν 
περισσότερο χρόνο.

Για τη χρήση των συνδέσμων απαιτείται μια συσκευή (υπολογιστής, ταμπλέτα, 
smartphone), η οποία παράγει ήχο. Για την ανάγνωση των QR codes κατεβάστε 
τις αντίστοιχες εφαρμογές (π.χ. QR Reader).

Ένα μέρος του υλικού των συνδέσμων είναι στην αγγλική γλώσσα. Υπάρχει 
όμως ένα περιγραφικό κείμενο στο έντυπο οδηγιών για τη διευκόλυνση του 
εκπαιδευτικού.

Η αναφορά κάποιων οργανισμών, ΜΚΟ, ή άλλων φορέων γίνεται ενδεικτικά (μέσω ηλεκτρονικών παραπο-
μπών) για την καλύτερη κατανόηση των δράσεων του βιβλίου ΓΗ 2030. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει 
φορείς και οπτικοακουστικό υλικό της επιλογής του.



Μερικές ιδέες ακόμα...

Εννοιολογικός Χάρτης

Ανακαλύψτε τι σημαίνει ο κάθε Στόχος, πώς οι μαθητές σας τον ερμηνεύουν 
και πόσο κοντά είναι στην καθημερινότητά τους. Μπορείτε να δημιουργήσετε 
εννοιολογικούς χάρτες σε χαρτί ή στον παρακάτω σύνδεσμο δωρεάν. 

mindmup.com

Συζήτηση - Επιχειρηματολογία 

Οι παρακάτω ερωτήσεις αποτελούν έναυσμα για συζήτηση με τους μαθητές 
πριν ή μετά την ολοκλήρωση των Στόχων:

–Είναι κάποιος/κάποιοι από τους Στόχους πιο σημαντικοί για εσάς/ για τον 
τόπο σας;

–Είναι κάποιος/κάποιοι από τους Στόχους πιο σημαντικοί για τους νέους 
ανθρώπους;

–Υπάρχουν θέματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και δεν εμπεριέχονται 
στους Στόχους;  

–Είναι πιο εύκολο να επιτύχουμε κάποιους Στόχους σε σχέση με κάποιους 
άλλους;

–Πιστεύετε ότι η χώρα μας κάνει προσπάθειες να πετύχει τους Στόχους;

–Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί Στόχοι για τη χώρα μας;

(Όλοι οι Στόχοι αφορούν σε όλες τις χώρες. Η ερώτηση αυτή μπορεί να 
προκαλέσει μία συζήτηση σχετικά με την καθολικότητα του υλικού.)



–Υπάρχουν Στόχοι τους οποίους εσείς ή το σχολείο σας προσπαθείτε να 
πετύχετε;

–Υπάρχουν Στόχοι στην επίτευξη των οποίων συμβάλλετε καθημερινά (στο 
σχολείο, στο σπίτι, στη γειτονιά);

–Εάν πετυχαίναμε έναν Στόχο, για παράδειγμα τον Στόχο 1 Μηδενική Πείνα, 
τι αντίκτυπο θα είχε στους άλλους Στόχους; 

(Αυτή η συζήτηση βοηθάει τους μαθητές να καταλάβουν πως οι Στόχοι είναι 
κομμάτια του ίδιου παζλ.)

–Μπορείτε να συνδέσετε την καθημερινότητα του σχολείου με τους Στόχους;

Έργα τέχνης / Λογοτεχνικά κείμενα

Μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση όλων των θεμάτων που θίγουν οι 17 Στόχοι  
μπορεί να γίνει μέσα από έργα τέχνης (ζωγραφική, φωτογραφία, κινηματογρά-
φος) διαφορετικών περιόδων. Ανακαλύψτε αυτά που σας συγκινούν και που 
περιγράφουν μέσω της εικόνας τους ίδιους προβληματισμούς. Συγκρίνετε 
τις εικόνες ή ανακαλύψτε την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτές.

Αντίστοιχα μπορείτε να κάνετε ένα αρχείο/βιβλιοθήκη από κείμενα, βιβλία 
και άρθρα. Μπορείτε να μοιραστείτε τη δουλειά σας με άλλα σχολεία ή να 
κάνετε το δικό σας blog. 



Σύνδεση Στόχων με τις τάξεις του Δημοτικού

Α’ Β’ Γ’ Δ’ Ε’ ΣΤ’

Δ’ Ε’ ΣΤ’

Α’ Β’ Γ’

Το εκπαιδευτικό υλικό ΓΗ 2030 παρουσιάζει τους Στόχους με τέτοιο τρόπο 
ώστε να προτείνονται δράσεις για όλες τις ηλικίες. Ο παρακάτω διαχωρι-
σμός δεν είναι δεσμευτικός αλλά αποτελεί μία πρόταση για την καλύτερη 
οργάνωση του όγκου των δραστηριοτήτων εφόσον ένα σχολείο επιλέξει να 
δουλέψει συνολικά με το υλικό. Με άξονα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε 
τάξης και την ωριμότητα κάθε ηλικίας ένα σχολείο μπορεί να μοιράσει τους 
στόχους σε διαφορετικές τάξεις για να τους επεξεργαστούν οι μαθητές, 
με στόχο να γίνει στο τέλος μια κοινή παρουσίαση των Στόχων από όλους. 
Με αυτό τον τρόπο όλο το σχολείο θα ενημερωθεί και για τους 17 Στό-
χους αλλά κυρίως θα δουλέψει μέσα σε πνεύμα συνεργασίας, εκπληρώνο-
ντας έτσι τον Στόχο 17. Ανεξάρτητα από τον παρακάτω διαχωρισμό, όλοι οι  
Στόχοι μπορούν να δουλευτούν από όλες τις ηλικίες. Ο κάθε εκπαιδευτικός 
έχει την ελευθερία να επιλέξει πόσο και με ποιον τρόπο θα τους αναπτύξει. 



Η δημιουργία συνείδησης για έναν βιώσιμο 
κόσμο ξεκινά από την παιδική ηλικία, γι’ αυτό 
και η εκπαιδευτική αυτή βαλίτσα δημιουργή-
θηκε για να διαμορφώσει μελλοντικούς πο-
λίτες που θα σέβονται τους συνανθρώπους 
τους, θα δημιουργούν αξία για την κοινωνία 
και θα προστατεύουν το περιβάλλον στο 
οποίο ζουν.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!



Έρευνα - Σχεδιασμός - Υλοποίηση εκπαιδευτικού υλικού:  

Υπό την αιγίδα:

Με την υποστήριξη:

Σε συνεργασία: 

Μια πρωτοβουλία:


