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4ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
Για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

 
Τo QualityNet Foundation στο πλαίσιο προώθησης των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ στη χώρα μας, προχωράει στην υλοποίηση του 4ου πανελλήνιου 
σχολικού διαγωνισμού με τίτλο Bravo Schools  «Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο», για 
τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα.  
 
O συγκεκριμένος διαγωνισμός Bravo Schools (www.bravoschools.gr) εντάσσεται στην 
πρωτοβουλία “in action for a better world-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο” υλοποιείται 
σε συνεργασία με το Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου (World’s Largest Lesson - 
αναγνωρισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης από τον ΟΗΕ), την UNICEF και την UNESCO σε 
διεθνές επίπεδο και στοχεύει στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών 
προσεγγίσεων που σχετίζονται με τους  17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.  
 
Με τον σχολικό διαγωνισμό Bravo Schools  που αναπτύσσεται με την ολοκληρωση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος αξιολογείται όχι μόνον το ίδιο το πρόγραμμα μέσω των 
ερργασιών που κατατίθονται αλλά καταγράφεται και η ωρίμανση της σχολικής κοινότητας 
στους Παγκόσμιους Στόχους, δίνοντας δεδομένα προς τους θεσμικούς φορείς ,που 
υποστηρίζουν για την εκπόνηση αντίστοιχων πολιτικών με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της 
εκπαίδευση της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι το Bravo Schools 
ακολουθώντας τις προδιαγραφές του ΟΗΕ υποστηρίζει την διάδραση της σχολικής κοινότητας 
με την κοινωνία, αποτελώντας έναν μηχανισμό ευρύτερης αφύπνισης της ελληνικής κοινωνίας 
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για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω των προτάσεων των μαθητών για έναν καλύτερο 
κόσμο. Αυτό επιτυγχάνεται με την συμμετοχή των φορέων και των ενεργών πολιτών στη 
διαδικασία του θεσμού. 
 
 
 
ΠΛΑΙΣΙΟ & ΣΤΟΧΟΣ 
Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τα Ελληνόπουλα για τους 
Παγκόσμιους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με όραμα να διαμορφώσουμε τους Ενεργούς 
Πολίτες του Αύριο, οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για τη μεγάλη αλλαγή στον πλανήτη μας 
μέχρι το 2030. 
Δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες γίνονται όλοι αναπόσπαστο και πολύτιμο 
κομμάτι μιας παγκόσμιας συλλογικής συνείδησης απέναντι στο μέλλον του πλανήτη και στο 
δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζήσουν με αξιοπρέπεια. 
Ενώνουμε τη φωνή μας με χιλιάδες εκπαιδευτικούς και σχολεία σε περισσότερες από 100 
χώρες παγκοσμίως που συμμετέχουν για να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο! Χρειάζεται η 
συντονισμένη προσπάθεια και συνεργασία όλων μας! 
Στόχος του διαγωνισμού είναι η ενημέρωση & ενεργοποίηση των μαθητών γύρω από τις 
έννοιες της ατομικής και συλλογικής Υπευθυνότητας και του Ενεργού Πολίτη με βάση τους 17 
Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.  
Δείτε αναλυτικότερη ενημέρωση στο www.globalgoals.org, 
www.inactionforabetterworld.com 
 
Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό με δράσεις που 
σχετίζονται με τις παραπάνω θεματικές δίνοντας την ευκαιρία στα σχολεία να: 

✓ Ευαισθητοποιηθούν, πάνω στους 17 στόχους για να αλλάξουμε τον κόσμο μας 
✓ Αναδείξουν τις καλές πρακτικές τους  
✓ Συνδεθούν με ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο 
✓ Βραβευτούν οι καλύτερες προσεγγίσεις και να αποτελέσουν παράδειγμα προς 

μίμηση σε εθνικό & παγκόσμιο επίπεδο  
Αναρτήσουν τις καλύτερες εργασίες τους στο παρατηρητήριο βιωσιμότητας 
http://observatory.sustainablegreece2020.com/home/ στην ενότητα σχολεία & στον 
παγκόσμιο τοίχο του προγράμματος http://worldslargestlesson.globalgoals.org/  
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τον Οκτώβριο 2020 έως και το Μάιο 2021. Προθεσμία 
υποβολής συμμετοχών έως τις 25 Απριλίου 2021. 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   
Η παρουσίαση των καλύτερων προγραμμάτων και δημιουργιών θα πραγματοποιηθεί σε ετήσια 
εκδήλωση και από τα ηλεκτρονικά & τα Μέσα δικτύωσης του φορέα διοργάνωσης. 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Μπορείτε να συμμετέχετε στο Bravo Schools στις παρακάτω 3 κατηγορίες: 
 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ/ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
 

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ  
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  
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ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ/ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

 
 
 
 
 

 

• Επιλέξτε ένα θέμα που θέλετε να ασχοληθείτε ή έχετε ασχοληθεί την τρέχουσα σχολική 

χρονιά.  

• Συνδέστε το με κάποιον από τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

• Παρουσιάστε τα εκπαιδευτικά σενάρια/καινοτόμα προγράμματα που υλοποιήσατε 

συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, στο www.bravoschools.gr αφού 

κάνετε εγγραφή με τα στοιχεία του σχολείου. 

• Μπορείτε να επισυνάψετε υποστηρικτικό υλικό (όπως power point presentation, 

φωτογραφίες, αφίσα, video (youtube), κ.ά.). 

• Τα καλύτερα εκπαιδευτικά σενάρια/καινοτόμα προγράμματα θα ενταχθούν στην 

ελληνική βιβλιοθήκη των Στόχων (Greek SDGs Library). 

 

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 
Οι μαθητές δημιουργούν και βραβεύονται συμβάλλοντας με τα έργα τους στην αφύπνιση 
για τους 17 Στόχους! 
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές ως τμήμα υλοποίησαν διάφορες 
δημιουργίες που αφορούσαν τη θεματική ενότητα/Παγκόσμιο Στόχο που σας απασχόλησε. Οι 
συμμετοχές στο διαγωνισμό πρέπει να είναι ομαδικές, ως αποτέλεσμα της συνολικής 
εργασίας των σχολικών τμημάτων των σχολείων που θα συμμετάσχουν. Κάθε σχολικό 
τμήμα/τάξη μπορεί να συμμετέχει με παραπάνω από μία εργασία, διαφορετική για κάθε 
στόχο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται μέσω (ενδεικτικά): 
 

✓ Αφίσα με μήνυμα 

✓ Ποίημα/Τραγούδι 

✓ Video 

✓ Ζωγραφική 

✓ Επιτραπέζιο Παιχνίδι 

✓ Κατασκευές 

✓ Blog / Site 

✓ Μαθητική εφημερίδα 

✓ Άλλο 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Η μουσική και οι φωτογραφίες που τυχόν χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι 

πρωτότυπες ή «ελεύθερες δικαιωμάτων», διαφορετικά θα πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια ή 

• Παρουσιάστε το εκπαιδευτικό σενάριο / καινοτόμο πρόγραμμα που αναπτύξατε 

στη σχολική πράξη 

• Αναδείξτε την εργασία σας ως καλή εκπαιδευτική πρακτική!  
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θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στην αρχική πηγή σε περίπτωση χρήσης μη πρωτότυπου 

υλικού.  

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η έγγραφη συναίνεση των προσώπων που τυχόν εμφανίζονται 

στο βίντεο (ή των κηδεμόνων τους/νόμιμων εκπροσώπων τους σε περίπτωση που είναι 

ανήλικοι).  

Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση με τη γονική συναίνεση για την ανάρτηση / 

χρήση των μαθητικών δημιουργιών. 

 

• Παρουσιάστε τις μαθητικές δημιουργίες συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα 

συμμετοχής, στο www.bravoschools.gr, αφού κάνετε εγγραφή με τα στοιχεία του 

σχολείου. 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ & ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
Τα σχολεία αποτελούν τον πυρήνα της δημιουργίας των Ενεργών Πολιτών του αύριο! 
Καλούμε λοιπόν τα σχολεία να γίνουν πρεσβευτές της αλλαγής αυτής, ξεκινώντας από την 
υλοποίηση δράσεων με στόχο την αλλαγή της καθημερινότητας και τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής σε συνεργασία με την τοπική / ευρύτερη τους κοινωνία, την καταγραφή και παρουσίαση 
των καλών τους πρακτικών απέναντι στην Κοινωνία και το Περιβάλλον. 
Μέσω του Bravo Schools σας δίνεται η δυνατότητα να καταγράψετε τη δράση που έχετε 
αναπτύξει στο σχολείο σας: 

• σε θέματα περιβαλλοντικά (π.χ. συμμετοχή σε καθαρισμό παραλίας, δημιουργία  

οικολογικού σχολείου, δενδροφύτευση, ανακύκλωση, κ.α.)  

• σε θέματα κοινωνικά (π.χ. συλλογή τροφίμων για άπορους, ευαισθητοποίηση της 

τοπικής κοινωνίας για τις ανισότητες,  κ.α.),  

και να αναδείξετε τη δράση σας, αποτελώντας μια καλή πρακτική!  
Δείτε το σκεπτικό ανάπτυξης σχεδίου δράσης σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία εδώ 
 
Επιλέξτε τη δράση που θέλετε να προβάλετε και συνδέστε την με κάποιον από τους 17 
Παγκόσμιους Στόχους. Στη συνέχεια συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής, στο 
www.bravoschools.gr αφού κάνετε εγγραφή με τα στοιχεία του σχολείου. Μπορείτε να 
επισυνάψετε υποστηρικτικό υλικό της δράσης (όπως power point presentation, φωτογραφίες, 
αφίσα, video (youtube), κ.ά.). 
 
 
ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι συμμετοχές κατατίθενται στην πλατφόρμα www.bravoschools.gr στην αντίστοιχη 
κατηγορία. Αναλυτικά:  
1) Εγγραφή σχολείου (σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί προηγούμενη έγγραφή  
2) Σύνδεση με το email & password που έχετε καταχωρήσει  
3) Επιλογή κατηγοριας, πατώντας στη λέξη ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
4) Συμπλήρωση φόρμας συμμετοχής  
5) Αποθήκευση - Υποβολή φόρμας  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η ανάδειξη των καλύτερων συμμετοχών θα γίνει κατά 80% με αξιολόγηση από Κριτική 
Επιτροπή η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της εκπαίδευσης, των φορέων υλοποίησης 
και διαχείρισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων.  
Τα κριτήρια αξιολόγησης θα αφορούν: 
 

o Την κατανόηση / σύνδεση με το θέμα 

o Την ολοκληρωμένη προσέγγιση 

o Τη δυνατότητα αναπαραγωγής για τη διάδοση των 17 Στόχων  

o Την επίδραση στην τοπική κοινότητα 

o Την καινοτομία / πρωτοτυπία 

o Τη δημιουργικότητα 

o Την ανάπτυξη συνεργασιών 

o Την ηλικία των μαθητών 

o Τα αποτελέσματα 

 
Η ενεργή συμμετοχή της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας μέσω της online 
ψηφοφορίας με στόχο το Bravo Schools να λειτουργήσει ως μοχλός περαιτέρω ενημέρωσης και 
αφύπνισης των τοπικών κοινωνιών για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης θα λάβει ένα 
επιπλέον 20%. 
Θα διακριθούν οι συμμετοχές που θα συμβάλουν περισσότερο στη διάχυση των μηνυμάτων 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ανά παγκόσμιο στόχο, ενώ οι καλύτερες τρεις συμμετοχές για κάθε 
κατηγορία συμμετοχής θα αναδειχθούν και θα λάβουν ως βραβείο ψηφιακό εξοπλισμό.  
Όλα τα συμμετέχοντα σχολεία θα λάβουν ένα αναμνηστικό έπαινο συμμετοχής & βεβαίωση 
Πρεσβευτή των 17 Παγκόσμιων Στόχων.  
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

• Όλες οι συμμετοχές της σχολικής κοινότητας αναρτώνται στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  (http://observatory.sustainablegreece2020.com/home/) στην περιοχή 
ΣΧΟΛΕΙΑ, όπου θα μπορεί να λειτουργήσει ως Δίκτυο Ανταλλαγής Γνώσης και 
εμπειριών μεταξύ της σχολικής κοινότητας. 

• Οι συμμετοχές που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη στο 
Διαγωνισμό, ωστόσο θα μπορούν να αναρτηθούν στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  και να εκτεθούν στην τελική εκδήλωση του Θεσμού. 

• Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών τμημάτων στον διαγωνισμό είναι 
προαιρετική, αφορά το σύνολο των σχολείων της χώρας, και πραγματοποιείται εκτός 
ωρολογίου προγράμματος και κατά περίπτωση εφόσον η συμμετοχή εμπλουτίζει και 
διευρύνει με τρόπο δημιουργικό, τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. 

• Όλες οι συμμετοχές θα αποτελέσουν μέρος των καλών πρακτικών της ελληνικής 
σχολικής κοινότητας και θα προβληθούν στο παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο.  

• Ο φορέας διοργάνωσης αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού 
και διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των 
δημιουργών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ν. 2121/1993 «Πνευματική 
ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»  [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], 
όπως ισχύει.) 
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• Υπογραμμίζεται ότι οι διοργανωτές κρατούν το δικαίωμα να δημοσιοποιούν τα έργα 
που θα υποβληθούν στον διαγωνισμό μέσα από τα έντυπα ή τις ιστοσελίδες τους ή να 
τα αξιοποιούν με όποιον άλλο τρόπο κρίνουν επωφελή-όχι για εμπορικούς σκοπούς- 
αλλά για την προώθηση των σκοπών της ευρύτερης αφύπνισης του κοινού για τους 17 
Παγκόσμιους Στόχους, αναφέροντας πάντα τα στοιχεία των σχολικών τμημάτων. Σε 
περίπτωση που κάποιο από τα σχολικά τμήματα δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθούν τα 
στοιχεία του/συμμετοχή του, μπορεί να το δηλώσει εξ αρχής. 

• Προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του διαγωνισμού σε ετήσια βάση. 
  
ΦΟΡΈΑΣ ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗΣ 
Το QualityΝet Foundation αποτελεί έναν εξειδικευμένο Οργανισμό για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που από το 1997 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Με στόχο την  
προώθηση των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας για τη 
δημιουργία μιας Βιώσιμης Οικονομίας-Κοινωνίας που αναπτύσσεται με περιβαλλοντική 
ευαισθησία και κοινωνική συνοχή,  

• αποτελεί κόμβο για τη δικτύωση και το διάλογο με μεγάλο αριθμό Κοινωνικών Εταίρων  

• αναπτύσσει μεθοδολογίες και εργαλεία που υποστηρίζουν την Υπεύθυνη Λειτουργία 
των Οργανισμών 

• συμβάλλει στην ανάπτυξη των μελλοντικών ενεργών πολιτών. 
 
Δείτε περισσότερα: www.qualitynetfoundation.org  
 
 

 
Μπορείτε να αναρτήσετε τη συμμετοχή σας στα social media κάνοντας χρήση 

#inAction με @qualitynetfoundation 

 

Επίσης, σας καλούμε να γίνετε μέλος της ομάδας των εκπαιδευτικών In action SDGs 

Schools Club και να ανταλλάσετε απόψεις και δράσεις.  

 

Για πληροφορίες: 210-6898593 | education@qualitynet.gr  | 

bravoschools@qualitynet.gr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Πληροφορίες: 210-6898593| www.inactionforabetterworld.com  | info@qualitynet.gr | Facebook 
 

 

 

 

 

In Action ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ! 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους & 

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός  

για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 
Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας  

Φ1/ΓΜ/74030/171175 /Δ7 & Φ15/162831/Δ2 
 

Αγαπητοί συνεργάτες, 

 

Τo QualityNet Foundation, εξειδικευμένος Οργανισμός στην Βιώσιμη Ανάπτυξη και στην μη τυπική εκπαίδευση για 

τα θέματα αειφορειας, υλοποιεί για 4η συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους 17 

Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ  και τον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Bravo Schools για 

τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Στόχος της πρωτοβουλίας in action for a better world είναι η ενημέρωση και η ενεργοποίηση των μαθητών στα 

σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τον πλανήτη μας και απειλούν την ανάπτυξη και τη ποιότητα ζωής μας 

σήμερα (οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά), όπως αυτά εμφανίζονται στο παγκόσμιο πλαίσιο του ΟΗΕ. Το  in 

action for a better world αναδείχθηκε στα European Sustainability Awards 2019, ως η πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση 

για την προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.  

 

Εχοντας αναγνωρίσει τον σημαντικό ρόλο που παίζει η εκπαίδευση και τον ζωντανό πυρήνα που αποτελεί το σχολείο 

στη διαμόρφωση συνειδήσεων και σωστών προτύπων ζωής στους μαθητές αλλά και γενικότερης αφύπνισης στο 

σύνολο της τοπικής κοινωνίας καλούμε τις σχολικές μονάδες της περιφέρειας σας να συμμετέχουν στο πρόγραμμα  

• Προάγοντας τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που έχουμε δημιουργήσει και που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως βάση στο εκπαιδευτικό έργο, μέσω του  Ιn Αction, του εκπαιδευτικού προγράμματος 

για τους Παγκόσμιους Στόχους 

• Αναδεικνύοντας τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους μέσω του 

Bravo Schools, του Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού για τους Παγκόσμιους Στόχους. 

 

Ιn Αction -  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Έγκριση Υπουργείου Παιδείας) 

Τα σχολεία μπορούν να αξιοποιήσουν ένα σύνολο εκπαιδευτικών υλικών, όπως:  

1. του Μεγαλύτερου Μαθήματος του Κόσμου -του επίσημου εκπαιδευτικού προγράμματος του ΟΗΕ για τους 

Στόχους- το οποίο διαθέτουμε μεταφρασμένο στα ελληνικά Το Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου - in action 

for a better world. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν σχέδια μαθήματος, οπτικοακουστικά υλικά και 

ενημερωτικά κείμενα για να εισάγουν τους μαθητές στο θέμα των Παγκόσμιων Στόχων και της Βιώσιμης 



  

 

Πληροφορίες: 210-6898593| www.inactionforabetterworld.com  | info@qualitynet.gr | Facebook 
 

 

Ανάπτυξης, αλλά και να ασχοληθούν με επιμέρους Στόχους σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή 

οικονομικά: κλιματική αλλαγή, κυκλική οικονομία, διαχείριση πόρων, βιοποικιλότητα, υδρόβια ζωή, 

ποιοτική εκπαίδευση, ισότητα, διατροφή, μείωση της σπατάλης τροφίμων, κ.α.  

 

2. της Ελληνικής Βιβλιοθήκης των Στόχων Greek SDGs Library - in action for a better world, που μπορείτε 

να  βρείτε ενημέρωση, διδακτικά πακέτα, ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, προτάσεις 

εκπαιδευτικών & υποστηρικτικά υλικά για τους Στόχους, που θα υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς να 

αναπτύξουν προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.  

 

Bravo Schools - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Έγκριση Υπουργείου Παιδείας) 

Όλοι τα σχολεία που έχουν δουλέψει θεματικές που μπορούν να συνδεθούν με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους 

μπορούν να υποβάλλουν τις συμμετοχές τους στις κατηγορίες Εφαρμοσμένα Σενάρια/Καινοτόμα Προγράμματα, 

Μαθητικές Δημιουργίες & Δράσεις Συνεργασίας στο https://inactionforabetterworld.com/bravo-schools/. Η 

κατάθεση των συμμετοχών θα είναι ανοικτή  ως τις 25 Απριλίου 2021. Τα αποτελέσματα θα παρουσιασθούν στην  

ετήσια διαδικτυακή εκδήλωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Μπορείτε να δείτε το Bravo Schools 2020 εδώ. 

Αναδεικνύονται οι καλύτερες συμμετοχές και λαμβάνουν ως βραβείο ψηφιακό εξοπλισμό για το σχολείο.  

Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής και οι σχολικές μονάδες εντάσσονται στο 

Παγκόσμιο Δίκτυο του World’s Largest Lesson  και του Εθνικού «In Action SDGs Schools Club», ενώ οι μαθητές 

γίνονται «οι Πρεσβευτές των Παγκόσμιων Στόχων» συμβάλλοντας στην περαιτέρω αφύπνιση των οικογενειών τους, 

των φίλων τους και της γειτονιάς τους. 

 

Σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα σας 

καλούμε να γίνετε αρωγοί στην προσπάθεια,  

1. προωθώντας σχετική ενημέρωση στα σχολεία της περιοχής σας για τη συμμετοχή. 

2. συμμετέχοντας ενεργά ως μέλος στην Κριτική Επιτροπή για την ανάδειξη των καλύτερων εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων. Στην Επιτροπή συμμετέχουν υπεύθυνοι σχολικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικοί, 

εκπρόσωποι οργανισμών, εμπειρογνώμονες σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης από όλη την Ελλάδα. 

Παρακαλούμε όπως βρείτε επισυναπτόμενη την προκήρυξη του φετινού διαγωνισμού. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για όποια πληροφορία. 

 

Με εκτίμηση, 

Χρυσούλα Εξάρχου                                                                                                                        Αργυρώ Γιαλαμπρίνου                                                                                                    

Πρόεδρος Δ.Σ.                                                                                                                              Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Τμήματος           

 


