
 

 

 
 
 
 
 
 

Πρότυπο EllE- Empower learn lead Expand  
για τις Peer-to-Peer Εκπαιδευτικές 

Δραστηριότητες  
 

Στο πλαίσιο του έργου ELLE- Empower learn lead Expand, το συγκεκριμένο πρότυπο έχει στόχο 
να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τις peer-to-peer εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα 

αναπτυχθούν από οργανισμούς που στοχεύουν στην εκπαίδευση σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Τους παρέχουν πρόσβαση σε νέα εργαλεία και μεθόδους που σχετίζονται με τη 

Βιώσιμη Ανάπτυξη και την ευαισθητοποίηση σε αυτούς και στην Ατζέντα του 2030. 
 

Το πρότυπο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ “EllE”. 
 
 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: 
 

Το Πρότυπο που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου EllE – Empower learn lead Expand 
για τις Peer-to-Peer Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις 

απόψεις των συντακτών του, και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, 
Οπτικοακουστικού και Πολιτισμού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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Παρουσίαση 
Παρουσίαση της Ομάδας/Οργανισμού/Έργου. 
 
Είναι σημαντικό να συστήσετε την ομάδα, άρα τα άτομα που πρόκειται να παρουσιάσουν τις 
δραστηριότητες και να ασκούν το κομμάτι της επικοινωνίας. Αυτή η παρουσίαση θα πρέπει να 
γίνει με δυναμικό και εύκολο τρόπο, ώστε όλοι οι συμμετέχοντας να θυμούνται τα ονόματα και 
τους ρόλους της ομάδας για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων. 
 
Ο κάθε οργανισμός θα πρέπει να παρουσιαστεί με δυναμικό τρόπο, δηλαδή σε λιγότερο από 5 
λεπτά, ενώ για αυτή την παρουσίαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα PowerPoint, ένα έγγραφο 
έντυπο, ή άλλες εικόνες που έχει να μοιραστεί με το κοινό ο συγκριμένος οργανισμός. Το όραμα 
και η αποστολή του οργανισμού πρέπει να ειπωθούν, και αυτό μπορεί να συνδεθεί με τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και το έργο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Εισαγωγή 
Παρουσιάστε το έργο και τους ΣΒΑ (μιλήστε για όλους τους ΣΒΑ αλλά στη 
συνέχεια επικεντρωθείτε σε συγκεκριμένους). 

 
Επίσης, παρουσιάστε το έργο EllE, μιλήσετε για τους εταίρους και τους στόχους του, ενώ τονίστε 
ότι αποτελεί μέρος του προγράμματος Erasmus+.  
 

Έργο EllE: 
 
Το EllE προκύπτει από τις τρέχουσες παγκόσμιες προκλήσεις και τις τοπικές ανάγκες των νέων. 
Η πρόοδος όσο αφορά την ανθρώπινη ανάπτυξη υπήρξε άνιση και οι προκλήσεις παραμένουν. 
Οι νέοι βρίσκονται στη πρώτη γραμμή των επιπτώσεων των μη βιώσιμων μοντέλων λόγω της 
περιθωριοποίησής τους και της μεγαλύτερης ευπάθειας. Πρέπει να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις 
ικανότητες, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες για τους ΣΒΑ, ώστε να ενδυναμωθούν και να 
διαδώσουν τη γνώση στην κοινωνία για να χτίσουν έναν καλύτερο κόσμο. Το EllE βασίζεται 
στους νέους: ως τον κύριο παράγοντα της αποτελεσματικής ανάπτυξης και της πλήρους 
συμμετοχής τους. Η προσέγγιση "bottom-up" από τοπική σε παγκόσμια, είναι σε θέση να 
επεκτείνει τα αποτελέσματα και το δίκτυο παγκοσμίως. 
 
 
Το έργο EllE στοχεύει στη προώθηση της συμμετοχής και της συνεργασίας των νέων για βιώσιμη 
ανάπτυξη στις τρεις χερσονήσους της Νότιας Ευρώπης μέσω: ενδυνάμωση των νέων, προώθηση 
της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων και εθνών. 
 
Οι στόχοι είναι να 
- Ενισχύσετε τις Δεξιότητες των Νέων για να Βοηθήσετε στην Προώθηση των ΣΒΑ. 
- Παρακινήσετε τους νέους να δράσουν και να τους ενισχύσετε να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε 
πραγματικές κοινωνικές δραστηριότητες . 
- Δημιουργήσετε ικανότητες μέσω ανταλλαγής ιδεών, πληροφοριών, εμπειριών και καλών 
πρακτικών. 
- Κατασκευάσετε ένα δίκτυο EllE σε μια περιφέρεια για συνεργασία νέων και κοινές δράσεις. 
- Ευαισθητοποιήσετε και προωθήσετε ένα ενεργό διάλογο, και να ενισχύσετε τη διατομεακή 
συνεργασία μεταξύ νέων και ενδιαφερόμενων φορέων, επιτρέποντας καλύτερες συνεργίες σε 
όλους τους ΣΒΑ. 
- Αναπτύξετε ένα νέο ολιστικό (συμμετοχικό, συνεργατικό, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμο) 
μοντέλο ενδυνάμωσης των νέων για την εφαρμογή των ΣΒΑ και ενίσχυση της αίσθησης 
πρωτοβουλίας των νέων. 
- Αυξήσετε και εκμεταλλευτείτε την ευρωπαϊκή συνεργασία για την προώθηση και εφαρμογή των 
ΣΒΑ μέσω της ενδυνάμωσης των νέων. 
 
Οι συμμετέχοντας είναι νέοι ηλικίας 18-24 ετών, συμπεριλαμβανομένων των  νέων με λιγότερες 
ευκαιρίες. Θα συμμετάσχουν 900 νέοι άμεσα και μέσω της Πλατφόρμας ο αριθμός αυτός θα 
φτάσει τους 3000. Η διάρκεια του έργου θα είναι 28 μήνες λόγω των αποτελεσμάτων και του 
χρόνου που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. 
 



 

 

 
 
Δραστηριότητες 
 
Διαχείριση έργου, παρακολούθηση της προόδου και των επιτευγμάτων των στόχων, της διάδοσης 
και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Συλλογή δεδομένων και έρευνα καλών πρακτικών για 
την ενδυνάμωση των νέων και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους ΣΒΑ. Δημιουργία και 
διαχείριση της πλατφόρμας EllE και των κοινωνικών δικτύων. Διεύρυνση Δικτύου. Οργάνωση 
διαδικτυακών συναντήσεων, συνεδριών, εκδηλώσεων εκπαίδευσης συνομηλίκων, τοπικών 
εργαστηρίων, Ημέρα Συμμετοχής, Τελικό Συνέδριο, καμπάνια EllE και διαχείρισης ενδιάμεσων 
εκθέσεων. 
 
Οι περισσότερες δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν μέσω διαδικτυακών εργασιών. 
Με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας, την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, θα 
διοργανωθούν διακρατικές συναντήσεις σε: Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα. 
Οι μεθοδολογικές υποθέσεις είναι 
- αν βελτιώσουμε τις δεξιότητες και τις ικανότητες των νέων με αυξημένες ικανότητες και 
υποστήριξη, τότε οι ενδυναμωμένοι νέοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη τους και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως πολίτες, ηγέτες, και 
παράγοντες αλλαγής στην κοινότητά τους αλλά και στο εξωτερικό. 
- αν η καλύτεροι νέοι εμπλακούν στην επιρροή της λήψης αποφάσεων, τότε θα μπορούν να είναι 
παράγοντες αλλαγής. 
Για το λόγο αυτό, η ενδυνάμωση των νέων είναι ένα μέσο και ένας στόχος του EllE. 
Η μεθοδολογία του EllE απαιτεί: 
- χωρίς αποκλεισμούς και πλήρη συμμετοχή και ηγεσία νέων σε όλες τις φάσεις . 
- μια συμπεριφορική, διαρθρωτική και πολιτισμική διαδικασία με την οποία οι νέοι αποκτούν την 
ικανότητα, την εξουσία και την αυτοενέργεια για να λάβουν αποφάσεις και να εφαρμόζουν 
αλλαγές στη ζωή τους και στις κοινωνίες. 
- Ικανότητες και δεξιότητες εταιρικής σχέσης για την ενίσχυση του περιβάλλοντος για την 
ενδυνάμωση των νέων. 
 
Το κύριο αποτέλεσμα θα είναι η γνώση, η εμπειρία και οι καλές πρακτικές σχετικά με την 
ενδυνάμωση των νέων στους ΣΒΑ. 
 
Οι νέοι θα κερδίσουν: 
-γνωστικές, κοινωνικές, σχεσιακές, ηθικές, πραγματιστικές, στρατηγικές, εγκάρσιες, υγιείς και 
πολιτικές δεξιότητες. 
- ενδυνάμωση, αυτοεκτίμηση, κριτική σκέψη και ανάπτυξη συμπεριφοράς με την κατανόηση των 
κοινωνικών τάσεων, αυξημένη απασχολησιμότητα, βελτιωμένες προοπτικές σταδιοδρομίες. 
 
Τα αποτελέσματα του EllE: 
Έκθεση καλών πρακτικών για την ενδυνάμωση των νέων στους ΣΒΑ (επίπεδο: τοπικό, εθνικό, 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο) 
Δίκτυο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενδυνάμωσης και συνεργασίας των νέων 
Μοντέλο EllE: Empower–learn–led–Expand 
Ηλεκτρονική πλατφόρμα σε ΣΒΑ με υλικό ΑΕΠ 
#YOUTH4SDGs Εκστρατεία 
Τελικό Συνέδριο 
 



 

 

 
 
 
 
Οι 17 ΣΒΑ έχουν ένα πολυδιάστατο αντίκτυπο σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Το EllE που 
επικεντρώνετε στην ενδυνάμωση των νέων στους ΣΒΑ μπορεί να παράγει μακροχρόνιο 
πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο σε πολλές διστάσεις. 
Συμμετέχοντες: Θα συμπεριληφθούν ως προορατική δύναμη στη συμμετοχή της κοινωνικής 
ανάπτυξης. 
Συνεργασία: Μεθοδολογία εκπαιδευτικής ενδυνάμωσης EllE. 
Μακροπρόθεσμα οφέλη: Νέοι πρωταγωνιστές του μέλλοντος και συμβολή στην εκτίμηση και 
ευημερία της κοινότητας. Το EllE σχεδιάζει την καθημερινή εργασία των νέων και συμβάλλει σε 
πολιτικές αλλαγές της κοινωνίας, της οικονομίας, του περιβάλλοντος και των νέων. 
Αυτό το έργο θα επιτρέψει σε όλους τους εταίρους να αποκτήσουν εμπειρία στη διεθνή 
συνεργασία, και σε νέες καλές πρακτικές, αλλά και να ενισχύσουν τις ικανότητές και τη δικτύωσή 
τους. 
Συντονιστής Οργανισμός: Gramigna OdV - Ιταλία 
Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί:  
INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT - Ελλάδα 
ASOCIATIA GEYC - Ρουμανία 
EDUFONS - Centar za celozivotno obrazovanje - Σερβία 
ASSOCIACAO CHECK-IN - COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - Πορτογαλία 
 
Συνοψίζοντας: 
 
Αυτό το έργο στοχεύει στην προώθηση της συμμετοχής των νέων για την βιώσιμη ανάπτυξη 
Προσέγγιση Bottom up. 
Επικεντρώνεται σχεδόν σε όλους τους ΣΒΑ, όχι όμως στον 9ο και τον 17ο. 
Μικρό-περιφέρεια: Νότια Ευρώπη. 
Στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των Νέων για να μάθουν περισσότερα για τους ΣΒΑ. (18 έως 24 
ετών). 
Συμπεριλαμβάνει τους ενδιαφερόμενους φορείς όπως: οργανισμούς νέων, σχολεία, τοπικές 
κυβερνήσεις, ΜΚΟ, επαγγελματίες, εμπειρογνώμονες, μέσα ενημέρωσης, κ.λπ. 
Υπάρχει ο στόχος της ανάπτυξης: 
 Σχέδιο Δράσης 
 Στρατηγικό έγγραφο 
 Δυνατότητα πρόσβασης σε περαιτέρω χρηματοδότηση 
 5 εργαστήρια με την τοπική κοινότητα από κάθε εταίρο 
 Βιβλιάριο καλών πρακτικών. 

 
Ιστοσελίδα του έργου: https://youth4sdgs-project.eu/ 
 
Παρουσιάζοντας τους ΣΒΑ, μερικές συμβουλές: 
 

https://youth4sdgs-project.eu/


 

 

• Το 2015, Ηγέτες από 193 χώρες δημιούργησαν ένα σχέδιο που ονομάζεται 
Στόχοι Βιώσιμής Ανάπτυξης (ΣΒΑ). 

• Αυτό το σύνολο 17 στόχων φαντάζεται ένα μέλλον μόλις 15 χρόνια μακριά 
που θα απαλλαγεί από την φτώχεια και πείνα και θα είναι ασφαλές από τις 
χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

• Οι ΣΒΑ είναι μέρος της Ατζέντας του 2030 και έχουν 169 στόχους, που 
πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2030. Μια λίστα 232 δεικτών, που 
αναπτύχθηκε 2017 και βελτιώνετε ετησίως, αποτελεί μηχανισμό 
παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου προς τους Στόχους και τους 
σχετικούς υπό-στόχους.  

 
 
 

Λίστα όλων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης: 
 
ΣΤΟΧΟΣ 1: Μηδενική Φτώχεια  

ΣΤΟΧΟΣ 2: Μηδενική Πείνα  

ΣΤΟΧΟΣ 3: Καλή Υγεία και Ευημερία  

ΣΤΟΧΟΣ 4: Ποιοτική Εκπαίδευση  

ΣΤΟΧΟΣ 5: Ισότητα Φύλων 

ΣΤΟΧΟΣ 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση 

ΣΤΟΧΟΣ 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια  

ΣΤΟΧΟΣ 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη  

ΣΤΟΧΟΣ 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές  

ΣΤΟΧΟΣ 10: Λιγότερες Ανισότητες  

ΣΤΟΧΟΣ 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες  

ΣΤΟΧΟΣ 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή  

ΣΤΟΧΟΣ 13: Δράση για το Κλίμα 

ΣΤΟΧΟΣ 14: Ζωή στο Νερό 

ΣΤΟΧΟΣ 15: Ζωή στη Στεριά 

ΣΤΟΧΟΣ 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί 

ΣΤΟΧΟΣ 17: Συνεργασία για τους Στόχους 



 

 

 
 
 
Εργαλεία σχετικά με τους ΣΒΑ 
 
Τα Εργαλεία, που είναι Πόροι και Εκστρατείες Νέων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από εμάς και τους νέους,  πρέπει να παρουσιάζονται με λεπτομέρειες. Όλες οι ιστοσελίδες 
είναι διαθέσιμες σε κάθε περιγραφή και είναι εύχρηστες και φιλικές προς το περιβάλλον, 
καθώς οι περισσότερες χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως μέθοδο. Αυτά τα εργαλεία θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας peer to peer, επομένως η 
παρουσίασή τους στους νέους είναι εξαιρετικά σημαντική.  
 
Τα εργαλεία: 
 
 

• Η Πρωτοβουλία Be the Change παρέχει σε όλους μια ευκαιρία να συνεχίσουμε 
καλύτερα την συζήτηση σχετικά με τους ΣΒΑ. Αυτή η Πρωτοβουλία μας καθοδηγεί 
και μας ενθαρρύνει για μια βιώσιμη ζωή στη δουλειά και στο σπίτι αλλάζοντας τα 
πρότυπα κατανάλωσης, χρησιμοποιώντας ενεργά μέσα μεταφοράς όπως ποδήλατο 
και αγοράζοντας τοπικά τρόφιμα. 
 

 
 

• Το LittlexLittle ξεκίνησε με ένα απλό γεγονός: Αυτή τη στιγμή, στον πλανήτη 
υπάρχουν 2 δισεκατομμύρια άτομα ηλικίας 15-24. Αυτή είναι η μεγαλύτερη γενιά 
στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτό σημαίνει ότι αν έκαναν όλοι ένα πράγμα, θα ήταν η 
μεγαλύτερη συλλογή θετικών πράξεων που συγκεντρώθηκαν ποτέ. Το μόνο που 
πρέπει να κάνεις είναι να καταγράψεις μια ενέργεια, να βάλεις tag #LittlexLittle, και 
να τη παρακολουθήσεις να διαδίδεται σε 2 δισεκατομμύρια άτομα. 
 

 
 

 

http://un.org/sustainabledevelopment/bethechange
http://littlexlittle.com/


 

 

 
 

• Η Not too Young to Run δημιουργήθηκε επειδή η σημερινή γενιά νέων είναι 
η μεγαλύτερη που υπήρξε ποτέ. Ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός είναι κάτω 
των 30 ετών, και όμως το 73% των χωρών περιορίζει τους νέου να 
υποβάλουν υποψηφιότητα, αν και μπορούν να ψηφίσουν. Σε όλο τον κόσμο, 
εξελίσσονται εκστρατείες για τη προώθηση των δικαιωμάτων των νέων που 
διεκδικούν δημόσια αξιώματα, επιδιώκοντας να μειώσουν τη νόμιμη ηλικία 
υποψηφιότητας στο επίπεδο ηλικίας που μπορείτε να ψηφίσετε. 

 

 
 

• Ο Lazy Person’s Guide to Saving the World εστιάζει στην επίδραση που έχει 
ο μέσος άνθρωπος. Η αλλαγή ξεκινά από εσένα. Όλοι οι άνθρωποι στη γη, 
ακόμα και οι πιο οκνηροί είναι μέρος της λύσης. Ευτυχώς, υπάρχουν μερικά 
πολύ εύκολα πράγματα που μπορούμε να προσθέσουμε στη ρουτίνα μας και, 
αν πραγματοποιηθούν από όλους, θα κάνουμε τη μεγάλη διαφορά. 

 

 
 
 
 

• Η SDGs in Action App αναπτύχθηκε για να αναδείξει τους ΣΒΑ- την 
παγκόσμια λίστα υποχρεώσεων για τον τερματισμό της φτώχεια, τη μείωση 
της ανισότητας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Προωθείται 
από τη GSMA, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα σχεδόν 800 φορέων κινητής 
τηλεφωνίας παγκοσμίως, και η Project Every προωθεί μια μη κερδοσκοπική 
παγκόσμια εκστρατεία για τη διάδοση των μηνυμάτων των ΣΒΑ. 

 
 

http://www.nottooyoungtorun.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/
http://sdgsinaction.com/


 

 

 
 
 

• Το The World’s Largest Lesson κοινοποιεί τους Παγκόσμιους Στόχους σε 
περισσότερες από 130 χώρες και εκατομμύρια παιδιά, από το 2015. 
Δημιουργούνται δωρεάν και δημιουργικοί πόροι για εκπαιδευτές με σκοπό 
τη διδασκαλία μαθημάτων, την εκτέλεση έργων και την ώθηση δράσεων για 
την υποστήριξη των Στόχων.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/


 

 

 
 
 

Η  World Youth Report εστιάζει στην εκπαίδευση και απασχόληση των νέων και 
διερευνά τις πολύπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη σε αριθμό 

γενιά νέων που έχει δει ο κόσμος. 
 

 
 
 

• Η Παγκόσμια Έκθεση Νέων: Η Νέοι και η Ατζέντα του 2030 για Βιώσιμη 
Ανάπτυξη εξετάζουν τους αμοιβαία υποστηρικτικούς ρόλους της νέας 
Ατζέντας και των προσπαθειών ανάπτυξης των νέων. Η Έκθεση προορίζεται 
να προσφέρει στα Κράτη Μέλη και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς 
πληροφορίες και αναλύσεις που μπορούν να τους βοηθήσουν να 
υπολογίσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην αντιμετώπιση θεμάτων για 
νέους, να αξιολογήσουν τα κενά πολιτικής και να αναπτύξουν πολιτικές 
απαντήσεις.  

• Η Έκθεση παρέχει, επίσης, μια εικόνα για το ρόλο των νέων στη βιώσιμη 
ανάπτυξη στο πλαίσιο ανάπτυξης της Ατζέντας του 2030 και σχετικών 
γενικών πλαισίων. 

 
 
 
 
 
 

https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2018/12/WorldYouthReport-2030Agenda.pdf


 

 

 
Δραστηριότητα 
 
Μετά από την παρουσίαση των ΣΒΑ και του έργου EllE, είναι πλέον δυνατή η 
έναρξη της δραστηριότητας με τη συμμετοχή των νέων.  
Όλες οι δραστηριότητες μπορούν να γίνουν μέσω ψηφιακών υλικών, όπως 
υπολογιστές, laptop και smartphone. 
 
Αρχικά, ξεκινήστε με μία δραστηριότητα ενεργοποίησης της ομάδας.  
Παράδειγμα τρόπου ενεργοποίησης της ομάδας: 
 
Παράδειγμα 1 – Δράκος, Πριγκίπισσα και Ιππότης.  

1. Δύο ομάδες στέκονται σε γραμμές, η μία μπροστά από την άλλη. 
2. Στο παιχνίδι υπάρχουν τρείς κινήσεις: Δράκος, Πριγκίπισσα και Ιππότης. 
3. Σε κάθε στροφή οι ομάδες συναντιούνται και αποφασίζουν κρυφά ποιος χαρακτήρας θέλουν 

να είναι. Στη φράση 2Start", μπορούν να κινηθούν. 
4. Επιτίθενται μεταξύ τους. Ο ιππότης νικά τον δράκο. Ο δράκος νικά την πριγκίπισσα. Η 

πριγκίπισσα νικά τον ιππότη. 
5. Μια ομάδα κερδίζει. 

 
Έπειτα, εστιάστε σε ένα παιχνίδι προσοχής. 
Παράδειγμα παιχνιδιού προσοχής: 

Παιχνίδι Προσοχής 1 - Μετρήστε μέχρι το 17, το παιχνίδι των 17 ΣΒΑ. 

- Αυτό το παιχνίδι είναι σημαντικό για τη συγκέντρωση της ομάδας, έτσι ώστε να είναι σε θέση 
στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητα. 

1. Κάντε την ομάδα να κλείσει τα μάτια της. 
2. Θα πρέπει να μετρήσουν έως το 17. Μόνο ένα άτομο μπορεί να μιλήσει κάθε φορά. 
3. Αν πολλά άτομα πουν κάτι ταυτόχρονα, θα πρέπει να ξεκινήσουν ξανά από το μηδέν. 

 
Μετά από αυτό, ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε τη δραστηριότητα. 
 
Χωρίστε την ομάδα των νέων σε 4 ή 6 υπό-αμάδες ανάλογα με το συνολικό μέγεθος 
των ατόμων. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει τον ίδιο αριθμό νέων. Σε κάθε μία από 
αυτές θα δοθούν δύο ΣΒΑ (τυχαία επιλογή). Κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεσή της 5 
λεπτά για να σκεφτεί ένα δημιουργικό όνομα που σχετίζετε με τους ΣΒΑ που έχει 
στη διάθεσή της. Στη συνέχεια, θα συζητήσει για τους δύο επιλεγμένους ΣΒΑ, ενώ 
μπορεί να χρησιμοποιήσει laptop, υπολογιστή και smartphone για να τους ερευνήσει 
λεπτομερώς, και να δημιουργήσει μια παρουσίαση που να τους εξηγεί, αλλά και τι 
μπορεί να γίνει με τα εργαλεία που δόθηκαν στην αρχή από την ομάδα υλοποίησης. 
 
Η ομάδα υλοποίησης ολοκληρώνει με μία ενημέρωση σχετικά με τους ΣΒΑ και τους 



 

 

δίνει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτούς. 
 
Περισσότερες Πληροφορίες  
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή, τους στόχους και Ειδικούς 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορείτε να βρείτε παρακάτω: 
 

Οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) για να μεταμορφώσουν τον κόσμο μας: 
 
GOAL 1: No Poverty  ΣΤΟΧΟΣ 1: Μηδενική Φτώχεια 

GOAL 2: Zero Hunger    ΣΤΟΧΟΣ 2: Μηδενική Πείνα 

GOAL 3: Good Health and Well-being   ΣΤΟΧΟΣ 3: Καλή Υγεία και Ευημερία 

GOAL 4: Quality Education   ΣΤΟΧΟΣ 4: Ποιοτική Εκπαίδευση 

GOAL 5: Gender Equality    ΣΤΟΧΟΣ 5: Ισότητα Φύλων 

GOAL 6: Clean Water and Sanitation   ΣΤΟΧΟΣ 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση 

GOAL 7: Affordable and Clean Energy  ΣΤΟΧΟΣ 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια 

GOAL 8: Decent Work and Economic Growth  ΣΤΟΧΟΣ 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική 

Ανάπτυξη 

GOAL 9: Industry, Innovation and Infrastructure  ΣΤΟΧΟΣ 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και 

Υποδομές 

GOAL 10: Reduced Inequality  ΣΤΟΧΟΣ 10: Λιγότερες Ανισότητες 

GOAL 11: Sustainable Cities and Communities   ΣΤΟΧΟΣ 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες 

GOAL 12: Responsible Consumption and Production ΣΤΟΧΟΣ 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και 

Παραγωγή 

GOAL 13: Climate Action    ΣΤΟΧΟΣ 13: Δράση για το Κλίμα 

GOAL 14: Life Below Water   ΣΤΟΧΟΣ 14: Ζωή στο Νερό 

GOAL 15: Life on Land     ΣΤΟΧΟΣ 15: Ζωή στη Στεριά 

GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions ΣΤΟΧΟΣ 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί 

Θεσμοί 

GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal  ΣΤΟΧΟΣ 17: Συνεργασία υλοποίησης των στόχων 
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Πηγή: https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html 
 
 
Στόχοι 
Στο τέλος αυτής της συνεδρίας, θα υπάρχουν νέοι που θα έχουν περισσότερες 
πληροφορίες για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, για το πώς να δράσουν, και οι 
οποίοι θα έχουν ενισχυθεί με εργαλεία και γνώσεις. 
Θα έχουν επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας της ομάδας υλοποίησης ώστε αν επιθυμούν 
να συνεργαστούν περεταίρω με το έργο EllE θα μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα 
μαζί τους και να συμβάλουν στο εκπληκτικό μας έργο και να ενημερωθούν για τους 
ΣΒΑ. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html
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