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Αποτελέσματα του Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού για τους 
17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας (Φ.14/ΕΑ/163317/168423/Δ1) 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ 

 
Αξιότιμε κύριε διευθυντά, 

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαδικασία αξιολόγησης των καλών 

πρακτικών των σχολείων, των σχεδίων μαθήματος και των μαθητικών δημιουργιών ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία. Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία, αναδείχτηκαν οι καλύτερες δράσεις ανά Στόχο, οι οποίες θα 

αξιολογηθούν εκ νέου και τελικά θα προκύψουν 3 βραβεία ανά κατηγορία (καλές πρακτικές, σχέδια 

μαθήματος μαθητικές δημιουργίες). 

Στη φάση αυτή, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το σχολείο σας βρίσκεται 

εντός της λίστας των επιλαχόντων και διεκδικεί μια θέση στους βραβευθέντες.  

Έχει ήδη αναδειχθεί στο πλαίσιο του Bravo Schools, του Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού για τους 

17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, που αναπτύσσεται με την έγκριση του Υπουργείου 

Παιδείας (Φ.14/ΕΑ/163317/168423/Δ1) ως 

 

 Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ στο στόχο 10. Λιγότερες Ανισότητες, ως Σχέδιο 
Μαθήματος με τίτλο Malala Yousafzai: “Let us pick up our books and our pens, they are the 
most powerful weapons.” και 

 ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ TΩΝ 17 ΣΤΟΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και μέλος στο ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ του QNF SDGs 

School Club (Sustainable Development Goals School Club). 

 

Μετά τη λήξη της εκδήλωσης στις 7/6, θα δοθούν βεβαιώσεις με τις παραπάνω διακρίσεις και θα σας σταλούν 

ηλεκτρονικώς. 

 

To Bravo Schools αποτελεί μια Πρωτοβουλία όπου οι Ενεργοί Πολίτες του αύριο μας παρουσιάζουν τις δικές 

τους προτάσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, μέσα από τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που 

έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης. Υλοποιείται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού υλικού «ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΟΥ», το οποίο -με την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής- αναπτύσσει το 
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εκπαιδευτικό τμήμα του QualityNet Foundation στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το World Largest 

Lesson, την Unicef και την Unesco.  

Η Πρωτοβουλία Bravo Schools εντάσσεται στη Παγκόσμια καμπάνια του ΟΗΕ για τη προώθηση των 17 

Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του Bravo Schools αναπτύχθηκε ένας Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός για 

τους 17 Παγκόσμιους Στόχους όπου έλαβαν μέρος 202 σχολεία από όλη την Ελλάδα με πάνω από 500 

συμμετοχές, παρουσιάζοντας τις ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ που έχουν αναπτύξει ολόκληρες σχολικές μονάδες, τα 

ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, που έχουν επιτυχώς υλοποιήσει οι εκπαιδευτικοί, και τις ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ, ως 

αποτέλεσμα της ενασχόλησης των παιδιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας για τα θέματα της Βιώσιμης 

Ανάπτυξης. 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Bravo Schools θα διεξαχθεί 

την Πέμπτη 7 Ιουνίου, στο ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ώρα 9.00 – 13.00 

και θα αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή αφύπνισης και συμμετοχής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Το Bravo Schools, ακολουθώντας τη φιλοσοφία του Θεσμού Bravo, στοχεύει να λειτουργήσει ως μοχλός 

περαιτέρω ενημέρωσης για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους. Έτσι όλες οι συμμετοχές αναρτούνται στο 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, το οποίο λειτουργεί ως Δίκτυο Ανταλλαγής Γνώσης και Εμπειριών ανάμεσα 

στην εκπαιδευτική κοινότητα. Επίσης η ανάδειξη των καλύτερων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων γίνεται από μια 

επιτροπή αξιολόγησης αλλά και από την ενεργή συμμετοχή της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας 

μέσω ανοικτής ψηφοφορίας κοινού. Τα τελικά αποτελέσματα θα παρουσιαστούν ανά στόχο, όπου για κάθε 

στόχο θα προβληθούν οι καλές πρακτικές, τα σχέδια μαθήματος και οι μαθητικές δημιουργίες που 

αναδεικνύονται, από τα οποία θα προκύψουν και τα τρία βραβεία ανά κατηγορία (καλές πρακτικές, σχέδια 

μαθήματος μαθητικές δημιουργίες). 

Μέσα σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο που όλοι διανύουμε είναι πολύ σημαντικό το σχολείο σας να 

λειτουργήσει ως ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, φορέας ενημέρωσης, αφύπνισης και 

συμμετοχής στην τοπική κοινωνία σας. 

Ευελπιστώντας πως τόσο εσείς προσωπικά όσο και το σύνολο του σχολείου σας θα είναι αρωγοί της 

προσπάθειας αυτής που κάνει ο Οργανισμός μας, θα είμαστε στη διάθεσή σας για να διερευνήσουμε 

την περαιτέρω ανάπτυξη πρωτοβουλιών και προγραμμάτων για τη Δημιουργία ενός Καλύτερου 

Κόσμου! 

Με εκτίμηση, 

 

Χρυσούλα Εξάρχου 

Αντιπρόεδρος QualityNet Foundation 
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Χρήσιμες Πληροφορίες: 
 
 
 
Το QualityNet Foundation και το εκπαιδευτικό του τμήμα ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, με παρουσία 20 

χρόνων στην εκπαιδευτική κοινότητα, αποτελεί έναν εξειδικευμένο Οργανισμό για τη προώθηση της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Αναπτύσσει εθνικές πρωτοβουλίες, όπως η Πρωτοβουλία Sustainable 

Greece 2020, που στόχο έχει την προώθηση της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης στα θέματα της Βιώσιμης 

Ανάπτυξης στην Ελληνική αγορά και μέσω του εκπαιδευτικού του τμήματος συμβάλλει στην εκπαίδευση 

των μελλοντικών ενεργών πολιτών. 

 ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και το Bravo Schools αποτελούν μέρος της Πρωτοβουλίας 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ που στόχο έχει μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας να προωθήσει 

την ενημέρωση, αφύπνιση και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην αντιμετώπιση των κύριων τοπικών προβλημάτων. 
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