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2ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ» 
 

Τo QualityNet Foundation στο πλαίσιο προώθησης των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
του ΟΗΕ στη χώρα μας, προχωράει στην υλοποίηση του 2ου πανελλήνιου σχολικού διαγωνισμού με 
τίτλο Bravo Schools  «Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο», για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας 
και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο) σε όλη την Ελλάδα.  
 
O συγκεκριμένος διαγωνισμός Bravo Schools εντάσσεται στην πρωτοβουλία “in action for a better 
world” και 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.  
 
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.biomatiko.gr. 
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 www.worldlargestlesson.com  

http://www.biomatiko.gr/oi-17-pagosmioi-stoxoi/
http://www.globalgoals.org/
http://www.biomatiko.gr/
http://observatory.sustainablegreece2020.com/home/
http://www.worldlargestlesson.com/
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 31 Ιανουαρίου 2019 έως και 19 Απριλίου 2019 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   
Η παρουσίαση των καλύτερων προγραμμάτων και δημιουργιών θα πραγματοποιηθεί σε εκδήλωση, 
τον Μάιο του 2019. 
  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Πώς μπορείτε να συμμετέχετε στο Bravo Schools: 
 

ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ – ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ – ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
 

ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ): 
 
 
 
 

• 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 σχέδια μαθήματος που υλοποιήσατε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική 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, κ.ά.). 

• Τα καλύτερα σχέδια μαθήματος 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  

• Παρουσιάστε το σχέδιο μαθήματος / εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύξατε  

• Αναδείξτε την εργασία σας ως καλή εκπαιδευτική πρακτική!  
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✓ Κατασκευές 
✓ Blog / Site 
✓ 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 θα 

πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στην αρχική πηγή σε περίπτωση χρήσης μη πρωτότυπου υλικού.  

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

βίντεο (ή των κηδεμόνων τους/νόμιμων εκπροσώπων τους σε περίπτωση που είναι ανήλικοι).  

 

• Παρουσιάστε τις μαθητικές δημιουργίες συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα 

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

• Αποστείλετε μας τις μαθητικές δημιουργίες (αφίσες, ζωγραφικά έργα, επιτραπέζια παιχνίδια-
κατασκευές) για να συμπεριληφθούν στην έκθεση στην ετήσια εκδήλωση. Τα έργα δεν θα 
επιστραφούν, εκτός κι αν ζητηθεί γραπτώς. 

 

 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (ΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΟΠΙΚΗ 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 σε συνεργασία με την τοπική 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, προγράμματα ανακύκλωσης, περιβαλλοντική 
καμπάνια, 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, κ.ά.). 
 
  

http://www.bravoschools.gr/
https://www.biomatiko.gr/wp-content/uploads/2019/01/Turning-Learning_final-compressed.pdf
http://www.bravoschools.gr/
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η ανάδειξη των καλύτερων συμμετοχών θα γίνει κατά 80% με αξιολόγηση από Κριτική Επιτροπή η 
οποία θα 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 Τη συμμετοχή 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 συμμετοχές για κάθε κατηγορία 
συμμετοχής θα αναδειχθούν και θα λάβουν βραβείο.  
Όλα τα συμμετέχοντα σχολεία θα λάβουν ένα αναμνηστικό έπαινο συμμετοχής & βεβαίωση 
Πρεσβευτή των 17 Παγκόσμιων Στόχων.  
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

• Όλες οι συμμετοχές των σχολείων θα αναρτηθούν στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  
(http://observatory.sustainablegreece2020.com/home/) στην περιοχή ΣΧΟΛΕΙΑ, όπου θα 
μπορεί να λειτουργήσει ως ηλεκτρονικό δίκτυο ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ της σχολικής 
κοινότητας. 

• Τα βραβεία θα αφορούν την υποστήριξη των σχολείων με ψηφιακό εξοπλισμό. 

• Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών τμημάτων στον διαγωνισμό είναι προαιρετική, 
και αφορά το σύνολο των σχολείων της χώρας. 

• 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 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/ η συμμετοχή του, μπορεί να το δηλώσει εξ αρχής. 

 

 

  

http://observatory.sustainablegreece2020.com/home/
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Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

• Τα αποτελέσματα του Bravo Schools θα ανακοινωθούν τον Μάιο του 2019 στην ετήσια 
εκδήλωση. Τα συμμετέχοντα στον διαγωνισμό σχολεία θα λάβουν ξεχωριστή πρόσκληση 
συμμετοχής στην εκδήλωση.  

• Οι μαθητικές δημιουργίες θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης σε ψηφιακή ή 
έντυπη μορφή. Ο διοργανωτής θα ενημερώσει σχετικά τα συμμετέχοντα σχολεία. 

• Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα να παρουσιαστεί από τους ίδιους τους μαθητές στον χώρο της 
εκδήλωσης κάποιο δρώμενο ή μαθητική δημιουργία (ποίημα, τραγούδι, κ.α) σχετικά 
συνάφών με τα θέματα των 17 Παγκόσμιων Στόχων. Μέγιστη διάρκεια παρουσίασης 10 
λεπτά. Μπορείτε να μας δηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο info@biomatiko.gr με την ένδειξη 
«Συμμετοχή με δρώμενο στην εκδήλωση Bravo Schools».   

• Το κάθε σχολείο θα αναλάβει το ίδιο τη μετάβαση των μαθητών/εκπαιδευτικών στο χώρο της 
εκδήλωσης. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

QUALITY NET FOUNDATION 

Το QualityΝet Foundation είναι ένας οργανισμός που προωθεί τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης 

και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα, συνεργάζεται με τους επίσημους Θεσμικούς Φορείς 

της χώρας για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο, όπως η Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη 

Ελλάδα 2020 (www.sustainablegreece2020.gr), που αφυπνίζουν και ευαισθητοποιούν το σύνολο των 

κοινωνικών εταίρων (Θεσμικούς, Επιχειρηματικούς, Ακαδημαϊκούς Φορείς, Εκπαιδευτική Κοινότητα, 

Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών) για τη δημιουργία μιας Βιώσιμης 

Οικονομίας-Κοινωνίας που αναπτύσσεται με Περιβαλλοντική Ευαισθησία και Κοινωνική Συνοχή. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις το QualityNet Foundation και το εκπαιδευτικό του τμήμα, 

το Βιωματικό Σχολείο, με αποκλειστική συνεργασία με την Project Everyone - Δημιουργό του 

Μεγαλύτερου Μαθήματος του Κόσμου «World’s Largest Lesson»- με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 

και τη UNICEF, ανέλαβε για την Ελλάδα τη μετάφραση και την προώθηση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

για τους 17 Στόχους στα Σχολεία. 

 

UNICEF 

Στον παγκοσμιοποιημένο κοινωνικό χώρο η UNICEF, 70 και πλέον χρόνια,  κατέχει κεντρική θέση στην 

προώθηση και εφαρμογή των ανθρωπιστικών αξιών και των παγκόσμιων κανόνων για τα δικαιώματα 

και την προστασία των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF δε θα 

μπορούσε να απέχει από τις νέες προοπτικές και τις παγκόσμιες εξελίξεις.  Τα τελευταία χρόνια έχει 

απευθύνει κάλεσμα για τη συμμετοχή όλων των σχολείων της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης 

στον Παγκόσμιο Διάλογο για τους Στόχους για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη, που είναι οι στόχοι που θα 

καθοδηγούν τις δράσεις της ανθρωπότητας για την προστασία του ανθρώπου τα επόμενα 15 χρόνια 

(2016-2030) (www.unicef.gr).   

mailto:info@biomatiko.gr
http://www.sustainablegreece2020.gr/
http://www.sustainablegreece2020.com/
http://www.biomatiko.gr/home/
http://www.unicef.gr/
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WORLD΄S LARGEST LESSON (Το Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου) 

Το «World’s Largest Lesson» είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Project Everyone - δημιουργό του 

Μεγαλύτερου Μαθήματος του Κόσμου  με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σε συνεργασία με τη 

UNICEF και την UNESCO. Τo Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου εισάγει τους Παγκόσμιους Στόχους της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) στα παιδιά και στους νέους παγκοσμίως και τους ενώνει σε κοινές δράσεις 

(http://worldslargestlesson.globalgoals.org/) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Βιωματικό Σχολείο 210-6898593 ή στο 

info@biomatiko.gr. 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
mailto:info@biomatiko.gr

