ΠΛΑΝΗΤΗΣ
2030 —
ΟΙ
1417 ΣΤΟΧΟΙ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στόχος #15:
Χερσαία ζωή
Προωθούμε τη βιώσιμη
χρήση των χερσαίων
οικοσυστημάτων
και δασών, καταπολεμούμε την
ερημοποίηση,
αναστρέφουμε
την υποβάθμιση
του εδάφους και
της βιοποικιλότητας.

Στόχος #13:
Δράση για
την κλιματική
αλλαγή
Αναλαμβάνουμε
άμεση δράση για
την καταπολέμηση
της κλιματικής
αλλαγής και των
συνεπειών της.

Φανζίν #3

13

15

Στόχος #14:
Υποθαλάσσια ζωή
Προστατεύουμε και
χρησιμοποιούμε με
βιώσιμο τρόπο τους
ωκεανούς, τις θάλασσες
και τους θαλάσσιους
πόρους για βιώσιμη
ανάπτυξη.

1
―
Η γνώση
είναι
δύναμη
Μέσα από τις παρακάτω
προτεινόμενες δραστηριότητες
θα ερευνήσετε και θα γνωρίσετε
τους 17 Παγκόσμιους Στόχους!
Οι δραστηριότητες είναι
προτεινόμενες, ωστόσο
όχι περιοριστικές οπότε φυσικά
μπορείτε να δουλέψετε με όποιον
δημιουργικό τρόπο θεωρείτε εσείς
κατάλληλο για την ομάδα σας.
Μην ξεχάσετε να κατεβάσετε
και το ψηφιακό υλικό:
education.actionaid.gr/gaw
17

16

1

2
3

15

4

14
13

5

12

6
11

7
10

8

Εμπρός
για τον ΠΛΑΝΗΤΗ
2030
―
Δραστηριότητα
για μικρότερες
τάξεις
Υλικά δραστηριότητας:
Υδρόγειος σφαίρα ή παγκόσμιος
χάρτης, blue tack στις ηπείρους,
φωτογραφίες πλανήτης 2018 (μέρος του ψηφιακού υλικού), αφίσα
με Παγκόσμιους Στόχους.
Εισαγωγή στο παρακάτω σενάριο:
Είστε διάσημοι επιστήμονες και
ερευνητές του πλανήτη Γη. Είστε
υπεύθυνοι για να ζουν όλοι οι άνθρωποι καλά πάνω στον πλανήτη.
Σήμερα που είστε στο εργαστήριό
σας και κάνετε πειράματα… ξαφνικά σήματα από διάφορα μέρη
του πλανήτη Γη εκπέμπουν SOS.
Άνθρωποι, ζώα και φύση ζητάνε
τη βοήθεια σας!
• Παρουσιάστε στα παιδιά ως
στοιχεία τις φωτογραφίες
πλανήτης 2018.
• Τοποθετήστε με τη βοήθεια των
παιδιών τις φωτογραφίες στις
αντίστοιχες χώρες του χάρτη.

Τι θέλουν να μας πουν με αυτές τις
φωτογραφίες; Έχετε κάποια ιδέα
για το τι μπορούμε να κάνουμε γι’
αυτά τα μηνύματα;
Τα ίδια σήματα στάλθηκαν και
σε άλλα εργαστήρια ερευνητών
πάνω στη γη. Κάποιοι επιστήμονες
έσπευσαν να προτείνουν το εξής
πλάνο για τη διάσωση του πλανήτη.
• Παρουσιάστε την αφίσα με τους
17 Παγκόσμιους Στόχους.
• Μελετήστε κάποια από τα σήματα και φανταστείτε τι προτείνουν
οι επιστήμονες.
Συμφωνείτε; Τι άλλο θα προσθέτατε;
Αν επιτύχουμε όλοι μαζί τους
παραπάνω στόχους πώς φαντάζεστε τον πλανήτη Γη;
• Κρατήστε όλες τις ιδέες σας, είναι
από τα βασικά υλικά για τη δημιουργία του φανζίν σας. Διαβάστε
περισσότερα στην ενότητα 3.

17 βήματα
για τον ΠΛΑΝΗΤΗ
2030
―
Δραστηριότητα
για μεγαλύτερες
τάξεις

Υλικά δραστηριότητας:
Φωτογραφίες πλανήτης 2018,
αυτοκόλλητα χαρτάκια, αφίσα.
«Έχουμε μόνο έναν πλανήτη. Δεν
έχουμε πού αλλού να πάμε. Αν
χρησιμοποιήσουμε τις δημιουργικές
μας δυνάμεις σωστά, δεν χρειαζόμαστε άλλον. Αν τον φροντίζουμε
και φροντίζουμε και ο ένας τον άλλον, ό,τι χρειαζόμαστε είναι εδώ».
• Γράψτε στον πίνακα ή διαβάστε
στα παιδιά την παραπάνω φράση
του Σερ Κεν Ρόμπινσον*
Τι εννοεί με αυτό; Γιατί θεωρεί
σημαντικό να μας στείλει αυτό
το μήνυμα;
* Συγγραφέας, εκπαιδευτικός και
πρεσβευτής της εκστρατείας για τους
Παγκόσμιους Στόχους στα σχολεία.

Πόσο τελικά φροντίζουμε
όλοι μαζί τον πλανήτη;
• Ζητήστε από τα παιδιά να δουλέψουν
σε ομάδες και να αναγνωρίσουν
ορισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο τους, η γειτονιά τους,
η χώρα τους και όλος ο πλανήτης. Τα
παιδιά καταγράφουν στα αυτοκόλλητα χαρτάκια τις απαντήσεις τους.

Ερευνώντας
τους Παγκόσμιους
Στόχους

• Επιπλέον, μπορείτε να τους δείξετε
τις φωτογραφίες πλανήτης 2018.
• Τα παιδιά κρατούν τα αυτοκόλλητα
χαρτάκια καθώς θα τους χρειαστούν αργότερα.
Οι Παγκόσμιοι Στόχοι:
• Δείτε το προτεινόμενο βίντεο «Εισαγωγή στους Παγκόσμιους Στόχους» (μέρος του ψηφιακού υλικού)
το σενάριο του οποίου έχει γραφτεί
από τον Σερ Κεν Ρόμπινσον.
Γνωρίζοντας
τους Παγκόσμιους Στόχους:
• Αναρτήστε την αφίσα με τους 17
Παγκόσμιους Στόχους και συζητήστε το περιεχόμενό της με τα
παιδιά.
• Οι ομάδες τοποθετούν τα αυτοκόλλητα χαρτάκια με τις απαντήσεις
τους κάτω από τους στόχους που
θεωρούν ότι σχετίζονται με αυτές.
Συμφωνείτε με όσα έχουν οριστεί
από τα Ηνωμένα Έθνη;
Μένουν κάποιοι από τους στόχους
σας εκτός ατζέντας 2030; Εάν
είχατε την ευκαιρία να προσθέσετε κάποιον στόχο, ποιος θα
ήταν ο 18ος;

Εάν θέλετε να δώσετε διάρκεια
στην έρευνά σας σχετικά με τους
Παγκόσμιους Στόχους παρακάτω σας προτείνουμε έναν τρόπο
να δουλέψετε, δημιουργώντας 4
σταθμούς ενημέρωσης στην τάξη
ή στο σχολείο.
Οι στόχοι μπορούν
να κατηγοριοποιηθούν και
με τους ακόλουθους τρόπους:
ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ KAI ΥΓΙΗΣ ΖΩΗ
(στόχοι 1, 2, 3, 4)
ΣΤΑΘΜΟΣ 1
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ KAI
ΥΓΙΗΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ
(στόχοι 6, 7, 13, 14, 15)
ΣΤΑΘΜΟΣ 2
ΕΙΡΗΝΙΚΟ KAI ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝ
(στόχοι 5, 10, 16, 17)
ΣΤΑΘΜΟΣ 3
ΕΡΓΑΣΙΑ KAI ΒΙΩΣΙΜΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
(στόχοι 8, 9, 11, 12)
ΣΤΑΘΜΟΣ 4

Δημιουργήστε αυτούς τους
4 σταθμούς όπου τα παιδιά θα
μπορούν να συγκεντρώνουν πληροφορίες για τους στόχους κατά τη
διάρκεια της έρευνάς τους. Μπορείτε να αξιοποιήσετε το power
point του ψηφιακού υλικού, αλλά
και να κάνετε τη δική σας έρευνα
για να προσθέσετε στους σταθμούς επιπλέον πρωτογενές υλικό.
Iδέα:
Kόψτε ειδήσεις από εφημερίδες με
τοπικά και διεθνή νέα, επίκαιρες φωτογραφίες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και προσπαθήστε να βρείτε με
ποιους στόχους σχετίζονται. Τέλος,
ενθαρρύνεται τα παιδιά να γίνουν
«δημοσιογράφοι» για μια μέρα και
να φέρουν στην τάξη οτιδήποτε
παρατηρήσουν και σχετίζεται με τους
Παγκόσμιους Στόχους από την καθημερινότητά τους, καταστάσεις στον
δρόμο, καταναλωτικές συνήθειες κ.α.
Εδώ μπορείς να διαβάσεις την
πρόοδο της Ελλάδας καθώς και
των υπολοίπων κρατών από το
2015 έως σήμερα σχετικά με τους
Παγκόσμιους Στόχους:
www.sdgindex.org
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Ποιο είναι
το δικό σας
βιώσιμο
πλάνο;
Δράση δεν είναι η αντίδραση
αλλά η δημιουργία.
Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ 2030 κατοικείται
από εσάς για πρώτη φορά και
ήρθε η ώρα να ενεργοποιήσετε
τις δικές σας δημιουργικές δυνάμεις ώστε να φροντίσουμε τον
πλανήτη του 2018 και να χτίσουμε
τον πλανήτη του 2030. Τα τελευταία πράγματα που προλάβατε να
βάλετε στη βαλίτσα σας για την
άφιξή σας στον ΠΛΑΝΗΤΗ 2030,
είναι η αφίσα με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους και ήρθε η δική σας
ώρα να καταστρώσετε ένα σχέδιο
ώστε να συμβάλλετε και εσείς
στην Ατζέντα 2030!

Βήμα 1ο

Βήμα 2ο

Βήμα 3ο

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι
η σύλληψη της ιδέας.

Μπράβο, έχετε καταλήξει στην ιδέα!
Το επόμενο που θα
πρέπει να κάνετε είναι
να καταστρώσετε ένα
σχέδιο σχετικά με το
πώς μπορείτε να την
υλοποιήσετε.

Βάλτε σε εφαρμογή
το πλάνο σας και καταγράψτε την πορεία
των δράσεων στο
φανζίν σας. Σε περίπτωση που το πλάνο
υλοποιηθεί αργότερα
αποτυπώστε στο φανζίν την ιδέα σας.

Σκεφτείτε μια αλλαγή
που θέλετε με όλη σας
την καρδιά να δείτε
να συμβαίνει. Μια ιδέα
που σας εμπνέει και
μπορεί να έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Σε περίπτωση
που έχουν προκύψει
πολλές ιδέες από την
έρευνά σας, καταλήξτε ως τάξη σε μια
κοινή ιδέα!

ΚΑΙ ΕΓΩ
ΤΙ ΜΠΟΡΩ
ΝΑ ΚΑΝΩ;

Κάποιος είπε!
«Δε χρειάζεται να προβαίνουμε σε μεγάλες
ηρωικές πράξεις για να
συμμετέχουμε στη διαδικασία της αλλαγής.
Μικρές πράξεις όταν
πολλαπλασιάζονται
από εκατομμύρια ανθρώπους μπορούν να
αλλάξουν τον κόσμο».
Χάουαρντ Ζιν,
Αμερικάνος Ιστορικός

Ποιός θα ήταν
ένας τρόπος να
το πετύχουμε αυτό;
Με ποιες δράσεις
μπορούμε να
το πετύχουμε;
Στην επόμενη σελίδα σας προτείνουμε
ένα σχήμα που ίσως
σας βοηθήσει στον
προγραμματισμό σας.
Οι συγκεκριμένες
ενέργειες που θα
σκεφτείτε μπορούν
να διαχωριστούν σε 4
κατηγορίες: χρόνος,
δημιουργικές δυνάμεις, υποστήριξη και
ενημέρωση/διάδοση.

Συγχαρητήρια!
Έχετε ήδη κάνει
ένα τεράστιο βήμα
προς τη δράση.
Πάρτε έμπνευση
από το:
worldslargestlesson.
globalgoals.org/
student-led-changeprojects

Ακολουθεί ένα
παράδειγμα
που βασίζεται σε
ένα υποθετικό
σενάριο όπου μια
τάξη οραματίζεται
έναν κόσμο χωρίς
πείνα.

Παράδειγμα
Ιδέα:
Θέλουμε να
μην υπάρχουν
άνθρωποι που
υποσιτίζονται
στον Δήμο μας.
Δράση:
Θα βοθήσουμε
στη δημιουργία
ενός λαχανόκηπου. Είναι μια
πολύ καλή ιδέα
τα προιόντα
του να δίνονται
στους συμπολίτες μας που
υποσιτίζονται
και έχουν ανάγκη φρέσκου
και υγιεινού
φαγητού.
Σύνδεση με
Παγκόσμιους
Στόχους:
Συνδέεται με
τον 2ο Παγκόσμιο Στόχο Μηδενική πείνα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό
το σχήμα κενό για
τη δική σας δράση!

Eνημέρωση
/Διάδοση
Όλοι πρέπει να μιλήσουμε στους φίλους και
τους γονείς μας για τον λαχανόκηπό μας!!!!

Θα αφιερώσουμε ένα Σαββατοκύριακο
στη δημιουργία του λαχανόκηπου μαζί
με τους γονείς και τους φίλους μας.

Θα ζητήσουμε από τον πατέρα της Κατερίνας
να βάλει τις αφίσες μας στο μαγαζί του
που περνάει πολύς κόσμος.

Θα χωριστούμε σε ομάδες και θα μοιράσουμε
βάρδιες και ρόλους για τη συντήρησή του.(Είμαστε
25 συμμαθητές, πόσοι κάθε ΣΚ έχουν βάρδια;)

Θα ζητήσουμε σπόρους από τον κύριο Μάριο
τον γεωπόνο του χωριού.

Θα φτιάξουμε χειροποίητες αφίσες (ο Τάσος
θα κάνει το γραφιστικό) και θα ζητάμε από
τον κόσμο της γειτονιάς μας να τον υποστηρίξει.

Θα ζητήσουμε συνεργασία με τον Δήμο
για να επικοινωνήσει την ενέργεια
στους πιθανούς επωφελούμενους.

Υποστήριξη
Δράσεις
στο σχήμα:
Δείτε τις δράσεις του παραδείγματος στο
διπλανό σχήμα.

Χρόνος

Μήπως να φτιάξουμε ένα βίντεο;
Ποιος είναι καλός σε αυτό;

Δημιουργικές
δυνάμεις

Διάφορα φανζίν από το αρχείο της
theAthensZineBibliotheque.gr
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Φτιάχνουμε
το δικό μας
φανζίν!
Όλες οι όμορφες ιδέες ή/και δράσεις σας που γεννήθηκαν μέσα από
τη προηγούμενη ενότητα ήρθε η
ώρα να πάρουν σχήμα, σάρκα και
οστά και να τις μάθουν και άλλοι!
Το φανζίν (fanzine ή απλά zine)
είναι ένα εξαιρετικά δυνατό εργαλείο και μέσο έκφρασης. Δεν είναι
τυχαίο ότι συνδέεται με κάποια από
τα πιο ισχυρά κοινωνικά κινήματα.
Είναι ιδανικός τρόπος
έκφρασης για να:
Φωτίσεις το μυαλό του κόσμου
με άλλες οπτικές γύρω
από κάποιο θέμα.
Να μοιραστείς τις ιδέες και
πράξεις σου με τον κόσμο.
Να επικοινωνήσεις
ένα μήνυμα στον κόσμο.
Να δημιουργήσεις την έκδοση
που πάντα ονειρευόσουν.

Τι είναι;
Είναι ένα αυτό-δημοσιευμένο μη
εμπορικό φυλλάδιο κυκλοφορίας
ή περιοδικό, που παράγεται από
ένα άτομο ή μερικά άτομα.
Πώς είναι;
Τα zines δημιουργούνται σε όλα τα
σχήματα, τα μεγέθη, τα θέματα και
σχήματα, από χειρόγραφα, κoλάζ,
με καλλιτεχνικές χειροποίητες
πινελιές, μέχρι και zines που έχουν
παραχθεί σε υπολογιστή. Δείτε τις
διαφορετικές εκδοχές του υλικού
που κρατάτε στα χέρια σας.
Θεματικές;
Ένα zine μπορεί να αφορά οποιοδήποτε αντικείμενο αποφασίζει
ο δημιουργός του ή μπορεί να
περιέχει μια ποικιλία θεμάτων και
μορφών γραφής. Τα zines μπορούν
να περιλαμβάνουν προσωπικά
δοκίμια, πολιτικές συζητήσεις,
μυθιστοριογραφία, φτιάχτο μόνος
σου (DIY) συμβουλές, άρθρα για
μουσική ή ταινίες, κόμικς, ποίηση,
σχόλια οτιδήποτε πραγματικά.

Και τι μπορεί
να περιέχει το δικό μας φανζίν;
Για τις μικρότερες τάξεις:
Αποτυπώστε το πώς φαντάστηκαν
τα παιδιά τον ΠΛΑΝΗΤΗ 2030.
Για τις μεγαλύτερες τάξεις:
Αποτυπώστε την ιδέα δράσης
σας ή τη διαδικασία υλοποίησής
της σε περίπτωση που πραγματικά τη δοκιμάσατε.
Ωστόσο, μπορείτε να αποτυπώστε
οποιαδήποτε ευφάνταστη, δημιουργική, ανατρεπτική ιδέα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στην εκστρατεία και
σχετίζεται με τους Παγκόσμιους
Στόχους και θέλετε πολύ να επικοινωνήσετε στο ευρύτερο κοινό.

Δείτε τα παρακάτω σκίτσα σχετικά με
διπλώματα για τα φανζίν #1, #2 & #3.
Περισσότερες οδηγίες και ιδέες
για τα zines σας, δείτε το βίντεο
σε συνεργασία με τους These Are
a Few of Our Favorite Things, εδώ:
education.actionaid.gr/gaw
Παρατηρήσατε ότι ακόμα και η αφίσα είναι ένα zine; Δείτε τα διπλώματά
της και διαβάστε την ως ένα έντυπο!

Iδέες:
• Κόψτε γράμματα από
περιοδικά/εφημερίδες και
κάνοντας κολάζ, όπως οι
τίτλοι σε αυτό το δισέλιδο,
δημιουργήστε τους τίτλους
και του δικού σας zine!
• Χρησιμοποιήστε και χρωματιστά χαρτιά για το φανζίν
σας, πέρα από λευκά χαρτιά.

Το zine #1 έχει τη μορφή φυλλαδίου/
αφίσας, δηλαδή δεν ξεφειλίζεται ως
έντυπο, αλλά ανοίγει σαν αφίσα.

1.

Κρατήστε
ανοικτή μια κόλλα χαρτιού
μεγέθους Α4.

3.

Διπλώστε την
ξανά στη μέση
(2η φορά).

2.

Διπλώστε
την στη μέση
(1η φορά).

4.

Το zine σας
είναι έτοιμο!

Το zine #2 έχει την κλασική μορφή
εντύπου (σελίδες). Μπορείτε να κάνετε το «δέσιμό» του με συρραπτικό ή με ράψιμο, κάνοντας διαδοχικές τρύπες εκεί που διπλώσατε.

1.

Κρατήστε ανοικτές τέσσερις
κόλλες χαρτιού
μεγέθους Α4.

2.

Διπλώστε τες
όλες μαζί στη
μέση. Το 16σέλιδο zine σας είναι
έτοιμο!

Το zine #3 έχει διπλή χρήση: είναι
και έντυπο (μπορείτε να το ξεφυλλίσετε), αλλά και αφίσα!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Κρατήστε ανοικτή
μια κόλλα χαρτί
μεγέθους Α3 (όχι
Α4, για να μη σας
βγει πολύ μικρό).

Διπλώστε το
ξανά στη μέση
(2η φορά).

Στη μέση της μεριάς
που είναι ακόμα
διπλωμένο, κόψτε
με ψαλίδι μέχρι το
κέντρο του σταυρού που δημιουργούν τα διπλώματα.
Κρατήστε το
χαρτί από τη μέση
(στο μάκρος του),
διπλώστε και ταυτόχρονα πιέστε
προς την σχισμή.

Ισιώστε καλά,
πιέζοντας με τα
χέρια σας, όλα
τα διπλώματα.

Διπλώστε
το χαρτί στη
μέση (1η φορά).

Και ξανά πάλι (3η
φορά). Στη συνέχεια, ξεδιπλώστε
το 2 φορές.

Ξεδιπλώστε τελείως το χαρτί.
Στη μέση του
θα δείτε μία
σχισμή.

Πιέστε τόσο,
ώστε να μην
υπάρχει πλέον
σχισμή.

Το 8σέλιδο
zine σας
είναι έτοιμο!
Χρησιμοποιήστε
την πίσω του
όψη σαν αφίσα!

Πώς να εμπλουτίσετε
το fanzine σας:
• Επικοινωνήστε με την τοπική
αυτοδιοίκηση (τον Δήμο). Στην
προσπάθεια να πετύχουμε το πλάνο πρέπει να συνεργαστούμε όλοι,
όπως αναφέρει και ο 17ος στόχος:
κοινωνία των πολιτών, ιδιωτικοί
και δημόσιοι φορείς. Εσείς μέσα
από τη συμμετοχή σας, κάνατε
ένα βήμα για να ενημερωθείτε για
τους Παγκόσμιους Στόχους. Άραγε
οι επίσημοι φορείς της περιοχής
σας γνωρίζουν; Και τι κάνουν;
Ποιο είναι το δικό τους πλάνο;
Γράψτε ένα γράμμα ή πάρτε μια
συνέντευξη από τον Δήμο σας και
μοιραστείτε τις απαντήσεις τους
μαζί μας στο fanzine σας. Θα ήταν
υπέροχο αν είχαμε απάντηση από
κάθε νομό της Ελλάδας. Ενώστε
τις δυνάμεις σας με άλλα σχολεία
από την περιοχή σας που συμμετέχουν στη δράση (ζητήστε τη δική
μας βοήθεια γι αυτό).

• Βάλτε στόχο να μιλήσετε
σε 100 ή παραπάνω άτομα για τους Παγκόσμιους
Στόχους. Ιδέα: Δημιουργήστε το πρωτότυπο fanzine
σας, φωτοτυπήστε το και
μοιράστε το στους γονείς,
το υπόλοιπο σχολείο, τον
Δήμαρχο. Μην ξεχάσετε να
τους ζητήσετε να βοηθήσουν τα fanzine να συνεχίσουν το ταξίδι τους και σε
άλλα χέρια.
• Καταγράψτε/αποτυπώστε συγκεκριμένες ενέργειες που καλείτε όλο το
σχολείο και την κοινότητα
να υιοθετήσουν.

Όσα φανζίν και να δημιουργήσετε, εμείς αυτό
που θέλουμε από εσάς είναι τουλάχιστον ένα
αντίτυπο που θα επιλέξετε να μας το στείλετε
ταχυδρομικά στη διεύθυνσή μας. Η Συλλογή
Μαθητικών Φανζίν ΠΛΑΝΗΤΗΣ 2030 θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση τον Απρίλιο, η οποία
θα ενταχθεί στις δράσεις Αθήνα: Παγκόσμια
Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018.
Φυσικά κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Δράσης μπορείτε να φτιάχνετε τα δικά σας βίντεο,
φωτογραφίες και ό,τι άλλο φανταστείτε από τις
δράσεις σας. Εάν θέλετε μπορείτε να μας τα
στέλνετε και θα χαρούμε να τα μοιραστούμε
όπως κάθε χρόνο εδώ:
actionaideducation.tumblr.com

Φαλήρου 52, 11741, Αθήνα

Φανζίν #2

Φανζίν #3

ΠΛΑΝΗΤΗΣ
2030 —
ΟΙ 17 ΣΤΟΧΟΙ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

9
9
8
8
Στόχος #9:
Στόχος #9:
Βιομηχανία, Βιομηχανία,
καινοτομία και καινοτομία και
υποδομές
υποδομές
Οικοδομούμε ανθεΟικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές,
κτικές υποδομές,
προάγουμε τηνπροάγουμε
ανοιχτή
την ανοιχτή
και βιώσιμη βιομηχανοκαι βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε
ποίηση και ενθαρρύνουμε
την καινοτομία.την καινοτομία.

7
7

6
6

Στις επόμενες
Στις επόμενες
σελίδες
μπορείτε
σελίδες
μπορείτε
να διαβάσετε
να διαβάσετε
ποιοίποιοί
είναι είναι
οι 17 οι 17
στόχοι
βιώσιμης
στόχοι
βιώσιμης
ανάπτυξης.
ανάπτυξης.
Χρησιμοποιήστε
Χρησιμοποιήστε
αυτό αυτό
το φανζίν
το φανζίν
ως αφίσα
ή αυτή
ως αφίσα
ή αυτή
την αφίσα
ως ως
την αφίσα
φανζίν.
φανζίν.

Στόχος #8:
Στόχος #8:
Στόχος #7:
Αξιοπρεπής εργασία
Στόχος #7:
Αξιοπρεπής εργασία
Οικονομικές και
και οικονομική και
ανάπτυξη
Οικονομικές και
οικονομική ανάπτυξη
ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας
Προάγουμε τη διαρκή,
βιώσιμη
ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας
Προάγουμε
τη διαρκή, βιώσιμη
ΔιασφαλίζουμεΔιασφαλίζουμε
την πρόσβαση την πρόσβαση
και χωρίς αποκλεισμούς
και χωρίς οικονομική
αποκλεισμούς οικονομική
σεκαι
οικονομικά προσιτή,
αξιόπιστη,
ανάπτυξη καθώς
και την πλήρη
σε οικονομικά
προσιτή, αξιόπιστη,
ανάπτυξη
καθώςκαι
και την πλήρη
μεπαραγόμενη
σύγχρονα με σύγχρον
παραγωγική απασχόληση
και
βιώσιμη και
παραγωγική
απασχόληση και βιώσιμη και παραγόμενη
ενέργεια, μέσα
για όλους.
αξιοπρεπή εργασία
για όλους.
τεχνολογικά
ενέργεια, για όλου
αξιοπρεπή
εργασία για όλους.τεχνολογικά μέσα

1
1
2
2

6:
Στόχος #6:
νερό Καθαρό νερό
Στόχος #4:
Στόχος #4:
έτευσηκαι αποχέτευση
Ποιοτική
εκπαίδευση
Ποιοτική εκπαίδευση
ίζουμεΔιασφαλίζουμε
Διασφαλίζουμε
Διασφαλίζουμε
σιμότητα
τη διαθεσιμότητα
την
ελεύθερη,
ισότιμη
την ελεύθερη, ισότιμη
ώσιμη και τη βιώσιμη
και
ποιοτική
εκπαίδευση,
και ποιοτική εκπαίδευση,
η του διαχείριση του
προάγοντας
τις
ευκαιρίες τις ευκαιρίες
προάγοντας
ι των νερού και των
για
δια
βίου
μάθηση.
για
δια βίου μάθηση.
τάσεωνεγκαταστάσεων
για όλους.
υγιεινής γιαΣτόχος
όλους. #5:
Στόχος #5:
Ισότητα των φύλων
Ισότητα των φύλων
Ενδυναμώνουμε
τον ρόλο
Ενδυναμώνουμε
τον ρόλο
των γυναικών και
των
κοριτσιών
των
γυναικών
και των κοριτσιών
στην κοινωνία και
ενισχύουμε
στην
κοινωνία και ενισχύουμε
την ισότητα τωντην
φύλων.
ισότητα των φύλων.

Στόχος #1:
Εξάλειψη
της φτώχειας
Δίνουμε
τέλος σε όλες
τις μορφές
της φτώχειας,
παντού
στον κόσμο.

Στόχος #1:
Εξάλειψη
της φτώχειας
Δίνουμε
τέλος σε όλες
τις μορφές
της φτώχειας,
παντού
στον κόσμο.

3
3

Στόχος #2:
Στόχος #2:
Εξάλειψη της πείνας
Εξάλειψη της πείνας
Δίνουμε τέλος στην
πείνα,
Δίνουμε
τέλος στην πείνα,
πετυχαίνουμε την
επισιτιστικήτην επισιτιστική
πετυχαίνουμε
ασφάλεια, βελτιώνουμε
τηβελτιώνουμε τη
ασφάλεια,
διατροφή και τηδιατροφή
βιώσιμη γεωργία.
και τη βιώσιμη γεωργία.

4
4

5
5

Στόχος #3:
Στόχος #3:
Καλή υγεία και Καλή
ευεξία
υγεία και ευεξία
ΔιασφαλίζουμεΔιασφαλίζουμε
μία ζωή με υγεία
και
προάγουμε
μία
ζωή
με υγεία και προάγουμε
την ευημερία για
όλους,
σε όλες
τις ηλικίες.
την
ευημερία
για όλους,
σε όλες τις ηλικίες.

16
16

17
17

13
13

Στόχος #16:
Στόχος #16:
Ειρήνη, δικαιοσύνη
Ειρήνη, δικαιοσύνη
και ισχυροί θεσμοί
και ισχυροί θεσμοί
Προάγουμε τις Προάγουμε
ειρηνικές καιτις ειρηνικές και
χωρίς αποκλεισμούς
χωρίς κοινωνίες,
αποκλεισμούς κοινωνίες,
παρέχουμε πρόσβαση
στη πρόσβαση στη
παρέχουμε
δικαιοσύνη για δικαιοσύνη
όλους και για όλους και
οικοδομούμε αποτελεσματικούς
οικοδομούμε αποτελεσματικούς
θεσμούς σε όλαθεσμούς
τα επίπεδα.
σε όλα τα επίπεδα.

14
14

15
15

Στόχος #17:
Στόχος #17:
Συνεργασία Συνεργασία
για τους στόχους
για τους στόχους
Ενισχύουμε τα Ενισχύουμε
μέσα
τα μέσα
εφαρμογής και εφαρμογής και
ανανεώνουμε την
ανανεώνουμε την
Παγκόσμια Συνεργασία
Παγκόσμια Συνεργασία
για τη Βιώσιμη για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη.
Ανάπτυξη.

Στόχος #15:
Στόχος #15:
Χερσαία ζωή Χερσαία ζωή
Προωθούμε τη Προωθούμε
βιώσιμη
τη βιώσιμη
χρήση των χερσαίων
χρήση των χερσαίων
οικοσυστημάτων
οικοσυστημάτων
και δασών, κατακαι δασών, καταπολεμούμε την πολεμούμε την
ερημοποίηση, ερημοποίηση,
αναστρέφουμεαναστρέφουμε
Στόχος #13:
Στόχος #13:
την υποβάθμισητην υποβάθμιση
Στόχος
#14:
Δράση
για
Στόχος
#14:
Δράση για
του εδάφους και
του εδάφους και
Υποθαλάσσια
ζωή
την
κλιματική
Υποθαλάσσια
ζωή
την κλιματική
της βιοποικιλότητας.
της βιοποικιλότητας.
ΠροστατεύουμεΠροστατεύουμε
και
αλλαγή
και
αλλαγή
χρησιμοποιούμεχρησιμοποιούμε
με
Αναλαμβάνουμε
με
Αναλαμβάνουμε
βιώσιμο τρόπο βιώσιμο
τους
άμεση δράση για
τρόπο τους
άμεση δράση για
ωκεανούς, τις θάλασσες
την καταπολέμηση
ωκεανούς, τις θάλασσες
την καταπολέμηση
και τους θαλάσσιους
της κλιματικής της κλιματικής
και τους θαλάσσιους
πόρους για βιώσιμη
αλλαγής και των
πόρους για βιώσιμη
αλλαγής και των
ανάπτυξη.
συνεπειών της. συνεπειών της.
ανάπτυξη.

12
12

10
10
11
11

11:
Στόχος #11:
ς πόλεις
Βιώσιμες πόλεις
ότητες και κοινότητες
γούμε Δημιουργούμε
ς και ασφαλείς και
ές
ανθεκτικές
ωρίς πόλεις χωρίς
σμούς. αποκλεισμούς.

Στόχος #10:
Στόχος #10:
Μείωση
Μείωση
των ανισοτήτων
των ανισοτήτων
Αμβλύνουμε Αμβλύνουμε
τις ανισότητες τις ανισότητες
κάθε είδους καικάθε είδους και
προωθούμε τηνπροωθούμε την
κοινωνική, οικονοκοινωνική, οικονομική και πολιτική
μική και πολιτική
ένταξη όλων ένταξη όλων
των ανθρώπων των
σε ανθρώπων σε
κρατικό, διασυνοκρατικό, διασυνοριακό και παγκόσμιο
ριακό και παγκόσμιο
επίπεδο.
επίπεδο.

Στόχος #12:
Στόχος #12:
Υπεύθυνη
Υπεύθυνη
κατανάλωση κατανάλωση
και παραγωγή και παραγωγή
ΔιασφαλίζουμεΔιασφαλίζουμε
ένα
ένα
μοντέλο βιώσιμης
μοντέλο βιώσιμης
παραγωγής και παραγωγής και
κατανάλωσης. κατανάλωσης.

11

Στόχος #10:
Μείωση
των ανισοτήτων
Αμβλύνουμε
τις ανισότητες
κάθε είδους και
προωθούμε την
κοινωνική, οικονομική και πολιτική
ένταξη όλων
των ανθρώπων σε
κρατικό, διασυνοριακό και παγκόσμιο
επίπεδο.

10

ΠΛΑΝΗΤΗΣ
2030 —
ΟΙ 17 ΣΤΟΧΟΙ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

9

8

15

7

Στόχος #1:
Εξάλειψη
της φτώχειας
Δίνουμε
τέλος σε όλες
τις μορφές
της φτώχειας,
παντού
στον κόσμο.

Στόχος #2:
Εξάλειψη της πείνας
Δίνουμε τέλος στην πείνα,
πετυχαίνουμε την επισιτιστική
ασφάλεια, βελτιώνουμε τη
διατροφή και τη βιώσιμη γεωργία.

Στόχος #3:
Καλή υγεία και ευεξία
Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε
την ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες.

3

6
Στόχος #7:
Οικονομικές και
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Διασφαλίζουμε την πρόσβαση
σε οικονομικά προσιτή, αξιόπιστη,
βιώσιμη και παραγόμενη με σύγχρονα
τεχνολογικά μέσα ενέργεια, για όλους.

Στόχος #5:
Ισότητα των φύλων
Ενδυναμώνουμε τον ρόλο
των γυναικών και των κοριτσιών
στην κοινωνία και ενισχύουμε
την ισότητα των φύλων.

2

Στόχος #8:
Αξιοπρεπής εργασία
και οικονομική ανάπτυξη
Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη
και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική
ανάπτυξη καθώς και την πλήρη και
παραγωγική απασχόληση και
αξιοπρεπή εργασία για όλους.

Στόχος #9:
Βιομηχανία,
καινοτομία και
υποδομές
Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές,
προάγουμε την ανοιχτή
και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε
την καινοτομία.

Στόχος #11:
Βιώσιμες πόλεις
και κοινότητες
Δημιουργούμε
ασφαλείς και
ανθεκτικές
πόλεις χωρίς
αποκλεισμούς.

12
1

Στις επόμενες
σελίδες μπορείτε
να διαβάσετε
ποιοί είναι οι 17
στόχοι βιώσιμης
ανάπτυξης.
Χρησιμοποιήστε
αυτό το φανζίν
ως αφίσα ή αυτή
την αφίσα ως
φανζίν.

Στόχος #13:
Δράση για
την κλιματική
αλλαγή
Αναλαμβάνουμε
άμεση δράση για
την καταπολέμηση
της κλιματικής
αλλαγής και των
συνεπειών της.

13
Στόχος #4:
Ποιοτική εκπαίδευση
Διασφαλίζουμε
την ελεύθερη, ισότιμη
και ποιοτική εκπαίδευση,
προάγοντας τις ευκαιρίες
για δια βίου μάθηση.

Στόχος #15:
Χερσαία ζωή
Προωθούμε τη βιώσιμη
χρήση των χερσαίων
οικοσυστημάτων
και δασών, καταπολεμούμε την
ερημοποίηση,
αναστρέφουμε
την υποβάθμιση
του εδάφους και
της βιοποικιλότητας.

Στόχος #14:
Υποθαλάσσια ζωή
Προστατεύουμε και
χρησιμοποιούμε με
βιώσιμο τρόπο τους
ωκεανούς, τις θάλασσες
και τους θαλάσσιους
πόρους για βιώσιμη
ανάπτυξη.

14

Στόχος #6:
Καθαρό νερό
και αποχέτευση
Διασφαλίζουμε
τη διαθεσιμότητα
και τη βιώσιμη
διαχείριση του
νερού και των
εγκαταστάσεων
υγιεινής για όλους.

Στόχος #17:
Συνεργασία
για τους στόχους
Ενισχύουμε τα μέσα
εφαρμογής και
ανανεώνουμε την
Παγκόσμια Συνεργασία
για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη.

Στόχος #16:
Ειρήνη, δικαιοσύνη
και ισχυροί θεσμοί
Προάγουμε τις ειρηνικές και
χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες,
παρέχουμε πρόσβαση στη
δικαιοσύνη για όλους και
οικοδομούμε αποτελεσματικούς
θεσμούς σε όλα τα επίπεδα.

Στόχος #12:
Υπεύθυνη
κατανάλωση
και παραγωγή
Διασφαλίζουμε ένα
μοντέλο βιώσιμης
παραγωγής και
κατανάλωσης.

Φανζίν #3

16

17

4
5

1

17

16

2
3

15

4

14
13

5

12

6
11

7
10

9

8

ΠΛΑΝΗΤΗΣ 2030 — ΟΙ 17 ΣΤΟΧΟΙ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Στόχος #1:
Εξάλειψη της φτώχειας
Δίνουμε τέλος σε όλες τις
μορφές της φτώχειας,
παντού στον κόσμο.
Στόχος #2:
Εξάλειψη της πείνας
Δίνουμε τέλος στην πείνα,
πετυχαίνουμε την επισιτιστική ασφάλεια, βελτιώνουμε
τη διατροφή και τη βιώσιμη
γεωργία.
Στόχος #3:
Καλή υγεία και ευεξία
Διασφαλίζουμε μία ζωή με
υγεία και προάγουμε την
ευημερία για όλους, σε όλες
τις ηλικίες.

Στόχος #4:
Ποιοτική εκπαίδευση
Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική
εκπαίδευση, προάγοντας τις
ευκαιρίες για δια βίου
μάθηση.
Στόχος #5:
Ισότητα των φύλων
Ενδυναμώνουμε τον ρόλο
των γυναικών και των κοριτσιών στην κοινωνία και
ενισχύουμε την ισότητα των
φύλων.

Στόχος #6:
Καθαρό νερό
και αποχέτευση
Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη
διαχείριση του νερού και
των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους.
Στόχος #7:
Οικονομικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή,
αξιόπιστη, βιώσιμη και
παραγόμενη με σύγχρονα
τεχνολογικά μέσα ενέργεια,
για όλους.

Στόχος #8:
Αξιοπρεπής εργασία
και οικονομική ανάπτυξη
Προάγουμε τη διαρκή,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη
καθώς και την πλήρη και
παραγωγική απασχόληση
και αξιοπρεπή εργασία για
όλους.
Στόχος #9:
Βιομηχανία, καινοτομία
και υποδομές
Οικοδομούμε ανθεκτικές
υποδομές, προάγουμε την
ανοιχτή και βιώσιμη βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την καινοτομία.

Στόχος #10:
Μείωση των ανισοτήτων
Αμβλύνουμε τις ανισότητες
κάθε είδους και προωθούμε
την κοινωνική, οικονομική
και πολιτική ένταξη όλων
των ανθρώπων σε κρατικό,
διασυνοριακό και παγκόσμιο
επίπεδο.

Στόχος #12:
Υπεύθυνη κατανάλωση
και παραγωγή
Διασφαλίζουμε ένα μοντέλο
βιώσιμης παραγωγής και
κατανάλωσης.

Στόχος #13:
Δράση για
την κλιματική αλλαγή
Στόχος #11:
Αναλαμβάνουμε άμεση
Βιώσιμες πόλεις
δράση για την καταπολέμηκαι κοινότητες
ση της κλιματικής αλλαγής
Δημιουργούμε ασφαλείς και και των συνεπειών της.
ανθεκτικές πόλεις χωρίς
αποκλεισμούς.

Στόχος #14:
Υποθαλάσσια ζωή
Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο
τρόπο τους ωκεανούς, τις
θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για βιώσιμη
ανάπτυξη.
Στόχος #15:
Χερσαία ζωή
Προωθούμε τη βιώσιμη
χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και δασών,
καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την
υποβάθμιση του εδάφους
και της βιοποικιλότητας.

Στόχος #16:
Ειρήνη, δικαιοσύνη
και ισχυροί θεσμοί
Προάγουμε τις ειρηνικές και
χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, παρέχουμε πρόσβαση
στη δικαιοσύνη για όλους
και οικοδομούμε αποτελεσματικούς θεσμούς σε όλα
τα επίπεδα.
Στόχος #17:
Συνεργασία
για τους στόχους
Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε την
Παγκόσμια Συνεργασία για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
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Στόχος #11:
Βιώσιμες πόλεις
και κοινότητες
Δημιουργούμε
ασφαλείς και
ανθεκτικές
πόλεις χωρίς
αποκλεισμούς.

Στόχος #12:
Υπεύθυνη
κατανάλωση
και παραγωγή
Διασφαλίζουμε ένα
μοντέλο βιώσιμης
παραγωγής και
κατανάλωσης.

Στόχος #10:
Μείωση
των ανισοτήτων
Αμβλύνουμε
τις ανισότητες
κάθε είδους και
Φανζίν #2
προωθούμε την
κοινωνική, οικονομική και πολιτική
ένταξη όλων
των ανθρώπων σε
κρατικό, διασυνοριακό και παγκόσμιο
επίπεδο.

