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Πορεία:  
(α) η διάνυση μιας απόστασης με τα πόδια 
(β) η διάνυση μιας απόστασης από μια ομάδα ανθρώπων για κάποιο σκοπό 
(γ) η κίνηση προς μια κατεύθυνση, η διαδρομή.

Η φετινή Μαθητική Εβδομάδα Δράσης είναι μια «Πορεία με Στόχο» και συγκεκριμένα μια πορεία για το Στόχο 11 της Ατζέντας 2030:
Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες. Είναι εμπνευσμένη από το Walk the Global Walk στο πλαίσιο του οποίου την άνοιξη του 2019, νέοι 
σε 11 χώρες σε όλη την Ευρώπη μαζεύουν χιλιόμετρα για το Στόχο 11.

Το μισό της ανθρωπότητας ζει σε πόλεις. Παρόλο που καταλαμβάνουν μόλις το 3% του εδάφους της Γης, οι πόλεις είναι υπεύθυνες 
για το 60-80% την παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Προβλέπεται ότι έως το 2030 ο αριθμός των ανθρώπων που κατοικεί σε πό-
λεις θα αυξηθεί στα 5 δισεκατομμύρια. Γι’ αυτό, οι λύσεις σε μερικά από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος 
πρέπει να βρεθούν στη ζωή των πόλεων. Η γειτονιά μας, η κοινότητά μας ή η πόλη μας είναι λοιπόν ένα καλό σημείο για να αρχίσου-
με και εμείς τη δράση μας για την επίτευξη των 17 Στόχων. Γιατί οι 17 Στόχοι είναι στο χέρι όλων μας!

Η πορεία προς τον Στόχο 11 βρίσκεται 11 χρόνια μακριά και εμείς φέτος σας προτείνουμε 11 βήματα που θα σας οδηγήσουν σε μια Πο-
ρεία, τη διάνυση μιας απόστασης από ομάδα ανθρώπων για κάποιο σκοπό.

• Κατεβάστε το υλικό της φετινής εκστρατείας στο education.actionaid.gr/gaw
 
• Bρείτε εκεί τα 11 βήματα και επιλέξτε εκείνα που θα σας οδηγήσουν στο 11ο βήμα, την Πορεία Με Στόχο. Εμπνεόμαστε, ενημε-

ρωνόμαστε και ενημερώνουμε, αλλάζουμε την καθημερινότητά μας, βοηθάμε εθελοντικά και οργανώνουμε τις δικές μας δράσεις. 

• Το 11ο βήμα μας βρίσκει όλους μαζί. Την εβδομάδα 8-12 Απριλίου 2019 διοργανώστε μια πορεία μέσα, γύρω ή έξω από το σχολείο 
σας και διανύστε και εσείς όσα περισσότερα χιλιόμετρα μπορείτε για να ευαισθητοποιήσετε τους συμπολίτες σας για το Στόχο 11. 

• Συμπληρώστε τον αριθμό των μέτρων/χιλιομέτρων που διανύσατε και τις εμπειρίες σας στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που θα σας 
αποσταλεί και μην ξεχάσετε να μας στείλετε φωτογραφίες και βίντεο από τις δράσεις σας στο education.hellas@actionaid.org μέχρι 
και τις 19 Απριλίου 2019 και εμείς θα ανακοινώσουμε τα συνολικά χιλιόμετρα που διανύθηκαν από όλα τα σχολεία της Ελλάδας!

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  
Φαινόμενα έντονης δημιουργικότητας!

 
Φέτος, ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Μαθητικής Εβδομάδας Δράσης. Συλλέγουμε βίντεο, φωτογραφίες και εμπει-
ρίες από τις πορείες σας ηλεκτρονικά και αναρτούμε όλο το υλικό προετοιμασίας στη σελίδα μας. Κυρίως «μαζεύουμε» χιλιόμετρα 
για μια βιώσιμη πόλη! 

Περισσότερες πληροφορίες και υλικά για τη φετινή δράση διαθέσιμα με ένα κλικ στο education.actionaid.gr/gaw




