
Τι καταφέραμε
τη σχολικη χρονιά 2018-19! 

Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες -11ος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Μια χρονιά γεμάτη δράσεις για μια πιο βιώσιμη πόλη! 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Βιώσιμεσ πόλεισ και κόινόΤηΤεσ
11όσ σΤόχόσ Βιώσιμησ αναπΤυξησ 

Μια χρονιά γεμάτη δράσεις για μια πιο βιώσιμη πόλη! 
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23 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης επιμορφώθηκαν και έλαβαν   
το εκπαιδευτικό πακέτο του προγράμματος

  8 σχολεία του Δήμου Φυλής 
 συμμετείχαν στο πρόγραμμα

1ο Γενικό Λύκειο Άνω Λιοσίων

3ο Γενικό Λύκειο Άνω Λιοσίων

Γενικό Λύκειο Φυλής

Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου

1ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων

4ο Γυμνάσιο Ανω Λιοσίων

Γυμνάσιο Φυλής

ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίωv
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70 εγγραφές εκπαιδευτικών    
και μαθητών/τριών στην ψηφιακή 
πλατφόρμα του προγράμματος

60 ώρες διδακτικών παρεμβάσεων 
από τους/τις εκπαιδευτικούς σε περισσότερους  
από 250 μαθητές/τριες στο σύνολο των 8 σχολείων
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80 εκπρόσωποι σχολείων/   
Youth Leaders συμμετείχαν σε 2 εργαστήρια 
5 ωρών για τη νεανική ηγεσία και τον προγραμματισμό  
των δράσεων της SDG Εβδομάδας

Η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Φυλής στα Άνω Λιόσια 
υποδέχτηκε τους 80 εκπροσώπους των συνεργαζόμενων σχολείων που ενη-
μερώθηκαν, εκφράστηκαν και σχεδίασαν την SDG Εβδομάδα δράσης και το 
Global Walk.

 ενημερώσεις μαθητών 
 από μαθητές/τριες (Peer Education) και στα 8 σχολεία

Οι εκπρόσωποι μαθητές του κάθε σχολείου φρόντισαν να ενημερώσουν τους 
συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους για το πρόγραμμα Walk the Global 
Walk και να ζητήσουν να τους στηρίξουν τόσο στην Εβδομάδα Δράσης όσο 
και στο Global Walk.



5.

 SDG εβδομάδα: 12-18 απριλίου 2018
 Εβδομάδα Δράσεων για τον στόχο 11

• Διαγωνισμοί φωτογραφίας
• Θεατρική παράσταση
• Βίντεο για την πολιτισμική κληρονομιά από το Φρούριο της Φυλής
• Επισκέψεις στο φρούριο της Φυλής
• Ανακύκλωση 16.000 τεμαχίων και μεταφορά τους στο πάρκο ανακύκλωσης
• Ενημέρωση πολιτών με διανομή φυλλαδίων
• Δεντροφυτεύσεις εντός και εκτός σχολείου 

 ...ήταν μόνο μερικές από τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν   
   στα σχολεία κατά τη διάρκεια της SDG Εβδομάδας.ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
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Μια μοναδική συνάντηση περισσότερων από 400 μαθητών/τριών και εκπαι-
δευτικών από τα 8 συμμετέχοντα σχολεία σε μια εκδήλωση 3 ωρών που πραγ-
ματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Δήμου 
Φυλής στα Άνω Λιόσια. Μοναδικές στιγμές γεμάτες τραγούδι, εικόνες, θεα-
τρικά δρώμενα και εφηβικά λόγια που έδωσαν έμπνευση και ελπίδα σε όλους 
τους παρευρισκόμενους. 

Η εκδήλωση κορυφώθηκε και ολοκληρώθηκε με τη συμβολική πορεία υπο-
στήριξης του 11ου στόχου Βιώσιμης άνάπτυξης και τη δεντροφύτευση μιας 
ελιάς σύμβολο ειρήνης και βιωσιμότητας.

 εκδήλωση σχολείων
 στις 12 άπριλίου και Global Walk!
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10 μαθητές και μαθήτριες 
          &  2 εκπαιδευτικοί
 συμμετείχαν στο πενθήμερο Θερινό σχολείο    

στη λισαβόνα (Πορτογαλία)

Η ελληνική ομάδα αναδείχτηκε έπειτα από ψηφοφορία ανάμεσα στους μαθη-
τές/τριες εκπροσώπους (Youth Leaders) των σχολείων που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα. Από το κάθε ένα από τα 8 συμμετέχοντα σχολεία ψηφίστηκαν 2 
εκπρόσωποι. Ο πρώτος/η συμπεριλήφθηκε αυτόματα στην ελληνική αποστο-
λή και 8 μαθητές/τριες από τα 8 σχολεία που αναδείχθηκαν 2οι στην ψηφοφο-
ρία μπήκαν σε κλήρωση από την οποία αναδείχθηκαν οι 2 μαθητές/τριες που 
συμπλήρωσαν την 10 μέλη αποστολή:  

• Ευφροσύνη Κοσμίδη, 1ο Γυμνάσιο Α. Λιοσίων
• Μαρίνα Λιζάρδου, 4ο Γυμνάσιο Ά. Λιοσίων
• Μαρίλεια Τσαβάλου, 4ο Γυμνάσιο Ά. Λιοσίων
• Βασιλική Φούσκα, Γυμνάσιο Φυλής
• Εβελίνα Δαπέρη, Γυμνάσιο Φυλής
• Φωτεινή Ανδρεάδη, Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου
• Μάριος Δελατόλας, 1ο Γενικό Λύκειο Ά. Λιοσίων
• Βασιλική Καμπόλη, 3ο Γενικό Λύκειο Ά. Λιοσίων
• Μιράντα Αγγελή, ΕΠΑΛ Ά. Λιοσίων
• Παναγιώτης Τσιουμάνης, Γενικό Λύκειο Φυλής

Την ομάδα συνόδευσαν 2 εκπαιδευτικοί που αναδείχθηκαν από κλήρωση 
ανάμεσα στο σύνολο των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα:
• Ελένη Καμπόλη, 3ο Γενικό Λύκειο Α. Λιοσίων
• Δήμητρα Τούντα, 1ο Γυμνάσιο Ά. Λιοσίων & ΕΠΑΛ Ά. Λιοσίων
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Η εμπειρία μου από το 
θερινό σχολείο ήταν τέλεια 
διότι συναντηθήκαμε και 

ήρθαμε σε επαφή με άλλες χώρες 
συνεργαστήκαμε μαζί τους και 

ανταλλάξαμε γνώμες και εμπειρίες. 
Μέσα από το πρόγραμμα είδαμε 

την πραγματικότητα ότι 
πρέπει να αλλάζεις την πόλη 

σου προς το καλύτερο.

Μιράντα, ΕΠάλ ά. λιοσίων

Ο τελευταίος χρόνος ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικός από τη 
στιγμή που μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω καλύτερο τον τόπο μου. 
Έτσι λοιπόν θα πω πως αυτή η ευκαιρία εκτός από μοναδική ήταν και ένα 
κίνητρο. Από το πρώτο συνέδριο που είχαμε ήδη άρχισα να σκέφτομαι πως 
αυτή η πόλη μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο. Τώρα με την λήξη του 
πρώτου έτους του προγράμματος έχω μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι πρέπει 
να γίνει καθώς επηρεάστηκα και εμπνεύστηκα από αυτό το μαγικό “ταξίδι”. 

Εβελίνα, Γυμνάσιο Φυλής

Τον τελευταίο χρόνο συμμετέχω στο πρόγραμμα Walk the Global Walk και συγκεκριμένα 
στον 11ο Στόχο Βιώσιμης ανάπτυξης: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες». Η ευκαιρία που 

μου δίνεται μέσω του προγράμματος να επικοινωνώ και να συνεργάζομαι με άτομα της 
ηλικίας μου σχετικά με ζητήματα που απασχολούν ολόκληρο τον κόσμο είναι μοναδική. Η 

εμπειρία ενός διαπολιτισμικού σχολείου που μου πρόσφερε το Walk the Global Walk 
είναι από τις σημαντικότερες της ζωής μου. Με ενέπνευσε σχετικά με το τι μπορούμε να 
κάνουμε όλοι μας για τον κόσμο που θέλουμε να ζούμε, με δίδαξε ότι έχω τη δύναμη να 

ακουστώ και ενώ πίστευα ότι πρέπει να αποδεχτώ τη διαφορετικότητα των άλλων με 
βοήθησε να δω ότι δεν υπάρχουν διαφορές.

Ευχαριστώ Walk the Global Walk! 

Η εμπειρία μου από το θερινό Σχολείο 
και γενικά από το Walk ήταν αξέχαστη και 
με έκανε να καταλάβω πως πολλές φορές 

δεν έχει σημασία η διαφορετικότητα 
αλλά η θέληση που υπάρχει μεταξύ 
των ανθρώπων να γνωριστούν και 
να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες. 

Η συμμετοχή μου σε αυτο το πρόγραμμα 
με έκανε να καταλάβω πως η ελπίδα για 

κάτι καλύτερο βρίσκεται εκεί έξω και 
πως αν όλοι μαζί ενωθούμε μπορούμε 

να αλλάξουμε τα πάντα αρκεί να υπάρχει 
υπομονή, επιμονή και θέληση!!!

Μαρίνα, 4ο Γυμνάσιο ά. λιοσίων

Μαρίλεια, 4ο Γυμνάσιο ά.λιοσίων

Και μερικά λόγια των συμμετεχόντων στο Διεθνές Θερινό Σχολείο της Λισαβόνα. 
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Η εμπειρία μου στο Θερινό Σχολείο 
της Πορτογαλίας ήταν μαγική. Πέρα 
από τις γνώσεις και τις δεξιότητες 

που ανέπτυξα, έκανα ενδιαφέρουσες 
γνωριμίες και απέκτησα 

καταπληκτικούς φίλους. Η εμπειρία 
αυτή έχει χαραχτεί και θα παραμείνει 
ανεξίτηλη στο μυαλό και την καρδιά 

μου. Επιπλέον, κατάλαβα πως η φωνή 
μου μπορεί να ακουστεί, αν ενωθεί 
με τις φωνές κι άλλων ανθρώπων 

που μοιράζονται τις ίδιες απόψεις και 
τα ίδια όνειρα με μένα. Επιπλέον, με 

ώθησε στο να γίνω πιο ενεργή πολίτης, 
να ενδιαφερθώ για την ανάπτυξη του 
δήμου μου και να συμβάλλω σε αυτή.

Το θερινό σχολείο ήταν μια μοναδική εμπειρία για όλους και ειδικά για εμάς, τους νεαρούς 
πολίτες της Ευρώπης. Μέσα από τις συζητήσεις και τις ανταλλαγές απόψεων κατανοήσαμε τον 

κόσμο καλύτερα, δείξαμε ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει την διαφορά ενώ οπλίστηκε με 
γνώσεις, οι οποίες θα μας φανούν χρήσιμες στον δύσκολο αγώνα μας για να μετατρέψουμε τον 

δήμο μας σε μια βιώσιμη κοινότητα. Παράλληλα, η γνωριμίας μας με πολίτες από κάθε γωνία της 
Ευρώπης μας έκανε να δούνε την ζωή από άλλη οπτική γωνία. Ολοκληρώνοντας, αυτές οι έξι 

μέρες στην Λισαβόνα όχι μόνο μας γέμισαν με εμπειρίες που θα θυμόμαστε για μια ζωή αλλά μας 
ενέπνευσε να ξεκινήσουμε ο καθένας το δικό μας προσωπικό αγώνα για ένα καλύτερο και 
βιώσιμο μέλλον. Περιγράφοντας το summer school με μια λέξη αυτή θα ήταν ‘’μοναδικό”. 

Βασιλική, Γυμνάσιο Φυλής

Ευφροσύνη, 1ο Γυμνάσιο Ά.λιοσίων

Ελένη καμπόλη, Εκπαιδευτικός,  
3ο ΓΕλ Άνω λιοσίων

Η εμπειρία από 
όλο αυτό το ταξίδι του Walk 

ήταν εξαιρετική. Τα μηνύματα 
που ανταλλάξαμε, η επικοινωνία και η 

συνεργασία ήταν εποικοδομητικά. Η νέα 
γενιά μπορεί τελικά να βάλει τους στόχους και 
τις βάσεις για καλύτερες και βιώσιμες πόλεις. 
Τέλος, είναι απαραίτητο εμείς οι μεγαλύτεροι 
να αφήσουμε κατά μέρος αγκυλώσεις και να 
βοηθήσουμε όσο μπορούμε να γίνουν πράξη 
τα όνειρά μας. Και αυτά τα όνειρα δεν είναι 

τίποτα άλλο από μια ποιότητα ζωής, 
που θα απολαμβάνεται από όλους. 

Στη γειτονιά μας, στην πόλη 
μας, στη χώρα μας.

Η εμπειρία μου στο Walk the Global Walk δεν έμοιαζε με αυτές άλλων ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι δραστηριότητες στο σχολείο έδιναν 
μια εξαιρετική ελευθερία δράσης και έκφρασης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ευκαιρίες 
ωρίμανσης και επίγνωσης για τα μεγάλα ζητήματα επιβίωσης του ίδιου του κόσμου μας. Έπειτα, 
η κατάληξη αυτής της πορείας μας, τον Απρίλιο, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Πραγματικά, το 
Walk the Global Walk ήταν ένας «περίπατος στον κόσμο», μια περιδιάβαση όχι μόνο στην πόλη 
της Λισσαβόνας, όπου έγινε το Θερινό σχολείο, αλλά και σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν 
σε αυτό, μέσα από τη συνάντησή μας με τους εκπροσώπους τους και την κοινή βούλησή μας 
να γνωριστούμε και να συμπορευτούμε.  Νέοι άνθρωποι από 11 ευρωπαϊκές χώρες, γλώσσες, 
πολιτισμοί, συνήθειες, εμπειρίες και κυρίως ιδέες και οράματα συναντήθηκαν με προορισμό μια 
κοινή πορεία για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. Η ενωμένη Ευρώπη στα καλύτερά της…

Δήμητρα τούντα, Εκπαιδευτικός, 1ο Γυμνάσιο Άνω λιοσίων & ΕΠάλ Άνω λιοσίων
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  1 μανιφέστο νέων
 για μια πιο βιώσιμη πόλη

Συνολικά το πρόγραμμα Walk the Global Walk ήταν μια καινούργια εμπειρία για εμένα διότι 
δεν είχα συμμετάσχει σε κάποιο παρόμοιο πρόγραμμα. Πρώτα απ’ όλα χάρηκα που γνώρισα 
παιδιά του δήμου Φυλής πρόθυμα και αυτά όπως και εγώ να φέρουν την αλλαγή στο δήμο 
μας, πράγμα που δεν περίμενα καθώς πίστευα ότι οι σημερινοί νέοι αδιαφορούν για τέτοια 
θέματα. Μου άρεσε ο τρόπος συνεργασίας των διάφορων σχολείων, τα κοινά προβλήματα 
που εντοπίστηκαν και τα κοινά αιτήματα των μαθητών. Επίσης το πρόγραμμα αυτό ήταν μια 
ευκαιρία να γνωριστούν οι μαθητές από τις διάφορες περιοχές του Δήμου μας.

Όσον αφορά το θερινό σχολείο η εμπειρία ήταν μοναδική! Είναι εντυπωσιακό πως σε 
έξι ημέρες ενώθηκαν 11 χώρες, γράφτηκε ένα πολύτιμο μανιφέστο και παράλληλα οι 
συμμετέχοντες γνώρισαν την πόλη, τη Λισαβόνα.

 «Μέσω του προγράμματος κατάλαβα ότι όταν υπάρχει θέληση , η συνεργασία άγνωστων 
ανθρώπων και μάλιστα από διαφορετικές χώρες είναι εφικτή, ενώ αρχικά πίστευα πως θα 
υπήρχαν πολλές δυσκολίες. Ακόμη συνειδητοποίησα ότι οι χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοια 
προβλήματα και ενωμένοι θα καταφέρουμε να τα λύσουμε. Επιπρόσθετα το πρόγραμμα αυτό 
με ευαισθητοποίησε αρκετά και με έκανε να καταλάβω ότι μέσω τέτοιων δραστηριοτήτων 
επιτυγχάνονται τα πρώτα βήματα που οδηγούν στην μεγάλη παγκόσμια αλλαγή.» 

Φωτεινή, Γενικό λύκειο Ζεφυρίου

Ένας από τους καρπούς τους Θερινού 
Σχολείου ήταν και το Ευρωπαϊκό Μανι-
φέστο νεών για μια πιο βιώσιμη πόλη, 
το οποίο είναι κοινό για όλες τις συμ-
μετέχουσες χώρες. Οι συμμετέχοντες 
το έφεραν πίσω μαζί με τις αποσκευές 
τους και ανέλαβαν να το προωθήσουν 
με όλες τους τις δυνάμεις! 

Διαβάσετε το μανιφέστο εδώ: https://www.walktheglobalwalk.eu
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1ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων Βαρβαδούκα Ευτυχία
 Βλάχου Βασιλική
 ρίζος σωτήρης

1ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων & τούντα Δήμητρα
ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων 

ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων άλεξανδρή Ελένη

1ο Γενικό Λύκειο Άνω Λιοσίων κούλη Ευστρατία 

3ο Γενικό Λύκειο Άνω Λιοσίων  Μυλωνάς χρήστος
 νάτσου Μαρία
 καμπόλη Ελένη

4ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων άτζάμπου Ελευθερία
 καμαρινοπούλου άγγελική

Γενικό Λύκειο Ζεφυρίου άθανασοπούλου Άννα
 Γάγκου ιουλία

Γυμνάσιο Φυλής Μαρτίνου Φρόσω
 Μανετάκη άναστασία
 Πάνου άλεξία

Γενικό Λύκειο Φυλής άρμενάκα Βασιλική
 Βούκλαρης ιωάνης
 κουτσούκος νικόλαος
 σουλτανοπούλου νικολέττα

λισΤα εκπαιΔευΤικών συντονιστών στα σχολεία

Το πρόγραμμα δέχτηκε τη σημαντική υποστήριξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυ-
τικής Αττικής και την επιστημονική συνεργασία της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Δ. Αττικής κ. Ξανθίππης Φουλίδη. 



13.

λιγα λόγια για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Walk the Global Walk

Το 3ετές πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνδέ-
ει 11 Ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Γαλλία, Κροατία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο 
(Ουαλία και Σκωτία), Πορτογαλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη και Αλβανία. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα συντονίζεται από την 
ActionAid και τον Δήμο Φυλής, ενώ διεθνής συντονιστής του προγράμματος 
είναι η Περιφέρεια τοσκάνης και η Oxfam ιταλίας. 

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να παρέχει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/
τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να συμπερι-
λάβουν θεματικές και μεθοδολογίες της Εκπαίδευσης για τον Ενεργό Πολίτη 
(Global Citizenship Education) στο αναλυτικό πρόγραμμα και να ενισχυθεί η 
συνεργασία με τις τοπικές αρχές σε θέματα που αφορούν τους 17 στόχους 
Βιώσιμης άνάπτυξης (Sustainable Development Goals).

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθη-
τών/τριών για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ωστόσο στα 3 χρόνια 
υλοποίησης του προγράμματος θα επικεντρωθούμε στους εξής στόχους: 

• 2018-2019  ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ στόχος 

• 2019-2020 ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ στόχος

• 2020-2021 ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ στόχος

Η δράση είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας.

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΞΑΛΕΙΨΗ
ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ

ΕΞΑΛΕΙΨΗ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

σΤ χόι
ΒιΩσιΜησ  
άνάΠτΥΞησ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΞΑΛΕΙΨΗ
ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ

ΕΞΑΛΕΙΨΗ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΕΙΡΗΝΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ
ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

ΧΕΡΣΑΙΑ
ΖΩΗ

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ 
ΖΩΗ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ
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ό ενεργός πολίτης στο σχολείο

Πώς μπορώ να προσαρμόσω τις διδακτικές μου μεθόδους σε έναν κόσμο που αλλάζει συ-
νεχώς, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις δεξιότητες των μαθητών μου και καλλιεργώντας 
αξίες όπως η αλληλεγγύη, η συνεργασία και η δικαιοσύνη; Πώς μπορούν οι έφηβοι μαθη-
τές μου να συμμετάσχουν ενεργά σε έναν πολύπλοκο και διασυνδεδεμένο κόσμο γεμάτο 
ερεθίσματα και προκλήσεις; Πώς μπορούν οι τοπικές αρχές να αντιμετωπίσουν αυτές τις 
προκλήσεις συνεργαζόμενοι με τα σχολεία; 

Το πρόγραμμα Walk the Global Walk παρέχει στους εκπαιδευτικούς πολύτιμες ευκαιρίες 
συνεργασίας πάνω σε παγκόσμια ζητήματα που σχετίζονται με τους 17 Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης. Εισάγει μοντέλα ενεργού συμμετοχής και ηγεσίας των νέων, ενώ δημιουργεί 
έναν συνεχή διάλογο γύρω από την ενεργή πολιτειότητα σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο.

ό ενεργόσ πόλιΤησ στο σχολείο

•  Πώς μπορώ να προσαρμόσω τις διδακτικές μου μεθόδους σε έναν κόσμο 
που αλλάζει συνεχώς, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις δεξιότητες των μα-
θητών μου και καλλιεργώντας αξίες όπως η αλληλεγγύη, η συνεργασία 
και η δικαιοσύνη; 

•  Πώς μπορούν οι έφηβοι μαθητές μου να συμμετάσχουν ενεργά σε έναν πο-
λύπλοκο και διασυνδεδεμένο κόσμο γεμάτο ερεθίσματα και προκλήσεις; 

•  Πώς μπορούν οι τοπικές αρχές να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις 
συνεργαζόμενοι με τα σχολεία; 

Το πρόγραμμα Walk the Global Walk παρέχει στους εκπαιδευτικούς πολύτι-
μες ευκαιρίες συνεργασίας πάνω σε παγκόσμια ζητήματα που σχετίζονται με 
τους 17 στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης. Εισάγει μοντέλα ενεργού συμμετο-
χής και ηγεσίας των νέων, ενώ δημιουργεί έναν συνεχή διάλογο γύρω από την 
ενεργή πολιτειότητα σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο.
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η συμμεΤόχη στο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

•  Εκπαίδευση εκπαιδευτικών μέσα από βιωματικές δραστηριότητες που 
βασίζονται στην Εκπαίδευση για τον Ενεργό Πολίτη.  

•  Υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προ-
γράμματος. 

•  Εργαστήρια για μαθητές σχετικά με την ηγεσία και την ιδιότητα του ενερ-
γού πολίτη.

•  Δημιουργία επιμέρους ομάδων «νέων ηγετών» από μαθητές στα σχολεία 
με στόχο την ευαισθητοποίηση των συμμαθητών τους.

•  Διοργάνωση δράσεων για την Εβδομάδας Δράσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
(Εβδομάδα SDG).

•  Συμμετοχή των μαθητών στο Global Walk (Παγκόσμια Πορεία) για τη βιώσι-
μη ανάπτυξη. 

•  Συμμετοχή τουλάχιστον 5 μαθητών και 1 εκπαιδευτικού στα Διεθνή Θερι-
νά Σχολεία στην Πορτογαλία (2019), Ιταλία (2020) και Ουαλία (2021).

15.



Επικοινωνήστε με τους συντονιστές του προγράμματος 

ActionAid ελλάς:   education.hellas@actionaid.org, τηλ. 212006346 (Χρυσούλα Σταματούκου)

Δήμος Φυλής:         Βασίλης Ντάκουρης vasilis.ntakouris@gmail.com
                      Γιώργος Βέλλης giorgos.vellis@gmail.com, τηλ. 210 2411621

Co-funded by
the European Union Με την υποστήριξη

ακόλόυθεισΤε μασ ! 

https://walktheglobalwalk.eu 
wtgw2018
walktheglobalwalk


