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ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αρχές Μαΐου 2022 ήρθε και στο σχολείο μας, μετά
από πολλούς σταθμούς, η εκπαιδευτική βαλίτσα «Γη
2030». Την ανοίξαμε και μελετήσαμε το εκπαιδευτικό
υλικό που περιείχε. Μιλήσαμε για τους 17
Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Αναφερθήκαμε στη γενική συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2015 η
οποία έλαβε μια ιστορική απόφαση. Πρόκειται για την
υιοθέτηση των 17 Στόχων, γνωστοί ως «Στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης» στην προσπάθεια για έναν
καλύτερο κόσμο χωρίς φτώχεια, πείνα κι ανισότητες.



17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

• Στόχος  1  Μηδενική φτώχεια
• Στόχος  2  Μηδενική πείνα
• Στόχος  3  Καλή υγεία και ευημερία• Στόχος  3  Καλή υγεία και ευημερία
• Στόχος  4  Ποιοτική εκπαίδευση
• Στόχος  5  Ισότητα των φύλων
• Στόχος  6  Καθαρό νερό και αποχέτευση
• Στόχος  7  Φτηνή και καθαρή ενέργεια





• Στόχος   8  Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική 
ανάπτυξη

• Στόχος   9  Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές
• Στόχος 10  Λιγότερες ανισότητες 
• Στόχος 11  Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
• Στόχος 12  Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
• Στόχος 13  Δράση για το κλίμα• Στόχος 13  Δράση για το κλίμα
• Στόχος 14  Ζωή στο νερό
• Στόχος 15  Ζωή στη στεριά
• Στόχος 16  Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί 

θεσμοί
• Στόχος 17  Συνεργασία για τους στόχους





ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΔΡΑΣΗ

Μετά την ενημέρωση και την ανταλλαγή
απόψεων τα παιδιά κατάλαβαν τη
σπουδαιότητα των στόχων για τον άνθρωπο,
την κοινωνία και τον πλανήτη μας.την κοινωνία και τον πλανήτη μας.
Έκαναν αναφορά, κατά τη γνώμη τους, στα
μεγάλα παγκόσμια προβλήματα.
Συνέδεσαν τα παγκόσμια προβλήματα με
τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.



Στο τέλος της συζήτησης τα παιδιά
αποφάσισαν να ασχοληθούμε με τον Στόχο
12: Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή.
Επηρέασε την απόφασή τους η προηγούμενη
συμμετοχή τους στην υλοποίηση
εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα τηνεκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα την
ανακύκλωση στα πλαίσια των Εργαστηρίων
Δεξιοτήτων τη σχολική χρονιά 2020-2021 και
η διαρκής ευαισθητοποίησή τους σε θέματα
προστασίας του περιβάλλοντος.





Τα παιδιά δημιούργησαν τη μεσοστοιχίδα της
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ με ομαδική προσπάθεια.
Κατά τη διάρκεια των ωρών των εικαστικών αλλά και
των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατασκεύασαν
εικαστικές δημιουργίες χρησιμοποιώντας φαινομενικά
άχρηστα πράγματα τα οποία όμως με την
επαναχρησιμοποίησή τους γίνονται χρήσιμα.
Στις κατασκευές τους ακολουθώντας τις οδηγίες που
περιείχε η εκπαιδευτική βαλίτσα «Γη 2030», βρήκανπεριείχε η εκπαιδευτική βαλίτσα «Γη 2030», βρήκαν
με πολλή φαντασία εναλλακτικούς τρόπους για να
ξαναχρησιμοποιήσουν τα μανταλάκια της
απλώστρας, ξύλινα ή πλαστικά. Έτσι έφτιαξαν πολλά
ζωάκια, αεροπλανάκια κι ένα ρολόι που χρειάστηκε
για να μάθουν παίζοντας την ώρα κατά τη διάρκεια
των ωρών των Μαθηματικών.



Τα μανταλάκια της απλώστρας χρησίμευσαν, 
για να κατασκευάσουμε ένα ρολόι.



Γατούλα 



Καραβάκι 



Αεροπλανάκια 



Αεροπλανάκια διακοσμημένα με 
ποικιλία σχημάτων και χρωμάτων



Κι άλλα αεροπλανάκια



Αεροπλανάκια έτοιμα για απογείωση



Πολύχρωμες πεταλούδες



Πολύχρωμες κάμπιες



Κι άλλες πολύχρωμες κάμπιες 



Η ΜΕΣΟΣΤΟΙΧΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

1 Υ
2 Π
3 Ε

4 Υ
5 Θ

6 Υ
7 Ν

8 Η
9 Κ

10 Α
11 Τ

12 Α
13 Ν

14 Α
15 Λ

16 Ω
17 Σ

18 Η



1. Με την ανακύκλωση εξοικονομούμε πρώτες
ύ………………

2. Όταν καταναλώνουμε υπεύθυνα, βελτιώνουμε
την π………….. της ζωής μας.

3. Εκμεταλλευόμαστε την ε……. του αέρα, την
ε…………. του νερού που ρέει ορμητικά και την
ε………… που ακτινοβολεί ο Ήλιος στη Γη.ε………… που ακτινοβολεί ο Ήλιος στη Γη.

4. Με την ανακύκλωση μειώνουμε την
ατμοσφαιρική ρ…………….

5. Διατηρούμε τη θ……………… καθαρή.
6. Δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι σε παγκόσμιο

επίπεδο είναι υπέρβαροι ή παχύσ………….



7. Η υπέρμετρη κατανάλωση ν………… μπορεί να
οδηγήσει σε λειψυδρία.

8. Η ανακύκλωση σώζει τον πλ…………..
9. Αντικαθιστούμε τους κοινούς λαμπτήρες με

λαμπτήρες οι…………….
10.Πολλά από τα περιβαλλοντικά πρ………….10.Πολλά από τα περιβαλλοντικά πρ………….

που αντιμετωπίζουμε σήμερα οφείλονται
στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και
καταναλώνουμε.

11.Η ανακύκλωση βοηθάει να μην καταλήγουν
όλα τα απορρίμματα στις χ………………..



12.Αφήστε το αυ…………… και περπατήστε.
Κάνει καλό στην υγεία, στο περιβάλλον και
στο πορτοφόλι σας.

13. Για να γίνει η αποσύνθεση ενός πλαστικού
μπουκαλιού χρειάζονται 100-200 χρ………….

14.Οι δέκα τόνοι ανακυκλωμένου γυαλιού
εξοικονομούν 120 λίτρα π………………εξοικονομούν 120 λίτρα π………………

15.Η υπερκατανάλωση τροφής είναι επιζήμια
τόσο για την υγεία μας όσο και για το
π……………..

16.Ανακυκλώνοντας 1 κιλό αλουμίνιο
εξοικονομούμε 8 κιλά β…………..



17.Τα αντικείμενα που πετάμε στα σκ…………..
δεν είναι πάντοτε άχρηστα. Με φαντασία
μετατρέπονται σε νέες δημιουργίες.

18.Είναι αναγκαία η α…………… στον τρόπο που
παράγουμε και καταναλώνουμε καθώς
ζητάμε από τη Γη περισσότερα από αυτά
που μπορεί να δώσει και σύντομα θαπου μπορεί να δώσει και σύντομα θα
χρειάζονται οι πόροι τριών πλανητών του
μεγέθους της Γης, για να ικανοποιηθούν οι
ανάγκες του πληθυσμού.




