
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την παραγωγή της έκδοσης δε συνιστά 
έγκριση του περιεχομένου, καθώς 
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των 
συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 
μπορεί να γίνει των πληροφοριών που 
παρέχονται από αυτή.

Μαζί μπορούμε να 
κάνουμε τους ΣΒΑ 
πραγματικότητα!

Σαρώστε για περισσότερα! 

www.p-consulting.gr

www.sosuoj.dk

www.giovanivaldarno.it

www.feg.ro

www.themistoklis.gr
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                 Παραδοτέα έργου

e-κοινότητα για διασυνοριακή συνεργασία 
για τους ΣΒΑ.

Διαδικτυακά εργαστήρια διασυνοριακής 
συνεργασίας για τους ΣΒΑ.

Εκπαιδευτικό   Διαδικτυακό   Πρόγραμμα  για 
εκπαιδευτικούς σε διασυνοριακή συνεργασία
για την ανάπτυξη των ΣΒΑ στα σχολεία.

ΜΚΟ και οργανισμοί που ασχολούνται με τους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τοπική / Περιφερειακή / Εθνική / Ευρωπαϊκή
 κοινότητα

∆άσκαλοι και  καθηγητές μαθητών 14-18 ετών 
(δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Εκπαιδευτικοί οργανισμοί 

∆ήμοι

Εκπαιδευτικές Αρχές

Παιδία ηλικίας 14-18 ετών

∆ημόσιοι και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς

Ομάδες Στόχοι                               Κύριοι Στόχοι

Η εκπαίδευση παιδιών 14-18 ετών, ώστε να 
συνεργαστούν σε καινοτόμες λύσεις / πρακτι- 
κές / μεθόδους σχετικά με το πώς θα τα πάμε 
καλύτερα στους 17 τομείς που στοχεύουν οι 
ΣΒΑ.

Η  εκπαίδευση  και  ανάπτυξη  διαπολιτισμικών 
ικανοτήτων  μεταξύ των  παιδιών  14-18 ετών  
και των δασκάλων τους.

Η ενδυνάμωση και εκπαίδευση των ικανοτήτων 
που αφορούν την ομιλία και τη γραφή της 
αγγλικής γλώσσας παιδιών 14-18 ετών.

Η διέγερση της κατανόησης των παιδιών, ότι 
«εμείς» διασυνοριακά μοιραζόμαστε την 
ευθύνη για την επίλυση των προκλήσεων που 
αντικατοπτρίζονται στους 17 στόχους.

Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
εκπαιδευτικών  στο  να  φέρνουν τους  μαθητές
τους, σε διασυνοριακή συνεργασία όσον αφορά 
τη μάθηση με τον πιο παιδαγωγικό, διδακτικό 
και κερδοφόρο τρόπο.

Η  έμπνευση  από   άλλες  χώρες,  που  δραστη- 
ριοποιούνται  με τους στόχους.

1. Μηδενική Φτώχεια
2. Μηδενική Πείνα
3. Καλή Υγεία και Ευημερία 
4. Ποιοτική Εκπαίδευση
5. Ισότητα των Φύλων 
6. Καθαρό Νερό και Αποχέτευση
7. Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια 
8. Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη
9. Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές
10. Λιγότερες Ανισότητες
11. Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες
12. Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή
13. ∆ράση για το Κλίμα
14. Ζωή στο Νερό 
15. Ζωή στη Στεριά 
16. Ειρήνη, ∆ικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί
17. Συνεργασία για τους Στόχους 

Το ACT! είναι ένα έργο Erasmus+ (KA2), το 
οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη των 
απαραίτητων εργαλείων και μεθόδων, έτσι 
ώστε παιδιά και δάσκαλοι από διαφορετικές 
χώρες και διαφορετικά εκπαιδευτικά και 
πολιτιστικά περιβάλλοντα να συνεργαστούν 
(συν-δημιουργικά) σε παγκόσμια θέματα που 
σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Τι είναι το ACT;

Εργαλείο  αυτό-αξιολόγησης  για   εκπαιδευτι-
κούς  σχετικά  με   διασυνοριακές  συνέργειες 
μάθησης για τους ΣΒΑ.

Γνωρίζετε τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ);

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

print-brochure-act-GR.pdf   2   11/11/2022   9:42:42 πμ


