Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους

Συμβάλλοντας στη διαμόρφωση
των υπεύθυνων πολιτών του αύριο
Το Βιωματικό σχολείο, το εκπαιδευτικό τμήμα του QualityNet Foundation, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας στοχέυει στην ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών που προωθούν σωστά πρότυπα συμπεριφοράς για τη δημιουργία των Ενεργών Πολιτών του Αύριο. Πιστεύοντας ότι το σχολείο
είναι ένας δυναμικός πυρήνας στη διαμόρφωση των τάσεων της ελληνικής κοινωνίας, συνεργάζεται με επίσημους Θεσμικούς Φορείς, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και την Εκπαιδευτική Κοινότητα για
την επίτευξη του έργου του, σύμφωνα με τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τους 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Βιωματικά
Προγράμματα

Ψηφιακά
Προγράμματα

Πανελλήνιες
Δράσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

Υλοποιούμε προγράμματα σε σχολεία της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συνεργασία
με τους εκπαιδευτικούς,
τους Συλλόγους Γονέων
και τους Δήμους

Εναρμονιζόμαστε με τις
νέες τεχνολογίες και τις
απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, αναπτύσσοντας ψηφιακές πλατφόρμες εκπαίδευσης

Υλοποιούμε δράσεις για
την περαιτέρω αφύπνιση και ενεργοποίηση
της σχολικής κοινότητας, της οικογένειας και
της τοπικής κοινωνίας

Αναπτύσσουμε
υλικό πάνω σε ποικίλες
θεματικές ενότητες
που συνδέονται με τους
17 Στόχους

Στο Κέντρο Πολιτισμού & Εκπαίδευσης «η Χώρα του Καλύτερου» προσφέρουμε ψυχαγωγία και εκπαίδευση συμβάλλοντας στην ενίσχυση της γνώσης.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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Μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, στο Καλέτζι Αττικής, 2 χλμ. από
το Φράγμα της Λίμνης Μαραθώνα, ένας εσωτερικός και εξωτερικός χώρος σας περιμένει για δραστηριότητα και ψυχαγωγία!

Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους
Το Μεγαλύτερο
Μάθημα του
Κόσμου

Δημιουργία
ελληνικού
SDGs Library

Βιωματικά
Προγράμματα

Ψηφιακά
Προγράμματα

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός
Εθνικό Δίκτυο Σχολείων «In Action SDGs School Clubs»
Είμαι και εγώ πρεσβευτής βιωσιμότητας
Διάδραση με την τοπική κοινωνία
Υιοθέτηση
Στόχου

Τοπικές
Δράσεις

Ανάδειξη
Καλών
Πρακτικών

Δηλώστε τώρα συμμετοχή!
210-6898593 | info@biomatiko.gr
Βιωματικό Σχολείο
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ΔΩΡΕΑΝ

Ψηφιακά προγράμματα

Ισορροπημένη
Διατροφή

+

Σωματική
Δραστηριότητα

=

Υγεία &
Ευεξία

Το ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να προάγει την αξία της ισορροπημένης
διατροφής και σωματικής δραστηριότητας ως παραμέτρους καλής υγείας.
Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αγωγής υγείας, επικεντρωμένο
στην προαγωγή της αξίας της ισορροπημένης διατροφής και
σωματικής δραστηριότητας ως παραμέτρους καλής υγείας. Το
πρόγραμμα προσφέρει σχέδια μαθήματος, παρουσιάσεις, φύλλα δραστηριότητας, διαδραστικά παιχνίδια, προτάσεις για δράσεις εντός & εκτός της σχολικής τάξης.
Με την επιστημονική καθοδήγηση της Ελληνικής Ιατρικής Εται-

ρείας Παχυσαρκίας, της μονάδας Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη
Διαβήτη και μεταβολισμού του αριταίειου Νοσοκομείου του
Εθνικού και καποδιστριακού Πανεπιστημίου αθηνών και του
τμήματος Επιστήμης Φυσικής αγωγής και αθλητισμού του Εθνικού και καποδιστριακού Πανεπιστημίου αθηνών. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα βρείτε πλούσιο υλικό, ώστε να υλοποιήσετε
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αγωγής υγείας.

www.nutritionactivityprogram.gr
ΔΩΡΕΑΝ

Μείωση

Επαναχρησιμοποίηση

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαθεματικής προσέγγισης
στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προσφέρει
ένα πλούσιο υλικό από σχέδια μαθήματος, φύλλα δραστηριότητας & προτάσεις για βιωματικές δράσεις, δίνοντας έμ-

Ανακύκλωση

φαση στην προστασία του περιβάλλοντος, την σωστή διαχείριση απορριμάτων και την κυκλική οικονομία με έμφαση
στην ανακύκλωση αλουμινίου.

Υποστηρίζεται με επισκέψεις στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

www.lifewithnogarbage.gr
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Βιωματικό Σχολείο

Βιωματικά προγράμματα
Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας

Προγράμματα
Αγωγής Υγείας
Προγράμματα
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
• Οι νερό… εξερευνητές!
• 1, 2, 3… Ανακύκλωσε!
• Το παράπονο των ζώων
• Όπως οι εποχές αλλάζουν...
• Την ενέργειά μου πίσω,
παρακαλώ!
• Φυσιολάτρες σε Δράση
• Το πράσινο στο αστικό περιβάλλον

Πρόγραμμα
Κοινωνίας

• Όταν τα συναισθήματα
παίρνουν ζωή!
• Ο ξένος, ο άλλος, εγώ!
• Μη φοβάσαι, είμαστε εδώ!
• Αγαπώ το σώμα μου,
τρέφομαι σωστά!
• Πράσινο φανάρι, φίλε μου!
• Το περιβόλι της χαράς
και της λύπης

Προγράμματα
Τεχνών & Πολιτισμού
• Ανιχνεύοντας την Ελληνική
Παράδοση
• Ο Ευγένιος Πινελάκης
& τα χαμένα χρώματα
• Στα μονοπάτια της μυθολογίας

• Ενεργοί πολίτες εν δράσει!

Προγράμματα
Επιστημών
• Ταξίδι στο διάστημα
• Φως και χρώμα στη ζωή μας
• Από το ήλεκτρο (κεχριμπάρι)
στον ηλεκτρομαγνητισμό

Δηλώστε τώρα συμμετοχή!
210-6898593 | info@biomatiko.gr
www.biomatiko.gr
Βιωματικό Σχολείο
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Το Μεγαλύτερο
Μάθημα του Κόσμου
Εισαγωγικό Εκπαιδευτικό Υλικό για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους
Οι 17 Στόχοι αναφέρονται στις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας -οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και διακυβέρνησης. Αποτελούν ένα νέο σχέδιο δράσης το οποίο υιοθετήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη. Ολόκληρο το σχέδιο αποτελεί ένα
συλλογικό ταξίδι προς την ευημερία και την ανάπτυξη του πλανήτη!

ΤΟ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΟ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΜΑΘΗΜΑ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Η αφύπνιση και η ενεργοποίηση της σχολικής κοινότητας απέναντι
στους 17 Παγκόσμιους Στόχους είναι πρωταρχικής σημασίας!
Ξεκινήστε τώρα να δουλεύετε με τους μαθητές σας πάνω στους Στόχους!
http://www.biomatiko.gr/to-simantikotero-mathima/

Ελληνικό SDGs Library

Συμβάλλετε στη διαμόρφωση του ελληνικού SDGs Library με την κατάθεση
σχεδίων μαθημάτων, άρθρων, προτάσεων βιωματικών δράσεων.
Δείτε εδώ τις προτάσεις σχολείων!
http://www.biomatiko.gr/oi-17-pagosmioi-stoxoi/
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Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός
για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους
Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας

Έχετε εργαστεί
για την καταπολέμηση
της φτώχειας;

Συμβάλατε με δράσεις
στην καταπολέμηση
της ανισότητας και της
κοινωνικής αδικίας;

Φροντίσατε για
την προστασία του
περιβάλλοντος
όλη τη χρονιά;

Αν ναι, τότε είστε αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας προσπάθειας
για να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο.
Η πρωτοβουλία «Bravo Schools» στοχεύει στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας που σχετίζονται με τους
17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Κατηγορίες συμμετοχής
Σχέδια Μαθήματος
Καταθέστε μας ένα
ή περισσότερα σχέδια
μαθήματος που αναπτύξατε
& συνδέονται με τους 17ΠΣΒΑ.

Μαθητικές Δημιουργίες
Παρουσιάστε τα έργα των
παιδιών (αφίσα με μηνύματα,
ποίημα/τραγούδι, video,
ζωγραφική, επιτραπέζιο
παιχνίδι, κατασκευή, κ.α.).

Καλές Πρακτικές Σχολείων
Αναδείξτε τις δράσεις/
προγράμματα του σχολείου σας
που υλοποιούνται σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

www.bravoschools.gr

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Βιωματικό Σχολείο
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Από το 1997…
…έχουμε εκπαιδεύσει:
περισσότερους από

1.300.000
μαθητές

σε

σε

μαθητές από

σχολικές
μονάδες

μέχρι

4.500

13

περιφέρειες
της χώρας

3

15 ετών

…έχουμε αναπτύξει:

50

βιωματικά
προγράμματα

Το Κέντρο
Πολιτισμού
& Εκπαίδευσης
«Η Χώρα του
Καλύτερου»
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επιχορηγούμενα
εκπαιδευτικά
προγράμματα

Εκπαιδευτικά
Υλικά

2

ψηφιακά
προγράμματα

για το σχολείο &
την οικογένεια
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σχολικούς
διαγωνισμούς

Τηλ.: 210-6898593, e-mail: info@biomatiko.gr

www.biomatiko.gr

Βρείτε μας στο facebook: www.facebook.com/biomatikosxoleio/

Φεστιβάλ

Περιβάλλοντος
«Μικροί & Μεγάλοι εν Δράσει»

Δράσεις
όλο το χρόνο
για την
οικογένεια
και το παιδί

