
   

   

«Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο» 
  

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός  
για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  

Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Φ.14/ΕΑ/163317/168423/Δ1  

 
  

 

Έχετε εργαστεί  

για τους 17 Παγκόσμιους 
Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης;  
 

 

Συμβάλατε με δράσεις  

στην καταπολέμηση της 
φτώχειας, 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.  

  

 

Το Μεγαλύτερο Μάθημα  

του Κόσμου  

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  
για τους μαθητές 6-15 ετών  
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Πώς μπορείτε να συμμετέχετε;  

 
 

 

Επιλέγετε  

δράσεις με τις οποίες 
έχετε ήδη ασχοληθεί στη 

διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς  

 

 

Συνδέετε  

τις δράσεις σας με 
κάποιον/κάποιους 

στόχο/στόχους για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη  

 

 

Συμπληρώνετε  

τη φόρμα 
συμμετοχής  

 

 

 

Ποιοι συμμετέχουν;  
  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

 Παρουσιάστε το 
εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα / σχέδιο 
δράσης που αναπτύξατε 
την τρέχουσα σχολική 
χρονιά  

 Αναδείξτε την εργασία 
σας ως καλή 

εκπαιδευτική πρακτική!  

 

 

MAΘΗΤΕΣ  

Kατηγορίες Συμμετοχής: 

 Φωτογραφία  
 Αφίσα με μήνυμα  
 Ποίημα  
 Video  
 Ζωγραφική  
 Επιτραπέζιο Παιχνίδι  

 

 

ΣΧΟΛΕΙΑ  

Καταθέστε την καλή σας 
πρακτική στις κατηγορίες: 

 Περιβάλλον  
 Κοινωνία  

  

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού  

Bravo Schools 

«Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο» 

θα παρουσιασθούν στην ετήσια εκδήλωση στις 4 Ιουνίου  
στο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ.  

 

 

 

Θα παρουσιασθούν μέσω...  
  

Έκθεσης / 
παρουσίασης των 

μαθητικών 
δημιουργιών  

  
 

Παρουσίασης των 
καλών 

εκπαιδευτικών 
πρακτικών που 

έχετε ήδη καταθέσει  
 

Βιωματικών 
Δρώμενων 

ενεργοποίησης των 
μαθητών  

  
 

Βράβευσης  
των 

καλύτερων!  
  

 

 

 

Το ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, το εκπαιδευτικό τμήμα του QualityNet 
Foundation, με εμπειρία 20 χρόνων, είναι ένας οργανισμός που 
έχει δημιουργήσει καινοτόμα προγράμματα  συμβάλλοντας στη 
δημιουργία των ενεργών πολιτών του αύριο!  

 

 

 

 

 

 

 
  

Επικοινωνήστε μαζί μας:  
  

Tηλ. 2106898593 | www.biomatiko.gr | info@biomatiko.gr  
Ιουστίνα Γούλα, igoula@biomatiko.gr  

Αργυρώ Γιαλαμπρίνου, agialamprinou@qualitynet.gr  
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