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ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ: 

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 

δραστηριότητες και τα παραδοτέα του έργου: 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: 

https://21stcskills-sdg.eu 

Βρείτε το @21CSDG στο: 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 21ου ΑΙΩΝΑ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 
2019 — 2021 

 

 

 
Nunc luctus neque et quam blandit iaculis. Pellentesque 

aliquam quis ligula quis commodo.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Καινοτόμος Εκπαίδευση για την 

προώθηση ενός βιώσιμου 

μέλλοντος 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 

Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 

συμβολαίου No. 2019-1-DK01-KA201-060200. 
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 Οι Προκλήσεις μας 
 

 

Ο 21ος αιώνας έφερε στην επιφάνεια νέα και περίπλοκα 

ζητήματα και απαιτήσεις. Σήμερα τα παιδιά και οι νέοι 

μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει πολύ 

διαφορετικές προκλήσεις από τις προηγούμενες γενιές.  

Η Γη είναι υπό πίεση από τη ρύπανση και τις κλιματικές 

αλλαγές. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε τη Γη και να 

μην θέσουμε σε κίνδυνο την ποιότητα ζωής μας και τη 

ζωή των μελλοντικών γενιών, πρέπει να προωθήσουμε 

τη βιώσιμη ανάπτυξη και εκπαίδευση.  

Η σχολική εκπαίδευση πρέπει να διασφαλίσει ότι οι 

μαθητές αναπτύσσουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και 

δεξιοτήτων από νωρίς στη ζωή τους, αλλά και να 

αξιοποιήσει στο έπακρο το ανθρώπινο κεφάλαιο της 

Ευρώπης, το οποίο θα ενισχύσει τελικά την 

απασχολησιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την 

ανάπτυξη. 

 

Οι Στόχοι μας 

 

 

Για την περίοδο 2019-2021, το έργο 21C-SDG 

προτίθεται να αναπτύξει διαδικτυακό εκπαιδευτικό 

υλικό σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με 

σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων των μαθητών 

σχετικά με τρέχοντα κοινωνικά ζητήματα, ενώ θα 

ασχοληθεί και με την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως ο 

χαρακτήρας, η πολιτότητα, η συνεργασία, η 

επικοινωνία, η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη, οι 

οποίες είναι απαραίτητες για πλήρη ανάπτυξη και 

επιτυχία στις μέρες μας. 

 

 

Το 21C-SDG θα: 
 

• Αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό και ενότητες σε 

συνεργασία με εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες  

• Εγκαινιάσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι 

εκπαιδευτικοί θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

όλο το διαθέσιμο υλικό και να μοιράζονται τις 

πρακτικές τους 

• Δημιουργήσει ποικίλα κανάλια επικοινωνίας και 

πηγές πληροφόρησης γύρω από το έργο (π.χ. 

ιστοσελίδα, Facebook) 

• Παρέχει εκπαιδευτικά εργαστήρια για 

εκπαιδευτικούς σε τοπικό επίπεδο 

• Διαδώσει τα αποτελέσματα του έργου σε άλλα 

σχολεία, οργανισμούς και οργανώσεις νεολαίας σε 

διάφορα πλαίσια και μορφές (π.χ., τοπικές 

εκδηλώσεις, διεθνές συνέδριο, ακαδημαϊκά 

περιοδικά). 

 

 

Η ομάδα μας 
 


