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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 ‘ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ’ 

17 Στόχοι για να αλλάξουμε τον κόσμο  
 

 

Τo QualityNet Foundation και το Εκπαιδευτικό του Τμήμα ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, στο 
πλαίσιο προώθησης του εκπαιδευτικού υλικού για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του ΟΗΕ στη χώρα μας, προχωράει στην υλοποίηση πανελλήνιου σχολικού 
διαγωνισμού με τίτλο Bravo Schools  «Δημιουργούμε έναν Καλύτερο Κόσμο, 17 Στόχοι για 
να αλλάξουμε τον κόσμο», για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικό) 
και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσιο) σε όλη την Ελλάδα.  
 
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία Bravo Schools υλοποιείται σε συνεργασία με το World 
Largest Lesson (αναγνωρισμένο οργανισμό εκπαίδευσης από τον ΟΗΕ), την UNICEF και 
την UNESCO και στοχεύει στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών 
προσεγγίσεων που σχετίζονται με τους  17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη.  
 

ΠΛΑΙΣΙΟ & ΣΤΟΧΟΣ 

Το Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη έλαβε 

μία απόφαση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία ιστορική συμφωνία . Πρόκειται 

για την υιοθέτηση 17 Στόχων, γνωστοί ως «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης», οι οποίοι 

εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις,  

Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τα Ελληνόπουλα για τους 
Παγκόσμιους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με όραμα να διαμορφώσουμε του 
Ενεργούς Πολίτες του Αύριο, οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για τη μεγάλη αλλαγή στον 
πλανήτη μας μέχρι το 2030. 
 
Δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες γίνονται όλοι αναπόσπαστο και 
πολύτιμο κομμάτι μιας παγκόσμιας συλλογικής συνείδησης απέναντι στο μέλλον του 
πλανήτη και στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζήσουν με αξιοπρέπεια. 
  
Ενώνουμε τη φωνή μας με χιλιάδες εκπαιδευτικούς και σχολεία σε περισσότερες από 100 

χώρες παγκοσμίως που συμμετέχουν για να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο! 

 
Χρειάζεται η συντονισμένη προσπάθεια και συνεργασία όλων μας! 
 

 

 

http://www.biomatiko.gr/oi-17-pagosmioi-stoxoi/
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Στόχος του διαγωνισμού είναι η ενημέρωση & ενεργοποίηση των μαθητών γύρω από τις 

έννοιες της ατομικής και συλλογικής Υπευθυνότητας και του Ενεργού Πολίτη με βάση τους 

17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: 

 

1. Μηδενική Φτώχεια 

2. Μηδενική Πείνα 

3. Καλή Υγεία & Ευημερία 

4. Ποιοτική Εκπαίδευση 

5. Ισότητα των Φύλων 

6. Καθαρό Νερό & Αποχέτευση 

7. Φθηνή & Καθαρή Ενέργεια 

8. Αξιοπρεπής Εργασία & 

Οικονομική Ανάπτυξη 

9. Βιομηχανία, Καινοτομία & 

Υποδομές 

10. Λιγότερες Ανισότητες 

11. Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες 

12. Υπεύθυνη Κατανάλωση & 

Παραγωγή 

13. Δράση για το Κλίμα 

14. Ζωή στο Νερό 

15. Ζωή στη Στεριά 

16. Ειρήνη, Δικαιοσύνη & Ισχυροί 

Θεσμοί 

17. Συνεργασία για τους Στόχους 

Δείτε αναλυτικότερη ενημέρωση στο www.globalgoals.org , www.biomatiko.gr 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ για να δημιουργήσουμε τις πρώτες καλές 

πρακτικές της Ελληνικής Σχολικής κοινότητας γύρω από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους. 

Εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό με δράσεις που σχετίζονται με 

τις παραπάνω θεματικές δίνοντας την ευκαιρία στα σχολεία να: 

 Ευαισθητοποιηθούν, πάνω στους 17 στόχους για να αλλάξουμε τον κόσμο μας 

 Αναδείξουν τις καλές πρακτικές τους  

 Συνδεθούν με ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο 

 Βραβευτούν οι καλύτερες προσεγγίσεις και αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση σε 

εθνικό & παγκόσμιο επίπεδο  

 Αναρτήσουν τις καλύτερες εργασίες τους στο εθνικό & παγκόσμιο τοίχο του προγράμματος 

www.worldlargestlesson.com 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 19 Φεβρουαρίου 2018 έως και 13 Μαΐου 2018. 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   

Η παρουσίαση των καλύτερων προγραμμάτων και δημιουργιών θα παρουσιασθούν στην Ετήσια 

εκδήλωση BRAVO 2018 , τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, στο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ. 

  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΣΧΟΛΕΙΑ 

http://www.globalgoals.org/
http://www.biomatiko.gr/
http://www.worldlargestlesson.com/
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε στο Bravo Schools: 

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: 

 

 

 

 Επιλέξτε μια θεματική ενότητα που θέλετε να ασχοληθείτε ή έχετε ασχοληθεί την τρέχουσα 

σχολική χρονιά.  

 Συνδέστε την με κάποιον από τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

 Παρουσιάστε τα σχέδια δράσης που υλοποιήσατε συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής. 

Μπορείτε να επισυνάψετε στο email υποστηρικτικό υλικό της δράσης (όπως power point 

presentation, φωτογραφίες, αφίσα, κ.ά.). 

 Οι καλές εκπαιδευτικές πρακτικές –σχέδια δράσης- που θα αναπτυχθούν μπορεί να 

περιλαμβάνουν σχέδια μαθήματος ή μια πιο ολιστική προσέγγιση εντός και εκτός της σχολικής 

τάξης.  

 Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα αξιολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων από Επιτροπή 

Αξιολόγησης, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της εκπαίδευσης, των φορέων υλοποίησης 

και φορέων διαχείρισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων.  

 Τα κριτήρια αξιολόγησης θα αφορούν: 

o Την ολοκληρωμένη προσέγγιση 

o Την καινοτομία 

o Την πρωτοτυπία 

o Την ανάπτυξη συνεργασιών 

o Τη συμμετοχή των μαθητών 

o Το υποστηρικτικό υλικό 

Οι συμμετοχές θα πρέπει να υποβληθούν με email στο info@biomatiko.gr με τον ενδεικτικό τίτλο 

«Συμμετοχή στο Bravo! Schools Εκπαιδευτικοί», έως την Κυριακή 13 Μαΐου 2018. 

 Οι τρεις (3) πληρέστερες συμμετοχές θα αναδειχτούν και θα λάβουν βραβείο.  

 Σε όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. 

 

 

 

 

 Παρουσιάστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα / σχέδιο δράσης που αναπτύξατε 

 Αναδείξτε την εργασία σας ως καλή εκπαιδευτική πρακτική!  

mailto:info@biomatiko.gr
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ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: 

Οι Μαθητές δημιουργούν και βραβεύονται συμβάλλοντας με τα έργα τους στην αφύπνιση! 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές ως τμήμα υλοποίησαν διάφορες δημιουργίες που 

αφορούσαν τη θεματική ενότητα/Παγκόσμιο Στόχο που σας απασχόλησε. Οι συμμετοχές στο 

διαγωνισμό μπορεί να είναι μόνο ομαδικές, ως αποτέλεσμα της συνολικής εργασίας των σχολικών 

τμημάτων των σχολείων που θα συμμετάσχουν. Κάθε σχολικό τμήμα/τάξη μπορεί να συμμετέχει με 

παραπάνω από μία εργασία, διαφορετική για κάθε στόχο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται 

μέσω: 

 

 

 

 

 

 

 Προδιαγραφές έργων: 

Φωτογραφία 

Πρωτότυπη δημιουργία έγχρωμης ή ασπρόμαυρης απόδοσης. Η φωτογραφία που θα αποσταλεί 

ψηφιακά, θα πρέπει να είναι ανάλυσης 300 dpi και σε μεγάλο μέγεθος, και φορμάτ jpeg ή tiff. Η 

συμμετοχή γίνεται με την ψηφιακή αποστολή του έργου. 

Αφίσα με μήνυμα 

Συμμετοχή με τη δημιουργία αφίσας με μηνύματα. Η αφίσα μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της χρήσης 

διάφορων τεχνικών (π.χ. κολάζ). Η αφίσα πρέπει να έχει σαφές μήνυμα, να είναι ξεκάθαρη και να 

μπορεί κανείς να αντιληφθεί το περιεχόμενό της άμεσα. Η συμμετοχή γίνεται με την αποστολή της 

πρωτότυπης δημιουργίας. 

 Ποίημα 

Συμμετοχή με πρωτότυπο περιεχόμενο. Το ποίημα θα πρέπει να συνδέεται ξεκάθαρα με κάποιον 

από τους Παγκόσμιους Στόχους. Η συμμετοχή γίνεται με την ψηφιακή αποστολή του έργου. 

Video 

Διάρκεια έως 3’ (για χρήση στο internet). Τα συμμετέχοντα τμήματα μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

ψηφιακή κάμερα, κινητό τηλέφωνο ή οποιοδήποτε μέσο καταγραφής  

 

 

 

 

 

 Κατηγορίες Συμμετοχής: 

o Φωτογραφία 

o Αφίσα με μήνυμα 

o Ποίημα 

o Video 

o Ζωγραφική 

o Επιτραπέζιο Παιχνίδι 
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εικόνας. Η ομαδική συμμετοχή σχετικά με το βίντεο θα πρέπει να αποσταλεί ψηφιακά, κατά 

προτίμηση σε ποιότητα High Definition και ανάλυση 1280/720, ενώ το βίντεο πρέπει να έχει φορμάτ 

mpeg, avi ή mov. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Η μουσική και οι φωτογραφίες που τυχόν  χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι 

πρωτότυπες ή «ελεύθερες δικαιωμάτων», διαφορετικά θα πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια ή θα 

πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στην αρχική πηγή σε περίπτωση χρήσης μη πρωτότυπου υλικού. 

Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει η έγγραφη έγκριση των προσώπων που τυχόν εμφανίζονται στο 

βίντεο (ή των κηδεμόνων τους/νόμιμων εκπροσώπων τους σε περίπτωση που είναι ανήλικοι). Η 

συμμετοχή γίνεται με την ψηφιακή αποστολή του έργου. 

Ζωγραφική 

Δημιουργία ζωγραφικού έργου. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν ποικίλες τεχνικές & υλικά.  

Η συμμετοχή γίνεται με την αποστολή της πρωτότυπης δημιουργίας. 

Επιτραπέζιο Παιχνίδι 

Κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού πάνω στους 17 Παγκόσμιους Στόχους. Το περιεχόμενο μπορεί 

να αφορά το σύνολο των στόχων ή κάποιον στόχο μεμονωμένα. Η συμμετοχή γίνεται με την 

αποστολή της πρωτότυπης δημιουργίας. 

 

 Κριτήρια Αξιολόγησης 

Η Κατανόηση του θέματος, η πρωτοτυπία και η δημιουργικότητα, η ολιστική προσέγγιση, ο βαθμός 

εμπλοκής  των μαθητών, ανάλογα με το ηλικιακό τους επίπεδο, η ξεκάθαρη σύνδεση με τους 17 

Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης , η καλαισθησία, η λειτουργικότητα (τεχνικά 

χαρακτηριστικά-τεχνική αρτιότητα). 

Συμμετέχετε συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής. 

 

Τα ενδιαφερόμενα σχολικά τμήματα μπορούν να καταθέσουν τις εργασίες τους έως την Κυριακή 13 

Μαΐου 2018.  Ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@biomatiko.gr, για  τις κατηγορίες: 

Φωτογραφία, Ποίημα, Βίντεο και με Κούριερ για τις κατηγορίες: Αφίσα, Ζωγραφική, Επιτραπέζιο 

Παιχνίδι με τον τίτλο «Συμμετοχή στο Bravo! Schools Μαθητές». 

Η κάθε συμμετοχή πρέπει να συνοδεύεται από τη φόρμα συμμετοχής και μια λίστα που θα 
περιλαμβάνει: ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 

o ονοματεπώνυμα όλων των μαθητών που συμμετείχαν 
o πλήρη στοιχεία σχολείου 
o στοιχεία επικοινωνία. 

 
 
Οι τρεις (3) καλύτερες μαθητικές ομαδικές δημιουργίες για κάθε κατηγορία συμμετοχής θα 

αναδειχτούν και θα λάβουν βραβείο. Όλα τα συμμετέχοντα σχολικά τμήματα θα λάβουν ένα 

αναμνηστικό έπαινο συμμετοχής.  
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ΣΧΟΛΕΙΑ: 

 

Τα σχολεία αποτελούν τον πυρήνα της δημιουργίας των Ενεργών Πολιτών του αύριο! 

 

Καλούμε λοιπόν τα σχολεία να γίνουν πρεσβευτές της αλλαγής αυτής, ξεκινώντας από την 

καταγραφή και παρουσίαση των καλών τους πρακτικών απέναντι στην Κοινωνία και το Περιβάλλον. 

 

Μέσω του Bravo Schools σας δίνεται η δυνατότητα να καταγράψετε τη δράση που έχετε αναπτύξει 

στο σχολείο σας  

 

 σε θέματα περιβαλλοντικά (π.χ. συμμετοχή σε καθαρισμό παραλίας, δημιουργία  

οικολογικού σχολείου, δεντροφύτευση, ανακύκλωση κ.α.)  

 σε θέματα κοινωνικά (π.χ. συλλογή τροφίμων για άπορους),  

 

και να αναδείξετε τη δράση σας, αποτελώντας μια καλή πρακτική στο εθνικό & παγκόσμιο 

Εκπαιδευτικό Δίκτυο για τους Στόχους. 

 

1. Επιλέξτε τη δράση που θέλετε να προβάλετε. 

2. Συνδέστε την με κάποιον από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους. 

3. Συμπληρώστε τη Φόρμα Συμμετοχής. 

4. Αποστείλετε τη Φόρμα Συμμετοχής μαζί με φωτογραφικό υλικό από τη δράση. 

 

Αποστολή στο info@biomatiko.gr έως τις 13 Μαΐου 2018 με την ένδειξη «Συμμετοχή στο Bravo! 

Schools Σχολείο» 

 

Οι καλές πρακτικές σας θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, με βάση: 

1. Καλυπτόμενη ανάγκη 

2. Εθελοντική συμμετοχή 

3. Διάρκεια δράσης 

4. Πρωτοτυπία & Καινοτομία 

5. Διαδικασία / τρόπος σχεδιασμού δράσης 

6. Αποτελέσματα  

 

Θα αναδειχτούν και βραβευτούν οι τρεις (3) πληρέστερες προσεγγίσεις στους θεματικούς πυλώνες:  

 Bravo Κοινωνία  

 Bravo Περιβάλλον 

 

 

 

 

mailto:info@biomatiko.gr
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

 Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα αποτελείται από 

εκπροσώπους της εκπαίδευσης, των φορέων υλοποίησης και φορέων διαχείρισης 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων.  

 Οι συμμετοχές που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη στο Διαγωνισμό, 

ωστόσο θα μπορούν να εκτεθούν στην τελική εκδήλωση του Θεσμού. 

 Τα βραβεία θα αφορούν την υποστήριξη των σχολείων με ψηφιακό υλικό. 

 Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών τμημάτων στον διαγωνισμό είναι προαιρετική, 

και αφορά το σύνολο των σχολείων της χώρας. 

 Όλες οι συμμετοχές των σχολικών τμημάτων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολικού 

διαγωνισμού. 

 Όλες οι συμμετοχές θα αποτελέσουν μέρος των καλών πρακτικών της ελληνικής 

εκπαιδευτικής κοινότητας και θα προβληθούν στο εθνικό & παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Δίκτυο.  

 Υπογραμμίζεται ότι οι διοργανωτές κρατούν το δικαίωμα να δημοσιοποιούν τα έργα που θα 

υποβληθούν στον διαγωνισμό μέσα από τα έντυπα ή τις ιστοσελίδες τους ή να τα 

αξιοποιούν με όποιον άλλο τρόπο κρίνουν επωφελή για την προώθηση των σκοπών της 

ευρύτερης αφύπνισης του κοινού για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους , αναφέροντας πάντα τα 

στοιχεία των σχολικών τμημάτων. Σε περίπτωση που κάποιο από τα σχολικά τμήματα δεν 

επιθυμεί να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του/συμμετοχή του, μπορεί να το δηλώσει εξ 

αρχής. 

  

Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

 Η εκδήλωση του θεσμού Bravo! Schools θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2018 στο 

ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ στην Ετήσια εκδήλωση  του BRAVO 2018 όπου θα παρουσιασθούν τα 

καλύτερα προγράμματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που συμβάλλουν στην Δημιουργία της 

ΕΛΛΑΔΑΣ του Αύριο. Τα σχολεία που συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα λάβουν ξεχωριστή 

πρόσκληση συμμετοχής.  

 Στην εκδήλωση θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού και θα 

δοθούν τα βραβεία στα σχολικά τμήματα/σχολεία που αναδείχτηκαν. 

 Το σύνολο των μαθητικών δημιουργιών θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.  Ο διοργανωτής θα ενημερώσει εγκαίρως σχετικά τα σχολεία. 
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 Επίσης, θα δοθεί η δυνατότητα να παρουσιαστούν από τους ίδιους τους μαθητές στο χώρο 

της εκδήλωσης παραστάσεις, δρώμενα, σκετς, τραγούδια, κ.ά. που έχουν σχετική συνάφεια 

με τα θέματα των 17 Παγκόσμιων Στόχων. Μπορείτε να μας δηλώσετε το ενδιαφέρον σας 

στο info@biomatiko.gr με την ένδειξη Συμμετοχή στην εκδήλωση Bravo Schools.   

 Αν δεν είναι εφικτή η μετάβαση του σχολείου στο χώρο της εκδήλωσης (π.χ. λόγω 

απόστασης) μπορεί να εξεταστεί η περίπτωση σύνδεσης μέσω skype/videoπροβολής. Το 

κάθε σχολείο θα αναλάβει το ίδιο τη μετάβαση των μαθητών/εκπαιδευτικών στο χώρο της 

εκδήλωσης. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Βιωματικό Σχολείο 210-6898593 ή 

στο info@biomatiko.gr,  Γούλα Ιουστίνα και Αργυρώ Γιαλαμπρίνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@biomatiko.gr
mailto:info@biomatiko.gr
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Φόρμα Συμμετοχής Εκπαιδευτικού με Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα! 

Συμπληρώστε τη φόρμα για να συμμετέχετε στο θεσμό Bravo Schools: 

Γενικά στοιχεία 

Σχολείο: 
Αναφέρετε το όνομα του σχολείου σας 

 

 Στοιχεία υπεύθυνων εκπαιδευτικού/ών: 
Αναφέρετε το ονοματεπώνυμο του/των 
εκπαιδευτικού/ών που συμμετείχε/χαν στο πρόγραμμα / 
σχέδιο μαθήματος 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
Σημειώστε ένα σταθερό και ένα κινητό τηλέφωνο για την 
επικοινωνία μας 

 

E-mail: 
Σημειώστε ένα e-mail για την επικοινωνία μας 

 

Συμμετοχή 

Αριθμός παιδιών: 
Αναφέρετε τον αριθμό των παιδιών που συμμετείχαν  

 

Ηλικιακή ομάδα: 
Αναφέρετε την τάξη (ηλικιακό επίπεδο) των παιδιών που 
συμμετείχαν  

 

Θεματική: 
Σημειώστε με ποιον παγκόσμιο στόχο συνδέετε η δράση 
σας 

1.                                                      9.            

2.                                                             10.          

3.            11.          

 4.                                                        12.          

5.            13.          

6.            14.          

7.            15.          

8.            16.          
 17.          

 

Περιγραφή: 
Περιγράψτε αναλυτικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα / 
σχέδιο δράσης που αναπτύξατε 

 

Υποστηρικτικά υλικά και επισυναπτόμενα αρχεία: 
Αναφέρετε τα αρχεία που θα επισυνάψετε στο email 
από το σχέδιο μαθήματος σας (π.χ. θεατρικό κείμενο, 
μουσικό κομμάτι, βίντεο, αρχείο με δραστηριότητες, 
κ.ά.) 

 

Συμμετοχή στην εκδήλωση: 
Αναφέρετε αν επιθυμείτε να παρουσιάσετε κάποιο έργο 

ΝΑΙ  
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με τους μαθητές σας στην εκδήλωση ΟΧΙ  

 
 

Είδος έργου: 
Αναφέρετε το έργο που θα παρουσιάσετε στην 
εκδήλωση 

Θεατρική παράσταση / σκετς  

Τραγούδι ή ποίημα  
Μουσικό ή/και χορευτικό δρώμενο  
Άλλο: 
……………………………………………………………… 

 

 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: 
Αναφέρετε τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που θα 
απαιτηθεί προκειμένου να παρουσιάσετε το έργο (π.χ. 
προτζέκτορας, cd player, κουκλοθέατρο κ.α.) 

 

 

Οι συμμετοχές θα πρέπει να υποβληθούν με email στο info@biomatiko.gr με τον ενδεικτικό 

τίτλο «Συμμετοχή στο Bravo! Schools Εκπαιδευτικοί», έως την Κυριακή 13 Μαΐου 2018. 
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Φόρμα Συμμετοχής Μαθητών με Μαθητική Δημιουργία! 

Συμπληρώστε τη φόρμα για να συμμετέχετε στο θεσμό Bravo Schools: 

Γενικά στοιχεία 

Σχολείο: 
Αναφέρετε το όνομα του σχολείου σας 

 

 Στοιχεία υπεύθυνων εκπαιδευτικού/ών: 
Αναφέρετε το ονοματεπώνυμο του/των εκπαιδευτικού/ών 
που καταθέτει το έργο 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
Σημειώστε ένα σταθερό και ένα κινητό τηλέφωνο για την 
επικοινωνία μας 

 

E-mail: 
Σημειώστε ένα e-mail για την επικοινωνία μας 

 

Συμμετοχή 

Αριθμός παιδιών: 
Αναφέρετε τον αριθμό των παιδιών που συμμετείχαν στην 
υλοποίηση της μαθητικής δημιουργίας 

 

Ηλικιακή ομάδα: 
Αναφέρετε την τάξη (ηλικιακό επίπεδο) των παιδιών που 
συμμετείχαν στη μαθητική δημιουργία 

 

Θεματική: 
Σημειώστε με ποιον παγκόσμιο στόχο συνδέετε η μαθητική 
δημιουργία 

1.                                                      9.            

2.                                                             10.          

3.            11.          

 4.                                                        12.          

5.            13.          

6.            14.          

7.            15.          

8.            16.          
 17.          

 

Κατηγορία Συμμετοχής: 
Αναφέρετε την κατηγορία στην οποία συμμετέχετε   

Φωτογραφία  

Ποίημα  
Αφίσα με μηνύματα  
Video  
Ζωγραφική  

 

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ/ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 

Τα ενδιαφερόμενα σχολικά τμήματα μπορούν να καταθέσουν /ταχυδρομήσουν τις εργασίες τους  

έως την Κυριακή 13 Μαΐου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@biomatiko.gr, με τον τίτλο 

«Συμμετοχή στο Bravo! Schools Μαθητές». 
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Φόρμα Συμμετοχής Σχολείων! 

Συμπληρώστε τη φόρμα για να συμμετέχετε στο θεσμό Bravo Schools: 

Γενικά στοιχεία 

Σχολείο: 
Αναφέρετε το όνομα του σχολείου σας 

 

 Στοιχεία Διευθυντή / Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού: 
Αναφέρετε το ονοματεπώνυμο του ατόμου που 
υποβάλλει τη Δράση 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
Σημειώστε ένα σταθερό και ένα κινητό τηλέφωνο 
για την επικοινωνία μας 

 

E-mail: 
Σημειώστε ένα e-mail για την επικοινωνία μας 

 

Συμμετοχή 

Τίτλος Δράσης:  

Θεματικός Πυλώνας: 
1.         Περιβάλλον                                               
2.            Κοινωνία                                                  

 

Σύνδεση με 17 Παγκόσμιους Στόχους: 
Σημειώστε με ποιον παγκόσμιο στόχο συνδέετε η 
δράση σας 

1.                                                      9.            

2.                                                             10.          

3.            11.          

 4.                                                        12.          

5.            13.          

6.            14.          

7.            15.          

8.            16.          
 17.          

 

Στόχος δράσης / ανάγκη που καλύπτει:  

Εθελοντική συμμετοχή: 
Αναφέρετε τον αριθμό των παιδιών / γονέων / 
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν εθελοντικά στην 
υλοποίηση της σχολικής δράσης 

 

Χρονική διάρκεια: 
Σημειώστε πόσο κράτησε η σχολική δράση και αν 
έχει επαναλαμβανόμενο / διαρκές χαρακτήρα 

 

Περιγραφή δράσης: 
Περιγράψτε τον τρόπο σχεδιασμού και 
υλοποίησης της δράσης 

 

Αποτελέσματα: 
Σημειώστε (ποιοτικά / ποσοτικά) αποτελέσματα 
της δράσης που υλοποιήσατε και την επίδρασή της 
στο περιβάλλον / κοινωνία 
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Επισυνάψτε σχετικό φωτογραφικό υλικό 
Έως 3 φωτογραφίες καλής ανάλυσης (σύνολο έως 
10 ΜΒ) 

 

 

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να καταθέσουν τη φόρμα συμμετοχής ηλεκτρονικά  έως την 

Κυριακή 13 Μαΐου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@biomatiko.gr, με τον τίτλο «Συμμετοχή 

στο Bravo! Schools Σχολεία». 

 

 

 

 


