
We have a dream … a BIG dream 

Με αφορμή την είσοδο φέτος στην τελευταία -και πιο κρίσιμη- δεκαετία 

της ατζέντας 2030, 17 σχολεία ενώνουν τις δυνάμεις τους, για 17 εβδομάδες. 

Σκοπός είναι όχι μόνο να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία των 17 

Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. αλλά και να ξεκινήσουν 

μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας, 

ώστε να βάλουμε το λιθαράκι μας για να δημιουργήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ έναν 

καλύτερο και βιώσιμο πλανήτη. Σύνθημά μας είναι η γνωστή φράση του Dalai 

Lama: «Και μην ξεχνάς ότι αν νομίζεις ότι είσαι πολύ μικρός για να κάνεις τη 

διαφορά, δοκίμασε να κοιμηθείς με ένα κουνούπι.» Στόχος μας είναι «να γίνουμε 

τα κουνούπια» που θα αφυπνίσουν την κοινωνία και θα συμβάλλουν με τον 

τρόπο τους στην επιτυχία των 17 Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

του πλανήτη μας.  

 



Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί της Στ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου 

Κοφίνου, μαζί με παιδιά από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών, το 3ο Δημοτικό 

Σχολείο Λεμεσού, το 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Άρτας, το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 

Ζίτσας Ιωαννίνων, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου Ηλείας, το Δημοτικό 

Σχολείο Σταυρακίου Ιωαννίνων, το Νηπιαγωγείο Κατάκολου, το Δημοτικό 

Σχολείο Ελεούσας Άρτας, το 1ο Νηπιαγωγείο Πάργας, το 1ο Νηπιαγωγείο 

Γαργαλλιανών Μεσσηνίας, το Δημοτικό Σχολείο Αθηαίνου (ΚΒ), το Δημοτικό 

Σχολείο Γιαννιτσοχωρίου, το Νηπιαγωγείο Κλιματιάς Ιωαννίνων, το 4ο 

Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης"Ιωάννης Καποδίστριας", το 7ο Νηπιαγωγείο 

Ιωαννίνων, το Greek School of Bucharest "Athena", το Νηπιαγωγείο Τούμπας 

Σερρών, το 10ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω "Κώστας Βάρναλης", το 2o 

Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Ωρωπού & Νέων Παλατιών και το 2ο 12/θ Ολοήμερο 

Δημοτικό Σχολείο Ορχομενού, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα eTwinning 

Project, για να υλοποιήσουν τους πιο πάνω στόχους. Στο έργο αυτό δόθηκε το 

όνομα: 

 

"We have a dream, a big dream" (ονειρευόμαστε έναν κόσμο 

χαρούμενο και βιώσιμο για όλους και θα παλέψουμε για να το 

κάνουμε πραγματικότητα) 17 σχολεία-17 εβδομάδες-17 στόχοι 

βιώσιμης ανάπτυξης! 
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Το λογότυπο του προγράμματος 

Αρκετές από τις δράσεις μας μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του 

προγράμματος https://17stoxoi.blogspot.com/  

 Επίσης στο twinspace μας στο eTwinning στη διεύθυνση: 

https://twinspace.etwinning.net/93147/pages/page/685224 

Τα παιδιά μας σίγουρα κέρδισαν και κερδίζουν πολλά από τη συμμετοχή 

τους σε αυτό το πρόγραμμα, γίνονται ενεργοί πολίτες και έρχονται σε επαφή με 

μαθητές και μαθήτριες από την Ευρώπη. Επίσης δίνεται μια ευκαιρία στα παιδιά 

και στο σχολείο να διεθνοποιήσει τις δράσεις του και να γίνει ένα ανοικτό 

παράθυρο στον κόσμο και στην κοινωνία. 
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