
Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και οι πλευρές του
κύβου/της ζωής                    

(Εγώ, Φιλοσοφία, Πολιτισμός, Περιβάλλον, Θεσμοί,
Επιστήμη)

Σκοπός του Μαθήματος: Η μελέτη  των Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
μέσα από τη σχέση τους  με τις 6 διαστάσεις  της ύπαρξης του 
κόσμου, οι οποίες έχουν εξελικτικά δημιουργηθεί  για την ευζωία του 
πλανήτη. 

Ηλικιακή ομάδα: 10-18

Διάρκεια Μαθήματος: 2-3 διδακτικές ώρες

Στόχοι του μαθήματος:

Στόχοι του μαθήματος είναι:

Α) Οι μαθητές και μαθήτριες να κατανοήσουν πώς βασικοί άξονες της 
ζωής μας μπορούν να επιδράσουν στους  Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης: 

 το Εγώ (Η προσωπική ευθύνη),
 ο Πολιτισμός σε όλες του τις εκφάνσεις του,
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  η ανάπτυξη των Επιστημών ( στο σύνολό τους από τις 
κλασικές επιστήμες  ως τις επιστήμες του μέλλοντος), 

 το Περιβάλλον με τη γενικότερη έννοια αυτού που υπάρχει 
γύρω μας και μας συνδιαμορφώνει ( οι φυσικές, τεχνητές ή και 
κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζει και αναπτύσσεται 
κανείς ή απλώς υπάρχει), 

 οι Θεσμοί (αυτοί που ορίζει το κράτος, αλλά και οι Ηθικοί 
Κανόνες, όπως ορίζονται ατομικά από τον καθένα ή και 
συλλογικά) και 

 η Φιλοσοφία με την έννοια της συνεχούς αναζήτησης της 
φύσης των πραγμάτων, της αλήθειας των όντων και των 
φαινομένων , της γνώσης, των αξιών , της εσωτερικής αλήθειας
και ισορροπίας.  

Β) Επιπλέον μπορούμε να μελετήσουμε και αντίστροφα το Σχέδιο 
Μαθήματος: Πώς οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης επιδρούν στο Εγώ, τη 
Φιλοσοφία, τις Επιστήμες, τον Πολιτισμό, το Περιβάλλον και τους 
Θεσμούς.

Η τελευταία (Β)  πρόταση μαθήματος περιέχει μεγαλύτερη δυσκολία 
και  έτσι ενδεχομένως  μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερες 
ηλικίες.

Προετοιμασία: Κατασκευή α)λαχνών-Στόχων και β)κύβου

Υλικά κατασκευής: μαρκαδόροι, ψαλίδι, χαρτιά, χαρτόνια (30 λεπτά 
προεργασίας)

Στάδια δραστηριότητας:

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (Προαιρετικά) Διάρκεια 1 διδακτικής  ώρας  . 
Ζητάμε από τους/τις μαθητές/τριες να μας πουν τι πιστεύουν 
ότι σημαίνουν οι παρακάτω έννοιες: Πολιτισμός, Περιβάλλον, 
Εγώ, Φιλοσοφία, Θεσμοί, Επιστήμη. Μπορούμε να φτιάξουνε στον
πίνακα  από έναν εννοιολογικό χάρτη για κάθε λέξη. Μετά τη 
συζήτηση μπορούμε να ζητήσουμε ως εργασία για το σπίτι  να 
βρουν τις έννοιες αυτές στο λεξικό και να τις αντιγράψουν σ’ 
ένα τετράδιό τους με την προοπτική να διαβαστούν την επόμενη
μέρα στην τάξη.
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Εναλλακτικά μπορούν να συμπληρώσουν φύλλο εργασίας με τον 
εννοιολογικό χάρτη σε μικρές ομάδες μέσα στην τάξη ή ατομικά
ο/η καθένας/μια στο σπίτι. Για πιο μικρές ηλικίες αυτή η εργασία
μπορεί να γίνει ευκολότερα προφορικά.

2. Παρουσιάζουμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
ξαναθυμίζουμε ο κάθε Στόχο ξεχωριστά σε τι αναφέρεται.

3. Κόβουμε 17 χαρτάκια και πάνω στο κάθε ένα γράφουμε από έναν
Στόχο. Ιδανικά μπορούμε να κολλήσουμε τον κάθε Στόχο 
εικονογραφημένο στα χαρτάκια, ώστε να βλέπουν οι 
μαθητές/τριες ποιος είναι και σε ποιο χρώμα αντιστοιχεί. 

4. Βάζουμε διπλωμένα τα χαρτάκια σε ένα καλαθάκι.
5. Φτιάχνουμε έναν κύβο από χαρτόκουτο. Επιλέγουμε διαφορετικό 

χρώμα χαρτόνι για να κολλήσουμε σε κάθε του πλευρά, έτσι 
ώστε  το κάθε χρωματισμένο χαρτόνι να καλύπτει ολόκληρη την
επιφάνεια. 

6. Σε κάθε πλευρά γράφουμε από μια λέξη: 
Πολιτισμός
Εγώ
Επιστήμη
Περιβάλλον
Θεσμοί
Φιλοσοφία

7. Καθόμαστε σε κύκλο και εξηγούμε στους/μαθητές/τριες πώς 
παίζεται το παιχνίδι:
Κάθε παιδί παίρνει ένα διπλωμένο χαρτάκι από το καλάθι. Το 
ανοίγει, διαβάζει δυνατά τον Στόχο που αναγράφεται και τον 
τοποθετεί πάνω στον κύκλο των Στόχων, στη θέση που του 
αντιστοιχεί. (Αν θέλουμε, βάζουμε στο κέντρο του κύκλου τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης σε κυκλική αναπαράσταση).

8. Ρίχνει το ζάρι και ανάλογα ποια πλευρά θα τύχει, σκέφτεται πώς 
η λέξη που έτυχε στον κύβο ταιριάζει με τον Στόχο του χαρτιού, 
αν η αναγραφόμενη λέξη βοηθάει τον Στόχο να επιτευχθεί ή και 
αντίστροφα αν ο συγκεκριμένος Στόχος στο χαρτί  βοηθάει αυτό
που είναι γραμμένο πάνω στην πλευρά του κύβου.

9. Με αφορμή τον κάθε παίχτη και την τυχαία σύνδεση των λέξεων 
του κύβου με τους Στόχους, γίνεται κάθε φορά μια μικρή 
συζήτηση για τις σχέσεις που αναπτύσσονται.

10. Το παιχνίδι τελειώνει όταν συζητηθούν και οι 17 Στόχοι 
Βιώσιμης Ανάπτυξης δηλαδή όταν τελειώσουν όλα τα χαρτάκια 
που βρίσκονται μέσα στο καλάθι. Οπωσδήποτε βέβαια μπορεί να 
συνεχιστεί σε έναν δεύτερο γύρο ή και περισσότερους.
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11. Στη συνέχεια στον πίνακα της τάξης  ή σε ένα μεγάλο 
χαρτόνι σχεδιάζουμε έναν πίνακα που στον οριζόντιο άξονά του 
βάζουμε τους αριθμούς των Στόχων με τη σειρά και στον 
κάθετο άξονα βάζουμε κάθε μια από τις λέξεις του κύβου. 

12. Οι μαθητές/τριες καλούνται να σκεφτούν για την κάθε 
λέξη αν μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη του κάθε Στόχου.

13. Συμπληρώνουμε έτσι τον πίνακα ως μια μορφή επανάληψης
και ανατροφοδότησης των σκέψεων και προβληματισμών, αλλά 
και ως μορφή αξιολόγησης των μαθητών για την κατανόηση της
δραστηριότητας. Φυσικά η συμπλήρωση μπορεί να γίνει πάλι με 
συζήτηση και κατάθεση απόψεων. Επίσης μπορούμε να 
τυπώσουμε έτοιμο τον πίνακα(Φύλλο Εργασίας 1) ώστε να 
συμπληρωθεί ατομικά ή ομαδικά (2-3παιδιά) και το τελικό 
αποτέλεσμα να γραφτεί στον κοινό μεγάλο πίνακα/χαρτόνι.

14. Μοιράζουμε το Φύλλο Εργασίας(Νο2)-Αυτοαξιολόγηση 
μαθητών/τριών και ζητάμε να το συμπληρώσουν. Ο 
αναστοχασμός θα βοηθήσει τους/τις μαθητές-τριες στην 
αποσαφήνιση των εννοιών και η επανάληψη της σχέσης των 
εννοιών με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης θα δυναμώσει την
πεποίθηση της σημασίας τής επίτευξης των Στόχων για την 
ευζωία του πλανήτη με ότι αυτό συνεπάγεται.

Σημείωση: Το Σχέδιο Μαθήματος αφορά μαθητές/τριες  που έχουν 
εργαστεί αρκετά με τους Στόχους  Βιώσιμης Ανάπτυξης διότι έχει 
έναν υψηλό βαθμό δυσκολίας λόγω  της απαίτησης  συνδυαστικής 
σκέψης από μέρους τους. 

Περισσότερες πληροφορίες για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης:                       

Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ: https://unric.org/el/

Το Σχέδιο Μαθήματος έγινε με αφορμή την παρακολούθηση του βίντεο «THE “DELPHIC CUBE” - an 

interdisciplinary sense making tool» (Δελφικός Κύβος- World Human Forum):            

https://youtu.be/RYDYKhAV-vw 
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