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Μαθητές από την Άρτα χτίζουν Γέφυρες με την Ευρώπη 

 

Με πρωτοβουλία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ολοκληρώθηκε ο εκπαιδευτικός 

διαγωνισμός με σκοπό τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ο οποίος 

συνδιοργανώθηκε με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει». Το πρόγραμμα τελεί υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την υποστήριξη του 

Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

Το θέμα του μαθητικού διαγωνισμού ήταν «Αναπτύσσω μια δράση η οποία συνδυάζει έναν 

ή περισσότερους από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, με άξονες την καινοτομία και 

την εφαρμοσιμότητα της ιδέας στην καθημερινότητα». Στόχο της πρωτοβουλίας αποτέλεσε 

η ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα που 

απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο, η αναζήτηση βιώσιμων πρακτικών, καθώς και η ανάληψη 

δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του τόπου τους. Η καινοτομία της 

δράσης που επέλεξαν οι μαθητές, η ανάπτυξη και διατύπωση της ιδέας τους, η παρουσίασή 

της μέσω διαδικτυακών συνεντεύξεων, καθώς και η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής - 

υλοποίησης του στόχου, αποτέλεσαν τα κριτήρια βάσει των οποίων η επιτροπή αξιολόγησε 

τις ομάδες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό. 

Την πρωτιά κέρδισε η ομάδα «ΓΕΦΥΡΟ…ΠΟΙΗΤΕΣ» αποτελούμενη από 9 μαθητές της Α΄ 

Λυκείου του 4ου Γενικού Ενιαίου Λυκείου Άρτας, η οποία εργάστηκε πάνω στον Στόχο 11 των 

ΣΒΑ του ΟΗΕ - «Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες» και παρουσίασε τις ιδέες της για τον 

Άραχθο ποταμό και τον τρόπο που αυτός θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την ανάπτυξη της 

Άρτας σε μια πόλη ασφαλή και βιώσιμη χωρίς αποκλεισμούς. Οι μαθητές ορμώμενοι από την 

αγάπη τους για την ιστορία, τη φυσική ομορφιά, την πολιτιστική κληρονομιά και το μέλλον 

της Άρτας, «χάραξαν» ένα μονοπάτι κατά μήκος του ποταμού που καταλήγει στο θρυλικό 

γεφύρι. Καθ’ όλη τη διαδρομή, παρατηρώντας τον περιβάλλοντα χώρο, εντόπισαν και 

κατέγραψαν κομβικά σημεία στα οποία δύναται να αναπτυχθούν αθλητικές, πολιτιστικές, 

περιβαλλοντικές κ.ά. δραστηριότητες. Στη συνέχεια τις αναπαρέστησαν προκειμένου να 

ελέγξουν τη λειτουργικότητά τους, δημιουργώντας έτσι μια διαδρομή που προσφέρεται για 

πεζοπορία, ποδηλατοδρομία, αναψυχή και ψυχαγωγία.  

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 22 ομάδες μαθητών από σχολεία της περιφέρειας. 

Το βραβείο για τη νικήτρια ομάδα ήταν ένα τριήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες, πρωτεύουσα 

του Βελγίου και διοικητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί 

- συνοδοί επισκέφτηκαν μνημεία και αξιοθέατα της πόλης, το Ευρωκοινοβούλιο και την έδρα 



της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ είχαν συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης, 

Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δ. Αβραμόπουλο, καθώς και τον Υπεύθυνο 

Επικοινωνίας για Ελλάδα και Κύπρο του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ 

κ. Δ. Φατούρο, στους οποίους και παρουσίασαν τις ιδέες τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη.  

Επιπρόσθετα, τους δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουν την Εκπαιδευτική Βαλίτσα των 17 

Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Ένα διαδραστικό παιχνίδι που δημιουργήθηκε από 

εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς με χορηγία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, το οποίο θα 

ταξιδέψει την επόμενη σχολική χρονιά σε πολλά σχολεία της Ελλάδας. Η πρώτη παρουσίαση 

του καινοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου έγινε στο Ευρωπαϊκό Σχολείο και στο Κεστεκίδειο 

Ελληνικό Σχολείο στις Βρυξέλες. Οι μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων 

υποδέχθηκαν τους μαθητές από την Άρτα, έπαιξαν από κοινού το εκπαιδευτικό παιχνίδι, 

αντάλλαξαν ιδέες για εφαρμόσιμες πρακτικές υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

και δημιούργησαν δεσμούς φιλίας.  

Μαθητές και εκπαιδευτικοί συνέβαλαν στη διάχυση όλων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

του ΟΗΕ και απέσπασαν εξαιρετικά σχόλια για την ουσιαστική και δυναμική παρουσία τους. 

Επέστρεψαν ευαισθητοποιημένοι στην ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης και αποφασισμένοι να 

γίνουν πρεσβευτές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην πόλη τους, τονίζοντας μάλιστα με 

ενθουσιασμό  την αποκόμιση πλούσιων παραστάσεων και ερεθισμάτων, καθώς και τη 

διεύρυνση γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων που απέκτησαν από την επίσκεψή τους στο 

κέντρο της Ευρώπης.  

Η αγάπη όλων των μαθητών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό για τον τόπο τους, η αγωνία 

τους για τη βιώσιμη ανάπτυξή του, η σύνεση, η ωριμότητα, η ομαδικότητα, η ευαισθησία και 

το πλήθος των εφαρμόσιμων ιδεών που πρότειναν, τους καθιστά όλους νικητές και εμάς 

ιδιαίτερα υπερήφανους. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα συνεχίσει να στηρίζει 

προγράμματα και πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο τη διάχυση των εννοιών που 

συνδέονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το όραμα της Ευρώπης του 2030.  

 

 Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει»: 

www.energyforlife.gr 

 

http://www.energyforlife.gr/

