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Εκπαιδευτικό Κέντρο Σ.Π.Κ. Κόρνου

Οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι το μονοπάτι που μας

οδηγεί σε έναν κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα,

και σε έναν υγιή πλανήτη. Είναι επίσης μια πρόσκληση για

αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο

καθήκον από το να επενδύσουμε στην ευημερία των νέων."

Αντόνιο Γκουτέρες
Γενικός Γραμματέας ΟΗΕ
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Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals)
Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου υιοθετεί τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου (ΣΠΚ), συμμετέχει ως μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης της

Προσκοπικής Κίνησης (World Organization of the Scout Movement – WOSM), στη συνεργασία του

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και WOSM, στην προώθηση της επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης

Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDG’s) όπως αυτοί έχουν υιοθετηθεί από τον ίδιο τον ΟΗΕ.

Οι «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης», εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, σε μια προσπάθεια

να ανταποκριθούν αποτελεσματικά όλες οι χώρες στα παγκόσμια προβλήματα.

Τα 50 εκατομμύρια Πρόσκοποι σε όλο τον κόσμο, δημιουργούν τη μεγαλύτερη οργανωμένη προσπάθεια

συνεισφοράς της νεολαίας στην επίτευξη των στόχων. Για έναν κόσμο με αξιοπρεπή εργασία και καλή

εκπαίδευση, έναν κόσμο ειρηνικό χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής, έναν κόσμο που μέσα από

τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, θα μεριμνά για τις ανάγκες όχι μόνο της σημερινής γενιάς αλλά και

των μελλοντικών γενεών δηλαδή για το δικό σου κόσμο.

Για την Προσκοπική Περίοδο 2019-20, ως ΣΠΚ έχουμε δημιουργήσει ειδικό πρόγραμμα προώθησης των

SDG’s με βασικό στόχο, την πληροφόρηση των μελών μας αλλά και των οικογενειών τους για την

ύπαρξή τους μέσα από την πολιτική του ΟΗΕ και για την προσπάθεια των Προσκόπων, τόσο παγκόσμια

όσο και στον τόπο μας, για συντονισμένη προώθησή τους. Γενικότερα το Προσκοπικό πρόγραμμα

βασίζεται πάνω στους στόχους αυτούς (αν και αυτό προϋπάρχει πριν από τη δημιουργία τους) όμως

ακριβώς η υιοθέτησή τους από τον ΟΗΕ επιβεβαιώνει τη διαχρονικότητα της προσέγγισης του

Προσκοπικού Προγράμματος στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου.
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Εκπαιδευτικό Κέντρο Σ.Π.Κ. Κόρνου

Έχουμε δημιουργήσει ατομικές απαιτήσεις για κάθε ένα από τους 17 SDG’s ούτως ώστε να

προωθήσουμε την εφαρμογή και των 17 στόχων για ένα καλύτερο αύριο για τον πλανήτη μας.

Οι ατομικές αυτές απαιτήσεις έχουν διαχωριστεί ανάλογα με τις ηλικίες των μελών μας (μικρά Λυκόπουλα

6-7 ετών, Λυκόπουλα 8-10 ετών, Πρόσκοποι 11-15 ετών, Ανιχνευτές 15-18 ετών και ενήλικες άνω των 18

ετών). Βασική επιδίωξή μας είναι η προώθηση των SDG’s μέσω ενός προγράμματος απαιτήσεων

βιωματικής μάθησης με σύνθημα «ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ, ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Με τη συμπλήρωση των σχετικών απαιτήσεων την περίοδο 1 Νοεμβρίου 2019 -30 Απριλίου 2020, το κάθε

μέλος του ΣΠΚ θα αποκτά το αντίστοιχο «πτυχίο» - σήμα (τύπου καρφίτσας – pin) το οποίο θα μπορεί να

φέρει στη στολή του αλλά και στην πολιτική του περιβολή.

Για τα ανήλικα μέλη μας, η επικύρωση της συμπλήρωσης των απαιτήσεων θα γίνεται τόσο από τους

ίδιους του γονείς, όσο και από τους αντίστοιχους βαθμοφόρους, ανάλογα με την απαίτηση. Για τους

ενήλικες, εναπόκειται στον κάθε ένα να κάνει την προσωπική αξιολόγησή του ατομικά, και αν ο ίδιος

πιστεύει ότι με τις πράξεις και τον τρόπο ζωής του ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις να αποκτήσει το

«πτυχίο» τότε θα το ζητήσει.

Για βοήθεια όλων, έχουν ετοιμαστεί ειδικά καρτελάκια σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία μπορούν να

τυπωθούν για να συμπληρωθούν σε αυτά οι υπογραφές (γονέων και βαθμοφόρων).

Όταν τουλάχιστον το 80% των μελών ενός Προσκοπικού Κλιμακίου συμπληρώσει τους SDG’s της

περιόδου, τότε θα απονέμεται ειδικό πτυχίο και στο κλιμάκιο αυτό.

Ευελπιστούμε ότι με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμα σε όλα τα μέλη μας και

τις οικογένειές τους, για την ύπαρξη αλλά και την ανάγκη εφαρμογής όλων, αλλά και του κάθε ενός

ξεχωριστά των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης - SDG’s για έναν καλύτερο αύριο.

Μάριος Χρίστου 
Γενικός Έφορος

3



Στόχος 1. Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας, παντού.

Στόχος 2. Δίνουμε τέλος στην πείνα, επιτυγχάνουμε την επισιτιστική ασφάλεια,

βελτιώνουμε τη διατροφή και προάγουμε τη βιώσιμη γεωργία.

Στόχος 3. Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και προάγουμε την ευημερία για όλους,

σε όλες τις ηλικίες.

Στόχος 4. Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση, προάγοντας

τις δια βίου μάθησης ευκαιρίες για όλους.

Στόχος 5. Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών

και των κοριτσιών.

Στόχος 6. Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των

εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους.

Στόχος 7. Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη

ενέργεια για όλους.

Στόχος 8. Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη

καθώς και την πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους.

Στόχος 9. Δημιουργούμε ανθεκτικές υποδομές, προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη

βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε την καινοτομία.

Στόχος 10. Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών.

Στόχος 11. Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές, βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους

οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς.

Στόχος 12. Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και τις βιώσιμες μεθόδους παραγωγής.

Στόχος 13. Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

και των συνεπειών της.

Στόχος 14. Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς, τις

θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος 15. Προστατεύουμε, αποκαθιστούμε και προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων

οικοσυστημάτων, διαχειριζόμαστε με βιώσιμο τρόπο τα δάση, καταπολεμούμε την

ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και σταματούμε την

απώλεια της βιοποικιλότητας.

Στόχος 16. Προάγουμε ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες με στόχο τη βιώσιμη

ανάπτυξη, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε

αποτελεσματικούς, υπεύθυνους και συμμετοχικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα.

Στόχος 17. Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για τη

Βιώσιμη Ανάπτυξη.

17 ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ
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1. Οι Στόχοι είναι η απόλυτη λίστα δράσεων μέχρι το 2030: Έχουμε θέσει 17 Στόχους για να κάνουμε τον κόσμο

καλύτερο έως το 2030. Κι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε δίνοντας τέλος στη φτώχεια, καταπολεμώντας τις
ανισότητες και αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή. Καλό δεν ακούγεται;

2. Οι Στόχοι είναι δικοί μας: Οι Στόχοι δεν τέθηκαν κεκλεισμένων των θυρών από μια ομάδα μυστικών ιθυνόντων.

Διαμορφώθηκαν μέσα από τη συνεργασία και των 193 Κρατών Μελών, ΜΚΟ αλλά και ανθρώπων όπως εσείς.

3. Οι Στόχοι είναι Παγκόσμιοι: Οι Στόχοι έρχονται να αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε όλον τον κόσμο. Έτσι, είτε

βρίσκεστε στο Ναϊρόμπι, στη Νέα Υόρκη, το Βερολίνο ή το Μπανγκαλόρ, οι Στόχοι σας αφορούν.

4. Οι Στόχοι έχουν πρακτική εφαρμογή: Οι Στόχοι δεν αποτελούν απλές υποσχέσεις για το μέλλον. Περιλαμβάνουν

συγκεκριμένα σχέδια δράσης για το πώς θα πετύχουμε την αλλαγή, πώς θα τη χρηματοδοτήσουμε και πώς θα
εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή όλων σε αυτή.

5. Οι Στόχοι δεν αποκλείουν κανένα: 17 Στόχοι ίσως είναι πολλοί ένας πιο στρόγγυλος αριθμός όπως το 10

αντιθέτως δε θα αρκούσε, και αυτό αιτιολογείται εύκολα. Οι Στόχοι απευθύνονται τόσο σε νέους όσο και
ηλικιωμένους ανθρώπους, σε μικρές και μεγάλες χώρες, σε κατοίκους αγροτικών περιοχών και όσους μένουν σε
μεγαλουπόλεις. Δημιουργήθηκαν για να μην αποκλείουν κανέναν.

6. Οι Στόχοι θα δώσουν τέλος στην απόλυτη φτώχεια: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κόσμος έχει θέσει στόχους

για την εξάλειψη της απόλυτης φτώχειας. Οι προηγούμενοι Στόχοι , οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας, συνέβαλαν
στην εξάλειψη της απόλυτης φτώχειας μειώνοντάς την στο μισό από τον καθορισμό τους το 2000 έως σήμερα.
Πρόκειται για ένα μεγάλο επίτευγμα. Αυτό όμως δεν φτάνει. Οι Στόχοι έχουν στόχο να δώσουν τέλος σε κάθε
μορφής φτώχειας, παντού στον κόσμο έως το 2030. Επιπλέον, επιδιώκουν να εξασφαλίσουν οικονομική ανάπτυξη
με συμμετοχή του συνόλου του πληθυσμού και την προστασία του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές.

7. Οι Στόχοι θα καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή: Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα πλέον πιεστικά

σύγχρονα ζητήματα με συνέπειες σε όλες τις χώρες και όλες τις ηπείρους. Αυτός είναι κι ο λόγος για τον οποίο οι
Στόχοι επιδιώκουν να ενώσουν τις δυνάμεις όλων για μια κοινή αντιμετώπισή της: κυβερνήσεων, επαγγελματικών
τομέων και φυσικά τις δικές σας.

8. Οι Στόχοι: Όλοι για έναν και ένας για όλους: Κανένας στόχος δεν είναι πιο σημαντικός από τον άλλον κι όλοι

λειτουργούν συμπληρωματικά για όλους τους άλλους. Για παράδειγμα: η πρόσβαση στην ενέργεια θα επιτρέψει σε
ένα παιδί να μελετήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η ενέργεια αυτή μπορεί να προέρχεται από κάποια πηγή
παραγωγής ηλιακής ενέργειας, μέτρο που αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή την ώρα που η βιομηχανία ηλιακών
συλλεκτών μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.

9. Οι Στόχοι θα αλλάξουν τον επιχειρηματικό χάρτη του κόσμου: Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η οικονομική

ανάπτυξη είχε αποκλειστικό σκοπό το κέρδος. Οι Στόχοι επιδιώκουν να μεταμορφώσουν τον τρόπο λειτουργίας της
παγκόσμιας οικονομίας έτσι ώστε η τελευταία να μην παραβιάζει τα εργατικά δικαιώματα και να μην προκαλεί
μόλυνση του περιβάλλοντος.

10. Οι Στόχοι μας χρειάζονται: Η ανάληψη δράσης δεν είναι αποκλειστική υπόθεση των κυβερνήσεων, αλλά υπόθεση

όλων, κι αυτό περιλαμβάνει κι εσάς. Ξεκινάει από κάτι μικρό που μπορεί να έχει μεγάλες συνέπειες. Έτσι, όσο
μεγαλύτερος είναι ο αριθμός εκείνων που είναι ενημερωμένοι για τους Παγκόσμιους Στόχους για τη βιώσιμη
ανάπτυξη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι κι η επιτυχία τους. Ας ενημερωθούμε, λοιπόν, όλοι για τους Παγκόσμιους
Στόχους, για το τι είναι και ποιος είναι ο ρόλος τους.

10 Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
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“Η μελέτη της φύσης είναι η μια από τις βασικές  δραστηριότητες στον  Προσκοπισμό και Οδηγισμό.”

Lord Robert Baden-Powell

Η αποστολή του Προσκοπισμού είναι να

συμβάλει στην αγωγή των παιδιών και των

νέων, μέσω ενός συστήματος αξιών, το

οποίο είναι βασισμένο: Στην Προσκοπική

Υπόσχεση και το Νόμο, για να βοηθήσει την

οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, όπου

οι άνθρωποι γίνονται ολοκληρωμένα άτομα

και διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό

ρόλο στην κοινωνία.

Η Προσκοπική Μέθοδος

H AΠΟΣΤΟΛΗ του

ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ 

Κάθε Οργανισμός θέτει το όραμά του,

στη συνεχή προσπάθεια ολοκλήρωσης

της ύπαρξής του και της συνεχούς

βελτίωσης και εξέλιξής του. Οι

Πρόσκοποι μέσα από τη διαχρονική

παρουσία μας, έχουμε ως βασικό ρητό

μας, πέραν του «ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ» που

εκφράζει τη συνεχή διαχρονική

ετοιμότητα ανταπόκρισης και

προσφοράς στην Πατρίδα, τη

Θρησκεία, τον συνάνθρωπο και την

κοινωνία, και το αρχαίο ρητό «ΑΙΕΝ

ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» που μας καθοδηγεί πάντοτε

προς τη συνεχή αναζήτηση της

«αριστείας». Είναι ένα μακροπρόθεσμο

διαχρονικό όραμα που μας

καθοδηγούσε και πάντοτε θα μας

καθοδηγεί σε κάθε μας βήμα.

«Το Σώμα Προσκόπων Κύπρου να

παραμείνει η πρωτοπόρος στην

Κύπρο Κίνηση Νεολαίας μη Τυπικής

και Άτυπης Μάθησης, που παρέχει

σε όλα τα παιδιά και τους νέους της

Κύπρου την ευκαιρία να εξελιχθούν

σε ενεργούς πολίτες με θετική

επίδραση στην κοινωνία,

βασισμένο στις αρχές και τις αξίες

του Προσκοπισμού»

Το Όραμά μας
2018 -2023

“Έχουμε μόνο έναν πλανήτη. Δεν έχουμε

πουθενά αλλού να πάμε. Εάν

χρησιμοποιήσουμε σωστά τις δημιουργικές

δυνάμεις μας, δεν χρειαζόμαστε πουθενά

αλλού. Αν το φροντίσουμε και το ένα και το

άλλο, όλα όσα χρειαζόμαστε είναι εδώ”

Sir Ken Robinson
Συγγραφέας / Eκπαιδευτικός

Διάδραση με 

την Κοινωνία
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Ο σκοπός της υλοποίησης του Προγράμματος είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τα μέλη μας για
τους 17 Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με όραμα να διαμορφώσουμε τους Ενεργούς Πολίτες του
Αύριο, οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για τη μεγάλη αλλαγή στον πλανήτη μας μέχρι το 2030.

Σκοπός

• Να ενθαρρύνουμε τις θετικές αντιδράσεις των μελών μας
• Να τους βοηθήσουμε να πιστέψουν στον εαυτό τους, ότι δεν είναι ανίσχυροι
• Να πιστέψουν ότι η αλλαγή προς έναν καλύτερο κόσμο είναι κάτι το εφικτό
• Να εμψυχώσουμε τα μέλη μας να γίνουν «οι ήρωες» αυτής της μεγάλης αλλαγής και να αναλάβουν ενεργό

ρόλο στη χώρα μας.

Επιμέρους Στόχοι

• Να καλλιεργηθεί η αλληλεγγύη και ο σεβασμός προς τον άλλο
• Να ενισχυθούν δεξιότητες, όπως η ηγεσία, η εξερεύνηση και αναζήτηση, η κριτική σκέψη
• Να προαχθεί η ενσυνείδηση σε παγκόσμιο επίπεδο, η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός στις διαφορετικές προοπτικές
• Να ενισχυθεί η γνώση για τα τοπικά θέματα που αφορούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις βασικές αιτίες τους
• Να βελτιωθεί η κατανόηση της αλληλοσύνδεσης των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος.

Προσδοκώμενες Δεξιότητες
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1. Δεν υπάρχει Σχέδιο B γιατί δεν υπάρχει πλανήτης Β.

2. Οι άνθρωποι που υποφέρουν από πείνα, καταστροφές ή πολέμους αξίζουν ένα
σχέδιο σωτηρίας. Ένα σχέδιο που το γνωρίζουν και θα το εφαρμόσουν όλοι
πάνω στη γη.

3. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι μεγάλες αλλά πολύ μικρότερες σε
μέγεθος αν στην πραγματοποίησή τους είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι.

4. Τα παιδιά έχουν μια φυσική τάση να αναλαμβάνουν δράση όταν βλέπουν να
υπάρχουν ανισότητες.

5. Τα μέλη μας μπορούν να βρουν έναν σκοπό και να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα
με στόχο να αντιστρέψουν τα δεδομένα.

6. Το να μαθαίνεις και να δρας στο πλαίσιο των 17 στόχων είναι κάτι που λειτουργεί
σε κάθε ηλικία και σε κάθε μορφωτικό επίπεδο.

7. Οι Πρόσκοποι θα υποστηρίξουν ο ένας τον άλλο γιατί βρισκόμαστε όλοι μαζί
στην ίδια αποστολή.

8. Όλοι μας με τους 17 στόχους μπορούμε να αναπτύξουμε την αφοσίωση στον
σκοπό δημιουργώντας στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων με
αποτελεσματικότητα.

9. Τα παιδιά που μαθαίνουν να βοηθούν το ένα το άλλο και να συνεργάζονται δεν
προβαίνουν σε μεταξύ τους αντιδικίες.

10. Η νεολαία μπορεί να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο που της αξίζει για το μέλλον αν
αντιληφθεί και της αποδείξουμε πως οι πράξεις της μετρούν και έχουν σημασία.

ΔΕΚA ΛΟΓΟΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ

ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Ενώνουμε τη φωνή μας με πάνω από 50 εκατομμύρια Προσκόπους

σε περισσότερες από 170 χώρες παγκοσμίως που συμμετέχουν στη

μεγαλύτερη πρόκληση του κόσμου για να φτιάξουμε έναν κόσμο

δικαιοσύνης και ισότητας, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα και το

περιβάλλον είναι σεβαστά.

Έναν κόσμο χωρίς φτώχεια, όπου ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζει

αξιοπρεπώς και ισότιμα με όλους.

Μέχρι το 2030 ΜΑΖΙ μπορούμε

να κάνουμε πάρα πολλά …
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Σχεδόν ο μισός πληθυσμός της γης ζει σήμερα κάτω

από το όριο της φτώχειας και πολλοί άνθρωποι

αγωνίζονται για εξασφαλίσουν τις βασικές

ανθρώπινες ανάγκες όπως φαγητό και καθαρό νερό.

Με την εξάλειψη της φτώχειας μπορούμε να δώσουμε

σε όλους τους ανθρώπους ίσες ευκαιρίες να ζήσουν

με αξιοπρέπεια.

Μικρό Λυκόπουλο Λυκόπουλο Πρόσκοπος Ανιχνευτής Ενήλικας

1. 

Δίδω ένα μέρος από τα 

χρήματα που πήρα στη 

γιορτή/γενέθλιά μου για 

ένα παιδάκι που έχει 

ανάγκη. 

1. 

Δίδω ένα μέρος από τα 

χρήματα που πήρα στη 

γιορτή/γενέθλιά μου για ένα 

φορέα.

1.

Συμμετέχω σε 

δραστηριότητα εράνου για 

την καταπολέμηση της 

φτώχειας.

2.

Μαζεύω σχολικό εξοπλισμό 

για άτομα που τον έχουν 

ανάγκη.

1. 

Συμμετέχω σε 

δραστηριότητα εράνου για 

την καταπολέμηση της 

φτώχειας.

1.

Συμμετέχω σε 

δραστηριότητα εράνου για 

την καταπολέμηση της 

φτώχειας.

2. 

Μαζεύω είδη ένδυσης και 

υπόδησης τα οποία βάζω 

στους σχετικούς κάδους 

συλλογής. 
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Υπάρχει αρκετό φαγητό διαθέσιμο για όλους τους

ανθρώπους του πλανήτη, αλλά η πείνα εξακολουθεί

να είναι η κύρια αιτία θανάτου στον κόσμο.

Εκατομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονται. Αν

περιορίσουμε απλώς τα απόβλητα τροφίμων, θα

προσφέρουμε σε όλους τους ανθρώπους του

πλανήτη, μια ισότιμη και αξιοπρεπή πρόσβαση σε

φαγητό.

Μικρό Λυκόπουλο Λυκόπουλο Πρόσκοπος Ανιχνευτής Ενήλικας

1. 

Μαζί με τους γονείς μου 

προσφέρω είδος φαγητού 

σε καλάθι συλλογής 

τροφίμων για τους 

φτωχούς. 

1. 

Μαζί με τους γονείς μου 

προσφέρω είδος φαγητού 

σε καλάθι  συλλογής 

τροφίμων για τους 

φτωχούς.

1. 

Συμμετέχω σε 

δραστηριότητα συλλογής 

τροφίμων για την εκκλησία 

ή κοινωνικό παντοπωλείο 

της ενορίας μου.

1.

Συνδιοργανώνω 

δραστηριότητα συλλογής 

τροφίμων για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς.

1. 

Αναλαμβάνω πρωτοβουλία 

για διοργάνωση δράσης 

συλλογής τροφίμων για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς.

2. 

Μαγειρεύω φαγητό που θα 

δοθεί στην κοινότητα αφού 

συνεννοηθώ πρώτα με  

κοινωνικά παντοπωλεία ή 

εκκλησία της περιοχής μου.
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Ο καθένας αξίζει να ζήσει μια υγιή ζωή. Με την

επίτευξη του στόχου 3 η μετάβαση στον γιατρό θα

είναι πιο προσιτή, διευκολύνοντας έτσι τον υγιεινό

τρόπο ζωής, αποτρέποντας τις ασθένειες, μέσω της

πρόσβασης σε ασφαλή φάρμακα και εμβόλια

προσιτά σε όλους.

Μικρό Λυκόπουλο Λυκόπουλο Πρόσκοπος Ανιχνευτής Ενήλικας

1. 

Διατηρώ τον εαυτό μου 

καθαρό και 

συμπεριφέρομαι με ευγένεια 

στους γονείς και στους 

μεγαλύτερούς μου.

1. 

Διατηρώ τον εαυτό μου 

καθαρό, κάνω γυμναστική 

εκτός από το σχολείο 

τουλάχιστον δύο φορές την 

εβδομάδα και 

συμπεριφέρομαι ευγενικά 

προς όλους. 

1.

Γυμνάζομαι τουλάχιστον 

για 30 λεπτά τακτικά και 

προσέχω τη διατροφή μου. 

2. 

Τρώω τουλάχιστο δύο 

γεύματα την εβδομάδα από 

μόνο όσπρια ή σαλάτα.

3. 

Συμμετέχω σε ενημέρωση 

για τις συνέπειες από τις 

ουσίες εξάρτησης.

1. 

Δεν τρώω βλαβερά 

φαγητά, συμπεριλαμβάνω 

όσπρια ή σαλάτα στη 

διατροφή μου τουλάχιστο 

δύο φορές την εβδομάδα 

και γυμνάζομαι τουλάχιστο 

δύο-τρεις φορές την 

εβδομάδα εκτός σχολείου.

1. 

Προσέχω τη διατροφή μου, 

και γυμνάζομαι 

συστηματικά τουλάχιστον 

δύο φορές την εβδομάδα.

2. 

Περιορίζω ή/και μηδενίζω τις 

καταχρήσεις αλκοόλ και 

καπνίσματος.

3. 

Περιορίζω τη χρήση 

ζάχαρης και τρανς-λιπαρών 

στη διατροφή μου.
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Η εκπαίδευση μπορεί να είναι το κλειδί που ανοίγει

την πόρτα σε μια ευκαιρία ζωής, αλλά μόνο αν όλοι

έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης,

είτε μέσα είτε έξω από το σχολείο.

Μικρό Λυκόπουλο Λυκόπουλο Πρόσκοπος Ανιχνευτής Ενήλικας

1. 

Είμαι επιμελής στο σχολείο 

μου και διαβάζω όλα μου 

τα μαθήματα.

1. 

Είμαι επιμελής στο σχολείο 

και διαβάζω όλα μου τα 

μαθήματα, μαζεύω και 

δωρίζω βιβλία από τη 

βιβλιοθήκη στη βιβλιοθήκη 

του δήμου ή του σχολείου 

μου.

1.

Είμαι επιμελής στο σχολείο, 

διαβάζω συστηματικά και 

προσπαθώ να 

προετοιμάζομαι 

ικανοποιητικά για το 

σχολείο μου.

2.

Διαβάζω ένα βιβλίο τον 

μήνα ή μαθαίνω κάτι 

καινούργιο για το οποίο 

ξοδεύω τουλάχιστον 10 

ώρες.

1. 

Είμαι επιμελής στο σχολείο, 

προετοιμάζομαι 

ικανοποιητικά και δίνω την 

απαραίτητη προσοχή στην 

τάξη την ώρα του 

μαθήματος.

1.

Ως φοιτητής είμαι επιμελής 

και τακτικός στη φοίτηση και 

τις υποχρεώσεις μου και ως 

άτομο επιμορφώνομαι 

συνεχώς 

παρακολουθώντας σχετικά 

σεμινάρια ή διδάσκω με 

ποιότητα και προσοχή για 

την ανάπτυξη άλλων 

συνανθρώπων μου.

2. 

Βρίσκω θέματα που με 

ενδιαφέρουν και συμμετέχω 

σε σεμινάρια/ημερίδες. 

3. 

Αντικαθιστώ ταινίες και 

σειρές με βιβλία και 

ντοκιμαντέρ.  
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Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι ανεξάρτητα από

το φύλο τους. Είναι καθήκον μας να

διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν

ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα.

Μικρό Λυκόπουλο Λυκόπουλο Πρόσκοπος Ανιχνευτής Ενήλικας

1.                                   

Παίζω και συνεργάζομαι το 

ίδιο με αγόρια και κορίτσια 

της ηλικίας μου.

1.

Παρουσιάζω μια 

καλλιτεχνική αναφορά που 

να προωθεί την ισότητα των 

φύλων.

1. 

Σέβομαι και συνεργάζομαι 

χωρίς διακρίσεις με τα 

άτομα του άλλου φύλου. 

1. 

Σέβομαι και μοιράζομαι τις 

ευθύνες μου, αρμοδιότητες, 

εργασίες, και αποστολές με 

άτομα του άλλου φύλου με 

τον ανάλογο σεβασμό.

1. 

Λειτουργώ στη ζωή μου 

χωρίς διακρίσεις, σέβομαι 

και μοιράζομαι υποχρεώσεις 

και ευθύνες σε όλους τους 

χώρους με άλλα άτομα 

ανεξάρτητα φύλου.

2. 

Μοιράζομαι τις 

αρμοδιότητες και τις 

δουλειές ισότιμα και χωρίς 

διακρίσεις. 
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Μπορείτε να φανταστείτε μια ζωή χωρίς νερό; 1 στα

9 άτομα στον πλανήτη, ζουν χωρίς πρόσβαση σε

καθαρό νερό, και ακόμη χειρότερα, 1 στα 3 άτομα

δεν έχει πρόσβαση σε τουαλέτα.

Η πρόσβαση σε καθαρό νερό και κατάλληλες

υπηρεσίες υγιεινής μπορεί να σώσει εκατομμύρια

ζωές ετησίως, εμποδίζοντας τις μεταδοτικές

ασθένειες, την αφυδάτωση και τη μόλυνση.

Μικρό Λυκόπουλο Λυκόπουλο Πρόσκοπος Ανιχνευτής Ενήλικας

1. 

Όταν πλένομαι 

χρησιμοποιώ μόνο όσο 

νερό χρειάζομαι.

2. 

Όταν βουρτσίζω τα δόντια 

μου δεν αφήνω τη βρύση 

να τρέχει άσκοπα.

1. 

Όταν πλένομαι 

χρησιμοποιώ μόνο όσο 

νερό χρειάζομαι.

2. 

Όταν βουρτσίζω τα δόντια 

μου δεν αφήνω τη βρύση 

να τρέχει άσκοπα

1.

Όταν πλένομαι 

χρησιμοποιώ μόνο όσο 

νερό χρειάζομαι. 

2. Όταν βουρτσίζω τα 

δόντια μου δεν αφήνω τη 

βρύση να τρέχει άσκοπα.

3. 

Συλλέγω χρησιμοποιημένο 

νερό για το πότισμα του 

κήπου μου.

4. 

Ετοιμάζω καμπάνια για 

ενημέρωση της γειτονιάς 

μου για ευαισθητοποίηση 

σχετικά με την αλόγιστη 

χρήση νερού.

1. 

Όταν πλένομαι 

χρησιμοποιώ μόνο όσο 

νερό χρειάζομαι.

2. 

Όταν βουρτσίζω τα δόντια 

μου ή ξυρίζομαι δεν αφήνω 

τη βρύση να τρέχει άσκοπα.

1.

Όταν πλένομαι 

χρησιμοποιώ μόνο όσο 

νερό χρειάζομαι.

2. 

Όταν βουρτσίζω τα δόντια 

μου ή ξυρίζομαι δεν αφήνω 

τη βρύση να τρέχει άσκοπα.

3. 

Δεν κάνω αλόγιστη χρήση 

νερού για να καθαρίσω 

τους εξωτερικούς χώρους 

του σπιτιού μου. 

4. 

Δεν πλένω το αυτοκίνητό 

μου χρησιμοποιώντας το 

λάστιχο ποτίσματος. 
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Μικρό Λυκόπουλο Λυκόπουλο Πρόσκοπος Ανιχνευτής Ενήλικας

1. 

Προσπαθώ να 

χρησιμοποιώ ζεστό νερό 

από ηλιακό θερμοσύφωνο.

2. 

Φροντίζω με τους γονείς 

μου, να έχω στο σπίτι μου 

λαμπτήρες εξοικονόμησης 

ενέργειας. 

1. 

Προσπαθώ να 

χρησιμοποιώ ζεστό νερό 

από ηλιακό θερμοσύφωνο.

2. 

Μαθαίνω τι είναι η πράσινη 

ενέργεια και την προωθώ 

στο σπίτι μου και περνώ 2 

απαιτήσεις από το Πτυχίο 

Ενεργειακής Συνείδησης.

1. 

Προσαρμόζω το 

πρόγραμμά μου όσο 

μπορώ για να 

χρησιμοποιώ ζεστό νερό 

από ηλιακό.

2. 

Φορτίζω το κινητό μου και 

άλλες συσκευές με τη 

χρήση ηλιακού φορτιστή.

3. 

Χρησιμοποιώ πάντα 

επαναχρησιμοποιούμενες 

μπαταρίες. 

1. 

Προσαρμόζω το 

πρόγραμμά μου όσο 

μπορώ για να χρησιμοποιώ 

ζεστό νερό από ηλιακό.

2. 

Φορτίζω το κινητό μου και 

άλλες συσκευές με τη 

χρήση ηλιακού φορτιστή.

3. 

Χρησιμοποιώ 

επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες.

1. 

Προσαρμόζω το 

πρόγραμμά μου όσο 

μπορώ για να χρησιμοποιώ 

ζεστό νερό από ηλιακό.

2. 

Φορτίζω το κινητό μου και 

άλλες συσκευές με τη χρήση 

ηλιακού φορτιστή.

3. 

Χρησιμοποιώ 

επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες.

Η κλιματική αλλαγή συντελείται ήδη: οι θερμοκρασίες
αυξάνονται, τα χαρακτηριστικά των βροχοπτώσεων
αλλάζουν, οι παγετώνες και το χιόνι λιώνουν και η παγκόσμια
μέση στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Η αύξηση της
θερμοκρασίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην
παρατηρούμενη αύξηση των ατμοσφαιρικών
συγκεντρώσεων αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα των
εκπομπών που προέρχονται από ανθρώπινες
δραστηριότητες. Για να μετριάσουμε τις συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής, πρέπει να μειώσουμε αυτές τις εκπομπές
ή να διασφαλίσουμε την πρόληψη της παραγωγής τους.
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Πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν

δουλειά και πολλοί από αυτούς ζουν ακόμα στη

φτώχεια.

Η επίτευξη του στόχου 8 σημαίνει τη δημιουργία

αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, την εκπαίδευση

των νέων με σχετικές επαγγελματικές δεξιότητες,

την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων

όλων των ανθρώπων και τη διακοπή της παιδικής

εργασίας.

Μικρό Λυκόπουλο Λυκόπουλο Πρόσκοπος Ανιχνευτής Ενήλικας

1. 

Φυλάω τα χρήματα που 

μου περισσεύουν στον 

κουμπαρά μου.

1. 

Φυλάω τα χρήματα που 

μου περισσεύουν στον 

κουμπαρά μου.

1. 

Αγοράζω προϊόντα που 

παράγονται με έντιμη και 

νόμιμη εργασία. 

2. 

Δεν αγοράζω προϊόντα 

που προέρχονται από 

παιδική δουλεία. 

1. 

Αγοράζω προϊόντα που 

παράγονται με έντιμη και 

νόμιμη εργασία.

2. 

Δεν αγοράζω προϊόντα 

που προέρχονται από 

παιδική δουλεία.

3. 

Δεν αγοράζω προϊόντα 

που προέρχονται από 

παράνομες απομιμήσεις.

1. 

Αγοράζω προϊόντα που 

προέρχονται από νόμιμη 

εργασία. 

2. 

Δεν αγοράζω προϊόντα που 

προέρχονται από παιδική 

δουλεία.

3. 

Δεν αγοράζω προϊόντα που 

προέρχονται από 

παράνομες απομιμήσεις.
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Η τεχνολογία αλλάζει διαρκώς, οι πόλεις

αναπτύσσονται και η ανανεώσιμη ενέργεια γίνεται

ολοένα και πιο σημαντική. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε

πάντα καινοτόμοι στον σχεδιασμό του μέλλοντος

για να κάνουμε τις κοινωνίες μας προσιτές σε

όλους.

Μικρό Λυκόπουλο Λυκόπουλο Πρόσκοπος Ανιχνευτής Ενήλικας

1. 

«Ανακαλύπτω» τον 

καλύτερο τρόπο να 

τοποθετήσω τα έπιπλα στο 

δωμάτιό μου.

1.

«Ανακαλύπτω» τον 

καλύτερο τρόπο να 

τοποθετήσω τα έπιπλα στο 

δωμάτιό μου.

2.

Σχεδιάζω μια αφίσα με 

θέμα: Ένας κόσμος χωρίς 

ορυκτά καύσιμα και την 

παρουσιάζω στην Αγέλη 

μου.

1. 

Προσπαθώ να 

χρησιμοποιώ τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο στο να 

εκπληρώνω τις 

υποχρεώσεις μου.

1. 

Προσπαθώ να βρίσκω 

άμεσες και εύκολες λύσεις 

σε ότι μου παρουσιάζεται.

2. 

Χρησιμοποιώ και σέβομαι 

τις υποδομές. 

1.

Προσπαθώ να βρίσκω 

άμεσες και εύκολες λύσεις 

σε ότι μου παρουσιάζεται.

2. 

Χρησιμοποιώ και σέβομαι 

τις υποδομές.

3. 

Εφαρμόζω το σλόγκαν 

Μείωση - Επαναχρήση –

Ανακύκλωση.  
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Ο καθένας μας αξίζει να έχει τις ίδιες ευκαιρίες, να ζήσει

μια ευτυχισμένη, υγιή και επιτυχημένη ζωή, αν και

αυξάνονται οι ανισότητες μεταξύ των κοινωνικών

τάξεων, των αγροτικών και των αστικών πληθυσμών και

των ανθρώπων διαφορετικών φύλων, εθνοτήτων και

ικανοτήτων.

Είναι δική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι όλοι γύρω

μας αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ότι είναι σε θέση

να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή.

Μικρό Λυκόπουλο Λυκόπουλο Πρόσκοπος Ανιχνευτής Ενήλικας

1. 

Προσπαθώ πάντα να κάνω 

ό,τι έχω τη ικανότητα και 

μπορώ. 2.

Εκτιμώ και σέβομαι την 

προσπάθεια των άλλων.

1.

Προσπαθώ πάντα να κάνω 

ό,τι έχω την ικανότητα και 

μπορώ. 

2.

Εκτιμώ και σέβομαι την 

προσπάθεια των άλλων. 

3.

Συνομιλώ με 3 Λυκόπουλα 

άλλης χώρας και μαθαίνω 

την κουλτούρα τους με την 

βοήθεια του Βαθμοφόρου 

μου,  των γονιών ή των 

κηδεμόνων μου.

1.

Χρησιμοποιώ τις ικανότητες 

και τις γνώσεις μου και 

αναγνωρίζω και σέβομαι 

τις ικανότητες και τις 

γνώσεις των άλλων.

2. 

Οργανώνω μια διεθνή 

βραδιά για την Ομάδα μου 

και ενημερώνω για τις 

διαφορές στην κουλτούρα, 

θρησκεία και πολιτισμό 

από τη χώρα μου.

1. 

Χρησιμοποιώ τις ικανότητες 

και τις γνώσεις μου και 

αναγνωρίζω και σέβομαι τις 

ικανότητες και τις γνώσεις 

των άλλων.

1. 

Χρησιμοποιώ τις ικανότητες 

και τις γνώσεις μου και 

αναγνωρίζω και σέβομαι τις 

ικανότητες και τις γνώσεις 

των άλλων.

2. 

Δίνω ίσες ευκαιρίες σε 

όλους και αναγνωρίζω τις 

ικανότητες και δυνατότητες 

των άλλων. 
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Περισσότερο από το 1/2 του κόσμου ζει σε αστικές

περιοχές, και μέχρι το 2050 θα ζουν έτσι τα 2/3 της

ανθρωπότητας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι

πόλεις μας είναι ασφαλείς, χωρίς αποκλεισμούς και

βιώσιμες για όλους, ειδικά για τις γυναίκες, τα παιδιά

και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν είναι μόνο

ευθύνη των τοπικών αρχών, αλλά και των ατόμων

να φροντίζουν τις γειτονιές τους.

Μικρό Λυκόπουλο Λυκόπουλο Πρόσκοπος Ανιχνευτής Ενήλικας
1.

Προσπαθώ να διατηρώ το 

δρόμο και τη γειτονιά μου 

καθαρά.

2.

Χρησιμοποιώ τα Μέσα 

Μαζικής Μεταφοράς για 

ένα Σαββατοκύριακο.

1. 

Προσπαθώ να διατηρώ το 

δρόμο και τη γειτονιά μου 

καθαρά. 

2. 

Περπατώ στην γειτονιά μου 

και σημειώνω σημεία που 

δεν είναι προσβάσιμα για 

παιδιά, ηλικιωμένους και 

παραδίδω την αναφορά 

μου στην κοινότητά μου.

1. 

Διατηρώ τη γειτονιά μου και 

ιδιαίτερα τους δημόσιους 

χώρους (π.χ. πάρκο) 

καθαρά και περιποιημένα.

2. 

Χρησιμοποιώ τα μέσα 

δημόσιας μεταφοράς για 

να πηγαίνω στο σχολείο ή 

στα φροντιστήριά μου. 

1. 

Διατηρώ τη γειτονιά μου και 

ιδιαίτερα τους δημόσιους 

χώρους της πόλης μου 

καθαρά και περιποιημένα. 

2. 

Ενεργώ ως πρεσβευτής 

ανακύκλωσης ανάμεσα 

στους φίλους μου.

1.

Διατηρώ την πόλη μου 

καθαρή και περιποιημένη.

2. 

Ενεργώ ως πρεσβευτής 

ανακύκλωσης στο 

κοινωνικό και επαγγελματικό 

μου περιβάλλον.

3. 

Ακολουθώ και σέβομαι τις 

οδηγίες διαβίωσης των 

τοπικών αρχών

4.

Υιοθετώ ένα χώρο 

πρασίνου στη γειτονιά μου 

και τον φροντίζω. 
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Οι άνθρωποι κάνουν μεγάλη κατανάλωση. Αυτό

αφορά το νερό, τα τρόφιμα, την ενέργεια, σημαίνει

όμως ταυτόχρονα ότι παράγουμε μεγάλες ποσότητες

αποβλήτων.

Η επίτευξη του στόχου 12 απαιτεί από όλους μας να

καταναλώνουμε λιγότερα πλαστικά μιας χρήσης, να

ανακυκλώνουμε και να επαναχρησιμοποιούμε ό,τι

μπορούμε, και να αγοράζουμε μόνο προϊόντα που

προέρχονται από βιώσιμη ανάπτυξη.

Μικρό Λυκόπουλο Λυκόπουλο Πρόσκοπος Ανιχνευτής Ενήλικας

1. 

Αποφεύγω να 

χρησιμοποιώ αντικείμενα 

μιας χρήσης.

1. 

Αποφεύγω να χρησιμοποιώ 

αντικείμενα μιας χρήσης.

2. 

Πάντοτε ανακυκλώνω ό,τι 

χρησιμοποιώ.

1.

Δεν χρησιμοποιώ 

αντικείμενα μια χρήσης.

2. 

Πάντοτε ανακυκλώνω ό,τι 

χρησιμοποιώ.

3. 

Κάνω τον προϋπολογισμό 

μου και δεν ξοδεύω 

αλόγιστα χρήματα.

4. 

Αγοράζω τοπικά προϊόντα.

1. 

Δεν χρησιμοποιώ 

αντικείμενα μιας χρήσης.

2. 

Πάντοτε ανακυκλώνω ό,τι 

χρησιμοποιώ.

3. 

Λειτουργώ με προσωπικό 

προϋπολογισμό, ξοδεύω με 

μέτρο στο πλαίσιο των 

οικονομικών δυνατοτήτων 

μου.

1. 

Δεν χρησιμοποιώ 

αντικείμενα μιας χρήσης. 

2. 

Πάντοτε ανακυκλώνω ό,τι 

χρησιμοποιώ.

3. 

Λειτουργώ με προσωπικό 

προϋπολογισμό, ξοδεύω με 

μέτρο στο πλαίσιο των 

οικονομικών δυνατοτήτων 

μου. 

4. 

Καταναλώνω προϊόντα που 

δεν επιβαρύνουν το 

περιβάλλον.
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Οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι

ήδη εμφανείς σε πολλές πτυχές της ζωής μας.

Η αντιστάθμιση των επιπτώσεων της κλιματικής

αλλαγής ξεκινά με την εκπαίδευση, την

ευαισθητοποίηση και την ατομική δράση. Μπορούμε

όλοι να κάνουμε κάτι μικρό για να αντισταθμίσουμε το

αποτύπωμά μας σε αυτόν τον πλανήτη που

ονομάζουμε «το σπίτι μας».

Μικρό Λυκόπουλο Λυκόπουλο Πρόσκοπος Ανιχνευτής Ενήλικας

1.

Δεν χρησιμοποιώ περιττό 

φωτισμό.

2. 

Χρησιμοποιώ κλιματισμό 

μόνο όταν είναι ανάγκη.

3.

Συμμετέχω σε μια εκδήλωση 

με θέμα την ώρα της Γης 

και μαθαίνω τι είναι η 

κομποστοποίηση και την 

εφαρμόζω στο σπίτι ή στο 

Σύστημα μου. 

1. 

Δεν χρησιμοποιώ περιττό 

φωτισμό.

2. 

Χρησιμοποιώ κλιματισμό 

μόνο όταν ίναι ανάγκη.

3. 

Συμμετέχω σε μια εκδήλωση 

με θέμα την ώρα της Γης και 

μαθαίνω τι είναι η 

κομποστοποίηση και την 

εφαρμόζω στο σπίτι ή στο 

Σύστημα μου. 

1. 

Χρησιμοποιώ ηλεκτρική 

ενέργεια μόνο όταν 

χρειάζεται και πάντοτε με 

φειδώ.

2. 

Κλείνω το φως του 

δωματίου μου όταν βγω 

και τις πρίζες που δεν 

χρησιμοποιώ.

1. 

Περιορίζω όσο μπορώ τη 

χρήση ηλεκτρικής 

ενέργειας.

2. 

Μετακινούμαι όσο 

περισσότερο μπορώ με 

ποδήλατο ή με τα πόδια.

1. 

Περιορίζω όσο μπορώ τη 

χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

2. 

Μετακινούμαι όσο 

περισσότερο μπορώ με 

ποδήλατο ή με τα πόδια. 

3. 

Αποφεύγω ενέργειες που 

δημιουργούν εκπομπές 

ρύπων. 

4. 

Δεν αγοράζω προϊόντα που 

κατασκευάζονται με 

διαδικασία εκπομπής 

υψηλών ρύπων.
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Οι ωκεανοί και οι θάλασσες καλύπτουν πάνω από το

70% του πλανήτη μας.

Η ύπαρξή μας εξαρτάται από αυτά για παραγωγή

τροφίμων, νερό, ενέργεια και πολλά άλλα.

Οι ωκεανοί πάσχουν από υπεραλίευση και πλαστική

ρύπανση. Διατηρώντας τους ωκεανούς μας

καθαρούς και τα αποθέματα ψαριών μας υγιή, θα

διασφαλίσουμε ότι η Γη θα παραμείνει κατοικήσιμη για

την ανθρωπότητα και τους αιώνες που έρχονται.

Μικρό Λυκόπουλο Λυκόπουλο Πρόσκοπος Ανιχνευτής Ενήλικας

1. 

Δεν πετώ οτιδήποτε στη 

θάλασσα ή στις λίμνες.

1.

Δεν πετώ οτιδήποτε στη 

θάλασσα ή στις λίμνες.

2.

Καθαρίζω μια παραλία ή 

όχθη ποταμού.

1. 

Δεν ρυπαίνω τη θάλασσα 

ή τις λίμνες.

2. 

Συμμετέχω σε τουλάχιστον 

μια δράση καθαριότητας 

παραλιών ή ποταμών.

1. 

Δεν ρυπαίνω τη θάλασσα ή 

τις λίμνες.

2. 

Προστατεύω την κοίτη των 

ποταμών και ιδιαίτερα των 

χειμάρρων.

3. 

Διαφωτίζω τους φίλους 

μου για τις συνέπειες της 

αύξησης των πλαστικών 

στις θάλασσες.

1. 

Δεν ρυπαίνω τη θάλασσα ή 

τις λίμνες.

2. 

Δείχνω ιδιαίτερη ευαισθησία 

στην καθαρή διατήρηση της 

κοίτης των χειμάρρων.

3. 

Διαφωτίζω όπου μπορώ για 

τις συνέπειες της αύξησης 

των πλαστικών στις 

θάλασσες.

4. 

Καταναλώνω ψάρια και 

θαλασσινά χωρίς σπατάλες
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Τα δάση παρέχουν ένα σπίτι για εκατομμύρια είδη και

μας δίνουν καθαρό αέρα και νερό.

Για να προστατεύσουμε και να αποκαταστήσουμε τη

ζωή στη γη, πρέπει να σταματήσουμε την

αποψίλωση και να διατηρήσουμε τη βιοποικιλότητα.

Μικρό Λυκόπουλο Λυκόπουλο Πρόσκοπος Ανιχνευτής Ενήλικας

1. 

Περιορίζω τη χρήση 

πλαστικών και δεν 

χρησιμοποιώ πλαστικά 

μιας χρήσης.

2. 

Φυτεύω κατά τη διάρκεια 

του έτους δύο φυτά.

1. 

Περιορίζω τη χρήση 

πλαστικών και δεν 

χρησιμοποιώ πλαστικά μιας 

χρήσης.

2. 

Φυτεύω κατά τη διάρκεια 

του έτους τρία φυτά.

3.

Συμμετέχω εθελοντικά στην 

περιποίηση ζώων στην 

γειτονιά ή σε ξενοδοχείο 

σκύλων.

1. 

Δεν χρησιμοποιώ πλαστικά 

μιας χρήσης.

2. 

Φυτεύω κατά τη διάρκεια 

του έτους πέντε φυτά.

3. 

Χρησιμοποιώ για πρόχειρο 

χαρτί  χρησιμοποιημένα 

αποκόμματα.

4.

Συλλέγω σκουπίδια κατά τη 

διάρκεια μιας πορείας στο 

βουνό.

1. 

Δεν χρησιμοποιώ πλαστικά 

μιας χρήσης.

2. 

Φυτεύω κατά τη διάρκεια 

του έτους δέκα φυτά. 

3. 

Χρησιμοποιώ για πρόχειρο 

χαρτί χρησιμοποιημένα 

αποκόμματα.

4. 

Προσπαθώ να 

καταναλώνω προϊόντα 

βιολογικής παραγωγής.

1. 

Δεν χρησιμοποιώ πλαστικά 

μιας χρήσης.

2. 

Φυτεύω κατά τη διάρκεια 

του έτους δέκα φυτά. 

3. 

Χρησιμοποιώ για πρόχειρο 

χαρτί χρησιμοποιημένα 

αποκόμματα.

4. 

Προσπαθώ να 

καταναλώνω προϊόντα 

βιολογικής παραγωγής.

5. 

Υιοθετώ τις αρχές του Leave 

No Trace στην ύπαιθρο.
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Η αειφόρος ανάπτυξη εξαρτάται από έναν ειρηνικό

κόσμο απαλλαγμένο από συγκρούσεις, αδικίες και

κακοποιήσεις.

Η οικοδόμηση της ειρήνης είναι το καλύτερο μέσο για

την ανάληψη δράσεων σε κοινότητες, για την

υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την

ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις δομές

διακυβέρνησης.

Μικρό Λυκόπουλο Λυκόπουλο Πρόσκοπος Ανιχνευτής Ενήλικας

1. 

Ακολουθώ τους 

κανονισμούς του σχολείου 

μου.

2. 

Εφαρμόζω ό,τι μου λένε οι 

γονείς, οι δάσκαλοι και οι 

Αρχηγοί μου.

3. 

Δεν μαλώνω με άλλα 

παιδιά.

1.

Ακολουθώ τους 

κανονισμούς του σχολείου 

μου.

2. 

Εφαρμόζω ό,τι μου λένε οι 

γονείς, οι

Δάσκαλοι και οι Αρχηγοί 

μου.

3. 

Δεν μαλώνω με άλλα 

παιδιά.

1. 

Ακολουθώ τους 

κανονισμούς του σχολείου, 

υπακούω στους κανόνες 

τροχαίας στις διακινήσεις 

μου πεζός ή με ποδήλατο.

2.

Σέβομαι τους 

συνανθρώπους μου και 

φέρομαι δίκαια προς 

όλους.

3. Ενημερώνομαι για τις 

συνέπειες του εκφοβισμού 

στη ψυχική υγεία ενός 

ατόμου.

1. 

Ακολουθώ τους κανόνες 

του σχολείου μου και τους 

νόμους της πολιτείας. 

2. 

Σέβομαι κάθε συνάνθρωπό 

μου, απέχω από κάθε 

μορφή βίας, καταγγέλλω 

οτιδήποτε παράνομο 

περιέρχεται στην αντίληψή 

μου και σέβομαι την 

ελευθερία και τα δικαιώματα 

των άλλων.

1. 

Ακολουθώ τους νόμους της 

πολιτείας και τους θεσμούς.

2. 

Σέβομαι τους 

συνανθρώπους μου,

απέχω από κάθε μορφή 

βίας και καταγγέλλω 

οτιδήποτε παράνομο 

περιέλθει στην αντίληψή 

μου.

3. 

Σέβομαι την ελευθερία και τα 

δικαιώματα των άλλων και 

φέρομαι ισότιμα και δίκαια 

στους συνανθρώπους μου

4. 

Ψηφίζω στις επόμενες 

εκλογές. 
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Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορούν να

επιτευχθούν μόνο εάν όλοι συνεργαστούμε.

Ο κόσμος σήμερα είναι πιο αλληλένδετος από ποτέ,

πράγμα που σημαίνει ότι είναι καιρός να

συνεργαστούμε και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον.

Μικρό Λυκόπουλο Λυκόπουλο Πρόσκοπος Ανιχνευτής Ενήλικας

1. 

Συμμετέχω σε τρεις δράσεις 

φορέων που ασχολούνται 

και προσπαθούν να 

υλοποιήσουν τους ΣΒΑ.

1. 

Συμμετέχω σε τρεις δράσεις 

φορέων που ασχολούνται 

και προσπαθούν να 

υλοποιήσουν τους ΣΒΑ.

1. 

Συμμετέχω σε τρεις δράσεις 

φορέων που ασχολούνται 

και προσπαθούν να 

υλοποιήσουν τους ΣΒΑ.

1. 

Συμμετέχω σε τέσσερις 

ομαδικές δράσεις για την 

υλοποίηση των ΣΒΑ.

1. 

Συμμετέχω σε πέντε ομαδικές 

δράσεις για την υλοποίηση 

των ΣΒΑ.

2.

Προωθώ τους Στόχους στο 

οικογενειακό και εργασιακό 

μου περιβάλλον. 
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ΟΙ 

ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ

Στηρίζοντας τους Στόχους

για Βιώσιμη Ανάπτυξη, τα 

Ηνωμένα Έθνη…

Με τη συμπλήρωση των σχετικών

απαιτήσεων την περίοδο 1 Νοεμβρίου

2019 -30 Απριλίου 2020, το κάθε μέλος

του ΣΠΚ θα αποκτά το αντίστοιχο «πτυχίο»

- σήμα (τύπου καρφίτσας – pin) το οποίο

θα μπορεί να φέρει στη στολή του αλλά

και στην πολιτική του περιβολή.

Συμπλήρωση των 

σχετικών απαιτήσεων 
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Στόχος Η Επιλογή μου
από τον κάθε στόχο

Εκπλήρωση 

Στόχου
(ημερομηνία)

Επικύρωση
(*Για μικρά λυκόπουλά & Λυκόπουλα 

επικύρωση (υπογραφή) - γονέα / 

κηδεμόνα)

Υπογραφή * Υπογραφή Α.Σ.

1 1      2      

2 1      2     

3 1      2     3     

4 1      2     3     

5 1      2     

6 1      2     3     4 

7 1      2     3     

8 1      2     3     

9 1      2     

10 1      2     3     

11 1      2     3     4 

12 1      2     3     4 

13 1      2     3     4 

14 1      2     3     4 

15 1      2     3     4     5 

16 1      2     3     4

17 1      2     

Μικρό 
Λυκόπουλο

Λυκόπουλο

Πρόσκοπος

Ανιχνευτής

Ενήλικας

Όνομα:Ατομικός Πίνακας επιλογής / τεκμηρίωσης Στόχων
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