
µαθητές, εκπαιδευτικοί και τοπική 
αυτοδιοίκηση διαµορφώνουν µαζί ένα 
καλύτερο µέλλον για τα νησιά µας!  

Για 2η χρονιά
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ Υ∆ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ



1ο Βραβείο:  «Αµφίβιο Πολυϊατρείο στο νησί των ιπποτών»  
2ο Γυµνάσιο Ρόδου (Κατηγορία: Μεταφορές)

2ο Βραβείο: «Καθαρό Καστελλόριζο», 
Γυµνάσιο µε Λ.Τ. Καστελλόριζου (Μεγίστης) (Κατηγορία: Απορρίµµατα)

Βραβείο Καινοτοµίας  |  Γυµνάσια

1ο Βραβείο: «Πιλοτική Μονάδα Παραγωγής Υδρογόνου από Φωτοβολταϊκά 
Πάνελ», ΕΠΑΛ Νάξου (Κατηγορία: Ενέργεια) 

2ο Βραβείο: «Βιώσιµη ανάπτυξη και ανάδειξη µνηµείων» 
Γενικό Λύκειο Μούδρου Λήµνου (Κατηγορία: Ενέργεια)

Βραβείο Καινοτοµίας  |  Λύκεια

1ο Βραβείο: «Μακελίνες», 
Γυµνάσιο µε Λ.Τ. Κύθνου (Κατηγορία: Υδατικοί Πόροι)

2ο Βραβείο: «Σταθµός Μίσθωσης Ηλεκτρικών Ποδηλάτων» 
Γυµνάσιο µε Λ.Τ. Σχοινούσας (Κατηγορία: Μεταφορές)

3ο Βραβείο: «Έξυπνο & πράσινο νησί», 
Γυµνάσιο µε Λ.Τ. Αστυπάλαιας (Κατηγορία: Υδατικοί Πόροι)

4ο Βραβείο: «Το Φουρνιστό Σαπούνι», 
Γυµνάσιο µε Λ.Τ. Φούρνων Κορσεών (Κατηγορία: Απορρίµµατα)

Βραβείο Υλοποίησης | Γυµνάσια

1ο Βραβείο: «Μείωση ενεργειακού αποτυπώµατος κτιρίων µέσω 
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών» 
3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης (Κατηγορία: Ενέργεια)       

2ο Βραβείο: «Πιλοτικό Κέντρο Επαναχρησιµοποίησης Υλικών (ΚΕΥ) µε 
Πλήρη Ενεργειακή Αυτονοµία» 
ΕΠΑΛ Σκιάθου –Παράρτηµα 1ου Ηµερήσιου ΕΠΑΛ Βόλου (Κατηγορία: 
Απορρίµµατα) 

3ο Βραβείο: «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σαµοθράκης» 
Γενικό Λύκειο Σαµοθράκης (Κατηγορία: Υδατικοί Πόροι) 

4ο Βραβείο: «Μικρά φράγµατα, µεγάλα θαύµατα» 
ΕΠΑΛ Νάξου (Κατηγορία: Υδατικοί Πόροι)

Βραβείο Υλοποίησης | Λύκεια
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Περιγραφή

http://www.smartislandsinitiative.eu/gr/declaration.php

Ιανουάριος 2022 έως Ιούνιος  2022
∆ιάρκεια προγράµµατος

Σε όλα τα δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης των νησιών µελών του ∆ΑΦΝΗ.
Απευθύνεται 

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, εκπαιδευτικοί αναλαµβάνουν να δηµιουργήσουν και να συντονίσουν τις                 
οµάδες που θα συµµετέχουν καθώς επίσης και οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία που απαιτείται στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του διαγωνισµού. Οι µαθητές συµµετέχουν σε οµάδες οι οποίες αποτελούνται από τουλάχιστον 
έναν υπεύθυνο εκπαιδευτικό και από 4 έως 10 µαθητές & µαθήτριες που θα εργαστούν σε έναν από τους 
τέσσερις τοµείς παρέµβασης που περιγράφονται παρακάτω. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, οι µαθητές &        
µαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν µε τους επιστηµονικούς υπεύθυνους του ∆ΑΦΝΗ και την 
τοπική αυτοδιοίκηση του νησιού τους.

Τρόπος συµµετοχής 

Ενέργεια & Μεταφορές
Ενίσχυση ενεργειακής αποδοτικότητας, 

αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας και χρήση καθαρότερων 

τρόπων µετακίνησης

Κτίρια & ∆ηµόσιος Χώρος
Ενεργειακή, λειτουργική και 

αισθητική αναβάθµιση 
κτιριακού αποθέµατος και 

δηµοσίων χώρων

Υδατικοί Πόροι
Ολοκληρωµένη, βιώσιµη και αποδοτική 

διαχείριση υδατικών πόρων

Απορρίµµατα
Πρόληψη, µείωση παραγωγής και 
κυκλική διαχείριση απορριµµάτων

Ο Μαθητικός ∆ιαγωνισµός “Τα νησιά µας, φάροι βιώσιµης ανάπτυξης” αφορά στην ανάπτυξη καινοτόµων ιδεών 
για τον σχεδιασµό και υλοποίηση έργων τοπικής βιώσιµης ανάπτυξης στο νησιωτικό χώρο. Οι µαθητές                      
& µαθήτριες προτείνουν έργα και οι νικήτριες προτάσεις υλοποιούνται µε την υποστήριξη του ∆ΑΦΝΗ σε 
συνεργασία µε την νησιωτική τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής τους. Οι προτάσεις των µαθητών εµπνέονται από 
τους Στόχους της Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών και από τις αρχές και δεσµεύσεις της ∆ιακήρυξης 
της Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά», µε βασικό γνώµονα την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή και τον 
µετριασµό των επιπτώσεών της στα νησιά. 
Οι 17 στόχοι των Ηνωµένων Εθνών αποτελούν την «Ατζέντα 2030» σύµφωνα µε την οποία, έως το 2030 όλες οι 
χώρες θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης σε παγκόσµιο επίπεδο. Τα νησιά που 
έχουν υπογράψει τη ∆ιακήρυξη των «Έξυπνων Νησιών» δεσµεύονται να ακολουθήσουν ένα ολοκληρωµένο, 
κυκλικό και βιώσιµο µοντέλο ανάπτυξης των νησιών τους καθιστώντας τα καλά υποδείγµατα, ή αλλιώς «φάρους» 
βιώσιµης ανάπτυξης.



http://www.smartislandsinitiative.eu/gr/declaration.php

Κεντρικός στόχος του διαγωνισµού είναι οι µαθητές & µαθήτριες να 
αξιοποιήσουν βιωµατικά τη γνώση που λαµβάνουν στο σχολείο, αλλά και 
να εµπνευστούν από την Ατζέντα του 2030 και τη ∆ιακήρυξη της 
Πρωτοβουλίας “Έξυπνα Νησιά” ώστε να συµβάλουν ενεργά στο σχεδιασµό 
έργων κοινής ωφέλειας µε στόχο τον µετριασµό και την προσαρµογή στην 
κλιµατική αλλαγή, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής στον τόπο που ζουν και 
µεγαλώνουν. Επιπλέον, ο διαγωνισµός στοχεύει στη σύνδεση του σχολείου 
µε την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε αφενός οι µαθητές να αντιληφθούν τον 
τρόπο και τις προκλήσεις υλοποίησης έργων, και αφετέρου η τοπική 
αυτοδιοίκηση να αφουγκραστεί και εν δυνάµει να υιοθετήσει προτάσεις 
από τους νέους ενεργούς πολίτες των νησιών.

Στόχος του διαγωνισµού



Οφέλη για τους ΟΤΑ
ενηµερώσουν τους νέους σχετικά µε τη διαδικασία υλοποίησης των έργων στο νησί τους, την αναγκαιότητα 
αυτών και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν µέχρι την ολοκλήρωσή τους,

Μέσα από τη διαδικασία του διαγωνισµού, οι ΟΤΑ θα έχουν την ευκαιρία να: 

ενισχύσουν τη δηµοτικότητα και το βαθµό αποδοχής του τεχνικού τους προγράµµατος από την τοπική κοινωνία, 
καθώς ο σχεδιασµός του θα έχει βασιστεί στις ιδέες της νέας γενιάς,

Οφέλη για τους µαθητές
∆εξιότητες

Γνώσεις

Μέσα από τη διαδικασία του διαγωνισµού, δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να: 

Μετά το πέρας του διαγωνισµού οι µαθητές θα είναι σε θέση να:
αναγνωρίζουν τις προκλήσεις του σχεδιασµού και της υλοποίησης έργων κοινής ωφέλειας από την τοπική 
αυτοδιοίκηση, 
αντιλαµβάνονται καλύτερα και να µπορούν να περιγράψουν τη σηµασία της βιώσιµης ανάπτυξης στα νησιά,
αναλύουν και να συνθέτουν προβλήµατα, ανάγκες και λύσεις που προκύπτουν µέσα από τη συσχέτιση των 
διαφορετικών τοµέων παρέµβασης και στόχων βιώσιµης ανάπτυξης.

Στάσεις

Μέσα από τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι µαθητές θα καταφέρουν να:
δραστηριοποιηθούν στα «κοινά» της περιοχής τους,
αναγνωρίσουν τις ανάγκες του τόπου τους,  
δηµιουργήσουν συνεργασίες, 
οραµατιστούν το µέλλον του τόπου τους.

σχεδιάσουν µια πρόταση για ένα έργο κοινής ωφέλειας στον τόπο τους,
εξηγήσουν πώς η ιδέα τους καλύπτει ανάγκες του νησιού τους,
οργανώσουν τα στάδια υλοποίησης του έργου και να εκτιµήσουν τις χρονικές και οικονοµικές απαιτήσεις του,
συµπληρώσουν µια προτυποποιηµένη φόρµα πρότασης υλοποίησης έργου βάσει συγκεκριµένων προδιαγραφών, 
ελέγξουν την πληρότητα και σαφήνεια  της πρότασης τους βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων.

αναδείξουν ότι τα έργα που σχεδιάζουν και υλοποιούν συµβάλλουν στους στόχους της βιώσιµης ανάπτυξης,

εκπονήσουν µε την τεχνική υποστήριξη του ∆ΑΦΝΗ, πλήρεις µελέτες εφαρµογής και τεύχη δηµοπράτησης του 
έργου, εφόσον βραβευτεί το σχολείο.



Στάδια υλοποίησης διαγωνισµού

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ∆ΗΜΟΥΣ
Επιβεβαίωση συµµετοχής από τους ∆ήµους µέλη του ∆ΑΦΝΗ. Ο µαθητικός διαγωνισµός 
απευθύνεται στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και υποστηρίζεται από τους         
∆ήµους της περιοχής τους. Με την ανακοίνωση του διαγωνισµού αποστέλλονται                    
λεπτοµέρειες στους συµµετέχοντες ∆ήµους, µε σκοπό την ενηµέρωση των σχολείων ώστε 
να δηλώσουν συµµετοχή.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑ∆ΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Μετά τη σχετική ενηµέρωση των σχολείων, οι οµάδες µπορούν να λάβουν µέρος στον 
διαγωνισµό συµπληρώνοντας την αίτηση συµµετοχής, η οποία υποβάλλεται από τον 
υπεύθυνο εκπαιδευτικό στο ∆ΑΦΝΗ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
Μετά τη δήλωση συµµετοχής της κάθε οµάδας, το ∆ΑΦΝΗ υποστηρίζει µαθητές και 
εκπαιδευτικούς για την συγγραφή των προτάσεων τους. Μέσα από µία σειρά 
διαδικτυακών συναντήσεων οι επιστηµονικοί υπεύθυνοι του ∆ΑΦΝΗ καθοδηγούν τις 
οµάδες προκειµένου να αναπτύξουν την ιδέα τους στον τοµέα παρέµβασης που έχουν 
επιλέξει. 
Επίσης, µε την υποστήριξη του ∆ΑΦΝΗ προγραµµατίζονται συναντήσεις µεταξύ των          
οµάδων µαθητών και του ∆ήµου τους. Οι µαθητές καλούνται να επεξεργαστούν τις ιδέες 
τους σύµφωνα µε τις πληροφορίες που συλλέγουν από τους ∆ήµους, µε τελικό στόχο να 
καταστρώσουν ένα σχέδιο υλοποίησης προτεινόµενου έργου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις 
ανάγκες και τις δυνατότητες του νησιού τους. 
Οι οµάδες υποβάλλουν τις προτάσεις τους και τη σκυτάλη παίρνει η επιτροπή 
αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται βάσει προκαθορισµένων κριτηρίων και 
βραβεύεται µία τουλάχιστον πρόταση από το Γυµνάσιο και µία από το Λύκειο. Για τις 
βραβευµένες προτάσεις το ∆ΑΦΝΗ θα αναλάβει την εκπόνηση των αντίστοιχων µελετών 
και τη γενικότερη ωρίµανση των έργων σε συνεργασία µε τους ∆ήµους, ακολουθώντας 
συµµετοχικές διαδικασίες. 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΟΜΑ∆ΩΝ
Το ταξίδι του διαγωνισµού ολοκληρώνεται και στο τέλος του σχολικού έτους διοργανώνεται 
εκδήλωση για την απονοµή των βραβείων στις νικήτριες οµάδες.
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education.dafninetwork.gr

@faroi2022 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α:

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:


