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Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ έως το 2030 
Sustainable Development Goals, SDGs 

1. Εξάλειψη φτώχειας 

2. Εξάλειψη πείνας, επίτευξη 

ασφάλειας τροφίμων, βελτίωση 

διατροφής & προώθηση βιώσιμης 

γεωργίας 

3. Καλή υγεία & ευημερία 

4. Ισότιμη ποιοτική εκπαίδευση 

5. Ισότητα φύλων & ενδυνάμωση  

γυναικών και κοριτσιών  

6. Καθαρό νερό & αποχέτευση 

7. Βιώσιμες & φθηνές πηγές ενέργειας 

8. Αξιοπρεπής εργασία   

 

9. Καινοτομία και σωστές υποδομές  

10. Μείωση ανισοτήτων εντός  

     & μεταξύ των χωρών  

11. Βιώσιμες & ασφαλείς πόλεις,  

      κοινότητες 

12. Βιώσιμη χρήση πόρων 

13. Μέτρα για κλιματική αλλαγή 

14. Βιώσιμοι ωκεανοί & θαλάσσιοι πόροι 

15. Βιώσιμη χρήση γης 

16. Ειρήνη και δικαιοσύνη για όλους 

17. Συμπράξεις για βιώσιμη ανάπτυξη 

  

 



  

 

Goal 4: Quality education 
10 targets 

 

Διασφάλιση ισότιμης ποιοτικής εκπαίδευσης   

& προώθηση ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους 



                   Διασφάλιση για όλα τα κορίτσια 

& αγόρια ολοκλήρωσης ελεύθερης, ισοδύναμης 

& ποιοτικής πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που συνεπάγεται σχετικά & 

αποτελεσματικά μαθησιακά αποτελέσματα  

Παροχή δωρεάν 12ετούς δημόσιας εκπαίδευσης  

τουλάχιστον 9 έτη υποχρεωτικά  

για όλους - χωρίς διακρίσεις 

 



                   Διασφάλιση για όλα τα κορίτσια 

& αγόρια πρόσβασης σε ποιοτική προσχολική 

φροντίδα & εκπαίδευση προετοιμασίας για την 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Παροχή τουλάχιστον 1 έτους δωρεάν 

υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης  

από καλά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς 



             

                Διασφάλιση για όλες τις γυναίκες  

& άνδρες ισότιμης πρόσβασης σε προσιτή & 

ποιοτική τεχνική, επαγγελματική & τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένου του 

πανεπιστημίου 

Μείωση εμποδίων σε ανάπτυξη δεξιοτήτων  

εκπαίδευση & κατάρτιση  

Παροχή δυνατοτήτων δια βίου μάθησης  

για νέους & ενήλικες 

Παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σταδιακά δωρεάν 

σύμφωνα με ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες 



                   Σημαντική αύξηση αριθμού νέων 

& ενηλίκων με τεχνικές & επαγγελματικές 

δεξιότητες για αξιοπρεπή εργασία & 

επιχειρηματικότητα 

Α. Πρόσβαση: Ισότιμη με διασφάλιση ποιότητας &  

ευρέως φάσματος μεθόδων εκπαίδευσης - κατάρτισης  

Έμφαση σε κορίτσια & γυναίκες για απόκτηση 

γνώσεων & δεξιοτήτων για αξιοπρεπή εργασία και ζωή 



                   Σημαντική αύξηση αριθμού νέων 

& ενηλίκων με τεχνικές & επαγγελματικές 

δεξιότητες για αξιοπρεπή εργασία & 

επιχειρηματικότητα 

Β. Δεξιότητες: Έμφαση στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου  

γνωστικών και μη γνωστικών/μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων  

 κριτική σκέψη - δημιουργικότητα 

 ομαδική εργασία - επικοινωνιακές δεξιότητες  

 επίλυση προβλημάτων & συγκρούσεων   

  για να χρησιμοποιηθούν σε εύρος επαγγελματικών πεδίων  



 

                    Εξάλειψη φυλετικών & 

κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην 

εκπαίδευση και διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης 

σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης & 

επαγγελματικής κατάρτισης για ευάλωτα άτομα  

 

 

Α. Ευάλωτα άτομα: με αναπηρίες, μετανάστες, 

εθνικές μειονότητες, φτωχοί, αυτόχθονες πληθυσμοί, 

παιδιά & νεολαία σε ευάλωτες καταστάσεις 

 



 

                    Εξάλειψη φυλετικών & 

κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην 

εκπαίδευση και διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης 

σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης & 

επαγγελματικής κατάρτισης για ευάλωτα άτομα  

 

 

Β. Ισότητα φύλων: ιδιαίτερη προσοχή σε έφηβες & νέες 

γυναίκες που ενδέχεται να υποβάλλονται σε  

 βία λόγω φύλου 

 γάμο σε παιδική ηλικία 

 εφηβική εγκυμοσύνη 

 μεγάλο φόρτο εργασίας από αγγαρείες στο σπίτι 

 διαβιούν σε φτωχές & απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές 

 



 

                    Διασφάλιση ότι όλοι οι νέοι  

& σημαντικό ποσοστό ενηλίκων  

ανδρών & γυναικών, θα αποκτήσουν γνώση 

γραφής, ανάγνωσης & αριθμητικής 

 

 

Πέραν απλής διχοτόμησης  

«εγγράμματος» vs. «αναλφάβητος» 

Επίπεδο γνώσης = επιτυχή ολοκλήρωση βασικής 

   εκπαίδευσης 

 

 



 

                    Διασφάλιση ότι όλοι                  

οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν  απαραίτητες 

γνώσεις & δεξιότητες για προώθηση  

βιώσιμης ανάπτυξης & βιώσιμου lifestyle   

 

 

 Ανθρώπινα δικαιώματα  

 Ισότητα φύλων 

 Κουλτούρα ειρήνης & μη βίας 

 Πολιτιστική ποικιλομορφία  

 Διεθνή κατανόηση 

 

 



                    

                   Δημιουργία & αναβάθμιση 

εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων 

προσαρμοσμένων για παιδιά,  

για αναπηρίες, ανάλογα με το φύλο,  

& παρέχουν ασφαλές, μη βίαιο, χωρίς 

αποκλεισμούς & αποτελεσματικό 

περιβάλλον μάθησης για όλους 

 

 

 
Ανάγκη επαρκούς φυσικής υποδομής & ασφαλούς 

περιβάλλοντος μάθησης για όλους, ανεξαρτήτως 

προέλευσης ή κατάστασης αναπηρίας 

 

 



                     

                 Επέκταση αριθμού υποτροφιών 

παγκοσμίως - ιδίως σε αναπτυσσόμενες 

χώρες - μικρές νησιωτικές αναπτυσσόμενες 

χώρες & αφρικανικές χώρες -  

για προαγωγή ανώτατης εκπαίδευσης 

 

 

 
Χορήγηση υποτροφιών με διαφάνεια κυρίως σε νέους 

από μειονεκτούσες ομάδες, που δεν μπορούν να 

υποστηρίξουν οικονομικά την εκπαίδευσή τους  

 



           

                 Σημαντική αύξηση 

ειδικευμένων εκπαιδευτικών, μεταξύ 

άλλων μέσω της διεθνούς συνεργασίας 

για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών,  

στις αναπτυσσόμενες χώρες  

 

 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί είναι το κλειδί για την επίτευξη  

όλων των στόχων SDG 4 

Το χάσμα στην εκπαίδευση επιδεινώνεται από  

έλλειψη & άνιση κατανομή επαγγελματικά  

καταρτισμένων εκπαιδευτικών, ιδίως στις  

μειονεκτούσες περιοχές 

 

 





Πεδία Εκπαίδευσης στην Εφηβική Ιατρική  

 



 

 

 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 



 

                    Διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης 

σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης & 

επαγγελματικής κατάρτισης για ευάλωτα άτομα  

 

 

Ευάλωτα άτομα: παιδιά & νεολαία  

σε ευάλωτες καταστάσεις 

 



Συγκριτική μελέτη αξιολόγησης Μαθησιακού  
& Ψυχοκοινωνικού Προφίλ Εφήβων Επιβιωσάντων  

από Παιδιατρικό Καρκίνο σε σχέση με υγιείς μάρτυρες  

 Roser Pons  

 Πολυξένη Αποστολά 

 Κλεονίκη Ρόκα 

 Σταμάτης Αντωνίου  

 Βασιλική Ευθυμίου 
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