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ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ 2 – ΣΒΑ (SDGs) και το Πανεπιστήμιο  
 
 

H κατανόηση της σύνδεσης μεταξύ ΣΒΑ (SDGs) και πανεπιστημίου και η συνειδητοποίηση  
του κόσμου ως διασυνδεδεμένου συνόλου.  

 
Οδηγίες 

 
Προτείνουμε στους/στις φοιτητές/τριες μια συγκεκριμένη εμπειρία με την άσκηση 2, με  
τίτλο «ΟΙ ΣΒΑ (SDGs) και το ίδρυμά σας».   
 
Μόλις εισαχθούν τα SDGs, η άσκηση για τους φοιτητές/τριες συνίσταται στον προσδιορισμό  
της σχέσης μεταξύ του Πανεπιστημίου τους, τόσο ως πτυχή του ιδρύματος όσο και σε σχέση  
τους φυσικούς χώρους (κτίρια, κοινότητα, υπηρεσίες κ.λπ.) και κάθε ΣΒΑ (SDG).   
 
Η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ατομικά ή σε ζευγάρια και ο καθένας (ή κάθε ομάδα)  
θα πρέπει να κάνει μια σύντομη συζήτηση στην τάξη, αναλύοντας τουλάχιστον δύο  
παραδείγματα ως εξής:   
 
1) Να επιλέξουν 2 παραδείγματα από τα πανεπιστημιακά χαρακτηριστικά σχετικά με το  το 
«δικό τους Πανεπιστήμιο»   
2) Να περιγράψουν πώς αυτά τα παραδείγματα σχετίζονται με τα ΣΒΑ (SDGs) [και ποιο  ΣΒΑ 
(SDGs)] και πώς μπορούν να βελτιώσουν το Πανεπιστήμιο τους ως προς τα SDGs.  
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Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορούν να συζητηθούν μεταξύ εκπαιδευτικών-φοιτητών ή μεταξύ  
φοιτητών/τριών (ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να θέσουν και άλλες ερωτήσεις με  
βάση την προθυμία τους):   
 

1) Ποια είναι η έννοια της σύνδεσης μεταξύ ΣΒΑ (SDG) και του Πανεπιστημίου σας; 
2) Ποια SDGs συνδέονται περισσότερο με τα παραδείγματα σας; Γιατί; (Μεσαίας  

δυσκολίας)   
3) Πως συνδέεται το Πανεπιστήμιο με τον Στόχο 4, την εκπαίδευση γενικά; (Εύκολη)  
4) Πως συνδέεται το πανεπιστήμιο με τον τον Στόχο 3, την υγεία γενικά; (Μεσαίας  

δυσκολίας)   
5) Πως συνδέεται το Πανεπιστήμιο με τον τον Στόχο 5, την ισότητα των φύλων, 

γενικά;  (Δύσκολη)   
6) Πώς μπορούμε να δούμε τους ΣΒΑ (SDGs) ως μέρος του συνόλου στο 

Πανεπιστήμιο  καθώς και στην καθημερινή μας ζωή;   
 
Σύσταση: Ενθαρύνετε τους φοιτητές/τριες να χρησιμοποιήσουν τη 
δημιουργικότητα και τη  φαντασία τους χωρίς να φοβούνται μήπως κάνουν λάθη. 
Ο εκπαιδευτικός θα  μπορούσε επίσης να συντονίσει μια πιθανή συζήτηση μεταξύ 
των μαθητών.  Μερικές φορές, από τους φοιτητές/τριες προκύπτουν εκπληκτικές 
παρατηρήσεις. 
 

Πώς να παραπέμψετε σε αυτό το υλικό:   
Pulselli F.M., Patrizi, N., (2020). Διδακτικό Πακέτο EUSTEPs για Φοιτητές/τριες. 
Άσκηση  τάξης 2 για Ενότητα 3: «Σύνδεση ΣΒΑ (SDGs) και του Πανεπιστημίου 
σας». 

 
 

 
 
 

 


