
 

1 
"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας εργασίας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον 
των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε 
αυτό". 

Εργασία για το σπίτι 1- Χαρακτηριστικά βιωσιμότητας στο Πανεπιστήμιο σας 

 

Σκοπός 

Για να προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά της βιωσιμότητας στην πανεπιστημιούπολη σας και να 

προτείνετε λύσεις για την προώθηση της βιωσιμότητας στο πανεπιστήμιο και επίσης να 

προσδιορίσετε τη σχέση μεταξύ του πανεπιστημίου σας και των SDGs 

Σημείωση: Οι χώροι των πανεπιστημίων μπορούν να περιλαμβάνουν: 

- Σχεδιασμό και διαχείριση (π.χ. εγγραφή ή άλλες δραστηριότητες) 

- Λειτουργικούς (π.χ. περιοχές μελέτης, βιβλιοθήκη κ.λπ.) 

- Ακαδημαϊκούς / έρευνα (π.χ. διδασκαλία, εκπαιδευτικό υλικό, εργασία των 

φοιτητών, ανάπτυξη έργων και διατριβών κ.λπ.) 

Ημερομηνία παράδοσης 

........................... 

Οδηγίες 

 

Βήμα 1 - Επιλέξτε την ομάδα εργασίας σας. Κάθε ομάδα πρέπει να περιλαμβάνει δύο (2) έως 

τρεις (3) φοιτητές/τριες. Χρησιμοποιήστε τον συνημμένο πίνακα για να γράψετε τα 

ονόματά σας στη στήλη "Μέλη ομάδας". 

Βήμα 2 - Επιλέξτε τη συγκεκριμένη περιοχή του Πανεπιστημίου σας που θα αναλύσετε (καθώς 

και τη θέση της εντός της πανεπιστημιούπολης) και γράψτε την στον πίνακα, στο κελί 

"Όνομα του ιδρύματος και χώροι της Πανεπιστημιούπολης".  

 

Βήμα 3 - Με τα μέλη της ομάδας σας, βρείτε δύο (2) παραδείγματα τρεχουσών / αναμενόμενων 

χαρακτηριστικών βιωσιμότητας σε κάθε διάσταση αειφορίας (περιβάλλον, κοινωνία, 

οικονομία, ίδρυμα) και γράψτε το στη στήλη "Σχετική διάσταση αειφορίας " 

Σημείωση 1: Σε κάθε διάσταση, θα πρέπει να βρείτε μια τρέχουσα διάσταση βιωσιμότητας (που 

εφαρμόζεται επί του παρόντος στην επιλεγμένη περιοχή) και μία αναμενόμενη 

διάσταση βιωσιμότητας (που δεν εφαρμόζεται ακόμη στην επιλεγμένη περιοχή, 

αλλά μπορεί να εξεταστεί στο μέλλον). Καθορίστε το επιλέγοντας το σημάδι (�) στη 

στήλη "Κατάσταση". 

Σημείωση 2: Συλλέξτε τις διαστάσεις βιωσιμότητας μέσω του ιστότοπου του Πανεπιστημίου χωρίς 

επιτόπια επίσκεψη. 

 

 

 

 

 

 



 

2 
"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας εργασίας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον 
των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε 
αυτό". 

Οδηγίες (συνέχεια…)  

Βήμα 4 - Προσδιορίστε τη σχετική διάσταση βιωσιμότητας κάθε δυνατότητας εφαρμόζοντας το 

σημάδι επιλογής (�) στη σχετική στήλη. Γράψτε το κίνητρο για την επιλογή της 

συγκεκριμένης διάστασης (ή διαστάσεων) για κάθε χαρακτηριστικό. Η αιτιολόγηση 

πρέπει να είναι σύντομη, ακριβής και σαφής. 

Σημείωση: Εάν η επιλεγμένη λειτουργία καλύπτει περισσότερες από μία διαστάσεις 

βιωσιμότητας, προσδιορίστε την εφαρμόζοντας το σημάδι επιλογής (�) στη στήλη 

"Σχετική διάσταση βιωσιμότητας" και αιτιολογήστε την επόμενη στήλη. 

 

Βήμα 5 - Συνδέστε τα χαρακτηριστικά της βιωσιμότητας με τους 17 ΣΒΑ (SDGs). Για κάθε 

επιλεγμένο χαρακτηριστικό αειφορίας, προσδιορίστε ένα (1) ή δύο (2) ΣΒΑ (SDGs) που 

σχετίζονται περισσότερο με το χαρακτηριστικό. Γράψτε μόνο τους αριθμούς των 

σχετικών ΣΒΑ (SDGs) στον πίνακα [π.χ. ΣΒΑ (SDG) 4] 

 

Βήμα 6 - Για κάθε αναμενόμενο χαρακτηριστικό βιωσιμότητας, προτείνουμε μια βιώσιμη λύση 

για να δείξουμε πώς μπορεί να εξεταστεί / εφαρμοστεί στο Πανεπιστήμιο στο μέλλον. 

Επεξεργαστείτε τη λύση στη στήλη «Βιώσιμη λύση». Η λύση πρέπει να είναι σύντομη, 

ακριβής και σαφής. 

 

 

Σημείωση: Επεξεργαστείτε τις λύσεις μόνο για τις αναμενόμενες δυνατότητες (όχι τις τρέχουσες 

δυνατότητες). 
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"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας εργασίας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) δεν φέρει 
ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό". 

Μέλη ομάδας  

Όνομα του ιδρύματος 

και χώροι της 

Πανεπιστημιούπολης 

 

Χαρακτηριστικά 

βιωσιμότητας 

Κατάσταση Σχετική διάσταση βιωσιμότητας Λόγοι για τις 

επιλεγμένες 

ιδιότητες 

Σχετικοί 

αριθμοί 

SDGs 

Βιώσιμη λύση 

(μόνο για τα αναμενόμενα 

χαρακτηριστικά) Τρέχουσα Αναμενόμενη Κοινωνία Περιβάλλον Οικονομία ϊδρυμα 

          

          

          

          

          

          

          

 

Πώς να παραπέμψετε σε αυτό το υλικό: 

Moreno Pires, S., Mapar, M., (2020). Διδακτικό Πακέτο EUSTEPs για Φοιτητές/τριες. Εργασία για το σπίτι 1, για την Ενότητα 3: 

«Χαρακτηριστικά αειφορίας στο πανεπιστήμιό σας». 

 


