
 

 
"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 3 – Η Βιωσιμότητα στον κόσμο 

Σκοπός 

Ο εντοπισμός και η εξερεύνηση επιτυχημένων παραδειγμάτων / έργων / πρακτικών 

αειφορίας σε όλο τον κόσμο και η κατανόηση του τι κάνει ένα έργο/πρακτική μια επιτυχημένη 

μακροχρόνια λύση. 

Ημερομηνία Παράδοσης 

-------------------- 

Οδηγίες 

 

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

φοιτήτριες/ές. 

 

Βήμα 2 - Λάβετε αρχικές πληροφορίες και αναλογιστείτε τι καθιστά ένα έργο / πρακτική 
αποτελεσματική λύση παρακαλουθώντας αυτό το βίντεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=cpkRvc-sOKk. 

 

Βήμα 3 - Δώστε ένα παράδειγμα επιτυχημένου έργου/πρακτικής βιωσιμότητας. Αυτό μπορεί 

να αποτελεί ένα επιτυχημένο παραδείγματα σε δημόσιους ή ιδιωτικούς τομείς, 

όπως:  

- Πανεπιστήμια / πανεπιστημιουπόλεις 

- Πόλεις/ χώρες (π.χ. δήμους, δημόσιους οργανισμούς, κλπ.) 

- Βιομηχανίες/ μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις 

- Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) / Κοινωνικές Οντότητες 

 

Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε τα παραδείγματα μέσω των ιστοσελίδων. Οι παρακάτω 

σύνδεσμοι μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να βρείτε σχετικά παραδείγματα 

σε διάφορους τομείς, ωστόσο, μπορείτε να βρείτε τα παραδείγματα και από 

άλλους συνδέσμους / πηγές: 

- https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220304 

- https://international-sustainable-campus-network.org/projects-all/ 

- https://www.mmu.ac.uk/environmental-science-research/inter-university-

sustainable-development-research-programme/ 

- https://sustainablecampus.unimelb.edu.au/ 

- https://green.harvard.edu/ 

- https://sustainable.stanford.edu/ 

- https://sustainablecampus.cornell.edu/ 

- https://www.environment.admin.cam.ac.uk/ 

- https://www.unsdsn.org/ 

- https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/goodpractices 

- https://issuu.com/sustainia/docs/sustainia_top10_2014?e=4517615/9429162 

- https://www.globalsolutionsforum.org/video-gallery 



 

 
"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". 

- https://www.iisd.org/story/real-world-solutions-to-sustainability/ 

- https://www.equatorinitiative.org/ 

- https://www.greengrowthknowledge.org/case-studies  

- https://www.kiva.org/  

 

Βήμα 4 - Να αναπτυχθούν τα κύρια χαρακτηριστικά του επιλεγμένου σχεδίου/πρακτικής 

βιωσιμότητας καλύπτοντας τα ακόλουθα ερωτήματα: 

 Περιγράψτε τι σας ώθησε σ’ αυτή την επιλογή και εξηγήστε γιατί πιστεύετε ότι 

το επιλεγμένο έργο/πρακτική βιωσιμότητας μπορεί να θεωρηθεί "επιτυχημένο 

παράδειγμα"; 

 Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά/πτυχές/βήματα βιωσιμότητας στο 

παράδειγμα που επιλέξατε; 

 Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα/κυριότερα σημεία του επιλεγμένου 

παραδείγματος; 

 Πιστεύετε ότι οι διδάγματα από το επιλεγμένο παράδειγμα θα μπορούσαν να 

μεταφερθούν αλλού (άλλες χώρες ή/και άλλοι τομείς); Εάν ναι, πώς; 

 

Βήμα 5ο- Παρουσιάστε τα αποτελέσματά σας σε PowerPoint format (PPT ή PPTX):  

- Η μία (1) διαφάνεια θα πρέπει να αποτελείται από τα ονόματα των μελών της 

ομάδας σας και το επιλεγμένο παράδειγμα έργου/πρακτικής βιωσιμότητας. 

- Μέχρι τέσσερις (4) διαφάνειες για την παρουσίαση (καθαρά και συνοπτικά) 

των ευρημάτων σας με βάση τις ερωτήσεις που αναφέρονται στο βήμα 4. 

 

 

Πώς να παραπέμψετε σε αυτό το υλικό: 

 

Galli, A., Mapar, M., (2020). Διδακτικό Πακέτο EUSTEPs για Φοιτητές/τριες. Εργασία για το 

σπίτι 3, για την Ενότητα 6: «Αειφορία σε όλο τον κόσμο». 

 

 


