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αειφορίας του Πανεπιστημίου 

- 1-2 Παραδείγματα προγραμμάτων αειφορίας (από 
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Κλείσιμο EUSTEPs

- Συλλογική αναθεώρηση του C-map

- Παραδείγματα πραγματικών λύσεων
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4

C-map (συλλογικό)
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- Διαφάνειες (PPT) Ενότητας 7
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3-tier test

1 Προαιρετικό και να εφαρμοστεί μόνο από εκείνους τους εκπαιδευτικούς που 
θέλουν να αξιολογήσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα

https://movethedate.overshootday.org/
https://static1.squarespace.com/static/5d3720b10078a10001a36fd5/t/5d939e06a6347f3e8cfc30d7/1569955361348/GSF-Booklet.pdf
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https://gmalandrakis.webpages.auth.gr/limesurvey/index.php/882988?lang=el
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Ενότητα 1. Κατανόηση της αειφορίας: 
Από τη θεωρία στην πράξη ... και πίσω

Εννοιολογικός χάρτης για καθημερινές δραστηριότητες και Κοινωνία, Οικονομία, 
Περιβάλλον και Θεσμοί

α- Εργασία στην τάξη- Εννοιολογικός χάρτης με χρήση cmaps tool
β- Προαιρετική εργασία για το σπίτι– 3-tier test για το Οικολογικό Αποτύπωμα (ΟΑ)
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Η τάξη σχεδιάζει έναν χάρτη εννοιών που απεικονίζει τις

“Καθημερινές σας δραστηριότητες και πώς
συνδέονται με το περιβάλλον, την οικονομία, την

κοινωνία και τους θεσμούς*”
*Το περιβάλλον, η οικονομία, η κοινωνία και οι θεσμοί μπορούν να εξεταστούν με 

όποιον τρόπο επιθυμείτε
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Παραδείγματα χάρτη εννοιών (C-map) από μαθητές Δημοτικού 
σχετικά με το κυκλοφορικό σύστημα, ΣΤ΄ τάξη  
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Ιστορία

Αρχαία Σύγχρονη 

Χρόνο
Χώρος/ 

περιοχή

Ελληνικ

ή
Ευρωπαϊκή

Έννοια 1ης 

τάξης

(Ανώτερη)

Οι έννοιες της 

2ης τάξης

Οι έννοιες της 

3ης τάξης

Μπορεί να μελετηθεί σε σχέση με

π.χ. π.χ.

Επίπεδα εννοιών
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Θεμελιώδη στοιχεία του 
εννοιολογικού χάρτη

Γερμανία

2ο

Παγκόσμιο 

Πόλεμο

Έννοια
(Συνήθως 

ουσιαστικό) 

Έννοια
(Συνήθως 

ουσιαστικό) 

Συνδετική 

γραμμή
(Βέλος μονής ή 

διπλής 

κατεύθυνσης)

Συνδετική 

λέξη/φράση 
(Συνήθως ρήμα)
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Παράδειγμα cmap στο cmap tool



Οδηγίες για το C-map και πιθανή ατομική άσκηση 
μετά την ολοκλήρωση του C-map στην τάξη: 

• Κατεβάστε το λογισμικό C-maps tool από τη σελίδα https://cmap.ihmc.us/products/
• Εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας. Δώστε προσοχή στην τοποθεσία της 

εγκατάστασής της. Ακολουθήστε την προτεινόμενη από το πρόγραμμα  εγκατάστασης 
διαδρομή.

• Μεταφέρετε το αρχικό  σας χάρτη εννοιών από το χαρτί στο εργαλείο C-maps tool.
• Ονομάστε το αρχείο του C-map σας δίνοντας το επώνυμό σας ακολουθούμενο από 

τον αριθμό 1. Π.χ.: ‘Costas_1.cmap’ 
• Στείλτε το αρχείο του cmap (* .cmap) στον εκπαιδευτή (ή ανεβάστε στο σύστημα) έως 

την επόμενη εβδομάδα. Κρατήστε ένα αντίγραφο του αρχικού αρχείου cmap για 
μελλοντική χρήση.

• Συμπληρώστε τη κλίμακα που είναι διαθέσιμη εδώ:
https://gmalandrakis.webpages.auth.gr/limesurvey/index.php/882988?lang=en

Προαιρετική ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ: Τεστ 3 κόμβων για το ΟΑ (3-tier test)

14
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Στόχοι του EUSTEPs project
ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:

Το EUSTEPs θα γίνει το προσχέδιο για τη διδασκαλία και την
πρακτική της αειφορίας στα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ).

ΣΤΟΧΟΙ: Το EUSTEP έχει δύο βασικούς στόχους:

1.Να εκπαιδεύσει τους Ευρωπαίους φοιτητές/τριες -
δημιουργώντας έτσι μια μελλοντική γενιά ενεργών
ευρωπαίων πολιτών με γνώμονα το περιβάλλον - και την
ευρύτερη κοινότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και φορείς
διαχείρισης) σχετικά με την αειφορία και σχετικά θέματα·

2. Να αξιολογήσει και να μειώσει το αντίκτυπο των ΑΕΙ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οικοσυστήματα του πλανήτη μέσω
μιας προηγμένης χρήσης της έννοιας και του υπολογισμού
του Οικολογικού Αποτυπώματος (ΟΑ).

ΠΩΣ; Μέσω του συνδυασμού της εννοιολογικής γνώσης
περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών αρχών
αειφορίας με δημοφιλή ψηφιακά εργαλεία και με καινοτόμες
πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης
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"The European Commission support for the production of this 
publication does not constitute an endorsement of the contents 
which reflect the views of the authors only. The Commission, 
along with the National Authority (IKY), cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information 
contained therein."


