
KA 203, Strategic Partnership in Higher Education 2019-2022, Agreement No. 2019-1-
EL01-KA203-062941

Intellectual Output 2 – IO.2

Διδακτικό Πακέτο για 
Φοιτητές/τριες

6η Ενότητα. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(ΑΕΙ) και Βιωσιμότητα



MATERIAL DEVELOPMENT COORDINATION

HOW TO CITE THIS MATERIAL

Authors – Ενότητα 6

2

Caeiro, S., Μαλανδράκης, Γ., Bacelar-Nicolau, P., Galli, A., 
Moreno Pires, S., Nicolau, M., Παπαδοπούλου, Α., Mapar, 
M., Patrizi, N., Pulselli, F.M, Θεοδοσίου, Ν., Ζάχος, Δ. 
(2020). Διδακτικό Πακέτο EUSTEPs για Φοιτητές/τριες. 
Ενότητα 6: «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και 
βιωσιμότητα».

● BACELAR-NICOLAU, Paula, Universidade Aberta

● CAEIRO, Sandra, Universidade Aberta

● GALLI, Alessandro, Global Footprint Network 

● ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ, Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

● MAPAR, Mahsa, Universidade Aberta

● MORENO PIRES, Sara, University of Aveiro 

● NICOLAU, Mariana, University of Aveiro

● ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Αθανασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

● PATRIZI, Nicoletta, University of Siena 

● PULSELLI, Federico Maria, University of Siena 

● ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, Νικόλαος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

● ΖΑΧΟΣ, Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Συγγραφείς -

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή την εργασία: 



P
h

o
to

 b
y M

ax B
o

ttin
ger o

n
 U

n
sp

lash

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και 
Βιωσιμότητα

Βιωσιμότητα στα Πανεπιστήμια

α. Διαφάνειες

β.Εργασία 3– Βιωσιμότητα στον κόσμο– βλέπε τις οδηγίες για τις εργασίες
Αυτή η εργασία στοχεύει στην εύρεση πρωτοποριακών παραδειγμάτων αειφορίας από όλο τον κόσμο. Παρέχεται μια 
λίστα ιστοσελίδων στους οποίους οι φοιτήτριες/ές μπορούν να αναζητήσουν παραδείγματα
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Πίνακας περιεχομένων
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▪ Ποια είναι η σημασία της βιωσιμότητας για τα ΑΕΙ (συμπεριλαμβάνονται τα 

Πανεπιστήμια)

▪ Όψεις της βιωσιμότητας των ΑΕΙ

▪ Παράγοντες και δείκτες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα των Πανεπιστημίων

▪ Κλίμακες και δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 

βιωσιμότητας των πανεπιστημίων

▪ Παραδείγματα χρησιμοποιημένων κλιμάκων (SAQ, STARS, STAUNCH, Η 

παγκόσμια κατάταξη των Πανεπιστημίων)



ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
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Εισαγωγή
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▪ Από το 1972, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) αρχίζουν να εφαρμόζουν την

περιβαλλοντική εκπαίδευση και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα

ακαδημαϊκά τους συστήματα.

▪ τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενσωμάτωσαν την ΕΑΑ στην:

• εκπαιδευτική τους έρευνα

• στις δραστηριότητες εντός των πανεπιστημιουπόλεων

• στην εμπλοκή της κοινότητας

• στην αξιολόγηση και στην υποβολή εκθέσεων

(Lozano et al., 2015).



▪ Από το 1972 – UN Συνέδριο για την ΕΒΑ αποτελεί προτεραιότητα

▪ 1992 Ρίο + 20 - Πρωτοβουλία για την Βιωσιμότητα και τα ΑΕΙ

▪ 2005 - 2014 – ΗΕ, Δεκαετία για την Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΔΕΒΑ)

▪ 2015 -2030 - Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (4ος στόχος)

Πρακτικές για την ΕΒΑ



Η βιωσιμότητα στα Πανεπιστήμια
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Η βιωσιμότητα στα ΑΕΙ μπορεί να έχει τρεις διαστάσεις (Aleixo A.M.,Leal S. & Azeiteiro U.M  
2018) 

▪ Οικονομική
▪ Κοινωνική
▪ Περιβαλλοντική (Αποτύπωμα – Οικολογικά, Άνθρακας, Νερό κλπ.)

Τα ΑΕΙ συμβάλλουν στη βιωσιμότητα με δύο τρόπους: 
▪ Δημιουργία γνώσης και μεταφορά της στην κοινωνία και 
▪ Κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών για τις απαιτήσεις της κοινωνίας

Τα ενδιαφερόμενα μέρη στα ΑΕΙ τα οποία έχουν σχέση με τη βιωσιμότητά τους
▪Ηγεσία (Πρυτάνεις, Κοσμήτορες, Πρόεδροι, Συμβούλια, κλπ.
▪ Σχολή
▪Διοικητικό προσωπικό
▪Φοιτητές / τριες
▪ Εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη 



ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
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B. Περιοχές / τομείς της βιωσιμότητας
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1. Λειτουργία (βιώσιμες πολιτικές και πρακτικές τόσο στην παραγωγή όσο και στην
κατανάλωση (π.χ. στρατηγικές μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας για τη μείωση και τη διαχείριση των αποβλήτων)

2. Προγράμματα σπουδών (πώς μπορούν τα πανεπιστήμια να ενσωματώσουν σωστά
τις έννοιες της αειφορίας σε όλους τους ακαδημαϊκούς κλάδους)

3. Διοίκηση (ανάπτυξη σχεδίων για βιώσιμη ανάπτυξη και συμμετοχή των
εμπλεκομένων στη διακυβέρνηση, με προγράμματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων)

4. Δέσμευση / Αξιολόγηση και Λογοδοσία (να παρέχουν στους φοιτητές/τριές τους
εμπειρίες μάθησης σχετικά με την αειφορία εκτός του επίσημου προγράμματος
σπουδών και να επικοινωνούν με τις κοινότητες)

5. Προοπτικές / εξωτερική επικοινωνία / ευρύτερη επίδραση (η δυνατότητα να
προσελκύσουν προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές/τριες
από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου)

6. Έρευνα (διεξαγωγή έρευνας σε θέματα βιωσιμότητας)



EΒΑ
Πρακτικές

Ολιστική
ενσωμάτωση

VI.
Έρευνα

I. Ευκολίες/ 
Δράσεις στην 

Πανεπιστημιούπ
ολη

II. Εκπαίδευση και 
Αναλυτικό 

Πρόγραμμα

III. Διοίκηση των 
Οργανισμών

IV. Αξιολόγηση & 
Λογοδοσία

V. Εξωτερική
Κοινωνική 

/ευρύτερης 
απήχησης

• Συνολική προσέγγιση για ολόκληρο το θεσμό
• Αληλλεπίδραση πολλών συμβαλλόμενων

Lozano et al., 2015a and UNESCO, 2012



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ



I. Υποδομές / Λειτουργίες της πανεπιστημιούπολης

▪ Αέρας και κλίμα (μέτρηση και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και 
ατμοσφαιρικών ρύπων)

▪ Κτίρια (απόδοση βιωσιμότητας των κτιρίων, π.χ. ενεργειακή απόδοση, υλικά 
κατασκευής, κτλ.)

▪ Ενέργεια (μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και μετάβαση σε καθαρότερες και 
ανανεώσιμες πηγές)

▪ Τροφή & φαγητό (υποστηρίζοντας ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων)
▪ Εδάφη (οι χώροι υποδοχής μπορούν να σχεδιαστούν, να φυτευτούν και να 

διατηρηθούν)
▪ Μεταφορές (βιώσιμα συστήματα μεταφορών)
▪ Απόβλητα (μετακίνηση προς μηδενικά απόβλητα με μείωση, επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση και κομποστοποίηση)
▪ Νερό (διατήρηση του νερού, καταβολή προσπαθειών για την προστασία της ποιότητας 

του νερού)



II. Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραμμα

▪ Ακαδημαϊκά μαθήματα (προσφέροντας μαθήματα που
αφορούν θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα)

▪ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (επίσημα, μεταπτυχιακά
πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών επικεντρωμένα στη
βιωσιμότητα)

▪ Εκτίμηση αλφαβητισμού βιωσιμότητας (αξιολόγηση του
αλφαβητισμού για την αειφορία των φοιτητών/τριών τους)

▪ Το πανεπιστήμιο ως ένα ζωντανό εργαστήριο (χρησιμοποιεί
την υποδομή και τις λειτουργίες του ως ζωντανό περιβάλλον
για διεπιστημονική μάθηση και εφαρμοσμένη έρευνα)



Εκπαίδευση 
Εκπαιδευτικών

Παιδαγωγικά 
εργαλεία

Δεξιότητες

1. Περιεχόμενα 
αειφορίας εντός 
επιστημονικών 
περιοχών (π.χ. 

προσέγγιση πολλαπλών 
προοπτικών)

2. Μαθήματα σε 
“παραδοσιακά” αντικείμενα 

(e.g. μαθηματικά, Αγγλικά)

3. Ανάπτυξη ενός 
προγράμματος

(τυπικού ή άτυπου) 

4. Ανανέωση του 
προγράμματος 

σπουδών (προπτυχιακό 
ή μεταπτυχιακό)

Μορφές του ESD  στο Αναλυτικό πρόγραμμα

(adapted from Lozano et al., 2015b)

II. Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραμμα



A Προσέγγιση πολλαπλών προοπτικών (UNESCO, 2012).

▪ Επιστημονική προοπτική της έννοιας της ΒΑ

▪ Ιστορική προοπτική των παγκόσμιων αλλαγών

▪ Γεωγραφική οπτική των γεγονότων και των προβλημάτων

▪ Προοπτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα

▪ Προοπτική της Ισότητας των Φύλων

▪ Προοπτική των ατομικών αξιών, των πολιτισμών και των εθνών

▪ Προοπτική πολιτιστικής πολυμορφίας

▪ Προοπτική αειφορίας - Περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική

ισορροπία και εστιασμένη στο μέλλον

UNESCO multimedia education programme (educational resources) -

http://www.unesco.org/education/tlsf/….

Διδακτικές 
καινοτομίες

II. Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραμμα



Για να εφαρμόσετε και να αλλάξετε προγράμματα σπουδών, χρειάζεστε:

• Να αναπροσανατολίστε και να εκπαιδεύσετε τους/τις εκπαιδευτικούς: συνδέστε τη θεωρία με την
πρακτική, διεπιστημονική, διεπιστημονικότητα, άτυπη μάθηση, μετασχηματιστική μάθηση.

• Τη χρήση ολιστικών, συνεργατικών μεθόδων μάθησης, προσεγγίσεων και εργαλείων (μάθηση βάσει
επίλυσης προβλημάτων, μελέτη περίπτωσης, εργαστήρια, Triple Bottom Line, LCA, παιχνίδια,
ηλεκτρονική μάθηση, συνεργατική μάθηση κ.λπ.)

• Την αναδιαμόρφωση των ικανοτήτων και μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών/τριών εντός του
ΕΒΑ

Teachers training 
Sinakou et al., 2019 

II. Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραμμα



Στο περιεχόμενο συνδέεται η θεωρία με την πρακτική για την απόκτηση ικανοτήτων
των μαθητών (Amador et al., 2015):

II. Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραμμα

Κατηγορίες / Επίπεδα Ορισμός 

Αρχές 

(Θεωρητικό επίπεδο)

Φιλοσοφίες, ιδεολογίες και αρχές οι οποίες διέπουν δηλώσεις και αποφάσεις, 

οι οποίες εκφράζονται ρητά/δημόσια (explicitly) ή μπορούν εύκολα να 

εννοηθούν. 

Προ – Δράση 

(Προ-Δράση επίπεδο 0) 

Πραγματοποίηση ανάλυσης και ανάπτυξη ικανοτήτων μέσα από μια 

προοδευτική διαδικασία. 

Ενδιάμεση κατηγορία η οποία συνδέεται με την απόκτηση γνώσης, 

παίρνοντας συχνά τη μορφή αιτιακής επιστημονικής εξήγησης. 

Προ – Δράση 

(Προ-Δράση επίπεδο 1) 

Προετοιμασία για δράση, αδρομερή περιγραφή παρεμβάσεων, ανάλυση 

επιπτώσεων. Δείχνει ένα ενδιαφέρον για την κατανόηση και διευκρίνιση της 

επικοινωνίας και του διαλόγου σε κοινωνικά πλαίσια, βασιζόμενοι στην άποψη 

ότι ένα συμπαγές θεωρητικό επιχείρημα δύναται να καθοδηγήσει μια πρακτική 

κρίση. 

Πράξη 

(Επίπεδο πράξης) 

Ανάπτυξη των στάσεων των φοιτητών/τριών οι οποίες τους επιτρέπουν 

να παλέψουν για αυτό το οποίο θεωρούν σωστό, καλό και δίκαιο. 



Δεξιότητες – κλειδιά για την ΕΒΑ (Disterheft et al., 2013, UNESCO,
2017, Lozano et al., 2017):

▪ αναστοχασμός και ολιστική σκέψη
▪ διεπιστημονική εργασία
▪ κοσμοπολίτικη αντίληψη, κατανόηση και πολιτιστική συνεργασία,
▪ συμμετοχή
▪ σχεδιασμός και εφαρμογή
▪ Ικανότητα για ενσυναίσθηση, συμπόνια, αλληλεγγύη &

εμπιστοσύνη
▪ Κίνητρα και παρακίνηση άλλων

Ολιστιστική προσέγγιση για αλλαγή κα μετάβση στην ΒΑ

II. Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραμμα



Διαχείριση Οργανωτικής Αλλαγής στα Συστήματα Διαχείρισης (μέσω αξιών,
οραμάτων, φιλοσοφιών, πολιτικών, συμμετοχής των εργαζομένων):
✔Θεσμικό Πρότυπο (πχ. Δέσμευση των Οργανισμών): πολιτικές, όραμα,

αποστολή, γραφείο βιώσιμης ανάπτυξης (ΒΑ), στρατηγικές και υπογραφή των
δηλώσεων (e.g. Copernicus Chapter, Declarations of Barcelona and Tailloires
Rio + 20)
✔Συμμετοχή φοιτητών/τριών, εκπαιδευτικών, προσωπικού / εργαζομένων σε

πρακτικές συμμετοχής (π.χ. Πράσινα γραφεία)
✔Αλλαγή στις πρακτικές διαχείρισης, από επάνω προς τα κάτω ή από κάτω

προς τα πάνω
✔Εσωτερικές αλλαγές και καινοτομία, αλλαγή διανοητικών μοντέλων

Several techniques to Empower de community (Forums, Workshops,
Constellation, Dragon Dreaming, Meditative walks, etc. Disterhelft et al., 2016)

III. Διοίκηση των Οργανισμών



3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
▪ Συντονισμός & Σχεδιασμός (θεσμοθέτηση της βιωσιμότητας

μέσω της διάθεσης πόρων για τον συντονισμό της αειφορίας)
▪ Διαφορετικότητα & διαθεσιμότητα (οικοδόμηση μιας

βιώσιμης κοινωνίας, οι διαφορετικές ομάδες θα πρέπει να
είναι σε θέση να συναντηθούν και να συνεργαστούν για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων της αειφορίας)

▪ Ευημερία & Εργασία (σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για το
προσωπικό για την ενίσχυση της κατανόησης, της
διδασκαλίας και της έρευνας στην αειφορία)



4. ΔΕΣΜΕΥΣΗ

▪ Δέσμευση του πανεπιστημιακού χώρου (να παρέχει στους
φοιτητές/τριες του εμπειρίες μάθησης σχετικά με την αειφορία
εκτός του επίσημου προγράμματος σπουδών {συμπληρωματικές
δραστηριότητες})

▪ Δημόσια δέσμευση (υποστήριξη βιώσιμων κοινοτήτων στη γύρω
περιοχή μέσω της ανάπτυξης σχέσεων μαζί τους)



5. ΠΡΟΒΟΛΗ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

▪ Διεθνής συνεργασία (αναφορές με διεθνείς συν-συγγραφείς)

▪ Διεθνείς φοιτητές (να προσελκύσουν προπτυχιακούς, 

μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς από όλο τον πλανήτη)



Παραδείγματα εφαρμογών προβολής:

▪ Μαθήματα / εκπαίδευση σε συνεργασία με πανεπιστήμια
▪ Έρευνα μεταξύ διαφορετικών ομάδων / ανταλλαγές γνώσεων
▪ Συνεργασίες με εξωτερικές κοινότητες (π.χ. δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες,

ΜΚΟ, κεντρική και τοπική αυτοδιοίκηση, άλλα ΑΕΙ και άλλα επίπεδα
εκπαίδευσης)

▪ Διεπιστημονικά δίκτυα ΒΑ (π.χ. Περιφερειακό Κέντρο Εξειδίκευσης του ΟΗΕ
{RCE}, UNEP, IUSDRP)

▪ Εκδηλώσεις ΒΑ ανοιχτές στην κοινότητα
▪ Συμμετοχικές πρωτοβουλίες επικοινωνίας και συμμετοχή με όλα τα

ενδιαφερόμενα μέρη (μαθητές, εκπαιδευτικοί και μη εκπαιδευτικοί, εργοδότες)

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ EΒΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ



6. ΈΡΕΥΝΑ

▪ Φήμη (φήμη για την ερευνητική αριστεία μεταξύ των

ομοειδών Τμημάτων / Πανεπιστημίων)

▪ Ανοικτή πρόσβαση (προγράμματα αποθετηρίων και πολιτικές

για τη διευκόλυνση της ανοικτής πρόσβασης σε νέες

επιστημονικές έρευνες και υποτροφίες)

▪ Παραγωγικότητα (ενσωματωμένη στην έρευνα με

φοιτητές/τριες σε θέματα σχετικά με την αειφορία)



▪ Παιδαγωγική, μάθηση (μετασχηματιστική, καινοτόμος ...), δεξιότητες, μέθοδοι

διδασκαλίας, διασταυρούμενες κλείδες / ρούμπρικες

▪ Ολιστικά συστήματα σκέψης, διεπιστημονικότητα

▪ Ξεπερνώντας τα εμπόδια από ηγέτες / διευθυντές σε μαθητές και όλο το προσωπικό,

αλλάξτε συμπεριφορές (και αξιολογήστε τις σε όλη την κοινότητα)

▪ Συνεργασία με εξωτερικές κοινότητες

▪ Ανάμειξη και συμμετοχή βασικών παραγόντων

▪ Περιπτωσιολογικές μελέτες (περιπτώσεις επιτυχημένων πρακτικών και ΕΒΑ)

▪ Έρευνα δράσης (π.χ. σε πραγματικά περιβάλλοντα μάθησης)

▪ Νέες γνώσεις και θεωρίες

▪ Μεταφορά γνώσεων και στρατηγικών συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών και πρακτικών
Lozano et al., 2015a, 2017

Πρακτικές μέσα στην ΕΒΑ: Έρευνα



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ



Βασισμένοι σε παλιότερες εργασίες (Shriberg, 2002, Cole, 2003, Lozano, 2006a)b),

Alshuwaikhat and Abudakar, 2008, Disterhelft et al., 2012, Yarime and Tanaka, 2012, Kamal and Asmuss,
2013, Fisher et al., 2015, Gómez et al., 2015, Berzosa et al. 2017, Alghamadi et al., 2017, Arroyo, 2017,

Findler et al., 2019) και διαδικτυακές πηγές, βρέθηκαν 27 εργαλεία ολιστικής
αξιολόγησης αειφορίας οι οποίες αναπτύχθηκαν ειδικά για τα ΑΕΙ.
Ταξινόμηση (1 – 3):

1. Κατανόηση
2. Συγκρισιμότητα
3. Επίπεδο ευκολίας πρόσβασης στα δεδομένα
4. Μέτρηση της προόδου προς την αλλαγή / μετάβαση του οργανισμού
5. Ενσωμάτωση των διαστάσεων της αειφορίας
6. Χρησιμότητα για τη λήψη αποφάσεων και την επικοινωνία
7. Επίπεδο συμμετοχής
8. Επίπεδο πρόσβασης προς χρήση



Η συμβολή του EUSTEPs – Ο μετρητής ΒΑ 
των πανεπιστημίων

• Αξιολόγηση περιβαλλοντικών πτυχών των πανεπιστημίων (πράσινη
πλευρά) - ΟΧΙ η οικονομική ή κοινωνική

• Τα τρέχοντα εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας των
Πανεπιστημίων χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες που δεν
μπορούν να συγκριθούν άμεσα με άλλες μελέτες

• Ο μετρητής του EUSTEPs θα παρέχει αποτελέσματα ΑΜΕΣΑ συγκρίσιμα
τόσο μεταξύ άλλων πανεπιστημίων παγκοσμίως, όσο και μεταξύ
πανεπιστημίων και άλλων φορέων



Εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας



Εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας



Εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας



Εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας



Εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας



Εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας



Εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας
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Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της βιωσιμότητας (SAQ) , το οποίο αναπτύχθηκε
το 2001, από τους επικεφαλής του Πανεπιστημίου Atlantic στον Καναδά, είναι ένα
ποιοτικό ερωτηματολόγιο σχεδιασμένο για Κολέγια και Πανεπιστήμια
προκειμένου να υπολογιστεί ο βαθμός στον οποίο ένα Κολέγιο ή ένα
Πανεπιστήμιο είναι βιώσιμο σε επτά διαστάσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(Beringer A., Wright T. & Malone L., 2008).

Το ερωτηματολόγιο αυτό αναπτύχθηκε και ως εργαλείο αξιολόγησης και ως
εκπαιδευτικό εργαλείο. Συνολικά, το SAQ αποτελείται από 24 ποσοτικά και
ποιοτικά ερευνητικά στοιχεία που αντιστοιχούν σε επτά περιοχές της
Βιωσιμότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Sustainability in Higher Education - SHE)
(Beringer et al., 2008).

Sustainability Assessment Questionnaire - SAQ



Παράδειγμα δείκτη προγράμματος σπουδών
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STARS
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Η STARS άρχισε να συλλέγει στοιχεία για εκθέσεις το 2009.

Οι αναφορές μεταφράζονται σε δεκάδες χιλιάδες σημεία δεδομένων
που παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και το
εύρος των δραστηριοτήτων βιωσιμότητας της πανεπιστημιούπολης.

Η AASHE δημοσιεύει αναφορές STARS (ετήσια και τριμηνιαία),
επισημαίνοντας ενδιαφέροντα ευρήματα, τάσεις και βέλτιστες
πρακτικές από τα δεδομένα STARS.



Παράδειγμα παρακολούθησης δεδομένων προγράμματος σπουδών με βάση το STARS
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Ο ρόλος των Πανεπιστημίων 
στην υλοποίηση των ΣΒΑ (SDGs)
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Sustainability 
Results 
2019

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1769/1
769165_sustainability-results_2019_eng_final.pdf 
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Sustainability 
Results 
2019

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1769/1
769165_sustainability-results_2019_eng_final.pdf 
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Sustainability 
Results 
2019

https://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1769/1
769165_sustainability-results_2019_eng_final.pdf 
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https://bup.fi/wp-
content/uploads/2019/06/BUP_teachers-
course_flyer2.pdf

The Baltic University Programme
(BUP) Teachers Course 2019-

2020: EDUCATION FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 

HIGHER EDUCATION



The Baltic University Programme 
Teachers Course 2019-2020: 

EDUCATION FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN HIGHER 

EDUCATION

http://web.abo.fi/cll/BUP/
Teachers-Course-2019.pdf 



1- Sustainability in universities (learn about other 

universities measures)

https://www.youtube.com/watch?v=eUurJEQvNkI

● Subject: Culture Shift for a More Sustainable World-

Sustainability at Harvard University

● Content: It explains the sustainability model at Harvard 

University

https://www.youtube.com/watch?v=eksLn-P3v_4

● Subject: Green Campus Partnership: ReThink Your 

Footprint

● Content: Some initiatives that has been done in 

Pennsylvania University

Εκπαιδευτικά Βίντεο για την Ενότητα 6: ΑΕΙ και βιωσιμότητα

2- Tips about living sustainably in the Campus

https://www.youtube.com/watch?v=ZjYmU2Yufww

● Subject: Sustainable smart campus as a living lab-

Launch video

● Content: Some tips about sustainable life in Campus

https://www.youtube.com/watch?v=cjxvURrQJD8

● Subject:  How-To Green Your Campus

● Content: Some tips about sustainable life in Campus

https://www.youtube.com/watch?v=eUurJEQvNkI
https://www.youtube.com/watch?v=eksLn-P3v_4
https://www.youtube.com/watch?v=ZjYmU2Yufww
https://www.youtube.com/watch?v=cjxvURrQJD8
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Εργασία 3

Βιωσιμότητα στον κόσμο
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Σχετικά με τους συγγραφείς του προγράμματος 
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