
EUSTEPs Διδακτικό Πακέτο 
 
Ιδανικό κοινό-στόχος: Η ενότητα EUSTEPs προορίζεται κυρίως για προπτυχιακούς φοιτητές/τριες (για όλους τους τύπους μαθημάτων και πτυχίων) και για 
μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες οι οποίοι δεν χρειάζεται να έχουν κάποιο υπόβαθρο σχετικό με περιβαλλοντικά θέματα. Η συνολική διάρκεια της βασικής 
ενότητας του EUSTEPs είναι 6 έως 12 ακαδημαϊκές ώρες (κάθε ώρα Χ 45') 1, η οποία αντιστοιχεί σε περίπου 1-1,5 ECTS (ανάλογα με τους κανόνες του 
κάθε πανεπιστημίου). 
Όνομα ενότητας: «Αειφορία γύρω μας: από τη θεωρία στην πρακτική ... και πίσω» 
 

  Υποχρεωτικά Προαιρετικά2 
Συνεδρία 

& 
διάρκεια 
(ακαδημαϊκ

ές ώρες) 

Όνομα συνεδρίας / Θέμα Εργασία για την  
τάξη 

(ολόκληρη η τάξη ή 
σε ομάδες) 

Υποστηρικτικό 
Εκπαιδευτικό 

υλικό 

Εργασία για το σπίτι 
(ατομική ή σε ζευγάρια) 

Πρόσθετο υλικό 
για μελέτη 

Έρευνα / 
Αξιολόγηση 

1,  
 

(1 h) 

Κατανόηση της αειφορίας: Από τη θεωρία στην 
πράξη ... και πίσω 
▪ Οι προβληματισμοί της τάξης στο θέμα 

«Βιωσιμότητα και καθημερινές 
δραστηριότητες» που υποστηρίζεται από τον 
χάρτη εννοιών 

▪ Εισαγωγή στο πρόγραμμα και το μάθημα του 
EUSTEPs 

Χάρτης εννοιών 
(C-map) 
(συλλογικό) 
 

- Κατευθυντήρια 
γραμμή μαθήματος 

- PPT Ενότητας 1 

- - 

Τεστ 3 κόμβων 
(για εργασία στο 
σπίτι). (δείτε 
Liampa et al.) 

2 
 

(1 h) 

Οικολογική υπέρβαση 
▪ Δημιουργία ομάδων 
▪ «Ψαράς για μία ώρα» - Παιχνίδι 
▪ Συζήτηση αποτελεσμάτων 
▪ Εισαγωγή στην Οικολογική υπέρβαση και 

σύνδεση με την καθημερινή ζωή 

Εργασία για την 
τάξη 1.  
Δύο (2) γύροι του 
παιχνιδιού 
«Ψαράς για μια 
ώρα»  

- Κατευθυντήριες 
γραμμες 
μαθήματος 

- PPT Ενότητας 2 
- Οδηγίες παιχνιδιού  
- Φυλλάδιο 

παιχνιδιού 
 

- 

- Overshoot Day site 
(Μandatory) 

- Niccolucci et al., 
2017 (optional) 

- Kitzes et al., 2008 
(Οptional)  

- 

                                                 
1  Οι γκρίζες σκιασμένες συνεδρίες είναι προαιρετικές, αν και προτείνεται να συμπληρώσουν τη βασική ενότητα EUSTEP η οποία αποτελείται από τις συνεδρίες 2-5 (6 ώρες). 
2 Προαιρετικό και να εφαρμοστεί μόνο από εκείνους τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να αξιολογήσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα της ενότητας.  

https://gmalandrakis.webpages.auth.gr/limesurvey/index.php/882988?lang=el
http://www.overshootday.org/
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(1 h) 

Αειφορία και ΣΒΑ (SDGs) 
▪ Εισαγωγή στην έννοια της αειφορίας 
▪ Εισαγωγή στους ΣΒΑ (SDGs)  
▪ Ομαδικός προβληματισμός σχετικά με τις 

ευκαιρίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο για 
την αντιμετώπιση των ΣΒΑ (SDGs) 

Εργασία για την 
τάξη 2. 
Σύνδεση των ΣΒΑ 
(SDGs) με το 
Πανεπιστήμιό 
σας 

- Κατευθυντήριες 
γραμμές 
μαθήματος 

- PPT Ενότητας 3 
- Σύνδεσμοι βίντεο 
- Οδηγίες για την 

εργασία στο σπίτι 

Εργασία για το σπίτι 1 
Χαρακτηριστικά 
αειφορίας στα ΑΕΙ 

- Waas et al., 2011 
(Μandatory)  

- Pulselli et al., 2015 
(Οptional) 

- Kuhlman and 
Farrington, 2010 
(Οptional)  

- UNDP SDGs booklet 
(Οptional)  

- 
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(2 h) 

Εισαγωγή στο Οικολογικό Αποτύπωμα3 
▪ Βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας του ΟΑ 
▪ Εξισώσεις (προαιρετικά) 
▪ Παγκόσμιες τάσεις και αποτελέσματα ΟΑ 

- 

- Κατευθυντήρια 
γραμμή μαθήματος 

- PPT Ενότητας 4 
 

- 

- Borucke et al., 2013 
(Μandatory) 
- http://data. 
footprintnetwork.org
/#/ (Mandatory)  
- Kitzes and 
Wackernagel, 2009 
(Οptional) 
- Galli et al., 2007 
(Optional) 

- 
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(2 h) 

Το ατομικό σου Οικολογικό Αποτύπωμα 
▪ Χρήση υπολογισμού ΟΑ στην τάξη 
▪ Συζήτηση αποτελεσμάτων 

 

Εργασία για την 
τάξη 3. 
Δύο (2) γύροι του 
ατομικού 
υπολογιστή ΟΑ 

- Κατευθυντήριες 
γραμμές 
μαθήματος 

- URL link to the 
calculator 

- Αρχείο 
αποτελεσμάτων 
Excel  

- PPT Ενότητας 5 
- Οδηγίες για την 

εργασία στο σπίτι 

Εργασία για το σπίτι 2 
Ατομικό OA και 
καθημερινές 
δραστηριότητες 

- Collins et al., 2020 
(Optional) 

- 
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(2 h) 

Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) και 
αειφορία 
▪ Τι σημαίνει αειφορία για τα ΑΕΙ 
▪ Πτυχές της αειφορίας των ΑΕΙ 
▪ Μεθοδολογίες / εργαλεία για την αξιολόγηση 

της αειφορίας του Πανεπιστημίου 

 
 
Επίσκεψη πεδίου 
στην 
πανεπιστημιούπο
λη ή στο γραφείο 

- Κατευθυντήριες 
γραμμές 
μαθήματος 

- PPT Ενότητας 6 
- Οδηγίες για την 

εργασία στο σπίτι 
- Σύνδεσμοι βίντεο 

Εργασία για το σπίτι 3  
Η αειφορία στον κόσμο 

- Caeiro et al., 2020 
(Mandatory) 

- Reading 1 
- Reading 2 

Επίσκεψη πεδίου 
(ή ιστότοπου) 
στην 
πανεπιστημιούπο
λη (προαιρετικό) 

                                                 
3 Πριν από τη διδασκαλία αυτής της ενότητας, οι διδάσκοντες καλό θα ήταν να διαβάσουν το άρθρο των Collins et al., 2018. Journal of Cleaner Production 174, pp. 1000-1010. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.024).     

https://www.footprintcalculator.org/
https://www.footprintcalculator.org/
https://movethedate.overshootday.org/
https://static1.squarespace.com/static/5d3720b10078a10001a36fd5/t/5d939e06a6347f3e8cfc30d7/1569955361348/GSF-Booklet.pdf
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.024


▪ 1-2 Παραδείγματα προγραμμάτων αειφορίας
(από ΑΕΙ και μη)

αειφορίας του 
Πανεπιστημίου 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η 
εφαρμογή αυτή 
ενδέχεται να 
χρειάζεται 
επιπλέον 2 ώρες. 

7 

(1 h) 

Κλείσιμο ενότητας EUSTEPs - τι μάθαμε και ποια 
είναι τα απαραίτητα: 
▪ Παραδείγματα πραγματικών λύσεων
▪ Συλλογική αναθεώρηση του χάρτη εννοιών (C-

map) 

Χάρτης εννοιών 
(C-map) 
(συλλογικό) 

- Κατευθυντήριες
γραμμές
μαθήματος

- PPT Ενότητας 7

Εργασία για το σπίτι 4. 
Ανατροφοδότητση 
σχετικά με την 
ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα 
των ενοτήτων του 
διδακτικού πακέτου 
(LimeSurvey) 

- Wackernagel et
al., 2017 
(Οptional)

3-tier test (ως
εργασία για το
σπίτι). (see
Liampa et al.)

https://gmalandrakis.webpages.auth.gr/limesurvey/index.php/451525?lang=en
https://gmalandrakis.webpages.auth.gr/limesurvey/index.php/882988?lang=el

