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Εισαγωγή. Θέμα και στόχος του διδακτικού πακέτου EUSTEPs για την 
αειφορία 
 
Το παρόν διδακτικό πακέτο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+ EUSTEPs 
(“Bελτίωση της διδασκαλίας και πρακτικών της αειφορίας των Πανεπιστημίων μέσω του 
Οικολογικού Αποτυπώματος”) και χρησιμοποιεί την προσέγγιση «μαθαίνω πράττοντας» 
για να εφοδιάσει τους/τις φοιτητές/τριες Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με 
γνώσεις που στηρίζονται στην επιστημονική προσέγγιση, με πολυεπιστημονικές 
δεξιότητες, καθώς και με τη διεπιστημονική νοοτροπία που απαιτείται ώστε να 
διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην κοινωνική προσπάθεια προς την αειφορία, δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι/ες για τη μελλοντική αγορά 
εργασίας. 
Υιοθετώντας την έννοια του Οικολογικού Αποτυπώματος (ΟΑ), μιας πολύ γνωστής και 
διαδεδομένης ποσοτικής προσέγγισης για τη μελέτη, την αξιολόγηση και την κατανόηση 
της έννοιας της αειφορίας, το παρόν διδακτικό πακέτο γίνεται εξαιρετικά αποτελεσματικό. 
Το οικολογικό αποτύπωμα (ΟΑ) είναι μια μέθοδος περιβαλλοντικής λογιστικής η οποία 
βασίζεται στην οικολογία, την οποία προτείνουμε όχι ως τεχνικό εργαλείο αλλά ως μέσο 
μεταφοράς σημαντικών πτυχών της αειφορίας από ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών σε ένα 
ευρύ φάσμα φοιτητών/τριών. Αυτό είναι δυνατό λόγω της επιβεβαιωμένης ικανότητας 
της μεθόδου αυτής (ΟΑ) και των σχετικών μ’ αυτήν βοηθημάτων, να επικοινωνούν, να 
ενημερώνουν, να οπτικοποιούν και να απεικονίζουν τη βιωσιμότητα στις ποικίλες μορφές 
της.  
Το παρόν διδακτικό πακέτο περιλαμβάνει μια πρακτική, βιωματική προσέγγιση στη 
διδασκαλία της αειφορίας, δηλαδή, παρουσιάζοντας την αειφορία στο πλαίσιο της 
καθημερινής ζωής και όχι μέσω μιας απλής αφηρημένης διδασκαλίας άυλων θεωριών και 
εννοιών, ο στόχος του είναι να επιτρέψει στους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν, να 
συνειδητοποιήσουν και να μάθουν την πολυπλοκότητα των σχέσεων οικονομίας-
κοινωνίας-περιβάλλοντος, καθώς και ότι η βιωσιμότητα σχετίζεται με ολόκληρο το φάσμα 
της καθημερινής ζωής. 
 
Σε αυτό το διδακτικό πακέτο χρησιμοποιούνται μια σειρά από παιδαγωγικές προσεγγίσεις 
(ΠΠ) καθολικής, κοινοτικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων βιωσιμότητας1. Πιο συγκεκριμένα, ενσωματώθηκαν επτά από τις δέκα 
προτεινόμενες στη βιβλιογραφία παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την εκπαίδευση για 
βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ) (βλ. Lozano et al., 2017; Evans, 2019)2, συμπεριλαμβανομένων 

 
1 Lozano, R., Barreiro-Gen, M., Lozano, F., & Sammalisto, K. (2019). Teaching Sustainability in European Higher 

Education Institutions: Assessing the Connections between Competences and Pedagogical Approaches. 
Sustainability, 11(6), 1602. https://doi.org/10.3390/su11061602 

2 Lozano, R., Merrill, M., Sammalisto, K., Ceulemans, K., & Lozano, F. (2017). Connecting Competences and 
Pedagogical Approaches for Sustainable Development in Higher Education: A Literature Review and 
Framework Proposal. Sustainability, 9(10), 1889. https://doi.org/10.3390/su9101889 

Evans. (2019). Competencies and Pedagogies for Sustainability Education: A Roadmap for Sustainability 
Studies Program Development in Colleges and Universities. Sustainability, 11(19), 5526. 
https://doi.org/10.3390/su11195526 
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των καθολικών ΠΠ της Μελέτης περίπτωσης, της Διδασκαλίας / σχεδιασμού από 
διεπιστημονική ομάδα, της Διάλεξης, των Χαρτών εννοιών, της Μάθησης βασισμένης στο 
σχέδιο εργασίας ή στο πρόβλημα (project or problem-based learning), μαζί με την 
κοινoτική (community) ΠΠ της Συμμετοχικής Έρευνας Δράσης, και την ΠΠ της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης η οποία στηρίζεται στη Μάθηση βασισμένη στον 
τόπο/μέρος (place-based learning).  
 
Στον πίνακα 1  παρουσιάζονται οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων μερών και 
χαρακτηριστικών του διδακτικού πακέτου EUSTEPS με τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις της 
ΕΒΑ.   
 
Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις της ΕΒΑ, οι οποίες περιγράφονται στον πίνακα 1, 
διευκολύνουν και προωθούν την ανάπτυξη της πλειονότητας των ικανοτήτων ΕΒΑ, 
συμπεριλαμβανομένων της Προληπτικής ή μελλοντικής σκέψης (anticipatory thinking or 
future thinking), της Αξιολόγησης και αποτίμησης (assessment and evaluation), της 
Κριτικής σκέψης και ανάλυσης (critical thinking and analysis), της Ενσυναίσθησης και 
αλλαγής προοπτικής (empathy and change of perspective), των Διαπροσωπικών 
ικανοτήτων (interpersonal competences), της Δικαιοσύνης (justice), της Υπευθυνότητας 
(responsibility), της Ηθικής (ethics), των Κανονιστικών ικανοτήτων (normative 
competences), της Προσωπικής συμμετοχής (personal involvement), των δεξιοτήτων 
Λογιστικής Πόρων (resource accounting skills), των Στρατηγικών ικανοτήτων (strategic 
competencies) και της Συστημικής σκέψης και χειρισμού της πολυπλοκότητας (systems-
thinking and handling of complexity)2. Η σύνδεση αυτών των ικανοτήτων με τα 
χαρακτηριστικά του διδακτικού πακέτου EUSTEPS παρουσιάζεται στις ακόλουθες ενότητες 
όπου γίνεται η περιγραφή κάθε ενότητας ξεχωριστά.  

Πίνακας 1. Σχέσεις μεταξύ των μερών  και των χαρακτηριστικών του διδακτικού πακέτου EUSTEPS με τις 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις (ΠΠ) της ΕΒΑ  
Ταξι
νόμ
ηση 

Παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις 
ΕΒΑ 

Μέρη / χαρακτηριστικά 
EUSTEPS  

Περιγραφή 

Κα
θο

λι
κή

 

Μελέτη 
περίπτωσης 

Ενότητα 3:   
§ Εργασία για την τάξη 2 - 

Σύνδεση των ΣΒΑ (SDGs) με 
το Πανεπιστήμιό σας  

§ Εργασία για το σπίτι 1 - 
Χαρακτηριστικά 
αειφορίας στα ΑΕΙ  

Ενότητα 5:  
§ Εργασία για το σπίτι 2 - 

Ατομικό OA και 
καθημερινές 
δραστηριότητες  

Ενότητα 6:  
§ Εργασία για το σπίτι 3 - Η 

αειφορία στον κόσμο 

Στην ενότητα ενσωματώνονται 
παραδείγματα συγκεκριμένων μελετών 
περίπτωσης με στόχο την παροχή 
ποιοτικά πλούσιων περιγραφών, 
ρυθμίσεων, προβλημάτων και 
αντιπαραθέσεων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Μέσω των μελετών 
περίπτωσης καλούμε τους 
φοιτητές/τριες να σκεφτούν 
παραδείγματα του πραγματικού κόσμου 
και να μελετήσουν θέματα. 

Διαθεματική 
διδασκαλία / 
ανάπτυξη 
υλικού 

Όλες οι Ενότητες  Το διδακτικό πακέτο EUSTEPS 
αναπτύχθηκε από μια διεπιστημονική 
ομάδα ερευνητών και εκπαιδευτικών, οι 
οποίοι ειδικεύονται στην ΕΒΑ, στην 
πολιτική, την οικονομία, τη βιωσιμότητα 
και το οικολογικό αποτύπωμα, μαζί με 
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ειδικούς στην εξ αποστάσεως και 
ασύγχρονη εκπαίδευση. 

Διαλέξεις Ενότητες 3, 4, 6 Σε αυτές τις ενότητες, η διάλεξη είναι η 
κυρίαρχη προσέγγιση, καθώς σημαντικές 
γνώσεις περιεχομένου που σχετίζεται με 
τη βιωσιμότητα, τους ΣΒΑ (SDGs), το ΟΑ 
και την αειφορία των ΑΕΙ είναι υπό 
διαπραγμάτευση. Ωστόσο, οι ίδιες 
ενότητες είναι εμπλουτισμένες και 
υποστηρίζονται και με άλλες ΠΠ (δείτε 
αυτόν τον πίνακα). 

Χάρτες 
εννοιών  

Ενότητα 1:  Χάρτης εννοιών (C-
map) (ατομικά / 
συλλογικά) 

Ενότητα 7: Εργασία για την 
τάξη 4 -  Χάρτης 
εννοιών (C-map) 
(ατομικά / 
συλλογικά) 

Ατομικοί ή/και ομαδικοί χάρτες εννοιών 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση  
του αρχικού και τελικού επιπέδου 
κατανόησης των φοιτητών/τριών σχετικά 
με τη βιωσιμότητα και τη σχέση της με 
την προσωπική τους ζωή.  

Μάθηση 
βασισμένη σε 
προβλήματα 

Ενότητα 3:  
§ Εργασία για το σπίτι 1 - 

Χαρακτηριστικά 
αειφορίας στα ΑΕΙ  

Ενότητα 5:  
§ Εργασία για την τάξη 3 - 

Δύο (2) γύροι του ατομικού 
υπολογιστή ΟΑ  

Ενότητα 5:  
§ Εργασία για το σπίτι 2 - 

Ατομικό OA και 
καθημερινές 
δραστηριότητες 

Μικρής κλίμακας προβλήματα του 
πραγματικού κόσμου, που σχετίζονται 
είτε με την προσωπική ζωή των 
φοιτητών/τριών είτε με το πανεπιστήμιό 
τους, ενσωματώθηκαν στο συγκεκριμένο 
διδακτικό πακέτο. Οι φοιτητές/τριες, 
εργαζόμενοι σε ομάδες, προτείνουν 
τρόπους εφαρμογής των ΣΒΑ (SDGs) στα 
πανεπιστήμια τους (Εργασία για το σπίτι 
1) και μείωσης του προσωπικού τους ΟΑ 
(Εργασία για την τάξη 3 & Εργασία για το 
σπίτι 2). 

Κο
ιν

οτ
ικ

ή 

Συμμετοχική 
Έρευνα 
Δράσης  

Ενότητα 1:  
§ Τεστ 3 κόμβων για το ΟΑ 

[EF 3-tier test (πριν)] 
Ενότητα 7:   
§ Τεστ 3 κόμβων για το ΟΑ 

[EF 3-tier test (μετά)] 
§ Εργασία για το σπίτι 4 - 

Ερωτηματολόγιο 
Ανατροφοδότησης των 
φοιτητριών/τών 

 
 

Όλος ο σχεδιασμός του διδακτικού 
πακέτου στηρίχθηκε σε ενεργές 
συμμετοχικές διαδικασίες. Πιο 
συγκεκριμένα, η αρχική έκδοση του 
διδακτικού πακέτου δοκιμάστηκε 
πιλοτικά, από μέλη της ερευνητικής 
ομάδας, σε 4 πανεπιστήμια (3 χώρες) 
κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 
2019-2020.  Οι ερευνητές κράτησαν 
σημειώσεις τάξης σχετικά με τις 
δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις 
δυσκολίες και τα κυριότερα σημεία του. 
Καταγράφηκαν, επίσης, τα σχόλια των 
φοιτητών/τριών σχετικά με την 
αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα 
του διδακτικού πακέτου (Εργασία για το 
σπίτι 4) και συλλέχθηκαν δεδομένα 
σχετικά με την πραγματική μαθησιακή  
του  επίδραση (Τεστ 3 κόμβων για το ΟΑ). 
Με βάση την ανάλυση όλων των 
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Ως μέρος αυτού του διδακτικού πακέτου, οι φοιτητές/τριες (και οι εκπαιδευτικοί) όχι μόνο 
θα μπορέσουν να μάθουν για τη βιωσιμότητα και τη σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος, 
αλλά και να παρακολουθήσουν τα δικά τους ατομικά Αποτυπώματα. Συζητώντας, μάλιστα 
με τους/τις συμφοιτητές/τριές τους, τα αποτελέσματά τους, όπως και τις αποφάσεις που 
πήραν σχετικά με τη συμπεριφορά τους, θα μυηθούν και πιθανόν θα υιοθετήσουν μια 
διαδικασία «μάθησης μέσω ομαδικών συζητήσεων». 
 
Το διδακτικό πακέτο EUSTEPs στοχεύει κυρίως τους/τις προπτυχιακούς φοιτητές/τριες 
(όλων των μαθημάτων και όλων των επιστημονικών περιοχών) και σε μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες δεν διαθέτουν κάποιο περιβαλλοντικό επιστημονικό 
υπόβαθρο. Η συνολική διάρκεια του βασικού διδακτικού πακέτου είναι έξι (6) ώρες. 
Δύναται, όμως, με τη συμπερίληψη των προαιρετικών ενοτήτων, να επεκταθεί έως και σε 
12 διδακτικές ώρες (12 Χ 45’). Το διδακτικό πακέτο EUSTEPs αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 
περίπου 1-1,5 ECTS (εξαρτάται από τους κανονισμούς του κάθε  πανεπιστημίου). 
 
Η δομή του διδακτικού πακέτου συνοψίζεται στον Πίνακα 2. Περισσότερες πληροφορίες 
για την ενότητα και το συνολικό έργο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.eusteps.eu 
 

 
3 Moreno Pires, S., Mapar, M., Caeiro, S., Pulselli, F.M., Galli, A., Patrizi, N., Bacelar-Nicolau, P., Malandrakis, 

G. 2020. “Sustainability teaching in Higher Education Institutions: gaps between practices, ideal 
competencies and pedagogical approaches". Paper presented in 26th International Sustainable 
Development Research Society Conference (ISDRS 2020), July 15-17, 2020 Budapest, Hungary. 

 
4 Moreno Pires, S., Mapar, M., Nicolau, M., Patrizi, N., Malandrakis, G., Pulselli, F.M, Bacelar-Nicolau, P., 

Caeiro, S., Galli, A. 2020. "Teaching Sustainability within the context of everyday life: the case of the EUSTEPs 
project". Paper presented in 8th International Conference on Sustainable Development (ICSD2020), 
September 21-22, 2020 New York, USA. 

 
5 Galli, A., Pulselli, F.M, Malandrakis, G., Mapar, M., Nicolau, M., Patrizi, N., Bacelar-Nicolau, P., Caeiro, S., 

Moreno Pires, S. 2020. “Assessment of a pilot experience of teaching sustainability through everyday life in 
European University students”. Paper presented in the 2nd Conference on Sustainable Campus (CCS2020), 
October 30, 2020, Tomar, Portugal. 

παραπάνω δεδομένων3,4,5 το διδακτικό 
πακέτο επεξεργάστηκε περαιτέρω για 
τον δεύτερο γύρο υλοποίησής του κατά 
το χειμερινό εξάμηνο του 2020-‘21. Αυτή 
η δεύτερη, επεξεργασμένη και 
επικαιροποιημένη έκδοση του 
διδακτικού πακέτου  παρουσιάζεται εδώ. 

Π
ερ

ιβ
α

λλ
ον

τι
κή

 
Εκ

πα
ίδ

ευ
ση

 

Περιβαλλοντικ
ή εκπαίδευση 
βασισμένη στον 
τόπο/μέρος 
(place-based)  

Ενότητα 3:  
§ Εργασία για την τάξη 2 - 

Σύνδεση των ΣΒΑ (SDGs) με 
το Πανεπιστήμιό σας  

§ Εργασία για το σπίτι 1 - 
Χαρακτηριστικά αειφορίας 
στα ΑΕΙ  

Ενότητα 6:  
§ Επίσκεψη πεδίου 

(προαιρετική) 

Η μάθηση για την αειφορία συνδέεται με 
τα πανεπιστήμια των φοιτητών/τριών και 
τα χαρακτηριστικά τους (Εργασία για την 
τάξη 2 & Εργασία για το σπίτι 1) και 
υποστηρίζεται από επιτόπιες επισκέψεις 
στην πανεπιστημιούπολη ως μία 
προαιρετική επιλογή  
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Πίνακας 2. Επισκόπηση διδακτικού πακέτου: «Η αειφορία γύρω μας: Από τη θεωρία στην πράξη ... και πίσω» 

  Υποχρεωτικά Προαιρετικά 
Συνεδρία 

& 
διάρκεια 
(διδακτικ
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 ώρα) 

Η αειφορία γύρω μας: Από τη θεωρία στην 
πράξη ... και πίσω 
▪ Αναστοχασμός της τάξης σχετικά με το θέμα 

«Βιωσιμότητα και καθημερινές 
δραστηριότητες» (είναι στην ευχέρεια του/της 
διδάσκοντα/ουσας εάν όλοι/ες μαζί παράξουν 
ένα χάρτη εννοιών ή εάν θα το κάνουν 
ατομικά) 

▪ Εισαγωγή στο πρόγραμμα EUSTEPs και στα 
θέματά του  

Χάρτης εννοιών 
(C-map) (ατομικά 
/ συλλογικά) 
 

- Κατευθυντήρια 
γραμμή του 
μαθήματος 

- PPT Ενότητας 1 

- - 

Τεστ 3 κόμβων 
για το ΟΑ 
(Πριν) (εργασία 
για το σπίτι). 
(Δες Liampa et 
al.) 

2 
 

(1 ώρα) 

Οικολογική υπέρβαση 
▪ Δημιουργία ομάδων 
▪ «Ψαράς για μία ώρα» - Παιχνίδι 
▪ Συζήτηση αποτελεσμάτων σχετικά με 4 

έννοιες – κλειδιά: Ισότητα, Αειφορία, Γνώσεις, 
Συνεργατικότητα) 

▪ 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 
γραμμές του 
μαθήματος 

- PPT Ενότητας 2 
- Οδηγίες 

παιχνιδιού  
- Φυλλάδιο 

παιχνιδιού 
 

- 

- Overshoot Day site 
(Μandatory) 

- Niccolucci et al., 
2017 (προαιρετικό) 

- Kitzes et al., 2008 
(προαιρετικό)  

- 

3 
 

(1 ώρα) 

Αειφορία και ΣΒΑ (SDGs) 
▪ Εισαγωγή στην έννοια της αειφορίας 
▪ Εισαγωγή στους ΣΒΑ (SDGs)  
▪ Προβληματισμός όλης της τάξης σχετικά με τις 

ευκαιρίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο για 
την επίτευξη 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 
(υποχρεωτικό)  

- Pulselli et al., 2015 
(προαιρετικό) 

- Kuhlman and 
Farrington, 2010 
(προαιρετικό)  

- UNDP SDGs booklet 
(προαιρετικό)  

- 

4 
 

Εισαγωγή στο Οικολογικό Αποτύπωμα 
▪ Βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας του ΟΑ 
▪ Εξισώσεις (προαιρετικό θέμα) 

- 
- Κατευθυντήρια 

γραμμή 
μαθήματος 

- 
- Borucke et al., 2013 
(υποχρεωτικό) - 
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(2 ώρες) ▪ Παγκόσμιες τάσεις και αποτελέσματα ΟΑ - PPT Ενότητας 4 
 

- http://data. 
footprintnetwork.org
/#/ (υποχρεωτικό)  
- Kitzes and 
Wackernagel, 2009 
(προαιρετικό) 
- Galli et al., 2007 
(προαιρετικό) 

5 
 

(2 ώρες) 

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 

- Σύνδεσμος για τον 
υπολογιστή ΟΑ  

- 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 
(προαιρετικό) 

- 

6 
 

(2 ώρες) 

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 
▪ 1-2 Παραδείγματα προγραμμάτων αειφορίας 

(από ΑΕΙ και μη) 

 
 
 

- Κατευθυντήριες 
γραμμές 
μαθήματος 

- PPT Ενότητας 6 
- Οδηγίες για την 

εργασία στο 
σπίτι 

- Σύνδεσμοι βίντεο 
 

Εργασία για το σπίτι 3  
Η αειφορία στον κόσμο 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η 
εφαρμογή αυτή 
ενδέχεται να απαιτεί 
επιπλέον μία (1) ώρα. 

- Caeiro et al., 2020 
(υποχρεωτικό) 

- Reading 1 
- Reading 2 

Επίσκεψη 
πεδίου (ή στον 
ιστότοπο) στην 
πανεπιστημιού
πολη 
(προαιρετικό) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η 
εφαρμογή αυτή 
ενδέχεται να 
απαιτεί 
επιπλέον μία 
(1) ώρα. 

7 
 

(1 ώρα) 

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

map) 

Εργασία για την 
τάξη 4 
Χάρτης εννοιών 
(C-map) (ατομικά 
/ συλλογικά) 

- Κατευθυντήριες 
γραμμές 
μαθήματος 

- PPT Ενότητας 7 
 

Εργασία για το σπίτι 4 
Ερωτηματολόγιο 
Ανατροφοδότησης των 
φοιτητριών/ών 
(LimeSurvey) 

- Wackernagel et 
al., 2017 
(προαιρετικό) 

 

Τεστ 3 κόμβων 
για το ΟΑ 
(Μετά) (ως 
εργασία για το 
σπίτι). (Δες 
Liampa et al.) 
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1. Οι σκιασμένες με γκρι συνεδρίες είναι προαιρετικές, ωστόσο συνιστούμε να συμπληρώσουν τις βασικές ενότητες του EUSTEPs (2-5, 6 ώρες).  
2. Προαιρετικό και να εφαρμοστεί μόνο από εκείνους τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να αξιολογήσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα.  
3. Πριν περάσουν στην εφαρμογή των ενοτήτων, οι εκπαιδευτές/τριες θα μπορούσαν να μελετήσουν το: Collins et al. (2018). Learning and teaching sustainability: 

The contribution of Ecological Footprint calculators. Journal of Cleaner Production 174, 1000-1010. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.024) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

 
Ενότητα 1 (1 x 45’) – Η αειφορία γύρω μας: Από τη θεωρία στην πράξη ... και 

πίσω 
 

Προσδοκώμενα 
μαθησιακά 

αποτελέσματα 
(ΠΜΑ) 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:  
▪ αναδείξουν τον τρόπο και το βαθμό (επίπεδο) που κατανοούν την 

έννοιας της αειφορίας και τα σχετικά με αυτή ζητήματα, 
▪ περιγράφουν εν συντομία το έργο EUSTEPs, τις ενότητες και τους 

στόχους του. 
 

Δεξιότητες ▪ Προσωπική εμπλοκή 
▪ Ενσυναίσθηση και αλλαγή οπτικής [εάν ο εννοιολογικός χάρτης 

(C-map) γίνεται ομαδικά]  
 

Δραστηριότητες 
στην τάξη/ 

φύλλα 
εργασίας 

▪ Συλλογική (ή ατομική) κατασκευή ενός χάρτη εννοιών (C-map) 
για τη σχέση μεταξύ των καθημερινών δραστηριοτήτων και των 
Περιβαλλοντικών, Οικονομικών, Κοινωνικών και Θεσμικών 
πυλώνων της αειφορίας. 

 
Υποστηρικτικό 

εκπαιδευτικό 
υλικό 

▪ Κατευθυντήριες γραμμές μαθήματος  
▪ PPT Ενότητας 1 

Εργασία για το 
σπίτι 

(Προαιρετικό) 

▪ Αξιολόγηση της αρχικής κατανόησης των φοιτητών/τριών 
σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα [Τεστ 3 κόμβων (3-tier test): 
https://gmalandrakis.webpages.auth.gr/limesurvey/index.php/8
25995?lang=el]   

 
Επισκόπηση Ενότητας 1: 

▪ Αρχικός προβληματισμός ολόκληρης της τάξης σχετικά με: «Καθημερινές δραστηριότητες 

και τον τρόπο που αυτές συνδέονται με το περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία και τους 

θεσμούς». Προτεινόμενη ακολουθία δραστηριοτήτων: 
o 10 λεπτά: αρχικός προβληματισμός της τάξης 
o 25 λεπτά: Επεξήγηση του τι είναι χάρτης εννοιών (C-Map) και δημιουργία των χαρτών 

εννοιών των φοιτητών/τριών  
o 10 λεπτά: Επισκόπηση του έργου του EUSTEP 

▪ Λάβετε υπόψη ότι παρότι προτείνουμε την ανάπτυξη ενός συλλογικού χάρτη εννοιών, 
μπορείτε είτε να ζητήσετε από τους/τις φοιτητές/τριες να εργαστούν ως ομάδα - να 
δημιουργήσουν έναν πρώτο συλλογικό χάρτη εννοιών - ή να εργαστούν ατομικά - για να 
παράγουν ατομικούς χάρτες εννοιών, ως εργασία για το σπίτι. Το αφήνουμε καθαρά στη 
διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

 
Ενότητα 2 (1 x 45’) – Οικολογική υπέρβαση (overshoot) 

 
Προσδοκώμενα 

μαθησιακά 
αποτελέσματα 

(ΠΜΑ) 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:  
▪ να συνειδητοποιήσουν την έννοια των πλανητικών ορίων και πώς 

επηρεάζουν και επηρεάζονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, 
▪ συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα της γνώσης και της 

συνεργασίας για την αποφυγή της οικολογικής υπέρβασης.  
 

Δεξιότητες: ▪ Ενσυναίσθηση και αλλαγή οπτικής, ώστε να είναι σε θέση να 
αναπτύξουν την αυτογνωσία τους και την επίγνωση της οπτικής των 
άλλων 
 

Δραστηριότητες 
στην τάξη/ 

φύλλα 
εργασίας  

▪ Εργασία για την τάξη 1. Δύο (2) γύροι του παιχνιδιού “Ψαράς για 
μια ώρα” (Παράρτημα)  

 
 
 

Υποστηρικτικό 
εκπαιδευτικό 

υλικό: 
 

▪ Κατευθυντήριες γραμμές μαθήματος  
▪ PPT Ενότητας 2 
▪ Οδηγίες παιχνιδιού 
▪ Φυλλάδιο παιχνιδιού 

 
Επισκόπηση Ενότητας 2: 
▪ 30 λεπτά: Πραγματοποίηση δύο (2) γύρων του παιχνιδιού «Ψαράς για μια ώρα» με τους/τις 

φοιτητές/τριες (Εργασία για την τάξη 1).  
▪ 10 λεπτά: Συζήτηση στην ολομέλεια, μετά τον 2ο γύρο του παιχνιδιού, για τις τέσσερις (4) 

βασικές έννοιες: Ισότητα, Αειφορία, Γνώση και Συνεργασία. 
▪ 5 λεπτά: Εισαγωγή στην έννοια της οικολογικής υπέρβασης και σύνδεσή της με την 

καθημερινή ζωή. 
 
Προτάσεις για περαιτέρω ανάγνωση:  
§ Ιστότοπος για την ημέρα υπέρβασης (https://www.overshootday.org) (Υποχρεωτικό)  
§ Niccolucci, V., Pulselli, F. M., & Tiezzi, E. (2007). Strengthening the threshold hypothesis: 

Economic and biophysical limits to growth. Ecological Economics, 60(4), 667–672. 
https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.10.008. (Προαιρετικό) 

§ Kitzes, J., Wackernagel, M., Loh, J., Peller, A., Goldfinger, S., Cheng, D., & Tea, K. (2008). 
Shrink and share: Humanity’s present and future Ecological Footprint. Philosophical 

Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 363(1491), 467–475. 
https://doi.org/10.1098/rstb.2007.2164 (Προαιρετικό)  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

 
Ενότητα 3 (1 x 45’) – Αειφορία και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ - SDGs) 

 
Προσδοκώμενα 

μαθησιακά 
αποτελέσματα 

(ΠΜΑ) 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να: 
▪ συνειδητοποιήσουν τον ορισμό της αειφορίας και τις κύριες 

πτυχές του (Περιβάλλον, Οικονομία, Κοινωνία), 
▪ τι είναι οι ΣΒΑ (SDGs) και ποιος είναι ο ρόλος τους. 

 
Δεξιότητες ▪ Συστημική-σκέψη και χειρισμός της πολυπλοκότητας 

▪ Κανονιστικές ικανότητες (normative competencies)  
▪ Γνώση των ΣΒΑ (SDGs): πλαίσιο και ειδικεύσεις  

 
Δραστηριότητες 

στην τάξη/ 
φύλλα 

εργασίας 

▪ Εργασία για την τάξη 2. Σύνδεση των ΣΒΑ (SDGs) και του 
Πανεπιστημίου σας (Παράρτημα) 

 
 
 

Υποστηρικτικό 
εκπαιδευτικό 

υλικό: 

▪ Κατευθυντήριες γραμμές μαθήματος  
▪ PPT Ενότητας 3 
▪ Σύνδεσμοι βίντεο (10 προτεινόμενα βίντεο, συνολικής διάρκειας ~ 

30 ’ [βλ. Παράρτημα]). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει 1-2 από 
αυτά τα βίντεο ως υποχρεωτικό για τους/τις φοιτητές/τριες. 

▪ Οδηγίες για την εργασία στο σπίτι 
 

Εργασία για το 
σπίτι 

▪ Εργασία για το σπίτι 1. Χαρακτηριστικά αειφορίας στα ΑΕΙ 
(Παράρτημα) 

 
Επισκόπηση Ενότητας 3: 

▪ 15 λεπτά: Εισαγωγή στην έννοια της αειφορίας (PPT)  
▪ 15 λεπτά: Εισαγωγή στους ΣΒΣ (SDGs) (PPT)  
▪ 15 λεπτά: Ομαδικός προβληματισμός σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει το 

Πανεπιστήμιο για την επίτευξη των ΣΒΣ (SDGs) – Σύνδεση των ΣΒΑ (SDGs) με το 
πανεπιστήμιο 

 
Προτάσεις για περαιτέρω ανάγνωση: 

§ Waas, T., Hugé, J., Verbruggen, A., & Wright, T. (2011). Sustainable Development: A Bird’s 
Eye View. Sustainability, 3(10), 1637–1661. https://doi.org/10.3390/su3101637. 
(Υποχρεωτικό)  

§ Pulselli, F. M., Coscieme, L., Neri, L., Regoli, A., Sutton, P. C., Lemmi, A., & Bastianoni, S. 
(2015). The world economy in a cube: A more rational structural representation of 
sustainability. Global Environmental Change, 35, 41–51. 
https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.08.002. (Προαιρετικό) 

§ Kuhlman, T., & Farrington, J. (2010). What is Sustainability? Sustainability, 2(11), 3436–
3448. https://doi.org/10.3390/su2113436. (Προαιρετικό)  

§ Φυλλάδιο UNDP SDGs  
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(https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/corporate/sustainable-
development-goals-booklet.html) (Προαιρετικό) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 
 

Ενότητα 4 (2 x 45’) – Εισαγωγή στο Οικολογικό Αποτύπωμα (ΟΑ) 
 

Προσδοκώμενα 
μαθησιακά 

αποτελέσματα 
(ΠΜΑ) 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να συνειδητοποιήσουν: 
▪ τι είναι το ΟΑ,  
▪ τη μονάδα μέτρησης του ΟΑ, 
▪ τους παράγοντες που αποτελούν το ΟΑ,  
▪ τη χρησιμότητα του ΟΑ,  
▪ το ΟΑ και άλλοι τύποι αποτυπώματος και οι αντίστοιχες 

μέθοδοι υπολογισμού,  
▪ τη χρησιμότητα του ΟΑ ως δείκτη βιωσιμότητας, 
▪ τη σχέση των ΣΒΑ (SDGs) με το ΟΑ. 

 
Δεξιότητες 

 
▪ Κανονιστικές ικανότητες (normative competencies) 
▪ Κριτική σκέψη και ανάλυση 
▪ Δεξιότητες αξιολόγησης των πόρων (resource accounting skills) 
▪ Αξιολόγηση και αποτίμηση  

 
Δραστηριότητες 

στην τάξη/ 
φύλλα 

εργασίας 

▪ Κατευθυντήριες γραμμές μαθήματος  
▪ PPT Ενότητας 4 

 

 
Επισκόπηση Ενότητας 4: 

▪ 30 Λεπτά: Βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας του ΟΑ (PPT) 
▪ 20 Λεπτά: Εξισώσεις (προαιρετικό) 
▪ 30 Λεπτά: Παγκόσμιες τάσεις του ΟΑ και της βιοϊκανότητας (ΒΙ) και αποτελέσματα  
▪ 10 Λεπτά: Συζήτηση 

 
Προτάσεις για περαιτέρω ανάγνωση: 
§ Borucke, M., Moore, D., Cranston, G., Gracey, K., Iha, K., Larson, J., Lazarus, E., Morales, J. C., 

Wackernagel, M., & Galli, A. (2013). Accounting for demand and supply of the biosphere’s 
regenerative capacity: The National Footprint Accounts’ underlying methodology and 
framework. Ecological Indicators, 24, 518–533. 
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.08.005. (Υποχρεωτικό) 

§ Ecological Footprint Explorer - GFN (http://data. footprintnetwork.org/#/) (Προαιρετικό) 
§ Kitzes, J., & Wackernagel, M. (2009). Answers to common questions in Ecological Footprint 

accounting. Ecological Indicators, 9(4), 812–817. 
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2008.09.014. (Προαιρετικό) 

§ Galli, A., Kitzes, J., Wermer, P., Wackernagel, M., Niccolucci, V., & Tiezzi, E. (2008). An 
exploration of the mathematics behind the ecological footprint. International Journal of 

Ecodynamics, 2(4), 250–257. https://doi.org/10.2495/ECO-V2-N4-250-257. (Προαιρετικό) 
§ Wackernagel, M., Hanscom, L., & Lin, D. (2017). Making the Sustainable Development Goals 

Consistent with Sustainability. Frontiers in Energy Research, 5. 
https://doi.org/10.3389/fenrg.2017.00018. (Προαιρετικό)   
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 
 

Ενότητα 5 (2 x 45') – Το ατομικό σου Οικολογικό Αποτύπωμα 
 

Προσδοκώμενα 
μαθησιακά 

αποτελέσματα 
(ΠΜΑ) 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να: 
▪ συνειδητοποιήσουν το προσωπικό τους ΟΑ, 
▪ συνειδητοποιήσουν το χάσμα μεταξύ ατομικού ΟΑ και 

διαθεσιμότητας πόρων, 
▪ προτείνουν πιθανές λύσεις για τη μείωση του ατομικού τους ΟΑ, 
▪ εφαρμόσουν αυτές τις λύσεις και τις εναλλακτικές επιλογές και να 

αξιολογήσουν τον αντίκτυπό τους στον πλανήτη, 
▪ συνειδητοποιήσουν γιατί το ΟΑ είναι ένα εργαλείο 

αξιολόγησης και πώς αυτό διαφέρει από άλλα αντίστοιχα 
εργαλεία αναφορικά με τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματά 
του.  

 
Δεξιότητες ▪ Κριτική σκέψη και ανάλυση 

▪ Αξιολόγηση και αποτίμηση 
▪ Προσωπική εμπλοκή 
▪ Ενσυναίσθηση και αλλαγή οπτικής 
▪ Δικαιοσύνη, ευθύνη και ηθική 

 
Δραστηριότητες 

στην τάξη/ 
φύλλα 

εργασίας  

▪ Εργασία στην τάξη 3. Δύο (2) γύροι υπολογισμού του ατομικού 
Οικολογικού Αποτυπώματος  

 
 
 

Υποστηρικτικό 
εκπαιδευτικό 

υλικό: 

▪ Κατευθυντήριες γραμμές μαθήματος  
▪ Σύνδεσμος για το ΟΑ 

 (https://www.footprintcalculator.org)  
▪ PPT Ενότητας 5 
▪ Οδηγίες για την εργασία στο σπίτι 2 
▪ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:  

o Συνιστούμε στις/στους εκπαιδευτικούς να συλλέξουν όλα τα 
αποτελέσματα της άσκησης του υπολογισμού σε ένα αρχείο 
προκειμένου να απεικονίσει τη συμπεριφορά των 
μεμονωμένων φοιτητών/τριών, όπως και ολόκληρης της 
τάξης. Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα υπολογιστικό 
φύλλο excel στο οποίο κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να βάλει 
τα δικά του αποτελέσματα (δείτε μερικά παραδείγματα στο 
παράρτημα) παράγοντας διαγράμματα σύνθεσης. Αυτό 
μπορεί να γίνει από τον/την εκπαιδευτικό ή από έναν ή 
περισσότερους φοιτητές/τριες. 

o Πριν από την εφαρμογή της Ενότητας 5, οι εκπαιδευτικοί 
μπορεί να θέλουν οι φοιτητές/τριες τους να διαβάσουν τους 
Collins et al. (2018 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.024), καθώς αυτό 
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το άρθρο περιγράφει την εφαρμογή και τα αποτελέσματα 
μιας παρόμοιας άσκησης στην τάξη 

 
Εργασία για το 

σπίτι 
▪ Εργασία για το σπίτι 2. Ατομικό ΟΑ και καθημερινές 

δραστηριότητες (Παράρτημα) 
 
Επισκόπηση Ενότητας 5: 
Δύο (2) γύροι χρήσης του υπολογιστή του Οικολογικού Αποτυπώματος: 

▪ 25 Λεπτά: 1ος γύρος - Υπολογισμός του ατομικού ΟΑ 
(https://www.footprintcalculator.org/ ) 

▪ 25 Λεπτά: Προτάσεις για προσωπική μείωση του ΟΑ και συζήτηση στην ολομέλεια 
▪ 20 Λεπτά: 2ος γύρος - Επανυπολογισμός ατομικού ΟΑ, βάσει των προτάσεων, 

προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της κάλυψης των αναγκών από ένα πλανήτη. 
▪ 20 Λεπτά: Συζήτηση και αναστοχασμός σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

προτάσεων που εφαρμόστηκαν σχετικά με την επίτευξη του στόχου για την κάλυψη των 
αναγκών από ένα πλανήτη.  

 
Προτάσεις για περαιτέρω ανάγνωση: 
§ Collins, A., Galli, A., Hipwood, T., & Murthy, A. (2020). Living within a One Planet reality: The 

contribution of personal Footprint calculators. Environmental Research Letters, 15(2), 
025008. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab5f96. (Προαιρετικό) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6 

 
Ενότητα 6 (2 x 45') – Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και αειφορία 

(προαιρετικό) 
 

Προσδοκώμενα 
μαθησιακά 

αποτελέσματα 
(ΠΜΑ) 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να: 
▪ συνειδητοποιήσουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους 

τα ΑΕΙ μπορούν και επιλύσουν θέματα αειφορίας, 
▪ κατανοήσουν τις διάφορες πτυχές της αειφορίας στα ΑΕΙ, 
▪ να ενημερωθούν για τα διάφορα εργαλεία αξιολόγησης της 

αειφορίας των Πανεπιστημίων.  
 

Δεξιότητες ▪ Κανονιστικές ικανότητες (normative competences)   
▪ Αξιολόγηση και αποτίμηση 
▪ Κριτική σκέψη και ανάλυση 
▪ Προσωπική εμπλοκή (επίσκεψη πεδίου) 
▪ Διαπροσωπικές ικανότητες (επίσκεψη πεδίου) 

 
Δραστηριότητες 

στην τάξη/ 
φύλλα 

εργασίας 

▪ Αναζήτηση και ανάλυση δεδομένων 
▪ Δημόσια συζήτηση  
▪ Επίσκεψη πεδίου στην πανεπιστημιούπολη ή στο γραφείο 

αειφορίας του Πανεπιστημίου (προαιρετικό) 
▪ Σημείωση: Σε αυτήν την περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί θα 

χρειαστούν μία (1) ακόμη ώρα. 
 

Υποστηρικτικό 
εκπαιδευτικό 

υλικό: 

▪ Κατευθυντήριες γραμμές μαθήματος  
▪ PPT Ενότητας 6 
▪ Σύνδεσμοι βίντεο (4 βίντεο, δείτε Παράρτημα) 

 
Εργασία για το 

σπίτι 
 

▪ Εργασία για το σπίτι 3. Η αειφορία στον κόσμο (Παράρτημα) 
▪ Σημείωση: Η εφαρμογή αυτής της εργασίας ενδέχεται να 

συνεπάγεται επιπλέον μία (1) ώρα. 
 

Δραστηριότητα 
σε εξωτερικούς 

χώρους 

▪ Επίσκεψη πεδίου (ή ιστότοπου) στην πανεπιστημιούπολη 
(προαιρετικό) 

 
Επισκόπηση Ενότητας 6: 
▪ PPT Ενότητας 6:  

o Τι σημαίνει αειφορία για τα ΑΕΙ (συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων) 
o Πτυχές της αειφορίας των ΑΕΙ 
o Μεθοδολογίες και εργαλεία που σχετίζονται με την αειφορία των Πανεπιστημίων 
o Παραδείγματα κλιμάκων (π.χ., SAQ, STARS, STAUNCH, THE World University 

Ranking) 
▪ 1-2 Παραδείγματα πραγματικών προγραμμάτων αειφορίας (από ΑΕΙ και μη) 
▪ Επίσκεψη πεδίου (ή ιστότοπου) στην πανεπιστημιούπολη (προαιρετικό) (Παράρτημα) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρμογή αυτής της ενότητας ενδέχεται να απαιτεί επιπλέον δύο (2) ώρες. 

 
Προτάσεις για περαιτέρω ανάγνωση: 
§ Caeiro, S., Sandoval Hamón, L. A., Martins, R., & Bayas Aldaz, C. E. (2020). Sustainability 

Assessment and Benchmarking in Higher Education Institutions—A Critical Reflection. 
Sustainability, 12(2), 543. https://doi.org/10.3390/su12020543. (Υποχρεωτικό) 

§ Move the Date Solutions (https://movethedate.overshootday.org). (Προαιρετικό)  
§ Global Solutions Forum 

(https://static1.squarespace.com/static/5d3720b10078a10001a36fd5/t/5d939e06a6347f3
e8cfc30d7/1569955361348/GSF-Booklet.pdf). (Προαιρετικό) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7 

 
Ενότητα 7 (1 x 45') – Ολοκλήρωση διδακτικού πακέτου EUSTEPs – Τι μάθαμε 

και τι μπορούμε να διδάξουμε (Προαιρετικό)  
 

Προσδοκώμενα 
μαθησιακά 

αποτελέσματα 
(ΠΜΑ) 

Οι φοιτητές/τριες αναμένεται να: 
▪ να συνειδητοποιήσουν τι έχουν μάθει κατά τη διάρκεια της 

ενότητας, 
▪ μάθουν για τις υπάρχουσες λύσεις αειφορίας και να συζητήσουν 

για αυτές στην τάξη, 
▪ να είναι πρόθυμοι/ες να ασχοληθούν με την αειφορία στην 

καθημερινή τους ζωή και στο Πανεπιστήμιο τους.  
 

Δεξιότητες: ▪ Στρατηγικές ικανότητες 
▪ Κριτική σκέψη και ανάλυση 
▪ Προγνωστική σκέψη ή μελλοντική σκέψη 
▪ Διαπροσωπικές ικανότητες 

 
Δραστηριότητες 

στην τάξη/ 
φύλλα 

εργασίας 

▪ Παραδείγματα πραγματικών λύσεων 
▪ Τι μάθαμε και τι θα πάρουμε μαζί στο σπίτι 
▪ Συλλογική αναθεώρηση του χάρτη εννοιών (C-map)* 
 
 

Εργασία για το 
σπίτι 

▪ Εργασία για το σπίτι 4. Ανατροφοδότηση από την έρευνα των 
φοιτητών/τριών (LimeSurvey)  

▪ Αξιολόγηση της κατανόησης των φοιτητών/τριών (POST) σχετικά με 
το ΟΑ [τεστ 3 κόμβων (3-tier test)]: 
https://gmalandrakis.webpages.auth.gr/limesurvey/index.php/825
995?lang=el). (Προαιρετικό) 

 
Επισκόπηση Ενότητας 7: 
Προβληματισμός (post) ολόκληρης της τάξης σχετικά με τις: "Καθημερινές δραστηριότητες και 

τον τρόπο που αυτές συνδέονται με το περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία και τους 

θεσμούς*" 

 
* Εξηγούμε στους/στις φοιτητές/τριες ότι το περιβάλλον, η οικονομία, η κοινωνία και τα 

ιδρύματα μπορούν να θεωρηθούν με όποιον τρόπο επιθυμούν. 
 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνεργαστούν με τους/τις φοιτητές/τριες τους για να 
δημιουργήσουν έναν αναθεωρημένο συλλογικό (ή ατομικό) χάρτη εννοιών (c-map) όλοι μαζί 
στην τάξη. 
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Παράρτημα 
 
 
 

▪ Εργασίες για την τάξη  
▪ Εργασίες για το σπίτι 
▪ Εκπαιδευτικά βίντεο 
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Εργασίες για την τάξη 
 
 

▪ Εργασία για την τάξη 1. Δύο (2) γύροι του παιχνιδιού 
‘Ψαράς για μία ώρα’ (Το παιχνίδι του ψαρά) 

▪ Εργασία για την τάξη 2. Σύνδεση των ΣΒΑ (SDGs) και του 
Πανεπιστημίου σας 

▪ Εργασία για την τάξη 3. Δύο (2) γύροι υπολογισμού του 
ατομικού Οικολογικού Αποτυπώματος  
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Εργασία για την τάξη 1. Οδηγίες για το παιχνίδι «Ψαράς για μια ώρα»  

(Ενότητα 2) 
 
Χωρίστε τους/τις φοιτητές/τριες σε ομάδες των έξι ατόμων: 

▪ 5 ψαράδες 
▪ 1 παρατηρητής 

 
Ορίστε τον παρατηρητή. Οι παρατηρητές σε αυτό το παιχνίδι δεν θα επικοινωνούν απευθείας 
με τους ψαράδες. 
 
Η εκπαιδευτικός βγάζει όλους τους παρατηρητές, έναν από κάθε ομάδα, έξω από την αίθουσα 
για να εξηγήσει τις οδηγίες και να δώσει από ένα φυλλάδιο σε κάθε παρατηρητή. Ο 
εκπαιδευτικός επιστρέφει στην αίθουσα και δίνει τις ακόλουθες οδηγίες στους παίκτες: 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ: 

▪ Ψαράδες: Κάθε μέρα έχετε την επιλογή να πιάσετε 1, 2 ή 3 ψάρια. Θα έχετε 10 ημέρες 
ψαρέματος. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ψάρια 
μετά από 10 γύρους παιχνιδιού. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ: Εναπόκειται στους ψαράδες να αποφασίσουν 

εάν αυτό σημαίνει να πιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερα ψάρια ή να αφήσουν 
όσο το δυνατόν περισσότερα ψάρια στη λίμνη!! Οι ψαράδες θα μπορούσαν να 
έχουν μια αόριστη αίσθηση ότι μπορεί να μην υπάρχει απεριόριστος αριθμός 
ψαριών, αλλά δεν είναι πραγματικά σίγουροι. 

 
▪ Οι ψαράδες μπορούν να μιλούν μεταξύ τους 
▪ Παρατηρητές: Όντας παντογνώστες, θα παρακολουθούν τις αποφάσεις των ψαράδων, τις 

οποίες θα καταγράφουν στον Πίνακα του παιχνιδιού (Βλ. Παρακάτω, Παράρτημα), 
ωστόσο ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΨΑΡΑΔΕΣ. 

▪ Ο παρατηρητής ενημερώνει τον εκπαιδευτικό όταν εξαντληθεί το απόθεμα των ψαριών. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ: 

▪ Αρχικό απόθεμα 25 ψάρια  
▪ Ρυθμός αύξησης: 1 ψάρι γεννιέται για κάθε 5 ψάρια που μένουν στη λίμνη στο τέλος 

κάθε γύρου (ημέρας) ψαρέματος.  
 
ΓΎΡΟΣ 1ΟΣ: ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
Ο/Η εκπαιδευτικός θα διαθέσει περίπου 1 λεπτό για κάθε γύρο αλιείας (ολόκληρο το παιχνίδι 
θα διαρκέσει περίπου 10 λεπτά). Στο τέλος κάθε γύρου, οι παρατηρητές θα καταγράφουν στο 
φυλλάδιο την αλίευση κάθε παίκτη, τη συνολική αλίευση, τα ψάρια που απομένουν μετά την 
αλίευση, την αναγέννηση από τα ψάρια που απέμειναν και τα συνολικά ψάρια που υπάρχουν 
μετά την αναγέννηση (αναγεννημένα + ήδη υπάρχοντα). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παίκτες μπορούν να μιλάνε μεταξύ τους αλλά όχι με τον παρατηρητή! Ο 

παρατηρητής πρέπει να κρατά το φυλλάδιο καταγραφής κρυφό! 
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▪ Οι ερωτήσεις θα πρέπει να απαντώνται μόλις προκύπτουν, αλλά οι ερωτήσεις σχετικά 
με το εάν τα περισσότερα ψάρια πρέπει να αλιευθούν από μεμονωμένα άτομα, από την 
ομάδα, ή να αφεθούν στον ωκεανό δεν θα πρέπει να απαντηθούν σε αυτό το σημείο. 

▪ Εάν σε οποιοδήποτε σημείο τα αλιεύματα εξαντληθούν, ο παρατηρητής θα σταματήσει 
το παιχνίδι για αυτήν την ομάδα, λέγοντάς της ότι όλα τα ψάρια έχουν εξαντληθεί. 

▪ Όταν τα αλιεύματα όλων των ομάδων εξαντληθούν, ξεκινάει η συζήτηση. 
 
Συζήτηση 
Ο/Η εκπαιδευτικός θέτει τις ακόλουθες ερωτήσεις στην τάξη: 

§ Πόσες ομάδες εξάντλησαν τα αλιεύματα; 
§ Γιατί τα αλιεύματα εξαντλήθηκαν; 
§ Υπάρχει κάποια ομάδα που δεν εξάντλησε τα αλιεύματα; 
§ Εάν ναι, ζητήστε τους να εξηγήσουν τι έκαναν και για τη συνολική τους αλίευση. 
§ Υπάρχει κάποιος/α με μεγαλύτερη αλίευση; 
§ Πώς θα μπορούσατε να αποφύγετε την εξάντληση του αλιεύματος; 
§ Πρέπει να μάθετε τι γνώριζε η Φύση! 

 
Ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί την κατάσταση. 
Εδώ είναι ότι δεν γνωρίζατε - η αλίευση ξεκίνησε με 25 ψάρια. Κάθε βράδυ γεννιόταν 
περισσότερα ψάρια - χρειάζονταν 5 ψάρια στον ωκεανό για να γεννηθεί ένα μωρό-ψάρι κάθε 
βράδυ. 
 
Αυτό ήταν που γνώριζε η Φύση και δεν το ήξερες εσύ. 
Ο εκπαιδευτικός θα επισημάνει ότι το κλειδί για την κατάρρευση της αλιείας είναι ότι 
οποιαδήποτε στιγμή η αλιεία είναι μεγαλύτερη από την αναπαραγωγή των ψαριών, το 
απόθεμά τους εξαντλείται και θα καταρρεύσει, αργά ή γρήγορα. Αυτό έχει προφανείς 
παραλληλισμούς μετά την παγκόσμια υπέρβαση (overshoot).  
 
ΓΥΡΟΣ 2ΟΣ: ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
 

▪  Εντάξει, ας το δοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Τώρα ξέρετε τι γνώριζε μόνο η Φύση στον 
πρώτο γύρο! Θυμηθείτε, ξεκινάτε με 25 ψάρια και χρειάζονται 5 ψάρια κάθε βράδυ για 
να γεννηθεί ένα νέο ψάρι. Σημειώστε ότι το αρχικό απόθεμα δεν μπορεί να είναι 
περισσότερα από 25 ψάρια και ότι είστε ψαράδες και ως εκ τούτου θα πρέπει να 
ψαρεύετε για να επιβιώσετε. 

▪ Αφιερώστε λίγα λεπτά για να συζητήσετε και μετά θα ψαρέψετε ξανά. 
▪ Παίξτε ξανά το παιχνίδι. 
▪ Μετά τον δεύτερο γύρο, ξεκινήστε μια συζήτηση για να κατανοήσετε τις διαφορετικές 

στρατηγικές που εφαρμόζει κάθε ομάδα. 
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Εργασία για την τάξη 1. Πίνακας για το παιχνίδι ‘Ψαράς για μια ώρα’ 

(Φύλλο εργασίας) (Ενότητα 2) 
 

 
 
 

Αναμενόμενα αποτελέσματα για το παιχνίδι με τα ψάρια  
(Ενότητα 2)  
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Εργασία για την τάξη 2. Σύνδεση  των ΣΒΑ (SDGs) με το Πανεπιστήμιό σας 
(Ενότητα 3)  

 

Σκοπός 

H κατανόηση της σύνδεσης μεταξύ ΣΒΑ (SDGs) και του Πανεπιστημίου και η συνειδητοποίηση 
ότι ο κόσμος μας αποτελεί ένα σύνολο μερών τα οποία αλληλοσυνδέονται  

Οδηγίες 

Ως δεύτερη άσκηση για την τάξη, προτείνουμε στους/στις φοιτητές/τριες μια συγκεκριμένη 
εμπειρία με τίτλο «ΣΒΑ (SDGs) και το ίδρυμά σας». 
Μόλις εισαχθούν οι ΣΒΑ (SDGs), η εργασία για τους/τις φοιτητές/τριες συνίσταται στον 
προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ του Πανεπιστημίου τους, τόσο ως ίδρυμα όσο και ως φυσικοί 
χώροι στην πανεπιστημιούπολη (κτίρια, κοινότητα, υπηρεσίες κ.λπ.) και κάθε ΣΒΑ (SDG). Η 
εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί ατομικά ή σε ζευγάρια και ο καθένας (ή κάθε ομάδα) θα 
πρέπει να πραγματοποιήσει μια σύντομη συζήτηση στην τάξη, επεξηγώντας τουλάχιστον δύο 
παραδείγματα ως εξής: 

1) Επιλέξτε δύο (2) παραδείγματα από πανεπιστημιακά χαρακτηριστικά ή πρακτικές του 
«δικού σας Πανεπιστημίου» 

2) Συζητήστε με την ομάδα σας πώς αυτά τα παραδείγματα είναι σχετικά με τους ΣΒΑ 
(SDG) (και ποιους ΣΒΑ) και πώς μπορούν να βοηθήσουν το πανεπιστήμιο σας στο δρόμο 
προς την αειφορία. 
 

  
Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για την καθοδήγηση της 
συζήτησης στην τάξη μεταξύ του/της εκπαιδευτικού και των φοιτητών/τριών: 

1) Πώς συνδέονται τα χαρακτηριστικά του πανεπιστημίου που επιλέξατε με τους ΣΒΑ 
(SDG); 

2) Ποιοι ΣΒΑ (SDGs) συνδέονται περισσότερο με τα παραδείγματά σας; Γιατί; (Μεσαίας 
δυσκολίας) 

3) Πώς συνδέεται το Πανεπιστήμιο με το Στόχο 4 (Ποιοτική εκπαίδευση) και την 
εκπαίδευση γενικότερα; (Εύκολη) 

4) Πώς συνδέεται το πανεπιστήμιο με τον Στόχο 3 και την υγεία γενικότερα; (Μεσαίας 
δυσκολίας) 
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5) Πώς συνδέεται το Πανεπιστήμιο με τον Στόχο 5 και την ισότητα των φύλων γενικότερα; 
(Δύσκολη) 

6) Πώς μπορούμε να συνδέσουμε τους ΣΒΑ (SDGs) μεταξύ τους και να δούμε τον κόσμο ως 
ένα αλληλοσυνδεόμενο σύνολο; 

Σύσταση: Ενθαρρύνετε τους φοιτητές/τριες να χρησιμοποιήσουν τη δημιουργικότητα και τη 
φαντασία τους χωρίς να φοβούνται μήπως κάνουν λάθη. Ο/η εκπαιδευτικός θα μπορούσε, 
επίσης, να συντονίσει μια πιθανή συζήτηση μεταξύ των φοιτητών/τριών. Μερικές φορές, από 
τους φοιτητές/τριες προκύπτουν εκπληκτικές παρατηρήσεις. 
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Εργασία για την τάξη 3. Δύο (2) γύροι υπολογισμού του ατομικού Οικολογικού 
Αποτυπώματος (Ενότητα 5)  

 
Ο διεθνής μετρητής του αποτυπώματος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση: 
www.footprintcalculator.org.  
Η ελληνική έκδοση του παραπάνω μετρητή, η οποία είναι προσαρμοσμένη και στις ελληνικές 
εθνικές στατιστικές (και όχι στις παγκόσμιες όπως η αγγλική έκδοση) βρίσκεται διαθέσιμη 
στη διεύθυνση: http://greekecologicalfootprint.web.auth.gr  
Σημειώστε ότι κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να βρει τα αποτελέσματα της εργασίας του στο 
τέλος του ερωτηματολογίου μέτρησης του αποτυπώματος σε μια συνοπτική σελίδα. 
Συνιστούμε να συλλέξετε και να οργανώσετε τα αποτελέσματα των εργασιών της τάξης σε 
ένα υπολογιστικό φύλο excel. 
Για παράδειγμα, τα ονόματα των φοιτητών/τριών μπορούν να μπούνε σε ένα αρχείο και τα 

αποτελέσματα από τον υπολογισμό του ΟΑ τους από τον 1ο γύρο και τον 2ο γύρο μπορούν 
να εισαχθούν σε δύο ξεχωριστά φύλλα. 

Οι διαφορές μεταξύ των δύο γύρων υπολογισμού ΟΑ, μπορούν να αποτυπωθούν με 
ιστογράμματα ή άλλα διαγράμματα.  

Παρακάτω, παρέχονται μερικά παραδείγματα δεδομένων που οργανώθηκαν σε ένα φύλο 
Excel.  
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Εργασίες για το σπίτι 
 
 

▪ Εργασία για το σπίτι 1. Χαρακτηριστικά αειφορίας στο 
Πανεπιστήμιό σας  

▪ Εργασία για το σπίτι 2. Το ατομικό Οικολογικό Αποτύπωμα 
στην καθημερινή ζωή 

▪ Εργασία για το σπίτι 3. Η αειφορία στον κόσμο 
▪ Εργασία για το σπίτι 4. Έρευνα ανατροφοδότησης από 

τους φοιτητές/τριες 
▪ Επίσκεψη πεδίου (προαιρετική). Η αειφορία των 

πανεπιστημίων στην πράξη 
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Εργασία για το σπίτι 1. Χαρακτηριστικά αειφορίας στα ΑΕΙ (Ενότητα 3) 

 
 

Σκοπός 

Ο προσδιορισμός χαρακτηριστικών αειφορίας στην πανεπιστημιούπολή σας και η πρόταση 
λύσεων για την προώθηση της αειφορίας στο πανεπιστήμιό σας, καθώς και ο προσδιορισμός της 
σχέσης μεταξύ του Πανεπιστημίου σας και των ΣΒΑ (SDGs). 

 

Σημείωση: Οι θεματικές στα πανεπιστήμια μπορούν να περιλαμβάνουν: 
 

- Σχεδιασμό και διαχείριση (π.χ., εγγραφή ή άλλες δραστηριότητες) 
- Λειτουργεία (π.χ., περιοχές μελέτης, βιβλιοθήκη κ.λπ.) 
- Ακαδημαϊκή ζωή / έρευνα (π.χ., διδασκαλία, εκπαιδευτικό υλικό, εργασίες 

φοιτητών/τριών, 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 της πανεπιστημιούπολης σας που θα αναλύσετε, 

καθώς και τη θέση της εντός της πανεπιστημιούπολης, και γράψτε την στον πίνακα, 
στο κελί "Περιοχή πανεπιστημιούπολης". 

 

Βήμα 3 - Με τα μέλη της ομάδας σας, βρείτε δύο (2) παραδείγματα τρεχουσών / αναμενόμενων 
στοιχείων αειφορίας (π.χ., δραστηριότητες χωρίς χαρτί) σε κάθε διάσταση της 
αειφορίας (περιβαλλοντολογική, κοινωνική, οικονομική, θεσμική) και γράψτε το στη 
στήλη "Χαρακτηριστικά αειφορίας".  

 
Σημείωση 1: Σε κάθε διάσταση, θα πρέπει να βρείτε ένα χαρακτηριστικό/στοιχείο αειφορίας 

(που εφαρμόζεται επί του παρόντος στην επιλεγμένη περιοχή) και ένα 
αναμενόμενο χαρακτηριστικό/στοιχείο αειφορίας (που δεν εφαρμόζεται ακόμη 
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στην επιλεγμένη περιοχή, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί στο μέλλον). Καθορίστε το 

επιλέγοντας το σύμβολο (✓) στη στήλη "Κατάσταση". 

Σημείωση 2: Συλλέξτε τα χαρακτηριστικά/στοιχεία αειφορίας μέσω του ιστότοπου του 
πανεπιστημίου χωρίς επιτόπια επίσκεψη (ισχύει μόνο για διαδικτυακά μαθήματα, 
για να προστατευθούμε από τον COVID-19). 

Βήμα 4 - Προσδιορίστε την αντίστοιχη διάσταση αειφορίας κάθε περίπτωσης εφαρμόζοντας το 

σημάδι επιλογής (✓) στη σχετική στήλη. Γράψτε πώς/με ποιο τρόπο το κάθε 
χαρακτηριστικό/στοιχείο συνδέεται με τη συγκεκριμένη διάσταση. Η αιτιολόγηση 
πρέπει να είναι σύντομη, ακριβής και σαφής. 

 
Σημείωση: Εάν το επιλεγμένο χαρακτηριστικό/στοιχείο καλύπτει περισσότερες από μία 

διαστάσεις βιωσιμότητας, προσδιορίστε τις εφαρμόζοντας το σημάδι επιλογής (✓) 
στη στήλη "Σχετική διάσταση βιωσιμότητας" και αιτιολογήστε στην επόμενη στήλη. 

Βήμα 5 - Συνδέστε τα χαρακτηριστικά/στοιχεία της αειφορίας με τους 17 ΣΒΑ (SDGs). Για κάθε 
επιλεγμένο χαρακτηριστικό/στοιχείο αειφορίας, προσδιορίστε ένα (1) ή δύο (2) ΣΒΑ 
(SDGs) που είναι/σχετίζονται περισσότερο με αυτό. Γράψτε μόνο τον/τους 
αριθμό/ούς των σχετικών ΣΒΑ (SDGs) στον πίνακα [π.χ., ΣΒΑ (SDGs) 4] 

 
Βήμα 6 - Για κάθε αναμενόμενο χαρακτηριστικό/στοιχείο αειφορίας, προτείνετε μια βιώσιμη 

λύση για να δείξετε πώς μπορεί να εξεταστεί/εφαρμοστεί στο πανεπιστήμιο στο 
μέλλον. Επεξεργαστείτε τη λύση στη στήλη «Βιώσιμη λύση». Η προτεινόμενη 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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Μέλη ομάδας  

Όνομα Ιδρύματος και 
πανεπιστημιούπολη 

 

Χαρακτηριστικό 
αειφορίας  

Κατάσταση Σχετική διάσταση αειφορίας 
Αιτιολογία για την επιλογή 

σας 

Σχετικός/οί 
αριθμός/οί 
ΣΒΑ (SDGs) 

Βιώσιμη λύση 
(μόνο για τα αναμενόμενα 

χαρακτηριστικά) Τρέχου
σα 

Αναμενό
μενη 

Κοινω
νική 

Περιβαλλοντι
κή  Οικονομική θεσμική 
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Εργασία για το σπίτι 2. Το ατομικό σας Οικολογικό Αποτύπωμα στην 
καθημερινή ζωή (Ενότητα 5) 

 
 

Σκοπός 

Ο προσδιορισμός του ατομικού Οικολογικού Αποτυπώματος (ΟΑ) στις καθημερινές μας 
δραστηριότητες / συμπεριφορές, ερμηνεία των αποτελεσμάτων και εξεύρεση λύσεων 

Ημερομηνία παράδοσης 

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

Οδηγίες 

Βήμα 1 - Επιλέξτε δύο (2) περιοχές των καθημερινών δραστηριοτήτων / συμπεριφορών 
σας. Μπορεί να είναι οποιεσδήποτε δραστηριότητες / συμπεριφορές στην 
καθημερινή σας ρουτίνα στο σπίτι όπως μαγείρεμα, φαγητό, καθαρισμός, 
άσκηση, κατ’ οίκον εργασία, δραστηριότητες του νοικοκυριού, φροντίδα του 
κατοικίδιου ζώα και άλλες οικιακές δραστηριότητες. 

Προσοχή: Για να αποτρέψετε την εξάπλωση του ιού Covid-19, επιλέξτε μόνο τις 
εσωτερικές καθημερινές δραστηριότητες που δεν απαιτούν έξοδο από το σπίτι 
(Ισχύει στην περίπτωση περιοριστικών μέτρων λόγω του Covid-19). 

 

Βήμα 2- Για κάθε επιλεγμένη περιοχή, δώστε δύο (2) παραδείγματα των δραστηριοτήτων 
/ συμπεριφορών σας με αντίθετο οικολογικό αποτύπωμα: 

- Ένα με υψηλό ΟΑ 
- Ένα με χαμηλό ΟΑ 

 
* Σημείωση: Για κάθε παράδειγμα, δώστε μία (1) ή δύο (2) πρωτότυπες 

φωτογραφίες (που τραβήξατε εσείς), για να διευκρινίσετε την επιλεγμένη 
δραστηριότητα / συμπεριφορά σας.  
 

Βήμα 3 - Ερμηνεύστε τα παραδείγματα σας: 
- Διευκρινίστε τους λόγους (για τα παραδείγματα υψηλού και χαμηλού ΟΑ) 

για να δείξετε γιατί αυτές οι επιλεγμένες δραστηριότητες / συμπεριφορές 
έχουν υψηλό / χαμηλό ΟΑ.  

- Προτείνετε δύο (2) λύσεις (μόνο για κάθε υψηλό παράδειγμα ΟΑ) που 
μπορούν να μειώσουν το ΟΑ σας.  

 

Βήμα 4- Παρουσιάστε τα αποτελέσματά σας σε μορφή PowerPoint (PPT): 
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- Σε μία (1) διαφάνεια (ως συνοδευτική σελίδα) γράψτε το όνομά σας και τις 
επιλεγμένες περιοχές των εσωτερικών καθημερινών δραστηριοτήτων σας. 

-  Παρουσιάστε τα αποτελέσματά σας σε δύο (2) διαφάνειες: 
• Κάθε διαφάνεια πρέπει να υποστηρίζει δύο από τα παραδείγματά 

σας, συμπεριλαμβανομένων i) των αρχικών φωτογραφιών ii) των 
αιτιών (για παραδείγματα του υψηλού και του χαμηλού EF) και iii) 
λύσεων (μόνο για παραδείγματα υψηλού EF). Οι λόγοι και οι λύσεις 
πρέπει να είναι σύντομες, ακριβείς και σαφείς. 

• Κάθε διαφάνεια πρέπει να αποτελείται το πολύ από 200 λέξεις 
(Γραμματοσειρά: Times Νew Ρoman / μέγεθος 16 ή 18). 
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Εργασία για το σπίτι 3. Η αειφορία στον κόσμο (Ενότητα 6) 

 
 

Σκοπός 

Εντοπισμός και διερεύνηση επιτυχημένων παραδειγμάτων έργων / πρακτικών 
αειφορίας σε όλο τον κόσμο και κατανόηση του τι καθιστά ένα έργο / μία πρακτική 
επιτυχημένη λύση μακράς διάρκειας 

Ημερομηνία παράδοσης 

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

Οδηγίες 

 

Βήμα 1 - Επιλέξτε την ομάδα εργασίας σας. Κάθε ομάδα πρέπει να περιλαμβάνει δύο 

(2) φοιτητές/τριες. 
 
Βήμα 2 - Λάβετε αρχικές πληροφορίες και αναλογιστείτε τι καθιστά ένα έργο / μια 

πρακτική αποτελεσματική λύση, παρακολουθώντας αυτό το βίντεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=cpkRvc-sOKk. 

 
Βήμα 3 – Δώστε ένα παράδειγμα ενός επιτυχημένου έργου (project) / μιας πετυχημένης 

πρακτικής αειφορίας. Το παράδειγμα αυτό μπορεί να αφορά δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς όπως:  

- Πανεπιστήμια / πανεπιστημιουπόλεις 
- Πόλεις / χώρες (π.χ., δήμοι, δημόσιοι οργανισμοί κ.λπ.) 
- Βιομηχανίες / μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις 
- Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) / Κοινωνικές οντότητες 
 

Σημείωση: Ορισμένα παραδείγματα που μπορείτε να βρείτε στον παγκόσμιο ιστό. Οι 
παρακάτω σύνδεσμοι μπορούν να σας βοηθήσουν. Οι παρακάτω 
σύνδεσμοι μπορούν να βοηθήσουν για να βρείτε σχετικά παραδείγματα σε 
διάφορους τομείς: 
- 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/ 
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- 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=4517615/94

29162 
- https://www.globalsolutionsforum.org/video-gallery 
- 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 - Επεξεργαστείτε τα κύρια χαρακτηριστικά του επιλεγμένου έργου / πρακτικής 

αειφορίας απαντώντας τα παρακάτω ερωτήματα: 
− Περιγράψτε τα κίνητρα με βάση τα οποία κάνατε την επιλογή σας και 

εξηγήστε γιατί πιστεύετε ότι το επιλεγμένο έργο / πρακτική αειφορίας 
μπορεί να θεωρηθεί «ένα επιτυχημένο παράδειγμα». 

− Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά / πτυχές / βήματα βιωσιμότητας στο 
παράδειγμα που επιλέξατε; 

− Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα / επισημάνσεις του επιλεγμένου 
παραδείγματος;  

− Πιστεύετε ότι τα διδάγματα από το επιλεγμένο παράδειγμα θα μπορούσαν 
να μεταφερθούν αλλού (άλλες χώρες ή / και άλλους τομείς); Εάν ναι, πώς; 

 
Βήμα 5 - Παρουσιάστε τα αποτελέσματά σας σε μορφή PowerPoint (PPT): 

- Σε μία (1) διαφάνεια (ως συνοδευτική σελίδα) γράψτε τα ονόματα των 
μελών της ομάδας σας και το παράδειγμα του έργου / της πρακτικής 
αειφορίας που επιλέξατε. 

- Για την παρουσίαση (συνοπτική και με σαφήνεια) των ευρημάτων σας 
στηριχτείτε στις ερωτήσεις που αναφέρονται στο βήμα 4. Αφιερώστε μέχρι 
τέσσερις (4) διαφάνειες. 
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Επίσκεψη στην πανεπιστημιούπολη. Η αειφορία των πανεπιστημίων στην 

πράξη - (Ενότητα 6 - προαιρετική) 
 

Σκοπός 

1. Η αλληλεπίδραση των φοιτητών/τριών με την πολυπλοκότητα των θεμάτων βιωσιμότητας 
τα οποία συναντώνται σε ένα πλαίσιο (μια πραγματικότητα) όπως η πανεπιστημιούπολη, 
η βιβλιοθήκη, η καντίνα, τα εργαστήρια κλπ. 

2. Η βιωματική προσέγγιση, από τους φοιτητές/τριες, της μάθησης σε εξωτερικό χώρο και η 
εξέταση συγκεκριμένων παραδειγμάτων από το Πανεπιστήμιο, μέσα από μια ποικιλία 
προοπτικών. 

 

Οδηγίες 

Η δραστηριότητα αυτή προτείνεται ως ένας τρόπος για να συνδέσουμε τις έννοιες που 
διδάσκουμε στις τάξεις με την πραγματικότητα της πανεπιστημιούπολης. Είναι μια 
προαιρετική δραστηριότητα. Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί σ’ αυτή τη δραστηριότητα να 
επιλέξει κάποιες από τις παρακάτω πτυχές: 

1) Αναζήτηση λαχανόκηπων μέσα στην πανεπιστημιούπολη. 

 
2) Επισκεφθείτε μια καντίνα ή μια καφετέρια και εξετάστε το μενού ή τις επιλογές 

φαγητού. Προσπαθήστε να υποκινήσετε μια συζήτηση σχετικά με τη βιωσιμότητα 
των επιλογών τροφίμων. 
 

3) Παρατηρήστε πώς μετακινούνται οι άνθρωποι στην πανεπιστημιούπολη - πόσα 
άτομα περπατούν, πόσα χρησιμοποιούν αυτοκίνητα ή τον αριθμό των ποδηλάτων. 
 

4) Εξερευνήστε όλους τους υπάρχοντες χώρους πρασίνου μέσα στην περίμετρο της 
πανεπιστημιούπολης. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε 
τους Χάρτες Google και να παρατηρήσετε μερικούς κρυφούς χώρους (ηλιακή 
ενέργεια, πράσινες στέγες κ.λπ.). Στο παρακάτω σχήμα, μπορείτε να βρείτε έναν 
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κορυφαίο κήπο στο κτίριο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου του Αβέιρο. Αυτή 
είναι επίσης μια επιλογή για όσους διδάσκουν μέσω διαδίκτυου. 

 

 
 
Σύσταση: Προσπαθείτε πάντα να προκαλέσετε μια συζήτηση σχετικά με την κάθε 
κατάσταση. Προσπαθήστε να προωθήσετε έναν διάλογο, κατά τον οποίο οι φοιτητές/τριες 
συσχετίζουν τις έννοιες που προσεγγίστηκαν προηγουμένως και την κατάσταση που 
παρατηρούν. 
 

 

▪ Σημείωση. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε άλλες περιοχές του πανεπιστημίου, 
ανάλογα με τη δομή του (π.χ., το γραφείο αειφορίας του Πανεπιστημίου ή οποιοδήποτε 
αντίστοιχο γραφείο, τις βιβλιοθήκες, εργαστήρια κλπ.). 

 

 

  



 

[42] / [45] 
 

 

Εργασία για το σπίτι 4. Έρευνα ανατροφοδότησης από τους  φοιτητές/τριες  
(Ενότητα 7) 

 
 
Μετά το τέλος της ενότητας, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν το 
ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης σχετικά με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά 
της (ενότητας). Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ. 
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Εκπαιδευτικά βίντεο  
 
 

§ Εκπαιδευτικά βίντεο για την Ενότητα 3. Αειφορία και 
ΣΒΑ (SDGs) 

§ Εκπαιδευτικά βίντεο για την Ενότητα 6. ΑΕΙ και 
αειφορία 
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Εκπαιδευτικά βίντεο για την Ενότητα 3. Αειφορία και ΣΒΑ (SDGs) 

 
Θεματική Εκδότης Σύνδεσμος Διάρκεια 

1- SDGs, from 1338 

to 2030 

Universita di 
SIENA https://www.youtube.com/watch?v=1peETpy85BI 2’ 

2-Do you know all 

17 SDGs? 

UN (SDGs / 
Knowledge 
platform) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=
18&v=0XTBYMfZyrM&feature=emb_logo 1:24’ 

3-The world we 

want: SDGs 

UN (Office of 
Secretary-
general’s Envoy 
on Youth) 

https://www.un.org/youthenvoy/video/sustainable
-development-goals-explained/ 

5:30’ 
(applicable 

part) 

4-Transitions from 

the MDGs to the 

SDGs 

UNDP 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/pr
esscenter/pressreleases/2015/09/24/undp-
welcomes-adoption-of-sustainable-development-
goals-by-world-leaders.html 

2:30’ 

5- The Sustainable 

SDGs – Action 

Towards 2030 

CAFOD (Catholic 
Agency for 
Overseas 
Development) 

https://www.youtube.com/watch?v=9-xdy1Jr2eg 5:52’ 

6- UN SDGs - 

Overview 

UNICEF Georgia https://www.youtube.com/watch?v=M-
iJM02m_Hg 2:12’ 

7- SDGs 17 SDGs 
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/en/home/
agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-
entwicklung.html 

4’ 

8- What is 

sustainability 

ACCIONA/ 
Sustainability for 
all  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=
1&v=FbAjxkGvDNs&feature=emb_logo 1:43’ 

9- Sustainability explainity® https://www.youtube.com/watch?v=_5r4loXPyx8 3:40’ 

10- Sustainability in 

everyday life 

ACCIONA/ 
Sustainability for 
all 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=
1&v=kZIrIQDf1nQ&feature=emb_logo 1:34’ 
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Εκπαιδευτικά βίντεο για την Ενότητα 6. ΑΕΙ και αειφορία 

 
Θεματική Εκδότης Σύνδεσμος  Διάρκεια 

1- Sustainability model at 

Harvard University 

Harvard University Office for 
Sustainability  

https://www.youtube.com/watch?v=eUur
JEQvNkI 3:46’  

2 - Some initiatives that has 

been done in 

Pennsylvania University  

Pennsylvania University Office 
of Communications  

https://www.youtube.com/watch?v=eks
Ln-P3v_4 2:37’  

3 - Tips about living 

sustainably in the 

Campus 

Hong Kong University of 
Science and Technology - 
Sustainable Smart Campus as 
a Living Lab  

https://www.youtube.com/watch?v=ZjYm
U2Yufww 1:00’  

4 - Tips about living 

sustainably in the 

Campus 

College of the Atlantic  https://www.youtube.com/watch?v=cjxv
URrQJD8 2:55’  

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


