
 1 / 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intellectual Output 4 

IO.4 Διδακτικό Πακέτο 
EUSTEPs για το Διοικητικό 

Προσωπικό των ΑΕΙ 
 

 

 
Πώς να παραθέσετε αυτό το υλικό: 

Moreno Pires, S., Nicolau, M., Mapar. M., Malandrakis, G., Pulselli, F.M., Galli, A., Patrizi, N., 
Caeiro, S., Bacelar-Nicolau, P., Papadopoulou, A., Niccolucci, V., Theodosiou, N., Zachos, D. 

(2021). EUSTEPs Administrative Staff Teaching Module ERASMUS+, KA203 2019-2022, 
Agreement No. 2019-1-ELO1-KA203-062941. 

 

 



 2 / 32 
 

 

Ανάπτυξη υλικού: 

 

▪ BACELAR-NICOLAU, Paula, University of Aberta  
▪ CAEIRO, Sandra, University of Aberta 
▪ GALLI, Alessandro, Global Footprint Network  
▪ NICCOLUCCI, Valentina, University of Siena 
▪ NICOLAU Mariana, University of Aveiro 
▪ MALANDRAKIS, George, Aristotle University of Thessaloniki  
▪ MAPAR, Mahsa, University of Aberta 
▪ MORENO PIRES, Sara, University of Aveiro  
▪ PAPADOPOULOU, Athanasia, Aristotle University of Thessaloniki  
▪ PATRIZI, Nicoletta, University of Siena  
▪ PULSELLI, Federico Maria, University of Siena  
▪ THEODOSIOU, Nikolaos, Aristotle University of Thessaloniki  
▪ ZACHOS, Dimitrios, Aristotle University of Thessaloniki  
 

 

Συντονισμός   

▪ Πανεπιστήμιο Αβέιρο, Πορτογαλία (UAVR) 
 

 

  



 3 / 32 
 

Περιεχόμενα 
 

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πακέτο EUSTEP για την αειφορία .............................................. 4 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ................................................................................................................................ 7 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ................................................................................................................................ 8 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ................................................................................................................................ 9 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 .............................................................................................................................. 10 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ (με αλφαβητική σειρά) ..................................................................................... 11 

Παράρτημα .............................................................................................................................. 13 

Ομαδικές εργασίες .................................................................................................................. 14 

Ομαδική εργασία 1. Οδηγίες για το παιχνίδι «Ψαράς για μια ώρα» (Ενότητα 1) ............... 15 

Ομαδική εργασία 1. Πίνακας για το παιχνίδι ‘Ψαράς για μια ώρα’  (Φυλλάδιο) (Ενότητα 1)
 ................................................................................................................................................. 17 

Ομαδική εργασία 1. Αναμενόμενα αποτελέσματα από το παιχνίδι ‘Ψαράς για μια ώρα’ 
(Ενότητα 1) .............................................................................................................................. 17 

Ομαδική εργασία 2.  Σύνδεση των ΣΒΑ (SDGs) με το Πανεπιστήμιό σας (Ενότητα 1) ......... 18 

Ομαδική εργασία 4. Υπολογιστής του ατομικού Οικολογικού Αποτυπώματος (Ενότητα 3)21 

Ομαδική εργασία 5. Οδηγίες για τη συζήτηση: Πώς θα βελτιώσω την αειφορία του 
Πανεπιστημίου μου; (Ενότητα 4) ............................................................................................ 24 

ΒΙΝΤΕΟ ..................................................................................................................................... 30 

Βίντεο. Βιωσιμότητα και ΣΒΑ (SDGs) (Ενότητα 1) .................................................................. 31 

Βίντεο. ΑΕΙ και βιωσιμότητα (Ενότητα 4) ............................................................................... 32 

 

 

  



 4 / 32 
 

Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό πακέτο EUSTEP για την αειφορία 
 

Η ενίσχυση της διδασκαλίας και των πρακτικών της αειφορίας των πανεπιστημίων - EUSTEPs 
- είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ και περιλαμβάνει τη 
συνεργασία μεταξύ τεσσάρων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ενός μη κυβερνητικού 
οργανισμού. Η ομάδα συντονίζεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ) και μέλη της αποτελούν το Πανεπιστήμιο της Σιένα (UNISI), Ιταλία, το Πανεπιστήμιο 
του Aveiro (UAv) και το Πανεπιστήμιο της Aberta (UAb) από την Πορτογαλία, όσο και από 
το Παγκόσμιο Δίκτυο για το Οικολογικό Αποτύπωμα (Global Footprint Network - GFN), 
Καλιφόρνια, ΗΠΑ. Το πρόγραμμα στοχεύει σε μια ευρύτερη και ολιστική προσέγγιση της 
αειφορίας στα πανεπιστήμια, έχοντας αναπτύξει ήδη μια ενότητα εστιασμένη στους 
φοιτητές/τριες και μια άλλη στους/στις εκπαιδευτικούς. Εκτός από αυτόν το σκοπό, το έργο 
προβλέπει, επίσης, την ανάπτυξη ενός Υπολογιστή Οικολογικού Αποτυπώματος για τα 
πανεπιστήμια, που επιτρέπει στα Ιδρύματα να αναγνωρίζουν όλες τις περιβαλλοντικές 
διαστάσεις της αειφορίας που συνδέονται με την καθημερινή τους λειτουργία. Όλοι οι 
εμπλεκόμενοι παράγοντες καλούνται να αγκαλιάσουν μια πιο βιώσιμη 
πανεπιστημιούπολη, αναπτύσσοντας ένα σύνολο πολυεπιστημονικών δεξιοτήτων 
συνοδευόμενων από μια αλλαγή στάσεων. 

Η παρούσα ενότητα είναι αφιερωμένη στο διοικητικό προσωπικό των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και υιοθετεί μια πρακτική, βιωματική προσέγγιση στην 
κατανόηση της αειφορίας και στην έννοια του Οικολογικού Αποτυπώματος (ΟΑ). 
Παρουσιάζοντας την αειφορία στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής και όχι απλά μέσω 
αφηρημένων θεωριών και εννοιών γύρω από τη βιωσιμότητα, και επιπρόσθετα 
γεφυρώνοντάς την με τους στόχους της ατζέντας για την αειφόρο ανάπτυξη του ΟΗΕ του 
2030, το διοικητικό προσωπικό θα είναι σε θέση να κατανοήσει πώς η βιωσιμότητα 
σχετίζεται όχι μόνο με ολόκληρο το φάσμα της καθημερινής ζωής, αλλά και με το χώρο 
εργασίας τους. 

Οι δύο βασικές πτυχές της ενότητας του EUSTEP για το διοικητικό προσωπικό των 
πανεπιστημίων είναι: 

1. Να ενημερώσει το διοικητικό προσωπικό για τις έννοιες της αειφορίας και του 
οικολογικού αποτυπώματος  

2. Να τους καταστήσει ικανούς ώστε να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα του χώρου 
εργασίας τους, καθώς και της κοινότητάς τους, έχοντας πλέον γνώσεις 
αειφορίας και δεξιότητες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα (οι οποίες 
συνήθως περιορίζονται σε πανεπιστημιακούς, ερευνητές και φοιτητές/τριες) 
 

Μέσω αυτής της ενότητας, το διοικητικό προσωπικό όχι μόνο θα μπορέσει να μάθει για τη 
βιωσιμότητα και τη σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος, αλλά και να ανιχνεύσει τo δικό του 
ατομικό αποτύπωμα: συζητώντας τα αποτελέσματά και τις αποφάσεις του με συνομηλίκους 
θα διαμορφώσουν μια διαδικασία «μάθησης μέσω ομαδικής συζήτησης». 
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Αυτή η ενότητα EUSTEP προορίζεται κυρίως για το διοικητικό προσωπικό των ΑΕΙ με 
διάφορους βαθμούς εξειδίκευσης, ως εξής: 

 

Η δομή της ενότητας συνοψίζεται στον παρακάτω Πίνακα. Περισσότερες πληροφορίες για 
την ενότητα και το συνολικό έργο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.eusteps.eu.  

 

  

 Αρχάριοι Νεωτεριστές Ειδικοί 
Τύποι 
προσωπικού 
πανεπιστημίου 

Λίγες γνώσεις σε 
θέματα αειφορίας 
και εργασία σε 
βασικούς 
επιχειρησιακούς 
τομείς (προμήθειες) 

Γνώση σε θέματα 
αειφορίας και με 
ευθύνες σε βασικούς 
επιχειρησιακούς 
τομείς 

Γνώση σε θέματα αειφορίας 
και εμπλοκή σε 
ομάδες  / τμήματα 
αειφορίας   
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Επισκόπηση ενότητας για το διοικητικό προσωπικό 

  «H αειφορία γύρω μας: μεταμορφώνοντας την πανεπιστημιούπολή μου» 

 

  

  Υποχρεωτικά Προαιρετικά 
Συνεδρία 

& 
διάρκεια 

Όνομα συνεδρίας / Θέμα Ομαδική εργασία 
Υποστηρικτικό 
εκπαιδευτικό 

υλικό 
Άσκηση Περαιτέρω μελέτη 

1 
(2h) 

Εισαγωγή στην αειφορία, την 
οικολογική υπέρβαση και τους 
ΣΒΑ (SDGs). 
▪ Εισαγωγή στην έννοια της 

αειφορίας 
▪ «Ψαράς για μια ώρα» (Παιχνίδι) 
▪ Συζήτηση αποτελεσμάτων 
▪ Εισαγωγή στην Οικολογική 

υπέρβαση (overshoot) και 
σύνδεση με την καθημερινή ζωή 

▪ Εισαγωγή στους ΣΒΑ (SDGs) και 
εφαρμογή  

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

Ομαδική εργασία 1. 
- Χωρισμός ομάδων 
- Δύο (2) γύροι του 
παιχνιδιού “Ψαράς 
για μια ώρα» 

Παιχνίδι) 
 
Ομαδική εργασία 2. 
Σύνδεση των ΣΒΑ 
(SDGs) με το 
Πανεπιστήμιό σας 

-PPT 
Ενότητας 1 
- Οδηγίες 

Ομαδικών 
εργασιών 

- Φυλλάδιο 
παιχνιδιού 

- Σύνδεσμοι 
βίντεο 

Άσκηση 1. 
Ερωτηματολό
γιο για την 
αξιολόγηση  
των γνώσεων 
σχετικά με τη 
βιωσιμότητα 
και 
οικολογικού 
αποτύπωμα 
(ΠΡΙΝ) 

- Overshoot Day site 
- Niccolucci et al., 

2017 
- Kitzes et al., 2008 
- UNDP SDGs 

booklet 
- Waas et al., 2011 
- Pulselli et al., 2015 
- Kuhlman & 

Farrington, 2010 

2 
(2h) 

Το Οικολογικό Αποτύπωμα στην 
καθημερινή ζωή 
▪ Βασικά στοιχεία της 

μεθοδολογίας του ΟΑ 
▪ Παγκόσμιες τάσεις και 

αποτελέσματα ΟΑ 
▪ Το ΟΑ των ΑΕΙ (παραδείγματα) 
▪ Συζήτηση  

Ομαδική εργασία 3. 
Καθημερινές 
δραστηριότητες που 
επηρεάζουν το ΟΑ 
των ΑΕΙ 

- PPT 
Ενότητας 2 
- Οδηγίες 

Ομαδικών 
Εργασιών 

 

- 

- Borucke et al., 
2013 

- http://data. 
footprintnetwork.
org/#/ 

- Kitzes & 
Wackernagel, 
2009 

- Galli et al., 2007 

3 
(2h) 

Το ατομικό σου Οικολογικό 
Αποτύπωμα 
▪ Το προσωπικό ΟΑ και 

διαθεσιμότητα πόρων 
▪ Λύσεις για μείωση του 

προσωπικού ΟΑ 
▪ Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Ομαδική εργασία 4. 
Δύο (2) γύροι 
υπολογισμού του 
ατομικού ΟΑ  

- PPT Ενότητας 3 
- URL για σύνδεση 
στον μετρητή ΟΑ 
- Σύνδεσμοι 
βίντεο 

- - Collins et al., 2020 

4 
(2h) 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(ΑΕΙ) και Αειφορία 
▪ Πτυχές της αειφορίας των ΑΕΙ  
▪ Μεθοδολογίες / εργαλεία για 

την αξιολόγηση της αειφορίας 
του Πανεπιστημίου  

▪ Υπολογιστής ΟΑ των ΑΕΙ και η 
σχέση με τη βιωσιμότητά τους 

Ομαδική εργασία 5. 
Συζήτηση σχετικά με 
τον τρόπο βελτίωσης 
της αειφοριας του 
πανεπιστημίου 

-  PPT Ενότητας 4 
-  Οδηγίες 

Ομαδικών 
Εργασίών  

Άσκηση 2. 
Ερωτηματολό

γιο για την 
αξιολόγηση  

των γνώσεων 
σχετικά με τη 
βιωσιμότητα 

και 
οικολογικού 
αποτύπωμα 

(ΜΕΤΑ) 

- Caeiro et al., 2020 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
 

Ενότητα 1 - Εισαγωγή στην αειφορία, την οικολογική υπέρβαση και 
τους ΣΒΑ (SDGs). 

 

 

  

Προσδοκώμενα 
μαθησιακά 

αποτελέσματα 
(ΠΜΑ) 

Οι συμμετέχοντες/ουσες  αναμένεται να :  

▪ αναδείξουν το τρέχον επίπεδο (εισαγωγικό) κατανόησής τους για την 
έννοια της αειφορίας και των σχετικών θεμάτων 

▪ ορίζουν την αειφορία και να προσδιορίζουν τις κύριες πτυχές, ειδικά όσον 
αφορά τη θεσμική διάσταση 

▪ συνειδητοποιήσουν την έννοια των ορίων του οικοσυστήματος 
▪ μάθουν τη σπουδαιότητα της γνώσης και της συνεργασίας προς την 

αειφορία 
▪ κατανοήσουν τους  Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ, Sustainable 

Development Goals – SDGs)  και πώς εφαρμόζονται στα Πανεπιστήμια 

 

Διάρκεια ▪ 2 ώρες 
 

Δεξιότητες ▪ Προσωπική εμπλοκή  
▪ Ενσυναίσθηση και αλλαγή οπτικής 
 

Ομαδικές 
δραστηριότητες 

▪ Ομαδική εργασία 1. ‘Ψαράς για μια ώρα’ (Παιχνίδι) (βλ. Παράρτημα) 
▪ Ομαδική εργασία 2. ΣΒΑ ( SDGs) και το Πανεπιστήμιο (βλ. Παράρτημα) 
 

Υποστηρικτικό 
εκπαιδευτικό 

υλικό 

§ PPT Ενότητας 1  
§ Οδηγίες Ομαδικών Εργασιών 
§ Οδηγίες παιχνιδιού 
§ Σύνδεσμοι βίντεο 

 
Πρόσθετη Άσκηση ▪ Αξιολόγηση των γνώσεων του προσωπικού: Eρωτηματολόγιο (ΠΡΙΝ) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
 

Ενότητα 2 – Το Οικολογικό Αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή 

 

 

 

  

Προσδοκώμενα 
μαθησιακά 

αποτελέσματα 
(ΠΜΑ) 

Οι συμμετέχοντες/ουσες  αναμένεται να:  

▪ κατανοήσουν το Οικολογικό Αποτύπωμα: ορισμός, μονάδα 
μέτρησης, παράγοντες που το επηρεάζουν και χρησιμότητα 

▪ συνειδητοποιήσουν το ΟΑ ως εργαλείο περιβαλλοντικής 
ευθύνης 

▪ κατανοήσουν τη χρησιμότητα του ΟΑ ως δείκτη 
βιωσιμότητας 

▪ συνειδητοποιήσουν τη σχέση μεταξύ ΣΒΑ (SDGs) και ΟΑ 
▪ ενημερωθούν για προηγούμενες προσπάθειες 

υπολογισμού του ΟΑ στα ΑΕΙ 
 

Διάρκεια § 2 ώρες 
 

Δεξιότητες ▪ Προσωπική εμπλοκή  
▪ Ενσυναίσθηση και αλλαγή οπτικής 
▪ Συστημική-σκέψη και χειρισμός της πολυπλοκότητας 
▪ Κανονιστικές δεξιότητες (Normative competencies)  
▪ Αξιολόγηση και αποτίμηση 

 
 

Ομαδικές 
Εργασίες 

▪ Ομαδική Εργασία 3.   Καθημερινές δραστηριότητες που επηρεάζουν 
το ΟΑ των ΑΕΙ (βλ. Παράρτημα)  
 
 

Υποστηρικτικό 
εκπαιδευτικό 

υλικό  

§ PPT Ενότητας 2 
§ Οδηγίες Ομαδικών Εργασιών 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3 
 

Ενότητα 3 – Το ατομικό σου Οικολογικό Αποτύπωμα 

 

 

 

  

Προσδοκώμενα 
μαθησιακά 

αποτελέσματα 
(ΠΜΑ) 

Οι συμμετέχοντες/ουσες 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 
▪ κατανοήσουν πώς να εφαρμόσουν αυτές τις λύσεις και τις 

εναλλακτικές τους επιλογές 
▪ αξιολογήσουν τον αντίκτυπό τους (λύσεων και 

εναλλακτικών τους επιλογών) στον πλανήτη 
 

Διάρκεια ▪ 2 ώρες 
 

Δεξιότητες ▪ Προσωπική εμπλοκή  
▪ Ενσυναίσθηση και αλλαγή οπτικής 
▪ Συστημική-σκέψη και χειρισμός της πολυπλοκότητας  
▪ Κανονιστικές δεξιότητες 
▪ Κριτική σκέψη και ανάλυση 
▪ Αξιολόγηση και αποτίμηση 
 

Ομαδικές 
Εργασίες 

▪ Ομαδική Εργασία 4. Υυπολογισμός του ατομικού ΟΑ (βλ. 
Παράρτημα) 
 

Υποστηρικτικό 
εκπαιδευτικό 

υλικό  

§ PPT Ενότητας 3 
§ URL σύνδεσης με το ΟΑ  
§ Σύνδεσμοι βίντεο 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4 
 

Ενότητα 4 – Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και Αειφορία 

 

  

Προσδοκώμενα 
μαθησιακά 

αποτελέσματα 
(ΠΜΑ) 

Οι συμμετέχοντες/ουσες αναμένεται να:  

▪ γνωρίζουν τα διάφορα εργαλεία αξιολόγησης της αειφορίας των 
Πανεπιστημίων 

▪ κατανοήσουν τις διάφορες πτυχές της αειφορίας των ΑΕΙ 
▪ αξιολογήστε τις διαστάσεις αειφορίας σε ένα ίδρυμα 
▪ κατανοήσουν τα κύρια χαρακτηριστικά ενός μετρητή ΟΑ για ΑΕΙ  
▪ συνειδητοποιήσουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους τα ΑΕΙ 

μπορούν και αντιμετωπίσουν θέματα αειφορίας 
 
 

Διάρκεια ▪ 2 ώρες 
 

Δεξιότητες ▪ Προσωπική εμπλοκή  
▪ Συστημική σκέψη και χειρισμός της πολυπλοκότητας 
▪ Κανονιστικές δεξιότητες 
▪ Κριτική σκέψη και ανάλυση 
▪ Αξιολόγηση και αποτίμηση 
▪ Προγνωστική σκέψη ή μελλοντική σκέψη  
 

Ομαδικές 
Εργασίες 

▪ Ομαδική Εργασία 5. Οδηγίες για τη συζήτηση: Πώς θα βελτιώσω την 
αειφορία του Πανεπιστημίου μου; (βλ. Παράρτημα) 

 
 

Υποστηρικτικό 
εκπαιδευτικό 

υλικό  

§ PPT Ενότητας 4 
§ Οδηγίες Ομαδικών Εργασιών 
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Ομαδική εργασία 1. Οδηγίες για το παιχνίδι «Ψαράς για μια ώρα» 
(Ενότητα 1) 

Σκοπός 

Η συνειδητοποίηση την έννοια της υπέρβασης και των βασικών αρχών της βιωσιμότητας με 
την εφαρμογή της πρακτικής άσκησης 

Οδηγίες 

Χωρίστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε ομάδες των έξι: 

▪ 5 ψαράδες 
▪ 1 παρατηρητής 

Προσδιορίστε τον παρατηρητή. Οι παρατηρητές σε αυτό το παιχνίδι δεν θα επικοινωνούν 
απευθείας με τους ψαράδες. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ/ΕΣ: 

▪ Ψαράδες: Κάθε μέρα, κάθε ψαράς έχει την επιλογή να πιάσει 1, 2 ή 3 ψάρια. 
▪ Θα έχετε 10 ημέρες ψαρέματος. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να έχετε όσο το δυνατόν 

περισσότερα ψάρια μετά από 10 γύρους παιχνιδιού. 
▪ Οι ψαράδες μπορούν να μιλούν μεταξύ τους 
▪ Τραπεζίτες: Όντας παντογνώστες, θα παρακολουθούν και θα καταγράφουν στον Πίνακα 

του παιχνιδιού (Βλ. παρακάτω, Παράρτημα) τις αποφάσεις των ψαράδων και ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΨΑΡΑΔΕΣ. 

▪ Ο τραπεζίτης ενημερώνει όταν εξαντληθεί το απόθεμα των ψαριών. 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ μόνο για τον ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ: 

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

 
ΓΥΡΟΣ 1ος : ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Ο εκπαιδευτικός θα διαθέσει περίπου 1 λεπτό για κάθε γύρο αλιείας (ολόκληρο το παιχνίδι 
θα διαρκέσει 10 λεπτά). Στο τέλος κάθε γύρου, ο τραπεζίτης θα καταγράφει 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. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παίκτες μπορούν να μιλάνε μεταξύ τους αλλά όχι με τον τραπεζίτη! Ο 
τραπεζίτης πρέπει να κρατά το φυλλάδιο καταγραφής κρυφό! 

▪ 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 η αλιεία εξαντληθεί, ο παρατηρητής θα σταματήσει το 
παιχνίδι για αυτή την ομάδα, λέγοντάς της ότι όλα τα ψάρια έχουν εξαντληθεί. 

▪ Όταν τα αλιεύματα όλων των ομάδων εξαντληθούν ξεκινάει η συζήτηση. 
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Συζήτηση 

Ερωτήσεις: 

▪ Πόσες ομάδες εξάντλησαν τα αλιεύματα; 
▪ Γιατί τα αλιεύματα εξαντλήθηκαν; 
▪ Υπάρχει κάποιος/ς 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! 

 

Εξήγηση: 

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 λοιπόν γνώριζε η Φύση που δεν το γνωρίζατε. 

Ο διαμεσολαβητής θα επισημάνει ότι το κλειδί για την εξάντληση της αλίευσης είναι ότι 
οποιαδήποτε στιγμή αυτή είναι μεγαλύτερη από την ανάπτυξη, το απόθεμα θα μειώνεται 
και θα εξαντληθεί, αργά ή γρήγορα. Αυτό έχει προφανείς παραλληλισμούς με την παγκόσμια 
υπέρβαση. 

 

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 νύχτα για να 
δημιουργηθεί ένα νέο ψάρι. Σημειώστε ότι το αρχικό απόθεμα δεν μπορεί να είναι 
περισσότερα από 25 ψάρια και ότι είστε ψαράδες, επομένως θα πρέπει να αλιεύετε 
ψάρια για να επιβιώσετε. 

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

στρατηγικές που εφαρμόζει κάθε ομάδα. 
 

Σύσταση: Οι δύο γύροι του παιχνιδιού ‘Ψαράς για μια ώρα’ θα πρέπει να έχουν διάρκεια 
περίπου είκοσι έως τριάντα λεπτά. Χρησιμοποιήστε αυτήν την εργασία για να σπάσετε τον 
πάγο μεταξύ των συμμετεχόντων και καλέστε τους να αισθάνονται άνετα γύρω από την 
ομάδα και να μοιραστούν τις σκέψεις τους. 
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Ομαδική εργασία 1. Πίνακας για το παιχνίδι ‘Ψαράς για μια ώρα’  
(Φυλλάδιο) (Ενότητα 1) 

 

 

 

Ομαδική εργασία 1. Αναμενόμενα αποτελέσματα από το παιχνίδι 
‘Ψαράς για μια ώρα’ (Ενότητα 1) 
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Ομαδική εργασία 2.  Σύνδεση των ΣΒΑ (SDGs) με το Πανεπιστήμιό σας 
(Ενότητα 1) 

Σκοπός 

H κατανόηση της σύνδεσης μεταξύ ΣΒΑ (SDGs) και Πανεπιστημίου και η συνειδητοποίηση 
του κόσμου ως διασυνδεδεμένου συνόλου. 

Οδηγίες 

Προτείνουμε στο διοικητικό προσωπικό μια συγκεκριμένη εμπειρία με τίτλο «ΣΒΑ (SDGs) 
και το ίδρυμά σας». Μόλις εισαχθούν οι ΣΒΑ (SDGs), η εργασία για το διοικητικό προσωπικό 
συνίσταται στον προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ του Πανεπιστημίου τους, τόσο ως 
ίδρυμα όσο με τους φυσικούς χώρους 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  χαρακτηριστικά ή πρακτικές του «δικού σας 
Πανεπιστημίου». 

2) Περιγράψτε 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 ομαδικής συζήτησης: 

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) 

5) Πώς συνδέεται το Πανεπιστήμιο με τον Στόχο 5 και την ισότητα των φύλων 
γενικότερα; (Δύσκολη) 
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6) Πώς μπορούμε να συνδέσουμε τους ΣΒΑ (SDGs) μεταξύ τους και να δούμε τον κόσμο 
ως ένα αλληλοσυνδεόμενο σύνολο; 

 
Σύσταση:  Παρακινήστε το προσωπικό να παρατηρήσει τον δικό του χώρο εργασίας και το 
καθημερινό περιβάλλον του. Ενθαρρύνετε τη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων να 
ανταλλάξουν ιδέες και διαφορετικές πραγματικότητες. Όσο πιο διαφορετικές είναι οι 
εμπειρίες, τόσο πιο πλούσια είναι η συζήτηση. 
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Ομαδική εργασία 3. Καθημερινές δραστηριότητες που επηρεάζουν το 
ΟΑ των ΑΕΙ (Ενότητα 2) 

 

Σκοπός 

Προσδιορίστε τις καθημερινές δραστηριότητες / συμπεριφορές που έχουν μεγάλο αντίκτυπο 
στα ΑΕΙ, ερμηνεύστε τα αποτελέσματα σας και βρείτε λύσεις για τη μείωση αυτών των 
επιπτώσεων 

Οδηγίες 

Βήμα 1 – Δημιουργήστε ομάδες των δύο συμμετεχόντων, οι οποίες πρέπει να επιλέξουν δύο 
(2) περιοχές καθημερινών δραστηριοτήτων/συμπεριφορών που μπορεί να 
επηρεάσουν το ΟΑ των ΑΕΙ (μπορεί να είναι οποιεσδήποτε 
δραστηριότητες/συμπεριφορές όπως κινητικότητα, φαγητό, εκτυπώσεις, 
εργασίες γραφείου, κ.λπ.) 

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

- Μια με υψηλό ΟΑ  
- Μια με χαμηλό ΟΑ 

 
Βήμα 3 – Εξηγήστε τις επιλογές που κάνατε πριν: 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 για τη μείωση του ΟΑ (μόνο για τα παραδείγματα με 
υψηλό ΟΑ). 

 

Βήμα 4 – Κάθε ομάδα πρέπει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα στην ολομέλεια και να κάνει 
συζήτηση για τις επιπτώσεις. 

Σύσταση: Αφιερώστε περίπου τριάντα λεπτά στην προτεινόμενη εργασία. Ενθαρρύνετε την 
ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων, 
προκειμένου να εμπλουτίσετε περαιτέρω τη συνομιλία. 
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Ομαδική εργασία 4. Υπολογιστής του ατομικού Οικολογικού 
Αποτυπώματος (Ενότητα 3) 

Σκοπός 

Αντιληφθείτε και αξιολογήστε πώς το ατομικό Οικολογικό σας Αποτύπωμα επηρεάζει το 
περιβάλλον και καταλήξτε σε συμπεράσματα προκειμένου να το μειώσετε. 

Οδηγίες 

 

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.  

 

 



 22 / 32 
 

 

 

 

 

 



 23 / 32 
 

 

 

  

 

 

Σύσταση: Η εργασία αυτή είναι ελαφρώς μεγαλύτερη σε διάρκεια από τις προηγούμενες. 
Αφιερώστε λίγο περισσότερο χρόνο  με τους/τις συμμετέχοντες/σες για να συμπληρώσουν με 
ακρίβεια όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση σχετικά με 
το πώς μπορούν να υιοθετήσουν συμπεριφορές οι οποίες μειώνουν το αποτύπωμά τους. 
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Ομαδική εργασία 5. Οδηγίες για τη συζήτηση: Πώς θα βελτιώσω την 
αειφορία του Πανεπιστημίου μου; (Ενότητα 4) 

 

  

Σκοπός 

Κατανοήστε τις κύριες έννοιες της αειφορίας και του Οικολογικού Αποτυπώματος και 
αναγνωρίστε την παρουσία/απουσία τους στο  πλαίσιο του πανεπιστημίου. 

Οδηγίες 

Χωρίστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε ομάδες των δύο με τριών ατόμων και δώστε τους μια 
λίστα με τα θέματα συζήτησης (προτάσεις θεμάτων παρακάτω). Συμβουλέψτε τους να 
συλλογιστούν το βάρος κάθε παραμέτρου και πώς θα ήταν εφικτό να βελτιωθεί η βιωσιμότητα 
σε κάθε παράμετρο μέσω κάποιου καθοδηγημένου τρόπου σκέψης: 

- Είναι δυνατόν να βελτιωθεί αυτή η παράμετρος βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα έως 
μακροπρόθεσμα; 

- Ποιες ενέργειες μπορούν να πραγματοποιηθούν για να την βελτιώσουν άμεσα ή στο μέλλον; 
- Για τη λύση αυτού του προβλήματος χρειάζεται κάποια επένδυση; 

o Εάν ναι, θα μπορούσατε να αναφέρετε μερικές οικονομικές - ως προς τον 
προϋπολογισμό - επιλογές; 

o Ή πιστεύετε ότι μπορεί να επιλυθεί μόνο με ένα μεγάλο αρχικό ποσό 
επένδυσης; Υποστηρίξτε τις απόψεις σας. 

- Χρειάζεται η λύση σε αυτό το ζήτημα κάποια τοπική, περιφερειακή ή παγκόσμια συνεργασία 
από διαφορετικές ομάδες ενδιαφερομένων (π.χ., κυβέρνηση, υπηρεσίες, ιδιωτικούς φορείς 
ή πολιτικό τομέα;) 

Οι ακόλουθες παράμετροι μπορούν να συμπεριληφθούν στη συζήτηση: 
-  Κατανάλωση ενέργειας,  
-  Κτίρια,  
-  Διαχείριση νερού και αποβλήτων,  
-  Κινητικότητα (εντός της πανεπιστημιούπολης, από και προς αυτή και σύνδεση με τις 

υπηρεσίες του Πανεπιστημίου),  
-  Ηλεκτρονικά είδη και εξοπλισμός,  
-  Φαγητό και αναψυκτικά,  

-  Δραστηριότητες που προωθούνται μέσα στην πανεπιστημιούπολη (συνέδρια, αθλητικές 
εκδηλώσεις, ακαδημαϊκές εκδηλώσεις κ.λπ.)  

Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τώρα τα κύρια ευρήματά της στους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες/ουσες έως ότου όλοι παραθέσουν τις ιδέες τους. Στη συνέχεια, πρέπει να 
συζητήσουν για τα βασικά αποτελέσματα. 
Σύσταση: Αφού χωρίσετε τις ομάδες, αφήστε τους συμμετέχοντες/ουσες να συγκεντρωθούν 
περίπου δέκα έως δεκαπέντε λεπτά για να συζητήσουν και έπειτα χρόνο δύο έως πέντε λεπτά 
για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά τους. Παρακαλώ, σημειώστε ότι η συζήτηση εδώ είναι 
ένα ζωτικής σημασίας στοιχείο για να αναγνωρίσουμε πώς το προσωπικό αντιλαμβάνεται τη 
δική του πανεπιστημιούπολη και πώς μπορεί να είναι οδηγός για την ενίσχυση της αειφορίας. 



 25 / 32 
 

 

 

 

 

Πρόσθετη εργασία 

 

▪ Άσκηση 1. Έρευνα προσωπικού (ΠΡΙΝ / META) 
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Άσκηση 1. Επισκόπηση γνώσεων του προσωπικού για θέματα αειφορίας 
(Πριν / Μετά)  

Στην ΑΡΧΗ της ενότητας, τα μέλη του προσωπικού καλούνται να συμπληρώσουν μία 
επισκόπηση σχετικά με τις γνώσεις τους σε θέματα αειφορίας. Η εν λόγω επισκόπηση 
είναι η παρακάτω. 

Γενικές πληροφορίες  

Όνομα Πανεπιστημίου   

Είμαι … "# Γυναίκα                "# Άντρας                    "# Άλλο 

Η ηλικία μου….  

Η θέση  μου στο πανεπιστήμιο είναι …  

Το ακαδημαϊκό μου υπόβαθρο είναι …  

Το τελευταίο μου πτυχίο είναι … "# ΑΕΙ/ΤΕΙ,         "# μεταπτυχιακό,          "# διδακτορικό  
Τα 4 τελευταία ψηφία του κινητού 
μου είναι:  _   _   _.   _  

Αξιολόγηση γνώσης 

Έννοια / ορισμός αειφορίας 
1. Ποιος είναι ο ευρύτερα χρησιμοποιούμενος ορισμός της αειφόρου ανάπτυξης (ο οποίος 

προκύπτει από την έκθεση Brundtland το 1987); 
A- Μία μορφή ανάπτυξης που σέβεται το περιβάλλον. 
B- Μία μορφή ανάπτυξης που βρίσκει ισορροπία μεταξύ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

οικονομικού ζητήματος. 
C-  Μία μορφή ανάπτυξης που συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας στις νότιες χώρες. 
D- Μία μορφή ανάπτυξης που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η 

ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. 
E- Δεν είμαι σίγουρος/η 

2. Ποιές είναι οι τρεις βασικές διαστάσεις/πυλώνες της αειφορίας; 
A- Διατήρηση, καπιταλισμός, δημοκρατία  
B- Κοινωνία  περιβάλλον, οικονομία  
C- Αποδοτικότητα, εργασία, εκπαίδευση  
D- Περιβάλλον, εκπαίδευση, ακτιβισμός  
E- Δεν είμαι σίγουρος/η 

ΣΒΑ 
3. Πόσοι στόχοι βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ/SDGs) και πόσοι υποστοχοι περιλαμβάνονται στην 

ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για αειφόρο ανάπτυξη; 
A- 8 ΣΒΑ και 20 υποστόχοι  
B- 17 ΣΒΑ and 169 υποστόχοι 
C- 11 ΣΒΑ and 40 υποστόχοι 
D- 20 ΣΒΑ and 70 υποστόχοι 
E- Δεν είμαι σίγουρος/η 

4. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που σχετίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 
που περιλαμβάνονται στην ατζέντα του 2030 του ΟΗΕ,  ΔΕΝ ΑΛΗΘΕΥΟΥΝ; 

A- Οι ΣΒΑ λαμβάνουν υπόψη διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, ικανότητες και επίπεδα 
ανάπτυξης και σέβονται τις εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες. 

B- Οι ΣΒΑ είναι παγκόσμιοι και συμπεριλαμβάνουν αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. 
C- Οι ΣΒΑ επικεντρώνονται μόνο στο περιβάλλον. 
D- Οι ΣΒΑ είναι αδιαίρετοι και ισορροπούν τις τρεις διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης. 
E- Δεν είμαι σίγουρος/η 
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Οικολογικό αποτύπωμα (ΟΑ) 

5. Τι είναι το Οικολογικό Αποτύπωμα; (επιλέξτε μόνο μία απάντηση) 
A- Η γη που χρειάζονται οι άνθρωποι για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε τρόφιμα και σε φυσικούς 

πόρους, και η περιοχή που απαιτείται για την απορρόφηση των αποβλήτων που παράγουν. 
B- Η ποσότητα βιολογικά παραγωγικής έκτασης γης και νερού που απαιτείται για την παραγωγή 

όλων των πόρων που καταναλώνουν οι άνθρωποι και για την απορρόφηση των αποβλήτων που 
παράγουν. 

C- Οι περιβαλλοντικές συνέπειες που προκαλούνται από την υπερβολική κατανάλωση φυσικών 
πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή των διαφόρων προϊόντων που καταναλώνουμε. 

D- Η φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής. 
E- Δεν είμαι σίγουρος/η 

6. Ποιο από τα παρακάτω 
στοιχεία επηρεάζει τη μείωση 
του ΟΑ; 

Α. 
Αυξάνει 
το ΟΑ 

Β. 
Μειώνει 

το ΟΑ 

Γ. 
Εξαρτάται 

Δ. Δεν 
έχει 

επίδραση 
στο ΟΑ 

Ε. Δεν 
ξέρω 

6.1. Η κατανάλωση κρέατος, 
γάλακτος και των προϊόντων 
τους σε κάθε γεύμα  

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

6.2. Η κατανάλωση λαχανικών από 
σπιτικές φάρμες σε σχέση με 
τις εμπορικές  

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

6.3. Η χρήση επαναφορτιζομενων 
μπαταριών  

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

6.4. Το στέγνωμα των ρούχων με 
ηλεκτρικό στεγνωτήριο  

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

6.5. Η ανταλλαγή των ρούχων με 
συγενείς και φίλους  

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Προσδοκίες 
7. Πόσο περιμένετε από τη συγκεκριμένη 

επιμόρφωση να βελτιώσει τις γνώσεις σας για τα 
ακόλουθα θέματα; 

Πάρα 
πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 

A- Της έννοιας των στόχων αειφορίας και της 
βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

B- Της έννοιας του Οικολογικού Αποτυπώματος 
(ΟΑ) 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

C- Σε θέματα αειφορίας για τα Ιδρύματα 
Ανώτερης Εκπαίδευσης 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

D- Πώς να υπολογίζετε το Οικολογικό 
Αποτύπωμα 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

E- Τους ρόλους του διοικητικού προσωπικού 
στην ενίσχυση της αειφορίας στο 
πανεπιστήμιο 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

F- Πώς να συμμετάσχετε πιο ενεργά σε 
αειφορικές δράσεις στο πανεπιστήμιο σας 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

8. Γενικά, υπάρχουν άλλες προσδοκίες που θα θέλατε να πετύχετε συμμετέχοντας στην 
συγκεκριμένη επιμόρφωση; 
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Μετά τη ΛΗΞΗ της επιμόρφωσης, το συμμετέχον προσωπικό καλείτε να 
συμπληρώσει ξανά την επισκόπηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της 
επιμόρφωσης και την κατανόηση των ενοτήτων. Η επισκόπιση αυτή είναι η 
ακόλουθη:  

Γενικές πληροφορίες  

Όνομα Πανεπιστημίου   

Είμαι … "# Γυναίκα                "# Άντρας                    "# Άλλο 

Η ηλικία μου….  

Η θέση  μου στο πανεπιστήμιο είναι …  

Το ακαδημαϊκό μου υπόβαθρο είναι …  

Το τελευταίο μου πτυχίο είναι … "# ΑΕΙ/ΤΕΙ,         "# μεταπτυχιακό,          "# διδακτορικό  
Τα 4 τελευταία ψηφία του κινητού 
μου είναι:  _   _   _.   _  

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις επιλέγοντας την απάντηση που αντικατοπτρίζει καλύτερα τη 
γνώμη σας. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, απλώς πείτε μας τη γνώμη σας. Η συμβολή 

σας και η ειλικρίνεια των απαντήσεών σας είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Αξιολόγηση γνώσης 

Έννοια / ορισμός αειφορίας 

 
Χαρακτηριστικά της επιμόρφωσης  

1. Με βάση την εμπειρία σας με την εκπαίδευση, 
αξιολογήστε τις ακόλουθες δηλώσεις. 

Πάρα 
πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 

α. Οι θεματικές ήταν ενδιαφέρουσες και εφαρμόσιμες ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

β. Ο σκοπός της επιμόρφωσης ήταν ξεκάθαρος από την 
αρχή  

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

γ.Η δομή της επιμόρφωσης ήταν κατάλληλη  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

δ. Ο σκοπός και οι στόχοι του EUSTEPs ήταν ξεκάθαροι  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

ε. Η ασύγχρονη μέθοδος επιμόρφωσης ήταν 
κατάλληλος για αυτό το σκοπό 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

στ. Η σύγχρονη μέθοδος επιμόρφωσης ήταν 
κατάλληλος για αυτό το σκοπό 

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

Μέθοδοι και θεματικές της επιμόρφωσης  
2. Κατά πόσο οι παρακάτω ενότητητες σας βοήθησαν  

να μάθετε; 
Πάρα 
πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 

α. 1η Ενότητα – Εισαγωγή στην Αειφορία, την 
Οικολογική Υπέβαση, και τους ΣΒΑ (SDGs)  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

β. 2η Ενότητα - Το Οικολογικό Αποτύπωμα (ΟΑ) 
στην καθημερινή ζωή  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

γ. 3η Ενότητα  - Το ατομικό Οικολογικό Αποτύπωμα 
(ΟΑ)  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 
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δ. 4η Ενότητα - ΑΕΙ και Αειφορία  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

3. Κατά πόσο η επιμόρφωση σας βοήθησε να 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ:  

Πάρα 
πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 

α. Την έννοια της αειφορίας και των ΣΒΑ (SDGs)  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

β. Την έννοια του Οικολογικού Αποτυπώματος (ΟΑ) ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

γ. Την σχέση ανάμεσα σε ΟΑ και αειφορία ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

δ. Τη σύνδεση μεταξύ αειφορίας και ΑΕΙ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

ε. Το ΟΑ ως εργαλείο για την αποτίμιση της 
αειφορίας των ΑΕΙ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

4. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν άλλα θέματα / ζητήματα που έχουν βελτιωθεί από τη συμμετοχή σας  
στην επιμόρφωση; 
 
 
 

Προθέσεις και ικανοποίηση  
5. Κατά πόσο η επιμόρφωση σας αύξησε την 

ΠΡΟΘΕΣΗ σας να :  
Πάρα 
πολύ Πολύ Μέτρια Λίγο Καθόλου 

α. …ενισχύστε  την προσωπική σας συμπεριφορά  
ώστε να γίνει πιο αειφορική;  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

β. … ενθαρρύνετε και να δημιουργήστε 
ευαισθητοποίηση στον χώρο εργασίας σας για 
θέματα αειφορίας;  

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

γ. … εμπλακείτε πιο ενεργά σε δράσεις προς την 
αειφορία στο πανεπιστήμιο σας;  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

δ. Συνολικά, πόσο ικανοποιημένοι είστε από αυτή 
την επιμόρφωση;  ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ 

6. 7. Κατά τη γνώμη σας, ποια ήταν η ΚΑΛΥΤΕΡΗ πτυχή της επιμόρφωσης; Εάν θέλετε, μπορείτε 
να δώσετε ένα παράδειγμα για να εξηγήσετε τις ιδέες σας 

 
 
 
7. 8. Κατά τη γνώμη σας, ποια ήταν η κύρια ΑΔΥΝΑΜΙΑ της επιμόρφωσης; Εάν θέλετε, μπορείτε 

να δώσετε ένα παράδειγμα για να εξηγήσετε τις ιδέες σας. 
 

 
8. . Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί η επιμόρφωση; 
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ΒΙΝΤΕΟ 
 

 
▪ Εκπαιδευτικά βίντεο για την Ενότητα 1. Βιωσιμότητα 

και ΣΒΑ (SDGs) 
▪ Εκπαιδευτικά βίντεο για την Ενότητα 4. ΑΕΙ και 

Βιωσιμότητα 
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Βίντεο. Βιωσιμότητα και ΣΒΑ (SDGs) (Ενότητα 1) 
 

 

 

  

Θέμα Εκδότης Σύνδεσμοι Χρόνος 
1.  ΣΒΑ, από το 1338 

μέχρι 2030 
Universita di 
SIENA 

https://www.youtube.com/watc
h?v=1peETpy85BI 

2’ 

2. Γνωρίζετε και τους 
17 ΣΒΑ; 

 

UN (SDGs / 
Knowledge 
platform) 

https://www.youtube.com/watc
h?time_continue=18&v=0XTBY
MfZyrM&feature=emb_logo 

1:24’ 

3. Ο κόσμος που 
θέλουμε: ΣΒΑ 

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

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

5:30’ 
(applicable 

part) 

4. Μεταβάσεις από 
τους MDG στους 
SDGs 

UNDP https://www.undp.org/content/
undp/en/home/presscenter/pre
ssreleases/2015/09/24/undp-
welcomes-adoption-of-
sustainable-development-goals-
by-world-leaders.html 

2:30’ 

5. Οι βιώσιμοι ΣΒΑ -  
Δράση προς το 
2030 

CAFOD 
(Catholic 
Agency for 
Overseas 
Development) 

https://www.youtube.com/watc
h?v=9-xdy1Jr2eg 

5:52’ 

6. Επισκόπηση των 
ΣΒΑ του ΟΗΕ 

UNICEF 
Georgia 

https://www.youtube.com/watc
h?v=M-iJM02m_Hg 

2:12’ 

7.  ΣΒΑ 17 SDGs https://www.eda.admin.ch/age
nda2030/en/home/agenda-
2030/die-17-ziele-fuer-eine-
nachhaltige-entwicklung.html 

4’ 

8. Τι είναι 
βιωσιμότητα 

ACCIONA/ 
Sustainability 
for all  

https://www.youtube.com/watc
h?time_continue=1&v=FbAjxkG
vDNs&feature=emb_logo 

1:43’ 

9. Βιωσιμότητα explainity® https://www.youtube.com/watc
h?v=_5r4loXPyx8 

3:40’ 

10. Βιωσιμότητα στην 
καθημερινή ζωή 

ACCIONA/ 
Sustainability 
for all 

https://www.youtube.com/watc
h?time_continue=1&v=kZIrIQDf
1nQ&feature=emb_logo 

1:34’ 
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Βίντεο. ΑΕΙ και βιωσιμότητα (Ενότητα 4) 
 

 

Θέμα Εκδότης Σύνδεσμοι Χρόνος 
1. Μοντέλο αειφορίας στο 

Πανεπιστήμιο του 
Χάρβαρντ 

Harvard University Office 
for Sustainability  

https://www.youtube.co
m/watch?v=eUurJEQvNk
I 

3:46’  

2.  Ορισμένες 
πρωτοβουλίες που 
έχουν γίνει στο 
Πανεπιστήμιο της 
Πενσυλβανίας 

Pennsylvania University 
Office of Communications   

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

2:37’  

11.  Συμβουλές για τη 
βιώσιμη διαβίωση 
στην 
πανεπιστημιούπολη 

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

https://www.youtube.co
m/watch?v=ZjYmU2Yufw
w 

1:00’   

12. Συμβουλές για τη 
βιώσιμη διαβίωση 
στην 
πανεπιστημιούπολη 

College of the Atlantic   https://www.youtube.co
m/watch?v=cjxvURrQJD8 
 

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". 
 
 

 

 

 


