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ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και 
Βιωσιμότητα

Βιωσιμότητα στα Πανεπιστήμια

α. Διαφάνειες

β. Ασκήσεις για την τάξη
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Πίνακας περιεχομένων
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▪ Ποια είναι η σημασία της βιωσιμότητας για τα ΑΕΙ (συμπεριλαμβάνονται τα 

Πανεπιστήμια)

▪ Όψεις της βιωσιμότητας των ΑΕΙ

▪ Παράγοντες και δείκτες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα των Πανεπιστημίων

▪ Κλίμακες και δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της 

βιωσιμότητας των πανεπιστημίων

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

παγκόσμια κατάταξη των Πανεπιστημίων)



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

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

ακαδημαϊκά τους συστήματα.

▪ τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ενσωμάτωσαν την ΕΑΑ στην:

• εκπαιδευτική τους έρευνα

• στις δραστηριότητες εντός των πανεπιστημιουπόλεων

• στην εμπλοκή της κοινότητας

• στην αξιολόγηση και στην υποβολή εκθέσεων

(Lozano et al., 2015).



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

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

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

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

Πρακτικές για την ΕΒΑ



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

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

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

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



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

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

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

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

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

6. Έρευνα (διεξαγωγή έρευνας σε θέματα βιωσιμότητας)



EΒΑ
Πρακτικές

Ολιστική
ενσωμάτωση

VI.
Έρευνα

I. Ευκολίες/ 
Δράσεις στην 

Πανεπιστημιούπ
ολη

II. Εκπαίδευση και 
Αναλυτικό 

Πρόγραμμα

III. Διοίκηση των 
Οργανισμών

IV. Αξιολόγηση & 
Λογοδοσία

V. Εξωτερική
Κοινωνική 

/ευρύτερης 
απήχησης

• Συνολική προσέγγιση για ολόκληρο το θεσμό
• Αληλλεπίδραση πολλών συμβαλλόμενων

Lozano et al., 2015a and UNESCO, 2012



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ



I. Υποδομές / Λειτουργίες της πανεπιστημιούπολης

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

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

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

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

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

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

του νερού)



II. Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραμμα

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

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

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

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



Εκπαίδευση 
Εκπαιδευτικών

Παιδαγωγικά 
εργαλεία

Δεξιότητες

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

προσέγγιση πολλαπλών 
προοπτικών)

2. Μαθήματα σε 
“παραδοσιακά” αντικείμενα 

(e.g. μαθηματικά, Αγγλικά)

3. Ανάπτυξη ενός 
προγράμματος

(τυπικού ή άτυπου) 

4. Ανανέωση του 
προγράμματος 

σπουδών (προπτυχιακό 
ή μεταπτυχιακό)

Μορφές του ESD  στο Αναλυτικό πρόγραμμα

(adapted from Lozano et al., 2015b)

II. Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραμμα



A Προσέγγιση πολλαπλών προοπτικών (UNESCO, 2012).

▪ Επιστημονική προοπτική της έννοιας της ΒΑ

▪ Ιστορική προοπτική των παγκόσμιων αλλαγών

▪ Γεωγραφική οπτική των γεγονότων και των προβλημάτων

▪ Προοπτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα

▪ Προοπτική της Ισότητας των Φύλων

▪ Προοπτική των ατομικών αξιών, των πολιτισμών και των εθνών

▪ Προοπτική πολιτιστικής πολυμορφίας

▪ Προοπτική αειφορίας - Περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική

ισορροπία και εστιασμένη στο μέλλον

UNESCO multimedia education programme (educational resources) -

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

Διδακτικές 
καινοτομίες

II. Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραμμα



Για να εφαρμόσετε και να αλλάξετε προγράμματα σπουδών, χρειάζεστε:

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

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

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

Teachers training 
Sinakou et al., 2019 

II. Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραμμα



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

II. Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραμμα

Κατηγορίες / Επίπεδα Ορισμός 

Αρχές 

(Θεωρητικό επίπεδο)

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

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

εννοηθούν. 

Προ – Δράση 

(Προ-Δράση επίπεδο 0) 

Πραγματοποίηση ανάλυσης και ανάπτυξη ικανοτήτων μέσα από μια 

προοδευτική διαδικασία. 

Ενδιάμεση κατηγορία η οποία συνδέεται με την απόκτηση γνώσης, 

παίρνοντας συχνά τη μορφή αιτιακής επιστημονικής εξήγησης. 

Προ – Δράση 

(Προ-Δράση επίπεδο 1) 

Προετοιμασία για δράση, αδρομερή περιγραφή παρεμβάσεων, ανάλυση 

επιπτώσεων. Δείχνει ένα ενδιαφέρον για την κατανόηση και διευκρίνιση της 

επικοινωνίας και του διαλόγου σε κοινωνικά πλαίσια, βασιζόμενοι στην άποψη 

ότι ένα συμπαγές θεωρητικό επιχείρημα δύναται να καθοδηγήσει μια πρακτική 

κρίση. 

Πράξη 

(Επίπεδο πράξης) 

Ανάπτυξη των στάσεων των φοιτητών/τριών οι οποίες τους επιτρέπουν 

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



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

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

εμπιστοσύνη
▪ Κίνητρα και παρακίνηση άλλων

Ολιστιστική προσέγγιση για αλλαγή κα μετάβση στην ΒΑ

II. Εκπαίδευση και Αναλυτικό Πρόγραμμα



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

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

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

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

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

III. Διοίκηση των Οργανισμών



3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
▪ Συντονισμός & Σχεδιασμός (θεσμοθέτηση της βιωσιμότητας

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

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

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



4. ΔΕΣΜΕΥΣΗ

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

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



5. ΠΡΟΒΟΛΗ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ / Εξωστρέφεια

▪ Διεθνής συνεργασία (αναφορές με διεθνείς συν-συγγραφείς)

▪ Διεθνείς φοιτητές (να προσελκύσουν προπτυχιακούς, 

μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς από όλο τον πλανήτη)



Παραδείγματα εφαρμογών προβολής:

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

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

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

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

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

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ EΒΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ / ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 



6. ΈΡΕΥΝΑ

▪ Φήμη (φήμη για την ερευνητική αριστεία μεταξύ των

ομοειδών Τμημάτων / Πανεπιστημίων)

▪ Ανοικτή πρόσβαση (προγράμματα αποθετηρίων και πολιτικές

για τη διευκόλυνση της ανοικτής πρόσβασης σε νέες

επιστημονικές έρευνες και υποτροφίες)

▪ Παραγωγικότητα (ενσωματωμένη στην έρευνα με

φοιτητές/τριες σε θέματα σχετικά με την αειφορία)



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

διδασκαλίας, διασταυρούμενες κλείδες / ρούμπρικες

▪ Ολιστικά συστήματα σκέψης, διεπιστημονικότητα

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

αλλάξτε συμπεριφορές (και αξιολογήστε τις σε όλη την κοινότητα)

▪ Συνεργασία με εξωτερικές κοινότητες

▪ Ανάμειξη και συμμετοχή βασικών παραγόντων

▪ Περιπτωσιολογικές μελέτες (περιπτώσεις επιτυχημένων πρακτικών και ΕΒΑ)

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

▪ Νέες γνώσεις και θεωρίες

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

Πρακτικές μέσα στην ΕΒΑ: Έρευνα



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ



Διαφορετικός τύπος εργαλείων αξιολόγησης της 
αειφορίας
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Εργαλεία Αξιολόγησης της Αειφορίας Έννοια

Πώς να παρακολουθείτε τους δείκτες για την αξιολόγηση της 

αειφόρου ανάπτυξης με σχετικό και χρήσιμο τρόπο (Krajnc & 

Glavic, 2005)

Οι δείκτες μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα ευρετήριο για να 

διευκολύνουν την κατανόηση και την ερμηνεία των δεικτών ενός 

δεδομένου φαινομένου (Tanguay et al. 2010)

Ποιοτικά ή ποσοτικά κομμάτια πληροφοριών που αξιολογούν την 

οργανωτική απόδοση και συγκεντρώνουν πολλούς τομείς 

βιωσιμότητας που είναι γενικά συγκρίσιμοι (GRI & ISO 2014; 

GRI 2011)

Πλαίσια 
Αξιολόγησης

Σύνθετοι 
δείκτες

Σϋνολο δεικτών

Οι δείκτες είναι μια από τις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται περισσότερο, 

διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στην αξιολόγηση της αειφορίας (Ramos 2019).



Σε μια πρόσφατη μελέτη επισημάνθηκαν 27 εργαλεία ολιστικής αξιολόγησης 
αειφορίας που αναπτύχθηκαν ειδικά για τα ΑΕΙ (Caeiro et al., 2020):

Διαφορετικά εργαλεία Ολιστικής Αξιολόγησης Βιωσιμότητας 
που αναπτύχθηκαν ειδικά για τα ΑΕΙ

AISHE 2.0
Assessment

Instrument for
Sustainability in 

Higher
Education

AMAS
Adaptable Model 

for Assessing, 
Sustainability in 

Higher Education

ASSC
Assessment 
System for 
Sustainable 

Campus

AUSP
Evaluación de las 

políticas universitarias 
de sostenibilidad como 

facilitadoras para el 
desarrollo de los 

campus de excelencia 
internacional

BIQ-AUA
Alternative 
University 
Appraisal

CITE-AMB
Red de 
Ciencia, 

Tecnologia, 
Innovacion y 

Educación 
Ambienal em 
Iberoamerica

DUK
German 

Commission for 
UNESCO AG HS

ESDGC
Education for 
Sustainable 

Development and 
Global 

Citizenship

GASU
Graphical 

Assessment of 
Sustainability in 
Universities tool

GC
Good Company’s 

Sustainable 
Pathways Toolkit

GM
Green Metrics 

University 
Ranking

GMID
Graz Model for 

Integrative 
Development
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GP
Green Plan and 

the Label DD&RS 
ou Plan Vert

HE 21
Higher Education 21’s 

sustainability 
Indicators or HEPS 
Higher Education 
Partnership for 
Sustainability

PSIR
Penn State 

Indicator Report

P&P
People & Planet 

University League

SAQ
Sustainability 
Assessment 

Questionnaire

SCR
Sustainability 
Report Card

STARS
Sustainability 

Tracking, 
Assessment & 
Rating System

SUM
Sustainable 

University Model

SLS
Sustainability 

Leadership 
Scorecard

SustainTool
Program 

Sustainable 
Assessment Tool 

THE
Times Higher 

Education Impact 
University 
Ranking

TUR
Three 

Dimensional 
University 
Ranking

UEMS
University 

Environmental 
Management 

System

USAT
Unit-Based 

Sustainability 
Assessment tool

uD-SiM model
Uncertainty-

based 
quantitative 

assessment of 
sustainability for 

HEIs



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

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

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

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



Εργαλεία αξιολόγησης της βιωσιμότητας



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

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

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



36

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

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

Sustainability Assessment Questionnaire - SAQ



Παράδειγμα παρακολούθησης δεδομένων προγράμματος σπουδών με βάση το STARS
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Το Οικολογικό Αποτύπωμα (ΟΑ) 
στα ΑΕΙ



39

Προσεγγίσεις του Οικολογικού Αποτυπώματος (ΟΑ) στα ΑΕΙ

• Ενώ δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στη βιωσιμότητα των πανεπιστημίων, υπάρχει 

η ανάγκη ανάπτυξης μεθοδολογιών για τη μέτρηση του επιπέδου βιωσιμότητας 

των πανεπιστημίων. Το Οικολογικό Αποτύπωμα (ΟΑ) αναδύεται ως μια πιθανή 

προσέγγιση που έχει χρησιμοποιηθεί σε εθνικό, τοπικό, οικιακό και όλο και 

περισσότερο πανεπιστημιακό επίπεδο (Conway et al. 2008).

• Η εκτέλεση μιας ανάλυσης ΟΑ ταιριάζει με τη στρατηγική των ΑΕΙ για την 

«εφαρμογή στην πράξη όσων κηρύττουν», με αποτέλεσμα την ύπαρξη αναφορών 

για το ΟΑ πολλών ΑΕΙ σε παγκόσμιο επίπεδο (Lambrechts και Liedekerke 2014).



Οι λόγοι για να χρησιμοποιήσουμε το ΟΑ στα ΑΕΙ
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Υπάρχουν διάφοροι 
λόγοι για να δείξουμε 
το γιατί το 
Πανεπιστήμια 
χρησιμοποιούν την 
ανάλυση του ΟΑ

(Lambrechts and 
Liedekerke 2014)

Έλεγχος οικολογικής επίδοσης 

Καθορισμός του πού υπάρχει ο 
μεγαλύτερος αντίκτυπος 

Ανάπτυξη ευαισθητοποίησης του 
προσωπικού και των φοιτητών/τριών 
μέσω της εμπλοκής τους στις 
διαδικασίες υπολογισμού του ΟΑ

1

2

3



Η συνεισφορά του EUSTEPs – Ο Υπολογιστής 
του ΟΑ των πανεπιστημίων

• Αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής Πτυχής των 
πανεπιστημίων (πράσινη πτυχή) - ΟΧΙ η οικονομική ή 
κοινωνική 

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

• Ο υπολογιστής ΟΑ του EUSTEPs θα παρέχει αποτελέσματα 
ΑΜΕΣΑ συγκρίσιμα με άλλα πανεπιστήμια παγκοσμίως, 
όπως και  μεταξύ πανεπιστημίων και άλλων φορέων



Άμεση Διοικητική Αρμοδιότητα

Έμμεση αρμοδιότητα
Δομή υπoλογιστή EUSTEPs 

για το ΟΑ των ΑΕΙ

Μετακινήσεις (km, τρόπος)
• Μεταξύ των Παν. Κτιρίων / τοποθεσιών 

• Κάθε μετακίνηση προσωπικού & 

φοιτητών για διδασκαλία, έρευνα, 

συνέδρια (συμπεριλαμβανομένου των 

εξερχομενων Erasmus).

Τομείς κάτω από τον άμεσο έλεγχο του 

Πανεπιστημίου 

Γενικές πληροφορίες για το 

Ίδρυμα
• Αριθμός φοιτητών/τριών (ανά πεδίο) 

• Αριθμός προσωπικού (ανά πεδίο)

ΟΑ προσωπικού και φοιτητών/τριών εκτός του 

άμεσου πανεπιστημιακού περιβάλλοντος

Κατανάλωη ενέργειας (kWh, m3

καυσίμου)
• Χρήση ηλεκτρισμού 

• Θέρμανση / κατανάλωση φυσικού αερίου 

• Οποιαδήποτε εναλ/κό ενεργειακό σύσ/μα

• Χρήση ενέργειας για το διαδίκτυο 

• Χρήση ενέργειας στις οικίες των φοιτη/τών

Μονάδες μέτρησης:

• gha (συνολικό)

• gha / Φοιτητή/τρια

• gha / Προσωπικό

Πιθανές άλλες μετρήσεις:

• gha / Δημοσίευση

• gha / Πτυχίο (αποφοιτήσεις)

• gha/ ευρώ 

χρηματοδοτούμενης έρευνας 

Κτίρια (#, m2)
• Αριθμό κτιρίων

• m2 ακαδημαϊκών εγκαταστάσεων 

(γραφεία, εργ/ρια, αίθουσες, κτλ + 

ανοικτών περιοχών

• Συνολική έκταση / Πυκνότητα 

πανεπιστημιούπολης 

• Κατοικίες φοιτητών/τριών

Υλικά, ηλεκτρονικά & 

Εξοπλισμός (τύπος προϊόντος, 

kg, $$)

• Τυπικός υπολογισμός ΟΑ / m2

επιφάνειας/ ανά τύπο 

Υποδομές / Εγκαταστάσεις 

Άλλες υπηρεσίες (μεταφορές, 

ενέργεια)
• Κατανάλωση νερού / απορροή 

• Συλλογή απορριμμάτων / απόθεση

• Χαρτί

Περίπτωση 2: 
Συγκεκριμένα δεδομένα που θα έχουν συγκεντρωθεί από 

τη Διοίκηση μέσω ερωτηματολογίων (ή άλλο τρόπο) για 

την δραστηριότητα που σχετίζεται με το πανεπιστήμιο 

Φαγητό (τύπο, kg or # γεύματα)

• Μόνο κατανάλωση στην παν/πολη

(εστιατόρια & Καφέ του Παν/μιου)

• ΕΡ: Πόσα γεύματα / πόσοι φοιτητές; 

Ή οι αντίστοιχες ποσότητες; 

Μετακινήσεις (km, τρόπος)
• Μετακίνηση από και προς το Πανεπιστήμιο

• Relocation

• Ερ: Ποιες εννοούμε τις μετακινήσεις που δεν 

σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο;

Φαγητό (τύπος, kg or # 

γευμάτων)

2 Επιλογές: Περίπτωση 1 η Περίπτωση 2
Ατομικές Δράσεις

Κατανάλωση Ενέργειας(kWh)
• Κατανάλωση ηλεκτρισμού

• Χρήση διαδικτύου (για μελέτη)

Περίπτωση 1: 

Εθνικά δεδομένα CLUM, συνδυαζόμενα με 

σταθερά (1/3 για τις ημέρες λειτουργίας) η οποία 

αντιπροσωπεύει το ποσοστό το οποίο αναλογεί 

στην πανεπιστημιακή δραστηριότητα 

Ή

Άλλες Δράσεις (μελλοντική 

συμπερίληψη)

Συνέδρια & 

Εκδηλώσεις

Αθλήματα & 

Αγωνίσματα
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Sustainability 
Results 
2019

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

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

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

The Baltic University Programme
(BUP) Teachers Course 2019-

2020: EDUCATION FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN 

HIGHER EDUCATION



The Baltic University Programme 
Teachers Course 2019-2020: 

EDUCATION FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN HIGHER 

EDUCATION

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



1- Sustainability in universities (learn about other 

universities measures)

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

● Subject: Culture Shift for a More Sustainable World-

Sustainability at Harvard University

● Content: It explains the sustainability model at Harvard 

University

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

● Subject: Green Campus Partnership: ReThink Your 

Footprint

● Content: Some initiatives that has been done in 

Pennsylvania University

Εκπαιδευτικά Βίντεο για την Ενότητα 4: ΑΕΙ και βιωσιμότητα

2- Tips about living sustainably in the Campus

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

● Subject: Sustainable smart campus as a living lab-

Launch video

● Content: Some tips about sustainable life in Campus

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

● Subject:  How-To Green Your Campus

● Content: Some tips about sustainable life in Campus

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