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Περίληψη
Ο Υπολογιστής – Αποτυπώματος - e-co-foot είναι μια νέα προσέγγιση για τη μέτρηση του οικολογικού
αποτυπώματος. Απευθύνεται στους νέους και συγκεντρώνει πληροφορίες σε καθημερινή βάση.
Οι τυπικοί υπολογιστές οικολογικού αποτυπώματος λειτουργούν σε ετήσια βάση και περιλαμβάνουν
πολλά γεγονότα που οι ανήλικοι δεν μπορούν να επηρεάσουν μόνοι τους όπως: κατοικία, πηγή
θέρμανσης, ιδιοκτησία οικογενειακού αυτοκινήτου κλπ.
Η καινοτομία αυτού του Υπολογιστή έγκειται στο να δείξει ότι κάθε μέρα αποτελεί μια νέα επιλογή για
ένα μικρότερο Οικολογικό Αποτύπωμα.
Οι τιμές μετρούνται σε παγκόσμια τετραγωνικά μέτρα και βασίζονται στις καλύτερες διαθέσιμες
πληροφορίες.
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Καλώς ορίσατε στον Οδηγό Χρήσης για τον Υπολογιστή-Αποτυπώματος - e-cofoot

Θα βρείτε τον Υπολογιστή e-co-foot στον ακόλουθο σύνδεσμο https://calculator.e-co-foot.eu
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Σχετικά με το e-co-foot
Αυτός ο υπολογιστής είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο και επίσης αποτελεί
μέρος ενός μαθήματος Οικολογικού Αποτυπώματος για μαθητές. Το
μάθημα αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες για δύο ηλικιακές ομάδες:
Ηλικιακή ομάδα 1

Ηλικιακή ομάδα 2

10-13 χρόνων

14-18 χρόνων

Βρίσκεστε
εδώ

Υπολογιστής Αποτυπώματος
Εισαγωγή

Εισαγωγή

Εργαστήριο Μίνι Εκτάριο

Εργαστήριο Μίνι Εκτάριο

Διατροφή

Διατροφή

Κατοικία

Α. Κατοικία (Βασικό μάθημα)
Β. Κατοικία (Επιπρόσθετο υλικό)

Μετακίνηση

Μετακίνηση

Κατανάλωση

Κατανάλωση

Ενημερωτικό υλικό (ένα και για τις δύο ηλικιακές ομάδες)

Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες στην ιστοσελίδα
www.e-co-foot.eu.
Το calculator.e-co-foot.eu είναι ένας υπολογιστής Αποτυπώματος, ένα
ηλεκτρονικό εργαλείο, στο οποίο οι μαθητές μπορούν να καταγράφουν τις
καθημερινές τους δραστηριότητες και να εντοπίζουν το Οικολογικό
Αποτύπωμα των συνηθειών τους. Η λειτουργία “δημιουργία ομάδας” που
είναι διαθέσιμη για τους εκπαιδευτικούς τον καθιστούν κατάλληλο για
προετοιμασία ή για έλεγχο γνώσεων.
Το elearning.e-co-foot.eu είναι ένα ηλεκτρονικό μάθημα με επιλεγμένο
περιεχόμενο από τo διδακτικό υλικό. Η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για μικτή διδασκαλία αυτού του μαθήματος, ως εργασία
στο σπίτι ή ως εξάσκηση και έλεγχο των γνώσεων μετά από τις διαλέξεις
στην τάξη.
ΕΤΑΙΡΟΙ
akaryon GmbH, Αυστρία www.akaryon.eu
Plattform Footprint, Αυστρία www.footprint.at
Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, Ρουμανία www.agricolfalticeni.ro
Eötvös Loránd University (ELTE), Ουγγαρία savariakemia.elte.hu
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Περτουλίου-Τρικκαίων, Ελλάδα https://blogs.sch.gr/kpepertoul/
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί συμφωνία με
το περιεχόμενο, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Κωδικός προγράμματος: 2017-1-AT01-KA201-035037
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Πώς να εγγραφείτε
Εγγραφείτε στη δεξιά γωνία στην κεφαλίδα του ιστότοπου ή χρησιμοποιήστε τα διαφορετικά κουμπιά
στην αρχική σελίδα. Εάν είστε μαθητής "Εγγραφείτε ως μαθητής" ή "Εγγραφείτε ως εκπαιδευτικός" εάν
είστε εκπαιδευτικός.

Θα ανοίξει ένας νέος ιστότοπος με μία φόρμα εγγραφής. Εγγραφείτε με τη σωστή διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αναλόγως τη λειτουργία
«Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης».
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Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες χρησιμοποιήστε την επιλογή "Είσοδος" στη δεξιά γωνία στην
κορυφή της σελίδας ή το κουμπί "Ας αρχίσουμε" σε αυτή τη σελίδα.
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Θα ανοίξει μια νέα σελίδα. Εισάγετε τη διεύθυνση E-mail και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε επιλέξει
και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Είσοδος".

Πώς να πλοηγηθείτε
Τώρα σας δίνουμε μια σύντομη περιγραφή για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε καλύτερα στον
υπολογιστή αποτυπώματος. Αφού συνδεθείτε, θα μεταφερθείτε στην σελίδα που είναι ο πίνακας
ελέγχου σας . Εδώ έχετε μια σύντομη επισκόπηση όλων των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών σας
στον υπολογιστή αποτυπώματος:
1.
2.
3.
4.
5.

Οι ημερήσιες καταγραφές σας
Οι αξιολογήσεις σας
Ομάδες στις οποίες συμμετέχετε
Ρυθμίσεις
Νέες λειτουργίες στο εργαλείο, τη λειτουργία ανατροφοδότησης

Κάθε μια από τις παραπάνω δραστηριότητες ή λειτουργίες έχει ένα Τίτλο που αντιστοιχεί σε μια
διαφορετική θεματική περιοχή και είναι ένας σύνδεσμος για ένα νέο ιστότοπο. Επίσης, όλες αυτές είναι
προσβάσιμες μέσω των διαφορετικών κουμπιών στην κεφαλίδα του ιστότοπου ή από το προφίλ σας.
Η κεντρική σελίδα των εκπαιδευτικών είναι λίγο διαφορετική. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης στο
κεφάλαιο Λογαριασμός εκπαιδευτικού για περισσότερες πληροφορίες.
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Ρυθμίσεις χρήστη
Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις χρήστη στη δεξιά επάνω γωνία της κεφαλίδας του ιστότοπου ή στην
περιοχή Ρυθμίσεις της σελίδας Πίνακα Ελέγχου. Κάντε κλικ στο όνομά σας ή στο μικρό βέλος και θα
ανοίξει ένα αναπτυσσόμενο πεδίο με διαφορετικές εντολές.
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1. Ρυθμίσεις
Με την εντολή Ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε το όνομά σας, τη διεύθυνση e-mail σας, την περιοχή
σας και μπορείτε να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας.
2. Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης
Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Δώστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασής σας και
μετά τον νέο σας δύο φορές. Για αποθήκευση κάντε κλικ στο κουμπί "Υποβολή".
3. Ανατροφοδότηση
Επιλέξτε το κατάλληλο τίτλο για το θέμα της Ανατροφοδότηση από τη περιοχή επιλογής Θέματος. Στην
περιοχή περιεχόμενο συμπληρώστε την ανατροφοδότηση. Με το κουμπί "αποθήκευση" στέλνετε τα
σχόλιά σας.
4. Αποσύνδεση
Με ένα αριστερό κλικ στο "αποσύνδεση" θα αποσυνδεθείτε από τον υπολογιστή e-co-foot.

Λογαριασμός για μαθητές
Ομ άδ ε ς γ ι α μ αθ η τ έ ς
Στη σελίδα επισκόπησης ΟΜΑΔΕΣ, βλέπετε δύο διαφορετικούς πίνακες.
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1. Ομάδες στις οποίες συμμετέχετε
Εδώ εμφανίζονται οι ομάδες στις οποίες συμμετέχετε ήδη.

2. Συμμετοχή σε ομάδες
Αυτός ο πίνακας δείχνει ομάδες στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε στο μέλλον. Με το κουμπί
"Αίτηση πρόσβασης" μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα σε έναν διαχειριστή μιας ομάδας ώστε να σας
δεχτεί στην ομάδα.
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Ημ ε ρ ή σ ι ε ς κ ατ αγ ρ αφέ ς γ ι α μ αθ η τ έ ς
Στη σελίδα επισκόπησης ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ, για να ξεκινήσετε, δίνονται δύο παραδείγματα
ημερήσιων καταγραφών (example school day, ,example holiday), μπορείτε να τις αντιγράψετε (2) και
να τις επεξεργαστείτε (1) με το σχετικό κουμπί.
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1

2

Οι ημερήσιες καταγραφές είναι η συλλογή των δραστηριοτήτων σας. Ανάλογα με το τι κάνετε, το
οικολογικό αποτύπωμα μπορεί να επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά. Κάντε κλικ στο κουμπί "Πρόσθεση
ημερήσιας καταγραφής" για να δημιουργήσετε τη δική σας. Το πεδίο πληροφοριών (3) σάς παρέχει μια
σύντομη περιγραφή για το τι πρέπει να κάνετε σε κάθε νέα σελίδα.
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Για να προσθέσετε μία ημερήσια καταγραφή εισαγάγετε μια ετικέτα (όνομα της καταγραφής) η οποία
θα εμφανίζεται στη σελίδα επισκόπησης των ημερήσιων καταγραφών. Προαιρετικά αν επιθυμείτε δώστε
ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες για την ημερήσια καταγραφή στη περιοχή Πληροφορίες. Κάνοντας
κλικ στο "Αποθήκευση" θα επιστρέψετε στη σελίδα επισκόπησης.
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Έχετε δημιουργήσει την πρώτη ημερήσια καταγραφή, την οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε κάνοντας
κλικ στο "Επεξεργασία καταγραφής"

Στη σελίδα δραστηριοτήτων μπορείτε να εισάγετε όλες τις δραστηριότητες της ημέρας σας …
1. κάνοντας κλικ σε μια λέξη κλειδί ή δραστηριότητα από την περιοχή Ετικέτες ή
2. εισάγοντας μια λέξη κλειδί ή δραστηριότητα στην γραμμή Αναζήτηση δραστηριοτήτων

13

2

1

Κάνοντας κλικ σε μια δραστηριότητα, ένα αναδυόμενο παράθυρο σας δείχνει μια σειρά από
λεπτομέρειες της δραστηριότητας που πρέπει να επιλέξετε. Αφού επιλέξετε τις κατάλληλες
καταχωρίσεις, πατήστε το κουμπί "Αποθήκευση δραστηριότητας" στο τέλος του παραθύρου κύλισης.
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Στη συνέχεια, η δραστηριότητα αποθηκεύεται στο χρονοδιάγραμμα της ημερήσιας καταγραφής και
εμφανίζονται τα χρησιμοποιημένα παγκόσμια τετραγωνικά μέτρα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη
δραστηριότητα με το κουμπί "Επεξεργασία" για να δείτε επί τόπου τη διαφορά στο Οικολογικό
Αποτύπωμα όταν κάνετε διαφορετικές επιλογές.
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Για να προσθέσετε μια νέα καταχώρηση σε αυτό το αρχείο ημερήσιων καταγραφών, ξεκινήστε ξανά
από την περιοχή Ετικέτες ή την γραμμή Αναζήτηση δραστηριοτήτων.

Αξ ι ο λ ό γ η σ η γ ι α μ αθ η τ έ ς
Κάνοντας κλικ στο κουμπί ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ στην κορυφή του ιστότοπου, ανοίγετε την επισκόπηση
αξιολόγησης.
Η επισκόπηση αξιολόγησης έχει τρεις δυνατότητες:
1. Γρήγορες αξιολόγησεις
2. Αξιολόγηση με σύγκριση
3. Ετήσια προγράμματα

1

2

3

Γ ρ ή γ ο ρ η αξ ι ο λ ό γ η σ η
Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αξιολογήστε" σε μια από τις ημερήσιες καταγραφές σας, μεταβαίνετε σε
έναν νέο ιστότοπο με:
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1.

Ένα γράφημα με τίτλο Εξερεύνηση κατά κατηγορία των δραστηριοτήτων σας που απεικονίζει
το καθημερινό σας αποτύπωμα.
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2.

Έναν πίνακα των δραστηριοτήτων σας που τις συνοψίζει ανά κατηγορία και δραστηριότητα.

3. Πληροφορίες για την προσωπική σας ημέρα υπέρβασης.
Αυτή είναι η υπολογισμένη ημέρα που έχετε εξαντλήσει τους φυσικούς πόρους που αντιστοιχούν σε
σας και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να διαρκέσουν για ένα ολόκληρο έτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι, δεν
θα απομείνει τίποτα για σας μετά από αυτήν την ημερομηνία, αλλά από τότε και μετά θα ζείτε με τις
προμήθειες των επόμενων γενεών και εις βάρος της φύσης και των μειονεκτούντων τριών τετάρτων
του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτή η προσωπική ημέρα υπέρβασης προέρχεται από την παγκόσμια
ημέρα υπέρβασης που υπολογίζεται κάθε χρόνο από το Παγκόσμιο Δίκτυο Αποτυπώματος. Το 2019
ήταν στις 29 Ιουλίου. Εάν στο τέλος της ημερήσιας καταγραφής σας η ημερομηνία είναι 31.12. οι
δραστηριότητές σας είναι κάτω από το όριο. Ελέγξτε ξανά, καταγράψατε πραγματικά όλες τις
δραστηριότητές σας. Εάν είναι όλα σωστά, έχετε κάνει καλή δουλειά για το περιβάλλον! Μπράβο.
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Αξ ι ο λ ό γ η σ η μ ε σ ύ γ κ ρ ι σ η
Με ένα κλικ στο κουμπί "Μπορείτε να επιλέξετε και να συγκρίνετε τις ημερήσιες καταγραφές." θα
ανοίξετε τον ιστότοπο της αξιολόγησης με σύγκριση. Εδώ επιλέγετε τις ημερήσιες καταγραφές που
θέλετε να συγκρίνετε μεταξύ τους. Μετά από αυτό, υπάρχουν δύο δυνατότητες σύγκρισης, καθεμία από
τις οποίες ξεκινά με ένα κουμπί.

1
2

1. Λεπτομερής σύγκριση
Θα δημιουργηθεί μια σελίδα όπου θα συγκρίνονται όλες οι επιλεγμένες ημερήσιες καταγραφές.
Εμφανίζονται τα διαφορετικά γραφήματα «εξερεύνηση κατά κατηγορία», οι πίνακες «Υπολογισμένες
τιμές » και οι «Ημέρες υπέρβασης».

2. Γρήγορη σύγκριση
Αυτή η σύγκριση δείχνει ένα γράφημα με ράβδους με τις επιλεγμένες ημερήσιες καταγραφές σας. Τα
καθημερινά αποτυπώματα σε παγκόσμια τετραγωνικά μέτρα μπορούν να συγκριθούν με μια ματιά.
Επίσης, εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα τα μερίδια των βασικών κατηγοριών του Αποτυπώματος.
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Ε τ ή σ ι α ρ ο γ ρ άμ μ ατ α
Ως πρώτο βήμα, κάντε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία προγράμματος". Για να προσθέσετε ένα ετήσιο
πρόγραμμα εισαγάγετε το τίτλο του προγράμματος στην περιοχή «ετικέτα», ο οποίος θα εμφανίζεται
στη σελίδα επισκόπησης. Επιλέξτε από την λίστα επιλογών στην περιοχή « Βασικό ημερήσιο πρόγραμμα»
μια ημερήσια καταγραφή ως βάση που σας ταιριάζει καλύτερα ως αντιπροσωπευτικός μέσος όρος των
καθημερινών δραστηριοτήτων . Αυτή θα χρησιμοποιηθεί για κάθε μέρα του ετησίου προγράμματος
εκτός από εκείνες τις ημέρες όπου θα ορίσετε μια άλλη ημερήσια καταγραφή στο επόμενο βήμα.
Κάνοντας κλικ στο "Αποθήκευση" θα επιστρέψετε στη σελίδα επισκόπησης.

Επιστρέφοντας στη σελίδα επισκόπησης - αξιολόγησης βλέπετε τώρα το ετήσιο χρονοδιάγραμμα που
δημιουργήσατε. Κάντε κλικ στο κουμπί "Επεξεργασία ετήσιου προγράμματος" για να ανοίξετε αυτόν
τον ιστότοπο.
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Κάνοντας κλικ σε μια ημερομηνία θα λάβετε ένα αναδυόμενο παράθυρο για να επιλέξετε ποιες άλλη
ημερήσια καταγραφή θέλετε να αντιστοιχίσετε εκτός από τη βασική που επιλέξατε αρχικά. Μπορείτε
επίσης να επιλέξετε διαδοχικές ημερομηνίες ταυτόχρονα πατώντας και κρατώντας πατημένο το
αριστερό κουμπί του ποντικιού στο ημερολόγιο.
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Μπορείτε να δείτε αποκλίνουσες ημέρες με μια ματιά.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Αξιολογήστε" για να ξεκινήσετε την αξιολόγηση του έτους σας. Η αξιολόγηση
ακολουθεί το ίδιο σχήμα με τη γρήγορη αξιολόγηση (πίνακες και γράφημα), αλλά δίνει μια πιο
ρεαλιστική ματιά στο Οικολογικό σας Αποτύπωμα στην ετήσια προβολή.
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Λογαριασμός εκπαιδευτικού
Η διαφορά από αυτό που βλέπουν οι μαθητές είναι ότι οι εκπαιδευτικοί βλέπετε μια διαφορετική
προβολή ομάδας.
Εμφανίζεται ο αριθμός των ομάδων που διαχειρίζεστε και ο αριθμός των ημερήσιων καταγραφών που
δημοσιεύονται.
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Ομ άδ ε ς γ ι α ε κ αι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς
Με τα δικαιώματα χρήστη ενός εκπαιδευτικού αφού κάνετε κλικ στο κουμπί "ΟΜΑΔΕΣ" στην κεφαλίδα
του ιστότοπου, μεταφέρεστε στη ιστοσελίδα "Διαχείριση ομάδας". Εκεί μπορείτε να δημιουργήσετε μια
ομάδα για την τάξη σας. Σας δίνει επίσης έναν πίνακα πληροφοριών για το μικρότερο, μεγαλύτερο και
μέσο Οικολογικό Αποτύπωμα όλων των χρηστών της ομάδας.

Δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ο μ άδ ας
Στην υποσελίδα, που ανοίγει κάνοντας κλικ στο κουμπί "Δημιουργία ομάδας" μπορείτε να ονομάσετε
την ομάδα σας, να προσθέσετε μια περιγραφή και να επιλέξετε την περιοχή σας.
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Μετά την αποθήκευση της ομάδας σας αυτή θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα επισκόπησης "ΟΜΑΔΕΣ". Εκεί
μπορείτε να επεξεργαστείτε (κουμπί "Επεξεργασία"), ή να διαγράψετε (κουμπί "Διαγραφή"), αυτές τις
ομάδες.

25

Αι τ ή μ ατ α ο μ άδ ων
Εάν ένας μαθητής ή ένας άλλος χρήστης σας έχει στείλει ένα αίτημα, μπορείτε να το δείτε στον πίνακα
“Διαχείριση ομάδας” στη στήλη “Μη επιβεβαιωμένοι χρήστες”

Όταν κάνετε κλικ στο “Μη επιβεβαιωμένοι χρήστες”, θα ανοίξει μια δευτερεύουσα τοποθεσία. Εκεί
μπορείτε να δείτε έναν πίνακα με μια λίστα ονομάτων. Στη στήλη Δράση μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα
στα κουμπιά "Αποδοχή" και "Απόρριψη" υπέρ ή κατά της εγγραφής του αντίστοιχου μαθητή.

Δ η μ ι ο υ ρ γ ή σ τ ε σ υ γ κ ρ ί σ ε ι ς τ ων η μ ε ρ ή σ ι ων
κ ατ αγ ρ αφών τ ων μ αθ η τ ών
Κάνοντας κλικ σε ένα όνομα ομάδας στη Διαχείριση Ομάδας, βλέπετε μια επισκόπηση σχετικά με το
πόσες ημερήσιες καταγραφές και πόσα προγράμματα έχουν επεξεργαστεί οι μαθητές σας.
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Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Συγκρίνετε τις ημερήσιες καταγραφές χρηστών" μεταβαίνετε σε μια
υποσελίδα, όπου μπορείτε να επιλέξετε ημερήσιες καταγραφές από κάθε χρήστη.

Δύο είδη συγκρίσεων είναι διαθέσιμα.
1. Λεπτομερής σύγκριση
Η αξιολόγηση παρουσιάζεται με τη μορφή μιας λίστας, όπου τα αποτελέσματα κάθε μαθητή βρίσκονται
σε μια στήλη για να γίνονται εύκολα οι συγκρίσεις, το οποίο αποτελεί μια καλή βάση για συζητήσεις. Οι
υπολογισμένες τιμές του οικολογικού αποτυπώματος κάθε χρήστη παρουσιάζονται με πίνακες και
ταξινομούνται σε «ανά κατηγορία» και «ανά δραστηριότητα». Μπορείτε επίσης να δείτε τα διαφορετικά
γραφήματα «Εξερεύνηση κατά κατηγορία» και τις «Ημέρες υπέρβασης».
2. Γρήγορη σύγκριση
Αυτή η σύγκριση δείχνει τις διαφορετικές ημερήσιες καταγραφές ως γράφημα ράβδων. Η μέτρηση είναι
σε παγκόσμια τετραγωνικά μέτρα και εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα τα μερίδια των βασικών
κατηγοριών του Αποτυπώματος.
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Οι ο μ άδ ε ς σ ας
Πίσω στον ιστότοπο διαχείρισης ΟΜΑΔΕΣ υπάρχει το κουμπί "Συμμετοχή σε μια ομάδα" με το οποίο
φτάνετε σε έναν πίνακα επισκόπησης με δύο διαφορετικές ενότητες.

1. Ομάδες στις οποίες συμμετέχετε
Εδώ εμφανίζονται οι ομάδες στις οποίες συμμετέχετε ήδη.
2. Συμμετοχή σε ομάδες
Αυτός ο πίνακας δείχνει ομάδες στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε στο μέλλον. Με το κουμπί
"Αίτημα πρόσβασης" μπορείτε να στείλετε ένα αίτημα σε έναν διαχειριστή της ομάδας ώστε να σας
δεχτεί στην ομάδα.
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Ημ ε ρ ή σ ι ε ς κ ατ αγ ρ αφέ ς γ ι α ε κ αι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς
Ανατρέξτε στην ενότητα του Οδηγού χρήσης Ημ ε ρ ή σ ι

μ αθ η τ έ ς

ε ς κ ατ αγ ρ αφέ ς γ ι α

οι λειτουργίες είναι ίδιες για τους εκπαιδευτικούς όπως και για τους μαθητές.

Αξ ι ο λ ό γ η σ η γ ι α ε κ αι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς
Ανατρέξτε στην ενότητα του Οδηγού χρήσης Αξιολόγηση για μαθητές σε αυτήν την ενότητα
αξιολόγησης οι λειτουργίες είναι ίδιες για τους εκπαιδευτικούς όπως και για τους μαθητές. Εδώ
μπορείτε να συγκρίνετε μόνο τις δικές σας ημερήσιες καταγραφές.

Εάν θέλετε να συγκρίνετε τις ημερήσιες καταγραφές των μαθητών σας ή άλλων μελών της ομάδας,
ανατρέξτε στην ενότητα του Οδηγού χρήσης Ομ άδ ε ς

γ ι α ε κ αι δ ε υ τ ι κ ο ύ ς .

Συχνές ερωτήσεις
Από πού προέρχονται οι τιμές;
Τα δεδομένα που παρέχονται για αυτόν τον Υπολογιστή αποτυπώματος δίνουν ενδεικτικές πληροφορίες
για διάφορες δραστηριότητες (και τον τρόπο ζωής) βασισμένες στα βιβλιογραφικά διαθέσιμα δεδομένα
αξιολόγησης κύκλου ζωής (bottom up) και στα εθνικά δεδομένα αποτυπώματος από το παγκόσμιο
δίκτυο αποτυπώματος και στον Υπολογιστή Αποτυπώματος για την Αυστρία (top-down). Τα δεδομένα
ευθυγραμμίστηκαν επίσης με τα δεδομένα του εργαστηρίου 1ha, το οποίο είναι μέρος των μαθημάτων.
Περιλαμβάνονται επίσης τα συγκεντρωμένα δεδομένα των εθνικών στατιστικών των συμμετεχόντων
χωρών. Οι δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, εκτιμήθηκαν λόγω
των εθνικών δεδομένων σε gm² / kWh. Επομένως, η ίδια δραστηριότητα μπορεί να έχει διαφορετικό
Οικολογικό Αποτύπωμα σε διαφορετικές χώρες. Για περισσότερες ερωτήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία,
επικοινωνήστε με το office@footprint.at
Τι σημαίνει η ημέρα υπέρβασης; Πώς υπολογίζεται αυτή;
Η Ημέρα Υπέρβασης της Γης σηματοδοτεί την ημερομηνία κατά την οποία η ζήτηση της ανθρωπότητας
για οικολογικούς πόρους και υπηρεσίες σε ένα δεδομένο έτος υπερβαίνει αυτό που μπορεί να
αναγεννήσει η Γη εκείνο το έτος. Διατηρούμε αυτό το έλλειμμα με την ρευστοποίηση αποθεμάτων
οικολογικών πόρων και τη συσσώρευση αποβλήτων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Η Ημέρα Υπέρβασης της Γης φιλοξενείται και υπολογίζεται από το Global Footprint Network, έναν διεθνή
ερευνητικό οργανισμό που παρέχει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων ένα μενού εργαλείων για να
βοηθήσουν την ανθρώπινη οικονομία να λειτουργήσει εντός των οικολογικών ορίων της Γης.
(Περισσότερες πληροφορίες: www.overshootday.org)
Γιατί δεν περιλαμβάνεται το γκρίζο αποτύπωμα;
Το εργαλείο στοχεύει στα καθημερινά προγράμματα και επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα της
δυνατότητας δράσης των νέων. Δείχνει ότι οι μεμονωμένες καθημερινές δράσεις κάνουν τη διαφορά,
αλλά παρ 'όλα αυτά οι πολιτικές δράσεις είναι το κλειδί για την επιτυχία.
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Γιατί δεν υπάρχει στις δραστηριότητες η δυνατότητα αγοράς τροφίμων όταν δημιουργούμε μια
ημερήσια καταγραφή;
Το φαγητό περιέχεται στις δραστηριότητες της ενότητας "Φάτε ένα γεύμα", καθώς τα παιδιά και οι νέοι
καταναλώνουν συχνά φαγητό, αλλά δεν είναι εκείνοι που το αγοράζουν.
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