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KONCEPCJA: Ślad ekologiczny i węglowy 

 

1- KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Ślad ekologiczny i ślad węglowy to sposoby mierzenia naszego wpływu na 

środowisko. Cokolwiek robimy, jemy lub pijemy, zostawiamy ślad ekologiczny, 

niszczący jakąś część planety, oraz ślad węglowy, emitując gazy cieplarniane. 

Istnieje wiele narzędzi do pomiaru tego śladu. Celem tej koncepcji tworzenia 

wideo jest zwiększenie świadomości szkód, jakie wyrządzamy, i wykrywanie 

sposobów na zmniejszenie naszego wpływu na działania LivingSTEM i 

permakultury. Uczniowie rozwijają również krytyczne myślenie poprzez 

wizualizację, które produkty jemy pozostawiają duży ślad, a które mniejsze - 

awokado z Chile lub pomidor z ogrodu permakultury, krem czekoladowy z 

tłuszczem palmowym lub miodem z własnego ula, jagody z Ameryki 

Południowej lub jabłko z ogrodu. 

 

 
 
 

Źródło: http://www.gentlefootprints.org 
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2- Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

 

Koncepcja ta jest w dużym stopniu powiązana z wieloma wyzwaniami, np. z 

globalnymi celami ONZ, dotyczącymi projektowania ekologicznego miasta, 

zdrowej żywności, zwierząt i ochrony przyrody oraz zrównoważonej energii. 

Wszystkie tematy odnoszą się do koncepcji śladu ekologicznego / węglowego 

i idealnie nadają się do inspirowania dzieci i nastolatków do wizualizowania 

swoich refleksji i pomysłów na temat śladu, jaki robią. 

Gra Idealny ogród kuchenny z talią kart obejmuje również wiele momentów, 

w których uczniowie mogą wizualizować ślady roślin i produktów zwierzęcych. 

I wreszcie, Gra Idealnego Menu zawiera szereg ćwiczeń refleksyjnych na 

temat odcisku stopy „jedzenia”, które wykonujemy. Wizualizacja naszego 

„jedzenia” z krótkimi filmami może być łatwo zintegrowana z działaniami 

w grze. 

 

 

3- Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Miejsca i ramy dla filmów mogą być klasą, szkolnym ogrodem kuchennym, 

szkolną kuchnią, ogrodem permakultury lub na zewnątrz na szkolnym boisku. 

 

Należy przeznaczyć 2 godziny na przygotowanie się do zajęć w celu 

zorganizowania zespołów wideo, zebrania podstawowych informacji na temat 

śladu ekologicznego i węglowego oraz sposobu ich obliczania, a także 

tworzenia krótkich scenariuszy wideo na kanwie opowiadania historii. 
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Możliwe sceny to: 

• Przedstawiamy produkty z dużymi i małymi śladami 

• Wizualizacja różnicy w śladach między żywnością importowaną z całego 

świata a lokalną żywnością ekologiczną 

• Wizualizacja, czym jest ślad ekologiczny i ślad węglowy 

• Pokazanie przykładów, w jaki sposób ogrody permakultury zmniejszają 

ślad ekologiczny i węglowy 

• Wizualizacja, w jaki sposób energia odnawialna zmniejsza oba ślady 

• Wizualizacja nadruku "żywnościowego" idealnego talerza menu 

• Przeprowadzanie wywiadów na temat śladu węglowego / ekologicznego 

z zainteresowanymi stronami 

 

Nakręć wideo jako prezentację, rozmowę lub wywiad w programie 

telewizyjnym (możesz nawet wymyślić imię) 

 

- „Dzisiaj zbadajmy…. (Wstaw temat)” 

- Krótkie wyjaśnienie pojęcia 

- Co uczniowie zrobią jako eksperyment (lub hipoteza) 

- Różne etapy procesu i dlaczego 

- Jakie są rezultaty? 

- Jaki jest wniosek?  

- "Dziękuję za obejrzenie!" 

 

 

4- Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie 

Dzieci / nastolatki biorą udział we wszystkich procesach tworzenia filmów, od 

tworzenia pomysłów, po tworzenie i opowiadanie historii, kręcenie wideo, 

montaż i rozpowszechnianie wideo. Powinni również dowiedzieć się, jak 

dokonywać akredytacji i jak dostosować się do przepisów RODO. 
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Ćwiczenie powinno być zabawne, pobudzać ciekawość i kreatywność dzieci, 

tak aby płótno do opowiadania historii było stosunkowo otwarte, z miejscem 

na niespodzianki i zabawne części. 

Należy zachęcać do dzielenia się i współpracy w grupach i między grupami. 

W zależności od wieku i umiejętności uczniów, nauczyciel albo sam dokona 

montażu filmu, albo będzie prowadził i pomagał uczniom w tym procesie. 

 

 

5- Związki między tą koncepcją a nauką (STEAM) i 

permakulturą 

Umiejętności STEAM to biologia, chemia, technologia i inżynieria (woda / 

energia), projektowanie, odżywianie, matematyka (obliczanie śladu), a także 

nauki społeczne i tworzenie polityki. Zmniejszenie naszego śladu węglowego 

I ekologicznego jest integralną częścią permakulturowych zasad etycznych 

dotyczących sprawiedliwego udziału, troski o ludzi i ziemi. 

 

 


