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ΕΝΝΟΙΑ: Οικολογικό αποτύπωμα και το 

αποτύπωμα άνθρακα 

 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 

Το οικολογικό αποτύπωμα και το αποτύπωμα άνθρακα είναι τρόποι για να 

υπολογίσουμε τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον. Ό, τι κι αν κάνουμε, τρώμε 

ή πίνουμε, αφήνουμε κάποιο οικολογικό αποτύπωμα, καταστρέφοντας ένα 

μέρος του πλανήτη, και ένα αποτύπωμα άνθρακα, εκπέμποντας αέρια 

θερμοκηπίου. Υπάρχουν πολλά εργαλεία για τον υπολογισμό αυτού του 

αποτυπώματος. Ο στόχος αυτής της έννοιας για τη δημιουργία βίντεο είναι να 

ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση για τη ζημιά που κάνουμε και να 

εντοπίσουμε τρόπους για να μειώσουμε το αποτύπωμά μας μέσω των 

δραστηριοτήτων του LivingSTEM και της περμακουλτούρας. Οι μαθητές 

αναπτύσσουν επίσης κριτική σκέψη βλέποντας ποια προϊόντα που 

καταναλώνουμε αφήνουν ένα μεγάλο αποτύπωμα και ποια ένα μικρότερο - για 

παράδειγμα ένα αβοκάντο από τη Χιλή ή μια ντομάτα από τον κήπο 

περμακουλτούρας σας, κρέμα σοκολάτας με φοινικέλαιο ή μέλι από τη δική 

σας κυψέλη, βατόμουρα από τη Νότια Αμερική ή ένα μήλο από τον κήπο σας. 

 
Source: http://www.gentlefootprints.org 
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2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

 

Αυτή η έννοια συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με μια σειρά από προκλήσεις, 

δηλαδή την πρόκληση σχετικά με τους παγκόσμιους στόχους των 

Ηνωμένων Εθνών, το σχεδιασμό μιας οικολογικά βιώσιμης πόλης, τα υγιεινά 

τρόφιμα, τη διατήρηση των ζώων και της φύσης και τη βιώσιμη ενέργεια. Τα 

θέματα είναι όλα σχετικά με τις έννοιες του οικολογικού αποτυπώματος και του 

αποτυπώματος άνθρακα και είναι ιδανικά για να εμπνεύσουν τα παιδιά και 

τους εφήβους να σχηματίσουν μια εικόνα σχετικά με το αποτύπωμα που 

αφήνουν. 

 

Το ‘Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου’ μαζί με την ‘Τράπουλα’ 

περιλαμβάνουν επίσης πολλά σημεία, όπου οι μαθητές μπορούν να 

φανταστούν τα αποτυπώματα των φυτικών και των ζωικών προϊόντων. 

 

Τέλος, το ‘Παιχνίδι Ιδανικού Μενού’ έχει ενσωματώσει μια σειρά από 

ασκήσεις για προβληματισμό σχετικά με το «φαγητό» - αποτύπωμα που 

αφήνουμε. Η οπτικοποίηση του αποτυπώματος του «φαγητού» με σύντομα 

βίντεο μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στις δραστηριότητες του παιχνιδιού. 
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3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Οι χώροι και το πλαίσιο για τα βίντεο μπορεί να είναι η τάξη, η κουζίνα του 

σχολείου, ένας κήπος περμακουλτούρας ή η αυλή του σχολείου. 

 

Πρέπει να διατεθούν δύο διδακτικές ώρες προετοιμασίας για την οργάνωση 

των ομάδων του βίντεο, τη συλλογή ορισμένων βασικών πληροφοριών 

σχετικά με τα οικολογικά αποτυπώματα και τα αποτυπώματα άνθρακα και τον 

τρόπο υπολογισμού τους και τη δημιουργία σύντομων σεναρίων για το βίντεο 

χρησιμοποιώντας το οργανόγραμμα αφήγησης. 

 

Πιθανές σκηνές θα μπορούσαν να είναι: 

• Παρουσίαση προϊόντων με τεράστια και μικρά αποτυπώματα 

• Η διαφορά του αποτυπώματος μεταξύ των τροφίμων που εισάγονται από 

διάφορα μέρη του κόσμου και των τοπικών βιολογικών τροφίμων 

• Τι είναι το οικολογικό αποτύπωμα και το αποτύπωμα άνθρακα 

• Παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο οι κήποι περμακουλτούρας 

μειώνουν το οικολογικό αποτύπωμα και το αποτύπωμα άνθρακα 

• Ο τρόπος με τον οποίο η ανανεώσιμη ενέργεια μειώνει το αποτύπωμα 

• Το αποτύπωμα «φαγητού» στο ‘Παιχνίδι Ιδανικού Μενού’ 

• Συνεντεύξεις σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα/οικολογικού 

αποτυπώματος 

 

Μπορείτε να κάνετε το βίντεο σε μορφή παρουσίασης, εμψυχωτικού λόγου ή 

συνέντευξης σε μια τηλεοπτική εκπομπή (μπορείτε ακόμη και να εφεύρετε ένα 

όνομα) 

 

- «Σήμερα ας εξερευνήσουμε…. 

- Σύντομη επεξήγηση της έννοιας 

- Τι θα κάνουν οι μαθητές ως πείραμα (ή υπόθεση) 

- Τα διαφορετικά βήματα της διαδικασίας 
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- Ποια είναι τα αποτελέσματα; 

- Ποιο είναι το συμπέρασμα; 

- «Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε!» 

 

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα 

Τα παιδιά / οι έφηβοι συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής βίντεο, 

από τη δημιουργία ιδεών έως τη δημιουργία ιστοριών και την αφήγηση, τη 

βιντεοσκόπηση, την επεξεργασία και τη διάδοση του βίντεο. Θα πρέπει επίσης 

να γνωρίζουν πώς να πραγματοποιούν διαπιστεύσεις και πώς να 

συμμορφώνονται με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

Δεδομένων. 

 

Η άσκηση θα πρέπει να είναι διασκεδαστική, να ενθαρρύνει την περιέργεια και 

τη δημιουργικότητα των παιδιών, έτσι ώστε το οργανόγραμμα αφήγησης να 

είναι σχετικά ανοιχτό με χώρο για εκπλήξεις και διασκεδαστικά μέρη. 

 

Οι ομάδες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να μοιράζονται και να συνεργάζονται 

μεταξύ τους. 

 

Ανάλογα με την ηλικία και τις δεξιότητες των μαθητών, ο δάσκαλος είτε θα 

κάνει ο ίδιος το μοντάζ του βίντεο είτε θα καθοδηγήσει και θα βοηθήσει τους 

μαθητές στη διαδικασία.  
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5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της επιστήμης 

(STEAM) και της περμακουλτούρας 

Οι δεξιότητες STEAM που αξιοποιούνται είναι η βιολογία, η χημεία, η τεχνολογία 

και η μηχανική (νερό/ενέργεια), ο σχεδιασμός, η διατροφή, τα μαθηματικά 

(υπολογισμός του αποτυπώματος) καθώς και οι κοινωνικές μελέτες και η 

χάραξη πολιτικής. Η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και του οικολογικού 

αποτυπώματος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ηθικών αρχών της 

περμακουλτούρας: η φροντίδα για τους ανθρώπους, η φροντίδα για τη Γη και η 

αναδιανομή του πλεονάσματος βάσει των αναγκών του καθενός. 

 

 


