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Ennek a gyakorlati feladatnak a keretében minden egyes résztvevő kiszámítja saját 
ökológiai lábnyomát. Ez a lábnyom az egyes emberek életmódjának a Föld erőforrásaira 
tett hatását tükrözi. Alternatívák kerülnek kiszámításra. Valamint bemutatásra kerülnek 
az egyes emberek életmódjában történt változások előnyei és hátrányai. Minden egyes 
résztvevő elkészíti erről szóló saját prezentációját.   
Az oktató megkér néhány (kb. 3) résztvevőt eredményeinek bemutatására.  
A feladat csoportos megbeszéléssel végződik.  
Végül minden egyes résztvevő leírja egy mondatban, hogy milyen elgondolásai vannak 
életmódjával kapcsolatosan a közeli jövőben.  
 

 
 
Minden ember ökológiai lábnyoma azoktól a választásoktól függ, melyeket saját 
életében megtesz, például, hogy mennyit autózik, mennyi újrahasznosítást végez, 
mennyi új árut szerez be, és hogy hogyan használja a társadalmi infrastruktúrát. Az   
első rész közvetlenül befolyásolható.  
Sokan nincsenek tisztában életmódjuknak az erőforrások fogyasztására tett hatásával.  
A http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/ honlapon 
kiszámíthatjuk saját személyes lábnyomunkat.  
 

 
 
Mintegy 45 percet vesz igénybe a tárgyban való tájékozódás és a személyes lábnyom 
kiszámítása. További 45 perc szükséges a prezentációk elkészítésére és a csoportos 
megbeszélésre.  
 

 
 
A C-Teszt Környezettudatosság foglalkozásának résztvevői.  
 

 
 
Minden egyes résztvevő legyen tudatában személyes választásainak/döntéseinek, 
valamint a természeti erőforrások fogyasztására tett hatásainak!  
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A résztvevők képesek lesznek motiválni szermélyes életmódjukkal kapcsolatos saját 
választásaikat a környezetet illetően, valamint elmagyarázni, hogy mit jelent ökológiai 
lábnyomuk.  
 

 
 
A feladat végén az oktató megkér minden résztvevőt, írja le egy mondatban, hogy mit 
szándékozik megváltoztatni saját személyes életében annak érdekében, hogy 
minimalizálja ökológiai lábnyomát.  
 

 
 
Egy fehér táblával vagy képernyővel ellátott terem, elegendő számú számítógéppel és 
Internet hozzáféréssel, valamint a rövid prezentáció elkészítéséhez szükséges 
programmal (pl. Powerpoint vagy Prezi). 
 

 
 
rövid bevezetés a csoport oktatója által,  
egyéni munka, 
a résztvevők prezentációi, 
csoportos megbeszélés, 
egyéni gondolatok.  
 

 
 
A csapat behatárolt, pl. 12 fős létszámú legyen.  
 

 
 
Lásd a technológiát!  
 

 
 
1 Számítsuk ki saját ökológiai lábnyomunkat a következő honlapon: 
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators 
A programba csak néhány ország van felvéve. Mindenki szabadon választhat egy 
országot. A lehető legpontosabb válaszok érdekében használjuk fel (a képernyő alsó 
részén olvasható) részletes információkat! 
2 Ezt követően számoljunk ki legalább két alternatívát! 
3 Most gondoljunk saját személyes életmódunkra! Be fogjuk vezetnialkalmazni fogjuk 
ezeket az alternatívákat saját életmódunkba? Mik az előnyök és mik a hátrányok? 
4 Vonjuk le a következtetéseket!  
5 Készítsünk egy prezentációt (Powerpoint vagy Prezi)! 
6 Hallgassuk meg a többi résztvevő prezentációját!  
7 Vegyünk részt a csoportos megbeszélésben!  
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8 Írjuk le egy mondatban életmódunk megváltoztatására irányuló elképzelésünket 
ökológiai lábnyomunk minimalizálása érdekében!   
 
 


