
 

 
 
Počas tejto vzdelávacej aktivity každý účastník vypočíta svoju ekologickú stopu. Táto 
stopa odráža vplyv života každého jednotlivca na zdroje Zeme. Do úvahy sú brané aj 
alternatívne možnosti a predstavené sú výhody alebo nevýhody zmien v jednotlivých 
spôsoboch života. Každý účastník si na túto tému pripraví vlastnú prezentáciu, pričom 
učiteľ vyberie niektorých (cca. 3) účastníkov svoje výsledky prezentovať. 
Aktivita je ukončená skupinovou diskusiou. 
Na konci vzdelávacej aktivity každý účastník napíše jednou vetou, aká je jeho predstava 
spôsobu života v budúcnosti. 
 

 
 
Každý človek zanecháva za sebou tzv. ekologickú stopu, ktorá je závislá na 
rozhodnutiach, ktoré robí vo svojom vlastnom živote, napríklad ako často jazdí autom, či 
recykluje alebo len nakupuje nové výrobky, ako využíva infraštruktúru inkluzívnej 
spoločnosti".  
Mnohí ľudia si nie sú vedomí vplyvu svojho spôsobu života na spotrebu zdrojov. 
Na webovej stránke http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/  
si môžete vypočítať vašu osobnú ekologickú stopu. 
 

 
 
Aktivita zaberie 45 minút na zorientovanie sa v problematike a výpočet osobnej 
ekologickej stopy. Ďalších 45 minút je potrebných pre spracovanie prezentácie a 
skupinovú diskusiu. 
 

 
 
Účastníci module C -Test Environmentálna výchova.  
 

 
 
Každý účastník získa vedomie o jeho vlastných rozhodnutiach a ich vplyvu na spotrebu 
prírodných zdrojov. 
 

 
 

Popis vzdelávacej aktivity 
 

Problém 

Časový harmonogram 

Cieľová skupina 

Cieľ 

Vzdelávacie výstupy 

Vzdelávacia aktivita Ekologická stopa 

C-TEST Modul Environmentálna výchova 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/


 

Účastníci budú schopní robiť správne rozhodnutia týkajúce sa životného prostredia a 
vysvetliť význam ich ekologickej stopy. 
 

 
 
Na záver aktivity učiteľ každého účastníka požiada o napísanie jednej vety, kde vysvetlí 
akým spôsobom chce zmeniť svoj osobný život tak, aby jeho ekologická stopa bola čo 
najmenšia. 
 

 
 
Cvičebňa s bielou tabuľou alebo plátnom a vhodnými počítačmi s prístupom do 
Internetnu. K dispozícii musí byť aj program na spracovanie krátkej prezentácie – 
PowerPoint alebo Prezi. 
 

 
 

– krátky úvod učiteľa 
– samostatná práca 
– prezentácie účastníkov 
– skupinová diskusia 
– osobná reflexia 

 

 
 
Skupina s obmedzeným počtom účastníkov (napr. 12) 
 

 
 
viď Technológia 
 

 
 

1. Vypočítaj svoju vlastnú ekologickú stopu na 
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators 
Len málo krajín je zapojených do tohto programu, preto si môžete zvoliť 
ľubovoľnú krajinu. Použi detailné informácie (dolná časť obrazoky) pre čo 
najpresnejšie odpovede. 

2. Výpočet spracuj tak aby si získal aspoň dve alternatívy. 
3. Zhodnoť svoj spôsob života. zahrnieš získané aternatívy do svojho spôsobu 

života? 
4. Načrtni riešenie. 
5. Priprav si prezentáciu (Powerpoint alebo Prezi). 
6. Vypočuj si prezentácie ďalších účastnikov. 
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Technológia 
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http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators


 

7. Zúčastni sa spinovej diskusie. 
8. Jednou vetou napíš, akým spôsobom chceš zmeniť svoj spôsob života tak, aby si 

minimalizoval svoju ekologickú stopu.  
 
 


