
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ 3 - ΟΔΗΓΙΕΣ

Μεταβείτε στον προσωπικό υπολογιστή του αποτυπώματος στο: https://www.footprintcalculator.org/ 

Μπορείτε να δουλέψετε στα Αγγλικά ή σε όποια γλώσσα είναι διαθέσιμη στη δεξιά γωνία της οθόνης

Για να αρχίσετε το Quiz, κλικάρετε στο "Take the first step" και μετά κάνετε εγγραφή μέσω Facebook ή με την διεύθυνση του e-mail σας

Ο υπολογιστής θα κάνει δύο γύρους. Θα καταγράψετε τα αποτελέσματά  σας εδώ (excel) στο τέλος κάθε γύρου

Στο τέλος του πρώτου γύρου παρακαλώ κάντε κλικ στο "Re-take the Quiz" (ξανακάνε το Quiz) στην κάτω δεξιά γωνία για να αρχίσει ο δεύτερος γύρος

Όπου λέει πρώτος γύρος, θα χρησιμοποιηθεί μόνον σ' αυτόν προφανώς. Και μόνον αυτές οι καρτέλες (Tabs) που λένε first round

Το ίδιο, οι καρτέλες (tabs) που λένε "δεύτερος γύρος"(2nd round) θα χρησιμοποιηθούν μόνον κατά τη διάρκειά του (δεύτερου γύρου)

Έσεις έχετε μόνον να εισάγετε τα δεδομένα στις κόκκινες καρτέλες (tabs) που αντίστοιχα ονομάζοντα πρώτος γύρος "1st Round" και δεύτερος γύρος "2nd Round". Όχι άλλες καρτέλες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  κατά την επεξεργασία του αρχείου, παρακαλώ επεξεργαστείτε το γκρι κελλιά ΜΟΝΟΝ - όχι τα πράσινα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: παρακαλώ μην ακυρώνετε κελλιά. Εάν έχετε πρόβλημα τηλεφωνήστε μου!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναζητήστε το όνομά σας!

Πριν ξεκινήσουμε παρακαλώ καταγράψτε τις απαντήσεις σας στις παρακάτω δύο Pre-Quiz tab: 

1) νομίζετε ότι το αποτύπωμά σας είναι ψηλώτερο ή χαμηλότερο από 1 planet?

2) σύμφωνα με τη γνώμη σας, ποιες ημερήσιες δραστηριότητες έχουν τη μεγαλύτερη σχέση με το αποτύπωμα;

Πώς να παραπέμψετε σε αυτό το υλικό:

Galli, A., (2020). Διδακτικό Πακέτο EUSTEPs για Φοιτητές/τριες. Άσκηση τάξης 3 για Ενότητα 5: «Προσωπικός υπολογιστής ΟΑ».

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας εργασίας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, 

και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό".
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