
 

 
"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". 

Εργασία για το σπίτι 2 – Το προσωπικό Οικολογικό Αποτύπωμα στην 
καθημερινή σας ζωή 

 

Στόχος 

Προσδιορίστε το Προσωπικό Οικολογικό Σας Αποτύπωμα (EF), στις καθημερινές σας 
δραστηριότητες/συμπεριφορές, ερμηνεύστε τα αποτελέσματά σας και βρείτε λύσεις 

Ημερομηνία Παράδοσης 

................. 

Οδηγίες 

Βήμα 1 - Επιλέξτε δύο (2) τομείς των καθημερινών δραστηριοτήτων / συμπεριφορών σας 

(Μπορεί να είναι οποιεσδήποτε δραστηριότητες / συμπεριφορές στην εσωτερική 

καθημερινή ρουτίνα σας, όπως το μαγείρεμα, το φαγητό, τον καθαρισμό, κάνει 

άσκηση, το γραφείο στο σπίτι εργασίας, οικιακές δραστηριότητες, τη φροντίδα του 

κατοικίδιου ζώου σας, και άλλες δραστηριότητες του νοικοκυριού) 
 

Προσοχή: Για να αποτρέψετε την εξάπλωση του ιού Covid-19, επιλέξτε μόνο τις 

εσωτερικές καθημερινές δραστηριότητες που δεν απαιτούν να βτείτε το σπίτι 
 

Βήμα 2 - Για κάθε επιλεγμένη περιοχή, δώστε δύο (2) παραδείγματα των δραστηριοτήτων/ 

συμπεριφορών σας που αντιτίθενται στο οικολογικό αποτύπωμα: 

- Ένα με υψηλό ΟΑ 

- Ένα με χαμηλό ΟΑ 

 

* Σημείωση: Για κάθε παράδειγμα, δώστε μία (1) ή δύο (2) πρωτότυπες φωτογραφίες 

(που τραβήχτηκαν από τον εαυτό σας), για να διευκρινίσετε την επιλεγμένη 

δραστηριότητα/ συμπεριφορά σας. 

 

Βήμα 3 - Ερμηνεύστε τα παραδείγματά σας: 

- Διευκρινίστε του λόγους (τόσο για το υψηλό όσο και για το χαμηλό ΟΑ 

παράδειγμα) για να δείμετε γιατί αυτές οι δραστηριότητες έχουν υψηλό/χαμηλό 

ΟΑ 

- Προτείνετε δύο (2) λύσεις (μόνον για κάθε υψηλό ΟΑ παράδειγμα) που θα 

μπορούσαν να μειώσουν το ΟΑ σας. 
 

Βήμα 4 - Παρουσιάστε τα αποτελέσματά σας σε PowerPoint format (PPT):  

- Μια (1) διαφάνεια θα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομά σας και τους 

επιλεγμένους χώρους των εσωτερικών καθημερινών δραστηριοτήτων σας. 

- Δύο (2) διαφάνειες για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σας: 

 Κάθε διαφάνεια θα πρέπει να υποστηρίζει δύο από τα παραδείγματά σας, 

συμπεριλαμβανομένων i) των αυθεντικών φωτογραφιών ii) των αιτιών (για 

τα υψηλά και χαμηλά παραδείγματα ΟΑ), και iii) λύσεων (μόνο για υψηλά 

παραδείγματα ΟΑ). Οι λόγοι και οι λύσεις θα πρέπει να είναι σύντομες, 

ακριβείς και σαφείς 



 

 
"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". 

 Κάθε διαφάνεια θα πρέπει να αποτελείται από το πολύ 200 λέξεις 

(Γραμματοσειρά: Times Times New Roman / μέγεθος 16 ή 18). 

 

 

Πώς να παραπέμψετε σε αυτό το υλικό: 

 

Pulselli, F.M., Patrizi, Ν., (2020). Διδακτικό Πακέτο EUSTEPs για Φοιτητές/τριες. Εργασία για 

το σπίτι 2, για την Ενότητα 5: «Προσωπικό ΟΑ και καθημερινές δραστηριότητες». 

 

 


