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Összefoglalás 

 

Az „e-co-foot” e-learning kurzus hét tanegységből áll, melyek az ökológiai lábnyom főbb 

kategóriáiról szólnak. Ezekben megtalálhatók a diákok számára a szükséges ismeretek, és 

megmutatja számukra a fenntartható életmódhoz szükséges egyszerű lépéseket. Itt található 

https://www.e-co-foot.eu/elearning/ 

 

Kurzus felépítése: 

1. Miért van szükségünk az ökológiai lábnyomra 

2. Az ökológiai lábnyom megértése 

3. Táplálkozás 

4. Lakhatás 

5. Mobilitás 

6. Egyéb fogyasztás  

7. A.F.Ö.L.D. űrhajó 

 

Az online tanfolyam információkat, grafikonokat, videókat, játékokat, fontosabb tanulási pontokat 

és kérdéseket tartalmaz az önértékeléshez. Az e-co-foot tanfolyam összefonódik az Ökológiai 

lábnyom kalkulátorral (elérhető itt: Footprint Calculator http://calculator.e-co-foot.eu/), ahol a 

diákok naplózhatják napi tevékenységeiket és azonosíthatják viselkedésbeli különbségeiket, és annak 

környezeti hatásait. 

A jobb megértés érdekében ajánlott a fejezeteket sorrendben olvasni. A tartalom a 10 és 18 év 

közötti diákoknak van szánva.  

Ezzel az e-tanulási eszközzel a személyesen oktatott egységeket a diákok pótolhatják, kiegészíthetik 

vagy megismételhetik. 
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Az e-learning eszközön kívül offline tanítási anyagok is rendelkezésre 

állnak tantermi használatra. Ez az offline kurzus a következő modulokból 

épül fel, két korosztály részére: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az összes anyag letölthető ingyenesen a www.e-co-foot.eu weboldalról, 

5 különböző nyelven (angol, német, magyar, görög, román). 

Minden modul tartalmaz egy pdf formátumú leírást a tanár számára, egy 

PowerPoint prezentációt az osztályban történő felhasználáshoz és egy 

pdf formátumú összefoglalót a diákok számára. Ezenkívül vannak egyéni 

gyakorlatok és tevékenységek. 
 

 

IMPRESSZUM 

akaryon GmbH, Austria www.akaryon.eu 

Plattform Footprint, Austria www.footprint.at 

Vasile Lovinescu College, Romania www.agricolfalticeni.ro 

Eötvös Loránd University (ELTE), Hungary savariakemia.elte.hu 

Environmental Education Center (K.P.E.) Pertouliou-Trikkeon, Greece www.kpe-pertouliou-trikkaion.gr 
 

 

JOGI NYILATKOZAT 

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom 

jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető 

felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.  

Szerződés száma: 2017-1-AT01-KA201-035037 

 

 

  

1. korosztály 
10-13 éveseknek 

 2. korosztály  
14-18 éveseknek 

Bevezetés  Bevezetés 
   

Mini-hektár játék  Mini-hektár játék 
   

Táplálkozás  Táplálkozás 
   

Lakás  Lakás alap 
  Lakás kiegészítő 
   

Mobilitás  Mobilitás 

Egyéb fogyasztás 

 

Egyéb fogyasztás 
 Kiegészítő információk 

   

Háttérinformáció (minden részhez) 

http://www.e-co-foot.eu/
http://www.akaryon.eu/
http://www.footprint.at/
http://www.agricolfalticeni.ro/
http://savariakemia.elte.hu/
http://www.kpe-pertouliou-trikkaion.gr/
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Hogyan regisztráljunk 

 

 

Üdvözlünk az e-learning eszköz rövid leírásában! 

Kérjük, nyisd meg böngésződben a „https://www.e-co-foot.eu/” honlapot. 

Ezen a weboldalon, a Tananyagok fejezetben a Diákoknak szóló alfejezetben megtalálhatod az 

ökológiai lábnyomról szóló két online eszközünk hozzáférési pontját. 

• LÁBNYOM-KALKULÁTOR – online eszköz a napi tevékenységi naplóhoz, mely azt is 

bemutatja, hogyan tükröződnek ezek az ökológiai lábnyomban. 

 

• LÁBNYOM-E-LEARNING - online tanfolyam, amely sok egyszerű információt tartalmaz az 

ökológiai lábnyomról, valamint hasznos tippeket és trükköket kínál annak csökkentésére. 

 

 

https://www.e-co-foot.eu/
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Kattints a „LÁBNYOM-E-LEARNING” linkre a regisztrációhoz vagy később a bejelentkezéshez az online 

leckékhez. A megnyíló oldalon egy füves sáv található a tetején. A fő navigációs menü mindig ezen a 

fejlécen található. Kattints a „Regisztráció” gombra a regisztráció megkezdéséhez. 

 

Egy új oldal nyílik, ahol megtalálod a regisztrációs űrlapot. Töltsd ki az adataiddal. Ha készen vagy, 

kattints a „FIÓK LÉTREHOZÁSA” gombra! 
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Hogyan találjuk meg a kurzust 

 

A regisztráció után kattints a weboldal fejlécében a „Kurzusok” navigációs pontra. Itt kiválaszthatod a 

kurzust a kívánt vagy adott nyelven. Válaszd ki és kattints a kurzus megfelelő fejlécére. Például „e-co-

foot in Hungarian”  

 

A kurzus rövid áttekintéséhez jutsz, amely a tanfolyam általános szerkezetét és a főbb információit 

tartalmazza. 

Kattints az „IRATKOZZ BE MOST” gombra, hogy beiratkozz a tanfolyamra. 
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Ezután egy új ablak ugrik föl. Ekkor kattints a „Tanulás megkezdése” gombra. 

 

Sikerült, most már az e-learning területen vagy! 

 

Hogyan kell navigálni 

 

Most adunk egy rövid útmutatást, hogyan lehet a legjobban navigálni a kurzuson belül, hogy a 

tanulási tapasztalat a lehető legkényelmesebb legyen. Amikor megnyitod a kurzust, egy új almenü 

jelenik meg.  

 

 

A „Fejezetek” almenü pont alatt a kurzus összes egyedi oldala megjelenik. A haladásod a fejezetben 

egy kis kék körben jelenik meg a jobb oldalon a teljesítettség százalékában. 
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Ezen a helyen választhatsz 

• egy új leckét 

• egy befejezetlen leckét, melyet korábban már elkezdtél 

• vagy egy befejezett leckét, melyet át akarsz ismételni. 

Az egyes fejezetek szerkezete eltérő, némelyikben video, másokban kérdések vannak, sőt, van 

amelyikben játékok is vannak. A lecke címére kattintva indítható. 

 

 

 

Egy nyitott leckeoldalon az áttekintő lista a jobb oldalon marad. Ezzel a listával navigálhatsz a 

kurzusban, és folytathatod a munkát. Vagy kattints a „Következő" gombra a lecke befejezése után, 

hogy a következő leckére lépj. 
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Minden lecke alján lehetőség van az előrejutást elmenteni és a kurzust elhagyni, ha megnyomjuk a 

„Haladás mentése és kilépés” gombot. 

 

Hogyan folytassuk 

 

Ha már van fiókod és felhasználóneved, akkor a fejlécben lévő „Bejelentkezés” gombbal tudsz 

belépni. Írd be a választott felhasználóneved vagy az e-mail címedet és jelszavadat. 

Az első megjelenő oldal mutatni fogja azokat a kurzusokat, amelyekbe beiratkoztál. 

 

Kattints a kurzus címére és az összefoglalása látszani fog. Nyomd meg a nagy „TANULÁS 

FOLYTATÁSA” gombot. 
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Az oldalsávon kiválaszthatod, hogy hol folytasd. A folyamatjelző segít a jobb áttekinthetőség 

megőrzésében. 

 

Hogyan fejezzük be a kurzust 

Minden fejezet végén található egy Összefoglalás és egy Önellenőrzés, kvíz formájában. Az 

eredmények és az osztályzat látható. 

 

A kurzus legvégén letöltheted a bizonyítványodat. Ehhez az alábbi gombra kattints „Bizonyítvány 

letöltése”. 

Ezzel tudod igazolni, hogy szakértő vagy az ökológiai lábnyom témakörében, és sikeresen 

teljesítetted az e-learning tanfolyamot. Nagyszerű! Gratulálunk! 
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Speciális funkciók 

 

Az „Értesítések” almenü alatt a tanáraidtól kapott üzenetek szerepelhetnek, de ez a funkció nincs 

használatban ebben a kurzusban. 

 

A „Munkafüzet” almenü alatt a kurzus teljesítettsége látható. Ez megmutatja. hogy minden feladatot 

megoldottál-e, és azt is, hogyan teljesítettél az önellenőrzés során. A munkafüzet megmutatja, melyik 

feladat hiányzik, pl. „nincs válasz”. 

 

1. Az „Osztályzatok” almenü alatt az egyes fejezetek teljesítettsége látszik. Itt az ökológiai 

lábnyom és az e-learning kurzus összes főbb kategóriája megjelenik. 

 

2. A „Kurzus részletei” almenü alatt rövid ismertető található a kurzusról és felépítéséről. Itt 

van lehetőséged a tevékenységeid megosztására a közösségi médiában. Klikkelj valamelyik 

megosztás gombra, és a Facebook, Twitter, Google + vagy az e-mail fiókodba kerülsz. 
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A „tanulás folytatása” szöveglécre kattintva újra odajutsz a kurzusodban, ahol legutóbb tartottál. 

 

A weboldal füves fejlécében megtalálja az „Irányítópult” gombját. A felbukkanó legördülő mezőben 

választhat a „Kurzusaim” és a „Profilom” között.  

 

• A „Kurzusaim” áttekintést nyújt az összes kurzusról, amelybe beiratkoztál. Itt láthatod a 

jelenlegi állapotukat és a megszerzett bizonyítványokat. Továbbá innen közvetlenül 

beléphetsz a munkafüzetbe, vagy leiratkozhatsz a kurzusról, ha ezt szeretnéd. 
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• A „Profilom” lehetőséget ad arra, hogy megváltoztasd a regisztráció beállítását, például a 

jelszavad, a felhasználóneved vagy az e-mail címed. Ne felejtsd el megerősíteni a „Változások 

mentése” gombbal. 

 

Utoljára, de nem utolsósorban a fejléc jobb felső sarkában található a „Kijelentkezés”. Itt 

kijelentkezhetsz a jelenlegi munkamenetből, és később visszatérhetsz. 

 

Miután újra bejelentkeztél, válaszd az „Irányítópult” gombot. Ez a legjobb pont a visszatéréshez a 

kurzusokra! 

 

Most szórakozva tanulhatsz meg valamit a fenntartható életmódról! 


