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GLOBÁLIS CÉLOK
 a Fenntartható Fejlődésért

Csak egy bolygónk van. Máshová nem tudunk menni.  
Ha jól használjuk fel kreativitásunkat és ötleteinket, nem is kell! Ha vigyázunk 

bolygónkra és egymásra, meglesz minden, amire szükségünk van!

Sir Ken Robinson
szerző/oktató

Mutassuk be a Globális Célokat!

Tantárgyak:
földrajz, történelem (állampolgári ismeretek)

Az oktatás célja:
A tanulók képesek legyenek önállóan elmagyarázni, 
hogy mik a Globális Célok, miért fontosak, és ez 
hogyan kapcsolódik saját életükhöz.

Felkészülés:
•  Ha lehetséges, nyomtassa vagy vetítse ki a Globális 

Célokat az osztálynak (2. számú melléklet)!
•  Keressen még több információt

a www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu weboldalon 
vagy angol nyelven a www.globalgoals.org/
worldslargestlesson weboldalon!

• A gyerekek számára hat információs állomásra lesz 
szükség. A Globális Célok hat állomásra bontott, 
javasolt csoportosítása alább megtalálható (4. számú 
melléklet).

• Minden állomáshoz helyezzen ki oda tartozó 
információt, ez lehet egy rövid esettanulmány, 
személyes történet, fotó, ábra, stb. (3. számú 
melléklet) Képek forrása: https://pixabay.com

• Esettanulmányokat a korábbi években
készült óravázlatokban talál: https://www. 
avilaglegnagyobbtanoraja.hu/oktatocsomagok

•  Az állomások segítenek abban, hogy a gyerekek 
minél többet tudjanak meg a Célokról.

https://pixabay.com
https://www. avilaglegnagyobbtanoraja.hu/oktatocsomagok
www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu
www.globalgoals.org/worldslargestlesson
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MUTASSUK BE A GLOBÁLIS CÉLOKAT!

Feladat 

Amikor a tanulók belépnek a terembe, az alábbi kérdés látható helyre legyen kiírva:  
„Melyek a legsúlyosabb problémák a világon, amelyekkel az embereknek meg kell küzdeniük napjainkban?”
A tanulóknak szükségük lehet egy kis biztatásra ahhoz, hogy más emberek helyzetébe képzeljék magukat, és hogy 
összefüggéseiben próbálják látni a dolgokat.

A tanulók párokban próbálják meg összegyűjteni a legnagyobb problémákat. Írják is le, vagy beszéljék meg, de 
mindenképp készüljenek fel úgy, hogy meg tudják osztani azt a csoporttal.

Változatok 

• Néhány tanuló esetében jobb lehet, ha a saját közösségük és országuk problémáin gondolkoznak először, és csak
később terjesztik ki a gondolatmenetet az egész világra.

•  Fiatalabb tanulóknál kérdezzünk rá a három vagy az öt legnagyobb problémára, és kérjük meg őket, hogy
gondolkozzanak úgy, mintha ők lennének az ország vezetői.

•  Kitehetünk akár hat képet is a teremben, amelyek a Célokat testesítik meg. Kérjük meg a tanulókat, hogy nézzék
meg őket és találják ki, milyen globális problémákat reprezentálnak a képek, aztán álljanak az elé a kép elé,
amelyik szerintük a legsúlyosabb problémát mutatja be. Kérdezzünk meg néhány tanulót a választásuk okáról.

•  Ha a tanulók megindokolták választásukat, ajánljuk fel nekik, hogy megváltoztathatják véleményüket, és más fotót
választhatnak, ha úgy érzik, meggyőző érvelést hallottak a másiktól.

•  Használjuk az 1. számú mellékletben található problémalistát, és kérjük meg a tanulókat, hogy válasszák ki azok
közül a legsúlyosabbakat. Ezt kipróbálhatjuk közösségi/országos és globális szinten is, hogy lássuk, vannak-e
különbségek köztük a tanulók életére vonatkozóan.

Feladat 

Hány problémát találtak a tanulók? Hasonlítsuk össze a felsorolásaikat a Globális Célok listájával: vetítsük azt ki az 
osztálynak vagy osszuk szét kinyomtatva (2. számú melléklet)! Emeljük ki, amelyek megegyeznek!

Ebből kiindulva elindíthatunk egy beszélgetést arról, hogy bizonyos problémákat miért ismertek fel, másokat viszont 
miért hagytak ki? Volt-e olyan cél, amelyet senki sem írt fel? Ha igen, az miért kerülhetett a Célok közé?

A Globális Célok megértése 

A tanulók közösen megnézik Sir Ken Robinson  
animációs filmjét  kivetítőn, monitoron vagy akár  
egy mobiltelefonon: 
https://www.youtube.com/watch?v=gpNHTZ8hM28

https://www.youtube.com/watch?v=gpNHTZ8hM28
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A Globális Célok megértése

Miért olyan súlyosak ezek a problémák? A tanulók járják végig a teremben elhelyezett hat állomást, hogy 
jobban megismerjék őket.

•  Előre helyezzük el az információkat és segédeszközöket tartalmazó hat állomást, amelyek segítségével a tanulók
megismerhetik a Célokat. A 4. számú mellékletben találhatóak az ajánlott témák és a Globális Célok.

•  Minden állomáson helyezzünk el további információkat is, például rövid esettanulmányokat, személyes
történeteket, fényképeket, grafikonokat. Erre a célra a 3. számú melléklet tartalmaz fotókat.

•  A tanulók csoportokban végigjárják az állomásokat, és információt gyűjtenek a Célokról. Minden állomásra csak
négy perc jut, ezért figyeljük az órát, és jelezzünk nekik, ha lejárt az idő, és haladjanak tovább.

•  Minden állomáson minden csoport írjon le legalább egy tényt, ami a leginkább megdöbbentette őket. Kérdéseket
is felírhatnak, amelyről szívesebben hallanának többet, vagy amely témát mélyebben megismernék későbbi
órákon vagy akár otthon.

Változatok:

•  A tanulók kaphatnak egy kérdéssort, amelyre az állomásokon kell megtalálniuk a válaszokat. A kérdéseket a
választott segédeszközök alapján állítsuk össze.

•  Ha az idő, a hely vagy a segédeszközök korlátozottak, odaadhatjuk kinyomtatva is a tanulóknak a problémák rövid 
leírását, amelyeken a Célok változtatnának. A tanulók olvassák el, és döntsék el, mely Cél mely problémát oldaná meg.

Feladat 

A tanulók döntsék el, szerintük melyik Cél a legfontosabb és miért, hogyan kapcsolódik az a többihez,  
valamint írjanak egy bekezdést a választásuk alátámasztására. Használják fel az állomásokon összegyűjtött 
információkat.

Változatok

•  Ha az idő korlátozott, ez utóbbi legyen házi feladat.
•  A diákok ki is vághatják és rangsorolhatják a Célokat,

felhasználva 2. számú mellékletet, eldöntve így,
hogy melyik a legfontosabb. Bemutathatják ábrán
nyilakkal vagy egyéb kreatív ábrázolással, hogy a
Célok hogyan kapcsolódnak egymáshoz és hogyan
függenek egymástól.

Íme egy példa: 
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Feladat 

Az óra végén a diákok írjanak egy mondatot, ami kifejezi a véleményüket a Globális Célokról, és arról,  
hogy mit jelent ez számukra. Lehet a feladat az, hogy fejezzék be a mondatot: „A Globális Célok fontosak, mert...”
Kiválaszthatunk egy „nyertes” mondatot, korlátozhatjuk a szavak számát, vagy kérhetjük a diákokat, hogy találjanak 
ki egy újságfőcímet.

A Globális Célok bemutatását segítő további oktatási lehetőségek

• Globális Célokat bemutató prezentáció
• VILÁGCÉLOK pályázat: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/
• Ürge-Vorsatz Diána 40 perces klímavédelmi előadásának megtekintése:

https://videa.hu/videok/fenntarthatosagi-temahet/emberek-vlogok/urge-vorsatz-diana-eloadasa-eghajlatvaltozas-
ce5tVIfd4mCZf5e5

s://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/
https://videa.hu/videok/fenntarthatosagi-temahet/emberek-vlogok/urge-vorsatz-diana-eloadasa-eghajlatvaltozas-ce5tVIfd4mCZf5e5
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1. számú melléklet

Jelenleg tapasztalt problémák 

• Szegénység
• Országok közti egyenlőtlenség
• Éhínség
• Rossz egészségi állapot és betegségek
• Szennyezett víz
• Rossz higiénés viszonyok
• Hiányos oktatás – néhány gyerek nem is tud iskolába járni!
• Alacsony órabér, nincs elég munka
• Alacsony gazdasági növekedés – egyes országok nem keresnek elég pénzt, hogy biztosítsák a lakosaik

ellátását
• Nemi egyenlőtlenség – férfiakat és nőket különbözően kezelik, nem jutnak egyenlő lehetőségekhez
• Háború, konfliktusok, bizonytalanság
• Az emberek nem érzik magukat biztonságban
• Emberek közti erőszak
• Korrupció és igazságtalanság
• Emberi jogok tiszteletének hiánya
• Az országok képtelenek együttműködni és egyetérteni
• Nincs elég energia ahhoz, hogy mindenki kényelmesen éljen
• Gyenge infrastruktúra, technológia és kommunikáció
• Nem biztonságos városok és falvak
• Nem fenntartható városok, melyek többet fogyasztanak, mint amennyit a világ előállítani képes
• A források pazarlása és túl kevés újrahasznosítás
• Klímaváltozás
• Szennyezett tengerek és óceánok
• Megkárosított lakóhelyek
• Korlátozott technológiai hozzáférés, drága számítógépek és telefonok
• Az emberek nem érzik úgy, hogy megfelelő védelemben élnének
• Népességnövekedés
• Túlsúly
• Rasszizmus
• Közösségek felbomlása
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2. számú melléklet
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3. számú melléklet
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3. számú melléklet



10 Globális Célok a Fenntartható Fejlődésért
A VILÁG 
LEGNAGYOBB 
TANÓRÁJA

4. számú melléklet: Globális Célok táblázat

Jelenleg tapasztalt problémák 

Állomásnév 

1. Szegénység

2. Egészség és jólét

3. Oktatás, készségek, munka

4. Biztonságos és igazságos világ

5. Fenntarthatóság

6. Környezet

Célok

1. A szegénység felszámolása
10. Egyenlőtlenség csökkentése

2. Az éhezés megszüntetése
3. Egészség és jóllét
6. Tiszta víz és alapvető köztisztaság

4. Minőségi oktatás
8. Tisztességes munka és gazdasági

növekedés

5. Nemek közötti egyenlőség
16. Béke, igazság és erős intézmények

7. Megfizethető és tiszta energia
9. Ipar, innováció és infrastruktúra
11. Fenntartható városok és közösségek
12. Felelős fogyasztás és termelés
17. Partnerség a célok eléréséért

13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen
14. Óceánok és tengerek védelme
15. Szárazföldi ökoszisztémák védelme




