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GLOBÁLIS CÉLOK

a Fenntartható Fejlődésért

FENNTARTHATÓ FEJLÔDÉS?
ÉLHETÔ JÖVÔ!
Tanóravázlat a fenntartható fejlődésről
Tantárgyi kapcsolatok:
földrajz, biológia, természettudomány, állampolgári
ismeretek, a téma osztályfőnöki foglalkozás keretében
is feldolgozható

Célkitűzések:
• a fenntarthatósággal kapcsolatos, a mindennapi élet
döntéseiben is alkalmazható ismeretek bővítése
• a fenntartható fejlődés céljainak megvalósításáért
érzett elkötelezettség megerősítése,
• a fenntarthatóságért cselekedni akaró és képes
magatartás iránti igény kialakítása, az egyéni
felelősség felismerése

• a lokális-regionális-globális hatásrendszer
összefüggéseinek, a természeti és a társadalmigazdasági környezet egymástól függő folyamatainak
és az azokból adódó problémák kölcsönhatásainak
megértése
• annak megértetése, hogy bolygónk jövője
mindannyiunk felelőssége, ezért a diákoknak az
életmódjukban, viselkedésükben, személetükben,
későbbi munkájukban a fenntarthatósági
szempontokat is érvényesíteniük kell.

Előkészületek:
A Zöld Föld tankönyvek és munkafüzetek alább
felsorolt részeinek áttekintése.

Zöld Föld tankönyv, 9-10. évf. : 6-22 oldal
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-FNT910TA__teljes.pdf
Zöld Föld munkafüzet, 9-10. évf. : 4-9. oldal
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-FNT910MA__teljes.pdf

Zöld Föld tankönyv haladóknak, 11-12. évf. : 195-199. és 227-231. oldal
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-FNT1112TA__teljes.pdf
Zöld Föld munkafüzet haladóknak, 11-12. évf. : 143-147. oldal
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-FNT1112MA__teljes.pdf

• A mellékletben szereplő ábrák letöltése, előkészítése a tanórai feldolgozásra.
• Csoportalakítást segítő módszer kiválasztása, pl. puzzle vagy fogalom és definíció pár kiválasztása.
• Amennyiben nincs lehetőség a tanórán a mellékletek kivetítésére, a nyomtatott változat elkészítése. Ebben az
esetben is tartsuk szem előtt a fenntarthatósági szempontokat. Képek forrása: https://pixabay.com

Fenntartható fejlődési célokhoz való kapcsolódás:
valamennyi cél elérését segíti.
1. Oktatási feladat

10
perc

Írjuk fel a táblára a FEJLŐDÉS szót, és kérjük meg a tanulókat, sorolják fel, mi jut róla eszükbe. Írjuk fel a
táblára a legtöbbször elhangzó válaszokat. Ezt követően tegyük ugyanezt a FENNTARTHATÓSÁG fogalommal.
Kérjük meg a tanulókat, hogy fogalmazzák meg a két fogalom definícióját! Hallgassunk meg több definíciót, végül
fogalmazzuk meg közösen, mit értünk a két fogalom alatt.
Írjuk fel a táblára vagy vetítsük ki a kérdést: Lehet-e fenntartható a fejlődés? A tanulók fogalmazzanak meg érvekkel,
konkrét példákkal alátámasztott válaszokat. Vitassuk meg az érveket.
A téma lezárásaként foglaljuk össze:
• miért elengedhetetlen jövőnk szempontjából a fenntarthatóság,
• miért fontos, hogy másképp gondolkozzunk a fejlődésről.

Módozatok és alternatív megoldások
Mentimeter (mentimeter.com) segítségével készíthetünk szófelhőt a FEJLŐDÉS és a FENNTARTHATÓSÁG
fogalmakkal kapcsolatos megjegyzésekből.
Alkossunk 4 fős csoportokat. A csoportok vitassák meg, mit értenek a fenntartható fejlődés alatt. Fogalmazzanak
meg példákat a nem fenntartható és a fenntartható fejlődésre. Majd a csoportok képviselői olvassák fel a példákat.
Adjunk módot a csoportok esetleges ellenvéleményének megfogalmazására is.
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2. Oktatási feladat

perc

Alakítsunk 4 fős csoportokat és vetítsük ki az 1. számú melléklet képét. Mondjuk el, hogy egy ipartelepen
olajat cseréltek és kiömlött az olaj, amely éppen lefolyik a csatornába. A csoportok gondolják végig, hogy mi
történhet, milyen következményekkel járhat a szennyezés. A csoportok mondják el saját következtetéseiket, és
beszéljük meg ezeket. A feladat célja annak megértetése, hogy egy helyi szennyezés nem vagy nem csak a
kibocsátás helyén okoz problémákat, a lokális szennyezés regionális, sőt átfogó (globális) következményekkel
járhat.
A csoportok gyűjtsenek példákat a lokálisból globálissá váló környezeti problémákra. Írjuk fel a táblára a
megnevezett problémákat. Kérjük meg, hogy keressenek szempontokat a környezeti problémák csoportosítására.

Módozatok és alternatív megoldások
Csoportmunkában dolgozva az egyes csoportok gyűjtsenek példákat az internet segítségével olyan környezeti
folyamatra, amely lokális jellegűből globális hatásúvá vált.
A csoportokat vagy párokat az előző órán alakítsuk ki, és adhatjuk az internetes gyűjtőmunkát tanórán kívüli
feladatnak. A tanórán a csoportok vagy párok ismertessék a gyűjtés eredményét.
A csoportok csomagolópapírra készíthetnek folyamatábrát egy adott környezeti probléma kiterjedésének
bemutatására. Ebben az esetben törekedjünk arra, hogy minden csoport más jellegű (pl. természeti, ipari-gazdasági,
demográfiai) folyamatot, problémát mutasson be. A folyamatábrát természetesen számítógép segítségével is
elkészíthetik és kivetíthetik a csoportok.
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3. Oktatási feladat

perc

Írjuk fel a táblára vagy vetítsük ki az Einsteinnek tulajdonított mondást:
„Minden problémának van egy azonnali rossz megoldása.”
A tanulók olvassák el az idézetet és fogalmazzák meg, mit jelenthet ez a megállapítás a fenntarthatóság
szempontjából. A cél az, hogy a tanulók megértsék, hogy tetteinknek nem várt következményük lehet.
Olvassuk fel az alábbi rövid szöveget:
„A nagy hőség miatt a lakásban is meleg van, még éjszaka sem tudunk rendesen aludni.”
Mi lehet a megoldás? A tanulók fogalmazzanak meg javaslatokat a hőség mérséklésére. Gyűjtsük össze a
javaslatokat és beszéljük meg a megoldások környezeti következményeit!

Módozatok és alternatív megoldások
Vetítsük ki a 2. számú melléklet képét és mondjuk el, hogy egy kertész azt tapasztalta, hogy több növény levelét
tetvek lepték el. Javasoljanak megoldást a tanulók, ezeket gyűjtsük össze és mérlegeljük környezeti szempontból.
A tanulók olvassák el a 9. évfolyamos tankönyv 14. oldalán lévő rövid történetet az alumíniumdobozokról.
A történetet ki is vetíthetjük (3. számú melléklet).
Tegyük fel a következő kérdéseket:
• Mi volt a probléma?
• Mi volt az azonnali megoldás?
• Mi volt a nem várt következmény?
• Hogyan lehetne tudatosabban kezelni ezt a problémát?
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Zöld Föld munkafüzet 9. oldal d.) feladatának megoldása, a válaszok megbeszélése.
„Keress a saját tapasztalataidból, felnőttek elbeszéléseiből, újságcikkből olyan történetet, amikor egy adott probléma
megoldása másik, nem várt problémához vezetett.”
• Gondold át, hogy megelőzhető lett volna-e a probléma, és ha igen, hogyan?
• Mi volt a probléma?
• Milyen megoldás született?
• A megoldásnak melyek voltak a váratlan következményei?
• Mi történt ennek az orvoslására?
• Lehetett-e rá előre számítani?”
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4. Oktatási feladat

perc

Írjuk fel, vetítsük ki a kérdést: Miért változik a környezetünk?
Soroljanak fel okokat a tanulók, majd csoportosítsák ezeket abból a szempontból, hogy ezek természeti vagy
társadalmi-gazdasági okokra vezethetők-e vissza (pl. vulkánkitörés, földrengés, beépítés, kitermelés, művelésbe
vonás).
Vetítsük ki a következő kérdést: Hogyan maradhatott fenn a földi környezet a változások közepette?
A cél annak felismertetése, hogy a fenntarthatóság lényege a környezet változásainak megértése és az ahhoz
történő rugalmas alkalmazkodás.
Készítsük el előre a feladatkártyákat, a kártyákra írjuk fel: őskor, középkor, 19. század, 20. század, 21. század.
Alakítsunk 4 fős csoportokat! A csoportok kapjanak csomagolópapírt, filctollat. A csoportok húzzanak egy-egy kártyát
és gyűjtsék össze, hogy milyen hatással volt az adott időszak társadalma a környezetre, hogyan alakította át azt. Ha
elkészültek, akkor a papírokat helyezzük jól látható helyre, a csoport egy kijelölt tagja ismertesse a megállapításokat,
a többiek pedig kiegészíthetik azokat. A feladat zárásaként fogalmazzanak meg általános érvényű megállapításokat
a társadalom környezetátalakító tevékenységéről.

Módozatok és alternatív megoldások
A feladatot kiegészíthetjük azzal is, hogy a csoportok készítsenek folyamatábrát, kapcsolatábrát, egy-egy általuk
fontosnak tartott környezetátalakítás hatásrendszeréről, következményéről és az ahhoz való alkalmazkodásról.
Alakítsunk 4 fős csoportokat. Vetítsük ki a 4. számú melléklet képeit és minden csoport válasszon egy képet.
Osszuk ki a kérdéssort és a csoportok válaszolják meg ezeket.
• Mi a célja a környezet átalakításának?
• Hogyan befolyásolja a természet – társadalom – gazdaság kapcsolatát?
• Milyen következményekkel járhat a környezet átalakítása?
• Hogyan mérsékelhetők a következmények? Hogyan állítható helyre az egyensúly?
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5. Oktatási feladat

perc

Vetítsük ki a 17 fenntarthatósági fejlődési célt bemutató ábrát (5. számú melléklet). Hógolyó módszerrel
egymást felszólítva a tanulók fogalmazzák meg, hogy mit jelenthetnek az egyes célok, milyen tevékenységek,
feladatok kapcsolódnak hozzájuk.
A tanulók dolgozzanak párban. Vetítsük ki a 6. számú melléklet ábráját. Adjunk időt az ábra értelmezésére, majd
a diákok egészítsék ki az ábrát konkrét tevékenységekkel, feladatokkal, nevezzenek meg az ábrába illeszthető
hazai és nemzetközi szerzeteket, kezdeményezéseket. Segítsük a tanulókat abban, hogy a hangsúly a személyes
felelősségre kerüljön.
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Módozatok és alternatív megoldások
Készítsük el a fenntarthatósági célok egyes ábráit külön lapon és rögzítsük a lapokat a táblára. Vetítsük ki az
egyes célokhoz kapcsolódó meghatározásokat, majd a tanulók párosítsák a célokat az egyes leírásokkal
(5. számú melléklet).
Minden tanuló válassza ki azt a célt, amely megvalósításában ő maga is szerepet tud vállalni. A tanóra lezárásaként
kilépőkártya formájában fogalmazza meg, hogy mit tud tenni a mindennapi életében a választott fenntarthatósági cél
megvalósításáért. A kilépőkártyákat gyűjtsük össze és a következő óra elején térjünk vissza a vállalásokra.
A tanulók készítsenek kapcsolathálót az egymással összefüggő fenntarthatósági fejlődési célokból. Mutassák be a
célok közötti összefüggéseket!
A tanulóknak előre elküldhetjük az 5. és a 6. ábrát (e-mail, classroom vagy egyéb megosztás). Kérjük meg őket arra,
hogy párban vagy maximum 4 fős csoportban dolgozva, készítsenek akciótervet egy kiválasztott fenntarthatósági
cél megvalósításához kapcsolódóan. A terv olyan legyen, amelynek megvalósításában az osztálytárasakkal,
az iskolával együtt részt tudnak venni. A tanulók a tanórát megelőzően küldjék el a terveket egymásnak és a
pedagógusnak.
A tanórán a tanulók szavazzanak (pl. mentimeter segítségével) a tervekről: melyik tetszett a legjobban, melyiket
valósítanák meg a legszívesebben. Beszéljük meg az eredményt, majd a tanulók döntsék el, melyiket valósítják
meg az iskolában. Ez a megvalósítás egy komplex projektfeladat lehet, amelynek lezárása kapcsolódhat a Világ
Legnagyobb Tanórája pályázatához.
A Globális Célok bemutatását segítő további oktatási lehetőségek
• 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

FORRÁS
Az óravázlatot Ütőné Dr. Visi Judit készítette.
Felhasznált tankönyvek és munkafüzetek:

Zöld Föld tankönyv és munkafüzet 9-10. engedélyszámok: TKV/268-7/2021 és TKV/269-7/2021. A tankönyv és a munkafüzet a Kék Bolygó
Klímavédelmi Alapítvány támogatásával készült, és megfelel a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.
(VI. 4.) Korm. rendeletnek, valamint a Fenntarthatóság kerettanterv a 9–10. gimnáziumi évfolyam számára című kerettantervnek. A tankönyvvé
nyilvánítási eljárásban közreműködő szakértő: dr. Penksza Károlyné
Közreműködő szakértők: • Projektvezető: Matolcsy Miklós • Szakmai vezető: Czippán Katalin • Pedagógiai vezető: Demeter József, Papp Ágnes •
Alkotószerkesztők: Czippán Katalin, Demeter József, Papp Ágnes • Szakmai lektor: Varga Attila • Olvasószerkesztő: Siklósi Ágnes
Szerzők: Benicsek Mihály, Czippán Katalin, Demeter József, Doró Viktória, Filó Andrea, Kray Zsuzsanna, Merényi Zsuzsanna, Mihalkó Viktória,
Molnár Ferenc, Néder Katalin, Oletics Zoltán, Papp Ágnes, Suhajda Virág, Szandi-Varga Péter, Székely Júlia, Tomaj Zsófia
Zöld Föld haladóknak tankönyv és munkafüzet 11-12. engedélyszámok: TKV/756-7/2022 és TKV/757-7/2022. A Zöld Föld haladóknak című
tankönyv és munkafüzet – a gimnáziumok 11–12. évfolyama számára készült. Megjelenését a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és a Magyar
Nemzeti Bank támogatta. A tankönyv megfelel a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm.rendeletnek, valamint a Fenntarthatóság 11–12. gimnáziumi évfolyamok számára készült kerettantervnek. A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban
közreműködő szakértő: Penksza Károlyné
Közreműködő szakértők: • Projektvezető: Matolcsy Miklós • Szakmai vezető: Czippán Katalin, Ütőné Visi Judit • Pedagógiai vezető: Demeter
József, Papp Ágnes • Alkotószerkesztők: Czippán Katalin, Demeter József, Papp Ágnes, Ütőné Visi Judit • Szakmai lektor: Varga Attila•
Olvasószerkesztő: Szerencsés Hajnalka és Megyeri-Szedlák Anna
Az egyes fejezetek részanyagainak szerzői: Angyal Zsuzsanna (1. fejezet), Burkáné dr. Szolnoki Ágnes (2. fejezet) Gálné Horváth Ildikó (3.
fejezet), Homoki Erika (3. fejezet), Mester Éva (2. fejezet), Nagy Mélykuti Luca (4. fejezet), Stefány Judit (5. fejezet), Sütő Noémi (1. fejezet),
Szandi-Varga Péter (4. fejezet), Tomaj Zsófia (5. fejezet)

5

Fenntartható fejlődés? Élhető jövő!

A VILÁG
LEGNAGYOBB
TANÓRÁJA

1. számú melléklet

6

Fenntartható fejlődés? Élhető jövő!

A VILÁG
LEGNAGYOBB
TANÓRÁJA

2. számú melléklet
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3. számú melléklet: Történet az alumínimumdobozok gyűjtéséről

Egy önkormányzat úgy döntött, hogy környezeti okokból csökkenteni kell az
alumíniumból készült italosdobozok mennyiségét, ezért a dobozok gyűjtésére
automatákat telepítenek. Azt a lehetőséget meg sem fontolták, hogy a megvásárolt
dobozok számát úgy csökkentsék, hogy elmagyarázzák a helyi lakosságnak, miért
környezetromboló az alumíniumdoboz. A gyűjtésre a legkézenfekvőbb hely a közeli
iskola, mert ott van olyan fedett hely, ahol az automata nem zavar senkit, az iskola
pedig pénzt kaphat az összegyűlt dobozokért.
Igen ám, de az iskolában egyáltalán nem lehet venni alumíniumdobozba csomagolt
italt. Mi lett ennek a látszólag környezetbarát, jó szándékú intézkedésnek a
következménye? Az iskola igazgatója úgy dönt, hogy mivel a büfé sajnos bezárt, telepít
egy üdítős automatát a gyűjtőautomata mellé, hiszen ez így igazán környezetbarát,
mert a gyerekek oda, és nem a szemétbe dobálják majd a dobozokat.
Az elkötelezett környezetvédő igazgatóhelyettes versenyt szervez az osztályok között.
Jutalmat kap, aki a legtöbb italosdobozt begyűjti. Ekkor a diákok elkezdik behordani
az otthoni és a szomszédból összeszedett dobozokat is. A lakók fellelkesednek, és
nyugodt lelkiismerettel vásárolnak még több aludobozos italt. Elégedettek, hiszen
látszólag tettek a környezetért is, ráadásul a gyerekek pénzt és pontot is kapnak érte.
A közeli gyártóüzem veszi a jelzést, és még több dobozos italt gyárt, bár az
újrahasznosított dobozok aránya csak 60 százalék, ezért 40 százalékuk eleve
szemét lesz. A növekvő gyártás következtében a hulladék aludobozok mennyisége
is növekszik.
Forrás: Zöld Föld tankönyv 14. old
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5. számú melléklet: A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK
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A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK
1.

Megszüntetjük a szegénység valamennyi formáját világszerte.

2.

Véget vetünk az éhínségnek, élelmezésbiztonságot és javuló táplálékellátást
teremtünk, és előmozdítjuk a fenntartható mezőgazdaságot.

3.

Egészséges életet és jóllétet biztosítunk mindenkinek, minden életkorban.

4.

Esélyegyenlőséget, általános hozzáférést biztosítunk a minőségi oktatáshoz
és mindenkinek elérhetővé tesszük az élethosszig tartó tanulás lehetőségét.

5.

Megteremtjük a nemek közti egyenlőséget és megerősítjük a nők és leányok
jogvédelmét.

6.

Biztosítjuk a fenntartható vízgazdálkodást, a vízhez és az alapvető higiéniai
ellátásokhoz való hozzáférést mindenki számára.

7.

Mindenkinek hozzáférést biztosítunk a megfizethető, megbízható, fenntartható
és modern energiához.

8.

Ösztönözzük a tartós, befogadó, fenntartható gazdasági gyarapodást, a teljes
és eredményes foglalkoztatást és a tisztességes munkát mindenki számára.

9.

Teherbíró infrastruktúrát építünk, ösztönözzük a befogadó, fenntartható
iparosodást és támogatjuk az innovációt.

10. Csökkentjük az országok közötti és az azokon belüli egyenlőtlenségeket.
11. A városokat és emberi településeket befogadóvá, biztonságossá,
alkalmazkodóvá, állóképessé és fenntarthatóvá tesszük.
12. Biztosítjuk a fenntartható fogyasztást és termelést.
13. Sürgősen cselekszünk a klímaváltozás és hatásai leküzdése érdekében.
14. A fenntartható fejlesztés érdekében megőrizzük és fenntarthatóan használjuk
az óceánokat, tengereket és a tengeri erőforrásokat.
15. Védjük, helyreállítjuk és fenntarthatóan használjuk a szárazföldi
ökoszisztémákat, fenntartható erdőgazdálkodást folytatunk, leküzdjük a
sivatagosodást, megállítjuk és visszafordítjuk a talajok és a biodiverzitás
pusztulását.
16. A fenntartható fejlődés érdekében békés és befogadó társadalmakat alakítunk
ki, mindenkinek biztosítjuk a jogorvoslatot és a törvény előtti egyenlőséget,
valamint a kormányzás minden szintjén hatékony, elszámoltatható, befogadó
intézményeket építünk ki.
17. Megerősítjük a program végrehajtásának eszköztárát, felélesztjük a „globális
együttműködés a fenntartható fejlesztésért” partnerséget.
Forrás: Zöld Könyv munkafüzet 4-5. old.
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6. számú melléklet: Összefogás a fenntarthatóságért ábra

ÖSSZEFOGÁS A FENNTARTHATÓSÁGÉRT

GLOBÁLIS SZINT

NEMZETI SZINT

KEZDEMÉNYEZÉSEK

KEZDEMÉNYEZÉSEK

MOZGALMAK

EGYÉNI SZINT

IRÁNYELVEK
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