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Tantárgyak:
földrajz, természettudomány, állampolgári ismeretek 

Célkitűzések
• megérteni az oktatás hatalmát, életünket

megváltoztató befolyását,
• megérteni, hogy nem mindenki jut egyenlően oktatási

lehetőségekhez,
• értelmezni a globális oktatási adatokat online

vizualizációk segítségével,
• az iskola, az oktatás szerepének felismerése a

fenntartható életmód kialakításában,
• a fenntarthatósághoz kapcsolódó magyarországi

köznevelési programok bemutatása,
• az érdeklődés és az igény felkeltése a programokban

történő aktív részvétel iránt,

• a fenntartható fejlődés céljainak megvalósításáért
érzett elkötelezettség megerősítése,

• a fenntarthatóságért cselekedni akaró és képes
magatartás iránti igény kialakítása,

• annak felismertetése, hogy a felelős,
környezettudatos magatartás és életvitel kialakítása
érdekében folyamatos tanulásra, aktuális és releváns
információkra van szükség.

Előkészületek
• Csoportalakítást segítő módszer kiválasztása (pl.

puzzle vagy fogalom és definíció pár).
• Csomagolópapír, íróeszközök előkészítése a

rajzoláshoz.
• A mellékletben szereplő ábrák letöltése, előkészítése

a tanórai feldolgozásra. Amennyiben nincs lehetőség

GLOBÁLIS CÉLOK
 a Fenntartható Fejlődésért

„Az oktatás alapjog, nem kiváltság. 
Szeretném megértetni a gyermekekkel az oktatás hatalmát, 

amely képes megváltoztatni az életünket.”

Az oktatás megváltoztatja a világot!
Oktatással a fenntarthatóságért
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a tanórán a mellékletek kivetítésére, a nyomtatott változat elkészítése. Ebben az esetben is 
tartsuk szem előtt a fenntarthatósági szempontokat. 

• A Zöld Föld 9-10. tankönyv letöltése:
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-FNT910TA__teljes.pdf.

• A leírásban megadott honlapcímek ellenőrzése, a feldolgozást segítő részek letöltése, 
kiválasztása.

• Tabletek, okostelefonok, internetelérés. Internetes csoport és megosztási lehetőség kialakítása.

1.TANÓRA
1. Oktatási feladat

Ossza a tanulókat 3–4 fős csoportokra! Kérje meg mindegyik csoportot, hogy készítsenek egy nagyméretű  
rajzot egy emberalakról! A diákok gondolják át, milyen jellemzői és tulajdonságai vannak egy művelt embernek. 
Írják rá ezeket a tulajdonságokat a rajzra!

Következő lépésként kérje meg őket, hogy rajzoljanak egy nagy kört az alak köré. Ez szimbolizálja a világot. 
A tanulóknak most azokat a jellemzőket és tulajdonságokat kell összegyűjteniük a körbe, amelyek egy művelt 
emberekkel teli világot jellemeznének. Képeket és szimbólumokat is rajzolhatnak a papírra.

Kérje meg a különböző csoportokat, hogy osszák meg egymással gondolataikat! 
A tanulók párokat alkotva beszéljék meg, milyen lehetőségek tárulnak fel az előtt, aki magas színvonalú oktatásban 
részesül. Kérje meg őket, hogy írjanak erről egy 5 tételből álló listát, amelyet megoszthatnak a többiekkel.

Módozatok és alternatív megoldások

Ha elegendő hely és elég nagyméretű papír áll rendelkezésre, a tanulók az egyik tanuló körvonalát is lerajzolhatják 
egy fiktív alak helyett. Az osztály együttesen is felírhatja a jellemzők listáját, majd együtt dönthetnek a legjobb 10-ről.

2. Oktatási feladat

Mutassa meg vagy ossza ki a tanulóknak a 2. számú mellékletet. Ez egy a tanulási lehetőségek globális 
egyenlőtlenségeit megjelenítő térkép.

Kérje meg a tanulókat, hogy vitassák meg a következő kérdéseket:
•  A térképen szereplő adatok szerint mennyien férnek hozzá az oktatáshoz a saját országukban/kontinensükön?
•  Milyennek számít ez más országokkal vagy földrészekkel összehasonlítva?
•  Mi olvasható le az oktatási szintekkel és elérési lehetőségekkel kapcsolatban?
•  A tanulók szerint van egyenlőség a világban a tanulási lehetőségek terén?

Megjegyzés: Amennyiben szükség van az országok és kontinensek nevét tartalmazó kiegészítő térkép 
alkalmazására, használja a 3. számú mellékletet.

Módozatok és alternatív megoldások

Ahhoz, hogy segítse a fiatalabb és kevésbé tájékozott tanulókat a megértésben, konkrét adatokra vonatkozó 
kérdéseket is feltehet, vagy egy sor, az adatokra vonatkozó állításról kérdezheti, hogy igazak vagy hamisak-e. 
Meséljen a tanulóknak néhány meglepő tényt a magas színvonalú oktatás eredményeiről (1. számú melléklet).

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/OH-FNT910TA__teljes.pdf
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3. Oktatási feladat  15 perc

Mutassa be a tanulóknak a Globális Célokat (4. számú melléklet), elmagyarázva, hogy ezek 2015.  
szeptemberben kitűzött célkitűzések, melyek főként a szegénység megszüntetésére és a klímaváltozás leküzdésére 
irányulnak. 

A Globális Célok egyike, hogy mindenki egyenlően minőségi oktatáshoz jusson. A tanulóknak meg kell próbálniuk 
körülírni, miért tartják ezt a Globális Célt különösen nagy jelentőségűnek, és példákkal is támasszák alá az érveiket. 
Válasszák ki, hogy saját környezetükben, melyik Globális Cél érdekében tudnak helyi szinten tenni valamit és 
vegyenek részt az alábbi pályázaton!

A 2022. évi Világ Legnagyobb Tanórája keretében 
meghirdetett pályázaton az ENSZ által 2015-ben 
kitűzött Globális Célok valamelyikének vagy akár 
több célnak az elérését szolgáló, helyi szinten 
megvalósítható közösségi tevékenységgel lehet 
részt venni. Az iskolák adott témák közül választ-
hatnak vagy megvalósíthatják saját ötleteiket is. 
A pályázaton bármely, a 2022. évi Világ Legna-
gyobb Tanórájára regisztrált magyarországi és 
határon túli általános és középfokú iskolai csoport 
indulhat.
A szakmai zsűri által kiválasztott legjobb pályaműveket benyújtó iskolai csoportok között összesen 900 000 Ft 
értékű díj kerül kiosztásra. A legjobb pályaműveknek megjelenést biztosítunk a Világ Legnagyobb Tanórája 
honlapján.  
A pályázat leadási határideje: 2022. október 24. hétfő, éjfél.
További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/

2. TANÓRA
Előzetes információk tanároknak: 
Az ENSZ 2015-ben indította útjára a Világ Legnagyobb Tanórája nemzetközi oktatóprogramot azzal a céllal, hogy a 
diákok világszerte megismerjék az ENSZ 17 fenntartható fejlődési célját (https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/
globalis-celok). A kezdeményezés partnerei az UNICEF és az UNESCO. Magyarország a szervezők felkérésére 
kezdetektől fogva részt vesz a projektben. Az idei program a Belügyminisztérium támogatásával és a PontVelem 
Nonprofit Kft. szervezésében 2022. október 3-7. között valósul meg – kapcsolódva ezzel az Európai 
Fenntarthatóság Hetéhez is.

Minden évben egy-egy fenntartható fejlődési cél kerül középpontba, idén a 4. Minőségi oktatás a fókusztéma, 
ezen belül is a fenntarthatóságra nevelés lehetőségeivel foglalkozunk. Magyarország nemzetközi 
összehasonlításban is kiemelkedő lehetőségeket nyújt az iskolák számára: az Ökoiskola hálózat, a Zöld Föld 
tantárgy és tankönyvcsomag, valamint a Fenntarthatósági Témahét egységes rendszerben támogatja a fenti 
törekvést. A következő óravázlat ezeket a törekvéseket kívánja bemutatni a magyar diákoknak.

1. Oktatási feladat: Zöld Föld tantárgy és tankönyvcsomag bemutatása

Előzetes feladat: 
• Alakítsunk 4 fős csoportokat 1 héttel a tanórát megelőzően.
• Osszuk meg a tanulókkal a letöltött, 9-10. évfolyamosok számára íródott Zöld Föld tankönyvet.
• A csoportok válasszanak egy számukra vonzó fejezetcímet. (Ügyeljünk arra, hogy minden fejezet gazdát találjon.)

A tanulók olvassák el a kiválasztott fejezetet és készítsenek rövid (5-8 mondatos) ismertetőt. Adjanak meg
5 kulcsfogalmat, amelyeket a legfontosabbnak tartottak.

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/globalis-celok
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Feladat:
• A tanórán az egyes csoportok mutassák be az ismertetőket és a kulcsfogalmakat. A tanulók mondják el

véleményüket a könyv stílusáról is. Beszéljük meg azt is, hogy miért van szükség arra, hogy a fenntarthatósággal
önálló tantárgy is foglalkozzon.

Módozatok és alternatív megoldások

Az elkészített fejezetismertetőkből készülhet motiváló tankönyvismertető, amelyet az erre vállalkozó tanulók 
készítenek el, szerkesztenek meg.

Keressünk a korcsoport számára érdekes rövid részleteket a Zöld Föld 9-10. évfolyamosok számára című 
tankönyvből. Minden fejezetből válasszunk egy-egy részletet. Olvassuk fel vagy vetítsük ki ezeket. A tanulók döntsék 
el, hogy milyen fenntarthatósági problémához kapcsolódik a részlet. Beszéljük meg, hogy miért kell ezekkel külön is 
foglalkozni. Mit tanultak, milyen új információkhoz jutottak az egyes leírásokból? 

Mutassuk be a tanulóknak a Zöld Föld applikációt az alábbi elérhetőség felhasználásával: 
https://www.alapertekek.hu/zoldfoldapp/  

Kérjük meg a diákokat, hogy töltsék le az applikációt a telefonjukra, és végezzék el a számításokat. Beszéljük 
meg, hogy ki milyen eredményt ért el. Tervezzük meg, hogy hogyan használjuk majd közösen az applikációt! 
Válaszhatunk egy hírfigyelő csoportot, aki figyeli a frissülő információkat és felhívja a többiek figyelmét az érdekes 
hírekre. 

2. Oktatási feladat: Ökoiskola cím bemutatása

A tanulók dolgozzanak párban! Vetítsük ki az ökoiskola definícióját (https://ofi.oh.gov.hu/mi-az-az-okoiskola):

„Az »öko« szócska előtagként egyre több helyen szerepel. Van mar ökopiac, ökoturizmus, 
ökogazdálkodás. Ezekben a szószösszetételekben az „öko” szócska mindig arra utal, 
hogy a tevékenységet olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig 
megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, megpróbálnak minél kisebb 
károsodást okozni az ökoszisztémának. Az ökoiskolák tehát olyan iskolák, melyek a fent leírt 
elvek alapján igyekeznek működni.” 

Értelmezzük közösen, majd tegyük fel a kérdést: 
• az ökoiskola esetében: Miért jó ökoiskolának lenni?
•  nem ökiskola esetében: Miért lenne jó ökoiskolának lenni?

Adjunk néhány percnyi időt a tanulóknak, hogy fogalmazzák meg a válaszokat. A válaszokat írjuk fel a táblára és 
emeljük ki, amit a legtöbben fogalmaztak meg. Beszéljük meg, mit jelenthet az Örökös ökoiskola cím!

Módozatok és alternatív megoldások

Dolgozhatunk a mentimeter (mentimeter.com) segítségével is. Készítsünk egy szavazóoldalt, amelyben kérjük, hogy 
a diákok írjanak 3-3 fogalmat, ami eszükbe jut az ökoiskola szó kapcsán. Beszéljük meg a kirajzolódott szófelhőt.

Előzetesen küldjük el a tanulóknak az alábbi linket, és kérjük meg, hogy látogassanak el erre a felületre: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/ped_szakmai_szolg/fenntarthatosagra_neveles/okoisk_MOn/
okoisk_orokos_okoisk_cimesek_20210202.pdf

https://www.alapertekek.hu/zoldfoldapp/
https://ofi.oh.gov.hu/mi-az-az-okoiskola
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/ped_szakmai_szolg/fenntarthatosagra_neveles/okoisk_MOn/okoisk_orokos_okoisk_cimesek_20210202.pdf
https://www.mentimeter.com/


5 Oktatással a fenntarthatóságért
A VILÁG 
LEGNAGYOBB 
TANÓRÁJA

15
perc

10
perc

• Ha az intézmény ökoiskola, akkor keressék meg saját intézményüket és annak adatait!
• Ha nem ökoiskola, akkor nézzék meg, hogy a környéken vannak-e ökoiskolák!
•  Készülhet térkép az ökoiskolák és az örökös ökoiskolák elhelyezkedésének bemutatására.

A tanórán térjünk vissza a feladatra. Adhatjuk feladatként egy arra vállalkozó tanulónak, hogy készítsen prezentációt 
az ökoiskola mint sajátos intézmény bemutatására. Ezt követően beszéljük meg a látottakat!

3. Oktatási feladat: Fenntarthatósági Témahét bemutatása

Dolgozzunk a mentimeter (mentimeter.com) segítségével! A tanulók használják a mobil- 
telefonjukat! Készítsünk egy szavazóoldalt, amelyben kérjük, hogy írjanak 3-3 fogalmat, ami 
eszükbe jut a Fenntarthatósági Témahétről. Beszéljük meg a kirajzolódott szófelhőt!

Dolgozzunk ugyancsak a mentimeter segítségével! Egy új szavazólapon kérjük meg a tanulókat, 
hogy nevezzék meg, mit tanultak, milyen új információkat szereztek a fenntarthatóságról a legutóbbi 
témahéten. Beszéljük meg az eredményt! Beszéljük meg, miért fontos egy ilyen témahét! 

Módozatok és alternatív megoldások

Dolgozhatunk a mentimeter segítségével! Készítsünk egy szavazóoldalt, amelyben kérjük meg a tanulókat, hogy 
javasoljanak témákat az elkövetkező időszak Fenntarthatósági Témahetére. Beszéljük meg, hogy miért ezeket 
javasolták!

Adhatjuk feladatként egy arra vállalkozó tanulónak, hogy készítsen prezentációt a Fenntarthatósági Témahétről, 
ehhez használja az alábbi weboldalt: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/

Készíthetnek a tanulók plakátot, fotomontázst a témahét népszerűsítésére (pl. a korábbi témahétről készült fotók 
felhasználásával). A tanórán mutassák be egymásnak az elkészült anyagokat, és válasszák ki a legjobbakat. 
Az internet segítségével gyűjtsenek olyan weboldalakat, amelyekről megbízható információkat szerezhetnek 
a fenntarthatósággal kapcsolatban. Nevezzenek meg néhányat ezek közül (elnevezése, elérhetősége, mivel 
foglalkozik)! Készüljön közös címtár ezekről a forrásokból!

Vegyen részt diákjaival a V4-es Fenntarthatósági Kutatásban! A Visegrádi Csoport együttműködésének erősítése 
érdekében 2022 őszén reprezentatív mintás kutatásra kerül sor a Visegrádi országok 17 éves középiskolai 
tanulóinak körében a diákok fenntarthatóságról alkotott véleményének megismerésére.  
További információ: https://www.fenntarthatosagikutatas.hu/ 

4. Oktatási feladat

Milyen legyen egy igazi tudásmegosztó „zöld iskola”? Dolgozzanak 4 fős csoportokban a tanulók! Tervezzék meg 
egy, a fenntarthatóság szempontjait és az ezzel kapcsolatos tudás megosztását középpontba állító iskola épületét 
és működését! A terveket rajzolják, írják fel egy csomagolópapírra! A csoport egy tagja mutassa be a terveket! Az 
osztály közösen véleményezze a terveket és válasszák ki a legjobbat.

Módozatok és alternatív megoldások

A tervezés lehet tanórán kívüli csoportos feladat. A tanórán csak a tervek bemutatása történjen. Állítsunk össze 
bírálati szempontsort, és ezek alapján történjen a közös értékelés. Beszéljük meg, hogy a tervekből mit lehetne 
megvalósítani a jelenlegi feltételek között! Készítsünk akciótervet a javaslat tényleges megvalósítására.

https://www.mentimeter.com/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
https://www.fenntarthatosagikutatas.hu/
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1.1. számú melléklet 

A fenntartható fejlődés az oktatással kezdődik.
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1.2. számú melléklet 

Az oktatás alapvető fontosságú a mélyszegénység leküzdésében.

1.3. számú melléklet 

Az oktatás segítségével a szülők hozzájuthatnak a megfelelő információkhoz a 
gyermekeik egészségügyi és higiéniai nevelését illetően.
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1.4. számú melléklet 

Az oktatás segítségével a gyermekek megtudhatják, mit tegyenek, hogy egészségesek 
maradjanak.

1.5. számú melléklet 

Az oktatás elősegíti a fenntartható mezőgazdaság népszerűsítését.
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1.6. számú melléklet 

Az oktatás elősegíti a fenntartható mezőgazdaság népszerűsítését.

1.7. számú melléklet 

Az oktatás segít megszüntetni az éhínséget
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1.8. számú melléklet 

Az édesanyák oktatása gyermekek millióinak életét mentette meg világszerte.

1.9. számú melléklet 

Az oktatás a nők számára útlevél a munka világába.
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1.10. számú melléklet 

Az oktatás segítségével a nők hallathatják hangjukat.

1.11. számú melléklet 

Az iskolába járó lányok kisebb eséllyel házasodnak vagy szülnek gyermeket 
nagyon fiatalon.
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1.12. számú melléklet 

Azokban a háztartásokban, ahol jártak iskolába, nagyobb eséllyel alkalmaznak 
víztisztítási módszereket, például szűrést vagy forralást.

1.13. számú melléklet 

Az oktatás színvonala alapvetően fontos a gazdasági és fenntartható növekedéshez.
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2.1. számú melléklet: Középiskolai oktatás világszerte

1. Mely kontinenseken a legmagasabb és legalacsonyabb a középiskolába járók
aránya?

2. A válaszokban használhatók az égtájak (É, D, K, Ny), illetve az egyenlítő.
3. Vannak-e az átlagtendenciától eltérő országok?

Teljes beiratkozási ráta a középiskolai oktatásban

Forrás: UNESCO Intézményi Statisztika

Több, mint 98% 90% - 98% 80% -<90% 80%-nál kevesebb Nincs adat
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2.2. számú melléklet: Általános iskolai

1. Mely kontinenseken a legmagasabb és legalacsonyabb az általános iskolába
járók aránya?

2. A válaszokban használhatók az égtájak (É, D, K, Ny), illetve az egyenlítő.
3. Vannak-e az átlagtendenciától eltérő országok?
4. Kell, hogy legyenek különbségek? Miért?
5. Milyen hatásai lehetnek ezeknek az oktatásbeli egyenlőtlenségeknek?

Teljes beiratkozási ráta az általános iskolai oktatásban (2015)

Forrás: UNESCO Intézményi Statisztika

100% 90% - 99% 70% - 89% 50%-69% Nincs adatKevesebb, mint 50%
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3. számú melléklet
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5. számú melléklet: GLOBÁLIS CÉLOK
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