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Hogyan használd a képregényt?

A képfeliratok álta-
lában elbeszéléseket 
tartalmaznak, de 
néha párbeszédeket 
vagy szöveges infor-
mációkat is találsz itt.

A mezők olyan 
panelek, amelyek 
a történet egy-egy 
szakaszát tartalmaz-
zák. Ezek bármilyen 
alakúak és méretűek 
lehetnek. A mezőket 
balról jobbra és fent-
ről lefelé olvasd. A szegélyek a mezők közötti területek. 

Ez az, ahol a te fantáziádra vannak 
bízva a mezők közötti történések.

Várj még! Miközben a szöveget olvasod, ne felejtsd el  
a képeket is megnézni! Találd ki, mi történhet a mezők között!

A szövegbuborékokban 
olvashatod a szereplők 
párbeszédeit. A buborék 
jelzi, hogy éppen melyik 
szereplő gondolatát 
olvasod. Az egyes sze-
replőket olykor különbö-
ző színek, alakok vagy 
betűtípusok jelzik.



Ez itt a Föld. 
A bolygók között kivéte-

lesnek számít. 

Mert ez a bolygó tele 
van csodákkal...

…természeti...

…és ember alkotta 
csodákkal. 

De nincs a Földnek nagyobb csodája, 
mint az a több milliárd ember, akiknek 

otthont ad ez a bolygó. 

Hiszen egyvalami-
ben mindannyian kü-
lönlegesek vagyunk: 
tudunk álmodni egy 
jobb világot, és meg 
is tudjuk valósítani. 

Mi ez, ha nem szupererő? 
És ha ezt az erőt mások  

megsegítésére használ-
juk, mi mások lennénk, 

ha nem... szuperhősök? 



Még szerencse, hiszen a Földnek 
minden hősre szüksége van! 

Meg kell védenünk a környezetet, 
és mindenki számára biztosíta-

nunk kell az emberi jogokat azért, 
hogy megszüntessük az igaz-

ságtalanságot, szegénységet és 
egyenlőtlenséget.

Azonban senki,

még egy 
szuperhős sem 

elég erős ahhoz, 

hogy egyedül 
cipelje a Föld 

összes terhét. 

Közös erővel viszont – nos, 
az már egy másik történet!

Együtt szinte bármilyen 
problémára megoldást talál-
hatunk, bármilyen akadályt 

legyőzhetünk.

Mindössze 
egy tervre van 

szükségünk.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 
ebből a célból kérdezte meg 193 

országban több mint 7 millió ember 
véleményét, hogyan lehetne 2030-ra 

gyakorlatilag mindent megoldani.

Ebből a több millió válaszból jött létre a Globális 
Célok elnevezésű terv, amely a gazdasági, társa-

dalmi és környezetvédelmi fejlődés révén megol-
dást kínálna az emberiséget ma sújtó problémák-
ra, a jövő erőforrásainak veszélyeztetése nélkül.



Ez a 17 Globális Cél  lényegében a 
legfontosabb teendők listája az 

emberiség és bolygónk szempontjá-
ból - megmutatja, hogyan találhatunk 

megoldást együttes erővel a világ 
legnagyobb problémáira.

Nem lesz könnyű, de lehetséges.  
És ha ezeket a Célokat valóban 

elérjük, a bolygónk egy igazságo-
sabb, virágzóbb és biztonságosabb 

hely lesz mindannyiunk számára. 

Azonban a Célok kitűzése csupán 
a kezdet. Mindannyiunk felelőssé-
ge, felvesszük-e a kesztyűt annak 

érdekében, hogy meg is valósítsuk 
ezeket a célokat.

Szóval mire vársz? Fordítsd 
meg a lapot, hogy megtudd, 

hogyan segíthetsz!

A „mindannyiunk”
alatt pedig Téged

 is értünk.



Tudj meg többet a Globális 
Célokról, és ismerd meg, 

miért vannak hatással 
a Te életedre is!

1. lépés:  ISMERD MEG A CÉLOKAT!

2. lépés:  
MONDD EL MINDENKINEK!

Az egyetlen módja, hogy sikerre 
vigyük a Célok megvalósítását, ha hí-
rüket visszük szerte a világban, ezért 
találj ki kreatív ötleteket a népszerű-

sítésükre – hogy minden ismerősöd 
tudjon róla, és tovább is adja!

A Globális Célok megváltoztathatják a 
világot, de csak ha együtt teszünk érte!



Csatlakozz olyan szerve-
zetekhez, akik számodra 

fontos célokért küzdenek. 
Motiváld a döntéshozókat, 

és találd meg a módját, hogy 
a változás hősévé válhass 

saját környezetedben!

Mert a helyzet az: mindannyian 
különlegesek vagyunk, és egyedi 

képességekkel rendelkezünk ahhoz, 
hogy bolygónk jövőjét és saját éle-

tünket is jobb irányba fordítsuk. 

Találd meg magadban 
a szupererőt, és oszd 

meg a világgal! 

Együtt pedig igazi
csodákra leszünk 

képesek!

3. lépés:  
TEGYÉL ÉRTE!
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A Magyarországi 
Világ Legnagyobb Tanórájának megvalósulását 

az alábbi szervezetek segítették:


