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Nemek 
P

MŰVELTSÉGI TERÜLETEK
Társadalom és állampolgári ismeretek, 

 
 A PROJEKT CÉLJA 
  Segít megérteni a Globális c

fontosságát. 
  Ismereteket szerezni az egyik Globális 

célról, a nemek közötti egyenlőség
Segít megérteni, hogy a 
ismeretek hogyan irányítják rá a 
figyelmet a problémára és hogyan lehet 
a hatékonyan fellépni a cél elér

  Segít megérteni, hogy a helyi statisztik
adatok értelmezése hogyan j
hozzá a Globális cél sikeréhez.

  Segít az adatok gyűjtés
feldolgozásában, kiszámítás
értelmezésben, elemzésében
azok gyakorlati felhasználás
várható értékekkel 
összehasonlításban.  

  

 

 
Nemek közötti egyenlőség 

Projekt a Globális célokért 
 
 
 
 
 

MŰVELTSÉGI TERÜLETEK – AJÁNLOTT TANTÁRGYAK
ri ismeretek, Ember és társadalom, Történelem, Etika,  

 

célok 

Ismereteket szerezni az egyik Globális 
nemek közötti egyenlőségről. 

 megszerzett 
irányítják rá a 

hogyan lehet 
ni a cél elérésért. 

y a helyi statisztikai 
hogyan járulhat 

sikeréhez. 
datok gyűjtésében, 

számításában, 
ében, valamint 

felhasználásában és a 
 való 

ELŐKÉSZÜLETEK 
 
 A foglalkozás két tanór

feladatból áll. Az első
gyerekek megkapják a
amelyet a második tanór

  Olvassa el az óravázlatot
óratervet! 

  A gyerekek meglévő ismereteihez 
vetítse le a Globális
rövidebb vagy hosszabb 
animációs filmet! 

  Kérjük, nyomtassa ki a 3. és 
mellékletet!

8 -1 4 
év 2x4    5 

perc 
 

 

AJÁNLOTT TANTÁRGYAK 
tika, Osztályfőnöki 

 
tanórából és egy otthoni 

ő tanórát követően a 
k az otthoni feladatot, 

tanórán fejeznek be. 
óravázlatot, majd a részletes 

ismereteihez igazítva 
Globális célokról készült 

videbb vagy hosszabb változatú 

yomtassa ki a 3. és a 4. számú 
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Első tanóra 
1. lépés Tekintsék meg ismétléskéntTanórája című animációs film 1. részét:

  Második tanóra 

 Az első és a második tanóra
  

 
 

Felkészülés: Nyomtasson ki egy
melléklet)! Vetítse le az animációs

 
 
  
 
 
  
 
  

Megjegyzés: Ha a tanulók má
hagyja ki az első lépést és ugorjon a  
2. lépés Tekintsék meg A 
https://youtu.be/VvA4WOOV370 

 
3. lépés Irányítsa a gyerekek figyelm

beszélgetés és játék keretében! 
4. lépés Olvassanak el egy inspiráló

megoldásáról szól. 
 5. lépés Következzen a feladat

melléklet); majd beszéljék
tanítványait, hogy otthoni
közvetlen környezetükben

 
Megjegyzés: Ha lehetséges, vetítse le 

egyenlőség fontosságáról és szükségességéről.
 
 
 
 
 1. lépés Miután a tanulók visszatérnek a 

nemek közötti arányok eloszlá
 2. lépés Miután elkészült a plakát, 

átlagosan milyen megoszlás
számításra, hiszen a nemek közötti
fogjuk felhasználni. 

 
3. lépés Osszák meg, hasonlíts

osztály, iskola, közösségi és globális
4. lépés Gondolják át és tervezzé

eléréséhez, e Globális cél
példamutatóan kiállnak a 
„HeForShe” (Férfiak a nőkért)

 Megjegyzés: Amennyiben nincs 
tartalmaz egy képet a Globális
tartalmazza. A tanóra megtartása
eredmények megosztásához szü

 
 

 

ismétlésként (vagy első alkalommal) A Világ Legnagyobb animációs film 1. részét: https://youtu.be/AL2L3pv-444 

második tanóra óraterveinek áttekintése 
Nyomtasson ki egy-egy kérdőívet és posztert minden tanuló 

animációs filmet vagy olvassa fel a szövegkönyvet (2. melléklet

ár kellő ismerettel rendelkeznek a Globális célok
rjon a másodikra! 

meg A Világ Legnagyobb Tanórája című 
 

figyelmét az 5. Globális célra, a Nemek közötti egyenlőség
keretében! 
inspiráló történetet, amely a nemek közötti egyenlőtlenség 

feladat: magyarázza el a kutatás lényegét és annak egyes lépéseit
beszéljék meg milyen eredményeket várnak a kutatástól

otthoni feladatként végezzék el a felmérést család
len környezetükben! 

vetítse le tanítványainak Emma Watson videóját a 
ágáról és szükségességéről. 

Miután a tanulók visszatérnek a következő tanórára a kutatási adatokkal
arányok eloszlását és készítsék el a plakátot (4. melléklet)! 

ült a plakát, a Világ Legnagyobb Tanórája kérdőívében adja meg, hogy 
átlagosan milyen megoszlási arány jött ki a kutatási adatokból. Kérjük, ügyeljen a pontos 

nemek közötti megoszlást ábrázoló, globális térképhez ezeket az adatokat 

k meg, hasonlítsák össze, elemezzék és értelmezzék a különböző
globális szinten. Beszéljék meg egymás között az 

és tervezzék meg, miként lehet hozzájárulni a nemek közötti egyenlőség
él teljesüléséhez. Keressenek olyan híres 

nak a női egyenjogúságért, mint ahogyan Emma Watson 
) kampányban. 

ben nincs lehetőség az animációs film lejátszására, az 1. 
Globális célokról, a 2. számú melléklet pedig a videó

megtartása kivitelezhető internetes kapcsolat nélkül, azonban a 
ükség lesz rá. 

45 
perc 

g Legnagyobb 

45 
perc 

 számára (3. és 4. 
elléklet)! 

élok alapjairól, akkor 

mű film 2. részét: 

gyenlőségre, egy rövid 

egyenlőtlenség egyik 

annak egyes lépéseit (3. 
kutatástól! Kérje meg a 

don belül, illetve a 

videóját a nemek közötti 

adatokkal, számolják ki a 

kérdőívében adja meg, hogy 
Kérjük, ügyeljen a pontos 

térképhez ezeket az adatokat 

ülönböző eredményeket 
az eredményeket! 

nemek közötti egyenlőség 
 személyeket, akik 
Emma Watson a 

ra, az 1. számú melléklet 
videó szövegkönyvét 

l, azonban a kutatási 
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A nemek közötti egyenlőség téma 
gyermekeket. Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek a biztonságos tantermi környezet 
tanulók nyugodtan megoszthatják gondolataikat egymással. 
szeretnék kivonni magukat egy-egy beszélgetésből

 
A téma egyeseket érzékenyen érinthet,
inspiráló ahhoz, hogy a gyerekek
egyenlőségről és egyenlőtlenségrő
tartjuk, hogy néhány személy nem azonosul egyik konkr
adjon hozzá egy harmadik oszlopot a felmérés
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi óraterv szél
hátteret, kultúrát és vallást képvisel
témák ki fognak maradni vagy csa
 
Amennyiben a nemek közötti egyenlőség
hogy böngéssze a projekt angol nyelvű 
mélyebb feltárását: www.globalgoals.org/worldslargestlesson
valamint további információkat a következő honlapokon találhat:
 

Általános tájékoztató a téma érzékenyítésére

 

nemek közötti egyenlőség téma kapcsán elindított beszélgetések érzékenyen érinthetnek egyes 
gyermekeket. Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek a biztonságos tantermi környezet 
tanulók nyugodtan megoszthatják gondolataikat egymással. Tartsuk tiszteletben, ha

egy beszélgetésből. 
en érinthet, de úgy véljük, hogy a foglalkozás kellőképpen

gyerekek minél több információt akarjanak megtudni 
egyenlőtlenségről, amely csak egy a kiemelt 17 Globális cél közü

nem azonosul egyik konkrét nemmel sem. Amennyiben szü
n hozzá egy harmadik oszlopot a felmérés táblázatához a fent említett személyek 

, hogy az alábbi óraterv széleskörű hallgatóságra lett tervezve
pviselő tanulóra. Ebből kifolyólag adódhat olyan helyzet

ak felszínesen lesznek érintve az óratervekben.  
nemek közötti egyenlőség bizonyos témáiról bővebben szeretne tájé

a projekt angol nyelvű weboldalát, ahol specifikus óratervek segí
www.globalgoals.org/worldslargestlesson. Magyar nyelvű tájékoztató anyagok

t a következő honlapokon találhat: www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu

ékoztató a téma érzékenyítésére 
 

kapcsán elindított beszélgetések érzékenyen érinthetnek egyes 
gyermekeket. Kérjük, hogy fokozottan figyeljenek a biztonságos tantermi környezet kialakítására, ahol a 

, ha egyes tanulók 

őképpen izgalmas és 
megtudni a nemek közötti 

él közül. Tiszteletben 
Amennyiben szükségesnek érzi, 
személyek számára. 

gra lett tervezve, számtalan 
olyan helyzet, hogy bizonyos 

ékozódni, javasoljuk, 
segítik egy-egy téma 

. Magyar nyelvű tájékoztató anyagokat, 
www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu 



            Nemek közötti egyenlőség 4.oldal 

 

  
 

 

  
    

1. lépés: A Globális Célok megértése
  
    
Tekintsék meg A Világ Legnagyobb 
célokról: https://youtu.be/AL2L3pv

 
A videó segíti megismertetni, illetve 
hogyan is kapcsolódnak a célok 

 
Amennyiben nincs lehetősége az 
lényegét az 1. számú mellékletet használva

 
Az ENSZ - 2015 szeptembere óta 
a Föld lakóival. A Globális célok a fenntartható fejlődést szolgálják és a társadalom kiemelt 
problémáira kívánnak megoldást nyújtani 2030
felszámolása, az esélyegyenlőség megt
védelme. 

 
Fontos, hogy a gyerekek megértsék: a Globális 
származástól, nemtől, vallástól függetlenül mindenki számára igyekeznek megoldást nyújtani.
 
A Globális célok mindegyike teljes
Bátorítsa a tanítványait arra, hogy elmondják
kapcsolatban, hogy szerintük mik  

 2. lépés: Mit tehetünk a Célok
  
Tekintsék meg A Világ Legnagyobb 
újíts, kampányolj: https://youtu.be/VvA4WOOV370
 
Ez a 4 perces animációs film t
kezdeményezésére megvalósult
egytől-egyig mind hozzájárultak a 
 
Amennyiben nincs lehetősége az 
2. számú mellékletet használva. 

  
 
 

Részletes óraterv 

 

: A Globális Célok megértése 

Legnagyobb Tanórája című animációs film 1. részét a 
https://youtu.be/AL2L3pv-444 

, illetve felidézni a kitűzött Globális célokat, így a gyerekek
a célok saját életükhöz. 

e az animációs film levetítésére, úgy magyarázza el a Globális 
használva. 
ta - 17 újonnan megfogalmazott Globális célt szeretn
élok a fenntartható fejlődést szolgálják és a társadalom kiemelt 

problémáira kívánnak megoldást nyújtani 2030-ra. Ezek a célok többek között 
, az esélyegyenlőség megteremtése, a minőségi oktatás biztosítása

Fontos, hogy a gyerekek megértsék: a Globális célok megvalósítására készített tervek 
származástól, nemtől, vallástól függetlenül mindenki számára igyekeznek megoldást nyújtani.

teljesíthető a szolidaritáson és az emberek aktiviz
tanítványait arra, hogy elmondják ötleteiket, gondolataikat, 

miként juthatunk el leghamarabb a nemek közötti egyenlőség

Célok eléréséért? 
Legnagyobb Tanórája című animációs film 2. részét – Cselekedj! Talá

https://youtu.be/VvA4WOOV370  
Ez a 4 perces animációs film több példát is bemutat a világ minden tá

ére megvalósult különböző találmányok, innovációs megoldá
ak a Globális célok eléréséhez. 

e az animációs film levetítésére, úgy olvassa fel a videó szövegkönyvét a 

Részletes óraterv – Első tanóra 
 

 5 
t a Globális 

perc 

gyerekek megérthetik 

, úgy magyarázza el a Globális célok 

élt szeretne megismertetni 
élok a fenntartható fejlődést szolgálják és a társadalom kiemelt 

többek között a mélyszegénység 
a és a környezetünk 

élok megvalósítására készített tervek 
származástól, nemtől, vallástól függetlenül mindenki számára igyekeznek megoldást nyújtani. 

s az emberek aktivizálásán keresztül. 
, érzelmeiket azzal 
egyenlőséghez. 

Cselekedj! Találd fel, 

minden tájáról. A fiatalok 
sok és kampányok 

, úgy olvassa fel a videó szövegkönyvét a 

  
5 

perc 
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3. lépés: Az 5. Globális c
 

Innentől kezdve a tanulók az 5. Globális 
cél, hogy a téma kapcsán megosszák egymás
 
Magyarázza el tanítványainak, hogy mostantól a nemek közötti e
megteremtéséhez ők is hozzá tudnak
 
Ezeknek a foglalkozásoknak a nemek közötti egyenlőség
arányú részvételi és vezetői esély n
minden területén. 

 
Tegye fel az alábbi kérdéseket 
maradjanak ülve, ha nem értenek egyet a 

 
1. Szerintetek egyenlő esélye

 Nem válasz esetén 
arra, hol tapasztal
Pl. sok nő azonos munkáért kevesebb fizetést kap, mint férfi munkatársaik

 Igen válasz esetén 
ahol érvényesül a nemek közötti egyenl
Pl. a kanadai kormány 50% 

A gyerekek párokban vagy kisebb csoportokban  
2. Milyen lenne a világ, ha az élet 
3. Vajon ez milyen változásokhoz vezetne?
4. Szerintetek ez hogyan befol
5. Mit gondoltok, ti is hozzá tudtok járulni a 
6. Tudtok mondani olyan személyt, aki példamutatóan kiáll a 

Miután a gyerekek befejezték az eszmecserét, kérdezzünk rá:
 Mit találtak érdekesnek a beszélgetés során?
 Milyen kérdéseket ébresztett bennük a beszélgetés
 Mi az, amit mindenképpen szeretnének  

Az óra hátralevő része arra szolgál, hogy 
gyerekek a feltett kérdésekről. 

 
 
  

Mondd el a véleményed!

 

cél, azaz a Nemek közötti egyenl
l kezdve a tanulók az 5. Globális célra, azaz a Nemek közötti egyenlőségre fognak koncentrálni. A 

cél, hogy a téma kapcsán megosszák egymás között gondolataikat, érzéseiket. 
nak, hogy mostantól a nemek közötti egyenlőségről fog szólni az óra, aminek 

nak járulni. 
nemek közötti egyenlőség megteremtésére egyféle módszere van: e

i esély nők és férfiak számára a politikai, a gazdasági és a 

 tanítványainak! A gyerekek álljanak fel, ha egyetértenek
értenek egyet a feltett kérdésekkel vagy állításokkal. 

Szerintetek egyenlő esélyei vannak a nőknek és a férfiaknak a mindennapi életben
Nem válasz esetén kérjük meg az ülve maradt diákokat, hogy 

hol tapasztaltak egyenlőtlenséget.   
os munkáért kevesebb fizetést kap, mint férfi munkatársaik

Igen válasz esetén kérdezzünk rá azoknál, akik felálltak, tudnak
érvényesül a nemek közötti egyenlőség.  
kanadai kormány 50%-a férfi, 50%-a nő. 

gy kisebb csoportokban vitassák meg az alábbi kérdések
az élet minden területén érvényesülne a nemek közötti egyenlőség

Vajon ez milyen változásokhoz vezetne? 
Szerintetek ez hogyan befolyásolná a ti életeteket? 

ti is hozzá tudtok járulni a nemek közötti egyenlőség megteremtéséhez?
Tudtok mondani olyan személyt, aki példamutatóan kiáll a nemek egyenjogúságért?

befejezték az eszmecserét, kérdezzünk rá: 
Mit találtak érdekesnek a beszélgetés során? 
Milyen kérdéseket ébresztett bennük a beszélgetés? 

mindenképpen szeretnének megosztani az egész osztállyal?
része arra szolgál, hogy egy izgalmas történeten keresztül 

el a véleményed! 

gyenlőség   5 
perc 

re fognak koncentrálni. A 

l fog szólni az óra, aminek a 

módszere van: egyenlő 
a közösségi élet 

ha egyetértenek vele, és 

nak a mindennapi életben? 
hogy mondjanak példát 

os munkáért kevesebb fizetést kap, mint férfi munkatársaik. 
tudnak-e olyan országot, 

kérdéseket!  
nemek közötti egyenlőség? 

megteremtéséhez? 
egyenjogúságért? 

az egész osztállyal? 
egy izgalmas történeten keresztül mélyebb betekintést kapjanak a 

5 
perc 
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A történetet többféleképpen is fel lehet dolgozni az osztály méretét
függően. 

 
1. Olvassa fel a történetet, majd próbálja rávezetni
2. Miközben a történetet olvassa, tartson 

beszéljék meg a hozzá kapcsolódó kérdéseket
3. Bontsa az osztályt kisebb csoportokra és olvassa fel a történetet

bekezdések után és kérje meg a
elhangzottakról (a gyerekek mozdulatlanul, csupán tes
fejezzék ki a történetet)! 

 A történet nyelvezete a fiatalabb 
esetén bátran alakítsa át a nyelvezetet, hogy 
értelmezése. 

 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, aki 
Sajnos azonban olyan részén é
járjon. Arra kötelezték az iskolákat, hogy akadályozzák 

 
Kérdés: Te mit tennél, ha politikai befolyással rendelkez
iskolába járhass amiatt, mert fiú vagy lány

 
Egy nap ez a kislány, aki mindössze 11 éves volt, elkezdett beszédeket tartani és internetes blogot 
vezetni a lányok oktatáshoz való jogairól, hogy ne csak a fiúk, 
iskolába. 

 
Kérdés: Mit gondoltok, hogyan reagáltak 
lányok oktatását? 

 
Mivel a vezetők továbbra sem akarták, hogy a lányok tanulhassanak, ezért megpróbáltak 
ráijeszteni erre a fiatal lányra. Tudták, hogy a világ minden részéről elkezdtek felfigyelni 
megfenyegették, hogy bántani fogják, ha tov

 
Kérdés: Mit gondoltok, mit tennétek, ha valaki megfenyegetne
továbbra is kiálltok a véleményetek mellett?

 
A fiatal lány azonban nem adta fel, továbbra is hangot adott a véle
amikor 14 évesen hazafelé tartott
a lány fejét érte, de csodával határos módon túlélte a lövést.

 
Kérdés: Azok után, hogy fizikailag is bántalmaztak a véleményed miatt, te feladnád a 
küzdelmet vagy tovább harcolnál?

 
A fiatal lányt átköltöztették egy másik országba, ahol 
tanulmányait és ma is arról tart beszédeket, hogy a lányoknak igenis joguk
iskolába járáshoz. 
 
Kérdés: Mit gondolsz összességében err
/ Ha nem, miért? 

 
Most elárulhatja, hogy ez egy 
Malala Yousafzai-ról szól. Malala 2014
emberjogi aktivista, aki főként 

 

4. lépés: Egy felemelő történet
Olvassa fel az alábbi történetet, amely
nők oktatáshoz való jogai állnak.

 

A történetet többféleképpen is fel lehet dolgozni az osztály méretétől és a tanulók 

a történetet, majd próbálja rávezetni tanítványait arra, hogy kir
történetet olvassa, tartson félpercnyi szüneteket a bekezdések 

kapcsolódó kérdéseket! 
Bontsa az osztályt kisebb csoportokra és olvassa fel a történetet! Tartson szünetet a 

sek után és kérje meg a gyerekeket, hogy alkossanak egy állóképet az 
elhangzottakról (a gyerekek mozdulatlanul, csupán testtartásukkal és mimikájukkal 

 
a fiatalabb korosztály képességeihez és tudásához igazodik. Idősebb 

esetén bátran alakítsa át a nyelvezetet, hogy nekik nagyobb kihívást jelentsen

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, aki nagyon szeretett volna 
Sajnos azonban olyan részén élt a világnak, ahol a politikai vezetők nem akarták, hogy iskolába 

az iskolákat, hogy akadályozzák meg a lányokat iskolai felvételét.
Te mit tennél, ha politikai befolyással rendelkező személyek megtiltanák, hogy 

amiatt, mert fiú vagy lány vagy? 
aki mindössze 11 éves volt, elkezdett beszédeket tartani és internetes blogot 

vezetni a lányok oktatáshoz való jogairól, hogy ne csak a fiúk, hanem a lányok 

t gondoltok, hogyan reagáltak erre azok a politikai vezetők, akik ellenezték a 

ők továbbra sem akarták, hogy a lányok tanulhassanak, ezért megpróbáltak 
lányra. Tudták, hogy a világ minden részéről elkezdtek felfigyelni 

ni fogják, ha továbbra is kiáll a lányok jogaiért. 
Mit gondoltok, mit tennétek, ha valaki megfenyegetne titeket, hogy bántani fog, ha 

továbbra is kiálltok a véleményetek mellett? 
A fiatal lány azonban nem adta fel, továbbra is hangot adott a véleményének.

tartott az iskolabusszal, egy férfi felszállt a buszra és megl
a lány fejét érte, de csodával határos módon túlélte a lövést. 

Azok után, hogy fizikailag is bántalmaztak a véleményed miatt, te feladnád a 
küzdelmet vagy tovább harcolnál? 

lányt átköltöztették egy másik országba, ahol felépült a sérüléseiből
is arról tart beszédeket, hogy a lányoknak igenis joguk van az oktatáshoz, az 

Mit gondolsz összességében erről a lányról? Helyesen cselekedett? 

egy igaz történet, 2008 és 2012 között történt 
Malala 2014-ben elnyerte a Nobel-békedíjat és a mai napig 

őként a lányok oktatáshoz való jogaiért küzd. 

lépés: Egy felemelő történet 
Olvassa fel az alábbi történetet, amelynek középpontjában a nemek közötti egyenlőség kapcsán a 

jogai állnak.  
a tanulók képességeitől 

arra, hogy kiről szól a történet! 
bekezdések között és 

Tartson szünetet a 
ossanak egy állóképet az 

tartásukkal és mimikájukkal 

z igazodik. Idősebb tanulók 
nagyobb kihívást jelentsen a szöveg 

volna iskolába járni. 
lt a világnak, ahol a politikai vezetők nem akarták, hogy iskolába 

ai felvételét. 
megtiltanák, hogy 

aki mindössze 11 éves volt, elkezdett beszédeket tartani és internetes blogot 
hanem a lányok is járhassanak 

akik ellenezték a 

ők továbbra sem akarták, hogy a lányok tanulhassanak, ezért megpróbáltak 
lányra. Tudták, hogy a világ minden részéről elkezdtek felfigyelni rá, ezért 

, hogy bántani fog, ha 

ményének. Emiatt egy nap, 
, egy férfi felszállt a buszra és meglőtte. A golyó 

Azok után, hogy fizikailag is bántalmaztak a véleményed miatt, te feladnád a 

pült a sérüléseiből. Befejezte a 
van az oktatáshoz, az 

ől a lányról? Helyesen cselekedett? Ha igen, miért? 

történt és a pakisztáni 
békedíjat és a mai napig 

a nemek közötti egyenlőség kapcsán a 

10 
perc 
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Kérje meg a gyerekeket, hogy reagáljanak az alábbi 

 
 Példaképnek tekintitek Malala Yousafzai
 A nők éppúgy lehetnek jó vezet
 Mit gondoltok, szükségünk van a világban és Szerinted te is tudnál olyan lenni, mint Malala? 

valamiért, ami fontos a számodra?
 
 

5. lépés: Otthoni feladat 
 

Magyarázza el tanítványainak, hogy 
megvalósításához az otthoni feladatuk elvégzésével, ami nem más, mint egy 
részvétel. 

 
A téma előkészítése.  
1. Mielőtt kiosztja nekik a kutatáshoz szükséges adatlapokat

velük az alábbi tényeket: 
a. 2015 augusztusában a világ 193 országából mindössze csak 21

vezetője, a nemek arány
b. A megválasztott kormányzati képvisel

nemek közötti arányszám 22:78.
 

2. Olvassa fel az alábbi pontokat, amelyek segítik a 
Globális célok elérését, a nemek közötti egyenlőség

 
a. A világ vezetői és a Globális 

i. több női vezet
ii. több nőre van szükség az üzleti világ felel 

b. A kitűzött cél, hogy 2030
pozícióban a nők és a férfiak
www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu

   
A kutatás előkészítése  
1. Vetítse  le Emma Watson beszéd
1. Amennyiben a videó levetítése

Kiegészítő, választható

 

, hogy reagáljanak az alábbi állításokra és kérdésekre: 
Malala Yousafzai-t? Válaszotokat indokoljátok! 

lehetnek jó vezetők és példaképek, mint a férfiak. 
zükségünk van a világban és közvetlen környezetünkben példakép

Szerinted te is tudnál olyan lenni, mint Malala? Tudnál-e ilyen szenvedélyes
, ami fontos a számodra? 

feladat - kutatómunka 
nak, hogy ők is aktívan hozzájárulhatnak a nemek közötti egyenlőség

feladatuk elvégzésével, ami nem más, mint egy kutatásban való 

kutatáshoz szükséges adatlapokat (3. számú melléklet), ismertesse 
2015 augusztusában a világ 193 országából mindössze csak 21-nek volt n

aránya tehát 11:89, a férfiak javára. 
A megválasztott kormányzati képviselőknek világviszonylatban csak a 22%

ek közötti arányszám 22:78. 
Olvassa fel az alábbi pontokat, amelyek segítik a nemek közötti egyenlőségre

emek közötti egyenlőséget, azaz az 50:50 arány megvalósulását.
i és a Globális célok megalkotói megfogalmazták, hogy:

i vezetőre van szükség, 
re van szükség az üzleti világ felelős pozícióit betöltő 

zött cél, hogy 2030-ra egyenlő arányban képviseltessék magukat vezet
k és a férfiak. További információért látogasson el az alábbi oldalra: 

www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu . 

le Emma Watson beszédjének videóját! https://youtu.be/LZWsDl4v-gQ
vetítése nem megoldható, úgy olvassa fel a feladat leírását.

választható feladatok  

környezetünkben példaképekre? 
lyen szenvedélyesen küzdeni 

 10 
perc 

nemek közötti egyenlőség 
kutatásban való 

let), ismertesse 
nek volt női 

22%-a nő, tehát a 

re vonatkozó 
arány megvalósulását. 
, hogy: 

 személyek között is. 
arányban képviseltessék magukat vezető 
i információért látogasson el az alábbi oldalra: 

gQ 
gy olvassa fel a feladat leírását. (2.melléklet)
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A korábban említett statisztikák alapján láthattuk, hogy még hosszú út áll el
nemek közötti egyenlőséget. Azt is hallottuk, hogy az egyenl
célok megvalósulását. 
A Világ Legnagyobb Tanórája, az ENSZ,
kormányok és a Globális célokat 
minden fiú és minden lány abban a szellemben nő fel, hogy bármit elérhet a
közelebb kerülünk a célunkhoz
példaképet, akire felnézhet és olyan vezet
Egyszerű lenne azt feltételezni, hogy erre a világ mi
a helyzet? Milyen gyakran szentelünk 
töltenek be befolyásos munkaköröket
haladunk, hogy a nők és férfiak egyenl
rendőrként, vezetőként és bíróként?
Az egyetlen módja annak, hogy változtassunk 
tudjuk honnan indulunk. Ezért arra kérlek bennet
amelyben azt fogjátok felmérni, hogy milyen mérték
környezetetekben. 
Ez az adatlap (mutassa fel a 3. számú mellékletet).
hogy kitöltitek az adatlapot és kiszámoljátok az arányokat a
Miután ezzel elkészültetek, a következ
melléklet), amin ábrázoljuk a nők és férfiak közötti
értékeket) elküldjük a szervez
egyenlőséget ábrázoló világtérkép 
közötti egyenlőség terén 2016-ban.

 
3. Ossza ki a felmérő lapokat (3. számú melléklet)

 
4. A diákok feladata, hogy kérdez

 
 
 Gondold át, járj utána és 

Végezetül, mielőtt még hazamennek a 
kérdéseken keresztül, hogy tudatosabban kezdhessenek hozzá a felmérés elkészítéséhez. A 
gyerekek így ellenőrizhetik, hogy a végs

 
1. Szerintetek fele-fele arányban találunk n
2. Mit gondoltok, a kutatási adatok 
3. Indokoljátok meg, miért ezt az eredményt fogjuk megkapni? 
4. Miután elkészítettétek a felmérése

hogyan tudjátok felhasználni, hogy
céljaihoz?  

 
Megjegyzés: Ha az idő korlátozott, akkor a nem
legyen otthoni feladat. A gyerekek n

 
 
 
 
 
 

 

A korábban említett statisztikák alapján láthattuk, hogy még hosszú út áll előtt
Azt is hallottuk, hogy az egyenlőség megteremtése segíti a Globális 

A Világ Legnagyobb Tanórája, az ENSZ, a „HeForShe” kezdeményezés, az Unicef, a kül
élokat támogató összes szervezet egy emberként hisz abban, hogy

fiú és minden lány abban a szellemben nő fel, hogy bármit elérhet a
közelebb kerülünk a célunkhoz. Ennek egyik módja, hogy mindenki talál

és olyan vezetőket a környezetében, akik támogatják 
hogy erre a világ minden részén megvan a lehető

a helyzet? Milyen gyakran szentelünk időt arra, hogy elgondolkozzunk, vajon 
aköröket a nők és milyen arányban a férfiak? Valóban olyan irányba 

férfiak egyenlő számban dolgoznak orvosként, híradósként, politikusként, 
ként és bíróként? 

Az egyetlen módja annak, hogy változtassunk ezen a helyzeten, ha tisztába kerülünk a tényekkel, ha 
tudjuk honnan indulunk. Ezért arra kérlek benneteket, hogy vegyetek részt ebben a 

mérni, hogy milyen mértékű a nemek közötti egyenl
(mutassa fel a 3. számú mellékletet). Egyszerű elkészíteni. Csak annyit kell tennetek, 

lapot és kiszámoljátok az arányokat az adatok alapján. 
, a következő tanórán közösen elkészítünk egy posztert (4. számú 

k és férfiak közötti megoszlási arányokat. Ezeket az ad
elküldjük a szervezőknek, és ezzel segítjük, hogy elkészüljön a 
et ábrázoló világtérkép – így majd magunk is megtudhatjuk, hogy hol tartunk a 

ban. 
okat (3. számú melléklet)! 

A diákok feladata, hogy kérdezősködjenek otthon, és készítsék el a felmérésüket.

és ellenőrizd! 
tt még hazamennek a gyerekek, buzdítsa őket egy kis találgatásra a felsorolt 

keresztül, hogy tudatosabban kezdhessenek hozzá a felmérés elkészítéséhez. A 
rizhetik, hogy a végső eredményeik megfeleltek-e a kezdetleges elvárásaiknak.

fele arányban találunk női és férfi vezetőket közvetlen környeze
a kutatási adatok milyen megoszlási arányt fognak eredményezni?

Indokoljátok meg, miért ezt az eredményt fogjuk megkapni?  
a felméréseiteket és megtudtátok az eredményeke

asználni, hogyan tudtok hozzájárulni a nemek közötti egyenlőség

korlátozott, akkor a nemek közötti arány kiszámolása és a plakát elkészítése 
A gyerekek nyugodtan vonják be a szüleiket is a feladatba. 

őttünk, mire elérjük a 
megteremtése segíti a Globális 

kezdeményezés, az Unicef, a különböző 
sszes szervezet egy emberként hisz abban, hogy ha 

fiú és minden lány abban a szellemben nő fel, hogy bármit elérhet az életben, akkor 
ki találjon magának egy 

támogatják a céljai elérésében. 
őség, de valóban ez 

vajon milyen arányban 
és milyen arányban a férfiak? Valóban olyan irányba 

számban dolgoznak orvosként, híradósként, politikusként, 
tisztába kerülünk a tényekkel, ha 

ebben a projektben, 
a nemek közötti egyenlőség a közvetlen 

elkészíteni. Csak annyit kell tennetek, 
elkészítünk egy posztert (4. számú 

Ezeket az adatokat (átlag 
segítjük, hogy elkészüljön a nemek közötti 

hatjuk, hogy hol tartunk a nemek 

és készítsék el a felmérésüket. 

ket egy kis találgatásra a felsorolt 
keresztül, hogy tudatosabban kezdhessenek hozzá a felmérés elkészítéséhez. A 

e a kezdetleges elvárásaiknak. 
környezetetekben? 

megoszlási arányt fognak eredményezni? 
eket, mit gondoltok, 

nemek közötti egyenlőség 

arány kiszámolása és a plakát elkészítése 

 
5 

perc 
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3. lépés: Mutassuk meg és magyarázzuk el 

2. lépés: Az eredmények megosztása

 
 

 Ez az óraterv a plakát elkészítés
módszereinek folyamatát.  
 
Megjegyzés: Időt takaríthatunk meg, ha
megoszlási arányokat, valamint elkészí

 
 
Az 5. számú mellékletben található számítási módszerekkel
nemek közötti eloszlási arányokat 
ALTERNATÍVA: Ha túlságosan id
tanítványai elvégezzék, akkor gyű
arányokat. 

 
 

 
Kérjük, hogy a végső eredmények átlagát a 
juttassa el hozzánk. Ezek az adatok a nem
szükségesek. 
 
Tájékoztassa a tanítványait, hogy az adatok megosztásával nagy
elkészülhessen a nemek közötti megoszlás világtérképe, ami az 

 
  
 
 

Biztosítson lehetőséget tanítványai 
egymással ötleteiket a nemek között
kezdeményezője, de engedjen teret a tanulók ötleteinek
 
A gyerekek mutassák meg egymásnak posztereiket és hasonlítsák össze az eredményeiket. Beszéljék 
meg, milyen következtetéseket tudnak levonni az adatokból, illetve hogyan tudnak
kialakítani osztály szinten! 
 
2. A gyerekeke álljanak párokba és beszéljék meg, hogy a nemek közötti egyenlőség mennyiben érinti az ő 
közvetlen környezetüket, közösségüket.
megoszlási arányhoz képest? 
 
3. Osztály szinten is beszéljek át
kutatás előtti elképzeléseik, előrejelzéseik!
 
4. A gyerekek egyenként nevezzenek meg 
meg tudnak valósítani ahhoz, hogy teljes

 
5. Gyűjtsék össze, majd szavazzák meg a legjobb ötleteket!
osztályaival és törekedjenek arra, hogy az elképzelések a gyak
 
6. Mutasson meg néhány olyan weboldalt a tanítványainak, ahol a 
elkötelezett embereket és szervezetek
 
Nők a Tudományban Egyesület:  
nokatud.hu   
     

Osztályfőnökök Országos Egyesülete:
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=875

 

Részletes óraterv 

1. lépés: A poszter elkészítése

 

lépés: Mutassuk meg és magyarázzuk el mire jutottunk

2. lépés: Az eredmények megosztása 

plakát elkészítésének menetét mutatja be, valamint az eredmények 

tunk meg, ha a tanulók otthon is kiszámolják 
arányokat, valamint elkészítik a posztert 

ben található számítási módszerekkel segítsen a gyerekeknek 
arányokat és ezek alapján kitölteni a poszter hiányzó adatait.

túlságosan időigényesnek vagy bonyolultnak érzi ezt a feladat
űjtse össze az adatlapokat és számolja ki a nemek közötti elosztási

eredmények átlagát a Világ Legnagyobb Tanóráján található kérdőíven 
juttassa el hozzánk. Ezek az adatok a nemek megoszlását ábrázoló összesítő 

, hogy az adatok megosztásával nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy 
i megoszlás világtérképe, ami az első lépés az előrehaladás felé.

tanítványai számára, hogy egyéni- és osztály szinten 
közötti egyenlőség előremozdításáról. Legyen Ön 

n teret a tanulók ötleteinek! 
A gyerekek mutassák meg egymásnak posztereiket és hasonlítsák össze az eredményeiket. Beszéljék 
meg, milyen következtetéseket tudnak levonni az adatokból, illetve hogyan tudnak

lljanak párokba és beszéljék meg, hogy a nemek közötti egyenlőség mennyiben érinti az ő 
közvetlen környezetüket, közösségüket. A mért eredményeik mennyire eltérőek 

k át, hogy mire jutottak a párok, valamint, hogy mennyiben teljes
rejelzéseik! 

evezzenek meg legalább 3 olyan intézkedési javaslatot, 
hogy teljesüljön a vezetők 50:50 arányú nemi megoszlása.

majd szavazzák meg a legjobb ötleteket! Osszák meg elképzeléseiket az iskola többi
osztályaival és törekedjenek arra, hogy az elképzelések a gyakorlatban is megvalósuljanak.

meg néhány olyan weboldalt a tanítványainak, ahol a nemek közötti egyenlőség
és szervezeteket találhatnak! 

    Egyenlő Bánásmód Hivatal:
    www.egyenlobanasmod.hu
  
Osztályfőnökök Országos Egyesülete: 
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=875  

Részletes óraterv – Második tanóra

oszter elkészítése 

jutottunk! 10 
perc 

10 
perc 

 
, valamint az eredmények kiértékelési 

 a nemi közötti 

gyerekeknek kiszámolni a 
lteni a poszter hiányzó adatait. 

a feladat ahhoz, hogy 
ek közötti elosztási 

án található kérdőíven keresztül 
térkép elkészítéséhez 

hozzájárulnak ahhoz, hogy 
rehaladás felé. 

szinten is osszák meg 
Legyen Ön a beszélgetés 

A gyerekek mutassák meg egymásnak posztereiket és hasonlítsák össze az eredményeiket. Beszéljék 
meg, milyen következtetéseket tudnak levonni az adatokból, illetve hogyan tudnak közös álláspontot 

lljanak párokba és beszéljék meg, hogy a nemek közötti egyenlőség mennyiben érinti az ő 
A mért eredményeik mennyire eltérőek az 50:50 arányú 

, hogy mire jutottak a párok, valamint, hogy mennyiben teljesültek a 

, amit felnőttként majd 
50:50 arányú nemi megoszlása. 

lképzeléseiket az iskola többi 
orlatban is megvalósuljanak. 

nemek közötti egyenlőség iránt 

Egyenlő Bánásmód Hivatal:  
www.egyenlobanasmod.hu  

tanóra 

10 
perc 
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4. lépés: Eredmények megosztása és összehasonlítása
 
 
 
 
  

Amennyiben a technológiai felszerelts
Világ Legnagyobb Tanórájának 

 www.facebook.com/TheWorldsLargestLesson
 twitter.com/Theworldslesson
 www.instagram.com/theglobalgoals/
 www.youtube.com/channel/UCRfuAY

 
Érdemes az angol nyelvű Facebook, Twitter és Instagram 
a tanulók megtekinthetik a többi város és ország plakátjait
#GlobalGoals and #nameoftheircountry
Amennyiben kapcsolatban állna
való csatlakozásra, majd hasonlítsák össze a két iskola eredményeit. 
Ha nincs az intézménynek külföldi testvér iskolája, úgy az alábbi linken tudnak egyet 
keresni: https://www.etwinning.net/hu/pub/index.htm
Szintén nagyszerű intézkedés, ha a plakátról készült fotót megosztják az ENSZ 
létrehozott közösségi felületén vagy a HeForShe (férfiak a nőkért) kampány oldalán:
@HeforShe (twitter.com/@HeforShe   5. lépés: Áttekintés és cselekvés!
A tanulók tekintsék át ötleteiket, amelyek 
idősebbek online csatlakozhatnak a HeForShe (
milliárd fős közösségéhez, akik kötelezettséget vállalnak arra, hogy megteremtik a 
közötti egyenlőséget: http://ww
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giai felszereltség és nyelvtudás lehetővé teszi, tekintsék meg

Világ Legnagyobb Tanórájának közösségi média felületeit:  
www.facebook.com/TheWorldsLargestLesson  
twitter.com/Theworldslesson 
www.instagram.com/theglobalgoals/ 
www.youtube.com/channel/UCRfuAYy7MesZmgOi1Ezy0ng/ 

Érdemes az angol nyelvű Facebook, Twitter és Instagram felületeket is meg
a tanulók megtekinthetik a többi város és ország plakátjait: #FromWhereIStand , 

#nameoftheircountry 
Amennyiben kapcsolatban állnak egy külföldi testvériskolával, buzdítsák azt a programhoz 
való csatlakozásra, majd hasonlítsák össze a két iskola eredményeit.  
Ha nincs az intézménynek külföldi testvér iskolája, úgy az alábbi linken tudnak egyet 

https://www.etwinning.net/hu/pub/index.htm  
Szintén nagyszerű intézkedés, ha a plakátról készült fotót megosztják az ENSZ 
létrehozott közösségi felületén vagy a HeForShe (férfiak a nőkért) kampány oldalán:

twitter.com/@HeforShe) @UN_Women (twitter.com/@UN_Women
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ekintsék át ötleteiket, amelyek elősegítik a nemek közötti egyenlő

online csatlakozhatnak a HeForShe (Férfiak a nőkért) kampány t
milliárd fős közösségéhez, akik kötelezettséget vállalnak arra, hogy megteremtik a 

http://www.heforshe.org/ 

kezdeményezés (angol nyelvű): http://www.heforshe.org/ 
(angol nyelvű): http://www.unwomen.org/ 

www.unicef.org/  
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, buzdítsák azt a programhoz 
Ha nincs az intézménynek külföldi testvér iskolája, úgy az alábbi linken tudnak egyet 
Szintén nagyszerű intézkedés, ha a plakátról készült fotót megosztják az ENSZ nőkért 
létrehozott közösségi felületén vagy a HeForShe (férfiak a nőkért) kampány oldalán: 

twitter.com/@UN_Women)
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