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TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető

3-6. oldal

• Bevezető tanároknak a tanóra tartalmáról
• Bevezető gyerekeknek a Globális Célokról

Feladatok
•
•
•
•
•
•

7-31. oldal

Kezdőcsomag
Béke tanösvény
Apró otthonok
Szeressük a bolygónkat!
A barátság falai
Térkép az új barátokhoz

Extrák
•
•
•
•
•

32-47. oldal

Oklevél
Matricák
Színezők
„Fedezd fel a Globális Célokat!” poszter
„Globális Célok” poszter
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a Globális

ÜDVÖZÖLJÜK!

A feladatgyűjtemény tartalma:

Ez a feladatgyűjtemény arra buzdítja Önt és tanítványait,
hogy játékos formában, közösen tanuljanak a Globális
Célokról.
A feladatokat rugalmasan, az egyedi igényekhez lehet igazítani. Egyaránt teljesíthetők osztályteremben, játszótéren,
helyi közösségi térben – vagy akár mindhárom helyen!
A feladatok megoldása során Ön lesz a vezető, miközben
a gyerekek egyszerű keretek között tanulhatnak olyan
összetett fogalmakról, mint a béke, az otthon, a közösség
vagy a természet.
A diákok kalandos küldetések teljesítése közben öt
kulcsfontosságú készséget sajátíthatnak el: az empátiát, a
kíváncsiságot, a problémamegoldó-képességet, a kreativitást és a hatékony kommunikációt – öt kedves állatfigura
segítségével! Az állatfigurák ezekkel a különleges tulajdonságokkal vannak felruházva.
Mindezen felül az egyes feladatok pozitív hozzáállásra nevelik a fiatalokat, és arra buzdítják őket, hogy ők is járuljanak hozzá szűkebb és tágabb közösségük sikeréhez.

• Kezdőcsomag – Olvassa el a gyerekekkel
együtt, mielőtt belevágnának a küldetések
teljesítésébe!
• Öt küldetés – Bármilyen sorrendben teljesíthetők, illetve igazíthatók a gyerekek körülményeihez.
• Ismertető a Globális Célokról – Rövid útmutató gyerekeknek a Globális Célok világához.
• Oklevél – Azok a gyerekek kapják, akik mind az
öt küldetést teljesítették, hogy büszkék legyenek a teljesítményükre!
• Matricák és kitűzők – Kinyomtathatja és a
gyerekeknek ajándékozhatja őket.
• „Globális Célok” poszter
• Öt állatfigura – A Kezdőcsomagban kerülnek
bemutatásra, majd végigkísérik a gyerekeket a
küldetések során. A rajzok fekete-fehérek, hogy
a kis kalandorok kiszínezhessék őket!

Mit jelenteken a Globális Célok?
2015-ben az ENSZ 193 országának vezetői megvitatták a világ modernkori
kihívásait, és megállapodtak abban, hogy 2030-ra mindenképpen megoldást kell
találnunk rájuk. A projektnek a Fenntartható Fejlődési Célok nevet adták – erre
utalunk, amikor összefoglalva „Globális Célokról” beszélünk.
A Globális Célok kitűzése a világvezetők eddigi legambiciózusabb megállapodása volt: minden területet érintenek, az egészségügy, az oktatás, a világbéke és
az igazságszolgáltatás kérdései is szerepelnek benne.

Forrás, további információ: www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/globalis-celok
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A Globális Célok az összes ország minden lakója számára fontosak,
életkortól függetlenül. Bár a gyerekek egy része még túl fiatal ahhoz,
hogy teljes mértékben megértse ezeket a célokat, viszont későbbi
tanulmányi során valószínűleg találkozni fog velük. A feladatok célja,
hogy úgy fejlessze a gyermekek készségeit és megismerő képességeit,
hogy fejlődésük során elköteleződjenek a Globális Célok elérésére.

Öt kulcsfontosságú jellemvonás segíti a gyerekeket,
hogy felfedezzék a Globális Célok világát.
A feladatok segítségével a gyerekeknek rengeteg lehetőségük lesz ezek
fejlesztésére:

Empátia

Kíváncsiság

Kreativitás

Problémamegoldás

Hatékony kommunikáció

A Kezdőcsomag bemutatja azt az öt kedves állatfigurát, akik megtestesítik a fenti fogalmakat, közelebb hozva ezáltal a Globális Célokat.
A feladatok megoldása közben érdemes alaposabban is elmélyülni az
adott témakörökben – a tanulók bevezetését tárgyaló rész izgalmas vitatémákat ajánl ahhoz, hogy a gyerekeket bevonjuk a beszélgetésbe.

Kezdőcsomag

FEDEZD FEL
a Globális Célokat

EXPLORERS

for the Global Goals

A VILÁG
LEGNAGYOB
TANÓRÁJA B

WORLD’S LARGEST LESSON

A VILÁG YOBB
LEGNAG JA
TANÓRÁ

A Világ Legnagyobb Tanórája program – partnerségben az UNICEF-fel és
a Hasbro támogatásával – azzal a céllal jött létre, hogy mindenütt megismertesse a fiatalokat a Globális Célokkal.
Kreatív, empatikus, globálisan gondolkodó állampolgárokat szeretnénk nevelni a gyermekekből, akik kíváncsiak az őket körülvevő világra. Feladataink
lehetőséget biztosítanak a tanulóknak, hogy használják a kreativitásukat, és
hozzájáruljanak a világ valós gondjainak megoldásához.
Célunk, hogy a gyerekek büszkék legyenek arra, amit elérnek, és ezt meg
is tudják ünnepelni – hiszen egy napon ők lesznek azok, akik egy jobb
világot teremtenek.
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Bevezető gyerekeknek a Globális Célokról
Az alábbi beszélgetések segítenek a tanulóknak a Globális Célok
megértésében.
A bonyolult témák megértését jól megalapozza, ha egyszerű ötletekkel kezdünk hozzá. A Globális Célokat jelölő ikonok és színes logók
abban segítenek a tanulóknak, hogy kapcsolódni tudjanak a kérdéskörhöz, és későbbi életük során is felismerjék a Globális Célokat.
A célok némelyike összetett és nehezen érthető – jelenleg csak
annyi a célunk, hogy elvessük a gondolkodás magvát. Keressünk
példákat a saját mindennapjainkból; építsük be a foglalkozásba a
gyermekek felvetéseit és tapasztalatait is!
Rajzokkal és jegyzetekkel rögzíthetjük a beszélgetések tartalmát,
hogy később is visszatérhessünk, és felidézhessük, mire jutottunk.
A feladatgyűjtemény nyomtatható, fénymásolható és kiszínezhető
elemeket is tartalmaz, amelyek biztosan felkeltik a gyerekek érdeklődését.

1. téma: Melyek az alapvető szükségleteink?
Kérdezze meg tanítványait, mi mindenre van szükségük az életben
maradáshoz! A válaszok között szinte biztosan szerepel majd az élelem,
a víz, az alvás, a meleg, a ház, az oxigén és a szeretet. Beszéljék meg
e szavak jelentését, majd hozzanak példákat, amelyek illenek a címszavak kategóriáiba! Például: egy ház, sátor vagy egy ruhadarab egyformán
a menedék kategóriájába tartozik, a szeretet pedig eredhet a családtól, a
barátoktól, egy ölelésből vagy az egymással való törődésből is.
Felmerülhetnek olyan dolgok, amelyek nem minősülnek létszükségletnek: autó, könyv, édesség stb. Magyarázza el a gyerekeknek, hogy ezek
is nagyszerű példák, de nem arra, amire szükségünk van, hanem arra,
amire vágyunk.
Mutassa meg a tanulóknak a „Globális Célok” posztert! A Globális Célok
az emberek és állatok alapvető szükségleteit védik. Világszerte rengetegen dolgoznak azért, hogy megóvják a bolygót, és minden életforma
számára békés, egészséges, boldog életet biztosítsanak.
Vessék össze az ikonokat a tanulók által felvetett fogalmakkal! A poszteren találhatnak egy épületet, egy oxigént adó fát vagy épp egy tál ételt.
Rakja ki a posztert egy olyan helyre, ahol a gyerekek bármikor tanulmányozhatják – ezáltal a saját tempójukban fedezhetik fel a szimbólumokat
és jelentésüket.

5

Témák:
1. Melyek az alapvető
szükségleteink?
2. Mi az a „cél”?
3. Mit tegyünk?

4-8

2. téma: Mi az a „cél”?
Kérje meg a gyerekeket, hogy mondjanak valami jót, amit szívesen
megtennének aznap. Olyasmire gondolunk, mint például: kitakarítani
a szobájukat, kedvesnek lenni a testvéreikkel, fogat mosni lefekvés
előtt stb.
És ha idősebbek lesznek? Milyen munkát szeretnének végezni
felnőttkorukban? Milyen emberré akarnak válni? Mi az érdeklődési
körük?
Magyarázza el nekik, hogy ezek mind célok, vagyis olyan dolgok,
amiket el akarunk érni a jövőben. Mutassa meg a gyerekeknek a
„Globális Célok” posztert! Ezek a Föld összes lakójának közös céljai,
melyek megvalósításán az egész világ együtt munkálkodik. 2030-ig
szeretnénk elérni őket. Meséljen a gyerekeknek arról, milyen lehet
addigra a bolygónk!
Válasszon ki néhány Globális Célt, és meséljen róluk! Tud példát
mondani arra, hogyan segíti a közösség máris a célok megvalósulását? Van esetleg más megközelítési módszere, amivel megszólíthatja
a fiatalokat?

3. téma: Mit tegyünk?
Vegyenek elő egy lapot, és írják le, milyen feladatokat szeretnének
teljesíteni az adott napon! Szokásos tevékenységekre gondoljanak, és
jegyezzék le a gyerekek ötleteit.
Mutassa meg nekik a „Globális Célok” posztert! Ez a világ feladatlistája, amelyben 193 ország vezetői állapodtak meg. Magyarázza el a
tanulóknak, hogy jelenleg az egész világ ezen célok megvalósításán
munkálkodik!
Mindannyian segíthetünk a Globális Célok elérésében. Készítsen saját
feladatlistát a gyerekekkel, majd használja a „Globális Célok” matricákat, hogy megjutalmazza azokaz a tanulókat, akik teljesítik valamelyik
vállalásukat.
Minden feladat kipipálása után bővítsék a listát – például, miután
végeztek a „Béke tanösvény” feladattal, írják fel ezt: „Hetente egyszer
kitakarítok, hogy gondozzam az én Béke tanösvényemet.” A matricák
jutalom gyanánt szolgálhatnak az elvégzett feladatok után. Miután
mind az öt témát kipipálták, a gyerekek oklevelet kapnak, amelyet
büszkén színezhetnek ki maguknak.
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