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A Fenntartható fejlődési célok (SDG-k) 



EGY KÉP TÖBBET MOND EZER SZÓNÁL 

Mit szeretnék feltérképezni? 
Mit gondolnak a diákok a fejlődésről, milyen a fejlődő országokból származó emberekhez való 
hozzáállásuk? 

Mire van szükségem? 
• SDG1-ikonkártyák. 

Mi a teendőm? 
• A fejlesztési célokról szóló korábbi megbeszélések, így például a szegénység minden formájának 

felszámolására, az egyenlőtlenség elleni küzdelemre és az éghajlatváltozás kezelésére irányuló célok 
áttekintése. Kihangsúlyozva, hogy a célok minden országra vonatkoznak. 

• Ötletelés: Milyen módszert tudsz kitalálni arra, hogy a felhívjad az iskolai közösség figyelmét a 
fejődési célokra? Készítsen jegyzeteket egy flipchart lapra/táblára! 

• Vita: Mennyire hasznosak a kampány ikonjai? Hogyan lehet javítani azokon? Jegyezze fel az ötleteket! 

• Ha a diákoktól nem érkeznek ötletek, javasolja a fényképek használatát! 

• Alkossunk párokat és osszuk szét az összes ikont! 

• Kérje meg a tanulókat, hogy keressenek öt olyan fényképet az interneten, amelyek hatékonyabban 
tudják kommunikálni a céljukat! Töltse le és nyomtassa ki a kiválasztott képeket! Ezeket és az adott 
SDG ikonokat helyezze el a flipchart papíron/táblán! 

• Kérjen meg minden párt, hogy írják fel az egyes fotók előnyeit és hátrányai, valamint nevezzék meg az 
általuk választott képet és indokolják meg a választását! 

• Helyezze ki a plakátokat, és kérje meg a csoportokat, hogy mutassák be ötleteiket! Készítsen 
jegyzeteket! 

Vita 
• Nehéz volt megfelelő képeket találni? miért? 

• Egyes célokhoz könnyebb volt képeket találni?  

• Egyaránt használtak fejlődő és a fejlett országokból származó képeket? 

• Nézzék meg az ENSZ által készített plakátokat, amelyek szintén egy-egy célt mutatnak be: 
www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals. 

• A saját képválasztásukhoz képest mi a különbség / hasonlóság? 

• Mennyiben könnyítette meg a feladat az egyes célok megértését, és miben releváns a számukra? 

Hogyan elemezhetem az eredményeket? 
• Használjon egy válaszlapot, amin kategorizálhatja a kiválasztott képek előérzeteit és hátrányait! 

• Jegyezze fel a vita során kirajzolódott legfontosabb észrevételeket, különös tekintettel arra, hogy mely 
célok, valamint a képeken megjelenő emberi viselkedések voltak a leginkább vagy legkevésbé 
relevánsak számukra! 

Hogyan mérhetem a változás? 
• Ismételje meg a tevékenységet a szemléletformáló kampány után, és ellenőrizze, hogy milyen 

mértékben változtak a kiválasztott fényképtípusok, például: több képet választottak a fejlett 

 
1 Fenntartható fejlődési célok – mivel az angol nyelvű rövidítés a hazai közegben is jobban elterjedt, így mi is az SDG 
kifejezést használjuk 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals


országokból, vagy kevésbé sztereotip képeket használtak a fejlett országokról. 

• Értékelje, hogy a tanulók magabiztosabban vitatják-e meg a célokat, különösen azok jelentőségét a 
saját életük szempontjából! 

Utánkövetés 
• Kérje meg a tanulókat, hogy minden célhoz alkossanak plakátsorozatot a saját településükön készített 

fényképek felhasználásával! 
Alternatív megoldásként készítsen egy szelfit, amelyen egy ikont tart az adott célhoz kapcsolódó 
kontextusban! 
 

Cél használt képek diákok észrevételei 

1 A szegénység felszámolása   

2 Az éhezés megszüntetése   

3 Egészség és jólét   

4 Minőségi oktatás   

5 Nemek közötti egyenlőség    

6 Tiszta víz és alapvető köztisztaság    

7 Megfizethető és tiszta energia    

8 Tisztességes munka és gazdasági növekedés    

9 Ipar, innováció és infrastruktúra    

10 Egyenlőtlenségek csökkentése   

11 Fenntartható városok és közösségek   

12 Felelős fogyasztás és termelés   

13 Fellépés az éghajlatváltozás ellen   

14 Óceánok és tengerek védelme   

15 Szárazföldi ökoszisztémák védelme   

16 Béke, igazságosság és erős intézmények   

17 Partnerségek a célok eléréséért   

 
 



A FENNTARTHATÓ JÖVŐ TERVRAJZA 

Mit szeretnék feltérképezni? 
A SDG-k tudatosságának szintje; a közös szükségletekhez és törekvésekhez való hozzáállás. 

Mire van szükségem? 
Minden diákpár számára kinyomtatott SDG ikon sorozatok. Az összes SDG plakátja.   

Mi a teendőm? 
Mutassa be az ENSZ által 2015-ben elfogadott, 2030-ig szóló Fenntartható Fejlesztési Keretrendszert és 

annak 17 Fenntartható fejlődési célját (SDG)! Az országok megállapodtak abban, hogy mozgósítják 

erőfeszítéseiket a szegénység minden formájának felszámolására, az egyenlőtlenség elleni küzdelemre és 

az éghajlatváltozás kezelésére. A célok minden országra vonatkoznak.  

Ötletelés: Gondolja végig azokat a célokat, amelyek minden országra vonatkoznak! Ezeket írja fel a 

táblára!  

Magyarázza el, hogy az ENSZ kidolgozott egy ikonsorozatot, ami az egyes célokat képviseli!  

Alkossunk párokat és minden párosnak osszon ki egy kinyomtatott SDG ikon sorozatok! 

Kérje meg a tanulókat, hogy az ikonokat párosítsák össze egy-egy céllal!   

Vita 
Menjen végig az ikonokon és kérdezze meg a csoportokat, hogy szerintük azokhoz megy célok 

tartozhatnak! Miért? A csoportok jelöljék lapjukon, hogy mely esetekben kellett javítaniuk! 

Mely ikonok illeszkednek jól vagy rosszul céljukhoz? Miért?  

Milyen színekkel látták el a különböző célokat? 

Rakja ki az összes SDG plakátot! 

Az ötletelés során mely SDG plakátok fedték le megfelelően saját céljukat? 

Vajon melyik plakát lenne hatékony módja annak, hogy növelje a SDG-tudatosságot az iskolában vagy a 

közösségben? 

Milyen más médiát használhatnak a figyelemfelkeltéshez? 

Gyűjtse össze a tanulók válaszlapját! 

Hogyan elemezhetem az eredményeket? 
Tekintse át a tanulók válaszlapját! Jegyezze fel a célokhoz tartozó helyes válaszok számát.  

Készítsen jegyzeteket a diákok saját céljairól és a vitában elhangzott pontokról, különös tekintettel arra, 

hogy mely célok voltak a leginkább vagy legkevésbé relevánsak számukra. 

Hogyan mérhetem a változás? 
Ismételje meg a tevékenységet a figyelemfelkeltő kampány után, és ellenőrizze, hogy nőtt-e az ikonok 

felismerésének mértéke!  

Értékelje, hogy a tanulók magabiztosabban vitatják-e meg a célokat, különösen azok jelentőségét a saját 

életük szempontjából! 

Utánkövetés 
Kérje meg a tanulókat, hogy dolgozzanak ki saját ikonokat, amelyek minden országban használhatók, vagy 

egy olyan sorozatot, amely illeszkedik a saját városukhoz vagy országukhoz! 



 

 

● A Megfizethető és tiszta energia  

● B Tiszta víz és alapvető köztisztaság 

● C Fellépés az éghajlatváltozás ellen 

● D Tisztességes munka és gazdasági növekedés  

● E Nemek közötti egyenlőség  

● F Egészség és jólét 

● G Ipar, innováció és infrastruktúra 

● H A szegénység felszámolása 

● I Óceánok és tengerek védelme 

● J Szárazföldi ökoszisztémák védelme 

● K Partnerségek a célok eléréséért 

● L Béke, igazságosság és erős intézmények 

● M Minőségi Oktatás 

● N Egyenlőtlenségek csökkentése 

● O Felelős fogyasztás és termelés 

● P Fenntartható városok és közösségek 

● Q Az éhezés megszüntetése 



IGAZSÁGOS VAGY IGAZSÁGTALAN? 
 

Mit akarok megtudni? 

Annak meghatározása, hogy mi igazságos és mi igazságtalan, nem mindig egyértelmű. Az 

embereknek különböző nézeteik, véleményük és meghatározásaik vannak, amik alapján ítéletet 

alkotnak. Ez a tevékenység azt vizsgálja, hogy a tanulók mit értenek az igazságos és igazságtalan 

kifejezések alatt és mennyire fejlett a társadalmi igazságossággal kapcsolatos ismeretük. 

Mire van szükségem? 
 

● Véleményskála: 

 

Nagyon 
igazságtalan 

Igazságtalan Egyik sem Igazságos Nagyon 
Igazságos 

 

 

● Válasszon egy sorozat állítást egy adott téma kifejtésére (kártyánkként egy állítás) 

 

○ Az osztályteremben 

A tanár ugyanazt az időt 
tölti minden tanulóval 

Díjakat kapnak azok a 
diákok,  akik a 
legkeményebben 
dolgoznak 

Díjakat kapnak azok a 
diákok, akik a 
legokosabbak 

A díjakat azok a diákok 
kapják, akik a 
legmagasabb 
pontszámot érik el. 

Minden diák ugyanazt  a 
díjat kapja. 

Minden diák ugyanazt 
az osztályzatot kapja. 

A tanár több időt tölt 
olyan tanulókkal, akiknek 
több segítségre van 
szükségük. 

Minden diák díjat, ha az 
egész osztály átmegy a 
vizsgán. Egyetlen tanuló 
sem kap díjat, ha csak 
egy tanuló is elbukik.  

A tanár több időt tölt a 
jól  viselkedő tanulókkal. 

 

  



○ Éghajlatváltozás 

Az éghajlatváltozás számos olyan jelenségre utal, amelyek hatással vannak a globális 

időjárási rendszerekre és az éghajlatra, beleértve a hőmérséklet emelkedését, valamint 

a levegő, a víz és a talaj szennyezését. A fosszilis tüzelőanyagok elégetési aránya a 

modern időkben jelentősen hozzájárul az éghajlatváltozáshoz.  

 

A világ népességének 
nagyon kis százaléka 
járul hozzá leginkább 
az 
éghajlatváltozáshoz. 

Az éghajlatváltozás először a 
világ legszegényebb régióinak 
és népének életét fogja 
érinteni. 

Az embereknek 
lehetőségük kell, 
hogy legyen a 
repülésre, függetlenül 
attól, hogy milyen 
hatással van az 
éghajlatra.  

Az embereket arra kell 
ösztönözni, hogy 
kevesebbet 
vásároljanak és 
válasszanak helyi 
termékeket, ezzel 
csökkentve az 
éghajlatra gyakorolt 
hatást. 

Az éghajlatváltozáshoz 
hozzájáruló vállalatoknak meg 
kell tenniük a szükséges 
lépéseket annak érdekében, 
hogy vállalkozásaik 
klímabarátok/környezetbarátak 
legyenek. 

A szén-dioxid-
kibocsátás 
csökkentése 
érdekében a 
kormányoknak be kell 
fektetniük a 
közösségi 
közlekedésbe.  

 

○ Gazdagság / szegénység 

Léteznek vagyoni egyenlőtlenségek embercsoportok között egy országokon belül és az 

országok között is.  

 

Az emberiség 
leggazdagabb felső 10 
százalékának körülbelül 
ugyanannyi a vagyona, 
mint az alsó 90 
százaléknak összesen.  

Korlátozni kell, hogy egy 
személy mekkora 
vagyont halmozhat fel.  

Minden embernek hozzá 
kell férnie a lakhatáshoz, 
a higiéniához, az 
élelmiszerhez, az 
oktatáshoz és az 
egészségügyi ellátáshoz. 

Néhány szegényebb 
ember keményebben 
dolgozik, mint néhány 
gazdag ember.  

Minden vagyont 
egyenlően kell 
megosztani. 

A gazdag emberek több 
szennyezést és kárt 
okoznak az éghajlatnak. 

A gazdag embereknek 
jótékonyságból kellene 
segíteniük a 
szegényebbeket. 

A gazdag embereknek 
segíteniük kell a 
szegényebb embereken, 
mert így igazságos. 

A gazdag emberek nem 
vállalnak felelősséget a 
szegényebb emberekért. 



 

○ Méltányos / Méltánytalan világkereskedelem 

A csokoládé kakaóbabból készül. A világ kakaója 85 százalékát Nyugat-Afrikában 

(Elefántcsontparton, Ghánában, Kamerunban és Nigériában) állítják elő. 

 

A termelő országokban a 
kakaó ültetvények 
dolgozói gyakran napi 1 
eurót keresnek. 

A termelő országokban 
egyes gyermekek nem 
biztonságos és 
egészségtelen 
körülmények között 
dolgoznak a kakaó 
ültetvényeken. 

A termelő országokban 
a kakaó ültetvényeken 
dolgozó gyermekek 
legtöbbje még soha 
nem kóstolt csokoládét.  

Európa (a világ 
népességének 10%-a) 
fogyasztja a világon 
előállított csokoládé 
40%-át. 

A termelő országokban a 
kakaó ültetvényeken 
dolgozó gyermekek 
kimaradnak az iskolai 
oktatásból. 

Egy európai 
csokoládégyár 
vezérigazgatója 
jellemzően 10 millió 
eurós fizetést kap. 

 

 

Mi a teendőm? 
Időtartam: 40/60 perc 

 

• Bontsa a diákok 3-4 csoportba, adjon minden csoportnak egy sor állítás kártyát és egy 

véleményskálát. Kérje meg a tanulókat, hogy osszák meg véleményüket a csoporttal és 

próbálják közösen meghatározni egy-egy állítás helyét a véleményskálán! 

A csoportoknak adható ugyanazt vagy különböző állítás kártya sorozat. 

• Jegyezze fel az egyes állítások elosztását a különböző csoportokban! Jegyezze fel a széles 

körben elfogadott, valamint az ellentmondásos véleményeket! 

• Osszák meg az eredményeket az egész csoporttal és kérje meg őket, hogy indokolják meg 

azokat, amelyekkel leginkább vagy legkevésbé értettek egyet a csoport tagjai! 

Hogyan elemezhetem az eredményeket? 

• Tekintsük át az egyes csoportokat úgy, hogy minden egyes állításnak pontszámot adnak: 

nagyon igazságtalan (1), meglehetősen igazságtalan (2), sem nem igazságos, se nem 

igazságtalan (3), meglehetősen igazságos (4), nagyon igazságos (5). 

• Figyelje meg, hogy a tanulók közötti megbeszélések mennyire fedik le az adott 

pontszámokat!  

• Figyelje meg, hogy a diákok különböző pontszámok adnak-e olyan helyzetekben, amelyek 

inkább vagy kevésbé ismerősek számukra. Mely állítások kapják a legmagasabb vagy a 

legalacsonyabb pontszámot? Felfedezhetünk-e valamilyen mintát? Eltérő nézeteket 



vallanak-e például a tanulók a vagyoneloszlásról, ha a globális kontextust összevetjük a 

nemzeti kontextussal? 

 

Hogyan mérhető a változás? 

• Megismételheti a tevékenységet ugyanezekkel vagy további/módosított állításokkal.   

• Különbséget tesznek-e a tanulók a méltányosság és az egyenlőség eszméi között?  

• Megértik-e a tanulók a „jogok” és az „igazságosság” fogalmát? 

• Képesek-e a tanulók véleményt nyilvánítani arról, hogyan csökkenthető az igazságtalanság? 

• Képesek-e a tanulók hajlandóságot mutatni a cselekvésre, avagy válaszaik azt sugallják, hogy 

az igazságtalanság megváltoztathatatlannak tűnik? 

 

Milyen tanítási beavatkozásokat tehetek? 

• Figyelje meg, hogy a méltányosság többféleképpen is érthető: egyenlőség (pl. mindenki 

ugyanazt a tanári időt kapja), a megérdemeltség (pl. azok, akik erőfeszítéseket tesznek, több 

jutalmat kapnak) és a szükség (pl. azok a tanulók, akik kevésbé tudnak több segítséget 

kapni). Egy ismerős és ismeretlen példák segítségével fedezze fel különböző nézőpontokat!  

 

• Oktatási anyag, amely feltárja a méltányosság és az egyenlőség közötti különbséget: 

https://www.bbc.co.uk/teach/class-clips-video/whats-fair/zh98qp3 

 

• Windows – oktatási anyag, amely megvizsgálja, hogy egy csoport miként viszonyul a 

igazságos/igazságtalan döntésekhez: https://www.philosophy-

foundation.org/enquiries/view/windows 

 

• Oktatási adatbázis, forrástár, amely lokális és globális példák segítségével járja körül az 

emberi jogok témakörét: https://www.actionaid.org.uk/school-resources/search/s/topic/0-

2364 

   

 

 

https://www.bbc.co.uk/teach/class-clips-video/whats-fair/zh98qp3
https://www.philosophy-foundation.org/enquiries/view/windows
https://www.philosophy-foundation.org/enquiries/view/windows
https://www.actionaid.org.uk/school-resources/search/s/topic/0-2364
https://www.actionaid.org.uk/school-resources/search/s/topic/0-2364


Véleményskála 

 

 

Nagyon 
igazságtalan 

Igazságtalan Sem Tisztességes Nagyon 
tisztességes 

 

  



Állításkártyák (Az osztályteremben) 
 

A tanár ugyanazt az időt tölti 
minden tanulóval 

Díjakat kapnak azok a diákok, 
akik a legkeményebben 
dolgoznak 

Díjakat kapnak azok a 
diákok, akik a legokosabbak 

A díjakat azok a diákok 
kapják, akik a legmagasabb 
pontszámot érik el. 

Minden diák ugyanazt  a díjat 
kapja. 

Minden diák ugyanazt az 
osztályzatot kapja. 

A tanár több időt tölt olyan 
tanulókkal, akiknek több 
segítségre van szükségük. 

Minden diák díjat, ha az 
egész osztály átmegy a 
vizsgán. Egyetlen tanuló sem 
kap díjat, ha csak egy tanuló 
is elbukik.  

A tanár több időt tölt a jól 
viselkedő tanulókkal. 

 



Állításkártyák (éghajlatváltozás) 
 

A világ népességének 
nagyon kis százaléka 
járul hozzá leginkább az 
éghajlatváltozáshoz. 

Az éghajlatváltozás először a 
világ legszegényebb régióinak 
és népének életét fogja 
érinteni. 

Az embereknek 
lehetőségük kell, hogy 
legyen a repülésre, 
függetlenül attól, hogy 
milyen hatással van az 
éghajlatra.  

Az embereket arra kell 
ösztönözni, hogy 
kevesebbet 
vásároljanak és 
válasszanak helyi 
termékeket, ezzel 
csökkentve az 
éghajlatra gyakorolt 
hatást. 

Az éghajlatváltozáshoz 
hozzájáruló vállalatoknak meg 
kell tenniük a szükséges 
lépéseket annak érdekében, 
hogy vállalkozásaik 
klímabarátok/környezetbarátok 
legyenek. 

A szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése érdekében 
a kormányoknak be kell 
fektetniük a közösségi 
közlekedésbe.  



 

Állításkártyák (Gazdagság / Szegénység) 
 

Az emberiség 
leggazdagabb felső 10 
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Állításkártyák (Méltányos / Méltánytalan világkereskedelem) 
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csokoládégyár 
vezérigazgatója 
jellemzően 10 millió 
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REMÉNYEK ÉS TÖREKVÉSEK  

időtartam: 30 perc; érintett SDG-k: 9-16 

Mit akarok megtudni? 
• Képesek-e a tanulók úgy gondolni nagyon különböző helyeken élő más gyermekekre vagy fiatalokra, 

úgy, mint akiknek hozzájuk hasonló igényeik, reményeik és törekvések vannak. 

Mire van szükségem? 
• Fotósorozatra és válaszlapokra. Érdemes a sorozatok kiegészíteni a saját településünkön készített és a 

saját helyzetükhöz köthető fotókkal. 
 

Mi a teendőm? 
• Helyezze el a fényképeket a falon.  

• Ossza fel a tanulókat kisebb csoportokra, minden csoportnak adjon egy példányt a válaszlapról.  

• Kérje meg a tanulókat, hogy csoportjukban nézzék meg a képeket és gondolkozzanak el a következő 
kérdéseken:  

  Mik lehetnek a fényképen szereplő fiatalok reményei és törekvései? 
  Milyen hasonlóságok és különbségek fedeznek fel maguk és a fotókon szereplők között? 

• Jelöljék meg a fotókon azokat a fiatalokat, akik leginkább vagy legkevésbé hasonlítanak rájuk. Írjanak le 
a válaszlapjukra mindent, ami eszükbe jut. 

• Gyűjtse össze a tanulók válaszlapjait! 

Vita 
• Ahelyett, hogy végig mennének az egyes csoportok válaszain, próbáljon meg általános vitát nyitni, 

arról, hogy mit lehet feltételezni az egyes fényképeken!  

• Volt olyan fotó, ami meglepte vagy megdöbbentette a tanulókat? Melyik és miért? 

• A tanulók szerint, milyen reményeik és törekvéseik lehetnek ezeknek a fiataloknak? Miért? 

• Melyikkel azonosulna a leginkább vagy legkevésbé a tanulók? Mért? 

• A tanulók szerint, mely országokat ábrázolhatták és mi történik a képeken? Miért? 

• A tanulók szerint az ő jövőjükre vonatkozó remények és törekvések eltérnek a különböző országokból 
és kultúrákból származó fiatalokétól? 

• A tanulók szerint melyik csoportnak van a legnagyobb szükséglete? 

• Foglalkoztatják-e a tanulókat az olyan kérdések, mint az éghajlatváltozás, a nemek közötti egyenlőség, 
a biztonság, a lakhatás és a táplálkozás? Ezek mennyire releváns kérdések az országunkban? 

Háttérinformációk 
A Biztonsági ellenőrző kapu egy középiskolában, Santa Fe, Texas, USA 
B Mahmoud, palesztin menekült az ENSZ Relief & Welfare Agency napelemépítő tanfolyamának 

hallgatója, Wadi Seer Képzési Központ, Amman, Jordánia 
C Hajléktalan család új otthonra várva, Habitat for Humanity, Varsó, Lengyelország 
D Subanen őslakos fiatalok, Kanowanan, Mindanao, Fülöp-szigetek 
E Diákok az IT Schools Africa nevű brit civil szervezet által létesített e-Learning laborban, Lilanda 

Általános Iskola, Lusaka, Zambia 
F Jacob Zuma Alapítvány által támogatott sakkverseny, amely alternatívát kínál a kábítószerekkel és az 

alkohollal szemben 
G Iskolakert, amelynek célja, hogy javítsa a hátrányos helyzetű közösségek táplálkozási lehetőségein, 



Reading, Egyesült Királyság 
H   A Voice of Baceprot („Zajos hangok”) thrash metal lányzenekar, ami foglalkozik a nemek közötti 

egyenlőség és az éghajlatváltozás kérdésével, Indonézia 

I Hippo Vízhenger, amelybe 5 vödörnyi víz belefér, elérhetővé teszi a tiszta vizet főleg nők és lányok 
számára, Dél-Afrika 

J Roma gyermekek 
 

Hogyan elemezhetem az eredményeket? 
• Tekintse át a tanulói válaszlapokat. A Hasonlóságok vagy a Különbségek oszlopban talált több adatot?  
• Nézze meg a megjegyzések típusait! Melyek azok a megfigyelések, amelyek a fényképeken alapulnak 

és melyek a feltételezések? Ezek főleg pozitív, negatív, semleges, vagy vegyes töltetűek? Az alapvető 

vizsgálat során kiderül, hogy az Hasonlóságok oszlopban elsősorban megfigyeléseket találunk 

(szeretik a zenét, én is szeretem a zenét), és a Különbségek oszlopban főleg feltételezéseket 
(elnyomják őket, mert muszlimok, szegény afrikaiak), míg egy utánkövetési ellenőrzés során általában 
jobb a megfigyelések és feltételezések közötti egyensúly. 

• A leggyakoribb válaszok érzékletes bemutatásának gyors módja a wordle vagy tagxedo használata, 
amelyekkel létrehozható egy olyan szófelhő, amiben a legsűrűbben előforduló válaszok nagyobb 
méretben jelennek meg. Ez lehetővé teszi az utánkövetés során a válaszok egyszerű összehasonlítást.  

Hogyan mérhető a változás? 
• Az első és a második ellenőrzés közötti eltelt idő függvényében ismételje meg a tevékenységet, vagy 
ugyanazon kritériumok alapján használjon alternatív fényképeket!  

• Figyeljünk meg, hogyan a fiatalok személyiségére, arra, hogy számukra mi szimpatikus vagy 
ellenszenves, minként hat a család vagy a körülvevő közösség. Azok a tanulók, akik jobban megértik közös 
emberségünket, annyi vagy több választ kapnak a Hasonlóságok oszlopban, mint a Különbségek oszlopban.   
• Figyeljük meg a tevékenységet megkérdőjelező megjegyzéseket, például az olyanokat, hogy egy fotó 
alapján nem tudjuk megállapítani valakiről, hogy milyen. Vegye figyelembe, hogy a tanulók kevésbé 
hajlandóak gyorsan megítélni a fényképen szereplő gyermeket, valamint a fényképet tágabb összefüggéseiben 
értelmezni. 

• Figyeljük meg az egymásrautaltságra és a fiatalok jólétét fenyegető hasonló veszélyekre utaló (iskolai 
erőszak, alkalmazkodási kényszer, éghajlatváltozás) és a jövőre vonatkozó, közös törekvésekkel kapcsolatos 
megjegyzéseket (biztonság, jó oktatás és munkahelyek, „légy önmagad”). 

 

Adatlap 
• Nézzétek meg a képeket a falon és gondolkozzatok el a következő kérdéseken:  
 Mik lehetnek a fényképen szereplő a fiatalok reményei és törekvései? 
 Milyen hasonlóságok és különbségek fedeznek fel maguk és a fotókon szereplők között? 

• Írjatok le a válaszlapra mindent, ami eszetekbe jut! 

• Jelöljétek meg a fotókon azokat a fiatalokat, akik leginkább vagy legkevésbé hasonlítanak rátok!  

• Szerintetek melyik országból származnak? 
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MI IDÉZNE ELŐ NAGYOBB VÁLTOZÁST? 

Mit akarok megtudni? 

Mennyire vannak tisztában a tanulók potenciális fogyasztói erejükkel és azzal, hogy ők is a változás 

ügynökei lehetnek – akár egyénileg vagy egy nagyobb csoport tagjaként? Amikor a tanulók 

mérlegelik tetteik következményeit, vajon az igazságtalanság cselekvésre ösztönzi őket? 

Mire van szükségem? 

• Minden csoport számára egy, a fogyasztott élelmiszer termeléséről (pl. mexikói avokádó) 

vagy a tanulók által használt termék (pl. mobiltelefon, ruha) előállítására vonatkozó 

tájékoztató adatlapra. 

 

• Akciókártyák: avokádó 

Támogatok egy 
gyereket Mexikóban 

Semmit sem tehetek, 
ami számítana 

Megkérem a helyi 
boltot, hogy tartson 
készleten Fair Trade1 

avokádód 

Csak Fair Trade 
avokádót vásárlok 

Meggyőzöm az 
iskolámat / 

városomat, hogy 
váljon Fair Trade 
iskolává / várossá  

Írok egy 
áruházláncnak, hogy 

csak Fair trade 
avokádóval 
kereskedjen 

Csatlakozom egy, a 
munkavállalói 
jogokért küzdő 
szervezethez 

Csatlakozom egy 
környezetvédelmi 

szervezethez 

Meggyőzöm az 
ismerőseimet, hogy 
ők is cselekedjenek  

Nem 
vásárok/fogyasztok 

többé avokádót 

Nem az én 
felelősségem, hogy 
változás történjen 

Egyéb 

 

• Akciókártyák: mobiltelefonok 

Támogatok egy 
gyereket a Kongói 

Demokratikus 
Köztársaságban 

Semmit sem tehetek, 
ami számítana 

Újrahasznosítom/ 
újra használom a régi 

mobiltelefonokat 

Csak Fair Trade 
mobiltelefont 

vásárlok 

Ritkábban vásárlok új 
mobiltelefont  

Írok egy 
mobiltelefon-

gyártóknak, hogy 
csak méltányos 

kereskedelemből 
származó kortánt 

használjanak 

Csatlakozom egy, a 
munkavállalói 
jogokért küzdő 
szervezethez 

Csatlakozom egy 
környezetvédelmi, 

vadvédelmi 
szervezethez   

Meggyőzöm az 
ismerőseimet, hogy 
ők is cselekedjenek  

Ne használok olyan 
mobiltelefont vagy 
más technológiát, 

amely koltánt 
tartalmaz 

Nem az én 
felelősségem, hogy 
változás történjen 

Egyéb 

 
1 Fair trade, azaz méltányos kereskedelem:  http://xn--vdegylet-b1a.hu/fair-trade/  

http://védegylet.hu/fair-trade/


 

• Akciókártyák: ruhák 

Támogatok egy 
gyereket 

Bangladesben 

Semmit sem tehetek, 
ami számítana 

Kijavítom / 
megvarrom / 

feljavítom a ruhámat 

Csak Fair Trade 
ruházatot vásárlok 

Ritkábban vásárlok új 
ruhát  

Írok egy divatcégnek 
/ ruházati cégnek, 

hogy kizárólag a 
tisztességes 

foglalkoztatás 
gyakorlatát 
alkalmazzák 

Csatlakozom a 
munkavállalói 
jogokért küzdő 
szervezethez 

Csatlakozom egy 
környezetvédelmi, 

vadvédelmi 
szervezethez   

Meggyőzöm az 
ismerőseimet, hogy 
ők is cselekedjenek  

Csak használt ruhát 
vásárlok 

Nem az én 
felelősségem, hogy 
változás történjen 

Egyéb 

 

Mit tegyek? 

Időtartam: 20 perc 

 

• Adjon minden 3-5 fős csoport számára egy tájékoztató adatlapot és egy sorozat akciókártyát! 

• Először kérje meg a csoportokat, hogy arra a kérdésre válaszolva rangsorolják az 

akciókártyákat: mi idézne elő nagyobb változást! 

• Másodszor, kérje meg a tanulókat, hogy válaszoljanak arra a kérdésre, hogy a legnagyobb 

valószínűséggel mit teszek! A tanulók a kártyákon színes filccel vagy matricával jelölhetik 

meg választásukat. 

Hogyan elemezheti az eredményeket? 

• Egyesítse a kártyák rangsorát, minden jelölés vezessen át egy lapra! Nézze át a 

megbeszélésről készült jegyzeteit! 

• Tapasztalja-e azt, hogy a tanulók esetleg megfontolgatják a fogyasztásuk csökkentését? 

• Tapasztalja-e azt, hogy a tanulók mérlegelik a cselekedeteik, döntéseik következményeit? 

Például ha abbahagyják/csökkentik az olyan termékek vásárlását/fogyasztást, amelyet egy 

nagyon alacsony bérezésű munkás/termelő állít elő, azzal azt kockáztatja, hogy ő akár 

munkanélkülivé válhat, avagy a kiskereskedőknél való lobbizás hatására esetleg javulhatnak a 

munkakörülmények.  

• Vizsgálja meg az egyes kártyákon lévő jelzések/matricák számát. Vannak olyan tanulók, akik 

nagyobb valószínűséggel tesznek meg bizonyos lépéseket, mint mások? Ha igen, beszélje 

meg velük ennek az okát.  



Hogyan mérhető a változás? 

• Ismételje meg a rangsorolást egy másik adatlap és kártyák segítségével és hasonlítsa össze az 

eredményt! 

• Kérdezd meg a tanulóktól, hogy mit tettek egyedül vagy csoportban!  

• Figyelje meg, milyen mértékben nőtt a tanulók tudatossága arról, hogy döntéseiknek 

következménye van a termelők, a munkavállalók, a környezet és az éghajlat helyzetére. 

• Figyelje meg, milyen mértékben nőtt a hajlandóság a szociális és környezeti igazságosság 

ügyekben való cselekvésre!  

Milyen további lépéseket tehetek a tanításban? 

• Videók, újságcikkek és egyéb források segítségével tovább vizsgálhatja más 

fogyasztási cikkek és élelmiszeripari termékek társadalmi és környezeti 

következményeit.  

• Vizsgálja meg azokat a korábbi kampányokat, amelyek változást értek el az élet- és 

munkakörülmények terén, valamint a környezeti és éghajlati viszonyok között mind 

helyi, mind globális szinten.  

• Ismerje meg a kortárs kereskedelmi kapcsolatok történelmi eredetét, pl. a gyarmati 

kapcsolatokat! 

• Forrás: 

o Oktatási segédlet a méltányos kereskedelem tanításához (magyarul): 

https://drive.google.com/file/d/1PZFMKu1yAvanpvtZIy_ETKSBzP3mJt1o/view  

o a Fair Trade-ről (angolul): 

https://equalexchange.coop/sites/default/files/HistoryofFairTrade.pdf 

   

  

https://drive.google.com/file/d/1PZFMKu1yAvanpvtZIy_ETKSBzP3mJt1o/view
https://equalexchange.coop/sites/default/files/HistoryofFairTrade.pdf


Avokádótermelés Mexikóban 

 

 

Mexikó látja el a nemzetközi avokádó piac 45%-át. Az avokádó iránti globális kereslet 

növekedése miatt, különösen Európában és az Egyesült Államokban, a mexikói gazdákat arra 

ösztönzik, hogy növeljék gazdaságaik méretét. Ez most olyan környezetvédelmi 

problémákhoz vezet, mint az erdőirtás, a talaj, a levegő és a víz kémiai szennyezése, 

valamint az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mértéke.  

 

 

 

Jelentések arról számolnak be, hogy a mexikói avokádó termelők és -szüretelők rendkívül 

elégedetlenek bérezésükkel, a munkanapok hosszúak és kemények, a jövedelem nem 

megfelelő, gyakori a gyermekmunkaerő alkalmazása és a munkakörülmények sem 

biztonságosak. Egyes avokádótermelő régiókban a rovarírtószerek használata a 

mezőgazdasági termelők és a közösség többi tagja számára súlyos egészségügyi 

problémákkal hozható összefüggésbe. 

 

 
  



Koltánbányászat a Kongói Demokratikus Köztársaságban 

 

 

Minden mobiltelefon-akkumulátor koltánt tartalmaz. A világ koltánbányászatának 80%-a a 

Kongói Demokratikus Köztársaságban, Közép-Afrikában történik. Az ország természeti 

erőforrásokban gazdag, de a lakosság nagy része mélyszegénységben él. Polgárháború dúl és 

sok bányát fegyveres csoportok irányítanak. Nők és gyerekek is kénytelenek a bányákban 

dolgozni. A legtöbb bányász nem kap elég fizetést ahhoz, hogy egészséges életet élhessen és 

eltartsa a családját.  Sok bányász a szervezetet károsító rostanyagok belélegzéséből eredő 

egészségügyi problémáktól szenved. 

 

 

 

Hatalmas erdőterületeket tisztítottak meg a bányák számára. A nagyarányú erdőirtásból 

eredően az élőhelyeik elpusztítása miatt az olyan állatok, mint a csimpánz, a bonobó és a 

veszélyeztetett kelet-alföldi gorilla veszélyben vannak. Koltánbányászat szennyezi a folyókat 

és a tavakat is, ami érinti a helyi közösségeket, valamint az állatok és az élővilágot.  A 

Greenpeace Afrika kijelentette, hogy ha a jelenlegi bányászati gyakorlatok folytatódnak, a 

kongói ökoszisztémák a következő 10-12 évben meg fognak szűnni. 

 

 

  



Ruházati ipar Bangladesben 

 

 

Bangladesben az ipari dolgozók 40%-a konfekcióiparban dolgozik, és szinte minden 

ruhadarabot Európába és az Egyesült Államokba exportálnak. Annak ellenére, hogy a 

ruhaipar egésze magas nyereséget termel, a munkavállalók bére túl alacsony ahhoz, hogy az 

egészséges élet éljenek és eltartsák a családjukat. Sok munkavállaló veszélyes körülmények 

között napi 14 órát dolgozik és munkahelyi zaklatással kell szembenéznie. 1990 óta, 50 

nagyobb gyártűzben több, mint 400 munkás halt meg és több ezren megsebesültek. 

 

 

Sok ruhagyár kezeletlen gyári hulladékot ereszt bele közvetlenül a folyókba és csatornákba. 

A halállomány pusztul, a mezőgazdasági földterületeket beszennyezik a mérgező anyagok és 

a területek közelében élők légszennyezéssel, bűzzel, valamint kapcsolódó egészségügyi 

problémákkal küzdenek. 

 

Európában és az USA-ban a „fast fashion”2 nagy mennyiségű eldobott ruházatot 

eredményez. Néhány ilyen ruha a hulladéklerakóban végzi, és néhány a szegényebb 

országok használtruha-kereskedelmébe kerül. Ghánában például a használtruhák behozatala 

aláásta saját ruhaiparukat. 

 

 

 
2 Idénydivat, azaz a gyorsan és olcsón új ruhákat gyártó ruhaüzletek működési elve. https://lexiq.hu/fast-
fashion  
 

https://lexiq.hu/fast-fashion
https://lexiq.hu/fast-fashion


MI KÖZÖM AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ? 
 

Mit akarok megtudni? 

Az éghajlatváltozás számos olyan jelenségre utal, amelyek hatással vannak a globális időjárási 

rendszerekre és az éghajlatra, beleértve a hőmérséklet emelkedését, valamint a levegő, a víz és a 

talaj szennyezését. Ez a tevékenység azt vizsgálja, hogy a tanulók mit gondolnak és tudnak a 

döntéseiknek az éghajlatváltozásra gyakorolt hatásáról, valamint a cselekvésre való 

hajlandóságukról. 

 

Mire van szükségem? 

Válasszon ki összesen kilencet a magas (M), közepes (K) és alacsony (A) prioritású állítást az alábbi 

listából! Készítsen minden csoport számára egy, az összes állítást tartalmazó kártyasorozatot. 

 

(M) Autózás helyett biciklizzél vagy használd a közösségi közlekedést 

(K) Oszd meg a kocsidat másokkal 

(M) Legyél vegán 

(M) Legyél vegetáriánus 

(K) Csökkentsd a hús- és tejtermékfogyasztását 

(K) Használd fel a maradék élelmiszert 

(M) Mondj nemet a műanyag zacskókra, -csomagolásra 

(K) Támogasd az éghajlatváltozás ellen küldő civil szervezetet 

(K) Szervezz iskolai klímasztrájkot 

(M) Vásárolj hely és szezonális élelmiszereket 

(M) Utazz kevesebbet repülővel 

(M) Vásárolj kevesebbet / Csak azt vedd meg, amire szükséged van (ruházat, technológia) 

(K) Vásárolj olyan termékeket, amihez kevesebb csomagolóanyagot használtak 

(M) Hívd fel a kormány figyelmét, hogy hozzon klímavédelmi intézkedéseket 

(M) Fosszilis tüzelőanyagok helyett használj megújuló energiaforrásokat  

(K) Csökkentsd az energiafelhasználást (kapcsold le a lámpákat stb.) 

(K) "Zöld" banknál vezess számlát 

(M) Támogass olyan civil szervezetet, amely az őslakosok saját földjükhöz való jogaiért küzd 

(M) Védd a műveletlen földterületeket / ökológiai rendszereket (pl.  esőerdőket) 



(K) Gyűjtsd és használd fel kertedben az esővizet  

(A) A fölöslegessé vált tárgyaidat vidd el egy adományboltnak 

(A) Hasznosíts újra mindazt, amit csak tudsz 

(K) Kezdjél komposztálni a kertben 

 

Mit a teendőm? 

Időkeret: 40/60 perc 

 

● Ossza a diákokat 3-5 fős csoportokba és minden csoportnak adjon egy állítás-

kártyasorozatot! 

● Fűzzön rövid magyarázatot minden olyan kártyához, amit a diákok nem értenek!  

● Kérje meg a tanulókat, hogy a 9 kártyát rajkák ki gyémántmintában úgy, hogy a 

éghajlatváltozásra gyakorolt hatás szempontjából a legfontosabbak a felölre és a legkevésbé 

fontos alura kerüljön! A kártyák elhelyezkedésén addig lehet változtatni, amig a csoport 

tagjai nem egyeznek a végső sorrendben. 

 

 

● A tevékenység közben figyelje meg a tanulók véleményét és megbeszélését!   

● Jegyezze fel a kialakult végső sorrendeket! 

● Ossza meg az eredményeket az egész csoporttal és kérje meg őket, hogy magyarázzák és 

indokolják meg, hogy miben értettek leginkább egyet és miben tért el leginkább a 

véleményük a rangsorolás során! 

● Ismételje meg a rangsorolást, de ezúttal kérje meg a tanulókat, hogy most az alapján állítsák 

fel a listát, hogy mi az, amit meg tudnának vagy hajlandóak lennének megtenni!  

Hogyan elemezhetem az eredményeket? 
● Pontozza az eredményeket a következő módon: a felső sorban elhelyezkedő kártya 9 pontot, 

a második sorban 7-et, majd 5-öt, 3-at és végül a legalul levő kártya 1 pontot kap.  

● Adja össze az egyes kártyáknak a különböző elhelyezkedésükből adódó pontszámait!  

● Rendezze el a kártyákat gyémántalakzatba úgy, hogy az tükrözze a teljes csoport által 

képviselt rangsort! Jegyezze fel az eredményt!  



● Ismételje meg ugyanezt a pontozást és értékelést a második rangsorolás (amikor a diákok a 

szerint állították fel a listát, hogy mi az, amit meg tudnának vagy hajlandóak lennének 

megtenni) után is!  

 

Hogyan mérhetem a változás? 
● Ismételje meg a tevékenységet ugyanazokkal vagy különböző állításkártyákkal!  Elemezze az 

eredményeket ugyanúgy, mint korábban!  

● Nézze meg, hogy mennyiben változott a tanulók ismerete az éghajlatváltozással kapcsolatos 

tevékenységekről és azok hatásairól! A gyémántalakzat tetejére nagyobb valószínűséggel 

rangsorolnak magas prioritású állításokat és alacsony prioritásúakat annak aljára?  

● Hajlandóak-e a tanulók bizonyos lépéseket megtenni? 

● Képesek-e a tanulók felismerni a kapcsolatot a fogyasztási szokások és a hulladék között, pl.  

csak azt vásárolják meg, amire szükségük van, vagy kevesebb csomagolású termékeket 

vásárolhatnak? 

● Képesek-e a tanulók felismerni a kapcsolatot a fogyasztási szokások és a légi szállítás okozta 

környezeti hatás között pl. helyi szezonális élelmiszereket vásárolva csökkenthető a 

repülőgép-járatok száma? 

● Képesek-e a tanulók felismerni a kapcsolatot a fogyasztási szokások és a földhasználat 

között, pl.  csökkentve a hús- és tejtermékek fogyasztásával kevesebb mezőgazdasági 

területre van szükség, ami védi az ökológiai rendszereket?  

 

Milyen további lépéseket tehetek a tanításban? 

● Tudjon meg többet az éghajlatváltozást előidéző tényezőkről és, hogy mit tehetünk ellenük: 

https://friendsoftheearth.uk/climate-change/what-can-I-do-to-stop-climate-change 

 

● Ismerje meg az őslakos közösségek szerepét az őserdők védelmében: 

https://www.survivalinternational.org/tribes/brazilian 

 

● Fedezze fel a megújuló energiaforrásokat: https://www.irena.org/europe  

magyarul: https://ttk.elte.hu/dstore/document/883/book.pdf  

 

● Számítsa ki ökológiai lábnyomát, hogy megértse mindennapi döntéseinek a klímára 

gyakorolt hatását: http://www.kothalo.hu/labnyom/  

 

● Ismerje meg, hogy mi történik az újrahasznosítás. Mekkora mennyiségű hulladék kerül a 

hulladéklerakókba? Mennyit lehet újra használni? Mennyit hasznosítunk újból és mennyi 

energiába kerül az újrahasznosítás?  https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM  

file:///C:/Users/Lenovo%20ThinkPad/Documents/David/GIGS_2017-2020/activity/09-IAT/IATs%20final/tényezőket%20https:/friendsoftheearth.uk/climate-change/what-can-I-do-to-stop-climate-change
https://www.survivalinternational.org/tribes/brazilian
https://www.irena.org/europe
https://ttk.elte.hu/dstore/document/883/book.pdf
http://www.kothalo.hu/labnyom/
https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM


Állítás kártyák 

 

Autózás helyett biciklizzél vagy használd a közösségi közlekedést 

Oszd meg a kocsidat másokkal 

Legyél vegán (állati termék - hús, tojás, tej - mentes étrend) 

Legyél vegetáriánus (húsmentes étrend) 

Csökkentsd a hús- és tejtermékfogyasztását 

Használd fel a maradék élelmiszert 

Mondj nemet a műanyag zacskókra, -csomagolásra 

Támogasd az éghajlatváltozás ellen küldő civil szervezetet 

Szervezz iskolai klímasztrájkot 

Vásárolj hely és szezonális élelmiszereket 

Utazz kevesebbet repülővel 

Vásárolj kevesebbet / Csak azt vedd meg, amire szükséged van 
(ruházat, technológia) 

Vásárolj olyan termékeket, amihez kevesebb csomagolóanyagot 
használtak 

Hívd fel a kormány figyelmét, hogy hozzon klímavédelmi 
intézkedéseket 

Fosszilis tüzelőanyagok helyett használj megújuló energiaforrásokat 

Csökkentsd az energiafelhasználást (kapcsold le a lámpákat stb.) 

"Zöld" banknál vezess számlát 

Támogass olyan civil szervezetet, amely az őslakosok saját 
földjükhöz való jogaiért küzd 

Védd a műveletlen földterületeket / ökológiai rendszereket (pl.  
esőerdőket) 

Gyűjtsd és használd fel kertedben az esővizet 

A fölöslegessé vált tárgyaidat vidd el egy adományboltnak 

Hasznosíts újra mindazt, amit csak tudsz 

Kezdjél komposztálni a kertben 

   



MELYEK A NŐI- ÉS A FÉRFISZEREPEK? 
 

Mit szeretnék felmérni? 
Vizsgálja meg, hogy a tanulók általában megy tulajdonságokat és készségeket tulajdonítanak inkább 

a nőknek és melyeket a férfiaknak! Mit gondolnak a tanulók, milyen előfeltételek szükségesek a 

különböző munkakörökhöz/szerepkörökhöz és ezekben mennyire lelhetők fel a nemi sztereotípiák? 

 

Mire van szükségem? 
● Nagyalakú üres papírlapra, amelynek a tetejére különböző munka- és szerepkörök nevét. 

Példák a munkakörökre: autószerelő, pilóta, gondozó, táncos, számítógépes programozó, 

mezőgazdasági termelő, rendőr, nővér. 

Példák a szerepkörökre: csoportvezető, ügyintéző, kutató, jegyzőkönyvvezető, értékelő. 

● Kis méretű jegyzetpapírok vagy post-it lapok 

● Adatlap minden tanulócsoport számára 

 

Munkakör / szerepkör Nő / Férfi / mindkettő Szükséges 
tulajdonságok vagy 
készségek 

 

 

 

 

● Egymást átfedő halmazokat ábrázoló munkalap a tanulók számára 

 

 

  

  

Női Férfi 

Mindkettő 



Mi a teendőm? 
Időtartam: 30/40 perc 

 

• Ossza fel a tanulókat 2-4 fős csoportokra, és minden csoportnak adjon egy-egy adatlapot és 

munkalapot. 

• Tegye fel a következő kérdéseket: 

Ki alkalmasabb erre a munkakörre vagy szerepkörre? Egy férfi vagy egy nő, vagy 

mindkettő? 

Milyen tulajdonságokra és készségekre van szükség ehhez a munkakörhöz vagy 

szerepkörhöz? 

• További kérdések: 

Milyen legyen ez a személy? 

Milyen képességekre van szüksége? 

Milyen oktatásra vagy képzésre van szüksége? 

• A tanulók beszéljék át a kérdéseket és válaszaikat rögzítsék az adatlapon! 

• Kérjen meg minden kisebb csoportot, hogy válaszaikat osszák meg a teljes csoporttal! 

 

• Osszon ki új más munkakörre / szerepkörre vonatkozó adatlapot minden csoport számára!  

• A kis jegyzetlapokra vagy a post-it lapokra a tanulók azonosítsanak és írjanak fel olyan két 

olyan tulajdonságot (pl. pácines) vagy két olyan készséget (pl. számítógépes ismeret), 

amelyekről úgy érzik, hogy a legfontosabbak a feladatkör/szerepkör számára. 

• Az azonosított tulajdonságokkal és készségekkel egészítsék ki az adatlapot! 

• Ismételje meg ezt a tevékenységet egy vagy több alkalommal új adatlapokkal! 

 

• Kérje meg a csoportokat, hogy a beazonosított tulajdonságokat és készségeket írják fel a 

egymást átfedő halmazokat ábrázoló munkalapra úgy, hogy szerintük ezek a tulajdonságok 

és készségek szerintük inkább a nőkre, férfiakra vagy mindenkire jellemző! Ösztönözze a 

tanulókat arra, hogy indokolják döntéseiket! 

• Majd egyesítse a csoportok válaszait egyetlen adatlapra az áttekinthetőség kedvéért! 

Hogyan elemezhetem az eredményeket? 

• Vizsgálja meg és jegyezze fel, hogy a tanulók mit gondolnak azokról a munkákról, amelyeket 

jellemzően nők, és amelyeket jellemzően férfiak végeznek! 

• Jegyezze fel, hogy a tanulók mely tulajdonságokat és készségeket tulajdonítják tipikusan a 

férfiaknak vagy a nőnek! 

• Jegyezze fel, hogy a tanulók mivel indokolják azt, hogy mely tulajdonságokat és készségeket 

az adott nemnek! 

Hogyan mérhetem a változás? 

• Az első és a második ellenőrzés közötti eltelt idő függvényében ismételje meg a 
tevékenységet és használjon alternatív munkaköröket/szerepköröket!  

• Figyelje meg, milyen mértékben változik a nemi sztereotípiákról alkotott elképzelés a két 

felmérés között! Figyelje meg azt is, hogy a tanulók szemében mennyire változtak meg a 



sztereotípiákról vallott nézetek és mivel indokolják azokat, hogyan támasztják alá érvekkel 

véleményüket, avagy mennyiben kérdőjelezik meg magát a tevékenységet! 

 

Milyen további lépéseket tehetek a tanításban? 

• Videók, újságcikkek és egyéb források segítségével mutassunk be olyan példákat férfiakra és 

nőkre, akik a saját munkakörükben/szerepkörükben megkérdőjelezik az azonosított nemi 

sztereotípiákat!  

• Mutasson be a tanulóknak olyan személyt, aki a saját munkakörében/szerepkörében 

megkérdőjelezi az azonosított nemi sztereotípiákat!  

• Mutasson be néhány olyan munkakört/szerepkört, amelyet történelmileg csak az egyik 

képviselői töltöttek be, de azóta széles körben elfogadottak nemsemlegesként.  

• Ismerje meg a nemi identitás, a nem bináris identitások és a transz-nemi identitások 

fogalmát!  

• Ismerje fel, hogy a nemek közötti különbség milyen módon jelenik meg és válik hangsúlyossá 

az iskolában, a családban és a közösségi életben. 

 

Példaforrások: 

• A nemi sztereotípiák megkérdőjelezése 

o https://youtu.be/G3Aweo-74kY 

o https://www.youtube.com/watch?v=ZeHX8x0ggVs 

o https://www.youtube.com/watch?v=4sPj8HhbwHs 

• Nők a mérnöki tudományban  

o https://www.newzimbabwe.com/the-female-british-airways-engineer-helping-

inspire-other-women-to-fix-jets/ 

o https://youtu.be/wK-ktil4wic 

o https://homegrown.co.in/article/802965/indias-first-ladies-of-space 

• Férfiak a táncban 

o https://www.youtube.com/watch?v=3Z8w5pkm6G4 

o https://dancesportlife.com/blog/male-dancer-stigma/

https://youtu.be/G3Aweo-74kY
https://www.youtube.com/watch?v=ZeHX8x0ggVs
https://www.youtube.com/watch?v=4sPj8HhbwHs
https://www.newzimbabwe.com/the-female-british-airways-engineer-helping-inspire-other-women-to-fix-jets/
https://www.newzimbabwe.com/the-female-british-airways-engineer-helping-inspire-other-women-to-fix-jets/
https://youtu.be/wK-ktil4wic
https://homegrown.co.in/article/802965/indias-first-ladies-of-space
https://www.youtube.com/watch?v=3Z8w5pkm6G4
https://dancesportlife.com/blog/male-dancer-stigma/


Adatlap 
 

Minkakör / Szerepkör Férfi, nő, mindkettő? Szükséges tulajdonságok vagy készségek 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Női Férfi 

Mindkettő 



KIK A MIGRÁNSOK? 
 

Mit akarok megtudni? 

A „migráns” kifejezésnek nincsen nemzetközileg elfogadott meghatározása, de általában azt jelenti, 

hogy az a személy, aki az adott országon belül vagy a nemzetközi határokon átlépve elköltözik 

megszokott lakóhelyéről (https://migrationobservatory.ox.ac.uk/). A különböző módon számos 

kritériumot használunk az emberek migránsként való azonosítására és ez idővel változhat. Ez a 

tevékenység számos kritériumot vizsgál, amelyeket a migránsok meghatározására/azonosítására, 

valamint az velük szembeni attitűdökre használunk. 

 

Mire van szükségem? 

● Kritériumkártyák 

○ A migránsok egy másik országban születtek 

○ A migránsok szülei egy másik országban születtek   

○ A migránsok nagyszülei egy másik országban születtek   

○ A migránsok nem fehérbőrű európaiak  

○ A migránsok két hétig maradnak az országban 

○ A migránsok két évig maradnak az országban 

○ A migránsok határozatlan időre telepednek le az országban 

○ A migránsok külföldi útlevéllel rendelkeznek 

○ A migránsok nem beszélik az ország hivatalos nyelvét   

○ A migránsok vallása eltér az ország többségével 

○ A migránsok kultúrája más, mint az ország nagy részének 

○ A migránsok szegények 

 

● A „migránsdefiníciós vonal” 

 

 

 

 

 

 

A migránsok 

meghatározásához nem 

fontos/releváns 

A migránsok 

meghatározásához 

fontos/releváns 

https://migrationobservatory.ox.ac.uk/


 

● Állításkártya-sorozat: 

○ A migránsok növelik a bűnözési rátát 

○ A migránsok hozzájárulnak országunk kulturális sokszínűséghez 

○ A migránsok elveszik a munkahelyeket az ország polgáraitól 

○ A migránsok sok nyelven beszélnek 

○ A migránsok kihasználják egészségügyi rendszerünket 

○ A migránsok kihasználják jóléti rendszerünket 

○ A migránsok olyan munkát végeznek, amit a helyiek nem akarnak 

○ A migránsok értékes készségeket hoznak az országba 

○ A migránsok nem alkalmazkodnak a helyi kultúrához 

○ A migránsok több adót fizetnek, mint amennyi juttatást igénybe vesznek 

○ A migránsok új távlatokat nyitnak 

○ Egy napon én is egy másik régióban / országban szeretnék élni 

○ Túlzsúfolt az ország még több migránsnak 

○ A migránsok segítenek munkahelyeket teremteni 

 

Mi a teendőm? 
Időkeret: 40/60 perc 

 

• Ossza fel a tanulókat 3-5 fős csoportokba és adjon minden csoportnak egy-egy sor kritérium- 

és állításkártyát, valamint a „migránsdefiníciós vonal” egy példányát. Kérje meg a tanulókat, 

hogy az egyes kritériumokat helyezzék el annak megfelelően, hogy szerintük azok mennyire 

fontosok egy személy migránsként való azonosításához! 

• Jegyezze fel az egyes csoportra vonatkozó állítások eloszlását! Jegyezze fel azokat az 

állításokat, amelyekben széles körű volt az egyetértés és azokat, amelyekben nagy volt az 

ellentmondás! 

• Kérje meg a tanulókat, hogy egymásnak háttal üljenek/álljanak köralakban! 

• A diákoknak az egyik kezüket a hátuk mögé kell tenni, a szerint, hogy egyetértenek-e vagy 

sem a migránsokkal kapcsolatos állításokkal. Ha egyetértenek egy kijelentéssel, akkor fel kell 

emelniük a hüvelykujjukat, ha nem értenek egyet, összeszorítva kell tartaniuk az öklüket, és 

ha egyik sem, akkor vízszintesen kell tartaniuk a kezüket. 

• Olvassa fel egyesével a migráns állításkártyákat! 

• Jegyezze fel minden állításhoz a tanulók szavazatát (egytért/nem ért egyet/egyik sem)! 

• Biztosítson a tanulóknak időt arra, hogy megismerjék a területtel foglalkozó hazai és 

nemzetközi szervezeteket! 



• Ossza meg az eredményeket a tanulókkal és kérje meg őket, hogy indokolják meg azokat az 

állításokat, amelyekkel leginkább, vagy legkevésbé értenek egyet! 

Hogyan elemezhetem az eredményeket? 

• Reflektáljon a „migráns” kifejezés kritériumainak elosztására és az ehhez kapcsolódó tanulói 

vitára! Volt-e olyan kritérium, amelyek az előítéleteket tükröz? Például léteznek olyan 

kisebbségi csoportok, amelyek hosszú múltra tekint vissza az országban, de kívülállóknak 

tekintik őket. Használnak-e bizonyos kritériumokat ahhoz, hogy egyes embereket 

migránsnak minősítsenek? Például a migránsokhoz hasonló kultúrával/nyelvvel/vallással 

rendelkezők, de definíció szerint nem migránsok, avagy léteznek olyan gazdag migránsok, 

akik nem tartunk migránsnak. 

 

• Reflektáljon arra, hogy a tanulóknak vajon negatív elképzelésük van-e a migránsokkal 

kapcsolatban! A migránsokkal szembeni hozzáállásuk negatív, pozitív vagy semleges? Vajon a 

diákok tesznek-e negatív általánosításokat a migránsokkal kapcsolatban?  

Minden állítás csoportosítható úgy, hogy az lehetőségként (zöld) vagy fenyegetésként (piros) 

értékeljük. A diákok szemében ezek milyen egyensúlyt mutatnak? Hogyan viszonyul a 

tanulók által a migránsokkal kapcsolatos meghatározások a tanulók migránsokkal 

kapcsolatos attitűdjeihez? 

Hogyan mérhetem a változás? 

• Ismételje meg a tevékenységet ugyanebben a formában, vagy olyan újabb állításokkal 

kiegészítve, amelyek relevánsak lehetnek a környezet szempontjából! 

 

• Keressen a „migráns” kifejezés egyértelműbb meghatározását! A diákok képeset-e 

felismerni, hogy a migránsoknak nevezett csoportok változtak az időszak és a (földrajzi) 

helyszín függvényében. A tanulók képesek-e jobban megkérdőjelezni az előítéleten alapuló 

nézeteket vagy a negatív általánosításokat? 

Milyen további lépéseket tehetek a tanításban? 

• Videók, újságcikkek és egyéb források segítségével ismerje meg az ország migrációs 

történetét, előzményeit. https://www.unhcr.org/hu/az-unhcr-magyarorszagon  

   

• Videók, könyvek és egyéb források segítségével fedezheti fel a migrációval kapcsolatos 

történeteket és közösségeket. 

 

• Vizsgálja meg a különböző híreket és más forrásokat, hogy kritikusan közelítse meg a 

médiában a migránsokkal kapcsolatos üzeneteket! 

 

https://www.unhcr.org/hu/az-unhcr-magyarorszagon


Migráns kritériumok kártyák 

 

A migránsok egy másik országban születtek 

 

A migránsok szülei egy másik országban születtek   

 
 

A migránsok nagyszülei egy másik országban születtek   

 

 

A migránsok nem fehérbőrű európaiak  

 

A migránsok két hétig maradnak az országban  A migránsok két évig maradnak az országban  
 
 

A migránsok határozatlan időre telepednek le az országban 

 

A migránsok külföldi útlevéllel rendelkeznek 

 
 

A migránsok nem beszélik az ország hivatalos nyelvét 

 

A migránsok vallása eltér az ország többségével 

 
 

A migránsok kultúrája más, mint az ország nagy részének 

 

A migránsok szegények 
 
 

 
 

 



A „migránsdefiníciós vonal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A migránsok 

meghatározásához nem 

fontos/releváns 

 

A migránsok 

meghatározásához  

fontos/releváns 



Migráns kritériumok kártyák 

 

A migránsok növelik a bűnözési rátát 

 

A migránsok hozzájárulnak országunk kulturális 
sokszínűséghez 

 

A migránsok hozzájárulnak országunk kulturális 
sokszínűséghez 

A migránsok nem alkalmazkodnak a helyi 
kultúrához 

 

A migránsok elveszik a munkahelyeket az ország 
polgáraitól 

A migránsok több adót fizetnek, mint amennyi 
juttatást igénybe vesznek 

 

A migránsok sok nyelven beszélnek A migránsok új távlatokat nyitnak 

 

A migránsok kihasználják egészségügyi 
rendszerünket 

Egy napon én is egy másik régióban / országban 
szeretnék élni 

 

A migránsok kihasználják jóléti rendszerünket Túl túlzsúfolt az ország még több migránsnak 

 

A migránsok olyan munkát végeznek, amit a 
helyiek nem akarnak 

 

A migránsok segítenek munkahelyeket 
teremteni 

 



KINEK A FELELŐSSÉGE, HOGY JOBBÁ TEGYE A 

VILÁGOT? 
 

Mit akarok megtudni? 

Vizsgálja meg, hogy a diákok véleménye szerint mely szervezetek, csoportok és egyének felelősek 

azért, hogy a világ egy jobb hely legyen, illetve, hogy megvalósulhassanak a Fenntartható fejődési 

célok! A tanulók figyelembe veszik-e a hatalmi viszonyokat, amikor megpróbálják meghatározni a 

különböző szervezetek, csoportok, egyének felelőségét.  

Mire van szükségem? 

● 6–8 címke, amely olyan különböző szervezeteket, csoportokat és egyéneket mutat be, 

amelyeket a jelent téma kapcsán felelősnek tekinthetünk.  

Például: helyi/körzeti/regionális/országos tanács/kormányzat, helyi/nemzeti/nemzetközi 

cégek/vállalatok, helyi/nemzeti/nemzetközi civil szervezetek, ENSZ, Kereskedelmi 

Világszervezet, Világbank, egyének a globális északon, egyének a globális délen, marginalizált 

csoportok, bevándorlók, őslakos népek, tehetős személyek. 

● Rövid leírás a különböző szervezetekről és csoportokról, különös tekintettel azokra, amelyek 

kevésbé ismerősek a tanulók számára. 

● Adatlap minden tanulócsoport számára 

Szervezet/ Csoport Jelölők száma Okok / Indoklás 

 

 

 

 

 

● 20 jelölő / babszem csoportonként 

● 6-8 edények csoportonként 

 

Mi a teendőm? 
Időtartam: 30/40 perc 

 

• Ha a tevékenység kifejezetten a Fenntartható fejlesztési célokra, egyetlen célra vagy más 

konkrét globális problémára összpontosít, akkor szánjunk időt arra, hogy a tanulók 

megismerjék az adott célt/célokat. 



• A tanulóknak időre lehet szükségük ahhoz, hogy megismerjék a tevékenyég során említésre 

kerülő vevő nemzetközi és hazai szervezeteket.  

• Osszuk fel a diákokat 3-5 fős csoportokba és adjunk minden csoportnak egy edénykészletet, 

edényenként egy-egy címkét és 20 jelölőt / babszemet. 

• Tegye fel a következő kérdéseket: 

Kinek a felelőssége, hogy a világ egy jobb hely legyen?  

Kinek a feladata a Fenntartható fejlesztési célok végrehajtása? 

Kinek a felelőssége annak biztosítása, hogy minden gyermek alapfokú oktatásban 

részesüljön? 

• A diákok vitassák meg a kérdéseket és osszák el a jelölőket / babszemeket a különböző 

szervezeteket jelképező (címkével ellátott) edények között. 

• A tevékenység akkor ér véget, amikor a csoportban kialakul egy konszenzus, vagy mindenki 

elhelyezte valamelyik edényben a maga jelölőjét / babszemét. 

• A tanulóknak jegyezzék fel a jelölők / babszemek végső eloszlását az adatlapra és indokolják 

meg döntésüket.  

 

Hogyan elemezhetem az eredményeket? 

• Jegyezze fel, hogy a diákok milyen arányban osztják ki a felelősséget különböző 

szervezeteknek és egyéneknek! Felismerik-e a tanulók a különböző szervezetek, csoportok és 

egyének közös felelősségét helyi és globális szinten egyaránt? 

 

• Jegyezze fel a tanulók mivel indokolták a jelölők/babszemek kiosztását? Észrevett-e olyan 

tudás béli hiányosságot a tanulóknál, amin tudna segíteni? Megfigyelhető-e, hogy a tanulók 

figyelembe veszik a hatalmi viszonyokat, amikor megpróbálják meghatározni a különböző 

szervezetek, csoportok, egyének felelőségét? 

Hogyan mérhetem a változás? 

• Ismételje meg a tevékenységet! 

• Figyelje meg, hogy milyen változás történt a felelősségek elosztásában! Vajon a diákok az 

első alkalomhoz képest máshogy osztották szét a felelősséget a különböző szervezetek és 

egyének között? A tanulók most jobban meg tudják-e indokolni választásukat, és bizonyítani 

tudják-e a relatív hatalom fokozott megértését? 

Milyen további lépéseket tehetek a tanításban? 

• Videók, újságcikkek és egyéb források segítségével vizsgálja meg a különböző típusú 

szervezeteket és azok társadalmi és környezeti kérdésekre gyakorolt hatását! 

   

• Vizsgálja meg azokat a pozitív társadalmi és környezeti változásokat, amelyeket egyes 

szervezetek értek el a múltban. Különösen azokat az esetekre legyen figyelemmel, amikor 

tapasztalható, hogy az eredeti status quo-t sikerült úgy megváltoztatni, amivel a világot 

valóban jobbá sikerült tenni. 

 

 



Adatlap 
 

Szervezet/ Csoport Számlálók száma Okok / Indoklás 
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