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ELŐSZÓ
Ez a munkafüzet a Zöld Föld című tankönyvhöz készült. Az itt szereplő feladatok arra szolgálnak, hogy segítsék
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Kívánjuk, hogy sok örömed legyen ebben a munkában!
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Fenntartható fejlődés?
01
1. Mit jelenthetnek a fenntartható fejlődési célok itt és most nekünk?
A következőkben az ENSZ által 2015-ben elfogadott fenntartható fejlődési céljait találod.
Olvasd végig őket, és gondold át, hogy mit üzennek ezek neked!
a) Tapasztalataid, információid szerint van-e olyan helyzet, probléma a településen, ahol élsz, vagy ahol az
iskolád van a régióban, vagy akár az egész országban, amivel egy-egy cél által kijelölt területen feladat van?
b) Melyik az a cél, amelynek megvalósításához szerinted te is hozzá tudsz járulni?
Ezeket írd bele a célokat követő táblázatba, és nézd meg az utolsó óra után is, hogy tanulmányaid során változott-e a
véleményed!
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A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK
• Megszüntetjük a szegénység valamennyi formáját világszerte.
• Véget vetünk az éhínségnek, élelmezésbiztonságot és javuló táplálékellátást teremtünk, és előmozdítjuk
a fenntartható mezőgazdaságot.
• Egészséges életet és jóllétet biztosítunk mindenkinek minden életkorban.
• Esélyegyenlőséget, általános hozzáférést biztosítunk a minőségi oktatáshoz, és mindenkinek elérhetővé
tesszük az élethosszig tartó tanulás lehetőségét.
• Megteremtjük a nemek közti egyenlőséget, és megerősítjük a nők és leányok jogvédelmét.
• Biztosítjuk a fenntartható vízgazdálkodást, a vízhez és az alapvető higiéniai ellátásokhoz való hozzáférést
mindenki számára.
• Mindenkinek hozzáférést biztosítunk a megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiához.
• Ösztönözzük a tartós, befogadó, fenntartható gazdasági gyarapodást, a teljes és eredményes foglalkoztatást és a tisztességes munkát mindenki számára.
• Teherbíró infrastruktúrát építünk, ösztönözzük a befogadó, fenntartható iparosodást, és támogatjuk az innovációt.
• Csökkentjük az országok közötti és az azokon belüli egyenlőtlenségeket.
• A városokat és emberi településeket befogadóvá, biztonságossá, alkalmazkodóvá, állóképessé és fenntarthatóvá
tesszük.
• Biztosítjuk a fenntartható fogyasztást és termelést.
• Sürgősen cselekszünk a klímaváltozás és hatásai leküzdése érdekében.
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• A fenntartható fejlesztés érdekében megőrizzük és fenntarthatóan használjuk az óceánokat, tengereket és
a tengeri erőforrásokat.
• Védjük, helyreállítjuk és fenntarthatóan használjuk a szárazföldi ökoszisztémákat, fenntartható erdőgazdálkodást folytatunk, leküzdjük a sivatagosodást, megállítjuk és visszafordítjuk a talajok és a biodiverzitás
pusztulását.
• A fenntartható fejlődés érdekében békés és befogadó társadalmakat alakítunk ki, mindenkinek biztosítjuk a
jogorvoslatot és a törvény előtti egyenlőséget, és a kormányzás minden szintjén hatékony, elszámoltatható,
befogadó intézményeket építünk ki.
• Megerősítjük a program végrehajtása eszköztárát, felélesztjük a „globális együttműködés a fenntartható
fejlesztésért” partnerséget.
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2. Igyekezz a lehető legtöbb célhoz írni valamit, de nem gond, ha nem sikerül teljesen kitölteni a táblázatot.
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a környezetemben?

Mit tudok tenni én
a cél elérése érdekében?
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Mit tudok tenni én
a cél elérése érdekében?

3. Kapcsolatok hálójában
a) A következő két ábra közül válaszd ki, amelyik első ránézésre érdekesebb számodra!
b) Keress minél több kapcsolatot a rajta szereplő fogalmak között! Kösd össze nyíllal, amelyik hatással van
a másikra, és a nyílnál jelöld a kapcsolat jellegét, ahogyan a példa mutatja!
c) Ha marad időd, nézd meg a másik ábrát is, ott milyen kapcsolatokat látsz?
d) A tanév során térj vissza az ábrához, és jelöld más színnel, ahol változott a véleményed, vagy további
kapcsolatokat fedeztél fel!
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SZEGÉNYSÉG
REGGELI

PATAK
1

HULLADÉK

2

VIRÁGOS GYEP

KERÉKPÁR

FARMERNADRÁG
ÖKOTURIZMUS

A reggelihez a legtöbb dolgot a piacon vehetem meg, így kevesebb a hulladék.
A virágos réten gyűjtötték a mézet a méhek a reggelimhez.
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KLÍMAVÁLTOZÁS
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JÓLLÉT
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VÁSÁRLÁS

BIODIVERZITÁS
MÉLTÁNYOS
KERESKEDELEM

• A méltányos kereskedelem hozzájárul a termelők megfizetéséhez, így jóllétéhez is.
• Jóllétünk függ a természet minőségétől, azaz a biodiverzitás mértékétől.
• A magas biodiverzitású területek jobban megkötik a szén-dioxidot, így csökkentik a klímaváltozást.
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c) Osztálytársaid soroljanak fel tetszőleges tartalmú fogalmakat, majd írd őket véletlenszerűen az ábrába! Keress
közöttük is kapcsolatokat!
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d) Keress a saját tapasztalataidból, felnőttek elmeséléseiből, újságcikkből olyan történetet, amikor egy adott probléma megoldása másik, nem várt problémához vezetett. Gondold át, hogy meg lehetett volna-e előzni, és ha igen,
hogyan? Példának olvasd el a Kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét vagy a Ha lyukas, foltozd meg cikkeket.
Mi volt a probléma?
- Milyen megoldás született a megoldására?
- A megoldásnak melyek voltak a váratlan következményei?
- Mi történt ennek az orvoslására?
- Lehetett-e rá számítani előre?
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