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Klímatudatosság - Climate Literacy 

Feladatgyűjtemény 
 

Bevezetés 
 

A feladatgyűjtemény elősegíti a Klímatudatosság - Climate Literacy e-learning Modulok integrálását, 

alkalmazási lehetőségeit az oktatásba közép iskolák, szakképző iskolák és a felnőttképzés oktatói, tanulói 

számára. Alkalmas önálló – informális – ismeretszerzésre, önképzésre is.  

A 60 db. feladat szorosan kapcsolódik a modulok témájához, a klímaváltozás problémájához, a környezet 

védelemhez, környezeti oktatáshoz. De egyéb, természettudományos, szociális, kultúrális, valamint nyelv 

oktatásába is bevonhatóak (mind a modulok, mind a feladatok anyanyelvi fordítók és szakmai vezetők 

munkája). 

Szeretnénk, ha munkánk segítené megérteni, hogy a klímaváltozás lassítását, a felkészülést a 

következményekre az egyének, civil szervezetek is segíthetik akcióikkal. 

 

Klímatudatos állampolgárokra van szükség, akik a sorsukat saját kezükbe veszik. 

 

A feladatok ismertetése: 
 
A feladatok mindegyike kapcsolódik valamely modulhoz, a klímaváltozáshoz, a környezetvédelemhez. 
 

A feladatok tagolása: 

Bevezetés Várható eredmények Javaslatok az oktatónak 

Leírás Szükséges eszközök, anyagok Források / kidolgozó partner 

 
Javaslatokat az integrálási lehetőségekről az oktatott tananyagba a leírások első soraiban teszünk: 

A feladatok jellege: 

megbeszélés/diszkusszió gyakorlat kísérlet projekt egyéb 

 

Az oktatott tárgyak, amelyekhez a feladatok kapcsolhatók: 

SZOC Szociológia NYLV Nyelv PSZI Pszichológia 

GEO Földrajz TÖRT Történelem MAT Matematika 

ECO Gazdaságtan BIO Biológia KÉM Kémia 

FIZ Fizika ART Művészeti okt.   

  

A tervezett időtartam: 

rövid ( < 15 perc) közepes (15 – 45 perc) hosszú ( > 45 perc) hosszabb időt igényel 

Megvalósító csoport mérete: 

egyéni kis csoport nagy csoport 
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A feladatípusok áttekintése 
 

Megbeszélés/diszkusszió Kapcsolodó 
modul 

Mihez kapcsolódik Oldal 

Bolygónk  menedzselése 1 SZOC GEO     PSZI     BIO       5 

Csökkentsük a népesedést? 2 SZOC GEO NYLV TÖRT               6 

Föld Túlfogyasztás Nap 2 SZOC GEO     PSZI     BIO       8 

Világjáró 3 SZOC GEO                   9 

A házunk 4 SZOC                 FIZ   10 

Készenlétben 5           MAT           11 

Készítsünk posztert 6     NYLV                 12 

Csökkentse ökológiai lábnyomát 7 SZOC                     13 

Klímaháborúk 8 SZOC GEO   TÖRT               14 

Gyakorlat Kapcsolodó 
modul 

Mihez kapcsolódik Oldal 

Mi a jó cím? 1     NYLV                 15 

Energia és népesség 1           MAT           16 

Találja meg ökológiai lábnyomát  2     NYLV                 17 

Az Ön ökológiai lábnyoma 2 SZOC GEO NYLV                 18 

Megújuló energia 2           MAT           19 

Közlekedés keresztrejtvény 3     NYLV                 20 

A közlekedés CO2-t termel 3           MAT           21 

Fenntartható közlekedés, szállítás 3           MAT           22 

A fenntarthatóság tervezése 4     NYLV                 23 

A háztartások CO2 kibocsátása 4           MAT           24 

Napkollektor 4                   FIZ   25 

A világítás energiaszükséglete  5           MAT           26 

Étel hulladék csökkentés és 
megelőzés 

6 
       

BIO 
   

27 

Írjon beadványt 8     NYLV                 28 

Egyéb Kapcsolodó 
modul 

Mihez kapcsolódik Oldal 

Csöpögő csap (esettanulmány) 4 SZOC                     29 

Passzív ház (kvíz) 4                   FIZ   31 

Elektromos  pub (kvíz) 5     NYLV                 33 

Hogy költsek kevesebbet? 
(szerepjáték) 

7 SZOC 
 

NYLV 
        

34 
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Kísérlet Kapcsolodó 
modul 

Mihez kapcsolódik Oldal 

Szárazföldi és tengeri jég 1                 KÉM FIZ   36 

Üvegházhatás modell 1                   FIZ   38 

Savas óceán? 2                 KÉM     39 

Hogyan készül az ivóvíz? 2               BIO  KÉM     41 

Szén-dioxid az égés terméke 3                 KÉM     43 

Pindapower 4               BIO       45 

Mért és érzékelt hőmérséklet 4                   FIZ   47 

Villanyégők és a hő 5                   FIZ   48 

Villanyégők hatékonysága 5           MAT       FIZ   50 

Forró víz kevesebb energiával 5           MAT       FIZ   53 

Szoláris barbeque 6                   FIZ   54 

Albedo 6                   FIZ   56 

Bio-etanol 7                 KÉM     57 

Szelektáljunk újrahasznosítás előtt 7                 KÉM     59 

Projekt Kapcsolodó 
modul 

Mihez kapcsolódik Oldal 

Add meg a választ 1 SZOC GEO NYLV                 61 

Mit hoz a klímaváltozás? 1 SZOC GEO NYLV                 63 

Aklímaváltozás észlelt hatásai 1   GEO NYLV TÖRT               65 

Ökológiai lábnyom számítás 2     NYLV     MAT           67 

Kerékpárral a városban 3 SZOC GEO NYLV                 69 

Motiválja szüleit passzív házra 4 SZOC    NYLV   PSZI MAT           71 

Energia felhasználás 4     NYLV     MAT           73 

Iskolai újság és rádió 5     NYLV               ART 74 

Étel  - hulladék 6 
     

MAT 
 

BIO 
   

75 

“Nulla” hulladék iskola  6 SZOC             BIO       76 

A gyümölcs és zöldség utazása 6   GEO       MAT   BIO       77 

Látogatás a helyi szupermarketben 7     NYLV                 79 

Vásárlási szokások 7 SZOC                     80 

Mégtöbb vásárlás 7 SZOC       PSZI   ECO         81 

Tiszta levegő 8 SZOC GEO                   82 

Iskolai Klímaváltozás Tanács 8 SZOC GEO NYLV TÖRT PSZI MAT ECO BIO KÉM FIZ ART 83 

Iskolai kampány 8 SZOC         MAT           85 

A biodiverzitás megőrzése 8 SZOC 
     

ECO BIO 
   

86 

Szemétgyűjtő nap 8 SZOC 
     

ECO 
    

88 
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Bolygónk menedzselése 

1. Modul (Klímaváltozás – 
bevezetés) 

1. fejezet 
 
 

Feladat típus 

megbeszélés  

Team méret - időigény 

 kiscsoport  
 rövid ( < 15 perc)  

Mihez kapcsolódik: 

Biologia 
Szociológia 
Pszichológia 
Földrajz 

LEÍRÁS 

Olvassa el a klímatudatosság modulok első modulját. Ossza az osztályt két csoportra. Beszéljék meg a klímaváltozás 
eredetét és azokat az tevékenységeket, amelyek nyersolaj felhasználásra és más olyan nyersanyagokra épülnek, 
amelyek a légkörben lévő üvegházhatású gázok (ÜHG) koncentrációjának növekedését eredményezik. 
 
Milyen lenne a bolygónk, ha soha nem kezdtük volna el energia termelést a fosszilis üzemanyagokból fedezni? Mit 
gondol, ez hogyan befolyásolta volna a gazdaságot és az életszínvonalat? Mi lenne most, ha a nyersolaj felhasználást 
az energiaszektorban már az 1960-as években csökkentették volna, amikor az üvegházhatású gázokról szóló vita még 
új volt? 
 
Az ember nem az egyetlen teremtmény, amely ezen a bolygón él. Az állatok, a növények és a mikroszkópikus 
szervezetek régebben élnek itt, mint mi. Van joguk az embereknek megváltoztatni bolygónk jövőjét, ami minket és az 
összes többi élő fajt érint? Mi az érv ellene vagy mellette? 
 
Miért kell megpróbálnunk leállítani a globális felmelegedést? Tudunk inkább alkalmazkodni az új körülményekhez? 
 
Írja le gondolatait és vitassa meg az eredményeket az egész osztályban. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

Flipchart, filctoll, PC, vetítő  
 

Javaslatok az oktatónak 

Irassa fel a diákokkal a kérdéssel kapcsolatos gondolataikat flipchartra, vagy kivetített PC fájlba a komplexitás 
megjelenítéséhez. 
 

Kidolgozó: SKANE 
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Csökkentsük a népesedést? 

2. Modul (Az ökológiai lábnyom) 
 
 

 

Feladat típus 

megbeszélés 
 

Team méret - időigény 

egyéni, 
nagy csoport 
hosszú ( > 45 perc) 
 

Mihez kapcsolódik 

Szociológia 
Földrajz 
Történelem 
Nyelv  

BEVEZETÉS: Pro és kontra vita előkészítése 

A diákok tekintsék meg az e-learning csomag ökológiai lábnyomról szóló részét és a klímatváltozás miatt várható 
következményeket (2. modul, 3. fejezet). 

LEÍRÁS 

1.: A 2. modul, 3. fejezet 11. oldalon megoldásként a népességnövekedés csökkentését javasoljuk. A diákok feladata 
az, hogy a javaslat mellett, vagy ellene hozzanak fel indokokat. 
Az osztály két csoportra oszlik. Az első csoport olyan diákokból áll, akik támogatják az ötletet. Feladatuk az, hogy 
fogalmazzanak meg érveket és konkrét javaslatokat, miért ez az ötlet a lehető legjobb megoldás arra, hogy az 
országok tudják kezelni a problémát, ezt a célt. A másik csoport olyan diákokból áll, akik nem értenek egyet a 
gondolattal. Feladatuk az, hogy előkészítsék az érveket az ötlet hiányosságaira és javasoljanak jobb alternatívákat. 
 
2.:  Minden csoport kap kérdéseket, amelyeket megvitatnak. A felkészülési idő 15-20 percet vesz igénybe. A 
csoportok első feladata a szerepek és feladatok kiosztása. A tagok fele olyan adatokat és információkat keres, 
amelyek érvelésüket alátámasztja. A másik fele előadó, szócső lesz és bemutatja a konfrontációban felhozott 
érveket. Ha a hallgatók nem tudnak konszenzust találni, a szerepeket a sorsoláson osztják ki. Az oktató segít, mert ő 
tudja, hogy melyik tanuló számára milyen feladat alkalmas. 

3.: Fő tevékenység: Pro-contra diszkusszió 

Az oktató a vitavezető. A bevezetésben bemutatja a témát, és kiemeli azokat a területeket, amelyek vita tárgyát 
képezik majd. Ezután bejelenti mindkét oldalról a beszélőket és megfogalmazza a kérdéseket. A csoportok külön 
ülhetnek. A beszélők beszédük alatt csoportjuk előtt, esetleg egy tábla, vetítővászon előtt állhatnak. Minden 
beszélőnek limitált ideje van a csoport érveinek bemutatásához. 
A beszélgetésnek 20-30 percig kell tartania. 

4. :  A következtetések megfogalmazása és a tapasztalatok értékelése 

4.1.: Az utolsó kérdés a következtetésekre koncentrál. Lehetséges a megfogalmazás idejének korlátozása, például 
egy percre. A vita vezetője általános következtetést von le az egész vita rövid összefoglalásával. 
4.2.: Az oktató értékelő kérdőíven méri, hogy a hallgatók hogyan értékelik új tanulási tapasztalataikat. 

VÁRHATÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK: 

 megtanulják használni a különböző böngészőket 

 megtanulják, hogyan keressenek hiteles információt 

 érvek és ellenérvek megfogalmazása, felállítása 

 nyilvános beszédkészség megszerzése 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

PC, mobile, Wi-fi, projektor, filctollak, flipchart, értékelő kérdőívek 
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Javaslatok az oktatónak 

Célszerű előre felkészülni grafikonok, táblázatok és példák felhasználásával a 2. Modulból vagy más forrásokból. 
Ha a hallgatók nem találnak konszenzust, a szerepek a sorozaton alapulnak. Egyik csoportnak lehet több tagja, mint a 
másiknak. Ha előfordul, hogy egy csoportba nem jelentkezik senki, az oktató megpróbálhatja meghívni a diákokat, 
akik még nem választottak csoportot. Ha senki sem akar részt venni egy csoportban, akkor az oktató képviseli az 
ellenkező pólust. 
A vitavezetőnek olyan kérdéseket kell felhasználnia, amelyek lehetővé teszik különböző nézetek és érvek 
bemutatását. Fontos, hogy figyelmeztesse a beszélőket, amikor meghaladják az idejüket, amikor túlságosan durva 
vagy diszkriminatívvá válnak, vagy amikor megpróbálják átirányítani a témát. 
Értékelő kérdőívekre azért van szükség, mivel egyes diákok erősebben lesznek azonosíthatók pozícióikkal és 
szerepeikkel, és szükségük lehet később irányításukra. Az értékelés segíthet a diákoknak, hogy elkerüljék a 
konfliktusokat a vita után. 
 

Kidolgozó: INTEGRA 
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Föld Túlfogyasztás Nap 

2. Modul  (Az ökológiai lábnyom) 3. fejezet 
 

Feladattípus 

 megbeszélés 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
 hosszú ( 15 - 45 perc) 
 

Mihez kapcsolódik 

Szociológia 
Biológia 
Földrajz 

LEÍRÁS 

Alakítson 3-4 kisebb csoportot. Beszéljék meg a klímaváltozásatváltozás politikáját, mely országokkal foglalkozik 
leginkább a média? Miért? 
 
A Föld Túlfogyasztás Nap (World Overshoot Day) a kommunikáció egy módja, azt tudatosítja, hogy jelenleg több 
erőforrást veszünk ki a Földről, mint amennyit újjá tudna teremteni. A túlfogyasztás nap minden évben korábban 
érkezik az erőforrások növekvő felhasználása miatt. Mit gondol, milyen hosszú ideig lehetséges ez? 
 
Hogyan tudjuk megmagyarázni a túlfogyasztás napot a szüleinknek, a szomszédoknak stb., olyan módon, amely 
ténylegesen cselekvésre vezet? 

Nézze meg az e-learning csomag, 2. modul, 3. fejezet, 8. oldalán található térképeket. Megfigyelhető-e összefüggés 
az ökológiai lábnyom és az ökológiai tartalék között? Mit gondol, miből adódik ez a korreláció? 

 
Javasoljon 5-10 azonnali intézkedést, amelyet meg kell tenni, hogy visszaálljon a Föld által megtermelt anyag 
felhasználása és a megújuló erőforrások regenerálása közötti egyensúly. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 Flipchart, filctoll. PC, projektor.  
 

Javaslatok az oktatónak 

Hagyja, hogy a tanulók családjukat és barátaikat is bevonják az azonnali cselekvésekbe, hogy ők is megismerjék az 
erőforrások kiaknázását.  
 

KIDOLGOZÓ: SKANE 
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Világvándor 

3. Modul (Fenntartható közlekedés - 
szállítás) 

1. fejezet  

Feladattípus 

 megbeszélés 
 

Team méret - időigény 

 nagy csoport 
hosszú (  >45 perc) 
 

Mihez kapcsolódik 

Szociológia 
Földrajz 
Turizmus 

LEÍRÁS 

Utazás, új helyek felfedezése és más kultúrájú emberek találkozása népszerű módja annak, hogy sok emberek időt és 
pénzt költenek. De ez a hobbi, utazás örömök szerzésére tényleg a fenntartható élet választás? Milyen döntéseket 
hozhatunk a környezeti hatás csökkentése érdekében, amikor utazunk? Közlekedés és szállítási eszközök, 
rendeltetési hely, időtartam, meg tudunk tervezni egy utazást egy másik nézetből? 
 
Meg lehet győzni az embereket, hogy ne utazzanak, vagy csak azon a területen, ahol élnek, hogy csökkentsék az 
utazás okozta ÜHG mennyiségét? Jó dolog ösztönözni az ökoturizmust, amely még egyre több utazáshoz vezet? 
 
Vannak-e kockázatok abban, hogy a szegénység leküzdése a közlekedés és és fosszilis üzemanyagok magasabb fokú 
használatához vezet? Megtennénk-e bármit is, hogy elkerüljük ezt? 
 
Amikor utazunk, gyakran megváltoznak életünk és étkezésünk szokásai. Elfelejtjük a jó modorunkat például a 
hulladék újrahasznosításáról, amikor nyaralunk? Hogyan értelmezzük ezt? 
 
Készítsen egy hétvégi kirándulásra, vagy egy hosszabb nyári vakációra olyan tervet, amely kevés hatással van a 
környezetre, de még mindig érdekes és megfizethető. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés:  

Javaslatok az oktatónak 

A helyi utazási irodák javaslataival és helyi turisztikai látványosságokat bemutató prospektusok használatával, 
segítségével ösztönözheti a fenntartható utazást. 
 

Kidolgozó: SKANE 
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A mi házunk 

4. Modul (A Ház) 2. fejezet 
 
 

Feladattípus 

megbeszélés 

Team méret - időigény 

 kis csoport 
rövid ( < 15 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Szociológia 
Fizika 

LEÍRÁS:  

A modern házak gyakran jobb szigetelő- és fűtési rendszerekkel rendelkeznek, mint a régebbiek. A régi házakat új 
szigeteléssel lehet felújítani, és a fűtési rendszer is korszerűsíthető olyanra, amely nem fosszilis tüzelőanyaggal 
működik. Ugyanakkor az új építőanyag gyártása anyagi ráfordításokat és energiát igényel. 
 
Mikor kedvezőbb egy régi ház felújítása, mint eltávolítani és új épületet felépíteni? 
Készítsen egy listát a nem fosszilis tüzelőanyagokat felhasználó korszerű energiaforrás bevezetésének előnyeiről. 
Mit gondol, mely érvek szólnak a legnagyobb a súllyal a régebbi házak korszerűsítése mellett? 
 
Gondolja, hogy a jogalkotás az energiatakarékosabb felújítások ösztönzését jelentheti? Ha igen, fogalmazzon egy 
egyszerű törvényt a legfontosabb alapelvekről. Van-e kivétel olyan épületekre, amelyek sok energiát igényelnek? 
  

Szükséges anyagok, felszerelés:  

Javaslatok az oktatónak 

Ha van rá mód, a diákok járják körbe az iskolaépületet és találják ki az iskola korát. Talán az épületnek több 
különböző időben épült részei vannak. Beszéljék meg, mely részeket célszerű felújítani az épület jobb 
energiahatékonyságának elérése érdekében. 
 

Kidolgozó: SKANE 
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Készenlétben 

5. Modul (A háztartás 
energiafelhasználása) 

1. fejezet 
 

Feladattípus 

 megbeszélés 
 

Team méret - időigény 

egyéni 
közepes (15 - 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Matematika 

LEÍRÁS: 

Keressen öt olyan terméket otthonában, amely készenléti módba kapcsolható. Mi a különbség az 
energiafogyasztásban, amikor be van kapcsolva és amikor készenléti üzemmódban van? Az információ gyakran 
megtalálható a terméken vagy a felhasználói kézikönyvben. 
 
Mennyi energia veszik el készenléti módban ezeken a készülékeken egész évben? Hogyan tudja bemutatni a kWh 
mennyiségét másik formában? Órák egy 10 W-os LED-lámpa világítására? Egy elektromos auto útja kilométerekben? 
Egyéb módon? 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

Számológép, vagy PC, öt készülék használati utasítással.   
 

Javaslatok az oktatónak  

Ha van, használjon teljesítmény mérőt a fogyasztások megállapítására 
 

Kidolgozó: SKANE 
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Készítsünk posztert 

6. Modul (Élelem és hulladék) 1-3 fejezet  

Feladattípus 

megbeszélés 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
nagy csoport 
közepes  (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Nyelv 

LEÍRÁS 

Az oktató használja fel 6. Modul, az Élelem és hulladék anyagát és tartsanak nyelvi gyakorlatot a tanulókkal. 
 
A tanulók csoportokat alkotnak. Mindegyik csapat kap egy képet, amely egy étel-hulladék esetet mutat be, pl. egy 
éttermi asztalt, félig tele tányérokkal. Az oktató vezetésével a képeket minden csapat véleményezi, megbeszéli azon 
a nyelven, amit tanulnak. Eztán a csapatok ötleteket gyűjtenek arra vonatkozóan, hogyan lehetne minimalizálni a 
hulladékokat. Felkérik a csapatokat, hogy készítsenek plakátot ezekkel az ötletekkel. A posztert arra a helyre 
javasolják kihelyezni, ahol az élelmiszer-hulladék keletkezik (például éttermek, konyhák, stb.). Minden csapat 
plenáris ülésen mutatja be poszterét a tanult nyelven.  
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 Képek élelmiszer-hulladékokról 

 A1 vagy A2 papírok a poszterekhez 

 Ragasztó 

 Magazinok hulladékok hasznosításával kapcsolatban 

 Olló 

 Színes tollak és filcek 
 

Javaslatok az oktatónak 

Fontos, hogy az oktató tájékozott legyen az élelmiszer-hulladékkkal kapcsolatban. 
 

Kidolgozó: CARDET 
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Csökkentse ökológiai 
lábnyomát  

7. Modul (Vásárlás) 1 – 3 fejezet  

Feladattípus 

 megbeszélés 

Team méret - időigény 

egyéni 
kis csoport 
rövid ( < 15 perc) 
hosszú ( > 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Szociológia 
 

LEÍRÁS:  

A tanulóknak egy szókereső rejtvényben azonosítaniuk kell 12 szót, amelyek a mai fogyasztói modellnek megfelelő 
pozitív és negatív következményekkel kapcsolatosak.  Megvitatják a Föld megóvására és tisztítántatására irányuló 
intézkedéseket. 
 

C S J N G R E E N E C O N O M Y C A 

S W P S C J N E C X A E J V V A W J 

U A C I D I F I C A T I O N C A U F 

V T F V S W X E V J R V A J R V A D 

R E N E W A B L E E N E R G Y C E S 

E R D S R S D H O L P G H S M A U B 

C P C S A T F I I M G C D R O U G H 

A O B C P E V D D F D A H D N S F B 

X L U N P D L A N D U S E C O P J F 

V L E R I C D H C V A S Y D C P A V 

J U D F N A D E S N V S Y K E S V S 

B T C S G C D I K F V M D S R V T J 

O I S H D E Y V S Y R J S C A E H B 

C O N S U M E R I S M D H R L C C W 

V N F D V J T C Y J V D I F U I R S 

R D V D H S D V S H E V S D C S F A 

N O P W T U I D R O T H J S R L M Z 

R T I K G L O B A L W A R M I N G K 

Q S U L O B S O L E S C E N C E P O 

 
Miután a szó-keresés puzzlét megoldották, (15-20 perc), az oktató 2-3 csoportot hoz létre, és minden csoporthoz 
hozzárendel egy szót. Felkéri őket, hogy keressenek információt ezekről a kifejezésekről, és magyarázzák meg az 
osztálytársaiknak, hogy hogyan viszonyulnak a társadalom fenntartható/nem fenntartható fogyasztásához. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

http://etanar.blog.hu/2012/11/29/rejtvenykeszito 
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/ 
http://hasznosblog.hu/cikk/Ingyenes_keresztrejtv%C3%A9ny_k%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91_oldalak 

Javaslatok az oktatónak 

A vita utolsó részében olyan kérdéseket felvetni melyek a tanulságok megerősítésére szolgálhatnak 
 

KIDOLGOZÓ: SARGA 

  

http://etanar.blog.hu/2012/11/29/rejtvenykeszito
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/
http://hasznosblog.hu/cikk/Ingyenes_keresztrejtv%C3%A9ny_k%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91_oldalak
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Klíma-háborúk  

8. Modul (Klímatudatosság 
támogatása) 

  

Feladattípus 

megbeszélés 
 

Team méret - időigény 

nagy csoport 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Történelem 
Szociologia 
Földrajz 

LEÍRÁS: 

A klíma befolyásolja az emberi életet és a civilizációt a homininek megjelenésétől a mai napig. A klímaváltozás 
történelmi hatásai javíthatják az emberi életet, és a társadalmak virágzását, vagy hozzájárulhatnak a civilizáció 
összeomlásához. 
 
A klímaváltozás a civilizációk, a városok és a dinasztiák összeomlásával társult. Jelentős példák közé tartozik a maja 
kultúra és az ősi Egyiptom. Más, kisebb közösségek, mint például a grönlandi viking település is összeomlott, ezek 
okának a klímaváltozást tartják. 
 
Egyes tudósok az erdőirtást és a mezőgazdaságot, mint humán összetevőt tartják nyilván egyes történelmi klimatikus 
változásokban. Az ember gyújtotta tüzek felelősek Ausztrália nagy részének sivataggá alakulásáért. 
 
A csoport tárgyalja meg az emberi tevékenységek más nyilvánvaló hatásait, amelyek megváltoztatták a környezetet 
és a klímát, pl. az észak-afrikai erdőirtás a rómaiak által. Legutóbbi példák lehetnek a savas esők az 1980-as években, 
vagy a szárazságt, amely a szíriai polgárháború egyik fő oka volt. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

Javaslatok az oktatónak 

Kidolgozó: WIN 
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Mi a jó cím? 

1. Modul (Klímváltozás - bevezetés ) 1. fejezet  

Feladattípus 

gyakorlat 
 

Team méret - időigény 

 kis csoport 
 nagy csoport 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Nyelv 

BEVEZETÉS 

Ez a feladat javaslat a klímaváltozásról készült anyagok alkalmazására, használatára nyelvoktatás, nyelvtanulás 
területén. 
A gyakorlathoz az oktató által összegyűjtött, a klímaváltozással az oktatott nyelven foglalkozó cikkekeket 
használhatnak. A cikkek újságokból, folyóiratokból, online forrásokból származhatnak, olyan hosszúak legyenek, hogy 
hiteles, kerek információkat, történeteket tartalmazzanak. A cikkeket az oktató a foglalkozás előtt előkészíti 
ésmindegyiknek passzoló címet ad külön feljegyzésben. Így a tanuló nem tudja, hogy éppen milyen című cikket olvas. 

LEÍRÁS 

1. A tanulók, vagy csoportok egy-egy cikket kapnak, elolvassák a történetet. Ezután megkeresik az olvasott cikkhez,  
történethez a megfelelő címet. 
 
Amikor minden tanuló kiválasztotta a címet, az osztály előtt bemutatják a cikket és a kiválasztott címet, és 
rávilágítanak a címben szereplő szavakra, amelyek a leginkább köthetők a cikkhez. 
 
2. A következő tevékenység során a tanulók a tanult nyelven címeket kapnak (ezek lehetnek nem egy tényleges 
cikkhez tartozók. A feladat az, hogy írjanak egy rövid történetet a címsorhoz. Használhatják azokat az információkat, 
amelyeket az előző tevékenység során használt cikkekben találtak. Az elkészült cikkeket felolvassák az osztályban, és 
a tanult nyelven megbeszélik az eredményeket. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

  A klímaváltozással foglalkozó újságcikkek vagy magazinok kivágásai cím nélkül (az oktató külön feljegyzi!). A 
történetek száma a tanulók számától függ.  

  A klímaváltozásra utaló cím-készlet (ezeket szabadon lehet készíteni, nem kell tényleges cikkre épüljenek), 
amelyet az oktató készít el. A címek száma a tanulók számától függ.  
 

Javaslatok az oktatónak 

Fontos, hogy olvassa el, ismerje a cikkeket. Ez segíteni fog a tanulók munkája és a vita vezetésében. 
A cikkek forrása lehet tudományos folyóirat (például New Scientist, National GEOgraphic), helyi vagy nemzetközi 
újságok, online információforrások a klímaváltozásról. 
 
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/ 
https://www.climatechangepost.com/ 
http://www.educationworld.com/a_lesson/Ten-Great-Activities-Teaching-With-the-Newspaper.shtml 
 

Kidolgozó: CARDET 

 

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/
https://www.climatechangepost.com/
http://www.educationworld.com/a_lesson/Ten-Great-Activities-Teaching-With-the-Newspaper.shtml
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Energia és népesség 

1. Modul (Klímaváltozás-bevezetés)   

Feladattípus 

gyakorlat 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
nagy csoport 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Matematika 

LEÍRÁS 

1. Számítsa ki, hogy a régiók lakossága a világ népességének hány százaléka? Adja meg táblázatban az arányokat. 
2. Tegyük fel, hogy az osztály szimbolizálja az egész világ népességét. Számítsa ki, hogy az osztályban hány tanuló 
reprezentálja az egyes régióknak megfelelő lakosságot. Adja meg a számokat a "Személyek" oszlopban. 
3. Ossza az osztályt a különböző régiókat képviselő csoportokba. 
4. Tegyük fel, hogy az osztályban lévő székek jelzik a globális energiafogyasztást. Számítsa ki a világ energia-
fogyasztás egyes régiókra eső százalékos arányát. Hány szék felel meg ezeknek az arányoknak? Adja meg a számokat 
a táblázatban. 
5. Ossza el székeket a számítás eredményei szerint az osztályban lévő csoportokban. 
6. A föld egyes régióinak képviselői a csoportjukhoz tartozó székekre mennek. Tud mindenki ülni? 
7. Az eredmény értékelése: az energiafogyasztás megfelel-e a lakosságnak? 

 

Régió 
Népesség 
millió fő 

Az össz. 
népesség 

%-a 

Tanulók az 
osztályban 

Energia 
felhasználás 
billió tonna 

szénben 

Székek az 
osztályban 

Európa + Oroszország 742   4,18  

Észak és Közép Amerika 362   3,89  

Latin Amerika + Karib Térség 610   0,95  

Közép Kelet + Irán 313   1,09  

Afrika 1084   0,58  

Ázsia + Pacifik 3979   7,13  

Összesen 7080   17,82  
 

Szükséges anyagok, felszerelés 

PC, vetítő 

Javaslatok az oktatónak 

Forrás: BP Statistical Review of World Energy June 2013; 
Gyakorlat: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
 

Kidolgozó: WIN 
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Találja meg ökológiai 
lábnyomát 

2. Modul (Az ökológiai lábnyom) 2. fejezet  

Feladattípus 

gyakorlat 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
nagy csoport 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

 Nyelv 

BEVEZETÉS 

A gyakorlat során az oktató az ökológiai lábnyom "kérdőívet" használja a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek 
terjesztésében és nyelvoktatásban. 

LEÍRÁS 

A tanulóknak számos kérdést oszt ki az oktató azon anyelven, amelyet tanulnak. Ezek a kérdések, több 
válaszlehetőséggel, kérdőív formájában kérdezik a tanulókat a mindennapi szokásaikról és tevékenységeikről. Ezeket 
a kérdéseket úgy lehet megszerkeszteni, hogy az osztály, korcsoport igényeinek megfelejenek. A kérdések magukban 
foglalhatják a vízhasználatot, az étkezési szokásokat, a közlekedést, a szállítást, a lakáskörülményeket és egyéb 
releváns kategóriákat. 
A kérdőív megválaszolásával a tanulók kiszámíthatják ökológiai lábnyomukat a tanult nyelven. Az eredmények 
kiszámítása után a válaszadók az ökológiai lábnyomnak megfelelően rangsorolhatóak (pl. Super Klímahős, Klímahős, 
Klímacsibész, Klímabűnöző). Két, egy magas és egy alacsony ökológiai lábnyommal rendelkező tanuló párt 
alkothatnak. Ezek a párok megbeszélhetik különböző szokásikat és életmódjukat, valamint azt, hogy hogyan lehet 
ezeket megváloztatni, vagy adaptálni a klímaváltozás csökkentésére. A következtetéseket ismertethetik az osztály 
előtt a tanult nyelven. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

Ökológiai lábnyom kvíz az oktatott nyelvre lefordítva (példányszám a tanulók számának megfelelően). 
 

Javaslatok az oktatónak 

Ismerje jól a kérdéseket és játssza végig az ökológiai lábnyom kvízt is, hogy az oktatott tantárgyba jól be tudja 
építeni. 
Jól használható ökológiai lábnyom kvíz: 
https://www3.epa.gov/airnow/workshop_teachers/calculating_carbon_footprint.pdf 
 

Kidolgozó:  CARDET 

 

 

https://www3.epa.gov/airnow/workshop_teachers/calculating_carbon_footprint.pdf
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Az Ön ökológiai lábnyoma 

2. Modul (Az ökológiai lábnyom) 1. fejezet  

Feladattípus 

gyakorlat 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
hosszú ( > 45 perc) 
 

Mihez kapcsolódik  

Szociológia 
Földrajz 
Nyelv 

LEÍRÁS 

Az oktató a diákokat 3-5 fős kis csoportokba osztja és minden csoporthoz hozzárendel egy-egy különböző klímájú 
európai régiót. 
 
A tanuló csoportok készítsenek egy kérdőívet 8 különböző különböző kategórijú és szintű kérdéssel az ökológiai 
lábnyom kiszámításához: pl: termék, tevékenység, egyéniség, földrajzi régió, halászati területek, termőterületek, 
mocsaras területek, erdő, beépített területek (infrastruktúra) és szén (CO2 megkötés). 
 
A kérdőíveket a csoportok kicserélik és úgy válaszolják meg. 
 
A kérdőív elkészítésének időtartama körülbelül 30 perc lehet, de a válaszadás meghosszabbítható a megoldás során 
felmerült viták függvényében. Minden csoportnak be kell mutatnia az osztálytársainak a kérdőívben feltett kérdések 
közül kettőt és meg kell magyarázni, hogy mi a helyes válasz, és hogy miért. Ha nincs egyetértés, nyílt vitát 
indíthatnak melyet az oktató vezet. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 PC online kutatáshoz 

 Idő házi feladat megoldásra 
 

Javaslatok az oktatónak 

 Előzetesen meg kell ismertetni a tanulókat a szén lábnyom fogalmával és hogy milyen célokra használják, hogy a 
gyakorlatot megalapozzák. 
http://footprint.wwf.org.uk/ 
https://www3.epa.gov/carbon-footprint-calculator/ 
 

KIDOLGOZÓ: SARGA 

 

 

  

http://footprint.wwf.org.uk/
https://www3.epa.gov/carbon-footprint-calculator/


19 
 

 

Megújuló energia  

2. Modul (Az ökológiai lábnyom)   

Feladattípus 

 gyakorlat 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
nagy csoport 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Matematika 
 

LEÍRÁS 

1. Az ábra a villamos energia termelést mutatja Németországban, 2013. szeptember 23-án. A zöld oszlopok a 
szélenergia, a kék oszlopok pedig a fotovoltaikus forrásokból származó energiát mutatják. Adjon magyarázatot a 
bemutatott értékekhez. 
 
2. Gyűjtsön elképzeléseket arról, hogy milyen energiára van szüksége a társadalomnak. 
 
3. A 2. feladat megoldása alapján fontolja meg, hogyan alakul a teljes energiaigény 24 órán keresztül egy tipikus 
munkanapon. Készítsen egy hasonló ábrát, ebben mutassa be az energiaigény változását. 
 
4. Írja le, milyen megújuló energiaforrásokat ismer. Jelölje, hogy teljesítményük változó-e vagy sem. Indokolja meg, 
miért. 

 
 

Szükséges anyagok, felszerelés 

PC, vetítő 

Javaslatok az oktatónak 

 Adapted from Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
 

Kidolgozó:  WIN 
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Közlekedés keresztrejtvény  

3. Modul (Fenntartható közlekedés - 
szállítás) 

1-3 fejezet  

Feladattípus 

 
gyakorlat 
 

Team méret - időigény 

egyéni 
kis csoport 
nagy csoport 
rövid ( < 15 perc) 

Mihez kapcsolódik 

 Nyelv 

BEVEZETÉS 

Az oktató az e-learning csomag, 3. modul, Fenntartható közlekedés és szállítás, anyagát felhasználva, egy 
keresztrejtvény segítségével tart nyelvórát. 

LEÍRÁS 

A tanulóknak ki kell tölteniük egy keresztrejtvényt, amely a fenntartható és a fenntarthatatlan közlekedéssel, 
szállítással kapcsolatos kérdéseket vet fel (pl.: kérdés: a közlekedésI és szállítási módok közül melyik járul hozzá 
leginkább az ÜHG - kibocsátáshoz?, és a válasz "a légi közlekedés" lesz). A tanulóknak nyelvi tudásukat kell használni, 
de ismerniük kell a közlekedés és szállítás hatását a klímaváltozásra. 
Versenyt is rendezhetnek, ha a tréner úgy kívánja. A tanuló, aki elsőként helyesen töltötte ki a keresztrejtvényt, 
nyereményt kaphat. 
Alternatív megoldásként megadható az a határidőt, amely alatt a keresztrejtvényt (pl. 10 perc) be kell fejezniük, és a 
legtöbb választ elérő tanuló nyer. 
Ha az oktató a versenyt, az osztály szellemének ismeretében, nem tartja előnyös módszernek, akkor a vita a 
keresztrejtvények kitöltését megbeszélés követheti a tanult nyelven. 

Szükséges anyagok, felszerelés  

Egy, a tanár által készített keresztrejtvény a fenntartható közlekedésről és szállításról. A keresztrejtvények 
másolatainak száma a tanulók számától függ. 

 

Javaslatok az oktatónak 

Az oktató a keresztrejtvény fejlesztésén keresztül jobban megérti a fenntartható közlekedés és szállítás jellemzőit, a 
fenntartható és fenntarthatatlan közlekedési, szállítási gyakorlatokat. 
A következő weboldalon lehet keresztrejtvényt fejleszteni: 
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp 
http://etanar.blog.hu/2012/11/29/rejtvenykeszito 
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/ 
http://hasznosblog.hu/cikk/Ingyenes_keresztrejtv%C3%A9ny_k%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91_oldalak 
 

Kidolgozó: CARDET 

 

 

 

 

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/CrissCrossSetupForm.asp
http://etanar.blog.hu/2012/11/29/rejtvenykeszito
https://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/
http://hasznosblog.hu/cikk/Ingyenes_keresztrejtv%C3%A9ny_k%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91_oldalak
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A közlekedés CO2-t termel 

3. Modul (Fenntartható közlekedés - 
szállítás) 

  

Feladattípus 

gyakorlat 
 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
nagy csoport 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Matematika 

LEÍRÁS 

A diákok megkérdezik a szüleiket és családtagjaikat, hogy hány kilométert mentek kocsijukkal a tavalyi évben, és 
hogy mennyi benzint vagy dízelt fogyaszt 100 kilométeren. Készítenek egy excel táblázatot a példa alapján (lásd 
alább) és az értékeket bevezetik a táblázatba. Jelzik, hogy az autóban benzin- vagy dízelmotor van-e. 
Az üzemanyagok fajlagos kibocsátási értékei: 
Diesel:  2,63 kg CO2/l 
Benzin: 2,32 kg CO2/l 
 

Autó típus 
megtett út 

km/év 

üzemanyag üzemanyag 
fajta 

CO2 
kibocsátás 

CO2 
kibocsátás 

CO2 

kibocsátás 

l/100 km kg/l kg/év kg/km 

VW golf 11000 8,2 benzin 2,3 2347,0 0,21 

 ???             

FELADATOK 

Számítsa ki a háztartásban lévő gépkocsi éves CO2-kibocsátását, és végezze le ugyanezt a többi autó esetében is. 
Számítsa ki az egyes kocsikra jutó CO2-kibocsátást/km. 
Mennyi lett volna a CO2-kibocsátás, ha az Ön családja az év során ugyanazon távolságot busszal vagy vonattal tette 
volna meg? 
Számítsa ki az utolsó hosszabb utazásának CO2-kibocsátását! 
 

Közlekedési eszköz CO2 kibocsátás/utas 

Busz, vonat 6 kg/100 km 

Repülő rövid távon (< 400 km)  29 kg/100 km 

Repülő közepes távon ( 400 - 1000 km)  22 kg/100km 

Repülő hosszú távon (> 1000 km)  15 kg/100 km 
 

Szükséges anyagok, felszerelés 

PC, vetítő 

Javaslatok az oktatónak 

A The Tamaki Foundation Project on Environmental Education anyaga alapján 
 

Kidolgozó:  WIN 
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Fenntartható közlekedés, 
szállítás 

3. Modul (Fenntartható közlekedés, 
szállítás) 

  

Feladattípus 

gyakorlat 

Team méret - időigény 

egyéni 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik  

Matematika 

LEÍRÁS 

A tanulók feladata, hogy számolják ki a szén lábnyomot a közlekedés és szállítás különböző eszközeire. A tevékenység 
könnyen integrálható a szén lábnyommal kapcsolatosan egy osztályra. 
Mindegyik tanuló megkapja a problémát, és elvégzi a szén lábnyom kiszámítását a közlekedés és szállítás valamelyik 
eszközére. 
Az oktató kiosztja az alapadatokat és ösztönzi a tanulókat, hogy elvégezzék a számításokat egy adott útra és adott 
terhelésre. 
Végül önkéntes jelentkező elmagyarázza a számításokat, kiemeli a különböző közlekedési módok eltérő szén-dioxid-
lábnyomait és a globális éghajlatra gyakorolt hatásukat. 

EGY PÉLDA 
Számítsa ki minden egyes szállítási lehetőség szén-dioxid-lábnyomát, szállítson  100 tonna terméket Barcelona 
(Spanyolország) és London (Egyesült Királyság) között: 

• 3000 km hajóval (a szállítóhajó tonnánként és km-enként 20 gramm széndioxid-kibocsátással rendelkezik) 
• 1500 km teherautóval (a nehéz tehergépkocsik relatív kibocsátása 50 gramm CO2 / tonna*km) 
• 1200 km-re repülővel (a repülő kibocsátási aránya 540 gramm CO2 / tonna és km) 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

Javaslatok az oktatónak 

Oldja meg a faladatot a kiadása előtt. 
Példák közlekedésre és szállításra és a különböző eszközök kibocsátásáról szóló adatok könnyen megtalálhatók az 
információforrásokban és a probléma könnyen illeszthető a közlekedéshez és az utasok szállításához. 
http://www.ictsd.org/downloads/2012/01/Közlekedés és szállítás-trade-and-climate-change-carbon-footprints-fuel-
subsidies-and-marketbased-measures.pdf 
http://www.beagleybrown.com/planes‐trains‐or‐automobiles‐carbon‐emissions‐compared‐for‐different‐forms‐of‐ 
transport  
 

Kidolgozó: SARGA 

 

http://www.ictsd.org/downloads/2012/01/transport-trade-and-climate-change-carbon-footprints-fuel-subsidies-and-marketbased-measures.pdf
http://www.ictsd.org/downloads/2012/01/transport-trade-and-climate-change-carbon-footprints-fuel-subsidies-and-marketbased-measures.pdf
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A fenntathatóság tervezése 

4. Modul (A Ház) 3. fejezet  

Feladattípus 

gyakorlat 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
nagy csoport 
rövid ( < 15 perc) 

Mihez kapcsolódik 

 Nyelv 

BEVEZETÉS  

A klímatudatosság projektben kidolgozott 4. modul: "A Ház" bevonását ajánlja ez a gyakorlat a nyelvoktatásba, a 
beszédértést és  írásos visszaadást segítendő. 

 LEÍRÁS 

A tanulók megkapják a passzív ház leírását. Az oktató lassan felolvassa a tanult nyelven a passzív ház nagyon 
részletes leírását (napelemek, szellőztető rendszerek, szigetelés, stb.) a 4. modulból.  A tanulók leírják a passzív házat 
a felolvasás alapján. Ugyanabban az időben a tanulók rajzolnak egy háztervet. 
 
Amikor a passzívház leírásának felolvasását az oktató befejezi, minden tanulónak be kell adnia a ház tervét. Ezeket a 
rajzokat kifüggesztik a falra, és a résztvevők között vitát tartanak arról, hogyan látták a passzív házat, mik a passzív 
ház elemei, és hogyan járulnak hozzá fenntarthatósághoz. 
 
Így össze kapcsolódik a nyelvtanulás és a klímaváltozásra való felkészülés. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 Passzív ház szöveges leírás 

  A3 papírok (minden egyes tanuló egy) 

 Színes ceruzák 

 Ceruzahegyezők 

 Vonalzók 

 Radírok 
 

Javaslatok az oktatónak 

Adjon világos utasításokat és előterjesztéseket annak érdekében, hogy a ház tervezése a lehető legérthetőbb legyen 
a tanulók számára. Beszéljen nagyon lassan a diákokhoz. 
Használja a 4. modul, "A Ház" anyagát, hogy összegyűjtsék a témával kapcsolatos tudnivalókat, hogy megtalálják a 
szöveg fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat. 
 
 Ötlet: “Describing Appearances & Characteristics of People”  http://iteslj.org/c/games.html 
  

Kidolgozó: CARDET 

  

http://iteslj.org/c/games.html
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A háztartások CO2 kibocsátása 

4. Modul (A Ház)   

Feladattípus 

gyakorlat 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
nagy csoport 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Matematika 

LEÍRÁS 

A fűtés a háztartás egyik legnagyobb energiafogyasztója. A kibocsátás kiszámításához a fogyasztási értékeket meg 
kell szorozni az átlagos kibocsátási értékkel. 
A különböző tüzelőanyagokat azonban különböző mértékegységekben számítják ki - fűtőolaj literben, gáz köbméter 
(m³) és a távfűtés kilowattórában (kWh). Az energiafogyasztás értékeit a beszállítók számláiban találja meg. 
 
A különböző tüzelőanyagok kibocsátási értékei a következők: 

 
Olajfűtés: 2,7 kg CO2 / l 
Gázfűtés: 2,0 kg CO2 / m3 
Távfűtés: 0,225 kg CO2 / kWh (átlagos, a helyi viszonyoktól függ) 

 
Szén-dioxid-kibocsátás egy főre és egy évre: 
 
Mérje fel otthonában a hőfogyasztást az előző évben. Számítsa ki az okozott CO2-kibocsátást kilogrammban! 
Regisztrálja a háztartásában élő emberek számát, és számolja ki az egy főre eső (per capita) évi szén-dioxid-
kibocsátását! Töltse ki a megfelelő képletet! 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

Energia szolgáltatók számlái, PC 
 

Javaslatok az oktatónak 

Kérdezze meg a tanulókat hogy fatüzelést használnak-e? 
A fa fűtése csak kis mennyiségű szén-dioxidot termel, ezért (is) sokan vásárolnak ilyen fűtési rendszert. A szén-
dioxidot, ami égése során felszabadul, a fa növekedése alatt cellulózzá alakítja. Ciklus keletkezik és a kibocsátás 
kevésbé terheli a környezetet.  
A The Tamaki Foundation Project on Environmental Education honlap alapján 
 

Kidolgozó: WIN 
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Napkollektor 

4. MODUL (A HÁZ) 
  

Feladattípus 

 gyakorlat 

Team méret - időigény 

 kis csoport 
 közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Fizika 

LEÍRÁS 

A napkollektorok a napsugárzást hővé alakítják a napi melegvíz használat, vagy a fűtés segítésére. A nap felmelegíti 
az abszorbert, ami egy olyan felület, amely a lehető legtöbb sugárzási energiát elnyeli. A hőátadás közben általában 
víz halad át az abszorberen. A kollektor árnyékba néző oldalán szigetelés van a hőveszteségek csökkentése 
érdekében. A nap felől a gyűjtőt egy üveglemez borítja, ami csökkenti a sugárzási veszteséget. 
Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb energiát elnyelje, a kollektor dőlésszögét és tájolását úgy választják meg, 
hogy a nap a lehető legnagyobb szügben legyen az abszorberre. A felfűtött víz jól szigetelt csöveken át folyik egy 
puffer tartályba. Itt hagyományos fűtési rendszerrel tovább lehet melegíteni, például télen, amikor az alacsonyabb 
napsütés és a gyakoribb köd miatt csak alacsonyabb hőmérsékletek érhetők el. 
A melegvizet ezután a házban használják. 

 
 
1. Töltse ki a felsorolást a szövegből származó információk felhasználásával. 
2. Mutassa be, hogyan járulnak hozzá a napkollektor tulajdonságai és összetevői a lehető legmagasabb 
vízhőmérséklet eléréséhez. 
3. Értékelje a solar energia hasznosítását. A napenergia hasznosítása = a napenergia hőenergia. Írja le az előnyöket és 
hátrányokat. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

Javaslatok az oktatónak 

A Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit anyaga alapján 
 

Kidolgozó: WIN 
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A világítás energiaszükséglete  

5. Modul ( A háztartás 
energiafelhasználása )  

1 – 3 fejezet 
 
 

Feladattípus 

gyakorlat 
 

Team méret - időigény 

egyéni 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Matematika 

BEVEZETÉS 

A hallgatók kiszámítják az energiahatékonyságra javasolt ötletek hatását. Ugyanakkor bemutatunk különböző 
szinteket egy épület, vagy  ház energia-hatékonyságának mérésére 

LEÍRÁS 

Az oktatónak ismertetnie kell a feladattal kapcsolatos jó gyakorlatokat: világítás, energiamegtakarítás. Az elektromos 
fogyasztással kapcsolatos matematikai számításokat imertté kell tenni, vagy feltételezni. 

1. gyakorlat 

A lakásban 12 db. 60W-os izzólámpa van. Minden lámpát körülbelül 3 órát használjuk. Arra gondolunk, hogy minden 
lámpát LED-re cserélünk, amelyek fogyasztása kb. 5W/lámpa. Minden LED-es lámpa ára 990 Ft. 
Ha az energia költsége 40 Ft/ kWh, mekkora időm alatt térül meg a csere? 

Megoldás: 

Az izzólámpák fogyasztása: 12 lámpa*60W*3 h/nap*365 nap/év = 788.400 Wh=788,4 kWh 
A LED lámpák fogyasztása: 12 lámpa*5W*3 h/nap*365 nap/év = 65.700 Wh=65,7 kWh 
Évi megtakarítás: 788,4 - 65,7 = 722,7 kWh 
A megtakarított energia ára: 722,7*40 = 28 908  Ft/év 
A LED llámpák ára: 12*990 Ft= 11 880 Ft 
A LED lámpák élettartama:  20 000 óra =  azaz 2.3 év, = 8 hó               
A csere mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból előnyös, javasolható 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

PC, Excel, számológép 
 

Javaslatok az oktatónak 

Fontos, hogy a tanulók és az oktató nézze át a Climate Literacy – klímatudatosség gyűjtemény 5. modulját. 
További információk találhatók a háztartási készülékek energiahatékonyságával kapcsolatban: 
http://www.energysavingtrust.org.uk/home-energy-efficiency/home-appliances 
http://energiaoldal.hu/haztartasi-keszulekek-szamitsuk-ki-a-fogyasztast/ 
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfolyam/az-elektromos-teljesitmeny-es-
munka/a-haztartasi-berendezesek-teljesitmenye-es-fogyasztasa 
 

Kidolgozó: SARGA 

 

  

http://www.energysavingtrust.org.uk/home-energy-efficiency/home-appliances
http://energiaoldal.hu/haztartasi-keszulekek-szamitsuk-ki-a-fogyasztast/
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfolyam/az-elektromos-teljesitmeny-es-munka/a-haztartasi-berendezesek-teljesitmenye-es-fogyasztasa
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfolyam/az-elektromos-teljesitmeny-es-munka/a-haztartasi-berendezesek-teljesitmenye-es-fogyasztasa
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Étel hulladék – megelőzés és 
csökkentés 

6. Modul (Élelem és hulladék) 1 – 3 fejezet 
 

Feladattípus 

gyakorlat 

Team méret - időigény 

kis csoport 
rövid ( < 15 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Biológia 

LEÍRÁS 

 
A tanulók jó gyakorlatokat gyűjtenek az élelmiszer hulladék megelőzésére, csökkentésére. 
 
Az oktató ossza a tanulókat 3-4 fős kis csoportokra 
A coportok a jó gyakorlatokat a következő szinteken gyűjtsék: 
• 3 jó gyakorlat egyéni szinten (otthon és munkahelyen), 
• 3 jó gyakorlat helyi szinten (lakóhely, város) 
• 3 jó gyakorlat globális szinten.  

 
Miután a tanulók összegyűjtötték, összeállították a jó gyakorlatokat, ajánljanak további három-három 
költséghatékony jó gyakorlatot minden szinten. 
A csoportok ismertessék javaslataikat, beszéljék meg a feltárt módszerek előnyeit, hátrányait, hogy gazdagítsák és 
diverzifikálják az eredményeket. 
 
Végül, a tanulók ismertessák eredményüket az iskola többi tanulójával 
 

Szükséges anyagok, felszerelés: 

 Flipchart 

 PC, vetítő 

  

Javaslatok az oktatónak 

Fontos, hogy aoktatókészítse elő a gyakorlatot. Olvassa el a 6. modul fejezeteit az élelmiszer-hulladékok 
csökkentéséről és megelőzéséről. Segíteni fogja az oktatót a gyakorlat célkitűzéseinek elérésben és példákat ad a 
tanulóknak arra az esetre, ha nem sikerül azonosítaniuk jó gyakorlatokat.. 
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/good_practices_en 
http://www.foodwastealliance.org/about-our-work/solutions-best-practices/ 
http://diak.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekhierarchia/megelozes/ 
http://szelektalok.hu/fokuszban-az-etelhulladek/ 
 

Kidolgozó: SARGA 

 

 

  

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/good_practices_en
http://www.foodwastealliance.org/about-our-work/solutions-best-practices/
http://diak.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladekhierarchia/megelozes/
http://szelektalok.hu/fokuszban-az-etelhulladek/
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Írjon beadványt 

8. Modul (A klímatudatosság 
támogatása) 

3. fejezet 
 

Feladattípus 

gyakorlat 

Team méret - időigény 

 kis csoport 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

 Nyelv 

BEVEZETÉS 

A tanulók a tanult nyelven a klímaváltozással kapcsolatos egyéni akciók gyakorlására beadványt írnak. A tevékenység 
a nyelvoktatás részeként a tanult nyelven történő esszéírási tevékenységbe illeszthető. 

LEÍRÁS 

Minden tanuló 3 cikket fog kap a klímaváltozásról, melyket gondosan elolvasnak. Olvasás közben jegyezzenek fel 
néhány ötletet és kulcsszót arról, hogy mit lehet tenni a folyamattal kapcsolatban. 
Ezután fogalmazzanak beadványt, kérjenek, javasoljanak a klímaváltozással kapcsolatos kedvező változtatásokat és 
nyújtsák be a petíciót a helyi önkormányzatnak, vagy magasabb szintű szervezetnek. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés: 

 3 cikk a klímaváltozásról a tanult nyelven 

 Petíció, beadvány formula 
 

Javaslatok az oktatónak 

Az oktató alaposan ismerje azokat a cikkeket, amelyeket a tanulóknak kiad. E cikkek forrásai lehetnek tudományos 
folyóiratok (pl. New Scientist, National GEOgraphic), helyi, vagy nemzetközi újságok, online információforrások az 
klímaváltozásról (pl. IPCC) stb. 
Az oktatónak legyen elgondolása arról, hogy milyen formai követelményei vannak egy beadványnak, petíciónak, 
adjon útmutatást a tanulók számára. Látogasson el petíciós weboldalakra, például az Avaaz ötleteihez. A sablon 
elkészíthető a mezők kitöltése után, amiket egy online petíciót létrehozó személynek kell kitöltenie. 
https://www.avaaz.org/page/en/ 
http://www.amnesty.hu/documents/leveliro-maraton-peticio-formanyomtatvany 
http://citizengo.org/hu/step-step-guide-spread-petition 
 

Kidolgozó: CARDET 

 

  

https://www.avaaz.org/page/en/
http://www.amnesty.hu/documents/leveliro-maraton-peticio-formanyomtatvany
http://citizengo.org/hu/step-step-guide-spread-petition
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Csöpögő csap 

4. Modul (A Ház) 
  

Feladattípus 

esettanulmány 

Team méret - időigény 

nagy csoport 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Szociológia 

BEVEZETÉS 

Vajon hányan mennek el az utcán egy folyó csap mellett anélkül, hogy elzárnák azt? És vajon mennyi víz folyik el 
addig, amíg olyan ember nem jár arra, aki elég felelősségtudatos, és el is zárja a csapot?  
 
Ezekre a kérdésekre keresték a választ a Budapesti Víz Világtalálkozó 2016 alkalmából egy néhány órára kitelepített 
kúttal Budapest egyik legforgalmasabb pontján, a Nyugati téren. 

LEÍRÁS 

A Nyugati térre kihelyezett, folyamatosan folyó csap mellett több mint ezren mentek el a mintegy 5 órán át tartó 
kísérlet ideje alatt. Ebből 

 43-an zárták el azt – azaz minden 24-dik ember figyelt fel a pazarlásra, 

 többen megálltak, visszanéztek, nem tudták eldönteni, hogy elzárják-e csapot vagy sem, de végül 
továbbmentek,  

 volt, aki ivott is belőle, de aztán mégis hagyta tovább folyni a vizet, 

 a kísérletből kiderült, hogy az idősebbek víztudatosabbak, mint a fiatalok – azok közül, akik elzárták a 
csapot, 60% a 60 évesnél idősebb korosztályból került ki,  

 de volt olyan turista, kismama, diák és üzletember is, aki nem bírta tétlenül nézni, hogy folyik a víz. 
 
A környezetükre odafigyelő járókelőket apró ajándékkal jutalmazták meg a szervezők, a csap fölé szerelt monitoron 
pedig egy kizöldülő fa jelezte, ha valaki odafigyelt a környezetére, és elzárta a csapot. 
 

 
 
A csoportok résztvevői olvassák el a történetet, nézzék meg a videót. 
 Beszéljék meg az emberek vízpazarlással szembeni közönyösségét, figyelmetlenségét, közömbösségét.  
 Cselekednének, elzárnák a csapot? 
Beszéljék meg az egészséges ivóvíz elérhetőségének, a víztározók fenntartásának fontosságát 
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Szükséges anyagok, felszerelés  

PC, projector, internet 
 

Javaslatok az oktatónak 

 Ismertesse a beszélgetés menetét 

 Töltse le az eredeti szöveget és videót 

 Irányítsa a vitát a vízkészletek megőrzésének szükségességére, az ivóvíz előállítás támogatására a 
következő generációk számára 

Szöveg és video: https://www.budapestwatersummit.hu/sustainability-and-inspirations/news-stream/ 
https://www.budapestwatersummit.hu/sustainability-and-inspirations/news-stream/water-is-running-from-a-tap-
would-you-turn-it-off-849/ 
Video: https://vimeo.com/193225932  Budapest, 2016.november 17. Krisztián Kapusi 
 

Kidolgozó: DMSZSZ 

 

  

https://www.budapestwatersummit.hu/sustainability-and-inspirations/news-stream/
https://vimeo.com/193225932
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Passzív ház kvíz 

4. Modul (A Ház) 3. fejezet 
 

Feladattípus 

kvíz 
 

Team méret - időigény 

egyéni, kis csoport, nagy csoport 
 rövid ( < 15 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Fizika 

BEVEZETÉS 

Mivel a legtöbb válasz könnyű és nyilvánvaló, a tanulók részletesebben fejtsék ki válaszukat. A feladat a 4. modul 3. 
fejezetéhez kapcsolódik 

LEÍRÁS 

Ki kell osztani a kérdőíveket, minden tanulónak ki kell töltenie, majd közösen értékeljék ki. 
 

1. Miért hívják a passzívházat passzívháznak? 
⃝ Mert itt aludhatsz jól. 
⃝ Mert az ember passzívan játszhat. 
⃝ Építésének és elrendezésének köszönhetően passzív napenergiát használ. 
⃝ Mert nem mozog. 
 
2. Mi a különbség az alacsony energiaigényű ház és a passzívház között? 
⃝ Az alacsony energiájú ház alacsonyabb, mint a passzív ház. 
⃝ Semmi sem. 
⃝ A passzív ház kevesebb energiát igényel a fűtésre, mint az alacsony energiaigényű ház. 
⃝ A passzív ház minden alacsony energiájú házba illeszkedik. 
 
3. Mennyi energiát igényel a passzívház a fűtéshez? 
⃝ 200 kilowattóra négyzetméterenként évente. 
⃝ 100 kilowattóra négyzetméterenként évente. 
⃝ 50 kilowattóra négyzetméterenként évente. 
⃝ 15 kilowattóra négyzetméterenként évente. 
 
4. Miért szellőztetnek egy passzív házat szellőztető rendszerrel? 
⃝ Mert büdös, és senki nem bírja. 
⃝ A passzívházakat egyáltalán nem szellőztetik. 
⃝ Mert ez sokkal szórakoztatóbb, mint az ablakok megnyitása. 
⃝ Mivel a háznak nincs szüksége más fűtésre, és így mindig friss levegő van. 
 
5. Mennyi pénzbe kerül egy passzívház fűtése évente? 
⃝ 180 euró. 
⃝ 500 euró. 
⃝ 1.200 euró. 
⃝ 5.000 euró. 
 
6. Mely házak épülhetnek passzív házként? 
⃝ Csak iskolák és óvodák. 
⃝ Csak gyárcsarnokok és irodák. 
⃝ Csak lakóépületek. 
⃝ Mindegyik. 
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Szükséges anyagok, felszerelés  

Kérdőívek 

Javaslatok az oktatónak 

A kérdőíveket közösen értékeljék. 
Bár a legtöbb válasz könnyű és nyilvánvaló, kérje, hogy a tanulók részletesebben fejtsék ki válaszukat. 
 
A korrekt válaszok:  
 

1 3. válasz 2 3. válasz 3 15 kWh/m2 4 4. válasz 5 180 € 6 4. válasz 

 
Készült a The Tamaki Foundation Project on Environmental Education anyaga alapján 

Kidolgozó: WIN 
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Elektromos pub kvíz 

5. Modul (Háztartás 
energiafelhasználása 

  

Feladattípus 

kvíz 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
nagy csoport 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

 Nyelv 

BEVEZETÉS 

 A kvíz lehetőséget ad  az 5. modul, A háztartás energiaszükséglete atémájának alkalmazására  nyelvoktatásban, 
tanulásban. 

LEÍRÁS 

A tanulók egyénileg vagy csapatokban vesznek részt (a csoport méretétől függően) a játékban. Minden egyes tanuló, 
vagy minden csapat kap egy válaszlapot. 
Ezt követően az oktató egy sor kérdést tesz fel egy pub kvíz formájában, “A háztartás energiaszükséglete” modul 
témájára összpontosítva (pl. melyik a legkevésbé energiafogyasztó típusú lámpa? LED, halogen, vagy kompakt 
fénycső?, stb.) . 
 
A végén minden egyéni, vagy csapat válaszlapja, megjelölve a kitöltővel, átkerül az oktatóhoz -  kvíz olvasóhoz. 
Kiértékelés. A legtóbb helyes választ adó tanuló / csapat nyer. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 Pub kvíz kérdések (oktató állítja össze) 

 Válaszlapok (oktató állítja össze) 
 

Javaslatok az oktatónak 

A kérdéseket az 5. modul  “A háztartás energiaszükséglete” tematikája alapján állítsa össze. 
http://elteonline.hu/kultura/2014/11/02/mi-az-a-pub-quiz/ 
 http://kocsma.blog.hu/2013/01/28/kocsmakviz 
 

Kidolgozó: CARDET 

 

  

http://elteonline.hu/kultura/2014/11/02/mi-az-a-pub-quiz/
http://kocsma.blog.hu/2013/01/28/kocsmakviz
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Hogy költsek kevesebbet? 

7. Modul (Vásárlás) 2. fejezet  

Feladattípus 

szerepjáték 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Szociológia 
Nyelv 

LEÍRÁS  

Felkészülés:  

Megbeszélés túlfogyasztásunk hátteréről és méreteiről. A 7. modul 2. fejezet 5-10 diája kiindulási pontként 
használható. Az oktató provokatív, személyes és egyéb kérdésekkel igyekezzen kihívást találni a tanulók körében 
 

• Mit tud valójában arról a pólóról, amelyet ma visel? Ki csinálta? Hol, mennyi ideig és milyen körülmények 
között kell egy személynek dolgozni rajta? 
• Mi kellett ahhoz, hogy az inge Indiából Európábajusson? Hány kézen és helyen ment át, mielőtt önhöz 
került? 
• Mennyi ivóvizet pocsékol el a tárolás egy New Yorki (vagy Zara ...) raktárban? 
• Gondolja el, mennyi hulladékot csinál egy hét alatt. Szorozzuk meg a lakóhelye lakosainak számával. 
Számítsa ki, hogy mennyi lerakó terület szükséges? Mi lehetne ott a szemét helyett? És hogyan lehetne 
ezeket a mennyiségeket újra felhasználni? 

1. rész:  szerepjáték helyzetek 

1. Szükséges, vagy csak akarom: 
Két tanulóra van szükség, akik szerepüket váltják. Az első szituációban a tanuló azt játssza, hogy cask azért 
vásárol, mert szeretne, és nem azért, mert szüksége van valamire. A következő helyzetben a másik tanuló 
bemutatja, hogy néz ki, ha azért vásárol valamit, mert tényleg szüksége van rá. Ezt a többi tanuló nem tudja. 
A többi diák azonosítja azokat a cselekvési vagy a viselkedési okokat és jeleket, amelyek a segítettek nekik a 
válasz feltárásában. 
 
2. Hogyan költhetek kevesebbet: A szerephelyzetnek azt kell tükröznie, hogy vásárlási igényünk olyan 
érzésekhez kapcsolódik, amelyeket nem szeretünk, szomorúak, magányosak. Vannak azonban ingyenes 
terápiák: sport, vagy művészeti tevékenységek, természet, beszélgetés és állattartás, önkéntesség ...  A 
szerep nyitott, színész is játszhatja 
  
3. Hogyan költhetek kevesebbet: Egy tanuló mutassa be a vásárlás ésszerű módjait: gondolkodj előre, 
ragaszkodj a vásárlás listához, csak készpénzzel fizess, ismerd meg a fogyasztók jogait, és kerüld a magas 
többletköltségeket. 
A szereppozíciókban a tanulók ismeretlen helyzetekkel szembesülnek. Osztálytársak jönnek, akik arra sk 
bátorítják őket, hogy többet vásároljanak kedvezményekkel, megtakarításokkal, bónuszjátékokkal, 
hűségkártyákkal, kuponokkal. 
 
4. Hogyan költhetek kevesebbet: Kettő – öt tanuló játssza. Újrafelhasználási lehetőségeket mutatnak be: az 
egyik átalakít valami régi dolgot, a másik pedig újrahasznosítja a különböző hulladékokat, a harmadik 
használt dolgok cseréjét mutatja meg, a negyedik étel maradékot javasol új étkezéshez, az ötödik bemutatja, 
hogyan kell saját zöldség-, vagy gyógynövénykertet telepíteni. 
A többi hallgató megemlíthet különböző alternatívákat, megbeszélheti saját tapasztalatát. 
  

2 rész: Ön-reflexió 

A tanulóknak kiosztjuk az önreflexiós kérdőíveket, kérve, hogy adjanak választ. Pl.: Túl gyakran vásárol? Mi az oka? 
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A tanulók megtarthatják kérdőívüket. A feladat annak ellenőrzése, hogy az egyén vásárlási szokásai megváltoztak-e 
új választási lehetőségekkel, vagy sem. Az oktató időről időre lejátszatja ezt, figyelemmel kíséri a tanulókat. 

Javasolt önreflexiós kérdések: 

 Mire is költök pénzt? 

 Kit is támogatok a pénzemmel, amikor ezeket a termékeket vásárolom? 

 Miért van szükségem valami új dologra? 

 Mi fog történni, ha nem lesz ez mind az enyém? Mely ingyenes dolgok tehetnek boldoggá? 

 Mit kell tennem azért, hogy megváltoztassam néhány rossz szokásomat: vajon szükségem lesz-e arra, hogy a 
dolgozókat kizsákmányolják? 

 Elveszítek egy jó kapcsolatot, egy házat vagy az egészségemet? 

 Milyen társadalomban szeretnék élni? 

 Milyen iparágba, piacon és szolgáltatásokba kell befektetnem, ha ilyen társadalmat szeretnék? 

 Mi ösztönöz, hogy megváltoztassam a rossz szokásaimat? 

Kulcs tevékenységek: 

 többet megtudni túlfogyasztásunk hátteréről és méreteiről 

 elmélkednii a túlfogyasztás okairól és annak hatásairól 

 vállalja saját szokásait, hitét és felelősségét 

 ismerje meg a fogyasztói alternatívákat, amelyeket egyedül lehet gyakorolni 

 azonosítsa a saját rossz költési szokásait, és tervezze meg azok megváltoztatását 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

projektor, PC, nyomtató, internet, flipchart 
 

Javaslatok az oktatónak 

Az előkészítő tevékenységben osszon meg néhány háttér alapú példát, amelyet videóként lehet bemutatni, vagy a 
saját tapasztalataiból, vagy a személyes médiából származó személyes történetekből. Fontos, hogy a tanuló 
érzelmileg érintett legyen és több mögöttes információt kapjon.  
Az önreflexió rész célja, hogy a tanulók tudatában legyenek, mik szokásaik okai. 
 

Kidolgozó: INTEGRA 
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Szárazföldi és tengeri jég 

1. Modul: 1(Klímavváltozás - 
bevezetés) 

3. fejezet  

Feladattípus 

kísérlet 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
rövid ( < 15 perc) 

Mihez kapcsolódik  

Kémia 
Fizika 

BEVEZETÉS 

Az ipari forradalom csúcspontja óta a XIX. Század második felében a Föld átlaghőmérséklete 0,85 ° C-szal 
emelkedett. A jelenséget "Globális felmelegedésnek" nevezik és nem lassul, éppen ellenkezőleg: a tudósok azt 
jósolják, hogy az átlagos hőmérséklet több mint 4 ° C-kal emelkedni fog 2100-ra, ha az emberiség nem változtatja 
meg életmódját. És ez komoly következményekkel jár. A bemutatandó kísérlet segítségével felfedezheti a jég és a 
hó olvadásának hatását. 

LEÍRÁS 

Tegyen négy jégkockát az első pohárba. 
Helyezze a maradék jégkockákat a szitára, és helyezze a szitát a másik pohárra. 
Most töltsön mindkét pohárba vízet úgy, hogy a vízszint egyenlő legyen. 
Tegye a poharakat egymás mellé, és várjon egy kicsit. Ha meg akarja gyorsítani az olvadási folyamatot, használhat 
hajszárítót a jég felmelegítésére. 

MI TÖRTÉNT?  

Az első pohárban lévő jégkockák az északi,  jeges-tengeri jeget ábrázolják: jég, amely úszik a vízben. A második 
poháron a  szitán lévő jégkockák a szárazföld jegét jelzik: például Grönland és Antarktisz jégtakaróit. 
 
Amikor jégkocka megolvadt, láthatjuk, hogy a második pohár vízszintje (víz + olvadt szárazföldi jég) 
megemelkedett. A szárazföldi jégből megolvadt víz hozzáadódott a "tengervízhez". Az első pohár vízszintje 
azonban (víz + megolvadt tengeri jég) azonos maradt. Végtére is, a tengeri jég a pohárban már a “tengervízben” 
volt, az vízszinthez nem szolgáltatott öbb vizet. 

A tengerszint emelkedése a globális felmelegedés következtében többek között a szárazföldi jég megolvadásának 
következménye. A tudósok a "Föld jég" kifejezést használják, nem csak a sarki régiókban levő jégre utalnak, hanem 
a magasabb területeken lévő gleccserekre. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 két szélasszájú pohár 

 víz 

 szita 

 8 db. jégkocka 
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Javaslatok az oktatónak 

Tudományos háttérrel rendelkező speciális csoportok vagy osztályok esetében kiterjesztheti az anyagokat, és 
megvitathat más tényezőket, amelyeket figyelembe kell venni: 

 Friss víz és sós víz 
Édesvíz jéglemezek úsznak sós vízben az Északi-sarkon, és nem édesvízen, mint a kísérletben. Ha a 
legfrissebb (kevéssé sós) jég olvad, a környező sós viznél kisebb a sűrűsége és így nagyobb térfogatú. A 
volumen növekedése azonban elhanyagolható a fent leírt hatáshoz képest: ez világszerte, évente 
körülbelül 49 μm tengerszint emelkedésnek (azaz a haj vastagságának) felel meg. 

 A tengervíz tágulása 
Amikor a tengervíz hőmérséklete nő, kitágul. Az óceán több kilométer mélységű, a hőmérséklet 1 ° C-os 
emelkedésével a tenger szintje egy méterrel emelkedhet. 

 A bolygó felületének emelkedése 
Mivel nagy mennyiségű jég olvad meg a szárazföldön, a kontinensek kevésbé súlyosak és felemelkednek, 
ez hatékonyan csökkenti a tengerszintet. 

  A jégsapkák ereje 
Mivel a jégsapkák is nagy tömeggel rendelkeznek, vonzzák a tengervizet. Ahogy a jégsapkák olvadnak, a 
vonzásteljesítmény csökken. Ez azt jelenti, hogy az olvadt víz által okozott tengerszint emelkedés annál 
alacsonyabb, minél közelebb vagyunk a jégsapkához. Európában például a tengerszint emelkedése az 
átlag alatt lesz, mert Grönlandi jég elolvad. Ez azt jelenti, hogy a tenger szintje Grönlandon és a Nyugat-
Antarktiszban valójában csökkenhet, ellentétben a világ más részeivel. 

Kidolgozó: Technopolis 
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Üvegházhatás modell 

1. Modul (Klímaváltozás - 
bevezetés) 

1. fejezet 
 

Feladattípus 

kísérlet 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
 közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Fizika 
 

LEÍRÁS 

Helyezze az első hőmérőt a palackba, majd helyezze vissza a tetejét. 
Helyezze a második hőmérőt az asztalra. 
Olvassa le mindkét hőmérő által mutatott hőmérsékletet: ugyanazt a hőmérsékletet kell mutatniok. 
Helyezzen egy izzót minden hőmérő fölé és kapcsolja be őket. Várjon 5-10 percet, majd olvassa le a 
hőmérsékleteket: a palackban lévő hőmérő azt jelzi, hogy ott a hőmérséklet magasabb, mint a szabadban. 

MAGYARÁZAT 

Idézzük fel az üvegházhatást. A Föld napsugárzásnak kitett felülete elnyeli a napsugarakból származó hőt. Amikor a 
Föld elsötétedik, a felhalmozott hőt a légkör felé sugározza (a hő mindig a melegebb helyről a kevésbé meleg helyre 
áramlik). A légkörben jelen lévő üvegházhatású gázok elnyelik a hő egy részét, a maradék pedig az űrbe kerül. Az 
üvegházhatású gázok "felszabadítják" a hőt a légkörbe, ami a hőmérséklet emelkedését okozza. 
Az "üvegházhatás" elnevezés tehát nem teljesen helyes, mert az üvegház fizikai akadályt képez a hő távozásának.  
A mi kísérletünkben a műanyag palack játssza a légkör szerepét, és "csapdázza" az izzó hőjét, mint egy üvegház. A 
palackban lévő hőmérő hőmérséklet emelkedést mutat. A modell elegendő ahhoz, hogy az üvegházhatású által 
okozott eredményt (hőmérsékletemelkedést) érzékeltessen, ami megakadályozza, hogy a hő teljesen az űrbe térjen 
vissza. 
 A modell azonban nem megfelelő a hőmérsékletemelkedést okozó jelenség szempontjából. A kísérletben a palack 
üvegházként szolgál, de nem teszi lehetővé az "üvegházhatás" klimatológiai értelemben történő bemutatását 
(felszívódás + emisszió). 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 1 db. átlátszó műanyag palack 

 2 hőmérő 

 2 izzólámpa (nem kompakt fénycső, vagy LED) 
 

Javaslatok az oktatónak 

A kísérlet jó bevezetés lehet a Nap szerepének megvitatására a Föld klímájában. 
 

Kidolgozó: Exploradôme 
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Savas óceán?  

2. Modul (Az ökológiai lábnyom) 1. fejezet  

Feladattípus 

kísérlet 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
rövid ( < 15 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Kémia 

BEVEZETÉS 

A CO2 negatív hatással van légkörünkre és különösen a  hőmérsékletre. De tudta, hogy  árt az óceánjainknak is? 

LEÍRÁS 

Vegyünk egy pohár vizet, és adjunk hozzá néhány csepp fenolftaleint. 
Most használja a pipettát, hogy apránként hozzáadja az ammóniát addig a fordulópontig, ahol a víz világos 
rózsaszínűvé válik. 
Vegyen mély lélegzetet, és tartsa visszad. Most fújjon levegőt a szívószálon keresztül a pohár vízbe. 
 
ÓVATOSAN! Ne szívja fel a vizet a szájába! 

MI TÖRTÉNT?  

Kevés fújás, buborékolás után a rózsaszín szín eltűnik. Mert a fenolftalein egy sav-bázis indikátor. 8,2-nél (gyengén 
lúgos) magasabb pH-értéknél a fenolftalein rózsaszínűvé válik. 
 A 8,2 pH-érték alatt a fenolftalein színtelen. 
A levegő, melyet belélegezzünk, 21% oxigént (O2) és 0,04% széndioxidot (CO2) tartalmaz. A levegő, amelyet 
kilélegezzünk, kevesebb oxigént (ca. 17%) és több széndioxidot (ca. 4%) tartalmaz. Minél hosszabb ideig tartja vissza 
a levegőt, annál több oxigént vesz fel a tüdeje, és annál több szén-dioxidot szabadít fel. 
A szén-dioxid a vizet savasabbá teszi, a fenolftalein elveszíti színét. 
 
A globális felmelegedéshez való hozzájárulás mellett az intenzív életmódunk által kibocsátott CO2 egyéb káros 
hatásokkal is jár.  
Mivel a CO2-molekulák feloldódnak a tengervízben, a tengert savanyítja. És nem is kicsit. A szén-dioxid amit az ember 
fosszilis üzemanyagok égetésével termel, felszáll a levegőbe és végül az óceánokban oldódik fel. 
Ez nagyon káros az óceánok életében. 
 
Ahogyan a mosogatógépet, vagy a kávéfőzőt savas ecettel vízkőtelenítjük, a hosszú távon feloldott szén-dioxid oldja 
az ásványi lerakódásokat az óceánokban.Természetesen a tengerek és az óceánok korallzátonyaira és más 
élőlényeire (tengeri csigák, kagylók, osztriga ...)  is kihatással van. 
 
Az ipari forradalom megkezdése óta az óceánok pH-ja 0,1-el csökkent. Ez nem tűnik túl soknak, de a pH logaritmikus 
skála. Azt jelenti, hogy a savasság növekedése 0,1-el körülbelül 29% -kal több H+ -iont jelent a vízben (minél több H+ 
ion van a vízben, annál savasabb). 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 főzőpohár 

 víz 

 fenolftalein oldat 

 ammonia oldat 

 pipetta  

 szívószál 
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Javaslatok az oktatónak 

Figyelem: a CO2 nem sav. Ha azonban a szén-dioxid vízben oldódik, szénsav (H2CO3) keletkezik és a következő 
egyensúly áll be: 

CO2 + H2O  H2CO3 
A szénsav gyenge sav, disszociál:  
 H2CO3 + H2O  H3O+ + HCO3

- 

HCO3
- + H2O  H3O+ + HCO3

2- 

Ezek a H3O+ - hidroxonium-ionok - a felelősek a víz savasságáért. 
 

Source: Technopolis 
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Hogyan készül az ivóvíz? 

2. Modul (Az ökológiai lábnyom) 1. fejezet  

Feladattípus 

kísérlet 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
hosszú ( > 45 perc) 
 

Mihez kapcsolódik 

Kémia 
Biológia 
 

BEVEZETÉS 

Az iparosodott országokban, amikor a vizet nem palackban vásárolják, a vízhez való hozzáférés egyszerű: kinyitjuk a 
csapot és folyik a víz.  
Honna származik a víz? Főleg folyókból és természetes víztározókból. Így azonban nem alkalmas ivásra (nem ivóvíz). 
Ezért kezelni kell, hogy fogyasztásra alkalmassá váljon. 
Tájékoztatás: az alábbi különböző szakaszok egyszerűsített kezelési eljárást írnak le, amely lehetővé teszi a 
kísérleteket kis csoportokban és kevés anyaggal. Lehetővé teszi optikailag és biológiailag tiszta víz előállítását, de 
nem ivásra alkalmas vizet. 

A víz előkészítése 

Egy vízzel töltött mély edénybe adjunk egy kevés talajt, néhány levelekt és gallyakat, majd keverjük össze. A folyóban 
található vízmintát kapjuk. 

1. Szűrés 

A vizet egy vízforrásból (például egy folyóból) szivattyúzzák, áthalad egy szűrőn, amely visszatartja a legnagyobb 
szennyezéseket. 
A résztvevők kis szettjei szitákat használnak a szűrő szimulálására.  

2. Ülepítés 

Szűrés után a víz egy ülepítő tartályba kerül, ahol több napig áll. A gravitáció hatására a nehezebb részecskék a 
tartály aljára gyűlnek. 
A mi kísérletünkben hamar láthatjuk, hogy a tálca alját fold borítja, míg más, könnyebb részecskék vízben lebegve 
maradnak a vízben felfüggesztve. 
5 - 10 perc elteltével a tanulók a tálcából a vizet üvegbe töltik.  

 A víz világos. 

3. Szűrés 

Az ülepített vizet szűrjük át egy vastag homokrétegen keresztül. Réteg visszatartja a vízben lebegő részecskék nagy 
részét. Ezek fennmaradnak a homokszemek között. 
A mi kísérletünkben szűrőket kell készíteni (az ülepedés alatt) a diagram szerint. 2 vagy 3 alkalommal meg kell 
ismételni a szűrést, hogy a víz tiszta legyen. 

 A víz tiszta. 

4. Oxidáció 

Az ülepítet és szűrt víz még mindig tartalmazhat baktériumokat, bacilusokat vagy vírusokat, amelyeket el kell 
távolítani annak érdekében, hogy megakadályozzák a fertőzést. Klórt, vagy ózont használnak. A vegyi anyagok 
használata nagyon szigorú biztonsági előírásoknak van alávetve, ezért erre nem végzünk kísérletet. 

 A víz tiszta. 

5. Mikroszűrés 

Annak érdekében, hogy a víz egyszer s mindenkorra fogyasztható legyen, az utolsó mikrorészecskéket és egyes 
szerves vegyületeket, melyek a szagok és a kellemetlen ízekért lehetnek felelősek, el kell távolítani. 
Az aktivszén szűrés nagyon finom, nagy felületű, fekete, porformájú szenet alkalmaz, amelyen a maradék 
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szennyezések megkötődnek 
Kísérletünkben, miután megtisztítottuk a szűrőt, helyezzünk be egy kávészűrőt, és bele 2 vagy 3 kanál aktív szenet. 
Ezután szűrjük át a vizet (lásd a 4. lépést). 

 A víz most tiszta, egészséges és szagtalan. 

 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

2 - 3 tanuló számára 

 1 átlátzó műanyag tartály 

 Föld, száraz levelek, kéregdarabok, stb. 

 1 kisméretű szűrő/szita 

 2 átlátszó műanyag pohár 

 1 legalább 1 literes műanyag palack 

 Hidrofil gyapot vatta 

 Homok 

 1 kávészűrő 

 Aktívszén 
 

Javaslatok az oktatónak 

 A kísérlet szennyezést okozhat, jól válassza meg a helyet 

 A kísérlet kibővíthető a víz körforgását is belevéve 

 Hogy mi a víztisztítás 5. és 6. lépése, at a vízművektől is függ  
 

Kidolgozó: Exploradôme 
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Szén-dioxid az égés terméke  

3. Modul (Közlekedés - szállítás) 1. fejezet  

Feladattípus 

kísérlet 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Kémia 
 

LEÍRÁS 
Töltsünk mészvizet egy kémcsőbe. Fújjunk egy szalmaszálon, vagy szívószálon keresztül a vízbe. Néhány másodperc 
múlva a meszes víz opálos lesz. A kilélegzett, használt levegő szén-dioxidot tartalmaz, és a mészvíz széndioxid 
jelenlétében beopálosodik. 

Vegyünk egy új kémcsövet, tartsuk függőlegesen nyílásával lefelé. Helyezzünk egy égő öngyújtót, vagy égő gyufát 
néhány másodpercig a kémcső alá. Lassan forgassuk el a kémcsövet, félig töltsük meg meszes vízzel, zárjuk le 
dugóval, rázzuk fel. 
 
A meszes víz néhány másodperc múlva opálos lesz. Ez mutatja, hogy az éghető anyag (az öngyújtó gáz, vagy a gyufa 
fája) égése szén-dioxidot termel. 
Tágabb értelemben minden égési reakció szén-dioxidot termel. 
 

 
 

MAGYARÁZAT 
Az égés kémiai reakció, amelyhez egy éghető anyag és oxidálószer szükséges. Az égési reakciók többségében az 
oxidálószer a levegőben lévő oxigén. A szén tartalmú éghető anyag lehet szilárd (például fa), folyékony (például 
benzin) vagy gáz (például földgáz). 

Az égési reakció során a reagensek atomjai (éghető anyag + oxidálószer) szén-dioxidot, vízet és néha egyéb 
anyagokat alkotnak. 
A mészvizet ezért a széndioxid jelenlétének kimutatására használják. Amikor a kettő elegyedik, kalcium-karbonát 
csapadék (fehér) jelenik meg a vízben. 
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Szükséges anyagok, felszerelés 

 öngyújtó, gyufa 

 2 kémcső, dugó 

 mészvíz 

 szalmaszál, vagy szívószál 
 

Javaslatok az oktatónak 

 igazolhatjuk, bemutathatjuk egy színtelen, szagtaNYLV gáz jelenlétét 

 vizsgálhatjuk, megbeszélhetjük a szén-dioxid lehetséges forrásait: aégési folyamatokat a motorokban, 
iparban és a háztartásban 

 

Kidologzó: Exploradôme 
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Pindapower 

6. Modul  (Élelem és hulladék)   

Feladattípus 

 kísérlet 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Biológia 

BEVEZETÉS 
Csakúgy, mint az embereknek, a növényeknek is energiára van szükségük a növekedéshez. Ezt az energiát a nap adja. 
Ez a kísérlet megmutatja, hogyan lehet újra felszabadítani ezt az energiát. 

LEÍRÁS 

Óvatosan szúrjuk a tű hegyét a mogyoróba és a fejét a dugóba 
A nagy konzervdoboz mindkét végét nyissuk ki. A kisebbnek egyik végét nyissuk ki. Figyelem, vigyázzunk az éles 
szélekre! 
A kis doboz felső végén készítsünk két lyukat az oldalába, szúrjunk át egy hosszú pálcát rajta és akasszuk a nagy 
dobozba. Töltsünk kevés vizet a kis dobozba és mérjük meg a hőmérsékletét. 

Most gyújtsuk meg a gyertyát, és tartsuk a mogyorót a lángba, amíg meg nem gyullad. 
Indítsuk el az órát, és helyezzük az égő mogyorót a kis kanna alá. Mérjük meg újra a hőmérsékletet, amikor a 
földimogyoró elégett. 

MI TÖRTÉNT?  

A növények nek energiára van szükségük a növekedéshez. Ez az energia többnyire a napból származik. Bizonyítja ezt, 
hogy a legtöbb növény nem jól növekszik árnyékos helyeken. 
 
A fotoszintézis során a növényi sejtek felveszik a napenergiát. Ennek az energiának köszönhetően számos bonyolult 
kémiai reakció zajlik le, amely lehetővé teszi a növények növekedését. 
 
Természetben van egy általános szabály, amely szerint az energi soha nem veszik el. Ez azt jelenti, hogy a 
napenergiát a növények tárolják. Ezt az energiát visszanyerhetjük, ha a növényt tüzelőanyagként használjuk. Az 
energiát ígykönnyű és hővé alakítani. Ugyanez történik, ha a növényi ételt esszünk: a testünk használja fel a 
felszabaduló energiát, segítségével megtartja hőmérsékletét. 
 
A földimogyoró magas energiájú, mivel sok olajat tartalmaz. A zsírok és olajok kétszer annyi energiát tartalmaznak, 
mint a cukor. Ezért jobb, ha nem túl sok zsírt eszünk. Testünk a felesleges energiát tárolja, elraktározza a 
zsírrétegekben. Más szavakkal: kövérek leszünk... 
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Szükséges anyagok, felszerelés  

 két üres konzervdoboz: egy nagy és egy kicsi 

 konzervnyitó 

 lyukasztó 

 hőmérő 

 stopper 

 hosszú pálca 

 csésze víz 

 sózatlan földimogyoró 

 tű 

 parafadugó 

 egy kis gyertya 

 gyufa 

Javaslatok az oktatónak 

• Választhatja, hogy az osztályt csoportokba osztja, és a diákok a kísérletet különböző típusú dió és mogyorófélék 
segítségével végezzék el. Ezután az eredmények összehasonlíthatók. 

• Célszerű a kísérletet jól szellőztetett helyen végeznik. A földimogyoró erősen ég és erős szagot és füstöt 
eredményezhet. 

• A  diákok pontosan kiszámolhatják, mennyi hőt vett fel a víz: mérje meg a víz tömegét (m) és a 
hőmérsékletváltozást ( t ) a kísérlet során. A felvett hőmennyiség egyenlő Q: 

Q = 4186
C.kg

J


.m. t  

• Ez az energia mennyiség többé-kevésbé megfelel a földimogyoró energia mennyiségének. Ez természetesen nem 
pontos. Valószínűleg a földimogyoró nem teljesen égett el, és van hőveszteség is. Pontos eredmények jobb kísérleti 
körülményeket igényelnek (például kaloriméter használatával). 

• Beszélje meg a diákokkal, hogy az égés után egyetlen dolog marad, hamu. Ez a kémiai reakció végterméke. 

Kidolgozó: Technopolis 
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Mért és érzékelt hőmérséklet 

4. Modul (A Ház) 2. fejezet  

Feladattípus 

kísérlet 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Fizika 
 

LEÍRÁS 

Minden kísérleti darabot állni kell hagyni a teremben kb. 10 percig. 
Érintse meg a különböző anyagokat, némelyek melegek lesznek, mások pedig hidegek. Próbálja rangsorolni ezeket. 
Ezután ellenőrizze az egyes anyagok felületi hőmérsékletét infravörös hőmérővel. Ez (többé-kevésbé) ugyanazt a 
hőmérsékletet jelzi mindegyikhez. 

MAGYARÁZAT 

Miért álltak a kísérleti darabok a teremben egy bizonyos ideig? 
Annak érdekében, hogy mindegyik ugyanolyan hőmérsékletet vegyen fel. A hőcsere és ezáltal a hőmérsékletváltozás 
mindig a legmelegebb objektumtól a legkevésbé meleg tárgyig terjed. Ha ezeket az objektumokat egy adott 
környezetbe helyezi, akkor a hő mindaddig cserélődik, amíg mindkét tárgy azonos hőmérsékletű nem lesz. 
 
Miért érzünk különböző hőmérsékletet? 
 
A legmelegebb “tárgy” a kísérleti kézünk (kb. 30 ° C a felszínen). A hő a kezünkből a különböző anyagokba áramlik. 
 
Egyes anyagok (fa, műanyag) hőszigetelő anyagok, azaz megakadályozzák a hő átadását a kéz és az objektum között. 
A hő, a hőmérséklet, amit érezzünk, ezért a saját kezünkből áll. 
 
Mások (fémek) hővezetők, vagyis lehetővé teszik, hogy a hő könnyen áthaladjon rajtuk. A kéz hője átvezetődik a 
tárgyba. Ha a hő kezünk felszínéről távozik, akkor hidegnek érzi magát. 
 
Végül vannak anyagok, melyek nagy termikus tehetetlenséggel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy nagyon lehűlnek 
vagy nagyon felmelegednek. Amikor egy hideg kőhöz tapadunk, a kezünkből származó hő kőbe áramlik, amely kissé 
meleg lesz. Csakúgy, mint a fém esetében, hideg érzést érzünk. A kő napsütésben felveszi a hőt, majd kisugározza. 
 
Hogyan jellemezhető a szigetelő? 
A legjobb hőszigetelő anyag a levegő. A jó szigetelő apró légbuborékokat tartalmaz, például a hab, az üvegszál és a 
polisztirol. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 Tárgyak különböző anyagokból (fa, műanyag, fém, kő, stb.) lehetőleg sík síma felszínnel 

 Infravörös hőmérő 
 

Javaslatok 

 A tanulók beszéljék meg, milyen szigeteléseket ismernek (ruha, paplan, stb.). 

 Beszéljék meg a hő és hőmérséklet közötti különbséget. 
 

Kidolgozó: Exploradôme 
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Villanyégők és hő 

5. Modul: (A háztartás 
energiaszükséglete) 

2. fejezet  

Feladattípus 

kísérlet 
 

Team méret - időigény 

nagy csoport 
rövid ( < 15 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Fizika 

BEVEZETÉS 

Mindennapi életünkben a "világosságot" úgy jellemezzük, ahogy a szemünk által észlelhetjünk. De a fény, amit 
"látni" csak egy kis része annak, amit a fizikus “fény”-nek tekint. Más szavakkal, "látható fény" és "láthatatlan fény" 
van. A szemünknek az infravörös fény láthatatlan. Mindazonáltal hőnek érzékeljük. Ez a lámpák 
energiafelhasználását is befolyásolja. 

LEÍRÁS 

Kapcsolja be a három lámpát, és helyezzen fejjel lefelé egy-egy áttetsző búrát rájuk. Mondja el a tanulóknak, hogy mi 
van a búrák alatt: egy 15W-os izzó, egy 60W-os izzó és egy 15W-os kompakt fénycső. A diákoknak most ki kell 
találniuk, hogy hol van a kompakt fénycső. 

MI TÖRTÉNT?  

A kompakt fénycső bocsátja ki a legtöbb fényt, és a legkevesebb hőt termeli. 
A 15W-os izzó sokkal kevesebb fényt bocsát ki, mint a másik két lámpa, ezért könnyen felismerhető. A 60W-os 
izzólámpa körülbelül ugyanannyi fényt bocsát ki, mint a 15 W-os kompakt fénycső. Ez azért van így, mert egy 
hagyományos izzó a felhasznált energiának mintegy 90% -át fény helyett hővé alakítja. Ezért, ha egy 60W-os 
izzólámpát ugyanazzal a fényárammal rendelkező kompakt fénycsővel helyettesítünk, sokkal kevesebb energiát 
használunk ugyanolyan fényáram elérésére. 
 
A klasszikus izzólámpa fényt bocsát ki, ha villamos áram folyik át az izzószálon. Ez az izzószálat felizzítja. Annak 
elkerülése érdekében, hogy az izzóspirál elégjen, az összes oxigént eltávolítják az izzólámpákból.  
Erre a korai izzólámpákban vákuumot használtak, de a modern lámpákat inert gázzal töltötik. 
 
Hogyan működik egy a kompakt fénycső? A kompakt fénycső csöve higanygőzzel van feltöltve. Amikor a villamos 
áram áramlik a csőben, az elektronok és a higany atomok ütköznek, a higany atomok ultraibolya (UV) fényt 
bocsátanak ki. Ez azonban nem látható, ezért a kompakt fénycső oldalát fluoreszkáló porréteggel borítják, amely az 
UV sugarakat látható fénnyé alakítja át. A kompakt fénycső tízszer olyan hosszú élettartamú, mint egy izzólámpa. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 hagyományos izzó 15W 

 hagyományos izzó 60W 

 kompakt fénycső 15W 

 három áttetsző búra 
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Javaslatok 

• A tanulók kétféle információt kapnak annak meghatározására, hogy melyik lámpa hol van: megvilágítás és 
az egyes lámpák sugárzása. Ösztönözzük őket, hogy magukhoz jussanak a felismeréshez. 
• Javasolja, hogy a tanulók otthon vizsgálják meg, hány izzólámpa, kompakt fénycső, LED lámpa, stb. van. 
• A kompakt fénycső nagyon kis mennyiségű higanyt tartalmaz, ami nem egészséges. Ha összetörik egy 
kompakt fénycső, nyissa ki az ablakot tizenöt percre, mielőtt trakarít. A kompakt fénycső alacsony 
fogyasztása miatt kisebb CO2 kibocsátás azonban sokkal fontosabb a környezet számára, mint az esetleg 
kikerülő higany. A kutatók olyan lámpákat fejlesztenek ki, amelyben a higanyt xenonnal helyettesítik, ez egy 
inert gáz, amely semmivel sem reagál, ezért nem mérgező. 

Kidolgozó: Technopolis 
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Villanyégők hatékonysága 

5. Modul (A háztartás 
energiafelhasználása) 

 2. fejezet  

Feladattípus 

 kísérlet 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
hosszú ( > 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Fizika 
Matematika 
Informatika 

BEVEZETÉS 

A tanulók / résztvevők felépítik a mérőberendezést. Mérik egy, ugyanazon aljzattal rendelkező (E14 vagy E27) és 
hasonló fényáramot adó hagyományos izzó, halogén izzó, kompakt fénycső és LED lámpa energia felvételét és 
fényáram kibocsátását, kiszámítják a hatékonyságot (lumen / watt). Végül diagramokat készítenek az eredmények 
bemutatására. 

LEÍRÁS  

Oktató: 

1. Megvitatja a diákokkal az egyén, a közösség és a globális környezet energiafogyasztása csökkentésének hasznát. 
2. Megmagyarázza a projektet (cél, feladatok, lefolyás, várt eredmények). 
3. 4-5 résztvevő csapat létrehozása. 
4. A csapat tagjainak feladatait ismereteik és csapatkéréseik alapján elosztja.  

Csoportok: 

1. A papírtekercs vagy a henger belsejét feketére festik. 
2. Felépítik a mérőberendezést a vázlatnak megfelelően. 
3. Behelyezik a hagyományos izzólámpát a foglalatba, és bekapcsolják. 
4. Mérik az energiafelvételt / fogyasztást (wattban) és a fényáram sűrűséget (lumenben). 
5. Rögzítik, felírják a mért eredményeket a táblázatba (lásd a kiadványt). 
6. Kikapcsolják a lámpát, kicserélik . 
7. Ugyanezt az eljárást (3-5. Lépés) hasonlóan elvégzik a vizsgáNYLVdó összes típusú lámpához (halogén, fluoreszkáló 
és LED lámpák). 
8. Dokumentációt készítenek a kutatási tevékenységről fotók és videók segítségével. 
9. Kiszámítják az izzók hatásfokát (lumen / watt). 
10. Bemutatják az eredményeket a következő ábrákon: 

 a névleges energiafelvétel (a lámpán jelzett energiafogyasztás) és a mért energiafelvétel. 

 névleges energiafelvétel / a fénykibocsátás (Watt/lumen). 

 mért energiafelvétel / fénykibocsátással (Watt/lumen) ugyanazon a diagramon. 

 az izzók típusa a fénykibocsátás hatékonyságával szemben. 
11. Az eredményeket mutassák be, beszéljék meg osztálytársakkal. 

Várható eredmények: 

 A csapat résztvevői megismerik/érzékelik a szervezett közös munka előnyeit. 

 Saját eredményeiken megtanulják, hogyan takaríthatnak meg energiát és pénzt, hogyan csökkenthetik az 
éghajlatváltozást. 
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Szükséges anyagok, felszerelés  

• projektvázlat (handout), 
• PC, 
• kamera, mobiltelefon, 
• reflektor lámpatest, 
• papírdoboz vagy henger, 
• fekete festék, 
• fekete vászon, 
• elektromos fogyasztásmérő, 
• fénysűrűségmérő, 
• hasonló fénykibocsátású (lumen) és foglalatú lámpák. 
 

Javaslatok az oktatónak 

• A prezentáció vezetése és adminisztrálása. 
• Engedje szabadon dolgozni a tanulókat, hogy kreatívak legyenek, és saját ötleteket hajtsanak végre. 
 

Kidolgozó: DMSZSZ 
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PROJEKT VÁZLAT (STUDENT HANDOUT) 

A mérőberendezés vázlata. 

 
1: 220V AC csatlakozás 

2: elektromos fogyasztásmérő 

3: búrás lámpa 

4: henger, belső felülete feketére festett 

5: fénysűrűségmérő 

6: fekete anyag a kóbor fény kiszűrésére 

 

Excell tábla (minta) 

A mérési eredmények 

A lámpa típusa 

névleges 
fogyasztás 

(watt) 

mért 
fogyasztás 

(watt) 

fényáram 
kibocsátás 

(lumen) 

névleges 
hatékonyság 
(lumen/watt)  

mért 
hatékonyság 
(lumen/watt)  

hagyományos izzó 15 15 270 18 18 

halogen izzó 15 15 400 27 27 

kompakt fénycső 15 20 450 30 23 

LED lámpa 5 7 300 60 43 

 

Diagram (minta) 

Névleges fogyasztás versus mért fogyasztás 

 

 
 

 

  

0 5 10 15 20 25

hagyományos égő

halogén égő

kompakt fénycső

LED lámpa

mért fogyasztás (watt)

névleges fogyasztás (watt)
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Forróvíz kevesebb energiával 

5. Modul (A háztartás 
energiafelhasználása) 

3. fejezet  

Feladattípus 

kísérlet 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Fizika  
Matematika  

LEÍRÁS: 

Ennek a kísérletnek az a célja, hogy 500 ml vizet forraljon fel a lehető legkevesebb energiával, különböző, közönséges 
eszközökkel (főleg elektromos vízforralóval és főzőlapokkal). 
Mérje meg az időt, ami a fűtés indításának pillanatától eltelik addig, míg a víz forrni kezd. 
Minden tesztet teljes teljesítményű készülékkel kell végrehajtani. 
Az energiafogyasztás kiszámításához matekozzunk: fogyasztás (watt óra, Wh) = teljesítmény (Watt, W) x idő (óra, h). 
Az egyes eszközök teljesítménye a készüléken van feltüntetve, vagy a felhasználói kézikönyvben található. 
Van-e különbség, ha lefedi az edényt? 

MAGYARÁZAT: 

A víz melegítéséhez a forralóból a célpontra (a vízre) történő hőátadásra (= energiaátvitelre) van szükség. Lehetséges 
azonban energiaszivárgás, amely csökkenti az átadott energia mennyiségét, és növeli a fűtési időt. 
 

• Ha főzőlapot használ, és az edény túl kicsi, akkor a főzőlap felülete, amely nem érintkezik az edénnyel, a hőt a 
környező levegőbe adja. Ez energia szivárgás. 
• A fémedények jó hővezetők. Az energia könnyen átmegy a falukona levegőbe. Ez energia szivárgás. 
• Ha a tárolóedény nincs lefedve, a belsejében lévő víz hőt bocsát ki a környezeti levegőbe (különösen 
párolgással). Ez energia szivárgás. 

 
Az elektromos vízforraló a leghatékonyabb módszer, mert szigetelt rendszer. A víz és a fűtőberendezés szigetelt 
térben van (a műanyag jó hőszigetelő). Az összes előállított hő a víz melegítésére használódik minimális 
energiaszivárgással. 
Hafémedényt kell használnia, fedje le! Ez növeli a szigetelést a külső és belső tér között és megakadályozza az 
energia szivárgás jelentős részét. 
Ezekkelt a módszereket kétszer kevesebb energiával forralhatja fel a vizet. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 50m ml víz 

 1 elektromos vízforraló 

 Különböző típusú főzölapok (electric, induction) 

 Különböző típusú edények és fedő( fém, kerámia) 
 

Javaslatok az oktatónak 

 Ezt a kísérletet elsősorban arra használják, hogy megértsék a hőszigetelés jelentőségét az energiamegtakarításban. 
Tehát nem probléma, ha csak egyfajta főzőlap van a kísérletben. 
 

Kidolgozó:Exploradôme 
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Szoláris barbecue 

6. Modul (Élelem és hulladék)   

Feladattípus 

kísérlet 
 

Team méret - időigény 

 kis csoport 
 közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

 Fizika 

BEVEZETÉS 

Eszébe jutott valaha is,hogy a napenergia közvetlenül felhasználható az élelmiszer felmelegítésére? A kísérlet 
megmutatja, hogy nem is olyan kemény! 

LEÍRÁS 

Ragasszon egy kartonpapírra fóliát úgy, hogy a fényesebb oldala legyen látható. 
A cipődoboz két oldalának közepén rajzoljon egy vonalat az alábbi parabola-sablon segítségével. Győződjön meg 
arról, hogy a vonalak pontosan egymással szemben helyezkednek el. 
 
A snitzerrel vágja ki a rajzolt íveket kb egy mm széles nyílást alkotva. Az egyes ívek középpontjában a sablon és a tű 
segítségével fúrjon egy kis lyukat. 
 
Csúsztassa át a dobozon a fóliázott kartonlapot az ív - nyílásokon keresztül, a fényes oldalával felfelé. 
Szúrjon át egy hurkapálcát készített lyukakon, és szúrjon rá málnacukrot néhány csokoládéval egyetembe. 
 
Helyezze a napkollektoros grllt a napra vagy infralámpa alá, és várjon, amíg elkészül a meleg mályvacukor a 
csokoládé öntettel. 

MI TÖRTÉNT? 

A nap energiája fény és hő. Délben a sugárzás ereje elérheti a 1000 Wattot négyzetméterenként. Ez húszszor 
nagyobb, mint egy hagyományos 50 W-os villanykörte energiája.  
A hajlított tükör használatával minden fény, azaz energia a tükör középpontjába verődik vissza, ami erősen megemeli 
a hőmérsékletet. A csokoládéval készült mályvacukor forró és olvad. 
 
Napjainkban a szolár cellát a fejlődő országokban használják más energiaforrások, például fa, vagy gáz 
helyettesítésére. A francia idegenlégió már 1870-ben hasonló eszközöket használt az ételek elkészítésére. 

 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 kartonlap (A4) 

 fém fólia 

 cipős doboz 

 parabola sablon 

 kés, snitzer 

 tű 

 hurkapálca 

 mályvacukor és csokoládé darabok 
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Javaslatok az oktatónak 

 A cipődoboz kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy ne legyen túl széles. Hasonlóképpen, a karton nem lehet túl 
merev. 

 A tanulók eldönthetik, hogy milyen ételüket szeretnék felmelegíteni a napkollektorban. Például készíthet 
hotdogokat. 

  Mutassa be a diákoknak a napkollektor veszélyeit is. A visszatükrözött sugarak közvetlen érintése veszélyes. 
Ezért kérje meg a diákokat, hogy viseljenek jó napszemüveget a kísérlet elvégzésekor. 

Kidolgozó:Technopolis 

 

 

Brandpunt
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Albedó: 
fényvisszaverő képesség 

4. Modul (A Ház)   

Feladattípus 

kísérlet 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
nagy csoport 
hosszú ( > 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Fizika 

BEVEZETÉS 

Az üvegház hatás miatt a hó és jég felületek eltűnnek. E fehér felületek eltűnése a bolygónk gyorsabb felmelegedését 
eredményezi. Ebben a kísérletben rájön, miért. 

LEÍRÁS 

Húzza a ballonokat a palackok nyílására. A megfelelő rögzítést, zárást biztosítandó, szigetelő szalaggal áttekerheti. 
Helyezze a két palackot egy hőforráshoz közel, lehetőleg a napsütésbe. Ha a nap nem süt, izzólámpát vagy hajszárítót 
is használhat a palackok felmelegítésére. 

MI TÖRTÉNIK?  

A léggömbök maguktól felfújódnak. A ballon a fekete palackon gyorsabban és keményebbre növekszik, mint a fehér 
palackon. A fekete üveg sokkal több energiát vesz fel a napbsugárzásból, mint a fehér üveg, mert a fehér üveg a 
napenergiának nagy részéte visszatükrözi. Amikor az üveg elnyeli az energiát (hőt), belsejében a levegő felmelegszik, 
térfogata megnő és a léggömb felfújódik. 
Egy objektum albedója az objektum fényvisszaverő képességét méri. Elméletileg egy tökéletesen fehér objektum 
albedója 1: visszatükrözi tükrözi a kapott fényt. Minél sötétebb egy tárgy, annál alacsonyabb az albedója. Olyan 
tárgynak, amely elnyeli a fényt és nem tükröz vissza semmit, albedója 0. 

A bolygónk közel kétharmada sötétkék óceánokból áll. Az óceán, csakúgy, mint a kísérlet fekete palackja, sok 
energiát tud felvenni: alacsony albedója van. Ráadásul kevesebb a fehér visszaverődő felhő a víz fölött, mint a 
szárazföldön. Az óceánok nagy mennyiségű energiája biztosítja, hogy a bolygónk éghajlata kellemes és mérsékelt 
legyen. Maguk a kontinensek, és különösen az örök hóval borított részek sokkal jobban visszatükrözik a napfényt. 

A jégsapkák megolvadása miatt bolygónk tükröző felülete csökken, és a napfényből több hő adszorbeálódik. A 
fokozott erdőirtás is hozzájárul a globális felmelegedéshez. Az albedo hatás még nagyobb a trópusokon, mint a sarki 
régiókban, mert sokkal több napot kapnak. Amikor a trópusi gazdák a sötét esőerdőtkivágják amég sötétebb 
sötétebb fold művelése miatt, a régióban az átlaghőmérsékl évente 3 ° C-kal emelkedik. Ez az erdőirtás a legfőbb oka 
annak, hogy bolygónk zöld tüdeje (a trópusi esőerdők), amelyek elnyelik az üvegházhatású CO2 gázt és oxigént 
termelnek, eltűnnek. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 fehérre festett műanyag, vagy üveg palack 

 feketére  műanyag, vagy üveg festett palack 

 két kis lufi 

 “napfény” vagy más hőforrás 

Javaslatok az oktatónak 

 A palackok legyenek levegővel tele a kísérlet megkezdésekor. 

Kidolgozó:Technopolis 
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Bio-etanol 

7. Modul (Vásárlás)   

Feladattípus 

kísérlet 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
rövid ( < 15 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Kémia  

BEVEZETÉS 

Nemcsak hogy túl sok CO2-t bocsátunk ki, hanem más káros anyagokat is juttatunk a légtérbe. A káros anyagok 
kibocsátása Leggyakrabban az égési folyamat eredménye. 

LEÍRÁS 

Gyújtsa meg mindkét folyadékot és kapcsolja ki a fényt. Fedje le egy főzőpoharral mindegyik lángot, és fogja fel az 
égéstermékeket, “füstöt". Ezután helyezze a főzőpoharakat a gyertyák fölé. 

MI TÖRTÉNT?  

Mindkét edényben égés történt. Ez egy kémiai reakció, amelyben az üzemanyag oxigénnel reagál. Ha a főzőpoharat a 
lángra borítja, akkor nem érheti el friss oxigén az üzemanyagot. Amikor minden oxigént elfogyott, az égés nem tart 
tovább és a láng meghal. A normal benzin égése fekete csomót eredményez a főzőpohár belsejében. 
 
Az etanol és az oxigén égése tökéletes. Ez azt jelenti, hogy az üzemanyag teljes mértékben reagál az oxigénnel. Azaz 
az üzemanyag minden molekulái minden, vagy csaknem minden esetben annyi oxigénnel reagálnak, amennyire a 
teljes reakcióhoz szükség van. Az etanol tökéletes égését az alábbi egyenlet írja le: (három dioxigén molekula minden 
etanolra): 
 
 C2H5OH + 3 O2 -> 2 CO2 + 3 H2O  
 
Ezért a teljes égésnek a terméke a széndioxid és a víz. A szén-dioxid színtelen gáz, amely nem látható. Legfeljebb egy 
kis vizpára jelenik meg a főzőpohár belsejében. 
 
A benzin több, 4-10 szénatomos szénhidrogénből áll, a szénhidrogének elegye, nem reagál tökéletes égéssel. Ez 
akkor következik be, ha már nincs elég oxigén, de az égési reakció még mindig nem áll le pl. a magas hőmérséklet 
miatt. Nem teljes égés során az üzemanyag atomjai kevesebb oxigénhez jutnak, mint amennyivel képesek lennének 
reagálni. A tökéletlen égés során kevesebb hő szabadul fel, mint teljes égetéssel. Az ilyen tökéletlen égés reakciója az 
alábbiak szerint alakulhat: 
 
 CxHy + z O2 -> a CO2 + b CO + c C + d H2O + e H2 + f CH4 
 
A szén-dioxid és a víz mellett több más termék is megjelenik, mint például a metán (erősebb üvegházhatású gáz, 
mint a CO2), szénmonoxid (CO, mérgező gáz), szén (látható koromként) és vízgőz. 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 egy  kis csésze etanol 

 egy  kis csésze normál benzin 

 gyufa 

 két főzőpohár 
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Javaslatok az oktatónak 

• Kapcsolja ki a lámpákat a lángok meggyújtása után. Végül is az etanol alig látható lánggal ég, ami jobban látható, 
sötétben. Ugyancsak növeli a "fekete pohár" meglepő hatását! 
• Beszélje meg a bioetanol előnyeit és hátrányait a diákokkal: 
A bioetanol előnyei: 
 Nincs korom vagy finom por (szennyezés + albedo)  
 Megújuló energia: az etanolt újra termelhető növényekből állítják elő 
 CO2-semleges: a növényi anyagok fermentálásakor és a bio-etanol égetéskor felszabaduló szén-dioxidot 
kompenzálja az a  CO2, amelyet a bioetanol termesztésre szánt növények felvesznek. 
A bioetanol hátrányai: 
 Figyelembe véve, hogy a világ népességének jelentős része éhínségben szenved, nehéz megvédeni azokat a 
kritikákat, hogy a bioetanol gyártás olyan területeket foglal el, amelyek felhasználhatók élelmiszertermesztésre. A 
második generációs bioüzemanyagokra (az élelmiszer maradványok, a terméketlen talajon termesztett 
energianövények) és a harmadik generációs (algák) alapanyagokra azonban ez az érvelés nem érvényes. 
 Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az etanol nem ég teljes égéssel. Kialakulnak melléktermékek, például 
szén-monoxid és aldehidek. São Paulóban, Brazíliában, ahol sok bioetanolt használnak, a formaldehid és az 
acetaldehid mennyisége a légkörben magas. 

Kidolgozó:Technopolis 
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Szelektáljunk újrahasznosítás 
előtt 

7. Modul (Vásárlás) 1. fejezet  

Feladattípus 

kísérlet 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Kémia 

KÍSÉRLETI LEÍRÁS 

Műanyag és fém tárgyak újrahasznosítása: üdítőitalos, élelmiszeres dobozok, sampon palackok, vizes palackok stb. 
Ezek a tárgyak felhasználás szerint különböző anyagokból készülnek, és rendezhetők, összegyűjthetők új tárgyak 
előállítására. 
 
A műanyag csomagolásnak általában típusjelzéssel kell rendelkeznie. 
 

 
 
A PET (polietilén-tereftalát) nem ereszti át a szén-dioxidot, ezért használják műanyag szódás üvegek gyártásához. A 
műanyag újrahasznosítható szintetikus szövetből készült ruhák gyártásához is. 
 
E palackok kupakjait HDPE (nagy sűrűségű polietilén) néven ismert műanyagból gyártják. Ezt az anyagot motorolaj-, 
sampon-, vagy tej-palackok előállítására is használják. ÁtlátszatNYLV és védi a tültetet a fénytől. 
 
A szimbólumon kívül különbséget tudunk tenni a műanyagok között, ha vízbe merítjük őket. A HDPE lebeg, míg a PET 
lesűlyed. Győződjön meg arról, hogy nincsenek légbuborékok a palackokban feltöltésekor, töltsék fel őket jól, hogy 
ellenőrizhessék a felhajtóerőt. 
 
A fémdobozok esetében egy másik típusú vizsgálatot kell alkalmazni. Tegyen egy mágnest a doboz mellé. Ha az 
edényhez tapad, a doboz acélból készült. Ha nem, akkor a doboz alumíniumból készült. 
A válogató központokban ezeket a palackokat elektromágnes választja szétl. Az alumíniumot megolvasztják, hogy új 
dobozokat, kerékagyakat vagy akár repülőgépeket gyártsanak ... de ehhez először 15 millió dobozra van szükség 
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Szükséges anyagok, felszerelés  

 aluminium és vas (konzerv. sörös)doboz 

 HDPE és PET anyagú palack, csomagolás 

 mágnes 

 nagy edény tele vízzel 
 

Javaslatok az oktatónak 

Kidolgozó: Exploradôme 
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Add meg a választ 

1. Modul (Klímaváltozás–bevezetés)   

Feladattípus 

 projekt 

Team méret - időigény 

kis csoport 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Szociológia 
Földrajz 
Nyelv 

LEÍRÁS 

Felkészülés: minden diák kap egy linket ahhoz a forrásához / címhez, amelyet meg kell néznie, ahol magyarázatot 
találhat néhány kifejezésre és jelenségre vonatkozóan. 

Első rész:  “Ki az/mi az?”  

E tevékenység tartalma kapcsolódik a felkészüléshez és segít a diákoknak megismerkedni azokkal a kifejezésekkel és 
dokumentumokkal, amelyek országukban az éghajlatváltozással kapcsolatosak. A tanárok és az oktatók fotókat és 
címeket használhatnak újságokból, összefoglalókból a rádión vagy a televíziós hírműsorokban készített interjúkról. 
 
A diákok a képből a címhez juthatnak, válaszukat megírhatják vagy szóban megválaszolhatják a tanárnak, illetve 
megjelölhetik azokat, amelyeket nem tudnak. 
 
Példa kérdések: 

 1) Magyarázza el, hogy mi az éghajlati rendszer? 
2) Miért van szükség nemzeti stratégiár? 
3) Ki ez az ember a képen? 

Második rész: Találd meg a választ 

Minden 4-5 tagból álló csoport megkapja a kérdéseket (1. melléklet). Az oktató megadja a szükséges utasításokat és 
biztosítja a diákok hozzáférését a klímatudatosság modulokhoz és az internethez. 
Ennek a tevékenységnek az a célja, hogy előkészítsék a jelenségek különböző magyarázatainak rendezését és 
összeállítását rövid és könnyen érthető magyarázatokká. 

Harmadik rész: Bemutatás és értékelés 

A diákok feladata, hogy eredményeit idõsémákkal, képek rajzolásával, számítógépes animációval, vagy példákkal 
jelenítsék meg. 
A foglalkozás utolsó 5-10 percében a tanár egy rövid értékelő kérdőívet ad ki, hogy visszajelzést kapjon a tanulóktól. 

Kulcstevékenységek: 

Új koncepciók tanulása, megismerkedés az éghajlatváltozással járó főbb folyamatokkal és jelenségekkel. 
Információhoz juthat az éghajlatváltozással összefüggő nemzeti dokumentumokról, valamint a tudósokról, a 
politikusokról és a nem kormányzati szervezetekről. 
Különböző források használata, információk átadása, grafikai bemutatók, összefoglaló leírások készítése. 

Annex 1:  Példák kérdésekre 

A csoport: alapvető terminológia, a klímaváltozás természetes jelenségként való bemutatása 
1) Mik fő különbségek a klíma és az időjárás között? 
2) Mi az: éghajlati rendszer, antropogén klímaváltozás, elsivatagosodás? 
3) Magyarázza meg, mi az üvegházhatást? 
4) Miért "minden energia kérdése", amint azt az 1. modul említi? 
5) Használja az idő- és eseménysémákat és magyarázza el, mikor természetes jelenség a klímaváltozás? 
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B csoport:  klímaváltozás, mint globális jelenség 
1) Mi változott az ipari forradalommal? 
2) Példákkal magyarázzuk meg, az emberi tevékenységek közül melyik a leginkább felelős a klímaváltozásért? 
3. Mutassa be, hogyan kezdődik a globális felmelegedés, és hol láthatjuk az életben következményeit? 

 
C csoport: Hogyan jelenik meg a klímaváltozás a médiában 

1) Keressen a klímaváltozásról híreket és cikkeket. 
2) Áttekintés, milyen média foglalkozott a klímaváltozással, mit közöltek? 

 

Szükséges anyagok, felszerelés  

Különböző újságok, számítógépes lista a rádión vagy televízióban elhangzott adásokról, interjúkról, a kérdések 
listájáról. Rövid értékelő kérdőív. 
 

Javaslatok az oktatónak 

A tevékenység előtti link /cím az 1. modul témájához kapcsolódjon, különböző forrásokat (CD-k, videók, web oldalak, 
könyvek, tudományos folyóiratok, napilapok) tartalmazhat. A források linkjeit és címét ellenőrizni kell, hogy elérhető-
e az interneten, és hozzájárul-e a hallgató érdeklődésének növeléséhez. 
 
A 2. rész a nyitott típusú kérdések használatát követeli meg a diákok motiválására és részletesebb áttekintést ad 
arról, hogy milyen jól tájékoztatták őket és mennyire érdeklődnek a témákról. Ha az érdeklődés alacsony, az oktató a 
témákat kapcsolja jobban az élethelyzetekkel vagy olyan területekkel, amelyek a hallgatókat érdeklik. Az oktató 
ebben a részben leginkább mentor szerepében van, irányítja a diákokat és további magyarázatot ad. 
 
A 3. rész: Az oktató már előkészített plakátokat is kínálhat olyan eseményekkel, amelyekbe a diákok csak szöveget, 
grafikonokat és képeket helyeznek be. 
  

Kidolgozó: INTEGRA 
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Mit hoz a klímaváltozás? 

1. Modul (Klímaváltozás-bevezetés) 3. fejezet  

Feladattípus 

esettanulmány 
 

Team méret - időigény 

egyéni 
kiscsoport 
hosszú ( > 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Szociológia 
Földrajz 
Nyelv 

1. épés:   Megbeszélés    

A tanár Power Point prezentációt használ és elmagyarázza az okokat és a következményeket, amelyek néhány éven 
belül várhatóak. A prezentáció során a tanulók kommentálhatják a jövőbei tényeket vagy előrejelzéseket. A tanárok 
magyarázata és kérdései a tanulókat arra késztethetik, hogy átgondolják a különböző perspektívákat, megjósolják a 
következményeket, következtetéseket szövegezzenek. 

2. lépés:  Esettanulmányok  

Minden diák kiválaszt egy bemutatott esetet. Ezután kiválasztják a megfelelő kutatási lapot, kérdéseket és 
bemutatót a vizsgálati munkákhoz. Hozzá kell férniük az internethez különböző forrásokhoz, pl. A Google térkép, a 
helyi és civil szervezetek weboldalai és irodalma, ahol megtalálhatók olyan információk, amelyekből 
következtetéseket vonhatnak le. Ezeknek a feladatoknak 20-25 perc lehet az ideje. 

 Példák kutatási kérdésekre: 

a. Mely országok a legsebezhetőbbek? 
b. Mit tettek eddig a sebezhető országok a következmények enyhítése érdekében? 
c. Milyen problémákkal kell majd ezeknek az országoknak foglalkozni a közeljövőben? 
d. Mit tehetünk mindannyian azért, hogy hozzájáruljunk a probléma megoldásához? 
e. Milyen problémákra számíthat Európa, ha a problémákat nem oldják meg? 
f. Milyen megoldást javasol a következő két évre? 

3. lépés:  Rövid bemutató 

A tanulók egyedül, vagy csoportosan mutatják be kulcsfontosságúnak ítélt észleléseiket egy, vagy két percben. 

4. lépés: Kiállítás az osztályban 

A prezentációk után a tanár az anyagokat (vázlatok, jegyzetek, eredmények, fotók, rajzok, kivonatok) a diákokkal 
együtt kiállítássá szerkeszti.  
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

PC, mobiltelefon, Wi-fi, nyomtatott irodalom, újságok. 
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Javaslatok az oktatónak 

Készüljön fel az 1. lépésben folytatandó beszélgetésre a háttér és a lehetséges következmények tanulmányozásával, 
nyitott kérdésekkel, például: "Ha ez igaz, milyen problémák várhatók 5/15 év alatt? Próbálja meghatározni, hogy 
milyen árvíz-gát lenne alkalmas a területre? Tegye magát a polgármester szerepébe. Van 750 000 lakosa, tengeri 
központ, vagy 3 milliárd forintos költségvetése van. Milyen megoldás lenne a pénzügyileg és öekológiailag 
elfogadható?” Segítenek Önnek a diákok az együttműködésben és fontos áttekintést adnak érdeklődési szintjükről, 
stratégiai gondolkodásukról és ideológiai orientációjukról. 
 
A kutatási lapok egységes formátumát vagy annak különböző változatait biztosíthatja, ha szeretne kutatói 
tevékenységet társítani a speciális tanulási célok fejlesztésével. A tanulóknak kiadott anyagban a bevezetésnek 
rövidnek és világosnak kell lennie és minden szükséges információt meg kell adnia, amely fontos a sikeres kutatási 
munkához. 
 
A kutatási kérdéseknek országuk problémáját Európa minden polgára számára fontos rövid és hosszú távú 
következményekkel kell összhangba hozni. Arra is ösztönözni kell a tanulókat, hogy vizsgálják meg a már elvégzett 
tevékenységeket és gondoják át, hogy milyen megoldásokra van szükség. 
 
Az osztálykiállítás az összes diák kutatási munkájának bemutatása. Szolgálhat az eredmények értékelésére, vagy más 
osztályok által is használható. 
 

Kidolgozó: INTEGRA 
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A klímaváltozás észlelt hatásai 

1. Modul (Klímaváltozás-bevezetés) 3. fejezet  

Feladattípus 

projekt 

Team méret - időigény 

nagy csoport 
hosszabb időtartamú 

Mihez kapcsolódik 

Földrajz 
Történelem 
Nyelv 

BEVEZETÉS 

Az klímaváltozás létezését és jelenlétét néhány szakértő tagadja és a klíma periódikusságának tudja be. A szokatlan 
éghajlati események növekvő gyakoriságának dokumentálása és bemutatása bizonyítékként szolgálhat, jelezve a 
klímaváltozás veszélyét 

LEÍRÁS 

A tanulók a klímaváltozás következményeként betudható eseményeket, eseményeket, hatásokat és szokatlan  
időjárási helyzeteket gyűjtenek, regisztrálnak. 
Oktató: 

1. 3-5 résztvevőből álló csapatokat hoz létre 
2. Segít a feladatoknak a csapat igényeinek megfelelően történő felosztására. 
3. Végül értékelik az eredményeket és a projekt megvalósítását a csapatokkal, a résztvevőkkel. 

Csoportok: 

1. A kutatás hatókörének meghatározása: 
• földrajzi terület 
• szokatlan éghajlati hatások 
• időintervallum 
• média 

2. Feladatok kiosztása a csapatok, személyek körében. 
3. Dokumentáció készítése a kutatási tevékenységről fotók és videók segítségével. 
4. Kutatási fázis: a dátum, az intenzitás, a megfigyelt események időtartamának feljegyzése. 
5. Interjú magasabb korú állampolgárokkal. 
6. Fotók készítése a látható hatásokról, a szokatlan éghajlati események következményeiről. 
7. A gyűjtött adatok összeállítása táblázatos formában (hőmérséklet, esőzés, szélsőséges forró - hűvös időjárás). 
8. Diagramok készítése. 
9. Az eredmények bemutatása az osztályteremben, az iskolai médiában. 
10. A kutatási eredmények népszerűsítése a helyi közösség és a média számára illusztrált cikk segítségével. 

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK: 

1. A résztvevők a klímaváltozásnak a saját tapasztalataira gyakorolt hatását, tudását és áttekintését kapják. 
2. A résztvevők hajlandóak lesznek fellépni, munkálkodni az klímaváltozás mérséklésében. 
3. Felmérés a szokatlan éghajlati eseményekről. 
4. A projekt eredményeinek bemutatása. 

 

Szükséges anyagok, felszerelés 

 PC, laptop 

 fényképezőgép, okostelefon,  

 arhívumok elérhetősége 
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Javaslatok az oktatónak 

• A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) archív adatbázisa gazdag forrásként szolgálhat. 
• Hagyja a diákokat, a csapatokat szabadon dologzni, hogy innovatív, kreatív, saját ötleteket hajtsanak végre. 

 

Kidolgozó: DMSZSZ  
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Ökológiai lábnyom számítás 

2. Modul (Az Ökológiai lábnyom) 3. fejezet  

Feladattípus 

projekt  

Team méret - időigény 

nagy csoport 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Gazdaságtan 
Informatika 
Nyelv 

BEVEZETÉS 

A csapat résztvevői becslést készítenek saját ökológiai lábnyomukról, egy egyszerű és egy komplex, részletes 
kalkulátorral. A csapattagok összehasonlítják eredményeiket. 

LEÍRÁS 

Oktató: 

1. Vitát tart az ökológiai lábnyomról. 
2. 5-10 résztvevő tagú csapatokat hoz létre. 
3. Segít a feladatok elosztására a csapat kérésének és várt eredményeknek figyelembe vételével. 
4. Vezeti az eredmények bemutatását és megvitatását. 

Csoportok: 

1. A csoport tagjainak feladatait a csapat kérésének megfelelően osztják meg. 
2. Letöltenek egy egyszerű és egy komplex, részletes lábnyom kalkulátort. 
3. Elvégzik a számításokat saját valós valós adataikkal, az eredmény rögzítése. 
4. A válaszok önkényes, vagy a kalkulátor által javasolt módosításával tegyenek intézkedéseket a lábnyom 
csökkentésére. Becsüljék meg az életstílus / viselkedés változtatandó elemeit. 
5. Válassza ki a megváltoztatni kívánt tevékenységeket azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a fenntarthatósághoz. 
6. Hasonlítsa össze a csapattagok lábnyomát. 
7. Beszélje meg az eredményeket és a tervezett csökkentési tevékenységeket, összeállítson javaslatokat az 
osztálytársaira. 
8. Egyéni, vagy csoportos bemutató előadás tartásat. 
9. Az esemény és az eredmények népszerűsítése a helyi közösség és a média számára. 

VÁRT EREEDMÉNYEK: 

1. A résztvevők megismerkednek az ökológiai lábnyom fogalommal, jelentésével. 
2. A résztvevők figyelme ráirányul számos életmódbeli és fogyasztói, közlekedési és szállítási viselkedés 
fontosságára, az ekológiai lábnyom méretékére gyakorolt hatására. 
3. Kiválaszthatják az alacsonyabb ökológiai lábnyom értékekeléréséhez csökkenteni kívánt tevékenységeket, azaz 
hogyan járulhatnak hozzá a fenntartható élethez. 
4. Az életmód változása, a fiatalok körében a fogyasztói hozzáállás megváltoztatása. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés 

 PC, laptop 

 ökológiai lábnyom kalkulátor kézi számolással: 
www3.epa.gov/airnow/workshop_teaKÉMrs/calculating_carbon_footprint.pdf 

 Online ökológiai lábnyom kalkulátor : 
www.greencred.me/footprintcalculator/ 
http://footprint.wwf.org.uk/ 
http://ecologicalfootprint.com/ (egyszerű) 

 

http://www.greencred.me/footprintcalculator/
http://footprint.wwf.org.uk/
http://ecologicalfootprint.com/
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Javaslatok az oktatónak 

 Segítse a csapatok kialakítását. 

 Hagyja a diákokat, a csapatokat szabadon dologozni, hogy innovatív, kreatív, saját ötleteket hajtsanak végre. 
 

Kidolgozó: DMSZSZ 
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Kerékpárral a városban 

3. Modul (Fenntartható közlekedés 
és szállítás) 

  

Feladattípus 

projekt 
 

Team méret - időigény 

nagy csoport 
hosszabb időt vesz igénybe 

Mihez kapcsolódik 

Földrajz 
Nyelv 
Szociológia 

BEVEZETÉS 

A motorizált személyi közlekedés és szállítás megváltoztatása a környezetvédelem és a klímaváltozás mérséklését 
szolgálja a szmog és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével.  

LEÍRÁS 

Oktató: 

1. Beszélje meg a tanulókkal a kerékpár használatának előnyeit a közlekedés és szállítás, az egyén, a közösség 
és a globális környezet számára. 
2. Mutassa be a projektet (cél, feladatok, lefolyás, várt eredmények). 
3. Hozzon létre 4-5 csapatot 3-5 résztvevővel. 
4. Segítse a feladatok csoportosításá a várt eredményeknek és a csapatkéréseknek megfelelően. 
5. Vezesse az eredmények bemutatását és megvitatását. 
6. Ismertesse a javaslatot a polgármesterrel és a városi tanácssal a közös munka során. 

Csoportok: 

Folyamatosan dokumentálják a projekt kidolgozását fotókkal, videókkal. 

A) Bicikli út térkép 

1. Kerekezzenek végig a kerékpárúton a faluban / városban. 
2. Vigyék fel az útvonalat a várostérképre, jelöljék a megfelelő és rossz minőségű szakszokat, hiányosságokat 
és veszélyes pontokat. 
3. Készítsenek egy e-térképet a regisztrált útvonalról. 

B) Kerékpár tárolók: 

1. Szisztematikusan, megtervezetten kerékpározzanak / sétáljanak el a faluban / városban a közérdekű 
intézményekhez, pl. vasút- és autóbusz-állomás, távolsági buszmegálló, iskola, egészségügyi központ, kórház, 
rendőrség, posta, üzletek, bank, étterem, önkormányzati hivatalok stb. 
2. Jelöljék meg a kerékpártároló helyeket a kerékpárút térképen, jelöljék a kapacitást. 
3.  A kerékpár-tárolóhelyek kijelölése során fordítsanak figyelmet a közérdekű intézményekre. 
3. Készítsenek táblázatot a tárolási helyek címéről, kapacitásáról és becsült kapacitás igényről. 
4. Készítsenek fényképeket illusztrálás céljára. 

C) Készítsenek listát azon közintézményekről. melyek elérhetők, illetve nem elérhetők kerékpárral: 

 1. Készítsenek táblázatot: jegyezzék fel az intézményeket és adják meg a kerékpáros elérhetőséget: pl. 
kerékpárút mentén, biztonságosan az utcán, veszéllyel járó módon az utcán, elérés lehetetlen. 

D) Milyen kerékpár útra van még szükség? 

1. A meglévő, vagy lehetséges kerékpár útvonalat rajzolja meg a térképen a városközponttól, a 
vasútállomástól és a buszállomásoktól a felsorolt intézményekig. 
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E) Fogalmazzon a polgármesternek és az önkormányzatnak szóló, a  kerékpározás lehetőségének fejlesztésére 
irányuló átgondolt, alapos javaslatot: 

1. Készítsen el egy az eredmények alapján összeállított (A, B, C, D feladatok) e-térképet. 
2. Készítsen táblázatot a közérdekű intézményekről összefoglalva észrevételeit (B, C feladatok). 
3. Ismertesse a projekt eredményeit az osztálytársak és a képzés résztvevői számára. 
4. Minden csapat írja fel a kerékpározási lehetőségek fejlesztését flipcharton, vagy elektronikusan kivetítve. 
5. A csapattagok és az osztálytársak, a képzés résztvevői közösen kiválasszák ki a legjobb alaposan átgondolt, 
megindokolt javaslatokat. 
6. Készítsenek egy levelet a polgármesternek és a városi tanácsnak, amely a projekt rövid ismertetését, a 
projekt eredményeit és javaslatait tartalmazza. 

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK: 

1. A résztvevők megértik a klímatváltozás fontosságát. Készek lesznek tenni lassítására. 
2. A résztvevők tájékoztatást kapnak a kerékpározási lehetőségekről, bátorítást és hajlandóságoz a személyes 
közlekedés kerékpárral történő megvalósítására. 
3. Kerékpárút térkép a lakóövezetben. 
4. A kerékpáros tárolóhelyek jelölőnégyzetei a helyi térképen. 
5. A kerékpár tárolóhelyeinek kapacitásainak felmérése és a feltételezett további igények listája. 
6. Olyan közintézmények listája, amelyek kerékpáron elérhetők vagy nem érhetők el. 
7. A polgármesternek és a városi tanácsnak címzett szándékos javaslat a kerékpáros fejlesztési 
lehetőségekről.  

 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 kerékpárok, 

 PC,  

 nyomtatott és elektronikus városi/lakóhelyi térkép,  

 fényképezőgép, kamera, vagy mobil telefon. 
 

Javaslatok az oktatónak 

 Segítse és irányítsa a közös levél elkészítését 

 Hagyja a diákokat, a csapatokat szabadon dologozni, hogy innovatív, kreatív, saját ötleteket hajtsanak 
végre. 

 

Kidolgozó: DMSZSZ 
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Motiválja szüleit passzív házra 

4. Modul (A Ház)   

Feladattípus 

 projekt 

Team méret - időigény 

egyéni 
kis csoport 
hosszú ( > 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Szociológia 
Pszihologia 
Nyelv 
Matematika 

LEÍRÁS 

1. lépés:  Kérdőív összeállítása 

A kérdőív elemeinek javaslata: 
1. Az épületek típusai: passzívház, hagyományos ház, lakóépület, egyéb 
2. Körzet: város, külváros, vidéki 
3. Az épület építésének éve 
4. Épület átalakítások típusa: energia, víz, napelemek, fűtési rendszer 
5. Az energia-, víz- és fűtési rendszer havi számlájának átlagos összege 
6. Kritikus területek (nyitott kérdések) 
7. Akadályok, amelyek meggátolják a szülőket, hogy aktívan foglalkozzanak a problémával: pl.: pénzügyi, közös 
tulajdon, bérelt lakás, régi épület, egyéb 

 
Az oktatónak felül kell vizsgálnia és meg kell beszélnie a tanulókkal, hogy mely kérdések relevánsak a projekt 
végrehajtásához, és melyeket kell módosítani, vagy hozzá adni. Nem tartalmazhat túl sok kérdést, legalábbis tíznél 
többet nem. A végleges változatot kinyomtatja, vagy e-mailben elküldi a tanulóknak, akiknek két nap áll 
rendelkezésre, hogy válaszokat kapjanak a szülőktől. 

2. lépés:  Otthoni kutatás 

A tanulók a kérdőíveket otthon bemutatják szüleiknek, elmondják a kutatás célját. Ha a szülők nem ismerik az építés 
évével vagy az átalakításokkal kapcsolatos válaszokat, a tanár segítheti a tanulókat megtalálni ezeket az 
információkat elektronikusan az építményekkel kapcsolatos nyilvántartásokban. 
A tanulók kérdőíveket visszahozzák / visszaküldik a tanárnak, hogy feldolgozzák az adatokat és bemutassák őket a 
következő tanórában. 
Egy másik lehetőség az, hogy a diákok ezeket az adatokat az informatika órák egyikében dolgozzák fel. 

3. lépés:  Adatfeldolgozás és prezentáció 

A tanár és a tanulók közösen elvégzik az eredmények elemzését és bemutatását. Az eredmények alapján minden 
tanuló legalább három tippet vagy javaslatot készít, amelyek segítenek a szülőknek a fenntarthatóbb megoldások 
bevezetéséhez, elkezdéséhez. 

Kulcs tevékenységek: 

• új kifejezéseket megérteni és tanulni  
• a minőségi kutatás különböző módszereiről és elemeiről ismereteket szerezni 
• felismerni a különböző kutatási módszerek erősségeit és gyengeségeit 
• megismerni, az otthonaik energia hatékonyságát és hogy hol vannak kritikus területek 
• javaslatok megfogalmazása gazdaságosabb megoldásra, amely hatással lehet valamennyi családtagra, és 
pénzügyileg kedvező 
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Szükséges anyagok, felszerelés  

 projektor, 

 vetítővászon, 

 PC, printer, 

 Wi-fi, 

 jegyzettömb, ceruza 
 

Javaslatok az oktatónak 

Az 1. lépésben a tanárnak  át kell nézni és a tanulókkal megbeszélni, hogy mely kérdések relevánsak a kutatáshoz 
annak érdekében, hogy megértsék minden kérdés célját és a kérdés megfelelő formájának fontosságát. 
2. lépés: Ha a szülők hiányoznak, vagy ha nem sokat tudnak a házukról, lakásukról, vagy nem hajlandóak 
együttműködni, a tanulók saját kutatást végezhetnek. 
3. lépés: A tanár bemutatja az adatok elemzését is, mivel a célok egyike az is, hogy megtanítsa a tanulóknak az 
elemzés és a minőségi kutatás módszereit. 
4. lépés: A tanulók bemutató videókat is készíthetnek az egyszerű jjobbítási, fejlesztési ötletekről, illetve arról, 
hogyan találhatják meg és vehetik igénybe a pénzügyi támogatásokat, tájékoztathatják a szülőket a Climate 
Literacy - klímatudatosság platformról. E feladat célja a családtagok és a polgárok bevonása. 
 

Kidolgozó: INTEGRA  
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Energia felhasználás 

4. Modul(A Ház) 1. fejezet  

Feladattípus 

projekt 

Team méret - időigény 

nagy csoport 
 hosszabb időt vesz igénybe 

Mihez kapcsolódik 

Matematika 
Nyelv 

BEVEZETÉS 

A tanulók felmérést készítenek egy  háztartás energiaszükségleteiről 

LEÍRÁS 

Oktató: 

1. Magyarázza meg a projektet (cél, feladatok, lefolyás, várt eredmények). 
2. Segíti a 3-5 résztvevőből álló csapatok építését. 
3. A csapat feladatait a várt eredményeknek és a csapat kéréseinek megfelelően osztja meg. 
4. A prezentáció vezetése és kezelése. 

Csoportok: 

1. Gyűjtse össze otthona éves fogyasztását: elektromos áram, gáz, fűtés, víz. 
2. Készítsen táblázatot az egyes típusokról: az energiafogyasztás versus a hónapok. 
3. Készítsen diagramokat a különféle energiafogyasztásokról a táblázat alapján külön-külön. 
4. Készítsen egy diagramot, amely az összes fogyasztást ábrázolja a hónapok szerint. 
5. Hasonlítsa össze az eredményeket a családi házban és az emeletes házban élő csapattagokkal. 
6. Beszéljék meg a következő kérdéseket: 
• A különböző fogyasztási diagramok lefolyása különböző vagy hasonlít egymáshoz? 
• Milyen hónapokban van különösen magas értéke egy adott fogyasztásnak? 
• Értelmezze az egyes diagram lefolyását. 
• Mondja el, mi lehet az ok, ha különbség van a családi ház és az emeletes ház fogyasztási diagramjai között. 

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK: 

1. A résztvevők megértik, hol menthetik meg az energiát, csökkentve ezzel az ÜHG-kibocsátást 
2. A család havi energiafogyasztásának felmérése egy év alatt vagy néhány év alatt. 
3. A fogyasztás minimális - maximális értékeinek értelmezése. 
4. A különböző háztartások igényeinek összehasonlítása. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 PC, 

 energia szolgáltatók számlái 
 

Javaslatok az oktatónak 

 Segítse és irányítsa az eredmények megtárgyalását. 

 Hagyja a diákokat, a csapatokat szabadon dologozni, hogy innovatív, kreatív, saját ötleteket hajtsanak végre. 
 

Kidolgozó: DMSZSZ 
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Iskolai újság és rádió  

5. Modul (A háztartás 
energiaszükséglete) 

  

Feladattípus 

projekt 
 

Team méret - időigény 

egyéni 
kis csoport 
hosszabb időigényű 

Mihez kapcsolódik 

Nyelv 
Kultúra  

LEÍRÁS 

A tanár a tanulók motiválása érdekében bemutatja a projekt nyújtotta tanulási tevékenységeket és a célokat, 
amelyeket a tanulóknak minden egyes tevékenység során követniük kell. A prezentációt néhány általános a javaslat 
következik a konkrét tevékenységekhez kapcsolódó munkamódszerekről. A tanulók által választható tevékenységek: 
 

A) keresztrejtvény, amely az 1-3 fejezet kulcsazavait tartalmazza. 
B) rövid ismertető (fülszöveg), amely összefoglalja az 5. Modul fő üzenetét 
C) karikatúra a háztartás energiafelhasználásának fő hibáiról 
D) cikk a lehetséges energia megtakarításról az iskolában 
E) rövid hangfelvételek érdekes és ritka ismeretekről a területen 
F) rádiós vagy újság interjú egy szakértővel, vagy más, e területen tevékenykedő ismerőssel 
G) zenei vagy művészeti verseny, amely az 5. modul, “ A háztartás energiaszükséglete”-ire összpontosít 
 

A keresztrejtvényeken dolgozó tanulók használjanak különböző típusú szótárakat és keresztrejtvény szakkönyveket, 
amelyek segítenek a kulcsszavak vízszintes és függőleges sorokon való megfeleltetésében. 
Akik a fülszövegen, a rövid ismertetőn, vagy karikatúrán dolgoznak, használhatják a karikatúrák és a könyvborító 
fülszövegek tippjeit. 
A cikkeket és interjúkat író diákoknak tankönyveket használjanak, amelyek példákat tartalmaznak a formális 
struktúrákról. 
A tanár nézze át a műveket és adjon véleményt a készítőknek. Ha a produktum megfelel a várakozásnak, akkor az 
iskolai újság szerkesztőjéhez, vagy a rádio vezetőjéhez eljuttatják. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 szótárak 

 szakkönyvek 

 PC  
 

Javaslatok az oktatónak 

A projekt fő célja, hogy motiválja a tanulókat új témákról tanulni kreatív, interaktív módon. 
 

Kidolgozó: INTEGRA 
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Étel-hulladék 

6. Modul (Élelem és hulladék) 3. fejezet  

Feladattípus 

 projekt 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 
hosszú időt vesz igénybe 

Mihez kapcsolódik 

Biológia 
Matematika 

LEÍRÁS:  

Derítse ki, mi történik az étel-hulladékkal az iskolai büfében, vagy az étkezőben. Az étel-hulladék elkülönül a többi 
hulladéktól? Újrahasznosítják-e valamilyen módon? 
 
Mérje meg az elpazarolt élelmiszer mennyiségét a hulladékgyűjtők mérlegelésével egy héten keresztül, minden nap. 
Beszéljen az élelmiszer-hulladék kérdéséről és tájékoztassa a többi diákot arról, hogy ne vegyen a tányérjára többet, 
mint amennyi szükséges. Ha a büfében, menzán van lehetőség átállásra kisebb tányérokra, ez növelni fogja az 
eredményeket, a sikert. Mérje meg az étel hulladék különbségét a kampány előtt és után egy hét alatt. 
 
Körülbelül mennyi CO2-kibocsátást mentett meg a gyakorlat? Ha folytatná, mennyit mentene meg egy éven belül? 
Hogyan tudja más módon bemutatni a CO2-kibocsátás mennyiségét? Egy dízel autóval megtett kilóméterek? Percek a 
zuhany alatt? Egy repülővel megtett távolásg kilóméterben? 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

Jegyzetfüzet, iskolai büfé, vagy étterem, mérleg. 
 

Javaslatok az oktatónak 

Egyeztessen az iskolai büfé, vagy étterem vezetésével, válassza ki a hét mérést, ahol a menü hasonló.  
 

Kidolgozó: SKANE 
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“Nulla hulladék” iskola 

6. Modul (Élelem és hulladék) 3. fejezet  

Feladattípus 

projekt 
  

Team méret - időigény 

nagy csoport 
közepes (15 – 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Szociológia 
Biológia 

LEÍRÁS 

1. lépés:  Közönséges iskolai ételek 

A tanulók és a tanárok együtt esznek (és megosztják ételeiket). Ennek a tevékenységnek az a célja, hogy ösztönözze a 
tanulókat arra, hogy minimálisra csökkentsék a maradékokat. A közös étkezések a szocializáció kellemes időszakai is. 

2. lépés:  Maradékok osztályozása 

Az étkezés után a tanár és a tanulók a maradékot négy gyűjtőtartályba rendezik. Mindegyiken van egy poszter, amely 
mutatja az összetevők leírását és a további felhasználás célját: 

1. Az érintetlen és hosszabb eltarthatóságú élelmiszer. Ajánlott: menedékhelyek, élelmiszer bank. 
2. Étkezési maradék maradványok. Más élelmiszerek összetevőjeként is használhatók. 
3. Komposztáláshoz használható biológiai hulladék. 
4. Az olyan élelmiszer-maradványok, amelyek nem alkalmasak hőkezelésre sem, de még ehetőek, az 
állatokfarmokra lesznek kiszállítva. Ez a lehetőség természetesen csak a vidéki területeken lehetséges. 

3. lépés:  Újra hasznosítási kihivások 

A tanulók találják meg a potenciális újrafelhasználást az általuk termelt hulladékra, pl.: 

 papír fecni: geometriai formák, papírdekorációk készítése 

 műanyag csomagolás: vázák, öntöződobozok, dobozok különböző anyagok tárolásához 

  szennyvíz: növények öntözéséhez 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 4 hulladéktároló 

 4 poszter a felirattal, milyen hulladék kerül bele és mire használják 
 

Javaslatok az oktatónak 

Mindegyik tevékenység alkalmas tanóraia használatra. Ha az iskola elhatározta, hogy végrehajt egy projektet, akkor 
ezt minden osztályban végre kell hajtani, és a tanárok többségének támogatnia kell. 
A közösi étkezések ideje felhasználható a tanulók és az oktatók közötti informális beszélgetésekre, nézetek és ötletek 
cseréjére is. A tanárok, akik úgy döntöttek, hogy a diákokkal közösen étkeznek, váltsanak a különböző csoportok 
között. 
A maradványok rendezése egyszerű, de nagyon hatékony tevékenység, amely nagy hatással lesz a tanulók 
gondolkodására és szokásaira. Az iskolának csak 4 konténert kell biztosítania 4 poszterrel, amelyeken az összetevők 
leírása és az iskolai étkezőben való további felhasználás célja. A tanárok feladata, hogy bemutassák a tárolók 
fontosságát és szerepét, valamint a közös étkezés utáni maradék felhasználását. 
A 3. és a 4. rész tevékenységei a rendszeres osztálymunkában a rutin megszüntetésére, a házi feladatok különböző 
típusaiban, vagy a motiváció növelésére használhatók fel. 
 

Kidolgozó: INTEGRA 
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A gyümölcs és zöldség utazása 

6. Modul (Élelem és hulladék) 1. fejezet  

Feladattípus 

 projekt 

Team méret - időigény 

nagy csoport 
hosszú ( > 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Biológia 
Földrajz 
Matematika 

BEVEZETÉS 

A  projekt célja felhívni a figyelmet arra,  hogy a gyümölcsök és zöldségek, amelyeket naponta fogyasztunk, néha 
hatalmas távolságokat utaznak, míg a tányérunkra kerülnek, és ez komoly környezetszennyezéssel jár. 

PROJEKT LEÍRÁS 

A tevékenység előkészítéseként menjen egy szupermarketbe, és jegyezze fel tíz, vagy több gyümölcs és zöldség 
származási országát. 
A tevékenység megkezdéséhez minden tanuló menjen vásárolni és kétféle zöldséget és kétféle gyümölcsöt válasszon 
a létrehozott listáról. Mindenki tetszés szerint választhat. 
Miután mindenki választott megállapítják a termékek az eredetét. Ezután a vásárlási kosarak "CO2-költségét" 
meghatározzák. 
Ez az érték közelítő érték, de reális átlagértékeket képvisel. A feladat egyszerűsítése érdekében itt csak a CO2-
kibocsátással foglalkozunk. 

Adatok a számításhoz: 

Szállítás formája 
Szállított 

mennyiség (t) 
Szállítás távolsága 

CO2 kibocsátás 
(g/km) 

Fajlagos CO2 kibocsátás 
tonnánként (g/km) 

Kisteher  3,5 t 3 <100 km 300 100 

Kamion 20 >100 km 600 30 

Teherhajó 20000 ócean átszelés 188000 9.4 

 
Egy atlaszon vagy a Google Earth használatával meghatározhatják a termelés  és a fogyasztás helye közötti 
távolságot. Ezután határozzák meg a szállítás típusát, amelyet az “utazás” egyes szakaszára használni fognak.  
Ezután számolják ki a kiválasztott árut tonnánkénti terhelő CO2- kibocsátást, azaz “CO2-költséget”. Ideális esetben 
ugyanazt a helyben termelt és valahol külföldön termelt élelmiszert érintő “CO2-költséget” kell összehasonlítani. 

Példa: zöldbab 

Termelés helye: Franciaország  
Szállítási távolság: 200 km Párizstól, közúton, kamionnal 
Total CO2 (1 tonnára) = 200 x 30 = 6000g 
Termelés helye: Kenya 
Szállítási távolság: 600 km közúton az óceánig, kamionnal + 8600 km teherhajóval + 600 km közúton, kamionnal 
Total CO2 (1 tonnára) = 600 x 30 + 8600 x 9.4 + 600 x 30 = 116000 g 
 
A cél nem az, hogy bűntudatot érezzünk, vagy azt állítsuk, hogy az élelmiszerek hosszú utat tettek meg a termelés 
helyétől és ezért rossz minőségűek, hanem, hogy felismerjük, a kedvelt gyümölcs, vagy zöldség a fogyasztása 
szennyezést okozhat. 
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Szükséges anyagok, felszerelés  

Javaslatok az oktatónak 

 A gyümölcs- és zöldségtermesztés szezonalitásának magyarázata 

 A helyi termékek fogyasztásának népszerűsítése 

 Az élelmiszer előállítás földrajzának megismertetése 

 A tengeri szállítási hálózat felfedezése 
 

Kidolgozó: Exploradôme 
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Látogatás a helyi 
szupermarketben 

7. Modul (Vásárlás) 1-3. fejezetek  

Feladattípus 

 projekt 

Team méret - időigény 

egyéni 
kis csoport 
 hosszú ( > 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

 Nyelv 

BEVEZETÉS 

A projektet az oktató a 7. modul, Vásárlás témáján keresztül nyelvtanulásban is felhasználhatja. 

LEÍRÁS 

Az oktató 3 vagy 4 csapatba osztja a tanulókat. Minden csapat kap egy kártyát (csoportonként 10 kártya) és egy világ-
térképet. Minden egyes kártya egy-egy terméket (pl. Banánt, rizst, narancslevet stb.) nevez meg a tanítandó nyelven. 
 
A tanulók látogassanak el egy helyi szupermarketbe. A feladatra határzott időtartamot kapjanak (például 10 percet), 
és mérjük az időt, indul a visszaszámlálás. A tanulók a szupermarketben keressék meg a kártyán található 
termékeket, olvassák el a címkéiket, állapításák meg, honnan származnak a termékek. 
Ezután megjelölik e termékek származási helyét a térképen. Az a csapat nyer, amelyik elsőként keresi meg és 
térképezi le a termékeket. 
A tanulók visszatérnek az osztályterembe, minden csoport bemutatja a térképét és beszámol az eredményről a 
tanult nyelven. 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 Kártyák a tanár által előkészítve, mindenki lolvassa el a különböző termékek nevét. 10 kártya csoportonként. 

 Világ-térképek (csoportonként 1) 

 Közlekedési lehetőségaz iskolától a szupermarketbe és vissza 
 

Javaslatok az oktatónak 

 Fontos, hogy az oktatók a termékeket körültekintően válasszák ki. Olyan termékek kombinációját célszerű 
választani, amelyek általában helyi forrásból származnak, kombinálva olyan termékekkel, amelyeket akár 
helyi forrásból származhatnak, vagy importálják. 

 Néhány azonos kártya csoportok közötti ismétlése megmutathatja, hogy ugyanazok a termékek 
megtalálhatók akár a helyi teermelésből, akár importálva, ezvitát tesz lehetővé. 

 Hasznos egy megelőző látogatás a termékskála felmérésére. 

 Célszerű a szupermarket előzetes tájékoztatása a tervezett látogatásról. 

  

Kidolgozó: CARDET 
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Vásárlási szokások 

7. Modul (Vásárlás) 2. fejezet  

Feladattípus 

projekt 
 

Team méret - időigény 

nagy csoport 
hosszú ( > 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Szociológia 
 

BEVEZETÉS 

A tanulók, résztvevők kutatást végeznek a családok vásárlási szokásairól és értékelik az eredményeket. 

LEÍRÁS 

Oktató: 

1. Elmagyarázza a tudatos, körültekintő vásárlás jelentőségét. 
2. 3-5 résztvevőből álló csapatokat hoz létre. 
3. Segít a csapatoknak a feladatokat kiosztani a várt eredményeknek és a csapat kéréseknek megfelelően. 
4. Segít a vásárlás szokások gyűjtésében, kiértékelésében. 
5. Vezeti a prezentációt és a vitát. 

Csoportok: 

1. A feladatok és szerepek felosztása a csapat résztvevői között. 
2. Vásárlási szokások összeállítása, melyeket a kutatás során felmérnek. 
3. Kérdőívet készítésenyomtatott vagy e-formában a felmérendő szokásokról. 
4. Kutatás végrehajtása interjúkban, vagy e-mailben. 
5. A kutatási tevékenység folyamatos dokumentálása fotók és videók segítségével. 
6. Az eredmények értékelése, táblázatos és diagramon történő összefoglalása. 
7. A legjobb és legkevésbé alkalmas vásárlási szokások megjelenítse. 
8. A jó vásárlási szokások előnyeinek bemutatása, a megváltoztatandó vásárlási szokások, melyek egy 
fenntartható társadalom eléréséhez szükségesek. 
9. A projekt eredményeinek ismertetése, népszerűsítése a helyi közösség és a média számára. 

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK: 

1. Ötletek, tudatosság a vásárlási szokások megváltoztatására, jobbá tételére. 
2. A tanulók áttekintést kapnak a legjobb és kevésbé alkalmazható saját vásárlási gyakorlatukról. 
3. Belső korlátok leépítése a paradigmaváltáshoz. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 PC, 

 fényképezőgép, kamera, mobile phone. 
 

Javaslatok az oktatónak 

 A projektet több csapatis végezheti egyidejűleg. 

 Segítse és irányítsa az eredmények megtárgyalását. 

 Hagyja a tanulókat, csapatokat szabadon dologozni, hogy innovatív, kreatív, saját ötleteket hajtsanak végre. 
 

Kidolgozó: DMSZSZ 



81 
 

 

 

 

Mégtöbb vásárlás 

7. Modul (Vásárlás) 3. fejezet  

Feladattípus 

projekt 

Team méret - időigény 

kis csoport 
hosszabb időt vesz igénybe 

Mihez kapcsolódik 

Szociológia 
Gazdaságtan 
Pszichológia 

LEÍRÁS 

 Írja le az összes vásárlását az elmúlt hónapban, vagy ellenőrizze azt az e-bankján, vagy a hitelkártya számláján (1. 
lista). 
 
Mi kell mindezekből a túléléshez (2. lista)? 
 
Az Ön által vásárolt tételek közül melyik szükséges ahhoz, hogy jól érezze magát?  
Az első és a második lista nagy különbségeket mutat Ön és osztálytársai között? 
Mi okozza a listán a legjelentősebben a klímaváltozást? 
Amikor vásárol, általában figyelembe veszi az klímára gyakorolt hatását? 
 
Van valami a listán, amit elkerülhetett volna? 
Mi másra költhette volna a pénz (Fairtrade vásárlás, rászorulók támogatása, etikai fogyasztás stb.)? 
Vajon lenne jobb módja annak, hogy másképp költse a pénzét, és még mindig jól érezze magát? 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

Javaslatok az oktatónak 

Hasonlítsák össze egy átlagos hónap vásárlásait a karácsony előtti hónap, vagy egy másik nagy ünnep előtti 
vásárlásokkal és beszélje meg a különbségeket. Többet költünk a "jó" dolgokra a szabadság előtt? 
 

Kidolgozó: SKANE 
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Tiszta levegő 

8. Modul (A klímatudatosság 
támogatása) 

3. fejezet  

Feladattípus 

projekt 
 

Team méret - időigény 

egyéni 
hosszabb időt vesz igénybe 

Mihez kapcsolódik  

Földrajz 
Szociológia 

LEÍRÁS 

A tanulókat fel kell kérni, hogy azonosítsák a nemzeti nyilvántartásokban azt a három szektort, amelyek az országban 
- és adott esetben a régióban – a legnagyobb üvegházhatást okozó gáz (CH4 és N2O) és NH3, valamint egyéb gáz 
kibocsátók és  jelentős légszennyezést okoznak. 
 
A kibocsátásnak összefüggésben kell lennie a vizsgált földrajzi terület társadalmi-gazdasági tevékenységével. A 
tanulók feladata, hogy azonosítsanakk és javasoljanak három költséghatékony csökkentési technikát minden 
ágazatban. 
 
Ezenkívül a tanulók tartsák számon, hogy mely adatok állnak rendelkezésre, és melyek kötelezőek a nemzeti 
kormányok számára, hogy jelentést tegyenek az Európai Uniónak, és melyekre vonatkoznak jogszabályok.  

 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 PC az online kutatáshoz 
 

Javaslatok az oktatónak 

Fontos, hogy a tanár előzetesen elvégezze ezt a kutatási munkát, hogy felkészülten tudja tájékoztatni a tanulókat a 
forrásokról és tudja elemezni megállapításokat. 
Források: 
 http://prtr.ec.europa.eu/#/home 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Air_pollution_statistics 
 

Kidolgozó: SARGA 

 

 

 

  

http://prtr.ec.europa.eu/#/home
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Air_pollution_statistics
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Iskolai Klímaváltozás Tanács 

8. Modul (A klímatudatosság 
támogatása) 

  

Feladattípus 

projekt 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 

hosszabb idő t vesz igénybe 

Mihez kapcsolódik 

bármihez 
 

BEVEZETÉS 

A tanár az igazgató hozzájárulásával bemutatja az Iskolai Klímaváltozás Tanács ötletét és célját, amelyre minden 
osztály tanulója jelentkezhet. A Tanács-ban pedagógusok, mint mentorok, az igazgató, mint menedzser lehet tag, 
míg az iskolaigazgatás külső munkatársként vehet részt. A projekt fő célja az, hogy a diákok aktívan vegyenek részt a 
fenntartható élet feltételeinek megteremtésében és megvalósításában. 

Példák tanulói szerepekre:  

 Energia és víz megtakarításáért felelős képviselő az iskolában 

 Képviselő az iskolai terek környezetbarátabbá tételéhez 

 A zöld közlekedés és szállítás képviselője 

 A “nulla hulladék” iskola projekt képviselője 

 Az iskolai és lokális média képviselője 
 
Más tanulók aktív tagként elképzeléseket, ötleteket adnak, részt vesznek a projektekben és részt vesznek a Tanács 
ülésein. 

1. lépés:  A jelentkezők bemutatkozása és választás 

Az osztályok jelöltjeit osztálytársaik javasolják. Az iskola választásokat e-szavazással, vagy iskolai rendezvényként 
lehetne megtartani. A Tanács-üléseket szabályosan, de nem túl gyakran (havonta egyszer) kell tartanik. A nem tag 
tanulók és tanárok ötleteket, javaslatokat adnak a Tanács tagjainak és különböző feladatokat kapnak. 

2. lépés: Heti és havi feladatok 

A feladatokat össze kell kapcsolni a különböző iskolai projektekkel, eseményekkel, gyakorlati munkával, rendszeres 
iskolai feladatokkal. Ez lehetővé teszi a tanulók számára új tanulási tartalmak megszerzését, gyakorlati ismereteket 
szerezzenek, új ötleteket fejlesszenek ki és befolyásolják az iskolai közösséget, hogy tudatosabbá és 
felelősségteljesebbé váljanak. 

Feladat példák, melyek a napi munka részei lehetnek:   

 nappali fény elektromos világítás helyett, 

 energiatakarékos lámpák használata az osztálytermekben, iskolában 

 iskolai gyógynövénykert megtervezése 

3. lépés:  A fejlődés nyomon követése és a tagsági elégedettség mérése 

Az informatika tanulók hozzanak létre egy adatgyűjtő és -ellenőrző rendszert, tervezési mérőeszközöket és 
intelligens információs technológiákon alapuló zöld megoldásokat. 
A fizika, a kémia hallgatók vegyenek részt az adatok elemzésében tegyenek javaslatokat a folyamatok, technológiák, 
menedzsment és felszereltség javítására az iskolában. 
A művészeti és a nyelvi képzésben résztvevő tanulók több és vonzó zöldterületet tervezzenek és gondozhatnák az 
iskola épületében és azon kívül, gondoskodjanak bútorok és berendezések újrahasznosításáról, videók készítésről, 
online és nyomtatott kiadványok készítésről és kulturális iskolai események szervezéséről a tudatosság növelése 
érdekében. 
A szociológia, történelem, filozófia és a pszichológia hallgatói a tanulmányozhatják, hogyan kapcsolódnak a klíma és 
az életstílus, amikor a társadalmi problémák befolyásolják hitünket és szokásaikat, és mely tevékenységek 
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ösztönzhetik a tanulókat és a tanárokat arra, hogy részt vegyenek a Tanács munkájában. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

Javaslatok az oktatónak 

 Ez a tevékenység hatékonnyá válhat konfliktusok és problémák megoldására. 

 Engedélyezze az érdekek egyenlő képviseletét és vegye figyelembe a különböző csoportok 
kívánságait és igényeit. 

 Ünnepeljen minden sikert! 

 Segítsék egymást! 

 Higgyen a munkájában és a diákjaiban! 

 Dicsérjék a jó munkát! 
 

Kidolgozó: INTEGRA 
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Iskolai kampány 

8. Modul (A klímatudatosság 
támogatása) 

3. fejezet  

Feladattípus 

 projekt 
 

Team méret - időigény 

 nagy csoport 
hosszabb időtartamot igényel 

Mihez kapcsolódik 

Szociológia 
Matematika 

LEÍRÁS  

Szervezzen iskolai kampányt, hogy megvilágítsa az klímaváltozás problémáját. Próbáljon meg lejegyezni minél több, 
napról-napra kivitelezhető, egyszerű életmódváltoztatást, amely csökkenti az üvegházhatású gázokat létrehozó 
anyagok és szolgáltatások használatát. Írjon egy szerződést és írja alá ezen új szokások iránti elkötelezettségét. 
Próbálja megbecsülni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentését minden alkalommal, amikor új 
szokását követi. 
 
Terjessze ki a szerződést szüleire, szomszédaira és barátaira. Becsülje meg az üvegházhatást okozó gázok 
csökkentését, ha minden, erre vállalkozó egy éven keresztül betartja elkötelezettségét. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

Kampány leírás 
 

Javaslatok az oktatónak 

Gyűjtse össze a tanulók kötelezettségvállalásait, hogy bemutathassa: sok kis cselekvés nagy változásokkal jár, ha 
sokan hozzájárulnak. 
 

Kidolgozó: SKANE 
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A biodiverzitás megőrzése 

8. Modul (A klímatudatosság 
támogatása) 

3. fejezet 
 

Feladattípus 

projekt 
 

Team méret - időigény 

kis csoport 

hosszab időt igényel 

Mihez kapcsolódik; 

Biológia 
Szociológia 

BEVEZETÉS 

A tanulók madárodut vagy madáretetőt építenek, és megfelelő, alkalmas helyre telepítik. 

LEÍRÁS  

Oktató: 

1. Megbeszéli a diákokkal a biodiverzitás fontosságát, hasznát a közösség és a globális környezet stámára. 
2. Elmagyarázza a projektet (cél, feladatok, lefolyás, várt eredmények). 
3. Segítséget nyújt a csapatnak, hogy kapcsolatba lépjen, és tisztázza a projekt problémáit a közigazgatással.  

Csoportok: 

A) madár odu 

1. A feladatok és szerepek felosztása a csapat résztvevői között. 
2. Kiválasztja azt a madarat, amelynek fészekodut épít. 
3. Keressen madárodu tervet, válassza ki a legmegfelelőbb tervet a lehetőségekhez. 
4. Számolja ki, adja meg az anyagszükségletet, szerezze be az anyagokat. 
5. Gyártsa le a fészekodut a kiválasztott terv szerint. 
6. Jelölje ki azt a területet, ahol az odut ki fogja elhelyezni. 
7. Szerelje fel a fészekodut. 
8. Szervezze meg a rendszeres ellenőrzési és karbantartási feladatokat (javítások, takarítás stb.). 
9. Kövesse a projektműveleteket fotók, DVD-k segítségével. 
10. A projekt eredményeinek népszerűsítése a helyi közösségben és a média számára. 
11. Tartson prezentációt az iskolatársaknak. 

B) madáretető: 

1. A feladatok és szerepek felosztása a csapat résztvevői között. 
2. Madár etető tervek keresése, letöltése, legmegfelelőbb terv kiválasztása. 
3. Számolja ki, adja meg az anyagszükségletet, vegye meg az anyagokat. 
4. Készítse el a madáretetőt a kiválasztott terv szerint. 
5. Válassza ki azt a területet, ahova a madáretetőt ki akarja elhelyezni, egyeztesse az ötletet az adminisztrációval, 
akihez a terület felügyelete tartozik. 
6. Állítsa fel a madáretetőt. 
7. Szervezze meg a rendszeres ellenőrzést, az élelemellátási és karbantartási feladatokat (feltöltés, javítások, 
takarítás stb.). 
8. Kövesse projekt műveleteket fotók és DVD-k segítségével. 
9. A projekt eredményeinek népszerűsítése a helyi közösség és a média számára. 
10. Tatson prezentációt az iskolatársainak. 

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK: 

• A résztvevők megismerkednek a környezetvédelemmel. 
• A résztvevők életmódja megváltozik, nagyobb érdeklődést mutatnak a természet iránt. 
• A résztvevők tervezést, logisztikai és szórakoztató, ugyanakkor hasznos hobbitevékenységet végeznek. 
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Szükséges anyagok, felszerelés  

 hobbi minőségű asztalos szerszámok 

 műhely 

 fa deszkák 

 PC 

 fényképezőgép, kamera, mobile 

 hordozható létra 
 

Javaslatok az oktatónak 

 A helyi adminisztráció segítséget nyújthat az anyagbeszerzésben. 

 A projektet több csoport is végezheti egyidőben. 

 Segítse és irányítsa az eredmények megtárgyalását. 

 Hagyja a tanulókat, csapatokat szabadon dologozni, hogy innovatív, kreatív, saját ötleteket hajtsanak végre. 
 

Kidolgozó: DMSZSZ 
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Szemétgyűjtő nap 

8. Modul (A klímatudatosság 
támogatása) 

  

 

Feladattípus 

projekt 
 

Team méret - időigény 

nagy csoport 
 hosszú ( > 45 perc) 

Mihez kapcsolódik 

Szociológia  
 

BEVEZETÉS 

Minden évben több millió tonna szemét jut az óceánokba, folyókba, erdőkbe és máshol a természetbe. Ennek az 
elszennyeződésnek egyik oka a társadalom, a polgárok tudatának hiánya. 
A "Let's Clean Europe!" Mozgalom (2014), az Európai Tisztítási Nap célja egész Európára kiterjedő tisztítási 
események szervezése ugyanazon a napon, hogy minél több polgárt érjen el, vonjon be a mozgalomba. 

LEÍRÁS 

A tanulók hulladékgyűjtési napot szerveznek egy oktató, vagy a helyi hulladékgazdálkodási szervezetért felelős 

személy felügyelete alatt. 

Oktató: 

1. Bevonja a csapat résztvevőit a 2-4 feladat végzésébe. 
2. Kiválaszt egy alkalmas megtisztítandó területet elkerülve a forgalmas utcákat. 
3. Kapcsolatba lép a tisztítandó terület tulajdonosával vagy felügyelőjével, megszerzi a tisztításhoz szükséges 
engedélyt. 
4. Szervezi az összegyűjtött szemét eltávolítását, kijelöli a gyűjtőhelyeket a helyi hulladékkezelő társasággal 
együttműködve. 
5. 4-6 résztvevős csapatok létrehozása. 
6. Biztosítja a szükséges anyagokat. 
7. Kezeli a résztvevők regisztrálását. 
8. Biztosítja a helyszíni ellenőrzést, kockázatkezelést, átfogó adminisztrációt. 
9. A hulladékgyűjtés megkezdése előtt rövid áttekintést nyújt a biztonságos munkáról és a hulladék 
kezelésének módjáról, a részvételt regisztrálja. 
10. Regisztrálja az elvégzett munkát a helyi közösségnél és a megtisztított terület felügyelőjénél. 

 Csoportok: 

1. "Csapatmenedzsert" választ, aki kapcsolatot tart az oktatóval / felügyelővel. 
2. Rendelje a feladatok és a tisztítandó terület részeit az egyes csapatokhoz. 
3. Készítse elő a helyi igényekhez igazodó biztonsági szórólapokat, körülményeket. 
4. Készítsen elő egy térképet a tisztítandó területről. 
5. Készítsen üzleti tervet a projekt tevékenységekre. 
6. Helyezze ki a tisztítandó terület térképét, a kockázati esetekre figyelmeztető posztert, a mérgező és káros 
növényeket bemutató fényképeket valamint a veszélyes anyagokat ismertető posztert. 
7. Tartassa be a partnerekkel a személyes biztonsági felszerelések viselését. 
8. Jelölje meg a gyűjtőpontokat. 
9. Szedje össze a hulladékot, szelektálja amennyire csak lehetséges (különösen az üveg- és veszélyes 
hulladékot). 
10. Gyűjtse össze az hulladék zsákokat a kijelölt ponton. 
11. Készítsen rengeteg fotót, videót a dolgozó résztvevőkről, az összegyűjtött hulladékróll, a megtisztított 
területről (előtte - utánna). 
12. Baleset vagy sebesülés esetén haladéktalanul forduljon az oktatóhoz / felügyelőhöz. 
13. Jelentés az összes eltávolított hulladékról, számolja a mennyiséget tonnában és m3-ben. 
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14. A Takarítási Nap után ismertesse az eseményt a helyi közösséggel és a médiával illusztrált történetekkel, 
cikkekkel, DVD-kkel stb. 
15. Köszönje meg a segítséget az adományozóknak és az önkénteseknek. 

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK: 

1. növekszik a résztvevők tudatossága a szemeteléssel szemben. 
2. a takarítási napon részt vevők, segítők rájönnek, hogy mennyi hulladék hever a saját szomszédságukban.. 
3. segít az emberek viselkedésének megváltoztatásában. 

4. tiszta környezethez vezet. 
 

Szükséges anyagok, felszerelés  

 Engedély a kiválasztott terület tisztításához a tulajdonos, vagy a felügyeletet ellátó részéről. 
 Megállapodás a helyi hulladékkezelő társasággal az összegyűjtött szemét további kezelésére. 
 A tisztítandó terület térképe. 
 Biztonsági mellény a felügyelő számára. 
 Alapvető elsősegélykészlet. 
 Személyi védőfelszerelés: munkakesztyű, védőszemüveg, kalap, zárt cipő. 
 Baleset- és baleset-regisztrációs űrlap, sürgősségi kapcsolattartási adatok. 
 Szemetes zsákok. 
 Lapát és különálló vödör éles tárgyakhoz, fémhulladékhoz, törött üveghez stb. 
 Fényképezőgép sok fénykép, DVD készítéséhez. 
 Biztonsági plakátok (Kockázati figyelmeztető plakát, mérgek és káros anyagok fotói, veszélyes anyagok stb.). 

Javaslatok az oktatónak 

 Határozza meg a tisztítási nap dátumát, lehetőleg az Európai Takarítási Héttel összhangban. 
 A tisztítandó terület kiválasztásánál kerülje a forgalmas utcákat. 
 A helyi hulladékgazdálkodási vállalat segíthet a szükséges anyagok biztosításában. 
 A veszélyes hulladékok, a veszélyes anyagok, a mérgező és irritáló növényekről készült plakátokat a helyi 

helyzetekhez kell igazítani. 
 Biztosítson frissítőket a résztvevőknek. 
 Hagyja a diákokat, a csapatokat szabadon mozogni, innovatív, kreatív, saját ötleteket hajtson végre. 
 Értékelje az eseményt a csapatokkal, a résztvevőkkel. 

Hasznos infók, ötletek találhatók: 
 http://www.letscleanupeurope.eu/. 
NWMD (Országos Hulladékgazdálkodási Igazgatóság) 
szelektalok.hu/teszedd/, Kapcsolat: Eszter Tanka Tanka.Eszter@oktf-nhi.gov.h 
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