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Globális oktatási tanmenet 

SZERZŐ: Anthropolis Egyesület 

ORSZÁG: Magyarország 

CÍM: Fenntarthatósági iránytű 

ÉLETKOR: 12+ 

TANTÁRGY: földrajz, erkölcstan, angol nyelv 

IDŐTARTAM: 15 perc 

 
 

A fenntarthatósági Iránytű (Development Compass Rose) 
 
a játék célja:  

- érzékenyítés a vízkészlet végessége és a tudatos vízfogyasztás témáiban 

- megismerni a virtuális víz (vízlábnyom) fogalmát  

tantervi kapcsolódás: földrajz, erkölcstan, angol nyelv 
korcsoport: 12+ 
játékosok száma: nincs korlát  
eszközök:  flipchart papír (v. csomagoló papír) 

képek, melyek a táplálkozással, mezőgazdasági termeléssel, fogyasztással 
kapcsolatosak 

időtartam: 15 perc + (a csoportok számától függően) 
 
 
 
A Globális Iránytű egy olyan „eszköz”, melynek segítségével egy hétköznapi vagy akár 
különleges helyzet rendszerszerű összefüggései tárhatók fel. A résztvevők aktívan fedezhetik 
fel az új nézőpontokat, a képen szereplő esemény, jelenség, történés pozitív és negatív 
következményeit.  
A fenntarthatósági iránytű, ugyanúgy működik, mint az igazi: akkor vesszük elő, ha 
ismeretlen terepen szeretnénk eligazodni. 
A négy égtáj négy különböző szempontot képvisel (az angol eredeti a kérdésekkel az 1. sz. 
mellékletben): 
É – Érintkezések (társas-társadalmi kapcsolatok) 
D – Döntéshozók (Ki dönt?) 
K – Környezet  
NY – Nyereség  
 
Érintkezések (társas-társadalmi szempont): Az emberekre, társas kapcsolataikra, 
hagyományaikra, kultúrájukra, életmódjukra vonatkozó kérdések. Többek között 



 

 

www.eathink2015.org 

körüljárható az, hogy például a nem, a faj, a fogyatékosság, a társadalmi rang, vagy az 
életkor hogyan hat a társas kapcsolatkora. 
Nyereség (gazdasági szempont): Pénzre, kereskedelemre, segélyezésre, tulajdonlásra, adás-
vételre, munkára vonatkozó kérdések. 
Környezet: A természetes környezetre (energia, levegő, víz, termőföld, állatvilág, és 
kapcsolataik) vonatkozó kérdések. Az épített és a természeti környezet egyaránt ide tartozik. 
Döntéshozók (ki dönt): A hatalomra vonatkozó kérdések tartoznak ide. Kinek, milyen 
választásai lehetségesek, ki hoz döntéseket és kinek a javára.  Mi az ára a döntéseknek? Ki 
veszít, ki nyer? 
 
A felmerülő kérdések nem minden esetben rendelhetők kizárólag egyetlen égtáj (kérdéskör) 
mellé (ahogy a valóságos iránytűnek is van pl. É-K iránya).  
 
A feladat menete 
A csoportvezető kiscsoportokat alakít (4-5 fős az ideális). A csoportokat egy asztalköré ülteti, 
az asztalra egy nagy flipchart- v. csomagolópapírt tesz. Megéri a résztvevőket, hogy 
rajzoljanak (az egész felületet kihasználva) egy nagy keresztet égtájakkal (lsd. 2. sz melléklet).  
instrukció: „A négy égtáj a fenntarthatóság különböző szempontjait jeleníti meg. Az „É” az 
érintkezéseket, vagyis a társas-társadalmi kapcsolatokat, a „D” a döntéshozatalt, vagyis a 
hatalmi viszonyokat, aspektust, a „K” a környezet, a „NY” a nyereséget, vagyis a gazdasági 
szempontokat jeleníti meg.”  
Ezután az iránytű közepére letesz minden csoportnak egy-egy képet (lsd. példák). 
„Írjatok mindegyik égtájhoz legalább három-három releváns kérdést! A kérdések nem 
minden esetben tisztán csak az egyik aspektust érintik. Ilyen esetben a kérdés D-K, É-NY stb. 
helyen is feltűnhet. Ha olyan kérdést találtok, ami mind a négy aspektust érinti, a kérdés 
kerüljön középre!” 
Ha minden csoport teljesítette a feladatot, a csoportok egyenként bemutatják a többi 
csoportnak a hozzájuk tartozó képet, és a 12 kérdést. 
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1. sz. melléklet 
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2. sz. melléklet 
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