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III. forduló 
MEGOLDÓKULCS 

 
 

A 3. forduló összesen 87 pontot ért a plusz pontokkal együtt 

 

 
A 7,5 milliárdos kérdés  

A Földön közel 7,5 milliárd ember él. Hogyan élhetünk együtt úgy, hogy mindeközben 

fenntarthatóan használjuk a korlátozott erőforrásokat és a jól-létet tűzzük ki célul? 

 
1. Válaszoljátok meg a „7,5 milliárdos kérdést”, úgy hogy egy rövid, 1- 2 oldalas cikket írtok róla 

(legyen lényegre törő) az alábbi szempontok alapján. 

A cikkért összesen 10 pontot lehetet kapni, a pontozásnál az alábbi szempontokat vettük 

figyelembe: 

- saját szavaitokkal fogalmaztatok-e; 

- figyelembe vettétek-e a problémák legfőbb hajtóerejét (mi is volt az?); 

- bele fogalmaztátok-e a társadalmilag kirekesztett társaink integrációját; 

- bele fogalmaztátok-e a szegénység, egészség és az oktatás viszonyát a hajtóerőkkel 

együtt?;  

- írjtatok-e a környezeti katasztrófák mozgató rugóiról. 

 

 

2. Land-art: készítsetek a témában egy olyan alkotást, amely szerintetek bemutatja a  

„7,5 milliárdos kérdés” fontosságát. Nézzetek utána az interneten, hogy mi is az a „Land- art” 

és készítsetek egyet. Vigyázzatok, miközben alkotásotok készül, a természetet ne 

károsítsátok! Lehetőleg vonjatok be minél több diákot a feladatba! Alkotásotokat fotózzátok 

le! Ne felejtsétek el a fotókat csatolni! 

A Land-art készítéséért összesen 10 pontot lehet kapni.  

Itt a kreativitást a kidolgozottságot vettük figyelembe és azt, hogy hány embert sikerült 

bevonni annak elkészítésébe, vagy hányan szerepeltek magán a képen. 

 

3. Mutassátok be és cselekedjetek! 

Mutassátok be az osztályotoknak az eddig tanultakat az összefüggésekre koncentrálva 

(használhattok power pointot, tablót, land-artot stb.), majd szervezzetek az iskolátokban egy 

olyan akciót, amellyel szerintetek fenntarthatóbbá lehet tenni az iskolátokat, a közvetlen 

környezeteteket. Vonjatok be minél több diákot és törekedjetek arra, hogy átadjátok azokat az 

információkat, amelyek az egyéni felelősségre hívják fel a figyelmet és arra, hogy mindenki 

tehet valamit egy fenntarthatóbb, élhetőbb jövőért. Fotózzátok, videózzátok le a 
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prezentációt és az akciót! Ne felejtsétek el a bemutató anyagát és a fotókat/ videót 

csatolni! 

 

A bemutatóért és az akcióért összesen 40 pontot lehetet kapni az alábbi szempontok alapján: 

- A bemutatóra 15 pont volt kapható, függően attól mennyire volt részletes a bemutatótok, 

hányan vettek részt rajta, mennyire volt kreatív a prezentáció. 

- Az akcióra összesen 25 pontot lehet kapni. Itt azt vettük figyelembe mekkora volt az 

akciótok (osztályon belüli, iskola szintű, iskolán kívüli), hány embert mozgatott meg, 

valamint hogy mennyire volt egyedi, környezetbarát és szemléletes. Az igen változatos 

akciók közül, amit készítettetek felsorolunk párat: faültetés, zöld bazár, környezetvédelmi 

vetélkedő, húsmentes hétfő, újrahasznosított anyagokból készült bútorok, divatbemutató, 

egyéb műsorok, előadások óvodásoknak, szabadtéri programok stb. 

A legérdekesebb akciók hamarosan felkerülnek majd oldalunkra:  

http://www.mtvsz.hu/a_7_5_milliardos_kerdes 

  

http://www.mtvsz.hu/a_7_5_milliardos_kerdes
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4.  Készítsetek videót! 

Legyetek részesei egy jó ügynek! Készítsetek egy természet- vagy környezetvédelemmel 

kapcsolatos legalább 3 perces videót és küldjétek el nekünk! A film készülhet 

fényképezőgéppel, telefonnal vagy kamerával is. Próbáljatok a videó készítésbe minél több 

diákot/ bevonni az osztályotokból! Ne felejtsétek el csatolni a videót! 

 

A kisfilmre összesen 25 pontot lehetett kapni az alábbi szempontok alapján: 

- A filmnek mennyire volt története és az mennyire kapcsolódott a témához; 

- A film milyen módon mutatta be az adott problémát; 

- A film mennyire használt mozgóképeket; 

- Feltételezhetően mennyien vettek részt a filmben és annak készítésében, 

- Mennyire volt a film kreatív  

 

 

Gratulálunk ezzel a „7 és fél milliárdos” vetélkedő elektronikus része véget ért!  

 

 

 


