
1

Kedves  Osztály!
Üdvözlünk titeket a 7,5 milliárdos kérdés című vetélkedő harmadik   – és egyben utolsó – elektronikus fordulóján!
Kérjük a kitöltött megoldólapot és a további csatolt dokumentumokat elektronikus úton küldjétek el a a 
hetesfel@mtvsz.hu e-mail címre 2015. november 29-ig! 

Figyelem! 
A megoldólap minden oldalán, illetve az összes csatolt fájl (fényképek, ppt, videók stb.) elnevezésében feltétlen 
tüntessétek fel a regisztráció során megadott csapatotok nevét, mert csak így tudunk titeket beazonosítani. Ha a 
csapat nevén időközben módosítanátok, akkor kérünk titeket tüntessétek föl a megoldólapokon a régi csapatnevete-
ket is zárójelben az új mellett, valamint szerepeljen az e-mailetekben is mindkét név.
A vetélkedőhöz sok szerencsét és jó szórakozást kívánunk!
 

 

7.5

Kedves osztály! A korábbi fordulóban megismerkedhettetek a társadalmat, a gazdaságot és a környezetet 
érintő problémák összefüggéseivel, a különböző természetű problémák hajtóereivel és következményei-
vel. Fény derült az 5 diák titkára, melynek következményeként a gyerekek jobban megismerhették egymást, 
egymás problémáit és ezáltal egy jól működő csapattá érhettek.

Az Ösztöndíj Bizottság felülvizsgálta a diákok esetét, miután Fabioláról kitudódott, 
hogy iker testvérét küldte el maga helyett, és az is, hogy Jing-Mei informatikai 
képességeit felhasználva jutott be a programba. A diákok nagyon izgultak és lel-
kiismeret-furdalás is gyötörte őket, hogy itt most véget érhet a küldetésük és haza 
kell menniük anélkül, hogy megválaszolták volna a „7,5 milliárdos kérdést”. 
 
Az Ösztöndíj Bizottság végül döntött a diákok sorsáról. John memóriakártyája 

megkerült, így az azon lévő fontos adatok is, így bent maradhatott a programban. Matondo eleinte 
eset len volt a városi környezetben való nyomkövetésben és a problémák forrásainak felderítésében, 

de hamar alkalmazkodott az új környezethez, így ő is bent maradhatott a pro-
gramban. Rosalin a haiti lány az ikertestvérét megszemélyesítve érkezett az Ösz-
töndíj programba, de a Bizottság megbocsátott neki, mivel önzetlenül átvette 
testvére szerepét és alkalmasnak bizonyult feladatai teljesítésére. Jing-Mei a japán 
számítógép zseni bár feltörte a Bizottság rendszerét, de kitartása és az, hogy mind-
ezt otthona megmentéséért tette, meggyőzte a bírálókat. Zoli a ma gyar csapat-
kapitány pedig bebizonyította, hogy bár kétségkívül érdekes módszerei vannak, 
de született csapatkapitány. 

Most, hogy az 5 diákból álló csapat összeállt és Ti is megismerkedtetek a témával jöjjön a „7,5 milliárdos kérdés!”

III. Forduló
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A 7,5 milliárdos kérdés 

7.5 A Földön közel 7,5 milliárd ember él . Hogyan 
élhetünk együtt úgy, hogy mindeközben fenn
tarthatóan használjuk a korlátozott erőfor
rásokat és a jóllétet tűzzük ki célul? 

2. Land-art:  készítsetek a témában egy olyan képet, amely szerintetek reprezentálja 
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 ter-
mészetet ne károsítsátok! Lehetőleg vonjatok be minél több diákot a feladatba!  
Alkotásotokat fotózzátok le!

saját szavaitokkal fogalmazzatok;

vegyétek figyelembe a problémák legfőbb hajtóerejét (mi is volt az?);

fogalmazzátok meg a társadalmilag kirekesztett társaink integrációját;

fogalmazzátok meg a szegénység, egészség és az oktatás viszonyát a hajtóerőkkel együtt; 

írjatok a környezeti katasztrófák mozgató rugóiról.

krEATiViTás

Válaszoljátok  meg a „7,5 milliárdos kérdést”, úgy hogy egy rövid, 1- 2 oldalas cik-
ket írtok róla (legyen lényegre törő) az alábbi szempontok alapján:1.
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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 (a videó témáját jobban előnyben része-
sítjük, mint a minőséget). Próbáljatok a videó készítés-
be minél több diákot/ bevonni az osztályotokból!  

Az elkészült cikket, az Land-art alkotásotokról készült fotót, az akcióról és a prezentációról 
készített dokumentációt (ppt, fotó, videó), a környezetről vagy természetről készült 3 perces 
videót, a megoldólappal együtt, küldjétek el nekünk a csapatotok és e-mailcímetek meg-
nevezésével elektronikus úton. a hetesfel@mtvsz.hu e-mail címre 2015. november 29-ig!*   

Figyelem! Jelenleg egy másik 

pályázatsorozat is zajlik, így ha úgy 

gondoljátok alkotásaitokat (cikk, 

land-art, video) – jelen versenytől 

függetlenül – oda is elküldhetitek, 

a kettő nem zárja ki egymást! 

Itt is ott is nyerhettek vele! 

http://zoldcivil.hu/egyjougy/

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

EXTRA TIPP!

 A vetélkedőt az Európai Unió EuropeAid programja támogatta.  
Tartalma kizárólag a szervezők felelőssége, nem tekinthető az 
EU álláspontjának. Projektszám: DCI-NSAED/2012/280-554

*A csapat hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött anyagait, vagy azok egyes részleteit 
az MTVSZ a készítők megjelölésével online és egyéb felületén népszerűsítheti.  

4.

moBiliZálás

3. Mutassátok be és cselekedjetek! 

Mutassátok be az osztályotoknak az eddig tanultakat az összefüggésekre koncent-
rálva (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 töreked-
jetek arra, hogy átadjátok azokat az információkat, amelyek az egyéni felelősségre 
hívják fel a figyelmet és arra, hogy mindenki tehet valamit egy fenntart hatóbb, 
élhetőbb jövőért.  Fotózzátok, videózzátok le az akciót! 


