
Online segédanyag

pedagógusoknak

• Hogyan vágjak bele?

• Hogyan tudom 

használni?

• Miért foglalkozzak 

klímaváltozással?

• Miért jó digitális 

történetet készíteni?



Kedves Pedagógusok!

Az itt következő bemutatóval segíteni szeretnénk, hogy könnyebb

legyen belevágni abba a kalandba, mely során a diákok

megismerkednek az éghajlatváltozás mélyebb összefüggéseivel,

cselekvési lehetőségekkel, felfedik településük múltját és jelenét,

majd olyan jövőt álmodnak meg, amilyenben élni szeretnének. Az

így végig járt utat digitális történetekben mutatják be, amellyel

másokat is lelkesítenek és cselekvésre ösztönöznek.

Indulhatunk?



Változtass a történeten!

Újszerű, klímaváltozásról szóló tananyag



A klímaváltozás napjaink legtöbbet hallott témája. Mindenkit

foglalkoztat, mindenkinek köze van hozzá, és mindenkinek

tennie kell(ene) azért, hogy a megjósolt katasztrófát

elkerüljük. Van, aki tagadja, van aki nagyon aggódik, többen

klímadepresszióban szenvednek. A fiatalok egy csoportja

tüntet, így hallatva hangját. De mi legyen azokkal, akik nem

akarnak, vagy nem mehetnek, vagy nem tudnak menni

tüntetni? Nos, nekik (is) kínál lehetőséget ez a tananyag és

a digitális történetek elkészítése.



Miről szól a projekt?

klímaváltozás



Magáról a projektről a projekt hivatalos honlapján:

https://www.changethestory.eu/hungary/

és a Magosfa Alapítvány honlapján 

http://www.magosfa.hu/change-the-story/

lehet részletesebben olvasni.

Itt részletes leírást találnak a célokról, tevékenységekről,

eredményekről, a pedagógiai háttérről, sok ábrával,

letölthető anyagokkal.

https://www.changethestory.eu/hungary/
http://www.magosfa.hu/change-the-story/


Tananyag
TPACK

A tanulás folyamata

Önértékelő táblázat

Pedagógiai háttér

honlapok
https://www.changethestory.eu/hungary/, 

http://www.magosfa.hu/change-the-story/

Információk a 
projektről

A projekt leírása

https://www.changethestory.eu/hungary/
http://www.magosfa.hu/change-the-story/


Innen lehet letölteni a tananyagot:

https://www.magosfa.hu/cts-tananyag/

https://www.changethestory.eu/hungary/learning-resources/

Hat, különálló pdf-be rendeztük a tananyagot, hogy

könnyebb legyen kezelni.

Először a Bevezetőt érdemes elolvasni, ebben

részletesebben írtunk arról, hogyan, mikor és hol

használhatják a tananyagot.

https://www.magosfa.hu/wp-content/uploads/2022/06/Bevezeto.pdf

https://www.magosfa.hu/cts-tananyag/
https://www.changethestory.eu/hungary/learning-resources/
https://www.magosfa.hu/wp-content/uploads/2022/06/Bevezeto.pdf


Tananyag felépítése

Bevezető

1. rész – Háttéranyagok: Mi is az a storytelling? Mit tudhatunk a klímaváltozásról? 

2. rész – Cselekedjünk!: Mit tehetünk a saját életünkben, hogy csökkentsük a klímaváltozás 

hatásait?

3. rész – A múlt: Milyen történések befolyásolták a klímaváltozást a saját településen?

4. rész – A jelen: Milyen tevékenységek zajlanak jelenleg a helyi közösségben, melyek segítenek

csökkenteni a klímaváltozás hatásait?

5. rész – A jövő: Milyen jövőben szeretnél élni?

Az elkészült digitális sztoriban a diákok bemutatják, 

mit tanultak a múlt hibáiból és milyen jövőben szeretnének élni.  

Fejlesztési felület - Moodle



A következőkben részletesebben bemutatjuk az egyes

részeket.

Elméleti alapozás – https://www.magosfa.hu/wp-

content/uploads/2022/09/Elmeleti-alapozas.pdf

Három fő részre osztottuk. Az elsőben a storytelling

módszerével ismerkedünk, összeszedtünk néhány történetet,

személyt és témát, amelyekkel inspirálhatják tanítványainkat,

valamint egy lapozható pdf-ben számos digitális platformot

kínálunk, amelyek alkalmasak sztori készítésére.

A másodikról részletesebben szólunk a következő két oldalnál.

A harmadikban az interjú készítéshez szedtük össze a

tudnivalókat.

https://www.magosfa.hu/wp-content/uploads/2022/09/Elmeleti-alapozas.pdf


1. Elméleti alapozás

Mi az a storytelling?

Inspiráljunk!
1. Történetekkel
2. Személyekkel
3. TémákkalDigitális platformok



És akkor részletesebben a második részről:

Tudj meg többet a klímaváltozásról!

Készítettünk egy kérdőívet, melyet kitöltethetnek a tanulókkal,

hogy megismerjék előzetes tudásukat, félelmeiket, reményeiket.

Ezután a klíma, klímaválság, klímaváltozás témákról készítettünk

rövidebb-hosszabb videókat tartalmazó gyűjteményt. Mindenki

maga dönti el, hogy válogat-e belőle vagy az összeset bemutatja;

a tanórán, vagy a linkeket elküldi a diákoknak.

Az üvegházhatás, lábnyomaink és zöldrefestés témákhoz ábrákat,

honlapokat és cikkeket ajánlunk.

Az egyik tanár véleménye szerint ez az anyag színesebb,

élvezetesebb, mint a témáról a tankönyvben található, ezért a

jövőben ezeket fogja használni az oktatáshoz.



1. Elméleti alapozásKlíma, 
klímaváltozás, 
klímaválság

Üvegházhatás

Zöldrefestés

Lábnyomaink a Földön



1. Elméleti alapozás

cikkek videókteljes honlap

Felszíni hőmérésklet változás (1880-2100)

https://www.youtube.com/watch?v=l8M901ft20c


Ajánlunk emellett a témához kapcsolódó tananyagokat nyomtatott formában

és internetes oldalon is.

Fogyasztó kúra (modulgyűjtemény) – https://www.magosfa.hu/fogyaszto-

kura-kornyezeti-nevelesi-modulgyujtemeny-fenntarthato-fogyasztasrol/

„Vigyázat, valóság!” (webquest = netfürkész feladatsorok) –

http://migaproject.hu/

Valamint egy olyan foglalkozást és a kapcsolódó anyagokat, amely során 

idősek és diákok oldanak meg közösen feladatokat a klímaváltozásról.
Foglalkozás leírása – https://www.magosfa.hu/wp-content/uploads/2022/01/2-
modul1-Kicsik-es-nagyik-klima.pdf
Kapcsolódó anyagok – https://www.magosfa.hu/wp-content/uploads/2022/01/2-
klimavaltozas_beszelgetoskep.pdf
és https://www.magosfa.hu/wp-content/uploads/2022/01/2-karbonkigyo-
szammal.pdf

https://www.magosfa.hu/fogyaszto-kura-kornyezeti-nevelesi-modulgyujtemeny-fenntarthato-fogyasztasrol/
http://migaproject.hu/
https://www.magosfa.hu/wp-content/uploads/2022/01/2-modul1-Kicsik-es-nagyik-klima.pdf
https://www.magosfa.hu/wp-content/uploads/2022/01/2-klimavaltozas_beszelgetoskep.pdf
https://www.magosfa.hu/wp-content/uploads/2022/01/2-karbonkigyo-szammal.pdf


a feladat leírása

csatolt file-k

„karbon kígyó” 1. Elméleti alapozás



Cselekedjünk!

https://www.magosfa.hu/wp-

content/uploads/2022/09/Cselekedjunk.pdf

A bevezető részben összegyűjtöttük, mi történt az 1970-es

évek óta annak érdekében, hogy csökkenjen a CO2

kibocsátás. A világkonferenciákról rövid ismertetőt írtunk és

linkeket ajánlunk.

https://www.magosfa.hu/wp-content/uploads/2022/09/Cselekedjunk.pdf


2. Cselekedjünk!
Világkonferenciák

- Meadows jelentés

- Stockholm

- Brundtland Bizottság

- Rió (+20)

- Kiotói Jegyzőkönyv

- Johannesburg

- Fenntartható 

Fejlesztési Célok 

(SDG)

- Párizsi Klímacsúcs



A fő kérdés: „Mit tehetek én?”

Válaszként három olyan nagy területen keresztül mutatjuk

be a cselekvési lehetőségeket, amelyek kapcsolódnak a

diákok életéhez. Csökkenthetjük

- a fogyasztásunkat,

- az energiafelhasználásunkat és

- az utazásaink számát.

Számos lehetőséget kínálunk, videók, honlapok, cikkek

ajánlásával.



Diagramok a jobb 

átláthatóságért

2. Cselekedjünk!



És még bemutatunk néhány egyéb témát, amin érdemes

elgondolkodni, például a jóllétünk keresése, a ruhatárunk

csökkentése, a vízhasználatunk és az élelmiszerpazarlás.

A fejezet legvégén egy excel táblázat segítségével

összeszedhetik a megismert cselekvési lehetőségeket,

újakat is lehet kitalálni, majd megnézni, mennyire

hatékony. Legvégül minden diák vállal legalább egy

dolgot, amelyet onnantól a saját életében megtesz azért,

hogy környezettudatosan éljen.



2. Cselekedjünk!
Egyéb lehetőségek:

- Általános ötletek
- Jólétünk keresése
- Ruhatáram csökkentése
- Takarékoskodjunk a vízzel!
- Élelmiszerpazarlás

ÖTLETGYŰJTEMÉNY



Mi történt Vácon, avagy a múlt felfedezése

https://www.magosfa.hu/wp-content/uploads/2022/09/Mi-tortent-Vacon.pdf

A projekt kipróbálási szakaszában két váci iskolával dolgoztunk

együtt, ezért erre a településre jellemzően alakítottuk ki a

háttéranyagokat. Három nagy témakört választottunk ki (természet,

vásárlás-fogyasztás, közlekedés), mert úgy gondoljuk, ezek lefedik

azokat a történéseket, amelyek alapján megismerhető, mi történt a

településen a múltban, ami a jelenlegi állapotot létrehozta.

Természetesen ezek alapján mindenki a saját településére is össze

tudja állítani a kérdéssorokat, képanyagot.

https://www.magosfa.hu/wp-content/uploads/2022/09/Mi-tortent-Vacon.pdf


3. A múlt
Természet

Közlekedés

Vásárlás, fogyasztás



Összeállítottunk egy diasort, amelyben az előzőleg

említett három nagy témakörhöz kapcsolódó

eseményeket, helyszíneket gyűjtöttük egybe. Minden

diára képeket tettünk, rövid leírást készítettünk és ahol

lehetett, honlapok linkjeit tűztünk be, amelyeken

részletesebben olvashatnak a témáról.

Ezzel segítünk a ma diákjainak, hogy legyen mihez

kapcsolódniuk, tudjanak kérdéseket feltenni az idősebb

lakosoknak (nagyszülők, rokonok, szomszédok, idősek

otthona lakói stb.) és a helyi múlttal hivatásként

foglalkozóknak (múzeológus, levéltáros stb.).



Az első hazai ABC:

• Magyarország első ABC áruházát 1963. április 1-én a Dunai Cementmű új lakótelepén
nyitották meg, Deákváron. Ez volt a próba üzlet. A 680 m2 alapterületű önkiszolgáló üzletben
az élelmiszer mellett a játéktól a könyvig minden cikket megtaláltak a vásárlók.

(A hivatalos első ABC Dorogon nyílt meg 1964. április 4-én. Magyarországon az első
önkiszolgáló élelmiszerbolt Budapesten nyílt meg 1955. augusztus 27-én.)
(Képek forrása: MTI, facebook.com/vacregen)

Egy dia a 

ppt-ből

képek rövid leírás

link

https://www.facebook.com/regivac/photos/a.101758388253547/269646761464708/?type=3&theater


Mi történik nálunk, avagy a jelen felfedezése

https://www.magosfa.hu/wp-content/uploads/2022/06/Mi-tortenik-

nalunk.pdf

A múlt történései határozzák meg, hogy mi van most a jelenben.

A tananyag ezen részében először megvizsgáljuk, hogy milyen

hatással van a múlt a jelenünkre. Azután pedig azt, hogy milyen

tevékenységek zajlanak most a helyi közösségekben, hogy

csökkentsék a klímaváltozás hatásait, illetve azt, hogy milyen

tevékenységek járulnak hozzá a klímaváltozás erősödéséhez. A

diákok beszélnek az önkormányzattal, a helyi cégekkel, civil

szervezetekkel és a lakosokkal.

https://www.magosfa.hu/wp-content/uploads/2022/06/Mi-tortenik-nalunk.pdf


4. A jelen

Milyen 

tevékenységek 

zajlanak most a 

helyi közösségben?

Mit tesz az 

önkormányzat?

Mit tesznek a 

cégek? Mit tesznek a civil 

szervezetek?

Mit tesznek az 

egyének/lakosok?



Mi történjen a jövőben?

https://www.magosfa.hu/wp-content/uploads/2022/09/Mi-

tortenjen-a-jovoben.pdf

Ahogy a múlt meghatározta a jelent, a most zajló események,

tevékenységek fogják meghatározni a jövőt. És ebbe már nekünk

is, pláne a fiataloknak van/lehet beleszólásunk.

A fő kérdés az, hogy „Milyen világban szeretnénk élni?”. A

diákok összeszedhetik azokat a paramétereket, amelyekre a

jövőben szükség lesz. Ehhez segítő kérdéseket írtunk, valamint a

Jövő kártyák segítségével olyan, már létező, de még nem

elterjedt lehetőségeket mutatunk be, amelyek csökkentik a CO2

kibocsátást, ezzel segítve a klímaváltozás lassulását.

https://www.magosfa.hu/wp-content/uploads/2022/09/Mi-tortenjen-a-jovoben.pdf


5. A jövő
Milyen világban 

szeretnék élni?

Segítő kérdések

Jövő kártyák

Milyen legyen a történet?



Most, hogy a diákok már megismerték a klímaváltozásról szóló

tényeket, háttérinformációkat, településük múltját és jelenét, valamint

eltervezték, milyen jövőben szeretnének élni, ideje ezt a nagy ívű

munkát másokkal is megismertetni! Eljött a digitális történetek

elkészítésének ideje!

Minden diák válassza ki, milyen technikával szeretné készíteni a saját

történetét! Kisfilm? Ppt? Animáció? Ehhez nyújt segítséget az Elméleti

alapozás-ban található, digitális platformokat tartalmazó, lapozható pdf:

https://www.flipsnack.com/libamajas3/magosfa_digitalis_tortenetmesele

s_platformok_vol2-zsb.html

Instrukciókat adhatnak nekik azzal, ha beszélgetnek arról, milyen

legyen a történet. Ehhez nyújt segítséget a következő ábra:

https://www.flipsnack.com/libamajas3/magosfa_digitalis_tortenetmeseles_platformok_vol2-zsb.html


Milyen legyen a történet?

Mit 
tudok én 

tenni?

lelkesítő

meggyőző

cselekvésre 
ösztönző

digitális

kiutat mutató

Hogyan 
vagyok én 

benne?
Mi az én 

feladatom?

pozitív

Mi a 
felelősségem?



Magyarországon a diákok egyénileg, vagy kiscsoportokban dolgoztak, változatos

technikákat használtak a poszter készítéstől a kisfilm forgatásig. Összesen 57 történet

készült el, ebből 31-et tudtunk feltölteni, mások számára is láthatóvá tenni. Az ok a

Common licence. A történetek készítésénél nagyon figyeljenek arra, hogy vagy saját

rajzot, fotót, filmfelvételt használjanak a diákok, vagy ha az internetről szeretnének

letölteni fényképeket, videókat, zenét, akkor azok ingyenesen felhasználhatók

legyenek! Persze ezek forrását is meg kell jeleníteni, tehát a linkeket a diákok gyűjtsék

valamilyen módon össze.

A projekt során elkészített történeteket a következő oldalon tudják megnézni:

https://stories.changethestory.eu

Bátorítunk mindenki arra, hogy az elkészült történeteket töltsék fel az iskola

honlapjára, szervezzenek bemutatót, terjesszék a hírt településükön is. A diákok is

nagyon büszkék az elkészült alkotásaikra, sőt, volt olyan tanuló, akinek a középiskolai

felvételi elbírálás során az elkészített története billentette pozitív irányba a mérleg

nyelvét!

https://stories.changethestory.eu/


A történetek

https://stories.changethestory.eu

Összesen – 57 db
Feltöltve – 31 db

https://stories.changethestory.eu/


Végezetül a következő négy képen bemutatjuk a projekt

magyarországi eredményeit. A történetek elkészítése után a

tanulók értékelő kérdőívet töltöttek ki. Ezeknek a kiértékelése után

derült ki, mennyi hatása volt a projektnek.

Látszik, hogy melyik részt élvezték legjobban a diákok, milyen új

tudást és képességeket szereztek. Diagrammokon ábrázoltuk,

milyen arányban gondolják azt, hogy képesek másokkal is

megosztani az itt szerzett tudást, mennyire lettek magabiztosak a

klímaváltozás kérdéskörében, hányan értettek azzal egyet, hogy új

tudást és képességeket szereztek, valamint azt, mennyien

szeretnének többet tudni a témáról.



The piloting part in numbers

Az iskola neve Résztvevők Történetek Értékelő lap

Karolina Katolikus Általános 
Iskola, Székesegyházi 

Kórusiskola és AMI

1 tanár – Kárpátiné 
Kapos Ildikó

5 osztály
100 tanuló

35 92

Váci Árpád Fejedelem 
Általános Iskola

1 tanár – Baráth 
Bernadett
3 osztály
75 tanuló

22 75

A pilot szakasz Magyarországon



Mely részei tetszettek a legjobban, és miért?

• poszter készítés

• videó forgatása

• videó szerkesztése

• új tények megismerése 

a klímaváltozásról

• Vác történelmének 

megismerése

• interjú készítés

MERT

csapatban dolgoztunk

a barátaimmal 
dolgoztam

vicces volt

sokat nevettünk

sok információt 
szereztem



Egyetértek
51%

Nincs
véleményem

41%

Nem értek
egyet 8%

Magabiztosnak érzem magam

Agree Not opinion Disagree

Egyetértek
59%

Nincs
véleményem

30%

Nem értek
egyet
11%

Megosztani másokkal

Agree Not opinion Disagree

Egyetértek
57%

Nincs
véleményem

28%

Nem értek
egyet
15%

Új tudás és készségek

Agree Not opinion Disagree

Egyetértek
53%

Nincs
véleményem

28%

Nem értek
egyet
19%

Szeretnék többet tudni

Agree Not opinion Disagree



Amit a „Change the Story” projekt során megtanultam

tevékenységek

tények

digitális 
kompetencia

tudatos vásárlás
hulladék, energia és vízhasználat csökkentése

autó helyett bicikli vagy gyaloglás

klímaváltozás és hatásai
ökolábnyom, üvegházhatás, szociális 

problémák a világban, ózon problémák
nagyszüleim múltja

forgatókönyv írás
videó készítés, kamera kezelés, szerkesztés

ppt készítés és animálás



Új tudás és képességek, amelyeket a Change the Story során szereztem

tudás képességek

ökolábnyom, 

üvegházhatás, ózonlyuk,

kőszénképződés, globális fel-

melegedés, biomassza, klíma-

változás hatásai, erdőírtás, Vác 

múltja, nagyüzemi állattartás 

problémái

„Kis cselekedetekkel is segít-
hetek a környezetnek.”

jegyzetelés,

előadás, csapatmunka,

jobban ki tudom magam fejez-

ni, magyar-angol fordítás,

hasznos és fontos információk 

megtalálása az interneten,

előadás szöveg írása, jobb 

kommunikációs képesség

„Könnyebben beszélek 
másokkal a témáról.”



Köszönjük figyelmüket, reméljük, hasznos útmutatást

kaptak ahhoz, hogy belevágjanak a klímaváltozás

oktatásának egy újfajta megközelítésébe és a digitális

történetek elkészítésén keresztül lelkesítsék diákjaikat és

sikerélményt adjanak nekik.

Bármi kérdésük, észrevételük van a tananyaggal

kapcsolatban, keressenek bennünket!

Jó munkát kívánunk!

A Magosfa csapata 



Magosfa Alapítvány:  

• magosfa.hu

• facebook/magosfa

• magosfa@magosfa.hu

• 20/984-3946

Elérhetőségek

Neumayer Éva: 

• eneum@magosfa.hu

A projekt honlapja:

www.changethestory.eu

Kurucz Márta: 

• marta@magosfa.hu

Elérhetőségek


