Fenntarthatósági Témahét 2018
óravázlat
FENNTARTHATÓSÁGI TÉRKÉP - DIÁKOLDAL
5. feladat: Terepgyakorlat
1. feladatlap: Régen és ma
Múlt vagy jelen a településeden: Mikor volt jobb?

A múltban

Mikor volt több fa?
… több park / több virág volt?
… több mosolygó ember volt az utcán?
… több autó parkolt a járdán?
… vonzóbb volt sétálgatni a városban?
... egy forró nyári napon könnyebben találtunk árnyékot?
… jobban összekapcsolódott a városi élet a folyón/tavon zajló
élettel?
…tisztább volt a víz a folyóban/tóban?
… több fasor volt?
... több lehetőség volt focizni vagy játszani a zöld közterületeken?
…több lakos volt?
…mozgalmasabb/nyugtalanabb volt az élet a városban?
… több bicikli volt az utakon?
… biztonságosabb volt az élet?
... szebbek voltak az épületek?
… több természetes anyagot használtak fel az utak, járdák
készítéséhez (természetes kövek vagy beton, aszfalt…)
… tisztábbak voltak az utcák?
…több szemét volt a tereken?
… több piac volt a városban?
… több pad volt a városban?
… több játszótér volt a városban?
… több sportlétesítmény volt a városban?
… biztonságosabb volt biciklizni?
… több kulturális esemény volt a városban?
… élhetőbb hely volt a város?
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2. feladatlap: Fenntarthatósági területek
Zöld gazdaság, energia, mezőgazdaság, lakhatás,
intézmények
-

Hulladékcsökkentés és újrahasznosítás

biofarmok, családi farmok
díjat nyert helyi termelők
helyi mesterségek, kézműves termékek
(kovács, zsindelyező)
helyi vízerőmű
biomasszafűtés
ökoiskolák, óvodák
erdei iskolák, erdei óvodák
alacsony energiaigényű házak, passzív
házak
…

-

Fenntartható fogyasztás – vásárlás és
szolgáltatások
-

Természet, környezet, ökoturizmus

bioboltok (bioélelmiszer, környezetbarát
tisztítószerek, kozmetikumok)
helyi termék boltok
zöld boltok (energiatakarékosság,
hulladékcsökkentés)
fair-trade kávézó/teázó
helyi piac
heti doboz/szatyorrendszer
házitej árusítás
vegetáriánus/vegán éttermek
antikvárium, turkálók
bicikliszerelő
cipő, táska, ruhajavítás
zöld virágbolt
papírgyűjtés
…

-

Szelíd közlekedés, közterületek minősége
-

szemétgyűjtő pontok
szelektív szemétgyűjtő szigetek
használtruha gyűjtő
nyilvános könyvleadó
nyilvános komposztgyűjtő
szeméttelep/szemétégető
…

idős fák, parkok, fasorok
természetvédelmi terület, helyi védettségű
természeti értékek
tanösvény, oktatótábla
forrás, artézi kút
természetes / permakultúrás kert, közösségi
kert, gyümölcsös, botanikus kert, arborétum
nyersanyagforrások
nádgyökeres szennyvíztisztító
kilátótorony, megfigyelőállás
madármegfigyelés
biciklikölcsönzés, kajak/kenukölcsönzés, sí,
korcsolyakölcsönzés
esővízgyűjtés
vizes élőhelyek
…

Események, emberek, civil szervezetek

gyalogos zónák, átkelők
„Walking bus” megállók
P + R parkolók
városi kerékpárkölcsönzés
kerékpárutak
padok
elektromos gépkocsi töltőállomás
zöldövezet
mozgássérült közlekedési lehetőségek
…

-
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zöld civilszervezetek
ökocentrumok
kutyamenhely
helyi környezetvédelmi hatóság
szabadtéri színpad
színház, mozi
művelődési központ
fesztiválok
…

