
 

 

www.eathink2015.org 

Globális nevelés óravázlat  

SZERZŐ: Sanja Albaneže  

ORSZÁG: Horvátország 

CÍM: Piac az osztályban  

KOROSZTÁLY: 10–15 évesek 

TANTÁRGY: természet- és társadalomtudomány / biológia, kémia, matematika, művészet 

IDŐTARTAM: 2 x 45 perc 

TÉMAKÖRÖK: 

választásra/tudatos fogyasztásra nevelés 
fenntartható mezőgazdaság 
élelmiszerek környezeti hatása 
az élelmiszerlánc felfedezése 
mennyit utazik az étel 
méltányos kereskedelem 
GMO-k (géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó 
élelmiszerek) 
vetőmagok 

FENNTARTHATÓ 
FEJLŐDÉSI CÉLOK: 

12. felelős fogyasztás és termelés  

 
 

A globális nevelés megismerése és megértése 

Társadalmi igazságosság és méltányosság: Alapvető jogok és kötelességek 

Globalizáció, kölcsönös függés: Méltányos kereskedelem; Etikus fogyasztói magatartás / fogyasztás 

Fenntartható fejlődés: Ember és környezet kapcsolata; A fenntartható fejlődés kulcskérdéseinek ismerete; 

Tudjuk, hogy a források végesek; Értjük a lehetséges és kívánatos jövő fogalmát; Életmódok egy fenntartható 
világért 

Sokszínűség: Mivel gazdagítják életünket a különböző kultúrák, értékrendek, hitrendszerek?; Tisztában vagyunk 

az előítéletek természetével és tudjuk, hogyan küzdjünk ellenük; A sokszínűség problematikájának megértése; A 
különböző kultúrák és társadalmak mélyebb ismerete 

 

Globális nevelési készségek és kompetenciák 

Kritikai gondolkodás: Az előítéletek, sztereotípiák, vélemények felismerése; Az információ kritikai elemzése; 

Megalapozott döntések; Etikus döntéshozatal 

Hatásos érvelés: Annak megtanulása, hogy tényekre alapozott érvelés hatására árnyaljuk / megváltoztassuk az 

álláspontunkat; Ésszerű és meggyőző érvelés, tájékozott alapállásból;  Ismerkedés az indoklással megalapozott 
érveléssel; A helyi és globális kontextus és tapasztalatok összekapcsolása  
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A globális neveléshez kapcsolódó értékek és attitűdök 

Empátia, közös emberi sorsunk tudata: Az egyéni érdem fontosságának elismerése; Széles látókör, nyitottság 

Törődés a környezettel és a fenntartható fejlődéssel: Felelősségérzet a környezet és a források felhasználása 

iránt; Felelősségérzet életmódunk emberekre és környezetre gyakorolt hatása iránt; Felelősségérzet a bolygó és 
az eljövendő nemzedékek jövője iránt 

Hit abban, hogy rajtunk múlik a változás: Hit abban, hogy a dolgok jó irányba változhatnak, s hogy a változás 

tőlünk függ; Globális polgári szerep 

Tisztelet az emberek és a dolgok iránt: Döntési képesség és a döntéseink következményeinek felismerése 

Fellépés az igazságtalansággal és egyenlőtlenséggel szemben: A bevett megoldás alternatíváinak fel- és 

megismerése 

 
 

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák európai referenciakerete 
1. anyanyelvi kommunikáció 
2. matematikai kompetencia, alapszintű természettudományi és technológiai kompetenciák 
3. a tanulás tanulása 
4. szociális és állampolgári kompetenciák 
5. kezdeményezőkészség, vállalkozói kompetencia 
6. kulturális kompetencia 

 
 

Tanulási célok: 

 Annak megértése, hogy Földünk aktív szerepet játszik mindennapi táplálkozásunkban 

(élelmiszer-termelés). 

 Felelősségvállalás az egészséges és tiszta környezetért. 
 Aktív részvétel és kooperáció kialakítása az egészséges és tiszta környezet fenntartásában. 
 Elképzelések, vélemények kialakítása az egészséges és tiszta Földről. 
 A változatos és egészséges táplálkozáshoz, az egészséges környezethez való jog tudatosítása. 
 Az egyén felelősségének felismerése a Föld fenntarthatóságában 

 
Módszertan: szerepjátékok, szimulálás, díjkiosztó ünnepség, elemzés, kutatás 

Gyakorlati tanulás, a tanulók aktívan részt vesznek a szerepjátékban. 
Az óravázlatban szereplő módszereket és tartalmakat alakítsuk a korosztálynak és a tanulók 
háttértudásának megfelelően (rövidítsünk, hagyjunk ki, egyszerűsítsünk le bizonyos részeket). 
Amennyiben speciális nevelési igényű diákok is részt vesznek a tevékenységekben, alakítsuk át és 
szabjuk személyre a módszereket, attól függően, hogy az adott diák milyen nehézségekkel küzd és 
mik az igényei. 

 
Tevékenységek: 

Óra Idő Tevékenység leírása Ötletek tanároknak 
1 5 perc 

(05) 
Bevezető beszélgetéssel kezdjük az órát: mit 
tudnak a tanulók az élelmiszer-beszerzési és -
vásárlási lehetőségekről, illetve ők hogyan és 
hol vásárolnak élelmiszert? (Élelmiszerbolt, 
szupermarket, piac, termelői piac, gazdálkodás 
a kiskertben, közösségi mezőgazdasági 

Kérdezzünk rá, hogy van-e a 
családban, aki tagja 
valamilyen közösségi 
mezőgazdasági társulásnak, s 
ha igen, osszák meg a 
tapasztalataikat, a 
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társulások stb.) véleményüket, hogy miért 
előnyös ez nekik. 

 5 perc 
(10) 

Bejelentjük, hogy iskolapiacot rendezünk – ma 
az osztály egy sokszínű, nyüzsgő, különleges 
élelmiszerpiaccá változik. A tanulók fogják 
eljátszani az élelmiszerárusok és -vásárlók 
szerepét. 
Az osztályt párokra osztjuk: lesznek eladó, 
illetve fogyasztó/élelmiszer-vásárló párok. 
Mindegyik pár kap egy kártyát, a szerepüknek 
megfelelő utasításokkal. Az árusok előkészítik 
a pultjukat, amelyen kínálni fogják az árujukat 
a potenciális vásárlóknak, akiknek minél több 
élelmiszert akarnak eladni. 
A vásárlók is felkészülnek a szerepükre, a 
megadott ételpreferenciáik szerint. 

Kérjük meg a diákokat, hogy 
minél jobban éljék bele 
magukat a szerepükbe, mert a 
játék akkor lesz a 
legeredményesebb, ha minél 
meggyőzőbben alakítják a 
szerepüket. 

 5 perc 
(15) 

Osszuk csoportokra / párokra az osztályt (a 
tanulók számától függően). 
A diákok egyesével vesznek egy magot egy 
kancsóból vagy dobozból. Akik 
fehérbabszemet húztak, vevők lesznek, akik 
tarkababszemet, azok eladók. Mindkét csoport 
párokat alakít. Papírlapokon kiosztjuk az 
instrukciókat, vagy maguk is lerajzolhatják 
őket. 

Bármilyen típusú magot 
előkészíthetünk, a lényeg, 
hogy nagyobbak legyenek – 
így könnyebb kivenni őket a 
kancsóból. 

 5 perc 
(20) 

Elmagyarázzuk az utasításokat 
A kapott szerepüknek megfelelően (a papíron 
leírt instrukciók alapján), az árusok előkészítik 
az árusító standjukat, a vásárlók pedig 
felkészülnek a bevásárlásra. 25 perc 
felkészülési időt kapnak, mielőtt elkezdődne a 
szerepjátszás.  

Készítsük elő a szükséges 
alapanyagokat, hogy a tanulók 
könnyebben felállíthassák a 
standokat és kirakhassák a 
piaci „árukat” (pl. papír, 
ragasztó, fapálcikák, 
kartondobozok, zöldség-
gyümölcs, egyéb élelmiszer, 
szövegkiemelő, plakátok, 
szupermarket 
élelmiszerújságok, nejlon 
szatyrok, papír zacskók, 
vászon táskák, kosarak, 
élelmiszerfotók stb. 

 25 
perc 
(45) 

A tanulók párokban vagy csoportokban 
elolvassák az útmutatót, előkészítik a 
standokat és az árulnivalót a rendelkezésre 
álló anyagokból. 
Együtt kialakítják az élelmiszerpiacot az 
osztályteremben: 
- árusok (akik a terményeket árulják) 
- vevők (táplálkozási igényeik szerint) 
- tévés stáb (meginterjúvolnak mindenkit a mai 
kínálatról, ill. hogy ma mit vásárolnak). 
 

a) árusok: kistermelő méhész 
biomtermelői tanúsítvánnyal, 
zöldség-gyümölcs 
kiskereskedő, kis családi 
gazdaság 50 éves helyi 
vetőmagbankkal, tejgazdák 
nulla hulladékkibocsátással, 
hús kiskereskedő hentes, házi 
vegetáriánus ételeket (tofu, 
szejtán, csírák, hummusz) 
előállító kistermelő; 
b) vevők: fiatal anya 6 
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hónapos babával, rossz 
egészségi állapotú nagyszülők, 
vegán, vegetáriánus, 
környezetbarát fiatal, tévés 
stáb.  

2 25 
perc 

Ismertetjük a játék további lépéseit – 
szerepjáték (a tanulók szabadon értelmezik a 
szerepüket). 
Az árusok kínálják a portékájukat, 
megválaszolják a vásárlói kérdéseket, 
próbálnak minél több árut eladni. A vevők a 
szerepükhöz illő termékeket vásárolnak. 

 

 15 
perc 
(40) 

Miután „bezár” az osztálytermi élelmiszerpiac, 
a tanulók körbeülnek és beszélgetnek. Hogy 
érezték magunkat az árus és kistermelő 
szerepében? Hogy érezték magukat mint 
vásárlók? Milyen volt a kínálat a piacon? 
Sikerült  a táplálkozási szokásaiknak megfelelő 
árut találni? Kinek sikerült eladnia az áruja 
nagy részét? Miért? Milyen áruból? 
 

Indítsunk beszélgetést a 
következő témákról: 
táplálkozási szokások, miért jó 
tudni, hogyan, milyen 
körülmények között termelték 
meg az ételünket, mik a bio 
módon termelt és bio 
tanúsítvánnyal rendelkező 
termékek előnyei, milyen 
hatása van a környezetünkre 
és az egész bolygóra a 
hagyományosan megtermelt 
élelmiszereknek? 

 5 perc 
(45) 

Válasszuk meg a legfenntarthatóbb vásárlót és 
a legfenntarthatóbb élelmiszer-termelőt/árust. 
A tanulók jelölés és szavazás útján 
megválasztják azt a termelőt/árust, aki az 
élelmiszer-termelés és -árusítás során a 
legkevesebb negatív hatást gyakorolja a 
környezetre és a bolygóra. Arról is döntenek, 
hogy melyik vásárló étkezési és fogyasztói 
szokásai járnak a legkevesebb negatív hatással. 
Az győz, aki köré a legtöbb tanuló gyűlik.  

 

 

Felhasznált anyagok, eszközök:  

- élelmiszer (valódi vagy műanyag gyümölcsök, zöldségek stb.) 
- szövegkiemelő, papír, plakátok, szupermarket élelmiszerújságok 
- nejlon szatyrok, papír zacskók, vászon táskák, kosarak 
- különböző élelmiszereket ábrázoló képek/fotók/ábrák 
- iskolai padok 
- játékpénz (papírpénz) 
- útmutatók az árusoknak/vevőknek 
- magvak kancsóban/dobozban (a tanulók felosztásához) 

 

Tanítási segédeszközök: / 

 

Megvitatandó kérdések: 
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Milyen különböző fajta táplálkozási szokásokkal találkozhattunk a játék során? 
Miért fontos tudni, hogyan, milyen körülmények között termelték meg az ételt, amit megeszünk? 
Mik az előnyei a biológiai módszerekkel termelt, bio tanúsítvánnyal rendelkező élelmiszereknek? 
Milyen hatásai vannak a hagyományosan termelt élelmiszereknek a környezetre és az egész 
bolygóra? 
Miben különbözik egymástól ez a két élelmiszer-termelési mód?  
Az élelmiszer-termelési folyamat vonatkozásában, indokolt-e, hogy a bio módon előállított 
élelmiszerek drágábbak, mint a hagyományos módon termeltek? 
 

 
Mellékletek és segédanyagok elérhetőek a www.anthropolis.hu/eathink-tankonyv honlapon. 

szerző: Sanja Albaneže, Horvátország 

http://www.anthropolis.hu/eathink-tankonyv


 

 

www.eathink2015.org 

Mellékletek 

1. melléklet 
 
Útmutatók árusoknak (külön lapokra másold be a különféle szerepeket, és mindegyik elé 
illeszd be a vastag betűs bevezetőt) 
 

Ma piacnap van, és az általad előállított terményt árulod. Az alábbi instrukciók alapján dolgozd ki 
a szerepedet, valamint írd le a terményed eredetét, megtermelésének módszerét, küllemét, 
csomagolását és árát (az árat ötszáz forintra kerekítsd, tehát legyen 500, 1000, 1500, 2000 Ft stb.). 
Az alábbi forgatókönyv alapján készülj fel, hogy a terményedet minél jobban be tudd mutatni a 
potenciális vásárlóknak. A cél az, hogy megfelelően tájékoztasd a vevőket a terményed 
minőségéről, összetevőiről, előállításának módjáról stb., és minél többet adj el belőle. 
  
1. Te és a családod ismert méhészek vagytok a régióban. Kevés kaptáratok van, és így kevés mézet 
termeltek, ám gondosan odafigyeltek az előállításra. Igyekeztek megóvni a méheiteket a 
környezetszennyezéstől, hogy tiszta, bio minőségi mézet tudjatok előállítani. Körültekintően 
választod meg a kaptárak helyét a méhek legeléséhez, korszerű méhészeti eszközöket használsz, 
gondot fordítasz a méhek egészségére, megóvod őket a kártevőktől és betegségektől, és nem adsz 
nekik a méhekre és méhészre egyaránt veszélyes gyógyszereket. A kaptárakat erdőkbe, nemzeti 
parkokba, természetvédelmi területekre helyezed ki, távol a mezőgazdasági területektől, nehogy 
szennyezőanyagokkal (rovarirtó szerekkel) kerüljenek kapcsolatba. Mivel rendelkezel bio 
tanúsítvánnyal, a végterméked szigorú laboratóriumi ellenőrzéseken esik át, ami bizonyítja, hogy a 
mézed nem tartalmaz szermaradékot, antibiotikumot és egyéb káros anyagot. 
 
2. Te és a családod kiskereskedők vagytok, és elárusító helyet béreltek a városi piacon, ahol tízéves 
bérleti jogot szereztél a standra. Mindennap, hajnali 5 órakor két furgonnal elmentek a külvárosi ipari 
zónában fekvő nagybani piacra. Ott igen méltányos, nagykereskedelmi áron különböző országokból – 
Lengyelországból, Romániából, Spanyolországból, Olaszországból stb. – behozott zöldséget és 
gyümölcsöt vásárolsz. Az így megvett árut a nagykerár kétszereséért teszed ki a piacon, hasonló áron, 
mint a piac többi viszonteladója. A zöldség-gyümölcsöt nejlonzacskóban adod el a vásárlóknak. 
 
3. Neked és a családodnak van egy kis gazdaságotok, ahol friss, szezonális zöldségeket termeltek 
viszonylag kis földterületen. A család a különböző zöldségvetőmagokat 50 éve őrzi és gyűjti, és 
próbáljátok megőrizni a területre jellemző régi vetőmagfajtákat. Habár nem rendelkeztek bio 
tanúsítvánnyal, a termesztésben nem használtok vegyszereket, a növénykártevők és kórokozók ellen 
természetes módon védekeztek (pl. csalán- és nadálytőteával, szomszédos növények tudatos 
ültetésével), komposztáltok és házilag állítotok elő trágyát. 

 
4. Neked és a családodnak van egy kis tejgazdaságotok, amely különféle friss tejtermékeket állít elő. 
A gazdaságban a tehenek szabadon legelnek, minőségi tápot kapnak, amiben nincs antibiotikum vagy 
bármilyen más káros anyag, így minőségi tejet adnak. Üvegpalackokban árusítod a tejet (a helyi 
vásárlóid minden egyes alkalommal visszahozzák őket). A kemény sajtokat különleges, méhviasszal 
bevont, biopamutból készült kendőkben tartod. 

 
5. Te és a családod hússal foglalkoztok. A városi piacon, a húsos pavilonban béreltek egy standot, 
ahol viszonteladóként árusítjátok a nagybani piacon vett húst. Mindennap, hajnali 5 órakor a család 
két furgonnal elmegy a külvárosi ipari zónában fekvő nagybani piacra. Ott igen méltányos, 
nagykereskedelmi áron különböző országokból – Lengyelországból, Romániából, Spanyolországból, 
Olaszországból stb. – behozott húst vásároltok. Az így megvett árut a nagykerár kétszereséért teszed 
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ki a piacon, hasonló áron, mint a piac többi viszonteladója. A húst nejlonzacskóban adod el a 
vásárlóknak. 

 
6. Te és az üzlettársad érdekes vegetáriánus (tehát hús- és állati termékmentes) ételeket készítetek, 
többek közt tofut, szejtánt, csírákat, fűszeres hummuszt. A tofut, más néven „szójasajtot”, a 
szójababban található fehérje megszilárdításával állítják elő. Ez igen egészséges étel, ami könnyen 
emészthető, nagy a vitamin- és ásványianyag-tartalma, és nincs benne koleszterin. A szejtán 
fehérjében gazdag, teljes értékű gabonaétel. Búzagluténból áll, és szinte teljesen helyettesíthető vele 
a hús. A szejtán számos ételben felhasználható, ugyanúgy, ahogy a hús. A kínai konyhából ered, 
Nyugaton főleg a makrobiotikus és vegetáriánus konyha kedvelt alapanyaga. A hummusz egy 
pástétom, a Közel-Kelet leghíresebb étele. Eredetileg a libanoni konyhából származik, de ma már az 
arab világban mindenütt megtaláljuk, s nálunk is egyre népszerűbb. Fő hozzávalói: csicseriborsó, 
olívaolaj, fokhagyma, citrom, valamint tahini, azaz szezámmagkrém. Termékeitek nagyon ízletesek és 
olyanok is fogyaszthatják őket, akiknek valamilyen egészségügyi probléma miatt csak könnyen 
emészthető ételeket szabad enniük. 
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2. melléklet 
 
Útmutatók a vevőknek (külön lapokra másold be a különféle szerepeket, és mindegyik elé 
illeszd be a vastag betűs bevezetőt) 
 

A piacra készülsz bevásárolni. Az alábbi forgatókönyv alapján, dolgozd ki a szerepedet, majd 
készíts bevásárlólistát a szerepedhez tartozó étkezési szokásoknak megfelelően. Kérdezd ki az 
árusokat azokról a termékeikről, amelyek szerepelnek a listádon: honnan származik, hogyan 
termelték meg vagy állították elő, milyen összetevőkből áll stb. Összesen 6000 forintot költhetsz 
ma élelmiszerre. 
 
1. Fiatal szülők vagytok, hat hónapos babával, aki épp most kezdett el szilárd ételeket enni 
(gyümölcsöt és zöldséget); nagyon ügyeltek rá, hogy mivel etetitek a kisgyereketeket. 
 
2. Rossz egészségi állapotú nagyszülők vagytok, könnyen emészthető, minőségi ételekre van 
szükségetek és a mediterrán konyhát kedvelitek. 
 
3. Vegán vagy, semmilyen állati eredetű ételt nem fogyasztasz. Így a húson kívül tiltólistán van még a 
tojás, a tej és tejtermékek, a méz, valamint minden étel, ami állati eredetű összetevőt tartalmaz, akár 
csak nyomokban is. Vegánként gyapjúból vagy bőrből készült ruhát, cipőt sem viselsz. Mint a legtöbb 
vegán, te is állatvédő vagy, természetesen az ésszerűség határain belül. 
 
4. Vegetáriánus vagy, nem eszel húst. Szereted tudni, hogy mit veszel: honnan származik a termék, 
honnan szerezték be, ki gyártotta, milyen hozzávalókból, és így tovább. 
 
5. Ifjú ökológus vagy, aki valóban odafigyel a környezetvédelemre, különösen az élelmiszerek 
környezetre gyakorolt hatására, az élelmiszer-termeléstől a csomagoláson át az élelmiszer-pazarlásig. 
 
6. Egy TV-stáb tagjai vagytok, akik riportot készítenek egy országos tévécsatorna mezőgazdasági 
műsora részére. 
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3. melléklet 
 
Bankjegyek a vásárlóknak 
A vásárlók közül minden diáknak/csapatnak 6000 forintja van (nyomtasson minden csoport számára 
bankjegyeket). 
 
 
 

      
 

      
 

   
 

   
                           
 

 


