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Globális oktatási tanmenet 

SZERZŐ: Anthropolis Egyesület 

ORSZÁG: Magyarország 

CÍM: Fenntartható halászat 

ÉLETKOR: 12+ 

TANTÁRGY: földrajz, biológia, közgazdasági ismeretek, matematika, erkölcstan 

IDŐTARTAM: 45 perc 

 
 
 

Fenntartható halászat 
 
a játék célja:  

- a játékosoknak az együttműködés és a versengés stratégiái között kell választaniuk 

- a játékosok megtapasztalják a közös források használatának és túl-használatának 

következményeit 

- a játékosok képesek lesznek beazonosítani a folyamatot befolyásoló tényezőket, egyéni és 

társadalmi nézőpontokból 

tantervi kapcsolódás: földrajz, biológia, közgazdasági ismeretek, matematika, erkölcstan 
korcsoport: 12+ 
játékosok száma: 3-30 fő  
eszközök:  táblázat 
  egy szimbolikus tó (tálca, lepedő, stb.) 
  szimbolikus halak (körönként 20)  

pecabotok (a snack esetén vastag szívószálak) 
időtartam: 45 perc 
előkészületek 
A tó és a halak/pecabot elkészíthetők valamilyen kézműves foglalkozáson. Jó, ha a pecázás 
valamilyen ügyességet, képességet igényel.  
Boltban kapható snack-halacskák esetén szívószállal lehet kifogni (felszívni) a halakat: 

 
A játék menete 
csoportalakítás: a csoportot véletlenszerűen három kisebb, lehetőleg egyenlő létszámú 
kiscsoportra kell osztani 
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instrukció: Halászok vagytok, az egyetlen bevételi forrás, ami a rendelkezésetekre áll, a 
halászat. Eladjátok a kifogott halat, és mindent, amire szükségetek van, ebből a bevételből 
fedezitek: a gyerekeitek iskoláztatását, orvosi ellátást, stb. Még két másik halászcsalád él a 
tó mellett. 
A csoportok 1 percet kapnak, hogy családnevet válasszanak maguknak. A három családnév 
kerüljön fel a táblázatra, amit mindenki jól láthat. 

 
A játékfázis (20 perc) 

A játék céljaként csak ennyit tudjanak a játékosok: Az a feladatotok, hogy a játék végén 
annyi halatok legyen, amennyi csak lehetséges. Fontos, hogy az instrukció ne legyen 
egyértelmű arra vonatkozóan, hogy csoportonként, vagy az egész csoportnak együttesen 
legyen minél több hala a játék végére! Ez a játékosok értelmezésére van bízva. Minden 
egyéb megfogalmazás megzavarhatja a játékot. Arra a kérdésre, hogy meddig tart a játék, az 
a válasz, hogy attól függ, mennyire lesznek sikeresek a halászatban. (Valószínűleg nem jutnak 
el 10 körig, amennyiben versengő stratégiát választanak.) 

Az alapvető szabályok kerüljenek fel a táblára: 
- a tó eltartóképessége maximum 20 hal 

-  a játék 10 körön át (10 évig) tart 

- egy család egy nap alatt 0-3 halat foghat. (minden kör végén a családok beírják a táblázatba, 

hogy hány halat fogtak, és a halakat a „hálójukba” teszik) 

- éjjelente a tóban maradt halak szaporodnak 25%-al, de 20-nál többen sosem lehetnek 

- minden kör addig tart, amíg mindenki annyi halat fogott, amennyit eltervezett 

A játékvezető engedélyt ad a halászidény megkezdésére. Minden kör addig tart, amíg 
minden család annyi halat nem fogott, amennyit előre letervezett (0-3 között). Minden idény 
végén (egy kör egy halászidény) a kifogott halak száma kerüljön be a táblázatba az adott 
család neve alá! Az idény végén a játékvezető megszámolja a tóban maradt halakat, és 
visszatölti a maradék 25%-át. Ha a tóban maradt halak száma nem osztható néggyel, akkor a 
legközelebbi néggyel osztható szám alapján kell az extra halakat betenni (lefelé kerekítve). 
(10 hal esetén 2-őt, 11 esetén 3-at, stb.) Az elvet előre tisztázni kell! 
Addig játsszanak, amíg van hal a tóban. Nem kell beavatkozni, ha valakik pl. korlátozni 
akarják a halászati idényt. 
Ha elfogynak a halak, kérdezd meg a játékosokat: Miből fogtok megélni a következő évben? 
 

Megbeszélés (15 perc) 
A játékosok lehetőleg nyitott kérdéseket kapjanak. Számoljanak be a benyomásaikról, 

mit tanultak a játék során. A kérdések igazodjanak az óra céljához. 
A játék végén üljenek körbe a játékosok, és lépjenek ki a szerepükből. 
Először kapjanak lehetőséget az érzelmeik kifejezésére: Hogy éreztétek magatokat? 

Milyennek láttátok a többi csapatot? Elégedettek vagytok az eredménnyel? stb. 
Mondják el, mi és miért történt. Kérdések: Hogy alakult a játék? Hogyan 

kooperáltatok a családon belül és a családok között? 
Használd a táblázatot! A játékosok kommentálhatják. Nézzék meg, hogy alakult egy 

adott család fogásának mennyisége. Láttok fordulópontokat? Hogyan döntöttétek el, 
mennyit fogtok? Volt stratégiátok? Hogyan változott a játék során? A többi család döntése 
hogyan befolyásolta tiéteket? Hogyan jellemeznétek a családok közötti viszonyt? 

Mit gondoltok a játékról? 
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Ki nyert, ki veszített? Erről a kérdésről minden csapat fejthesse ki a véleményét! Ha 
senki nem fejti ki, hogy mindenki veszít, ha a tó kimerül, (vagy fordítva, mindenki nyer, ha 
mindig van elég hal) kérdezzük meg: Hogyan értelmeztétek a feladatot? Lehet másképpen is? 
Ha nem említik, kihangsúlyozható, hogy az instrukcióban nem szerepelt, hogy a családoknak 
maguknak kell a legtöbb halat elérni, vagy azokkal együtt, ami a tóban van! A feladat úgy is 
értelmezhető, hogy miközben a megéghetésüket biztosítják, arra is ügyelnek, hogy mindig 
elég hal legyen a tóban, hiszen a halászok élete nem csak 10 évig tart. Szerencsés esetben 
ezt a felismerést maguk a játékosok teszik meg. 

Min változtatnátok, ha a még egy szer játszanátok, és a játék 100 körig tartana? 
Meglehetne állapodni olyan szabályokban, kvótában, hogy mennyit szabad lehalászni egy 
évben? Ellenőriznétek a szabály betartását? (Mi a legtöbb hal, ami kifogható, anélkül, hogy 
veszélyeztesse a regenerációt? Ahhoz, hogy a második évben biztosítani lehessen a 
maximálisan elérhető 4 újratermelődő halat, az első évben maximum 5 halat szabad kifogni. 
A következő évben összesen csak 4 halat foghatnának ki, és így visszatermelődik az 4 hal 
elérve az maximumot. 

Milyen hasonlóságot fedeztek fel a játék és a valóélet között? Emlékezetet titeket a 
játék valamilyen saját tapasztalatra? A halászaton kívül el tudtok képzelni más hasonló 
helyzetet? A modell mennyiben nem feleltethető meg a valóságnak? Tudható a tényleges 
halmennyiség egy adott tóban? 

Végül minden játékos mondja el a végkövetkeztetését! Mit tanultam meg ebből a 
játékból? Ha kevés az idő, post-it-re is felírhatják a reflexióikat. Ilyenkor legalább 3 játékos 
szóban is adjon visszajelzést. 
 
Háttér információk 
A megújuló források kimerítésének (túlfogyasztás) számít minden olyan tevékenység, mely 
meghaladja az adott forrás természetes regenerálódó képességét.  Más szavakkal nem a 
természetesen keletkező többletet fogyasztjuk, hanem a forrás „magjából” hasítunk ki egy 
darabot. Ennek a folyamatnak egy tipikus példája a túlhalászat. A leginkább halászott fajok 
(tonhal, tőkehal) egyedszáma mára 90%-al kevesebb, mint az 1900-as évek elején volt. 
További gondot jelent, hogy a legkedveltebb fajok húsevők, és a tápláléklánc csúcsán 
helyezkednek el az óceánokban. Ez túlhalászata a növényevők túlszaporodásához vezethet, 
ami a táplálékpiramis alsó részén található fajok pusztulásához vezethet, mint amilyenek az 
algák és planktonok.  
A kékúszójú tonhal esetében a fenntarthatóan halászható mennyiség évi 7500 tonna. 
Ehelyett évi 60.000 tonnát fognak ki belőlük évente. 
A megújuló és nem megújuló források túlfogyasztása az egyik legnagyobb veszély, ami a Föld 
biodiverzitását veszélyezteti. 
Érdekes lehet a túlhalászatról szóló filmet a játék után levetíteni, és megbeszélni a 
résztvevőkkel: https://www.youtube.com/watch?v=F6nwZUkBeas 
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