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Globális nevelés óravázlat  

SZERZŐ: San Vicente de Paul (Euskal Fondoa) 

ORSZÁG: Baszkföld 

CÍM: Mi van ebédre? 

KOROSZTÁLY: 10-12 évesek 

TANTÁRGY: 

matematika, természettudomány, társadalomtudomány és 
művészetek (vagy osztályfőnöki) 
 

IDŐTARTAM: 9-10 óra 

TÉMAKÖRÖK: 

tudatos fogyasztás 
élelmiszerpazarlás 
élelmiszerek környezeti hatása 

FENNTARTHATÓ 
FEJLŐDÉSI CÉLOK: 

11. fenntartható városok és közösségek  
12. felelős fogyasztás és termelés 

 

A globális nevelés megismerése és megértése 

Társadalmi igazságosság és méltányosság: Egyenlőtlenségek a különféle társadalmakon belül és azok között 

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

Életmódok egy fenntartható világért 

Fenntartható fejlődés: Ember és környezet kapcsolata; A fenntartható fejlődés globális szükségessége; Tudjuk, 

hogy a források végesek, Életmódok egy fenntartható világért 

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

Globális nevelési készségek és kompetenciák 

Hatásos érvelés: Az érvek azonosítása és kiválasztása; Ésszerű és meggyőző érvelés, tájékozott alapállásból; 

Ismerkedés az indoklással megalapozott érveléssel 
 
Együttműködés és konfliktuskezelés: A csoportdöntés elfogadása és betartása, Kompromisszumkötés 

 

A globális neveléshez kapcsolódó értékek és attitűdök 

Empátia, közös emberi sorsunk tudata: Az egyéni érdem fontosságának elismerése 

Törődés a környezettel és a fenntartható fejlődéssel: Felelősségérzet életmódunk emberekre és környezetre 

gyakorolt hatása iránt; Elkötelezettség a fenntartható fejlődés mellett 

Tisztelet az emberek és a dolgok iránt: Egy fenntartható világot szem előtt tartó életvitel 

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

megismerése 
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Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák európai 
referenciakerete 

1. anyanyelvi kommunikáció 
2. matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák 
3. a tanulás tanulása 
4. személyközi és állampolgári kompetenciák 
5. vállalkozói kompetencia 

 
 

Tanulási célok: 

 Felfedezni az élelmiszerekhez kapcsolódó hulladéktermelést, valamint 
csökkentésének különböző alternatíváit. 

 Megtanulni, hogyan gyűjtsük és hasonlítsuk össze az információt. 
 Fejleszteni a matematika készségeket, valamint a természettudományi és technológia 

alapkompetenciákat. 
 Megtanulni tanulni. 
 Fejleszteni a személyközi és állampolgári kompetenciákat. 
 Fejleszteni a vállalkozói kompetenciát. 
 Megismerni és elsajátítani néhány környezetvédő szokást. 

 

Módszerek: tapasztalati kutatás, irányított vita, alternatívákban gondolkodás, 

varróműhely. 

 

Tevékenységek: 

 

Óra Idő Tevékenység Ötletek 
tanároknak 

Első rész – egy 
héttel az első 
tanítási 
egység 
megkezdése 
előtt 
(osztályfőnöki) 

10 perc 
mindennap, 
egy héten 
át 
 

1) A tanár elmagyarázza a tevékenység 
menetét: a tanulók egy egész héten át 
mérni fogják, mennyi hulladék 
keletkezik az ebédjük nyomán, és 
elgondolkodnak azon, vajon a 
szokásaik környezetbarátok-e. 
 
2) A tanár erre a célra szemetes 
zsákokat állít fel az osztályteremben, 
amelyekbe a tanulók beledobják majd 
azt a hulladékot, amit a hét alatt 
termelnek. 
5 különböző szemetes zsákot teszünk 

1. A tanulók a 
következő 
táblázatot fogják 
használni: „AZ 
ELŐRECSOMAGOLT 
EBÉDÜNK NYOMÁN 
KELETKEZŐ 
HULLADÉK EGYHETI 
MENNYISÉGE”.  
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ki:  
1) műanyag és csomagolóanyag 
(alumínium fólia stb.) 
2) szerves hulladék 
3) papír 
4) nem újrahasznosítható 
anyagok  
5) üveg 

 
*Megjegyzés: a zsákokba az egész 
osztály együtt is gyűjtheti a hulladékot, 
de gyűjthetik csoportonként vagy 
egyénenként is. 

2. és 3. rész 
(matematika) 

15 perc 1) A tanár röviden bemutatja a 
különféle mértékegységeket, majd a 
mérőeszközöket is. 
 

 

45 perc 2) A tanulók megvizsgálják a szemetes 
zsákokat, és elemzik az általuk termelt 
hulladékot „AZ ELŐRECSOMAGOLT 
EBÉDÜNK NYOMÁN KELETKEZŐ 
HULLADÉK EGYHETI MENNYISÉGE” c. 
táblázat alapján.  Különféle 
mértékegységek alkalmazásával 
(csoportokban) kitöltik a táblázatot. 
 

*A tanulók 
különféle 
mértékegységek 
alkalmazásával 
töltik ki a 
táblázatot: 1) 
kilogramm: mérleg 
segítségével.  
2) köbméter: pl. egy 
fél köbméteres 
doboz segítségével.  
3) darabos elemek: 
dobozok, papír stb. 
darabonként. 
4) pénz: 
meghatározzák 
minden egyes 
hulladékelem 
értékét, s így 
kiszámolják, mennyi 
pénzt dobtak ki. 
 

30 perc 3) Miután az osztály vagy a csoport 
kiszámolta, mennyi hulladékot 
termeltek, minden egyes tanuló 
kiszámolja, hogy ő maga mennyit 
termelt egyedül, s végül az osztály 
kiszámolja, mennyi hulladék keletkezik 
az egész iskolában, egy év alatt 
(extrapoláció/következtetés-becslés).  

* Egy év 52 hétből 
áll. 
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4. rész 
(természet-
tudományok) 

20 perc 1) Matematika órán minden csoport 
ismerteti az osztállyal, hogy a táblázat 
feldolgozása során milyen 
eredményeket kaptak. 
 

 

20 perc 2) A tanár vitára/eszmecserére invitálja 
a tanulókat a környezetbarát szokások 
fontosságáról. 

 Miért fontos, hogy kevesebb 
hulladékot termeljünk? 

 Mit csinálunk jól?  

 Mit csinálhatnánk jobban? 
Hogyan?  

 

20 perc 3) A tanár a következő kihívás elé állítja 
a tanulókat: hozzanak az iskolába 
mindennap környezetbarát ebédet; a 
tanulók csoportokban beszélik meg, 
hogyan tudnák ezt megvalósítani.   
 
* Megjegyzés: ha úgy gondoljuk, hogy 
a tanulók esetleg nehezen birkóznak 
meg a feladattal, adhatunk nekik 
tippeket: komposztáljanak, csináljanak 
újrafelhasználható ebédes 
tasakokat/dobozokat stb. 
 

5. rész 
(társadalom-
tudományok) 

20 perc 1) A tanár az alábbi kérdések alapján 
röviden bevezeti az élelmiszerekhez 
kapcsolódó hulladéktermelés témáját: 

 Mennyi hulladék keletkezik a 
világon? A hulladék mennyisége 
változik-e az országok szerint? 
Miért? 
 

* Baszkföld 
lakossága átlagosan 
napi 1,4 kg 
hulladékot termel 
fejenként.  
* Európa lakossága 
átlagosan évi 95-
115 kg 
élelmiszerekhez 
kapcsolódó 
hulladékot termel 
fejenként; ezzel 
szemben Afrika 

30 perc 2) Minden csoport kifejti az osztálynak 
az ötleteit arról, hogyan tudnák 
csökkenteni az ebédjük kapcsán 
keletkező hulladék mennyiségét.  
Miután minden csoport elmondta az 
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ötleteit, az osztály közösen megbeszéli 
az alábbi kérdéseket:  

 Ezek a lépések mennyivel fogják 
csökkenteni a keletkező 
hulladék mennyiségét? Milyen 
típusú hulladék fog csökkeni 
(műanyag, szerves stb.)? 

 Mi lesz számukra könnyű, és mi 
nehéz? 

 Hajlandók lennének ezt otthon 
is kipróbálni? 

 

szubszaharai 
térségében ugyanez 
a szám mindössze 6-
11 kg.  
 

10 perc 3) A tanár javasolja, hogy a tanulók 
használjanak újrahasználható, textil 
ebédes tasakot. 
 

6. rész 
(osztályfőnöki 
vagy 
művészeti) 

20 perc 1) A tanár mutatóba behoz egy kész 
textil tasakot, és elmagyarázza, mire 
használható és hogyan.  
 

* Ez alatt az első 
rész alatt lehet, 
hogy jó, ha a tanár 
megmutatja a 
tanulóknak, hogyan 
kell varrni. 

40 perc 2) A tanár kiosztja az alapanyagokat, 
amelyekkel a tanulók egyénileg 
dolgoznak, a tanár segítségével. Az első 
varrás órán a tanulók kiválasztják a 
textilt, kivágják a szabásmintát, és 
legalább pár öltésnyit varrnak. A cél, 
hogy megértsék a koncepciót, hogy a 
következő lépések majd könnyebbek 
legyenek.  
 

7. rész 
(osztályfőnöki 
vagy 
művészeti) 

60 perc 1) A tanulók egyénileg dolgoznak a 
tanár segítségével.  
 
 

*Megjegyzés: a 
második varrás órán 
javasoljuk, hogy a 
tanulók kézzel 
varrjanak. Ha 
azonban az osztály 
le van maradva, a 
tanár használhat 
varrógépet is (a 
tanulókkal), a 
bonyolultabb 
részekhez. 

8. rész 
(osztályfőnöki 
vagy 
művészeti) 

40 perc 1) A tanulók önálló munka keretében 
dolgoznak, a tanár segítségével. 
 

* Megjegyzés: ezen 
az utolsó varrás 
órán fűzzük be a 
húzózsinórt vagy 
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varrjuk föl a 
tépőzárat. A tanulók 
tehát eddigre már 
megvarrták a 
tasakot. 
Megkérhetjük őket, 
hogy otthon 
fejezzék be a 
tasakokat szülői 
segítséggel, az 
utolsó varrás óra 
előtt. 

15 perc 2) Ha a tanulók befejezték a tasakokat, 
tegyék bele az ebédjüket (hogy lássák, 
hogyan működik). 
*Megjegyzés: előtte ki kell mosni a 
tasakokat, ha ez nem történt meg, 
akkor mondjuk a tanulóknak, hogy a 
csomagolásban tegyék bele az 
ebédjüket.  
 

 

5 perc 3) A tanár megkéri a tanulókat, hogy a 
következő héten az új tasakjaikat 
használják, és ismét üres szemetes 
zsákokat tesz ki az osztályteremben 
(lásd első óra). 

 

9. óra 
(matematika 
vagy 
társadalom-
tudomány) 

40 perc 1) A tanulók megismétlik a 2. órán 
ismertetett feladatot, majd 
összehasonlítják a két eredményt 
(megismétlik az 1., 2., 3. és 4. 
tevékenységet). 
 

 

 

20 perc 2) Miután összegyűjtötték az 
eredményeket, az osztály megbeszéli 
az alábbi kérdéseket: 

 Nőtt vagy csökkent a 
keletkezett hulladék 
mennyisége, és mennyivel? 
Miért? 

 Milyen típusú hulladékok 
csökkentek? Milyenek nem? 
Miért? 

 Fenn tudjuk majd tartani ezeket 
a szokásokat? 
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10. óra 
(választható) 

60 perc A tanulók bemutatják a kutatásuk és 
megbeszéléseik eredményeit az 
iskolatársaiknak és a szüleiknek, hogy 
ezzel is tudatosítsák a problémát a 
közösségükben.  
1) Az osztály csoportokra oszlik, és 
minden csoport választ egy témát: 
előzetes kutatás, alternatív 
megoldások, textil tasakok használata, 
tanév végi kutatás, általános 
következtetések. 
2) A csoportok otthon elkészítik az 
előadásukat/prezentációjukat. 
3) Minden csoport előadja a 
prezentációját.  

 

A tanév végén 
(választható) 

60 perc Ha akarjuk, az iskolaév végén 
megismételhetjük az egész kísérletet (a 
9. órához megadott instrukciók 
alapján), hogy lássuk, vajon az új 
szokások megmaradtak-e, s ha nem, a 
tanulók miért nem használják többé az 
ebédes tasakjaikat.  

 

 

Felhasznált anyagok és felszerelések:  

- A kutatási fázishoz: 
szemetes zsákok (különböző színűek), karton és marker tollak a táblázat felrajzolásához. 
 
- A mérési fázishoz: 
mérleg, egy egy köbméteres doboz vagy konténer (vagy fél, illetve negyed köbméteres). 
 
- A magyarázathoz: 
számítógépek, internetkapcsolat, kivetítő (a tanár belátása szerint). 
 
- a textil ebédes tasak elkészítéséhez:  

szabásminták (tanulónként egy). Különböző szabásmintákat is használhatunk, s a 
tanulók kiválasztják a nekik leginkább tetszőt. 
textil: minden tanulónak két, egyforma nagyságú textildarabra lesz szüksége, egy 
színes mintás normálra(a külsőhöz) és egy egyszínű vízhatlanra (a béléshez). 
egy darab zsinór 
tépőzár  
olló 
cérna 
tű 
varrógép (ha lehetséges). A tanulók a tanár segítségével megtanulhatják, hogyan kell 
használni. 
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Tanítási segédeszközök: 

1) „AZ ELŐRECSOMAGOLT EBÉDÜNK NYOMÁN KELETKEZŐ HULLADÉK EGYHETI 
MENNYISÉGE”  
 

 MŰANYAG SZERVES PAPÍR NEM ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ ÜVEG 
kilogramm      
köbméter      
darab      
pénz      

 
 
 

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

szerző: San Vicente de Paul (Euskal Fondoa), Spanyolország 

 
 

  

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

1. melléklet 

Ebédes tasak szabásmintája 
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2. melléklet 
Javasolt értékelési eszközök 

 
A tevékenység tanulói értékelése 

 Egyáltalán 
nem értek 
egyet 

Egyetértek Teljesen 
egyetértek 

Élveztem a hulladéktermelés csökkentéséről szóló részt.    

Szerintem a tasak, amit készítettünk, hasznos.    

Az órák segítettek, hogy javítsak a szokásaimon 
(környezetbarát szokások). 

   

Az órák segítettek, hogy javítsak a szokásaimon (egészséges 
szokásokat alakítsak ki). 

   

Az órák arra késztettek, hogy elgondolkozzam a 
környezetbarát szokásokon. 
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3. melléklet 

Források:  
 

Hulladéktermelés Baszkföldön: http://www.argia.eus/blogak/zero-
zabor/2007/11/28/euskaldunok-sortzen-ditugun-hondakinak-zenbakitan/ 

 
 

Élelmiszerekhez kapcsolódó hulladék (FAO): http://www.fao.org/save-
food/resources/keyfindings/en/ 
 
 
Többször használható ebédes tasakok: 
 
http://www.kitchenstewardship.com/2016/09/07/reusable-sandwich-snack-bags-review/ 
 
https://uk.pinterest.com/explore/reusable-sandwich-bags/ 
 
http://www.deskstore.com/Food-Bag-Bocn-Roll 

https://www.youtube.com/watch?v=FzRzhQAfYi0 

https://www.youtube.com/watch?v=XOUssR6amHc 

 

 
 
 

 

http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2007/11/28/euskaldunok-sortzen-ditugun-hondakinak-zenbakitan/
http://www.argia.eus/blogak/zero-zabor/2007/11/28/euskaldunok-sortzen-ditugun-hondakinak-zenbakitan/
http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/en/
http://www.kitchenstewardship.com/2016/09/07/reusable-sandwich-snack-bags-review/
https://uk.pinterest.com/explore/reusable-sandwich-bags/
http://www.deskstore.com/Food-Bag-Bocn-Roll
https://www.youtube.com/watch?v=FzRzhQAfYi0
https://www.youtube.com/watch?v=XOUssR6amHc

