
 

 

Globális nevelés óravázlat  

SZERZŐ: Magdalena Klarenbach, Emilia Ślimko 

ORSZÁG: Lengyelország 

CÍM: Felelősen vásárolok, nem pazarolok!  

KOROSZTÁLY: 16–19 évesek 

TANTÁRGY: 

földrajz, társadalomtudomány, természettudomány, etika, matematika, 
idegen nyelv 
 

IDŐTARTAM: 2 x 60 perc 

TÉMAKÖRÖK: 

választásra / tudatos fogyasztásra nevelés 
komposztálás / kertészkedés 
élelmiszer-pazarlás 
víz 
fenntartható mezőgazdaság 
mennyit utazik az étel 
táplálkozási szokások 
élelmiszerek környezeti hatása 
az élelmiszerlánc felfedezése 

FENNTARTHATÓ 
FEJLŐDÉSI CÉLOK: 

2. az éhezés megszüntetése; 3. egészség és jólét; 11. fenntartható városok 
és közösségek; 12. felelős fogyasztás és termelés 

 

 
 
 

A globális nevelés megismerése és megértése 

Globalizáció, kölcsönös függés: Etikus fogyasztói magatartás / fogyasztás 

Fenntartható fejlődés: Ember és környezet kapcsolata; Életmódok egy fenntartható világért 

Globális nevelési készségek és kompetenciák 

Kritikai gondolkodás: Nézőpontok azonosítása 

Hatásos érvelés: Ismerkedés az indoklással megalapozott érveléssel; A helyi és globális kontextus és 

tapasztalatok összekapcsolása  
 
 

A globális neveléshez kapcsolódó értékek és attitűdök 

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

iránt; Felelősségérzet életmódunk emberekre és környezetre gyakorolt hatása iránt; Elkötelezettség a 
fenntartható fejlődés mellett 

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

tőlünk függ 



 

 

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 

 

Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák európai 
referenciakerete 

 anyanyelvi kommunikáció 

 idegen nyelvi kommunikáció 

 személyközi és állampolgári kompetencia 

 vállalkozói kompetencia 

 kulturális kompetencia 

 

Tanulási célok 

 Felhívni a tanulók figyelmét az élelmiszerpazarlás mértékére, okaira és 
következményeire, a saját országukban és világviszonylatban is, és tudatosítani 
bennük, hogy ez milyen hatással van az életükre. 

 Megoldási lehetőségeket találni az élelmiszerpazarlás problémájára. 
 Megértetni a tanulókkal a felelős fogyasztás fogalmát. 
 Különböző fogyasztási stílusok megismerése. 

 

Módszerek  

A világméretű élelmiszer-pazarlási botrány c. TED-előadás levetítése (14 perc 8 mp, online 
elérhető: https://www.ted.com/talks/tristram_stuart_the_global_food_waste_scandal), 
szerepjáték, szimuláció, megbeszélés. 
 

Tevékenységek: 

 

Óra Idő Tevékenység Ötletek 
tanároknak 

1 1–60 
perc 

A tanár ismerteti a tanulókkal az élelmiszer-
pazarlás főbb adatait: mekkora a kidobott 
élelmiszer mennyisége az adott országban és a 
világon stb. Párokban, csoportokban vagy az 
osztály együtt megpróbálja megválaszolni az 
alábbi kérdéseket: 
1. Milyen típusú ételek végzik a 

leggyakrabban a kukában? Milyen más 
forrásokat pazarolunk még, amikor ételt 
dobunk ki? (Hívjuk fel a tanulók figyelmét 
az élelmiszer-előállításhoz szükséges 
források – víz, energia, munkaerő stb. – 

 

https://www.ted.com/talks/tristram_stuart_the_global_food_waste_scandal


 

 

pazarlására.) 
2. Mik az élelmiszerpazarlás okai? 
3. Mik az élelmiszerpazarlás 

következményei? 
4. Hogy tudjuk elejét venni az élelmiszer-

pazarlásnak a mindennapokban? 
A válaszokat írjuk fel a táblára/papírfunkciós 
táblára. Utána nézzük meg együtt A 
világméretű élelmiszer-pazarlási botrány c. 
TED-előadást. Folytassuk a megbeszélést. 
Kérdezzük meg a tanulókat, mit találtak 
különösen érdekesnek az előadásban, és a 
felmerült témákat beszéljük meg részletesen. 

2 1–60 
perc 

Az óra elején a tanár bejelenti, hogy ezen az 
órán a Mondd meg, mit eszel, s én 
megmondom, ki vagy c. szerepjátékot fogják 
játszani. Elmagyarázza, hogy a tanulók a 
feladatlapokon kiosztott és ismertetett 
szerepeket fogják eljátszani. Olyan szereplőket 
fognak alakítani, akiknek eltérőek az étkezési 
szokásaik, s ez az életmódjukban is tükröződik. 

Az 1. feladatlapról húznak maguknak szerepet 
(egy szerep/tanuló), és mindenki megkapja a 
2. feladatlapot is. Hagyjunk pár percet a 
tanulóknak, hogy megismerkedjenek a 
szerepükkel és összehasonlítsák a 
szerepleírásban található információkat a 2. 
feladatlap ábrájával. A tanulók szabadon 
mozoghatnak az osztályteremben. Minden 
tanuló törekedjen rá, hogy minél több 
beszélgetést folytasson, miközben a szerepét 
játssza. Ha szükséges, a játék kezdete előtt 
röviden magyarázzuk el a 2. feladatlapon 
bemutatott táplálékrendszer összetevőit. 

  
A játék végeztével vitassuk meg a tanulókkal a 
következő kérdéseket: 
- Véleményed szerint a játék mely szereplője 
eszik a környezetre legkevésbé káros módon? 
- A szereplők közül kik élnek a felelős 
fogyasztás elve szerint? 
-  Mit jelent a felelős fogyasztás /ki a felelős 
fogyasztó? 
-  Könnyű vagy nehéz felelős fogyasztónak 
lenni?  

 

 



 

 

 

Felhasznált anyagok és eszközök 

számítógép, kivetítő, papírfunkciós tábla/tábla 

Tanítási segédeszközök 

A világméretű élelmiszer-pazarlási botrány c. TED-előadás levetítése (14 perc 8 mp, online 
elérhető: https://www.ted.com/talks/tristram_stuart_the_global_food_waste_scandal); 1. 
és 2. számú munkalap 
 

Megvitatandó kérdések 

Az összefoglaló beszélgetésben hívjuk fel a tanulók figyelmét, hogy a felelős fogyasztás 
kontextusában mit jelent az élelmiszer-pazarlás problémája – egy felelős fogyasztó mit tesz a 
fölösleges étellel, a maradékkal és az élelmiszer-hulladékkal. Hangsúlyozzuk, hogy ha az 
étellel takarékoskodunk, azzal a forrásokkal is takarékoskodunk.   

 

Mellékletek 

1. számú feladatlap, 2. számú feladatlap, értékelő kérdőív 

 
Javasolt értékelési eszközök 

Visszajelzéshez és az óra kiértékeléséhez használjuk a mellékelt kérdőívet.  
 

Források 

A világméretű élelmiszer-pazarlási botrány c. TED-előadás levetítése (14 perc 8 mp, online 
elérhető: https://www.ted.com/talks/tristram_stuart_the_global_food_waste_scandal) 
 
 
Mellékletek és segédanyagok elérhetőek a www.anthropolis.hu/eathink-tankonyv honlapon. 

szerző: Magdalena Klarenbach, Emilia Ślimko, Lengyelország 

  

https://www.ted.com/talks/tristram_stuart_the_global_food_waste_scandal
https://www.ted.com/talks/tristram_stuart_the_global_food_waste_scandal
http://www.anthropolis.hu/eathink-tankonyv


 

 

 

Értékelőlap 

Válaszolj az alábbi kérdésekre. A kérdőív anonim, célja a visszajelzések összegyűjtése és 

a tanórák javítása. Köszönjük, hogy kitöltöd a kérdőívet. 

 

1. Érdekesnek találtad az órát?   

igen, határozottan igen nem egyáltalán nem nem tudom 

Miért? 

 

 

 

2. Szerinted fontos témát dolgozott fel az óra?  

igen, határozottan igen nem egyáltalán nem nem tudom 

Miért? 

 

 

 

3. Szereted az ilyen típusú órákat? 

igen, határozottan igen nem egyáltalán nem nem tudom 

Miért? 

 

 

 

 

4. Tanultál új dolgokat az órán? 

igen, határozottan igen nem egyáltalán nem nem tudom 

Miért? 

 

 

 

 

 

 

 

Információ 

osztály: 

életkor: 

dátum: 

 



 

 

1. FELADATLAP 
 

 

1. SZEREP 

Vegetáriánus vagy, azaz húson kívül (a halat is ideértve) mindent eszel. Röviden ismertesd, hogyan szerzed be 

az élelmiszert és milyen életmódot folytatsz. Használd a 2. feladatlapban felvázolt sémát, különösen a segítő 

kérdéseket. 5 perc áll a rendelkezésedre. Amikor bemutatod a szerepedet a tanulótársadnak, ne áruld el, hogy 

mit eszel és mit nem. Csupán azt ismertesd, hogyan jut el az ételed a földtől az asztalig. Tanulótársadnak az a 

feladata, hogy az ismertetőd után kitalálja, milyen típusú ételfogyasztó vagy, vagyis mit eszel. 

 

 

2. SZEREP 

Vegán vagy, ami azt jelenti, hogy mindent eszel, kivéve állati eredetű termékeket (nem eszel húst, halat, 

tejtermékeket, tojást, mézet). Röviden ismertesd, hogyan szerzed be az élelmiszert és milyen életmódot 

folytatsz. Használd a 2. feladatlapban felvázolt sémát, különösen a segítő kérdéseket. 5 perc áll a 

rendelkezésedre. Amikor bemutatod a szerepedet a tanulótársadnak, ne áruld el, hogy mit eszel és mit nem. 

Csupán azt ismertesd, hogyan jut el az ételed a földtől az asztalig. Tanulótársadnak az a feladata, hogy az 

ismertetőd után kitalálja, milyen típusú ételfogyasztó vagy, vagyis mit eszel. 

 

 

3. SZEREP 

Mindenevő vagy és nagyon szereted a húst (egy héten többször is fogyasztasz húsételt). Röviden ismertesd, 

hogyan szerzed be az élelmiszert és milyen életmódot folytatsz. Használd a 2. feladatlapban felvázolt sémát, 

különösen a segítő kérdéseket. 5 perc áll a rendelkezésedre. Amikor bemutatod a szerepedet a 

tanulótársadnak, ne áruld el, hogy mit eszel és mit nem. Csupán azt ismertesd, hogyan jut el az ételed a földtől 

az asztalig. Tanulótársadnak az a feladata, hogy az ismertetőd után kitalálja, milyen típusú ételfogyasztó vagy, 

vagyis mit eszel. 

 

 

4. SZEREP 

Mindent eszel, de ésszerű mértékben (sok zöldség-gyümölcsöt fogyasztasz, húst egy-kétszer egy héten). 

Röviden ismertesd, hogyan szerzed be az élelmiszeredet és milyen életmódot folytatsz. Használd a 2. 

feladatlapban felvázolt sémát, különösen a segítő kérdéseket. 5 perc áll a rendelkezésedre. Amikor bemutatod 

a szerepedet a tanulótársadnak, ne áruld el, hogy mit eszel és mit nem. Csupán azt ismertesd, hogyan jut el az 

ételed a földtől az asztalig. Tanulótársadnak az a feladata, hogy az ismertetőd után kitalálja, milyen típusú 

ételfogyasztó vagy, vagyis mit eszel. 

 

 

5. SZEREP 

Freegan vagy, egy olyan mozgalom tagja, amely főleg vegetáriánusokból (nem esznek húst és halat) és 

vegánokból (nem esznek semmilyen állati eredetű ételt) áll. Arra törekszel, hogy egyáltalán ne vásárolj 

élelmiszert, csak olyasmit eszel, amit ingyen megkapsz vagy találsz – barátaiddal például a szupermarketek 

hulladékkonténereiben vagy éttermekben keresel ételt (amelyek rengeteg jó minőségű ételt dobnak ki). 

Röviden ismertesd, hogyan szerzed be az élelmedet és milyen életmódot folytatsz. Használd a 2. feladatlapban 

felvázolt sémát, különösen a segítő kérdéseket. 5 perc áll a rendelkezésedre. Amikor bemutatod a szerepedet a 

tanulótársadnak, ne áruld el, hogy mit eszel és mit nem. Csupán azt ismertesd, hogyan jut el az ételed a földtől 

az asztalig. Tanulótársadnak az a feladata, hogy az ismertetőd után kitalálja, milyen típusú ételfogyasztó vagy, 

vagyis mit eszel. 



 

 

  

 

2. FELADATLAP 

 

 

 Készítés / termelés 
Hol készül az ennivalóm? (Hol? Ki 
állítja elő? Milyen jellegű gazdaságból 
származik?) 

 

Hulladék / pazarlás 
A legtöbb hulladék, amit 
termelek… (Milyen jellegű 
hulladék? Mi történik vele?) 

 
 

Az élelmezési rendszer 
összetevői 

Előállítás / gyártás 
Az ennivaló, amit megveszek… (Az 
élelmiszeriparban állították elő? 
Hogyan?) 

 
Fogyasztás 
Hogyan készítem el az 
ételemet? 

 
Szállítás 
Az ennivaló, amit hozzám érkezik… 
(Milyen távolságból? Honnan 
importálják?) 

 Ennivalót vásárolok 
(Hol és kitől veszem?) 

 

 


