
 

 

 

 

 

 

 

 

Globális nevelés óravázlat  

SZERZŐ: Magdalena Klarenbach, Emilia Ślimko 

ORSZÁG: Lengyelország 

CÍM: Csökkentsük a szállítási távolságot – együnk helyben előállított ételeket 

KOROSZTÁLY: 12–16 évesek 

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

IDŐTARTAM: 
2 x 60 perc  
 

TÉMAKÖRÖK: 

választásra/tudatos fogyasztásra nevelés 
méltányos kereskedelem 
mennyit utazik az étel? 
az élelmiszerek környezeti hatása 
az élelmiszerlánc felfedezése 

FENNTARTHATÓ 
FEJLŐDÉSI CÉLOK: 

2. az éhezés megszüntetése 12. felelős fogyasztás és termelés 13. fellépés az 
éghajlatváltozás ellen 

 

 

A globális nevelés megismerése és megértése 

Globalizáció, kölcsönös függés: Országok közötti kereskedelem; Méltányos kereskedelem ; Etikus fogyasztói 

magatartás / fogyasztás 

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

Globális nevelési készségek és kompetenciák 

Kritikai gondolkodás: Az információ kritikai elemzése; Megalapozott döntések 

Hatásos érvelés: 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  

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

 
Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák európai 
referenciakerete 



 

 

 anyanyelvi kommunikáció 

 idegen nyelvi kommunikáció 

 matematikai, természettudományi és technológiai kompetencia 

 

 

 digitális kompetencia 

 személyközi és állampolgári kompotencia 

 vállalkozói kompetencia 

 kulturális kompetencia 

 

Tanulási célok: 
 megismerkedni az élelmiszer által megtett út és a méltányos kereskedelem fogalmával 
 megérteni az élelmiszer-termelés és -szállítás környezeti hatásait 
 felismerni a helyben termelt élelmiszer fogyasztásának előnyeit (csökken a szállítási távolság) 

 megbeszélni, mi módon csökkenthetjük az élelmiszerek nagy távolságról való szállításának 
kedvezőtlen hatásait 

 

Módszerek:  
          bevezető beszélgetés, az Ételünk története (2 perc 37 mp, online elérhető: 

https://youtu.be/SvyaWC8MCCU) c. animációs videó megtekintése, számítások végzése 
élelmiszerkilométer--kalkulátorral 

 

Tevékenységek: 

 

Óra Idő Tevékenység Ötletek 
tanároknak 

1 5 perc Köszöntjük a tanulókat, és bejelentjük, hogy ma 
az élelmiszerek eredetéről, származási helyéről, 
valamint az élelmiszer-szállítás termékminőségre, 
egészségre és környezetre gyakorolt hatásáról 
fogunk beszélni. 

Mielőtt elkezdenénk 
a kérórás blokkot, 
célszerű beavatni a 
diákokat a globális 
klímváltozás 
témájába, valamint 
annak okaiba és 
következményeibe. 

 10 perc 
(15) 

Kérdezzük meg a tanulókat, ismernek-e olyan 
élelmiszereket – akár személyes tapasztalatból, 
akár a médiából –, amelyeket a hazájukban is 
megtermelnek és külföldről is behoznak (pl. 
hazai/spanyol eper, hazai/kínai foghagyma stb.). 
Tudják-e, hogy ez miért van (igény a szezonon 
kívüli zöldség-gyümölcsre, nem helyi fajtákra, 
alacsonyabb árakra stb.). 

 

 10 perc 
(25) 

Kérdezzük meg a tanulókat, mit tudnak a nagy 
távolságról érkező élelmiszerek hatásáról. Írjuk fel 
a gondolataikat a táblára/papírfunkciós táblára. 
Utána nézzük meg együtt az Ételünk története c. 
animációs videót. 

 

 10 perc 
(35) 

A video megtekintése után kérdezzük meg a 
tanulókat, mik voltak az első benyomásaik, majd 

 

https://youtu.be/SvyaWC8MCCU


 

 

 

 

 

 

 

 

térjünk vissza a táblára felírt listára, és írjuk hozzá 
a videóban említett hatásokat is. Amikor a 
környezetszennyezéshez érünk, azon belül is az 
üvegházhatású gázok (többek közt a szén-dioxid 
– CO2) kibocsátásához, emlékeztessük a 
tanulókat, hogy minél többet utazik az étel, annál 
több CO2 kerül a légkörbe (különösen, ha repülőn 
vagy autón szállítják), és a Földünk jelenlegi 
általános felmelegedéséért elsősorban a CO2 
felelős. 

 25 perc 
(60) 

Írjuk fel a táblára az élelmiszer-kilométer 
kifejezést, és kérdezzük meg a tanulókat, hogy 
találkoztak-e már vele, és szerintük mit jelenthet 
(ha nem tudják, próbálják meg kitalálni). Hívjuk fel 
a figyelmüket, hogy a nagy távolságról érkező 
élelmiszerek környezeti költségeinek 
kiszámítására léteznek online kalkulátorok. 
Mutassunk nekik egy ilyen kalkulátort, és a 
diákokkal közösen számoljuk ki, hogy a 
kiválasztott élelmiszereknek hány kilométert kell 
megtenniük. A link az egyik ilyen élelmiszer-
kilométer-kalkulátorhoz: 
http://www.foodmiles.com. Kövessük a 
weboldalon megadott utasításokat. Az 
eredményoldalon figyeljük meg, hogy hány 
kilogramm CO2 kerül a légkörbe a szállítás során, 
a szállítóeszköztől függően. Párokban vagy 
egyénileg a számítógépen dolgozva, a tanulók 
más élelmiszerekre is elvégezhetnek hasonló 
számításokat. 
 
Ha a tanulókat érdekli a téma, mutathatunk online 
elérhető bonyolultabb élelmiszer-kilométer-
kalkulátorokat is nekik, amelyek az áru tömegét 
és a szállítóeszköz típusát is figyelembe veszik a 
CO2 kibocsátás kiszámításánál: 
http://www.fallsbrookcentre.ca/cgi-
bin/calculate.pl). Kövessük a weboldalon 
megadott utasításokat. Ezzel a kalkulátorral 
nemcsak a CO2 kibocsátás általános 
mennyiségét lehet megnézni, hanem az egyes 
szállítási módok környezetre gyakorolt káros 
hatásának mértékét is. 

 

2 15 perc Beszéljük meg a tanulókkal a következő 
kérdéseket: Mindig lehet csökkenteni az 
élelmiszerek szállítási távolságát? Melyek azok az 
általunk kedvelt élelmiszerek, amelyeket nem a mi 
országunkban állítanak elő (pl. déligyümölcsök – 
banán, ananász; kávé, tea, bizonyos olajos 
magvak, fűszerek  – vanília, fahéj)? Hol 
termesztik őket és kik? Vajon hagyjunk fel a 
behozatalukkal és a fogyasztásukkal? Lehetséges 
ez egyáltalán? Vajon ez kedvező lenne a külföldi 
termelőkre nézve? 

 

 20 perc 
(35) 

Mutassuk meg a méltányos kereskedelem logóját 
a tanulóknak, és kérdezzük meg, hogy tudják-e, 
mit jelent, látták-e már valaha valamilyen 

 

http://www.foodmiles.com/
http://www.fallsbrookcentre.ca/cgi-bin/calculate.pl
http://www.fallsbrookcentre.ca/cgi-bin/calculate.pl


 

 

terméken. Ha kell, egészítsük ki a tanulók 
ismereteit. Beszéljük meg velük a következő 
kérdéseket: Az élelmiszerek szállításához 
kapcsolódó problémák közül melyiket lehet 
megoldani, és melyiket nem, a méltányos 
kereskedelemmel? Milyen más alternatívák 
léteznek? 

  25 perc 
(60) 
 

Kérjük meg a tanulókat, hogy gondolkodjanak el a 
nagy távolságokról való élelmiszer-szállítás 
hatásairól, és emlékeztessük őket, hogy sokszor 
olyan élelmiszereket is külföldről hozunk be, 
amelyeket otthon is megtermelhetünk. Adjunk 
nekik 5 percet, hogy ezt röviden beszéljék meg 
párokban, és kérjük meg őket, hogy írják le a 
legfontosabb dolgokat, amelyekkel szerintük a 
minimumra kellene, ill. lehetne csökkenteni a 
nagy távolságról vaó élelmiszer-szállítás 
kedvezőtlen hatásait. Kérjük fel őket, hogy önként 
vállalkozó párok osszák meg a többiekkel az 
ötleteiket. 

 

 

Felhasznált anyagok és eszközök:  
számítógép, kivetítő, méltányos kereskedelem logo (pl. kávé, tea, csokoládé csomagolásáról vagy az 
internetről), tábla/papírfunkciós tábla 

 

Tanítási segédeszközök: 
Az Ételünk története c. anim,ációs video (2 perc 37 mp., online elérhető: 
https://youtu.be/SvyaWC8MCCU);  élelmiszerkilométer-kalkulátorok: http://www.foodmiles.com 
http://www.fallsbrookcentre.ca/cgi-bin/calculate.pl 
 

Megvitatandó kérdések: 
Házi feladat: kérjük meg a tanulókat, hogy írjanak le mindent, amit egy adott napon, egy tetszőleges 
étkezés alkalmával ettek – reggelire, ebédre vagy vacsorára (milyen típusú élelmiszert, zöldséget 
stb.). Járjanak utána, hogy az étkezésen elfogyasztott tetszőleges három termék honnan származik 
(nézzék meg a címkét, vagy a boltban járjanak utána), majd ez alapján számítsák ki az élelmiszer-
kilométert (azt, hogy a kiválasztott élelmiszerek hány kilométert tettek meg). A következő órákon 
felkérhetünk önként jelentkező tanulókat, hogy ismertessék a számításaikat a többiekkel. A 
tájékozottabbakat megkérhetjük, hogy online számítsák ki két kedvenc, nem hazai eredetű 
élelmiszerük CO2 kibocsátását. Ellenőrizzük, hogy a tanulók tudják, hol kell utánanézni a termékek 
származási helyének. 
 

Mellékletek: 
értékelő kérdőív 
 

Javasolt értékelő eszközök:  
Az óra egyszerű értékeléséhez, a tanulói visszajelzések begyűjtéséhez használhatjuk kérjük, 
használják a mellékelt kérdőívet.  

 

Források:  
Ismertető füzet: 

 Élelmiszer-kilométerek és méltányos kereskedelem: 

https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/pp_fairtrade_food-

miles_2011.pdf 

https://youtu.be/SvyaWC8MCCU
http://www.foodmiles.com/
http://www.fallsbrookcentre.ca/cgi-bin/calculate.pl
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/pp_fairtrade_food-miles_2011.pdf
https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/pp_fairtrade_food-miles_2011.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Video: 

 Ételünk története: https://youtu.be/SvyaWC8MCCU 

Eszközök az internetről: 

 Élelmiszerkilométer-kalkulátor: http://www.foodmiles.com 

 Élelmiszerkilométer-kalkulátor CO2 kibocsátással a különféle szállítási módok szerint: 

http://www.fallsbrookcentre.ca/cgi-bin/calculate.pl 

 

 

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

szerző: Magdalena Klarenbach, Emilia Ślimko, Lengyelország 

 

 

  

https://youtu.be/SvyaWC8MCCU
http://www.foodmiles.com/
http://www.fallsbrookcentre.ca/cgi-bin/calculate.pl
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: 

 

 

 


