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Fenntarthatósági Témahét 2018 

óravázlat 

 
KIKNEK KÖSZÖNHETJÜK ÉTELEINKET? 

Társadalomtudományi kutatások az élelmiszerekről 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Forrás 
Ez az óravázlat az ENSZ által kezdeményezett 2017. 
évi Világ Legnagyobb Tanórája nemzetközi oktatási 
program angol nyelvű óravázlata alapján készült, az 
UNICEF és a PontVelem munkatársainak 
közreműködésével. 
 
További információ a programról: 
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/ 

 

Műveltségi területek 
Ember és természet, Ember és társadalom,  
Földünk – környezetünk, Matematika 

 

Tanulási eredmények 
 A diákok ösztönzése, hogy komplexen 

gondolkodjanak az élelmiszereket előállító 
iparágakról (pl. mezőgazdaság, halászat). 

 A diákok bátorítása, hogy ne csak ezeknek az 
iparágaknak a környezeti hatásait vegyék 
figyelembe, hanem az egyenlőségre, a 
gazdasági növekedésre és az iparágakban 
dolgozók emberi jogainak érvényesülésére 
gyakorolt társadalmi hatásokat is. 

 

 

Eszközök 
 Írószerek és rajzeszközök. 

 Az óravázlat mellékletei. 

 

A tanóra előkészítése 
Nyomtassa ki a diákok számának megfelelő 
mellékleteket! 

 
Kulcsszavak 
fenntarthatóság, fejlődés, cél, éghajlat, fogyasztó, 

társadalmi igazságosság, emberi jogok, egyenlőség, 

gondozás, megkülönböztetés 

 

 
 

Időtartam: 

45-60 perc 

Korcsoport: 

9-14 éves diákok 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/
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Kérje meg a diákokat, hogy válasszanak ki egy kész ételt (pl. kedvenc étel, legutóbb fogyasztott 
étel, rendszeresen fogyasztott étel) és gondolják át, milyen élelmiszer alapanyagokból készültek 
valamint fogalmazzák meg, hogy ezek az élelmiszerek honnan származnak! Tekintsék meg a 
mellékelt térképet, amelyből megtudják, hogy honnan származhatnak az élelmiszer alapanyagok. 
Kérjen meg néhány, erre önként vállalkozó diákot, hogy osszák meg ezzel kapcsolatos 
gondolataikat a többiekkel. 

 
 
Ossza ki a „Gazdálkodó emberek” elnevezésű mellékletet! A diákok nézzék át a lapon található 
nyolc képet, és válasszák ki azt a személyt, aki a legközelebb állhat ahhoz a személyhez, aki a 
tányérjukon levő élelmiszereket előállította. 
 
Megjegyzés 
Ha nem találnak megfelelő fotót, akkor az interneten kereshetnek olyan képet, ami pontosabban 
ábrázolja az élelmiszer előállításában résztvevő személyt. Ezt követően képzeljék magukat az 
általuk választott gazdálkodó helyzetébe és folytassanak internetes kutatást, hogy a képet 
alkothassanak e személyek életéről. 
 
Ez a kutatás olyan adatokat és bizonyítékokat fog szolgáltatni, amelyek segítségével az írásbeli 
feladat még hitelesebb lehet. 
 
Ha további segítségre van szükségük, bíztassa a diákokat, hogy az alábbi, a társadalmi 
igazságossággal kapcsolatos fogalmakat is vegyék figyelembe, miközben az élelmiszertermelők 
helyébe képzelik magukat: 

 jövedelemszint és jövedelembiztonság, 

 munkakörülmények, 

 egyenlő munkáért egyenlő bér, 

 a megkülönböztetés bármilyen formája, 

 a mezőgazdasági termelés hosszú távú hatásai a termőföldre, a kultúrára és a családi életre, 

 az egyéni gazdasági növekedés lehetőségei és korlátai. 

 
 

Kreatív fogalmazás 
Kérje meg a diákokat, mutassák be egy általuk kiválasztott gazdálkodó ember képzeletbeli 
élettörténetét! A fogalmazásban a diákoknak meg kell próbálniuk a mezőgazdasági termelés, a 
kultúrára és a családi életre gyakorolt hatásának figyelembe vételével bemutatni a gazdálkodó 
ember életútját úgy, hogy az bemutassa a múltbeli és jelenlegi kihívásait és lehetőségeit is.  
 
Miután összegyűjtötte a fogalmazásokat, kérjen meg néhány önként vállalkozó diákot, hogy 
olvassák fel írásaikat! 

1. lépés: az élelmiszereket előállító emberek megismerése 

  

  

10 
perc 

A tanóra lépései 

2. lépés: a gazdálkodó emberek megismerése 

  

  

45 
perc 
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Személyes kapcsolatfelvétel 
 
A tanároknak tanácsoljuk, hogy hívjanak meg szakértőket (pl. helyi gazdákat), akik egy videó 
konferencia keretében közérthető módon el tudják mondani a saját gazdálkodási folyamataikat 
(élelmiszertermelés, élelmiszer elosztás…). 
Ha van rá lehetőség, szervezzen helyszíni látogatást egy helyi gazdaságba, élelmiszer ellátó 
központba vagy piacra! Ez további tanulási lehetőségeket biztosít és esélyt ad személyes 
kapcsolatok kiépítésére az élelmiszertermeléssel foglalkozó emberekkel. 
 

Kutatás a társadalmi igazságosságról és az emberi jogokról 
 
A tanárok és a diákok átbeszélhetik a társadalmi igazságosságra és az emberi jogokra vonatkozó 
kérdéseket is. Bátorítsa a diákokat, hogy végezzenek kutatásokat a Tudatos Vásárló weboldalán 
és ismerjék meg a gazdálkodással és igazságtalanságokkal kapcsolatos hiteles tényeket: 
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/12-teny-amit-fair-trade-rol-tudnod-kell 
 
 

Felelős élelmiszerfogyasztás 
 
Kérdezzen rá, a tanulók mit gondolnak arról, hogy mindennapi döntéseik nagyban 
befolyásolhatják azoknak a gazdálkodóknak az életét, akikről írtak! Magyarázza el, hogy 
fogyasztóként és globális állampolgárként mindnyájan képesek vagyunk változást előidézni! 
Gondolkodjanak el a diákok azon, hogy mit tehetnek a fenntarthatóság eléréséért és az 
élelmiszereket előállító emberek életminőségének javításáért.  
 
Például írjanak levéltervezetet egy élelmiszerkereskedőnek, agrárcégnek vagy kormányzati 
képviselőnek, emeljék fel szavukat a fenntarthatóságért és kérjék fel őket egy konkrét területen a 
változtatásra: érveljenek, indokoljanak! (pl. kényszermunka megszüntetése a szállítási láncban, 
nők pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének támogatása mezőgazdasági vállalkozásuk 
fejlesztésének érdekében, ipari diszkrimináció felszámolása). Vagy írjanak levelet közvetlenül egy 
helyi vagy külföldi gazdálkodónak és érdeklődjenek a képzésükről, a kedvelt tevékenységeikről, a 
felelős gazdálkodásról, mesterségükről és arról, hogy szerintük a munkájuk mennyiben járul 
hozzá a fenntarthatóság eléréséhez.  
 

Online verseny a fenntarthatóságól 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

További ötletek és tevékenység a tanóra kibővítésére  

A 2018. évi Fenntarthatósági Témahéthez kapcsolódón a 
2017/2018-as tanévben is szeretnénk online versenyt indítani 
a fenntarthatóság témakörében. Az előző évek tapasztalatait 
felhasználva ez egy kibővített, több fordulós versenyt 
terveztünk meg ZÖLDOKOS KUPA néven. A verseny 2018. 
januárjától 2018. áprilisig tart, amely 4 fordulós online 
vetélkedőből, regionális döntőkből és országos döntőből áll. A 
versenyre általános iskola felső tagozatosok 3 fős 
csapatainak jelentkezését várjuk. Bíztassa diákjait a 
csatlakozásra! 

Regisztráció:  
https://www.fenntarthatosagi.temahet.

hu/kupa  

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/12-teny-amit-fair-trade-rol-tudnod-kell
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/kupa
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/kupa

