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Az EIT-Food Európa egyik legnagyobb agrár-élelmiszeripari innovációs 
szervezete, amelynek célja annak támogatása, hogy “jövőbiztos”, fenntartható 
és mindenki számára egészséges élelmiszereket termelő rendszerek épüljenek 
ki.

A szervezet éppen ezért kiemelten támogatja az innováció és a 
vállalkozásfejlesztés mellett a társadalmi bevonást és az oktatást.
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A körkörös gazdaság fogalmának ismerete

10-ből 8 tanár nem tudja, mit takar
pontosan a körkörös gazdaság
kifejezés.
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Leginkább az élelmiszerfelesleg csökkentéséről, a növényi alapú étkezésről tanulnak a
diákok az iskolában. Az élelmiszertermelés, a rövidebb ellátási láncok témája vagy az
iskolai kertészkedés jóval kisebb mértékben jelenik meg.

A fenntarthatósági témák megközelítése az iskolákban
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Fenntarthatósági témákban hiányzik a rendszerben
gondolkodás és az ehhez szükséges készségek. .

A fenntartható rendszerek témája csupán kis mértékben
jelenik meg az oktatásban.

Rendszergondolkodás fenntarthatóság terén
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● Tanári kézikönyvek letölthető, 
nyomtatható formában

● Online segédeszközök, videók, handoutok
● “Kulcsrakész”, részletes, magyarázatokkal ellátott

Óratervek
● Moduláris felépítés: 3-3 modul, minimum 5

óratervvel

Az oktatási csomagokról:
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Célcsoport: 9-14 év

Jellemzők: rendszerszemléletű, kihívás-alapú, kooperációra
épülő, játékos, cselekvésre ösztönző

Cél: élelmiszerekkel kapcsolatos szemléletformálás

● Élelmiszer és egészség kapcsolata
● Élelmiszertermelés alapjai
● Körkörös gazdaság és fenntarthatóság
● Élelmiszertudomány és tudományos kommunikáció

Food Mission oktatócsomag
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Célcsoport: 15-18 év

Jellemzők: rendszerszemléletű, kihívás-alapú, kooperációra
épülő, játékos, cselekvésre ösztönző, multimédiás 

Cél: agrár-élelmiszeripari továbbtanulással és 
karrierlehetőségekkel kapcsolatos szemléletformálás

● Helyi élelmiszer rendszerek felfedezése
● Agrár-élelmiszeripari karrier-utak és lehetőségek

Feltérképezése
● Élelmiszerláncok innovációs lehetőségeinek felfedezése
● Élelmiszertechnológiák, STEM és ezzel kapcsolatos

Pályaorientáció
● Játékos tesztek, interjús feladatok 

Food Careers oktatócsomag
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● Rendszergondolkodás: az élelmiszer rendszerek

komplexitásának megértése, a kapcsolódási pontok

felfedezése, esetleges innovációs lehetőségek

Megtalálása

● Rendszerek feltérképezése: az élelmiszeriparban 

rejlő karrierlehetőségek felfedezése, helyi kihívásokra

Fókuszálás

● Fenntartható életstílus: a fenntarthatóság alapjainak

megértése 

● Egészséges táplálkozás: az egészséges táplálkozás

alapjainak megismerése

Tanulási célok:
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2022-es 
célok
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5 ország
20 intézmény
500 diák



Tesztelés
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"Köszönjük, hogy megismerhettük ezeket 
az érdekes és releváns óravázlatokat, valamint a további 
tartalmakat.” 

"Egy hatalmas köszönet. Ez a képzés szuper hasznos volt 
és pont jókor jött számomra. Biztosan használni fogom 
az óravázlatokat és utána is jelentkezem".

"Nagyon hasznos, mivel mindig keresem, 
hogyan gazdagíthatnám a diákjaimat olyan témákkal, 
amelyek a hivatalos tantervhez kapcsolódnak, 
de ott nem jelennek meg."

Vélemények
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Már csak pár hely van… 
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Még több infó a Food Mission és a Food Careers programról
és a pilotban való részvételi lehetőségről: 

Szakmai vezető:
Soós Viktória:

viktoria.soos@climatesmartelephant.com

Youth Mission projektvezető:
Vivien Bodereau: vivien.bodereau@eitfood.eu 

Weboldal:

https://www.eitfood.eu/projects/youth-mission

Kapcsolat


