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nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną
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Wstęp
Radość z jedzenia łączy ludzi na całym świecie. Kucharze/rki i restauratorzy/rki w
swoim miejscu pracy stykają się codziennie z produktami spożywczymi ze
wszystkich regionów. Dzięki tej broszurze chcielibyśmy pokazać globalne wyzwania,
które powstają w codziennym kontakt z żywnością, wskazać możliwości działania,
w jaki sposób uczniowie gastronomii mogą te wyzwania przyjąć i kształtować z
korzyścią dla siebie. Świadomość zagadnień ekologicznych i społecznych rośnie
wśród ludności i wiedza o zrównoważonym rozwoju staje się podstawowym
wymogiem dla pracowników i pracodawców branży gastronomicznej, aby również w
przyszłości mogli sprostać oczekiwaniom gości z kraju i zagranicy.
W tej broszurze skoncentrowaliśmy się na środkach spożywczych: rybach,
wieprzowinie, wołowinie i pomidorach, ponieważ odgrywają one w kuchni dużą
rolę. Każdy z modułów porusza inną problematykę. Podczas gdy w rozdziale
poświęconemu rybie chodzi o pojęcie ekorozwoju/rozwoju zrównoważonego ze
wszystkimi jego aspektami, to w przypadku świń wszystko kręci się wokół hodowli i
pytania, kto właściwie nie je wieprzowiny. Zagadnienia ochrony środowiska znajdą
Państwo w rozdziale o wołowinie, nacisk na sprawy regionalne w module o
pomidorach.
Ta broszura oferuje Państwu:
- ćwiczenia, dzięki którym kwestie globalne będziecie mogli wpleść w zagadnienia
zawodowe wymagane na egzaminach,
- narzędzia do przeprowadzenia zajęć ukierunkowanych na zdobywanie
umiejętności. Każdy moduł rozpoczyna się przeglądem, w którym ćwiczenia
przyporządkowane są odpowiednim kompetencjom, jak również przedmiotowi
lekcji. W każdym module znajdziecie Państwo arkusz roboczy, w którym uczniowie
sami mogą ocenić zdobyte umiejętności,
- możliwość połączenia standardowych lekcji z e-learningiem. Moduł poświęcony
wieprzowinie częściowo znajduje się on-line. Szczegółowe wprowadzenie do
platformy e-learningowej znajdziecie Państwo na stronach EPIZ
Mamy nadzieję, że w tej broszurze znajdą Państwo wartościowe i praktyczne
wskazówki do swoich lekcji. Życzymy ciekawej lektury!
Grażyna Mogut

Silvana Kröhn

W-MIRiP

EPIZ e.V.

Wprowadzenie do platformy e-learningowej EPIZ.
Na platformie e-learningowej EPIZ znajdą Państwo materiały uzupełniające do tej
broszury. Przy niektórych ćwiczeniach znajdą Państwo wskazanie do
przeprowadzenia ich przy pomocy platformy. Platformę znajdą Państwo pod
adresem: www.epizberlin.de/moodle
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Dlaczego e-learning?
Platforma e-learningowa jest odpowiednim dla młodych ludzi medium, dzięki
któremu mogą pracować interaktywnie i multimedialnie nad zagadnieniem
ekorozwoju. Obok pracy nad treścią dodatkowo rozwijana jest umiejętność
korzystania z mediów.
E-learning (e-nauczanie) jest nauczaniem dającym duże możliwości zróżnicowania
nauki. Szybsi uczniowie/uczennice mogą otrzymać nowe zadania, podczas gdy inni
jeszcze pracują nad poprzednim. Uczniowie dadzą się poznać od nowej strony.
Często nagle aktywni staną się ci, którzy przy konwencjonalnych metodach
nauczania nie wykazywali zainteresowania lub nie mieli odwagi brać udziału w
lekcji.
Wymogi techniczne i możliwości zastosowania
Są różne warianty wykorzystania platformy e-learningowej. Zawsze potrzebny jest
dostęp do Internetu.
- Możecie Państwo wszystkim w klasie coś zaprezentować (np. film i potem
wspólnie rozwiązać quiz). Potrzebny jest laptop z dostępem do Internetu i rzutnik
multimedialny.
- Głębiej sięgnąć można, gdy każdy uczeń może korzystać z komputera (praca we
dwoje też jest możliwa, we troje będzie ciężko razem patrzeć na monitor).
Potrzebna jest pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.
- Inną możliwością, która oszczędza czas lekcyjny, jest wykorzystanie platformy do
zadań domowych. Uczniowie mogą korzystać z komputera w domu, umawiać się w
grupach do wspólnej pracy u jednej z osób lub korzystać z komputera w bibliotece
szkolnej lub miejskiej. Istnieje również możliwość, że szkoły wynegocjują z
pobliskimi kafejkami internetowymi specjalną stawkę dla swoich uczniów.
Budowa i struktura platformy e-learningowej
Łącznie jest pięć obszarów tematycznych, które służą różnym celom. Dla nas ważny
jest temat zawodów globalnie.
W obszarze tematycznym „Zawody globalnie‖ znajdą Państwo podtematy dla
poszczególnych zawodów. W dziale „Kursy dla zawodów gastronomicznych‖ znajdą
Państwo „Gotowanie globalnie‖. Z reguły kursy są kursami demo. Oznacza to, że
nauczyciele/ki i multiplikatorzy/ki zgłaszają, z którego kursu chcą skorzystać i
otrzymują jego kopię. Kopia tego kursu nazywa się potem np. „Gotowanie globalnie
OSZ Gastgewerbe Pan Mueller‖. Ten kurs jest wirtualną klasą. Otrzymują Państwo
indywidualny klucz dostępu dla siebie i swoich uczniów. W ten sposób macie
możliwość pracy ze swoją klasą w chronionej przestrzeni.
Strona startowa platformy e-learningowej dla tematu Edukacja Globalnie.

Edukacja Globalna - GASTRONOMIA

3

Pierwsze kroki
Rejestracja i logowanie.
Zanim będziecie się Państwo mogli zapisać na kurs przy pomocy klucza dostępu,
musicie się najpierw zarejestrować. W tym celu należy kliknąć na stronie startowej
z prawej strony u góry na login, potem wyświetli się po lewej maska. Podajecie
najpierw nazwę użytkownika (np. silviameier) i hasło (nie jest ono kluczem dostępu
do kursu, tylko Państwa osobistym hasłem). Po prawej stronie ekranu znajdą
Państwo pomoc przy rejestracji. Jeśli już jesteście zarejestrowani, proszę się po
prostu zalogować.
Rejestracja uczniów: możecie Państwo przesłać imiona uczniów do EPIZ, a my
przejmiemy za Was ich rejestrację.
Zapisanie się na kurs
Po rejestracji można zapisać się na jeden lub kilka kursów. Do tego z reguły
potrzebny jest klucz dostępu.
Klucz dostępu do kursu demo „Gotowanie globalnie‖ brzmi „gotować‖.
Jednak ważniejszy jest klucz dostępu do Państwa „prywatnego‖ kursu gastronomii,
kopii kursu specjalnie dla was. Ten otrzymacie, jak tylko zgłosicie, że chcielibyście
otrzymać kopię kursu i będzie ona gotowa. Najczęściej trwa to od jednego do
trzech dni. Ten klucz dostępu podajecie Państwo swoim uczniom, żeby mogli się
zapisać na kurs.
Praca z kursem „Gotowanie globalnie‖
Kurs składa się z sześciu modułów.
Moduł 1: ryba, moduł 2: wieprzowina, moduł 3: wołowina, moduł 4: drób, moduł 5:
pomidory, moduł 6: nauczyciele.
Opracowanie modułu trwa z reguły 90 min. Modułów można używać jak klocków i
tak je zestawiać, jak pasuje to Państwu do przebiegu lekcji. Moduły, których nie
będziecie omawiać, można ukryć i uczynić niewidocznymi. Jako nauczyciele
otrzymujecie Państwo status trenera/ki. U góry po prawej stronie znajdziecie
Państwo przyciski „włączyć opracowanie‖. Jeśli tam klikniecie pojawi się wiele
symboli.
Kiedy przesuniecie po nich myszką, tekst pomocy pokaże ich funkcję. Oko służy
ukrywaniu całych modułów.
Obrazek pokazuje: oko jest zamknięte, nazwa ćwiczenia widoczna jest w szarym
kolorze tylko dla trenera/ki, dla uczestników/czek jest w pełni niewidoczna.
Moduł nauczyciele
Ostatni moduł, moduł nauczyciele, jest widoczny i użyteczny dla tych
użytkowników, którzy należą do grupy trenerów/ek lub multiplikatorów/rek.
Zawiera dodatkowe materiały, do których odniesienie będzie w niniejszej
broszurze, jak również wskazówki dydaktyczne do modułów dla uczni. Poza tym
znajdą tam Państwo instrukcję logowania uczniów, jako kopię szablonu.
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Na forum możecie Państwo zadawać pytanie lub dzielić się doświadczeniami w
pracy z kursem. Jeśli nie macie Państwo jeszcze dostępu ze statusem trenera/ki, a
chcielibyście skorzystać z tego modułu, proszę zalogować się w następujący sposób:
Nazwa użytkownika: kochenglobal. Hasło: trainerin
Powodzenia z pracą na platformie e-learningowej EPIZ!
Jeśli macie Państwo pytanie skontaktujecie się z nami mailowo epiz@epiz-berlin.de
– chętnie Państwu pomożemy.

Moduł 1

RYBA
Wprowadzenie
Ryba produkowana według zasad zrównoważonego rozwoju? Aby zrozumieć, co
mieści się pod tym pojęciem, należy się bliżej przyjrzeć koncepcji rozwoju
zrównoważonego. W aktualnych dyskusjach koncepcja ta składa się z trzech
obszarów:
- ekologiczny rozwój zrównoważony/ekorozwój (zachowanie natury i środowiska
dla kolejnych pokoleń, zachowanie różnorodności gatunkowej zwierząt, ochrona
klimatu)
- ekonomiczny ekorozwój (stworzone będą trwałe podstawy dla podaży, w
szczególności ochrona zasobów gospodarczych)
- ekorozwój społeczny (dobre warunki pracy, współuczestnictwo wszystkich ludzi w
celu utworzenia społeczeństwa o zagwarantowanej przyszłości, takiego w którym
warto żyć)
W marcu 2009 roku FAO opublikowała swój raport o światowym rybołówstwie,
według którego 80% światowych zasobów ryb jest zagrożonych. Grożące załamanie
wielu zasobów rybnych stanowi po pierwsze zagrożenie bezpieczeństwa
żywnościowego w krajach rozwijających się i nowo uprzemysłowionych. Po drugie
nadmierne połowy zagrażają setkom tysięcy miejsc pracy, a po trzecie całemu
ekosystemowi oceanów. Tym samym ten problem dotyczy wszystkich trzech
obszarów rozwoju zrównoważonego. Ponieważ nadmierne połowy w morzach
prowadzą do strat na wszystkich poziomach, konieczna szybka zmiana trendu i
zrównoważone zarządzanie. Więcej obszarów chronionych, bardziej przyjazne dla
środowiska techniki połowów i mniejsze floty rybackie byłyby pierwszym krokiem w
dobrym kierunku. Jednak mimo wszystkich apeli i wbrew najlepszej wiedzy
ministrowie rybołówstwa UE co roku ustanawiają zbyt wysokie limity połowów.
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Zbyt duże floty rybackie, bardzo efektywne metody połowów, jak również brak
morskich stref ochronnych umożliwiają nadmierną eksploatację. Nie tylko morza,
ale i jeziora dotknięte są nadmiernym odłowem ryb. Protesty i świadoma
konsumpcja zdają się być jedynym wyjściem z tej sytuacji.
Ten moduł oferuje do tego wskazówki i narzędzia.
Istnieją różne organizacje, które sprawdzają, czy ryba została wyhodowana zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jedna z tych organizacji to Marine
Stewardship Council (MSC). Rybę ze znakiem MSC można nabyć również w Polsce.
Listę sprzedawców i więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej
MSC: http://www.msc.org
Informacje o tym, które gatunki ryb są zagrożone, a które można przygotować i
spożywać z czystym sumieniem podają na swoich stronach internetowych
Greenpeace i WWF.
Greanpeace: www.greenpeace.pl
WWF: www.wwf.pl

Przegląd kompetencji, jakie można zdobyć w tym module
Ćwiczenie i metoda

Kompetencje zawodowe

Przedmiot lekcyjny

Połowy- game over? –
symulacja

Zawodowe, metodyczne,
społeczne, własne

Technologia
Towaroznawstwo
Nauka o gospodarce i
społeczeństwie

Fakty o rybach- analiza,
podział do pracy w
małych grupach

Zawodowe, metodyczne,
społeczne

Technologia
Towaroznawstwo
Nauka o gospodarce i
społeczeństwie
Marketing

Rozmowa z gościemzapamiętywanie
słownictwa, rozmowa z
klientem

Metodyczne i społeczne

Technologia
Towaroznawstwo
Nauka o gospodarce i
społeczeństwie
Marketing
Niemiecki/angielski
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Połowy (łowienie ryb)- Game over (gra skończona)?
- opracowała Lina Booth Sweeney i Dennis Meadows (Booth Sweeney, L.Meadows:
The Systems Thinking Playbook, 2001, New Hampshire, z materiałów
warsztatowych, Transfer- 21, Winfried Hamacher I Stephan Paulus)
Kompetencje: Uczniowie mogą analizować i wyjaśnić, jakie mechanizmy rynkowe
prowadzą do nadmiernych połowów, i które polityczne i społeczne władze są
odpowiedzialne za podjęcie działania. Uczestnicy zauważają, że krótkoterminowe
zyski niweczą długookresowy sukces. W ten sposób zasoby naturalne mogą zostać
szybko i nieoczekiwanie wyczerpane. Pokazana jest konieczność opracowania
rozwiązań i zdefiniowania reguł.
Czas trwania ok. 60 min. (w zależności od trwania dyskusji)
Pomieszczenie: wystarczająco duże pomieszczenie, w którym zmieści się kilka grup
od 2-6 osób, tak by nie słyszały się wzajemnie.
Materiały: pojemnik (np. kosz), w którym zmieści się 50 „ryb‖ (symbolizuje ocean),
250 „ryb‖ jednakowej wielkości (za ryby mogą służyć perły, guziki, patyczki itp.),
jeden papierowy stateczek na grupę z numerem grupy lub nazwą, 10 pustych
pasków papieru lub fiszek na grupę, kopia reguł gry dla każdej grupy.
Przebieg
Przygotowania. Wkładamy 50 „ryb‖ do oceanu (kosza). Proszę podzielić
uczestników na jednakowo silne przedsiębiorstwa (grupy). Każdej grupie proszę dać
statek i 10 pasków papieru. Każda grupa wymyśla sobie nazwę, którą umieszcza na
statku.
Gra. Proszę wprowadzić grupy w zasady gry. Wyjaśnią Państwo, że każda grupa jest
przedsiębiorstwem rybackim. Celem każdego przedsiębiorstwa jest
zmaksymalizowanie połowu do końca gry. Wyjaśnijcie Państwo zasady gry i krzywą
regeneracji: w oceanie nie może żyć więcej niż 50 ryb. Liczba ryb pozostałych po
połowie będzie podwojona. Jeśli po połowach nie zostanie żadna ryba, nie będą
też dołożone nowe. Jeśli zostanie 10 ryb, dojdzie dziesięć nowych, do 25 kolejne
25. Jeśli zostanie 38, dojdzie 12 nowych (w oceanie może być maks. 50 ryb) itd.
Proszę opisać przebieg gry. Dajcie Państwo grupom kilka minut czasu, aby
przedyskutowali strategię, zapisali wielkość połowu na pasku papieru i oddali
stateczek z paskiem papieru. Proszę ustawić stateczki w przypadkowej kolejności i
napełniać statki po kolei zanotowanymi ilościami ryb.
Jeśli żądana liczba jest większa niż dostępna ilość ryb, grupa odchodzi z niczym i
podchodzą kolejni. Kiedy runda minie, oddajecie Państwo stateczki. Grupy ustalają
wielkość połowów po raz kolejny. Napełniacie Państwo „ocean‖ zgodnie z krzywą
regeneracji. Jeśli w koszu jest pomiędzy 25 a 50 ryb, to napełniacie Państwo kosz
do 50. Jeśli jest mniej niż 25, proszę dodać tyle ile jest. Zbieramy stateczki z
wielkościami połowów na kolejny rok i wydajemy ryby, jak poprzednio. Według
tego samego wzoru gra jest kontynuowana. Jeśli uczestnicy szybko opróżnią morze
z ryb, proszę przeprowadzić jeszcze dwie rundy, żeby odczuli konsekwencje
swojego zachowania! Jeśli grupa opracuje strategię, która utrzymuje liczbę ryb w
pobliżu maksymalnej regeneracji, możecie przerwać. Zazwyczaj należy
przeprowadzić sześć do ośmiu rund, żeby uczestnicy dostrzegli konsekwencje
podejmowanych decyzji.
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Ocena
Według krzywej regeneracji z zasadą zrównoważonego rozwoju rocznie
odłowionych może być maksymalnie 25 ryb, czyli 250 ryb przez 10 lat. Liczbę tę
dzieli się na liczbę grup, i otrzymuje maksymalny połów, jaki grupa może osiągnąć.
Jeśli grupie nie udało się osiągnąć tej wartości, przyczyną jest najczęściej
nadmierny połów. Proszę pozwolić przedsiębiorstwom zaprezentować i
skomentować swoje wyniki. Następnie przedyskutowane powinny być następujące
punkty:
- co wydarzyło się w grze?
- kto lub co był odpowiedzialne za wyniki- sami gracze czy struktura gry?
- jaki byłby najwyższy dochód dla przedsiębiorstwa? Co udało się
przedsiębiorstwom osiągnąć? Kto jest „zwycięzcą‖ w tej grze? Jaka strategia byłaby
konieczna dla zmaksymalizowania zyski wszystkich drużyn? Dlaczego nie została
zastosowana?
- Jak realistyczna wydaje się wam ta symulacja?
- Jak zmienia się sytuacja, gdy przedsiębiorstwa rybackie dysponują różnymi
możliwościami technicznymi, np. małe kutry- traulery?
- Co można pozostawić do regulacji rynkowi, a gdzie powinna interweniować
polityka? Dlaczego zgoda społeczna i określanie warunków przez polityków jest
takie ważne?

Fakty o rybach
Kompetencje- uczniowie mogą fakty odnośnie połowu ryb przeanalizować z
wzorcem zrównoważonego rozwoju.
Metoda: Analiza, przyporządkowanie, przeszukiwanie Internetu
Czas trwania: 45 minut
Materiał F3
Przebieg
- Proszę utworzyć małe grupy. Każda grupa szuka w Internecie, co oznacza „rozwój
zrównoważony‖.
- Proszę zebrać definicje i porównać je ze sobą. Czy wszystkie są podobne?
- Rozdzielamy dane: każda grupa otrzyma trzy fakty, które przeanalizuje pod
kątem rozwoju zrównoważonego. Następnie zaprezentuje pozostałym grupom
swoje dane.
Rozmowa z klientem po angielsku i niemiecku
Kompetencje: Uczniowie będą potrafili klientom posługującym się językiem
niemieckim i/lub angielskim udzielić informacji o rozwoju zrównoważonym i
rybołówstwie.

Edukacja Globalna - GASTRONOMIA

8

Metoda: Zapamiętywanie słownictwa, scenki rodzajowe
Czas trwania 45 min.
Materiał- Zapamiętywanie słownictwa (F4)
Przebieg
Praca odbywać się będzie w dwuosobowych grupach. Najpierw uczniowie uczą się
podczas gry fachowych określeń po angielsku i niemiecku. Małe szare cyfry pozwolą
sprawdzić poprawność przyporządkowania. Potem uczniowie opracowują rozmowę
z gościem: jedna osoba udaje gościa, druga przejmuje rolę kucharza/ki. Ten
wariant może być także wykorzystywany, aby grupom dać różne zadania. Sytuacja
wyjściowa jest następująca: lokalny/a przedstawiciel/ka Greenpeace odwiedza z
gościem z Południowej Afryki „Restaurację Berlińska‖. Gość jest oburzony, że w
Niemczech zagrożone gatunki ryb znajdują się w menu- w Afryce Południowej to
jest zabronione. Obaj żądają, aby w przyszłości w tej restauracji nie serwowano
dań z zagrożonych gatunków.
Warianty
W „Restauracji Berlińska‖ oferowane są tylko dania z ryb z certyfikatem.
Niemiecki/kanadyjski gość uskarża się na ograniczoną ofertę.
Arkusze robocze
F1. Wiem to! Temat: ryba
Zadaniem tego arkusza roboczego jest samodzielna ocena na własny użytek. Proszę
zaznaczyć na początku lekcji, które wiadomości i umiejętności Państwo posiadają.
Drugą kolumnę podwójną zakreślają Państwo po zakończeniu lekcji. Możecie sami
sprawdzić, czego się nauczyliście. W wolnych linijkach mogą dopisać Państwo
umiejętności, które zdobyliście w tym rozdziale.
przed
tak
nie

po
tak

nie

Umiem wyjaśnić, jak dochodzi do nadmiernych połowów
Potrafię wskazać, kto mógłby lub powinien podjąć
działania ograniczające nadmierne połowy
Wiem coś na temat zrównoważonego rozwoju
Potrafię wyjaśnić, dlaczego chętnie przygotowałbym
rybę hodowaną wg. zasad zrównoważonego rozwoju,
ewentualnie dlaczego nie
Wiem, od których sprzedawców mogę sprowadzić rybę z
połowów/hodowli zrównoważonej
Potrafię poinformować gości o rybie z rybę z
połowów/hodowli zrównoważonej (także w języku
niemieckim/angielskim)
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F2. Połowy- game over
Reguły gry
Państwa grupa jest przedsiębiorstwem rybackim, którego celem jest
zmaksymalizowanie połowu do końca gry. W oceanie łowicie nie tylko Państwo, ale
także inne przedsiębiorstwa. Także oni chcą zmaksymalizować swoje połowy.
Wskaźnik regeneracji zasobów rybnych wynosi z roku na rok (rundę gry) 100
procent. Ale w oceanie może żyć maksymalnie 50 ryb. Macie pozwolenie na połowy
w oceanie przez kolejne dziesięć lat. Co roku na nowo ustalacie wielkość połowu.
Jedna runda to jeden rok. W każdej rundzie Państwa przedsiębiorstwo decyduje,
ile ryb chce złowić w danym roku. Podajecie wielkość połowu na dany rok pisząc
liczbę ryb do złowienia na pasku papieru. Stateczek z paskiem papieru oddajecie
prowadzącemu grę. Prowadzący napełnia statki w przypadkowej kolejności, tak
długo na ile starcza ryb w morzu. Jeśli przedsiębiorstwo chce złowić więcej ryb niż
jest do dyspozycji odchodzi z niczym.
Po wydaniu połowów zasób ryb regeneruje się na rok kolejny (kolejnej rundy)
zgodnie z krzywą regeneracji.
F3. Fakty o rybach
Zadanie 1 Proszę poszukać w Internecie, co oznacza pojęcie „rozwój
zrównoważony‖. Sformułujcie definicje w jednym, dwóch zdaniach.
Rozwój zrównoważony to……………………………………………………………….
Zadanie 2 Przedyskutujcie Państwo poszczególne fakty pod kątem rozwoju
zrównoważonego! Co oznaczają podane poniżej fakty dla gospodarki, środowiska i
człowieka? Jakie wzajemne oddziaływania występują pomiędzy tymi obszarami?
1. Każdy Polak zjada w roku średnio 16,4 kg (2007) ryb (dla porównania: 2004:
13,8 kg, 2005: 14,8 kg, 2006: 15,5 kg). Największe zużycie ryb ma Islandia z
90 kg na głowę.
2. 47 procent całkowitego zapotrzebowania jest pokrywane przez sztuczne
hodowle (aquakultura). Wady sztucznej hodowli: intensywna hodowla
krewetek w Azji i Południowej Ameryce już zniszczyła tarliska wielu
gatunków ryb. Do tego wiele zwierząt hodowlanych musi być karmionych
rybami, co nakręca nadmierne połowy. Przykład: w hodowli tuńczyka na
kilogram tuńczyka potrzebne jest 20 kg ryb dziko żyjących!
3. Zasoby dorsza w ostatnich 30 latach zmniejszyły się do jednej piątej. 1992
roku 30000 Kanadyjczyków zostało bez pracy, po tym jak niegdyś bogate
zasoby dorsza u wybrzeży Nowej Funlandii kompletnie się załamały. Ta
ekologiczna i społeczna katastrofa kosztowała rząd kanadyjski do dzisiaj
okrągłe 3,9 miliarda dolarów.
4. Już dziś więcej niż jeden na trzy gatunki ryb jest zagrożony wyginięciem.
Szczególnie zła jest sytuacja ryb w dolnym biegu Dunaju, Dniestru, Dniepru,
Wołgi i Uralu, na Bałkanach i południowym zachodzie Hiszpanii. Przyrost
demograficzny w Europie w ostatnich stu latach tak samo zaszkodził rybom
jak spadek ilości wody, szczególnie w suchych rejonach Morza Śródziemnego,
gdzie liczne dopływy rzek latem wysychają. Problem zaostrza się na skutek
zmian klimatu.
© Anne-Kathrin Bruch
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5. Oceany są coraz częściej wykorzystywane jako składowiska śmieci. Oleje,
sieci, chemikalia, odpady rybne a nawet odpady radioaktywne są nielegalnie
wyrzucane. Największą część stanowią odpady z plastiku. Prądy zbierają
śmieci razem. W Pacyfiku, pomiędzy Hawajami i USA- zebrały się śmieci na
powierzchni tak dużej, jak Centralna Europa. Pośrednio ma to oddziaływanie
na ludzi: trucizny, które znajdują się w plastiku są wchłaniane przez
plankton, następnie zjadane przez ryby i ostatecznie przed ludzi, którzy
jedzą ryby. Ponadto ryby zdychają z głodu po zjedzeniu dużych ilości
plastiku, który zalega w ich żołądkach i nie mogą przyjmować więcej
pożywienia.
6. W latach 2004-2006 udział nadmiernie odławianych zasobów rybnych wzrósł z
77 do 80 procent. Jeszcze tylko 20 procent światowych zasobów ryb
jadalnych jest zdrowa.
7. Udział zasobów ryb, z których korzysta się umiarkowanie, i które nie są
nadmiernie odławiane od lat siedemdziesiątych zmniejszył się o połowę z 40
do 20 procent.
8. Produkcja ryb wzrosła z 93,6 milionów ton w roku 1998 do 143 milionów ton
w roku 2006.
9. W roku 2006 w portach wyładowano 81,9 milionów ton ryb morskich, o ponad
cztery procent mniej niż jeszcze dwa lata wcześniej.
10. W ciągu ostatnich 30 lat popyt na produkty rybne podwoił się. Do 2020 roku
oczekiwany jest roczny przyrost o 1,5%.
11. 40 procent ryb konsumowanych w UE pochodzi z krajów UE, 60 % jest
importowane.
12. Tylko ok. 15 % spożywanych w Niemczech ryb pochodzi z niemieckich
wybrzeży. 85% jest importowane.
13. Ok. Jedna piąta całkowitej wielkości połowów floty rybackiej UE pochodzi
zza oceanu.
14. 2,6 miliarda ludzi pokrywa swoje zapotrzebowanie na białko zwierzęce
dzięki rybom.
15. W krajach rozwijających się 43,5 miliona osób pracuje w rybołówstwie i
powiązanymi z nim zakładami, z czego 86% przypada na Azję.
16. Międzynarodowy handel rybami szacuje się na 55 miliardów dolarów.
17. Straty ekonomiczne wynikające z nadmiernych połowów wynoszą ok. 40
miliardów euro rocznie. Jeśli nie można złowić ryby, nie można też na niej
zarobić.
18. Światowe połowy ryb są wspierane rocznie subwencjami na kwotę ponad 22
miliardów euro.
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F3 Zapamiętywanie słownictwa
niemiecki
Ressourcen 1
natürlich 2
entscheiden 3

angielski
resources 1
natural 2
(to) decide 3

Genießen Sie es mit gutem
Gewissen. 4

Enjoy it with a clear
conscience. 4

Überfischung 5
overfishing 5
Transportweg 6
route of transport 6
gezüchtet 7
cultured 7
Fanggebiet 8
fishing zone 8
zur Auswahl stehen 9
to be available 9
aussterben 10
(to) die out 10
vom Aussterben bedrohte Arten
threatened species 11
11
Bestände 12
stock 12
(to) prefer sth./someone
etw./jdm. bevorzugen 13
13
Zertifizierung 14
certification 14
Beifang 15
bycatch 15
Reduzierung 16
decrease 16
regionale Herkunft 17

regional provenance 17

umweltfreundlich 18

ecological 18

nachhaltige Fischerei 19

sustainable fishery 19

Gerichte 20
empfehlen 21
Makrele 22
Hering 23
Karpfen 24
Seelachs 25

dishes 20
(to) suggest 21
mackerel 22
herring 23
carp 24
pollock 25
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polski
Zasoby 1
naturalny 2
decydować 3
Proszę rozkoszować się
tym z czystym
sumieniem. 4
nadmierny połów 5
droga transportu 6
hodowlany 7
obszar połowów 8
być dostępnym 9
wyginąć 10
gatunki zagrożone
wyginięciem 11
zasoby 12
preferować coś/kogoś 13
certyfikacja 14
połów przypadkowy 15
redukować 16
pochodzenie regionalne
17
ekologiczny 18
rybołówstwo
zrównoważone 19
potrawy 20
polecać 21
makrela 22
śledź 23
karp 24
czarniak (łosoś morski) 25

12

Moduł 2

Wołowina
Wprowadzenie
Na Ziemi żyje 1,5 miliarda sztuk bydła. Głównie trzymane są, aby zaopatrywać nas
w mięso i mleko. Mięso jest smaczne, mleko dostarczając wapnia jest ważnym
elementem pokarmu. Na świecie konsumpcja mięsa i popyt na produkty mleczne
rośnie- z powodu rosnącego dobrobytu, jak również przyrostu liczby ludności.
Rosnący popyt traktowany jest zwykle jako szansa dla gospodarki – szansa na
więcej miejsc pracy, rozwój, zysk. Jednak patrząc krytycznie, rosnące
zapotrzebowanie niesie ze sobą wiele problemów, np.:
- bydło potrzebuje bardzo dużo ziemi na pastwiska. W Ameryce Południowej na ten
cel karczowane są lasy deszczowe. W Niemczech, gdzie gruntów jest niewiele, było
chowa się na niewielkiej powierzchni w masowej hodowli.
- Także na wielkie ilości paszy karczowane są lasy deszczowe lub zużywane cenne
powierzchnie rolne, które w innym przypadku mogłyby wyżywić ludzi zamiast
zwierzęta.
- Bydło przez przeżuwanie produkuje metan, który znacząco przyczynia się do
zmian klimatu.
W tym module znajdą Państwo wskazówki do wystawy, którą uczniowie mają
przygotować w małych grupach, i swoją wiedzę przekazać na zasadzie peer-to-peer
innym. Na koniec uczniowie przeanalizują, jakie wnioski wyciągną z poznanej
wiedzy- jakie kroki należy podjąć na poziomie politycznym, gospodarczym i
indywidualnym, i jak samemu w codziennym życiu zawodowym można przyczynić
się do zapewnienia światu przyszłości, w której warto żyć.
Ćwiczenie i metoda
Polska z przyszłością? Tak!
Ale jak? – dyskusja, praca
w małych grupach
Efekty konsumpcji
wołowiny- praca w
grupach, wystawa

Kompetencje zawodowe
Zawodowe, społeczne,
indywidualne
Zawodowe, społeczne

Przedmiot lekcyjny
Technologia
Nauka o gospodarce i
społeczeństwie
Technologia
Nauka o gospodarce i
społeczeństwie

Polska z przyszłością? Tak! Ale jak?
Kompetencje: Uczniowie potrafią wskazać, kto ma jakie pole działania, aby
zredukować w Polsce konsumpcję wołowiny. Potrafią krytycznie ocenić wpływ
masowej produkcji bydła na środowisko, człowieka i zwierzę i realistycznie
oszacować własne możliwości działania.
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Metoda: dyskusja, praca w małych grupach
Czas trwania: 20 + 20 minut
Materiały: R2, fiszki, tablica, taśma samoprzylepna, magnesy
Przebieg:
Proszę rozdać tekst „Okno czasu 2022- Polacy jedzą mniej mięsa‖ (R2) i przeczytać
go wspólnie z uczniami. Tekst nawiązuje do badań „Przyszłościowe Niemcy w
zglobalizowanym świecie‖ i wskazuję kierunek, w jakim powinny zmieniać się
przyzwyczajenia konsumpcyjne, aby zachować surowce i zapobiec dalszym
zmianom klimatu. Głównym punktem jest spożycie mięsa. W małych grupach na
fiszkach uczniowie notują pytania do tekstu i przyklejają je do tablicy:
-Czego nie zrozumieliście?
- O czym chcielibyście się dowiedzieć więcej?
Potem następuje ćwiczenie „Skutki konsumpcji wołowiny‖: w małych grupach
uczniowie szukają odpowiedzi na swoje pytania. Klasa odczytuje jeszcze raz
pytania: Czy odpowiedziano na wszystkie pytania? Proszę zachęcić do dyskusji na
temat tekstu:
- czy opisany scenariusz rozwiąże problemy masowej hodowli bydła?
- co należałoby uzupełnić lub jakie widzicie alternatywy?
- co nowego moglibyście wnieść jako przyszli pracownicy gastronomii?
- co jeszcze musiałoby się wydarzyć na płaszczyźnie polityki, gospodarki i
konsumenta/ki?
Skutki konsumpcji wołowiny
Kompetencje: Uczniowie mogą poszukać w Internecie informacji na temat skutków
konsumpcji wołowiny i zaprezentować je grupie.
Metoda: praca grupowa, aktywna prezentacja
Czas trwania: 3 godziny (120 minut praca w grupach, 45 minut wystawa)
Materiały: duża tektura, kolorowy papier, różne flamastry, klej, R3-8
Przebieg
Praca w małych grupach
W grupach uczniowie odpowiedzi na pytania, które zanotowane zostały podczas
omawiania tekstu „Polska z przyszłością?‖ Prawdopodobnie pytania dadzą się
pogrupować w pięć obszarów:
-

Co to jest „bydło‖?
Co ma hodowla bydła do lasów deszczowych?
Dlaczego uprawa soi szkodzi środowisku?
W jakich warunkach trzyma się bydło w Niemczech?
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Grupy poszukują informacji i tworzą gazetkę ścienną do wystawy w klasie (R4-8).
Uczniowie mogą również tworzyć grupy w celu opracowania kolejnych pytań.
Wskazówki do zabawy (R3) zawierają podpowiedzi, jak można ją urozmaicić i
przygotować atrakcyjną i interaktywną wystawę. Możliwości można zaprezentować
klasie i wspólnie wybrać, lub Państwo podpowiadacie grupom przydzielając im
informacje do wyszukania w sieci.
Aktywna wystawa
W czasie prezentacji wystawy uczniowie mogą odwiedzać różne prezentacje i
zasięgać informacji. Następnie wracamy do „Okna czasu 2022‖ z ćwiczenia „Polska
z przyszłością?‖
Na koniec prowadzimy dyskusję z uczniami:
Czy z punktu widzenia ochrony środowiska korzystniejsze jest ograniczenie
konsumpcji wołowiny na rzecz wieprzowiny? Wołowina jest zdrowsza niż
wieprzowina. Czy powinniśmy gotować przyjaźniej dla środowiska (mniej wołowiny)
czy zdrowiej (mniej wieprzowiny). A może rozwiązaniem jest po prostu zużywanie
mniejszej ilości mięsa?
Arkusze robocze
R1. Wiem to! Temat: wołowina
Zadaniem tego arkusza roboczego jest samodzielna ocena na własny użytek. Proszę
zaznaczyć na początku lekcji, które wiadomości i umiejętności Państwo posiadają.
Drugą kolumnę podwójną zakreślają Państwo po zakończeniu lekcji. Możecie sami
sprawdzić, czego się nauczyliście. W wolnych linijkach mogą dopisać Państwo
umiejętności, które zdobyliście w tym rozdziale.
przed
tak

nie

po
tak

nie

Potrafię wskazać związek pomiędzy pastwiskami dla bydła i
uprawą soi w Środkowej i Południowej Ameryce, a lasami
deszczowymi i zmianą klimatu.
Potrafię wyjaśnić, co metan ma wspólnego z bydłem i jak
metan wpływa na środowisko.
Potrafię podać najważniejsze różnice pomiędzy hodowlą bydła
w Polsce w warunkach naturalnych i tradycyjną.
Umiem znaleźć w Internecie informacje o konsumpcji
wołowiny.
Potrafię wskazać, kto w Polsce powinien wstawić się za
redukcją konsumpcji wołowiny (mięsa) w Polsce.
Potrafię wskazać i ocenić własne cele działania i możliwości
ich realizacji.
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R2. Okno czasu 2022: Polacy jedzą mniej mięsa
Opublikowany dzisiaj raport roczny Głównego Urzędu Statystycznego potwierdza
to, co właściwie wiemy od wielu lat: dawne społeczeństwo mięsożerne Polski je
coraz mniej pokarmów pochodzenia zwierzęcego. Średnio na głowę spożywane jest
500 gramów na tydzień. Tak więc dzisiejsza konsumpcja mięsa po raz pierwszy od
1950 roku odpowiada znowu zaleceniom Ministerstwa Zdrowia, które mówią o
konsumpcji mięsa i wędlin na poziomie 300-600 gramów na tydzień. Mięso na stole
raz, dwa razy w tygodniu:
To co dla nas dzisiaj brzmi całkiem normalnie, jeszcze przed piętnastu laty dla
wielu było niewyobrażalne. „Obywatele Polski w roku 2006 zjadali przeciętnie 1100
gramów mięsa tygodniowo‖, przypomina Ewa Kopacz – Minister Zdrowia. Ponad 60%
ówczesnej powierzchni rolnej w Polsce zajmowała uprawa pasz, dodatkowo 1,5 mil
ha za granicą; przede wszystkim poprzez import śruty i makuchu roślin olejowych
na pasze treściwe i dla drobiu.
Według szacunków Ministerstw Zdrowia, Rolnictwa i Ochrony Konsumenta
zmniejszenie o połowę konsumpcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
w porównaniu do 2006 zwolniło pod uprawy ekologiczne ponad pięć milionów
hektarów powierzchni rolnej. Poza tym w kraju może być odbywać się w całości
uprawa potrzebnych pasz.
Jednak zmierzenie się z przyzwyczajeniami żywieniowymi opartymi na mięsie nie
było proste. Przełomem okazała się kampania zainicjowana połączeniem sił przez
jednostek z obszarów ochrony środowiska, rozwoju, zdrowia i rolnictwa, którzy
agitowali na rzecz ograniczenia konsumpcji mięsa. Potem dołączyły gwiazdy
kuchni, takie jak Karol Okrasa i Marta Gessler, i w swoich programach
telewizyjnych i książkach prezentowały, jak można przygotować smaczne potrawy
używając małej ilości mięsa. W 2012 Rząd uchwalił odważny plan „Środowisko i
Zdrowie‖. Zamiast przemysłowej produkcji mięsa wsparcie uzyskały gospodarstwa
rolne produkujące w warunkach naturalnych, a hodowla zwierząt niezgodna z
rytmem i warunkami życia właściwymi dla danego gatunku została krok po kroku
zakazana. Co prawda podniosło to cenę mięsa, ale większe koszty zostały
wyrównane przez mniejsze spożycie mięsa.
(Tekst przykładowy, można zastosować aktualne dane)
R3. Wskazówki do wystawy
Ile wołowiny zjada się w Waszym mieście?
Średnio każdy człowiek w Polsce zjada rocznie 12kg wołowiny. Bydło waży około
650kg w momencie uboju. Po rozbiorze pozostaje 300kg mięsa do konsumpcji. Ile
sztuk bydła zjada się w Państwa mieście w ciągu roku? Proszę zwizualizować liczbę
np. poprzez odpowiednią liczbę naklejek krów lub pieczątek kształcie krowy na
planie miasta.
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Happening
Organizacje pozarządowe organizują akcje zbierania podpisów lub happeningi, aby
kształtować politykę lub wpływać na gospodarkę. Na stronach internetowych np.
Foodwatch i Greenpeace można ściągnąć odpowiednie listy lub informacje i je
wydrukować. Do akcji on-line można użyć laptopa z dostępem do Internetu.
Foodwatch: www.foodwatch.com.au, Greenpeace: www.greenpeace.pl

Kto powinien najeść się do syta?
Do tej aktywnej wystawy proszę narysować taśmą samoprzylepną trzy pola, każde
2mx2m na ziemi. Te trzy pola o powierzchni 4m2 każde można w różny sposób
zagospodarować. Na stole obok tych pól oferujecie Państwo odwiedzającym sześć
różnych przeznaczeń, które obrazujecie przedmiotami lub rysunkami:
- uprawę paszy wystarczającą na 250kg wołowiny
- uprawę paszy wystarczającą na 750kg wieprzowiny
- uprawę paszy, dla uzyskania 0,5l mleka
- powierzchnię potrzebną do upieczenia 50 bułek
- obszar chroniony (np. krzaki dla ptaków i owadów)
- 1l oleju opałowego (wystarczy do ogrzania wanny wody)
Proszę zapytać odwiedzających, które z 6 wariantów by wybrali. Wszystkich sześciu
nie można użyć, ponieważ na Ziemi nie ma wystarczającej powierzchni gruntów.
Możecie Państwo umieścić przedmioty lub rysunki na danym polu. Następnie proszę
zapytać, dlaczego wybrali akurat ten wariant. Proszę zwrócić uwagę, że przy
rosnącej liczbie ludzi konsumpcja mięsa stale wzrasta, przy ograniczonych
zasobach ziemi. Jak sobie z tym poradzić?
Idea akcji w oparciu o: aej/BUND JUGEND/Brot für die Welt/EED:
Wyżywienie kraju potrzebuje nowych rozwiązań, 2009
R4. Co to jest „bydło”?
Zadanie
1. Proszę przejrzeć ogólne informacje na temat bydła: Jakie są ważne rasy? Do
czego bydło jest wykorzystywane? Ile kg wołowiny konsumowane jest w
Polsce w ciągu roku? Jakie znaczenie ma wołowina w polskiej kuchni?
2. Proszę poszukać dalszych informacji, które wydają się Państwu ważne lub
ciekawe, np. kult bydła w Indiach albo o Argentyńczykach, jako o nacji
wołowiny.
3. Proszę stworzyć „list gończy bydła‖ na podstawie zebranych informacji.
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Użyteczne strony internetowe:
Główny Urząd Statystyczny http://www.stat.gov.pl/gus
wikipedia: Święta krowa
http://www.portalspożywczy.pl
R5. Co hodowla bydła ma wspólnego z lasami deszczowymi?
Zadanie
1. Proszę poszukać informacji o związku pomiędzy hodowlą bydła a lasami
deszczowymi, ze szczególnym uwzględnieniem Brazylii. Jaką powierzchnię
zabiera tam hodowla bydła?
2. Jak brzmią prognozy konsumpcji wołowiny, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę
ludności na świecie?
3. Jak wygląda tzw. ekobilans bydła?
4. Przedyskutujcie wpływ informacji, które Państwo zebraliście na naturę i
człowieka. Czy są propozycje rozwiązań? Czy w życiu zawodowym możecie
przyczynić się do znalezienia rozwiązania? Jeśli tak, jak? Jeśli nie, czemu
nie?
5. Proszę zaprezentować znalezione informacje i wyniki dyskusji innych grup w
formie plakatu informacyjnego.
Użyteczne adresy internetowe:
Magazyn VEGE http://www.vege.com.pl/component/content/article/34artykuy/103-klimat-woko-zwierzt-tworz-ludzie-nowy-projekt-klubu-gaja.html
Farmer Polski http://www.farmer.pl/fakty/uniaeuropejska/bilans_jest_dodatni,9908a5806eb9f23bc82c.html
lasy deszczowe http://www.ekologia.pogodzinach.net/lasy.html
Ekologiczne rekultywacja pastwisk http://www.agro.eko.org.pl/fstrona.html

R6. Co ma krowa do klimatu?
Zadanie
1. Proszę poszukać informacji o związku pomiędzy hodowlą bydła a
ociepleniem klimatu? Co bydło ma wspólnego z metanem? W jaki sposób
metan wpływa na zmianę klimatu?
2. Czy hodowla bydła w warunkach naturalnych jest korzystniejsza dla klimatu
niż hodowla konwencjonalna?
Edukacja Globalna - GASTRONOMIA
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3. Proszę przeprowadzić dyskusję, jaki wpływ na naturę i człowieka mają fakty,
które Państwo zebraliście. Czy są propozycje rozwiązań? Czy w życiu
zawodowym możecie się Państwo przyczynić do znalezienia rozwiązania?
Jeśli tak, w jaki sposób? Jeśli nie, to czemu nie?
4. Proszę zaprezentować w formie audycji radiowej pozostałym grupom
zebrane fakty i rezultaty dyskusji.
Użyteczne adresy internetowe:

Podgrzewanie klimatu: http://www.klimat.edu.pl/o-zmianach-klimatu
Ekologiczne skutki hodowli krów:
http://pl.wikinews.org/wiki/Ekologiczne_skutki_hodowli_kr%C3%B3w

Foodwatch: Żywność ekologiczna ratunkiem dla klimatu?, 2008
foodwatch.de/kampagnen_themen/Klima/klimastudie_2008/index_ger.html

R7. Dlaczego uprawa soi szkodzi środowisku?

Zadanie
1. Proszę poszukać informacji o związku pomiędzy uprawą soi na paszę dla
bydła a zmianami klimatu. Co uprawa soi w Ameryce Środkowej i
Południowej ma wspólnego z klimatem?
2. Proszę przeprowadzić dyskusję, jaki wpływ na naturę i człowieka mają fakty,
które Państwo zebraliście. Czy są propozycje rozwiązań? Czy w życiu
zawodowym możecie się Państwo przyczynić do znalezienia rozwiązania?
Jeśli tak, w jaki sposób? Jeśli nie, to czemu nie?
3. Proszę zaprezentować w formie informacji do wiadomości telewizyjnych
zebrane fakty i rezultaty dyskusji pozostałym grupom.
Użyteczne adresy internetowe:
Ekologia.pl: http://srodowisko.ekologia.pl/technologie/Czy-GMO-tozlo,5257.html
http://www.studentnews.pl/serwis.php?s=58&pok=6279&id=52698
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R8. Jak hoduje się bydło w Polsce?
Zadanie
1. Proszę poszukać informacji o hodowli bydła w Polsce. Czym różni się
hodowla w warunkach naturalnych od tradycyjnej?
2. Proszę przeprowadzić dyskusję, jaki wpływ na naturę, zwierzę i człowieka
mają fakty, które Państwo zebraliście. Czy są propozycje rozwiązań? Czy w
życiu zawodowym możecie się Państwo przyczynić do znalezienia
rozwiązania? Jeśli tak, w jaki sposób? Jeśli nie, to czemu nie?
3. Proszę przygotować skecz lub dialog, do którego wplecione są fakty w
rezultaty dyskusji, i który przedstawicie innym grupom.

Użyteczne adresy internetowe:
- Polska Federacja Hodowców Bydła http://www.pfhb.pl
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Moduł 3

Wieprzowina
<dzyń, dzyń>
- Gospoda pod lipą, dzień dobry.
- Dzień dobry, odwiedzą mnie muzułmańscy znajomi, których chciałbym zaprosić
do niemieckiej restauracji. Czy u Państwa można zjeść halal?

Wprowadzenie

Wieprzowina jest ulubionym i najczęściej spożywanym rodzajem mięsa w
Niemczech- przeciętnie w ciągu roku zjada się jej 40 kg. A jednak są całe grupy
ludności, które nie jedzą wieprzowiny. Kto pracuje w restauracji, powinien w
dzisiejszych czasach wiedzieć, co oznacza jedzenie koszerne i halal lub czemu ktoś
je dania wegetariańskie. Ponieważ wiadomości o różnych kulturach są w kraju
imigrantów, jakim są Niemcy, i w globalnym świecie coraz ważniejsze.
Dodatkowo rośnie zainteresowanie żywnością bio. Bio-markety wyrastają, jak
grzyby po deszczu. Stopniowo pojawiają się tu i ówdzie restauracje, które używają
bio produktów, w szczególności mięsa. Tu pojawiają się pytania o odpowiedzialność
i ekonomiczność.

W tym module1 znajdziecie Państwo ćwiczenia do następujących grup pytań:
- Dlaczego bio produkty, a szczególnie bio mięso kosztują więcej?
- Czym różni się hodowla tuczników hodowanych metodą konwencjonalną i
biologiczną?
- Jakie reguły kulinarne obowiązują Żydów, Muzułmanów i wegetarianów?
1

Niektóre zdjęcia z tego modułu powstały podczas trzydniowego seminarium z uczniami gastronomii szkoły
Brillat-Savarin w grudniu 2009 roku. W czasie, gdy jedna grupa przeprowadzały wywiady, druga
przygotowywała mięso bio i konwencjonalne do testu smaku, kolejna robiła zdjęcia do tematu mięso bio i
konwencjonalne.
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Przegląd umiejętności, które można zdobyć w tym module:

Biokosztuje…zbieranie
informacji w
Internecie,
rozmowa z
klientem

Świńskie
życie? – fakty
o hodowli
tuczników,
szukanie
informacji w
Internecie,
dyskusja
Uważam…dyskusja

Kto nie je
wieprzowiny?
– zagadka,
gazetka
ścienna,
dyskusja

Podstawowe umiejętności wg.
wytycznych globalnego rozwoju
Rozpoznanie – zbieranie i
przerabianie informacji
Uczniowie szukają w Internecie
informacji o czynnikach, które
powodują, że bio produkty (mięso)
są droższe niż konwencjonalne
Działanie- umiejętność działania
w globalnych przemianach
Uczniowie opracowują pomysły
marketingowe dla bio potraw i
przedstawiają je klientom w
rozmowie
Rozpoznanie – zbieranie i
przerabianie informacji
Uczniowie potrafią znaleźć w
Internecie informacje, czym różni
się hodowla konwencjonalna i bio
uwzględniając ich wpływ na jakość
mięsa.
Ocena- krytyczne refleksje,
zajmowanie stanowiska
uczniowie wyrażają własne
oczekiwania odnośnie zastosowanie
wieprzowiny bio.
Działanie – umiejętność działania
w globalnych przemianach
Uczniowie dyskutują na temat
własnej możliwości działania
pomiędzy wymogami
ekonomicznymi, rynkowymi a
odpowiedzialnością
Rozpoznanie- zbieranie i
przetwarzanie informacji
Uczniowie potrafią ocenić, które z
dań serwowanych w ich zakładzie
spełniają wymogi religijne.
Ocena- zmiana perspektywy i
empatia
Uczniowie oceniają wpływ
wymogów dotyczących jedzenia na
zwykły dzień mniejszości
religijnych.
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Umiejętności Przedmiot
zawodowe
Umiejętności
Technologia
zawodowe
przygotowania potraw
społeczne
Towaroznawstwo
własne
Wiedza społeczna i
metodyczne
ekonomiczna
Marketing

Umiejętności
zawodowe,
metodyczne

Technologia
Towaroznawstwo
Nauki gospodarcze i
społeczne

Umiejętności
socjalne i
własne

technologia
nauka o gospodarce i
społeczeństwie

Umiejętności
zawodowe i
społeczne

technologia
nauka o gospodarce i
społeczeństwie
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Co na temat wieprzowiny znajdą Państwo na platformie e-learningowej
W kursie dla uczniów
- Co jest koszerne a co halal – animacja flash o wymogach religijnych dotyczących
jedzenia
- Koszerna kuchnia w Berlinie – artykuł o dniu codziennym żydowskiej restauracji
- Świńskie życie – fakty o hodowli świń – opracowanie tabeli z wikipedii
- Wywiad n temat mięsa NEULAND2 - wywiad radiowy z kierownikiem
Ewangelickiego Centrum Kształcenia Haus Kreisau, które używa mięsa NEULAND
- Dyskusja: ceny mięsa – forum dyskusyjne o przygotowaniu potraw z mięsa bio
- wywiad z kierownikiem Haus Kreisau o mięsie bio
- Zagłosujcie! – sondaże o gotowości podjęcia działania w temacie bio mięso

W module dla nauczycieli
- wskazówki dydaktyczne
- quiz na początek
- rozwiązanie zagadki koszerne i halal
- rozwiązanie tabeli wikipedii „Świńskie życie – fakty o hodowli świń‖
- lista linków „Filmy o hodowli tuczników w Internecie‖ do bezpośredniego wejścia.

Bio kosztuje

Umiejętności: Uczniowie potrafią znaleźć w Internecie czynniki, które decydują o
tym, że produkty (mięso) bio są droższe od konwencjonalnych. Potrafią opracować
pomysły marketingowe dla potraw bio i przybliżyć je klientom w rozmowie.
Metoda: Przeszukiwanie zasobów Internetu, rozmowa z klientem
Materiały: Arkusz roboczy 2, dostęp do Internetu
Czas trwania: 45 min.
Przebieg: Proszę podzielić klasę na małe grupy. Uczniowie szukają w Internecie co
powoduje powstanie wyższych kosztów przy produkcji bio. Prezentują swoje wyniki
pozostałym grupom w formie rozmowy z klientem.
2

Neuland (nowość)- hodowla zwierząt wyłącznie zgodnie z rytmem i warunkami życia właściwymi dla danego
gatunku, bez modyfikacji genetycznej, z wybiegiem na wolną przestrzeń, przyp. tłum.
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Wskazówka do pogłębienia informacji:
Kiedy uczniowie przygotowują menu z daniami z wieprzowiny, mogą otrzymać
zadanie kalkulacji ceny, Zbierają informacje w marketach, ile kosztowałoby do ich
potraw mięso bio i zwykłe.

Adresy internetowe do zapytań cenowych:
http://www.lebensmittelwelt.de/Lebensmittelhandel-verzeichnis-uebersicht.html
www.oekolandbau.de/grossverbraucher/einkauf

Następnie rozwijacie pomysły, jak tanio przygotować potrawy mimo użycia bio
mięsa (np. dzięki temu, że większą wartość kładziecie na jakość a nie na ilość, lub
wynegocjujecie długoterminowe umowy na dostawy).

Świńskie życie? – fakty o hodowli tuczników

Umiejętności: Uczniowie potrafią wyszukać w Internecie, czym różni się tradycyjna
hodowla od bio, z uwzględnieniem wpływu na jakość mięsa.
Metoda: Zbieranie informacji w sieci, tabele wikipedii, dyskusja
Materiały: dostęp do Internetu, drukarka, arkusz roboczy 3
Czas trwania: 60 min.
Przebieg: Uczniowie logują się na platformie e-learningowej EPIZ na kursie dla
gastronomii. Tam znajdą tabelę w formacie wikipedii, tzn. że może być zmieniana i
przeredagowana. Każda grupa może zmienić stronę tabeli. Proszę przydzielić strony
grupom.
Tabela zestawia kryteria hodowli bio z hodowlą tradycyjną. Uczniowie otrzymują
przydatne adresy internetowe i mają uzupełnić tabelę. Następnie drukują tabelę i
prezentują ją klasie. Mają na to 45 minut. Rozwiązanie znajduje się w module dla
nauczycieli.
Proszę przeprowadzić dyskusję z klasą, jak warunki hodowli przekładają się na
jakość mięsa.
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Przygotować jako okienko informacyjne
Wpływ hodowli zwierząt na jakość mięsa
Po uboju mięso musi dojrzewać, żeby było soczyste i delikatne i uzyskało typowy
dla mięsa smak. Duże znaczenie ma w tym procesie kwas mlekowy, który tworzy
kwaśne środowisko potrzebne, żeby rozkładające białko enzymy mogły działać.
Kwas mlekowy tworzony jest z glikogenu. W stresie (np. w wyniku długiego
transportu do ubojni, albo sposobu uboju) świnia potrzebuje więcej energii i
zużywa duże ilości glikogenu. Po uboju nie ma wystarczającej ilości kwasu
mlekowego do dojrzewania mięsa. Mięso pozostaje ciemne, zbite i suche.

Pogłębienie informacji
Jako uzupełnienie uczniowie mogą odwiedzić zakład produkcji tuczników. W
oparciu o teksty, zdjęcia i uzupełnioną tabelę przygotowują gazetkę ścienną.
Szczególnie gospodarstwa bio chętnie zapraszają, aby przekonać się samemu na
czym polega hodowla zgodna z rytmem i warunkami życia właściwymi dla danego
gatunku. Taka wizyta robi najczęściej duże wrażenie i przynosi większe efekty niż
arkusze robocze.

Podpowiedzi o mediach
Alternatywą do odwiedzin w tuczarni może być pokazanie uczniom filmów. Na
youtube istnieje wiele filmów, które poruszają temat hodowli świń (najczęściej
krytycznie, z punktu widzenia ochrony zwierząt). Na platformie e-learningowej
znajda Państwo listę linków z krótkimi, wartymi polecenia filmami.

Uważam….

Umiejętności: Uczniowie wyrażają swoje życzenia odnośnie zastosowania bio
mięsa. Dyskutują o własnych możliwościach działania biorąc pod uwagę hierarchie
w zakładzie pracy, wymogi ekonomiczne i odpowiedzialność.
Metoda: dyskusja
Materiał: Arkusz odpowiedzi
Czas trwania: 30 min.
Przebieg: Proszę napisać następującą tezę na tablicy:
Jeśli mam taką możliwość, używam mięsa bio.

Edukacja Globalna - GASTRONOMIA

25

W różnych końcach klasy proszę powiesić stanowiska do tej tezy na ścianie:
- Tak, poruszę ten temat w mojej restauracji.
- Tak, kiedy będę kiedyś szefem.
- Tak, ale tylko prywatnie.
- Nie, jest za drogie.
- Nie, ten temat mnie nie interesuje.
- I tak nie mam w zakładzie nic do powiedzenia.

Uczniowie zajmują miejsce pod opiniami, które są im najbliższe. Grupy mają 5
minut na zebranie argumentów. Następnie dyskutują.
Gdyby uczniowie chcieli używać mięsa bio, ale są zdania, że nie mogą nic zdziałać
w zakładzie, mogą wspólnie przedyskutować strategię działania i zebrać
argumenty.

Utworzyć zdjęcie z chmurką: Wiem, jak okrutna jest hodowla tuczników, mimo
tego jem mięso. Zdjęcie zrobić anonimowym. Zdjęcie: Robert Joachini.

Wskazówki do dalszej pracy
Po tym jak uczniowie wyrobili sobie opinie na temat mięsa bio, niech sformułują je
w dwóch, trzech zdaniach. Każdy niech przyniesie swoje zdjęcie i w chmurce
napisze swoje zdanie. Zdjęcia mogą stać pojedynczo albo naklejamy je razem w
formie kolażu. Taka gazetka może wisieć w korytarzu lub foyer szkoły.
Kto nie je wieprzowiny?
Umiejętności: Uczniowie potrafią ocenić, które z dań serwowanych w ich zakładzie
spełniają wymogi religijne. Oceniają wpływ wymogów dotyczących jedzenia na
zwykły dzień mniejszości religijnych.
Metoda: zagadka, gazetka ścienna, dyskusja
Materiały: arkusze robocze 4-6, duży papier, mazaki, ewentualnie dostęp do
Internetu
Czas trwania: 45 minut
Przebieg: Proszę podzielić klasę na grupy. Uczniowie czytają arkusz roboczy 2,
który informuje o wymogach religijnych dotyczących jedzenia koszernych u Żydów i
halal u Muzułmanów. Następnie rozwiązują zagadki AR 3 / 4 i dowiadują się, jakie
produkty spożywcze i sposoby przygotowania potraw są dla Muzułmanów i Żydów
tabu. Tworzą listę potraw, które w ich zakładach pracy są oferowane, a które są
Edukacja Globalna - GASTRONOMIA

26

akceptowalne dla Żydów i Muzułmanów. Następnie przygotowują gazetkę ścienną,
aby zaprezentować klasie wyniki. Mają na to 45 minut.
Rozwiązania zagadek znajda Państwo w module dla nauczycieli kursu elearningowego.

Jeśli uczniowie mieliby szukać informacji w Internecie:
http://www.halal.de/
www.bioundhalalmagazin.com
http://www.koscher.net/

Następnie proszę przeprowadzić dyskusję, jak przepisy religijne dotyczące potraw
wpływają na życie codzienne Żydów i Muzułmanów. Nie wszyscy wierzący ściśle
przestrzegają reguł. Ale niektórzy chcą trzymać się dokładnie wytycznych. Proszę
rozpocząć np. takimi pytaniami:
- Gdzie Żydzi i Muzułmania mogą pójść zjeść?
- Gdzie mogą zrobić zakupy?
Jeśli w klasie są żydowscy, muzułmańscy uczniowie lub wegetarianie, mogą
opowiedzieć o swoich doświadczeniach.

Zmiana metody:
Jeśli chcieliby Państwo, aby uczniowie pracowali na komputerze, informacje o
regułach kulinarnych znajdą także na platformie e-learningowej EPIZ. Znajdziecie
tu Państwo arkusz roboczy M2 w formie animacji flash.

Pogłębienie wiedzy: wizyta w żydowskiej restauracji
Jako zadanie domowe proszę zlecić uczniom, w grupach wybrać się do restauracji
żydowskiej. Restaurację w pobliżu można znaleźć na stronie
http://www.qype.com.
Podczas tej „krótkiej wyprawy do Izraela‖ dowiedzą się, co serwowane jest w
żydowskiej restauracji, i jakie można znaleźć szczególne przedmioty wyposażenia.
Może będą mogli rzucić okiem do kuchni i dowiedzieć się, które dania są
szczególnie lubiane. Na zakończenie uczniowie piszą krótka relację „z podróży‖,
którą odczytują w klasie.
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Arkusze robocze
AR1
Wiem to!
Temat: Wieprzowina
Zadaniem tego arkusza roboczego jest samodzielna ocena na własny użytek. Proszę
zaznaczyć na początku lekcji, które wiadomości i umiejętności Państwo posiadają.
Drugą kolumnę podwójną zakreślają Państwo po zakończeniu lekcji. Możecie sami
sprawdzić, czego się nauczyliście. W wolnych linijkach mogą dopisać Państwo
umiejętności, które zdobyliście w tym rozdziale
początek
tak

nie

koniec
tak

nie

Umiem wskazać czynniki, które czynią droższymi bio produkty, a
szczególnie bio mięso i za żądanie wyjaśnić to gościom.
Potrafię opracować pomysły marketingowe dla bio kuchni.
Potrafię tak przygotować i skalkulować potrawy, żeby nie były
dużo droższe mimo użycia bio mięsa.
Potrafię wskazać najważniejsze różnice pomiędzy hodowlą świń
tradycyjną i bio.
Potrafię ocenić, ,jaki wpływ ma hodowla świń na jakość mięsa.
Umiem powiedzieć czy i dlaczego preferuję użycie mięsa bio od
konwencjonalnego.
Potrafię podać najważniejsze wymogi żydowskiej i
muzułmańskiej kuchni i wyjaśnić kim jest wegetarianin.
Potrafię ocenić, czy potrawa jest koszerna, halal czy
wegetariańska

AR2

Bio kosztuje…
Częstym argumentem przeciw używaniu produktów bio jest wyższa cena produktów
spożywczych. Ale dlaczego właściwie produkty bio, a szczególnie mięso kosztują
więcej?
Zadania:
1. Proszę wyszukać w Internecie informacje, przez co powstają wyższe koszty
produktów bio. Proszę sporządzić listę.
Adresy internetowe:
http://www.gesundheit.de/ernaehrung/alles-bio/warum-bio-teurer-ist/index.html
http://www.br-online.de/ratgeber/ernaehrung/biofleisch-vergleich-gesundID12290921385.xml
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http://www.eco-world.de/scripts/basics/ecoworld/service/address/basics.prg?a_no=11

Tekst do zdjęcia, jako chmurka: O rety, ależ to drogie!
Fot.: Robert Joachini
2. Proszę zaprezentować wyniki pozostałym grupom w formie dialogu z
klientem:
Na początek proszę sobie wyobrazić, że Wasz zakład przestawia się na produkty
bio. Wszyscy pracownicy otrzymali polecenia do następnego spotkania załogi
przygotować slogan reklamowy. Proszę podać pomysły!

Kuchnia i marketing przestawiły się na bio produkty. Pierwsi goście mają pytania:
dlaczego używacie bio produktów.
Proszę napisać dialog i odegrać go przed pozostałymi grupami.

AR3 Świńskie życie? – Fakty z hodowli tuczników.
W hodowli trzody chlewnej rozróżnia się hodowlę macior, prosiaków i tuczników. W
centrum e-learningowym EPIZ znajdą Państwo tabelę zawierającą dane o hodowli
tuczników w Niemczech.
Hodowla świń według kryteriów DEMETER, BIOLAND lub NEULAND w wielu punktach
różni się wyraźnie od zwyczajnej hodowli prowadzonej według rozporządzenia o
hodowli trzody chlewnej. Kryteria Demeter, Bioland i Neuland są zbliżone. Różnicą
jest, że w kryterium Neuland nie jest zalecana karma o jakości bio.

Proszę się zalogować i przerobić utworzoną w formacie wikipedii tabelę. Tam
znajdziecie Państwo również przydatne strony internetowe. Proszę wydrukować
przygotowaną tabelę, aby zaprezentować ją pozostałym grupom.

Tak się logujecie:
proszę przejść na stronę www.epiz-berlin.de/moode
proszę założyć sobie dostęp
kliknąć na czerwone pole z opisem „zawody globalnie‖
proszę wybrać tam kurs dla gastronomii
podać hasło, które poda nauczyciel
w module „wieprzowina‖ znajduje się tabela do przerobienia
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AR 4

Kto nie je wieprzowiny

Zadanie
1. Proszę przeczytać tekst o regułach żywieniowych w Judaizmie i Islamie i
rozwiązać obie zagadki. Proszę się dowiedzieć, jakich potraw dotyczą te
reguły. Proszę sprawdzić, np. w Internecie, co te potrawy mają wspólnego z
koszernością lub halal.
2. Proszę utworzyć listę potraw, które są oferowane w Waszym zakładzie, i
które odpowiadają żydowskich i muzułmańskich regułom żywieniowym.
3. Proszę zaprezentować kolegom wyniki w formie gazetki ściennej, która
będzie wywieszona na wystawie w szkole.
Muzułmanie przykładają wagę do tego, by ich jedzenie było halal, Żydzi jedzą
koszernie. Co to oznacza?

Reguły
spożywania
pokarmów

koszerne (nadające się)
Żydowskie reguły spożywania pokarmów są bardzo kompleksowe.
Zasadniczo dotyczą następujących punktów:
- koszerne są zwierzęta z pełni rozszczepionym kopytem będące
przeżuwaczami (bydło, owce, kozy, sarny)
- Zwierzęta stałocieplne muszą być ubijane w sposób rytualny i
wykrwawić się, ponieważ spożywanie krwi jest tak samo zakazane jak i
wnętrzności.
- Koszerne są ryby, które mają zarówno płetwy, jak i łuski

Religijne
uzasadnienie

Reguły
spożywania
pokarmów

- Produkty mleczne i mięsne nie mogą byś używane przy jednym
posiłku. Używane są odrębne sprzęty do ich przygotowania,
przechowywania i spożywania. Wierzący muszą odczekać ok. 3
godzin od spożycia mięsa, zanim będą mogli zjeść produkty
mleczne
Reguły odnoszą się do tory, świętej księgi Żydów (krew: 1 księga
Mojżesza 9,4; oddzielenie mięsa i mleka: 2 księga Mojżesza 23,
(nie)czyste zwierzęta: 3 księga Mojżesza 11). Wyjaśnienie nie
jest tam podane. Teolodzy przypuszczaja wzgledy higieniczne
lub współczucia: młode zwierzę nie powinno być gotowane w
mleku swojej matki. Ma przypominać o tym, że zwierze musiało
umrzeć dla naszej konsumpcji i należy się z nim odpowiednio
obchodzić. Spożycie krwi zabronione jest prawdopodobnie
dlatego, że krew symbolizuje życie.
Halal/helal (dozwolone)
Halal oznacza pozbawione krwi mięso, które nie pochodzi od
świni.
Bezalkoholowe produkty spożywcze są dozwolone.
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Religijne
uzasadnienie

Zasady
żywieniowe
Uzasadnienie

Reguły odnoszą się do koranu, świętej księgi Muzułmanów (mieso:
sura 5, wers 3; alkohol: sura 5, wers 90) i zostały częściowo
przejęte z Judaizmu. W koranie nie ma uzasadnienia dla zakazów.
Istnieje wiele prób wyjaśnienia: niektórzy sądzą, że świnie często
chorowały i stanowiły zagrożenie dla zdrowia; inni uważają, ze
hodowla świń zużywała zbyt wiele wody, której ludzie
potrzebowali dla siebie; koleje wyjaśnienie to to, że świnie są
wszystkożerne i przez to po prostu obrzydliwe. Alkohol jest
zabroniony ze względu na jego właściwości uzależniające i
odurzające.
Wegetariańskie
wszystko do znalezienia np. w wikipedii

AR 5

To nie jest całkiem koszerne!

Żydowskie reguły przygotowywania potraw dotyczą nie tylko używania określonych
produktów, ale też ich przygotowania, np. produkty mleczne i mięsne nie mogą być
mieszane. Znajdźcie, które produkty i potrawy są zakazane dla Żydów, którzy
przykładają duże znaczenie do koszerności, i uzasadnijcie.

………………….
ulubione danie Fast -foodów

……………………
holenderski twardy ser żółty

…………………..
różowy chrząkacz

…………………
ser francuski
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…………………
po łacinie: homarus

……………………
drogi delikates

……………………
galaretowate coś, co czyni niegalaretowatym

…………………..
z wymiona konia

…………………..
wąż wodny

………………….
kicające zwierzę

………………….
ośmiornica

……………………..
danie z wołowiny z sosem

AR6

Uwaga przy zakupach: Gdzie ukrywa się alkohol i wieprzowina?
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Unikać wieprzowiny i alkoholu- brzmi prosto. Jednak w wielu produktach znajduje
się alkohol do poprawy smaku lub dodatki, które produkowane są na bazie
wieprzowiny, np. żelatyna. Prawo dopuszcza dodatek alkoholu 1,2% bez
konieczności umieszczania do na liście składników. Także żelatyna, jako środek
pomocniczy może przy używana przy produkcji- bez obowiązku informacji.

Proszę odnaleźć – pionowo, poziomo, do przodu i wspak- 20 środków spożywczych,
na które Muzułmanie muszą uważać.

Gülistan (turecka Kurdyjka, 20): halal (dozwolone) jest dla mnie bardzo ważne.
Ponieważ dorastałam w innym kręgu kulturowym muszę wiedzieć, co jest
dozwolone, a co nie. Naturalnie akceptuję i respektuję też inne kultury 
Dzisiejsza młodzież, szczególnie muzułmańska, traktuje takie sprawy równie
poważnie, jak kiedyś. Niektórzy jedzą wieprzowinę. Ale przypuszczam, że jest to
tylko ok. 25% z nas.

Gülseren (turecki Niemiec, 21): Przy zakupach zwracam uwagę na halal i kupuję
najczęściej u Turków. Ale od czasu do czasu robię wyjątek i kupię kurczaka w
supermarkecie, każde inne mięso kupuję tylko u Turków. Rodzina mojego szwagra
podchodzi do tego jeszcze poważniej. Oni kupują tylko produkty helal i nie kupiliby
mięsa czy kiełbasy gdzie indziej, nie mówiąc już o jedzeniu.

AB 7

Wegetarianie

Przy użyciu Hot Potatoes można tworzyć krzyżówki
http://www.hotpotatoes.de/
Przy jego użyciu możesz przygotować zagadkę dla Arkusza roboczego 6. To jest
program freeware.
Przykłady potraw:
barszcz
sałatka chłopska
…
Potrawy musisz prawdopodobnie dopasować dla Polski?!?
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Moduł 4

Pomidory
- Smakowało?
- Tak, dziękuję. Sałatka z pomidorów była szczególnie smaczna. Co to za gatunek?

Wprowadzenie

Nie zdarzają się dzisiaj karty dań bez pomidorów- czy to w sałatce, makaronach,
czy jako przystawka. Ale które z ponad 2000 odmian pomidorów są używane w
kuchni? I skąd pochodzą?

W tym module znajdziecie Państwo ćwiczenia poświęcone:
- biodywersyfikacji i
- regionalnym odmianom pomidorów.

Przegląd umiejętności, które można nabyć w tym module:

Pomidor:
lektura
tekstu,
zbieranie
informacji
Sałatka z
pomidorówrozmowa z
gościem

Podstawowe umiejętności
wg. wytycznych rozwoju
globalnego
Rozpoznanie różnorodności
Uczniowie uczą się
wymieniać pochodzenie i
różnorodność pomidorów.

Umiejętności
zawodowe

Przedmiot

Umiejętności
zawodowe

Technologia
przygotowania potraw
Towaroznawstwo

Działanie- solidarność i
współodpowiedzialność
Uczniowie potrafią w
rozmowie z gościem wyjaśnić
przewagę/zalety
regionalnym odmian
pomidorów w rozmowie z
klientem.

Umiejętności
zawodowe,
społeczne i
własne

Technologia
przygotowania potraw
Towaroznawstwo
Nauki gospodarcze i
społeczne
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Co na temat pomidorów znajdziecie Państwo na platformie e-learningowej
W kursie dla uczniów
- eksport pomidorów – animowane informacje podstawowe do kliknięcia
- test: eksport pomidorów – utrwalenie wiedzy
- subwencje UE – forum dyskusyjne
- cena subwencji – głosowanie

W module dla nauczycieli
- porady dydaktyczne

Pomidor

Umiejętności: Uczniowie potrafią podać pochodzenie i różnorodność pomidorów
Metoda: lektura tekstu, samodzielne szukanie informacji
Potrzebny czas: 45 minut
Materiał: arkusz roboczy 2, komputer z dostępem do Internetu albo fachowe
publikacje
Przebieg: proszę rozdać arkusz roboczy „Pomidor‖ (arkusz roboczy 2). W grupach
uczniowie czytają tekst, znajdują potrzebne informacje (Czy Niemcy mogłyby
pokryć swoje zapotrzebowanie na pomidory?) i zbierają informację o odmianach
pomidorów.

Sałatka z pomidorów
Umiejętności: Uczniowie potrafią w rozmowie wyjaśnić zalety rodzimych
pomidorów.
Czas:ok. 45 minut
Metoda: rozmowa z gościem
Materiały: Arkusz roboczy 3
Przebieg: Proszę rozdać uczniom arkusz roboczy „Sałatka z pomidorów‖ (AR 3). W
parach powinni przygotować przepis na sałatkę, a następnie przeprowadzić
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symulację rozmowy z klientem, w czasie której przedstawią swój produkt i
uzasadnią, dlaczego wybrali akurat taką odmianę pomidorów.
Ocena: Klasa wybiera najlepszy przepis i daje punkty za najbardziej przekonujące
uzasadnienie. Proszę podczas oceny spytać się, dlaczego w zadaniu podane było, że
w przepisie powinny zostać użyte pomidory regionalne. Może to być np. pomysł
marketingowy (Berlińska sałatka z pomidorów). Proszę zachęcić uczniów do tego,
żeby zastanowili się, które argumenty przemawiają za lub przeciw regionalnemu
rolnictwu.
Arkusze robocze
AR 1
Wiem to! Temat: pomidory
Zadaniem tego arkusza roboczego jest samodzielna ocena na własny użytek. Proszę
zaznaczyć na początku lekcji, które wiadomości i umiejętności Państwo posiadają.
Drugą kolumnę podwójną zakreślają Państwo po zakończeniu lekcji. Możecie sami
sprawdzić, czego się nauczyliście. W wolnych linijkach mogą dopisać Państwo
umiejętności, które zdobyliście w tym rozdziale.

początek
tak

koniec

nie tak

nie

Potrafię podać różne odmiany pomidorów, wraz z ich cechami
charakterystycznymi
Potrafię ocenić zalety pomidorów rodzimych
Potrafię w rozmowie z klientem podać informację o wymyślonych
przeze mnie potrawach

AR 2
Pomidory
Kraj pochodzenia: Peru
Pośrednio pomidory zawdzięczamy odkryciu przez Krzysztofa Kolumba Ameryki
Środkowej i Południowej. Wiele dzisiejszych roślin użytkowych i ozdobnych
przybyło z „Nowego Świata‖ do Europy na hiszpańskich żaglowcach.
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Pochodzenia pomidora należy się najprawdopodobniej doszukiwać u Indian z Peru,
którzy owoce sadzili od wielu stuleci w niższych regionach Andów. Jego zasięg,
jako rośliny użytkowej rozciągał się do ludów azteckich w Meksyku, gdzie został w
końcu odkryty przez zdobywców z Europy. Nazwa pomidor wywodzi się od
azteckiego „tomatl‖ i oznacza tyle co „niezgrabny owoc‖. W Europie najpierw
znany był pomidor jako roślina ozdobna. Jej dekoracyjne czerwone owoce
uchodziły za trujące, gdyż miały wówczas gorzkawy smak.
Do francuskiej kuchni pomidor wkroczył w XVI wieku. Włosi już w XVIII wieku
obficie spożywali i konserwowali pomidory. W Europie owoc nazywano najpierw
„jabłkiem miłości‖, gdyż jego spożycie miało rzekomo czynić skłonnym do
miłosnych uniesień.
Dopiero na początku XX wieku Niemcy dali się przekonać do pomidora, jako
warzywa. W okresie międzywojennym rozwinęła się uprawa na skalę przemysłową.
Od „brzydko pachnącej byliny‖ o interesujących ozdobnych owocach do rośliny
przemysłowej w skali światowej- taką karierę zrobił u nas pomidor.
Konsumpcja
Przeciętnie każdy Polak zjada rocznie 17,5 kg pomidorów (włączając keczup i
przecier pomidorowy)- i z takim wynikiem jest najbardziej ulubionym warzywem w
Niemczech. W Hiszpanii zjada się przeciętnie 33,4 kg- najwięcej w całej Europie.
Produkcja
Żeby pomidory urosły potrzebują dużo ciepła. Głównym producentem pomidorów w
Europie jest Hiszpania z produkcją 2.186.000 ton rocznie. W Niemczech
produkowanych jest 14000 ton w ciągu roku (1 tona=1000kg).
Zadanie rachunkowe: Czy Polacy mogą sami pokryć popyt na pomidory (81 milionów
mieszkańców) z własnej produkcji?
Gatunki pomidorów
Jest ponad 2000 gatunków pomidorów. Owoce różnią się od siebie:
- forma: okrągłe, spłaszczone, zmarszczone, w kształcie serca, owalne,
gruszkowate, podłużne, w kształcie papryki
- wielkość: od rozmiaru porzeczki do kilograma
- kolor: czerwony, zielony, biały, żółty, pomarańczowy, różowy, fioletowy, czarny
- wzór: jednokolorowe, plamiaste, paskowane
- smak: owocowy, winny, korzenny, słodki, kwaśny
Zadanie ze zbierania informacji: Proszę sporządzić listę co najmniej 10 różnych
gatunków pomidorów z ich właściwościami smakowymi i wyglądem oraz miejscem
uprawy.
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AR 3
Sałatka z pomidorów
Zadania:
- proszę wymyślić sałatkę z pomidorów z przynajmniej 4 różnych odmian
pomidorów. Proszę sporządzić przepis i opisać najważniejsze właściwości
pomidorów.
- do przyrządzenia proszę wybrać pomidory z regionu
- proszę przygotować krótką scenkę z rozmową z klientem, w której proponujecie
Państwo klientowi sałatkę z pomidorów i wyjaśniacie zalety regionalnych
pomidorów.

Użyteczne media i literatura:
Tematy ogólne
aej/BUND Jugend u.a. (Hrsg.) (2009): Neue Rezepte braucht das Land. Ernährung.
Das Aktionsheft 5 für die Jugendarbeit zur Studie „Zukunftsfähiges Deutschland in
einer globalisierten Welt― (US 297)
Brot für die Welt (Hrsg.) (2007): Aufgeschmeckt! Niemand isst für sich allein (CDROM) (DVD 86)
BUND Jugend (Hrsg.) (2009): Das Klima Kochbuch. Klimafreundlich einkaufen,
kochen und genießen (Ges 22)
Bundeszentrale für pol. Bildung (Hrsg.) (2009): fluter – Wer isst was? Thema
Ernährung
BUKO Agrar Koordination (2009): Hijacked Future, Geraubte Zukunft - Wer die Saat
kontrolliert, kontrolliert die Ernährung; (DVD, 45 Min., Englisch mit dt. UT) (DVD
80)
Greenpeace (2007): Klüger Essen, Zurück zum Ursprung: Ein Plädoyer für Vielfalt
auf dem Teller (GES 116)
Greenpeace (2007): Die drohende Knappheit, warum die Lebensmittelpreise steigen
und wer davon profitiert (WI 84)
Alliance Sud (Hrsg.) (2007): So essen sie (UBI 20 Bildermappe; dazugehörige
Broschüre U 66)
Inkota (Hrsg.) (2008): Landwirtschaft global. Der Kampf um Ernährungssicherheit
und Nachhaltigkeit (Ges 13)
Inkota (Hrsg.) (2008): Supermärkte und Discounter weltweit, die hohen Kosten der
niedrigen Preise (WI 85)
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Inkota (Hrsg.) (2008): Fairer Handel heute: Erfolge, Herausforderungen,
Kontroversen (Z IB 145)
Inkota (Hrsg.) (2008): Landwirtschaft global. Der Kampf um Ernährungssicherung
und Nachhaltigkeit; Verschiedene Aufsätze zum Thema Ernährungssicherung und
Landwirtschaft (GES 13)
Menzel/D´Alluisio (Hrsg.) (1999): So isst der Mensch, Familien aus aller Welt
zeigen, was sie ernährt (GES 11)
Meyer/Toepfer (2004): Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in den
Gastronomie- und Ernährungsberufen, Herausforderungen, Konzepte und
Unterrichtsbeispiele (BB 45)
Schönberger/Brunner (Hrsg.) (2005): Nachhaltigkeit und Ernährung, Produktion –
Handel – Ernährung (GES 28)
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westpfahlen
(Hrsg.) (2009): Berufsbildung in der Ernährungsbranche – Europäische
Kompetenzentwicklung zum Nachhaltigen Wirtschaften. (DVD mit Best-PracticeFilm und Hintergrundmaterial (BB 65)
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westpfahlen
(Hrsg.) (2009): Konzepte und Unterstützungsangebote zum Nachhaltigen
Wirtschaften für Unternehmen in der Ernährungsbranche. (BB 60)
Ökolandbau.de: Informationsmaterialien für die berufliche Weiterbildung.
http://www.oekolandbau.de/lehrer/berufliche-weiterbildung/
Wagenhofer (2005): We feed the world (DVD, 95 Min.) (DVD 64/1)
Zukunftsstiftung Landwirtschaft (Hrsg.) (2009): Wege aus der Hungerkrise. Die
Erkenntnisse des Weltagrarberichtes und seine Vorschläge für eine Landwirtschaft
von morgen

Bio
aid (Hrsg.) (2008): Gentechnik im Einkaufskorb (Ges 15)
aid/BLE (Hrsg.) (2005): Öko-Landbau für ernährungswirtschaftliche Schulen (CD
ROM) (CD R 43)
aid/BLE /Hrsg.) (2006): Bio-Verarbeiter der Lebensmittelbranche –
Erfolgsgeschichten (DVD) (CD R 44)
aid/BLE(Hrsg.) (2006): Bio in der Außer-Haus-Verpflegung (GES 14)
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Ryba i mięso
EED/Brot für die Welt (2009): Fischereiwirtschaft. Eine Arbeitshilfe für die
Gemeindearbeit zur Studie „Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten
Welt―. Download:
http://www.eed.de/fix/files/doc/EED_BfdW_06_ZDMappe_Fischereiwirtschaft_09.pdf
BUND Berlin (Hrsg.) (2002): Ermittlungen in Sachen Nachhaltiger Entwicklung
anhand der Nahrungsmittel Kakao und Fleisch (KO 2)
gtz (Hrsg.) (2008): Nutzungsrechte für Viehzüchter und Fischer, Vereinbarungen
nach traditionellem und modernem Recht, Anregungen aus Mauretanien (US 290)
KATE Stuttgart (Hrsg.) (2007): Geld, Reisen, Rose, Huhn – was hat das mit mir zu
tun? Didaktische Lernbausteine, Hintergrundinformationen und Literaturhinweise,
Unterricht und außerschulische Bildung (US M 116)
Mari/Buntzel (2007): Das globale Huhn, Hühnerbrust und Chicken Wings – Wer isst
den Rest? (WI 82)
Mayer-Tasch (Hrsg.) (2007): Meer ohne Fische? Profit und Welternährung (Ges 27)
Sauper, Hubert (2004): Darwins Alptraum (VHS, 110 Min.) (VID 384)
Tomic, Mirko (2009): Milch, Macht und Märkte (DVD, 30 Min.) (DVD 64/4)
Dokumentation, Milch-Subventionswirtschaft/Handelsliberalisierung und
Auswirkungen auf afrikanische Milchbauern
Vollenschier(2008): Hühner für Afrika, vom Unsinn des globalen Handelns, (VHS)
(VID 420/2, auch auf video.google.de zu sehen)

Kawa, kakao i czekolada
Beek, Rolf (2001): Der Kaffee Parcours - von der Pflanze bis zur Tasse.
Mitmachaktion in neun Stationen für entwicklungspolitische Bildungs/Öffentlichkeitsarbeit (US 180)
Brot für die Welt/Misereor (2003): Schokolade. Materialien für Bildungsarbeit und
Aktionen. Hintergrundinformationen zu Schokolade aus Fairem Handel (US 58)
BUND Berlin (Hrsg.) (2002): Ermittlungen in Sachen Nachhaltiger Entwicklung
anhand der Nahrungsmittel Kakao und Fleisch (KO 2)
Dröge, Caroline (2000): Schokoladen Werkstatt - offene Lernwerkstatt für den
Unterricht in der Grundschule (US 36)
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Greeanpeace (2009): greenpeace magazin 3.09 Zart – aber bitter. Wie Kinder in
Afrika für unsere Schokolade schuften (AF 110)
Oxfam International (Hrsg.) (2002): Bitter! Armut in der Kaffeetasse. (Wi 10)
Hintergrundinformationen zu Welthandel, Auswirkungen und Alternativen (WI 10)
Putz/Orth (Hrsg.) (2007): Auf Entdeckungsreise in die Welt des Kaffees.
Unterrichtsmappe mit Lerneinheiten rund um das Thema Kaffee. Sek. II. (US 230)
Owoce i warzywa
Baobab Infoladen Eine Welt e.V., Berlin: Bananenparcours. Tel. 030 4426174
EPIZ e.V. (2009): Welthandel Mais. Ein Spiel. Im EPIZ—Learning-Center,
LehrerInnen-Begleitkurs „Kochen Global―
Giefer, Thomas (2008): Blutige Ernte (DVD, 52 Min.) (DVD 66)
Mann/Werry (2007): Krumm, gelb und fair. Bio-Bananen aus Ecuador (DVD, 15 Min.)
(DVD 66)
Misereor/Brot für die Welt (Hrsg.) (2002): Transfair Bananen. Materialien für
Bildungsarbeit und Aktionen (US 7)
Trampitsch, Gustav (2009): Eine Handvoll Leben, Geschichte(n) vom Mais (DVDRom, 45 Min.) (DVD 65/7)
Ryż
Götzinger (2004): Reis, kleines Korn – große Vielfalt. Ein Themenheft der GEPA (LW
18)
Welthungerhilfe (Hrsg.) (2004): Reis - Ernährer der Menschheit. Unterrichtsmaterial
für Sekundarstufe I und II (US M 72)
Cukier
Hahn (2007): Alles Zucker, oder was? Ein entwicklungspolitisches Planspiel zum
Thema Zuckerhandel (SP 41A)
IBIS-Interkulturelle Arbeitsstelle (Hrsg.) (2008): Raffinierte Süße, globale und
regionale Auswirkungen des internationalen Zuckerhandels. Unterrichtsmaterial für
den 10.-12. Jahrgang (US M 128)
VEN (Hrsg.) (2006): Rohr und Rübe (Zuckerwelten), Positionen und Hintergründe zur
EU-Zuckermarktreform (LW 6)
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