
 

Cilji projekta: 
 

Izobraževanje za trajnostni življenjski slog 

Uč itelj lahko v razredu s temami o odgovorni porabi hrane zač ne razpravo 
o najbolj pereč ih svetovnih vpras anjih in tako odpre prostor za soustvarja-
nje novih, odgovornih res itev za nas e vsakdanje z ivljenje.   
 

Učenci vodijo do sprememb 

Aktivni uč enči raziskujejo povezavo med svetovnim in lokalnim. Spremin-
janje manjs ih stvari v nas i okoliči ima lahko velik vpliv na globalni ravni! 
 

Aktivni starši 
Stars i imajo poglavitno vlogo pri odgovornem ravnanju s hrano doma. 
Vabimo vas, da doma sledite nas im nasvetom o odgovorni porabi hrane. 
 

Vključevanje lokalnih skupnosti  
Strokovnjaki za prehrano, kuharski mojstri, aktivisti, kmetje in odgovorni 
v politiki so lahko v veliko pomoč  pri tovrstnih s olskih dejavnostih. Več  ko 
nas je, več ji bo nas  vpliv! 
 

Dobre zamisli posredujemo naprej  
Ekos ole v devetih sodelujoč ih drz avah si izmenjavajo primere dobrih 
praks. Mednarodni forum bo potekal v Pragi, kjer se nam bodo pridruz ile 
pomembne osebnosti  s področ ij izobraz evanja in prehranjevanja.  
 

Kako lahko naše vsakodnevno ravnanje pripomore k varovanju okol-
ja, podpira človekove pravice in pomaga izboljšati blaginjo v naši 
družbi? In v čem se to vprašanje nanaša na hrano? 
Svetovno prebivalstvo hitro naras č a in do leta 2050 bomo na tem planetu 
morali nahraniti  s tirikrat več  ljudi kot sto let prej. Zato hrana ni več  samo 
skrb posameznika. Z izbiro svoje hrane z e posredno ali neposredno vpliva-
mo na podnebje, naravne vire, kot sta voda in zemlja, hkrati pa tudi na č lo-
vekovo sposobnost, da si priskrbi hrano in z ivi dostojno z ivljenje.    

Odgovorno s hrano! 
  

 E A T  R E S P O N S I B L Y !  

Pomagamo razis-
kovati nač ine, s 
katerimi bomo 
bolj odgovorno 
izbirali hrano.  
S svojim izborom 
lahko ustvarimo 
boljs i svet! 
 
 

Odgovorn s hra-
no! je mednarod-
ni projekt, v kate-
rem poleg slo-
venskih ekošol 
sodelujejo s e eko-
s ole iz osmih par-
tnerskih drz av: 
Bolgarije, Češke, 
Hrvaške, Latvije, 
Malte, Poljske, 
Romunije in Slo-
vaške. 



O D G O V O R N O  S  H R A N O !  

Mednarodno sodelovanje: 

1800 uč iteljev raziskuje 
povezave med pridelavo 
hrane, spremembami v dru-
z bi, okoljem in kakovostjo 
nas ega z ivljenja.  

550 evropskih ekos ol sledi 
letnemu izobraz evalnemu 
programu o odgovorni pora-
bi hrane.  

65.000 uč enčev in 
25.000 dijakov in s tuden-
tov is č e priloz nosti za spre-
membe na s olskih jedilnikih 
in tudi v njihovem okolju. 

Interaktivne delavniče, strokovno 

izobraz evanje uč iteljev mentorjev, 

povezovanje z različ nimi delez niki 

(ministrstvi, fakultetami, ins tituti, 

zadrugami, kulinarič nimi mojstri, 

obč inami in lokalnimi prebivalči …). 

 

 

Tri raziskave, ki jih izvedejo udelez enke projekta:  
- prigrizki iz s olske torbe, 
- raziskava Uč enči, 
- raziskava Dom. 

Vsebine in gradiva za delo 
Za delo o odgovorni porabi hrane za različ ne starostne 
skupine smo pripravili  metodologijo, uč no vsebino in 
druge publikačije o tem, kako nas a hrana spreminja svet 
… 



Vsak od nas bi se moral vpras ati: 
 

 Kaj jem?  
 Od kod prihaja moja hrana? 
 Kako je pridelana? 
 Koliko hrane zaužijem? 
 Koliko hrane zavržem? 
 Kakšen je globalni vpliv moje hrane? 

Projekt Odgovorno s hrano! je eden prvih poskusov EU, ki obravnavajo 
ključ na vpras anja porabe hrane v s olskih programih. Skozi akčijsko 
usmerjeno pedagos ko metodologijo, s pomoč jo sedmih korakov 
programa Ekos ola, mladi razvijajo kritič no mis ljenje, znanje in 
usposobljenost, da postanejo globalni drz avljani, in da sprejmejo nove 
vedenjske vzorče na področ ju pre(hrane). 
 

Odgovorna poraba hrane pomeni sprejemanje zavestnih odločitev 
o hrani, ki jo zauz ijemo, pri č emer upos tevamo zdravstvene, okoljske, 
politič ne, kulturne in ekonomske vidike nas ih odloč itev, da bi tako 
zagotovili skladnost nas ih odloč itev z osnovnimi in realnimi 
potrebami, s katerimi zmanjs amo svoj vpliv na planet, so za nas  
planet koristne in spos tljive do z ivljenja ter izboljs ujejo kakovost 
življenja vsakega posameznega potros nika in druz be kot čelote.  

  

 E A T  R E S P O N S I B L Y !  

Ali ste vedeli, da 
v danas njih č asih proizvod-
nja hrane: 
- bolj prispeva h globalne-
mu segrevanju kot avtomo-
bili, kamioni, letala in vlaki 
skupaj? 
 
- porabi 70 odstotkov slad-
ke vode, vendar zaradi pes-
tičidov in gnojil, ki odteka-
jo vanjo, v veliki meri zma-
njs uje njeno kakovost? 
 
- pospes uje izginjanje biot-
ske raznovrstnosti? 
 
- je glavno gonilo krč enja 
gozdov in opustos enja 
Zemlje? 

Poskusiti bi morali: 
 

 jesti manj, vendar boljšo hrano, 
 jesti lokalno pridelano, sezonsko in ekološko hrano, če je to 

mogoče, 
 pogosteje nadomeščati meso s hrano na rastlinski osnovi  
 izbirati hrano, ki jo pridelujejo na spoštljiv način do ljudi in 

našega planeta,  
 jesti raznovrstno hrano,  
 izogibati se izdelkom, ki vsebujejo palmovo olje, 
 nehati zametavati hrano. 



V Evropi redko pomislimo na to, da je hrana tudi 
človekova pravica in velik svetovni problem. 
Svetovno prebivalstvo hitro naras č a in do leta 2050 
bomo na nas em planetu morali nahraniti trikrat več  
ljudi kot pred stotimi leti. Nas  izbor hrane neposredno 
ali posredno vpliva na podnebje, na uporabo naravnih 
virov kot sta voda in zemlja, na zmoz nost ljudi, da se 
lahko nahranijo in z ivijo dostojno z ivljenje doma in po 
svetu. 
 

Vsakdo od nas ima moz nost vsaj trikrat na dan izbrati 
hrano, ki spoštuje življenje nas in okoli nas. Na sve-
tu, kjer z ivi sedem milijard ljudi, se nam nas e osebno 
pozitivno dejanje lahko zdi kot kaplja v morje, vendar 
ni tako. Hrana v Evropi in Severni Ameriki ima največ ji 
vpliv na okolje in je povod s tevilnih negativnih vplivov. 
Vendar pa je v Evropi, zlasti v devetih evropskih drz a-
vah, ki so del tega projekta, tudi veliko pozitivnih nač i-
nov porabe hrane, ki so lahko pomemben zgled in pod-
pora za preostale drz ave.   
 

Tekom projekta odkrivamo, kako hrana oblikuje svet. 
Vsak sklop pripravljene metodologije prikaz e in razloz i 
eno globalno prehranjevalno usmeritev, ki je problema-
tič na in na katero bi moral biti pozoren vsakdo, od poli-
tikov do splos ne javnosti. 
 

 Teh s est prehranjevalnih usmeritev obsega:  
 

- pospešeno izginjanje raznolikosti, 

- povečano porabo mesa in mlečnih izdelkov, 

- povečevanje razdalje med pridelovalci in porabni-
ki, 

- veliko naraščanje porabe predelane hrane, 

- navzočnost palmovega olja v predelani hrani, 

- skrb zbujajoče naraščanje količine zavržene hra-
ne. 


