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A programban való részvétel regisztrációhoz kötött, ezért kérjük regisztrálja iskoláját!                      

A cél, hogy minél több diák megismerje a Globális Célokat! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A 2022. évi Világ Legnagyobb Tanórája programsorozat Magyarországon                                                                    

a Belügyminisztérium, mint projektgazda megbízásából, az UNESCO Magyar Nemzeti 

Bizottság, az UNICEF Magyar Bizottság és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács szakmai 

támogatásával, a PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében kerül megrendezésre.  

VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA 2022. 

TANÁRI KISOKOS 

A Világ Legnagyobb Tanórája az első nemzetközi oktatóprojekt, amelyen 

keresztül a gyermekek megismerhetik az ENSZ által 2030-ig meghirdetett 

Fenntartható fejlődési globális célokat. Az idén 2022. október 3. és 7. 

között megrendezésre kerülő témahét kiemelt témája a minőségi oktatás 

és a fenntarthatóságra nevelés.  

Köszönjük, hogy Ön is csatlakozik a témahéthez!  

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/globalis-celok
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EURÓPAI FENNTARTHATÓSÁGI HÉT 

A KEZDEMÉNYEZÉSRŐL 
Az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára „Project Everyone” kampányát, amellyel                        

az akkor újonnan megfogalmazott 17 Globális Célt szeretné megismertetni a gyerekekkel,                 

az évente megrendezésre kerülő Világ Legnagyobb Tanórája keretében. A kezdeményezéshez 

világszerte több mint 160 ország – köztük Magyarország is – csatlakozott. A szervezők a Világ 

Legnagyobb Tanórájának iskolai megvalósítását korosztályokhoz igazítható óravázlatokkal 

segítik. 

 

A TANÓRA MEGTARTÁSA 

A Világ Legnagyobb Tanóráján, a 2022. október 3-7. közötti héten, a pedagógusok 

országszerte, egy időben tartják meg tanítványaiknak a tanórát.  

Válassza ki, hogy melyik napon, mely osztálynak szeretné megtartani a tanórát!                    

Kérjük, ismertesse a kezdeményezést minden kollégájával, és tegye lehetővé, hogy minél 

több osztályban megtartásra kerüljön a tanóra! 

A szakemberek által készített óravázlatok a tanóra megtartását segítik.  

Használja bátran az óravázlatokat és saját ötleteivel varázsolja egyedivé a Világ 

Legnagyobb Tanóráját!  

A program kapcsolódik a 2022. szeptember 18. és október 6. között 

megrendezésre kerülő Európai Fenntarthatósági Héthez (ESDW).                                 

Az eseménysorozat célja a fenntartható fejlődés, a globális fenntarthatósági 

célok népszerűsítése a társadalom széleskörű bevonásával.  

Az ESDW magyarországi koordináló szervezete a Nemzeti Fenntartható 

Fejlődési Tanács. A Világ Legnagyobb Tanórájára regisztrált iskolák adatai 

megjelennek az Európai Fenntarthatósági Hét honlapján is.  

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/oktatocsomagok
https://www.parlament.hu/web/nfft/terkep
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NYITÓRENDEZVÉNY 

A nyitórendezvény 2022. szeptember 30-án, pénteken, 10.00 és 12.00 óra között kerül 

megrendezésre, fenntarthatóságért elkötelezett előadók közreműködésével. A rendezvény online 

közvetítéssel az egész országban követhető lesz a honlapon keresztül, sőt a diákok okostelefonjaik 

segítségével, online kérdésekre válaszolva a tanórába aktívan is bekapcsolódhatnak.  

Kapcsolódjon be Ön is diákjaival a nyitórendezvénybe! A rendezvény utólag is megtekinthető lesz 

a honlapon. 

 

 

PEDAGÓGUSOKTATÁS 

A Világ Legnagyobb Tanórájába bekapcsolódó pedagógusokat 

online webináriumi képzésekkel és a program egyes módszertani 

lépéseit tartalmazó tanári kisokossal segítik a szervezők.  

A program sikerességét és minőségét a programsorozat végén 

tanári kérdőív méri. 

 

A webináriumok időpontjai: 2022. szeptember 14., 21. és 28. 

(szerda) 15:00-16:00 óra 

 

Az online belépési link mindhárom alkalomra hírlevélen keresztül kerül kiküldésre, valamint az 

info@avilaglegnagyobbtanoraja.hu e-mail címen is kérhető. 

  

mailto:info@avilaglegnagyobbtanoraja.hu
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ISKOLAI PÁLYÁZAT 

A tanóra megtartása mellett, a Világ Legnagyobb Tanórája témahét keretében iskolai 

pályázat kerül kiírásra. A pályázaton azok az iskolai csoportok indulhatnak, akik regisztráltak 

a 2022. évi Világ Legnagyobb Tanórájára. Támogassa, hogy iskolájukból minél több 

gyermek vegyen részt a pályázaton!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázaton az ENSZ által 2015-ben meghirdetett Fenntartható fejlődési globális célok 

valamelyikének vagy akár több célnak az elérését szolgáló, helyi szinten megvalósítható 

közösségi tevékenységgel lehet részt venni. Az iskolák adott témák közül választhatnak vagy 

megvalósíthatják saját ötleteiket is.  

 

A pályázaton bármely, a 2022. évi Világ Legnagyobb Tanórájára 

regisztrált magyarországi és határon túli általános és középfokú 

iskolai csoport indulhat. A pályaműveket 3 korosztályi kategóriában 

lehet benyújtani. A szakmai zsűri által kiválasztott legjobb 

pályaműveket beküldő iskolai csoportok között összesen 900 000 Ft 

értékű díj kerül kiosztásra.  

A szervezők a legjobb pályaműveknek megjelenést biztosítanak a 

Világ Legnagyobb Tanórája honlapján. 

A pályázat beküldési határideje: 2022. október 24. hétfő, éjfél. 

 

További információ a részletes pályázati kiírásban olvasható! 

 

  

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/globalis-celok
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/


 
 

 
VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA 2022. 
TANÁRI KISOKOS  

TOVÁBBI OKTATÁSI PROGRAMOK  

 

Ürge-Vorsatz Diána online előadása 

A 2022. évi Fenntarthatósági Témahét egyik 

legizgalmasabb újdonságát Ürge-Vorsatz Diána, 

nemzetközileg is elismert klímakutató diákoknak 

szóló online tanórája jelentette.  

 

 

Kérjük, lehetőség szerint tekintse meg diákjaival Ürge-Vorsatz Diána 40 perces előadását! 

 

 

Tanárképző worshopok  

a fenntartható táplálkozásról 

A workshopokon az EIT-Food nemzetközi program                    

9-14 éves (Food Mission) és 15-18 éves (Food Careers) 

diákok számára készült oktatási csomagjai kerülnek 

bemutatásra, melyek legfontosabb tanulási céljai és 

eredményei: a rendszergondolkodás, a pályaválasztási 

lehetőségek feltérképezése, a fenntartható életmódra 

nevelés és az egészséges táplálkozásra nevelés.  

 

A program keretében a szakemberek idén kétféle tananyagot szeretnének Magyarországon is 

tesztelni, ehhez várjuk az új témákra és megközelítésekre nyitott pedagógusok jelentkezését. 

Képzésenként legfeljebb 20 fő számára tudunk helyet biztosítani!  

Helyszín: Budapest, V. kerület, Báthory utca 10. – földszinti konferenciaterem.  

Képzési időpontok:  

9-14 éves diákokat oktató pedagógusoknak: 2022. október 4., kedd, 13:00-17:00 óra 

15-18 éves diákokat oktató pedagógusoknak: 2022. október 5., szerda, 13:00-17:00 óra 

 

További információ és jelentkezés a honlapon található. 

 

KAPCSOLAT 

Kérdés esetén forduljon munkatársainkhoz  

az info@avilaglegnagyobbtanoraja.hu e-mail címen. 

Honlap: www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu 

Fb oldal: www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet 

https://videa.hu/videok/fenntarthatosagi-temahet/emberek-vlogok/eghajlatvaltozas-urge-vorsatz-diana-eloadasa-ce5tVIfd4mCZf5e5
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/
mailto:info@avilaglegnagyobbtanoraja.hu
http://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/
https://www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet

