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NYITÓRENDEZVÉNY

Online streamelés a tanórán az ország minden

pontján valós időben részt vehetnek a csatlakozó

iskolai osztályok.



TOVÁBBI OKTATÁSI PROGRAMOK 

ISKOLAI PÁLYÁZAT 

A pályázatban az ENSZ által 2015-ben meghirdetett Globális Cél

valamelyikét vagy akár több Célt is szolgáló, helyi szinten 

megvalósítható közösségi tevékenységgel lehet részt venni. 

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


GLOBÁLIS CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA

PÉLDÁK

Használt ruhák, iskolai írószerek, tartós 
élelmiszerek gyűjtése rászoruló családok 
gyerekeinek.

Kampány az egészséges életmódért,                      

egész hetes programsorozat az iskolában. 

Fenntarthatósági tudásverseny szervezése               
az iskolában.

Energia őrjárat megszervezése, 

víztakarékos módszerek bevezetése. 



A PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton bármely Kárpát-medencei

magyar nyelvű általános- és középfokú iskola

osztályközössége indulhat, akinek iskolája

2022. október 7-ig regisztrált a 2022. évi Világ

Legnagyobb Tanórájára.

A pályaműveket 3 korosztályi kategóriában

lehet benyújtani:

1-4. évfolyam

5-8. évfolyam

9-12. évfolyam

Egy osztályközösség 
csak egy pályaművet küldhet be.



BEKÜLDENDŐ PÁLYAMŰ

1-4. évfolyamosok: rajzzal illusztrált poszter a 

cselekvési tervről programról PDF formátumban,

5-8. évfolyamosok: képekkel illusztrált 5-10 diás

PowerPoint előadás (PDF formátumban) vagy 2-3

perces YouTube videó (ennek linkjét az adatlapon

kell elküldeni) a cselekvési tervről,

9-12. évfolyamosok: 2-3 oldalas projektterv (PDF

formátumban)., vagy 2-3 perces YouTube videó

(ennek linkjét az adatlapon kell elküldeni) a

cselekvési tervről.

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



NYEREMÉNYEK

Korcsoportoként a három legjobb pályaművet díjazzuk:

1. helyezett 125 000 Ft

2. helyezett 100 000 Ft

3. helyezett 75 000 Ft

Különdíj: Klímaexpedíció a Föld körül - Innovatív 

alkotópedagógiai tananyag (1,5 millió Ft értékű)



• Maker’s Red Boksz: Global Warning

Klímaexpedíció a Föld körül

• Innovatív alkotópedagógiai tananyag 

digitális közösségi alkotóműhelyek számára

• https://www.youtube.com/watch?v=9KbwrLi8tMI

Egy kutatóhajó legénysége világkörüli expedícióra indul,  

hogy a résztvevők megismerjék a globális felmelegedés okait 

és azok összefüggéseit. A magával ragadó utazás során 

különböző szerepekbe helyezkedve kutatnak, mérnek, 

terveznek, építenek, és közben számos jól működő 

megoldással, illetve alkalmazkodási stratégiával találkoznak.  

A csapat célja, hogy jógyakorlatokon keresztül olyan tudást 

szerezzenek, amit másoknak is átadva a fenntartható élet 

alapjait teremthetik meg.

KÜLÖNDÍJ

https://makersredbox.com/hu/tananyagok/global-warning/

https://www.youtube.com/watch?v=9KbwrLi8tMI
https://makersredbox.com/hu/tananyagok/global-warning/


Fedezd fel a Globális Célokat! 

feladatgyűjtemény 1-2. osztályosoknak

Ez a feladatgyűjtemény arra buzdítja Önt és tanítványait,

hogy játékos formában, közösen tanuljanak a Globális

Célokról. A feladatokat rugalmasan, az egyedi igényekhez

lehet igazítani. Egyaránt teljesíthetők osztályteremben,

játszótéren, helyi közösségi térben – vagy akár

mindhárom helyen!

A feladatok megoldása során Ön lesz a vezető, miközben a

gyerekek egyszerű keretek között tanulhatnak olyan összetett

fogalmakról, mint a béke, az otthon, a közösség vagy a

természet.

A diákok kalandos küldetések teljesítése

közben öt kulcsfontosságú készséget

sajátíthatnak el öt kedves állatfigura

segítségével! Az állatfigurák ezekkel a

különleges tulajdonságokkal vannak

felruházva.



Mutassuk be a Globális Célokat! 

tanóravázlat 3-8. osztályosoknak

Állomásnév Célok 

1. Szegénység 1. A szegénység felszámolása

10. Egyenlőtlenség csökkentése

2. Egészség és jólét 2. Az éhezés megszüntetése

3. Egészség és jóllét

6. Tiszta víz és alapvető köztisztaság

3. Oktatás, készségek, 

munka

4. Minőségi oktatás

8. Tisztességes munka és gazdasági növekedés

4. Biztonságos és 

igazságos világ 

5. Nemek közötti egyenlőség

16. Béke, igazság és erős intézmények

5. Fenntarthatóság 7. Megfizethető és tiszta energia

9. Ipar, innováció és infrastruktúra 

11. Fenntartható városok és közösségek

12. Felelős fogyasztás és termelés

17.Partnerség a célok eléréséért

6. Környezet 13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen

14. Óceánok és tengerek védelme

15. Szárazföldi ökoszisztémák védelme



Fenntartható fejlődés? Élhető jövő!                 

tanóravázlat 9-12. évfolyamos diákok számára

Írjuk fel a táblára a FEJLŐDÉS szót, és kérjük meg a 

tanulókat, sorolják fel, mi jut róla eszükbe. Írjuk fel a 

táblára a legtöbbször elhangzó válaszokat. Ezt 

követően tegyük ugyanezt a FENNTARTHATÓSÁG 

fogalommal. 

Alakítsunk 4 fős csoportokat! A csoportok                                    

3 esettanulmányt elemezve gondolják át a 

fenntarthatóság lehetséges megoldásait. 



Minőségi oktatás                                                

tanóravázlat 8-12. évfolyamos diákok számára

A tanulók párokat alkotva beszéljék meg, milyen 

lehetőségek tárulnak fel az előtt, aki magas 

színvonalú oktatásban részesül. 

• A térképen szereplő adatok szerint mennyien 

férnek hozzá az oktatáshoz a saját 

országukban/kontinensükön?

• Milyennek számít ez más országokkal vagy 

földrészekkel összehasonlítva?

• Mi olvasható le az oktatási szintekkel és elérési 

lehetőségekkel kapcsolatban?

• A tanulók szerint van egyenlőség a világban a 

tanulási lehetőségek terén?

Mutassa meg vagy ossza ki a tanulóknak a 2. számú mellékletet. Ez egy a tanulási

lehetőségek globális egyenlőtlenségeit megjelenítő térkép. Kérje meg a tanulókat,

hogy vitassák meg a következő kérdéseket:



TOVÁBBI OKTATÁSI PROGRAMOK

ONLINE TANÓRA A 

KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL
TANÁRKÉPZŐ WORKSHOPOK 

A FENNTARTHATÓ TÁPLÁLKOZÁSRÓL 

FENNTARTHATÓ 

GYEREKSZAKÁCSKÖNYV

V4 DIÁKKUTATÁS 

A FENNTARHATÓSÁGRÓL 



Az EIT Food - Youth Mission programjának keretében idén kétféle 

tananyagot, illetve két ezekhez kapcsolódó képzést fejlesztett ki, 

melyeket többek között Magyarországon is szeretne tesztelni.

A nemzetközi csapat által kifejlesztett oktatási anyagokhoz 

gazdag háttéranyag, teljesen felépített, "kulcsrakész" óratervek 
tartoznak. Ha van kedve van egy-egy óratervet kipróbálni és 

leírni/elmondani a véleményét ezekkel kapcsolatban ezáltal 

segítve a program fejlesztését, jelentkezzen alábbi tréningjeink 

egyikére. Minden résztvevőnk elsőként kaphatja meg 
Magyarországon az ingyenes tananyagot (nyomtatható PDF 

formátumban) és vehet részt azok kipróbálásában és 

tesztelésében. 

A FENNTARTHATÓ 

TÁPLÁLKOZÁSRÓL 
TANÁRKÉPZŐ 

WORKSHOPOK 



Food Mission: 9-14 éves diákokat oktatónak
fókuszban: : élelmiszerek eredete, egészséges táplálkozás, 

körkörös gazdaság és élelmiszertermelés, élelmiszercímkék 

értelmezése, illetve élelmiszerekkel kapcsolatos tudományos 

kommunikáció. 

Időpont: 2022. október 4., kedd 13.00 – 17.00

Helyszín: 1054 Budapest, Báthory utca 10. – földszinti 
konferenciaterem 

Food Careers: 15-18 éves diákokat oktatóknak
fókuszban: agrárélelmiszeripari szakmák játékos megismerése, az 

egyes élelmiszerek mögött álló szakmák felfedezése, újfajta 

termelési módszerek, élelmiszer környezet feltérképezése, főbb 

élelmezési kihívások megismerése 

Időpont: 2022. október 5., szerda 13.00 – 17.00

Helyszín: 1054 Budapest, Báthory utca 10. – földszinti 
konferenciaterem 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/

TANÁRKÉPZŐ WORKSHOPOK 

A FENNTARTHATÓ TÁPLÁLKOZÁSRÓL 



PEDAGÓGUS TÁMOGATÁS, 

VISSZAJELZÉS 

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.

Kérdőív kitöltése:

https://www.survio.com/surv
ey/d/Y2G3I0G7M1H5G6Q6K

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/2022/Tanari_kisokos_VLT_2022_vegl.pdf
https://www.survio.com/survey/d/Y2G3I0G7M1H5G6Q6K
https://www.survio.com/survey/d/Y2G3I0G7M1H5G6Q6K

