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A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA 2022. 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

A 2022. évi Világ Legnagyobb Tanórája programsorozat Magyarországon 2022. október 3-7. 
között, nyolcadik alkalommal, a Belügyminisztérium, mint projektgazda megbízásából, az 
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság, az UNICEF Magyar Bizottság és a Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács és szakmai támogatásával, a PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében került 
megrendezésre. A Világ Legnagyobb Tanórájának kiemelt témája ebben az évben a minőségi 
oktatás volt.  
2022-ben a programra 582 iskola - ebből 27 határon túli -, 4.413 osztály, 92.333 diák regisztrált. 
(Összehasonlításként 2021-ben a programra 504 iskola - ebből 11 határon túli -, 3.825 osztály, 
82.883 diák regisztrált.) A program az iskolákban zajló tanórákkal és számos országos jelentőségű 
programmal kapcsolódott a 2022. szeptember 18. és október 6. között megrendezésre került 
Európai Fenntarthatósági Héthez (ESDW). Az ESDW magyarországi koordináló szervezete a 
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács. A Világ Legnagyobb Tanórájára regisztrált iskolák adatai 
megjelennek az Európai Fenntarthatósági Hét honlapján is.  
 

 
 
1. 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 program központi honlapja angol 
nyelven nyújt segítséget a kezdeményezéshez csatlakozó országok résztvevőinek: 
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/.  
A kezdeményezéshez világszerte több mint 160 ország csatlakozott.  Az idei évben először a 
magyarországi program összefoglalója is megjelent a honlapon:  
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/news/the-world-largest-lesson-in-hungary-the-8th-
edittion/ 

https://www.parlament.hu/web/nfft/terkep
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/news/the-world-largest-lesson-in-hungary-the-8th-edittion/
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/news/the-world-largest-lesson-in-hungary-the-8th-edittion/
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2. TANÓRAVÁZLATOK 
 
A szervezők a Világ Legnagyobb Tanórájának lebonyolítását a minőségi 
oktatás és a fenntarthatóságra nevelés témakörökben korosztályhoz 
igazítható óravázlatokkal, feladatgyűjteményekkel, oktatóvideókkal 
segítették. A tanóravázlatok egy része a Magyarországon 2021 
szeptemberétől bevezetésre kerülő, a gimnáziumok 9-10. és 11-12. 
évfolyama számára készült Zöld Föld fenntarthatósági tankönyv alapján 
íródott. 
 
2.1. Fedezd fel a Globális Célokat! – feladatgyűjtemény 1-2. osztályosoknak 

 

 
 
2021-ben elkészült egy hiánypótló óravázlat magyar változata, amely 5 kedves állatfigurán 
keresztül magyarázza el a kisiskolásoknak a 17 Globális Célt. A diákoknak egy képzeletbeli 
kalandtúrán kell részt venniük, a különféle próbatételek, feladatok megoldásában az extrém 
tulajdonságokkal felruházott állatfigurák segítenek. Az óravázlat 2022-ben változatlan formában 
felhasználható volt.  
 
 

 
A tanórai oktatási segédanyagok népszerűsége a tanári kérdőívet kitöltő pedagógusok körében 
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2.2. Mutassuk be a Globális Célokat! – tanóravázlat 3-8. osztályosoknak 

A 2015-ben készült tanóravázlat célja, hogy a tanulók képesek legyenek önállóan elmagyarázni, 
hogy melyek a Globális Célok, miért fontosak, és hogyan kapcsolódnak saját életükhöz. 
 
2.3. Fenntartható fejlődés? Élhető jövő! – tanóravázlat 9-12. évfolyamos diákok számára 

A tanóravázlat a Magyarországon 2021 szeptemberétől bevezetésre kerülő, a gimnáziumok 9-10. 

és 11-12. évfolyama számára készült Zöld Föld fenntarthatósági tankönyv alapján íródott. 

A tanóravázlatban a diákok megismerkedhettek a Globális Célok születésével és azok gyakorlati 
alkalmazásával. 
 

 
A budapesti XII. kerületi BGSZC Budai Technikum diákjai az elkészült rovarhotelekkel 

 
 

2.4. Az oktatás megváltoztatja a világot, oktatással a fenntarthatóságért – tanóravázlat               
9-12. évfolyamos diákok számára 

A 2015-ben készült óravázlat kitekintést tesz a világ különböző területeire, megvizsgálva a 
hátrányos helyzetben élő gyerekek oktatási lehetőségeit.  
Az óravázlat kiegészült a magyarországi körképpel: milyen lehetőségei vannak egy magyar 
diáknak ahhoz, hogy a fenntarthatóságról tanuljon: Ökoiskola Hálózat, Zöld Föld tankönyv, 
Fenntarthatósági Témahét bemutatása.  
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3. TOVÁBBI OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK 
 

3.1. Tanári kisokos 

A pedagógusokat a program egyes módszertani lépéseit 
tartalmazó Tanári kisokossal segítettük. A kisokos tartalmazta 
a regisztrációval kapcsolatos információkat, a tanóra 
megtartásához ajánlott oktatócsomagokat, illetve a 
pedagógusok munkáját segítő oktatási segédanyagokat és 
pályázati lehetőségeket.  
 
 

 

A tanári kérdőívet kitöltő pedagógusok értékelése a Tanári kisokosról  

 
 
3.2. Ürge-Vorsatz Diána online előadása  

Az iskolák számára Ürge-Vorsatz Diána, nemzetközileg is elismert klímakutató diákoknak szóló 
online tanóráját is ajánlottuk a téma elmélyítésére. A videót ez idáig 857 iskolai osztály nézte 
végig: https://www.youtube.com/watch?v=mMczwztV7RI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mMczwztV7RI
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3.3. Tanárképző workshopok 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 kerültek 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 Magyarországon idén kétféle tananyagot is teszteltek, ehhez 
vártuk az új témákra és megközelítésekre nyitott pedagógusok jelentkezését. Képzésenként 15 
fő számára tudtunk helyet biztosítani. 
 

         
 

           
 
 
A képzések Budapesten, az V. kerület Báthory utca 10. szám alatt található földszinti 
konferenciateremben zajlottak, a 9-14 éves diákokat oktató pedagógusoknak 2022. október 4-
én, kedden, 13:00-17:00 óra között; a 15-18 éves diákokat oktató pedagógusoknak: 2022. 
október 5-én, szerdán, 13:00-17:00 óra között. A képzést Soós Viktória vezető kommunikációs 
szakértő, facilitátor (Climate Smart Elephant) tartotta. 
 
  

https://www.facebook.com/climatesmartelephant?__cft__%5b0%5d=AZWSIcbHz5wPc83zIplhVXyxkNAHHtdLxs4N7mu7Af6ffGnFzyN5CT3q-ULagj0udNe4rRy7ErxszOicusJaXg4Kqka77Qo-aF3C56QpBNLA_WG_aNNwET0yZ4_0GYMU4N1jfZFQX4OLBb7Kvw8gCXzIv_d-cFrxe39NdNnVKEcK1ULhkses-xygPSzA7bn45OixDKIxEvJWcEqYnLVnAXNA&__tn__=-%5dK-R
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4. KÍSÉRŐ ESEMÉNYEK 
 
4.1. Nyitórendezvény 

A sajtónyilvános nyitórendezvényére 2022. 
szeptember 30-án 10.00 és 12.00 óra között 
került sor a Győri SZC Baksa Kálmán Két Tanítási 
Nyelvű Gimnáziumban, amelyen közel 400 diák 
vett részt.  
A résztvevőket Bejcziné Mosolits Erika, a Baksa Gimnázium igazgatója, dr. Szálasy László, a győri 
Környezetvédelmi Bizottság elnöke és Matolcsy Miklós, a Pontvelem Nonprofit Kft. ügyvezetője 
köszöntötte. Az online streameléssel közvetített tanórát Czippán Katalin nemzetközileg elismert 
fenntarthatósági szakértő, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Tagjaként tartotta. A rendhagyó 
tanóra a 2. Győri Klíma Expo nyitó rendezvénye és az Európai Fenntarthatósági Hét magyarországi 
kiemelt eseménye is volt.  
 

 
 

 
 
A tanóráról készült videófilm eddigi megtekintése eddig a Kék Bolygó Alapítvány FB oldalán 
847, a Videa csatornán pedig 10 044 volt. A szakmai előadást elérhetővé tettük a honlapon: 
https://videa.hu/videok/fenntarthatosagi-temahet/emberek-vlogok/vlt-2022.-nyito-rovid-17-
globalis-cel-J7z59O9wpo0eM0YK?start=0 
 
  

https://videa.hu/videok/fenntarthatosagi-temahet/emberek-vlogok/vlt-2022.-nyito-rovid-17-globalis-cel-J7z59O9wpo0eM0YK?start=0
https://videa.hu/videok/fenntarthatosagi-temahet/emberek-vlogok/vlt-2022.-nyito-rovid-17-globalis-cel-J7z59O9wpo0eM0YK?start=0
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4.2. VILÁGcélOK pályázat 

A tanórák megtartása mellett a Világ Legnagyobb Tanórája központi témáját továbbgondolva 3 
korosztályra bontott országos pályázatot hirdettünk meg VILÁGcélOK címmel. A szakmai zsűri 
által kiválasztott legjobb pályaműveket benyújtó diákok között összesen 900 000 Ft értékű díj 
került kiosztásra. Különdíjként a MAKER’S RED BOX jóvoltából 1 db GLOBAL WARNING 
Klímaexpedíció a Föld körül innovatív alkotópedagógiai tananyag került kiosztásra, melynek 
értéke körülbelül 1,5 millió forint. 
 

 
 
A 2022. évi Világ Legnagyobb Tanórája keretében meghirdetett pályázaton az ENSZ által 2015-
ben kitűzött Globális Célok valamelyikének vagy akár több célnak az elérését szolgáló, helyi 
szinten megvalósítható közösségi tevékenységgel lehetett részt venni.  
 
A három korosztály első három helyezett pályaműve részesült támogatásban:  
 
Alsó tagozat  
1. helyezett: Győri SZC Haller János Általános Iskola, Eséllyel a jövő felé csapat 
Felkészítő tanár: Gergely Lilla 
 
2. helyezett: Aggteleki Általános Iskola, Összevont 1-2. osztály 
Felkészítő tanár: Dapsy Éva 
 
3. helyezett: Palini Inkey Boldizsár Általános Iskola, Legkisebb Inkeysek csapat 
Felkészítő tanár: Böjti Angéla 
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Felső tagozat  
1. helyezett: Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Egymi és Kollégium, 
Haladéktalanul - hulladéktalanul csapat 
Felkészítő tanár: Kollár Katalin 
 
2. helyezett: Háry László Általános Iskola, Zöld Bizottság és Gyömöre csapat 
Felkészítő tanár: Zsebedicsné Krausz Krisztina 
 
3. helyezett: Rókusi Általános Iskola, Tölgymentők csapat 
Felkészítő tanár: Gyuris Annamária 
 
Középiskola  
1. helyezett: Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, 10.a csapat 
Felkészítő tanár: Pósán Enikő 
 
2. helyezett: Budapesti Gazdasági SZC Budai Technikum, 10dk csapat 
Felkészítő tanár: Szőcs Boróka 
 
3. helyezett: Ózdi József Attila Gimnázium és Kollégium, Védelmezők csapat 
Felkészítő tanár: Heiling Jolán 
 
Különdíj: Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Perbál, ÖKO-szakkör 
Felkészítő tanár: Katona Levente 
 
A nyertes pályaművek a honlapon megtekinthetők: 
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/  
 

 
A Győri SZC Haller János Általános Iskola tanulói és rajzai  

  

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/
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5. PEDAGÓGUSOK TÁMOGATÁSA 
 

5.1. Webináriumok 

A Világ Legnagyobb Tanórájába bekapcsolódó pedagógusokat 3 alkalmas online webináriumi 

képzésekkel segítettük, 2022. szeptember 14-én, 21-én és 28-án, 15:00-16:00 óra között.                      

A webináriumok Zoom szobáihoz szükséges belépési kódokat hírlevélen keresztül küldtük ki a 

2022. évi Világ Legnagyobb Tanórájára regisztrált és a hírlevélre feliratkozott pedagógusoknak. Az 

előadásokat a program szervezői és a témában jártas meghívott szakemberek tartották. Az egyes 

előadások a honlapon megtekinthetők. A webináriumokon egy-egy alkalommal átlagosan 50 

pedagógus vett részt. 

 

1. ALKALOM ELŐADÁSAI 2022. szeptember 14. (szerda) 15:00-16:00 óra  
 
➢ A 2022. évi Világ Legnagyobb Tanórája általános bemutatása  
— Matolcsy Miklós ügyvezető igazgató (PontVelem Nonprofit Kft.) 
 
➢ A 2022. évi Világ Legnagyobb Tanórája oktatócsomagjainak bemutatása 
— Néder Katalin programvezető (PontVelem Nonprofit Kft.) 
 
➢ A 2022. évi Európai Fenntarthatósági Hét bemutatása  
— Zentai Sára Országgyűlési vezető tanácsos - kommunikációs referens (Nemzeti Fenntartható 
Fejlődési Tanács) 
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2. ALKALOM ELŐADÁSAI 2022. szeptember 21. (szerda) 15:00-16:00 óra  
 
➢ A 2022. évi Világ Legnagyobb Tanórája általános bemutatása  
— Matolcsy Miklós ügyvezető igazgató (PontVelem Nonprofit Kft.) 
 
➢ A VILÁGcélOK – a 2022. évi Világ Legnagyobb Tanórája iskolai pályázat bemutatása  
— Néder Katalin programvezető (PontVelem Nonprofit Kft.) 
 
➢ Klímaexpedíció a Föld körül - Innovatív alkotópedagógiai tananyag bemutatása (VILÁGcélOK 

pályázat különdíj) — Buda Barna tananyagfejlesztő (Maker's Red Box) 
 
➢ A 2022. évi EIT Food - Youth Mission nemzetközi program bemutatása  
— Soós Viktória vezető, kommunikációs szakértő, facilitátor (Climate Smart Elephant klíma- és 
környezetvédelmi kommunikációs & oktatásfejlesztő ügynökség) 
 
3. ALKALOM ELŐADÁSAI 2022. szeptember 28. (szerda) 15:00-16:00 óra  

 
➢ A 2022. évi Világ Legnagyobb Tanórája általános bemutatása  
— Néder Katalin programvezető (PontVelem Nonprofit Kft.) 
 
➢ Magyarország fenntarthatósági- oktatási programjainak bemutatása 
 — Matolcsy Miklós ügyvezető igazgató (PontVelem Nonprofit Kft.) 
 
5.2. Pedagóguskérdőív 

A program sikerességét és minőségét online kérdőív segítségével mértük. A kérdőívet 2022. 
szeptember 12. és október 28. között lehetett kitölteni. A továbbiakban néhány kérdésre adott 
válaszok statisztikái kerülnek bemutatásra. 
 
 

 
A válaszadók statisztikái 
     Látogatások (401)        Befejezett (179) 
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      0-25 % volt aktív 

      26-50 % volt aktív 

      51-75 % volt aktív 

      76-100 % volt aktív 

 
 
 
 
 
Iskolai aktivitás százalékos aránya a 2022. évi Világ Legnagyobb Tanóráján 
 
 

 
 

      igen 

      nem 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tervezik-e, hogy a következő években is csatlakoznak a Világ Legnagyobb Tanórájához? kérdésre 
adott válaszok aránya 
 
A pedagógusok észrevételei, javaslatai közül néhány:  
 
„Szívesen venném, ha több kisfilm vagy fotóalbum lenne elérhető az adott témában, még így is 
sokat böngésztem utána. Köszönöm a kész segítségeket, könnyű őket a saját osztályra szabni.” 
 
„Az előző évekhez hasonlóan a honlapon szereplő segédanyagok sok segítséget adtak, melyet a 
saját környezetünkre, tanulóinkra formáltunk, kreatív tevékenységekkel gazdagítottunk.” 
 
„Így nekem és kollégáimnak megfelel, be tudjuk illeszteni a tananyagba is, délutáni napközis vagy 
tanszobás foglalkozásokba is, otthoni gyűjtőmunkára is alkalmas. 
Alsó tagozatosoknak több, számukra érthető, élményközpontú óravázlatot, célt, eseményeket 
várok.” 
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6. KOMMUNIKÁCIÓ 
 

A programot számos kommunikációs csatornán népszerűsítettük. 
➢ A programmal kapcsolatos információk a központi honlapról a 

www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu -ról mindenki számára elérhetők voltak.  
➢ Az aktuális híreket a Fenntarthatósági Témahét facebook oldalán posztoltuk: 

https://www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet.  
➢ A programra regisztrált iskolák pedagógusainak rendszeresen küldtünk friss híreket 

tartalmazó hírlevelet. 
➢ A pedagógusok az info@avilaglegnagyobbtanoraja.hu e-mail címen keresztül 

kommunikálhattak velünk. 
➢ A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács a programot az Európai Fenntarthatósági Héthez 

kapcsolódóan is népszerűsítette. 
 

Fontosabb sajtómegjelenések:https://www.kisalfold.hu/helyi-kozelet/2022/09/a-vilag-legnagyobb-
tanorajat-tartottak-gyorben-
fotok?utm_source=factiva_f%3Fxml_output_generate_by_type%3Dfactiva_f&utm_medium=referral&ut
m_campaign=hiraggregator 
https://webradio.hu/hirek/belfold/gyorben-kezdodtek-meg-a-vilag-legnagyobb-tanoraja-magyarorszagi-
programjai 
https://www.gyorplusz.hu/gyor/a-baksa-gimiben-indult-a-vilag-legnagyobb-tanoraja/ 
https://www.youtube.com/watch?v=N-aitmiSZJU&t=216s 
https://www.facebook.com/kekbolygoalapitvany/videos/447455277486662 
https://moderniskola.hu/2022/09/jon-a-vilag-legnagyobb-tanoraja/ 

 

 
 

Összességében nagyon sikeres programsorozatot zártunk. Ezúton is köszönjük minden támogató 
és közreműködését. Reméljük a következő évben még több iskola csatlakozik a Világ Legnagyobb 
Tanórájához. 
 
Budakeszi, 2022. 11. 30. 

Összeállította: Néder Katalin programvezető, PontVelem Nonprofit Kft. 

http://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/
https://www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet
mailto:info@avilaglegnagyobbtanoraja.hu
https://www.kisalfold.hu/helyi-kozelet/2022/09/a-vilag-legnagyobb-tanorajat-tartottak-gyorben-fotok?utm_source=factiva_f%3Fxml_output_generate_by_type%3Dfactiva_f&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://www.kisalfold.hu/helyi-kozelet/2022/09/a-vilag-legnagyobb-tanorajat-tartottak-gyorben-fotok?utm_source=factiva_f%3Fxml_output_generate_by_type%3Dfactiva_f&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://www.kisalfold.hu/helyi-kozelet/2022/09/a-vilag-legnagyobb-tanorajat-tartottak-gyorben-fotok?utm_source=factiva_f%3Fxml_output_generate_by_type%3Dfactiva_f&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://www.kisalfold.hu/helyi-kozelet/2022/09/a-vilag-legnagyobb-tanorajat-tartottak-gyorben-fotok?utm_source=factiva_f%3Fxml_output_generate_by_type%3Dfactiva_f&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://webradio.hu/hirek/belfold/gyorben-kezdodtek-meg-a-vilag-legnagyobb-tanoraja-magyarorszagi-programjai
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