
 
 

  

Tanári Kisokos 

A Világ Legnagyobb Tanórája az első globális 
oktatóprojekt, melyen keresztül a gyermekek  
világszerte, egy időben megismerhetik az ENSZ által 
kihirdetett, fenntartható fejlődést szolgáló Globális 
Célokat. 
 
Legyen részese Ön is a feltörekvő generáció 
oktatásának és inspirálásának! 

 Az ENSZ szeptember 25-én kihirdeti 17 Globális Célját a 

Fenntartható Fejlődésért. 

 A Világ Legnagyobb Tanórájának lényege, hogy az iskolák 

világszerte megtartanak egy tanórát a gyermekeknek a 

Globális Célokról szeptember utolsó hetében. 

 A tanórát bármikor meg lehet tartani szeptember utolsó hetében. 

Válasszák ki, hogy melyik napokon, mely osztályoknak tartják 

meg az órát. A cél, hogy minél több gyermek megismerje a 

Globális Célokat! 

 A www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu weboldalon található 

letölthető tartalmak a tanóra megtartását segítik. Használja bátran 

a forrásainkat vagy álljon elő saját óravázlattal és varázsolja 

egyedivé A Világ Legnagyobb Tanóráját! 

 A tananyagok általános iskolások (8-14 évesek) részére 

készültek, de rugalmasan alakíthatóak a különböző korcsoportnak 

megfelelően. 

 A kezdeményezést továbbgondolva egy országos tudáspróba 

versenyt is kihirdetünk a Világ Legnagyobb Tanórájának 

keretében – az Okos Iskola Kupát - melyre minden felső 

tagozatos gyermek nevezheti csapatát. 

 

   

   

   

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/


 
 

 
  

 Regisztrálja magát és iskoláját weboldalunkon! 

www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu 

 Töltse le az oktatási segédanyagainkat, melyek a tanóra 

megtartását segítik: óravázlat, animációs film és képregény. 

Mind a tananyag, mind a kiegészítő anyagok csak on-line, 

letölthető formában érhetők el, azok nyomtatása helyben az 

iskolában történik. 

 Az eseménysorozat népszerűsítésére készült plakátot minden 

iskolába elpostáztuk. Kérjük biztosítsa, hogy a plakát egy jól 

látható helyre kikerüljön! A plakát on-line is elérhető. 

 A tanóra megtartására szeptember utolsó hete áll 

rendelkezésre. Válasszák ki, hogy melyik napon, mely 

osztályoknak tartják meg az órát, a cél, hogy minél több gyermek 

megismerje a Globális Célokat! 

 Kérjük, ismertesse a kezdeményezést minden kollégával és 

tegye lehetővé, hogy minél több osztályban megtartásra 

kerüljön az óra szeptember utolsó hetében! 

 Támogassa, hogy iskolájukból minél több csapat induljon az 

Okos Iskola Kupán, ahol tudással és értékes nyereményekkel 

egyaránt gazdagodhatnak! 

 A tanóra megtartása után töltse ki kérdőívünket és mondja el 

véleményét, javaslatait! 

 

Kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: 

info@pontvelem.hu 

+36-30-590-2085 

 

   

   

   

Pár pontban összefoglaltuk, hogyan használja a 
www.avilaglegnagyobbtanorja.hu weboldalt és 
annak tartalmait A Világ Legnagyobb Tanórájának 
megtartásához. 

Oktatói útmutató 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/letoltheto-tartalmak
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/letoltheto-tartalmak
http://www.avilaglegnagyobbtanorja.hu/


 
 

 
  

Az óratervek használata 

A Világ Legnagyobb Tanórája tananyagát és 
kiegészítő anyagait az ENSZ koordinálásával egy 
szakértői csapat készítette és a főbb világnyelveken 
tették elérhetővé. 
 
Két típusú óraterv készült. Az egyik általánosságban 
bemutatja a Globális Célokat és a hozzájuk 
kapcsolódó elveket. A másik csoport óratervei 
specifikusan egy-egy Globális Célhoz kapcsolódnak.  

 "A Globális Célok bemutatása" című 60 perces óravázlat sok 

ötletet és játékos feladatot tartalmaz, amely beszélgetést 

kezdeményez a Globális Célokról. Az óraterv magyar és angol 

változata is elérhető weboldalunkon. Használja bátran vagy 

állítson össze saját órát! 

 A magyaroroszági kezdeményezés a Globális Célokból  a 

Minőségi Oktatásra fekteti a legnagyobb hangsúlyt.  A Minőségi 

Oktatáshoz kapcsolódó specifikus óraterv on-line elérhető 

magyar nyelven a weboldalon.  

 A többi célhoz kapcsolódó specifikus óravázlatokat angol nyelven 

érhetők el weboldalon 

 A célok látványos illusztrálásához számos kép letölthető. 

Vetítse ki őket, nyomtassa ki vagy használjon saját forrásokat!  

 A Globális Célok kapcsán elindított beszélgetések érzékenyen 

érinthetnek egyes gyermekeket. Kérjük, hogy  fokozottan 

figyeljenek a biztonságos tantermi környezet kialakítására, 

ahol a tanulók nyugodtan megoszthatják gondolataikat 

egymással. Amennyiben egyes tanulók ki szeretnék vonni 

magukat egy-egy beszélgetésből, azt tartsuk tiszteletben. 

 

   

   

   



 
 

  

Animációs film: 
„A Világ Legnagyobb 
Tanórája” 
 
Tantermi használat: 

 Sir Ken Robinson  által gyermekek részére készített 6 perces 

videó a Globális Célok megértését segíti. Elmagyarázza a Célok 

közötti összefüggéseket ésaz ENSZ szerepét, valamint buzdítja a 

tanulókat, hogy elgondolkozzanak arról, hogyan járulhatnának 

hozzá ők is a Célok teljesüléséhez. 

 A filmet használhatja a tanulók összetereléséhez és 

kíváncsiságuk felkeltéséhez. Játssza le a tanóra kezdetén, ezzel 

ráhangolva a gyerekeket a közös gondolkodásra. 

 Lejátszhatja a filmet az óratervben javasolt gyakorlatok között, 

mintegy addigi összegzőt. 

 A filmet felhasználhatja akár az egész óra vázaként. 

Megállíthatja különböző pillanatokban és beszélgethetnek az addig 

látottakról, kihangsúlyozva témákat, amik a gyermekeket 

kifejezetten érintenek vagy érdekelnek. 

 

   

   

   



 
 

  

Képregény: 
„A Változás Hősei” 
 

Tantermi használat: 

 A gyermekek részére készült 6 oldalas képregény a Globális 

Célok megértését segíti. Megmutatja, hogy mindannyiunk 

rendelkezik egy szuperképességgel - a képességgel, hogy egy 

szebb jövőt álmodjunk és azt létre is hozzuk! 

 Motiválja a gyerekeket, hogy legyenek ők is a Változás Hősei 

és segítségék a Globális Célok megvalósulását. 

 Használhatja a képregényt a film helyettesítőjeként vagy 

megerősítőjeként, valamint az óratervben vázolt feladatok 

között. 

 A képregényt használhatja akár az egész óra vázaként. 

Nyomtassa ki a gyerekek részére vagy vetítse ki és olvassák 

közösen. Megállhat a különböző pontokon és feltehet kérdéseket, 

amely segíti a gyerekeket  a Célok megértésében. A színes, 

gazdag képvilág nagyon jó stimulálója lehet mélyebb 

beszélgetéseknek! 

 A képregényt óra utáni olvasgatásra is oda lehet adni a 

gyerekeknek. 

 

   

   

   



 
 

 

Okos Iskola Kupa 

A Világ Legnagyobb Tanórája kezdeményezést 
továbbgondolva Magyarországon meghirdetésre 
kerül az Okos Iskola Kupa, amely egy több fordulós 
tudáspróba verseny.  

 A versenysorozat fővédnöke Czunyiné Dr. Bertalan Judit 

köznevelésért felelős Államtitkár Asszony. 

 A kupa a Minőségi Oktatást, mint az egyik Globális Célt tűzi a 

zászlajára. 

 Az Okos Iskola Kupán felső tagozatos általános iskolás diákok 

indulhatnak 3 fős csapatokban. A csapat egy felkészítő tanárt 

is regisztrálhat, aki a versenyre való felkészülést segíti. 

  A fordulók felölelik a fenntarthatóság, környezetvédelem, sport és 

információs technológia témaköreit, illeszkedve a 21. század 

fontos kérdéseihez.  

 A résztvevő diákok nemcsak naprakész tudással gyarapodnak, 

hanem csapatuknak, felkészítő tanáruknak és iskolájuknak is 

rendkívül értékes díjakat nyerhetnek! 

 A fődíj egy közel 10 millió Ft értékű berendezett Samsung 

Okos Osztály az iskolának, valamint 1-1 okostelefon a nyertes 

csapatnak és felkészítő tanáruknak. 

 Kérjük, tegye lehetővé, hogy minél több csapat indulhasson 

iskolájukból az Okos Iskola Kupán, bátorítsa a felső 

tagozatos diákokat a részvételre! 

 

   

   

   

http://www.samsung.com/hu/smart-school/
http://www.samsung.com/hu/smart-school/

