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A Világ Legnagyobb Tanórája 2017.

Tanári kisokos
A Világ Legnagyobb Tanórája az első globális oktatóprojekt,
amelyen keresztül a gyermekek világszerte, egy időben
megismerhetik az ENSZ által kihirdetett, fenntartható fejlődést
szolgáló 17 Globális Célt.
Az idei évben a tudatos táplálkozás és a felelős
élemiszerfogyasztás témái kerültek középpontba.
Köszönjük, hogy Ön is segíti megismertetni a gyermekekkel a
Globális Célokat!
 A Világ Legnagyobb Tanórájának célja, hogy a pedagógusok
világszerte megtartsanak egy tanórát tanítványaiknak a Globális
Célokról, a tudatos táplálkozásról és a felelős élelmiszerfogyasztásról 2017. szeptember 18-24. között.
 A Tanórát bármikor meg lehet tartani a 2017. szeptember 18-24.
közötti héten. Válassza ki, hogy melyik napokon, mely osztályoknak
szeretné megtartani a Tanórát és regisztrálja iskoláját a honlapon:
www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio! A cél, hogy minél
több gyermek megismerje a Globális Célokat!
www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu
weboldalon
található
 A
letölthető tartalmak a Tanóra megtartását segítik. Használja
bátran a tananyagokat vagy saját óravázlatával varázsolja egyedivé
a Világ Legnagyobb Tanóráját!
 A tananyagok általános iskolások (9-14 évesek) részére készültek,
de rugalmasan alakíthatóak a különböző korcsoportnak megfelelően.
Középiskolás korú diákok részére a tananyag eredeti nyelven történő
feldolgozása jelenthet kihívást.
 A kezdeményezést továbbgondolva három országos pályázatot
hirdetünk meg a 2017. évi Világ Legnagyobb Tanórájának keretében.
 MESETÁL rajzpályázat az alsósoknak
 Sztárzöldség interjúpályázat a felsősöknek
 Ökobuli tervezőpályázat a középiskolásoknak
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Pedagógiai útmutató
Az alábbiakban pontokban összefoglaljuk, hogyan
használja a www.avilaglegnagyobbtanorja.hu weboldalt és
annak tartalmait a Tanóra megtartásához.
 Regisztrálja iskoláját weboldalunkon:
www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio!
 Mind a tananyagok, mind a kiegészítő szakmai segédanyagok csak
on-line, letölthető formában érhetők el, azok nyomtatása helyben az
iskolában történik. Töltse le az oktatási segédanyagokat,
amelyek a Tanóra megtartását segítik!
 Az eseménysorozat népszerűsítésére készült plakát letölthető a
weboldalunkról. Kérjük biztosítsa, hogy a kinyomtatott plakát
egy jól látható helyre kikerüljön az osztályterem falára!
 A Tanóra megtartására a 2017. szeptember 18-ával kezdődő hét áll
rendelkezésre. Válassza ki, hogy melyik napon, mely
osztályokban tartja meg a Tanórát!
 Kérjük, ismertesse a kezdeményezést minden kollégájával és
tegye lehetővé, hogy minél több osztályban megtartásra
kerüljön a Tanóra!
 Támogassa, hogy iskolájukból minél több gyermek pályázzon
a meghirdetett pályázatokon! A legjobb munkák készítői értékes
nyereményekkel gazdagodnak.
Kérdés esetén forduljon munkatársainkhoz:
temahet@pontvelem.hu
+36-20-412-60-39
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Az óratervek használata
A Világ Legnagyobb Tanórája tananyagát és kiegészítő anyagait
az ENSZ koordinálásával egy szakértői csapat készítette és a
főbb világnyelveken tették elérhetővé.
Ebben a tanévben egy központi tanóravázlat és négy kiegészítő
óraterv készült. Mindegyik témája a tudatos táplálkozás, a felelős
élelmiszerfogyasztás és az ehhez kapcsolódó Globális Célok
megismerése.
 A központi tanóravázlat és a négy kiegészító óraterv magyar és
angol nyelven on-line letölthető weboldalunkról:
www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/letoltheto-anyagok
 A tananyaghoz kapcsolódó rövid animációs film szintén ugyanitt
elérhető weboldalunkon. A video célja, hogy elmagyarázza a a
tudatos táplálkozás, a felelős élelmiszerfogyasztás és a Globális
Célok közötti összefüggéseket.
https://www.youtube.com/watch?v=qmcOvu2-qXg&feature=youtu.be
 A kiterjesztett globális együttműködés jegyében kérjük jelölje be
tanórájukat A Világ Legnagyobb Tanórája világtérképén. A Világ
Legnagyobb
Tanórája
világtérkép
létrehozásában
való
közreműködés és mások azonosítása segíti összekapcsolni a
diákokat a a világ bármely pontján lévő más osztálytermekkel.
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/
 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.
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Pályázatok
A Világ Legnagyobb Tanórája kezdeményezést továbbgondolva
Magyarországon 3 pályázat is meghirdetésre kerül különböző
korosztályú tanulók számára.
Minden pályázat első 3 díjazottja értékes nyereményekben
részesül. Kérjük buzdítsa a diákokat a részvételre!
Alsó tagozatosok – “MESETÁL” rajzpályázat
 A MESETÁL rajzpályázat az étkezési szokások megismerését célozza.
A gyerekeknek egy általuk választott mesét kell illusztrálniuk, amely a
táplálkozással kapcsolatos, pl. Kőleves, Kisgömbőc, A só. A rajzokat
bármilyen technikával készíthetik (rajz, filc, zsírkréta, stb.)
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/mesetal-palyazat
Felső tagozatosok – Sztárzöldség interjúpályázat
 A diákoktól egy kreatív fogalmazást várunk, amelyben interjúszerűen
„párbeszédet” folytatnak egy általuk választott zöldséggel és felfedik
annak összes titkát. Szeretnénk, ha az interjúból kiderülne a
sztárzöldség számos jótékony hatása, származása, életútja,
fellelhetősége vagy akár éppen olyan tulajdonsága, amitől óvakodnunk
kell. Az értékelés során fő szempont a kreativitás, de a helyesírás is
fontos kritérium.
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/sztarzoldseg-interjupalyazat
Középiskolások – Ökobuli tervezőpályázat
 Az Ökobuli tervezőpályázaton minden középiskola (14-18 évesek)
minimum 3 fős csoportja részt vehet, ahol egy olyan rendezvényt kell
megtervezniük, amely megfelel a fenntarthatóság követelményeinek.
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/okobuli-tervezopalyazat

A pályázatok ütemezése:
 Pályázatok kezdete: 2017. szeptember 18.
 Pályázatok vége: 2017. október 02.
 Eredményhirdetés: 2017. október 16.

