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TANÁRI KISOKOS
A Világ Legnagyobb Tanórája az első nemzetközi oktatóprojekt, amelyen keresztül a
gyermekek megismerhetik az ENSZ által 2030-ig kihirdetett fenntartható fejlődést
szolgáló 17 Globális Célt. Az idén 2018. szeptember 24-28. között megrendezésre
kerülő témahét kiemelt témája a Globális Célok valamelyikét szolgáló, helyi szinten
megvalósítható közösségi tevékenység. Köszönjük, hogy Ön is csatlakozott
témahéthez!

 A Világ Legnagyobb Tanóráján, a 2018. szeptember 24-28. közötti héten,
a pedagógusok világszerte, egy időben tartják meg tanítványaiknak a tanórát.
Válassza ki, hogy melyik napon, mely osztálynak szeretné megtartani a tanórát!
 A programban való részvétel regisztrációhoz kötött, ezért kérjük, regisztrálja iskoláját
a honlapon! A cél, hogy minél több osztályközösség megismerje a Globális Célokat!
 Az ENSZ által készített óravázlatok a tanóra megtartását segítik, ezek angol és
magyar nyelven a honlapról letölthetők. Használja bátran az óravázlatokat és saját
ötleteivel varázsolja egyedivé a Világ Legnagyobb Tanóráját!
 Angol nyelven jól beszélő gyerekek 2018. szeptember 24-től november 20-ig részt
vehetnek egy kódolásos feladatban is. A részvételhez a gyerekeknek nem szükséges
saját mikrobittel rendelkezniük, mivel erre a célra létrehozott online applikációt is
használhatnak. Részletek a feladat weboldalán.
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Pedagógiai útmutató
 Regisztrálja iskoláját weboldalunkon!
 Mind az óravázlatok, mind a kiegészítő
szakmai segédanyagok csak online,
letölthető formában érhetők el, azok
nyomtatása helyben, az iskolában
történik. Töltse le az óravázlatokat és a
hozzájuk kapcsolódó oktatási
segédanyagokat, amelyek a tanóra
megtartását segítik!
 Az eseménysorozat népszerűsítésére
készült plakát letölthető a
weboldalunkról. Kérjük biztosítsa,
hogy a plakát webes változata
kikerüljön az iskola honlapjára!
 A plakát nyomtatható változata is
letölthető a honlapról. Amennyiben
lehetősége van rá, a nyomtatot
változatot tegye ki faliújságra!

 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!
Kérdés esetén forduljon munkatársainkhoz:
temahet@pontvelem.hu
+36-30-590-20-85
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Az óratervek használata
A Világ Legnagyobb Tanórája tananyagát és kiegészítő anyagait az ENSZ
koordinálásával egy szakértői csapat készítette, a magyar fordítás az UNICEF
Magyar Bizottság segítségével készült el. A 2018. évi Világ Legnagyobb
Tanórájának kiemelt témája a 17 Globális Cél valamelyikét szolgáló, helyi szinten
megvalósítható közösségi tevékenység.
 Az oktatási segédanyagok csak online, letölthető formában érhetők el, azok nyomtatása
helyben, az iskolában történik.
 A tananyaghoz kapcsolódó rövid animációs film célja, hogy elmagyarázza hogyan
készítsünk közösségi akciótervet a Globális Célok eléréséért. Kérjük, ennek levetítését is
építse be a tanórába!

 A globális együttműködés érdekében kérjük, jelölje be tanórájukat a Világ Legnagyobb
Tanórája világtérképen, amely segíti összekapcsolni a világ bármely pontján élő a
diákokat.

 Regisztráljon Ön is az alábbi felületen www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio,
töltse le az óraterveket és 2018. szeptember 24-28. között tartsa meg a tanórát!
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A tanóra megtartása mellett, a Világ Legnagyobb
Tanórája témáit továbbgondolva, 3 pályázatot hirdetünk
meg. A pályázatokon azok a diákok, iskolai
osztályközösségek indulhatnak, akik regisztráltak a
2018. évi Világ Legnagyobb Tanórájára.

 A SegítsVelem rajzpályázatban a diákok jótékony célra fordíthatják kreatív
ötleteiket. A pályázat célja, hogy a diákok képregény formájában
megjelenítsenek egy olyan történetet, amelyben saját környezetükben
segítik az egyenlő esélyt teremtő Globális Célok elérését. A nyertes
képregények megjelennek az Ooops! Sensitive papírtörlőn, valamint a
legtöbb diákot mozgósító iskolai osztály díja a 2018/2019 tanévre elegendő
papírtörlő, szalvéta vagy zsebkendő. Beadási határidő: 2018. október 15.
 A “Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” című pályázaton, a 17
Globális Cél valamelyikét szolgáló, helyi szinten megvalósítható közösségi
tevékenységgel lehet pályázni. Az iskolák adott témák közül választhatnak,
de megvalósíthatják saját ötleteiket is. A beadott pályaművek 3 korosztályi
kategóriában (1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, 9-12. évfolyam) kerülnek
elbírálásra. A legjobb pályaműveknek megjelenést biztosítunk a honlapon.
Beadási határidő: 2018. október 15.
 Az Iskolai Szuperhősök Képregényversenyén a gyerekek
benevezhetik saját szuperhősüket egy nemzetközi versenyre, amelynek
célja egy olyan szuperhős megtalálása, aki gondoskodik az iskolák
biztonságáról és békés mindennapjairól. A nyertes jutalma, hogy az
ENSZ által megbízott hivatásos művész és mesemondó segítségével
életre kelti ötleteit egy kiadásra kerülő képregényben. Beadási határidő:
2018. október 21.

 További információkat a pályázatokról a témahét hivatalos honlapján találnak:
www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok.

