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TANÁRI KISOKOS
A Világ Legnagyobb
agyobb Tanórája az első nemzetközi oktatóprojekt, amelyen
melyen keresztül a
gyermekek megismerhetik az ENSZ által 2030-ig
ig kihirdetett fenntartható fejlődést
szolgáló 17 Globális Célt. Az idén 2019. szeptember 30. – október 4.. között megrendezésre
kerülő témahét kiemelt témája a biodiverzitás,, az élővilág sokszínűsége. Köszönjük, hogy
Ön is csatlakozott témahéthez!

Tanóráján, a 2019. szeptember 30. – október 4. közötti héten,
 A Világ Legnagyobb Tanóráján
a pedagógusok országszerte
szerte, egy időben tartják meg tanítványaiknak a tanórát. Válassza
ki, hogy melyik napon,, mely osztály
osztálynak
nak szeretné megtartani a tanórát!
 A programban való részvétel regisztrációhoz kötött, ezért kérjük, regisztrálja iskoláját a
honlapon: www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio
www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio! A cél, hogy minél több
diák megismerje a Globális Cél
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!
 A nyitórendezvény – egy rendhagyó tanóra keretében – 2019. szeptember 30-án
30
lesz, neves
előadók (WWF, UNESCO, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület) közreműködésével. Ebben az
évben újdonságként a rendezvény online közvetítéssel az egész országban követhető lesz a
honlapon keresztül, sőt a diákok okostelefonjaik segítségével, onli
online
ne kérdésekre válaszolva a
tanórába aktívan is bekapcsolódhatnak.
Kapcsolódjon be Ön is diákjaival a nyitórendezvénybe!
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Pedagógiai útmutató
 Regisztrálja iskoláját weboldalunkon!
ok, mind a kiegészítő
 Mind az óravázlatok,
szakmai segédanyagok csak online,
letölthető formában
ormában érhetők el, azok
nyomtatása helyben, az iskolában
történik. Töltse le az óravázlatokat é
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 kollégá
kollégájával, és tegye lehetővé, hogy
minél több osztályban megtartásra kerüljön a tanóra!
Támogassa, hogy iskolájukból minél több gyermek vegyen részt a meghirdetett
pályázatokon,, jótékonysági programokon
programokon!
Kérdés esetén forduljon munkatársainkhoz:
info@avilaglegnagyobbtanoraja.hu
+36-30-590-20-85
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Az oktatócsomag használata
A Világ Legnagyobb Tanórájához tartozó oktatócsomagot az ENSZ koordinálásával egy
szakértői csapat készítette, a magyar fordítás az UNICEF Magyar Bizottság segítségével
készült el. A 2019.. évi Világ Legnagyobb Tanórájának kiemelt témája a biodiverzitás,
az élővilág sokszínűsége.
el, azok nyomtatása helyben,
helyben az
 Az oktatócsomag csak online, letölthető formában érhető el
iskolában történik: www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/oktatocsomagok
www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/oktatocsomagok.

 Az óravázlathoz kapcsolódó animációs kisfilmek célja, hogy elmagyarázza a biodiverzitás
fogalmát. Kérjük, ennek levetítését is építse be a tanórába! A kisfilmek elérhetőségét a
honlapon és az óravázlatban találja.
a) A biodiverzitás jövője (angol
angol nyelvű, magyar felirattal)
b)Mit kell tudni a biodiverzitásról? (angol nyelvű, magyar felirattal)
c) What is Biodiversity? (angol
angol nyelvű)
 A globális együttműködés érdekében kérjük, jelölje be tanórájukat a Világ Legnagyobb
Tanórája világtérképen, amely segíti összekapcsolni a világ bármely pontján
po
élő a diákokat:
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html.
Regisztráljon Ön is az alábbi felületen www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio,
www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio
töltse le az óraterveket és 2019. szeptember 30
30. – október 4.. között tartsa meg a tanórát!
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A tanóra megtartása mellett
mellett, a Világ Legnagyobb Tanórája
témáit továbbgondolva
továbbgondolva, pályázatokat, jótékonysági
programokat hirdetünk
tünk meg
meg, amelyeken azok az iskolai
csoportok indulhatnak,
atnak, akik regisztráltak a 2019
2019. évi Világ
Legnagyobb Tanórájára
Tanórájára.
PÁLYÁZATOK
 Az ÉLET-FA pályázat célja, hogy a diákok a közvetlen környezetükben
kiválasszanak egy élő fát, feltérképezzék, mint élőhelyet és arról képi és
szöveges dokumentációt készítsenek.
 Az ÁLLJ KI AZ ÁLLATOKÉRT
ÁLLATOKÉRT! flashmob pályázatban az Állatok Világnapjához
kapcsolódó flashmobba
flashmobball lehet pályázni. A flashmob témája: felhívni az
emberek figyelmét a biodiverzitás fontosságára és a veszélyeztetett állatok
védelmére.
 A VÉDD A VADONT! kampányfilm pályázatban az ENSZ által kidolgozott ÓVD
A TERMÉSZETET! című óratervben javasolt módon elkészíthető
kampányfilmmel (2. interaktív foglalkozás) lehet pályázni. A kampányfilm
témája: Mit lehet tenni a természet védelme
védelme, valamint a 14. és 15. Globális Cél
elérése érdekében?
A pályázatok leadási határideje: 2019. október 31.

További információ a pályázatokról:
www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok
www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok.

JÓTÉKONYSÁGI PROGRAM
PROGRAMOK
 A PontVelem Okos Program GyűjtsVelem Programja keretében, a diákok a
mobiltelefonokkal gyűjtött pontokat a WWF hiúzvédelmi programjára
ajánlhatják fel. A legtöbb telefont gyűjtő diák díjazásban részesül.
részesül
További információ: https://www.pontvelem.hu/szelektiv
https://www.pontvelem.hu/szelektiv-hulladekgyujtes
hulladekgyujtes
 A SegítsVelem Karácsonyi Mosolymanó program keretében a diákok állatos
és növényes használt játékaiknak adhatnak új életet azzal, hogy azokat
rászoruló gyerekeknek küldik el. A legtöbb felajánlást küldő diákok külön
díjazásban részesülnek.
További információ: https://www.pontvelem.hu/segits
https://www.pontvelem.hu/segits-velem/karacsony
velem/karacsony

