TANÁRI KISOKOS
A Világ Legnagyobb Tanórája az első nemzetközi oktatóprojekt, amelyen keresztül a
gyermekek megismerhetik az ENSZ által 2030-ig meghirdetett fenntartható fejlődést
szolgáló 17 Globális Célt. Magyarországon 2021-ben október 4-8. között megrendezésre
kerülő témahét kiemelt témája a minőségi oktatás és a klímavédelem.
Köszönjük, hogy Ön is csatlakozott témahéthez!

 A Világ Legnagyobb Tanóráján, a 2021. október 4-8. közötti héten, a pedagógusok
országszerte, 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: www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio! A cél, hogy minél több
diák megismerje a Globális Célokat!
 Az ENSZ és a Zöld Föld fenntarthatósági tankönyv szerzői által készített óravázlatok,
feladatgyűjtemények a tanórák megtartását segítik, ezek magyar nyelven a honlapról
letölthetők. Használja bátran ezeket és saját ötleteivel varázsolja egyedivé a Világ
Legnagyobb Tanóráját!
Kérjük, ismertesse a kezdeményezést minden kollégájával, és tegye lehetővé,
hogy minél több osztályban megtartásra kerüljön a tanóra!
Támogassa, hogy iskolájából minél több diák vegyen részt a meghirdetett
pályázatokon, programokon!
Kérdés esetén forduljon munkatársainkhoz:
info@avilaglegnagyobbtanoraja.hu!

RENDHAGYÓ TANÓRA
A rendezvénysorozat 2021. október 4-én 11:00 órai kezdettel Áder János köztársasági elnök,
klímaváltozásról szóló tanórájával kezdődik. A rendhagyó tanóra online közvetítéssel az egész
Kárpát-medencében követhető lesz a honlapon keresztül. Kövesse Ön is diákjaival a tanórát!

TANÓRAVÁZLATOK
Merre halad a világ?
A 9-12. évfolyamosok számára készült tanóravázlat
a Magyarországon 2021 szeptemberétől bevezetésre
került, gimnáziumok 9-10. évfolyamára készült Zöld
Föld fenntarthatósági tankönyv alapján íródott.
Ebben a tananyagrészben a klímaváltozás és a
rendszergondolkodás összefüggéseivel ismerkednek
meg a diákok, játékos feladatokon, látványos
infografikákon és ábrákon keresztül.
A klímaváltozáshoz kapcsolódó gyakorlatok célja a
különböző változók közötti összefüggések személyes
megtapasztalása, és a
komplex rendszerek
működésének megértése.

TANÓRAVÁZLATOK
Legyél Te is klímavédő! (3-10. évfolyam)
A 3-10. évfolyamosok számára készült tanóravázlat a központilag meghirdetett Climate
Changemakers kampány része, amelynek célja, hogy a diákok saját szavaikkal kifejtsék
véleményüket a klímavédelemmel kapcsolatban. A www.changemakerswll.org weboldalon
angol nyelven megtalálható az óravázlathoz tartozó tevékenységek digitális változata is.

Fedezd fel a Globális Célokat!
A tanórán és tanórán kívül is használható feladatgyűjtemény 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 nekik.

KÍSÉRŐPROGRAMOK
A tanórák megtartása mellett, a Világ Legnagyobb Tanórája kiemelt témáit
továbbgondolva, klímavédelmi programok, pályázatok kerülnek meghirdetésre.
Ezeken elsősorban azok az iskolai csoportok vehetnek részt, akik regisztráltak a
2021. évi Világ Legnagyobb Tanórájára. Vegyen részt minél több diákjával ezeken a
programokon, pályázatokon!

Magyar diákok üzenetei a Planet Budapest 2021 Világtalálkozóra
A hazai és határon túli magyar diákok a Legyél Te is klímavédő! tanórán megfogalmazott
klímavédelmi üzeneteiket 2021. október 31-ig feltölthetik a Világ Legnagyobb Tanórája
honlapjára. Ezek az üzenetek eljutnak a Magyarországon 2021. november 29. és december
5. között megrendezésre kerülő Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és
Világtalálkozóra, ahol többek között a világ vezető politikai döntéshozói, a tudományos
élet képviselői és nemzetközi szervezetek magas rangú tisztségviselői szólalnak fel.

Pályázat „A Jövő Hősei” Ifjúsági Élményprogramonvaló részvételre
A Planet Budapest 2021 ifjúsági élményprogramján való részvételre a Kárpát-medence
teljes területéről pályázhatnak magyar nyelvű diákokat oktató iskolák: egy 30 fős közel
azonos korú,
10-16 év közötti
diákcsoporttal
és
2
kísérő tanárral:
www.planetbudapest.hu/ifjusagi.
A pályázat az utazás, a szállás (ha szükséges) és a program minden egyéb költségét fedezi. A
nyertes diákok lehetőséget kapnak, hogy A Jövő Hősei (Heroes of the Future) élmény és
kalandpályán végig menjenek, illetve a Te bolygód (Your Planet) interaktív kiállítást és
élményközpontot megnézzék. Beadási határidő: 2021. október 10.

KÍSÉRŐPROGRAMOK
A 2021. évi Világ Legnagyobb Tanórája keretében meghirdetett pályázaton egy
klímaváltozáshoz kapcsolódó, helyi szinten megvalósítható közösségi tevékenységgel lehet
pályázni. A tevékenység 2021. szeptember 1- október 31. között megvalósuló terv vagy már
megvalósult program is lehet.

Az iskolai csoportoknak egy klímaváltozáshoz kapcsolódó problémára kell megoldást
találniuk és megvalósítaniuk. A legjobb tevékenységeket anyagi támogatásban részesítjük és
a nyertes pályaműveknek megjelenést biztosítunk a honlapon. Beadási határidő: 2021.
október 31.

HASZNOS HONLAPOK
World Largest Lesson https://worldslargestlesson.globalgoals.org/
A Világ Legnagyobb Tanórája www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu
Planet Budapest 2021 www.planetbudapest.hu

OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK
HAJRÁ, CÉLOK! játékcsomag
A „HAJRÁ, CÉLOK!” elnevezésű fenntartható fejlődési célokról szóló társasjátékot, az
Egyesült Nemzetek Szervezetének Regionális Információs Központja (UNRIC) tervezte
és hozta létre, Yacine Ait Kaci (YAK) művész, az Elyx alkotójának közreműködésével.
A 8-10 év közötti gyermekeknek szóló társasjáték segít megérteni a 17 fenntartható
fejlődési célt és segít rávilágítani arra, hogy a gyerekeknek milyen szerepe van a bolygó
jövőjében. A játék részletes leírása itt található: https://go-goals.org/hu/

Kreatívan a klímaváltozásról - Óravázlatok fenntarthatóságról és
klímaváltozásról 9–12. osztályosok számára
A rövid felkészülési időt igénylő, a diákok jövőjéhez fontos készségeket fejlesztő
tematikus óratervek elsősorban a fenntarthatóság és a klímaváltozás egy-egy
aspektusára fókuszálnak.
A könyv célja pótolni a klímaváltozás jelen oktatásában tapasztalt hiányosságait és a
tanárok kezébe olyan, nagy előkészületeket nem igénylő, könnyen használható
óravázlatokat és eszközöket adni, amelyek „megmozgatják” a diákokat és máshol is
használható, a jövőjük szempontjából fontos készségeket fejlesztenek.
A tanári kézikönyv a Skills for Future Cross-KIC program keretében valósult meg, innen
letölthető: https://climatesmartelephant.com/tankonyv/.

