A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA BESZÁMOLÓ
2021. október 4-8.

A 2021. évi Világ Legnagyobb Tanórája programsorozat Magyarországon 2021. október 4-8. között, hetedik
alkalommal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint projektgazda megbízásából, az UNESCO Magyar
Nemzeti Bizottsága és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács szakmai támogatásával, a PontVelem
Nonprofit Kft. szervezésében került megrendezésre. A programsorozat kiemelt rendezvénye Áder János
köztársasági elnök klímavédelmi tanórája volt, amely bekerült az Európai Fenntarthatósági Hét ajánlott
programjai közé. A programra 504 iskola - ebből 11 határon túli -, 3.825 osztály, 82.883 diák regisztrált.

A KEZDEMÉNYEZÉSRŐL
Az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára a „Project Everyone” kampányát, amelyben a Világ
Legnagyobb Tanórája keretében a 17 újonnan megfogalmazott Globális Célját szeretné megismertetni a
gyerekekkel. A program központi honlapja, angol nyelven nyújt segítséget a kezdeményezéshez csatlakozó
országok résztvevőinek: https://worldslargestlesson.globalgoals.org/. A kezdeményezéshez világszerte
több mint 160 ország csatlakozott. Az idei évben előszön a magyarországi program is megjelent a
honlapon:
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/news/the-world-largest-lesson-in-hungarypresidential-lesson/
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TANÓRAVÁZLATOK
A Világ Legnagyobb Tanórájának kiemelt témája ebben az évben a minőségi
oktatás és a klímavédelem volt. A szervezők a Világ Legnagyobb Tanórájának
lebonyolítását a kiemelt témakörökben korosztályhoz igazítható
óravázlatokkal segítették.
A fő cél az volt, hogy minél több általános- és középiskola iskola csatlakozzon
a kezdeményezéshez. A szervezők ezek mellett arra bíztatták és bátorították a
résztvevő országokat, hogy a témaköröket szabadon igazítsák a helyi
adottságokhoz.
Magyarországon 2021-ben az ENSZ és a Zöld Föld fenntarthatósági tankönyv
szerzői által készített óravázlatok, feladatgyűjtemények, valamint az erre a
programsorozatra készült Tanári kisokos segítették a tanórák megtartását:
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/oktatocsomagok.
Fedezd fel a Globális Célokat! – feladatgyűjtemény 1-2. osztályosoknak
A tanórán és tanórán kívül is használható feladatgyűjtemény 5 kedves állatfigurán keresztül magyarázta el
a kisiskolásoknak a 17 Globális Célt. A diákoknak egy képzeletbeli kalandtúrán kellett részt venniük; a
különféle próbatételek, feladatok megoldásában az extrém tulajdonságokkal felruházott állatfigurák
segítettek nekik. Az eredetileg angol nyelven íródott feladatgyűjtemény magyarra fordítás után került fel a
honlapra.

Együttérző Egon, Problémamegoldó Pongrác, Kíváncsi Kázmér,
Kreatív Kitti és Hírmondó Hilda, az óravázlat főszereplői

……..
A Pápai Weöres Sándor Általános Iskola diákjai, a Világ Legnagyobb Tanóráján elkészült alkotásaikkal
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Legyél Te is klímavédő! – óravázlat 3-10. évfolyamos diákok számára
Ez a tanóravázlat a központilag meghirdetett Climate Changemakers kampány része volt, amelynek célja,
hogy a diákok saját szavaikkal fejtsék ki véleményüket a klímavédelemmel kapcsolatban.
A www.changemakerswll.org weboldalon angol nyelven megtalálható volt az óravázlathoz tartozó
tevékenységek digitális változata is, így az iskolák akár angol nyelven és digitálisan is végig mehettek a
különböző tanórai feladatokon.
Magyar diákok üzenetei a Planet Budapest 2021 Világtalálkozóra
A tanórán arra kértük a haza is határon túli magyar diákokat, hogy üzeneteiket töltsék fel a központi
honlapra (www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu) is. Ezeket az üzeneteket eljuttattuk Áder Jánosnak, a Planet
Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozóra. Íme néhány példa a 200 üzenetből:
"A fejlődés nagyon jó dolog az emberiség életében. De vigyáznunk kell, hogy eközben ne okozzunk kárt,
mert úgy a fejlődés hamar visszafejlődésbe csaphat át. Most épp egy ilyen rossz pályán járunk. Ezen a
ponton minden embernek, aki aggódik a jövőnkért, hallatni kell a szavát. Van ugyanis az a pont, amikor
már késő lesz… "
"Magyarországon élek, ez a hazám. Hatodikos diákként a fenntartható fejlődés globális céljairól
beszélgettünk osztályfőnöki órán, amikor szembesültem azzal, hogy milyen sok gyermek és felnőtt éhezik a
világban. Ezért üzenetemben arra kérem diáktársaimat, hogy takarékoskodjunk az élelmiszerekkel. És azt
javaslom, hogy az iskolai menzákhoz kapcsolódó élelmiszer takarékossági programokat szervezzenek a
diákoknak."
"Én már egy olyan világba születtem, ahol minden az elektronikára, a géphangokra, a robotokra épül.
Számomra ez természetes, mégsem érzem jól magam ebben a közegben. Látom a filmekből, hallom a
felnőttektől, hogy régebben sokkal személyesebb, emberibb volt a világ. Érzem, hogy nekem ez hiányzik. A
találkozások, az emberi hang, a virágos utcák, a madárfütty, a pillangók röpte, a lassabb tempó. Hogy
megéljük az életet, és ne csak végigrohanjunk rajta…"
Merre halad a világ? - 9-12. évfolyamosok számára készült tanóravázlat
Ez az óravázlat 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 ismerkedtek 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 volt.

A tanórák népszerűsége a tanári kérdőívet kitöltő pedagógusok körében
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KÍSÉRŐ ESEMÉNYEK
Nyitórendezvény
A nyitó tanórát Áder János köztársasági elnök tartotta, október 4-én, 11 órakor. Az Origó hírportálon és a
Világ Legnagyobb Tanórája honlapon élőben követhették az érdeklődők a tanórát, illetve az alábbi
videóban
felvételről
visszanézhető
volt:
https://videa.hu/videok/fenntarthatosagitemahet/nagyvilag/elnoki-tanora-vlt-2021.-fenntarthatosag-kornyezetvedelem-koztarsasagi-elnokmMwRC9Ly6rVBdwff?start=0 A rendezvénysorozat végére 43 000 megtekintése volt a videa csatornán.
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A klímavédelmi tanóra Budakeszin, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban zajlott.

A tanóra a középiskolásokat célozta meg és a Zöld Föld fenntarthatósági tankönyv klímavédelemről szóló
tananyagai alapján épült fel. A tanóra tartalmáról bővebben a Élő Bolygónk hírportál számolt be:
https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Oktatas/2021_10_06/ader_janos_a_klimasemlegesseg_elerese_
erdekeben_komoly_dontesek_varnak_a_kovetkezo_generaciora?fbclid=IwAR1ML_nLdwjMP8uwebM_dba
DkGtoOezdGeemGJfQt4k3nUgsR9tTsOyxlmg

Legyetek Ti is klímavédők! - iskolai pályázat
A tanóra megtartása mellett a Világ Legnagyobb Tanórája központi témáját továbbgondolva 3 korosztályra
bontott országos pályázatot hirdettünk meg. Az iskolai csoportok helyi szinten megvalósítható,
klímavédelmet szolgáló cselekvési tervvel pályázhattak.
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A pályaműveket az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága és a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
szakemberi bírálták el. A nyertes pályaművek anyagi támogatásban részesültek terveik megvalósítására és
nyilvánossá váltak a honlapon: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/
Mind a három meghirdetett korosztályban az első három helyezett pályamű részesült támogatásban az
iskola alapítványán keresztül: 1. helyezett: 120 000 Ft, 2. helyezett: 85 000 Ft, 3. helyezett 60 000 Ft.
A következő iskolai csoportok nyújtottak be sikeres pályaműveket:
Alsó tagozatos nyertesek
1. Nagykovácsi Általános Iskola, Komposztolók
Projektükben egy héten keresztül minimalizálták a kommunális hulladékba kidobott szemetüket.

A Nagykovácsi Általános Iskola 3. b osztály tanulóinak alkotásai

2. ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola (Budapest), Ételkommandó
A csapat élelmiszerpazarlási kampányt szervezett. Céljuk az volt, hogy az iskola tanulói ne dobjanak ki ételt
a szemetesbe, csak annyi ebédet kérjenek az iskolai menzán, amennyit meg is esznek.
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A Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
diákjainak plakátja

3. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Békéscsaba) 2.B osztály
A 60 ezer fa Békéscsabán Egyesület felhívásához csatlakozva makkot gyűjtöttek a békéscsabai ligetben.
Felső tagozatos nyertesek
1. Aggteleki Általános Iskola, Környezetvédők
A tanulók a tanév során megvalósult klímavédelmi programokat gyűjtötték össze.
2. Bábolnai Általános Iskola, Természetbarát
A beküldött videó az iskolában és a településen megvalósult klímavédelmi programokat mutatta be:
https://drive.google.com/file/d/1tPxUuUP6fotSMr8sD9VkQMR1HPOgQlsY/view?ts=61a47590
3. Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola (Budaörs), Bogarasok
A diákok „Bogártanyát” terveztek és készítettek az iskolaudvaron.

Részlet a „Bogarasok” pályaművéből

Középiskolai nyertesek
1. MSZC Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium (Nagykálló), Budaisok
Egy héten keresztül gyűjtötték az osztály által elhasznált üres palackokat és kupakokat, majd valamilyen
hasznos tárgyat készítettek belőlük az iskola számára.
2. Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, ZÖLD REFI
A diákok szervezésében az egész iskola részt vett egy 1,5km-s városi felvonuláson a 1,5 fokos felmelegedés
megtartása érdekében az ENSZ Glasgow-i klímakonferencia jegyében.
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A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának diákjai

3. Déli ASzC - Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
(Kiskunfélegyháza), Mezgés Klímavédők
A diákok varrószakkört szerveztek, ahol használt ruhákból készítettek újakat.
Pályázat „A Jövő Hősei” Ifjúsági Élményprogramon való részvételre
A Planet Budapest 2021 ifjúsági élményprogramján való részvételre a Kárpát-medence teljes területéről pályázhattak
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 fedezte. A nyertes diákok
lehetőséget kaptak, hogy A Jövő Hősei (Heroes of the Future) élmény és kalandpályán végig menjenek, illetve a Te
bolygód (Your Planet) interaktív kiállítást és élményközpontot megnézzék. Az eseménysorozaton 130 iskolai csoport
3.100 diákja vett rész.

Planet Budapest 2021 ifjúsági élményprogramja

PEDAGÓGUSOK TÁMOGATÁSA
Tanári fórumok
A 2021. évi Világ Legnagyobb Tanórája programjainak bemutatására 3 alkalmas ingyenes, online tanári
fórumokat tartottunk, 2021. szeptember 14-én, 21-én és 28-án, 15:00-16:00 óra között. A webináriumok
Zoom szobáihoz szükséges belépési kódokat hírlevélen keresztül küldtük ki a 2021. évi Világ Legnagyobb
Tanórájára regisztrált és a hírlevélre feliratkozott pedagógusoknak. Az előadásokat a program szervezői és
a témában jártas meghívott szakemberek tartották. Az egyes előadások a honlapon megtekinthetők.
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2021. szeptember 14-i előadás
➢ Részletes tájékoztató a Világ Legnagyobb Tanórája programsorozatról – Matolcsy Miklós, Néder
Katalin, Barna Orsolya (PontVelem Nonprofit Kft.)
2021. szeptember 21-i előadások
➢ Tájékoztató a Világ Legnagyobb Tanórája programsorozatról – Matolcsy Miklós, Néder Katalin,
Barna Orsolya (PontVelem Nonprofit Kft.)
➢ Diákok és tanárok a fenntarthatóságról – kutatási program bemutatása – Dr. Mónus Ferenc, okl.
biológus-ökológus, Debreceni Egyetem – TTK
➢ A Fenntartható fejlődési célok – Czippán Katalin UNESCO MNB Nevelésügyi Szakbizottságának
elnöke
2021. szeptember 28-i előadások
➢ Beszéljünk- e klímaváltozásról az iskolában? - klímavédelem a mentális egészség védelmének
tükrében – Soós Viktória, pszichológus
➢ Kreatívan a klímaváltozásról - Óravázlatok fenntarthatóságról és klímaváltozásról 9 –12. osztályosok
számára – Barna Orsolya (PontVelem Nonprofit Kft.), Soós Viktória
➢ Európai Fenntarhatósági Hét – Zentai Sára, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
➢ Tájékoztató a Világ Legnagyobb Tanórája programsorozatról – Matolcsy Miklós, Néder Katalin
(PontVelem Nonprofit Kft.)

Az online tanári fórumokon átlagosan 20-30 pedagógus vett részt.

Kommunikáció
A programot számos kommunikációs csatornán népszerűsítettük.
➢ A programmal kapcsolatos információk a központi honlapról a www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu ról mindenki számára elérhetők voltak.
➢ Az aktuális híreket a Fenntarthatósági Témahét facebook oldalán postoltuk:
https://www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet.
➢ A legfontosabb programjainkról facebook hirdetéseket adtunk fel.
➢ A Világ Legnagyobb Tanórájának iskolai megvalósítását a pedagógusok munkáját segítő Tanári
kisokossal https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/letoltes/2021/VLT_tanari_kisokos_2021.pdf
segítettük.
➢ A programra regisztrált iskolák pedagógusainak rendszeresen küldtünk friss híreket tartalmazó
hírlevelet.
➢ A pedagógusok az info@avilaglegnagyobbtanoraja.hu e-mail címen keresztül kommunikálhattak
velünk.
➢ A programot a Kék Bolygó Alapítvány, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága és a Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Tanács is népszerűsítette.

A Kék Bolygó Alapítvány népszerűsító grafikája

Fontosabb sajtómegjelenések:
https://www.origo.hu/gazdasag/20211003-elnoki-tanora-ader-janos-koztarsasagi-elnok.html
https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Oktatas/2021_10_04/ader_janos_es_a_vilag_legnagyobb_tanora
ja
https://index.hu/belfold/2021/10/03/ader-janos-tanora-kornyezetvedelem-klimavaltozas-vilaglegnagyobb-tanoraja/
https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2021/09/27/trend-idok-jon-a-vilag-legnagyobb-tanoraja/
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Pedagógus kérdőív
A programsorozat végén arra kértük a pedagógusokat, hogy szánjanak néhány percet egy 13 kérdésből álló
kérdőívre, amelyben elmondhatták véleményüket az egyes programelemekkel kapcsolatban. Íme néhány
figyelemre méltó eredmény a beérkezett válaszok alapján:
A válaszolók statisztikái
542
236
Összes látogatás
Befejezettek
száma

96
Befejezetlenek
száma

210
Csak
megjelenítettek

43,5%
Teljes befejezési
arány

Az iskola hány százaléka vett részt a Világ Legnagyobb Tanóráján?
0-25 % volt aktív
26-50 % volt aktív
51-75 % volt aktív
75-100 % volt aktív

Tervezik-e, hogy a következő években is csatlakoznak a Világ Legnagyobb Tanórájához?
VÁLASZ

VÁLASZOK

ARÁNY

igen

231

99,6%

nem

1

0,4%

Az alábbi programelemek közül válassza ki azt, amelyet felhasznált a 2021. évi Világ Legnagyobb Tanórája
megvalósításához.

Összességében nagyon sikeres programsorozatot zártunk. Ezúton is köszsönjük minden támogató és
közreműködését. Reméljük a következő évben még több iskola csatlakozik a Világ Legnagyobb
Tanórájához.

Budakeszi, 2021. december 08.

Összeállította: Néder Katalin programvezető,
PontVelem Nonprofit Kft.
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