
 

 

Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr! 

 

Ismét egy globális kalandra hívjuk, kérjük, csatlakozzon iskolájával a Világ Legnagyobb Tanórája 

kezdeményezéshez! Nem, ez nem egy újabb Guinness rekord kísérlet, ez annál sokkal komolyabb. 

A Világ Legnagyobb Tanórája az első globális oktatóprojekt, amelyen keresztül a gyermekek 

világszerte, egy időben megismerhetik az ENSZ által azonosított 17 Globális Célt. Az idei évben, 

2016-ban az 5. cél, a Nemi Egyenlőség kerül középpontba. 

 

Az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára a „Project Everyone” kampányát, amelyben a 17 

újonnan megfogalmazott Globális Célját szeretné megismertetni a Föld lakóival. A Globális Célok 

teljesülése a ma gyerekeinek jelenthet élhetőbb életet holnap. A kezdeményezés globális partnere 

az UNICEF, az ENSZ Gyermekalapja. Magyarország a szervezők felkérésére csatlakozott a 

kezdeményezéshez, a cél, hogy minél több általános iskolában, minél több gyerek megismerhesse 

az új Globális Célokat.  

 

Az eseménysorozat magyarországi lebonyolítója az EMMI felkérésére a PontVelem Okos program 

szervezője, a PontVelem Nonprofit Kft. 

 

A tanórát szeptember harmadik hetében, azaz 2016. szeptember 19-23. között, minél több 

általános iskolában, minél több osztályban javasoljuk megtartani a normál tanítás keretei között. A 

Világ Legnagyobb Tanórája tananyagát és kiegészítő anyagait az ENSZ koordinálásával egy 

szakértői csapat készíti és a főbb világnyelveken teszik elérhetővé. Magyarra fordítás és lektorálás 

után az anyag változatlan tartalommal elérhető a résztvevő iskolák számára. Mind a tananyag, 

mind a kiegészítő anyagok csak on-line, letölthető formában érhetők el, azok nyomtatása helyben 

az iskolában történik. A tanóra megtartására a kijelölt hét áll rendelkezésre. Szabadon választható, 

hogy a Globális Célokról és a Nemi Egyenlőségről, vagy a tavalyi Minőségi Oktatásról szóló tanórát 

tartják meg. A tanórát bármikor meg lehet tartani a Tanóra hivatalos hetén. Válasszák ki, hogy 

melyik napokon, mely osztályoknak tartják meg az órát. A cél, hogy minél több gyermek 

megismerje a Globális Célokat különös tekintettel a Nemi Egyenlőségre! A kezdeményezést 

továbbgondolva egy országos pályázatot hirdetünk meg a Világ Legnagyobb Tanórájának 

keretében – a Példaképem pályázatot – amelyen minden általános iskolás gyermek részt vehet és 

értékes díjazásban részesülhet. 

 

 

Az eseménysorozat népszerűsítésére készült plakátot mellékelten küldjük, kérjük, hogy biztosítsa, 

hogy a plakát jól látható helyre kerüljön ki. Kérjük, ismertesse a kezdeményezést minden kollégával 

és tegye lehetővé, hogy minél több osztályban megtartásra kerüljön az óra, illetve hogy az 

iskolájukból minél több diák pályázzon a példaképével! 

 

Kérjük, regisztrálja iskoláját a www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu honlapon, illetve ugyanitt az 

eseménysorozat minden részlete elérhető, a tanórák anyagai és segédanyagi is innen tölthetők le. 

 

Egy globális kalandra hívjuk, amely tavaly nagy nemzetközi sikert aratott! Mutassuk meg idén is, 

hogy a világon nálunk lesz a legtöbb tanóra megtartva, nálunk él a program a legjobban a 

Példaképem pályázattal is! 
 

Budakeszi, 2016. 08. 19. 
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