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A Világ Legnagyobb Tanórája beszámoló 
2019. szeptember 30. – október 4. 

 
 
Az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára a „Project Everyone” kampányát, amelyben a 17 újonnan 
megfogalmazott Globális Célját szeretné megismertetni a gyerekekkel. A Világ Legnagyobb Tanórája az első 
globális oktatóprojekt, amelyen keresztül a gyermekek világszerte egy időben megismerhetik a fenntartható 
fejlődést szolgáló Globális Célokat, amelyek a társadalom kiemelt problémáira kívánnak megoldást nyújtani 
többek között a mélyszegénység felszámolásával, az esélyegyenlőség megteremtésével, a minőségi oktatás 
biztosításával és a környezetünk védelmével.  
 
A program jubileumi ötödik alkalommal, 2019. szeptember 30. – október 4. (Állatok Világnapja) között az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, mint projektgazda megbízásából, az UNICEF Magyar Bizottság, az UNESCO Magyar 
Nemzeti Bizottsága és a WWF szakmai támogatásával, valamint a PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében került 
megrendezésre. 2019-ben rekord mennyiségű, 634 iskola, 4.698 osztály, 99.626 diák regisztrált a programra. 
 
Az ENSZ az iskolai programok lebonyolítását korosztályhoz igazítható óratervekkel, animációs filmmel segítette. A 2019. évi 
témákhoz kapcsolódva 3 országos pályázatot és jótékonysági programokat hirdettünk meg. A pályázatok 
lebonyolítását az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, a jótékonysági programokat a WWF Magyarország támogatta. 
 
OKTATÓCSOMAG 
A 2019. évi tanóra témája a biodiverzitás volt, a tanórához szükséges oktatócsomagot az ENSZ szakértői, a magyarra 
fordítást pedig az UNICEF Magyar Bizottság szakemberei készítették. Állatvédelmi témában a BOOKR KIDS egy 
hónapon keresztül ingyenes hozzáférést biztosított animált, interaktív meséihez. A pedagógusokat Tanári Kisokossal, 
a programot népszerűsítő plakátokkal és webináriumi képzéssel segítettük a program népszerűsítésében és a 
tanórák megtartásában. Az óravázlatok és a kiegészítő szakmai segédanyagok a honlapról elérhetők voltak.  
 

 
 
NYITÓRENDEZVÉNY 
A program nyitórendezvénye - egy rendhagyó tanóra keretében - 2019. szeptember 30-án került megrendezésre, 
neves előadók (Sipos Katalin - WWF, dr. Soós Gábor - UNESCO, dr. Vásárhelyi Tamás - Magyar Környezeti Nevelési 
Egyesület) közreműködésével.  
A Kőbányai Szent László Gimnázium dísztermében megrendezett eseményt a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány 
támogatása révén, az iskola médiaszakos hallgatóinak aktív közreműködésével az egész ország online követhette. A 
diákok az ország minden pontjáról mobiltelefonjaik segítségével aktívan be is kapcsolódhattak, és online 
szavazataikkal befolyásolhatták az órát. 
 
 
 
 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/oktatocsomagok
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A rendezvényt Sárkány Péter, az iskola igazgatója nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, hogy az iskola az UNESCO 
Társult Iskolák hálózatának tagjaként napi szinten foglalkozik a fenntarthatóság témaköreivel. 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében Pálfi Erika főosztályvezető drámapedagógiai módszereket is 
alkalmazott, hogy hatásos módon hangolja rá a gyerekeket a fenntarthatóság fontosságára. Köszöntő előadásában 
kiemelte az Ökoiskola Hálózat és a Fenntarthatósági Témahét eredményeit, amelyek központi irányítás mellett 
támogatják az iskolák fenntarthatóságra nevelési törekvéseit. 
 
A tanóra Matolcsy Miklós programbemutatójával folytatódott. A PontVelem Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója, a 
program fő szervezője, előadásában többek között ismertette a Világ Legnagyobb Tanórájához kapcsolódó 
pályázatokat, aktivitásokat. Az előadás alatt tartott online szavazáson kiderült, hogy a diákok legtöbbjének 2-5 db 
használaton kívüli mobiltelefonja lapul otthon az asztalfiókban, amelyekkel akár a WWF hiúzvédelmi programját is 
támogathatják az elkövetkezendő 6 hétben. Az ügyvezető elmondta, hogy több mint 600 iskola 100 ezer diákja 
regisztrált és vesz részt a programban.  
 
Dr. Soós Gábor, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának főtitkára az ENSZ által megfogalmazott fenntartható 
fejlődési célokat – más néven Globális Célokat – mutatta be. Rávilágított arra, hogy itt Európában milyen kiváltság az, 
hogy gyermekeink tanulhatnak és a csapból tiszta víz folyik, mert más kontinensen, mint például Afrikában ez nincs 
mindenhol így.  
 
Sipos Katalin, a WWF igazgatója, a 2018-as Élő Bolygó Jelentésből megdöbbentő adatokat mutatott be előadásában. 
A Föld állatvilágának fajgazdagsága drasztikusan csökken. Nyilván ez a mindennapi éltünket még kevésbé 
befolyásolja, de ha belegondolunk abba, hogy élelmiszereink változatosságát a Föld természeti kincseinek 
köszönhetjük, beláthatjuk, hogy elengedhetetlen az élővilág sokszínűségének megőrzése. Mi emberek is sokfélék 
vagyunk, sokféleképp gondolkodunk.  
 
Dr. Vásárhelyi Tamás látványos interaktív gyakorlattal mutatott rá arra, hogy az emberek különbözősége érték és két 
ember közötti legrövidebb út a mosoly. Az előadás a rovarvilág szerepére is kitért, konkrétan arra, mennyire fontos a 
rovarok szerepe a földi ökoszisztémák megőrzésében: például egy törpeszúnyog faj porozza be a kakaóbabot, nélküle 
nem ehetnénk csokoládét. 
A rendezvény a gimnazisták flashmobjával zárult. Az élő közvetítést közel 22 ezren követték. Az online közvetítés a 
Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásával valósult meg. 
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PÁLYÁZATOK 
Az ÉLET-FA pályázat célja az volt, hogy a Világ Legnagyobb Tanóráján részt vevő osztályközösségek egy fához, mint 
élőhelyhez kapcsolódóan bemutassák az élővilág sokszínűségét. Az első három helyezett osztályközösséget 
természetvédelmi-szabadidős élményprogramokkal díjaztuk. A nyerteseket a pályázatra érkezett 45 pályaműből 
választottuk ki.  
 

 
 
A VÉDD A VADONT! Természetvédelmi kampányfilm-készítő pályázatra a biodiverzitás témára kidolgozott ÓVD A 
TERMÉSZETET! óratervben előírt kampányfilm (2. interaktív foglalkozás) készítésével lehetett pályázni. 
A kampányfilm témája ez volt: Mit lehet tenni a természet védelme és a 14. és 15. Globális Cél elérése érdekében? 
A legjobb pályaműveket benyújtó iskolai csoportok anyagi támogatásban részesültek a kampányuk megvalósításához 
és a nyertes filmek megjelentek a honlapon. A nyerteseket a pályázatra érkezett 13 pályaműből választottuk ki.  
 

 
 
Az ÁLLJ KI AZ ÁLLATOKÉRT! Flashmob pályázat célja az volt, hogy felhívja az emberek figyelmét a biodiverzitás 
fontosságára és a veszélyeztetett állatok védelmére. A pályázatra az Állatok Világnapjához kapcsolódó flashmobbal 
lehetett pályázni. A legjobb pályaműveket benyújtó iskolai csoportok anyagi támogatásban részesültek és a nyertes 
flashmob filmek megjelentek a honlapon. A nyerteseket a pályázatra érkezett 21 pályaműből választottuk ki.  
 

 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/a-globalis-celok
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JÓTÉKONYSÁGI PROGRAMOK 
A Világ Legnagyobb Tanórája és a PontVelem Okos Program keretében, a diákok kétféleképpen is támogathatták a 
WWF Hiúzvédelmi Programját. Egyrészt a GyűjtsVelem Programban indított 6 hetes időszaki gyűjtőverseny során a 
szelektíven gyűjtött mobiltelefonokkal és e-kütyükkel, másrészt a programban gyűjtött pontokat a SegítsVelem 
keretében a hazai hiúzok támogatására is felajánlhatták, amely lehetőséggel éltek is. 
  

 
 
Az akciós gyűjtési időszak alatt, a PontVelem Okos Program keretében, használt elemet, használt mobiltelefont és e-
kütyüt kellett gyűjteniük a diákoknak, majd le kellett adni azokat az iskolai kapcsolattartónak. A legtöbb hulladékot, 
illetve GyűjtőPontot gyűjtő 5-5 általános iskolás diák nyerhetett ajándékot, valamint minden darab gyűjtött 
mobiltelefon és e-kütyü után, 20 Ft-ot kapott a WWF Magyarországi Hiúzvédelmi programja.  
 
A gyűjtőverseny alatt, 133 iskola 364 diákja összesen 3074 darab telefont és e-kütyüt gyűjtött. A diákok a gyűjtött 
hulladékokkal összesen 61480.- Ft-tal támogatták a WWF Hiúzvédelmi Programját. Az 587 PontVelem Programba 
regisztrált diák és 33 osztály, összesen 12 180 kg elemet gyűjtött a hat hét alatt. A diákok a PontVelem Okos 
Programban gyűjtött pontjaikkal is hozzájárulhattak a WWF Hiúzvédelmi Programjához, a diákok, akik összesen 
116 008 pontot adományoztak, ami azt jelenti, hogy a programot ilyen formában 116 008.- Ft-tal támogatták. A 
hulladékok gyűjtésével és a felajánlásokkal összesen 177 488.- Ft támogatást kapott a WWF Hiúzvédelmi Programja.  
 
A PontVelem Okos Program SegítsVelem MosolyManó akciója során, a gyerekek állatos és növényes használt, de jó 
állapotú játékaikat ajánlották fel, hogy azokat a Máltai Szeretetszolgálat eljuttassa karácsonyra a rászoruló 
gyermekek részére.  
 

 
 
 

Összeállította: Néder Katalin programvezető, PontVelem Nonprofit Kft. 
 
Budakeszi, 2020. július 17.         

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/
http://www.pontvelem.hu/
https://www.pontvelem.hu/szelektiv-hulladekgyujtes/gyujtoverseny
https://www.pontvelem.hu/segits-velem
https://www.pontvelem.hu/segits-velem
https://wwf.hu/eurazsiai-hiuz

