
A Világ Legnagyobb 

Tanórája 

2019. szeptember 30. – október 4. 



• Az első Globális oktatóprojekt; 

• a világ 160 országában egy 

időben kerül megrendezésre; 

• a fenntartható fejlődést 

szolgáló Globális Célokról szól; 

• az ENSZ koordinálásával; 

• Magyarországon az EMMI 

kezdeményezésére, 

támogatásával valósult meg, 

• központi honlap: 

http://worldslargestlesson.glob

algoals.org/ 

 

A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA 
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PARTNER SZERVEZETEK 

PROGRAMGAZDA 

FŐSZERVEZŐ 

TÁMOGATÓK 



Fő téma:  BIODIVERZITÁS, ÁLLATVÉDELEM 

Tervezett programok: 

 Regisztráció 2019. október 4-ig 

 Webinárium képzés pedagógusoknak 
2019. szeptember 24. 18.00 

 Nyitórendezvény 2019. szeptember 30.  

 online közvetítés minden iskolának 

 Tanóra megtartása tanári oktatócsomag 
segítségével 2019. szeptember 30 - október 4. 

 Országos pályázatok 2019. október 31-ig 

 Jótékonysági programok 2019. november 8-ig 

INFORMÁCIÓK A HONLAPON: 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/ 

 

2019. ÉVI PROGRAMTERV 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/


https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio  

REGISZTRÁCIÓ 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio


ISKOLA OSZTÁLY DIÁK 

2015 

2016 

2017 

2018 

300 - 520 2 030 - 3 950 38 500 - 83 400 fő 

RÉSZTVEVŐK SZÁMA 2015-18 

A 2019-es regisztrációs adatok már most minden eddigi felett vannak 



Kőbányai Szent László Gimnázium Helyszín: 

Előadók 

Dr. Soós Gábor  

főtitkár, UNESCO  

Magyar Nemzeti Bizottsága  
Matolcsy Miklós  

ügyvezető igazgató, 

PontVelem Nonprofit Kft. 

Dr. Vásárhelyi Tamás  

kutató biológus, 

nyugalmazott  

főmuzeológus  
Sipos Katalin   

igazgató,  

WWF Magyarország  

A tanórán online streameléssel  
az ország minden pontján valós időben részt vehetnek a csatlakozó iskolai osztályok. 

 

 Az órát online kérdőíves aktivitások színesítik és teszik interaktívvá,  
amelyekbe oktostelefonnal bárki bekapcsolódhat. 

NYITÓRENDEZVÉNY  

2019. SZEPTEMBER 30. 10.30 – 12.00 



A programsorozathoz kapcsolódóan a PontVelem Okos Program 
GyűjtsVelem Programja keretében, a diákok a használt mobiltelefonokból 

gyűjtött pontjaikat a WWF hiúzvédelmi programjára ajánlhatják fel.  
 

A SegítsVelem Mosolymanó program keretében a diákok állatos és növényes 

használt játékaiknak adhatnak új életet azzal, hogy azokat a Máltai 

Szeretetszolgálat segítségével rászoruló gyerekeknek juttatják el.  

https://www.pontvelem.hu/szelektiv-hulladekgyujtes 

https://www.pontvelem.hu/segits-velem/karacsony   
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A programmal kapcsolatos összes információ a projekt központi 
honlapján keresztül elérhető.  

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/  

HONLAP 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/


A nemzetközi program szervezői egy világtérképen várják a 

beszámolókat. 

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html  

NEMZETKÖZI KAPCSOLÓDÁS 

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html


info@avilaglegnagyobbtanoraja.hu  

 

+36 30 5902085 

 
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/  

 

https://www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/ 

KAPCSOLAT 
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