
A Világ Legnagyobb 

Tanórája 

2019. szeptember 30. – október 4. 
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GLOBÁLIS CÉLOK  

A FENNTARHATÓ FEJLŐDÉSÉRT 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/globalis-celok  

A Világ 

Legnagyobb 

Tanórája 

az első világméretű 

oktatási projekt, 

melyen keresztül 

minden gyermek 

megismerheti a 

fenntartható 

fejlődést szolgáló 

Globális Célokat. 
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OKTATÓCSOMAGOK 

A óravázlatokat az ENSZ szakértői csapata 
készítette.  

Az ÓVD A TERMÉSZETET! – BIODIVERZITÁS A 

GLOBÁLIS CÉLOKÉRT óravázlat magyar és 
angol nyelven is elérhető. 

A tanórák megtartásához és a kiegészítő 

programok bemutatására Tanári Kisokost 
készítettünk a pedagógusoknak: 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/l

etoltes/2019/VLT_tanari_kisokos_2019.pdf 

 

 

 

 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/oktatocsomagok  

Mind az óravázlatok, mind a kiegészítő szakmai segédanyagok csak online, 
letölthető formában érhetők el, azok nyomtatása helyben, az iskolában 

történik. 
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OKTATÓCSOMAGOK 

TOVÁBBI OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK  

• Óravázlat önkénteseknek: Milyen világot 

szeretnénk 2030-ra? 

• Kisfilmek a biodiverzitásról 

• Kisfilm a Világ Legnagyobb Tanórája céljairól 

• Angol nyelvű óravázlatok 

• Előző évek óravázlatai 
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ÁLLATMESÉK 

A BOOKR KIDS egy hónapon keresztül ingyenes hozzáférést biztosít 13 db 

animált, interaktív meséhez a https://bookrkids.com/ honlapon. 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/assets2019/BOOKR_Kids_A

_VILAG_LEGNAGYOBB_TANORAJA_csomag.pdf 
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ÉLETFA PÁLYÁZAT 

A pályázat célja, hogy egy osztályközösség egy fához, mint élőhelyhez 
kapcsolódóan bemutassák az élővilág sokszínűségét.  
 

Nyeremény: természetvédelmi–szabadidős élményprogram 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/eletfa-palyazat  
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FLASHMOB PÁLYÁZAT 

A pályázat célja felhívni az emberek figyelmét a biodiverzitás fontosságára és a 
veszélyeztetett állatok védelmére. A pályázatra az Állatok Világnapjához 
kapcsolódó flashmobbal lehet pályázni.  
 

Nyeremény: anyagi támogatás és a nyertes flashmob filmek megjelennek a 
honlapon 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/allj-ki-az-allatokert-palyazat  
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KAMPÁNYFILM PÁLYÁZAT 

A pályázatra a Világ Legnagyobb Tanórájára készült, a biodiverzitás témára 
kidolgozott ÓVD A TERMÉSZETET! óratervben előírt kampányfilm készítésével 
lehet pályázni. A kampányfilm témája: Mit lehet tenni a természet védelme és a 

14. és 15. Globális Cél elérése érdekében?  
 

Nyeremény: A legjobb pályaműveket benyújtó iskolai csoportok anyagi 
támogatásban részesülnek a kampányuk megvalósításához és a nyertes filmek 
megjelennek a honlapon. 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/vedd-a-vadont-palyazat  
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PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK 

A pályázatokon bármely 

magyarországi általános iskola és 

középfokú oktatási intézmény 

iskolai csoportja indulhat, akinek 

iskolája regisztrált a 2019. évi Világ 

Legnagyobb Tanórájára.  

 

Beadási határidő: 2019. október 31.  

Nyeremények 
 

1. helyezett 55 000 Ft 

2. helyezett 45 000 Ft 

3. helyezett 30 000 Ft  
 

Kifizetés: az iskola alapítványán keresztül 



KAPCSOLAT 

info@avilaglegnagyobbtanoraja.hu  

 

+36-30-590-20-85 
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