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A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA  

• 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. 



2021. ÉVI PROGRAMTERV 

Fő téma:  KLÍMAVÉDELEM, MINŐSÉGI OKTATÁS 

Tervezett programok 
 

 Regisztráció 2021. október 31-ig 

 Webinárium képzés pedagógusoknak 3 
alkalommal: 

2021. szeptember 14. 21. 28.15:00-16:00 

 Nyitórendezvény 2021. október 4. Áder János 
klímavédelmi tanórája online közvetítéssel 

 helyszín: Budakeszi, Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium  

 Tanóra megtartása óravázlatok segítségével 

2021. október 4-8. 

 Diákok üzenetei a Planet Expóra  

 2021. október 31-ig 

 Klímavédelmi pályázat 2021. október 31-ig 

 Planet pályázat 2021. október 10-ig 

 



NYITÓRENDEZVÉNY 



ÓRAVÁZLATOK 

 

FEDEZD FEL A GLOBÁLIS CÉLOKAT!  4-8 éveseknek 

 

LEGYÉL TE IS KLÍMAVÉDŐ!  8-16 éveseknek 

 

MERRE HALAD A VILÁG?  14-16 éveseknek 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/letoltes/2021/VLToraterv_2021_klimavedo_felsos_vegleges_OK.pdf
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/letoltes/2021/VLToraterv_2021_klimavedo_felsos_vegleges_OK.pdf
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/letoltes/2021/VLToraterv_2021_klimavedo_felsos_vegleges_OK.pdf


ÜZENŐFAL 

MAGYAR DIÁKOK ÜZENETEI 

A PLANET BUDAPEST 2021 VILÁGTALÁLKOZÓRA 
 
A Legyél te is klímavédő! tanórán arra kérjük a haza is határon túli magyar 

diákokat, hogy üzeneteiket töltsék fel a központi honlapra is. Ezeket az 

üzeneteket eljuttatjuk a Magyarországon megrendezésre kerülő Planet 

Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozóra. 



FENNTARTHATÓSÁGI TANKÖNYV 

A középiskolák 9. és 10. 

évfolyama számára íródott 

tankönyv és munkafüzet 

Magyarországon a Kék Bolygó 

Klímavédelmi Alapítvány 

támogatásával készült, 

2021/2022-es tanévtől 

kezdődően heti egy órában, a 

szabadon tervezhető 

órakeretben lehet tanítani.  

 

További információ 

taneszközcsomagról: 

www.kbka.org/tankonyv.  

http://www.kbka.org/tankonyv
http://www.kbka.org/tankonyv
http://www.kbka.org/tankonyv


OKTATÁSI SEGÉDLETEK 

 „Hajrá, célok!” elnevezésű fenntartható 

fejlődési célokról szóló társasjáték 
 

A 8-10 év közötti gyermekeknek szóló 

társasjáték segít megérteni a 17 

fenntartható fejlődési célt és segít 

rávilágítani arra, hogy a gyerekeknek 

milyen szerepe van a bolygó jövőjében.  

Kreatívan a klímaváltozásról - Óravázlatok fenntarthatóságról és 

klímaváltozásról 9–12. osztályosok számára 
Rövid felkészülési időt igénylő, a diákok jövőjéhez fontos készségeket 

fejlesztő tematikus óratervek elsősorban a fenntarthatóság és a 

klímaváltozás egy-egy aspektusára fókuszálnak.  
 

A könyv célja pótolni a klímaváltozás jelen oktatásában tapasztalt 

hiányosságokat és a tanárok kezébe olyan, nagy előkészületeket nem 

igénylő, könnyen használható óravázlatokat és eszközöket adni, amelyek 

„megmozgatják” a diákokat és máshol is használható, a jövőjük 

szempontjából fontos készségeket fejlesztenek.  



KLÍMAVÉDELMI PÁLYÁZAT 

Az iskolai csoportok helyi szinten megvalósítható, klímavédelmet 

szolgáló cselekvési tervvel pályázhatnak. A nyertes pályaművek 

anyagi támogatásban részesülnek a terveik megvalósítására.  



 PLANET PÁLYÁZAT 

A rendezvényen való részvételre 2021. szeptember 1. és október 

10. között, a Kárpát-medence teljes területéről pályázhatnak 30 

fős iskolai csoportok 2 fő kísérő pedagógussal.  



 

 

 

 

TÁMOGATÓK, PARTNEREK 



HONLAP 

A programmal kapcsolatos összes információ a projekt központi 
honlapján keresztül elérhető.  

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/  

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/

