
Tanári Kisokos 
A Világ Legnagyobb Tanórája az első globális oktatóprojekt, 
amelyen keresztül a gyermekek  világszerte, egy időben megis-
merhetik az ENSZ által azonosított 17 Globális Célt. Az idei év-
ben, 2016-ban az 5. cél, a Nemi Egyenlőség kerül középpont-
ba. A globális kezdeményezést az Emberi Erőforrások  
Minisztériuma támogatja. 
 
Köszönjük hogy Ön is segít megismertetni a globális célokat! 

 A Világ Legnagyob Tanórája lényege, hogy az iskolák világszerte 
megtartanak egy tanórát a gyermekeknek a Globális Célokról és/
vagy Nemi Egyenlőségről  2016. szeptember 19-ével kezdődő 
héten. 

 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 www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu weboldalon található  
letölthető tartalmak a tanóra megtartását segítik. Használja 
bátran a forrásainkat vagy álljon elő saját óravázlattal és varázsol-
ja egyedivé a Világ Legnagyobb Tanóráját! 

 A tananyagok és a tanári segédletek általános iskolás (8-14 éves) 
korcsoport számára készültek, de rugalmasan átalakíthatóak más 
korosztályok számára is. 

 A kezdeményezést továbbgondolva egy országos pályázatot hir-
detünk meg a Világ Legnagyobb Tanórájának keretében – a  
Példaképem pályázatot – amelyen minden általános iskolás gyer-
mek részt vehet. 

http://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu
http://www.pontvelem.hu/peldakepem-palyazat


Oktatói útmutató 

Pár pontban összefoglaltuk, hogyan használja a  
www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu weboldalt és  
annak tartalmait a Világ Legnagyobb Tanórájának megtartásá-
hoz. 

 Regisztrálja magát és iskoláját weboldalunkon! 
www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu 

 Töltse le az oktatási segédanyagainkat, melyek a tanóra  
megtartását segítik: óravázlat, animációs film és képregény. Mind 
a tananyag, mind a kiegészítő anyagok csak on-line, letölthető 
formában érhetők el, azok nyomtatása helyben az iskolában  
történik. 

 Az eseménysorozat népszerűsítésére készült plakátot minden 
iskolába elpostáztuk. Kérjük biztosítsa, hogy a plakát egy jól  
látható helyre kikerüljön! A plakát on-line is elérhető. 

 A tanóra megtartására 2016. szeptember 19-ével kezdődő hét 
áll rendelkezésre. Válasszák ki, hogy melyik napon, mely osztá-
lyoknak tartják meg az órát, a cél, hogy minél több gyermek meg-
ismerje a Globális Célokat! 

 Kérjük, ismertesse a kezdeményezést minden kollégával és  
tegye lehetővé, hogy minél több osztályban megtartásra kerül-
jön a Tanóra! 

 Támogassa, hogy iskolájukból minél több gyermek adja le  
pályamunkáját a Példaképem Pályázatra. A legjobb munkák ké-
szítői értékes nyereményekkel gazdagodnak! 

 A tanóra megtartása után töltse ki kérdőívünket és mondja el 
véleményét, javaslatait! 

 

 

http://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/letoltheto-anyagok


Az óratervek használata 
A Világ Legnagyobb Tanórája tananyagát és kiegészítő anyagait 
az ENSZ koordinálásával egy szakértői csapat készítette és a 
főbb világnyelveken tették elérhetővé. 
 
Két típusú óraterv készült. Az egyik általánosságban bemutatja 
a Globális Célokat és a hozzájuk kapcsolódó elveket. A másik 
csoport óratervei specifikusan egy-egy Globális Célhoz  
kapcsolódnak.  

 "A Globális Célok bemutatása" című 60 perces óravázlat sok  
ötletet és játékos feladatot tartalmaz, amely beszélgetést  
kezdeményez a Globális Célokról. Az óraterv magyar és angol  
változata is elérhető weboldalunkon. Használja bátran vagy  
állítson össze saját órát! 

 A kezdeményezés a Globális Célokból idén a Nemi Egyenlőségre 
fekteti a legnagyobb hangsúlyt. A Nemi Egyenlőséghez kapcsoló-
dó specifikus óraterv on-line elérhető magyar nyelven a  
weboldalon.  

 A célok látványos illusztrálásához számos kép letölthető. Vetítse 
ki őket, nyomtassa ki vagy használjon saját forrásokat!  

 A Globális Célok kapcsán elindított beszélgetések érzékenyen 
érinthetnek egyes gyermekeket. Kérjük, hogy fokozottan  
figyeljenek a biztonságos tantermi környezet kialakítására, ahol 
a tanulók nyugodtan megoszthatják gondolataikat egymással. 
Amennyiben egyes tanulók ki szeretnék vonni magukat egy-egy 
beszélgetésből, azt tartsuk tiszteletben. 



Példaképem Pályázat 
A Világ Legnagyobb Tanórája kezdeményezést továbbgondol-
va Magyarországon meghirdetésre kerül a Példaképem  
Pályázat.  

 A Világ Legnagyobb Tanórája keretében a PontVelem Okos  
Program szervezésében meghirdetésre kerülő Példaképem  
pályázatra alsó és felső tagozatos diákok pályamunkáit várjuk. 

 Alsó tagozatos diákoktól egy rajzot várunk, aminek középpontjá-
ban a példaképe áll. A rajzból derüljön ki, hogy miért őt választot-
ta és milyen tulajdonsággal rendelkezik a példaképe, ami miatt 
kiérdemelte ezt a címet. 

 Felső tagozatosoktól egy pályaművet kérünk, amelyben kifejti az 
általa választott személy szerepét a mindennapjaiban, illetve azt, 
hogy a példaképe mivel segíti a többi embert, és a Föld fenntart-
hatóságát. A pályamű lehet fotómontázs, fotósorozat, festmény, 
rajz, grafika, legfeljebb 1 perces videó, ami kifejezi a fentebb ta-
golt kritériumokat. 

 Az alsó és felső tagozatos pályamunkákat külön bíráljuk el. Az 
első 3-3 helyezett diák értékes nyereményeket nyer! 

 Kérjük, tegye lehetővé, hogy minél több gyermek indulhasson 
iskolájukból a Példaképem Pályázaton, bátorítsa az alsó és felső 
tagozatos diákokat a részvételre! 

 

 

Kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: 

info@pontvelem.hu 

+36-30-590-2085 

http://www.pontvelem.hu/peldakepem-palyazat
http://www.pontvelem.hu/peldakepem-palyazat

