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A PontVelem Okos Program bemutatása

A program Okos, mert
A program értékes ajándékokkal 
játékos formában ösztönöz a 
szelektív hulladékgyűjtésre, a 
pénzügyi tudatosságra és a 
fenntartható életmódra, valamint 
a karitatív tevékenységre.

Szelektív hulladékgyűjtés
Az otthon szelektíven gyűjtött 
hulladékot beviszik az iskolába:
• használt elem és kisméretű 

akkumulátor
• használt mobiltelefon, e-kütyü

Pénzügyi oktatás
A BankVelem program 
segítségével megtanulhatják 
hogyan gazdálkodjanak 
helyesen a gyűjtött 
pontjaikkal! 

Karitatív tevékenység
A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattal való 
együttműködés keretében 
a diákoknak köszönhetően 
támogatjuk a rászorulókat.

A PontVelem Okos Program egy országos program általános iskolás 

diákoknak és tanáraiknak, bevonva a diákok szüleit is.

WWW.PONTVELEM.HU

http://www.pontvelem.hu/


• A Világ Legnagyobb Tanórája egy globális

oktatási projekt, melyhez 160 ország

csatlakozott.

• A világ minden részén egy időben, 2015

szeptember utolsó hetében, tetszőleges

napokon kerül megrendezésre a tanóra,

így megalkotva a világ legnagyobbját.

• A tanórán az ENSZ által újonnan kihirdetett

17 Globális Célt szeretnék megismertetni

világszerte a gyermekekkel.

• A Globális Célok a fenntartható fejlődést

szolgálják és a Föld lakóinak legnagyobb

problémáit hivatottak leküzdeni.

A Világ Legnagyobb Tanórája

Ismertető



• Az eseménysorozat magyarországi lebonyolítója az Emberi Erőforrások

Minisztériumának felkérésére a PontVelem Okos Program szervezője, a

PontVelem Nonprofit Kft.

• Kitűzött cél: A tanórát szeptember utolsó hetében minél több általános

iskolában, minél több osztályban megtartani.

• A kezdeményezést továbbgondolva egy országos tudáspróba verseny

is meghirdetésre került a Világ Legnagyobb Tanórájának keretében –

az Okos Iskola Kupa.

• További támogatók: Unicef Magyar Bizottság Alapítvány, Samsung

A Világ Legnagyobb Tanórája

Hazai kezdeményezés



• Online regisztrációs felület

• Ismertető a Világ Legnagyobb 

Tanórájáról

• Alapvető tananyagok biztosítása 

online formátumban

• Letölthető segédanyagok

• Okos Iskola Kupa ismertetője

• Ügyfélszolgálat

Megvalósítás

Weboldal létrehozása

A weboldal tartalma:

WWW.AVILAGLEGNAGYOBBTANORAJA.HU

http://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/


A tanóra megtartását segítő online tartalmakat az ENSZ szakértői

csapata készítette. A tananyagok magyar nyelvre történő

fordítását az Unicef végezte:

• Óravázlat a Globális Célok bemutatásához

• Animációs videó

• Képregény

• Óravázlat a Minőségi Oktatás célhoz kapcsolódóan

Megvalósítás

Tananyagok



• EMMI online hírlevél:
Minden általános iskolai 

intézményvezető és tankerületi 

igazgató részére.

• PontVelem nyomtatott hírlevél:
Minden PontVelem Okos Programban 

regisztrált tanár és intézményvezető 

részére.

• 2500 db promóciós plakát
Általános iskolákban került kihelyezésre

Megvalósítás

Kommunikáció és népszerűsítés 



• Facebook
A Globális Célok és az esemény 

folyamatos kommunikálása

• PontVelem weboldal
Figyelemfelhívó hírek, képek és 

tájékoztatók

• Kvízek
Online kvízek diákok részére A 

Világ Legnagyobb Tanórájának 

témakörében

• Online hírlevél
Gyermekek és tanárok részére

Megvalósítás

Népszerűsítés a PontVelem csatornáin



A Világ Legnagyobb Tanóráját az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala is támogatta, vezetőik 
személyesen is tartottak órát a diákoknak.

• Czunyiné Dr. Bertalan Judit államtitkár asszony

• Novák Katalin államtitkár asszony 

• Aáry-Tamás Lajos, oktatási jogok biztosa

Két média nap is szerveződött az esemény köré: szeptember 30. és
október 2.

Megvalósítás

Média napok



Több mint 300 iskola regisztrált a 

Világ Legnagyobb Tanórájának 

weboldalán.

2031 osztályban

432 tanár tartotta meg a tanórát

Több, mint 38.500 tanuló volt aktív 

résztvevője az oktatási projektnek.

Megvalósítás

A Világ Legnagyobb Tanórája óriási sikert aratott



Projekt lezárása: 

Kérdőív

A  Világ Legnagyobb Tanórájára 

432 pedagógus jelentkezett

Az összes résztvevő tanár véleményét 
megkérdeztük a kezdeményezésről.

230 

PontVelem 

tag

202 nem 

PontVelem 

tagA résztvevő 

pedagógusok 

véleménye 

segít a 

hasonló 

rendezvények 

szervezésében
210 pedagógus töltötte ki a kérdőívet!



Projekt lezárása – Kérdőív értékelése

A kezdeményezés

A Világ Legnagyobb Tanóráján részt vevő és a kérdőívet kitöltő

tanárok:

• túlnyomó többsége gondolja úgy, hogy a Világ Legnagyobb
Tanórája, és az ehhez hasonló kezdeményezések nagyon
fontosak, mivel lényegesnek tartják azt, hogy a gyermekek már
fiatal korukban megismerkedjenek ezzel a témával

1. kérdés: Mit gondol, van értelme a környezettel kapcsolatos globális 
kezdeményezéseknek (például A Világ Legnagyobb Tanórájának)? 
(%-os megoszlás)

98,5%

1,0% 0,5%
Igen, hiszen így a gyerekek

már most találkozhatnak a

globális problémákkal

Igen, de nem hiszem, hogy

bármilyen élményt szereztek

volna a gyerekek

Nem, mivel a gyerekek

passzívan viselkedtek az

órán



Projekt lezárása – Kérdőív értékelése

A folytatás…

A Világ Legnagyobb Tanóráján részt vevő és a kérdőívet kitöltő

tanárok szerint:

• a diákok és az iskolájukban oktató tanárok is nyitottak a
környezeti magatartás fejlesztésére, szívesen részt vennének
hasonló rendezvényeken

2. kérdés: Véleménye szerint a felsoroltak részt vennének több 
ehhez hasonló tanórán? („IGEN” és „NEM” válaszok aránya)

0 50 100 150 200 250

Ön

Iskolája tanárai

Iskolája diákjai

Nem

Igen



Kérdőív értékelése

A projekt lebonyolítása

3. kérdés: Hogy tetszett a Világ Legnagyobb Tanórájának központilag biztosított 
tartalma, illetve a Magyarországi lebonyolítása? (Értékelés1-5 skálán (1 –
egyáltalán nem tetszett; 5 – nagyon tetszett)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Óravázlat tartalma

Honlap tartalma

Videóanyag

A biztosított anyagok fordítása

Kommunikáció

A Világ Legnagyobb Tanóráján részt vevő és a kérdőívet kitöltő

tanárok szerint:

• az esemény szervezése minden igényt kielégített, a szolgáltatott
tartalmak nagyban segítették az óra sikeres megtartását



55,9%
59,0%

30,3%

35,9%

28,7%

67,7%

Kérdőív értékelése

Kiemelt Globális Célok

5. kérdés: Melyik célok kerültek kiválasztásra az Ön által tartott 
órákon? (Többet is meg lehet jelölni.)

A Globális Célok közül a környezet és az egészség

témakör került a legtöbbször feldolgozásra



Kérdőív értékelése

Környezetismerettel kapcsolatos ismeretek

6. kérdés: Véleménye szerint milyen forrásból tájékozódnak a gyerekek 
a környezetükkel kapcsolatos ismeretekről?

A tanárok szerint a diákok a környezettel kapcsolatos

ismereteiket elsősorban az iskolai tanórákon szerzik

Az iskolai 

tanórákon

48%

Iskolai 

tankönyvekből 

vagy egyéb 

ismeretterjesztő 

könyvekből

6%

Egyéb iskolai 

rendezvényeken 

(szakkör, 

előadás, 

kirándulás, stb.)

10%

Televízióból, 

rádióból

8%

Internetről

17%

Barátoktól, 

testvérektől, 

szülőktől

5%
Egyéb

6%



Összefoglalás

A Világ Legnagyobb Tanórája nagyon sikeres

kezdeményezés volt

Több mint 2 ezer osztályban került megrendezésre

A résztvevő pedagógusok közel fele értékelte az

eseményt

A tanárok egyértelmű véleménye, hogy szükség van

ilyen és hasonló „projekt hét” kezdeményezésekre

A Világ Legnagyobb Tanórája szervezése és

lebonyolítása példaértékű volt


