VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA 2017.
ÖSSZEFOGLALÓ
A kezdeményezésről
Az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára a „Project Everyone” kampányát, amelyben a 17 újonnan
megfogalmazott Globális Célját szeretné megismertetni a gyerekekkel. A Világ Legnagyobb Tanórája az első
globális oktatóprojekt, amelyen keresztül a gyermekek világszerte egy időben megismerhetik a
fenntartható fejlődést szolgáló Globális Célokat, amelyek a társadalom kiemelt problémáira kívánnak
megoldást nyújtani többek között a mélyszegénység felszámolásával, az esélyegyenlőség
megteremtésével, a minőségi oktatás biztosításával és a környezetünk védelmével. Magyarország 2015ben a szervezők felkérésére csatlakozott a kezdeményezéshez. A 2017. évben nemzetközi szinten is
nagyon sikeres a magyar projekt, több mint 80 ezer tanulóhoz jutott el a program.

A Világ Legnagyobb Tanórája idén 2017. szeptember 18-24. között harmadik alkalommal került
megrendezésre, amelynek szervezésére és lebonyolítására az Emberi Erőforrások Minisztériuma a
PontVelem Nonprofit Kft.-t bízta meg. Emellett a program előkészítésében és támogatásában a következő
szervezetek vettek részt: UNICEF, UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, Új Nemzedék Központ (ÚNK),
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, Telenor, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH),
Mintamenza program.
A Tanóra témája
A szervezők ebben az évben is kijelöltek a 17 Globális Cél megismertetése mellett kiemelt témákat. Idén a
tudatos táplálkozás, a felelős élelmiszerfogyasztás és az ezzel kapcsolatos fenntarthatósági témák
kerültek a középpontba. A Világ Legnagyobb Tanórájának tananyagát és kiegészítő anyagait az ENSZ
koordinálásával egy szakértői csapat készítette és a főbb világnyelveken tették elérhetővé. A tananyagokat
angol nyelven, valamint magyarra fordításban változatlan tartalommal tettük elérhetővé a résztvevő
iskolák számára. Az általános iskolákban a 9-14 éves korosztálynak magyar nyelven, a középiskolákban
angol nyelven javasoljuk a tanórát megtartani. A fő cél, hogy 2017. szeptember 18-24. között minél több
általános- és középiskola csatlakozzon a kezdeményezéshez és a pedagógusok normál tanítás keretei
között megtartsák a tanórát: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/letoltheto-anyagok.
A Világ Legnagyobb Tanóráján 2017-ben 517 iskola, 3 913 osztály 83 412 tanulója vett részt.

Tanórán kívüli tevékenységek
NYITÓRENDEZVÉNY
A Világ Legnagyobb Tanórájának sajtó nyilvános nyitórendezvénye 2017. szeptember 18-án (hétfőn) 10.0014.00 óra között került megrendezésre. A rendezvényen közel 100 általános- és középiskolás diák vett
részt, meghívott előadóink (EMMI, UNICEF, UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, Új Nemzedék Központ,
Telenor magas rangú képviselői) voltak, a délelőtti program részeként 5-10 percben szólhattak a
gyerekekhez a felelős élelmiszerfogyasztás, tudatos táplálkozás témakörében. A gyerekeknek a Ládafia
bábszínház „A só” című előadásával kedveskedtünk. A délutáni programelem játékos formában vezette rá a
gyerekeket a környezettudatos gondolkodásra. A rendezvényhez kapcsolódóan az Új Nemzedék Központ
20 közösségi terében szerveztek hasonló interaktív foglalkozások ebben a témában.

PÁLYÁZATOK
A tanóra megtartása mellett a Világ Legnagyobb Tanórája témáit továbbgondolva három országos
pályázatot hirdettünk meg:
1. Alsó tagozatosoknak a “MESETÁL” rajzpályázat az étkezési szokások megismerését célozza. A
gyerekeknek egy általuk választott mesét kellett illusztrálniuk, amely a táplálkozással kapcsolatos, pl.
Kőleves, A kis gömböc, A só.
2. Felső tagozatosoknak a „Sztárzöldség” interjúpályázatot ajánlottuk: a diákoktól egy kreatív fogalmazást
vártunk, amelyben interjúszerűen „párbeszédet” folytatnak egy általuk választott zöldséggel és felfedik
annak összes titkát. Szeretnénk, ha az interjúból kiderülne a sztárzöldség számos jótékony hatása,
származása, életútja, fellelhetősége vagy akár éppen olyan tulajdonsága, amitől óvakodnunk kell.
3. Az „Ökobuli” tervezőpályázaton minden középiskola minimum 3 fős csoportja részt vehetett. Ebben egy
olyan rendezvényt kellett megtervezniük, amely megfelel a fenntarthatóság követelményeinek.
A hazai pályázatok óriási népszerűségnek örvendtek! A Mesetál pályázatra 1432, a „Sztárzöldség”
interjúpályázatra 340, az „Ökobuli” tervezőpályázatra 6 pályázat érkezett.

KÉRDŐÍVES KUTATÁS
Az oktatási projekt részeként csaknem 2500 diák bevonásával a gyerekek étkezési, illetve ismeretszerzési
szokásait célzó kutatás is készült. Ennek eredményei szerint a magyar diákok 55,6%-a naponta, 29,6%-uk
hetente, 7,8%-uk havonta használ digitális eszközöket tanulás vagy információszerzés céljából. Csupán a
kérdőívet kitöltő diákok 4,7%-a jelezte, hogy egyáltalán nem használ digitális eszközt.
Milyen eszközön böngésznek a diákok?
Az okostelefon (81,7%) fölénye elsöprő, laptopot (49,8%), asztali PC-t (49,2%) és táblagépet (34,7%) is
kevesebben használnak a diákok közül. A válaszadó gyerekek 52,2%-a szerint a hétköznapi tevékenységek
közül az internet használata a legnagyobb mértékben a tanulást segíti, de 51,2%-uk véli úgy, hogy a
világháló használata megkönnyíti az információk megosztását is az osztálytársakkal.
Mit esznek a gyerekek a menzán?
A Világ Legnagyobb Tanórájának témája a tudatos táplálkozás és felelős élelmiszerfogyasztás volt. A
kutatásban így arra is kíváncsiak voltunk, hogy a mai gyerekek mit szeretnek a tányérjukon látni, és hogy
mennyire ízlik nekik a menzán főzött ebéd.
A menzai ebédet osztályozták is a gyerekek, az átlag 3,6ra jött ki. Fele gyerek mind megette, 15 %-nyi nem
kért belőle. Jól lakott 43 %, éhes maradt 21 %. Nagyon egészségesnek minősítette a menüt 26 %, nem
tudott erre a kérdésre válaszolni 25 %. A válaszadó gyerekek 62 %-a gondolta úgy, hogy a maradékot
állatoknak adják, 44 %-a pedig azt, hogy szemetesbe kerül. (itt több választ is meg lehetett jelölni)
A válaszadók körében a családok 49 %-a főz otthon minden nap, és csak 2,5 % nem főz egyáltalán.
A legkedveltebb ételek a menzán?
1. bolognai spagetti, 2. rántott csirke rizzsel, 3. húsleves, 4. aranygaluska.
Mi volt a mai leves a menzán?
1. húsleves, 2. paradicsomleves, 3. gulyásleves, 4. brokkoli krémleves
Mi volt a mai főétel a menzán?
1. borsófőzelék virslivel, 2. paprikás krumpli kolbásszal, 3. főtt hús, meggyszósz, krumpli 4. rántott hús,
zöldséges rizs
Mi volt a mai desszert a menzán?
1. gyümölcs, 2. semmi, 3. tejbegríz, 4. kakaós csiga
Összegzés
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Hatalmas emelkedést tapasztaltunk a részvételi arányban! A program népszerű, gyerekek és tanárok
egyaránt szeretik.
Nemzetközi szinten is nagyon sikeres a magyar projekt, több mint 80 ezer tanulóhoz jutott el a
program.
A VLT már önálló brandként is megállja a helyét. A résztvevők érdekes, fontos és izgalmas programokat
társítanak a Tanórához.
A hazai pályázatok óriási népszerűségnek örvendenek! Érdemes velük kiegészíteni a nemzetközi
alapprogramot.
A program kiterjesztése középiskolákra (óraterv, pályázat) aktivizálta a gimnáziumokat és
középiskolákat is. További növekedési lehetőség realizálható ezen a területen.
Budakeszi, 2017. október 30.

