
 

 

VILÁGcélOK pályázat  

 
A 2022. évi Világ Legnagyobb Tanórája keretében meghirdetett pályázatban az ENSZ 

által 2015-ben meghirdetett Globális Cél valamelyikét vagy akár több Célt is szolgáló, 

helyi szinten megvalósítható közösségi tevékenységgel lehet részt venni. A 

tevékenységet 2022. október 3. és 2022. december 10. között lehet megvalósítani. Az 

iskolák adott témák közül választhatnak (1. számú melléklet) vagy megvalósíthatják 

saját ötleteiket is. A legjobb pályaműveket díjazuk és megjelenést biztosítunk nekik a 

honlapon. 
 

A pályázat kiírója: A Világ Legnagyobb Tanórája (projektgazda: Belügyminisztérium) 

szervezője, a PontVelem Nonprofit Kft., (cím: 2092, Budakeszi, Kagyló utca 1–3., 

cégjegyzékszám: 13-09-145720 adószám: 23281345-2-13). 

 

A pályázók köre: A pályázaton bármely Kárpát-medencei magyar nyelvű általános és 

középfokú iskola osztályközössége indulhat, akinek iskolája 2022. október 7-ig regisztrált a 

2022. évi Világ Legnagyobb Tanórájára. 

Regisztráció: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio 

 

A pályaműveket 3 korosztályi kategóriában lehet benyújtani: 

• 1-4. évfolyam 

• 5-8. évfolyam 

• 9-12. évfolyam 

 

Egy osztályközösség csak egy pályaművet küldhet be, amelynek eredeti példányát 

meg kell őrizni, hogy a pályázó igazolni tudja annak eredetiségét. A beérkező 

pályázatokat szakmai zsűri értékeli. 

 

A beküldendő pályamű kötelező elemei: 

1. A pályázó adatait tartalmazó online űrlap. 

2. A pályaműveket a korosztályi szinthez igazítva kérjük beküldeni: 

• 1-4. évfolyamosok: rajzzal illusztrált poszter a cselekvési tervről programról PDF 

formátumban, 

• 5-8. évfolyamosok: képekkel illusztrált 5-10 diás PowerPoint előadás (PDF 

formátumban) vagy 2-3 perces YouTube videó (ennek linkjét az adatlapon kell 

elküldeni) a cselekvési tervről, 

• 9-12. évfolyamosok: 2-3 oldalas projektterv (PDF formátumban)., vagy 2-3 perces 

YouTube videó (ennek linkjét az adatlapon kell elküldeni) a cselekvési tervről. 

 

A beküldési felület linkje: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/ 

A pályázat leadási határideje: 2022. október 24., hétfő, éjfél. 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/a-globalis-celok
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/


Eredményhirdetés: 2022. november 21., hétfő.  

Díjazás: A szakmai zsűri által kiválasztott legjobb pályaműveket benyújtó iskolai 

csoportok között összesen 900 000 Ft értékű támogatás kiosztásra, melyet a nyertes 

pályaművek kivitelezésére lehet fordítani.  

 

Korcsoportoként a három legjobb pályaművet az alábbi összegben díjazzuk: 

 1. helyezett 125 000 HUF, 

 2. helyezett 100 000 HUF,  

 3. helyezett 75 000 HUF. 

 

A legjobb pályaműveknek megjelenést biztosítunk a Világ Legnagyobb Tanórája 

honlapján: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/. 

 

A pályázatról további információ a PÁLYÁZATI SZABÁLYZATBAN olvasható. 

A pályázattal kapcsolatban a info@avilaglegnagyobbtanoraja.hu e-mail címen kérhető 

felvilágosítás. 

 

Budakeszi, 2022. augusztus 10. 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/
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