VILÁGcélOK
pályázat szabályzata
1. Pályázati kiírás
1.1.
Rövid leírás
A 2022. évi Világ Legnagyobb Tanórája keretében meghirdetett pályázatban az ENSZ által 2015ben meghirdetett Fenntartható fejlődési célok valamelyikét vagy akár több célt is
megvalósulását szolgáló, helyi szinten megvalósítható közösségi tevékenységgel lehet részt
venni. A tevékenység 2022. szeptember 1. - december 31. között megvalósuló terv vagy már
megvalósult program is lehet. Az iskolák adott témák közül választhatnak (1. számú melléklet)
vagy megvalósíthatják saját ötleteiket is.
1.2.
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).
1.3.
Díjazás
A szakmai zsűri által kiválasztott legjobb pályaműveket benyújtó iskolai csoportok között
összesen 900 000 Ft értékű díj kerül kiosztásra, melyet a nyertes pályaművek kivitelezésére lehet
fordítani.
Korcsoportonként a három legjobb pályaművet az alábbi összegben díjazzuk:
1. helyezett 125 000 Ft,
2. helyezett 100 000 Ft,
3. helyezett 75 000 Ft.
A legjobb pályaműveknek megjelenést biztosítunk a Világ Legnagyobb Tanórája honlapján:
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/.

2. Pályázati feltételek
2.1.
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
• 9-13. évfolyam
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2.2.
A jelentkezés feltételei
A pályázók teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadják a pályázati kiírásban részletezett feltételeket
és a nyertesek kiválasztásának módját. Egy osztályközösség csak 1 pályamunkát nyújthat be. A
pályázók a pályázati anyag benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázatban szereplő
információkat, illusztrációkat, képanyagokat a Kiíró nyilvánosan felhasználhatja a Világ
Legnagyobb Tanórája oktatási, ismeretterjesztési és kommunikációs tevékenysége során,
időbeli és területi korlátozás nélkül, ellenérték nélkül, a felhasználás módjának korlátozása nélkül,
a szerzők nevének feltüntetésével.
2.3.
A pályázati anyag tartalma
a) A pályázó adatait tartalmazó online űrlap.
b) 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 a cselekvési tervről (ennek linkjét az
adatlapon kell elküldeni),
• 9-13. évfolyamosok: 2-3 oldalas projektterv (PDF formátumban) vagy 2-3 perces
YouTube videó a cselekvési tervről (ennek linkjét az adatlapon kell elküldeni).
2.4.

A pályázat határideje és beküldési módja
a) Az összeállított pályaművet a Világ Legnagyobb Tanórája weboldalára lehet feltölteni:
www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/
b) A pályázatok beküldésének határideje: 2022. október 24. hétfő, éjfél.

2.5.
A pályázat elbírálása, eredményhirdetés
Valamennyi beérkező, érvényes pályázat szakmai zsűrizését a Világ Legnagyobb Tanórája
támogató partnerei végzik. A szakmai zsűri döntését 2022. november 21-ig hozza meg. A
beadott pályaművek 3 korosztályi kategóriában (1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, 9-13. évfolyam)
lesznek elbírálva. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
Az értékelés szempontjai:
• a pályamű megfelelősége a pályázati kiírásban foglaltaknak,
• a pályamunka által képviselt értékek, tartalom,
• a pályamunka kivitelezése, igényessége.
Az eredményhirdetésre a /www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/ weboldalon kerül sor. A
honlapon a díjazott osztályközösség, iskolájuk és felkészítő tanáruk neve kerül feltüntetésre. A
Kiíró az adatlapon feltüntetett felkésztő tanárt és az iskolát közvetlenül e-mailben is értesíti az
eredményről legkésőbb 2022. november 21-ig.
2.6.
Kapcsolat
Kérjük, hogy bármilyen javaslat, kérdés, észrevétel esetén forduljon hozzánk az alábbi e-mail
címen: info@avilaglegnagyobbtanoraja.hu
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3. Egyéb feltételek
3.1. A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatban szereplő
információkat, illusztrációkat, képi anyagokat a Kiíró nyilvánosan felhasználja a Világ
Legnagyobb Tanórája oktatási, ismeretterjesztési és kommunikációs tevékenysége során,
időbeli és térbeli korlátozás nélkül, ellenérték nélkül, a felhasználás módjának korlátozása nélkül,
a szerző nevének feltüntetésével.
3.2. A Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely pályázó részéről
bármilyen manipulációt, illetve a pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy
azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a pályázót
azonnali hatállyal kizárja a pályázatból. A jelen szabályzat bárminemű megsértése a
programból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga
után. A Kiíró döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.
3.3. A Kiíró nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle
független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló
hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat
működési zavarai, az internetes felülethez vagy annak egy részéhez történő csatlakozás
sikertelenségének okaiért.
3.4. A pályázattal kapcsolatban felmerülő bármilyen vitás esetben a Kiíró döntése az irányadó.
3.5. Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetében a nyeremény megszerzésére a nyertes
törvényes képviselője jogosult.
3.6. A pályázattal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
3.7. A Kiíró fenntartja magának a jogot jelen felhívás szabályzatának módosítására, illetve
kiegészítésére. A módosításokról a pályázók a Világ Legnagyobb Tanórája honlapján
értesülhetnek.
Budakeszi, 2022. augusztus 10.
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