
A 2019. évi Világ Legnagyobb Tanórája 
fáról, mint élőhelyről készült dokumentációval lehet pályázni. A pályázat 
Világ Legnagyobb Tanóráján részt vevő osztályközösségek 
kapcsolódóan bemutassák 
élőhelyet, élelmet, vizet; így a fához kötődő élőlé
Világ Legnagyobb Tanórája kiemelt témájára, a

A diákok a közvetlen környezetükben 
tanulmányozzák, térképezzék fel, mint élőhelyet, figyeljenek meg rajta minél több 
élőlényt. A kiválasztott fáról és a fához kötődő élőlényekről készítsenek fényképeket, 
rajzokat, szöveges feljegyzéseket, majd 
3 oldalas összefoglaló bemutatót.

A pályázók köre: A pályázaton bármely magyarországi 
intézmény osztályközössége 
Legnagyobb Tanórájára: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio
 

A beküldendő pályamű kötelező elemei:
 

a. A pályázók és a fa adatait tartalmazó adatlap
b. A pályamunka pdf formátumban, maximum 

következő tartalommal:
 a fáról készült nagy totál fénykép vagy rajz,
 a fán és közvetlen 

nyomokról készült fotók, rajzok, leírások.

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

Beadási határidő: 2019. október 31. csütörtök, éjfél

Eredményhirdetés: 2019. november 15.

Díjazás: A zsűri által értékelt pályamunkák közül a három legszínvonal
pályázat értékes nyereményben részesül. A
természetvédelmi–szabadidős élményprogramokkal díjazzuk. 
 
A pályázattal kapcsolatban 
info@avilaglegnagyobbtanoraja.hu
olvashatók. 

 
ÉLET-FA pályázat 

– Pályázati kiírás – 

Világ Legnagyobb Tanórája keretében meghirdetett ÉLET
fáról, mint élőhelyről készült dokumentációval lehet pályázni. A pályázat 
Világ Legnagyobb Tanóráján részt vevő osztályközösségek egy fához, mint élőhelyhez 

bemutassák az élővilág sokszínűségét. Egy fa rengeteg 
így a fához kötődő élőlények felfedezése remek 

Világ Legnagyobb Tanórája kiemelt témájára, a biodiverzitás bemutatására. 

környezetükben válasszanak ki egy élő fát, többször keressék fel, 
tanulmányozzák, térképezzék fel, mint élőhelyet, figyeljenek meg rajta minél több 

A kiválasztott fáról és a fához kötődő élőlényekről készítsenek fényképeket, 
feljegyzéseket, majd megfigyeléseikből állítsanak össze 

3 oldalas összefoglaló bemutatót. 

A pályázaton bármely magyarországi általános iskola és közép
osztályközössége indulhat, akinek iskolája regisztrált a 2019

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio

pályamű kötelező elemei: 

a fa adatait tartalmazó adatlap (word formátumban).
A pályamunka pdf formátumban, maximum 3 oldal terjedelemben a 
következő tartalommal: 
a fáról készült nagy totál fénykép vagy rajz, 
a fán és közvetlen környezetében megfigyelt élőlényekről vagy azokra utaló 

ról készült fotók, rajzok, leírások. 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/

2019. október 31. csütörtök, éjfél. 

2019. november 15. 

A zsűri által értékelt pályamunkák közül a három legszínvonal
értékes nyereményben részesül. Az első három helyezett 

szabadidős élményprogramokkal díjazzuk.  

A pályázattal kapcsolatban a következő e-mail címen kérhet felvilágosítást:
info@avilaglegnagyobbtanoraja.hu. A kiírás részletei a pályázati 

ÉLET-FA pályázatra egy 
fáról, mint élőhelyről készült dokumentációval lehet pályázni. A pályázat célja, hogy a 

egy fához, mint élőhelyhez 
rengeteg élőlénynek nyújt 

nyek felfedezése remek lehetőség a 
biodiverzitás bemutatására.  

válasszanak ki egy élő fát, többször keressék fel, 
tanulmányozzák, térképezzék fel, mint élőhelyet, figyeljenek meg rajta minél több 

A kiválasztott fáról és a fához kötődő élőlényekről készítsenek fényképeket, 
állítsanak össze egy maximum 

általános iskola és középfokú 
regisztrált a 2019. évi Világ 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio 

(word formátumban). 
oldal terjedelemben a 

ről vagy azokra utaló 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/ 

A zsűri által értékelt pályamunkák közül a három legszínvonalasabbnak ítélt 
z első három helyezett osztályközösséget 

mail címen kérhet felvilágosítást: 
pályázati szabályzatban 


