
 

 

Pályázati kiírás 

A 2019. évi Világ Legnagyobb Tanórája 
mint élőhelyről készült dokumentációval lehet pályázni. A pályázat 
Legnagyobb Tanóráján részt vevő osztályközösségek egy fához, mint élőhelyhez 
kapcsolódóan bemutassák az élővilág sokszínűségét. Egy fa rengeteg élőlénynek 
élőhelyet, élelmet, vizet; így a fához kötődő élőlények felfedezése remek lehetőség a Világ 
Legnagyobb Tanórája kiemelt témájára, a biodiverzitás bemutatására.

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

A terepi megfigyeléshez online letölthető telefonos applikáció
https://www.oee.hu/hirek/egyesuleti
https://www.mme.hu/madarhatarozo

 
Díjazás 

A zsűri által értékelt pályamunkák közül 
45 000 Ft, a harmadik helyezett
alapítványán keresztül fizetünk
természetvédelmi–szabadidős élményprog

 
A pályázat kiírója 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából a 

Cím: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1

Cégjegyzékszám: 13-09-145720

Adószám: 23281345-2-13 

Pályázati feltételek 

1. A pályázók köre 

A pályázaton bármely magyarországi 
osztályközössége indulhat, akinek iskolája
Legnagyobb Tanórájára: https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio
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ÉLET-FA pályázat  
– Pályázati szabályzat – 

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

ssák az élővilág sokszínűségét. Egy fa rengeteg élőlénynek 
élőhelyet, élelmet, vizet; így a fához kötődő élőlények felfedezése remek lehetőség a Világ 
Legnagyobb Tanórája kiemelt témájára, a biodiverzitás bemutatására.

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

kiválasztott fáról és a fához kötődő élőlényekről készítsenek fényképeket, rajzokat, 
feljegyzéseket, majd megfigyeléseikből állítsanak össze egy maximum 3 oldalas összefoglaló 

hez online letölthető telefonos applikáció
https://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/fahatarazo_applikacio, 
https://www.mme.hu/madarhatarozo-mobiltelefonos-alkalmazas-0 

A zsűri által értékelt pályamunkák közül az első helyezettet 55 000 Ft, a második helyezett
000 Ft, a harmadik helyezettet 30 000 Ft nyeremény illeti meg, amelyet az iskola

alapítványán keresztül fizetünk ki a nyerteseknek. A nyeremény összege kizárólag 
szabadidős élményprogramra használható fel.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából a PontVelem Nonprofit Kft. 

: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1–3. 

145720 

A pályázaton bármely magyarországi általános iskola és középfokú 
indulhat, akinek iskolája 2019. szeptember 30-ig regisztrált 

https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/regisztracio

FA pályázatra egy fáról, 
mint élőhelyről készült dokumentációval lehet pályázni. A pályázat célja, hogy a Világ 
Legnagyobb Tanóráján részt vevő osztályközösségek egy fához, mint élőhelyhez 

ssák az élővilág sokszínűségét. Egy fa rengeteg élőlénynek nyújt 
élőhelyet, élelmet, vizet; így a fához kötődő élőlények felfedezése remek lehetőség a Világ 
Legnagyobb Tanórája kiemelt témájára, a biodiverzitás bemutatására. 

válasszanak ki egy élő fát, többször keressék fel, 
ulmányozzák, térképezzék fel, mint élőhelyet, figyeljenek meg rajta minél több élőlényt. A 

kiválasztott fáról és a fához kötődő élőlényekről készítsenek fényképeket, rajzokat, szöveges 
feljegyzéseket, majd megfigyeléseikből állítsanak össze egy maximum 3 oldalas összefoglaló 

hez online letölthető telefonos applikáció is használható: 

000 Ft, a második helyezettet 
000 Ft nyeremény illeti meg, amelyet az iskola 

A nyeremény összege kizárólag 

PontVelem Nonprofit Kft.   

és középfokú intézmény 
regisztrált a 2019. évi Világ 

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



 

 

 
2. A jelentkezés feltételei 
A pályázók teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadják
részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját. 
pályaművet nyújthat be, de egy iskolából több pályaművet is be lehet küldeni.

 
3. A beküldendő pályamű kötelező elemei:

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

tartalommal: 
 a fáról készült nagy totál fénykép vagy rajz,
 a fán és közvetlen környezetében megfigyelt élőlényekről vagy azokra utaló 

nyomokról készült fotók, rajzok, leírások.
 

4. A pályázat határideje és beküldési módja
 

a. Az összeállított pályaművet a 
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/

b. Beküldésének határidő
 

5. A pályázat elbírálása, eredményhirdetés
 

a. Elbírálás:  

Valamennyi beérkező, érvényes pályázat 
támogató partnerei végzik. A szakmai zsűri 2019. november 15
döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. 
 
Az értékelés szempontjai: 

 a pályamű megfelelősége a pályázati kiírásban foglaltaknak
 a pályamű által képviselt értékek, tartalom
 a pályamű kivitelezése, igényessége

 
b. Eredményhirdetés:
 

 Az eredményhirdetésre 
A honlapon a díjazott
feltüntetésre. 

 A Kiíró a díjazottakat legkésőbb 
címeken (felkésztő tanár, iskola)

 
6. Kapcsolat 
Kérjük, hogy bármilyen javaslat, kérdés, észrevétel es
címen: info@avilaglegnagyobbtanoraja.hu
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űen és feltétel nélkül elfogadják a pályázati kiírásban 
részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját. Egy 

egy iskolából több pályaművet is be lehet küldeni.

A beküldendő pályamű kötelező elemei: 

A pályázók és a fa adatait tartalmazó adatlap (word formátumban).
A pályamunka pdf formátumban, maximum 3 oldal terjedelemben a következő 

a fáról készült nagy totál fénykép vagy rajz, 
a fán és közvetlen környezetében megfigyelt élőlényekről vagy azokra utaló 
nyomokról készült fotók, rajzok, leírások. 

A pályázat határideje és beküldési módja 

összeállított pályaművet a Világ Legnagyobb Tanórája weboldalára 
https://www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu/palyazatok/ 
Beküldésének határidő: 2019. október 31. csütörtök, éjfél. 

A pályázat elbírálása, eredményhirdetés 

alamennyi beérkező, érvényes pályázat szakmai zsűrizését a Világ Legnagyobb Tanórája 
A szakmai zsűri 2019. november 15-ig hozza meg döntését. 

döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.  

a pályamű megfelelősége a pályázati kiírásban foglaltaknak
által képviselt értékek, tartalom, 
kivitelezése, igényessége. 

Eredményhirdetés: 

Az eredményhirdetésre a Világ Legnagyobb Tanórája weboldalon kerül sor. 
honlapon a díjazott osztályközösség, iskolájuk és felkészítő tanáruk 

legkésőbb 2019. november 30-ig az adatlap
címeken (felkésztő tanár, iskola) is értesíti. 

ármilyen javaslat, kérdés, észrevétel esetén forduljon hozzánk a következő
info@avilaglegnagyobbtanoraja.hu! Telefonos elérhetőség: +36

a pályázati kiírásban és szabályzatban 
Egy osztályközösség csak 1 

egy iskolából több pályaművet is be lehet küldeni.  

(word formátumban). 
rjedelemben a következő 

a fán és közvetlen környezetében megfigyelt élőlényekről vagy azokra utaló 

weboldalára kell feltölteni: 

Világ Legnagyobb Tanórája 
ig hozza meg döntését. A zsűri 

a pályamű megfelelősége a pályázati kiírásban foglaltaknak, 

a Világ Legnagyobb Tanórája weboldalon kerül sor.                             
és felkészítő tanáruk neve kerül 

adatlapon feltüntetett e-mail 

etén forduljon hozzánk a következő e-mail 
+36-30-590-20-85 



 

 

7. Egyéb feltételek 
 

a. A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul
szereplő információkat, illusztrációkat, képi anyagokat a Kiíró ny
felhasználja a Világ Legnagyobb Tanórája
kommunikációs tevékenysége során, időbeli és térbeli korlátozás nélkül, ellenérték 
nélkül, a felhasználás módjának korlátozása nélkül, a szerző nevének feltüntetésével. 
 

b. A Kiíró fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely 
részéről bármilyen manipulációt, illetve a pályázat szellemével bármilyen módon 
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott 
gyanúja felmerül, úgy a 
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
 

c. 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
csatlakozás hiánya, a gerinchá
annak egy részéhez történő csatlakozás 

 
d. A pályázattal kapcsolatban felmerülő bármilyen vitás esetben a 

irányadó. 
 
e. Korlátozottan cselekvőképes nyertes 

nyertes törvényes képviselője jogosult
 
f. A pályázattal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
 
g. A Kiíró fenntartja magának a jogot jelen 

illetve kiegészítésére. A módosításokról a 
honlapján értesülhetne
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A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul ahhoz
szereplő információkat, illusztrációkat, képi anyagokat a Kiíró ny
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. 

tartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely 
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.
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. 

rtozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely 
tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet 
működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet
csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez vagy 
annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelenségének okai

kapcsolatban felmerülő bármilyen vitás esetben a 

Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetében a nyeremény megszerzésére a 
nyertes törvényes képviselője jogosult. 

pályázattal kapcsolatosan a jogi út kizárt. 

A Kiíró fenntartja magának a jogot jelen felhívás szabályzat
kiegészítésére. A módosításokról a pályázók a Világ Legnagyobb Tanórája 

honlapján értesülhetnek. 

Budakeszi, 2019. szeptember 

ahhoz, hogy a pályázatban 
szereplő információkat, illusztrációkat, képi anyagokat a Kiíró nyilvánosan 

oktatási, ismeretterjesztési és 
kommunikációs tevékenysége során, időbeli és térbeli korlátozás nélkül, ellenérték 
nélkül, a felhasználás módjának korlátozása nélkül, a szerző nevének feltüntetésével.  

tartja 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 

li 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 

rtozik 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 

lózat működési zavarai, az internetes felülethez vagy 
okaiért. 

kapcsolatban felmerülő bármilyen vitás esetben a Kiíró döntése az 

a nyeremény megszerzésére a 

szabályzatának módosítására, 
Világ Legnagyobb Tanórája 

Budakeszi, 2019. szeptember 5. 


