FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 2020.
Kedves Pedagógusok!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma új időpontban, 2020. október 5-9. között hirdeti meg a Fenntarthatósági Témahetet.
A programsorozat projektgazdája és fő támogatója az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkársága, fővédnöke Áder János
köztársasági elnök, kiemelt támogatója a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, szervezője a PontVelem Nonprofit Kft.
A Témahét célja, hogy a fenntarthatóság üzenetét az iskolákból kiindulva, a pedagógusokon és diákokon keresztül közvetítse
az egész társadalom felé. Ennek érdekében a szervezők együttműködésre törekszenek minden meghatározó, a fenntarthatóságért elkötelezett szervezettel.
A Témahét kiemelt témái az ENERGIA, a KLÍMAVÁLTOZÁS és az EGÉSZSÉGNEVELÉS. A megadott témákat a honlapról letölthető, három korosztály (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) számára kidolgozott tematikus óratervek és
mintaprojektek segítségével ajánljuk feldolgozni. A témák elmélyítésére országos kísérőprogramok és versenyek kerülnek megrendezésre, amelyeknek részleteit ebben a kiadványban szeretnénk részletesen bemutatni. Az országos programok és
versenyek díjazottjai meghívást kapnak az AlmaZöld konferencia és díjkiosztó gála elnevezésű rendezvényre, ahol a díjak
mellett a Témahét kiemelt témáit feldolgozó izgalmas előadásokkal is várjuk a résztvevőket.
A Témahét alatt az iskoláknak lehetőségük van arra, hogy saját programjaik, tanóráik részeként olyan, a fenntarthatóságért elkötelezett szakembereket (önkénteseket) fogadjanak, akik saját példájukkal, gondolataikkal erősíthetik a Témahét üzenetét. Ezek
mellett a Témahetet támogató szervezetek külső látogató helyszíneiken iskolai csoportokat is fogadnak, előzetes jelentkezés alapján.
Kérjük, csatlakozzanak a Fenntarthatósági Témahéthez, hogy minél több diákhoz eljusson a fenntarthatóság üzenete!

LEGAKTÍVABB ISKOLA DÍJ
A Legaktívabb Iskola díjra a
2020. évi Fenntarthatósági
Témahét keretében lehet
pályázni, célja a Fenntarthatósági
Témahét országos programjaiban
való aktív részvétel díjazása.

Részvételi feltételek

A pályázaton bármely magyarországi
általános és középiskola indulhat, aki
regisztrált a 2020. évi Fenntarthatósági
Témahétre. Egy iskola csak egy pályamunkát küldhet be.
A pályázat során a kiemelkedően aktív iskolák kerülnek díjazásra a 19 megyében és Budapesten. Az iskolai aktivitás a
Fenntarthatósági Témahét következő országos programjain
való résztétellel mérhető: Iskolai Faültetési Program, Iskolai
Sport Program, Energiahatékony Iskola Program, Időszaki
Szelektív Hulladékgyűjtő Verseny, Kedvenc Zöld Osztály,
Diákok a fenntarthatóságról – kutatási program.
A pályázat lépései

1. Töltse ki a pályázathoz tartozó űrlapot, ami az iskola adatait tartalmazza!
2. Összesítse az iskolában lezajló fenntarthatósági programok mérőszámait és rögzítse az adatlapon. Ahol nincsenek pontos adatok, ott becsült számokat is elég beírni!
3. Készítsen egy maximum 3 oldalas képes beszámolót a
programokról!
4. Töltse fel a dokumentumokat a Fenntarthatósági Témahét honlapjára 2020. november 30-ig!
Díjazás

A pályázat során a kiemelkedően aktív iskolák kerülnek díjazásra Magyarország 19 megyéjében és Budapesten. A megyei és a budapesti legaktívabb iskolák egyenként 60 000 Ft
értékű iskolai alapítványi támogatást kapnak. Az egyes programelemekhez különdíjak is kapcsolódnak.

Különdíjak

1. Az Időszaki Szelektív Hulladékgyűjtő Versenyben részt
vevő iskolák közül a 19 megyében és Budapesten a legtöbb használt elemet, illetve legtöbb mobiltelefont és
e-kütyüt gyűjtő iskolák külön-külön 35 000 Ft értékű
iskolai alapítványi támogatást kapnak.
2. Az Iskolai Sport Programban részt vevő iskolák közül
a 19 megyében és Budapesten a legaktívabb iskolák
egyenként 35 000 Ft értékben sporteszközöket tartalmazó ajándékcsomagot kapnak.
3. Az Energiahatékony Iskola Programban részt vevő iskolák közül a 19 megyében és Budapesten a legaktívabb
iskolák egyenként 35 000 Ft értékű energiatakarékosságot elősegítő ajándékcsomagot kapnak.
Részletes információ

A Legaktívabb Iskola díjról és hozzá kapcsolódó programokról részletek a www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
programok oldalon találhatók.
Kiemelt támogatók

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kék Bolygó Klímavédelmi
Alapítvány, Telenor

ISKOLAI FAÜLTETÉSI PROGRAM
Az Iskolai Falültetési Program keretében
minden iskolának lehetősége van 1 db őshonos
fafajt vagy tájfajta gyümölcsfát igényelni.
A facsemetéket az iskolákhoz szállítjuk.
Részvételi feltételek

Facsemetét bármely magyarországi általános és középiskola
igényelhet, amelyik regisztrált a 2020. évi Fenntarthatósági
Témahétre.
A program lépései

1. Igényeljen facsemetét a Fenntarthatósági Témahét honlapján keresztül!
2. Az ültetésről egyeztessen a helyi illetékesekkel (iskola
fenntartója, főkertész, polgármester) és azokkal, akik a
facsemete gondozását, locsolását vállalják.
3. A facsemetét az iskola közelében lévő nemzeti park igazgatóság és a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési
Központ szakemberei fogják térítésmentesen eljuttatni
az iskolába.
4. A facsemeték elültetését a kézhezvétel időpontjához
képest néhány napon belül meg kell oldani. Az ültetés
helyének az iskolaudvart, az iskolakertet vagy az iskola
közvetlen közelében lévő területet javasoljuk.

Tanári segédlet

A facsemete gondozására, fejlődésének nyomon követésére
készített online oktatócsomag, valamint a WWF Magyarország Mi nyílik a kertemben? című kiadványa a Fenntarthatósági Témahét honlapjáról letölthető.
Kiemelt támogatók

Agrárminisztérium, nemzeti parkok, Nemzeti Biodiverzitásés Génmegőrzési Központ, Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

www.fenntarthatosagi.temahet.hu
www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/
fenntarthatosagi@temahet.hu

ISKOLAI SPORT PROGRAM
A program keretében, a TripleX training® szakavatott
gyógytornászai, 10 héten át gerinctornát tartanak
a programra jelentkező iskolákban. Emellett a diákok
a „Magadértsportolj!” telefonos applikáció segítségével
különböző, izgalmas kihívásokat is teljesíthetnek.
Részvételi feltételek

A TripleX training® programban bármely magyarországi általános és középiskola rész vehet, aki 10 héten át, 60 perc időtartamra ingyenes iskolai helyszínt tud biztosítani minimum
30 főnek, valamint regisztrált a 2020. évi Fenntarthatósági
Témahétre. A Magadértsportolj! telefonos alkalmazás bárki
számára ingyenesen letölthető.
A program lépései

1. A TripleX training® szakemberei felveszik a kapcsolatot
az iskolával és az iskola meghirdeti a programot azon
tanárok, diákok és szülők körében, akik gerincprobléma
miatt vagy tudatos életmódot folytatva eléggé motiváltak a program végig viteléhez.
2. A diákok letöltik telefonjaikra Magadértsportolj! alkalmazást, és a kihívások teljesítéséért virtuális jelvényeket
(badge) gyűjtenek.

Díjazás

A 19 megyében és Budapesten a legaktívabb iskolák egyenként 35 000 Ft értékben sporteszközöket tartalmazó ajándékcsomagot kapnak.
Tanári segédlet

•
•

A kocka el van vetve – óravázlat alsó tagozatosoknak
Mozdul a suli – programterv felső tagozatosoknak és középiskolásoknak

Kiemelt támogatók

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kék Bolygó Klímavédelmi
Alapítvány, Magyar Szabaidősport Szövetség

ENERGIAHATÉKONY
ISKOLA PROGRAM
A program során a diákok az iskolaépület energiafogyasztását mérik, majd az adatok segítségével
enerhatékonysági akciótervet készítenek.
Részvételi feltételek

A programon bármely magyarországi általános és középiskola indulhat, aki regisztrált a 2020. évi Fenntarthatósági
Témahétre.
A program lépései

1. A pedagógusok és a diákok megmérik az iskolaépület
energiafogyasztását a villanyóra és a vízóra mérőállásának leolvasásával.
2. A diákok akcióterv készítésével vállalásokat tesznek arra, hogyan fogják a villamos energiát és az ivóvizet megtakarítani.
3. Vállalásaikat beteszik egy időkapszulába, elássák az iskolaudvaron, majd 1 év múlva előveszik és megnéznik, mi
valósult meg azokból.
Kiemelt támogatók

Díjazás

A 19 megyében és Budapesten a legaktívabb iskolák egyenként 35 000 Ft értékű energiatakarékosságot elősegítő ajándékcsomagot kapnak.
Tanári segédlet

•
•
•

Energiadetektívek – mintaprojekt alsó tagozatosoknak
Energiakaland – óravázlat felső tagozatosoknak
Élj ökosan! – óravázlatok felső tagozatosoknak és középiskolásoknak (a program részletes leírásával).

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.

IDŐSZAKI SZELEKTÍV
HULLADÉKGYŰJTŐ VERSENY
A hathetes verseny célja a háztartásokban keletkező
használt elemek, mobiltelefonok és e-kütyük begyűjtése.
Részvételi feltételek

A versenyben való részvétel feltétele, hogy az iskola részt
vegyen a PontVelem Okos Programban és regisztráljon a
2020. évi Fenntarthatósági Témahétre.
A verseny menete

1. A diákok az összegyűjtött használt elemeket, mobiltelefonokat és e-kütyüket hozzák be az iskolába.
2. A gyűjtött hulladékokért kapott kuponkódokat rögzítsék a www.pontvelem.hu oldalon, ahol a folyamatosan
frissülő toplista segítségével figyelemmel kísérhető
a diákok gyűjtése és az iskolák helyezése.
3. Az eredményhirdetést megelőzően a nyertes diákok
iskolájánál, a FoReGo Kft. ellenőrizi a diákok által ténylegesen gyűjtött elemek, mobiltelefonok és e-kütyük
mennyiségét és ezután elszállíttatja azokat.

Nyeremények

A 19 megyében és Budapesten a legtöbb elemet, illetve
e-kütyüt gyűjtő iskolák külön-külön 35 000 Ft értékű iskolai
alapítványi támogatást kapnak. A legtöbb mobiltelefont és
e-kütyüt gyűjtő diákok egyénileg is értékes díjazásban részesülnek.
Tanári segédlet

Nézz szembe a szemeteddel! – óravázlatok mindhárom korosztálynak
Mindennapi szemetünk és elektronikai hulladékaink – óravázlat
felső tagozatosoknak

Kiemelt támogatók Telenor, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

KEDVENC ZÖLD OSZTÁLY
Minden iskolai osztály megmutathatja, hogy mennyire
fontos számára a fenntarthatóság. Bármilyen kreatív,
Földünk megóvásával kapcsolatos videóval vagy fotóval
lehet nevezni, amelyet #kedvencosztaly és #pontvelem
jelöléssel kell népszerűsíteni a közösségi oldalakon.
Részvételi feltételek

2020. október 5. és október 15. között a diákoknak a
www.pontvelem.hu oldalon kell benevezniük osztályukat, valamint követniük kell a PontVelem Okos Program
Instagram oldalát.
A verseny menete

1. A diákok készítsenek az osztályról egy fotót és/vagy egy
maximum 2 perces videót.
2. Az elkészült fotót töltsék fel az Instagramra #pontvelem
és #kedvencosztaly jelöléssel. A videót a Videára történő feltöltést követően szintén a PontVelem Instagram
oldalán a #pontvelem és #kedvencosztaly jelöléssel kell
megosztani. Fontos továbbá, hogy a diákok az Instagramra feltöltött fotót/videót az egyéb közösségi oldalak

(Facebook) lehetőségeit kihasználva is népszerűsítsék
2020. november 20-ig.
3. A legnépszerűbb videók és fotók közül a PontVelem
zsűrije által kiválasztott videóban és fotón szereplő osztályok lehetnek a Kedvenc Zöld Osztályok 2020-ban.
Nyeremények

A Kedvenc Zöld Osztályok értékes jutalomban részesülnek.
Kiemelt támogatók

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kék Bolygó Klímavédelmi
Alapítvány

DIÁKOK A FENNTARTHATÓSÁGRÓL
– KUTATÁSI PROGRAM
A kutatás felső tagozatos és középiskolás diákok
fenntarthatóságról alkotott véleményét kívánja
felmérni, okostelefonra tervezett applikáció
segítségével.
Részvételi feltételek

A kutatásban bármely felső tagozatos és középiskolás diák
részt vehet. A kérdőív teljesen anonim, kitöltési ideje kb. 1015 perc, okostelefonon, laptopon és asztali számítógépen is
kitölthető.
A kutatás célja

A tervezett kutatás a diákok fenntarthatóságról alkotott
véleményét kívánja felmérni: mit gondolnak róla, mit tesznek, mit tennének érte, a fenntarthatóság fogalomkörön
belül hova helyezik a hangsúlyt, mi foglalkoztatja őket.
A kérdőív kitöltése során nyert adatokat egyetemi kutatók
fogják elemezni.
Kiemelt támogatók Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

A kutatásba bevont szakmai szervezetek

•
•
•
•
•
•

Eötvös Loránd Tudományegyetem Ember-Környezet
Tranzakció Intézet, Budapest
Nyíregyházi Egyetem, Környezettudományi Intézet,
Biológia tanszék
Széchenyi István Egyetem, Győr
Neumann János Egyetem, Kecskemét
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

ZÖLDOKOS KUPA
Az 5-8. osztályosok számára meghirdetett
3 fős csapatverseny a fenntarthatóság
különböző témáit érinti.
Részvételi feltételek

A versenyre a csapatoknak regisztrálniuk kell a honlapon:
www.zoldokoskupa.hu. A csapatoknak regisztrálniuk kell
egy felkészítőtanárt is, aki a versenyre való felkészülést segíti.
A 2021. évi versenyre 2020 novemberétől lehet regisztrálni.
A verseny 3 online fordulóból, megyei elődöntőkből, regionális középdöntőkből és egy döntőből áll. A ZöldOkos Kupán
részt vevő diákok értékes jutalomban részesülnek. A versenyen való részvétel, illetve az erre történt regisztráció nem feltétele a 2020 őszére meghirdetett Legaktívabb Iskola díjnak.

Kitölthető online feladatsorok

A ZöldOkos Kupa 2018-2020. évi online fordulói jelenleg regisztráció nélkül, bárki számára kitölthetők a verseny honlapján. A megoldások alapján minden diák önmaga ellenőrizheti az eredményt, és e-mailben elküldheti
tanárának.
Kiemelt támogatók

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kék Bolygó Klímavédelmi
Alapítvány, Oktatási Hivatal

