FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 2021.
MINTAPROJEKT ÉS ÓRAVÁZLAT KÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT
PEDAGÓGUSOKNAK
A pályázat a 2021. évi Fenntarthatósági Témahét (2021. április 19-23.) keretén belül kerül meghirdetése, kiírója az
Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából a PontVelem Nonprofit Kft. A Fenntarthatósági Témahéten a
pedagógusok tematikus óraterveket és mintaprojekteket használhatnak az iskolai szakmai program megvalósításához.
A pályázat keretében a fenntarthatóság pedagógiájában jártas pedagógusok a következő pályaművek kidolgozásával
pályázhatnak:
a) MINTAPROJEKT, amely mintaként szolgálhat a Témahét egészét átölelő további fenntarthatósági projektek
megvalósítására. A mintaprojekt célja, hogy segítséget nyújtson a Témahéten résztvevő pedagógusoknak
iskolájukban saját fenntarthatósági projekt kidolgozásához és megvalósításához.
b) ÓRAVÁZLAT, amely 1-3 tanórára tartalmaz részletesen kidolgozott tanórai vázlatot. Az óravázlat célja, hogy
részletes leírásával segítséget nyújtson a Témahéten résztvevő pedagógusoknak a tematikus tanórák
megtartásához.
A pályaművek követelményei




A pályamű témája illeszkedjen a 2021. évi Fenntarthatósági Témahét témáinak valamelyikéhez:
1. az erdő, mint ökoszisztéma (pl. erdővédelem, erdőgazdálkodás, természetvédelem);
2. fenntartható, zöld gazdaság (pl. körforgásos gazdálkodás, fenntartható közlekedés, fenntartható divat);
3. fenntartható közösségek (pl. család/iskola/nemzet kapcsolati hálózatának fenntartása, kisközösségek
fenntartása).
A pályamű a 3 korosztály (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) valamelyikéhez szóljon.

A mintaprojekt követelményei
o A mintaprojekt egy konkrét produktum megvalósítását jelentse.
o A leírás mutassa be a projektmegvalósítás teljes folyamatát: az ötlet megszületésétől, a részletes
ütemterven át az értékelésig.
o A mintaprojektben a tanulók aktív részesei legyenek a projekt megvalósításának.
o A mintaprojek tartalmazza a megvalósításhoz szükséges eszközök listáját és a felhasznált források
jegyzékét.
o A mintaprojekt mellékleteként csatolni kell a projekthez szükséges tanulói feladatlapokat és azok
lehetséges megoldásait is.
o A mintaprojekt minden lépése megvalósítható legyen bármely iskolatípusban.
Az óravázlat követelményei
o Az óravázlat tartalmazza a tanórához szükséges eszközök listáját és a felhasznált források jegyzékét.
o Az óravázlat mellékleteként csatolni kell a tanórához szükséges tanulói feladatlapokat és azok
megoldásait is.
o Az óravázlat minden lépése megvalósítható legyen bármely iskolatípusban.
Pályázati feltételek
 A pályázatra kizárólag a 2021. évi Fenntarthatósági Témahétre regisztrált iskolák pedagógusai nyújthatnak be
pályaművet: Iskolai regisztráció - Fenntarthatósági Témahét (temahet.hu)
 Egy pedagógus csak egy pályázatot adhat be.
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A pályázat beküldése
 A mintaprojektet/óravázlatot és mellékleteit 5-10 oldalban, a megadott sablonok alapján word dokumentumban
kell beküldeni a Fenntarthatósági Témahét pályázatbeküldő felületén: Óratervek, Mintaprojektek Fenntarthatósági Témahét (temahet.hu)
 A pályázónak a pályázatra vonatkozó adatokat az elektronikus pályázati feltöltő felületen kell megadnia.
 Beküldési határidő: 2021. január 18. hétfő 18.00
Díjazás
 A 10 legjobb pályamű szerzői egyenként nettó 50 000 forintos díjazásban részesülnek.
 Azok a szerzők, akiknek mintaprojektje legalább 40%-ban foglalkozik a családok pénzügyeivel (pl. költségvetés,
tervezés, takarékoskodás) a Pénziránytű Alapítvány által alapított Pénziránytű Tanári Díjban részesülhetnek: a
legjobbak (maximum 9 szerző) egyenként nettó 100 000 forint díjazásban részesülnek. A Pénziránytű Alapítvány a
beérkező pályázatok számától és minőségétől függően fenntartja a jogot arra, hogy a feltételeknek megfelelő
óraterv(ek) szerzőit is díjazza.
 A szakmai zsűri által a 2021. évi Fenntarthatósági Témahétre kiválasztott mintaprojektek és óravázlatok
publikálásra kerülnek a www.fenntarthatosagi.temahet.hu honlapon.
További információ
A 2021. évi Fenntarthatósági Témahétről a következő helyeken tájékozódhat:
 A Fenntarthatósági Témahét honlapja: www.fenntarthatosagi.temahet.hu


A Fenntarthatósági Témahét facebook oldala: www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/

A pályázattal kapcsolatban az alábbi e-mail címen kérhet felvilágosítást: fenntarthatosagi@temahet.hu

Budakeszi, 2021. január 06.
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