
 

 

 
 

MESÉLNEK A FÁK 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

A Mesélnek a fák pályázat a 2020. évi Erdők Hete, Fenntarthatósági Témahét és A Világ Legnagyobb Tanórája 
keretében kerül meghirdetésre. A pályázat célja a diákok szemléletformálása fákhoz kapcsolódó irodalmi 
alkotások készítésével. 
 

A pályázat kiírója: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából a PontVelem Nonprofit Kft.  
Cím: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1–3. Cégjegyzékszám: 13-09-145720, adószám: 23281345-2-13. 
 

A pályázók köre: A pályázaton bármely, a 2020. évi Fenntarthatósági Témahétre regisztrált magyarországi és 
határon túli általános és középfokú iskola diákja indulhat: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-
regisztracio. 
 

A pályaműveket 3 korosztályi kategóriában lehet benyújtani: 

 1-4. évfolyam 

 5-8. évfolyam 

 9-12. évfolyam 
 

A pályázat leírása: A pályázat célja, hogy tudatosítsa a diákok körében az erdő fáinak a klímavédelemben és a 
mindennapokban betöltött fontos szerepét. A pályázat a diákok erdőhöz és az erdő fáihoz kötődő viszonyát, 
irodalmi alkotásokon keresztül kívánja felmérni. A diákoknak az általuk választott erdei fa helyébe kell 
beleképzelni magukat és arról verset vagy más, szabadon választott prózai művet (pl. mesét, novellát) alkotni. 
A pályaműhöz bármilyen technikával készült illusztráció (pl. rajz, festmény, fotó) is csatolható.  
 

Egy diák csak egy pályamunkát küldhet be. Kérjük, a beküldött pályaműveket mindenképp őrizzék meg, hogy 
később igazolhassák eredetiségét! A beérkező pályázatokat szakmai zsűri értékeli.  
 

Díjazás 
Budapesten, 19 megyében és a határon túl mindhárom korosztálynál a legjobb pályamunkákat elkészítő 
diákokat (összesen 63 diákot) díjazzuk, egyenként 15 000 Ft-os ajándékcsomaggal. Az Országos Erdészeti 
Egyesület korosztályonként az első 3 helyezett pályázót ökoturisztikai élménnyel díjazza (belépő, szállás), és 
minden nyertes diákot társasjátékkal ajándékoz meg. 
 

A beküldendő pályamű kötelező elemei: 
1. A pályázó adatait tartalmazó online adatlap  
2. A pályamű pdf formátumban (A/4-es méret, max. 3 oldal) 

 

A beküldési felület: www.fenntarthatosagi.temahet.hu  
A pályázat kezdete: 2020. szeptember 30. (Erdők Hete) 
A pályázat leadási határideje: 2020. november 30. 
Díjátadás: 2020. december 11. (AlmaZöld konferencia és díjátadó gála - Fenntarthatósági Témahét és A Világ 
Legnagyobb Tanórája zárórendezvénye) 
 

A pályázattal kapcsolatban az alábbi e-mailcímen kérhet felvilágosítást: fenntarhatosagi@temahet.hu. A kiírás 
részletei a https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ weboldalon olvashatók. 
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