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LEGAKTÍVABB ISKOLA DÍJ

A Fenntarthatósági Témahét országos 
programjaiban való aktív részvétel díjazása.

1. Iskolai Faültetési Program
2. Iskolai Sport Program
3. Energiahatékony Iskola Program
4. Időszaki Szelektív Hulladékgyűjtési Verseny
5. Kedvenc Zöld Osztály
6. Diákok a fenntarthatóságról – kutatási program



LEGAKTÍVABB ISKOLA DÍJ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

1. Űrlap (iskola + iskolai alapítvány adatai)
2. Excel táblázat2. Excel táblázat

(fenntarthatósági programok mérőszámai)
3. Iskolai beszámoló (3 oldalas, fotókkal)

BEADÁSI HATÁRIDŐ

2020. november 30.
(online feltöltés a Fenntarthatósági Témahét honlapjára)



DÍJAZÁS

A pályázat során a kiemelkedően aktív iskolák
kerülnek díjazásra Magyarország 19 megyéjében

LEGAKTÍVABB ISKOLA DÍJ

kerülnek díjazásra Magyarország 19 megyéjében
és Budapesten.

• 60 000 Ft értékű iskolai alapítványi támogatás

• különdíjak



HOVA ÜLTESSÜNK?
• iskolaudvarba
• iskolakertbe
• az iskola közelében levő közterületre

MIT ÜLTESSÜNK?

HONNAN SZEREZZÜK BE A FACSEMETÉT?
• Fenntarthatósági Témahét honlapján keresztül (átmenetileg szünetel)
• https://orszagfasitas.hu/ honlapon keresztül
• egyénileg

MIT ÜLTESSÜNK?
• őshonos fafajt
• tájfajta gyümölcsfát



A PROGRAM LÉPÉSEI
Az ültetésről egyeztessen a helyi illetékesekkel
(iskola fenntartója, főkertész, polgármester) és
azokkal, akik a facsemete gondozását, locsolását
vállalják.
A facsemeték elültetését a kézhezvételA facsemeték elültetését a kézhezvétel
időpontjához képest néhány napon belül meg kell
oldani.

TANÁRI SEGÉDLET
A facsemete gondozására, fejlődésének nyomon követésére készített
online oktatócsomag
WWF Magyarország Mi nyílik a kertemben? című kiadványa



TripleX training® program szakavatott 
gyógytornászok 10 héten át gerinctornát 
tartanak a programra jelentkező iskolákban.
(járványhelyzet miatt valószínűleg elmarad)

Magadért Sportolj! telefonos applikáció a 
diákok különböző, izgalmas kihívásokat tudnak 
teljesíteni. A kihívások teljesítéséért virtuális 
jelvényeket (badge) gyűjtenek.

DÍJAZÁS A legaktívabb 
iskoláknak (19 megyében 
és Budapesten) 35 000 Ft 
értékű sporteszköz

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





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 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 
megnézik, mi valósult meg azokból. 

DÍJAZÁS A legaktívabb 
iskoláknak (19 megyében 
és Budapesten) 35 000 Ft 
energiatakarékosságot 
elősegítő ajándékcsomag

TANÁRI SEGÉDLET
• Energiadetektívek – mintaprojekt alsó tagozatosoknak
• Energiakaland – óravázlat felső tagozatosoknak
• Élj ökosan! – óravázlatok felső tagozatosoknak és középiskolásoknak



D

DIÁKOK A 
FENNTARTHATÓSÁGRÓL

2020. szeptember 23. szerda 15.00-16.00 
DIÁKOK ÉS TANÁROK A FENNTARTHATÓSÁGÉRT


