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Minden hazai általános- és középiskolai osztály 
megmutathatja, hogy mennyire fontos számára a 
fenntarthatóság. Bármilyen kreatív, Földünk 
megóvásával kapcsolatos videóval vagy fotóval lehet 
nevezni, amelyet #kedvencosztaly vagy 
#kedvenczoldosztaly és #pontvelem jelöléssel kell 
népszerűsíteni a közösségi oldalakon. 

VERSENYFELTÉTELEK 

Regisztráció: 2020. október 5-15.  
https://www.pontvelem.hu/magyarorszag-kedvenc-osztalya  
PontVelem Okos Program Instagram  

Népszerűsítés: 2020. november 20-ig.  
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A VERSENY MENETE 

1. A diákok készítsenek az osztályról egy fotót és/vagy egy maximum 2 
perces videót.  

2. A videót töltsék fel a Videára. 

3. A fotót és a videót töltsék fel az Instagramra #pontvelem és 
#kedvencosztaly vagy #kedvenczoldosztaly jelöléssel.  

4. A diákok az Instagramra feltöltött fotót/videót az egyéb 
közösségi oldalak (Facebook) lehetőségeit kihasználva 
népszerűsítsék 2020. november 20-ig.  



A legjobb videót feltöltő osztály 150 000 Ft értékű, a legjobb képet feltöltő osztály 
100 000 Ft értékű kirándulást nyer, emellett a nyertes osztályok minden tagja 
tárgyi ajándékot kap.  
A nyertes osztályok osztályfőnökei 1-1 kerékpárt kapnak ajándékba.  

NYEREMÉNYEK 



IRODALMI PÁLYÁZAT HAZAI ÉS HATÁRON TÚLI DIÁKOKNAK 

Erdők Hete 
Fenntarthatósági Témahét  
A Világ Legnagyobb Tanórája 
 
A pályázat kezdete:  
2020. szeptember 30.  
(Erdők Hete) 
 
A pályázat leadási határideje: 
2020. november 30. 

3 korosztályi kategória 
 
• 1-4. évfolyam 
• 5-8. évfolyam 
• 9-12. évfolyam 



A PÁLYAMŰ MEGHATÁROZÁSA  

 erdő fáinak a 
klímavédelemben és a 
mindennapokban betöltött 
fontos szerepének tudatosítása 

 
 a diákok erdőhöz és az erdő 
fáihoz kötődő viszonya 
 
A diákoknak egy erdei fa 
helyébe kell beleképzelni 
magukat. 

Műfaji meghatározás 
 
vers  
mese 
novella 
szabadon választott prózai mű 
 
illusztráció (pl. rajz, festmény, 
fotó) 



PÁLYÁZAT NYEREMÉNYEK 

Budapesten, 19 megyében 
és a határon túl mindhárom 
korosztálynál a legjobb 
pályamunkákat elkészítő 
diákokat (összesen 63 diákot) 
15 000 Ft-os 
ajándékcsomaggal díjazzuk. 

Az Országos Erdészeti 
Egyesület az első 3 helyezett 
pályázót ökoturisztikai 
élménnyel díjazza  
(belépő, szállás), és minden 
nyertes diákot társasjátékkal 
ajándékoz meg. 



KÜLSŐ LÁTOGATÓ 

HELYSZÍNEK 

SZABADTÉRI ERDÉSZETI LÁTOGATÓ HELYSZÍNEK 

2020. szeptember 28. és október 11. között 
 
100 helyszín és időpont 

Jelentkezés: a látogatás időpontja előtt legalább 3 nappal 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/helyszini-latogatasok  

10-15 fős csoportok jelentkezését várjuk  
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