2021. ÉVI KÁRPÁT-MEDENCEI FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT
BESZÁMOLÓ

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2021. április 19–23. közötti hétre hirdette meg a 6. Kárpát-medencei
Fenntarthatósági Témahetet. A Témahét fővédnöke Áder János köztársasági elnök, kiemelt támogatója a Kék
Bolygó Alapítvány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma, szervezője a PontVelem Nonprofit Kft. volt.
A Témahetet számos további szervezet támogatta, köztük az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az
Agrárminisztérium, a Nemzeti parkok és az Országos Erdészeti Egyesület, az UNESCO Magyar Nemzeti
Bizottsága, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, a Rákóczi Szövetség, az Oktatási Hivatal, a Pénziránytű
Alapítvány, a MÁV-Volán csoport, valamint több egyetem és civil szervezet. A Témahét médiapartnere az Origo
hírportál volt.
A 6. Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahét a járványhelyzet miatt, párhuzamosan digitális és jelenléti
oktatás keretében zajlott. A Témahét sikerét mutatja, hogy a valaha volt második legmagasabb részvételi
számokat érte el, 1.630 iskola közel 370 ezer diákja vett rész a programokban. A Témahét számos programja az
iskolák világán túl is komoly médiafigyelmet kapott, többek közt Köztársasági Elnök Úr online tanórája, az
online Nyitórendezvény vagy Dr Jane Goodall témahetes tanórája.
A FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT SZÁMOKBAN
Regisztráció: A Témahétre 1.630 iskola regisztrált, ebből 78 iskola határon túli. Összesen 18.920
osztályban zajlottak témahetes foglalkozások, ez 369 ezer aktívan elért diákot jelent (130 ezer alsó
tagozatos, 145 ezer felső tagozatos, 94 ezer középiskolás diák).
Pedagógusképzések: A Témahétre felkészítő pedagógusképzéseken összesen 1.080 tanár vett részt, az
Oktatási Hivatal szakmai támogatásával megvalósult képzők képzése rendszerű online képzéseken 550
tanár, a 4 alkalommal tartott webináriumi képzéseken további 530 pedagógus.
Oktatócsomagok: A kiemelt témák iskolai feldolgozását oktatócsomagok segítették, amelyekbe több
mint 30 tanóravázlat és projektterv, 20 online tanóra és oktatófilm, valamint számos verseny, aktivitás
került.
Kutatás: A diákok fenntarthatóságról vallott nézeteit és tudását második alkalommal mérte egy
komplex kutatás, több mint 25 ezer diák töltötte ki az online kérdőívet. A kutatás eredményeiről 4
tanulmány készült.
Online tanórák: A Témahéten 9 tematikus előre felvett és 4 élő tanóra került megtartásra, ezek
nézettsége együttesen megközelített a 20 ezret (1 megtekintés jellemzően egy-egy osztálynyi diákot
jelentett). A Témahetet hagyományosan megnyitó Köztársasági Elnöki tanóra nézettsége meghaladta a
40 ezret, amiben részben egyéni, részben iskolai osztály szintű megtekintés is volt.
ZöldOkos Kupa: A Palánta (7-8. évfolyamosok) korosztályban 528 három fős diákcsapat indult a
versenysorozaton, a Magonc (5-6. évfolyamosok) korosztályban 123 iskola regisztrált a házi iskolai
versenysorozatra.
A Nem térkép e táj Kárpát-medencei vetélkedő döntőjén 4 hazai és 4 határon túli csapat mérte össze
tudását.
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1. RENDEZVÉNYEK
1.1. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK TANÓRÁJA 2021. április 19. hétfő, 10:00
A Fenntarthatósági Témahét fővédnöke évek óta Áder János köztársasági elnök, aki minden évben aktívan is
részt vesz a Témahét programjaiban, egy középiskolásoknak szóló tanóra megtartásával. A járványhelyzet
miatt az idei elnöki tanóra az online térbe költözött. A tanóra az újonnan elkészült Zöld Föld fenntarthatósági
tankönyv példáin keresztül járta körbe az erdő mint ökoszisztéma, a fenntartható divat, illetve a zöld gazdaság,
a körforgásos gazdaság és az elektromos autózás kérdéseit. A Fenntarthatósági Témahét első napján
bemutatásra került elnöki tanóra középiskolásoknak és általános iskola felső tagozatosoknak szólt, nézettsége
meghaladta a 40 ezret.

1.2. NYITÓRENDEZVÉNY 2021. április 19. hétfő, 10:30
A Fenntarthatósági Témahét sikerének egyik kulcsa a fenntarthatóságért elkötelezett szakmai szervezetek és
szakemberek széles körű bevonása a tananyagok, programok, aktivitások kialakításába. A témában érintett
meghatározó kormányzati szervek, szakmai alapítványok, egyesületek, civil szerezetek, egyetemek és
nagyvállalatok sora vesz részt támogatóként a program formálásában.
A Témahét nyitórendezvénye hagyományosan a Parlamentben a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
védnökségével kerül megrendezésre, amin a támogató szervezetek szakemberei, vezetői és pedagógusok
szólalnak fel és vesznek részt. Idén a járványhelyzet miatt a nyitórendezvény helyett a támogató partnerek egy
rövid videó üzenetben osztották meg gondolataikat a programról, a szemléletformálás fontosságáról. Minden
évben a nyitórendezvényen vehetik át a Témahét sikeréhez legtöbbet hozzájáruló személyek, szervezetek a
Zöld Tündér díjakat, idén ez a díjátadó is online történt, a nyitófilm keretében.
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A 2021-es Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahét Zöld Tündér díjasai:
A FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT NAGYKÖVETE: Mészáros Szilvia, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT LEGAKTÍVABB SZAKMAI PARTNERE: Országos Erdészeti Egyesület
A FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT LEGAKTÍVABB TANÁRAI:
Magyarországi: Szűcs Attila, Veszprémi Vetési Albert Gimnázium
Határon túli: Cservid Levente Imre, Petőfi Sándor Elméleti Líceum, Székelyhíd, Románia
A FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT LEGAKTÍVABB ISKOLÁI:
Magyarországi: Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola
Határon túli: Ivan Goran Kovačić Általános Iskola, Szabadka, Vajdaság, Szerbia
Zöld Tündér díjasainkat oklevéllel és üveg plakettel díjaztuk. A digitális tartalomgyártásban a SBH Images Kft.
volt a segítségünkre.
1.3. ALMAZÖLD KONFERENCIA 2021. június 11. péntek 11:00
A 2021. évben is rendhagyó módon, online került megrendezésre a 2021. évi Fenntarthatósági Témahetet
lezáró rendezvény, az AlmaZöld konferencia és díjátadó gála. Az egy órás rendezvényen bemutattuk a
Fenntarthatósági Témahét legfontosabb eredményeit, a különféle versenyeken és programokon részt vett
legeredményesebb diákokat, tanárokat és iskolákat, valamint a díjazott pályaműveket.
A Zoom felületen szervezett online rendezvény zártkörű volt, azok a diákok és tanárok vehettek részt rajta,
akiknek iskolája regisztrált a 2021. évi Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahétre vagy a PontVelem Okos
Programra. Különösen számítottunk azoknak a diákoknak és tanároknak a jelenlétére, akik részt vettek a 2021.
évi Fenntarthatósági Témahéten meghirdetésre került verseny vagy program valamelyikén:








GyűjtsVelem Időszaki Szelektív Hulladékgyűjtési Verseny
Legaktívabb Iskola Díj
Fenntartható divat program Kapszulakollekció pályázat
ZöldOkos Kupa verseny
Nem térkép e táj vetélkedő
Diákok és tanárok a fenntarthatóságról kutatási program
Roots&Shoots projekt

Az eredményhirdetést izgalmas tudásfelmérő nyereményjátékokkal egészítettük ki, amivel 650 ezer forint
értékű nyereményeket osztottunk ki a rendezvény résztvevői közt. A fődíj egy 250 ezer forint értékű
elektromos roller volt. A rendezvényen több százan vettek részt, a lebonyolításban az Ökokreatív Kft. volt a
segítségünkre.
1.4. FENNTARTHATÓSÁGI KONFERENCIA 2021. október 14. 11:00-15:00
2021. október 14-én nagy sikerű konferenciát tartottunk 27 hazai és határon túli pedagógus aktív részvételével.
A rendezvény Bánki Andrea (EMMI) és Matolcsy Miklós (Pontvelem Nonproft Kft.) köszöntőjével kezdődött.
A programot ezután 3 előadás követte:
Kiselőadás a Fenntarthatósági Témahétről – Matolcsy Miklós
Fenntarthatóságra nevelés – nemzetközi jógyakorlatok bemutatása – Czippán Katalin UNESCO MNB
Nevelésügyi Szakbizottságának elnöke
Prof. Dr. Ürge-Vorsatz Diána klímakutató előadása
A délután műhelymunkával zárult, ahol a 2022. évi Fenntarthatósági Témahét alapköveit tettük le.
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2. OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 2021-ben is 3+1 kiemelt témát járt körül a Fenntarthatósági
Témahét. Idén az erdő mint ökoszisztéma, a fenntartható, zöld gazdaság és a fenntartható közösségek
témakörei, illetve a minden évben visszatérő téma, a hulladék kérdésköre kerültek kidolgozásra. A kiemelt
témák iskolai feldolgozását oktatócsomagokba rendezve tanóravázlatok, projekttervek, online tanórák,
versenyek és aktivitások segítették.
2.1. TEMATIKUS TANÓRÁK, PROJEKTTERVEK
A Fenntarthatósági Témahétre a járványhelyzethez alkalmazkodva a pedagógusok jelenléti és digitális
oktatáshoz használható tanórákkal is készülhettek. A legfelkészültebbek több tanórán átívelő projektekben is
dolgozhattak a diákokkal. A pedagógusok felkészülését több mint 30 féle tanóravázlat és projektterv
támogatta, amiből korosztály és téma szerint válogathattak. Az óravázlatokat a szakmai partnerekkel
együttműködve gyakorló pedagógusok állították össze, a tartalom minőségbiztosításáért az Oktatási Hivatal
szakemberei feleltek. Az óravázlatok, mintaprojektek megírásban részt vevő pedagógusokat és szakmai
szervezeteket óravázlatonként illetve mintaprojektenként 50 eFt díjazásban részesítettük. A pénzügyi témájú
óravázlatokat és a mintaprojekteket a Pénziránytű Alapítvány külön is díjazta.
TÉMA
ERDŐ MINT
ÖKOSZISZTÉMA,

ALSÓ TAGOZAT

FELSŐ TAGOZAT

ERDŐ, ERDŐ, DE MAGAS A
TETEJE... óravázlat
ERDŐBÖNGÉSZŐ: WWF LIFE4 Forests projekt
SOK KICSI SOKRA MEGY!
óravázlat

AZ "EZERARCÚ" ERDŐ óravázlat
ERDEI
ÖKOSZISZTÉMA
–
LÁNCSZEMEK óravázlat

ÜLTESS EGY FÁT ÉS LESZ EGY
ERDŐD! óravázlat

ZÖLD KÖLTSÉGVETÉS KICSIBEN
óravázlat
FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS
óravázlat
ÖKO DIVATHÉT-ECO FASHION
WEEK mintaprojekt
FENNTARTHATÓ HÁZTARTÁS
mintaprojekt
FENNTARTHATÓ
KISKÖZÖSSÉGEK óravázlat
A MI KIS ÖKOFALUNK
mintaprojekt

ZÖLD PÉNZÜGYEK óravázlat
FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS
óravázlat
ÖKO DIVATHÉT-ECO FASHION
WEEK mintaprojekt
FENNTARTHATÓ HÁZTARTÁS
mintaprojekt

FENNTARTHATÓ,
ZÖLD GAZDASÁG

FENNTARTHATÓ ISKOLA
óravázlat
FENNTARTHATÓ
KÖZÖSSÉGEK

BOOKR KIDS mesék
feldolgozása
FENNTARTHATÓSÁG,
HULLADÉK

MOBIL-ÉLET óravázlat
HOVÁ VISZED AZ ENERGIÁT?
óravázlat
MŰANYAG, MINT
VESZÉLYFORRÁS óravázlat
FENNTARTHATÓ ÉLETMÓD
óravázlat
PÁLMAOLAJMENTES ÉLET
óravázlat

KÖZÉPISKOLA

FENNTARTHATÓ KÖZÖSSÉGEK
óravázlat
A FENNTARTHATÓ CSALÁDI
KÖZÖSSÉG mintaprojekt
A SZABÓ CSALÁD KIZÖLDÜL
mintaprojekt
MŰANYAG, MINT
VESZÉLYFORRÁS óravázlat
FENNTARTHATÓ ÉLETMÓD
óravázlat
PÁLMAOLAJMENTES ÉLET
óravázlat

Számos digitális alkalmazás tette élményszerűbbé a témák feldolgozását, köztük a Pénziránytű Alapítvány
Zöldiránytű applikáció, az Mi6 V-GO applikációja, és a BookrKids online elérhető meséi.
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2.2. ONLINE TANÓRÁK
Az elkészített tanóravázlatok, projekttervek
mellett a Fenntarthatósági Témahetet
támogató szervezetek szakemberei előre
felvett és élő online tanórákat tartottak
a Témahét minden napján, ezzel is segítve
a pedagógusok munkáját. A Témahét
keretében
1000
streaming
vetítési
lehetőséget tudtunk biztosítani a Jane
Goodall: A remény című film megtekintésére.

ONLINE TANÓRÁK ÓRARENDJE
IDŐPONT

ELŐADÁS CÍME

ELŐADÓ/SZERVEZŐ

KOROSZTÁLY

IDŐTARTAM

10.00-10.30

Áder János köztársasági elnök
tanórája

általános iskola felső tagozat,
középiskola

20 perc

10.30-11.00

ONLINE nyitórendezvény

korosztálytól független

15-20 perc

11.00-12.00

Fenntartható divat workshop

Áder János
köztársasági elnök
Fenntarthatósági
Témahét partnerei
Szilágyi-Csüllög Mónika
tanítványai, Budapesti
Metropolita Egyetem

általános iskola felső tagozat,
középiskola

20 perc

PontVelem Program
előadói

általános iskola felső tagozat,
középiskola

30 perc

PontVelem Program
előadói

általános iskola felső tagozat

30 perc

Jövő Mobilitása
Szövetség

általános iskola felső tagozat,
középiskola

45 perc

PontVelem Program
előadói
MÁV Zrt. és
VOLÁNBUSZ Zrt.
Dr. Kovács Tamás
Neuman János Egyetem

általános iskola felső tagozat,
középiskola
általános iskola alsó tagozat:
felső tagozat és középiskola:
középiskola

30-40 perc

PontVelem Program
előadói
Dr. Gálhidy László
WWF Magyarország

általános iskola felső tagozat,
középiskola

30 perc

korosztálytól független

30-40 perc

PontVelem Program
előadói
Jane Goodall Intézet
és a Kék Bolygó
Alapítvány

általános iskola felső tagozat,
középiskola
általános iskola felső tagozat
(12 éves kortól), középiskola

30 perc

2021. április 19. hétfő

2021. április 20. kedd
Csak természetesen!9.00-10.00
mikroműanyagok, amik
körülvesznek minket
Pontv-ELEM: szárazelemek és
10.00-11.00
akkumulátorok
újrahasznosítása
11.00-12.00

A jövő mobilitása

2021. április 21. szerda
Hová mész? - a közlekedés
9.00-10.00
ára egy hamburger szemével
10.00-11.00

Fenntartható közlekedés

11.00-12.00

A közlekedésirányításról

2021. április 22. csütörtök
Jövőkép-alakítás:
9.00-10.00
Nyomtass nekem egy cipőt!
"Mi fán terem az erdő?”
11.00-12.00
erdővédelmi tanóra
2021. április 23. péntek
9.00-10.00
Mobil-élet Mennyit fizet a
mobiltelefonért egy gorilla?
10.00-12.00
Dr. Jane Goodall tanórája
HOPE film vetítése

Az online tanórák a Fenntarthatósági Témahét honlapjáról visszanézhetők.
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30 perc
20 perc
30 perc

30 + 90 perc

2.3. NEMZETKÖZI PROJEKTMÓDSZERTAN
Idén először két sikeres nemzetközi fenntarthatósági projektmódszertan, a Jane Goodall Intézet Roots&Shoots
hálózat programja és az EIT Climate KIC Young Innovators—kihívás alapú projektmódszertana is elérhető volt a
részt vevő iskolák számára.
2.3.1. YOUNG INNOVATORS PROGRAM
A Young Innovators, azaz Fiatal Innovátorok az Európai Unió legnagyobb éghajlatváltozással foglalkozó
szervezetének, az EIT Climate-KIC-nek a módszertana. A Young Innovators program egy kihívás alapú oktatási
program, amely során a 12-18 éves diákok egy valós, klímaváltozáshoz kapcsolódó problémát oldanak meg 4-5
fős csapatokban. A program a klímaváltozással kapcsolatos kihívások rendszerszintű megoldása mellett kreatív
gondolkodásra, valamint az innovációs képességeik használatára és fejlesztésére ösztönzi a fiatalokat.
A Fenntarthatósági Témahét keretében pályázati lehetőséget hirdettünk 6-12. évfolyamon tanító pedagógusok
számára a Young Innovators módszertan elsajátítása és pedagógiai programjának saját iskolában való
megvalósítása céljából. A pályázatot elnyerő pedagógusoknak az alábbi feltételeket kellett teljesíteniük:
1. Young Innovators 3 alkalmas módszertani tanárképzésen való részvétel
(Az online képzés napjai: március 22., 24., 29. Mindhárom napon 14h-17h között.)
2. A pedagógiai program megvalósításáról szóló beszámoló beküldése.
3. A Young Innovators záró workshopján való részvétel.

A képzés alapját egy tanári kézikönyv adta. A tanári kézikönyv 4 nagy fejezetben, modulban vezeti végig a
tanárokat a Young Innovators metodológián. Minden modul tartalmaz egy összefoglalót a várt tanulási
eredményekről, a használandó eszközökről, és egy részletes leírást a tanítási módszerekről.
1.
2.
3.
4.

MODUL: ELŐKÉSZÍTÉS Általános klímaváltozásról és fenntarthatóságról szóló bevezetés,
rendszerinnováció bevezetése. Klímaváltozás a rendszerinnováció tükrében.
MODUL: KIHÍVÁS MEGISMERÉSE Csapatformálás, kutatás, a kihívás feltérképezése
rendszerszemlélettel, projektút megtervezése
MODUL: LEHETŐSÉGEK AZONOSÍTÁSA A SZÜKSÉGES VÁLTOZTATÁSOKHOZ Szereplők azonosítása,
befolyásoló tényezők azonosítása, lehetőségek felfedezése
MODUL: MEGOLDÁS TERVEZÉSE Ötletelés a megoldásokról, ötlet kiválasztás, akcióterv készítés, és
prezentálás.

A Young Innovators programban végül 17 iskola, 17 pedagógus, 271 12-19 év közötti diák vett részt. A
leggyakoribb kihívás az iskolai/települési hulladék (6 iskolában) és az zöldítés (7 iskolában) volt, de az iskolai
beszámolók alapján más kihívások is teret kaptak: boldog város, kerékpáros közlekedés, innováció az iskolában,
vízszennyezés csökkentése, melegvíz-gazdálkodás szélturbinával, áramfogyasztás csökkentése.
A program során készült oktatási segédanyagok oktatási segédanyagok a honlapon megtalálhatók, a
programról kisfilm is készült.
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2.3.2. JANE GOODALL INTÉZET ROOTS&SHOOTS PROGRAM
A Roots&Shoots természet- és környezetvédelmi hálózatot Dr. Jane Goodall hívta életre 1991-ben,
Tanzániában. A R&S hálózatba tartozó öntevékeny fiatalok és idősebbek kisebb csoportokat alkotva
tevékenykednek. A Jane Goodall Intézet munkatársai a Témahét programjába való bekapcsolódáshoz több
szinten nyújtottak segítséget:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Megújították a Roots&Shoots projektek kidolgozását segítő eszköztárat, amely lépésről-lépésre vezeti
végig az újonnan alakult csoportot céljaik eléréséhez.
Elkészítettek egy Roots&Shoots projektek bemutató kisfilmet.
A Témahét alatt meghirdetett online- és személyes előadásokon a Roots&Shoots programba
bekapcsolódni szándékozó pedagógusoknak lehetősége volt ötleteket, segítséget kérni, illetve megvitatni
egy-egy probléma megoldási lehetőségeit.
Fenntartható életmód, Pálmaolaj fogyasztás, Műanyagszennyezés című, a fenntartható fejlődés
témaköréhez kapcsolódó óravázlatokkal szintén segítették a Témahét szakmai programját.
Az iskoláknak lehetőséget teremtettek Jane Goodall: A remény című film megtekintésére. A film a neves
primatológus, Dr. Jane Goodall munkásságát mutatta be.
Megszervezték, hogy Dr. Jane Goodall online tanórai keretek között személyesen is beszéljen a magyar
diákoknak a fenntarthatóságról.

A Jane Goodall Intézet szakmai beszámolója
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásával minden évben
meghirdeti a Fenntarthatósági Témahetet, amelynek célja, a fenntarthatóság üzenetének elterjesztése iskolai
keretek között. A PontVelem Nonprofit Kft szervezésében és felkérésére a hazai Jane Goodall Intézet a
Roots&Shoots globális környezeti nevelési programmal vett részt a témahéten.
Ennek szellemében öntevékeny fiatalok csoportokat alkotva tevékenykednek, a cél, hogy felismerve a közvetlen
környezetükben felmerülő környezetvédelmi vagy társadalmi problémákat, egy saját maguk által tervezett és
véghezvitt programmal nyújtsanak segítséget a körülöttük lévő élőlényeknek, beleértve az embert is.
A témahétre a Jane Goodall Intézet több témakörben tartott előadással készült, illetve a Roots&Shoots
projektek kidolgozását segítő eszköztárat is az érdeklődők rendelkezésére bocsájtotta. Ez a nemzetközi
projektmódszertan továbbra is ingyenesen elérhető a témahét honlapján keresztül.
Az óraterveket a témahét oldalán keresztül érhették el a tanárok, amik segítették a környezeti nevelési témájú
órák megtartását. Az alábbi három témakörben készültek el az óravázlatok: Műanyag, mint veszélyforrás,
Fenntartható életmód, Pálmaolajmentes élet.
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Tanórák tartását is vállalta az intézet, melyre pedagógus végzettségű önkénteseink jelentkeztek. Az ő számukra
egy továbbképzést rendeltünk meg az Impact Training cégtől. Ez egy három előadásból álló online prezentációs
tréning volt, mely során az online óratartás érdekesebbé, élménygazdagabbá tételét sajátíthatták el a
pedagógusok, amit a későbbi munkájuk során is fognak tudni hasznosítani.
Saját és más iskolákban végül 12 előadást tartottak a témahét ideje alatt. A velük való szakmai kapcsolat
megmaradt, így a továbbiakban is tudják majd segíteni előadások tartásával az intézet munkáját. Elkészült a
Roots&Shoots programot bemutató kisfilm is, amit A Roots&Shoots négy lépése címmel bárki megtekinthet a
youtube csatornánkon. Ez a program filozófiáját, egyszerűségét mutatja be, vagyis azt, hogy bárki bármikor
csatlakozhat és tehet a világ jobbá tételéért.
A “HOPE - A remény” című film vetítésével az Intézet a Roots&Shoots program szellemiségét és a Jane Goodall
Intézet alapértékeit még közelebb hozta a diákokhoz, pedagógusokhoz.

Emellett látható volt Dr.Jane Goodall kifejezetten erre a hétre, a magyar gyerekeknek készült előadása is.
Dr.Jane Goodall felkérésünkre és a megállapodásunk értelmében készült egy interjú is, amelyben a
főemlőskutató választ adott a témahéten résztvevő iskolások által feltett kérdésekre is.
Az interjú során Mészáros Szilvia, a Kékbolygó Alapítvány munkatársa beszélgetett Dr.Jane Goodallal, majd az
Újlengyeli Általános Iskola tanulói, azaz az Újlengyeli Ökokukkantók Roots&Shoots csoport tett fel kérdéseket,
amikre Dr.Goodall örömmel válaszolt.
Reméljük, hogy sok tanintézményhez, gyerekhez, fiatalhoz és felnőtthöz jutott el a Roots&Shoots környezeti
nevelési programunk és a 2021-es őszt követően Roots&Shoots csoportok százai fognak tevékenykedni majd
egy jobb jövő érdekében.
A jelentkező csoportok eszköztárat, mentorálást és segítséget kapnak a program koordinátorától és így
bekapcsolódhatnak a nemzetközi hálózatba, a Roots&Shoots családba.
“Együtt meg tudjuk csinálni! Együtt meg fogjuk tenni!” - Dr.Jane Goodall
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3.

KÁRPÁT-MEDENCEI ÉS ORSZÁGOS PROGRAMOK, PÁLYÁZATOK, VERSENYEK

A kiemelt témák megértését, feldolgozását segítették a részben az egész Kárpát-medencében, részben
Magyarországon meghirdetett programok.
3.1. NEM TÉRKÉP E TÁJ KÁRPÁT-MEDENCEI VETÉLKEDŐ
A fenntartható közösségek témában a Nem térkép e táj középiskolásoknak szóló határokon átívelő vetélkedő
hirdettünk. A program stratégiai partnere a Rákóczi Szövetség volt.

A vetélkedőn 3-5 fős csapatok vehettek részt felkészítő pedagógus támogatásával. A két csapat együttesen
indult, az egyik csapat határon inneni-, a másik csapat egy határon túli iskola diákjaiból állt. A csapatok feladata
az volt, hogy saját lakóhelyükön felmérjék az épített, a természeti és a társadalmi környezet értékeit és az
azokat fenyegető veszélyeket. Az egyes csapatok ezután a felmérési adatokat egy összefoglaló
dokumentumban elküldték a testvér-csapatuknak.
A testvércsapatok ezután egy közös együttműködés, együttgondolkodás során kicserélték egymás
tapasztalatait és feltérképezték a két település közös értékeit, az azonosságokat és az eltérő helyzeteket. Ezek
alapján megfogalmaztak egy reális cselekvési tervet, amit az iskolájuk bevonásával megvalósíthatónak tartottak
az értékek védelmére, a veszélyek elhárítására. Az így készülő közös dokumentummal együtt pályázott a két
csapat.

A pályázatokat szakértő zsűri bírálta el, így 8 csapat került be a döntőbe. A döntő 2021 szeptemberében
Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi táborban került megrendezésre egy 2 napos eseménysorozat keretében.
A nyertesek értékes díjakban részesültek. A kétnapos rendezvényről a Rákóczi Szövetség kisfilmet készített.
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3.2. FENNTARTHATÓ DIVAT PROGRAM
A zöld gazdaság témában a fenntartható divat keretében egy Reduce, Reuse and Recycle kapszulakollekció
pályázat került meghirdetésre.
A pályázat célja a diákok szemléletformálása volt textilhulladékból készült ruhák készítésével. A felkészüléshez a
témában jártas szakemberek egy olyan dokumentumgyűjteményt állítottak össze, amely a diákokban
tudatosította a mértéktelen divatcikk-fogyasztás hatásait, felhívta a figyelmet a textilipar
környezetszennyezésére, és párbeszédet kezdeményezett a divatipar fenntarthatósághoz kapcsolódó
kérdéskörében.

A pályázat során a diákok legalább 2, maximum 5 fős csapatokban, összegyűjtött textilhulladékok (már nem
használt, kinőtt, sérült, megunt ruhadarabok) felhasználásával készítettek egy 3 darabos mini kapszula
kollekciót. A pályázathoz a diákok inspirációs forrásokat, fenntartható tervezők példáit, DIY praktikákat kaptak
segítségül. A pályaművet rajzokkal, fotókkal illusztrálva kellett bemutatni, a vállalkozó szelleműek a
csapatmunkáról egy saját készítésű 2 perces videóban is beszámolhattak a tervezés folyamatáról és az elkészült
kollekcióról.

Korosztályonként (6-9. évfolyam, 10-12. évfolyam) a 3 legkreatívabb pályamunkát készítő csapatot díjazta a
szakmai zsűri. A nyertes diákok többek között hátizsákot, varródobozt, valamint varrókészletet kaptak
ajándékba. A pályázati program a Fenntartható divatmárka menedzsment program (Budapesti Metropolitan
Egyetem) szakmai támogatásával valósult meg. A nyertesek értékes díjakban részesültek.

11

3.3. GYŰJTSVELEM IDŐSZAKI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI VERSENY
A PontVelem Okos Program minden évben hagyományosan a Fenntarthatósági Témahéthez igazodva hirdeti
meg az országos GyűjtsVelem Időszaki Szelektív Hulladékgyűjtési Versenyt magyarországi általános iskolák és
diákjaik között. A hathetes verseny célja a háztartásokban keletkező használt elemek, mobiltelefonok és ekütyük iskolai begyűjtése. A gyűjtött hulladékokért a diákok pontokat kapnak, amelyek rögzítésre kerülnek a
www.pontvelem.hu oldalon. A weboldalon folyamatosan frissülő toplista segítségével figyelemmel kísérhető a
diákok gyűjtése és az iskolák helyezése.

2021. április 19. és május 31. között a magyarországi diákok 183 iskola részvételével, összesen 1 810 200 pontot
gyűjtöttek a használt mobiltelefonok és e-kütyük visszagyűjtésével, ami azt jelenti, hogy 9051 db mobiltelefon
és e-kütyü gyűlt össze az időszak alatt. Az időszak alatt, 2 270 600 pontot gyűjtöttek a diákok a használt
elemmel, ami azt jelenti, hogy elképesztő mennyiségű, azaz 22706 kg elemet hasznosíthatunk újra. Összesítve
4 080 800 GyűjtőPontot gyűjtöttek a diákok és ezzel rengeteg hulladék kerül majd újrahasznosításra.
A 10 legtöbb mobiltelefont és e-kütyüt, valamint a 10 legtöbb használt elemet gyűjtő általános iskolás diák
külön díjazásban részesült. Minden megye legtöbb használt elemet gyűjtő iskolája, valamint minden megye
legtöbb használt mobiltelefont és e-kütyüt gyűjtő iskolája 35 000 Ft alapítványi támogatás kapott.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásának köszönhetően, a legaktívabb, tehát a legtöbb
használt elemet és használt mobiltelefont és e-kütyüt gyűjtő iskola egy osztálya, a Békéscsabai Erzsébethelyi
Általános Iskola Telephelye 2021 őszén ellátogathatott egy elem újrahasznosító telepre. A verseny támogatói:
Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, Emberi Erőforrások Minisztériuma Innovációs és Technológiai
Minisztérium, Telenor Magyarország.
3.4. KÖZÖSSÉGI FAÜLTETÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL
Az erdő témában több mint 260 településen az iskolák
csatlakozhattak az Agrárminisztérium által meghirdetett
településfásítási programhoz. Az Agrárminisztérium az
Országfásítási
Program
keretében
hirdette
meg
a
Településfásítási Programot. A program célja közterületek,
óvoda- és iskolaudvarok, valamint oktatási és önkormányzati
intézmények területének fásítása.
A 2021. évi Fenntarthatósági Témahétre regisztrált iskoláknak lehetősége volt csatlakozni a program keretében
szervezett tavaszi faültetésekhez, ahol 265 sorfa ültetésére került sor. A faültetéshez, valamint a facsemeték
gondozására, fejlődésének nyomon követésére az alábbi kiadványokat ajánlottuk a pedagógusok figyelmébe:
OKTATÓCSOMAG A FAÜLTETÉSHEZ „MI NYÍLIK A KERTEMBEN?”
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3.5. ZÖLDOKOS KUPA

A ZöldOkos Kupa a Kárpát-medence legrangosabb csapatversenye, amiben a diákok értékes jutalmakért
mérhetik össze tudásukat a fenntarthatóság különböző témáiban. A diákok idén már két korcsoportban (5-6. és
7-8. évfolyam) indulhattak a versenyen. A ZöldOkos Kupa Palánta 7-8. évfolyamosoknak szólt, 3 válogató
fordulóból, megyei elődöntőből, regionális középdöntőből és a kétfordulós Kárpát-medencei döntőből állt.
A ZöldOkos Kupa Magonc 5-6. évfolyamosoknak szóló, egy iskolán belül megrendezésre kerülő 3 fordulós
csapatverseny volt, amelyre a verseny megrendezését vállaló iskolák regisztrálhattak.
ZöldOkos Kupa Palánta versenysorozaton 528 három fős diákcsapat indult. Az online keretek között megtartott
döntő 12 csapat eredményes versenyszereplésével zárult. A nyertesek értékes díjakban részesültek. A ZöldOkos
Kupa Magonc házi iskolai versenysorozatra 123 iskola regisztrált, amelyek közül 20 intézmény 50 ezer Ft értékű
támogatást kapott a versenyeken eredményesen szereplő diákok díjazására, illetve a verseny lebonyolítására.
A támogatott iskolák sorsolással lettek kiválasztva.
3.6. LEGAKTÍVABB ISKOLA DÍJ
A Legaktívabb Iskola Díj pályázat összefogta a Témahét kiemelt programjait, a célja az országos programokon
való aktív iskolai részvétel díjazása volt. A pályázat során a kiemelkedően aktív iskolák kerültek díjazásra 19
megyében és Budapesten. Az iskolai aktivitást a Fenntarthatósági Témahét következő országos programjain
való résztétellel mértük: Diákok és tanárok a fenntarthatóságról kutatási program, Fenntartható divat program
Kapszulakollekció pályázat, Roots&Shoots projek, ZöldOkos Kupa verseny, Nem térkép e táj vetélkedő,
Zöldiránytű applikáció, GyűjtsVelem Időszaki Szelektív Hulladékgyűjtési Verseny, Iskola saját program.
A pályázat során a kiemelkedően aktív iskolák egyenként 60 000 Ft értékű iskolai alapítványi támogatást kaptak.
Az egyes programelemekhez különdíjak is kapcsolódtak. A díjak mellett a Témahét honlapján megjelenést
biztosítottunk a pályázattal keretében érkezett 60 db iskolai beszámolónak.
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4.

DIÁKOK ÉS TANÁROK A FENNTARTHATÓSÁGRÓL – KUTATÁSI PROGRAM

A kutatási program 2021-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kutatásetikai
Bizottságának 2021/192 számú etikai engedélye alapján zajlott, a következő szakmai szervezetek
közreműködésével:








Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Ember–Környezet Tranzakció
Intézet, Budapest: 2 tanulmány készítése
Forsense Intézet: adattisztítás, gyorsjelentés
Debreceni Egyetem Pszichológiai Tanszék: 1 tanulmány készítése
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr: a tanulmány készítése
Pixrating Kft. :online diák kérdőív szerkesztése, kérdőív üzemeltetése, adatok feldolgozása
Kecskeméti Neumann János Egyetem: kérdőívek előkészítése
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága – Nevelésügyi Szakbizottság: kérdőívek előkészítése

A kutatás a diákok és tanárok fenntarthatóságról alkotott véleményét kívánta felmérni, kiemelt célcsoportjai a
Kárpát-medencében élő, magyar nyelvet beszélő 10-18 éves, felső tagozatos és középiskolás diákok illetve
bármely általános- és középiskolában oktató pedagógusok voltak. A kutatás célja továbbá a Fenntarthatósági
Témahéten részt vett diákok és tanárok Témahéten szerzett tapasztalatainak felmérése is volt. A kutatás online
kérdőívek segítségével zajlott.
A diákok környezeti attitűdjeit (világnézeteit) az Új Ökológiai Paradigma Skála gyermek változatának (New
Ecological Paradigm Scale for Children; a továbbiakban rövidítve NEP skála) magyar adaptációjával vizsgáltuk.
Az attitűdökön kívül a diákok környezettudatos cselekvéseinek és az azokra vonatkozó szándékaiknak felmérése
is részét képezték a kutatásnak. A 2021-es évben újdonságként a diákkérdőívben a 10-14 éves és a 15-21 éves
korosztályhoz egy-egy, a korosztálynak megfelelő tudásfelmérő teszt, ún. Tudásblokk is tartozott. A tesztek
kérdései kitértek a természetismeret vagy a biológia órákon szerezhető, ökológiai témákkal kapcsolatos
tudásanyagra, valamint a hétköznapi életben alkalmazható környezetvédő cselekedetek helyes alkalmazására.

2021. április 19. és május 31. között volt elérhető a diákok online kérdőíve. Ezen időszakon belül összesen
31.788-an kezdték meg a kérdőív kitöltését. Az adattisztítás során leszűkítettük a mintát azok körére, akik végül
az elemzés alapjául szolgáltak. Az adattisztítás után minden kutató elkészítette a saját kutatási tervéhez
igazított összefoglaló tanulmányát.
A tanárokat a Survio kérdőívkészítő program segítségével kérdeztük meg a 2021. Fenntarthatósági Témahét
tapasztalatairól. A közel 500 beérkező válasz fontos információkkal szolgál a 2022. évi Témahét tervezésénél.
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5.

ÖNKÉNTES PROGRAM

A Témahét nagyon népszerű eleme a szakemberek önkéntes óralátogatói szerepvállalása és a szakmai
partnerek által biztosított külső helyszínekre történő osztálylátogatás.
A járványhelyzet miatt idén az óralátogatások csak online formában, de így is több mint 100 óralátogató
önkéntessel valósultak meg. A Fenntarthatósági Témahét kiemelt szakmai partnereinek szakemberei előre
felvett online tanórákkal segítették a digitális oktatást:
ELŐADÁS CÍME

ELŐADÓ

Fenntartható közlekedés

MÁV Zrt. és VOLÁNBUSZ Zrt. munkatársai
Dr. Kovács Tamás
Neuman János Egyetem
Dr. Gálhidy László
WWF Magyarország
Jövő Mobilitása Szövetség

A közlekedésirányításról
"Mi fán terem az erdő?”
erdővédelmi tanóra
A jövő mobilitása

2021. április 19-23. között, az Országos Erdészeti Egyesület koordinálásával közel 80 erdészeti látogató
helyszínen és erdei iskolában várták iskolás csoportok látogatását a következő erdészetek:
Bakonyerdő Zrt.
Budapesti Erdőgazdaság Zrt.
Egererdő Zrt.
Gemenc Zrt.
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.
KASZÓ Zrt.
KEFAG Zrt.
Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.
Mecsekerdő Zrt.

NEFAG Zrt. Mecsekerdő Zrt.
Nyírerdő Zrt.
Pilisi Parkerdő Zrt.
SEFAG Zrt.
Vadex Mezőföldi Erdő- és
Vadgazdálkodási Zrt.
VERGA Zrt.
Vérteserdő Zrt.
Zalaerdő Zrt.

A Témahét idején végül 30 helyszínen és időpontban több mint 600 diák jutott el terepi programokra.
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6.

PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK

Az Oktatási Hivatal szakmai támogatásával a Témahét témáihoz kapcsolódóan minden évben 15 helyszínen
pedagógusképzések kerülnek meghirdetésre. Az 5 órás képzésen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött,
a részvételért a pedagógusok igazolást kapnak. A pedagógusok felkészülését webináriumok és oktató kisfilmek
is segítik. 2021-ben a felkészítő pedagógusképzéseken összesen 1.080 tanár vett részt.
2021-ben is két lépcsős, képzők képzésével megvalósított pedagógus felkészítő programokat szerveztünk 15
Pedagógiai Oktató Központ közreműködésével, 480 pedagógus részvételével. Az elmúlt évek sikereire építve a
Témahéttel kapcsolatos aktuális információk átadásán túl a képzéseken a fenntarthatóság pedagógiájával
kapcsolatos workshop elemek is bekerültek, az iskolai tapasztalatok, jógyakorlatok megosztásával. A 2021.
évben minden képzés online kerül megrendezésre. Az 5 órás képzésen való részvétel előzetes regisztrációhoz
kötöttük, a részvételért a pedagógusok igazolást kaptak. Az online jelenléthez a Zoom felületet a PontVelem
Nonprofit Kft. biztosította minden képzőnek, előadónak és résztvevőnek.
SZERVEZET

KÉPZÉS IDŐPONTJA

KÉPZŐ NEVE

Békéscsabai POK

2021. március 9. (kedd) 13.00 órától

Seres Erzsébet

Budapesti POK (Pest megye)

2021. március 9. (kedd) 13.00 órától

Boda Réka

Budapesti POK (Bp)

2021. március 5. (péntek) 9.00 órától

Gáti-Bőti Mariann

Debreceni POK

2021. március 5. (péntek) 14.00 órától

Fazekas Sándorné

Egri POK

2021. március 9. (kedd) 14.00 órától

Herpai Imre

Győri POK

2021. március 9. (kedd) 15.00 órától

Kocsisné Jenei Erika,
Nánainé Kozári Erika

Kaposvári POK

2021. március 9. (kedd) 13.00 órától

Szentesné Szekér Piroska

Miskolci POK

2021. március 4. (csütörtök) 14.00 órától

Heiling Jolán Katalin

Nyíregyházi POK

2021. március 10. (szerda) 12.00 órától

Kovács Zoltánné Vass Éva

Pécsi POK

2021. március 4. (csütörtök) 9.00 órától

Hujber Julianna

Salgótarjáni POK

2021. március 2. (kedd) 14.00 órától

Koppándi János

Szegedi POK

2021. március 10. (szerda) 14.00 órától

Zalai Edina

Székesfehérvári POK

2021. március 9. (kedd) 13.00 órától

Szűcs Attila

Szolnoki POK

2021. március 9. (kedd) 14.00 órától

Kulinné Kupai Márta,
Szakács Erzsébet

Zalaegerszegi POK

2021. március 10. (szerda) 13.00 órától

Stankovicsné Soós Mária

Nemzetiségi POK

2021. március 4. (csütörtök) 13.00 órától

Balog Ilona Katalin

A pedagógusképzésekhez képzőknek azoknak a pedagógusok a jelentkezését vártuk, akik az Oktatási Hivatal
szaktanácsadói és elkötelezettek az fenntarthatóság, illetve a környezeti nevelés iskolai keretek közötti
elterjesztésére, és ezek mellett megfelelő technikai háttérrel és informatikai tudással rendelkeznek az online
képzés megtartásához. A pedagógusképzést vállaló pedagógusok (képzők) 2021. február 18-án 3 órás online
felkészítő képzésen vettek részt, ahol minden információt és segédanyagot megkapnak a képzések
megtartásához.
Mivel az idei Fenntarthatósági Témahét Kárpát-medencei kiterjesztésű, erre a képzésre a határon túlról
jelentkező pedagógusokat is meghívtuk, akik a Fenntarthatósági Témahét határon túli népszerűsítésében
kaptak feladatokat. Mind a hazai (21 fő), mind a határon túli pedagógusok (6 fő) a fenntarthatósági Témahét
népszerűsítésért végzett tevékenységükért díjazásban részesültek.
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A Fenntarthatósági Témahét szakemberei minden évben ingyenes online tanári fórumot tartanak az érdeklődő
hazai és határon túli pedagógusok számára. A 2021. évi webináriumi képzések előadásai a következők voltak:
A Fenntarthatósági Témahét kísérőprogramjai 2021. április 15.
Küszöbön a Fenntarthatósági Témahét — Matolcsy Miklós ügyvezető (PontVelem Nonprofit Kft.)
Mesés és játékos fenntarthatóság a BOOKR Kids Mesetárban — Koncsik Fanni project manager (MóraBOOKR Kids)
Diákok és tanárok a fenntarthatóságról – a kutatási program első eredményei — dr. Varga Attila PhD
tudományos főmunkatárs (ELTE Ember-Környezet Tranzakció Intézet)
Közösségi közlekedés a fenntartható fejlődésért — Lénárt Zoltán környezetvédelmi szakértő (MávVolán-csoport)
Izgalma iskolai programok Témahéten 2021. április 8.
Új lehetőségek a fenntarthatóság oktatásában — Matolcsy Miklós ügyvezető (PontVelem Nonprofit
Kft.)
Életet adó erdő — Scheitler Adrienn erdei iskolai vezető (Mecsekerdő Zrt.)
Fenntartható Divat Program — Szilágyi-Csüllög Mónika szakvezető (Budapesti Metropolitan Egyetem)
és doktorandusz (ELTE Pszichológia Doktori Iskola)
Digitális tanórák és versenyek a Fenntarthatósági Témahét keretében — Koltay Eszter külső munkatárs
(PontVelem Nonprofit Kft.)
Új szakmai partnerek és önkéntesek a Fenntarthatósági Témahéten 2021. március 25.
Új szakmai partnereink bemutatása — Matolcsy Miklós ügyvezető (PontVelem Nonprofit Kft.)
Környezeti és gazdasági fenntarthatóság – kéz a kézben a Fenntarthatósági Témahéten — Bernáth
Julianna oktatási igazgató (Pénziránytű Alapítvány)
Minden egyes cselekedet számít! — Pásztor Katalin alelnök (Jane Goodall Intézet)
Önkéntesek a Fenntarthatósági Témahéten — Néder Katalin programvezető (PontVelem Nonprofit
Kft.)
Fenntarthatósági Témahét és kapcsolódó versenyek, pályázatok 2021. március 18.
A 2021. évi Fenntarthatósági Témahét általános bemutatása Nem térkép e táj pályázat— Matolcsy
Miklós (PontVelem Nonprofit Kft.)
ÚJDONSÁG! ZöldOkos Kupa Magonc és ZöldOkos Kupa Palánta verseny Young Innovators program—
Barna Orsolya (PontVelem Nonprofit Kft.)
A 2021. évi Legaktívabb Iskola díj— Néder Katalin (PontVelem Nonprofit Kft.)
A webináriumi képzésekről videó felvételek készültek.
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7.

KOMMUNIKÁCIÓ, KIEMELT MÉDIA MEGJELENÉSEK

A Témahétre időzítve megújult az iskolák által leginkább használt központi kommunikációs felület, a Témahét
honlapja: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ Frissebb, fiatalosabb, áttekinthetőbb lett, ezzel is segítve
az érdeklődők munkáját. A friss aktualitásokról a Témahét facebook oldalán, napi 1-2 posttal értesítettük a
pedagógusokat: https://www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/
A Témahét számos programja komoly médiafigyelmet kapott, többek közt Köztársasági Elnök Úr online
tanórája, az online nyitórendezvény vagy Dr Jane Goodall témahetes tanórája, illetve interjúja. Az
eseményekről az Origo hírportál a címoldalán napi tematikus cikkekben számolt be, a Kossuth rádióban, az M1
híradó rendkívüli adásában, a Növekedés.hu hírportálon és számos egyéb online és nyomtatott felületen
jelentek meg cikkek, tudósítások a Témahétről.
Kiemelt kommunikációs esemény volt, amikor a Kék Bolygó podcastban Áder János köztársasági elnök Matolcsy
Miklóssal a Fenntarthatósági Témahétről beszélt.

7.1. MÉDIAMEGJELENÉSEK
ORIGO
https://www.origo.hu/gazdasag/20210418-fenntarthatosag-felvezeto.html
https://www.origo.hu/gazdasag/20210419-fenntarthatosag-temahet-hetfo-ader-janos-elnokitanora.html
https://www.origo.hu/gazdasag/20210420-tanorak-projektek-fenntarthatosag-temahet.html
https://www.origo.hu/gazdasag/20210421-fenntarthatosagi-temahet-divat-viz-farmertakarekossag.html
https://www.origo.hu/gazdasag/20210422-fold-napja-fenntarthatosag-diakverseny.html
https://www.origo.hu/gazdasag/20210423-fenntarthatosag-kutatas-diakok.html
ORIENTPRESS HÍRÜGYNÖKSÉG
https://www.orientpress.hu/cikk/2021-04-20_am-360-ezer-diakkal-egy-hetig-a-fenntarthatosagrol
HÍRADÓ.HU
https://hirado.hu/belfold/video/2021/04/19/fenntarthatosagi-temahet
https://www.youtube.com/watch?v=NxRG3y5P-HM
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NÖVEKEDÉS.HU
https://novekedes.hu/hirek/karpat-medencei-fenntarthatosagi-temahet-2021-mindent-afenntarthatosagrol-1600-iskola-360-ezer-diakjaval-1-hetig
VASÁRNAP.HU
https://vasarnap.hu/2021/04/19/elkezdodott-a-karpat-medencei-fenntarthatosagi-temahet/
NŐKLAPJA.HU
https://www.noklapja.hu/aktualis/2021/04/20/jane-goodall-programjaval-is-megismerkedhetnek-aziskolasok-x/?tm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=noklapja.hu-kbkapr&fbclid=IwAR1GEM_acbryEJFe2dcty60O4pmrAX7_pnFIC9n6-XiW4KAo1O0MA_u0USA_aem_AeDCC1GK4Q4E2HfDRBPCXXdv6S6rWszqTKNG_ZQlFia8JbkiU8SEfjF9kHzafXW3AaxYysDkCzUvJYdMgdBW
Uye-9cNq0MNnVmiO94E4Wd8RA
MODERNISKOLA.HU
https://moderniskola.hu/2021/04/digitalis-nyomozas-a-fenntarthatosagi-temahetenis/?fbclid=IwAR1cf_HyaXTw_20O6dv1nOVu4ZWViwXEJHSR_BVJQFRyCdZ1mM0J0_qNRV4
JAZZ RÁDIÓ
Jövő héten indul a Fenntartható Divathét Program a METU támogatásával – 90.9 Jazzy
ÚJ KÖZNEVELÉS
Az Új Köznevelés legújabb számában Néder Katalinnal, a Fenntarthatósági Témahét
programvezetővel készített interjú olvasható: https://folyoiratok.oh.gov.hu/.../fenntarthatosagi...
Innen letölthető a teljes lapszám: https://folyoiratok.oh.gov.hu/.../uj_kozneveles_2021_04...
7.2. PARTNER SZERVEZETEK HONLAPJÁN VALÓ MEGJELENÉSEK
KÉK BOLYGÓ ALAPÍTVÁNY HONLAPJA
https://kbka.org/fenntarthatosagitemahet2021/
ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET
https://www.oee.hu/esemenyek/fenntarthatosagi
MÁV-VOLÁN CSOPORT HONLAPJA
https://zold.mavcsoport.hu/iden-fenntarthatosagi-temahet
BKV ZRT. honlapja
https://www.bkv.hu/hu/bkv_harmadszor_a_fenntarthatosagi_temaheten_20210419
JÖVŐ MOBILITÁSA SZÖVETSÉG HONLAPJA
https://www.jovomobilitasa.hu/https-/wwwfenntarthatosagitemahethu
JANE GOODALL INTÉZET HONLAPJA
http://www.janegoodall.hu/jane-goodall-intezet-a-fenntarthatosagi-temaheten
KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG
http://kmpsz.uz.ua/palyazatok/fenntarthatosagi-temahet-2021.html
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SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE HONLAPJA
https://szmpsz.sk/fenntarthatosagi-temahet-2021/
7.3. BEHARANGOZÓK, AJÁNLÓK
GEOMETODIKA - A Magyar Földrajzi Társaság szakmódszertani folyóirata
https://geometodika.hu/2021/04/18/fenntarthatosagi-temahet/
PINTEREST.COM hirdetési felület
https://hu.pinterest.com/pin/226446687498291840/
TUDÁS.HU
https://tudas.hu/jovo-heten-az-iskolakban-is-tanitjak-hogyan-lehet-kornyezetbarat-modon-elni/
IKK.HU
https://ikk.hu/hirek/ader-janos-koztarsasagi-elnok-online-tanorajaval-kezdodott-az-ideifenntarthatosagi-temahet
PROGRAMTURIZMUS.HU
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-fenntarthatosagi-het.html
SEFAG ZRT.HU
https://sefag.hu/tarsasag/hirek/fenntarthatosagi-temahet-legyen-mindig-szem-elott_631.html
MENEDZSMENT FÓRUM mfor.hu
https://mfor.hu/cikkek/makro/a-zold-gazdasag-is-fokuszban-van-a-diakok-elott-a-fenntarthatosagitemaheten-.html
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