PÁLYÁZAT HATÁRON TÚLI MAGYAR PEDAGÓGUSOKNAK
FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 2021.
A Fenntarthatósági Témahét az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint projektgazda (EMMI) megbízásából, a Kék
Bolygó Klímavédelmi Alapítvány fő támogatásával, a PontVelem Nonprofit Kft. szervezésében kerül megrendezésre
2021. április 19-23. között. A határon túli országokból (Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Ausztria, Horvátország,
Szlovénia) olyan magyar nyelven beszélő pedagógusok jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a fenntarthatóság
illetve a környezeti nevelés iskolai keretek közötti elterjesztésében. A jelentkezők közül 15 pedagógust választunk ki,
a Fenntarthatósági Témahét, a ZöldOkos Kupa tudásverseny és a „Nem térkép e táj” vetélkedő népszerűsítésére.
Pályázati feltételek
1. A pályázó pedagógus saját kistérségében/körzetében/megyéjében lehetőségeihez mérten legalább 5 olyan
általános iskolát és/vagy középiskolát megkeres, ahol – akár csak részben is – magyar nyelvű oktatás folyik, és
elősegíti regisztrációjukat a 2021. évi Fenntarthatósági Témahétre.
2. A pályázó pedagógus saját kistérségében/körzetében/megyéjében lehetőségei és legjobb tudása szerint, a
Fenntarthatósági Témahét által előzetesen és folyamatosan rendelkezésére bocsátott különböző szakmai
anyagok segítségével, valamint a 2021. február 18-ai Képzők képzésén megadott szakmai instrukciók alapján
népszerűsíti a 2021. évi Kárpát-medencei Fenntarthatósági Témahetet, tájékoztatja és mentorálja a látókörébe
kerülő iskolákat és pedagógusokat.
3. A pályázó pedagógus lehetőség szerint legalább 5 oktatási intézményben elősegíti a csapatok és iskolák
regisztrációját és aktív részvételét 2021. évi Kárpát-medencei ZöldOkos Kupa fenntarthatósági tudásversenyre:
legalább 1 diákcsapatot a 7-8. évfolyamosoknak szóló Palánta versenyre, legalább 1 iskolát az 5-6.
osztályosoknak Magonc versenyre.
4. Lehetőség szerint legalább 3 oktatási intézményben elősegíti iskolánként legalább 1 diákcsapat regisztrációját és
aktív részvételét a 2021. évi „Nem térkép e táj” középiskolásoknak szóló, Kárpát-medencei fenntarthatósági
vetélkedőn.
A fent részletezett tevékenységek megvalósítási időszaka: 2021. február 18.- 2021. március 31.
A dokumentációk benyújtási határideje: 2021. április 15.
A 15 kiválasztott pedagógus a következő juttatásokban részesül:
a) 2021. február 18-án 3 órás online felkészítő képzésen vehet részt, ahol minden információt és oktatási
segédanyagot megkapnak a Fenntarthatósági Témahétről, a ZöldOkos Kupáról és a „Nem térkép e táj”
vetélkedőről. Az online képzés idejére Zoom szobát biztosítunk.
b) A pályázati feltételek teljesítését követően 50 000 forintos vásárlási utalványban részesül.
Jelentkezési feltételek
a. A jelentkező pedagógus iskolája regisztrált a 2021. évi Fenntarthatósági Témahétre:
www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio.
b. Jelentkezni a JELENTKEZÉSI ADATLAP benyújtásával lehet. Ennek kitöltött példányát kérjük a
fenntarthatosagi@temahet.hu címre elektronikusan, word formátumban beküldeni.
c. Beküldési határidő: 2021. február 10.
További információ
 Fenntarthatósági Témahét honlapja: www.fenntarthatosagi.temahet.hu
 Fenntarthatósági Témahét facebook oldala: www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/
 Iskolai regisztráció: www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio

