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Kedves Pedagógus! 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésben 2021. április 19-23. között hirdeti 

meg a Fenntarthatósági Témahetet, amelynek célja, a fenntarthatóság üzenetének 

elterjesztése iskolai keretek között. A Témahét fővédnöke Áder János köztársasági elnök, 

kiemelt támogatója a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, szervezője a PontVelem Nonprofit Kft. A 2020/2021-es tanév kiemelt témái 

az erdő mint ökoszisztéma, a zöld gazdaság és a fenntartható közösségek. 

Minden hazai és határon túli nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott 

módon vehet részt a témahéthez kapcsolódó programokon, illetve szervezheti meg az adott 

témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat. A megadott témákat három korosztály 

számára (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) kidolgozott tematikus óratervek és 

mintaprojektek segítségével ajánljuk feldolgozni. A tananyagok a letoltheto-oratervek 

weboldalról letölthetők, azok nyomtatása helyben, az iskolában történik. 

A felkészüléshez, az egyes témák feldolgozását segítő oktatócsomagok állnak a 

pedagógusok rendelkezésre, amelyek tartalmazzák az egyes kiemelt témához kapcsolódó 

óravázlatokat, mintaprojekteket, digitális alkalmazásokat, online tanórákat, versenyeket, 

pályázatokat, aktivitásokat.  

Az Országos Erdészeti Egyesület jóvoltából az erdő mint ökoszisztéma témában a 

következő szakmai háttéranyagok állnak a pedagógusok rendelkezésére, szabad 

felhasználásra:  

Klímaváltozás és az erdők kapcsolata 

„Mi fán terem az erdő?” kampány, az erdők ökoszisztéma szolgáltatásainak bemutatása 

Erdők a világban, Európában és Magyarországon kiadvány 

Országos Erdészeti Egyesület kisfilmjei 

2021. április 22-én, csütörtökön, 11.00 órától a WWF Magyarország "Mi fán terem az erdő?” 

címmel tart online erdővédelmi tanórát, Dr. Gálhidy László erdő programvezető 

tolmácsolásában. Ezek mellett, 2021. április 19-23. között, külső látogatási helyszíneken 

közel 80 időpontban várják erdészeti szakemberek iskolás csoportok látogatását. 

  

https://kbka.org/
https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
https://www.pontvelem.hu/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek
http://klimavaltozas.oee.hu/
http://mifanterem.oee.hu/
http://www.oee.hu/upload/html/2012-06/erdeszeti%20lapok%20kulonszam%202012.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCxcM19dYMcJL4FK8jmMW-_Q/playlists
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ÓRAVÁZLATOK 

ALSÓ TAGOZATOSOKNAK 

Erdő, erdő, de magas a teteje... 

Az óravázlat az erdő szintjein keresztül a diákokat megismerteti az elmúlt év kiemelt 

figyelmet élvező élőlényeivel, valamint átveszi a fontosabb tudnivalókat az erdőről, az erdő 

szintjeiről, az erdő növény- és állatvilágáról.  

Erdőböngésző 

Erdőböngésző címmel foglalkoztató füzetet készített a WWF Magyarország a Patkós Stúdió 

közreműködésével a LIFE4Oak Forests projekt keretében. A foglalkoztató füzet kisiskolás 

gyerekek számára készült azzal a céllal, hogy megismerjék a természetes tölgyesek 

élővilágát és megtanulják, hogy miért fontos a hazai tölgyerdők természetes állapotának 

megőrzése. 

FELSŐ TAGOZATOSOKNAK 

Az "ezerarcú" erdő  

Az óravázlat az erdő évszakonkénti változását és az erdő szintjeit mutatja be. Sorra veszi 

milyen élőlények élnek a különböző szinteken, végül az ember és az erdő kapcsolatának 

lehetséges változatait mutatja be. 

Láncszemek egy erdei életközösségben 

Az óravázlat a Láncszemek címet viselő játék köré szervezi az erdei életközösség 

bemutatását. A játékban 21 erdei élőlény szerepel, melyek sokrétű kapcsolatban állnak 

egymással.  

KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 

Ültess egy fát, és lesz egy erdőd!  

Az óravázlat az erdő mint ökoszisztéma, klímaváltozásban betöltött szerepével, az erdők 

védelmével és az erdők telepítésével kapcsolatos ismeretanyagot dolgozza fel. 
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FAÜLTETÉSI PROGRAM 

KÖZÖSSÉGI FAÜLTETÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL  

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 

van csatlakozni a program keretében szervezett tavaszi faültetésekhez, amelyben a 

kijelölt településeken 265 sorfa ültetésére kerül sor. 

 

 

Kérjük azokat az iskolákat, aki szeretnének részt venni településük fásítási 

programjában, vegyék fel a kapcsolatot az önkormányzatokkal és járványhelyzettől 

függően vegyenek részt a faültetésen. További információ a Fenntarthatósági 

Témahét honlapján. 

 

FAÜLTETÉSI KIADVÁNYOK 

A faültetéshez, valamint a facsemeték gondozására, fejlődésének nyomon követésére két 

kiadványt ajánlunk a pedagógusok figyelmébe: 

OKTATÓCSOMAG A FAÜLTATÉSHEZ 

MI NYÍLIK A KERTEMBEN? 

 

 

  

https://orszagfasitas.hu/telepulesfasitasi-program/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/faultetesi-program
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/faultetesi-program
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/2020/letoltes/FTH2020_oktatocsomag_faultetes.pdf
https://wwf.hu/public/uploads/toltsdle/1540473759_WWF_A5_ONLINE.pdf
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DIÁKPROGRAMOK 

ZÖLDOKOS KUPA  

A ZöldOkos Kupa a Kárpát-medence legrangosabb csapatversenye, amiben a diákok 

értékes jutalmakért mérhetik össze tudásukat a fenntarthatóság különböző témáiban. A 

ZöldOkos Kupa a Fenntarthatósági Témahét kiemelt témáihoz, kapcsolódik: az erdő mint 

ökoszisztéma, a fenntartható, zöld gazdaság, a fenntartható közösségek. 

A 2021. évben a Kárpát-medencei ZöldOkos Kupára 2 korosztályi kategóriában lehet indulni. 

A 7-8. osztályos PALÁNTÁK az eddig megszokott 3 fős csapatversenyen vehetnek részt.             

Az 5-6. osztályos MAGONCOK a saját iskolájukban vehetnek részt a versenyen. A verseny 

megrendezésére az iskolák regisztráció útján jelentkezhetnek. Az iskolák közül 20 

intézmény 50 ezer Ft értékű támogatást kap a versenyeken eredményesen szereplő diákok 

díjazására. A 20 intézmény sorsolással lesz kiválasztva. További információ: 

www.zoldokoskupa.hu  

 

KUTATÁSI PROGRAM 

A kutatási program a diákoknak és tanáraiknak a fenntarthatóságról alkotott véleményét 

kívánja felmérni: mit gondolnak róla, mit tesznek, mit tennének érte, a fenntarthatóság 

fogalomkörön belül hova helyezik a hangsúlyt, mi foglalkoztatja őket. A kutatás célja 

továbbá a Fenntarthatósági Témahéten részt vett diákok és tanárok Témahéten szerzett 

tapasztalatainak felmérése is. A kutatás kiemelt célcsoportjai a 10-18 éves, felső tagozatos 

és középiskolás diákok, illetve bármely általános- és középiskolában oktató pedagógus. 

További információ: www.fenntarthatosagikutatas.hu  

 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
http://www.zoldokoskupa.hu/
http://www.fenntarthatosagikutatas.hu/

