FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 2022.
MINTAPROJEKT ÉS ÓRAVÁZLAT KÉSZÍTŐ PÁLYÁZAT
PEDAGÓGUSOKNAK
A pályázat a 2022. évi Fenntarthatósági Témahét (2022. április 25-29.) keretén belül kerül
meghirdetésre, kiírója az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) megbízásából a PontVelem
Nonprofit Kft. A Fenntarthatósági Témahéten a pedagógusok tematikus óraterveket és
mintaprojekteket használhatnak az iskolai szakmai program megvalósításához.
A pályázat keretében a fenntarthatóság pedagógiájában jártas pedagógusok a következő pályaművek
kidolgozásával pályázhatnak:
a) MINTAPROJEKT, amely mintaként szolgálhat a Témahét egészét átölelő további
fenntarthatósági projektek megvalósítására. A mintaprojekt célja, hogy segítséget nyújtson a
Témahéten résztvevő pedagógusoknak iskolájukban saját fenntarthatósági projekt
kidolgozásához és megvalósításához.
b) ÓRAVÁZLAT, amely 1-3 tanórára tartalmaz részletesen kidolgozott tanórai vázlatot.
Az óravázlat célja, hogy részletes leírásával segítséget nyújtson a Témahéten résztvevő
pedagógusoknak a tematikus tanórák megtartásához.
A pályaművek követelményei
• A pályamű témája illeszkedjen a 2022. évi Fenntarthatósági Témahét témáinak valamelyikéhez:
1. VÍZ (pl. természetes élővizek védelme, ivóvíz, vízgazdálkodás, vízlábnyom)
2. EGÉSZSÉGVÉDELEM (pl. fenntartható táplálkozás, iskolakert-program)
3. FELELŐS FOGYASZTÁS (pl. körforgásos gazdálkodás, tudatos vásárlás, fenntartható divat,
fogyasztóvédelem)
A témaválasztásnál kérjük, vegyék figyelembe a „A 2022. ÉVI FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT
ÓRAVÁZLATOK, MINTAPROJEKTEK” dokumentumban felsorolt, az elmúlt években kidolgozott
óravázlatok és mintaprojektek tartalmát. Az elbírálás során előnyt élveznek azok az
óravázlatok és mintaprojektek, amelyek felsoroltakhoz képest
o új témát dolgoznak fel,
o más korosztályt céloznak meg,
o újfajta megközelítést, innovatív pedagógiai-módszertani elemeket tartalmaznak.
•
•
•
•
•
•

A pályamű a 3 korosztály (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) valamelyikéhez szóljon.
A pályamű mellékletekkel együtt 3-10 oldalas legyen. A mellékleteket külön kérjük feltölteni.
A pályaműveket magyar nyelven kérjük beadni.
A pályamű szerkezeti elrendezése a megadott sablon szerint történjen (betűtípus, betűméret,
szóköz, sortávolság…)
A pályamű során felhasznált képek jogtiszták legyenek, a forrás feltűntetésével kerüljenek bele a
dokumentumba és A/4-nyomtatásban is élesek legyenek.
A pályamű nem tartalmazhat semmilyen cégnevet.
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A mintaprojekt követelményei
o A mintaprojekt egy konkrét produktum megvalósítását jelentse.
o A leírás mutassa be a projektmegvalósítás teljes folyamatát: az ötlet megszületésétől, a
részletes ütemterven át az értékelésig.
o A mintaprojektben a tanulók aktív részesei legyenek a projekt megvalósításának.
o A mintaprojekt tartalmazza a megvalósításhoz szükséges eszközök listáját és a felhasznált
források jegyzékét.
o A mintaprojekt mellékleteként csatolni kell a projekthez szükséges tanulói feladatlapokat
és azok lehetséges megoldásait is.
o A mintaprojekt minden lépése megvalósítható legyen bármely iskolatípusban.
Az óravázlat követelményei
o Az óravázlat tartalmazza a tanórához szükséges eszközök listáját és a felhasznált források
jegyzékét.
o Az óravázlat mellékleteként csatolni kell a tanórához szükséges tanulói feladatlapokat és
azok megoldásait is.
o Az óravázlat minden lépése megvalósítható legyen bármely iskolatípusban.
Pályázati feltételek
• A pályázatra kizárólag a 2022. évi Fenntarthatósági Témahétre regisztrált iskolák pedagógusai
nyújthatnak be pályaművet: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio
• Egy pedagógus csak egy pályázatot adhat be.
A pályázat beküldése
• A mintaprojektet/óravázlatot és mellékleteit 3-10 oldalban, a megadott sablonok alapján word
dokumentumban kell beküldeni a Fenntarthatósági Témahét pályázatbeküldő felületén:
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek
• A pályázónak a pályázatra vonatkozó adatokat az elektronikus pályázati feltöltő felületen kell
megadnia.
• Beküldési határidő: 2021. december 15. szerda 15.00.
Díjazás
• A szakmai zsűri által a 2022. évi Fenntarthatósági Témahétre kiválasztott mintaprojektek és
óravázlatok publikálásra kerülnek a www.fenntarthatosagi.temahet.hu honlapon és a
pályaművek szerzői egyenként bruttó 70 000 forintos díjazásban részesülnek.
További információ
A 2022. évi Fenntarthatósági Témahétről a következő helyeken tájékozódhat:
• A Fenntarthatósági Témahét honlapja: www.fenntarthatosagi.temahet.hu
•

A Fenntarthatósági Témahét facebook oldala:www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/

A pályázattal kapcsolatban az alábbi e-mail címen kérhet felvilágosítást:
fenntarthatosagi@temahet.hu

Budakeszi, 2021. október 25.
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