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2022. ÉVI FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 

BESZÁMOLÓ 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2022. április 25–29. közötti hétre hirdette meg a 7. Fenntarthatósági 

Témahetet, amelyen idén már harmadszor a Kárpát-medence összes magyar iskolája részt vehetett. 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, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 

Tanács, a Rákóczi Szövetség, az Oktatási Hivatal, a MÁV-Volán-csoport, valamint több egyetem és civil szervezet. 

A Témahét médiapartnere az Origo hírportál volt. 

A Témahét sikerét mutatja, hogy nagyon magas részvételi számokat ért el: 1.762 iskola regisztrált, ebből 52 a 

határon túlról. Összesen 380 ezer diák 25 ezer osztályból vett részt a programokon, tanult végig legalább egy 

tanórát a témakörönként és korosztályonként elérhető tananyagokból.  

A Témahét kiemelt témái a víz, a felelős fogyasztás, az egészségvédelem és a hulladék voltak. 

A FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT SZÁMOKBAN 

 

 Regisztráció: A Témahétre 1.762 iskola regisztrált, ebből 52 iskola a határon túlról. Összesen 25 000 

osztályban zajlottak témahetes foglalkozások, ez 380 ezer aktívan elért diákot jelent. 

 Pedagógusképzések: Két csatornán szerveztünk pedagógusképzéseket. A személyes, workshop jellegű 

képzéseken 570 tanár vett részt 22 helyszínen, ebből 3 – idén először – határon túli volt. 5 tematikus 

webináriumot tartottunk, ezek keretében 350 tanárt értünk el, a képzésekről készült oktatófilmeket is 

több ezren látták. 

 Oktatócsomagok: Ebben az évben a Témahét kiemelt témáinak iskolai feldolgozását összesen 28 db 

óravázlat, 20 db mintaprojekt és 18 db oktatófilm (digitális tartalmak) segítette. Az oktatófilmek 

nézettsége meghaladta a 11.700-at. 

 Kutatás: A diákok és a tanárok fenntarthatóságról vallott nézeteit és tudását harmadik alkalommal 

mérte egy komplex kutatás. Közel 10 ezer diák és 300 tanár töltötte ki az online kérdőíveket.  

 Elnöki tanórák: Áder János köztársasági elnök idén két tanórát tartott: egyet a komáromi Selye János 

Gimnáziumban, egyet a budapesti Piarista Gimnáziumban. A budapesti tanórát élőben közvetítettük, a 

közvetítés kezdetén 760 helyszínről csatlakoztak érdeklődők, ezek nagy része iskola volt. A tanóra 

nézettsége a rövid változat esetében 39 ezer, a teljes tanóra esetében 36 ezer kattintás volt. 

 Önkéntes program: A központilag szervezett külső látogatási helyszínek és programok száma elérte a 

170-et, az iskolai óralátogató szakemberek száma megközelítette a 100-at, köztük számos felső vezető 

is volt. 

 ZöldOkos Kupa: A Palánta (7-8. évfolyamosok) korosztályban 654 háromfős diákcsapat indult a 

versenysorozaton, a Kárpát-medencei döntőbe 3 határon túli, 9 hazai diákcsapat került be. A Magonc 

(5-6. évfolyamosok) korosztályban 157 iskola regisztrált a házi iskolai versenysorozatra. 

 Pályázatok: Idén rekordmennyiségű, 1300 pályamű érkezett a diákoknak, diákcsoportoknak, iskoláknak 

kiírt pályázatokra. 
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1. RENDEZVÉNYEK 

 
1.1. ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK TANÓRÁI – 2022. április 22. és 25. 

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. Elnök úr idén két tanórát 
tartott: egyet a komáromi Selye János Gimnáziumban, egyet a budapesti Piarista Gimnáziumban.  

 

A budapesti tanórát élőben közvetítettük, a közvetítés kezdetén 760 helyszínről csatlakoztak érdeklődők, ezek 
nagy része iskola volt. A tanóra nézettsége a rövid változat esetében 39 ezer, a teljes tanóra esetében 36 ezer 
kattintás volt. 

„A vízválságtól a fenntartható fejlődésig” című előadáson a víz kapott hangsúlyos szerepet, ám a többi témához 
is kötődött néhány ponton. Áder János előadását – bár a téma miatt megrázó volt – láthatóan nagyon élvezték a 
gimnazisták és aktívan bekapcsolódtak az interaktív játékokba is. 

 

A komáromi tanóra, fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma 

 

  

https://videa.hu/videok/fenntarthatosagi-temahet/emberek-vlogok/ader-janos-fenntarthatosagi-temahet-tanora-pontvelem-lGPZn2cOsvQNoeLK
https://felvidek.ma/wp-content/uploads/2022/04/IMG_0556-scaled.jpg
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1.2. NYITÓRENDEZVÉNY – 2022. április 26.  

A Témahét nyitórendezvénye idén Budapesten, a Városligeti Műjégpálya Dísztermében került megrendezésre. A 

rendezvényen számos állami és magánintézmény vezetői képviseltették magukat, akik közül beszédet mondott 

Dr. Maruzsa Zoltán, (EMMI), Sitányi László (Kék Bolygó Alapítvány), Steiner Attila (ITM), Dr. Bartus Gábor 

(Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács), Dr. Homolya Róbert (MÁV Zrt.) és Matolcsy Miklós (PontVelem 

Nonprofit Kft.) is. 

A programot Dr. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára 

nyitotta meg. Hangsúlyozta a fenntarthatóságra nevelés fontosságát, ami már az új NAT része. A Témahét a 

fenntarthatóságra nevelésnek fontos pillére. Kiemelte, hogy a Zöld Föld fenntarthatósági tankönyv már elérhető 

a középiskolások számára, a fenntarthatóság pedig hamarosan választható érettségi tantárgy lesz. 

 

 
Dr. Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

köznevelésért felelős államtitkára 

Sitányi László, a Kék Bolygó Alapítvány szakmai és gazdasági vezetője bemutatta az Alapítvány öt fő 

tevékenységét, amelyből az egyik kiemelt terület a fenntarthatósági szemléletformálás kérdésköre. 

Hangsúlyozta, az Alapítvány szívesen dolgozik olyan szakmai műhelyekkel, szervezetekkel, mint például a 

PontVelem Nonprofit Kft, ahol a koncepciótól a megvalósításig megfelelő szakértelemmel és kapacitással 

rendelkeznek, jó példa erre a Fenntarthatósági Témahét szervezése. 

Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és 

klímapolitikáért felelős államtitkára szerint Magyarországon nagyon sok fejlődési lehetőség van a 

fenntarthatóság terén. Az első lépéseket megtettük, európai viszonylatban is jól állunk, de még nagyon sok 

feladat van, amit a fenntarthatóság terén a minisztérium szeretne megvalósítani. A minisztérium idén május első 

hetére meghirdette a TeSzedd! országos szemétszedési akciót, amelynek iskolai szervezésében a 

Fenntarthatósági Témahét hagyományosan részt vesz. Az államtitkár biztatta az iskolákat és a szervezeteket, 

hogy csatlakozzanak a programhoz. 

Dr. Bartus Gábor, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára kiemelte, hogy a fenntarthatóság egy 

szerteágazó, komplex kérdés. A Fenntarthatósági Témahét ennek megértését segíti azzal, hogy évről évre 

fókuszpontba helyez három kiemelt témakört, és ezek feldolgozásában segíti a pedagógusokat. A kiemelt témák 

mentén szakmai és civil szervezeteket is megszólít, akik a saját szakterületük bemutatásával tudnak kapcsolódni 

a Témahéthez. 

Dr. Homolya Róbert, a Magyar Államvasutak Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy az egyik legnagyobb 

energiafelhasználó szervezetként a MÁV elkötelezett a fenntarthatóság és környezetvédelem terén. A 

kormányzattal együttműködve számos környezetvédelmi beruházás valósult meg az elmúlt időszakban, de még 

nagyon sok van hátra. A Fenntarthatósági Témahét szerepe jelentős, hiszen ez a leghatékonyabb módja a diákok 

szemléletformálásának, sőt, a diákokon keresztül a családokat is el tudják érni. 
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Az előadók sorát Matolcsy Miklós, a PontVelem Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, a Fenntarthatósági Témahét 

szervezője zárta. Az előadók mellett az újdonsült Zöld Tündér díjas iskola, a Pasaréti Szabó Lőrincz Magyar-Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium három diákja is lehetőséget kapott a tavalyi programjuk 

bemutatására. 

A nyitórendezvényen, a korábbi évek hagyományait folytatva, a program szervezői díjazták azokat a személyeket, 

iskolákat és szervezeteket, akik az elmúlt évben kiemelt elkötelezettséggel és aktivitással sokat tettek a 

Fenntarthatósági Témahét sikeréért. A díjakat a rendezvény előadói adták át. Zöld Tündér díjasainkat oklevéllel 

és üvegplakettel díjaztuk. 

Az idei Zöld Tündér díjasok: 

A FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT NAGYKÖVETE: 
Dr. Wégner Krisztina, MÁV-Volán-csoport, Kék Bolygó Alapítvány 
 
FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT LEGAKTÍVABB SZAKMAI PARTNEREI: 
Rákóczi Szövetség, WWF Magyarország 
 
A FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT LEGAKTÍVABB TANÁRAI: 
Magyarországi: Boda Réka, Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Budapest 
Határon túli: Besnyi Izabella, Goran Kovačić Általános Iskola, Szabadka, Vajdaság, Szerbia 
 

A FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT LEGAKTÍVABB ISKOLÁI: 
Magyarországi: Pasaréti Szabó Lőrincz Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium, 
Budapest 
Határon túli: Selye János Gimnázium, Komárom, Felvidék, Szlovákia 
 

1.3. ALMAZÖLD KONFERENCIA – 2022. június 10.  

Idén a budapesti Margitszigeten tartottuk hagyományos, év végi rendezvényünket, amelyen ünnepélyes keretek 

között átadtuk a díjakat a 2022. évi Fenntarthatósági Témahét pályázatain és versenyein legeredményesebben 

részt vevő diákoknak és tanáraiknak.  

 

A díjakat a Fenntarthatósági Témahét támogatóinak neves képviselői adták át:  

• Fieder Ildikó főosztályvezető, Technológiai és Ipari Minisztérium Környezetfejlesztési és Stratégiai 

Főosztály 

• Dr. Halbritter András Albert tanszékvezető egyetemi docens, győri Széchenyi István Egyetem Apáczai 

Csere János Kar 

• Pósa Enikő szakmai koordinátor, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  

• Varga Dóra kommunikációs- és rendezvényszervezési munkatárs, Kék Bolygó Alapítvány  
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• Ákos Bettina marketing munkatárs, Kék Bolygó Alapítvány  

• Dr. Néder Sarolta pályázati bíráló 

 

A rendezvényre érkező diákok és tanárok a következő pályázatok, versenyek díjait vehették át:  

• GyűjtsVelem Időszaki Szelektív Hulladékgyűjtési Verseny 

• TeSzedd! pályázat 

• Kert-kóstolgató pályázat 

• Zöld fakanál receptíró pályázat 

• Mesélő vízcsepp összművészeti pályázat 

• Gondold újra! kreatív pályázat 

• Legaktívabb Iskola díj 

A díjkiosztás mellett Kovács András Péter előadóművész szórakoztatta a résztvevőket, valamint bemutattuk a 

nyertes pályaműveket is. 

1.4. FENNTARTHATÓSÁGI KONFERENCIÁK – 2022. január 27. és október 19. 

A 2022. év Fenntarthatósági Témahét tervezését egy előkészítő szakmai egyeztetés előzte meg: 2021. október 

14-én, az első Fenntarthatósági konferencia keretében összehívtuk azokat a fenntarthatóságért elkötelezett 

hazai és határon túli pedagógusokat, akikkel évek óra szoros szakmai kapcsolatban vagyunk. Arra kértük őket, 

hogy szakmai tapasztalataikat osszák meg velünk és segítsenek megtervezni a következő Témahét programjait. 

A 2022. január 27-i online konferencián az azóta részleteiben is kidolgozásra került terveket mutattuk be 

ezeknek a pedagógusoknak, felkérve őket arra, hogy véleményükkelt, javaslataikkal gazdagítsák a programot. Az 

online konferencia programja a következő volt: 

 Előadás a 2022. évi Fenntarthatósági Témahét terveiről, előadó: Matolcsy Miklós ügyvezető igazgató, 

PontVelem Nonprofit Kft. 

 A 2022. évi Fenntarthatósági Témahét programjainak időzítése, előadó: Néder Katalin programvezető, 

PontVelem Nonprofit Kft. 

 Vélemények és javaslatok megfogalmazása az önkéntes és a képzési programról – a konferencián részt vevő 

pedagógusok 

 Az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM Iskolakerti Alapozó Alprogram I.-III. ütemének 

bemutatása, előadó: Mátyás Izolda, az Iskolakertekért Alapítvány munkatársa 

 Diákok és tanárok a fenntarthatóságról – a 2021. évi kutatási eredmények bemutatása, előadó: Varga Attila 

PhD, habil egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ember–Környezet Tranzakció Intézet  

A harmadik konferencia 2022. október 19-én kerül megrendezésre. 
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2. OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK 

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 2022-ben is 3+1 kiemelt témát jártunk körbe. Idén az a víz, az 

egészségvédelem, a felelős fogyasztás és a hulladékkezelés témakörei kerültek kidolgozásra. A kiemelt témák 

iskolai feldolgozását tanóravázlatok, projekttervek, online tanórák, versenyek és aktivitások segítették. 

2.1. TEMATIKUS ÓRVÁZLATOK, MINTAPROJEKTEK 

A témák elmélyítésére a pedagógusok közel 50 féle tanóravázlatból és mintaprojektből válogathattak, 

korosztály és téma szerint. Az óravázlatokat és mintaprojekteket – az Oktatási Hivatal szakmai 

támogatásával – gyakorló pedagógusok állították össze. Mivel az idei témák közül mindegyik előkerült 

már az elmúlt években, így a témák feldolgozására az azokról szóló óravázlatok és mintaprojektek 

frissített változatai is a pedagógusok rendelkezésére álltak. Az új tananyagok megírására – az elmúlt 

évek gyakorlatának megfelelően – pályázatot írtunk ki pedagógusok részére, majd a beérkezett 

pályaművek közül kiválasztottuk a legjobbakat, amelyek kikerültek a honlapra, szabad felhasználásra. 

Idén először a Zöld Föld tankönyvhöz, Magyarország első fenntarthatósági tankönyvéhez igazított 

óravázlatok is készültek. Az alábbi táblázatban kék, vastag betűkkel kiemeltük a 2022-ben újonnan 

készült óravázlatokat és mintaprojekteket. 

 
 

ALSÓ TAGOZAT FELSŐ TAGOZAT 
 

KÖZÉPISKOLA 
 

VÍZ A VÍZIPÓK BIRODALMÁBAN 
óravázlat 
KIK LAKNAK A PATAKBAN? KIK 
LAKNAK A TAVAKBAN? óravázlat 
CSEPPBEN A TENGER óravázlat 
EGY CSEPP VÍZBŐL mintaprojekt 
KÖZÖS KINCSÜNK, A VÍZ 
mintaprojekt 

KIK LAKNAK A PATAKBAN? KIK 
LAKNAK A TAVAKBAN? óravázlat 
FEDEZZ FEL EGY VIZES ÉLŐHELYET! 
óravázlat 
EGY CSEPP VÍZBŐL mintaprojekt 
SZABADULÓSZOBA A VÍZÉRT! 
mintaprojekt 
 

FEDEZZ FEL EGY VIZES ÉLŐHELYET! 
óravázlat 
VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ... óravázlat 
A VÍZ A LEGÉRTÉKESEBB KINCS 
óravázlat 
SZABADULÓSZOBA A VÍZÉRT! 
mintaprojekt 
 

EGÉSZSÉG-
VÉDELEM 

FENNTARTHATÓ, EGÉSZSÉGES 
TÁPLÁLKOZÁS óravázlat 
ÉLELMISZER-HULLADÉK FELMÉRÉS 
mintaprojekt 
"SZERESD A VIRÁGOT..." 
mintaprojekt 
 
 
 

FENNTARTHATÓ ÉLETMÓD 
óravázlat 
KIKNEK KÖSZÖNHETJÜK 
ÉTELEINKET?  óravázlat 
AZ ÉLELMISZER ÚTJA  óravázlat 
ÉLELMISZER-HULLADÉK FELMÉRÉS 
mintaprojekt 
"SZERESD A VIRÁGOT..." 
mintaprojekt 
TERMÉSZETES KISKERT – 
KISKERTBEN A TERMÉSZET 
mintaprojekt 
MAGTÓL AZ ASZTALIG 
mintaprojekt 
A NÖVÉNYEK SEGÍTSÉGET KÉRNEK 
mintaprojekt 

FENNTARTHATÓ ÉLETMÓD 
óravázlat 
TUDOMÁNYOS TÁPLÁLKOZÁS 
óravázlat 
TÁPLÁLKOZÁS ÉS KÖRNYEZET 
óravázlat 
ÖKOTUDATOS-EGÉSZSÉGES 
ÉTKEZÉS óravázlat 
ÉLELMISZER-HULLADÉK FELMÉRÉS 
mintaprojekt 
 

FELELŐS 
FOGYASZ-
TÁS 

PIACON VAGY 
SZUPERMARKETBEN? óravázlat 
FÖLD – KVÍZ mintaprojekt 
A PÉNZEDDEL SZAVAZOL! 
mintaprojekt 
ÖNMAGUNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 
TISZTÁN TARTÁSA 
FENNTARTHATÓBB 
MEGOLDÁSOKKAL 
(SZAPPANKÉSZÍTÉSSEL) 
mintaprojekt 
 

TUDATOS VÁSÁRLÁS A 
HÉTKÖZNAPOKBAN óravázlat 
FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS 
óravázlat 
ÖKO DIVATHÉT-ECO FASHION 
WEEK mintaprojekt 
ÖNMAGUNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 
TISZTÁN TARTÁSA 
FENNTARTHATÓBB 
MEGOLDÁSOKKAL 
(SZAPPANKÉSZÍTÉSSEL) 
mintaprojekt 

A COVID JÁRVÁNY ÉS A 
FENNTARTHATÓSÁG 
KAPCSOLATA óravázlat 
FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS 
óravázlat 
ELFOGYASZTJUK A FÖLDET? 
óravázlat 
ÖKO DIVATHÉT-ECO FASHION 
WEEK mintaprojekt 
LÁSS A POLCOK MÖGÉ 
mintaprojekt 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#also-tagozat-a-vizipok-birodalmaban
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#felso-tagozat-kik-laknak-a-patakban-kik-laknak-a-tavakban
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#felso-tagozat-kik-laknak-a-patakban-kik-laknak-a-tavakban
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#also-tagozat-egy-csepp-vizbol
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#felso-tagozat-kik-laknak-a-patakban-kik-laknak-a-tavakban
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#felso-tagozat-kik-laknak-a-patakban-kik-laknak-a-tavakban
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#kozepiskola-fedezz-fel-egy-vizes-elohelyet
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#felso-tagozat-egy-csepp-vizbol
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#kozepiskola-fedezz-fel-egy-vizes-elohelyet
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/3_fth_elelmiszer_hulladek_oravazlat.pdf
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/3_fth_elelmiszer_hulladek_oravazlat.pdf
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#felso-tagozat-fenntarthato-eletmod
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/2_fth_kinek_koszonhetjuk_eteleinket_oravazlat.pdf
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/2_fth_kinek_koszonhetjuk_eteleinket_oravazlat.pdf
https://ofi.oh.gov.hu/az-elelmiszer-utja-avagy-hogyan-kerulnek-eteleink-az-asztalunkra
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/3_fth_elelmiszer_hulladek_oravazlat.pdf
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/3_fth_elelmiszer_hulladek_oravazlat.pdf
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#felso-tagozat-termeszetes-kiskert-kiskertben-a-termeszet
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#felso-tagozat-termeszetes-kiskert-kiskertben-a-termeszet
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#felso-tagozat-magtol-az-asztalig
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/fth2018_mintaprojekt_novenyek.pdf
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#kozepiskola-fenntarthato-eletmod
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/1_fth_tudomanyos_taplalkozas_oravazlat.pdf
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/1_fth_tudomanyos_taplalkozas_oravazlat.pdf
https://efop180.antsz.hu/jatszoter/index.php/foglalkozasterv-taplalkozas/40-11-evfolyam
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/3_fth_elelmiszer_hulladek_oravazlat.pdf
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/3_fth_elelmiszer_hulladek_oravazlat.pdf
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/piacon_vagy_szupermarketben_modulvazlat.pdf
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/piacon_vagy_szupermarketben_modulvazlat.pdf
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#also-tagozat-fold-kviz-mintaprojekt
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/fth2018_mintaprojekt_penzeddel_szavazol.pdf
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#felso-tagozat-oko-divathet-eco-fashion-week
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#felso-tagozat-oko-divathet-eco-fashion-week
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#kozepiskola-oko-divathet-eco-fashion-week
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek#kozepiskola-oko-divathet-eco-fashion-week
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/fth2018_mintaprojekt_lass_a_polcok_moge.pdf
http://letoltes.pontvelem.hu/fth2018/fth2018_mintaprojekt_lass_a_polcok_moge.pdf
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 AZ ÉLELMISZER HULLADÉKOK 
CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 
mintaprojekt 
FENNTARTHATÓ HÁZTARTÁS 
mintaprojekt 

FENNTARTHATÓ HÁZTARTÁS 
mintaprojekt 
 

HULLADÉK MOBIL-ÉLET óravázlat 
HOVÁ VISZED AZ ENERGIÁT? 
óravázlat  
NÉZZ SZEMBE A SZEMETEDDEL! 
mintaprojekt 
HASZNOSÍTS ÚJRA! mintaprojekt 
 

MOBIL-ÉLET óravázlat 
HOVÁ VISZED AZ ENERGIÁT?  
MŰANYAG, MINT VESZÉLYFORRÁS 
óravázlat 
MINDENNAPI SZEMETÜNK ÉS 
ELEKTRONIKAI HULLADÉKAINK 
óravázlat 
NÉZZ SZEMBE A SZEMETEDDEL! 
TARTS RENDET A HULLADÉKOK 
KÖZÖTT! mintaprojekt 

MOBIL-ÉLET óravázlat 
HOVÁ VISZED AZ ENERGIÁT? 
óravázlat  
MŰANYAG, MINT VESZÉLYFORRÁS 
óravázlat 
ZERO WASTE óravázlat 
NÉZZ SZEMBE A SZEMETEDDEL! 
VÁLOGASSUK KI A HULLADÉKOT A 
SZEMÉTBŐL! mintaprojekt 
 

 

2.2. DIGITÁLIS TARTALMAK 

 
A tananyagokat oktató kisfilmek egészítették ki, amelyeket a Témahetet támogató szakmai szervezetek 

szakemberei – többen között a WWF Magyarország és a MÁV-Volán-csoport – készítettek. Az idei év egyik 

legizgalmasabb újdonságát Ürge-Vorsatz Diána, nemzetközileg is elismert klímakutató diákoknak szóló online 

tanórája jelentette. 

 

GRAFIKA ELŐADÓ/SZERVEZŐ LEÍRÁS 

 

Ürge-Vorsatz Diána Tanóra a klímaváltozásról 

 

Áder János köztársasági 
elnök 

A vízválságtól a fenntartható fejlődésig 

 

Jane Goodall Intézet 
 

Egy zöld blúz története 

 

WWF Magyarország Hogyan segíthetnek ártereink az 
alkalmazkodásban? 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/2021/FTH_2021_online_tanorak.pdf
https://videa.hu/videok/fenntarthatosagi-temahet/emberek-vlogok/eghajlatvaltozas-urge-vorsatz-diana-eloadasa-ce5tVIfd4mCZf5e5
https://videa.hu/videok/fenntarthatosagi-temahet/emberek-vlogok/eghajlatvaltozas-urge-vorsatz-diana-eloadasa-ce5tVIfd4mCZf5e5
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WWF Magyarország Fűtsünk helyesen fával! 

 

MÁV-Volán-csoport MÁV-Volán-csoportkisfilmje a 
Fenntarthatósági Témahétre 

 

Magyar Víziközmű 
Szövetség 
 

Oktatófilmek a vízről 

 

PontVelem Program 
előadói 

Zöld iránytű a vásárláshoz  

 

PontVelem Program 
előadói 

Okostányér a világ körül 

 

PontVelem Program 
előadói 

Egy póló vízlábnyoma 

 

PontVelem Program 
előadói 

Nulla pazarlás, nulla hulladék 

 

Jövő Mobilitása 
Szövetség 

Az elektromos autók energia és CO2-
kibocsátásának csökkentése 
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2.3. NEMZETKÖZI PROJEKTMÓDSZERTAN: YOUNG INNOVATORS PROGRAM  

Idén második alkalommal, a nemzetközi fenntarthatósági projektmódszertan lehetőségeit is kihasználva, az EIT 

Climate KIC Young Innovators — kihívás alapú projektmódszertana ismét elérhető volt a Témahéten részt vevő 

pedagógusok számára. 

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 2022-ben újra 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 2 alkalmas módszertani tanárképzésen való részvétel.  
2. A pedagógiai program megvalósításáról szóló beszámoló beküldése. 
3. A Young Innovators záró workshopján való részvétel.  
 

A Young Innovators módszertani online tanárképzés három délutánt ölelt fel: 
 

1. alkalom: 2022. április 8.  
2. alkalom: 2022. április 11.  
3. alkalom: 2022. május 27.  
 

 

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. MODUL: ELŐKÉSZÍTÉS – Általános klímaváltozásról és fenntarthatóságról szóló bevezetés, 

rendszerinnováció bevezetése. Klímaváltozás a rendszerinnováció tükrében.  

2. MODUL: KIHÍVÁS MEGISMERÉSE – Csapatformálás, kutatás, a kihívás feltérképezése 

rendszerszemlélettel, projektút megtervezése 

3. MODUL: LEHETŐSÉGEK AZONOSÍTÁSA A SZÜKSÉGES VÁLTOZTATÁSOKHOZ – Szereplők azonosítása, 

befolyásoló tényezők azonosítása, lehetőségek felfedezése 

4. MODUL: MEGOLDÁS TERVEZÉSE – Ötletelés a megoldásokról, ötletkiválasztás, akcióterv-készítés, és 

prezentálás.  

A Young Innovators programban 16 pedagógus vett részt. A program során készült oktatási segédanyagok a 

honlapon megtalálhatók. 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nemzetkozi-programok
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3. KÁRPÁT-MEDENCEI PÁLYÁZATOK, VERSENYEK 

A kiemelt témák megértését, feldolgozását segítették a részben az egész Kárpát-medencében, részben 

Magyarországon meghirdetett programok. 

3.1. „OTT VAGYOK HONN, OTT AZ ÉN VILÁGOM” KÖZÉPISKOLAI VETÉLKEDŐ 

A középiskolás korosztály számára – idén másodi alkalommal – határokon átívelő csapatversenyt hirdettünk.                   

A program stratégiai partnere a Rákóczi Szövetség volt. 

 

A versenyen 3 fős csapatok vehettek részt felkészítő pedagógus támogatásával. A két csapat együttesen indult, 

az egyik csapat egy határon inneni-, a másik csapat egy határon túli iskola diákjaiból állt. A csapatpároknak olyan 

projektmunkát kellett közösen benyújtaniuk, amelynek témája szorosan kapcsolódott a 2022. évi 

Fenntarthatósági Témahét kiemelt témáinak valamelyikéhez: a víz, az egészségvédelem, a felelős fogyasztás 

vagy a hulladék témához. Az így készülő közös dokumentummal együtt pályázott a két csapat.  

 

A pályázatokat szakértő zsűri bírálta el, így 12 csapat került be a döntőbe. A döntő 2022 szeptemberében 

Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi táborban kerül megrendezésre egy 2 napos eseménysorozat keretében (szervezés 

alatt).   

  

https://rakocziszovetseg.org/
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3.2. MESÉLŐ VÍZCSEPP ÖSSZMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 

A pályázat a diákok vízhez kötődő viszonyát művészeti alkotásokon keresztül kívánta felmérni. A diákoknak egy 

vízcsepp helyébe kellett beleképzelniük magukat, és arról egy szabadon választott művészeti alkotást kellett 

készíteniük. A pályázat célja az volt, hogy tudatosítsa a diákok körében a víz mindennapokban betöltött fontos 

szerepét. A pályázaton bármely, a 2022. évi Fenntarthatósági Témahétre regisztrált magyarországi és határon 

túli általános és középfokú iskola diákja indulhatott.  

 

A pályaműveket 3 korosztályi kategóriában lehetett benyújtani. A szakmai zsűri által kiválasztott legjobb 

pályaműveket benyújtó diákok között összesen 500 000 Ft értékben vásárolt tárgyi nyereményeket osztottunk 

szét. Közel 900 pályamű érkezett be, a nyertes pályaművek felkerültek a Fenntarthatósági Témahét honlapjára. 

3.3. GONDOLD ÚJRA! KREATÍV PÁLYÁZAT 

A pályázat célja az volt, hogy a diákok újrahasznosítható anyagokból használati tárgyakat készítsenek, amely 

lehetett bútor, ruha, vagy bármilyen használati tárgy. A pályázaton bármely, a 2022. évi Fenntarthatósági 

Témahétre regisztrált magyarországi és határon túli általános és középfokú iskola diákja indulhatott.                                        

A pályaműveket 3 korosztályi kategóriában lehetett benyújtani. 

 

 

A szakmai zsűri által kiválasztott legjobb alkotásokat benyújtó diákok között összesen 500 000 Ft értékben 

vásárolt tárgyi nyereményeket osztottunk szét. A pályázatra 219 alkotás érkezett, a nyertes alkotások felkerültek 

a Fenntarthatósági Témahét honlapjára.  
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3.4. ZÖLD FAKANÁL RECEPTÍRÓ PÁLYÁZAT 

A pályázat célja az volt, hogy a pályázók a saját térségükre jellemző, a fenntarthatóság szempontjait figyelembe 

vevő ételeket készítsenek, és ezen keresztül megismerjék a fenntartható táplálkozás kritériumait. Pályaműként 

olyan, a saját térségre jellemző étel receptjét kellett benyújtani, amely helyi és szezonális alapanyagok 

felhasználásával készült.  

 

 

A szakmai zsűri által kiválasztott legjobb recepteket benyújtó diákok között összesen 500 000 Ft értékben vásárolt 

tárgyi nyereményeket osztottunk szét. A pályázatra 62 recept érkezett, a kiemelkedően jó receptek felkerültek a 

Fenntarthatósági Témahét honlapjára. A nyertes pályaművekből szakácskönyv készül. 

3.5. 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. Ebben az évben a 

diákok 165 iskola részvételével, egy hónap alatt, 

összesen 4 572 db mobiltelefont gyűjtöttek össze, 

továbbá elképesztő mennyiségű, 20 038 kg elemet 

hasznosíthatunk újra a gyerekek gyűjtésének 

köszönhetően. Összesítve, közel 3 millió, azaz 2 995 

315 GyűjtőPontot gyűjtöttek a diákok, ezzel rengeteg 

hulladék kerül újrahasznosításra.   

A legtöbb mobiltelefont, valamint a legtöbb használt 

elemet gyűjtő általános iskolás diák külön díjazásban 

részesült. Minden megye legtöbb használt elemet 

gyűjtő iskolája, valamint minden megye legtöbb 

használt mobiltelefont gyűjtő iskolája 35 000 Ft 

alapítványi támogatást kapott. A hagyományos 

szelektív hulladékgyűjtési verseny idén először 

kiegészült használt sütőolaj gyűjtéssel is. 
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3.6. KERT-KÓSTOLGATÓ PÁLYÁZAT 

A pályázaton bármilyen korosztályú iskolás csoport (osztályközösség, szakkör) vehetett részt. Az iskolás 

csoportoknak egy saját tervezésű, legalább 1 m2-es iskolakertet kellett létrehozniuk. A szervezők az iskolakertbe 

olyan növények ültetését várták, amelyek az a fenntarthatóságot szolgálták.  

43 hiánytalan pályázat érkezett be 3 korosztályi kategóriában. Legtöbbjük az eredeti célnak megfelelően egy új 

ágyás kialakításával kóstolt bele az iskolakerti munkába, de voltak, akik nagyobb, több osztálynak is feladatot adó 

iskolakertet alakítottak ki. Arra is volt példa, hogy korábbi iskolakerti tervek megvalósításához ez a pályázat adta 

az utolsó lökést, vagy a járvány alatt felhagyott iskolakerti ágyásokat e keretben élesztették újjá.  

 

A szakmai zsűri által kiválasztott legjobb pályaműveket benyújtó iskolai csoportok között összesen 500 000 Ft 

értékű vásárlási utalvány került kiosztásra. A nyertes pályaművek felkerültek a Fenntarthatósági Témahét 

honlapjára.  

3.7. ZÖLDOKOS KUPA 

 

A ZöldOkos Kupa a Kárpát-medence legrangosabb csapatversenye, amelyben a diákok értékes jutalmakért 

mérhetik össze tudásukat a fenntarthatóság különböző témáiban. A diákok idén már másodszor, két 

korcsoportban (5-6. és 7-8. évfolyam) indulhattak a versenyen. A ZöldOkos Kupa Palánta 7-8. évfolyamosoknak 

szólt, 3 előválogató fordulóból, megyei elődöntőből, regionális középdöntőből és a Kárpát-medencei döntőből 

állt. A ZöldOkos Kupa Magonc 5-6. évfolyamosoknak szóló, saját iskolán belül megrendezésre kerülő 3 fordulós 

csapatverseny volt, amelyre a verseny megrendezését vállaló iskolák regisztrálhattak.  

A Palánta (7-8. évfolyamosok) korosztályban pontosan 654 háromfős diákcsapat regisztrált, ebből 505 csapat 

töltötte ki mindhárom előfordulót, a megyei fordulóban 215 csapat versenyzett. Az előfordulók és a megyei 

fordulók online zajlottak. A regionális középdöntők, összesen 36 csapat részvételével, 2022. április 29-én, 4 

helyszínen zajlottak – Budapesten, Veszprémben, Hajdúszoboszlón és Sátoraljaújhelyen.  
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                      Regionális középdöntő Veszprémben                      A Kárpát-medencei döntő zsűrije 

A Kárpát-medencei döntő 2022. május 20-án, a budapesti Magyar Mezőgazdasági Múzeumban került 

megrendezésre, ahol 3 határon túli és 9 hazai diákcsapat mérte össze tudását. A rendezvényről néhány perces 

kisfilm is készült. 

A Magonc (5-6. évfolyamosok) korosztályban pontosan 157 iskola regisztrált a házi iskolai versenysorozatra, 

amelyek közül 20 intézmény 50 ezer Ft értékű támogatást kapott a versenyeken eredményesen szereplő diákok 

díjazására, illetve a verseny lebonyolítására. A támogatott iskolákat a Szervezők sorsolással választották ki. A 

verseny lebonyolítását egységes, központilag előkészített versenydokumentumokkal támogattuk, amelyek 

tartalmazták a ZöldOkos Kupa Magonc feladatsorait, a megoldókulcsokat, az útmutatót és a verseny 

megrendezésére javasolt forgatókönyvet. 

A versennyel kapcsolatos összes információ a verseny központi honlapján a https://www.zoldokoskupa.hu/ 

weboldalon olvasható. 

3.8. LEGAKTÍVABB ISKOLA DÍJ 

A Legaktívabb Iskola díj pályázat célja az országos programokon való aktív iskolai részvétel díjazása volt.                                

A pályázat során a kiemelkedően aktív iskolák kerültek díjazásra 19 megyében, Budapesten és a határon túli 

régiókban.  

 

 

A pályázat során a kiemelkedően aktív iskolák egyenként 100 000 Ft értékű iskolai alapítványi támogatást kaptak. 

A díjak mellett a Témahét honlapján megjelenést biztosítottunk a pályázatkeretében érkezett 80 db iskolai 

beszámolónak.  

  

https://videa.hu/videok/fenntarthatosagi-temahet/emberek-vlogok/zoldokos-kupa-mssVUxeSpSYHHhFR?start=226.510656
https://videa.hu/videok/fenntarthatosagi-temahet/emberek-vlogok/zoldokos-kupa-mssVUxeSpSYHHhFR?start=226.510656
https://www.zoldokoskupa.hu/-n
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-beszamolok-2021
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-beszamolok-2021
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3.9. A TESZEDD! PÁLYÁZAT  

A TeSzedd! pályázat az idén májusban megrendezésre kerülő TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért 

akcióhéten részt vett iskolák aktivitását díjazta. Célja az volt, hogy a TeSzedd! akció minél több diákot, tanárt és 

szülőt megmozgasson. A téma bevezetésére, valamint a szemléletformáláshoz számos tanórai oktatóanyag állt 

a pedagógusok rendelkezésére. 

 

 

A beérkező pályázatok között volt olyan iskola, amelyik egy egész települést és még egy 2 hektáros folyópartot is 

bejárt, vagy éppen közel 1200 kg-nyi szemetet gyűjtött össze. A legtöbb résztvevő 1 helyszínen 749 fő volt, ebből 

702 diák. A pályázat során a kiemelkedően aktív iskolák kerültek díjazásra Magyarország 19 megyéjében és 

Budapesten. A legaktívabb iskolák egyenként 100.000 Ft értékű iskolai alapítványi támogatást nyertek.  

Az országos viszonylatban is kiemelkedő iskolák közül 5 különdíjban részesült, amelynek keretében egy-egy 

iskolai osztály további 100 000 Ft alapítványi támogatással eljuthat a hulladékkezelés különböző intézményeibe. 

 

4. DIÁKOK ÉS TANÁROK A FENNTARTHATÓSÁGRÓL – KUTATÁSI PROGRAM 

A diákok és tanárok fenntarthatóságról vallott nézeteit és tudását harmadik alkalommal mérte egy komplex 

kutatás. Közel 10 ezer diák és 300 tanár töltötte ki az online kérdőíveket. A kutatási program 2022-ben az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Kutatásetikai Bizottságának 2022/199 számú etikai 

engedélye alapján zajlott, a következő szakmai szervezetek közreműködésével: Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Ember–Környezet Tranzakció Intézet (Budapest), Forsense 

Intézet, Debreceni Egyetem Pszichológiai Tanszék, Pixrating Kft. 

 

 

 

 

 

 

  

https://ekti.ppk.elte.hu/
https://ekti.ppk.elte.hu/
https://www.forsense.hu/
https://www.forsense.hu/
https://foh.unideb.hu/hu/pszichologiai-tanszek
https://www.pixrating.com/
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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; 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 diákok online kérdőíve 2022. április 22. és május 22. között volt elérhető. Ezen időszakon belül közel 10 000 

diák kezdte meg a kérdőív kitöltését. Az adattisztítás során a mintát leszűkítettük azok körére, akik végül az 

elemzés alapjául szolgáltak. Az adattisztítás után készül el az adatokat feldolgozó gyorsjelentés. 

A tanárokat a Survio kérdőívkészítő program segítségével kérdeztük meg a 2022. Fenntarthatósági Témahét 

tapasztalatairól. A közel 300 beérkező válasz fontos információkkal szolgál a következő évi Témahét tervezésénél. 

5. ÖNKÉNTES PROGRAM 

A Témahét nagyon népszerű eleme a szakemberek önkéntes óralátogatói szerepvállalása és a szakmai partnerek 

által biztosított külső helyszínekre szervezett terepi program. Az önkéntes óralátogatók szakértelmükkel 

támogatták a Fenntarthatósági Témahét programjait azzal, hogy bekapcsolódtak az iskolások számára megtartott 

tematikus tanórákba. Az önkéntesek regisztrációval jelentkezhettek az iskolákba. A Fenntarthatósági Témahetet 

támogató szakmai szervezetek 2022. április 25. és 29. között, saját helyszíneiken, változatos programokkal várták 

az oda érkező iskolásokat. A választható helyszínekre és időpontokra jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhettek 

az iskolák. 

A központilag szervezett külső látogatási helyszínek és 

programok száma elérte a 170-et, az iskolai óralátogató 

szakemberek száma közelítette a 100-at, köztük számos 

felső vezető is volt. 

 

Az idei évben újdonságként az önkéntest küldő/külső 

látogatási helyszínt adó szervezeteket a 

„Fenntarthatósági Témahét önkéntes partnere” 

elnevezésű jelvénnyel díjaztuk. Az óralátogató 

önkéntesek részvételét – a tavalyi évhez hasonlóan - 

oklevéllel köszöntük meg. 

 

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 2022-ben is webináriumok, oktatófilmek és helyszíni pedagógusképzések 

segítették. A pedagógusképzéseket 15 magyarországi és 3 határon túli helyszínen (2 Erdély, 1 Felvidék) 

valósítottuk meg, helyszínenként 30 pedagógus részvételével.  

A pedagógusképzések megtartására pályázatot írtunk ki, amelyre Magyarországon az Oktatási Hivatal 

szaktanácsadói, határon túlról pedig mesterpedagógusok jelentkezhettek.  

  

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
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A képzéseket az ún. képzők képzése előzte meg, amelyen a kiválasztott képzőknek kellett részt venniük.                               

A képzésen részt vettek az egyházak által delegált képzők is. A képzést Budapesten, a Benzcúr Hotelben, 2022. 

február 25-én (pénteken) 11:00 – 15:00 óra között tartottuk. Ezen a képzésen a képzők minden információt és 

segédanyagot megkaptak a képzések megtartásához.  

 

 

 

A rendezvény programja a következő volt: 

 Köszöntők: Bánki Andrea vezető főtanácsos, Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelési Államtitkárság 

és Matolcsy Miklós ügyvezető igazgató, PontVelem Nonprofit Kft., a Fenntarthatósági Témahét 

főszervezője  

 A 2022. évi Fenntarthatósági Témahét felépítésének bemutatása – fókuszban a Diákok és tanárok a 

fenntarthatóságról kutatási program és a Zöld Föld nevelési-oktatási program – előadó: Matolcsy Miklós 

 A 2022. évi Fenntarthatósági Témahét pedagógiai programjának bemutatása – fókuszban az óravázlatok, 

mintaprojektek, pályázatok, versenyek, önkéntes program – előadó: Néder Katalin programvezető, 

PontVelem Nonprofit Kft. 

 A 2022. évi ZöldOkos Kupa Kárpát-medencei fenntarthatósági verseny bemutatása – előadó: Kiszel Anna 

projekt koordinátor, PontVelem Nonprofit Kft. 

 A 2022. évi Fenntarthatósági Témahét képzési programjának bemutatása – előadó: Szabó Balázs projekt 

koordinátor, PontVelem Nonprofit Kft. 

 Globális célok a fenntartható fejlődésért, előadó: Czippán Katalin, Természeti Oktatás a Fenntarthatóságért 

társelnök, IUCN Oktatási és Kommunikációs Bizottsága; az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság tagja 

 Zoom-szoba alkalmazás bemutatása – gyakorlati útmutató, levezető: Kocsis Fülöp Soma, ÖKO-Játék Kft. 

 

Pedagógusképzések 

A 28 hazai és a 6 határon túli képző2022. március 10-31. között, 22 helyszínen 5 órás képzést tartott saját 

körzetében, maximum 30 pedagógus részére. A képzéseken összesen 568 pedagógus vett részt, közülük 63 

pedagógus a határon túlról jelentkezett. A képzések helyszínét és időpontját a képzők és az Oktatási Hivatal POK 

vezetői közösen határozták meg: 

Körzet Helyszín Képzők Időpont 

Békéscsabai POK Online (Teams) Rideg Ildikó Hajnalka,  
Seres Erzsébet 

2022. március 31. 13:00 
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Budapesti POK – 
Budapest 

Molnár Ferenc Magyar - Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 1085 Budapest, Somogyi 
Béla utca 9-15. 

Boda Réka, Szakács Erzsébet 2022. március 24. 11.00 

Budapesti POK – Pest 
Megye 

Online (Zoom) Hujber Julianna 2022. március 10. 9 óra 

Debreceni POK Online (Teams felület) Fazekas Sándorné,  
Kovács Zoltánné Vass Éva 

2022. március 18. 14:00 

Egri POK Egri Kemény Ferenc Sportiskolai 
Általános Iskola (Iskola könyvtára)  
3300 Eger, Kodály utca 5.  

Pék István Sándorné,  
Sandrik Anikó 

2022. március 10. 13:00 

Erdély 1.  Székelyhíd, városi múzeum - 
Sacueni, 417435, Libertatii 5. 

Cservid Levente,  
Fazekas Zsuzsanna 

2022. március 19. 10:00 

Erdély 2. Gyergyószentmiklósi Vaskertes 
Általános Iskola díszterme - 
Strada Kossuth Lajos 2. Gheorgeni 
535500, Románia 

Bernád Ildikó, Tódor Imre 2022. március 29. 15:00 

Evangélikus PI Online ZOOM Kóródiné Csomós Anikó 2022. március 31. 09:00 

Felvidék Danubius kollégium, 3. emelet - 
Dunajké nábrezi 1164/10. 945 05 
Komárno 

Balogh Kinga, Berkes József 2022. március 25. 09:00 

Győri POK Online (Meet) Kocsisné Jenei Erika,  
Nánainé Kozári Erika  

2022. március 21. 15:00 

Kaposvári POK Balatonlellei Városi Művelődési 
Ház  
8638 Balatonlelle, Kossuth u. 2. 

Szűcs Attila  2022. március 29. 13:00 

Katolikus PI Katolikus Pedagógia Intézet, 1068 
Budapest, Városligeti fasor 42. 

Pácz Tamás, Almási Zsuzsanna 2022. március 30. 10:00 

Miskolci POK Online (Zoom) Heiling Jolán Katalin,  
Kóródiné Csomós Anikó 

2022. március 24. 13:00 

Nyíregyházi POK Nyíregyházi Móra Ferenc 
Általános Iskola í, 4400 
Nyíregyháza, Fazekas János tér 8. 

Bartha Leonóra,  
Kovács Zoltánné Vass Éva 

2022. március 21. 14:00 

Pécsi POK Mohácsi Tankerületi Központ 
kupolaterme, 7700 Mohács, 
Szabadság u. 4-6. 

Gosztolya József,  
Vajtáné Boros Éva Klára 

2022. március 17. 14:00 

Református PI 
(Szaktanácsadó) 

Online ZOOM Szakács Erzsébet 2022. március 28. 15:30 

Református PI (tanító) Online ZOOM Szakács Erzsébet 2022. március 30. 15:30 

Salgótarjáni POK Salgótarjáni POK  3100 
Salgótarján, Alkotmány út 9/A 

Koppándi Beatrix,  
Koppándi János 

2022. március 28. 14:00 

Szegedi POK SZTE Juhász Gyula Gyakorló 
Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskolája, Napközi Otthonos 
Óvodája, 6725 Szeged, 
Boldogasszony sgt. 8.  

Ónodi Enikő,  
Zalai Edina 

2022. március 11. 14:00 

Székesfehérvári POK Báthory István Sportiskolai 
Általános Iskola, 8200 Veszprém, 
Halle utca 10 

Hardy Éva Gyöngyi,  
Szűcs Attila 

2022. március 23. 13.00-
17.00 
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Szolnoki POK Szolnoki Szakképzési Centrum 
tanácsterme, 5000 Szolnok, 
Baross u.37/a 

Kulinné Kupai Márta,  
Szakács Erzsébet 

2022. március 31. 10:00 

Zalaegerszegi POK Online (Teams) Böjti Angéla,  
Stankovicsné Soós Mária 

2022. március 30. 13:00 

A Fenntarthatósági Témahét szakemberei minden évben ingyenes online tanári fórumot tartanak az érdeklődő 

hazai és határon túli pedagógusok számára. A 2022. évi webináriumi képzések előadásai a következők voltak: 

A 2022. ÉVI FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ VERSENYEK, PÁLYÁZATOK  
2022. március 17. csütörtök  

 A 2022. évi Fenntarthatósági Témahét általános bemutatása — Matolcsy Miklós, ügyvezető igazgató 
(PontVelem Nonprofit Kft.)  

 A 2022. évi Fenntarthatósági Témahét versenyei, pályázatai — Néder Katalin, programvezető 
(PontVelem Nonprofit Kft.)  

 A 2022. évi ZöldOkos Kupa bemutatása — Kiszel Anna, projekt koordinátor (PontVelem Nonprofit Kft.)  
 
A 2022. ÉVI FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT KIEMELT, HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROGRAMJAI  
2022. március 24. csütörtök  

 A 2022. évi Fenntarthatósági Témahét általános bemutatása — Matolcsy Miklós, ügyvezető igazgató 
(PontVelem Nonprofit Kft.)  

 A 2022. évi Önkéntes Program bemutatás — Kiszel Anna, projekt koordinátor (PontVelem Nonprofit 
Kft.)  

 A 2022. évi Young Innovators Program bemutatása — Barna Orsolya, külső munkatárs (PontVelem 
Nonprofit Kft.)  

 
A 2022. ÉVI FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT KIEMELT TÉMÁINAK FELDOLGOZÁSI LEHETŐSÉGEI  
2022. március 31. csütörtök  

 A 2022. évi Fenntarthatósági Témahét általános bemutatása — Matolcsy Miklós, ügyvezető igazgató 
(PontVelem Nonprofit Kft.)  

 Zöld Föld tankönyvhöz tartozó tanórák bemutatása — Kocsis Fülöp Soma (ÖKO-Játék Kft.)  
 WWF előadás a vizes élőhelyek védelméről — Kerpely Klára éghajlatvédelmi szakértő (WWF)  

 
A 2022. ÉVI FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT PARTNER SZERVEZETEINEK PROGRAMJAI 2022. április 7.  

 A 2022. évi Fenntarthatósági Témahét általános bemutatása — Néder Katalin, programvezető 
(PontVelem Nonprofit Kft.)  

 MÁV-VOLÁN csoport fenntarthatósági programjai — Kerényi Judit, környezet- és klímavédelmi szakértő 
(MÁV Zrt.)  

 NÉBIH fenntarthatósági programjai — Szakos Dávid, Stratégiai elemző (NÉBIH)  
 
A 2022. ÉVI FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT HULLADÉK-KEZELÉSI PROGRAMJAI  
2022. április 21. csütörtök  

 A 2022. évi Fenntarthatósági Témahét általános bemutatása — Matolcsy Miklós, ügyvezető igazgató 
(PontVelem Nonprofit Kft.)  

 Időszaki gyűjtőverseny — Dudics Tünde (PontVelem Nonprofit Kft.)  
 Diákok és tanárok a fenntarthatóságról, A 2022. évi kutatás bemutatása — Sziva Dániel, 

humánökológus, kutatási koordinátor (PontVelem Nonprofit Kft.)  
 

A webináriumi képzésekről videó felvételek készültek. 

 

  

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/kepzesek
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7. KOMMUNIKÁCIÓ, KIEMELT MÉDIAMEGJELENÉSEK 

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 poszttal értesítettük a 

pedagógusokat: https://www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/ 

A Fenntarthatósági Témahét ebben az évben is rengeteg médiamegjelenést generált, ezek közül kiemelkedő 

figyelmet kapott az elnöki tanóra közvetítése. Az Origo hírportálon ebben az évben is napi tematikus cikkek 

sorozatát jelentettük meg a Témahét ideje alatt. A Témahéttel foglakozott továbbá a Kossuth rádió, és még 

számos egyéb médium is. 

 

Elnöki tanóra - Révkomárom: 

M1 híradó 2022.04.22. 

https://hirado.hu/videok/hirado-2022-04-22-i-adas-15/  36:07 – 55:33 

https://demokrata.hu/magyarorszag/ader-janos-a-klimavaltozasrol-tartott-eloadast-a-revkomaromi-

gimnaziumban-522964/ 

https://gondola.hu/cikkek/122241-Ader_Janos_Revkomaromban.html 

https://ma7.sk/tajaink/a-komaromi-selye-gimnaziumban-jart-a-lekoszono-koztarsasagi-elnok-ader-janos 

https://felvidek.ma/2022/04/ader-janos-tartott-orat-a-selye-janos-gimnazium-diakjainak-komaromban/ 

https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Oktatas/2022_04_25/ader_janos_a_klimavaltozasrol_tartott_eloadas

t_a_revkomaromi_gimnaziumban 

https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2022/04/22/a-komaromi-selye-gimiben-tartott-eloadast-ader-janos/ 

https://www.keh.hu/nyilvanos_programok 

https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20220423-a-vizvalsagrol-es-a-fenntarthatosagrol-beszelt-ader-janos 

https://ujszo.com/regio/ader-janos-a-fenntarthatosagrol-adott-elo-a-selye-gimiben 

 

Elnöki tanóra – Piarista Gimnázium, Budapest: 

M1 híradó 2022.04.26. 

https://hirado.hu/videok/hirado-2022-04-26-i-adas-15/ 44:20 – 45:03 

https://demokrata.hu/magyarorszag/ader-janos-hosszu-tavon-nem-fenntarthato-a-jelenlegi-fogyasztasi-

kultura-524066/ 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-viz-harom-dramaja-ader-janos-tartott-eloadast-budapesti-piarista-

gimnazium-diakjainak 

https://www.facebook.com/piargimn/posts/10166000635035517 

https://www.origo.hu/gazdasag/20220424-fenntarthatosagi-temahet-ader-janos.html 

https://webradio.hu/hirek/gazdasag/ader-janos-hosszu-tavon-nem-fenntarthato-a-jelenlegi-fogyasztasi-kultura 

https://www.kisalfold.hu/egyperces/2022/04/ader-janos-hosszu-tavon-nem-fenntarthato-a-jelenlegi-

fogyasztasi-kultura 

https://2022plusz.hu/2022/04/28/ader-janos-a-viz-harom-dramaja/ 

https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/ader-janos-a-felesleges-vasarlasokkal-a-szukseges-viz-is-kevesebb-

lesz 

https://www.keh.hu/nyilvanos_programok 

https://www.feol.hu/egyperces/2022/04/ader-janos-hosszu-tavon-nem-fenntarthato-a-jelenlegi-fogyasztasi-

kultura 

https://www.magyarszo.rs/hu/4912/kozelet_kitekinto/263860/%C3%81der-a-jelenlegi-fogyaszt%C3%A1si-

kult%C3%BAr%C3%A1t-ostorozta-k%C3%B6rnyezetv%C3%A9delem-%C3%81der-J%C3%A1nos-

fogyaszt%C3%A1s.htm 

https://hirklikk.hu/kozelet/ader-janos-hosszu-tavon-nem-fenntarthato-a-jelenlegi-dobd-el-kultura/397137 

https://pestisracok.hu/ader-janos-szerint-hosszu-tavon-nem-fenntarthato-a-jelenlegi-fogyasztasi-kultura/ 

https://www.hireim.ma/index.php/bejegyzes/2262574-ader-janos-tanorajaval-kezdodik-a-fenntarthatosagi-

temahet/ 

 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
https://www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/
https://hirado.hu/videok/hirado-2022-04-22-i-adas-15/
https://demokrata.hu/magyarorszag/ader-janos-a-klimavaltozasrol-tartott-eloadast-a-revkomaromi-gimnaziumban-522964/
https://demokrata.hu/magyarorszag/ader-janos-a-klimavaltozasrol-tartott-eloadast-a-revkomaromi-gimnaziumban-522964/
https://gondola.hu/cikkek/122241-Ader_Janos_Revkomaromban.html
https://ma7.sk/tajaink/a-komaromi-selye-gimnaziumban-jart-a-lekoszono-koztarsasagi-elnok-ader-janos
https://felvidek.ma/2022/04/ader-janos-tartott-orat-a-selye-janos-gimnazium-diakjainak-komaromban/
https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Oktatas/2022_04_25/ader_janos_a_klimavaltozasrol_tartott_eloadast_a_revkomaromi_gimnaziumban
https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Oktatas/2022_04_25/ader_janos_a_klimavaltozasrol_tartott_eloadast_a_revkomaromi_gimnaziumban
https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2022/04/22/a-komaromi-selye-gimiben-tartott-eloadast-ader-janos/
https://www.keh.hu/nyilvanos_programok
https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20220423-a-vizvalsagrol-es-a-fenntarthatosagrol-beszelt-ader-janos
https://ujszo.com/regio/ader-janos-a-fenntarthatosagrol-adott-elo-a-selye-gimiben
https://hirado.hu/videok/hirado-2022-04-26-i-adas-15/
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https://www.kisalfold.hu/egyperces/2022/04/ader-janos-hosszu-tavon-nem-fenntarthato-a-jelenlegi-fogyasztasi-kultura
https://2022plusz.hu/2022/04/28/ader-janos-a-viz-harom-dramaja/
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/ader-janos-a-felesleges-vasarlasokkal-a-szukseges-viz-is-kevesebb-lesz
https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/04/ader-janos-a-felesleges-vasarlasokkal-a-szukseges-viz-is-kevesebb-lesz
https://www.keh.hu/nyilvanos_programok
https://www.feol.hu/egyperces/2022/04/ader-janos-hosszu-tavon-nem-fenntarthato-a-jelenlegi-fogyasztasi-kultura
https://www.feol.hu/egyperces/2022/04/ader-janos-hosszu-tavon-nem-fenntarthato-a-jelenlegi-fogyasztasi-kultura
https://www.magyarszo.rs/hu/4912/kozelet_kitekinto/263860/%C3%81der-a-jelenlegi-fogyaszt%C3%A1si-kult%C3%BAr%C3%A1t-ostorozta-k%C3%B6rnyezetv%C3%A9delem-%C3%81der-J%C3%A1nos-fogyaszt%C3%A1s.htm
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https://hirklikk.hu/kozelet/ader-janos-hosszu-tavon-nem-fenntarthato-a-jelenlegi-dobd-el-kultura/397137
https://pestisracok.hu/ader-janos-szerint-hosszu-tavon-nem-fenntarthato-a-jelenlegi-fogyasztasi-kultura/
https://www.hireim.ma/index.php/bejegyzes/2262574-ader-janos-tanorajaval-kezdodik-a-fenntarthatosagi-temahet/
https://www.hireim.ma/index.php/bejegyzes/2262574-ader-janos-tanorajaval-kezdodik-a-fenntarthatosagi-temahet/
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Témahét kezdete, nyitórendezvény: 

M1 híradó 2022.04.26. 

https://hirado.hu/videok/hirado-2022-04-26-i-adas-15/  41:51 – 45:03 

https://www.origo.hu/gazdasag/20220427-kezdetet-vette-gazdasag-7-karpatmedencei-fenntarthatosagi-

temahet.html 

https://fataj.hu/2022/04/fenntarthatosagi-temahet/ 

https://verteserdo.hu/fenntarthatosagi-temahet-megnyito/ 

https://moderniskola.hu/2022/04/itt-a-fenntarthatosagi-temahet/ 

https://magyarmezogazdasag.hu/2022/04/20/fenntarthatosagi-temahet-aktivitasai-nebih-oktatasi-

programjaban-kreditre-valthatok 

 

Témahetes napok: 

https://mediaklikk.hu/video/planet22-2022-04-25-i-adas/ 
https://mediaklikk.hu/video/kek-bolygo-2022-05-09-i-adas/?fbclid=IwAR2jVxpuyBKeHK0wgaPRyVblXQrypN-
DTyBWzQaO85DXrezld4D7ASQlgkI 
https://www.origo.hu/gazdasag/20220427-iskolai-tanorak-fenntarthatosagi-temahet-gazdasag.html 
https://www.origo.hu/gazdasag/20220428-fenntarthatosagi-temahet-diakversenyek.html 
 

Nagyon szépen köszönjük támogatóinknak, a Témahéten részt vett pedagógusoknak, diákoknak és 

önkénteseknek, hogy hozzájárultak a 2022. évi Fenntarthatósági Témahét sikeréhez. Bízunk abban, hogy a 

következő években a Fenntarthatósági Témahét népszerűsége töretlen marad. 

2022. július 25. 

A Fenntarthatósági Témahét szervezői 
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