
 

 
 

 
 

PÁLYÁZAT HATÁRON TÚLI PEDAGÓGUSOKNAK  
A 2022. ÉVI HATÁRON TÚLI PEDAGÓGUSKÉPZÉSEK MEGTARTÁSÁRA 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 2022. április 25-29. között hirdette meg a Fenntarthatósági 
Témahetet. amelynek kiemelt támogatója az EMMI mellett a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, szervezője a 
PontVelem Nonprofit Kft. A határon túlra szerveződő 2 pedagógusképzés (1 Erdélyben és 1 Felvidéken) célja a 
Fenntarthatósági Témahét szakmai anyagainak megismertetése a Témahétre regisztrált határon túli iskolák 
pedagógusaival. A képzések járványhelyzettől függően személyesen vagy online kerülnek megrendezésre.  
A Fenntarthatósági Témahét szervezői online képzés esetén, igény szerint, Zoom szobát biztosítanak a 
résztvevőknek, személyes képzés esetén pedig bruttó 50 000 forint összegig fedezik a felmerülő terembérlet és 
catering költségeit.  
 
A határon túli 2 képzés megtartására olyan határon túli pedagógusok jelentkezését várjuk, akik elkötelezettek a 
fenntarthatóság, illetve a környezeti nevelés iskolai keretek közötti elterjesztésében és megfelelő technikai 
háttérrel, informatikai tudással rendelkeznek az esetleges online képzés megtartásához (Zoom felület). A képzők 
pályázati feladatai: a képzés megszervezése és megtartása, pénzügyi és adminisztrációs teendők ellátása, képzési 
igazolások megírása és eljuttatása a résztvevőkhöz, a körzetükben levő önkéntes szervezek listájának eljuttatása a 
szervezők részére, folyamatos kapcsolattartás a Fenntarthatósági Témahét szervezőivel.  
 
A képzési program felépítése 
 

1. A képzéseket az ún. képzők képzése előzi meg, amely személyesen Budapesten vagy online keretek között lesz 
megtartva 2022. február 25-én (pénteken) 11:00 – 15:00 óra között. A határon túli pedagógusoknak a személyes 
képzésen lehetőségük szerint kell részt venniük. (Akik nem tudnak eljönni, azoknak a szervezők külön online 
képzést biztosítanak). Ezen a képzésen a képzők minden információt és segédanyagot megkapnak a képzések 
megtartásához.  

2. A képzők 2022. március 10-31. között 5 órás képzést tartanak saját körzetükben, maximum 30 pedagógus 
részére. A képzések megtartására, a szervezők képzésenként 2 képzőt fognak felkérni, 1 alsós tanítót és 1 felsős 
vagy középiskolai tanárt.  

3. A pályázati feltételek teljesítését követően a határon túli pedagógusok egyenként bruttó 50 000 forintos 
vásárlási utalványban részesülnek. 

 
Jelentkezési feltételek 
 

a. A pedagógusképzések megtartására kizárólag olyan határon túli pedagógusok jelentkezhetnek, akik: 

• megfelelő technikai háttérrel és informatikai tudással rendelkeznek az online képzés megtartásához, 

• iskolájuk regisztrált a 2022. évi Fenntarthatósági Témahétre: www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-
regisztracio. 

 
b. A képzések megtartására a JELENTKEZÉSI ADATLAPPAL kell jelentkezni. Ennek kitöltött példányát kérjük a 

fenntarthatosagi@temahet.hu címre elektronikusan, word formátumban beküldeni. 
 

c. Beküldési határidő: 2022. február 4. (péntek) 15.00 
 
További információk 
 

✓ Fenntarthatósági Témahét honlapja: www.fenntarthatosagi.temahet.hu 

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

✓ Iskolai regisztráció: www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio 
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