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PROGRAMGAZDA

KIEMELT EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEZETEK

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Agrárminisztérium

Oktatási Hivatal

MÁV-VOLÁN Csoport

Rákóczi Szövetség

NÉBIH

WWF Magyarország
SZERVEZŐ

FŐVÉDNÖK

Áder János köztársasági elnök

VÉDNÖK

UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága

FŐTÁMOGATÓ

MÉDIA PARTNER

ORIGO



A Témahétre az egész Kárpát-medencéből – így a határon túlról is – csatlakozhatnak magyar nyelven 

oktató általános iskolák és középfokú oktatási intézmények. 



Kiemelt 

témakörök Óravázlatok
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projektek

Önkéntes 
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Diákok 

helyszíni 
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Digitális 
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Versenyek
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programok

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT FELÉPÍTÉSE

Kiemelt 

események

Komplex rendszer segíti az ismeretek átadását és elmélyítését.

Iskola



KIEMELT TÉMAKÖRÖK 2022

Víz Egészség-

védelem
Felelős 

fogyasztás
Hulladék

Ezekben a témákban kiemelten kezeljük az egyéni, a kisközösségi és a társadalmi felelősségvállalás lehetőségeit.



Víz Egészségvédelem Felelős fogyasztás Hulladék

ÓRAVÁZLATOK, MINTAPROJEKTEK

A megadott témákat három korosztály számára (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) kidolgozott

tematikus óratervek és mintaprojektek segítségével ajánljuk feldolgozni.

• Tananyagok szerzői: gyakorló pedagógusok (pályázat keretében).

• Szakmai lektorálás: Oktatási Hivatal

• Mind a 4 témához a Zöld Föld tankönyv szövegeiből is készülnek óravázlatok és oktatófilmek.

Az egyes témák elmélyítését önkéntes szakértők által tartott online tanórák, oktatófilmek segítik.

A témák elmélyítése céljából digitális alkalmazások állnak a diákok részére.



Víz Egészségvédelem Felelős fogyasztás Hulladék

TEMATIKUS PROGRAMOK, VERSENYEK

Kiemelt partnerek

• Agrárminisztérium
• Országos Erdészeti Egyesület
• WWF Magyarország

Diákpályázat
• Vízcsepp összművészeti 

pályázat 

Kiemelt partnerek
• NÉBIH
• Széchenyi István Egyetem

Iskolai pályázat
• Kert-kóstolgató pályázat

Diákpályázat
• Zöld fakanál receptíró 

pályázat

Kiemelt partner
• MÁV-VOLÁN Csoport

Diákpályázat
• Gondold újra! – kreatív 

pályázat 

Kiemelt partnerek
• Innovációs és Technológiai 

Minisztérium
• Yettel Magyarország Zrt.

Iskolai pályázat
• TeSzedd! Szemétszedő akció

Iskolai és diákverseny
• Időszaki szelektív 

hulladékgyűjtési verseny



KOMPLEX PROGRAMOK, VERSENYEK

Kárpát-medencei 
középiskolai 
csapatverseny



ÓRALÁTOGATÓ ÖNKÉNTESEK – KÜLSŐ LÁTOGATÁSI HELYSZÍNEK

Zöld civil szervezetek

Óralátogató önkéntesek: azok a fenntarthatóságért elkötelezett

szakemberek, aki a Témahéten bemennek az iskolába

Külső látogató helyszíneik: a Témahéten iskolai csoportok ingyenesen

látogathatják a szakmai szervezetek felajánlásából

Önkéntes partner szervezet: önkénteseket küldő és külső látogatási

helyszínt felajánló szervezet



KIEMELT ESEMÉNYEK

Áder János tanórája 2022. április 22. (péntek) és 25. (hétfő)

egy hazai és egy határon túli középiskolába tervezett

rendhagyó tanóra a klímaváltozásról

Nyitórendezvény 2022. április 26. (kedd)

nyitórendezvény neves előadókkal, Zöld Tündér díjak átadása

AlmaZöld konferencia és díjátadó gála 2022. június

a Témahét lezárásaként a különböző aktivitásokon nyert diákok

és pedagógusok díjazása, élményszerű előadásokkal

színesítve

Fenntarthatósági konferencia 2022. január 27. és október

a fenntarthatóságban jártas pedagógusokat hívjuk meg

szakmai konzultációra



KÉPZÉSEK

Személyes 

pedagógusképzések
Webináriumok Oktató kisfilmek

Képzők képzése 2022. február 25.

Magyarországon - 15 helyszínen - 450 fő képzése

Határon túl – 3 helyszínen – 90 fő képzése

Pályázat útján kiválasztott képzők tartják – beadási 

határidő: 2022. február 4.

Online tanári fórum

5 alkalommal, 1-1 órában 

FTH szervezői és szakmai 

partnerek képviselő tartják

Pedagógusok 

felkészülését segítik, szakmai 

partnerek szakemberi készítik



ZÖLD FÖLD 

FENNTARTHATÓSÁGI TANKÖNYV

https://youtu.be/BmV1PWUmyaE

KAPCSOLÓDÁSI PONTOK

4 db óravázlat készül a Zöld Föld tankönyv alapján,

a 4 kiemelt témában, az óravázlatokban megjelenik a

Zöld Föld applikáció

4 db 15-20 perces kiselőadás készül a Zöld Föld

tankönyv alapján a 4 kiemelt témában

Zöld Föld képzés népszerűsítése – képzőnek

jelentkezésnél előnyt jelent, ha valaki elvégezte

ZöldOkos Kupa Palánta versenyfeladatai a Zöld Föld

tankönyv alapján készülnek – a feladatokat a Zöld Föld

tankönyv szerzői készítik, a versenyre való

felkészülésnél a tanároknak és a diákoknak is ajánljuk

https://youtu.be/BmV1PWUmyaE
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