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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. 
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REGISZTRÁCIÓS ADATOK 
2022. március 24-ig

1130 iskola, ebből 40 határon túli
254.471 diák



KIEMELT TÉMAKÖRÖK 2022

VÍZ EGÉSZSÉG-

VÉDELEM
FELELŐS 

FOGYASZTÁS
HULLADÉK

• természetes élővizek 

védelme, 

• ivóvíz, 

• vízgazdálkodás, 

• vízlábnyom,

• víz körforgása és a 
klímaváltozás kapcsolata

• fenntartható 

táplálkozás,

• iskolakert-program, 

• tiszta levegő, 
levegővédelem és a 
klímaváltozás 
kapcsolata 

• körforgásos 

gazdálkodás, tudatos 

vásárlás, fenntartható 

divat,

• fogyasztóvédelem,

• környezetkímélő 
szolgáltatások pl. 
tömegközlekedés

• elemek, e-kütyük és 
használt mobiltelefonok 
és használt sütőolaj 
szelektív gyűjtése, 

• szemétgyűjtés
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Versenyek
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programok

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT FELÉPÍTÉSE

Kiemelt 

események

Komplex rendszer segíti az ismeretek átadását és elmélyítését.

Iskola

100 
helyszín

50 db

naponta 10 új 
regisztrált 
önkéntes

6 db

5 db

10 db

3 db
4 db



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
• Mesélő ízcsepp 

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



DIÁKPÁLYÁZATOK

A pályaműveket 3 korosztályi kategóriában lehet benyújtani:
• 1-4. évfolyam
• 5-8. évfolyam
• 9-12. évfolyam

A pályázatokon bármely, a 2022. évi Fenntarthatósági Témahétre regisztrált 
magyarországi és határon túli általános és középfokú iskola diákja indulhat.

A pályázat kezdete: 2022. április 25., a Fenntarthatósági Témahét első napja
A pályázat leadási határideje: 2022. május 25.

Nyeremények: Korosztályonként, régiónként a 3 legjobb pályamunkát készítő diák kerül díjazásra (összesen 36
diák). A 4 régió: Kelet-Magyarország, Nyugat-Magyarország, Közép-Magyarország, határon túli országok.
• 1. helyezett díja: 20 000 Ft értékű ajándékcsomag

• 2. helyezett díja: 15 000 Ft értékű ajándékcsomag

• 3. helyezett díja: 10 000 Ft értékű ajándékcsomag



LEGAKTÍVABB ISKOLA DÍJ PÁLYÁZAT

A pályázat leadási határideje: 2022. május 31.

A pályázat célja a Fenntarthatósági Témahéten való 
iskolai aktivitás díjazása. A pályázat során a 
kiemelkedően aktív iskolák kerülnek díjazásra 19 
megyében és Budapesten, valamint a határon túli 
Kárpát-medencei országokban (összesen 25 intézmény). 

A beküldendő pályázat kötelező elemei:
• A pályázó adatait tartalmazó online űrlap
• Az iskola képes beszámolója maximum 3 oldalban

A legaktívabb iskolák egyenként 100.000 Ft értékű iskolai
alapítványi támogatást nyernek. A nyertes iskolák
beszámolói jógyakorlatként felkerülnek a Fenntarthatósági
Témahét honlapjára.



KUTATÁSI PROGRAM

Kárpát-medencei 
középiskolai 
csapatverseny

1. Diákok a fenntarthatóságról

Kiemelt célcsoport: 10-18 éves, felső tagozatos és középiskolás
diákok.

A kérdőíves kutatás kb. 12-15 percet vesz igénybe, a kutatásban való
részvétel teljesen önkéntes és névtelen. Kiötlhető: 2022. április 22 -
május 22 között

A fókuszcsoportos beszélgetések budapesti gimnáziumokban 4-6 fős
csoportokban 2022. április 22-29. között

2. Tanárok a fenntarthatóságról

A tanárok Témahéttel és fenntarthatósággal kapcsolatos véleményeinek megismerésére online kérdőíves kutatás végzünk a
Fenntarthatósági Témahéten résztvevő pedagógusok körében. A kérdőív kitöltése kb. 12-15 percet vesz igénybe 2022. május
31- június 26. között

További tervek
Reprezentatív kutatás 17 éves középiskolás tanulók körében, Visegrádi Együttműködés (V4) keretében 2022. szeptemberérben.

Kutatási program honlapja: https://www.fenntarthatosagikutatas.hu/

https://www.fenntarthatosagikutatas.hu/


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

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


KIEMELT ESEMÉNYEK

• Áder János tanórája 2022. április 22. (péntek) Komárom 
és 25. (hétfő) Budapest középiskolákba tervezett rendhagyó 
tanóra a klímaváltozásról 

• Nyitórendezvény 2022. április 26. (kedd)
nyitórendezvény neves előadókkal, Zöld Tündér díjak átadása, 
helyszín: Budapest, műjégpálya

• ZöldOKos Kupa döntő 2022. május 20.

• AlmaZöld konferencia és díjátadó gála 2022. június
a Témahét lezárásaként a különböző aktivitásokon nyert 
diákok és pedagógusok díjazása, élményszerű előadásokkal 
színesítve 

• Középiskolai csapatverseny döntője 2022. szeptember
Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi táborban

• Fenntarthatósági konferencia 2022. január és október
a fenntarthatóságban jártas pedagógusokat hívjuk meg 
szakmai konzultációra



2022.
április 25-29.


