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VÍZ
FELELŐS
FOGYASZTÁS

EGÉSZSÉGVÉDELEM

naponta 10 új óralátogató önkéntes
150 külső látogatási helyszín
15 pályázat, verseny

HULLADÉK

50 db óravázlat és mintaprojekt

6 kiemelt esemény

ISKOLAI TANÓRÁK
• ÓRAVÁZLATOK
• MINTAPROJEKTEK
• DIGITÁLIS ALKALMAZÁSOK

• ONLINE TANÓRÁK
• KISFILMEK
• AKTIVITÁSOK (PÁLYÁZATOK, VERSENYEK)

• ÖNKÉNTES ÓRALÁTOGATÁSOK

DIÁKPÁLYÁZATOK
A pályázatokon bármely, a 2022. évi Fenntarthatósági
Témahétre regisztrált magyarországi és határon túli
általános és középfokú iskola diákja indulhat.
A pályaműveket 3 korosztályi kategóriában lehet benyújtani:
• 1-4. évfolyam
• 5-8. évfolyam
• 9-12. évfolyam
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

ISKOLAI PÁLYÁZATOK

A pályázaton bármilyen korosztályú iskolás
csoport (osztályközösség, szakkör) részt vehet.
A pályaműveket 3 korosztályi kategóriában lehet
benyújtani.
A pályázat célja, hogy az iskolás csoportok egy
saját tervezésű legalább 1 m2 iskolakertet
hozzanak létre. Az iskolakertbe olyan növények
ültetését várjuk, amelyek az a fenntarthatóságot
szolgálják.
Az
iskolakert
létrehozását
dokumentálni kell a tervezéstől a kivitelezésig.
Nyeremények: Korosztályonként a 3 legjobb
pályamunkát benyújtó iskolai csoport (összesen
9 iskolai csoport) kerül díjazásra:
•1. helyezett: 80 000 Ft értékű vásárlási utalvány
•2. helyezett: 60 000 Ft értékű vásárlási utalvány
•3. helyezett: 30 000 Ft értékű vásárlási utalvány

A pályázat leadási határideje: 2022. május 25.

ISKOLAI PÁLYÁZATOK

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.
A pályázat leadási határideje: 2022. május 31.

VERSENYEK
„OTT VAGYOK HONN, OTT AZ ÉN VILÁGOM”
KÁRPÁT-MEDENCEI KÖZÉPISKOLA CSAPATVERSENY

A versenyen határon belüli és határon túli magyar ajkú,
középiskolás (9-12. osztályos) diákok indulhatnak, 3 fős csapatokban.
Az egyik 3 fős csapatnak a határon belül, a másik 3 fős csapatnak a
határon túl kell megalakulnia.
A csapatpároknak olyan projektmunkát kell közösen benyújtaniuk,
amelynek témája szorosan kapcsolódik a 2022. évi Fenntarthatósági
Témahét kiemelt témáinak valamelyikéhez: a víz, az egészségvédelem, a
felelős fogyasztás vagy a hulladék témához.

Regisztráció: 2022. március 31-től
Döntő: 2022 szeptember, Sátoraljaújhely, Rákóczi tábor
Nyeremény: 500 000 Ft értékű tárgy és/vagy élmény

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. és
május 22. között
A fókuszcsoportos beszélgetések budapesti gimnáziumokban 4-6 fős
csoportokban 2022. április 22-29. között
További tervek Reprezentatív kutatás 17 éves középiskolás tanulók
körében,
Visegrádi
Együttműködés
keretében
2022.
szeptemberérben.
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 31június 26. között

https://www.fenntarthatosagikutatas.hu/

KIEMELT ESEMÉNYEK
• Áder János köztársasági elnök 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 27. és október
a fenntarthatóságban jártas pedagógusokat hívjuk meg
szakmai konzultációra

2022. április 25-29.

www.fenntarthatosagi.temahet.hu

