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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



A pályázat célja a diákok szemléletformálása vízhez kapcsolódó 

művészeti alkotások készítésével. Benyújtható pályázatok: rajz, 

fotó, szépirodalmi mű, zenemű, képregény, infografika, kisfilm.

VÍZCSEPP ÖSSZMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 

A pályázat célja, hogy tudatosítsa a diákok körében a víz
mindennapokban betöltött fontos szerepét. A pályázat a diákok
vízhez kötődő viszonyát, művészti alkotásokon keresztül kívánja
felmérni. A diákoknak egy vízcsepp helyébe kell beleképzelni
magukat és arról szabadon választott művészeti alkotást kell
készíteni.



ZÖLD FAKANÁL RECEPTÍRÓ PÁLYÁZAT

A pályázat célja, hogy a mindenki a saját térségére jellemző,
fenntarthatóság szempontjait figyelembe vevő ételeket
készítsen. A szakmai zsűri által kiválasztott pályaművekből
digitális kiadvány készül.

A pályamű következő elemei:

a) Szöveges leírás, amelynek a következőket kell tartalmaznia:
1) az étel nevét,
2) az étel eredetének rövid történetleírását,
3) Az alapanyag mennyiségeket 4 főre számolva,
4) az étel elkészítésének menetét,
5) rövid leírást a recept fenntarthatósági szempontjairól.

b) Az elkészült étel képei (3 db)



GONDOLD ÚJRA! KREATÍV PÁLYÁZAT

A pályázat célja a diákok újrahasznosítható anyagokból
használati tárgyakat készítsenek, amely lehet bútor, ruha, vagy
bármilyen használati tárgy.

A nyertes pályaművek felkerülnek a Fenntarthatósági Témahét 
honlapjára. 

A pályaműnek a következő elemeket szükséges tartalmaznia:

• Az elkészült tárgy fotója (3 db)

• Rövid leírás a tárgy előéletéről, újrafelhasználás

lehetőségeiről



ISKOLAI PÁLYÁZATOK

A pályázatokon bármely, a 2022. évi Fenntarthatósági Témahétre regisztrált magyarországi és határon túli
általános és középfokú iskola diákjaiból álló iskolai csoport vagy az egész iskola indulhat.

KERT-KÓSTOLGATÓ PÁLYÁZAT LEGAKTÍVABB ISKOLA DÍJ PÁLYÁZAT



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 díja: 80 000 Ft értékű vásárlási utalvány

• 2. helyezett díja: 60 000 Ft értékű vásárlási utalvány

• 3. helyezett díja: 30 000 Ft értékű vásárlási utalvány

KERT-KÓSTOLGATÓ PÁLYÁZAT

A pályázat leadási határideje: 2022. május 25.



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.



YOUNG INNOVATORS TANÁRI PÁLYÁZAT

A Young Innovators program egy nemzetközi, kihívás alapú oktatási program, amely során a
12-18 éves diákok egy valós, klímaváltozáshoz kapcsolódó problémát oldanak meg 4-5 fős
csapatokban. A Fenntarthatósági Témahét keretében pályázati lehetőséget hirdetünk 6-12.
évfolyamon tanító pedagógusok számára a módszertan elsajátítása és pedagógiai
programjának saját iskolában való megvalósítása céljából.

Feltételek:
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.

Online tanárképzés időpontjai:
1. alkalom: 2022. április 8. péntek, 15h-18h
2. alkalom: 2022. április 11. hétfő, 15h-18h
3. alkalom: 2022. május 27. péntek, 15h-16:30h

A pályázatra maximum 20 pedagógus jelentkezhet. Jelentkezni regisztráció útján lehet.
A pedagógusok kiválasztása a jelentkezés sorrendje alapján történik. A kiválasztott
pedagógusok a pályázati feltételek teljesítése után 30.000 Ft értékű vásárlási utalványban
részesülnek.Regisztráció: 2022. március 25-április 8.



VERSENYEK

Kárpát-medencei 
középiskolai 
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