Fenntarthatósági Témahét
2022. április 25-29.
Tisztelt Önkéntes óralátogató!
Immár 7. alkalommal, 2022. április 25-29. között kerül megrendezésre a diákoknak szóló
komplex fenntarthatósági program, a Kárpát-medencei kiterjesztésű Fenntarthatósági
Témahét. A program célja a Föld Napja üzenetének a fenntarthatóságnak széles körű
elterjesztése iskolai keretek között. A programsorozat sikerét jelzi, hogy 2021-ben több
mint 1600 iskola, közel 400 000 diákja csatlakozott a Témahéthez.
Az idei Fenntarthatósági Témahét kiemelt témái a víz, az egészségvédelem és a
felelős fogyasztás. A csatlakozó iskolák pedagógusait előre kidolgozott tematikus
óratervek és mintaprojektek segítik a témák elmélyítésében.
A fenntarthatóság összetett kérdését önkéntes tanóra látogató szakemberek és
izgalmas iskolán kívüli látogatási helyszínek segítik feldolgozni a diákoknak. Önnek,
szakértő munkatársainak és szerveztének egyedülálló alkalmat kínálunk, hogy
bekapcsolódjanak a diákok szemléletformálásába és megmutassák, hogy az Önök
szervezet mit tesz a fenntarthatóságért, egy élhetőbb jövőért.
A Fenntarthatósági Témahetet a PontVelem Nonprofit Kft. szervezi, a program gazdája
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, főtámogatója a Kék Bolygó Alapítvány,
fővédnöke Áder János köztársasági elnök.
Óralátogató önkéntesek
A Témahétre a regisztrált iskolákba elkötelezett szakembereket (önkénteseket) is
szervezünk, akik becsatlakoznak a tanórákba. Az önkéntes feladata, hogy egy előre
egyeztetett tanóra keretében személyes példájával, hitelességével segítse a
pedagógus munkáját, a fenntarthatóság üzenetének eljuttatását a gyerekekhez. A
tanórát a pedagógus tartja, az önkéntes a tanóra bizonyos részében beszél a saját
tapasztalatairól, meggyőződéséről, ezzel is színesítve, élményszerűbbé téve a tanulás
folyamatát.
A tanórák adott tematika mentén zajlanak, a tematikus óratervek és mintaprojektek
online, letölthető formában elérhetők a honlapon.
Az önkéntes programban való részvétel regisztrációhoz kötött, a regisztrációs felület
2022. március 16-tól érhető el.

Az önkéntesnek jelentkezés menete:
a. Keressék fel a Fenntarthatósági Témahét honlapját, és regisztrálják magukat
önkéntesnek
az
alábbi
felületen:
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/onkentes-regisztracio!
b. A regisztráció alkalmával válasszák ki azt az intézményt, ahová menni tudnának,
menni szeretnének! A Témahétre regisztrált látogatható iskolákról a honlapon
elérhető térképen tud tájékozódni: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/.
c. A regisztrációs rendszer automatikusan üzenetet küld mind a kiválasztott iskola
központi e-mail címére, mind a regisztráló önkéntesnek, megadva így mindkét
félnek a másik elérhetőségét, illetve az iskolának az önkéntes felajánlását (hány
tanóra, melyik nap, milyen téma, stb.).
d. Kérjük, vegyék fel a közvetlen kapcsolatot az iskolával és egyeztessék a részleteket!
Az óralátogató önkéntesek részvételét – a tavalyi évhez hasonlóan – személyre szóló
oklevéllel köszönjük meg.
A felmerülő észrevételeikre, kérdéseikre a fenntarthatosagi@temahet.hu e-mail címen
állunk rendelkezésükre.
Tisztelettel kérjük, hogy szakértelmével, önkéntességével segítse a Fenntarthatósági
Témahét magas színvonalú megvalósulását, hogy minél több gyerekhez juthasson el
a fenntarthatóság, a környezetvédelem ügye.
Budakeszi, 2022. március 2.
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