PÁLYÁZAT
2022.

A TeSzedd! pályázat a 2022. évi Fenntarthatósági Témahét
keretében belül kerül meghirdetésre. A pályázat a 2022. május 2-8.
között megrendezésre kerülő TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért akcióhéten részt vett iskolák aktivitását díjazza.

A pályázat leírása
A TeSzedd! egy olyan „jógyakorlat”, amely a fenntarthatóságra nevelést szolgálja. Ennek egyik fontos eleme a
környezettudatos gondolkodásmód, amelybe a hulladékcsökkentés is beletartozik. A szemléletformálás csak
akkor lehet eredményes, ha a diákok mellett a tanárokat és a szülőket is egyszerre tudjuk mozgósítani, ha a
gyűjtés együtt, a személyes minták mentén történik. A TeSzedd! mássalhangzóit kiemelve, a Tanár, Szülő, Diák
hármas egység elengedhetetlen a program sikeréhez. A pályázat célja, hogy az TeSzedd! akció minél több
diákot, tanárt és szülőt megmozgasson. A téma bevezetésére, a szemléletformáláshoz számos tanórai
oktatóanyag áll a pedagógusok rendelkezésére. A TeSzedd! program szervezője az Innovációs és Technológiai
Minisztérium (ITM).
A pályázat kiírója
A pályázat kiírója a PontVelem Nonprofit Kft., a Fenntarthatósági Témahét szervezője (cím: 2092,
Budakeszi, Kagyló utca 1–3., cégjegyzékszám: 13-09-145720 adószám: 23281345-2-13), az Emberi
Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a Kék Bolygó Alapítvány (KBA) támogatásával. A pályázat fő
támogatója az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).
A pályázók köre
A pályázaton bármely magyarországi általános és középfokú iskola indulhat, amelyik részt vesz a TeSzedd!
programon és regisztrált a 2022. évi Fenntarthatósági Témahétre.
A beküldendő pályázat kötelező elemei
•
A pályázó adatait tartalmazó online űrlap
•
Az iskola képes beszámolója a szemétszedő akcióról (pdf formátumban feltöltve) – maximum 2
oldalban. (A képes beszámolón mindenképpen fel kell tüntetni az iskola nevét és címét!) A beszámolóban
meg kell adni az értékelési szempontokban megadott adatokat.
A pályázat értékelési szempontjai:
•
az iskola által mozgósított tanárok, szülők és diákok száma
•
a tanárok, szülők és diákok aránya
•
a megtisztított terület nagysága
•
az összegyűjtött szemét mennyisége
•
a témában megtartott tanórák / projektek által elért diákok száma
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A pályázat díjazása
A pályázat során a kiemelkedően aktív iskolák kerülnek díjazásra Magyarország 19 megyéjében és
Budapesten (összesen 20 intézmény). A legaktívabb iskolák egyenként 100.000 Ft értékű iskolai alapítványi
támogatást nyernek.
Az országos viszonylatban is kiemelkedő iskolák közül 5 különdíjban részesül, amelynek keretében egy-egy
iskolai osztály további 100 000 Ft alapítványi támogatással eljuthat a hulladékkezelés különböző
intézményeibe.
Az iskolákat e-mailben értesítjük a nyereményükről, illetve a nyertes iskolák neve felkerül a
Fenntarthatósági Témahét honlapjára.
A pályázat kezdete: 2022. május 10.
A pályázat leadási határideje: 2022. május 31.
Beküldési felület: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/tisztitsuk-meg-magyarorszagot

A pályázattal kapcsolatban a fenntarthatosagi@temahet.hu e-mail címen kérhető felvilágosítás.
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