Tisztelt Intézményvezető Asszony! Tisztelt Intézményvezető Úr!
A fenntarthatóság korunk egyik megkerülhetetlen kérdése. Magyarországon a köznevelésben 5. éve
kerül megrendezésre Áder János köztársasági elnök fővédnökségével a Fenntarthatósági Témahét,
ami évente közel 350 ezer diákot ér el. A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdeti
meg, főtámogatója az EMMI és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, szervezője a PontVelem
Nonprofit Kft. A Témahét célja a Föld Napjához és az ENSZ fenntartható fejlődési céljaihoz
kapcsolódó szemléletformálás iskolai keretek között.
2020. a nemzeti összetartozás éve, az április 20-24. között meghirdetett jubileumi Fenntarthatósági
Témahétre első alkalommal az egész Kárpát-medencéből várjuk a magyar nyelven oktató általánosés középiskolák kapcsolódását. Amennyiben az Önök intézménye is csatlakozna a Témahéthez,
kérjük, itt regisztrálja iskoláját: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio
A 2020. évi Fenntarthatósági Témahét kiemelt témái az energia, a klímavédelem és az egészség. A
választott témák nagyon szorosan egymásra épülnek. Az energiatermelés és -felhasználás mikéntje
közvetlen és jelentős hatással van a klímaváltozásra, a klímaváltozás már a mindennapjainkban
befolyásolja az egészséges élet feltételeit. A témaválasztásnál kiemelt szempont volt a
fenntarthatóság komplexitásának bemutatása.
A Témahétre regisztrált iskolák a következő területeken tudnak bekapcsolódni a programsorozatba:
• A regisztrált iskolák pedagógusait online letölthető tanóravázlatok és mintaprojektek segítik
a Fenntarthatósági Témahét iskolai megvalósításában. A cél, hogy minél több diák, osztály
találkozzon legalább egy tanóra, de akár komplex projektek keretében a fenntarthatóság
kérdéseivel.
• A környezeti nevelésben jártas pedagógusok jelentkezhetnek a Budapestre tervezett képzők
képzésére. A kiválasztott képzők feladata a saját körzetükben levő iskolák pedagógusaival
megismertetni a Fenntarthatósági Témahét egyes programelemeit.
• A regisztrált intézmények pedagógusainak lehetősége van részt venni a Témahéttel
kapcsolatos online és személyes képzéseken, hogy minél hatékonyabban tudják megtartani
a Témahét tanóráit, projektjeit.
• A regisztrált intézmények 3 fős 11-14 éves diákcsoportjai felkészítő tanáraikkal részt
vehetnek a fenntarthatóság témakörében megszervezésre kerülő ZöldOkos Kupa
tudásverseny sorozaton, aminek nemzeti döntője Budapesten kerül megrendezésre.
• A regisztrált intézmények rendszeres hírlevelekben értesülhetnek a Fenntarthatósági
Témahét aktuális programjairól, pályázati lehetőségeiről.
A Témahétről bővebben a https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ honlapon és
https://www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/ facebook oldalon talál információkat.

a

A nemzeti összetartozás évében szeretettel várjuk az ötödik, jubileumi Kárpát-medencei
Fenntarthatósági Témahétre, kérjük csatlakozzon iskolájával a programhoz, keressük együtt a
diákjainkkal a fenntarthatóság kérdéseire a válaszokat! Legyen a fenntarthatóság közös ügyünk!
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