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Az idei Fenntarthatósági Témahét a köznevelés keretében, a tanév rendjéhez igazítva valósul meg. A program célja a 
Föld Napja üzenetének, a fenntarthatóságnak széles körű elterjesztésen iskolai keretek között. A program támogatja 
az iskolák helyi kezdeményezéseit, illetve ösztönzi a téma iránt elkötelezett szakembereket is. A Témahétre olyan 
foglalkozásokat ajánlunk, amelyek építve az iskolák helyi adottságaira tanórákon és tanórán kívül is megvalósíthatók, 
és ösztönzik az újszerű pedagógia módszerek alkalmazását, ezzel is segítve a pedagógusok szemléletformáló munkáját. 
 
A Témahét keretében megvalósuló tematikus tanórákra három korosztálynak eltérő tartalmú foglalkozásterveket 
ajánlunk:  
 
1. Általános iskola alsó tagozatosok 
Témakörök: ŐRIZD MEG A FÖLDET! (természetes élőhelyek védelme), SZERESD AZ ÁLLATOKAT! (állatvédelem) 
 
FOGLALKOZÁSTERVEK, MODULOK 
 
a) CSEPPBEN A TENGER 
A vízhez való pozitív kötődés kialakítása, erősítése a víz téma komplex körbejárásával. 
 
A modul rövid leírása: A vízhez való pozitív kötődés kialakítása, erősítése a víz téma komplex körbejárásával. Vízzel 
kapcsolatos ismeretek szerzése, a meglévő tudás alkalmazása játékos formában. Érintett területek: - a víz 
halmazállapota, természetbeni előfordulása, körforgása, ereje, szennyezése, védelme, - a víz, mint élőhely, - a víz 
találós kérdésekben, szólásokban és közmondásokban, dalokban.  
Célok/részcélok: A fenntarthatóságra nevelés: miképp gazdálkodjunk a Földön meglévő vízkészletekkel, hogyan óvjuk 
és hasznosítsuk vizeinket. A víztakarékosság felelősségének kialakítása Vízzel kapcsolatos új ismeretek szerzése. A 
lehető legtöbb tantárgy bevonásával komplex gondolkodásra nevelés. 
Az eredeti modul innen letölthető: http://ofi.hu/cseppben-tenger 
 
b) MONDD, SZERETED AZ ÁLLATOKAT? (HÁZI KEDVENCEK) 
 
A modul rövid leírása: A tanulók megismerkednek a felelős állattartással. Bemutatják saját házi kedvenceiket többféle 
módon. Riportot készítenek, kérdőíves felmérést végeznek másokkal, majd elemzik azokat.  
Célok/részcélok: A felelős állattartás megismerése játékosan. A felelős állattartás fontosságának minél többféle módon 
való tudatosítása. A felelősségérzet kialakítása. A lényegkiemelés gyakorlása. A kreatív gondolkodás fejlesztése. 
Véleményalkotás, érzések kifejezőképességének fejlesztése. 
Az eredeti modul innen letölthető: http://ofi.hu/mondd-szereted-az-allatokat-hazi-kedvencek 
 
A modulok az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Ökoiskolai nevelési-oktatási programjában 
kidolgozásra került modulok alapján készültek. 
 
 
2. Általános iskola felső tagozatosok 
Témakör: TÁPLÁLKOZZ TUDATOSAN! (egészséges táplálkozás, tudatos vásárlás) 
 
FOGLALKOZÁSTERV 
 
TÁPLÁLKOZZ TUDATOSAN! 
Az egészséges táplálkozással, a vitaminok fontosságával és a tudatos vásárlással, fogyasztással ismerkedhetnek meg 
a tanulók. A foglalkozásterv kidolgozása a Debreceni Egyetem és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 
bevonásával készült. 
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3. Középiskolások 
Témakör: LÉPJ KISEBBET! (ökológiai lábnyom csökkentés) 
 
FOGLALKOZÁSTERV 
 
AKTÍV TANULÓK/PASSZÍV HÁZ – AZ ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM CSÖKKENTÉSÉNEK PRAKTIKÁI  
A diákok megismerkedhetnek egy passzív ház működésével. A foglalkozástervet Mi6 Magyar Innováció és Hatékonyság 
Nonprofit Kft. készítette. 
 
A tematikus tanórák mellett, azok témájához illeszkedően a korosztályoknak megfelelő országos kísérő programok 
kerülnek megrendezésre.  
 
Pályázatok  
 
Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet! - pályázat 
A gyerekek kiválasztják a környék egy vizes élőhelyét, adatokat vesznek fel róla. A pályázatra beküldik az adatlapot és 
a vizes élőhelyről készült fényképeket. 
 
ELENA pályázat 
Az ELENA projekt során készült tanári kézikönyvben található feladatokból választhatnak a résztvevő iskolák 
(földigiliszta, kutya-farkas, hangya). A pályázat támogatója az ELENA projektben részvevő magyarországi partnerek. 
 
Iskolakert pályázat 
Iskolai akció keretében a gyerekek konyhakerti növényeket ültetnek az iskolakertbe, az akcióról beszámolót 
készítenek. A pályázat támogatója az Iskolakertekért Alapítvány. 
 
Energiatudatos Iskolákért Pályázat 
A diákok bemutatják iskolájuk fenntarthatósági és energiatudatossági helyzetképét és akciótervet készítenek annak 
javítására. A pályázatot Mi6 Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. készítette. 
 
Versenyek  

- Szelektív hulladékgyűjtési verseny általános iskoláknak 

- Fenntarthatósági Kupa: online verseny általános iskola felső tagozatosok és középiskolások számára 

- Kérdőív a korosztály életmódjáról általános iskola felső tagozatosok és középiskolások számára 
 
A Témahéten a szervezők lehetőséget biztosítanak arra, hogy az iskolai programok, tanórák részeként a 
fenntarthatóságért elkötelezett hiteles szakértők, közszereplők, művészek (önkéntesek) kiálljanak a gyerekek elé és a 
saját példájukkal, gondolataikkal erősítsék a Témahét üzenetét. A Témahét támogatja az iskolák helyi 
kezdeményezéseit is, a fenntarthatósággal kapcsolatos egyéb programok nyilvánosságát, elérhetőségét. A Témahét 
központi honlapján megjelenést biztosít minden releváns programnak: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ 
 
Projektgazda: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 
Szervező: PontVelem Nonprofit Kft. 
 
Együttműködő szervezetek: Köztársasági Elnöki Hivatal, Oktatási Hivatal, Debreceni Egyetem, Eszterházy Károly 
Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Ökoiskola Hálózat, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Mi6 Magyar 
Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.  
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