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Kedves Pedagógus! 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a köznevelésben 2021. április 19-23. között hirdeti 

meg a Fenntarthatósági Témahetet, amelynek célja, a fenntarthatóság üzenetének 

elterjesztése iskolai keretek között. A Témahét fővédnöke Áder János köztársasági elnök, 

kiemelt támogatója a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, szervezője a PontVelem Nonprofit Kft. A 2020/2021-es tanév kiemelt témái 

az erdő mint ökoszisztéma, a zöld gazdaság és a fenntartható közösségek. 

Minden hazai és határon túli nevelési-oktatási intézmény a munkatervében meghatározott 

módon vehet részt a témahéthez kapcsolódó programokon, illetve szervezheti meg az adott 

témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat. A megadott témákat három korosztály 

számára (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) kidolgozott tematikus óratervek és 

mintaprojektek segítségével ajánljuk feldolgozni. A mintaprojektek alapján a 

fenntarthatóság pedagógiájában jártasabb pedagógusok saját maguk is kidolgozhatják az 

aktuális tanév témáihoz kapcsolódó heti projekttervüket. 

A tananyagok a letoltheto-oratervek weboldalról letölthetők, azok nyomtatása helyben, az 

iskolában történik. 

A felkészüléshez, az egyes témák feldolgozását segítő oktatócsomagok állnak a 

pedagógusok rendelkezésre, amelyek tartalmazzák az egyes kiemelt témához kapcsolódó 

óravázlatokat, mintaprojekteket, digitális alkalmazásokat, online tanórákat, versenyeket, 

pályázatokat, aktivitásokat.  

A fenntartható közösségek témakörében két új nemzetközi módszertan alkalmazását 
javasoljuk projektek kidolgozására és megvalósítására: 
 
1. Az EIT Climate-KIC európai szervezet Young Innovator programjának projekt 

módszertana: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nemzetkozi-programok#young-
innovators-program 

 

2. A Jane Goodall Intézet által kidolgozott Roots&Shoots projekt módszertana: 
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nemzetkozi-programok#roots-and-shoots 

 

2021. április 23-án, pénteken, 10.00 órától a Roots&Shoots program szellemiségét és a Jane 

Goodall Intézet alapértékeit a “HOPE - A remény” című film vetítésével szeretnénk még 

közelebb hozni a diákokhoz, pedagógusokhoz. A filmvetítés előtt bemutatásra kerül az Dr. 

Jane Goodal tanórája és a vele készült interjú is. 

 

  

https://kbka.org/
https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
https://kormany.hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
https://www.pontvelem.hu/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nemzetkozi-programok#young-innovators-program
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nemzetkozi-programok#young-innovators-program
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nemzetkozi-programok#roots-and-shoots
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ÓRAVÁZLATOK, MINTAPROJEKTEK 

 

ALSÓ TAGOZATOSOKNAK 
 

FENNTARTHATÓ CSALÁDI ÉS ISKOLAI KÖZÖSSÉG  

Az óravázlat a fenntartható életmód és a fenntartható családi és az iskolai közösség példáit 

mutatja be.  
 

FELSŐ TAGOZATOSOKNAK 
 

FENNTARTHATÓ KISKÖZÖSSÉGEK 

Az óravázlat a kisközösségeket fenntarthatóságért tett törekvéseit mutatja be, hétköznapi 

példákon keresztül. 
 

A MI KIS ÖKOFALUNK - FENNTARTHATÓ KÖZÖSSÉGEK A 21. SZÁZADBAN 

A mintaprojekt középpontjában a fenntartható közösségek állnak, a családtól, az iskolán át 

egészen az ökotelepülésekig. 
 

KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 
 

FENNTARTHATÓ KÖZÖSSÉGEK 

Az óravázlatban a diákok megismerhetik a háztartás-család, a gazdasági körforgás és a 

körforgásos gazdaság közti különbséget, majd környezettudatossági szempontokat alapján 

kiadáscsökkentő költségvetést készítenek.  
 

A FENNTARTHATÓ CSALÁDI KÖZÖSSÉG 

Ebben a projektben a tanulók családi költségvetést állítanak össze, megismerik annak 

bevételi – kiadási oldalait, valamint a költségvetési egyenleg javítási lehetőségeit is keresik 

az ehhez kapcsolódó családi közösségi lét mélyebb megismerésével. 
 

A SZABÓ CSALÁD KIZÖLDÜL 

A projekt során a diákok családi kupaktanácsot modelleznek: minden csoport egy 

családtagot szimbolizálva, egy általuk készített infografikán keresztül mutatja meg a többi 

„családtagnak”, hogyan tud zölden hozzájárulni a családi költségvetéshez. 
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A Nem térkép e táj vetélkedőn 3-5 fős csapatok vehetnek részt felkészítő pedagógus 
támogatásával. Két csapat együttesen indul, az egyik csapat határon inneni-, a másik csapat 
egy határon túli iskola diákjaiból áll. A csapatok feladata, hogy saját lakóhelyükön felmérjék 
az épített, a természeti és a társadalmi környezet értékeit és az azokat fenyegető 
veszélyeket.  

A 10 legszínvonalasabb pályázatot beküldő csapat kerül be a döntőbe. A döntő 2021 
szeptemberében Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi táborban kerül megrendezésre, a nyertesek 
értékes díjakban részesülnek. A program stratégiai partnere és támogatója a Rákóczi 
Szövetség. További információ: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nem-terkep-e-taj  

 

A Legaktívabb Iskola Díj pályázat célja a Fenntarthatósági Témahét országos programjaiban 
való aktív iskolai részvétel díjazása. A pályázat során a kiemelkedően aktív iskolák kerülnek 
díjazásra Magyarország 19 megyéjében és Budapesten.  

A legaktívabb iskolák egyenként 60.000 Ft értékű iskolai alapítványi támogatást nyernek.            
A pályázathoz tartozó aktivitásokat egy animációs kisfilm mutatja be valamint a részletes 
kiírásban olvasható. 

  

https://rakocziszovetseg.org/
https://rakocziszovetseg.org/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/nem-terkep-e-taj
https://www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/videos/194721055514391
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/2021/FTH2021_aktiviskola_kiiras.pdf
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/2021/FTH2021_aktiviskola_kiiras.pdf
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DIÁKPROGRAMOK 

ZÖLDOKOS KUPA  

A ZöldOkos Kupa a Kárpát-medence legrangosabb csapatversenye, amiben a diákok 

értékes jutalmakért mérhetik össze tudásukat a fenntarthatóság különböző témáiban. A 

ZöldOkos Kupa a Fenntarthatósági Témahét kiemelt témáihoz, kapcsolódik: az erdő mint 

ökoszisztéma, a fenntartható, zöld gazdaság, a fenntartható közösségek. 

A 2021. évben a Kárpát-medencei ZöldOkos Kupára 2 korosztályi kategóriában lehet indulni. 

A 7-8. osztályos PALÁNTÁK az eddig megszokott 3 fős csapatversenyen vehetnek részt.             

Az 5-6. osztályos MAGONCOK a saját iskolájukban vehetnek részt a versenyen. A verseny 

megrendezésére az iskolák regisztráció útján jelentkezhetnek. Az iskolák közül 20 

intézmény 50 ezer Ft értékű támogatást kap a versenyeken eredményesen szereplő diákok 

díjazására. A 20 intézmény sorsolással lesz kiválasztva. További információ: 

www.zoldokoskupa.hu  

 

KUTATÁSI PROGRAM 

A kutatási program a diákoknak és tanáraiknak a fenntarthatóságról alkotott véleményét 

kívánja felmérni: mit gondolnak róla, mit tesznek, mit tennének érte, a fenntarthatóság 

fogalomkörön belül hova helyezik a hangsúlyt, mi foglalkoztatja őket. A kutatás célja 

továbbá a Fenntarthatósági Témahéten részt vett diákok és tanárok Témahéten szerzett 

tapasztalatainak felmérése is. A kutatás kiemelt célcsoportjai a 10-18 éves, felső tagozatos 

és középiskolás diákok, illetve bármely általános- és középiskolában oktató pedagógus. 

További információ: www.fenntarthatosagikutatas.hu  

 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
http://www.zoldokoskupa.hu/
http://www.fenntarthatosagikutatas.hu/

