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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 zöld gazdaság témában Áder János köztársasági elnök 2021. április 19-én, hétfőn 10.00 

órai kezdettel tart tanórát.  

 

2021. április 20-án, kedden, 11.00 órától a honlapon megtekinthető A jövő mobilitása című 

oktatófilm, amely a Jövő Mobilitása Szövetség szervezésében készült és amelyről 

Magyarósi Csaba vlogger is beszámol csatornáján. Az oktatófilm célja, hogy a középiskolás 

korosztály számára szórakoztató módon bemutassa a környezettudatos közlekedési 

megoldásokat. 

 

  

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
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ÓRAVÁZLATOK 
 

FELSŐ TAGOZATOSOKNAK ÉS KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 
 

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS 

A diákok a közlekedés történetén keresztül megismerkednek a környezetkímélő 

közlekedési eszközökkel és a közlekedési módok fenntarthatóbb megoldásaival.  
 

 
 

ALSÓ TAGOZATOSOKNAK 
 

SOK KICSI SOKRA MEGY!  

Az óravázlat a családok takarékos és környezetkímélő működési modelljének 

megtervezését segíti „A megszolgált pénz” című kabard népmese feldolgozásával. 
 

FELSŐ TAGOZATOSOKNAK 
 

ZÖLD KÖLTSÉGVETÉS KICSIBEN  

Az óravázlat többek között a tudatos vásárlás lehetőségeinek bemutatásával ad a 

diákoknak hasznos tanácsokat a fenntartható, zöld költségvetés tervezéséhez. 
 

KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 
 

ZÖLD PÉNZÜGYEK  

A tanórán a tanulók alapvető pénzügyi és fenntarthatósági ismereteket szereznek, 

felismerik a zöld szempontok érvényesítésének lehetőségeit a családi költségvetés 

elkészítése során.  

 

Az óravázlat bemutatja a középiskolás korosztály számára készült"Zöldiránytű" applikációt 

is, amelyik praktikus tippeket tartalmaz arról, hogyan élheti mindennapjait egy tizenéves 

úgy, hogy óvja a környezetet és a családi pénztárcát is. Az applikáció innen letölthető: 

https://www.penziranytu.hu/zoldiranytu. 

 

 

 

  

https://www.penziranytu.hu/zoldiranytu
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ONLINE TANÓRÁK 

A téma elmélyítésére a következő online tanórákat ajánlunk a Fenntarthatósági Témahét idejére: 

 

IDŐPONT ELŐADÁS CÍME ELŐADÓ/SZERVEZŐ KOROSZTÁLY/ IDŐTARTAM 

2021. április 19. hétfő 

11.00-12.00 
Fenntartható divat 

workshop 

Szilágyi-Csüllög Mónika 
tanítványai, Budapesti 
Metropolita Egyetem 

általános iskola felső tagozat, 
középiskola 

20 perc 

2021. április 21. szerda 

9.00-10.00 
Hová mész?  

- a közlekedés ára egy 
hamburger szemével 

PontVelem Program 
előadói 

általános iskola felső tagozat, 
középiskola 

30 perc 

10.00-11.00 Fenntartható közlekedés MÁV/VOLÁNBUSZ 

általános iskola alsó tagozat: 
20 perc általános iskola felső 

tagozat és középiskola: 30 
perc 

11.00-12.00 A közlekedésirányításról 
Dr. Kovács Tamás 

Neuman János Egyetem 
középiskola, 30-40 perc 

2021. április 23. péntek 

9.00-10.00 
Mobil-élet Mennyit fizet 

a mobiltelefonért egy 
gorilla? 

PontVelem Program 
előadói 

általános iskola felső tagozat, 
középiskola 

30 perc 

 

MINTAPROJEKTEK 

FELSŐ TAGOZATOSOKNAK ÉS KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 
 

FENNTARTHATÓ HÁZTARTÁS  

A projektben a tanulók a háztartások (családok) fogyasztási szokásait vizsgálják, 

következtetéseket vonnak le és javaslatokat tesznek a fenntartható fogyasztás eléréséhez. 

A projekt az újrahasznosítás is szerepet kap, különféle hulladékokból új használati és 

dísztárgyat készítenek. A projekt során szóba kerül az ökológiai lábnyom, a túlfogyasztás. 

Kiemelten foglalkozik a fast fashion és az élelmiszer pazarlás témájával. 

ÖKO DIVATHÉT-ECO FASHION WEEK  

A projekt célja, hogy a tanulók megismerjék a ruhák előállításának módját, felelősséget 

vállaljanak környezetük megóvásáért, fordítsanak figyelmet arra, hogy amit vásárolnak, 

minőségi legyen, és környezetkímélő eljárással készüljön. Megtanulhatják, hogyan legyenek 

öko divatosak, saját kreativitásuk fejlesztésével, DIY ötletek, kapszula gardrób 

kialakításával. A projektterv szervesen kapcsolódik a Fenntartható divat programhoz. 

 

Az óravázlatok és mintaprojektek, valamint az online tanórák itt megtekinthetők: 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek 

 

  

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek
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FENNTARTHATÓ DIVAT PROGRAM 

 

 

A divatipar kapcsán elengedhetetlen foglalkoznunk a fenntarthatóság kérdéskörével. Míg 

más területeken egyre elterjedtebbek a környezetet védő és kímélő tudatos és fenntartható 

megoldások, addig azt láthatjuk, hogy a divat és a ruhavásárlás terén ezek a megoldások 

közel sem annyira népszerűek, annak ellenére, hogy egy olyan iparágról beszélünk, amely 

meglehetősen nagymértékben hozzájárul társadalmi és környezeti problémák 

kialakulásához és fennmaradásához is. 

A fiatalok ruhaválasztása kifejezetten alkalmas önkifejezésre, így kiemelten fontos, hogy 
ezen a területen is a tudatosságra neveljük őket.  

A Fenntarthatósági Témahét keretében az alábbi programokra invitáljuk a diákokat: 

1. Textilhulladék kreatív felhasználása – „Reduce, Reuse and Recycle - Kapszulakollekció 
pályázat”: Textilhulladék felhasználásával kapszulakollekció készítésre vállalkozhatnak 
a diákcsapatok. 

 

2. Slow Fashion – Fast Fashion workshop: divatmenedzser hallgatók workshopja során 
bemutatatásra kerül a „fast fashion” és a „slow fashion” bírósági tárgyalóteremi 
összecsapás. A szerepjáték során a diákok szavazhatnak, illetve ők is eljátszhatják, 
tovább gondolhatják azt osztálytermi keretek között.  

A program során részletes szakmai anyag készül a témában az alapfogalmakról, a 
körkörös ruhaipar elvéről, a textilipar negatív hatásairól, és a lehetséges megoldásokról. 

A program a Fenntartható divatmárka menedzsment program (Budapesti Metropolitan 
Egyetem) szakmai támogatásával valósul meg. 

További információ: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/fenntarthato-divat 

  

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/fenntarthato-divat


  
 
 
 

6 

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/

