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FOGADJ ÖRÖKBE EGY VIZES ÉLŐHELYET! 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 
A „Fogadj örökbe egy vizes élőhelyet!” pályázat a 2019. évi Fenntarthatósági Témahét keretében kerül újra 
meghirdetésre. A pályázat célja egy vizes élőhely (forrás, patak, kisebb tó) terepi felmérése és az élőhely 
természetközeli állapotának visszaállatását célzó cselekvési terv készítése. A pályázat szervesen kapcsolódik 
a „Fedezz fel egy vizes élőhelyet!”óravázlathoz. 
 
A pályázók köre: A pályázaton bármely magyarországi általános iskolai és középfokú iskolai csoport (pl. 
osztályközösség, szakköri csoport) indulhat, akinek iskolája regisztrált a 2019. évi Fenntarthatósági 
Témahétre: iskolai-regisztracio. 
A pályaműveket 3 korosztályi kategóriában lehet benyújtani: 

 4. évfolyam 

 5-8. évfolyam 

 9-10. évfolyam 
 
A pályázat leírása: A pályázat során arra kérjük az iskolás csoportokat, hogy az iskola környékén válasszanak 
ki egy könnyen megközelíthető vizes élőhelyet (forrást, patakot, kisebb tavat) és legalább 2 alkalommal 
végezzenek ott terepi megfigyeléseket. 
 
A pályázat megvalósításának ütemezése: 
 
1. Terepi megfigyelések 2 alkalommal (javasolt időpontok: március 22. Víz Világnapja, április 22. Föld Napja) 

a. vizes élőhely adatlap kitöltése, 
b. fénykép készítése a vizes élőhelyről, 
c. vízben élő állatok lerajzolása. 

 
2. Cselekvési terv készítése 
A második terepi megfigyelés után a pályázók készítsenek egy rövid cselekvési tervet, amelyben leírást 
készítenek arról, hogyan lehet a vizes élőhelyet élhetőbbé tenni (pl. szemétszedéssel, faültetéssel, padok 
elhelyezésével…)! 
 
A pályázat megvalósításához szükség eszközök: 

 vizes élőhely adatlap (javasoljuk ceruzával kitölteni), 

 térkép a területről, 

 hőmérő, 

 növényhatározó, 

 állathatározó, 

 mérőszalag, mérőrúd, 

 műanyag tálak, szűrők (az állatok befogására). 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio
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A beküldendő pályamű kötelező elemei: 
 

1. A pályázó adatait tartalmazó adatlap 
2. 2 db kitöltött vizes élőhely adatlap (pdf formátumban) 
3. 2 db fénykép (jpg formátumban, 100 - 200 KB méretben) 
4. Állatokról készült rajzok (pdf formátumban) 
5. Cselekvési terv (1-2 oldalas, A/4 méretű word dokumentumban írva, pdf formátumban 

küldve ) 
 
Pályázat kezdete: 2019. március 18-22. (Fenntarthatósági Témahét) 
Pályázat leadási határideje: 2019. május 15. 
 
Beküldési felület linkje: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok  
 
Díjazás: Korosztályonként az első három helyezett iskolai csoportot természetvédelmi – szabadidős 
élményprogramokkal díjazzuk. A legjobb pályázó ajándéka a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága által 
üzemeltetett Dunavirág Vízibusz mozgó labor foglalkozásán való részvétel: 
https://www.dunaipoly.hu/hu/szolgaltatas/dunavirag-vizibusz.  
 
A pályázattal kapcsolatban az alábbi e-mail címen kérhet felvilágosítást: temahet@pontvelem.hu 
További részletek a szabályzatban olvashatók. 
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