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Kedves Pedagógus! 

 

A Fenntarthatósági Témahét ideje alatt, 2019. március 18-24. között, hétfőtől 

vasárnapig egy egész héten át lehet szemetet szedni az eddigi leghosszabb TeSzedd! - 

Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhét során. A Fenntarthatósági Témahéten 

az önkéntesek nagy részét diákokból, és azok tanáraiból és szüleiből álló csoportok 

fogják alkotni. A TeSzedd! akció szervezője az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium, amely biztosítja az önkéntesek számára a szemétszedéshez szükséges 

gumikesztyűt, zsákot és a szemetet el is szállítatja a közszolgáltatókkal. 

 

A TeSzedd! egy olyan „jó gyakorlat” amely a fenntarthatóságra nevelést szolgálja, 

ennek egyik fontos eleme a környezettudatos gondolkodásmód, amelybe a 

hulladékcsökkentés is beletartozik. A környezeti nevelési szakértők szerint a diákok 

szemétszedésre mozgósítása azonban komoly szakmai odafigyelést igényel.                            

A szemléletformálás csak akkor lehet eredményes, ha a diákok mellett a tanárokat és 

a szülőket egyszerre tudjuk mozgósítani, ha a gyűjtés együtt, a személyes minták 

mentén történik. A TeSzedd! mássalhangzóit kiemelve a Tanár, Szülő, Diák hármas 

egység elengedhetetlen a program sikeréhez. 

 

  

 

www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ 

 

szelektalok.hu/teszedd/ 

http://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
http://szelektalok.hu/teszedd/
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ÓRAVÁZLATOK 

A témában kidolgozott óravázlatok 3 korosztály számára készültek. A „Nézz szembe a 

szemeteddel” elnevezésű óravázlatokat azoknak a pedagógusoknak ajánljuk, akik 

tervszerűen, konkrét időre és feladatra lebontott tananyag alapján szeretnék a témát 

feldolgozni.  

Alsó tagozatosok óraterve 

Ennek a korosztálynak játékos módszerrel kívánjuk a témát körüljárni. A tanóra során 

a gyerekek megismerik az egyes újrahasznosítható hulladékfajtákat és azokból 

gyerekjátékokat készítenek. A foglalkozás végén egy játszóház keretében mindenki 

kipróbálhatja az itt készült játékokat. 

Felső tagozatosok óraterve 

A felső tagozatosok már komolyabb formában ismerkedhetnek meg a hulladék és a 

szemét problémáival. Megismerhetik a hulladékok anyagainak fizikai és kémiai 

tulajdonságait, valamint újrafelhasználási lehetőségeit. A kisebbek hangszereket is 

készíthetnek a hulladékokból, ezzel is színesítve az egyes foglalkozásokat. 

Középiskolások óraterve 

Ez a korosztály már önálló döntéseket tud hozni és felelősséget tud vállalni a 

mindennapok során kialakult szokásaiért. Környezettudatos gondolkodásával saját 

vállalásokat tehet a hulladékok és a szemét csökkentéséért. A témához kapcsolt 

óravázlat ennek a szintnek megfelelően foglalkozik a témával.  

A tananyagok a letoltheto-oratervek weboldalról letölthetők. A tanórák 

megtartásához 2019. március 18-ig regisztrálja iskoláját a 2019. évi Fenntarthatósági 

Témahétre: iskolai-regisztracio 

 

 

  

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/letoltheto-oratervek
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio
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TESZEDD! AKCIÓ 

A szemléletformálás csak akkor érheti el célját, ha a diákok mellett a tanárok és a 

szülőket egyszerre vesznek részt az akcióban. Az akcióra való felkészülést „Nézz 

szembe a szemeteddel” elnevezésű óravázlatok segítik. Mielőtt elkezdené az akció 

szervezését, kérjük, a diákokkal mindenképpen beszélje át a program jellemzőit az 

óravázlatok erről szóló részeinek segítségével! 

 A program során a résztvevők olyan háztartási jellegű szemetet gyűjtenek, 

amelyek beleférnek a TeSzedd!-es zsákba, és amelyek súlyától nem szakad szét a 

zsák. Ha olyan szemétkupacot talál valaki, amelyik nem számolható fel 

biztonságosan (éles, hegyes, balesetveszélyes stb.), azt jelezni kell a gyűjtési pont 

koordinátorának. 

 

 Az akció során a résztvevők nem gyűjtik külön a zöldhulladékot és szelektíven a 

hulladékot, mert nincs értelme, mivel a közterületeken eldobált, illegálisan 

lerakott szemét legnagyobb része szennyezett (sáros, koszos), ezért nem 

hasznosítható újra.  

 

 A TeSzedd! során 5 óra közösségi szolgálatot lehet teljesíteni. Ebből egy óra a 

felkészítésen, három óra a szemétgyűjtésben és egy óra az akció utáni értékelésen 

való részvétel. Ezen felül lehetőség van előzetesen - legfeljebb 3 órában - részt 

venni a szemetes helyek felkutatásában, azaz a TeSzedd! helyszínének 

kiválasztásában is.  

Az akcióban való részvétel fontos lépései 

1. Regisztráljon 2019. március 3-ig: https://regisztracio.szelektalok.hu/! 

2. Töltse le az akcióhoz szükséges dokumentumokat: 

http://szelektalok.hu/teszedd/#tolts-le! 

3. Válasszon ki egy napot és egy helyszínt! 

4. Az akcióra mozgósítsa a gyerekeket, a kollégákat és a szülőket! 

5. Készítsen dokumentációt az eseményről és küldje el a Teszedd! pályázatra! 

 

  

https://regisztracio.szelektalok.hu/
http://szelektalok.hu/teszedd/#tolts-le
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TESZEDD! PÁLYÁZAT 

A TeSzedd! kampányban való aktív részvétel értékelésére országos pályázat kerül 

meghirdetésre az iskolák számára a www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok 

felületen. 

A pályázat értékelési szempontjai  

- az iskola által mozgósított tanárok, szülők és diákok száma 

- a tanárok, szülők és diákok aránya 

- a megtisztított terület nagysága 

- az összegyűjtött szemét mennyisége 

- a témában megtartott tanórák / projektek által elért diákok száma 

Pályázati nyeremények 

A pályázat megyei bontásban kerül kiértékelésre, így a 19 megye és Budapest 

leghatékonyabb iskolái nyerhetnek. Az országos viszonylatban is kiemelkedő iskolák 

közül 5 különdíjban részesül, aminek keretében egy-egy osztályt eljuthat a hulladék 

kezelés különböző intézményeibe: 

- Szemléletformáló és Újrahasználati Központ (SZÚK) 

- Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ 

- Fővárosi Hulladékhasznosító Mű és a Köztisztasági Múzeum 

A legaktívabb intézmény az OzoneTv által alapított Ozone Zöld díjban részesül. Az 

OzoneTv ezzel a díjjal azokat a megvalósult zöld ötleteket, innovációkat díjazza, 

amelyek hozzájárultak környezetünk, bolygónk megóvásához, jobbá tételéhez.  

 

  

http://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/palyazatok
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TÁRSPROGRAMOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kapcsolat 
       fenntarthatosagi@temahet.hu 
       Telefon: +36 30 590 2085 
 

 

A Fenntarthatósági Témahét keretein belül 

kerül megrendezésre a fenntarthatóságról 

szóló ZöldOkos Kupa.  

A verseny 2019. január 10-től május 10-ig tart, 

amelyre 3 fős, 5-8. évfolyamos csapatok 

tudnak regisztrálni.  

A versenyfeladatok kiemelt témája a szelektív 

hulladékgyűjtés. Részletek a 

www.zoldokoskupa.hu/weboldalon. 

 

A GyűjtsVelem program egyik fókuszában a 

szelektív hulladékgyűjtés áll, kiemelten a 

használt elemek, kis akkumulátorok, a 

használt mobiltelefonok és e-kütyük.  

A program a gyűjtéssel a diákok 

környezettudatos magatartását fejleszti 

cselekvő, gyakorlatias, játékos formában.  

Részletek: www.pontvelem.hu/szelektiv-

hulladekgyujtes. 

 
 
A Fenntarthatósági Témahéten, a 
seppo.io/hu/ felületen, a szelektív 
hulladékgyűjtés témában, terepen 
okostelefonon is elérhető online játékra van 
lehetőség. 

 

TOVÁBBI ÓRAVÁZLATOK A TÉMÁBAN 

ALSÓ TAGOZAT A papír útja – Merítsük ki a 

hulladékot a szemétből! http://ofi.hu/papir-

utja-meritsuk-ki-hulladekot-szemetbol 

FELSŐ TAGOZAT Hulladék kommandó 

http://ofi.hu/hulladek-kommando 

KÖZÉPISKOLA Re-bútorok – bútorok 

újrahasznosított anyagokból http://ofi.hu/re-

butorok-butorok-ujrahasznositott-

anyagokbol 

mailto:fenntarthatosagi@temahet.hu
http://www.zoldokoskupa.hu/
http://www.pontvelem.hu/szelektiv-hulladekgyujtes
http://www.pontvelem.hu/szelektiv-hulladekgyujtes
http://seppo.io/hu/
http://ofi.hu/papir-utja-meritsuk-ki-hulladekot-szemetbol
http://ofi.hu/papir-utja-meritsuk-ki-hulladekot-szemetbol
http://ofi.hu/hulladek-kommando
http://ofi.hu/re-butorok-butorok-ujrahasznositott-anyagokbol
http://ofi.hu/re-butorok-butorok-ujrahasznositott-anyagokbol
http://ofi.hu/re-butorok-butorok-ujrahasznositott-anyagokbol

