MINTAPROJEKT TERVEZŐ PÁLYÁZAT
PEDAGÓGUSOKNAK
2018/2019

A pályázat a 2019. évi Fenntarthatósági Témahét (2019. március 18-22.) keretén kerül meghirdetése, lebonyolítója
a PontVelem Nonprofit Kft. A 2019. évi Fenntarthatósági Témahéten a pedagógusok a tematikus óratervek mellett
mintaprojekteket is használhatnak az iskolai szakmai program megvalósításához. A pályázat keretében
a fenntarthatóság pedagógiájában jártas pedagógusoktól olyan kidolgozott mintaprojektek kidolgozását várjuk,
amelyek mintaként szolgálhatnak a Témahét egészét átölelő további fenntarthatósági projektek megvalósítására.
A pályamunkákat 2018. december 15-ig lehet leadni, a legjobbak díjazásban részesülnek és kikerülnek a honlapra.
A mintaprojekt követelményei







A mintaprojekt témája illeszkedjen a 2019. évi Fenntarthatósági Témahét témáinak valamelyikéhez: a közösségi
közlekedés, a víz, és a fenntartható fejlődést szolgáló Globális-Célok közül a „3. Egészség és jóllét”, a „11.
Fenntartható városok és közösségek” és a „13. Fellépés az éghajlatváltozás ellen” témáihoz.
A mintaprojekt a 3 korosztály (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola) valamelyikéhez szóljon.
A mintaprojekt célja egy konkrét produktum megvalósítása legyen és mutassa be a megvalósítás teljes
folyamatát: az ötlet megszületésétől, a részletes ütemterven át az értékelésig.
A mintaprojekt további célja, hogy segítséget nyújtson a Témahét megvalósításában részt vevő pedagógusoknak
saját iskolájukban megvalósítható fenntarthatósági projektek kidolgozására.
A mintaprojektet úgy kell kidolgozni, hogy abban a tanulók aktív részesei legyenek annak megvalósításában
és a mintaprojekt minden lépése megvalósítható legyen bármely iskolatípusban.
A mintaprojektet 5-10 oldalas word dokumentumban kell beküldeni a temahet@pontvelem.hu e-mail címre
a mellékelt projektsablon alapján.

Pályázati feltételek




A pályázaton kizárólag olyan pedagógusok jelentkezhetnek, akiknek iskolája regisztrált a 2019. évi
Fenntarthatósági Témahétre. Egy pedagógus csak egy pályázatot adhat be.
A pályázatra jelentkezni a mellékelt adatlap és projektsablon kitöltésével lehet. Ezek kitöltött példányait kérjük a
temahet@pontvelem.hu címre elektronikusan, word formátumban beküldeni.
Beküldési határidő: 2018. december 14. péntek 15.00.

Díjazás



A legjobb pályaműveket 30-50 ezer forintos díjazásban részesítjük.
A szakmai zsűri által a 2019. évi Fenntarthatósági Témahétre mintaként kiválasztott projektek publikálásra
kerülnek a www.fenntarthatosagi.temahet.hu honlapon.

Kapcsolat
A 2019. évi Fenntarthatósági Témahétről a következő helyeken tájékozódhat:


A Fenntarthatósági Témahét honlapja: www.fenntarthatosagi.temahet.hu



A Fenntarthatósági Témahét facebook oldala: www.facebook.com/fenntarthatosagi.temahet/



Iskolai regisztráció: www.fenntarthatosagi.temahet.hu/iskolai-regisztracio

A pályázattal kapcsolatban az alábbi e-mail címen kérhet felvilágosítást: temahet@pontvelem.hu .
Budakeszi, 2018. november 10.

