
 

 

 
 

 

 
 

Pályázati Felhívás 

 

Klímavédelmi Tanulmányi Verseny általános és középfokú nevelési-oktatási intézmények 

diákjai részére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A pályázat kiírója, szervezője 

 

A Klímavédelmi Tanulmányi Verseny Gárdony Város Önkormányzat, mint a fent hivatkozott 

KEHOP-1.2.1 pályázat Kedvezményezettje által kerül kiírásra és lebonyolításra. A pályázatot 

digitális tartalmaikkal és jó gyakorlataikkal segítik a projekt együttműködő partnerei is, a 

Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. és a Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési 

Központ Nonprofit Kft.  

 

 

2. A pályázat háttere 

 

2020-ra a klímaváltozás lett az egyik legkiemeltebb globális környezeti probléma a Földön. 

Ennek több hatását már évtizedek óta érzékeljük, láthatjuk: a Föld középhőmérséklete nő, 

ezáltal a sarki és magashegységi jégtakarók és gleccserek olvadnak, felületük csökken, 

hatásaként emelkedik a tengerszint, emellett egyre több a szélsőséges időjárási jelenség és 

természeti katasztrófa, melyek a klímaváltozással hozhatók összefüggésbe. 

 

Gárdony Város Önkormányzat a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Gárdonyban” című projektet (projektazonosító: 

KEHOP-1.2.1-18-2018-00053) valósítja meg a Széchenyi 2020 Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program keretében. Közel 20 millió forint vissza nem térítendő 

támogatásból a helyi klímastratégia kidolgozására, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálási programok megvalósítására kerül sor. 



 

 

 
 

 

 

 

A legtöbb tudományos kutatás alapján a Föld klímájának jelenlegi változását – mely 

alapvetően természetes folyamat is-, jelentős mértékben az emberi tevékenységek során 

kibocsátott üvegház hatású gázok (ÜHG-k) okozzák. Ilyen ÜHG például a szén-dioxid, 

dinitrogén-oxid, a metán és a vízgőz is. 

 

A klímaváltozás, mint globális környezeti probléma elleni küzdelemben meghatározó a 

szemléletformálás, melynek egyik meghatározó célcsoportja a gyermek- és fiatalkorú 

lakosság: esetükben a felelős, fenntarthatóságot támogató magatartásminták még könnyen 

kialakíthatók. Így a fent hivatkozott projekt keretében Gárdony Város és térségének óvodái, 

általános és középiskolái részére különböző pályázatok és tanulmányi versenyek kerülnek 

kiírásra, melyek közül elsőként a Gárdonyban és környező településeken működő általános 

és középiskoláknak szóló Klímavédelmi Tanulmányi Verseny kerül kiírásra. 

3. Főbb pályázati információk 

 

3.1. Pályázók köre 

Gárdony Város és térségének, azaz a környező településeknek általános és középfokú 

nevelési-oktatási intézmények diákjai. 

Fontos, hogy nem egyéni, hanem közös/csoportos, osztályszintű pályaművekkel 

lehet pályázni, amely lehetőség szerint az osztály összes tanulójának bevonásával, 

együttműködésében kerül elkészítésre, például a pályaművet benyújtó osztály 

családtagjainak vagy tanárainak bevonásával. 

Pályázni iskolai osztályonként lehet a következő kategóriákban:  

o általános iskola alsó tagozat  

o általános iskola felső tagozat  

o középiskola  

melyek külön értékelésben és díjazásban részesülnek. 

 



 

 

 
 

 

3.2. Pályázat tárgya 

A pályázat témája a klímavédelem, mely kapcsán figyelemfelkeltő és/vagy 

tudásmegosztó (témára való érzékenyítés) pályamű, azaz  

- plakát vagy 

- logó vagy 

- makett vagy 

- kisfilm elkészítését várjuk. 

A pályázat benyújtására az elkészült pályaművekkel és azok digitális 

dokumentációjával, fájl-jával lehet pályázni.  

A pályaműveket bármilyen technikával el lehet készíteni. 

4. Pályázati lépések, a pályázat tartalma 

 

4.1. A pályázat elkészítése 

A pályázaton való́ részvétel feltétele, minimum 1 db értékelhető pályamű 

elkészítése és benyújtása. Osztályonként maximum 2 db pályaművel lehet 

pályázni. 

A pályaművön szerepelnie kell az iskola nevének, az osztály azonosítónak és az osztály 

létszámának, továbbá az igazolhatóan bevont családtagok és tanárok számának. (Pl. Példa 

X.Y. Általános Iskola, 4.c osztály, 28 tanuló, 50 családtag) 

  



 

 

 
 

4.2. Pályázat benyújtása 

• Benyújtási határidő: 2021. szeptember 30. 

• A pályaműveket a fenti határidőig  

o postai úton vagy személyes átadással lezárt csomagban az alábbi címre kell 

eljuttatni: Gárdonyi Polgármesteri Hivatal 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22., 

Bácskai Zsuzsanna   

o és a digitális dokumentációját e-mail címre kell megküldeni a 

eniko.jadimi6@gmail.com címre.  

5. Kötelezően benyújtandó dokumentumok 

 

5.1. Pályamű fizikai formátumban 

5.2. Pályamű digitális formátumban dokumentálva 

5.3. 1. sz. melléklet kitöltve, aláírva 

5.4. 2. sz. melléklet az iskola által kitöltve és hitelesítve 

 

6. Értékelés 

A pályaművek értékelése többszempontú. Az értékelést egy szakértői zsűri végzi melyet egy 

– a klímavédelmi szakmai grémium (települési klímavédelmi kerekasztal) tagjai és a 

pályázatban szakmai együttműködőként közreműködő szervezetek témában jártas szakértői 

alkotnak.  

Az értékelés szempontjai:  

• a témaválasztás eredetisége, fókusza 

• az üzenet eredetisége, komplexitása  

• a kidolgozás műszaki-vizuális-grafikai elemeinek minősége,  

• alkalmazott technikák sokrétűsége   

• a helyi kérdések, problémák, beépítése, vonatkozás és  

• együttműködés szintje, a pályamű elkészítéséhez bevontak/bevont kiinduló ötletek db 

száma. 
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7. Értesítés 

A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, melynek pontos időpontjáról és 

helyszínéről a díjazottakat a pályázat kiírója külön értesíti.  

8. Díjazás 

Valamennyi résztvevő emléklapban részesül. A pályázat első 3 helyezettje tárgy- vagy 

pénzjutalomban részesül. A legjobb pályaművet készítő osztály egy tanulmányi kiránduláson 

is részt vehet. 

A legjobb osztály prezentációjának bemutatásra lehetőséget biztosítunk egy klímavédelmi 

konferencia/workshop keretében. 

9. További információ, elérhetőség 

Elérhetőségek, információk: 

 

E-mail: eniko.jadimi6@gmail.com 

A pályázatokat az alábbi e-mail címre várjuk: eniko.jadimi6@gmail.com 

10. Pályázat mellékletei 

 

1. sz. melléklet - Kérdőív az aktív elérésekhez, melyet a pályázó osztályok tanulói töltenek 

ki a családtagjaikat, tanáraikat bevonva  

2. sz. melléklet - Nyilatkozat minta az iskola által összesített aktív elérések számáról 

3. sz. melléklet - Szülői hozzájáruló nyilatkozat, melyben a szülő tudomásul veszi és 

hozzájárul ahhoz, hogy a gyermeke részt vegyen a pályázati felhívásban.  
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