
Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

Debrecen 

Fenntarthatósági témahét (2018. 04.23-27.) 

A témahét résztvevője: Iskolánk nem végzős tanulói. (12 osztály, 713 tanuló) 

Időtartama: 2018.04.23.-2018.04.27. 

A témahét célja: Földünk védelmére való figyelem felhívása. Újrahasznosítás fontossága.  

Tantárgyi integráció: Biológia, földrajz, kémia 

Beszámoló 

 

1: Továbbképzésen való részvétel 

Pedagógus továbbképzés a Debreceni Pedagógiai Intézetben. A képzésen részt vevők információkat kaptak az eddig 

megvalósított témahetek programjairól, kész mintaprojektekkel, ötletekkel ismerkedhettek meg.  

 

 2: Versenyfelhívó plakát 

Osztályok közötti versenyfeladatként a következőket találtuk ki, hogy elnyerjék a „Zöld Kisdió” címet. 

 

 



3:Témahét programjának plakátja 

 

 

 



Állandó kiállításunk egyrészt Bökönyi Ambrus újrahasznosított 

tárgyakból készült munkái, valamint az osztályok által 

versenykiírás keretében készült plakátok voltak, melyek a 

könyvtár falain kaptak helyet a témahét során. 

 

 

4:Témahét programjai napi lebontásban 

2018.04.23. Hétfő: 

 

 

 

Meghívott előadónk Domokos Csilla, Az AKSD HR és PR 

vezetője, aki „Tegyünk együtt a környezetükért” című 

előadással kezdte meg a témahetünket.  

 

 

 

Előadását „A környezettudatos közlekedésről” szóló előadás 

követte, melyet nyugdíjas kollégánk Varjasi Miklós adott elő. 

 

 

 

 

  

 

A diákok is kivették részüket a programok színesítésében. 

Végzős diákunk Gombos Mihály Izsák tartott bemutatót a ma 

aktuális „Dízelbotrány” kapcsán.  

 

 

A napot környezetvédelmi kisfilmek vetítésével zártuk, ahol „Mi lesz a Földön ember nélkül” témában mélyülhettek el az 

érdeklődők a megrázó képek és videók láttán. 



2018.04.24. Kedd 

 

A témahét második napját a Debreceni Agrártudományi 

Egyetemről érkező előadónk nyitotta meg. Szabó Fruzsina 

DEHÖK-os hallgató „Háztartás ökosan” című előadásával 

mutatta be, hogy hogyan termeljünk legkevesebb hulladékot. 

 

 

A következő előadást, érdekes vetélkedővel összekötve, 

kolléganőnk, Tiliczky Andrea tartotta biológia órája 

keretében. 

 

 

 

 

2018.04.24. Szerda 

 

Az Agráregyetem DEHÖK-os hallgatója Duzs László a „Hulladék 

okozta problémák” bemutatásával kalauzolt el minket a 

folyóvizeinknél felmerülő problémák kiemelésével. 

 

  

 

 

 

Ha termékbemutatóra vágytak az érdeklődők, akkor Ők sem maradtak ki. Mert 

meghívott vendégünk Kopócs Éva, használt ruhákból ékszereket és kiegészítőket 

hozott el, s bemutatta nekünk, egy előadással összekötve. 

 

 

 

 



A nap lezárásaként külső programot választottunk. Az Agráregyetem Bemutató kertjébe és Madárlakjához látogattunk el 

osztályokkal. 

 

 

2018.04.27. Csütörtök 

 

Dr. Tóth Zoltán oktató, a Debreceni Agrártudományi Egyetemről érkezett, és „Vizes 

kísérletek” címmel tartott kémiai bemutatót, bevonva a diákokat is. 

 

 

 

 

 

 

Az Ő kísérleteit iskolánk pedagógusa Kiss Zoltánné tanórája követte, 

aki biológia óra keretében tartott órát, az Ózonlyuk fontosságát 

előtérbe helyezve. 

 

 

Ezután a nagy érdeklődésre tekintettel újabb kisfilmek kerültek levetítésre a Föld jelen helyzetével kapcsolatosan, érintve az 

újrahasznosítás fontosságát, illetve a hulladékfeldolgozás lehetőségeit. 

 

2018.04.27. Péntek 

A témahét lezárásaként eredményhirdetésre került sor. A „Zöld Kisdió” verseny első 

három helyezettjeit értékes nyereményekkel jutalmaztunk, akik a legszebb plakátot 

készítették, illetve a legtöbb kupakot és palackot gyűjtöttek.  

 



 

A hét programsorozatának a végleges lezárása egy gyönyörű facsemete ültetésével zárult, melyen a következő tábla 

emlékeztet minket többek között a hét sikerességére. 

 

 

 

Értékelés:  

 

A hét sikeresen zárult. Élményt jelentett a tanulók és a pedagógusok számára egyaránt. A legfőbb cél a tanulók 

ismereteinek bővülése volt a témában, Földünk és környezetük védelmére való figyelemfelhívás, az újrahasznosítás 

előnyeinek, lehetőségeinek megismerése. Melyeket változatos előadásokkal és érdekes és megrázó videókkal, valamint 

tanulmányúttal sikerült megvalósítani. Ezáltal a tanulók szociális érzékenysége is fejlődött.  

 

Örülünk, hogy megvalósíthattuk a témahetet iskolánkban! 

 

A hét szervezői: Dr. Csigéné Beke Katalin, Tiliczky Andrea, Dr. Iszályné Duró Magdolna, Kiss Tamás 


