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1) Pályázatok, Együttműködés más szervezetekkel,
Diákképviselet különböző fórumokon
Ebben a félévben két sikeres Erasmus+ diákpályázatunk is volt: a német csoport Drezdában,
az

angol

csoport

Broadstairs-ben

végezhetett

szakmai

gyakorlatot.

A munkahelyeken a tanulók rengeteg élménnyel gazdagodtak, sok jó, követendő példát
láttak.
A gyakorlat során a tanulók többek között olyan feladatot is kaptak, hogy ellátogassanak egy
helyi iskolához, és tapasztalatokat gyűjtsenek az iskola működéséről, a diákéletről,
programokról, a környezetvédelmi tevékenységekről. Ezekről a tapasztalatokról a tanulók az
1. félév során előadásokat tartottak osztálytársaiknak és iskolatársaiknak.
A diákpályázatok mellet elindult a tanári mobilitás program is, egy hetes angliai úton
vehettek részt szakmai tantárgyakat oktató kollégák, tapasztalataikat megosztották a
tantestülettel.
Az Euroscola pályázat keretében diákjaink Strasbourgban jártak: 8 tanulót komoly
felkészülést igénylő pályázat során választottunk ki, ők EU-ismeretekből pályáztak angol
nyelven, ezen felül minden osztályból egy tanuló jutalomként vehetett részt az utazáson.
A pályázat keretében volt egy egynapos Európai Parlamenti pályázati Nap, ahol diákjaink
bemutatták

Magyarországot,

Budapestet,

iskolánkat,

illetve

csoporttevékenységek

keretében különböző témákról (többek között a fenntartható fejlődésről, megújuló
energiaforrásokról, fiatalok munkanélküliségéről stb.) vitáztak 700, az EU összes országából
érkező diáktársaikkal. A Parlamenti Nap és az utazás egyaránt felejthetetlen élmény volt
számukra.
Iskolán 11.c osztályos csapata ebben a tanévben Országos 1. helyezést ért el az Online
Demokrácia Activity TEDD O:DA versenyén.
A csapat tagjai: Csáki Réka, Golán Eliza, Szalay Janka, Pap László, Nagy Beatrix,
felkészítő tanár: Kuli Anna. A felkészülés során a csapat nagyon kreatív volt, sok diáktársat és
kollégát bevontak a játékba. Jutalmuk: egy jól megérdemelt egyhetes strasbourgi utazás.
A Határtalanul pályázat program keretében Déva-i és Rimaszombat-i iskolákkal szerveztünk
közös szakmai és szabadidős programokat Magyarországon, illetve a partneriskolák
országaiban.
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A 12.a osztály tanulói pályáztak és részt vettek a II. Versenyképes Oktatás Konferencián az
Amerikai Kereskedelmi Kamara szervezésében. A konferencia címe: Tudsz jobbat? A diákok
vitanapot tartottak az iskoláról, politikusokkal vitáztak; a diákok felkészülésében segített Kuli
Anna kolléganő.
KÖSZÖNJÜK a pályázatíró munkaközösségnek a rengeteg lehetőséget, munkájuk
felbecsülhetetlen értékű, a nyelvgyakorláson kívül lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók
és az őket kísérő tanárok különböző szemléletmódokkal ismerkedjenek meg, és pozitív
tapasztalataikat itthon is hasznosítsák.
A szokatlanul hideg és havas tél miatt januárban meghirdettünk egy fotópályázatot iskolai
és centrum szinten, amelynek témája: A tél szépségei: hó és jég hátán”. A 2. félévben
hirdetünk eredményt.

2) Sport, egészségnevelési programok
A testmozgás fontos része az egészséges életmódnak, ezt osztályfőnökként és szaktanárként
is egyaránt valljuk. Osztályfőnöki órákon, szaktanári órákon, bemutató órákon sok
egészségnevelési téma kerül napirendre.
A testnevelési munkaközösség nagyon sokat tesz azért, hogy a testmozgás a gyakorlatban is
megvalósuljon. Több osztályunk jár rendszeresen úszni, az idei hideg tél alkalmas a
korcsolyázásra is. Ezen kívül rengeteg versenyen és sportos megmozduláson vesznek részt,
minden szinten az iskolai versenyektől kezdve az országosig, pl. Európai Diáksport Napja, a
Delta Országos Katasztrófa Mentőcsoport által szervezett Nemzetközi újraélesztési
bemutató, Spar futás, magasugró verseny.
3) Iskolai diákélet, Kommunikáció
Iskolánk számára fontos, hogy a diákok minden szinten aktívan részt vegyenek az iskola
életének szervezésében. A legnagyobb szerep ebben az ODB/IDB tagokra hárul.
Az ODB ebben a tanévben is sok mindent szervezett a DÖK-segítő kolléga, Mezei Péter
segítségével: a Gólyabulit, a Nulladikos túrát, illetve saját kezdeményezésre első alkalommal
a Halloween bulit, amelynek nagy sikere volt.
Az osztályok osztályfőnökük és tanáraik segítségével ebben a félévben is szerveztek
különböző rendezvényeket, a tanévnyitót a 12.a osztály, a Szalagavatót a 11.b és 11.d osztály
szervezte, a Karácsonyi adventi kalendáriumot a 10.b osztály készítette.
Minden osztály megünnepelte valamilyen módon a Karácsonyt.
2

A szabadidős tevékenység mellett a tanulók részt vettek különböző iskolabörzéken,
ellátogattak általános iskolákba, volt, aki saját kezdeményezésre egykori általános iskolájába.
Öröm volt látni, ahogy ezek a tanulók mesélték, hogy mi minden jót kaptak a Károlyiban: jó
tanárokat, jó közösséget, jó programokat.
4) Környezetvédelmi tevékenység
Iskolánk tanév elején Állatkerti Nevelőszülő lett, örökbe fogadtuk a Hettie nevű üregi
baglyot.
Az év fája pályázat keretében támogattuk az angyalföldi fák jelölését.
A nemzetközi hulladékgyűjtő világnapon szeptember 23-án minden munkaközösség
szervezett valamit, az öko faliújságon külön témaként szerepelt. A filmklubban a diákok
megnézték és megbeszélték a WALL-E (a jövő szemétdombja) című filmet. Rendezte Andrew
Stanton.
Az osztályok őszi nagytakarítást szerveztek, a közösségi szolgálat keretein belül takarítjuk
Duna-part egy szakaszát, a Rákos patak egy partszakaszát, valamint a Népszigetet.
Továbbra is szelektíven gyűjtjük a szemetet, ebben az évben a szokásos (papír, műanyag,
fém, gesztenye, elem) mellett volt külön elem- és mobilgyűjtés is.
A kupakgyűjtést már hirdetni sem kell, az osztályok automatikusan hozzák az otthon és a
szülők munkahelyén összegyűjtött kupakokat, melyeket továbbra is egy újpest mozgássérült
kisfiú kezelésére ajánlunk fel.
A kupakgyűjtésben a 9.a, 10.b, 10.d, 11.d, 12.a, 12.c osztályok, valamint az iskola tanárai és
dolgozói vettek részt, összesen kb. 60.000 darabot.
A legtöbb kupakot a következő osztályok gyűjtötték össze:


kb. 28.000 darabot a 12.c osztály , osztályfőnök Fodor Tiborné



kb. 15.000 darabot a 10.b osztály, osztályfőnök Kristin Csilla.

Köszönjük, hogy a kupakokat összegyűjtötték, és nem a szemétbe kerültek, így lehetőség van
az újrahasznosításukra.
Az

Öko

faliújságon

aktuális

témák

szerepeltek,

melyek

fontos

eseményekhez,

hulladékgyűjtéshez vagy az évszakok változásához kapcsolódtak.
Budapest, 2017. január 14.
Gyenge Gyöngyvér
Idegen nyelvi és ÖKO munkaközösség - vezető
Öko-koordinátor
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