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Öko tevékenységek az osztályfőnöki munkaközösség és a DÖK/IDB szervezésében:
o tavaszi nagytakarítást szerveztünk: minden osztály rendbe tette a saját termét
o a tanulók egészségnevelési programokon vettek részt: általános egészségügyi
állapot felmérés, fogászati szűrés, drogprevenció (DÖK –napon is), véradás
(szervező Győrik Győző), újraélesztés (Sportnapon is)
o a 2. félévi osztályfőnöki bemutató óra témája egyén és közösség viszonyának
alakulása, A bizalom, Molnár Zsuzsanna 9knya
o a közösségi szolgálat keretében tisztán tartottuk szűkebb és tágabb
környezetünket, Csizmadia Renáta kolléganő rengeteg lehetőséget kínált a
diákoknak (l. osztályfőnöki munkaközösségi beszámolót)
o Öko szemléletű kirándulásokat szerveztünk környezet- és tájvédelmi területekre,
tanösvényekre, Magyarország legszebb természeti tájaira
Diákképviselet különböző fórumokon
A „TEDD O:DA – Online Demokrácia ACTIVITY „ nevű versenyen Secret Society elnevezésű
csapatunk, Golán Eliza, Szalai Janka, Nagy Beatrix, Csáki Réka, Pap László 11.c osztályos
tanulók, felkészítő Kuli Anna tanárnő márciusban brüsszeli utat nyert. Az útról részletes
beszámoló található iskolánk honlapján.
A diákok ellátogattak az Európa Parlamentbe, ahol meghallgatták Láng Péter, az Európai
Parlament Kommunikációs Főigazgatóság Látogatások és Szemináriumok Osztályának
magyar vezetőjének előadását, majd Csáky Pál képviselő úr, végül Hölvényi György néppárti
képviselővel találkoztak.
Ezt követően találkoztak Navracsics Tiborral, az Európai Bizottság kulturális, oktatási,
ifjúságpolitikai és sportügyi biztosával, akinek feltették kérdéseiket.
Április 20-án az Országgyűlés működését modellező Demokráciajáték elnevezésű
rendezvényen Hokker Tamás, iskolánk tanulója meghívottként vett részt a Parlamentben.
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Rendezvények, továbbképzés:
A márciusi Projekthét témája ebben a tanévben „A pénzügyi tudatosság hete” volt,
természetesen most is volt több fenntarthatósági program. Az egyik magyar – angol - német
nyelvű projekt kifejezetten erről szólt: „Élet a földön kívül –pénz nélkül?!”, projektvezető
Gyenge Gyöngyvér.
Eperjesi Katalin és Kuli Anna kolléganők részt vettek egy továbbképzésen, melynek témája:
Interkulturális kompetenciák fejlesztése az osztályteremben. Kuli Anna kolléganő a
tanultakat a projekthéten hasznosította, Sociopoly! címmel ezetett projektet.
A „Szakmák éjszakáján” az egyik téma az volt, hogy „Meddig él egy vállalkozás, ha természeti
forrásokból táplálkozik? Hogyan gazdálkodjunk környezettudatosan?, a foglalkozást vezette
Gyenge Gyöngyvér
Tapasztalatcsere, együttműködés más ökoiskolákkal, testvériskolákkal, öko szervezetekkel
Munkaközösségünk kapcsolatban áll többek között a BGSZC iskoláival, öko pályázataikon
indulunk, és mi magunk is meghirdettünk egy fotópályázatot, „A tél szépségei: hó és jég
hátán”. A pályázat nagy siker volt, 9 iskolából 130 kép érkezett. A pályázat bonyolítása során
lehetőség volt tapasztalatcserére. A pályázat koordinátora: Gyenge Gyöngyvér, zsűri DÖK és a
nyelvi munkaközösség tagjai.
A FKF Környezetvédelmi Oktatóprogram keretében március 03 - án a Pedagógus
Tájékoztatónapon a XV. kerületi Szemléletformáló és Újrahasznosító Központban 30
budapesti iskola résztvevőivel cserélhettünk tapasztalatot.
A továbbképzés után tájékoztató volt tantestületünk számára, a szóróanyagokat, ismertetőket
a könyvtárba helyeztük el, az ÖKO polcra.
A Határtalanul program keretében április 4-8. között iskolánk 40 tanulója és 4 tanára erdélyi
kiránduláson vehetett részt. Vendéglátónk a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum volt.
Partneriskolánk, együttműködésben Böjte Csabával és a Szent Ferenc Alapítvánnyal, sokat tesz
a szórványmagyarság nyelvének és kultúrájának megőrzéséért Dél-Erdélyben.
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Sport, egészséges életmód
A testnevelési munkaközösség napi szinten szervez valami megmozdulást, ezen kívül minden
iskolai eseményen aktívan részt vesz, pl. a projekthéten, Szakmák éjszakáján.
Több éves kihagyás után idén sikerült megszervezni egy sítábort.
Pályázati segítséggel szerveztek egy külön Sportnapot, a tavaszi szünet előtti utolsó napon,
ahol volt falmászás, sátorverés, véradás, evezőpad, kerékpár, kettlebell, pingpong, stb.
Vendégeink voltak: Leél-Össy Szabolcs, az ELTE docense, kiváló barlangász, Szendrő Szabolcs,
az egyik legkiemelkedőbb magyar hegymászó, Pordán László és Parti Zoltán a magyar KajakKenú Szövetség képviseletében.
A sportnapon interaktív fotókiállítás is volt, természeti és sportképekkel. Játékos kvíz
megoldásával megtudhatták a résztvevők, hogy a károlyis tanárok diákkorukban mit
sportoltak.
A sportprogramok nagyon népszerűek, a diákok örömmel vesznek részt ezeken a
rendezvényeken.
A munkaközösségek rendszeresen tesznek közzé faliújságukon öko témákat, a Víz Napjáról
és a Föld Napjáról minden munkaközösség megemlékezett.
A Víz napja alkalmából a Filmklubban „Mindenünk odavan” című filmet vetítették, rendező
J.C.Chandor, főszereplő Robert Redford.
Továbbra is szelektíven gyűjtjük a használt elemet, papírt, fémet, műanyagot és kupakokat.
A 2. félévben kb. 30.000 kupakot gyűjtöttünk, a legtöbbet a végzős 12.c osztály
(osztályfőnök Fodor Tiborné), kb. 20.000 kupakot. Meggyőződésünk, hogy ballagásuk után
sem kerül majd a kupak a szemétbe.
Kupakokat gyűjtött a 9.a osztály (osztályfőnök Eperjesi Katalin), a 10.b osztály(osztályfőnök
Kristin Csilla és a 10.d osztály (osztályfőnök Bácsiné Király Lili).
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A tanév során így összesen kb. 90.000 kupakot mentetünk meg attól, hogy a szemétbe
kerüljenek.
A fent említett és további öko tevékenységekről olvashatunk iskolánk honlapján (képekkel
dokumentálva), illetve részletes beszámoló található a munkaközösségi beszámolókban.

Budapest, 2017. június 15.
Gyenge Gyöngyvér
Nyelvi és Öko munkaközösség-vezető
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