A szakköröket
meghirdető
munkaközösség

Szakkör neve

Szakkört tartó
tanár neve

Mely
évfolyamoknak
szól a szakkör?

A szakkör javasolt
időpontja (nem kötelező)

2. idegen nyelv

Latin érettségi és
versenyelőkészítő
szakkör

Imre Flóra

11, 12

Szerda 0. és 1. óra

2. idegen nyelv

Olasz 3. nyelv

Wootsch Melinda

12

Biológia - Kémia

12. BI1 csop. biológia
tehetséggondozó

Matula Ilona

12

Csütörtök vagy péntek 8.
óra

Biológia - Kémia

12. BI2 csop. biológia
tehetséggondozó

Solymoss Miklós

12

péntek 7. óra

Biológia - Kémia

Biológia (versenyre
felkészítő)

Solymoss Miklós

12

szerda 8-9. óra

Biológia - Kémia

Biológia 10.D

Klug Viktória

10

péntek délután

Biológia - Kémia

Kémia
tehetséggondozás (9.
D, 10.E)

Sándor István

9, 10

hétfő 7-8. óra

Biológia - Kémia

Kémia
tehetséggondozó

Ferenczyné Molnár
Márta

8

szerda 7. óra

Biológia - Kémia

Kémia
tehetséggondozó

Ferenczyné Molnár
Márta

10

hétfő 7. óra vagy kedd (6.?)
7.óra

Biológia - Kémia

Kémia
tehetséggondozó

Dancsó Éva

9, 10, 11, 12

kedd 7-8. óra

10

Csütörtök 15.30-17.00,
kéthetente, összesen 6
alkalommal

Biológia - Kémia

Pályaorientációs
szakkör

Szakkör részletes leírása

Fakultáció választás előtt, érdemes rájönnöd, hogy igazából
mi érdekel téged, miben vagy jó, mivel szeretnél foglalkozni.
Ezekre a kérdésekre a választ magadnak kell megtalálni, de
sokat segít a szakkör. Először megismered magadat,
erősségeidet, kompetenciáidat, eldöntöd mi az, ami igazán
Várhegyi Anna
fontos neked, majd megnézzük, milyen módon és hol
érdemes keresned a választ,a továbbtanulással és a munka
világával felmerülő kérdésekre. Hogy teljesebb legyen a kép,
meghívok egy külső HR-est, aki kívülállóként ad jótanácsokat.
Ne ijedj meg a késő délutáni időpontoktól, sokat játszunk,
beszélgetünk!

Szakköri időpont
megbeszélése (ha nincs
javasolt időpont)

Wootsch tanárnővel
egyeztetni kell

A szakköröket
meghirdető
munkaközösség

Mely
évfolyamoknak
szól a szakkör?

A szakkör javasolt
időpontja (nem kötelező)

10

hétfő 14.30-16.00,
kéthetente, összesen 6
alkalommal

Matula Ilona

7

szerda 14.30-16.00
(kéthetente, fizikával váltva)

Varga (VéBé)
Balázs

10

kedd 7. óra

Kísérletezős szakkör

Végh Borbála

7

szerda 7-8. óra (kéthetente,
biológia-kémiával váltva)

Fizika

Kísérletezős szakkör

Farkas Noémi

8

kedd 7. óra

Fizika

Kísérletezős, verseny
felkészítő (Mikola,
Öveges)

Feke Zsolt

9

Kedd 7. óra

Fizika

Kísérletezős, verseny
felkészítő (OKTV)

Fila Edit, Feke Zsolt

11

kedd 7. óra

Fizika

OKTV és érettségi
felkészítő

Varga (VéBé)
Balázs

12

Csütörtök 7 vagy 8. óra a
jelentkezők órarendjétől
függően

Földrajz Földrajz (szakkör,
Társadalomismeret érettségi előkészítő,
- Ének-zene
versenyfelkészítő)

Szeiman József

8, 9, 10, 11, 12

megbeszélés szerint

Földrajz Társadalomismeret Közgazdaságtan
- Ének-zene

Tar Imre

12

szerda 7. óra (14:30-tól)

Baranyai Balázs

7, 8, 9, 10, 11, 12 Megbeszélés szerint

Szakkört tartó
tanár neve

Szakkör neve

Szakkör részletes leírása

Biológia - Kémia

Pályaorientációs
szakkör

Fakultáció választás előtt, érdemes rájönnöd, hogy igazából
mi érdekel téged, miben vagy jó, mivel szeretnél foglalkozni.
Ezekre a kérdésekre a választ magadnak kell megtalálni, de
sokat segít a szakkör. Először megismered magadat,
erősségeidet, kompetenciáidat, eldöntöd mi az, ami igazán
Várhegyi Anna
fontos neked, majd megnézzük, milyen módon és hol
érdemes keresned a választ,a továbbtanulással és a munka
világával felmerülő kérdésekre. Hogy teljesebb legyen a kép,
meghívok egy külső HR-est, aki kívülállóként ad jótanácsokat.
Ne ijedj meg a késő délutáni időpontoktól, sokat játszunk,
beszélgetünk!

Biológia - Kémia

Természetkutató
(biológia és kémia)

Fizika

Feladatmegoldós,
kísérletezős verseny
felkészítő (Mikola,
Öveges)

Fizika

Földrajz Társadalomismeret Otthonunk, Európa
- Ének-zene

A program: elsősorban Mikola verseny és KÖMAL feladatok
és mérések

az OKTV első fordulójáig OKTV feladatok megoldása, a
későbbiekben emelt érettségi feladatok és kísérletek
megoldása

Történelem, földrajz, társadalom, gazdaság, kultúra, politika.
Ismerkedés az európai országokkal, népekkel, nemzetekkel,
az európai integrációval.

Szakköri időpont
megbeszélése (ha nincs
javasolt időpont)

szeptember 4. 15:30
(földrajz tanári előtti
közösségi tér)

szeptember 18. 15:15

A szakköröket
meghirdető
munkaközösség

Szakkört tartó
tanár neve

Mely
évfolyamoknak
szól a szakkör?

A szakkör javasolt
időpontja (nem kötelező)

Szakköri időpont
megbeszélése (ha nincs
javasolt időpont)

Földrajz Társadalomismeret
Társadalomismeret
érettségi-előkészítő
- Ének-zene

Baranyai Balázs

11, 12

megbeszélés szerint

szeptember 18. 15:15
(földrajz terem)

Földrajz Társadalomismeret
Társadalomismeret
fakkör
- Ének-zene

Tar Imre

11, 12

Hétfő 7-8. óra (14:30-tól)

kedd 7. óra

Szakkör neve

Szakkör részletes leírása

Informatika

Az órai témát további ismeretekkel egészítjük ki, bonyolultabb
Alkalmazói programok
feladatokat is megtanulunk megoldani - ezzel ügyesedünk és Kovalcsik István
- versenyfelkészítés
"versenyképessé" is válunk.

7

Informatika

Érettségi előkészítő
(2. félévben)

10, 11, 12

Informatika

Azoknak, akik egyszerű programokat már megírnak önállóan,
Programozás - haladó és érdekesebb, gondolkodtatóbb problémákat is
Schmieder László
megoldanának.

Informatika

Programozás - kezdő

A programozás iránt érdeklődő, de még önállóan nem
programozó diákoknak.

Magyar nyelv és
irodalom

Budapest

A város olyan nevezetességeit keressük fel, amelyek nem
tartoznak a szokványos idegenforgalmi látványosságok közé.
Általában évi 12-14 programot szervezünk, amelyek
időpontjait nem tudjuk fixálni, mert igyekszünk a legjobb
vezetőket megnyerni, így hozzájuk igazodunk. Nem minden
program ingyenes, a belépőket olyankor a tagoknak fizetniük Molnár Ágnes
kell (bár az Eötvös Alapítvány pályázatain eddig mindig
nyertünk). Kérem, csak azok jelentkezzenek, akik legalább a
programok felén részt tudnak és akarnak venni. A szakkörnek
saját Facebook csoportja van, ott tartjuk a kapcsolatot, és ott
is lehet jelentkezni az adott vezetésre.

Magyar nyelv és
irodalom

Kézműves

Magyar nyelv és
irodalom

opera-kirándulások

Magyar nyelv és
irodalom

színjátszó

Demeter Katalin

Magyar nyelv és
irodalom

újságírás

Szarka Eszter

7, 8, 9, 10, 11, 12

Matematika

Matematika

Feke Zsolt

7

Nagy Csilla

zene - szövegkönyv - korszak - adaptációk segítségével egyegy opera történetébe, jelentéseibe való belekóstolás

Schmieder László

2. félév elején

7, 8, 9, 10, 11, 12 Szerda 7.

7, 8, 9, 10, 11, 12 Csütörtök 7.

A jelentkezők egy facebookcsoport tagjai lesznek, ahol
az aktuális programot
7, 8, 9, 10, 11, 12
hirdetem, igazodva a
látogatás helyszínéhez, a
vezetőhöz.

Mezei Orsolya

7, 8, 9, 10, 11, 12

Karaszi Katalin és
Demeter Katalin

9-től

Nincs, a jelentkezők
jelöljenek be ismerősként
a facebookon, és én
felveszem őket a
csoportba, ahol minden
infót megkapnak, ahol
közvetlenül kérdezhetnek
is.

jelentkezések alapján
kiírjuk a megbeszélés
időpontját
péntekenként 15 órától

csütörtök 6. óra

A szakköröket
meghirdető
munkaközösség

Szakkör neve

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Szakkör részletes leírása

Elsősorban a négy évfolyamosok számára lenne
meghirdetve. Ez csak annyit jelent, hogy az időpont
meghatározásánál elsősorban az ő szempontjaik
érvényesülnek. Természetesen bármely kilencedikes diák
jöhet.

Szakkört tartó
tanár neve

Mely
évfolyamoknak
szól a szakkör?

A szakkör javasolt
időpontja (nem kötelező)

Farkas Noémi

8

csütörtök 7. óra

Beé Andrea

9

Székely Péter

10

kedd 7. óra

11

kedd 7. óra

A szakkörök nagy részén a matematikának a középiskolai
anyagon túlmutató fejezeteivel ismerkedük. Olyan témák
kerülnek sorra, amelyek a 11-es tudással is megközelíthetők,
fontosak, érdekesek, és egy kis ízelítőt nyújtanak a majdani
Deák Anna
egyetemi anyagból. Ez tehát nem versenyelőkészítő szakkör,
de OKTV-re készülőkkel szívesen megbeszélek más módot a
"tréningezésre".

2017. szeptember 4. 13.20
fizika előadó

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

Fila Edit

11

csütörtök 7. óra

Matematika

Matematika

Balga Attila Székely Péter

12

a jelentkezőkkel történő
megbeszélés szerint

Elsősorban a hat évfolyamosok számára lenne meghirdetve.
Ez csak annyit jelent, hogy az időpont meghatározásánál
Balga Attila
elsősorban az ő szempontjaik érvényesülnek. Természetesen
bármely kilencedikes diák jöhet.

Matematika

Matematika

Mindennapos
testnevelés

torna, vagy iskola
bajnokság

Dr. Miléné Papp
Ágota

7-12

Német nyelv

Műfordító szakkör 10.
E osztály részére

Oláh Dóra

10

Német nyelv

Német filmklub

Minden hónapban
más

7, 8, 9, 10, 11, 12

Német nyelv

Nyelvvizsga előkészítő
11.E részére

Gayer Judit

11

Német nyelv

Nyelvvizsga előkészítő
11n2 csoport részére

Lukács Andrea

11

Szakköri időpont
megbeszélése (ha nincs
javasolt időpont)

2017. szeptember 4. 13.20
fizika előadó

9.

keddenként a 8. órában

havonta egyszer, külön
kiírás szerint

tájékoztatás a testnevelés
órákon

A szakköröket
meghirdető
munkaközösség

Szakkör neve

Szakkör részletes leírása

Mely
évfolyamoknak
szól a szakkör?

A szakkör javasolt
időpontja (nem kötelező)

Történelem

Érettségi előkészítő

A szakkör az emelt szintű vizsgára való felkészülést segíti.
Tartalmi kérdésekben éppúgy, mint a vizsga típusfeladatainak
Kampós András
átbeszélésében, esszéírási és szóbeli készségek
fejlesztésében.

12

szerda 15:30, földrajz terem

Történelem

Horváth Mihály
Szakkör II.

Dr. Herber Attila

9, 10, 11

megbeszélés szerint

Történelem

Horváth Mihály
Verseny előkészítő

Tar Imre

9, 10, 11

megbeszélés szerint

Történelem

OKTV előkészítő

Tar Imre

11, 12

hétfőnként 7-8. óra

Szakkört tartó
tanár neve

Szakköri időpont
megbeszélése (ha nincs
javasolt időpont)

