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I. Bevezetés 

 

A kollégiumi Pedagógiai programunkat igyekeztünk az oktatáspolitika jelenlegi elvárásaihoz 

igazítani, fenntartva azon igényünket, mely az alapelvekkel, célokkal, feladatokkal való 

egyetértésünk mellet tág teret enged hagyományaink által kialakított és bevált szakmai 

önállóságunknak. 

Pedagógiai programunk megújításához az alábbi jogszabályokat és dokumentumokat 

használtuk, ill. vettük figyelembe: 

 

Jogszabályok: 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény 

- A kollégiumi nevelés országos alapprogramja (Alapprogram) 

- Az Alapprogram a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I.31.) Korm. 

rendelet 

- A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

rendelkező 326/2013. (VIII.30.) Kormány rendelete 

- az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CI 

törvény  

- 2017. évi XCVI. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény módosításáról 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény  

- 2017. évi XCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében 

történő, valamint egyéb törvények módosításáról 

 

Egyéb dokumentumok: 

- Az előző kollégiumi Pedagógiai Program 

- Vezetői program 

- Éves munkaterv 

- Az éves tanári munka – és ütemtervek, jelentések tanulságai 

- Foglalkozásvázlatok 

- Az elvégzett minőségfejlesztési jelentések, a tanulók körében folyamatosan 

végrehajtott ún. komplex mérések eredményei (félévenként) 

 

A Pedagógiai program módosításának elkészítésében a tantestület minden tagja részt vett. Az 

„új” pedagógiai program alapjául szolgált, - előzőekben felhasznált dokumentumokon kívül 

az a rengeteg tapasztalat, amit a kollégium mintegy 5 évtizedes működése alatt felhalmozott.  

A Pedagógiai program a stratégiai célokon túl ugyanakkor konkrét eligazítást is ad a 

tennivalók tekintetében, ill. azok előkészítésében, megvalósításában úgy, hogy a mindenkori 

éves munka tervezésénél mint a legfőbb forrás jelentkezzen. 

A kollégium foglalkozási programterve lehetőséget ad arra, hogy az iskolai oktatásban 

kevésbé hangsúlyos ismeretekről olyan válogatást adjon, mely kihat a kollégisták életére, 

életvitelére, szabadidejük tartalmas eltöltésére, alkalmazkodó és konfliktus kezelő képességük 

fejlődésére. 
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II. Helyzetfeltárás – és értékelés 

2.1. Új feladatok, kihívások 

 

A társadalmi, szociális, családi, iskolai eredetű problémák kétségkívüli növekedése, a 

társadalmi kontroll gyengülése a gyerekek tömegeinek valamilyen sérülése a kollégiumban 

már évek óta új-és új feladatokat generált, ill. új kihívásokat jelentett. 

Bővült azon kollégisták száma, akik az eddigieknél lényegesen más bánásmódot igényelnek, 

„családi” hátterükkel egyetemben (gyakori kommunikáció, rugalmas, empatikus szemlélet 

stb.). Ezért munkánkban mindig is érvényesülő gyerekközpontú szemlélet természetes 

követelmény nemcsak a pedagógusoktól, hanem az intézmény minden egyes dolgozójától. 

Ezzel párhuzamosan több évtizedes hagyományainkra támaszkodva nagy figyelmet 

fordítottunk mindig is a pozitív nevelési környezetre, a közvetlen pedagógiai munkát végző 

tantestület módszertani kulturáltságára. 

 

2.2. Társadalmi, gazdasági elvárások, fenntartói elvárások, a nevelés, oktatás céljainak 

és feladatainak meghatározásában 

 

A magyar köznevelési rendszerben a családi háttértől és személyes életkörülményeitől 

függetlenül minden gyermeket egész életén keresztül korszerű és versenyképes, 

képességeinek, tehetségének megfelelő képzésben kell részesíteni, anélkül, hogy ezt 

előítéletek, vagy hátrányos megkülönböztetés befolyásolná. 

Kinyilvánított szándék az esélykülönbségek mérséklése, a tanulók személyiségének és 

képességeinek a fejlesztése, a hátrányos helyzetűek nevelési – oktatási és szociális segítése, a 

felzárkóztatás, tehetséggondozás, tehetségvédelem. 

A fenntartó elvárásait a szakmai működést illetően már régebben megfogalmazta a 

kollégiumok számára, így ezen intézménytípusban a fejlesztés iránya és tartalma 

meghatározott. 

 

Ezen elvárások: 

- az alapvető emberi és szabadságjogok, valamint a tanulókat megillető jogok 

érvényesülése 

- szorosabb és hatékonyabb együttműködés az iskolákkal, civil szervezetekkel 

- gazdag programkínálat a hátrányos helyzet és az esélykülönbségek csökkentésére 

- az integrált nevelés, az integrációt elősegítő pedagógiai módszerek alkalmazása 

- személyesebb kapcsolat ápolása a nevelőtanár és a tanuló között, - a családi 

háttérfunkció erősítése 

- demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása 

- hagyományápolás és a kollégium egyéni arculatának erősítése 

- a nemzeti hagyományok megőrzése, a nemzeti azonosságtudat fejlesztése 

- készségfejlesztés, tehetséggondozás 

- környezeti – és egészségnevelés erősítése 

- gyermekvédelem, hátránykompenzáció 

- pályaorientációs nevelés erősítése 

- nevelőtestület stabilitása valamint a szakmai és intellektuális igényesség, kulturált 

stílus a pedagógus tevékenységében 

- alapvető erkölcsi normák érvényesülése 
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Mindezen elvárások eddig is a kollégiumok működésének alapvető kritériumait jelentették, de 

a markánsan érezhető új helyzetben az elvárások „súlyát” rendkívül komolyan kell venni a 

kollégiumi megújulás érdekében. 

A nevelés – oktatás tartalmát a gazdaság, a versenyképesség a globalizáció kihívásai is 

alakítják. Európai Uniós tagként a polgári demokráciában minden fiatalt alkalmassá kell tenni 

azon tudás és képességek birtoklására, mely uniós polgárként a hatékony és gyors 

alkalmazkodást teszi lehetővé a változásokkal átszőtt modern világhoz, s egyben aktív 

szerepvállalásra készteti őket a változások irányának és tartalmának befolyásolásához. 

Az oktatásnak és a nevelésnek alapvető szerepe van abban, hogy a fiatalok – európai 

polgárként – megszerezzék azokat a kompetenciákat, melyek elengedhetetlenek a 

változásokhoz való gyors alkalmazkodáshoz. 

Mivel a NAT a kötelező iskolázás időszakára fogalmaz meg érvényes értékeket, műveltség 

képet, tudást és tudásértelmezést, a kollégiumi nevelés és oktatás a NAT kiemelt feladatain 

keresztül kapcsolódik az iskolai tantervi elvárásokhoz.  

 

2.3. A fenntartás és működtetés feltételrendszere 

Kollégiumunk fenntartója, szakmai irányítója és működtetője a Közép- Pesti Tankerületi 

Központ.  

 

2.3.1. Humán erőforrás, személyi feltételek, szervezeti jellemzők 

A kollégiumban mindig alapelvként kezeltük azt a tényt, hogy aki ebben az intézményben 

nevelőtanári tevékenységet kíván folytatni, az legyen sokoldalú, humán ismeretei az 

átlagosnál jobbak legyenek (bármilyen szakos is) és valamilyen egyéb képességgel, 

ismerettel, készséggel rendelkezzen, de mindenekelőtt megfeleljen a társadalom által is 

óhajtott, kívánt szülői szerepnek. 

Ezen feladatnak a jelenlegi tanári testület megfelel úgy szakmai, mint emberi szempontból. A 

szakos összetétel a kollégiumi sajátos tevékenységet és tartalmi munkát figyelembe véve 

jónak mondható, hiszen a tantestület fele magyar, illetve magyar-történelem szakos, ezen 

kívül a földrajz-környezettan, francia-történelem, művészettörténet, történelem-földrajz, 

földrajz-rajz, szakok jól hasznosíthatóak a foglalkozások zöménél.  

 

Az előmeneteli és illetményrendszer következtében a pedagógus munkakörben 

foglalkoztatottakat a szakmai gyakorlatuk alapján besorolásra kerülnek az új rendszer két 

fokozatának: Gyakornok és Pedagógus I. valamelyikébe. A minősítő vizsga és a minősítési 

eljárás keretében elnyert minősítés alapján az alábbi fokozatok érhetők el: Pedagógus II., 

Mesterpedagógus, Kutatótanár.  

A pedagógusok szakmai-módszertani ismereteik fejlesztése érdekében részt vesznek 

Pedagógiai Oktatási Központ, MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetsége) továbbképzéseiben, műhelymunkákban, könyvtári, gyermek- és ifjúságvédelmi, a 

digitális kompetencia fejlesztésére irányuló továbbképzésekben.  

Minden tanév elején megtörténik a pedagógusok és a tanulók munka- és balesetvédelmi 

oktatása, melynek kertében elsősegély nyújtási alapismereteket is elsajátítanak a tanulók. Az 

oktatást a kollégium megválasztott munkavédelmi képviselője segíti. A tantestület tagjai 

olyan készségekkel, képességekkel rendelkeznek, amelyek a kollégiumi sokrétű munkában, 

tartalmi tevékenységben rendkívül jól hasznosíthatók, ez különösen érvényes a nevelési 

területek feldolgozásánál és a szakkörök működtetése kapcsán. Ilyenek pl.: rajz, kézműves, 

városismeret, filmklub, sakk, labdajáték, társasjáték, francia és olasz nyelvi szakkörök. 
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Az intézmény nem pedagógus dolgozói hosszú évek óta stabil, összeszokott gárdát alkotnak, 

tevékenységükkel maximálisan „szolgálják” a kollégiumi pedagógiai munkát. Sikerült 

kialakítani azt a „filozófiát”, mely szerint a kollégiumi munka minden fázisa az itt elhelyezett 

tanulók érdekeit kell  hogy szolgálja, s közvetve minden dolgozó pedagógiai munkát is végez. 

 

Szervezeti jellemzők (szervezeti felépítés, szervezettség, információáramlás, légkör, 

együttműködés, stb.) 

 

A kollégium dolgozóinak létszáma nem magas, így rendszeresen alkalom nyílik az egyes 

részlegekkel történő akár napi kapcsolatfelvételre, amennyiben a helyzet megkívánja. A napi 

tájékozottságot szolgálja a gondnokkal történő napi konzultáció, amely egyrészt a kollégium 

ügyviteli teendőit érinti, másrészt a kapott információk és ellenőrzések alkalmával tapasztalt 

állapotra való reagálást jelenti (portások, karbantartók, takarítók munkájának véleményezése, 

eligazítása). A megfelelő információáramlás és hatásköri szabályozás érdekében igyekszünk 

betartani a szervezeti felépítés szerinti szervezeti kommunikációt. A kollégium dolgozói a 

kiadott feladatok, illetve munkaköri leírásaik szerint végzik tevékenységüket.  

 

A nevelőtestület rendszeresen, a hét elején (hétfőn) nevelőtestületi értekezlet keretében 

értékeli, vitatja meg a legfontosabb pedagógiai problémákat. Az előző hét értékelése 

határozza és erősíti meg a következő időszak pedagógiai feladatait, operatív intézkedéseit. A 

megbeszéléseket az igazgató vezeti, a testület tagjai kiegészítik, véleményezik az 

elhangzottakat, ilyenkor történnek a legfontosabb információcserék a különböző pedagógiai 

jelenségekről, tanulói teljesítmény- és magatartás heti észrevételeiről, a Tanári Napló 

bejegyzéseinek értékeléséről. 

 

A kollégiumi tevékenységrendszer egyes területeinek vezetéséért, megszervezéséért, 

működéséért minden tantestületi tag – beleértve az igazgatót is – felel. 

.  

Főbb tevékenységek: 

  -      kulturális szervező tanár: rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések megszervezése  

- önkiszolgáló tevékenységet szervező tanár: tisztasági feladatok, diákügyelet szervezése 

- tanulmányi tevékenységet ellenőrző, koordináló tanár: értékelések, beszámolók, 

korrepetálások szervezése 

- sportfelelős tanár feladata: a kollégiumok közötti sportversenyek szervezése, 

lebonyolítása 

- közösségi munkák szervező tanára: a kollégium területén adódó közmunkák szervezése 

- ifjúságvédelmi felelős:  

- diákönkormányzat patronál tanára: DÖK irányítása, a gyűlések szervezése, Diákhét 

programjainak lebonyolítása 

 

Nevelőtestületi (nagy) értekezletet évente általában háromszor tartunk (tanév eleje, félév, 

tanév vége), de a pedagógiai szituációk, problémák, feladatok, illetve az egész kollégiumi 

tagságot érintő kérdések, jelenségek érdekében hetente egyszer értekezünk.  

A tanulók részére minden csütörtökön este, összkollégiumi részvétellel, Nagynapos 

keretében a klubszobában értékelő gyűlést tartunk (heti történések, teljesítmények 

értékelése, minősítése, feladatok pontosítása, kiadása). 

 

A tanulók a legfontosabb feladatokról csoportvezetői, illetve igazgatói szinten írásbeli 

értesítést is kapnak, melyet a szobaközösségi dossziéban helyeznek el (ebben: házi- és 
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napirend, tűz- és munkavédelem, foglalkozási rend-, és tematika, egyéb aktuális 

információk). Ez a rendszer bevált, az információáramlást, a feladatok pontosítását, 

ütemezését rendkívüli módon elősegíti.  

 

Az ellenőrzés-értékelés tevékenységi területeit, lebontott szervezeti és tartalmi formáit, 

időintervallumait (napi, heti, havi feladatok) a tanári Munkaköri leírások tartalmazzák, az 

ellenőrzések rendkívül fontos helyet foglalnak el mindennapi és folyamatos 

tevékenységünkben. Ellenőrzések biztosítják a kollégiumi élet- és munkarend általunk 

megkívánt- és elérendő szintjét, valamint a „valóság” közötti különbség minél kisebb 

eltérését. 

 

A nevelőtestület tagjai a tanulók kollégiumi munkáját évente kétszer – megadott 

szempontok alapján – írásban, illetve szóban értékelik.  

Ennek keretében a tanulók félévkor– szintén megadott szempontok alapján – önértékelést 

végeznek (komplex értékelés – számszerűsített adatokkal).  

 

Az egyéb ellenőrzési feladatok végzését az igazgató és az igazgatóhelyettes a szabályzatok 

szerint végzi.  

 

2.3.2. Tárgyi-dologi feltételek, gazdálkodási jellemzők 

A kollégium épülete – egykor elitnek számító – szép, zöldben gazdag, nyugodt 

környezetben épült 1937-ben, nyugdíjas postai dolgozók szociális otthonaként.  

Úgy a kollégium környezete, mint maga az épület az 1990-es évek elejére nagyon leromlott, 

külsőleg és belsőleg egyaránt. Az 1992-ben kezdődő felújítási, korszerűsítési munkálatok 

(fűtési rendszer cseréje, víz- és csatornahálózat, villamoshálózat részbeni rekonstrukciója) 

jelentősen javítottak a lakhatási körülményeken.  

 

A kollégiumon belül jelentős változások történtek 2001 óta. Ezen időszakban történt a 

leány-front korszerűsítése (új bútorok, 3 személyes szobák) majd a fiú szobák egy részének 

korszerűsítése, a lakószobák berendezésének megújítása, a minimál feltételek biztosítása.  

 

Nevelési, oktatási céljainkat szolgáló helyiségeink: 

- esztétikus könyvtár (több mint 10 ezres kötettel) 

- József Attila terem 

- 3 tanulószoba (külön tanulásra) 

- alagsori konditerem (kondicionáló gépekkel, egyéb sportfelszerelésekkel) 

- galéria folyosó (állandó kiállítással) 

 

Szociális helyiségek: 

- megfelelő befogadóképességű ebédlő  

- orvosi szoba 

- emeletenkénti kis teakonyhák (mikrohullámú sütővel) 

- mosókonyha (több mosógéppel ellátva) 

 

A klubszobához csatlakozó sztereó-helyiség: korszerű audiovizuális eszközökkel (erősítő, 

több videó lejátszó és felvevő, automata diavetítők, projektor, korszerű epidiaszkóp, 

hagyományos- és CD-lemezjátszó, DVD lejátszó, vetítővásznak, stb.) 
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A kollégisták rendszeres foglalkozásaihoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez 

művészettörténeti dia-állománnyal, műsoros videofilmekkel (irodalom, tudomány, 

művészet), CD- és bakelitlemezekkel, írásvetítővel, hangszerekkel (pianínó) rendelkezünk.  

 

Az általános működési-tárgyi feltételek alakulásának fő dátuma: 2004 nyara. Fenntartónk 

nagy beruházás keretében biztosította az intézmény jó részének megújítását, az otthonos, 

esztétikus, korszerűbb környezet kialakítását.  

Az eredeti tervben szereplő, mozgássérültek számára kialakítandó fürdő megépítésére végül 

2008 tavaszán került sor.  

Az elvégzett munkák minőségével kapcsolatban sok kifogás merült fel, ennek következtében 

úgy festés, mint burkolás szempontjából egyes területeken „ismételni” kellett. A garanciális 

javítások sora gyakorlatilag a 2012/2017-as tanévekben is folytatódott.  

A beruházás befejezése óta jelentősen csökkent a fűtési energia felhasználása (új 

nyílászárók, szigetelt külső burkolat), ennek következtében az északi fekvésű lakószobák 

„klímája” kedvezőbbé vált.  

Informatikai tárgyi eszközök beszerzésével úgy a tanulók, mint a pedagógusok jobb 

körülmények között dolgozhatnak: pl. korszerűbb számítógépek, új monitorok, laptopok. 

 

 

2.4 Az intézmény tanuló-összetétele, jellemzői: 

 

Kollégiumunk a tanulólétszám szempontjából a közepes nagyságú intézmények közé tartozik 

(120 fő). Intézményünk koedukált (74 leány-, 46 fiú férőhely) e tényező az együttnevelés 

néhány nehézsége mellett számos előnnyel is jár, különösen a kollégiumi belső sokoldalú 

tevékenység egyes részleteit (kulturális- és sporttevékenység, önkiszolgáló tevékenység, 

közmunkák végzése, stb.) valamint a különneműek egymás mellett élése, viselkedéskultúráját 

illetően.  

A kollégiumban többfajta iskolatípus, sokféle képzési formában tanuló diákja nyert 

elhelyezést (szakközépiskola, szakgimnázium, gimnázium, érettségi utáni - különböző 

időtartamú – képzési forma). Az elmúlt időszakban mintegy 25-30 iskola tanulóit fogadtuk. 

Tanulóink fele-fele arányban szakgimnáziumba, illetve gimnáziumba jár.  

 

Jelenleg egy bázisiskolánk van, a BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, 

Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnázium. 

Az iskolák többsége 1-4 tanulóval képviselteti magát a kollégiumban. Az elmúlt években az 

érettségizett tanulók száma emelkedett, közülük több mint 80%-ban „saját” végzett tanulóink 

kérték további elhelyezésüket a kollégiumban, mely pedagógiailag jelentősen megkönnyítette 

a más közegből érkező diákok beilleszkedését és alkalmazkodását a szervezethez.  

 

Kollégiumunk akadálymentesített, évről- évre mozgássérült tanulók elhelyezésére is sor kerül, 

beilleszkedésük, befogadásuk problémamentesen zajlik.  

Kollégistáink 5 tanulócsoportot alkotnak, a csoportok szervezésénél hagyományosan az 

életkor szerinti csoportképzés vált be, mely a pedagógiai program és követelményrendszer 

végrehajtásánál különösen fontos.  

A kiscsoportok (szobaközösségek) szervezésénél az iskolákhoz való tartozást, illetve a 

lakóhelyi, baráti, és egyéb viszonyokat vesszük figyelembe. A kollégium tanév eleji 

feltöltöttsége 100%-os, tanév közben a megüresedett helyeket igyekszünk betölteni. 
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A tanulók szocializációs háttere 

Kollégistáink szüleinek többsége – hosszú évek óta – általában középfokú végzettséggel 

rendelkező szellemi, vagy fizikai dolgozó. Az utóbbi években a családok életvitelében, 

jövedelmi viszonyaiban egyre inkább negatív tendenciák érvényesültek, nőtt a munkanélküli 

és a gyermeküket egyedül nevelő szülők száma, néhány esetben jelentkezett a felelőtlen – 

nem gondoskodó – szülői életmód.  

A szomszédos országokban élő, de hazánkban tanuló magyar fiatalok (számuk évek óta: 3-4 

fő) közülük néhányan lakóhelyükre csak nagyon ritkán tudnak hazalátogatni.  

Beilleszkedési problémák leggyakrabban a tanévkezdéskor jelentkeznek, az utóbbi években a 

lemorzsolódott tanulók többsége az új kollégisták (9. évf.) és a 13. évfolyamból kerültek ki. 

 

A beilleszkedési zavarok leggyakoribb okai: 

- családi háttér (törődés, gondoskodás.) nem megfelelő volta 

- a közösségi élet- és normarendszerre, a kollégiumi kulturális- és egyéb 

követelményrendszerére való nem kellő felkészítés  

- a szülők, illetve gyermekeik egy része nem veszi „komolyan” a kollégiumban 

megismert és elfogadott munkarendet, a követelményeket (pontosság, rend, kollégiumi 

foglalkozások, ellenőrzések, stb.). 

- serdülőkori problémák, jellegzetességek 

- családi munkamegosztásban való járatlanság (szülői mulasztások, elkényeztetés, 

problémák esetleges megoldása pénzzel) 

 

 A megfelelően hatékony nevelőmunka előfeltétele a kollégista tanulók szociokulturális 

hátterének ismerete. Ezért fontos az új kollégisták esetében a feltáró tevékenység, a 

gondoskodó, biztonságos légkör, az igazságosság és szeretet, az alapvető fiziológiai 

szükségletek kielégítése. 

 

Nevelési klíma, tanár-diák viszony 

Kollégiumi tevékenységünkben – évtizedek óta – legfontosabb elvként kezeljük a kulturális 

értékek közvetítését, az életmódbeli, életviteli, viselkedési minták átadását, az értelmiségi lét 

megtanulását. 

Ezen elveknek csak nagyfokú szervezettséggel, következetes, - a tanulókkal szemben 

támasztott - sokoldalú követelményekkel lehet megfelelni. Leendő kollégistáink esetében 

részletes tájékoztatást adunk, még a tanév kezdete előtt a szülők jelenlétében a kollégium 

sajátos pedagógiai követelményeiről, életrendjéről, a közösségi nevelés szépségeiről, 

problémáiról.  

Új kollégistáink jó része az ismerkedés időszakában a kollégium „szigorúságát”, ismeret- és 

viselkedéskultúrát átadó tevékenységét, a rendszeres ellenőrzés esetleges kellemetlenségét 

érezhetik a sok színes program, kulturális- és egyéb lehetőségek biztosításán túl. Kollégiumi 

tevékenységünkben mindig is a társadalmi életbe való bekapcsolódás megkönnyítése 

motiválta tevékenységünket, mely szerint az iskolai felkészítésen túl igen fontos azon 

tulajdonságok, készségek, képességek kifejlesztése, amely az életbe való kilépéskor növeli az 

esélyeket a munkavállaláskor. Ezen tulajdonságok: megbízhatóság, kiszámíthatóság, az 

általános- és szakmai műveltség megfelelő szintje, együttműködési készség, a 

konfliktuskezelés képessége. 

 

Kollégiumi pedagógiai környezetünket a következők szerint próbáltuk kialakítani, ill. 

formálni: 
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- Kollégiumi nevelőmunkánkban stabil értékrendet igyekeztünk érvényesíteni, mely 

pozitív mintát közvetít a tanulók és szüleik számára. 

- Befogadó közösség, védelem (patronálás), a felnőttek és a diákok kapcsolatában a 

bizalmi elv érvényesül  

- Igazságosság elve (azonos mérce érvényesülése a tanulók teljesítményének, 

magatartásának elbírálásában). 

- A tanári tevékenység lelkiismeretes végzésével egyéni képességek, készségek 

(sokoldalúság) átadásával, életvezetési példaadással. 

- Érzelmi szükségletek kielégítése (szeretet, megbecsülés), mely a megfelelő kötődést 

biztosíthatja. 

 

Törekvéseink – a jó intézményi légkör biztosítására – sikeresnek mondhatók, hiszen úgy a 

szülők, mint más kollégiumban elhelyezett tanulók – megismerve az intézményt, azt 

„családias” légkörűnek titulálták. Ezt a tanulóink is alátámasztják.  

Tanulócsoportjaink kialakításában az azonos életkor, iskola dominál. A csoportokat alkotó 

szobaközösségek – főként új kollégisták esetében – tanári irányítással szerveződnek, 

figyelembe véve egy-két, azonos lakóhelyről érkező tanuló kívánságát. Ezek a kis csoportok 

kezdetben ún. „kényszerközösségek”, melyek a közös tevékenység nyomán – legtöbbször – 

igen jó, egymáshoz kötődő tanulókból álló csoporttá válik. Ez jellemző szinte az egész 

kollégiumi közösségre. Nagyobb mozgás (főleg alsóbb évfolyamokban) tanév elején és 

félévkor van, a remélhetőleg eredményesebb munka érdekében – tanári hozzájárulással – a 

kis csoportok tagjai más „felállásban” dolgoznak tovább. Ez a változás-változtatás általában 

bevált, jó hatást gyakorolva az évfolyamközösségekre. 

 

2.5. A nevelőmunka helyzete, a tanulók fejlesztésének jellemzői a tudás- és 

kultúraközvetítő tevékenységben 

 

Instabil világban élünk és az iskola világa sem jelent viszonylagos állandóságot. A fiatalok 

sokszor légüres térben keresik helyüket, mivel a valóságos világban való érvényesülés 

magatartásszabályai és az etikai normák sokszor ellentmondanak egymásnak. A kollégiumi 

nevelés folyamán valahogy fel kell oldani ezeket a dilemmákat. A feloldás eszköze a 

hagyományos értékek és a kulturális tapasztalatok neveltjeinek gondolkodásába való 

beültetése. 

A kollégiumi kultúra-, illetve tudásközvetítéssel tanulóink ismereteket, készségeket, 

jártasságokat, értéktartalmakat és érzelmeket sajátítanak el. Intézményünkben a 

tudásközvetítés egyrészt az oktatótevékenység (iskolai felkészülés segítése, ismeretanyag 

kiegészítése), másrészt a művelődési folyamat szervezése, működtetése. E tevékenységben 

– hagyományainkra építve – igyekeztünk olyan szellemi-értelmiségi miliőt teremteni, mely 

a tanulók számára olyan kulturális mintákat adhat át, amely a tanuláshoz, szellemi 

munkához, alkotáshoz való viszonyát meghatározhatja. Ezzel igyekeztünk pótolni mindazt, 

amit az iskola, vagy a család nem adott át kellő szinten, javítva ezzel a kollégisták esélyeit. 

Kulturális tevékenységünkben a következő alapelveket követtük: 

 

- az egymásra épültség elve (életkor, iskolai követelmények) 

- a nagyfokú szervezettség (pontos, előre tervezett-, és megvalósított rendszer) 

- minden tanulóra kiterjedő tevékenység (nemcsak speciális csoportok programja) 

 

Pedagógiai programunkban e tevékenység területei: 
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 nemzeti öntudat, hazafias nevelés: (nemzeti, népi kultúránk értékeinek, 

hagyományainak megismerése, jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok 

feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkássága) 

 állampolgárságra, demokráciára nevelés (középpontjában a 

társadalomtudományok: szociológia)  

 testi nevelés, egészségvédelem (az ép testben ép lélek eszménye) 

 

E témakörök a kollégiumi nevelés alapprogramja szerint kibővültek az önismeret, 

tanulásmódszertan, pályaorientáció, környezeti nevelés, erkölcsi nevelés, családi és 

háztartási ismeretek, önkéntesség, gazdasági és pénzügyi ismeretek témaköreivel.  

 

A tudás- és kultúraközvetítő tevékenység jó része tematikus csoportfoglalkozások, 

előadások keretében történik. Ennek megszervezése, ütemezése – a kollégiumi pedagógiai 

program alapján – a csoportvezető tanár feladata. Így az egyes csoportok tanulói már tanév 

elején pontosan tudják a foglalkozási napokat, a tematikát, az ezzel kapcsolatos feladatokat. 

A programok tervezése, lebonyolítása nagy összehangoltságot kívánt a csoportvezetőktől (5 

évfolyamcsoport, lebonyolítás helyszíne stb.)  

 

A foglalkozások végzéséhez, szemléltetéséhez szükséges audiovizuális eszközeink 

megfelelő, jó minőségben állnak a rendelkezésünkre. A műszaki segítséget az eszközök 

kezelésében tanulók segítik.  

 

Mivel a kollégiumban homogén csoportok működnek (életkor szerinti szerveződés), ezért 

fontosnak tartjuk, hogy a Pedagógiai program kötelező foglalkozásai esetében is életkor 

szerinti foglalkozási tervet készítsünk.  

 

A szabadon választott foglalkozások esetében vegyes csoportok is működhetnek, figyelembe 

véve a tanulók életkorát és érdeklődési körét.  

 

Az elmúlt öt évben gyakoribbá váltak az egész kollégiumi tagság jelenlétében lebonyolított 

előadások, foglalkozások. A kollégium létszáma (100-120 fő), ezt a formát lehetővé tette, 

bevált és a következő időszakban is élni kívánunk ezzel a foglalkozási móddal.  

 

Az előadások, foglalkozások egy részét külső előadók tartották (megemlékezések, irodalmi 

estek, zenei műsorok).  

 

A tematikus csoportfoglalkozásokat, előadásokat a csoportvezető tanárok, illetve a 

tantestület egy-egy témakörre szakosodott tagja tartja. 

Az évfolyamszintre lebontott foglalkozások tematikáját meghirdetjük, az évfolyamcsoport 

tagjain kívül ezeken bárki részt vehet (komplex verseny kulturális követelményének 

könnyebb teljesítése). 

A csoportfoglalkozások másik részét szintén a csoportvezető tanárok tartják, ezek fő 

tematikája: közösen látogatott film, színház, múzeum, hangverseny megbeszélése, 

értékelése. 

Célunk az iskolai munka segítése. 

 

Fenti, kötelező foglalkozási rendszerünket egészítik ki a szabadidő hasznos és kulturált 

eltöltését szolgáló választható foglalkozások, szakkörök. Minden tanév elején (szeptember 

hó) meghirdetjük a szakköri kínálatot a tanulók részére. A szakköri tematikák évről évre 

változnak, figyelembe véve az előző évi látogatottságot, a tanulók életkorát, érdeklődési 
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körét. Ennek megfelelően minden pedagógus meghirdeti saját szakkörét (előzetesen 

leegyeztetve az intézményvezetővel) és a tanulónak kötelessége a kínált szakkörök közül 

választani egyet, amire heti szinten eljár.  

 

 

A szakkörök a következők: 

 filmklub, 

 kézműves szakkör, 

 rajzszakkör (rajzolás és festés) 

 társasjáték szakkör 

 francia nyelvi szakkör 

 olasz nyelvi szakkör 

 zenés torna szakkör 

 labdajáték 

 sakk szakkör 

 városismeret 

 

E szakkörök segítenek a képességek, készségek fejlesztésében, kibontakoztatásában, tág 

teret biztosítva a tehetséges tanulóknak a szerepléshez, alkotáshoz. Az információs tudás 

fejlesztését szolgálja a számítógépes kabinet, mely az elmúlt években is rendkívül látogatott 

volt a tanulók részéről. 

 

Tanulóink művelődését, iskolai feladataik megoldásában való segítségét szolgálja a 

könyvtárunk. Az utóbbi években rendszeressé vált, hogy a könyvtári kölcsönzésen túl 

foglalkozások színtereként is funkcionált (párhuzamos foglalkozások, klubszoba 

elfoglaltsága miatt).  

A könyvállomány felmérése megtörtént, a könyvtár fejlesztése, korszerűsítése, kölcsönzési 

rendszer reformja, illetve jobb kihasználásának biztosítása a következő időszakok egyik 

legfontosabb feladata.  

 

2.6. A tanulók mindennapi iskolai felkészülésének segítése, tanulmányi munkájának 

támogatása 

 

Intézményünkben – az iskolák többségébe járó tanulóinkat figyelembe véve – 

hagyományosan közepes képességű tanulók nyertek elhelyezést.  

A kollégium feladata a nyugodt tanulási körülmények biztosításán túl a motiváltság 

felkeltése, a kollégisták tanulási módszereinek „egyénre szabott” kialakítása, tanulási 

technikák elsajátíttatása, a gondolkodással, önálló ismeretszerzéssel, önműveléssel 

kapcsolatos pozitív attitűd kialakítása. A kapcsolatos iskolák elvárása egyszerű: a kollégista 

tanulók felkészülten jelenjenek meg az iskolákban.  

 

Az elmúlt években a tanulmányi munka szervezeti és tartalmi elemeinek fejlesztése 

érdekében a következő intézkedéseket tettük: 

 

- Új tanulóhelyiségek kialakításával bővítettük a tanulási lehetőségeket, a szilenciumi 

időn kívül is. 

- Az egyes évfolyamcsoportokon belül tanulást segítő rendszert alakítottunk ki 

(évfolyamcsoporton belül, megválasztott tanulmányi felelősök segítségével). 
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- Diákönkormányzat segítségével az egész kollégiumra kiterjedő tanulmányi felelősi 

hálózat megszervezése (évfolyamcsoportok szerint), a tevékenységük meghatározásával, 

felelős tanár irányításával 

- Tanulmányi tervezés (kollégiumi Ellenőrző könyvben) – minden tanév elején és 

félévkor, az iskolákban kapott jegyek rögzítése, összehasonlítás a tervezett és elért 

eredmények között, a következtetések levonása. 

- Belső (tantestületi) tanári korrepetálási rendszer megszervezése, tantárgyi felzárkóztatás. 

- Tartósan gyenge eredményt elérő tanulók helyzetének vizsgálata (csoportvezető tanár 

segítségével), a szükséges lépések megtétele (tanulás-módszertani segítség, támogatás). 

- Hanyagságból, lustaságból gyenge eredményt elérő tanulók tanári felügyelet melletti 

elkülönítése, felkészülésük állandó figyelemmel kísérése, - számonkérés. 

- Az utóbbi években a 9. és 10. évfolyamosok számára tanári felügyelet melletti 

tanulószobai felügyeletet rendszeresítettük (a félévi illetve az év végi eredmények 

függvényében). A közös tanulás alól felmentést kaptak a megfelelően jó eredményt 

elérő tanulók. 

- Differenciált, a tanulók egyéni fejlődését elősegítő, felzárkóztató foglalkozások  

- A jó tanulmányi eredményt elérők esetében kötetlen tanulásra jogosító 

szabadszilenciumi igazolvány biztosítása, motiváció elősegítése. 

- Foglalkozásainkban az alapprogramnak megfelelően jelentkeznek a tanulás módszertani 

előadások, foglalkozások. 

 

A kollégiumban – az elmúlt időszakot figyelembe véve – a leggyakrabban korrepetált 

tárgyak: matematika, fizika, magyar irodalom, nyelvtan, történelem és idegen nyelvek.  

Tanulóink tanulmányi munkáját, a csoportok számára kiadott Komplex versenyrendszer  

tanulmányi munkára vonatkozó előírásai szerint értékeljük, tanévenként kétszer: félévkor, 

illetve tanév vége előtt.  

 

Törekvéseink, erőfeszítéseink eredményességének lassú - pozitív irányba történő – 

elmozdulását jelzi az a tény, hogy az utóbbi években a kollégium tanulmányi átlaga 3,80 – 

3,95 között alakult. A 2020-as tanév első félévét 4,00-es tanulmányi átlaggal zártuk, ami az 

előző évekhez képest a legmagasabb elért eredmény.  

Örvendetes az a tény, hogy az elmúlt években több IV. és V. évfolyamcsoport ért el 4,0 

vagy azon felüli átlagot. Ez jelzi azt a motivációt, melyet az „életbe való kilépés” kelt a 

tanulókban.  

Feladatunk az, hogy ezt a motivációt jóval előbb felkeltsük tanulóinkban. Gimnazistáink 

főiskolai, egyetemi felvételi aránya jó.  

Zenészeink nagy része felsőfokú zeneművészeti intézményben (pl. Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem) tanul tovább.  

Kollégistáink szüleit – amennyiben szükséges – telefonon, vagy levélben értesítjük 

gyermekük tanulmányi eredményében tapasztalt pozitív vagy negatív változásáról. Félévkor 

és tanév végén minden csoportvezető tanár levélben részletesen beszámol a tanuló komplex 

teljesítményéről, ezen belül tanulmányi tevékenységéről, magatartásáról.  

 

2.7 Hátránykompenzáció 

 

A kollégium tevékenysége a hátrányok kiegyenlítését és az esélyteremtést szolgálja. 

Hátránykompenzációban kell részesíteni minden olyan fiatalt, akit környezete – család, iskola, 

élethelyzete- valamilyen módon hátrányos helyzetbe hoz, és önerőből képtelen továbblépni, a 

problémáit megoldani. Nevelőtevékenységünk elméleti és gyakorlati tennivalóiban a 

hátrányok kompenzálását, az esélyteremtést minden kollégistára nézve érvényesnek tartjuk. 
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A gyermek és ifjúságvédelemi munka részét is képezve, a tanuló családi hátterét feltáró 

tevékenység jórészt a csoportvezető tanár feladata, mely alapján a hátránytípusok 

meghatározásával a segítő tevékenység formáit és módszereit tisztázni szükséges. 

 

A hátránykompenzáció céljai: 

- a tanuló környezetének kedvező alakítása, minőségének javítása, indulási hátrányok 

csökkentése 

- a tanulók érdekei érvényesülésének segítése (jogok érvényesülése, képességek 

kibontakoztatása, megfelelő életpályára való állítása) 

- a tanuló befogadó készségének, motivációjának fejlesztése (hatékonyabb iskolai tanulás, 

önművelés, folyamatos tanulásra való ösztönzés) 

- annak a képességnek a fejlesztése, megerősítése, hogy az egyén képes legyen 

megbirkózni az élete során felbukkanó családi, iskolai, életviteli problémákkal 

 

Hátránytípusok a kollégiumban 

- szociális hátrányok (létfenntartási zavarok, rossz lakókörülmények…) 

- általános műveltségbeli, kulturális hátrányok 

- iskolai pályafutást, egyéni boldogulást alapvetően meghatározó hátrányok, (egyéni 

adottságok, motivációhiány) 

- a nem megfelelően működő családi nevelésből adódó hátrányok, (szülők alacsony 

iskolai végzettsége, szeretethiány, sérült szerkezetű család) 

- családon kívüli környezetből eredő, hátrányos (negatív baráti környezet, nagyvárosi 

hatások, stb.) 

- tanulási zavarok (organikus eredetű fogyatékosságok) 

-  etnikai és kisebbségi okokból fakadó hátrányok 

 

A hátránytípusok több esetben halmozottan jelentkezhetnek egy-egy tanulónál, ezek 

felismerése, a segítő tevékenység formáinak, módszereinek „megtalálása” a csoportvezető 

tanár feladata. 

E tevékenység csak a bizalomra épülő tanár-diák kapcsolat alapján végezhető eredménnyel. 

 

A segítő tevékenység formái, módszerei: 

- tanári tájékozódás tanulóik szociális helyzetéről, életvitelükről, szokásaikról  

- szülők, családok életvezetési, nevelési gondjainak megismerése, közös megoldás 

keresése 

- információk gyűjtése a tanulók megnyilvánulása alapján (közös programok, feladatok, 

viselkedés, stb.) 

- egyéni képességekhez igazodó tanulás-támogatás 

- személyes beszélgetések 

- felzárkóztató foglalkozások, képességek fejlesztése 

- a tanuló bevonása a tehetséggondozásba 

- pályaorientációs tevékenység 

- továbbtanulás támogatása, irányítása, segítése 

- szoros kapcsolat a csoportvezető tanár, valamint az ifjúságvédelmi felelős, iskolai 

osztályfőnökök között 

- iskolai hiányzások figyelemmel kísérése 

- szabadidős foglalkozásokon való folyamatos részvételre ösztönzés, kulturális hátrányok 

enyhítése 



 16 

- egészségvédelmi előadások szervezése (életkoronként más-más témákból: serdülőkori 

problémák, egészségügyi szokások, szexuális felvilágosítás, szenvedélybetegségek, 

drogok, stb.) 

- diák-tanácsadás erősítése (a diákjogok ismerete, jogaik érvényesítésének lehetőségei, az 

érintett tanulók érdekérvényesülésének elősegítése) 

- kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal, a hátrányt elszenvedő tanulók lakóhelye szerinti 

polgármesteri hivatalokkal, családsegítő szolgálatokkal a támogatás nyújtása érdekében  

 

A hátránykompenzáció bevált gyakorlata hátránytípusok szerint: 

- szociális hátrányok esetében kapcsolatfelvétel a helyi önkormányzatokkal, 

gyermekvédelmi hivatallal, családsegítő szolgálattal 

- nem megfelelően működő család (pl. alacsony iskolai végzettség) esetén: egyéni 

foglalkozások gyakoribbá tétele, helyes családi életvezetés „tanítása” 

- családon kívüli káros környezet esetében: a tanuló lehetőség szerinti „elszigetelésén” 

értjük a túlfokozott bevonását a szabadidős és egyéb foglalkozásokba 

- műveltségbeli, kulturális hátrányok esetében: akarás, szereplés, kiselőadás tartásának 

preferálása (cél: folyamatos felkészülés) 

- tanulási hátrányok esetén: felzárkóztató foglalkozások, tanulásmódszertan „együtt 

tanulás”, egyéni – gyakoribb számonkérés 

- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében: folyamatos lelki támasz biztosítása, 

akadálymentesítés feltételeinek való megfelelés, szakember (pszichológus) bevonása 

-  

2. 8. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési elvei 

Integráció 

 

Az elmúlt néhány évben egyre erőteljesebben jelentkezik hazánkban az ún. másság társadalmi 

elfogadtatásával kapcsolatos állásfoglalások „küzdelme”, törvényi ratifikálása. 

Az integrációhoz szükséges az a befogadó közösség, amelynek kialakulásához már 

gyermekkorban el kell kezdeni a másság megismertetését, megtanítani a gyerekeket azzal 

kapcsolatos toleranciára, a szükséges segítségadás természetességére. 

Kollégiumunkban minden tanévben felvételt nyer sajátos nevelési igényű tanuló, 

gondozásukban a legfontosabb szerep a csoportvezető tanáré, illetve a pedagógiai munkát 

segítő ápolóé. 

A befogadó nevelés a kollégium pedagógusait, ill. a tanulók csoportvezetőit a következőre 

kötelezi. 

 

Eszközök, módszerek: 

 

- egyéni képességekhez, adottságokhoz igazodó tanulás-támogatás megszervezése 

- tanulási szokások tudatos alakítása, korrekciója 

- felzárkóztató foglalkozások megszervezése-tartása 

- tantárgyi korrepetálások megszervezése- tantestület tagjainak bevonásával 

- problémamegoldó képességek fejlesztése- személyes foglalkozások keretében 

(csoportvezető tanár) 

- továbbtanulás szorgalmazása, irányítása 

- pályaorientációs tevékenységben segítségnyújtás 

- a csoportvezető tanárok pontosan tájékozódjanak ezen tanulók szociális helyzetéről, 

életvezetési gondjaikról, a családi nevelés jellemzőiről 

- gyermekvédelmi felelős – ápoló – csoportvezető tanárok szoros kapcsolata egymással 

- iskolával való folyamatos kapcsolattartás  
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- ezen tanulók bevonása a közös szabadidős programok szervezésébe, lebonyolításába, 

illetve a szereplésbe (pl. sportversenyeken jegyzőkönyv-vezetése, kulturális alkalmak, 

szereplés)  

- kapcsolatfelvétel a tanuló lakóhelye szerinti gyermekvédelmi hivatallal (szociális 

hátrány-segítségnyújtás) 

- pályázatok nyomon követése (csoportvezető, ill. pályázatokért felelős nevelőtanár) 

támogatás céljából 

 

A kollégium tanulóközössége teljes egészében „befogadta” a sajátos nevelési igényű 

tanulókat, az együttélésben (vegyes szobák) a segítségnyújtás természetes, a diszkrimináció, 

illetve a szegregáció a tanulók körében ismeretlen. 

Kollégistáink megtanulták az együttélés szabályait, felfedezték egymásban az értékeket. 

Tapasztalataink szerint az SNI kollégisták különösen kedvelik a közösségi programokat, azok 

megvalósításában tevőlegesen is részt vesznek (diákhét, vetélkedők stb.)  

 

A kollégium tantestülete, dolgozói nyitottak a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására, 

ugyanakkor az Alapító Okirat rögzíti azokat a kritériumokat, amelyek alapján SNI-s tanuló 

fogadható az intézményünkbe. 

 

A kollégium épülete gyakorlatilag akadálymentes (rámpa, ülőlift a bejáratnál, személyszállító 

lift, mozgássérültek számára kiépített fürdő), amely lehetővé teszi a mozgássérült tanulók 

fogadását is. 

 

2.9. Tehetséggondozás 

 

A kollégiumi színes, sokrétű tevékenység jó „terepet” kínál a tehetséges tanulók 

kiválasztására, tehetségük fejlesztésére, ápolására. 

A csoportvezető tanárok feladata a tanulóik szociokulturális hátterének megismerése, 

előképzettségük, ismereteik, igényeik feltárása. 

 

 

A kollégiumi nevelőmunka gyakorlatában bevált és jól működő formák: 

 

- új kollégisták hagyományos „bemutatkozása” a kollégium idősebb tagjai előtt: jó 

lehetőség a tehetség felismerésére (előadókészség, viselkedéskultúra, művészi hajlam) 

- az egyes csoportokban „kiválasztott” tanulókkal való fokozott törődés, szakköri 

foglalkozásra való irányításuk, kollégiumi kulturális eseményeken feladatadás a  

számukra (szavalóversenyek, dekorációs feladatok, rajzolási-festési készség, sportágbeli 

ügyességi képesség felhasználása a házi és a kollégiumok közötti versenyeken stb.) 

- önálló ismeretszerzésre, önművelésre, alkotásra való késztetés 

 

 

Lehetőségek: 

 

- a 9. évfolyamosok önálló estje (egyéni és csoportos produkciók) 

- őszi tehetségkutató szavalóverseny, az új kollégisták mindegyikének kötelező a 

szereplés 

- ének és zene iránt érdeklődőknek a kollégium viszonylag gazdag zeneeszközei 

használatának lehetősége (pianínó, szintetizátor), illetve tehetségkutató versenyen való 

részvétel 
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- képzőművészet iránt érdeklődőknek: rajzolás és festés, dekoráció készítése 

- sportban tehetségesek: sportági kiválasztás, edzések szervezése, felmérések, csapatépítés  

 

A fővárosi szintű, illetve más kollégiumokban rendezendő vetélkedőkre (szavaló-, 

prózamondó, mesemondó-, zenei vetélkedők) fentiek alapján „válogatott keret” kiválasztása, 

ezen tanulók felkészítése, értékelése. Biztosítjuk a tehetséges tanulóink kollégiumon kívüli 

körökben, szakkörökben való részvételét. Kollégiumunk hagyománya, hogy valamiben 

tehetséges volt kollégistákat is nevezetes események kapcsán meghívjuk szereplésre, 

élménybeszámolóra (neves zenészek, élsportolók). 

 

3. Gyermek-és ifjúságvédelem programja. 

       A tanulókról való személyes törődés 

 

A kollégista tanulók számára a család és az iskola mellett az intézményi nevelés 

legfontosabb színtere a kollégium, amelynek funkciói szorosan kapcsolódnak az iskola fő 

feladataihoz, melyek egyben a társadalom fontos elvárásait is jelentik: 

- társadalmi munkamegosztásra való felkészítés (munkaerő piaci követelmények és az 

egyéni elvárások figyelembevételével) 

- gondoskodás, családpótlás, társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhítése, 

(esélyegyenlőség) indulási hátrányok csökkentése, az ismeretszerzéshez, tudáshoz való 

viszony pozitív befolyásolása 

- tartalmas társadalmi életre nevelés 

- a tanuló személyiségének sokoldalú fejlesztése 

 

A kollégium által biztosított gondoskodás, nevelés, érdekében végzett tevékenységünk – 

tágabb értelemben –  gyermekvédelemnek tekinthető. 

 

Szűkebb értelemben az intézmény funkciói: 

- szociális gondozás, folyamatos, megfelelő szintű ellátás (étkezés stb.) 

- mindennapi törődés, amely a tanári tevékenységben a folyamatos odafigyelést, 

érdeklődést a tanuló számára a szükségletek kielégítését jelenti 

 

Az elmúlt tanévek tapasztalatai, a társadalmi változások negatív tendenciái alapján a 

kollégiumi követelményrendszer lelkiismeretes teljesítésén kívül a legnagyobb figyelmet a 

kollégium védő-óvó funkciójának erősítésére fordítottunk. Ennek érdekében a csoportvezető 

tanárok feltáró tevékenységének kulcsszerepe van, különösen az új kollégisták esetében, 

hiszen a kollégiumi nevelőtevékenység a legszorosabb kapcsolatot kívánja meg tanár és 

diákjai között. 

Gondoskodó tevékenységünk összetevői: 

- megfelelő lakókörnyezet biztosítása (tisztaság, rend, új, vagy újszerű bútorok, 

otthonosság stb.) 

- megfelelő étkezés biztosítása  

- jó színvonalú tisztálkodási lehetőségek, korszerű mosókonyha 

- házi– és napirend a törvények szerinti, illetve a kollégiumi életrendhez való alakítása 

- biztonság, védelem, folyamatos portaszolgálat, elektromos kapubejárat, a látogatási rend 

betartása, a kiépített térfigyelő kamerarendszer (bejárat, udvarok, előterek) 

- oldott, bizalomra épülő tanár-diák kapcsolat, az igazgatói iroda állandó „nyitottsága”, 

lehetőség a kommunikációra 

- orvosi ellátás biztosítása, orvosi tájékoztató 
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- csoportvezető tanárok kiscsoportos, illetve egyéni foglalkozás keretein belüli 

tanácsadása, segítése (életvitel, praktikus, illetve lelki tanácsok stb.) 

- rendőrséggel való kapcsolattartás 

 

Intézményünkben, bevált gyakorlat szerint, a gyermekvédelmi feladatokat a csoportvezető 

tanár látja el együttműködve a gyermek- és ifjúságvédelemmel megbízott pedagógussal. Az 

intézményben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott tanár önállóan a 

legnehezebb helyzetbe került tanulókkal foglalkozik. 

 

Ennek érdekében folyamatos feladatok: 

- a családi háttér alapos megismerése (személyes találkozás, gyakori kommunikáció, 

extrém esetekben rokonokkal, hozzátartozókkal való kapcsolattartás) 

- együttműködés az iskolával a tanuló helyzetét feltáró tevékenységben 

- külön figyelem fordítása a hétvégén kollégiumban maradó tanulókra 

- személyre szóló bánásmód tervezetének kidolgozása és alkalmazása 

- a tanuló rendszeres támogatása a tanulásban (felzárkóztatás) 

 

 

Minden kollégiumi tanár tudatában van annak, hogy a kollégiumi neveléssel átadott pozitív 

mintákkal, értékekkel, ismeretekkel a megelőzést szolgálja. 

 

A kollégiumi nevelés alanya- és kiinduló pontja a kollégista tanuló, az előképzettségével, 

elvárásaival, szükségleteivel.  

A gondoskodásban kulcsszerepe van a csoportvezető tanárnak, hiszen a kollégiumi 

tevékenység a legszorosabb kapcsolatot kívánja meg a csoportvezető tanár és diákjai között. 

Alapvető kívánalom, hogy a pedagógusok minél több időt töltsenek neveltjeik között. 

 

A pedagógusokkal szembeni elvárások közül hangsúlyos az, hogy megfelelő empátiával 

rendelkezzen, a tanuló személyiségének megismerésével alakítsa ki a számára 

legcélravezetőbb bánásmódot, oktatást-nevelést, gondoskodást. 

 

A kollégiumban élő tanulók személyiségfejlesztésében gyakorlatilag a kollégium minden 

lakója, dolgozója szerepet játszik (tanárok, diákok, nem pedagógus felnőttek), hiszen a 

kollégista naponta valamilyen kapcsolatba kerül velük. 

 

Figyelmet kell fordítani hétvégén rendszeresen a kollégiumban maradó tanulók ellátására, 

támogatására.  

A gyermekvédelmi Hivatallal, a családsegítő szolgálattal, iskolával való kapcsolattartás 

alapvető fontosságú.  

 

E tevékenységben alapvető fontosságú: 

- a probléma korai felismerése (családi háttérismeret, a veszélyeztető okok feltárása) 

- rászorulók „kiszűrése” (együttműködés iskolával),  

- feltáró tevékenység a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet, a sajátos nevelési 

igényű tanulók kiszűrése érdekében 

- veszélyeztetettség okainak megállapítása 

- tanulási problémák (gyenge képességű tanulók tanulási nehézségei)  

- családi problémák (elvált szülők, alkoholizmus, stb.) 

- szociális problémák (anyagi- és lakhatási körülmények) 

- kulturális viszonyok (család alacsony iskolázottsága) 
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- egészségügyi problémák 

 

A problémák feltárása után fontos a személyre szóló bánásmód kidolgozása, a megoldási 

lehetőségek keresése, valamint a feladat elvégezhetőségének mérlegelése. A kollégium 

lehetőségei a problémák okainak feltárásában, beavatkozásban, megelőzésben tágabbak, 

mint az iskolában, ezért a kollégiumi gyermekvédelem fontos célja a megelőzés 

(prevenció). 

Generálprevenció: a kollégiumi neveléssel átadott pozitív mintákkal, értékekkel, 

ismeretekkel. Helyes életvitelre, erkölcsös gondolkodásra és viselkedésre szoktatjuk 

tanulóinkat, így a helytelen magatartások, rossz életvitel, káros szenvedélyek prevencióját is 

szolgálják. 

 

Speciálprevenció: személyre szóló gondoskodás, beavatkozás, terápia, segítő programokkal 

javíthatjuk, illetve meggátolhatjuk helyzetük rosszabbodását. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem körébe tartozik a deviancia probléma (veszélyes 

viselkedésforma következménye lehet a társadalomból való kiszakadás). 

 

Veszélyek lehetnek: 

- drogfogyasztás, serkentők, izomnövesztők 

- szektákhoz való csatlakozás veszélye (szeretetet nélkülöző, lelki problémákkal 

küszködők, kiszolgáltatottság) 

 

A kollégiumi nevelőtanárok kötelessége megismerni a deviancia külsődleges jegyeit, az 

esetlegesen érintettek viselkedési szokásait (agresszivitás, durvaság, támadó magatartás, 

magányosság, nyugtalanság, közönséggel való szembenállás, iskolai igazolatlan hiányzások, 

őszinteség hiánya, iskolai teljesítményromlás). 

Ugyanakkor a már kialakult krízishelyzet esetén a segítő – elhárító beavatkozást meg kell 

kezdeni. Ennek érdekében fel kell venni a kapcsolatot a gyermekvédelmi szolgálattal, illetve 

egyéb segítő szervezetekkel. 

 

Ennek érdekében: 

- a tanulók alapos megismerése szükséges (előképzettség, szokásai, elvárásai stb.) 

- tanár-diák kapcsolat kölcsönös bizalmon alapuló légkörének kialakítása 

- nyugodt, szeretetteljes nevelési-oktatási környezet kialakítása 

- a tanári közösség jó intézményi pedagógiai környezetet teremtsen (bizalmat árasztó 

emberi- és tárgyi környezet) 

 

Feladatok, módszerek: 

- a tanulók mindennapi tevékenysége szervezésében való közreműködés, támogatás  

- közösségek szervezésénél a tanulók egyéni kéréseinek figyelembevétele 

- segítség nyújtása, illetve közreműködés a tanulók magánéleti problémáinak 

megoldásában (bizalom, diszkréció) 

- a tanulók sokoldalú megismerése, képességek, készségek felmérése, feladatbiztosítás, 

ezek gyakorlására 

- segítség nyújtása a helyes énkép kialakításához (önértékelés) 

- felnőttek és diákok közötti kölcsönös bizalomerősítő alkalmak teremtése (közös 

kulturális együttlétek, ünnepek, kirándulások) 

- rendszeres lehetőség teremtése a diákok véleményének meghallgatására, és azok 

kinyilvánítására 
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- kapcsolatépítés a diákok és a felnőtt (nem pedagógus) dolgozók között (közös 

rendezvény, fórum) 

- gyakoribb értékelésekkel a teljesítmény elismerése, dicséret, jutalmazás 

- gyermekvédelmi felelős munkájának támogatása 

 

A tanulókról való gondoskodás megvalósulásának jegyei: 

- az intézmény külső képe és környezete rendezettebbé, belső környezete esztétikusabbá, 

barátságosabbá, otthonosabbá vált 

- a kollégium a tanulók mindennapi munkájához, életviteléhez, iskolai felkészüléséhez, 

művelődéséhez kellemes, biztonságos környezetet biztosít 

- a kollégium közvetlen partnerei (iskola, szülők) elégedettek az intézmény működésével 

és szolgáltatásaival 

 

Emberi viszonyok terén: 

- a kollégiumban befogadó, szeretetre alapozó és védő, kiegyensúlyozott pedagógiai 

környezet alakult ki, mely biztosítja a nevelőtevékenység hatékonyságát 

- a felnőttek és a diákok kapcsolatát partneri bizalmi kapcsolat jellemzi 

- érvényesülnek a diákok alapvető érdekei, illetve jogai 

 

Pedagógiai munka terén: 

- családias légkör alakult ki, a tudás – és kultúraközvetítő tevékenységgel azonos súllyal 

jelentkezik a tanulókkal való intenzív foglalkozás 

- javult a tanulók neveltségi szintje, kulturális hátrányaik csökkentek 

- növekedett az egyes nevelési területek tartalmi gazdagsága 

- az életrendi kereteket szabályzó Házi – és napirend rugalmasabban alkalmazkodik a 

tanulók életkorához 

 

Tanulási felkészülés terén: 

- csökkentek a kollégista tanulók hátrányai 

- a tanulás támogatásával a tanulók zöme és szüleik elégedettek 

 

 

Kultúra terén: 

- az esztétikus kollégium belső, illetve külső környezete a kollégistákat környezetük 

állapotának a megőrzésére inspirálja 

- a kollégisták zöme szépíti környezetét, alakítja azt, vigyázva a kollégium 

berendezéseire, egyéb tárgyaira 

 

Munkakultúra terén: 

- a kollégisták folyamatosan részt vesznek a kollégium működésében, az önkiszolgáló 

tevékenységben, környezetszépítésben 

 

Erkölcsi kultúra terén: 

- a tanulók többségének viselkedéskultúrája fejlődött 

- a rend és a fegyelem elfogadott a kollégiumban, a tanulók zöme fegyelmezett 

- a közvagyon megbecsülése óvása igen jó szinten áll 

 

Szabadidő kultúra terén: 

- a szabadidő-eltöltési lehetőségek változatosak, gazdagok 
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- a kollégium hagyományokon alapuló követelményrendszere komoly szerepet játszik a 

művelődési szokások kialakításában 

 

Tehetséggondozás terén: 

- a tehetséggondozás szempontjából jó a kollégium pedagógiai klímája 

- a tehetséggondozásnak megvannak a tárgyi és személyi feltételei 

- a tehetséges tanulóknak tág teret biztosítunk képességeik kibontakoztatására 

 

 

4. Hagyományőrzés és ápolás.  Diákönkormányzati munka 

 

Hagyományőrzés 

A kollégium életében igen jelentős szerepe van a hagyományok ápolásának. Erősíti a 

csoporthoz, közösséghez való tartozást, segíti a tanulókat a beilleszkedésben, kötődésük 

erősítésében, identitástudatuk kialakulásában.  

A kollégiumba kerülő új tanulók megtanulják, hogyan válhatnak az intézményi kultúra 

részeseivé, illetve azt hogyan gyarapíthatják. A hagyományok ápolásában igen nagy szerepe 

van a diákönkormányzatnak, hiszen a hagyományőrző események, rendezvények 

megtervezése, szervezése, lebonyolítása csak a közreműködésükkel lehetséges. 

Az események, rendezvények legtöbbször maradandó élményt jelentenek diákjaink számára. 

Új kollégistáink egy része sokszor ingerszegény környezetből érkezve először éli át az ünnep 

bensőségességét (pl. karácsony), vagy a kollégisták által előadott színdarab „színházi” 

élményét, vagy egy kollégiumok közötti sportverseny meghitt komolyságát. 

 

Rendszeres hagyományőrző eseményeink: 

 

 Gólyaavató ünnepség (bemutatkozás, produkciók.) 

 új kollégisták budapesti városnézése (kiselőadásokkal) 

 házi „színházi esték” (kollégista „színészekkel”, színdarabok előadása) 

 tehetségkutató szavalóverseny, valamint szépolvasó verseny megrendezése (a 

helyezést elérő, tehetséges diákok jutalmazása) 

 Mikulás-járás (tanulók ajándékozása)  

 Karácsonyi műsoros est (összkollégiumi részvétellel), majd külön termekben 

csoportszintű ünneplés.  Erre a rendezvényre ünnepi asztal terítése, teremdekorálás. 

 házi hangversenyek (zenész tanulók közreműködésével, évente legalább két 

produkció) 

 farsang (csoportok, illetve egyének közötti jelmezverseny, jelmezes felvonulás, a 

jelmezesek jutalmazása) 

 József Attila tiszteletére, a Költészet Napjára rendezett fővárosi szintű szavaló-, 

prózamondó-, és grafikai verseny. Ezen rendezvény alkalmából József Attila szobrát 

megkoszorúzzuk. Független zsűritag értékeli a versenyt és a helyezést elérő tanulókat 

megjutalmazzuk:: könyvjutalom, rajzeszközök. A kollégistákat és a kísérő 

pedagógusok megvendégeljük. 

 diákheti programok (kulturális- és sportvetélkedők, szereplő tanulók jutalmazása) 

 kirándulások (egész tagság részvételével, ősszel és tavasszal, utazási költség vagy 

buszbérlés a kollégium finanszírozásában) 

 Ballagás (ballagási tarisznya, könyv, virág biztosítása a végzős diákoknak) 
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A kollégiumunk 2012. óta részese a Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott Mozgásban a 

kollégium pályázati programnak, melynek keretében szervezzük a fővárosi középiskolás 

kollégiumok közötti mezei futóversenyt, a kézilabda mérkőzést és az atlétikai versenyt. A 

pályázati programnak köszönhetően heti szinten megrendezésre kerülnek a sportesemények, 

melyek időpontjait egy versenynaptár rögzíti.  

A pályázati program keretében tömegesen részt veszünk más kollégium által rendezendő 

sportversenyeken. 2012 óta őrizzük az intézményben a vándorkupát, amely jelzi, hogy az 

eredmény és létszám tekintetében vezető helyet töltünk be a fővárosi kollégiumok között.  

 

 

Hagyományainkhoz tartozik nemzeti ünnepeink, megemlékezéseink alkalmával különböző 

emlékhelyek felkeresése, tiszteletadás (koszorú vagy virág). Ezeken az egész kollégium 

tagsága részt vesz. 

 

 Kerepesi úti temető: Kossuth- és Batthyány-mauzóleum felkeresése, híres írók, költők 

síremlékei, 301-es parcella, (56-os mártírok, megemlékezés koszorúval) 

 Terror Háza Múzeum (a kollégium finanszírozásában)  

 irodalmi emlékhelyek (pl. József Attila emlékház, 1848-49-es forradalmi emlékhelyek 

felkeresése) 

 

Nevezetes évfordulókról, történelmi eseményekről ünnepi dekoráció készül. Hagyományőrző 

rendezvényeinket fényképeken, videofelvételen megörökítjük, archiváljuk (felelős diákok 

segítségével).  

 

 

Diákönkormányzati tevékenység 

Közösségi élet fejlesztése 

 

A kollégium a megfelelő pedagógiai környezet biztosításával a társas együttélés formáinak 

kialakítására különösen alkalmas intézmény, a közösségi élet „élésének” rendkívüli 

változatosságot, gazdagságot biztosít, amely a kollégiumban elhelyezett tanulók számára 

meghatározó a társadalomba való beilleszkedés szempontjából.  

A kollégiumi közösségi együttélésben, foglalkozásokban, tevékenységekben formálódnak az 

erkölcsi és érzelmi viszonyok, a következő életviteli minták megismerésével, példákkal önálló 

életükre való készülésük könnyebbé válik. 

A kollégiumi tevékenységrendszer segítségével rendkívül sok ismeretet szerezhetnek 

tanulóink, úgy a művészetek, tudományok, mint az emberi kapcsolatok köréből, az egyén és a 

közösség kölcsönhatásainak működéséről. 

 

A kollégium életében igen jelentős szerepe van a hagyományok ápolásának. Ebben nagy 

szerepe van a diákönkormányzatnak, hiszen a hagyományőrző események, rendezvények 

szervezése, lebonyolítása csak a közreműködésükkel lehetséges.  

 

Kollégiumunkban – hagyományaink szerint – főbb tevékenységi területekhez (tanulmányi 

munka, kulturális tevékenység, sport, közmunka, tisztaság) kapcsolódó diákönkormányzatot 

alakítottunk ki, ugyanezeket a területeket irányító tanári felelősökkel. Ez a rendszerünk 

bevált, megfelelően működik. A diák-reszortosok elfogadják és igénylik a segítséget. Az 

egyes tevékenységi területek diák felelőseit minden tanévben félévkor (Közgyűlés előtt) 

választja meg a kollégium tagsága. A megújulás folyamatában való cselekvő részvétel minden  
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pedagógus feladata (egyes területek feladatainak pontosabb meghatározása, a szervezet 

működtetésének folyamatossága, önállóság biztosítása, diákjavaslatok minél nagyobb mértékű 

figyelembe vétele). 

Hagyományaink szerint a IV. éves diákönkormányzati tisztségviselők közgyűlés keretében 

leköszönnek tisztségükről. A leköszönés nem kötelező.  

A leköszönő diákönkormányzati tisztségviselő előzőleg javaslatot tesz az „utódlásra”.  

 

Új tagok bevonása a DÖK-ba: 

- javasolt az új tisztségviselők bemutatása a tagság előtt (jellemzésük egy csoporttag által) 

- jelölőlistára való felkerülés, egyéni szavazólapok elkészítése 

- titkos és egyéni szavazás lebonyolítása szavazatszámlálással 

- új tisztségviselők bemutatása a közgyűlésen 

 

Az egyes tevékenységi területek tanári patronálói az új DÖK tagokkal együtt megszervezik 

saját „reszortosi hálózatukat” meghatározva annak tartalmát és működési mechanizmusát 

(reszortértekezletek időpontjai, aktuális feladatok). A tisztségviselők félévkor kiadott 

szempontok alapján beszámolnak tevékenységükről (terület értékelése, önértékelés).  

 

A diákönkormányzat Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), valamint Éves ütemterv 

alapján végzi feladatait, amelyek részben kapcsolódnak a kollégium éves ütemtervéhez, 

részben a saját szervezéseket, programokat foglalja magában. 

 

Néhány fő feladat a diákönkormányzat közreműködésével: 

 új tanulók beköltözésével kapcsolatos patronáló tevékenység (helyismeret, szokások) 

 ismerkedő est, Gólyahét és Gólyaavató ünnepség 

 rendezői csapat biztosítása kollégiumi ünnepeken, rendezvényeken (fogadóbizottság, 

ruhatár, hangosítás, stb.) 

 diákstúdió működtetése (stúdiófelelősök) 

 kulturális szervezések (karácsony, farsang lebonyolításában való közreműködés) 

 tavaszi Diákhét (József Attila Napok)  

 ballagási szervezések 

 sportversenyekre való felkészülések (házibajnokságok, válogatók, stb.) 

 

Minden olyan esetben kikérjük a diákönkormányzat véleményét, amikor kedvezményben, 

jutalomban kívánjuk részesíteni az arra érdemes tanulókat.  

 

Jutalmazási formák: (félévkor és tanév végén kiemelkedő teljesítményért, kiváló szereplésért) 

 

- színházjegy-jutalom (kiváló kulturális munkáért) 

- könyvjutalom: szavaló- és prózamondó versenyen való jó szereplésért 

- gyümölcs, torta jutalom: sportsikerekért (egyéni, ill. csapatsiker) 

 

A diákönkormányzat vezetésével megbízott tanár patronálja a tagokat és közvetít minden 

olyan javaslatot, észrevételt, amely a kollégiumi munkát színvonalasabbá teszi. 

 

Egy megfelelően működő diákönkormányzattól elvárjuk, hogy aktívan és szervesen részt 

vegyen a kollégium működésében, érdeklődjön a kollégiumban zajló közösségi programokról, 

a diákság életéről.  Fontos elvárás, hogy programokat szervezzen, javaslataival, 

kezdeményezésével a kollégiumi élet színesítésére és fejlesztésére törekedjen. 
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Ezen kívül alapvető kívánalom, hogy a DÖK részt vegyen a helyi diákszervezeteken, 

fórumokon, konferenciákon, ahol választ kaphatnak kérdéseikre, megoszthatják problémáikat, 

mintát, jó gyakorlatot tanulva egymástól.  

A tantestület és a vezetőség továbbra is nyitott és támogató attitűddel, segítő munkával fordul 

a diákönkormányzat felé.  

 

Módszerek, eszközök: 

A diákönkormányzati tevékenység, a diákönkormányzati gyűlések, fórumok lehetőséget 

biztosítanak a vélemények kifejtésére a közösségek és egyének kommunikációjának. 

 

 

5. Kollégiumi sport, egészségfejlesztés 

 

Tudás- és kultúraközvetítő-átadó tevékenységünk mellett kollégiumi munkánkban mindig 

nagy súlyt helyeztünk a testi nevelésre, mely egyben a lélek nevelése is. A „mens sana in 

corpore sano” – ép testben ép lélek- eszménye ma is aktuális. Ez az a tevékenység, amely 

egyik legjobb területe a szabadidő hasznos eltöltésének, és amely a szellemi terhelés 

elviselésének legkedvezőbb formája, az akarat, kitartás fejlesztője, a test optimálisabb 

fiziológiai állapotának biztosításával. 

Tanulóink többségének fizikai állapota a kollégiumba érkezéskor nem a legjobb, az elmúlt  

évek alatt ez a trend folytatódott, egyre több a felmentett, rossz mozgású tanuló, otthonról is 

csak nagyon kevesen hoznak valamiféle kultúrát e téren.  

Következetes segítő munkával, gyakoroltatással, rendszeres ellenőrzésekkel viszonylag rövid 

idő alatt sikerült a helyzeten javítani.  

A dohánytilalmi törvény életbe lépésével az illegális dohányzás nem fordul elő az 

intézményben. 

 

A fővárosi középiskolás kollégiumok szervezett sportversenyei 37 éves múltra tekintenek 

vissza. 1976-2012 között a sportverseny-sorozat tervezése, szervezése, koordinálása és 

értékelése a József Attila Középiskolai Kollégium külön feladata volt, így intézményünk 

tevékenységén túl jól ismert számunkra az ebben résztvevő kollégiumok hozzáállása, 

cselekvő részvétele, tanulókkal való sportszakmai törődése. 

 

Intézményünk egyike azon kevés kollégiumoknak, mely a tanulók testi nevelése érdekében 

szisztematikus munkát folytat. 

 

Egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek: 

 A tanulók kollégiumba érkezése után megkezdődnek a futásfelmérések, 

antropometriai mérések (testsúly, testmagasság, életkor) 

 A mérések alapján minden tanulóról adatlapot készítünk (sporttevékenység 

eredményeinek folyamatos bejegyzése) 

 Házibajnokságok szervezése a következő sportágakban: 

- kézi- és kosárlabda, 

- labdarúgás, 

- sakk, 

- asztalitenisz 

 

A fővárosi középiskolás kollégiumok részére szervezett sportverseny-sorozat állandó 

résztvevői vagyunk. Ezeken a versenyeken hosszú évek óta a mi kollégistáink adják a 

„tömeget.” A kollégiumok közötti versenyek megrendezésének jó része is intézményünkre 
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hárul, melyek közül a legnehezebb a nagy tömegeket megmozgató atlétikai verseny 

megrendezése. Ezen a versenyen a kollégium tanárai az egyes versenyszámok versenybírói, a 

jegyzőkönyvezést, a mérést jórészt a felmentett tanulók végzik.  

Tehetséges tanulóinkat a felmérések alapján kiválasztva készítjük fel a versenyekre.. 

 

6. Kapcsolatrendszer 

 

A kollégium külső kapcsolatainak kiépítése, ápolása fejlesztése egyik legfontosabb feladat. A 

legközvetlenebb partnerek az iskolák és a szülők. Iskoláink közül bázisiskoláinkkal (7-8 

iskola) alakult ki szorosabb kapcsolat, tanulóink nagyobb része ezekben az iskolákban jár.  

Az elmúlt időszakokban az iskolák és a képzési formák tekintetében nőtt a heterogenitás, az 

egyes csoportok iskolák szerinti összetétele igen vegyes. Ez eléggé megnehezíti a 

csoportvezető tanárok iskolákkal történő kapcsolattartását. A kapcsolatot rendszerint a 

csoportvezető tanárok kezdeményezik, illetve működtetik osztályfőnökökkel, szaktanárokkal 

történő konzultációval (tanulók érdemjegyei, hiányzások és okai, magatartási problémák).  

Vezetői kapcsolat több kapcsolatos iskolával és kollégiummal is működik a következő 

esetekben: veszélyeztetett tanuló elhelyezése a kollégiumban, más kollégiumokból való 

tanuló elhelyezése, szálláshely igénylés tanulmányi versenyek estén, fegyelmi ügyek, iskolai 

étkező tanulók részére az ebédlő használatának engedélyezése.  

Hagyományápoló rendezvényeinkre a – tanulók bevonásával – az iskolák tanárait meghívjuk 

a kollégiumba (karácsony, farsang, szavalóversenyek, diákhét). 

Bázisiskoláink intézményünket ajánlják a tanulóknak felvételkor (az iskolák szerint: a 

kollégiumban rend, fegyelem, biztonság van). Bázisiskoláink osztályfőnökei, egyes 

szaktanárai megismerve a kollégium tartalmi munkáját, követelményrendszerét, azt 

hasznosnak, „használhatónak” tartják.  

 

Szülőkkel való kapcsolattartás: 

- Személyes találkozás történik minden szülővel a kollégiumba történő jelentkezéskor 

(június havi szülői értekezlet, részletes tájékoztató a kollégium életéről, 

követelményrendszeréről). 

- Tanévnyitó ünnepély, szülői értekezlettel (legnagyobb létszámban az új, 9. évfolyamos 

tanulók szülei jelennek meg). Közös megbeszélés után évfolyam csoportonkénti szülői 

értekezletek zajlanak. 

- Csoportvezető tanárok megállapodnak a szülőkkel a kapcsolattartás kereteiről, formáiról 

(kommunikáció a szülővel). 

- Iskolai szülői értekezletek kapcsán a kollégisták szülei felkeresik a kollégiumot is, ekkor 

megtörténik a tájékozódás gyermekük kollégiumi életéről (csoportvezető tanárral, 

igazgatóval). 

 

Közvetett kapcsolatok: 

- A tanulók kollégiumi munkájával, komplex teljesítményével kapcsolatos tapasztalatokat 

a csoportvezetői rögzíti és félévkor, illetve tanév végén levélben tájékoztatja a szülőket. 

E levelekhez kapcsolódnak az igazgatói észrevételek, tapasztalatok is. 

- Napi kapcsolattartás telefonon, illetve e-mailen keresztül történik (pedagógiai 

problémák, kiemelkedő teljesítmények, tanulási és egyéb problémák, szülői kérések, 

csoportvezetői ajánlások). 

- Szülők értesítése rendezvényekről, kollégiumot érintő jelentős eseményekről. 
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Kapcsolat a fenntartóval 

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban az intézmény pedagógiai 

tevékenységrendszerének, szakmai munkájának és teljes körű működtetésére terjed ki. 

 

Egyéb kapcsolataink: 

- Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai 

Főosztályával való aktív kapcsolat (tanulóink évről- évre jelentkeznek a Diákra 

hangolva tehetségkutató versenyre, és részt vesznek az Iskolakapun kívüli 

programokban) 

- Együttműködés a kollégium és a Művészetek Palotája között, melynek célja a 

tanulókban felkelteni az igényt a kulturális értékekre, művészi élményekre 

- A kollégium aktív kapcsolatot ápol a Magyar Rádió szervezési osztályával, valamint a 

Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával, mely szervezetek segítségével kiemelkedő 

színvonalú koncertek, hangverseny- és stúdióközvetítéseken vehettek részt a tanulók 

- Kiváló kapcsolatot ápolunk a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel, a tanulók 

gyakran látogatják a Zeneakadémia épületét, amely a hazai hangversenyélet egyik 

legjelentősebb helyszíne 

- Rendszeres és élő kapcsolatot alakítottunk ki az Erkel Színház szervezési osztályával, az 

Operakaland keretében a tanulók a magyar operairodalom remekműveivel és kiváló 

tánc- és balettelőadásokkal ismerkedhetnek meg  

- Kollégiumunk pedagógiai munkájában részt vesz a budapesti Thököly úti Rózsafüzér 

Királynéja Plébánia hitoktatója és plébánosa is, akik a családi életre nevelés, valamint az 

erkölcsi nevelés témakörében foglalkozásokat tartanak a tanulóknak. A plébánia 

szervezésében, a legfőbb ünnepeink alkalmával a tanulók orgonakoncerten vesznek részt 

a Rózsafüzér Királynéja Templomban. 

- Együttműködő kapcsolat a Hungast Holding Zrt. vezetőségével a kollégista tanulók 

étkezésének biztosítása érdekében 

- Szoros kapcsolat alakult ki a fővárosi középiskolás kollégiumok igazgatóival  

- A kerületi rendőr főkapitánysággal való kapcsolatfelvétel: tanulókat ért sérelem 

(közlekedési eszközökön történő lopás, agresszió) esetén 

- Kerületi tűzoltó parancsnoksággal: kötelező tűzrendészeti szemlék, illetve az egész 

kollégiumra kiterjedő tűzriadók végrehajtása – jelentése esetében 

 

 

Sportkapcsolatok: 

- Kollégiumunk jó kapcsolatot ápol a Főpolgármesteri Hivatal Mozaik Gazdasági 

Szervezetével, mely szervezet segítségével finanszírozni tudjuk a Mozgásban a 

kollégium pályázati program kollégiumunk által szervezett sportprogramjait. 

- Együttműködő kapcsolat a Testnevelési Egyetem, illetve a Budapesti Honvéd 

Egyesülettel (atlétikai szakosztályával) a kollégiumok közötti, általunk rendezendő 

atlétikai versenyek helyszínének biztosítása érdekében. 

- Szoros kapcsolatot ápolunk a Ferencvárosi Torna Club kézilabda szakosztályával, mely 

egyesület segítéségével, évről- évre egyre több kézilabdás tanulót fogadunk a 

kollégiumban. A Ferencvárosi Torna Club biztosítja a kézilabda pályát is a 
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kollégiumunk által szervezett, középiskolás kollégiumok közötti kézilabda mérkőzések 

lebonyolítására.  

 

7. A minőségfejlesztési munka, mérési, ellenőrzési, értékelési tevékenység szerepe a 

pedagógiai program megvalósításában 

 

Az elmúlt években attitűd skálával mértük a tanulók kollégiummal szembeni beállítódását, 

hiszen az attitűd a tanulói magatartás megismeréséhez, a tanulói viselkedések 

kiszámíthatóságához visz közelebb. Összességében a tanulók 80%-a elégedett a 

kollégiummal, jól érzi magát, 20 %-a viszont nem elégedett. 

Az elmúlt tanévben végzett vizsgálatok (90 fő résztvevői) legmagasabbra értékelték a 

kollégium gondoskodását, a biztonságot, a tanári munka következetességét, a jó közösségeket, 

a tanári segítőkészséget. 

Kevésbé jónak értékelték a konfliktuskezeléseket, önkritikusan – főként egy kisebb létszámú 

mindig „tettre kész” csoport – a tudatos tanulói magatartást, a fegyelmi vétségek kevésbé 

hatékony megoldásait. 

Egyik legfontosabb minőségcélunk az, hogy „rend” legyen a kollégiumban, illetve a tanulók 

körül, a kollégisták az eléjük kitűzött feladatokat legjobb törekvéseik szerint teljesítsék, ne 

elégedjenek meg a középszerű vagy a gyenge eredménnyel.  

Komplex mérési rendszerünkkel, melyet konkrét tevékenységi mutatók alapján alakítottunk ki 

folyamatosan mérjük tanulóink vállalt tevékenységének milyenségét, ezt csoportonként 

értékeljük, melynek eredményeiről a szülőket tájékoztatjuk. 

A kollégiumban a szervezeti klíma jó, a tantestület nevelési, oktatási módszereiben törekszik 

az egységesebb, szakszerűbb eljárásokra, illetve az ellenőrzési feladatok azonosabb 

szemléletű végrehajtására. 

 

A minőségfejlesztési munka szerepe a nevelőmunkában 

A Pedagógiai program alapján minden csoportvezető tanár elkészíti a saját csoportja részére 

az éves munka- és ütemtervét, valamint a nevelési tervét, melyben az általános tennivalókon 

túl egyes tanulókra szóló fejlesztési terv konkrétumait határozza meg (félévkor és tanév végén 

a kitűzött célok megvalósítása szintjének elemzése történik). 

A minőségfejlesztéssel kapcsolatos tennivalók elemzése kapcsán jó néhány olyan tényező 

merült fel, melyek alapján: 

- ellenőrzési tevékenységünket alaposabbá, szemléletben egységesebbé lehet tenni 

- az értékelésben jobban kell törekedni az objektivitásra 

 

További javítandó területek: 

- a napi munka tudatosabb szervezése (előre eltervezett feladatok és azok végrehajtása, az 

esetlegesség háttérbe szorítása) 

- a tanulói teljesítmények rendszeresebb értékelése (főként csoportokon belül) 

- tanulókkal való személyes kapcsolatok, a törődés minőségi javítása, az egyéni 

foglalkozások tartalmi javítása 

- nevelőtanári eljárások fokozottabb összhangjának erősítése 

- tanulói aktivitás, érdekérvényesítési készségek fejlesztése 

 

8. A nevelőmunka tömör összefoglalása  

 

A kollégium tartalmi munkája, belső élete az elmúlt időszakban még változatosabb, színesebb 

lett igen gazdag programkínálattal. 
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Sajnálatos módon a kollégiumi tudás– és kultúraközvetítő tevékenységünkben, a kultúra 

keretében tervezett művészeti jellegű foglalkozások eltűntek. Feladatunk továbbra is az 

esztétikai-művészeti tudatosság önkifejezési lehetőségeinek más területeken is történő 

megjelenítésével. Pedagógiai tevékenységünk középpontjában jórészt a humanista 

értékrendszerre összpontosítottunk, törekedve egy értelmiségi szellemű miliő kialakítására, 

mely az itt elhelyezett kollégisták számára olyan kulturális mintát adott át, amely a 

tanuláshoz, az alkotáshoz, a munkához való viszonyukat meghatározta. Ezzel igyekeztünk 

pótolni azokat a hiányokat, amelyeket egyrészt az iskola, másrészt a családok többsége kellő 

szinten nem adott át.  

Annak a támogatásnak az intézménye a kollégium, amely a tanárok és tanulók közös 

„műhelye”, ahol a tanulók tevékenységük folyamán azonosulhatnak a hagyományos európai – 

és nemzeti értékekkel. 

Tanulóink iskolák szerinti összetételének rendkívüli heterogenitása, a tanulók egy része 

előképzettségének hiányosságai, a jórészt közepes képességű kollégisták jelenléte, évről-évre 

komoly próba elé állította a tantestületet. Egyrészt a törvényben meghatározott műveltségi 

területek elvárásainak, tartalmainak beépítését kellett gyakorlottá formálni foglalkozási 

rendszer segítségével, másrészt az egyén fejlesztését is meg kellett oldani a személyre szóló 

neveléssel, nivellálva a magukkal hozott kulturális differenciákat. 

A gondolkodási kultúra fejlesztése továbbra is a kollégiumi tevékenységünk meghatározó 

feladata. 

Az, hogy a felsőbb éveseknél jelentkező egyre javuló eredmények az „életbe való kilépés” 

motiváció következménye, ez természetes állapot. Az alsóbb éveseknél a tanulmányi 

munkában gyengébb tanulók felzárkóztatása, személyre szabott, ellenőrzött tanulásának 

eredményessége nem áll szilárd „lábakon”. Ez a tény a jövőben is meghatározza fő 

tevékenységünket. 

A sok kulturális program (színház, hangverseny és múzeum-látogatások, belső: rendhagyó 

irodalmi órák, „házi” színházi estek, zenészeink hangversenyei stb.) a tematikus 

foglalkozásokkal egyetemben jelentősen hozzájárul a képességek, készségek fejlesztéséhez, 

az esélykülönbségek mérsékléséhez. 

A kollégiumi hagyományos kulturális programok (szavaló– és prózamondó versenyek, 

szépolvasó verseny, karácsony, farsang, diákhét) alkalmat kínálnak ahhoz, hogy a tanulók 

képességeiket, tehetségüket, felkészültségüket megmutassák a többi kollégista előtt.  

Nevelési szempontból talán a közös produkciók, élmények a legmeghatározóbb 

momentumok, hiszen a felkészülés, a próbák hangulata, az együtt „dolgozás” minden 

alkalommal egy-egy nevelési probléma megoldásában segít, illetve az ebben résztvevő diákok 

kollégiumi identitástudata rendkívül jó irányba változik. 

A fővárosi kollégiumok által meghirdetett rendezvényeken jelen vagyunk, és jól szerepelünk, 

a kollégiumok közötti sportversenyeken meghatározó szerepet töltünk be. 

Szabadidős kínálatunk gazdag, a szakkörök lehetőségen túl rendszeresen megjelennek neves 

versmondók, színészek, különleges személyiségek (pl. Szendrő Szabolcs mozgássérült 

hegymászó). 

Mindezen célok megvalósításában komoly szerepe van a humán erőforrásnak. A tantestület 

tagjai megfelelő készségekkel, képességekkel rendelkeznek jórészt példamutató 

munkamorállal, szakértelemmel, jó pedagógiai érzékkel „megáldva”. A testület fejlődött a 

nevelői eljárások és követelmények összehangolásában, ugyanakkor továbbfejlődése, 

továbbfejlesztése elengedhetetlenül szükséges a következőkben: 

- tudatosabb tervezés, szakmai kompetenciák fejlesztése 

- tanulókkal szembeni bánásmódban jobban érvényesüljön az egyénekre szabott 

nevelőtevékenység 

- önfejlesztés, önismeret alapján történő reális önértékelés (pl. minősítések) 
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Az intézmény szervezete jól működik, a belső kommunikáció megfelelő, ugyanakkor a 

szervezeti felépítés által vezérelt kommunikációs csatornák nagyobb rendjét kell elérni. 

Az elmúlt ciklusban ugrásszerűen megnövekedett feladatok (szakmai, pedagógiai, 

adminisztrációs teendők) különösen nagy kihívást jelentettek számunkra. A következő 

időszakban a pedagógiai tevékenység adminisztrációjának ésszerű csökkentésére van szükség, 

hiszen ezen feladatok elvégzése jórészt a tanulókkal történő közvetlen foglalkozás, törődés, 

nevelés idejét csökkenti. 

 

 

8. A nevelőmunka fejlesztésének programja 

8.1. Intézményi nevelésfilozófia, a nevelés alapelvei 

 

A társadalom tagjainak – egyéneknek és csoportoknak – természetes igénye a biztonság és 

főként a fiatalabbak számára a jövő biztonsága. A kollégium működésének központjában a 

gyermek áll, tehát a kollégiumi nevelés sokoldalú tevékenységével kulturális értékeket 

közvetít, életmódbeli, életviteli, viselkedési normákat ad. Fontos, hogy a kollégiumba kerülő 

tanuló stabil értékrenddel bíró, pozitív hatásokkal, törekvésekkel találkozzon. 

Mivel a kollégiumi nevelés középpontjában a gyermek áll, az alapelvek meghatározásánál az 

egyén alapvető jogaiból kell kiindulnunk. 

Az egyénnek joga van – az esélyegyenlőség alapján – a tanuláshoz, művelődéshez, 

tehetségének, képességeinek kibontakoztatásához, hogy munkát és életvitelt válasszon. 

A tanulók alapvető érdeke az, hogy életkoruknak megfelelő oktatásban, nevelésben, 

pedagógiai bánásmódban részesüljenek, biztonságban, szeretetteljes környezetben tanuljanak, 

művelődjenek. 

Mivel a kollégiumi közösségekben eltérő fizikai és szellemi adottságokkal rendelkező 

tanulókat a különböző nevelési igényű fiatalokkal együtt neveljük, szükség van arra, hogy a 

köztük lévő kulturális és egyéb különbségeket megfelelően oldjuk. Mivel a kollégisták 

sokfajta képességgel, tehetséggel rendelkeznek, lehetőséget kell nyújtani ezek megmutatására, 

mely környezetük megbecsülését, elismerését kiváltja, s ez a személyiség fejlődésére 

rendkívül pozitív hatást gyakorol. Ez elősegíti az eltérő szociális hátterű, illetve más-más 

előképzettségű tanulók közötti kommunikációt, megértést, melynek következménye az 

együttműködés. 

Fentiek képezik a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének lényegét is. 

 

Alapelveink: A tanulók fejlesztésének alapelvei 

 

A tanulók fejlesztésének alapelvei az alapprogramban meghatározottak, ezek elfogadása 

pedagógiai ténykedésünk alapját képezik: 

- az Alkotmányban biztosított állampolgári – és szabadságjogok, valamint a gyermekeket 

megillető jogok érvényesítése 

- demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása 

- a kollégista tanulók, csoportok és közösségek iránti felelősség, bizalom, szeretet, 

segítőkészség a nevelésben 

- tanulói aktivitás, érdeklődés fenntartása, fejlesztése, öntevékenység, a tanulói 

önszerveződő képesség támogatása, fejlesztése, felhasználása 

- szülőkkel, iskolákkal, társadalmi és civil szervezetekkel való együttműködés 

- a kollégiumi nevelő-oktató tevékenység tudatos tervszerű, rendszemléletű vezetése, 

pedagógiai gyakorlattal való fejlesztése 
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- a nevelési folyamatban résztvevők (tanulók, szülők, iskola, és a befogadó környezet 

számára elfogadott norma- és követelményrendszer alkalmazása, rendszeresség, 

következetesség elve) 

-  kulturált, ösztönző környezet kialakítása, lakhatási biztonság, széles körű szabadidős 

tevékenység biztosítása 

- integrált nevelés megvalósítása, az integrációt elősegítő pedagógiai módszerek 

alkalmazása.  

- az egyéni- és életkori, illetve sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek 

figyelembe vétele, egyéni bánásmód 

- az alapvető erkölcsi normák érvényesülése 

 

Életrend, életvitel szervezés, közösségi kapcsolatok: 

 

- világos, egyértelmű norma- és értékrendszer 

- életkori sajátosságok, személyes szükségletek figyelembevétele 

- a kollégium család-, ill. otthonpótló szerepének hangsúlyozása 

- egészséges életvitel biztosítása 

- a magánéletet, a személyes intimitást, személyi szükségleteket is figyelembe vevő 

életvitel és ellátás feltételeinek megteremtése 

- diákok kezdeményező szerepének támogatása saját kollégiumi életük alakításában, 

szervezésében 

- szokás- vagy hagyományrendszer szerepének erősítése a közösségi tevékenységben 

- tanár és a diákok közötti közvetlen, bizalmi kapcsolaton alapuló együttműködés 

- a közösségi együttlétben, személyközi kapcsolatokban rejlő lehetőségek felhasználása 

(ösztönzés, verseny, együttműködés, aktív közéletiség) 

- jogok és kötelességek egyensúlya 

- az alkotmányos, általános állampolgári (világnézeti, lelkiismereti, szabadságjogok, stb.) 

jogok, a gyermekeket megillető jogok tiszteletben tartása (alanyi jog kollégiumi 

felvételnél: minden tanulónak egyforma joga és lehetősége van a kollégium 

szolgáltatásainak igénybevételére) 

- a nevelésben, a tanulók életvitelének kialakításában szoros együttműködést kell 

kialakítani a családdal, iskolával 

- csoportok szervezésében a tanulók egyéni kéréseinek figyelembevétele, (iskolatípus, 

baráti, családi kapcsolatok) 

- a kollégium életrendjének kialakításában a munka, pihenés, kulturálódás megfelelő 

arányának biztosítása 

- a tanulók életkora, magatartása, kollégiumi teljesítménye függvényében az idővel való 

rugalmasabb, szabadabb gazdálkodás lehetőségének megteremtése (kötetlen 

szilenciumra való jogosultság, stb.) 

- egészséges életmód, életvitel propagálása, káros szokások (szenvedélyek) elleni fellépés 

 

Szabadidő szervezés: 

- megfelelően gazdag, többféle igényt, szükségletet kielégítő kínálat biztosítása 

- a szabadidő tartalmas, kulturált körülmények közötti eltöltésének biztosítása 

- a programválasztás szabadsága, lehetőségének biztosítása 

- a megfelelő tárgyi feltételek (szakköri helyiségek, könyvtár, zeneeszközök, 

sporteszközök - és létesítmények hozzáférhetőségének igények szerinti kialakítása) 

- szabadidő lehetőségeit propagáló rendszer (diákstúdió kiépítése, ösztönző formák 

kialakítása) 
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- az ismeretszerzés, kulturálódás, művelődés érdem szerinti elismerése, ennek értékelése, 

nyilvánosságra hozatala 

 

 

9. A kollégium legfontosabb külső partnereivel (iskolával, szülővel) való együttműködés, 

kapcsolatok fejlesztése 

Az együttműködés szülők és pedagógusok közötti kölcsönös tisztelet alapján valósítható meg, 

melyben nekünk, tanároknak kiemelt szerepünk és felelősségünk van. A tanulók kollégiumi 

életének legfontosabb jellemzője a kiszámíthatóság, a pedagógusok, nevelők iránti bizalom, a 

nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, a diáktársakkal és a nevelőtanárokkal kialakított jó 

kapcsolat. Az eredményes munkának feltétele a jó közérzet, a színes, változatos diákélet. A 

diákok és a szülők között az együttműködés alkalmazkodási képességet, empátiát, bizalmat, 

fegyelmet és sok türelmet kíván mindkét féltől.  

Megfigyeléseink alapján a szülői értekezlet alkalmas csatornája a szülő és kollégium közötti 

kapcsolatnak. A kollégiumban bevett gyakorlat az évenkénti szülői értekezlet. Az év első 

ilyen eseményén, tanévnyitó alkalmával az évkezdéssel kapcsolatos lényeges kérdések 

kerülnek elő, a kollégium szóban ismerteti saját szabályait, elvárásait és kéréseit.  

A kapcsolattartásunk az iskolai tanárokkal szinte napi szinten működik telefonon keresztül, de 

ha szükséges, személyes látogatást is teszünk az iskolába, fogadóóra alkalmával vagy a 

gondviselő kérésére szülői értekezleten veszünk részt (tájékozódunk az iskolai jegyekről, 

hiányzásokról és féléves, év végi bizonyítványról, esetleges fegyelmi ügyekről, 

problémákról). A kollégiumi és iskolai történésekről tájékoztatjuk a szülőket, félévente 

részletes jellemzést írunk, beszámolunk a tanuló kollégiumi munkájáról, magatartásáról és 

figyelmeztetjük, hogy éppen mire kellene nagyon odafigyelni. 

Kapcsolatok fejlesztése 

 személyes kapcsolat kialakítása a szülőkkel és az iskolákkal  

 a tanulók egyénre szabott alkalmazkodásának segítése  

 a hátrányos helyzetből származó lemaradások, a szülőket partnerré téve, velük 

együttműködve - sikeresen ellensúlyozhatóak 

 rendszeres napi, vagy heti tájékoztatás a gyermekek fejlődéséről, a haladási napló és 

ütemterv bejegyzéseinek megbeszélése  

 a tanulók alkotásainak megmutatása, elemzése, szülők részvételi lehetőségének 

biztosítása a programokon 

 egyéni beszélgetések, gyermekneveléssel kapcsolatos nézetek kicserélése, a család 

szokásainak, értékrendjének megismerése, megértése, a család erőforrásainak feltárása 

 partnerközpontú működés, szülői igények kiszolgálása 

 

10.  Tanulás és gondolkodási kultúra fejlesztése 

 

A tanulás jelentősége kiemelkedik a kulcsképességek közül, hiszen tanulási tevékenység 

nélkül nem lehet elsajátítani a többi kompetenciát sem. Ebből adódóan a tanulás fő tartalma 

mindig a kompetenciák alkotóelemeinek, ismeretek, készségek és attitűdök elsajátítására 

irányul. 

 



 33 

Ismeretek:  

- tanulási stratégiák, módszerek, technikák 

- szakmai önismeret 

- oktatási, képzési lehetőségek 

 

Készségek: 

- alapvető készségek (írás, olvasás, számolás) 

- info-kommunikációs technika 

- szervezés 

- önértékelés 

- önfegyelem 

 

Attitűdök:  

-  kíváncsiság 

- motiváltság 

- problémamegoldás 

 

A képességfejlesztést összekapcsoljuk a fejlődést befolyásoló érzelmi, motivációs tényezők 

megerősítésével, például a pozitív énkép kialakításával, a megismerés örömének 

felfedeztetésével, a tanulók együttműködését igénylő tevékenységek szervezésével. A 

koncepciót úgy alakítjuk ki, hogy az ismeretszerzés, a készség- és képességfejlesztés, 

valamint az értelmi, érzelmi és motivációs tényezők fejlesztése együttesen történhessen meg. 

Ehhez a változó életkorokhoz szabott élményszerző módszerek alkalmazására van szükség. A 

kollégium nevelőtestülete a személyiségfejlődés életkori sajátosságainak, valamint a tanulás 

törvényeinek ismeretében, a differenciálpedagógia módszereinek alkalmazásával próbálja 

meg a tanulás folyamatát irányítani.  

 

A kollégiumba felvett tanulók tekintélyes részének motiváltsága következésképpen nem kellő 

mértékű. Másrészről az eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező tanulók különböző 

képességűek, különböző tanulási módszerekkel és nagy változatosságot mutató tanulási 

hatékonysággal érkeznek hozzánk.  

A hatékony és eredményes ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási kultúra fejlesztése 

érdekében a kollégium lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a 

helyes tanulási módszereket.  

Évfolyam-foglalkozások keretében a diákok megismerkedhetnek a helyes tanulási módszerek 

alkalmazásával, illetve a rossz, berögzült tanulási gyakorlat elhagyására késztetjük őket. 

Ennek különösen az első, második, harmadik évfolyamban van jelentősége.  

A szociális tanulás tevékenységrendszerének, terének, idejének megteremtésével az a célunk, 

hogy az együttműködés minél nagyobb szerepet töltsön be a tanulók életében a különböző 

tanulási folyamatok során.  Az együttműködés feltételeinek kialakításával célunk, hogy a 

tanulók leljék örömüket a társakkal való kooperációban. Éljék át saját szerepüket a közösségi 

feladatok megoldásában.  

 

III. A kollégiumi nevelés területei:  

 

1. A tanulás tanítása 
 

Az intézmény-hagyományosan sok iskola tanulóit helyezi el, melyek tanulmányi 

követelményrendszere is eltérő, hasonlóan a tanulók otthoni társadalmi és családi 

környezetének különbözőségéhez. 
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A tanulási tevékenységhez tartozik az egyén részéről, saját tanulásának megszervezése is, 

beleértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást, akár egyéni akár 

csoportos tanulás során. Még szélesebb értelemben a tanulás képessége magába foglalja a 

tanulási szükséglet felismerését, továbbá az elérhető lehetőségek feltárását, illetve a feltételek 

megteremtését. Ez jelenti egyrészt a régi ismeretek felelevenítését, másrészt az új ismeretek 

szerzését, feldolgozását, beépülését és alkalmazását. A hatékony és önálló tanulás arra 

készteti a tanulót, hogy előzetes tanulói és élettapasztalataira építve tudását és képességét a 

helyzetek sokaságában használja az iskolában, otthon és a munkában egyaránt. A motiváció 

és a magabiztosság e kompetencia elengedhető eleme.  

A tanulásmódszertan, a tanuláshoz való jó szokásrend és motiváció kialakítását, a tanulási 

képességek fejlesztését és a célravezető tanulási módszerek megtanítását jelenti. A 

tanulásmódszertan foglalkozási keretben való alkalmazásának legfontosabb célja a fejlesztés, 

a hátránykompenzálás, a szociális zavarból adódó hátrányok csökkentése. A célunk az, hogy 

megtaláljuk az eredmény és a siker kulcsát minden tanuló számára. Megtalálni és használni 

azt a módszert, amivel legalább részben ellensúlyozni tudjuk a családból hozott hátrányokat. 

A kollégiumi tanulás-módszertani foglalkozások közvetlenül az iskolai órákra való 

felkészülést, az iskolai tanulás hatékonyságának növelését, de távlatosan a sikeres 

pályaválasztást, a világban való eredményesebb tájékozódást szolgálják. Segítik a diákokat 

abban, hogy idejüket jól be tudják osztani, megszervezzék kollégiumi életüket, életrendjükhöz 

fontossági sorrendet tudjanak felállítani tevékenységük és tennivalójuk között. Elősegíti, hogy 

a tanulók kialakítsák magukban, hogy a rendszeres és folyamatos készülés, a gyakorlás alapja 

az iskolai sikernek. 

 

A kollégium törekszik a tanulási kudarcok okainak feltárására, azok kezelésére, a jó 

teljesítmény eléréséhez szükséges pozitív önértékelés kialakítására. Az osztályfőnökökkel 

való kapcsolatfelvétel és megbeszélés révén szűrjük ki a problémás tanulókat.  Egyéni 

beszélgetések során próbáljuk felderíteni az eredménytelenség okait, differenciáltan 

kiscsoportos, illetve egyéni vagy páros foglalkozásra (korrepetálás) irányítjuk, valamint 

szigorúbban felügyelt tanulásra, esténként pótszilenciumra küldjük a tanulókat (az 

elmélyülést, a csendet, a rendszerességet, a megfelelő tanulási időt biztosítandó).  

Az intézkedésről a szülőket tájékoztatjuk, kiemelt figyelmet fordítunk a tanulók tanulmányi 

előmenetelének vizsgálatára, az eredményességtől függően módosítjuk elképzelésünket. 

 

Az idegen nyelvi kompetencia 

Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanuló érdeklődése határozza meg. 

Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és a nagyvilág művelt, mobilis, többnyelvű polgárai 

lehessenek, használható és továbbfejleszthető idegen nyelvi tudással kell rendelkezzenek, 

amely személyiségfejlődésüket is előnyösen befolyásolja. 

Lényege, hogy figyelembe veszi: 

 a tanulók életkori sajátosságait 

 a tanulók érdeklődését 

 a tanulók ismereteit 

A kollégiumban az idegen nyelvi oktatás szakkör keretében zajlik az idén német szakos tanár 

segítségével.  Célunk az, hogy a tanulókat segítse az idegen nyelv gyakorlásában a 

kommunikáció segítségével.  

 

Fejlesztési követelmények: 

 szövegértés és alkotás szóban és írásban 

 kommunikációs szándékok megértése és érthető kifejezése 
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 az adott idegen nyelvhez kapcsolódó szociokulturális ismeretek alkalmazása  

 idegen nyelv kompetenciájának középfokú állami nyelvvizsgájának megfelelő, 

készségszintű elsajátítása 

 

A matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia jelentősége a többi kulcskompetencia közül kiemelkedik, 

fontossága talán az anyanyelvihez hasonlítható-, mert szerepe a reális világ megértésében, 

illetve a társadalmi beilleszkedésben az átlagosnál nagyobb. Kollégiumunkban hangsúlyt 

helyezünk a matematikai tudás fejlesztésére, mivel szerepe óriási a társadalmi 

beilleszkedésben. Folyamatban van matematika szakos alkalmazása a kollégiumban, és ezáltal 

lehetőség lesz arra, hogy a tanulók igénybe vegyék minden héten a matematikai korrepetálást. 

Így hozzájárulunk ahhoz, hogy tanulóink eredményesen szerepeljenek az iskolai matematika 

órán.  

 

Célunk a matematikai tudás fejlesztése érdekében 

- könyvtárunkat matematikai szakkönyvekkel bővítsük 

- a tanulókkal napi szinten foglalkozzunk, gyakoroljunk, hogy mindennap felkészülten 

menjenek be matematika órára 

- matematika versenyre készítjük fel őket, a lelkesek számára szakkört indítunk  

 

 

A tanulás tanítása érdekében a kollégium céljai, feladatai ezen a területen: 

- a rendelkezésére álló minden eszközzel kísérelje meg a tanulás fontosságára 

rávezetni, motiválni tanulóit, formálva tudatukat 

 

- alapfeladatként kísérje figyelemmel és segítse kollégiumi életük teljes tartama 

alatt a tanulási tevékenységüket 

 

- segítse hozzá a tanulókat az eredményes tanulási, módszerek, technikák 

megismeréséhez és elsajátításához, alapképességeik fejlesztéséhez, támogassa 

felkészülésüket –az iskolával együttműködve – a továbbtanulásra, a felnőtt 

életre 

 

- fejlessze a tanuláshoz szükséges elemi részképességeket, pótolja az esetleges 

lemaradásokat 

 

- szükséges javítani a tanulók olvasási attitűdjét, fejleszteni az 

emlékezőképességet, a gondolkodást, a kognitív képességeket, a 

beszédkészséget 

 

- segíteni kell a személyes kompetencia fejlődését, a kommunikációs, 

információszerzési készségek, önművelődési, feladatmegoldó, 

problémamegoldó képességek fejlesztését. 

 

A hatékony, önálló tanulás eléréséhez a tanuló részére szükséges fejlesztési 

követelmények: 

 -    rendelkezzen megfelelő önismerettel 

 -   elvárásai önmagával szemben legyenek reálisak  

 -   legyen kellően motivált és céltudatos, céljait ne tévessze szem elől 
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 - legyen tisztában azzal, hogy milyen külső és belső feltételek szükségesek az  

eredményes tanuláshoz (megfelelő, rendezett környezet, taneszközök, akarat, 

ráhangolódás, időterv) 

 -  alakítsa ki saját racionális és eredményes tanulási szokásait és    időgazdálkodását, 

miután megismerte a tanulás célszerű módszereit és technikáit (jegyzetkészítés, 

lényegkiemelés, szövegolvasás, szövegírás és értés, szövegalkotás) 

 -    tanulási stratégiák megismerése  

 -    módszerek alkalmazása tantárgy- és helyzet-specifikusan 

- a mechanikus tanulási móddal szemben válassza az intellektuális (a 

gondolkodáson alapuló és a gondolkodás ellenőrzése mellett végbemenő) 

tanulási módot 

- ismerje meg és fejlessze a megismerés folyamatához szükséges képességeit 

(koncentráló képesség, a hatékony és értő olvasás képessége, emlékező 

képesség, beszédképesség, gondolkodó képesség, tájékozódó képesség az 

információk és ismeretek rengetegében)  

- ismerje meg és használja önállóan a különböző műveltségforrásokat és 

információhordozókat 

- tanuljon meg szelektálni, elemezni, rendszerezni 

- legyen kész segítséget adni és elfogadni 

- rendelkezzen az önellenőrzés és reális önértékelés képességével 

- esetleges kudarcai ne törjék le, hanem sarkallják újabb erőfeszítésekre 

- igyekezzen mindenkor képességei maximumán teljesíteni 

- fennmaradó idejét fordítsa önművelésre                              

 

Eljárások és tevékenységformák, amelyek a fenti célok és követelmények megvalósítását 

hivatottak elősegíteni: 

 

1. megfelelő világítású és tiszta levegőjű hely biztosítása a tanulásra 

2. ismeretszerzéshez könyvtári lehetőségek biztosítása (nyitva tartás, 

szakkönyvek, tankönyvek, könyvtári számítógép, számítógépes rendszer) 

3. a tanulás időbeni optimalizálása (a szilencium elhelyezése a napirendben-

szünet beiktatásával) 

4. a szilenciumi rendszer differenciált működtetése (a tanulási nehézségekkel 

küzdők részére kötött, a felsősök és eredményesen teljesítők részére a 

személyes felelősséget jobban hangsúlyozó kötetlen szilenciumi forma 

alkalmazásával) 

5. tanári korrepetálás                                                                                                                                                                                                             

6. spontán kölcsönös segítségadás 

7. szervezett tanulói segítő hálózat (az évfolyamcsoportok jó tanulóinak bevonása 

a tanulás segítésébe, illetve a felsős tanulók korrepetáló, felzárkóztató 

tevékenységének, megszervezése, tanulópárok alakítása 

8. tudásszint felmérése, (tanév elején) 

10)  tanulmányi tervezés (tanév elején, illetve félév után) 

                  11.) rendszeres ellenőrzés és értékelés (időközi, ill. féléves) 

12.) megkülönböztetett figyelmet szentelünk a tanulási kudarcnak kitett tanulóknak 

13.) csoportvezetői tanár és iskolai szaktanárok rendszeres konzultációja, hospitálás 

14.) a napirendben biztosított tanulási idő, megfelelő feltételek melletti rugalmas 

kezelése (esti tanulás a tanulószobában) 

15.) felkészítés a továbbtanulásra, illetve lehetőségek bővítése 
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16.) a tanulási kudarcok feltárása, a hátránnyal küzdők felzárkóztatása, a tehetségek 

kibontakoztatása 

17.) a tanulmányi tevékenység rendszeres értékelése (csoportszinten, kollégiumi 

szinten), a jó teljesítmények elismerése 

 

1.1 Könyvtári ismeretek, dokumentumhasználat, digitális kompetencia  

 

A könyvtár és a számítógép az olvasáshoz, önműveléshez szükséges információknak 

legfontosabb eszköze. A mai világban nélkülözhetetlen a számítástechnika legalább alapfokú 

ismerete. Alapvető célunk, hogy a tanulók olyan számítástechnikai kompetenciák birtokába 

jussanak, amelyek segítségével mindennapi életük, tanulmányaik, valamint 

munkavégzésükhöz szükséges, jól felhasználható ismereteket szerezzenek.  

Internet-hozzáférést biztosítunk kollégiumunk egész területén, amely ma már nélkülözhetetlen 

tanulóink iskolai eredményességéhez. Évfolyamfoglalkozások alkalmával írásvetítőt, 

projektort, kivetítőt alkalmazunk a könnyebb megértés érdekében (vizualitás). 

A számítástechnikai berendezéseket és a kollégiumi könyvtárat az évek során igyekeztünk 

alkalmassá kell tenni arra, hogy hatékonyabban szolgálják a tanulók ismeretszerzését, iskolai 

előmenetelét, későbbi munkavállalását. A könyvtárhasználati ismeretekben való jártasság, 

ezen ismeretek átadása és a tanulási-önművelési kultúra fejlesztése elsődleges feladataink 

közé tartozik, az egész tantestület közös ügye.  

 

Célunk: megalapozni a tanulókban a könyvtár rendszeres használatának szokását és a 

különböző önművelési technikák elsajátítását. A könyvtárt használó tanulók, tanulócsoportok 

összetétele merőben eltérő és nagyfokú differenciáltság jellemzi az egyes tanulók 

viszonyulását a könyvhöz, olvasáshoz, könyvtárhoz. E pedagógiailag nem elhanyagolható 

tényezőt a tervezéskor figyelembe kell vennie a könyvtárosnak és a tanárnak egyaránt. Ezért 

nagyon fontos különösen az első évfolyamosok esetében a könyvtárlátogatások gondos 

előkészítése (évfolyam-foglalkozások keretében a könyvtárhasználatról és a könyvtár 

szerepéről is tartunk előadást).  

Alapvető pedagógiai célunk, hogy minden tanulóban alakuljon ki az olvasás, a könyv és a 

könyvtár iránti pozitív attitűd. Váljon számukra mindennapi szükségletté, igénnyé az olvasás 

örömet, feloldódást hozó gyönyörűsége.  

Ezen kívül fontosnak tartjuk, hogy minden tanulónak legyen helye, és tudjon jegyzetelni a 

könyvtár úgynevezett olvasótermi- kutató övezetében. Az eredményes és hatékony médiatári 

önművelés egyik alapfeltétele, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű dokumentum 

(könyv, folyóirat, audiovizuális ismerethordozó) álljon a tanulók rendelkezésére az egyéni és 

differenciált csoportfoglalkozásokon. Korszerű demonstrációs eszközök, oktatócsomagok, 

nyomtatott taneszközök, tanulási segédletek és oktatástechnikai apparátus segítse a tanulási 

folyamatot. A tanulásirányítás normáit úgy kell szerveznünk, hogy alakuljon ki a tanulókban a 

különböző információhordozók rendszeres használatának igénye. A tanórán megszerzett 

tudást és ismeretanyagot - a könyvtári eszköztárra építve - számos háttér-információval 

bővíthetik a tanulók. A szépirodalmi, ismeretközlő, tudományos művek, dokumentumok és a 

tömegkommunikációs csatornák útján szerzett ismeretek fontos kiegészítői az iskolában 

megismert műveltségterületek tudásanyagának. Éppen ezért valamennyi ismeretkör 

tanításakor alapvető elvárás, hogy a tanuló ismerje meg és használja az adott tantárgy 

fontosabb dokumentumait és modern ismerethordozóit.  

Kollégiumi könyvtárunk célja és küldetése: 

 Információk közötti eligazodás, dokumentumismeret  
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 A középfokú oktatásban részt vevők segítése 

 A szabadidő hasznos eltöltésének segítése 

 Írni-olvasni tudás fejlesztésének segítése 

 

Pedagógusok célja és feladata: 

 

- a választott tevékenységformák kellően motiváltak legyenek, a felfedezés, a 

rátalálás, önkifejezés élményével hassanak, és elégítsék ki a tanulók eltérő 

érdeklődését 

- tudatosítsuk a tanulókban, hogy a különböző tanórákon megismert 

műveltségtartalmakat ki lehet bővíteni, meg lehet szilárdítani a szélesebb 

alapokon nyugvó könyvtári ismeretekkel 

- a tanulók rendszeresen gyakorolják a könyv- és sajtóolvasást, működjön a 

tanulói önellenőrzés 

- tervezzük meg a közvetlenül irányított könyvtári csoportos, és az egyénre 

szabott önálló tanulói tevékenységeket 

- olyan feladatokat is adjunk, amelyek segítik a helyes tanulás-módszertani 

jártasságok kialakítását 

- legyen jelen mindennapi pedagógiai munkájukban a könyvtári eszköztárra épülő 

önálló információszerzésre, forrásalapú tanulásra és szaktárgyi kutatómunkára 

nevelés igénye 

 

 

Célok a hatékony könyvtárhasználat megteremtéséért 

Fejlesztési területek: 

 A könyvtár digitalizálása, amely segítségével naprakészen nyomon követhetők a 

könyvtári dokumentumok állapota (kölcsönözhető, kikölcsönzött, kézi olvasásra, 

selejtezett, kallódó) 

 A kollégiumi könyvtár folyamatos használhatóvá tétele: selejtezés bővítés. 

 Médiatér kialakítása, sajtóolvasás 

 A szokatlan tárgyakhoz kötődő információs területek kialakítása (sajtótér, levéltár, 

múzeum) 

 Számítástechnikai ismeretek (szövegszerkesztés, adatbázis-kezelés) 

 Enciklopédikus műveltség kialakítására törekvés 

 Internethasználat, tájékozódás az elektronikus könyvtárban 

 

Tevékenység: 

- Könyvtári órák: könyvtárismeretek 

- Évfolyamonként országos, vagy legalább nagyobb könyvtár meglátogatása vezető 

segítségével 

- Újság-folyóiratismertetés könyvesboltok olvasósarkaiban, újságstandokon tájékozódás 

- Önálló keresés, anyaggyűjtés gyakoroltatása. (pl. a kollégiumi történelmi-helytörténeti 

pályázat készítéséhez; anyaggyűjtés a csoport-, és évfolyam foglalkozások témáihoz) 

- Tanulók segítségével könyvtári adatbázis készítés 

 

Módszerek: 

- A könyvtár-digitalizálás feltételeinek megteremtése és megismertetése a diákokkal 

- Az első évfolyamosok számára kötelező könyvtárhasználati órák tartása, nemcsak 

elméletben, hanem gyakorlatban is 

- Műalkotások elemzése, anyaggyűjtés (internet, könyvtár, tanulói kiselőadások) 
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- Múzeumlátogatások (kötelező és ajánlott múzeumok jegyzéke mellékletben), 

városismereti séták (tervezett, szervezett útvonal) közös opera, színházlátogatás 

- Hangverseny-látogatások, házi és színházi (drámaszakkör szereplői) és zenei (zenész 

tanulók produkciói estek) házi kiállítások, tárlatok szervezése, pályázatokon való 

részvétel 

- Számítástechnikai szakkör működtetése 

 

A könyvtárhoz hasonlóan elsődleges céljaink, hogy a kollégiumi számítástechnikai 

berendezéseket folyamatosan fejlesztve alkalmassá tegyük arra, hogy hatékonyan szolgálja a 

tanulók ismeretszerzését, iskolai előmenetelét, későbbi munkavállalását.  

 

Eszközök: 

- Megbízható, gyorsan működő számítógépek a digitalizálás megvalósítására    

(könyvtáros tanár részére és legalább néhány a diákok részére) 

- Audiovizuális eszközök: több diavetítő, projektor, korszerű vetítővászon, epidiaszkóp, 

korszerű berendezés zenei foglalkozásokhoz (erősítők, hangfalak, mikrofonok), CD-

DVD lemeztár, műsoros video-anyagok 

 

Célok az informatikai tudás fejlesztése érdekében 

- Számítástechnikai ismeretek fejlesztése 

- Könyvtárunk számítógépes szakirodalma kövesse a modern kor fejlődését 

- Enciklopédikus műveltség kialakítására törekvés 

 

 

2. Pályaorientáció 

A pályaorientáció a felnőtt lét szerepeire való felkészítés egyik fontos eleme. A céltudatos 

pálya-előkészítés, pályairányítás pedagógiai munkánk egyik legfontosabb része. Elsősorban 

tájékozódnunk kell a tanulók pályaválasztásáról. A tanulónak kell nyilatkoznia, hogy milyen 

pályát akar választani. A családi hagyományok ne legyenek mérvadók az életpálya 

kiválasztásában. A szülők tanácsát meg lehet fogadni, de mindenki maga dönt. Másodsorban 

mérlegelni kell minden tanuló esetében, hogy a tervezett életpálya összhangban van-e 

életkorával, képességeivel, adottságaival és a lehetőségekkel. Annál boldogabbak leszünk a 

pályánkon, minél inkább sikerül személyiségünk adottságaival, tulajdonságaival betölteni 

szerepünket. Problematikusabb azoknak a sorsa, akiket nem hajlamaik, tehetségük, hanem a 

véletlen sodorja valamilyen szakmákhoz és a pályán nem találják a helyüket. A helyes 

választáshoz a pedagógus azzal járul hozzá, hogy segít kibontakoztatni a tanulók szellemi és 

fizikai képességeit, adottságait, és továbbfejleszti. Pedagógiai munkánk során 

következtetéseket vonhatunk le, ha megvizsgáljuk, hogy egyes tanulókat milyen motívumok 

késztetik, mit várnak az adott életpályától, vonzódnak-e hozzá vagy sem. 

 

Értékelési szempontok: 

A tanulónak:  

– milyen a munkához való viszonya 

– önmagához képest mennyire szorgalmas, pontos, kitartó 

– szociális készsége fejlődik-e 

– ismeri-e az egyes pályák jellemzőit 

– tájékozott-e a munkahelyi feladatokról, elvárásokról 
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– mennyire képes önmagát reálisan megítélni 

– fejlődik-e ezen a téren 

 

Természetesen a szempontsor bővítése a helyi körülmények ismeretében a csoportvezető 

tanár feladata. 

 

A kollégium feladata a választott szakma megszerettetése, és hasznosságának hangsúlyozása. 

A gimnazisták esetében a lehetőségek bemutatása és az önművelés kialakítása. A másik 

feladatunk az, hogy minél több életpályát, mint lehetőséget ismertessünk meg a fiatalokkal, 

elsősorban a gimnazistákkal és a továbbtanulást választó szakközépiskolásokkal. Évről évre 

az érettségizőknek közel fele jelentkezik továbbtanulásra felsőoktatási intézményekbe. Azok, 

akik nem nyertek felvételt, vagy nem kívántak a felsőoktatásba bekapcsolódni, középfokú 

szakképző iskolákban tanulhatnak tovább, és szerezhetnek ingyenes szakmát.  

Sokan a továbbtanulást választják, de nem tudják, mit érdemes tanulniuk, milyen 

szakképesítést szerezzenek, hova fordulhatnak segítségért. A feladatunk, hogy a 

megjelentetett tájékoztatók jussanak el időben a fiatalokhoz. Tanuljanak meg tájékozódni a 

pályaismeret dokumentumaiban, és tudjanak eligazodni a pályaválasztási alapfogalmakban. 

Megnehezíti a helyes orientációt, ha a fiatalok pályaismerete hiányos, kevés szakmát 

ismernek, tájékozatlanok. A pályaorientáció segíti a tanulók pálya- és szakmaválasztási 

érettségének kialakulását annak érdekében, hogy képesek legyenek megfelelni a választott 

pálya/szakma követelményeinek és elvárásainak. Kiemelt feladatunk, hogy felkészítsük a 

tanulókat e felelős döntésre és az életükben adódó, szükségessé válható pályamódosításra. 

 

Nem elég életpályát választani, hanem arra tervszerűen készülni is kell. Minél tudatosabban, 

pontosabban tervezünk meg valamit, annál nagyobb az esélye a sikeres megvalósulásnak. Ez 

igaz egyéni életünk, céljaink tervezésére is. 

Az életpálya-előkészület feltételezi a pálya minél alaposabb megismerését. Ennek érdekében a 

kollégiumunk részt vesz minden pályaválasztással kapcsolatos pályázaton, versenyen, 

műhelymunkában. Emellett bátorítjuk a tanulók önálló ismeretszerzését is (önképzés).  

Érettségi után önálló életet kezdeni, kikerülve az iskola és kollégium védőszárnyai alól – az 

első munkahelyet jelenti. Ahhoz, hogy jól válasszunk, és a legjobb döntéseket hozzuk, sok 

mindent kell átgondolni, mérlegelni, és információt gyűjteni. A pedagógus feladata 

megismertetni a tanulókkal az álláskeresés folyamatait és technikáit, amelyek megkönnyítik 

az munkahely-keresést (önéletrajzírás, felvételi beszélgetés, munkaviszonnyal kapcsolatos 

kérdések).  

 

Tudatosítani kell a tanulóban, hogy élete során pályamódosításra, pályaváltásra kényszerülhet. 

A munkapiac igényei, változásai, saját fejlődésük, megújulásuk miatt újabb és újabb szakmai 

kihívásoknak kell megfelelniük. A kollégiumnak lehetőségeihez képest átfogó képet kell 

nyújtania a munka világáról, és olyan tevékenységeket kell felkínálnia, amelyek alkalmat 

adnak arra, hogy a tanulók képességeiket kipróbálhassák. A céljainknak megfelelő állás 

megtalálásához megfelelő önismerettel kell rendelkezzünk. Pontosan kell tudni, hogy milyen 

az elméleti és gyakorlati felkészültségünk, milyen ismeretekkel, képességekkel, személyes 

tulajdonságokkal rendelkezünk, és azok mennyire fontosak a leendő munkaadó számára. 

 

A program célja: 

Segítse a tanulók további iskola-és pályaválasztását az önismeret, a pályaismeret és a 

társadalmi kihívások, a gazdasági helyzet tükrében. 
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A kollégiumban kettős, amit a tanuló-összetétel határoz meg (tanulóink főként gimnazisták és 

szakközépiskolások). 

A gimnazisták számára: - lehetőségek bemutatása, és a választott pálya kapcsán egyre 

konkrétabban megszervezendő önképzés kialakítása, felkészítés a továbbtanulásra, felsőfokú 

intézményekbe való jelentkezésre.  

A szakközépiskolások számára: - az adott pálya megszerettetése, hasznosságának, alkotó 

jellegének bizonyítása, az esetleges pályamódosításokra való felkészítés. 

Feladatok: 

A munka világáról olyan átfogó képet kell nyújtanunk, hogy megkönnyíthessük a gyermekek 

választását, egyben minden lehetőséget meg kell adnunk ahhoz, hogy: 

 képességeiket kipróbálhassák 

 az érdeklődésük felkeltése után, a megfelelő területen elmélyedhessenek 

 megfelelő és átfogó pályaismerettel rendelkezzenek 

 a szituációs játékokban, tréningekben fejlődjön önismeretük 

 

A kollégiumi foglalkozások, interakciós játékok során a gyermekek megfigyelhetik egy-egy 

szakma munkafolyamatait, példaadó munkaszokásait, illetve azok megtanulásának 

mozzanatait. Ez a legjobb információszerzés, hisz a valós szituációkban szerezhetnek 

tapasztalatokat egy-egy szakmáról. Különféle módszertani formákat alkalmazhatunk. Ezek a 

tanulásszervezési módok a csoportmunka, a páros munka és az individuális tevékenység. 

 

Fejlesztési követelmények: 

 Rendelkezzen önismerettel. Ismerje fizikai és szellemi képességeit, személyes 

tulajdonságait, törekedjen a fejlesztésükre. Fejlődjön önismerete (reális önértékelés, 

önellenőrzés képessége, önelfogadási képesség, alkalmazkodási képesség). Fogadja el 

önmagát. Ismerje erényeit. 

 Ismerje érdeklődési területeit, választása ezen alapuljon. Ismerje fel, hogy az 

érdeklődése változik, több foglalkozás is lehet vonzó a számára. Tudja elmondani, 

hogy őt mi érdekli és az egyes munkaterületekre mi jellemző. Tudja, hogy az 

érdeklődésnek is szerepe van a pályaválasztásban. 

 Életpályáját tudatosan, tervszerűen alakítsa, legyen tisztában, milyen motívumok 

késztetik az adott pályára. Ismerje a munkavégzés lelki és fizikális összetevőit: 

erőnlét, állóképesség, erős-gyenge fizikum, betegség. Tudja, hogy a munkavégzéshez 

megfelelő fizikum és egészség szükséges. 

 Tudjon önállóan tájékozódni a pályaismeret dokumentumaiban, ismerje az 

álláskeresés folyamatait és technikáit. Ismerje a továbbtanulási, szakmatanulási 

lehetőségeket. 

 Tudjon a választott pályájának megfelelő álláshirdetést kikeresni újságból. Tudjon 

bemutatkozni, kérelmet előadni szóban, írásban egyaránt. Tudja, hová kell fordulnia 

munkanélküliség esetén. 

 Legyen tisztában a munkahelyi beilleszkedés nehézségeivel. Legyen a munkában 

együttműködő (kooperatív technikák gyakorlása együttműködési képesség, pontosság, 

kötelességtudat, felelősségtudat, önismeret). 

 Készüljön fel arra, hogy pályája során esetleg pályamódosítást kell végrehajtania. 

Legyenek elemi ismeretei arról, hogy milyen társadalmi és egyéni okai lehetnek a 

pályaváltásnak, pályamódosításnak. 
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 Ismerje a munkaerő-piaci lehetőségeket, és a legkeresettebb, legígéretesebb 

foglalkozási területeket. 

 

Módszerek 

Tanulási módszerek tanítása, gyakorlása, ellenőrzése; önismereti tréningek, szituációs 

játékok, gyűjtőmunka a családban és tágabb környezetben (foglalkozások gyűjtése), 

tréningszerű gyakorlatok (munkakör, beosztás) pályaismertetések, foglalkozás leírások a 

tanulók érdeklődésének és a környezet lehetőségeinek függvényében, érettségi előkészítő 

foglalkozások, intelligencia-tesztek, tájékozódás a pályaismeret dokumentumaiban, 

eligazodás a pályaválasztási alapfogalmakban, kapcsolattartás iskolai tanárokkal. 

 

 

3. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 
Az önismeret alapja a reflexióra való képesség, melyet fokozatosan tanulunk meg. Ennek 

lényeges elemei a másoktól, a környezetünktől érkező visszajelzések, melyeket beépítünk 

énképünkbe. A mód, ahogyan rólunk beszélnek és hozzánk beszélnek meg fogja határozni, 

hogyan gondolkodunk magunkról és a világról. A tanulók ebben a tekintetben különbözőek. 

Az otthoni családi háttérnek nagy szerepe van abban, hogy a kollégiumba érkező fiatalnak 

milyen képe van saját magáról, a személyiségéről. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a 

kollégiumban pozitív megerősítést kapjanak a tanulók, mert hisszük, hogy mindegyikükben 

van olyan érték, amit meg tud jeleníteni a közösségben. Ezeknek az értékeknek a 

visszatükrözése, a pozitív megerősítések, valamint a helytelen magatartásra vonatkozó 

határozott, de szeretetteljes visszajelzések segítik egy pozitív énkép kialakulását, abban a 

nagyon fogékony és sebezhető időszakban, amit a kamaszkor hoz magával. Azokban az 

esetekben, amikor a szülői háttér elhanyagoló, még inkább törekszünk a tanulók érzelmi 

szükségleteit figyelembe venni, személyiségének, önismeretének alakulását kísérni, igyekezve 

kompenzálni az esetleges hátrányokat. 

A kollégiumi nevelés meghatározó közege a kortárs csoport. Célunk, hogy a tanulók 

önmagukat a többiekhez képest is tudják értelmezni, legyenek képesek a harmonikus 

együttélésre. Kiemelt célunk az empátia erősítése, egymás kölcsönös tiszteletének, és a 

konfliktusok erőszakmentes megoldásának a tanítása. A szociális képességek és az érzelmi 

intelligencia fejlesztése elengedhetetlen része a kollégiumi nevelésnek. Hisszük, hogy az itt 

tanult mintázatok az egyének jövőbeni társas interakcióinak alapjait képezik.  

A z generáció fiataljai már egy digitális korszak gyermekei. A kapcsolataik, 

kommunikációjuk nagy része az online térben zajlik, ahol azt is megszokták, hogy minden 

nagyon gyorsan, szinte azonnal történik. Emiatt a jelen oktatásának, így kollégiumunknak is 

külön figyelmet kell fordítania arra, hogy minél több lehetőséget teremtsen a valós idejű 

interakciókra, a szemtől-szembe történő kommunikáció gyakorlására, az érzelmek 

feldolgozásának fontosságára. Az önismeret témakörében különösen fontos, hogy a tanulók 

értsék az érzelmek működését, a gondolkodásuk és az érzelmeik közti kapcsolatokat, és 

legyenek pozitív kapcsolódási mintáik. Az önreflexiós készség kialakulásának 

elengedhetetlen feltétele az érzelmek és szándékok tudatosítása, az emberi kapcsolatok reális 

értékelése. Fontos, hogy a tanulók biztos értékrendet alakítsanak ki, hogy döntési 

helyzetekben jól tudjanak választani korunk sokféle lehetőségéből. 

 

Célunk: 

 Segíteni a tanulót a reális önértékelés, önkép kialakításában. 

 A tanulókban rejlő képességek, készségek, értékek kibontakoztatása és fejlesztése. 

 A sokoldalú személyiség kialakulásának támogatása. 
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 Erőszakmentes önérvényesítés képességének fejlesztése, az önmegvalósításra való 

igény kialakítása. 

 Az egyéni lehetőségek, képességek és célok összehangolásának segítése. 

 A közösségi élet lehetőségeiben rejlő személyiségfejlesztés, kortárs társas interakciók 

támogatása. 

 Szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítása, pozitív kapcsolati minták tanítása. 

 A tanulók érzelmi intelligenciájának fejlesztése. 

 

Önismereti kompetenciák fejlesztése: 

 A tanuló legyen képes reflektálni a viselkedésére, az őt mozgató érzelmekre és 

szándékokra. 

 Legyen képes konfliktushelyzetben meghallgatni a társát, érvelni, kompromisszumot 

kötni, bocsánatot kérni, érvényesíteni az érdekeit, anélkül, hogy a másik érdekei 

sérülnének. 

 A tanuló tudjon együtt élni másokkal, tartsa tiszteletben a közösségi élet szabályait, 

tudjon megértő lenni társaival, alkalmazkodni, ha a helyzet úgy kívánja. A társaival 

való kommunikáció során mellőzze a minősítést, a sértést, illetve a durva hangnemet. 

 A tanuló és környezete közötti interakciók alapját képezzék az egyetemes emberi 

értékek. 

 Ha hibázott, legyen őszinte és fogadja el az erre vonatkozó visszajelzéseket. 

 A párkapcsolatok kialakításában legyen körültekintő, figyelmes, ismerje a saját 

határait és tartsa tiszteletben a társáét. 

 

Módszerek: 

 A tanulók megismerését, fejlődésének nyomon követését szolgáló módszerek: egyéni- 

és szobabeszélgetések, évfolyam szintű programok. 

 A tanuló önreflexiós készségét segítő módszerek: tanulói önéletrajz, szülői tájékoztató 

levél. 

 Szociális készségeket fejlesztő módszerek: csoportfoglalkozások, szakkörök, 

drámapedagógia. 

 Ismeretterjesztő módszerek: előadás, kisfilm, külső előadó meghívása, színházi 

előadás, stb. 

 

 

4. Az erkölcsi nevelés 
 

A kollégiumban nyitottak a lehetőségek a tanulók megismerésére. Erkölcsi beszélgetésekkel 

és foglalkozásokkal, irodalmi művek és színházi előadások feldolgozásával segítjük a 

tanulókat az alapvető erkölcsi normák megismerésére, elfogadására, ezen kívül segítjük az 

alkalmazkodás és érvényesülés útján, hogy képesek legyenek önmagukkal és környezetükkel 

megtalálni a helyes magatartás módozatait. A serdülő tanuló magatartását érzelmei 

befolyásolják, ezért fontos, hogy a többi diákkal és a felnőttekkel való kapcsolatai során 

pozitív, kedvező hatások, élmények érjék. Nevelési cél, hogy a gyermek a pedagógusokban is 

társra, ha kell, természetes támaszra találjon. 

A nevelés olyan híd, amely a tanulót elvezeti saját egyéni világából a mások érdekeit 

figyelembe vevő, másokat szeretni képes törekvések világába. A nevelés dönti el, hogy a 

tanuló hogyan lesz képes másokkal együtt érezni, mások helyzetébe beleélni magát, hogy 

megérti és elfogadja az egymás segítésének, az együttérzés, szolidaritás, összefogás erejének 

fontosságát. A nevelésen múlik, hogyan vélekedik a társas kapcsolatokról, barátságról, 
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szeretetről, szerelemről, a társadalom írott és íratlan szabályairól. A közösségi nevelés 

alapelve, hogy a tanuló találja meg helyét a közösségben. 

Igen fontos, hogy a tanuló a fejlesztés során pozitív értékekkel találkozzon, a kollégium 

közösségi élete, a nevelőtanárok példamutatása segítse elő a tanulók életében az olyan 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka 

megbecsülése, az önkéntes feladatvállalás, a mértéktartás, együttérzés, segítőkészség, 

tisztelet, elfogadás, empátia, szociális érzékenység. Ebbe beleértendő a kollégiumon kívüli 

lehetőségek megkeresése, az ezekhez való hozzáférhetőség támogatása, biztosítása.  

A kollégiumi élet rendje, hagyományai, a közös tevékenységek elősegítik az értékes 

jellemvonások kifejlődését, és egyben indítékot adnak az önfejlesztés és az erkölcsi nevelés 

számára.  

 

Két éve kollégiumunk sajátos nevelési igényű tanulókat is fogad. A fogyatékkal élő is teljes 

értékű ember. Joga, hogy megfelelő, elfogadó, ugyanakkor fejlesztő hatású környezetben 

éljen, fejlődjön. A tanulókat arra neveljük, hogy elfogadják, tolerálják sajátos bánásmódot 

igénylő társaikat, a gyengébbekhez való közeledés és segítőkészség legyen természetes 

számukra. A kollégiumnak olyan pedagógiai környezetet kell kialakítania, ahol a másság felé 

fordulás mindenki számára természetessé válik. Emellett kollégiumunk feladatának tekinti a 

hátrányos és veszélyeztetett tanulók körének mind alaposabb meghatározását, a szociálisan 

rászorultak számára bizonyos kedvezmények megszerzését, igazságos odaítélését. 

 

A program célja: 

- feladatunk az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása, meggyőződéssé 

alakítása  

- a szociális érzékenység fejlesztése, segítő magatartás kialakítása a tanulókban 

- önkéntes feladatvállalásra való ösztönzés 

- a tanuló képessé váljon érzelmeinek hiteles kifejezésére, valamint a kölcsönös 

elfogadásra, empátiára 

- helyes konfliktuskezelési technikák elsajátítása 

- Reális ítélőképesség kialakulása, kudarckezelő képesség, türelem, megértés, 

elfogadás, szociális érzékenységre nevelés 

 

Fejlesztési követelmények: 

 

- ismerje az otthonról hozott értékeit, személyes tulajdonságait, speciális képességeit, 

adottságait 

- találja meg helyét, szerepét, feladatait a kollégiumi közösségben 

- fejlődjön szociális érzékenységük, felismerjék és elfogadják az egymás segítésének, az 

együttérzés, szolidaritás, összefogás erejének fontosságát 

- alakuljon ki a segítő magatartás a fogyatékkal élők iránt 

- legyen motivált önkéntes feladatvállalásra a hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű társaik iránt 

- törekedjen erényei, képességei tudatos erősítésére 

- legyen képes a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére, ismerje a 

konfliktuskezelési technikákat 

- ismerje a helyes magatartásbeli és viselkedési formákat 

- legyen nyitott a közösségi életre, tudjon beilleszkedni és alkalmazkodni; az életkornak 

megfelelően legyen nyitott a társadalmi problémákra 

- megértő, bizalomra, szeretetre és tiszteletre épülő tanár-diák kapcsolat kialakítása 
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Módszerek: 

- Könyvolvasás  (irodalmi alkotások feldolgozása és erkölcsi tanulság levonása, jövőkép 

vizsgálata- ajánlás évfolyamonként). A választott szépirodalmi mű gazdagítja a tanuló 

ember- és önismeretét, árnyalja életszemléletét, fejleszti érzelmi-erkölcsi világát, 

értékválasztását.  

- szociokulturális körülmények felmérése kérdőív formájában 

- a közösségek kialakítását, erősítését elősegítő módszerek: bemutatkozó csoportos és 

egyéni vetélkedők, játékok, irodalmi, történelmi esszék íratása, intézménylátogatáshoz 

gyűjtött anyagok, beszámolók, versenyek, hétvégi programok, hagyományos 

ünnepségek megszervezése 

- rendszeres színház-, opera-, hangverseny-látogatás; moziban értékes filmek 

megtekintése, erkölcsi tartalom feldolgozása  

 

 

5. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 
A tudatos, felelősségteljes állampolgári lét elengedhetetlen feltétele a szociális érzékenység 

kialakulása. Ebből fakad majd a társakhoz való odafordulás, az elesettek segítése, a 

gyengébbek védelme és a mássággal szembeni elfogadás. Fontosnak tartjuk a személyiség 

fejlődésében a felelősségérzet kialakítását, melynek része a másokért tett erőfeszítés, a 

közösségért vállalt áldozat, a segítő szándék. 

Az önkéntesség értéket képvisel a társadalomban. Nem az ellenszolgáltatás reményében 

végzett munka, hanem a segítői szándékból fakadó cselekvő szeretet. Fontos szerepe van a 

személyiségfejlődésben, mert az empátiát, elfogadást, az együttműködésre való készséget 

erősíti. A cselekvés, melyet önmagáért végzünk és örömünket leljük benne, jutalom reménye 

nélkül, fejleszti az elmélyülésre való készséget, és a hálát. Maga a cselekvés válik 

önjutalmazóvá, így beindítva egy folyamatot, melyben az anyagi javak másodlagos 

motivációvá válnak az egyén számára, helyüket a „jó tett” utáni öröm iránti vágy és 

megelégedés érzése veszi át. Az önkéntesség segíthet árnyalni a siker fogalmát a tanulók 

számára: a jól végzett munka, és a mély emberi kapcsolatok sikerélményét adja, a világ által 

elismert anyagi és státuszbeli siker mellé. 

Ennek a témakörnek fontos eleme a fogyatékkal élők életmódjának, lehetőségeinek 

megismerése is, valamint az olyan társadalmi csoportok iránti érzékenység felkeltése, akik 

valamilyen szempontból hátrányos helyzetben vannak a többségi társadalomhoz képest. Mivel 

egy kollégiumban sok településről, sok iskolából érkeznek tanulók, az elfogadás, a másság 

tisztelete alapját kell képezze a napi interakcióknak. Különböző anyagi lehetőségekkel, 

családi körülményekkel bíró fiatalok élnek együtt, sokaknak ez az első olyan közeg, ahol az 

otthoni megszokott légkörtől eltérő magatartással, világnézettel találkoznak. Ebben a 

tekintetben kollégiumunk azt az elvet képviseli, hogy mindenki értékes, és a közösségi 

együttélés alapvető feltétele, hogy megtanuljanak beszélni egymással a tanulók, segíteni a 

rászorulókon, és egymásért tenni évfolyam szinten és nagyobb kollégiumi közösség szintjén 

is. Kollégiumunk sajátos nevelési igényű tanulót is fogad. A tanulókat arra neveljük, hogy 

elfogadják, tolerálják sajátos bánásmódot igénylő társaikat, a hozzájuk való baráti közeledés 

és segítőkészség legyen természetes számukra. 

Célunk: 

- A szociális érzékenység fejlesztése, segítő magatartás kialakítása a tanulókban. 

- Az önkéntes feladatvállalásra való ösztönzés, a közösségért vállalt munka elismerése. 

- Az elfogadó légkör kialakítása, a másággal szembeni tolerancia támogatása. 

- A felelősségvállalás segítése, támogatása. 
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Fejlesztési követelmények: 

- A tanulók ismerjék fel és fogadják el egymás segítésének, az együttérzés, az összefogás és 

a szolidaritás erejének fontosságát. 

- Alakuljon ki segítő magatartás a tanulóban a fogyatékkal élők iránt. 

- Legyen képes felismerni a hátrányos helyzetből fakadó nehézségeket, viseltessen 

megértéssel társai iránt. 

- A tanuló legyen motivált az önkéntes feladatvállalásra, és társai segítésére. 

- Legyen képes a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére. 

- Találja meg helyét, szerepét, feladatait a kollégiumi közösségben. 

 

Módszerek: 

- Gyakorlati tevékenységek: komplex értékelési rendszer közösségi munka területe. 

- Közösségért vállalt szerepek: diákönkormányzat, reszorttevékenységek. 

- Szociális érzékenységet fejlesztő tevékenységek: színházi előadás, látogatás különböző 

társadalmi csoportokkal dolgozó szervezeteknél, nagyobb társadalmi összefogásban való 

részvétel, csoportfoglalkozások. 

- Ismeretterjesztő módszerek: film, múzeumi tárlat, külső előadó. 

 

6. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 
A napjainkban erősen hangsúlyozott nemzeti nevelés évek óta pedagógiánk egyik fontos, 

kiemelt területe, lényege: az erkölcsös, nemzeti szellemű jellemformálás, a nemzeti 

önismeret és öntudat ébresztése a tanulókban, és ehhez kapcsolódó anyanyelvi kultúra 

fejlesztése. A nemzeti szellemű nevelés elsősorban a haza múltjának, értékeinek 

megismerését, a jeles költők, írók, történelmi személyiségek tevékenységének 

tanulmányozását, az identitástudat kialakítását, a gyökerek megtartó erejének felismerését 

jelenti.  

A nemzeti kultúra kiemelkedő alakjai - művészek, tudósok – az egyetemes műveltséget 

gazdagították. A tanulóknak meg kell ismerniük az egyetemes kultúra jelentős képviselőit és 

alkotásait, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeit. Ennek során tanulmányozzuk a kiemelkedő 

magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók 

tevékenységét, munkásságát, megismerjük a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, 

mindennapi életét.  

Minden fiatalban ösztönösen is van hazaszeretet, nemzeti öntudat és pedagógiai céljaink közé 

tartozik felébreszteni ezeket az érzelmeket olyan előadások, programok szervezésével, 

amelyekben a tanulók aktívan és felelősségtudattal is részt vehetnek: pl. nemzeti ünnepek, 

megemlékezések alkalmával, de mindenekelőtt tudatos ismeretre, látásra, szemléletre, 

tájékozódásra van szükség. 

Mi, pedagógusok, az általános fejlesztési követelmények között tartjuk számon, hogy 

mindenkinek először saját hagyományait, szülőföldje tradícióit, majd nemzeti értékeit kell 

megismernie, hogy aztán másokét is - a nemzetiségek, a szomszéd és rokon népek, a világ 

többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket és a köztük lévő kölcsönhatást - 

megérthesse. Mindez megalapozza, elmélyíti a nemzeti önismeretet, a nemzettudatot, a 

tevékeny hazaszeretetet, ösztönöz a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak és 

történelmi emlékeinek felfedezésére (a múlt tisztelete, a szülőföld szeretete, a kötődés 

erősödik a tanulókban), felismerik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány 

összeköti őket a múlttal, és segíti őket kiigazodni a jelenben. 

Alapvető céljaink közé tarozik, hogy a tanulók sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják 

azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a 
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haza megismeréséhez, megbecsüléséhez, az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek. Ismerjék 

meg a városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit. 

Az országismeret fő tantárgyai a történelem, a földrajz és az irodalom. A tanulók figyelmét rá 

kell irányítani olyan területekre is, amelyek – főként nemzetközi összehasonlításban – 

országismeretüket tágítják, de amelyekkel az iskolai oktatásban kevesebbet foglalkoznak, 

holott amelynek színvonala nagyon is jellemzi egy ország kultúráját.  

 

6.1 Nemzeti kultúránk, anyanyelvünk és az irodalmi nevelés 

 

Nemzeti kultúránk alapja az anyanyelv, ezért az irodalmi nevelés szorosan kötődik mind  

az anyanyelvi, mind a művészeti neveléshez.  

Az anyanyelvi kultúra fejlesztésének célja: segíteni a tanulót abban, hogy egyéni és társadalmi 

életében sikeresen, hatékonyan kommunikáljon, hogy anyanyelvi ismeretei is erősítsék 

nemzeti közösségtudatát, hogy szeresse a szépirodalmat, örömét lelje a könyvben. Az 

irodalmi nevelés szorosan kötődik az anyanyelvi kommunikációs neveléshez. Sajnos az 

olvasás az utóbbi időben vesztett népszerűségéből, éppen az ifjúság körében. Ennek oka lehet 

a televíziózás és a videózás előretörése. Az irodalom háttérbe szorulásában azonban felelős 

lehet az is, hogy nem megfelelő a tanulók olvasni tudása.  

Azonban nem nyugodhatunk bele abba, hogy a tanulók nem szeretnek olvasni. Íróink - és 

főleg költőink – alkotásai a nemzeti identitás legfőbb őrzői. Az irodalmi művekkel folytatott 

aktív párbeszéd révén jön létre a kapcsolat múlt, jelen és jövő között.  

Az irodalmi nevelés fő feladata az olvasási kedv felkeltése, mint az emberi kommunikáció 

sajátos formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak a megismertetése. 

Az olvasás kritikai érzéket fejleszt, nagy szerepe van az érzelmi élet finomodásában, az 

empátia fejlődésében.  

Nagy a tanár felelőssége, az ő személyiségén, tudásán, hivatásszeretetén múlik az anyanyelvi 

nevelés jövője. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az anyanyelvi kompetencia 

fejlesztése oly módon, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő szinten birtokolják a szóbeli és 

írásbeli kommunikáció képességét. A folyamatosan fejlődő szövegértési és szövegalkotási 

képességek teszik lehetővé, hogy az egyén önállóan és másokkal együttműködve képes 

legyen a verbális hangzó és képi kommunikáció eszközeinek és kódjainak, a különböző 

információhordozók üzeneteinek megértésére és feldolgozására. 

 

A nyelvi kommunikációt segíti: 

 

- könyvolvasás (a különböző irodalmi szövegek üzeneteinek megértése és feldolgozása) 

- irodalmi művek elemzése során élmények megszerzése, megosztás társaikkal 

(műelemzés, kritika megbeszélése) 

- az olvasási kedv felkeltése; könyvtárhasználat 

-  ismerkedjen a népi kultúránkkal, a népművészettel, néphagyományokkal 

- játékos nyelvi vetélkedők (diákhéten)  

- kiejtési versenyek – felkészítés a Kazinczy-versenyekre 

- szavalóversenyek – őszi tehetségkutató házi szavalóverseny a Költészet Napja 

tiszteletére 

 

 

Az irodalmi nevelést szolgálja: 

- Könyvolvasás-elemzés  
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- Az iskolai olvasmányok és irodalmi szövegek megértésének segítése – a műelemzés 

gyakoroltatása; az elemzéshez szükséges szempontsor készítése. 

- Esti vers; versbarátok köre – közös felolvasások, beszélgetés versekről. 

- Rendszeres színház-, opera-, hangverseny-látogatás; moziban értékes filmek 

megtekintése (a belépőjegyek árát a lehetőségeinkhez mérten a kollégium 

finanszírozza). 

- Műveltségi vetélkedő a művészetek köréből (győztes csapatok jutalmazása). 

- Évente két szavalóverseny (őszi tehetségkutató, tavaszi: fővárosi szintű a költészet 

napja jegyében). 

- Önálló alkotókkal (vers- és prózaírók, versmondók) egyéni foglalkozás. 

- Karácsonykor, és a tavaszi diáknapokon színdarabok bemutatása. 

 

A Magyarország-ismeret egyéb területeit felölelő tevékenységi formák: 

- Évente két túra – előtte a tanulók felkészítése, kiselőadások; önálló tájékozódás a 

könyvtárakban. 

- Budapest műemlékeinek megtekintése, városnéző séták 

- Évente egy-egy országos könyvtár – közgyűjtemény megtekintése (Széchényi 

Könyvtár, Szabó Ervin Könyvtár)- a belépőjegyek árát a lehetőségeinkhez mérten a 

kollégium finanszírozza. 

- Évfolyamonként múzeumlátogatás (állandó- és időszaki kiállítások megtekintése) A 

belépőjegyek árát  a kollégium finanszírozza. 

 

A program céljai:  

- A településen élőkben - főleg a gyermekekben, a jövő nemzedékében felébressze a 

lakóhely iránti érdeklődést, tudatosítsa adottságait, értékeit (beleértve a gazdaság 

megújításának lehetséges forrásait is). 

- A tanulók ismerjék meg lakóhelyük, szülőföldjük kulturális örökségét, sajátítsák el 

azokat az ismereteket, gyakorolják azokat a közösségi tevékenységeket, amelyek az 

otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megbecsüléséhez, az ezzel való 

azonosuláshoz vezetnek 

Fejlesztési követelmények: 

- országunk, nemzetünk ismerete, szeretete 

- a szülőföld környezetének ismerete, szeretete 

- -a határainkon kívül, kisebbségben, diaszpórában élő magyarok hagyományainak, 

helyzetének ismerete, a velük való közösségvállalás 

- anyanyelv szeretete, művelése, igényes használata 

- nemzeti hagyományaink, kulturális örökségünk tisztelete, ápolása 

- önálló vélemény megfogalmazása társadalmi jelenségekről, szokásokról 

- a hazánkban és szomszédságunkban élő más népek, népcsoportok értékeinek, 

történelmének, hagyományainak megismerése és tisztelete 

 

Tartalmak, tevékenységek 

- beszélgetés, vita, fogalmazás írása, rajz készítése egy-egy emberismereti, 

honismereti témáról 

- szokások, hagyományok elbeszélése, eljátszása (egyes események, szokások, 

jelenségek mozgásos, dramatikus megjelenítése) 

- információk gyűjtése adott témában, könyvtárban, médiatárban, múzeumokban 

- segédkönyvek, atlaszok, gyermeklexikonok használata 

- kézműves szakkör (tárgyak készítése hagyományos kézműves technikákkal) 
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A nemzeti kultúrát reprezentáló egyéb területek: Magyarország-ismeret.  

 

- földrajz és turizmus, 

- történelem és műemlékvédelem, 

- könyvtárak – múzeumok – közgyűjtemények, 

- gazdaság, 

- egészség- és oktatásügy, 

- a tudomány és intézményei, 

- művészetek – intézmények, 

- az állam és intézményei; politikai kultúra, 

- egyházak és felekezetek, 

- könyvkiadás, hanghordozók, 

- a média területei: sajtóolvasás, rádióhallgatás, tájékozódás a hazai- és nemzetközi 

kapcsolatokról, eseményekről 

 

A haza- és népismeret elmélyítését segíti: 

 

- Múzeumok, kiállítások megtekintése (Néprajzi Múzeum) 

- Ünnepkörökhöz kötődő, a kollégiumban is hagyományos rendezvények (Mikulás, 

Luca-nap, karácsony; farsangi népszokások) 

- Népművészeti tárgyak gyűjtése; ismerkedés népi technikákkal. (hímzés; van 

szövőszékünk) 

- Néptánc-tanulás; a néhány éve már eljátszott, egész kollégiumi közösséget mozgósító 

parasztlakodalom újratanulása; eredeti szövegekkel, énekekkel, ételekkel, táncokkal, 

ruhákkal, szereplőkkel. 

- Honismereti pályázat, benne történelmi, helytörténeti, családtörténet témák (felkészítő 

foglalkozások az anyaggyűjtés, szerkesztés tárgyköréből). 

- Ismerkedés a fővárossal, útjaival, tereivel, épületeivel. 

- A haza természeti értékeinek, tájvédelmi területeinek megismerése; a 

környezetvédelem tudatosítása, évente két gyalogtúra, ősszel, tavasszal. 

- A kollégiumi környezet rendezése, takarítása. 

- Nemzeti ünnepeink, emléknapjaink méltó megtartása; nemzeti jelképeink 

megismerése, tisztelete. 

- A nagy magyar alkotók és alkotások megismerése, pl. évfordulókon; a magyar 

tudomány napján (nov. 4.) emlékezés. 

- Az országban élő nemzetiségek és a világban élő magyarság nemzettudatba illesztése 

– politológiai-szociológiai előadásokon részvétel; személyes kapcsolatok kiépítése a 

határon túlról származó gyerekeink segítségével; a kollégistáink között lévő 

nemzetiségi tanulók estjének megrendezése. 

 

6.2 Művészet és információs kultúra 

Intézményünkben a tudás- és kultúraközvetítő tevékenységen belül a művészeti nevelésnek 

van a legnagyobb múltja (három és fél évtized), ill. hagyományrendszere. Az értelmiségi lét-, 

felfogás-, szemlélet-, életmód elengedhetetlen összetevője a művészetekkel való találkozás.  

A kulturális kompetencia a gondolatok, élmények és érzések különféle módon – többek között 

zene, tánc, irodalom, szobrászat és festészet – történő kreatív kifejezésének fontosságát 

foglalja magába. A kollégium alkotóhelyzetek biztosításával (képzőművészeti, zenei, 

foglalkozásokkal, szakkörök, színház-és múzeumlátogatás segítségével) ösztönzi a tanulókat 

személyes elképzeléseik kifejezésére a művészi kommunikáció segítségével.  
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A művészeti nevelés keretében nagy egységenként a következő művészeti ágak 

sajátosságaival szeretnénk megismertetni tanulóinkat: 

 

-    Vizuális kultúra fejlesztése: A képzőművészeti oktatás a vizuális kultúra ágait, a műfaj 

sajátosságait, a művészeti kommunikáció megjelenítési módjait ismerteti meg a tanulókkal, 

miközben célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse, és továbbéltesse, segítsen a 

hagyománytisztelet megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség 

kialakításában..  

A tanulók iskolai munkájuk során az irodalom és a történelem tantárgyak révén kerülhetnek 

kapcsolatba – nagyobb összhangban – a művészetekkel, a művészetek történetével. Mivel 

tanulóink zöme szakközépiskolás, a művészeti órák (képzőművészeti ismeretek, rajz, ének-

zene, stb.) szűkös keretekben jelennek meg tanulmányaik során. E fontos területekről 

bizonyos általános iskolás tanulmányaik ellenére kevés ismerettel rendelkeznek, e hátrányos 

helyzet feloldásában a kollégiumnak rendkívül fontos szerepe van. Szeretnénk, ha egyre több 

olyan tanuló kerülne ki a kollégiumból, aki fogékony a művészetek iránt, szereti és érti azt, a 

művészeteken keresztül fejezi ki önmagát.  

- Zenei kultúra fejlesztése: a zeneművészeti képzés lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az 

európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés 

formáinak kialakítására.  „A nyelv, amit mindenki ért” – szemlélettel a zeneművészet jelentős 

korszakainak, illetve zeneműveinek bemutatása. A kulturális programok keretében 

lehetőséget kell biztosítani a művészeti- és kulturális élet jeles képviselőivel való találkozásra 

 

 

Kollégiumon kívüli tevékenység, amely jelentős anyagi ráfordítással jár a kollégiumunk 

részéről: 

- évfolyam-csoportonként szervezett hangverseny és koncertlátogatások  

- évente legalább egy kollégiumi szintű operalátogatás (belépőjegyek finanszírozása) 

 

 

 

7. Állampolgárságra és demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállamban a társadalom fejlődésének és az egyén sikerességének, 

boldogulásának s nem ritkán boldogságának is egyik fontos feltétele az egyén részvétele a 

civil társadalom, a lakóhelyi, a szakmai, kulturális közösség életében és a politikai életben. 

Olyan részvétel, amelyet a megfelelő tudás, a társadalmi együttélés szabályainak kölcsönös 

betartása, és az emberi jogok, a demokrácia értékeinek tisztelete vezérel. A kollégiumi 

nevelés elősegíti, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és 

kötelezettségeket, a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének 

megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét. Ezzel is erősíti a tanulókban a 

nemzeti öntudatot. A közügyekben való aktív részvétel megkívánja a kreatív, önálló kritikai 

gondolkodást, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. Az aktív állampolgári léthez 

ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság szükséges. A megfelelő 

ismeretek az ember és a társadalom műveltségi területekre koncentrálódnak. A képességek, 

értékorientációk, beállítódások fejlődéséhez a kollégiumi élet is lehetőségeket nyújthat. 

A magyarságtudat természetes állapota minden polgárnak, aki elfogadja mindazt az 

összetevőt, amitől ez az érzés jelen van. Magában foglalja a nemzeti érzést (a szülőföld 

szeretet, nemzetismeret, az anyanyelv használata és művelése, a nemzeti szimbólumok 

tisztelete stb.), magában foglalja az elcsatolt területeken élő magyarok iránti vonzalmat és 
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felelősséget, a magyarországi nemzetiségek, kisebbségek hagyományainak megismerését, 

minden más kultúra iránti tiszteletet, mindenfajta különbözőség iránti toleranciát. A 

magyarság-attitűd elképzelhetetlen a saját hazájában élő nemzetiségek, kisebbségek 

helyzetének, életének, gondolkodásának ismerete és elfogadása nélkül. A magyarországi 

nemzetiségek többsége évszázadok óta együtt él a többségi nemzettel, természetes mindenki 

számára ez az együttlét, s a nemzetiségi hagyományok és kulturális örökségének tisztelete. 

Egy demokratikusan gondolkodó és érző embernél ez evidencia. Ezért a nemzetiségek, 

különböző kisebbségek kultúrájának megismerése is fontos feladata a kollégiumi nevelésnek, 

Jó, ha a természetesen jelen lévő helyi hagyományokra (vagy éppen jelen lévő problémákra) 

építünk, hiszen egy kollégiumba sokféle régióból kerülnek diákok, akik óhatatlanul magukkal 

hozzák vidékük kulturális sajátosságait, sokszínűségét.  

Ezek az elképzelések és gondolatok természetes összhangban vannak a kollégiumi nevelés 

célkitűzéseivel és programjával, amennyiben a programok nem hagyják figyelmen kívül a 

társadalom és a család változó igényeit, a diákokban rejlő egyéni érdeklődést és 

kíváncsiságot. Hogy ezeknek az igényeknek folyamatosan megfelelhessünk, magas 

színvonalúvá és vonzóvá kell tennünk a kollégiumi tevékenységet, természetesen az önálló 

arculat, a hagyományok megőrzése mellett. 

 

A felelősség, az önálló cselekvés, a kölcsönös elfogadás elsajátításának folyamatában nagy 

szerep jut a kollégium diákönkormányzatának. Ez a tanulóközösség döntési jogkört is 

gyakorol – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával – saját közösségi életük 

tervezésében, az egyes döntések végrehajtásának ellenőrzésében, szervezésében, valamint a 

DÖK tagok megválasztásában. Ugyancsak e körbe tartozónak kell tekinteni minden olyan 

kollégiumi tevékenységet, amely arra irányul, hogy a tanulók megismerjék jogaikat, 

véleményt nyilváníthassanak az őket érintő kérdésekben 

 

 

Feladatok, módszerek 

 

A foglalkozások hatékonysága és eredményessége szempontjából döntő szerepe lehet a 

módszereknek. A tanári- vagy egy-egy témakörre felkért külső szakértő (előadó) által tartott 

foglalkozást, előadást ki kell egészíteni: 

 

 önálló tanulói munkákkal, (előkészítés, feladatvállalás) 

 dolgozatokkal (témakörök meghatározása) pályázatokkal 

 kiscsoportos (pl. szobaközösség) elemzésekkel, (pl. tartalomelemzés különböző 

sajtótermékekben), napi szintű tájékozódás és beszélgetés a világban történtekről, 

hírközlő média figyelése, megbeszélés, véleménycsere) 

 vitákkal  

 az állam működésének megértése a mindennapi tapasztalatok (sajtó-és médiaanyagok 

segítségével) 

 

Igen hatásos lehet a politikai intézmények (pl. önkormányzatok, politikai pártok, 

Országgyűlés) meglátogatása, vagy ismert politikai szakemberekkel (elemzők, politológusok, 

stb.) való találkozás. 

 

Az eddig megfogalmazott célok és követelmények elérése vagy megvalósítása egy sajátos 

ismeret-struktúrában képzelhető el, melynek nagyobb fejezetei a következők:  
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 A múltismeret, hagyományok:  

A megismerésen és bemutatáson kívül ajánlott kollektíven felkeresni a nemzeti 

történelmünk nevezetes színhelyeit (budai Vár, Visegrád), vagy kirándulás keretében: 

mohácsi csatatér, Pusztaszer, egri vár, stb. 

 

 Társadalmi és politikai ismeretek:  

Ezen belül: 

          - bevezetés a szociológiába 

          - politikaelméleti alapismeretek  

          - az Európai Unió intézményei és működése (szerezzen ismereteket az Európai Unió  

          kialakulásának történetéről, alkotmányáról, intézményrendszeréről, az uniós politikáról) 

 

 Kutatási módszerek: 

 megfigyelés vagy terepmunka 

 kérdőív szerkesztése, lekérdezése 

 mintavétel 

 interjú 

 adatok értelmezése, összefüggések leírása 

 kódolás 

 tartalomelemzés 

 

 

A tartalomelemzés – csoportos munka 

 A tartalomelemzés főbb jellemzői: mintavételes elemzés, kategóriák előzetes 

megállapítása, a kategóriákba való besorolás, eredmények hasznosítása. 

 Feladatok megoldása – csoportmunka. 

 

 

 

8. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 
 

„A természet varázsát ontja bőven. 

A fűben, a virágban és a kőben. 

Ó nincs a földön oly silány anyag, 

Mely így vagy úgy ne szolgálná javad; 

De nincs oly jó, melyben ne volna vész, 

Ha balga módra véle visszaélsz!” 

                                                    William Shakespeare 

 

 

A környezeti nevelés filozófiája szerint az ember nem mindenható ura, hanem része a 

természetnek. A többi élőlény közül való kiemelkedésünk pedig nem előjogokkal jár, hanem 

éppenséggel a Föld iránti kötelességekkel. A fenntarthatóság, a fennmaradás érdekében pedig 

nekünk, felnőtteknek, pedagógusoknak, kollégiumi nevelőtanároknak is olyan szemlélet 

kialakítására kell törekednünk, amelynek elsajátításával minden diákunk belső attitűdjévé 

válik az egyetemes természetnek – mint létező értéknek – a tisztelete és megőrzése. 

A környezeti nevelés értéknek tartja a természet erőforrásainak kíméletét, a természet 

törvényeivel harmonizáló magatartást és a környezetért felelős életvitelt, s ennek megfelelően 

http://www.citatum.hu/szerzo/William_Shakespeare
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az anyagi javak tekintetében a mértékletességet, a takarékosságot is. Úgy véljük, 

kollégiumunk már hosszú évek óta megkezdte a környezeti nevelés ezen irányú törekvéseit, 

tisztában léve azzal, hogy igen komoly értékközvetítő erő intézményünk egészének 

működése, atmoszférája, miliője, valamint a benne dolgozók környezeti értékrendje és 

harmóniája is.  

Még ma is – sőt egyre inkább – szem előtt tartjuk, hogy a kollégiumi élet mindennapjaiban 

továbbra is érvényesüljön nevelőintézményünk egészének ökológiai kultúrája (pl. hulladék 

újrahasznosítás, energiatakarékosság, stb.) valamint társas harmóniájának rendje.  

 

Mivel az egyes foglalkozások kerettantervi tematikája szerint sok helyen nyílik lehetőség arra, 

hogy a diákok a környezeti kérdések tudományos, társadalmi és gazdasági vonatkozásait 

megismerjék, ezért kollégiumunk környezeti nevelési programjának a szakmai ismeretek 

átadása mellett, a gyakorlati tevékenységre is gondot fordít, ahol a tanulók megfelelően 

alkalmazhatják, és a cselekvés szintjére emelik a foglalkozásokon is elsajátított elméleti 

tudásukat. Célunk és feladatunk ezzel az, hogy megmutassuk és gyakoroltassuk azokat a 

tevékenységi formákat, amelyekre diákjainknak, mint környezettudatos, a fenntarthatóságot 

(fenntartható fejlődést) szem előtt tartó állampolgároknak szükségük lesz.  

S mivel az alapprogram időkerete most is csak szinte bepillantást enged e rendkívül fontos 

nevelési területbe, úgy véljük, hogy a kötetlen beszélgetések, a szabadidős programok egy 

részét továbbra is – koncepciózusan – ökológiai alapokon nyugvó, tényszerű és alkalmazható 

ismeretek nyújtására kell fordítanunk. 

A programok közül kiemelést érdemelnek a különböző szakkörök (pl. természetjáró, 

városismereti, gasztronómia, diákmédia, filmklub). Emellett azok a szabadidős- és kulturális 

tevékenységek (tanulmányi kirándulások; közművelődési intézmények, nemzeti parkok, 

múzeumok, vadasparkok látogatása; a kollégium belső- és külső környezetének folyamatos 

gondozása, szépítése – közmunkák keretében), ahol remek lehetőség nyílik. a 

természettudományi és technológiai-, valamint a szociális- ill., a kulturális kompetenciák 

fejlesztésére is.  

Nagyon fontos, hogy a kollégium vezetése kezdetek óta támogatja, irányítja és személyes 

részvételével is segíti  ezen programok megvalósítását, ill. örvendetes tény az is, hogy 

tantestületünk minden tagja kivétel nélkül segíti ezen  rendezvények lebonyolítását. A 

kollégium nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozói is aktívan közreműködnek a 

környezeti neveléssel kapcsolatos céljaink megvalósításában (hiszen mindannyian szinte 

mindenütt és mindenkor ügyelnek a környezettudatos magatartás betartására ill., betartatására, 

a pazarlás elkerülésére).  

A kollégiumi közösség egészségmegőrzésének programjai és az egészséges környezet 

megteremtése továbbra is kiemelkedő feladat a számunkra. Éppen ezért a jövőben még 

nagyobb figyelmet kívánunk fordítani a helyi közösségekkel való kapcsolatok kiépítésére, 

valamint a helyi környezetvédelmi és környezetjavítási akciókban való részvételre is.  

Közös céljaink 

Kollégiumunk feladatának tekinti, hogy diákjaink a környezettudatos magatartással 

kapcsolatosan megfelelő ismeretekkel, készségekkel és szemlélettel rendelkezzenek. Célunk, 

hogy olyan szemléletet erősítsünk és alakítsunk ki a tanulókban, mely a környezettel 

harmonikus kapcsolatot állandósít, meghatározva ezzel az egyéni életvezetését. S mivel 

környezetünk állapota rendkívüli módon befolyásolja közérzetünket, életünk kilátásait, 

elengedhetetlennek tarjuk, hogy környezeti nevelésünk által a tanulók erkölcsi alapelvévé 

váljon a természet tisztelete, épségének megóvása. 
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Ennek eléréséhez a következő távlati célok megvalósítását tartjuk szem előtt a kollégiumi élet 

valamennyi színterén:  

 

 biztosítani kívánjuk minden diákunk számára a lehetőséget, hogy elsajátítsa a környezet 

megvédéséhez szükséges tudást, készséget, értékrendszert és elkötelezettséget 

 szeretnénk elősegíteni annak felismerését, hogy a gazdasági, társadalmi és ökológiai 

jelenségek kölcsönösen függenek egymástól (falun és városon egyaránt) 

 arra törekszünk, hogy diákjainkban kialakítsuk illetve megfelelő módon formáljuk a 

környezettel kapcsolatos új magatartási és életviteli mintákat. 

Célkitűzéseink között szerepel, hogy az általunk választott programok és az alkalmazott 

módszerek: 

- adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére (biológiai sokféleség, fenntartható 

fejlődés) 

- rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévő ismereteket 

- alakítsanak ki kritikus gondolkodást 

- fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fontos képességeket (pl.: 

problémamegoldó, konfliktuskezelési képességek, tolerancia, alternatív 

gondolkodás) 

- ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására 

- alakítsanak ki környezeti érzékenységet (közvetlen kollégiumi környezet, otthoni, 

stb.) helyes szokásokat, viselkedési normákat 

- ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésekre (tárják fel, hogy mit tehet a tanuló 

egyéni életében a környezeti problémák megoldása, megelőzése érdekében)  

- tárják fel a tanulók számára a globális kérdések alapvető gazdasági, társadalmi 

hátterét  

- tegyék világossá diákjaink számára, hogy az ember a természet része, és csak akkor 

van esélye a boldogulásra, ha kész együttműködni környezetével 

- legyenek képesek a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve 

a természet fennmaradását, és a társadalmak fenntarthatóságát 

 

A továbbiakban nagyon fontosnak tarjuk, hogy mi magunk (pedagógusok), valamint a felnőtt 

dolgozók és a szülők is személyes példájukkal legyenek a környezettudatos életvitel hiteles 

terjesztői. Úgy látjuk, sajnos ma már azzal is kitűnhetünk a pedagógus társadalom palettáján, 

hogy tantestületünk egyetlen tagja sem dohányzik – ami már-már példaértékű – és valóban 

mindannyian arra törekszünk, hogy megjelenésünkkel is az egészséges életmódra – megfelelő 

táplálkozás, sportos élet – való törekvést szorgalmazzuk. Meggyőződésünk, hogy egy vonzó, 

környezettudatos életstílus propagálásával tudjuk a leghatékonyabban elérni a pozitív 

változást.  

Természetesen a pozitív személyiségvonásokon túl mindannyian szükségesnek tartjuk a 

megfelelő szakmai hozzáértést is.  Fontos a szakmai továbbképzéseken való részvétel. 

Különösen igaz ez egy olyan témában, mint a környezeti nevelés, hiszen naponta újabb és 

újabb problémákkal találkozunk, melyek feldolgozásához a szakmai anyagok naprakész 

ismeretére van szükség.  

 

Módszerek, tartalmak, tevékenységek 

A környezeti nevelés módszereinek kiválasztásánál a kollégium adottságait is figyelembe 

vesszük. Mivel a környezeti nevelés az évfolyam-foglalkozások keretén belül nem tud 
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megvalósulni, ezért olyan programokat szervezünk a tanulóknak, melyeken önként és 

szívesen részt vesznek (pl. szakkörök, kézműves foglalkozások, akciók, vetélkedők, 

múzeumlátogatások, városnézés, tanulmányi kirándulások). A feladatok összeállításánál 

mindig arra törekszünk, hogy azok érdekesek, ötletesek, játékosak és hasznosak legyenek, 

annak érdekében is, hogy a tanulók szívesen oldják meg azokat. Ennek megfelelően a 

feladatok között mindig szerepel: 

o Kiselőadások tartása (évfolyam-foglalkozások alkalmával is) 

o Poszterek, plakátok készítése és bemutatása (pl. Víz Napja, Föld Napja alkalmából) 

o Faliújságok készítése 

o Koliújság szerkesztése 

o Diákmédia rovata (pl. Zöld Hírek) 

o Vitrinek, tárlók kiállításanyagának készítése (jeles napokhoz kapcsolódóan is) 

o Pályázatok írása (ismerjék meg lakóhelyük változásait környezetvédelmi szempontból, 

hol vannak a településen problémás, esetleg veszélyesen szennyezett helyek.) 

o Multimédiás módszerek alkalmazása, a számítógép felhasználása 

o Környezetvédelemről szóló rádiós és televíziós hírek, környezetvédelmi cikkek 

feldolgozása (évfolyam-foglalkozások, kiscsoportos foglalkozások keretein belül) 

o A kollégium belső környezetének folyamatos, tervezett gondozása, szépítése, beltéri 

növények, akvárium gondozása (önkiszolgáló tevékenység, esztétikai feladatok)  

o A kollégium külső környezetének folyamatos rendben tartása (kertszépítés, 

pályakarbantartás, idényjellegű munkák elvégzése) 

o Szelektív hulladékgyűjtés megszervezése a kollégiumban 

o Helyes vásárlói szokások kialakítása, környezettudatos vásárlás, fogyasztás 

(foglalkozás, gyakorlat) 

o Pálmaház kialakítása és folyamatos gondozása az I. emeleten, a tanulók által hozott 

növényekkel, társalgó-funkcióval 

o A sajátos pedagógiai módszereket igénylő tanulók számára lehetőség biztosítása a 

környezetvédő feladatokra (szabadban való dolgozás, kertépítés, növényápolás), ezzel 

a tanulók önbizalmának, önbecsülésének növelése, hasznosságérzetük fokozása. 

o Az otthoni környezetvédelembe való bekapcsolódás lehetőségeinek megismerése 

illetve abban való részvétel (szülők irányítása, részvétele által: falu környékén 

lomtalanítás, illegális szeméttelepek felszámolása, vizek, vízpartok védelme, stb.) 

otthoni fiatalokkal való összefogás, - szervezeti keretek megteremtése, 

(önkormányzatok) hagyományőrzés, - teremtés 

A környezeti nevelés lehetőségei: 

 Szakkörök (természetjáró szakkör, városismereti szakkör) 

 

 Tanulóknak adott feladatok (kiadunk a tanulóknak egy-egy környezetvédelmi 

problémát, témakört önálló kutatásra, feldolgozásra) 

 

 Kollégiumi zöld újság, zöld rádió, zöld könyvtár (a kollégiumi könyvtárban külön 

polcot létesítünk a környezeti témakörökkel foglalkozó könyveknek, videofilmeknek, 

CD-lemezeknek.) 

 

 Tanulmányi kirándulás (egy- vagy többnapos tanulmányutat szervezünk, 

összkollégiumi szinten legalább 2 alkalommal tanévenként) egy-egy konkrét téma  
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részletesebb megismerése illetve egy-egy terület, táj megismerése céljából. 

Ellátogatunk kisebb-nagyobb gyerekcsoportokkal tanösvényekre, nemzeti parkokba, 

természetvédelmi területekre, vadasparkokba, botanikus kertekbe, múzeumokba.  

 

 Dráma-, vagy szituációs játék: (pl. környezetvédelmi katasztrófa esetén: mérges 

anyagok vagy gázok folyókban, lakóhelyek közelében, stb.) 

 

 Kézműves foglalkozások: (természetes anyagokból tárgyak készítése: tojásfestés 

technikái, anyagfestés, batikolás, üvegfestés) 

 

 Akciók, vetélkedők: (pl. a főváros természeti környezetének változásai, kiállítás 

rendezése: időszerűségekhez kapcsolódva: víz világnapja, madarak és fák napja, stb.) 

 

 Múzeumlátogatások: Természettudományi Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, 

Szentendrei Skanzen, Esztergom: Duna Múzeum, Állatkert, Füvészkert, botanikus 

kertek: Vácrátót, Kertészeti Egyetem látogatása, bioboltok felkeresése, biopiac, stb. 

 

 Versenyek: dekorációs verseny a szobák között, kertépítés, (a megújuló kollégiumi 

kertben évfolyamonként elkülönített területek), rajzolás, festés (környezetvédelmi 

témák, illusztrációk) 

 

Taneszközök, segédeszközök 

A kollégium rendelkezik azokkal az alapvető oktatási eszközökkel, melyek a környezeti 

munkához elengedhetetlenül szükségesek. Természetesen igyekszünk folyamatosan 

frissíteni a környezeti nevelési szakkönyvtárat is, és DVD-k megvásárlásával biztosítjuk, 

hogy a környezeti nevelési foglalkozásokon és programokon megfelelő audiovizuális, 

illetve multimédiás eszközök álljanak rendelkezésre. 

 

 

 

9.Testi és lelki egészség 
 

A „Mens sana in corpore sano” – „Ép testben ép lélek” eszméje kollégiumunk pedagógiai 

programjának egyik alapköve, a testi-lelki nevelés kiindulópontja. A testi és mentális 

képességek folyamatos és hosszú távú megőrzéséhez és fejlesztéséhez a kollégiumi élet 

sajátosságainak figyelembe vételével feltétlenül szükséges egy olyan szokásrendszer 

kialakítása, mely magába foglalja a közösségi életritmushoz igazodó napirendet, a megfelelő 

egészséges és kulturált étkezést, a tisztálkodás, öltözködés kulturáltságát, a testápolást, a belső 

igényből fakadó rendszeretetet, és a folyamatos testedzést. Kollégistáinkban az elméleti és 

gyakorlati foglalkozások keretében tudatosítani kell azt, hogy a sport biztosítja a testi fejlődés 

harmóniáját, az esztétikus külső kialakulását, az alkalmazkodóképesség és az akaraterő 

kifejlődését. 

Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jólét állapota. Alapvető emberi, ill. természeti 

érték a testi szellemi és lelki működések egyensúlyának következtében áll fenn. 

Mivel a szervezet megfelelő fiziológiai állapota nagyban befolyásolja a szellemi teherviselést, 

ill. az egyéb akarati tényezőket – a gyakorlati tennivalók mellett fontos szerep jut a tanulók 

szemléletének átalakítására, ill. a meggyőzésre – foglalkozások keretében. A kollégiumi 

rendezett, „beszabályozott” környezet, a tennivalók sokasága az egyéni és közösségek 

érdekek folyamatos összehangolásának igénye megkívánja a fegyelmezett, tennivalókra 

koncentráló feladatvégzést, a megfelelő lelki és testi kondícióit. 
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Követendő út az egészséges életmódra szoktatás, hiszen a sportnak ebben az életkorban 

semmivel nem pótolható nevelő ereje van. Nemcsak a testet, az egész személyiséget formálja. 

A tanulók megtanulják a siker és a kudarc elviselését, a tehervállalás örömét, az ítéletalkotás 

felelősségét, a konfliktus tűrését és kezelését, mindazt, aminek hiánya a mai társadalom 

mentálhigiénés gondjaiban fejeződik ki. Pedagógiai tevékenységünk során ezért továbbra is 

igen jelentős súllyal kell kezelnünk a kollégiumi testi nevelést, a sportot. 

A tanulók társadalomba való beilleszkedésének, a feladatok jó szintű végzésének, a 

munkabírásnak is elengedhetetlen „kelléke” a sport. A rendszeres, koncepciózus testi 

neveléssel megelőzhetjük a szenvedélybetegségeket, (drogok, dohányzás) a szabadidő 

eltöltésének egyik legjobb formáját erősíthetjük.  

Az egészséges, kulturált életmódra nevelés fontos része a közéleti tevékenység, a kollégiumi 

közösségi életben vállalt rendszeres munka, szereplés, affinitás, - vállalás szerint. A közösség 

előtti szereplés, a szabadidő tartalmas eltöltésére irányuló szervezőmunka rangot, 

megtiszteltetést, tekintélyt jelent. Ez egyben az önmegvalósítás egyik lehetősége is. 

Tanári irányító-segítő tevékenységünkkel a tanulók megismerhetik az egészséges életmód 

ismereteit, a harmonikus életmód szokásrendszerét, mely – remélhetőleg – számukra értékké 

válik. 

Az életszínvonal javulásával megnövekedő szabadidő révén kialakulhat egy színvonalas 

életmódkultúra, mely pozitív hatást gyakorol a munkakultúrával összefüggő tulajdonságaikra 

is. Ezek az értékek: céltudatosság, igényesség, kitartás, takarékosság. 

Mivel – a felmérések szerint – a tanulók állóképessége, edzettsége, sportágakban való 

jártassága az utóbbi 10 esztendőben romlott, a kollégiumnak az iskolai testnevelést 

kiegészítve vállalnia kell a tanulókat érintő káros hatások ellensúlyozását, valamilyen fokú 

kiegyenlítését (civilizációs, urbanizációs ártalmak, mozgásszegény életmód, káros 

szenvedélyek elterjedése). 

Intézményünk – meggyőződésünk szerint – eddig is sokat tett a kollégiumi testnevelésért, a 

feladat példamutatásra, egyfajta modell működtetésének kialakítására, bemutatására kötelez 

bennünket. 

Egészséges életmódhoz kapcsolódó hagyományok:  

 tanév eleji rendszeres futásfelmérések a Ligetben 

 házibajnokságok szervezése évfolyamcsoportok között a következő sportágakban: 

kézilabda, kosárlabda, kispályás foci 

 egyéni bajnokságok szervezése: sakk és asztalitenisz sportágakban. 

 őszi és tavaszi atlétikai versenyen való részvétel és rendezés a következő 

versenyszámokban (futószámok, kislabda dobás, távolugrás, súlylökés),  

 őszi és tavaszi leány és fiú kézilabda bajnokság, leány labdarúgás (kollégiumunk 

rendezésében),  

 egyénekkel és csapatokkal való részvétel más kollégium által rendezett 

sportversenyeken (Mozgásban a kollégium versenysorozat) 

 

A tanulók tehetségének kibontakoztatásához, mindennapi munkájához, életviteléhez, 

egészséges életmódért folytatott küzdelméhez inger gazdag környezetet kell biztosítani, erre a 

kollégium igen alkalmas. E tevékenységhez szükséges infrastruktúránk a diákok 

rendelkezésére áll: kisméretű, villanyvilágítással ellátott pálya (kézilabda, kosárlabda), 

kondicionáló terem (asztalitenisz, zenés torna, kondicionáló eszközök). Sok és jó sportszerünk 

van, használatuk intenzív.  

Hagyományainkhoz híven a sporteseményeket kiegészítik évente két alkalommal rendezett 

összkollégiumi kirándulás, túra szervezése. A pedagógus felelőssége, hogy a túrázás, 

természetjárás élményét is megtapasztalhassa a tanuló. Egy kollégiumi kirándulásnak, túrának 

nagyon komoly nevelési hatása van, értékes oktatási tartalmakat hordozhat: egyéni fejlesztés, 
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együttműködés, közösségfejlesztés, a konkrét tárgyi tudás vagy ismeret elsajátítása. Sajnos a 

résztvevőkre nézve anyagi terhet jelent a túra és keresettel nem rendelkező diákjaink vagy 

szüleik nagyobb összeget kell előteremteniük egy hosszabb túra esetében. 

 

Fejlesztési követelmények, célok 

- tanulóink - életkori sajátosságainak megfelelően – szerezzenek megfelelő ismereteket az 

emberi szervezet működési mechanizmusáról a testi fejlődés sajátosságairól, 

változásairól, illetve az ezzel kapcsolatos lelki folyamatokról 

- iskolai évek alatt egyre tudatosabban készüljenek diákjaink a felnőtt életre, tanulják meg 

mint leendő szülők a felelősséget, felelősségvállalást, rendelkezzenek azon 

képességekkel, hogy önmaguk sorsának irányítóiként döntéseket hozzanak, melyek 

egyben harmonizáljanak közvetlen közösségeik céljaival is 

- életkoruknak megfelelő szinten ismerjék a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját 

-    rendelkezzen készségekkel, empátiával a tőle különböző ( pl. a fogyatékkal élő  

     embertársaikkal való kapcsolatát) 

 

Ismereteket szerezzenek: 

 a testi- és lelki egészség megóvásáról, az egészséget fenyegető káros szokások 

és szenvedélyek elhárításáról, kialakulásának megelőzéséről, a deviancia 

társadalomromboló hatásáról 

 főként korosztályonként érintő – egészségkárosító szokások következtében 

kialakuló betegségekről, illetve ezen betegségek egész embert negatívan 

befolyásoló voltát, ezek megelőzését /akarat, jellem, önismeret, határozott 

célok, harmonikus kapcsolatok 

 a helyes táplálkozási szokásokról 

 a biokultúra, fitnessz-mozgalom, wellness-fogalmakat takaró tartalmakról, 

összetevőiről 

 őrizzék meg fizikai teljesítőképességüket, ill. azt fejlesszék tovább, s a 

testedzés, mozgás váljon életszükségletté 

 sportot, edzést szerető, teljesítményt megbecsülő sportszerű magatartás 

kialakítása, mert „sport nélkül nincs egészség, és egészség nélkül nincs jó 

munka” (Szentgyörgyi Albert) 

        10. A családi életre nevelés  

A család jelentősége óriási a gyermek fejlődésében, személyiségének kialakulásában. A 

gyermek a családban tanulja meg a viselkedés normáit, a szülőkkel azonosul, a testvéreivel, 

adott esetben akár a nagyszüleivel is együtt él. Ennek az elsődleges szocializációnak a sikere 

határozza meg, hogyan tud majd később más emberekkel interakcióba lépni, egy közösségben 

együtt élni másokkal.  

 

A gyermek személyiségének alakulásában meghatározó, hogy milyen nevelési hatások érik, a 

családi élet lesz véleményének és viselkedésének mércéje. A megfelelő módon kialakított 

szokások és viselkedési formák megkönnyítik a gyermek beilleszkedését a közösségbe. Ezért 

nagyon fontos a családok nevelési szokásainak a megismerése, közelítése a kollégiumi 

nevelési szokásokhoz. Fontos, hogyan vélekedik a család a tanulásról, milyen példával járnak 

elől a szülők, és hova teszik a mércét. Ma általánosságban elmondható, hogy egy családnak 

sok kihívással kell szembenéznie. A legtöbb esetben a kétkeresős családmodellben tudják 

csak biztosítani a megélhetésükhöz szükséges anyagi biztonságot. Ha a szülők a 
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nagyszülőktől távol élnek, kevés segítségük van.  Az otthon érzelmi és anyagi biztonsága 

fontos szerepet játszik egy gyerek, fiatal kiegyensúlyozott fejlődésében. Sajnos az esetek 

felében (vagy akár nagyobb százalékában) azt tapasztaljuk, hogy csonka családban nőnek föl 

a gyerekek. Ilyenkor az állandó felelősség, amit a szülő egymaga próbál meg vinni, sok 

feszültséget szül. Extrém esetekben a tanulót akár magára is hagyják, ahogy nagykorú lesz, 

vagy maga a fiatal dönt úgy, hogy megszakítja a kapcsolatot egyik vagy másik szülőjével. 

Ezek a körülmények mind-mind nagy terhet raknak egy tizenéves vállára, akinek az iskolában 

és a kollégiumban egyaránt helyt kell állnia.  

 

Pedagógiánkban törekszünk arra, hogy a családi értékek tisztelete mellett támaszt tudjunk 

nyújtani a diákjainknak. Még a kiegyensúlyozott családi háttérrel érkező tanulóknak is nagy 

kihívást jelent a szüleiktől való állandó távollét, az önmagukról való gondoskodás. A 

közösség hivatott arra, hogy mindazokat az érzelmi szükségleteket kielégítse, amik egy 

egészséges kamasz életében megjelennek. Így az egyéni törődés mellett a közösségi élet 

támogatásával igyekszünk szerető és biztonságos közeget teremteni az itt lakó diákok 

számára.  

 

A családi hatás a kollégiumi évek alatt is jelentős tényező, így a tantestület elsődleges 

feladatai közé tartozik a családokkal való együttműködés, a családok segítése, erősítése. A 

pedagógusok napi kapcsolatban állnak a szülőkkel, törekedve az együttnevelésre, a közös 

gondolkodás kialakítására.  

 

A kamaszkor egyik fontos feladata a társakkal való együttélés elsajátítása és a párkapcsolatok 

kialakításának, fenntartásának tanulása. A kollégium kitüntetett feladata a harmonikus családi 

minták közvetítése, az értékek megbecsülése, a párkapcsolati és a szexuális felvilágosítás. 

 

Az első párkapcsolatokban szerzett élmények hatással vannak a későbbi párválasztásra illetve 

a szexuális kultúra alakulására is. Ezért kiemelten fontos olyan értékeket közvetítenünk, 

melyek alapját az egymás kölcsönös tisztelete, szeretete, elfogadása jelenti. A férfi-női 

különbségekből fakadó konfliktusok tudatosítása és a megoldásukat segítő módszerek tanítása 

is elengedhetetlen, ha a későbbiekben jól működő kapcsolatokat és jól funkcionáló családokat 

szeretnénk. Ebben az igen fogékony életkorban, melyben még csak tanulják az egymáshoz 

való közeledést, és a másik nemmel való társas interakciókat, meg lehet tanítani a helyes 

mintákat, melyek a felnőtt életben segítségükre lesz a társuk kiválasztásában és az 

együttélésben. 

 

 

Célunk: 

 A családi értékrend és szabályrendszer feltérképezése, ennek tudatosítása a tanulóban. 

 A család szerepének tudatosítása, a folytonosság, a családtagok iránti tisztelet 

megerősítése. 

 A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás és együttműködés. 

 Olyan család- és kapcsolati modell közvetítése, mely a szeretetre, az elfogadásra, 

egymás kölcsönös tiszteletére épül. 

 A megváltozott férfi és női szerepek, a 21. századi család kihívásainak tudatosítása. 

 Érett és felelősségteljes minták közvetítése a tanulókkal történő társas interakciókban. 

 A konfliktuskezelés konstruktív módszereinek alkalmazása és tanítása. 

 A párkapcsolat és az egészséges szexuális kultúra szerepének és fontosságának 

tudatosítása. 

 A gyermekvállalás felelősségének, az élet védelmének közvetítése. 
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Fejlesztési követelmények: 

 

 A tanuló legyen képes reflektálni az otthonról hozott családi értékekre, a család 

értékére. 

 Konfliktusos helyzetekben legyen képes szüleivel fenntartani a kapcsolatot és 

lehetőség szerint megoldásra törekedni. 

 Az ismerkedés és az együtt járás során tartsa tiszteletben a közösségi létből és az 

elhelyezésből fakadó követelményeket, tudja megválasztani az intimitás tereit. 

 A társas interakciók során tudjon megfelelő stílusban közeledni a másik nem 

tagjaihoz. 

 Ismerje az egészséges szexuális kultúra alapjait, a védekezés formáit, a családtervezés 

lehetőségeit. 

 

 

Módszerek: 

 

 

 Családi háttérvizsgálat 

 Egyéni- és szobabeszélgetések 

 Tematikus- és csoportfoglalkozások 

 Színházi előadások, mozifilmek, ismeretterjesztő programok megtekintése és 

feldolgozása. Egyéb művészeti alkotások, könyvélmények csoportos megbeszélése. 

 Külsős előadó meghívása a témában. 

 Szülőkkel való kapcsolattartás különböző formái (levél, e-mail, telefon, személyes 

beszélgetés) 

 

 

 

 

           11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A családi életre való alkalmasság azt jelenti, hogy a fiatal felnőtt képes a számára megfelelő 

pár megtalálására, vele szoros kapcsolat kialakítására, családalapításra és a gyermekek 

harmonikus felnevelésére, mindezt úgy, hogy közben a társadalmi, gazdasági élet szabályait, 

normáit, értékeit is betartja.  

 

Kollégiumi foglalkozásainkkal, programjainkkal segítséget kell nyújtanunk a szülők, iskola – 

ilyen irányú tevékenységén túl – az önálló életvitelre való felkészüléshez, a családi élet 

megtervezéséhez, a gyermekvállaláson, gyermeknevelésen túl a családi munkamegosztáshoz, 

gazdálkodáshoz, önellátáshoz. A szociális és társadalmi kompetencia fejlesztésének fontos 

részét képezik a gazdasággal, a tudatos fogyasztói magatartással, a versenyképesség 

erősítésével kapcsolatos területek is, ezért szükséges a gazdálkodáshoz, a munkaerőpiachoz, a 

vállalkozáshoz fűződő ismeretek átadása. Minden olyan országnak, amely anyagi biztonságra 

törekszik és szeretne helytállni a globális versenytérben, elemi érdeke, hogy állampolgárai 

nyitottak legyenek a gazdaság világa felé. A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás 

nélkül nem érthetjük meg a bennünket körülvevő világ számunkra fontos folyamatainak 

jelentős hányadát; e tudás általános műveltségünk részévé válik.  A gazdaság alapvető 
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összefüggéseit értő és a javaikkal okosan gazdálkodni képes egyének nélkül nem képzelhető 

el sem működő demokrácia, sem életképes piacgazdaság. A társadalom számára is 

nélkülözhetetlen, hogy állampolgáraiban pozitív attitűd alakuljon ki az értékteremtő munka, a 

javakkal való gazdálkodás és a gazdasági ésszerűség iránt. Értsék a fogyasztás gazdaságot 

mozgató szerepét, saját fogyasztói magatartásuk jelentőségét, felelősségét. A vállalkozói 

kompetencia része a tanuló saját cselekedetei iránti felelősségvállalása, a célok kitűzése és 

megvalósítása, valamint a sikerorientáltság.  

 

Fejlesztési követelmények: 

- ismerje meg az ésszerű családi gazdálkodás kialakításának módszereit 

- tanulja meg a különböző pénzkezelési technikákat 

- tudatosuljon benne a munka jelentősége, mint a javak létrehozásának, illetve 

megszerzésének eszköze 

- legyen tisztában a vállalkozások szerepével, a kockázatvállalás fontosságával és 

veszélyeivel 

 

Alapvető célok, módszerek: 

- Szerepek, feladatok megismertetése a családban, a házimunkák célszerű 

tervezése, kiadások tervezése (költségvetés készítése). 

- A tanulók tudatos fogyasztókká váljanak, mérlegelni tudják a döntéseikkel járó 

kockázatokat, a hasznot vagy a költségeket. 

- Ismerjék fel a fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekeik kapcsolatát. Ez 

hozzájárul annak a képességnek a kialakításához, hogy megtalálják az 

egyensúlyt a rövidebb és hosszabb távú előnyök között.  

- Segítjük, hogy képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való 

gazdálkodásra, beleértve a pénzzel való bánni tudást is. Nemcsak az egyén 

létérdeke, hogy okos döntéseket tudjon hozni, amikor hitelekről vagy 

megtakarításokról van szó, hanem a társadalomé is. Ezért is kell a kollégiumi 

nevelés során kellő figyelmet fordítani a gazdálkodással és a pénzügyekkel 

kapcsolatos képességek fejlesztésére, és a személyiségnevelés fontos részének 

kell tekinteni az okos gazdálkodás képességének a kialakítását. 

- Tudjanak eligazodni a fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és 

viselkedésmódok között.  

           12. Médiatudatosságra való nevelés 

A tanulók életének, élmény- és ismeretszerzésének egyik, ha nem a legmeghatározóbb 

eszköze a média, azon belül is a televízió, az internet, a különböző sajtóorgánumok és a 

gyerekek médiahasználatának döntő hányadát sem a szülők, sem a pedagógusok nem tudják 

kontrollálni. A médiatudatosságra nevelés során a megfelelő értelmező, kritikai beállítódás 

kialakításának és fejlesztésének meghatározó jelentősége van valamennyi korosztály számára.  

Fejlesztési követelmények: 

- tudjon különbséget tenni a médiatartalmak között, alakuljon ki kritikai érzéke a 

médiatartalmak megválasztásához 

- ismerje a reklám szerepét, jelentőségét, előnyeit, veszélyeit 

- tanulja meg hatékony módon és megfelelő mértékben használni a számítógép és internet 

nyújtotta lehetőségeket 

- ismerje meg a közösségi tartalmak etikus, jogszabályok szerinti használatának és 

felhasználásának szabályait 
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A kollégiumi tevékenység szerkezete 

A kollégium – igazodva a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja és a Köznevelési 

törvény 28.§-ának rendelkezéseihez – a nevelési folyamat során a tanulói tevékenységeket – 

annak céljától, jellegétől függően – kollégiumi programok, csoportos és egyéni foglalkozások 

keretében szervezi.  

 

1. A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások 

 

Felkészítő foglalkozások a kollégiumban  

Tanulást segítő foglalkozások: 

a) rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás 

b) differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás 

c) bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása, hátránykompenzáció 

d) a tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett 

szakkörök, diákkörök 

e) tematikus csoportfoglalkozás 

 

 Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások: 

Csoportvezetői foglalkozások: 

a)    közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára:a csoport életével kapcsolatos 

feladatok, tevékenységek, események, problémák megbeszélése, értékelése 

b)    tematikus csoportfoglalkozások:az e rendeletben előírt témakörök, időkeretek között 

szervezhető foglalkozások 

 

A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások: 

a) a kollégiumi diákönkormányzatok működésének támogatása 

b) kollégiumi diákfórumok (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti 

megbeszélések) 

 

Tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások  

a) a foglalkozásokon (tanulói vagy pedagógusi kezdeményezésre) a diákok feltárhatják 

egyéni problémáikat 

b) ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segítségére 

 

Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások: 

a) irodalmi, képzőművészeti, zenei, tánc vizuális képességeket fejlesztő művészeti 

b) természettudományos, műszaki, vállalkozói, gazdasági ismereteket bővítő szakmai,  

c) egészséges életmódra nevelést, a rendszeres testedzést szolgáló sportcélú, 

d) a hasznos gyakorlati ismeretek megszerzését, az önellátás képességének fejlesztését 

célzó,  

e) a pályaorientáció szempontjából is fontos tartalmakat hordozó, 

f) szakkörök, szakmai, művészeti foglalkozások, kollégiumi sportkörök, rendezvények, 

versenyek, vetélkedők. 

 

Témanapok, témahetek, projektek. 

a) A kollégiumok bekapcsolódhatnak az EMMI által kezdeményezett központi témahetek 

megvalósításába. 

b) Az Alapprogramban rögzített témakörökben a kollégiumok szervezhetnek 

témanapokat, témaheteket, projekteket is, amelyekben a kollégiumi nevelés fő 
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céljaihoz és alapelveihez kapcsolódó, ill. a csoportfoglalkozások keretterveiben előírt 

tartalmakat a kollégiumok sajátosságaihoz igazodva dolgozzák fel. 

c) A témanapok, témahetek, projektek keretében el lehet térni a hagyományos 

csoportszerveződési keretektől. Az eltérések nem növelhetik a foglalkozások heti 

időkereteit és a tanulók terheit. 

 

Pedagógiai felügyelet 

A kollégium pedagógus közreműködésével (ügyeletes nevelőtanár) gondoskodik a 

foglalkozáson nem tartózkodó tanulók pedagógiai felügyeletéről, a kollégiumi élet 

szervezéséről. 

A kollégium zavarmentes működésének biztosítása céljából az ügyeletes nevelőtanár: 

a) visszatérő rendszerű ellenőrzést folytat a külső és belső biztonsági rendszabályok, a 

balesetvédelmi előírások betartása, az egyéni és közösségi tulajdon védelme, a 

megelőzés érdekében, 

b) folyamatos jelenlétével biztosítja a házirend betartatását, különös tekintettel az 

együttélési normák, a személyiségvédelem, a diákok önrendelkezési jogának 

érvényesülésére, 

c) időszakos ellenőrzést folytat az egyéni és közösségi rend fenntartása, a tisztasági és az 

egészségvédelmi szabályok teljesítése céljából, 

A pedagógiai felügyelet átadásakor az ügyeletes nevelőtanárok között – dokumentált – 

információcserére kell sort keríteni.  
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A tematikus csoportfoglalkozások keretterve és éves óraszáma 
 
 TÉMAKÖRÖK 

1. Tanulás tanítása 

2. Az erkölcsi nevelés 

3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

6. A családi életre nevelés 

7. Testi és lelki egészségre nevelés 

8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

10. Pályaorientáció 

11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

12. Médiatudatosságra nevelés 

 

 

 A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma 

(minden héten egy kötelező csoportvezetői foglalkozással kell számolni) 

 

 

TÉMAKÖR 

 

 

1-8. 

évf. 

9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

13-14. 

évf. 

1. Tanulás tanítása 

 

4 3 2 2 2 1 

2. Az erkölcsi nevelés 

 

2 2 2 2 1 1 

3.Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 

2 2 2 2 1 1 

4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 

1 2 2 2 1 2 

5.Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 

1 1 1 1 1 1 

6.A családi életre nevelés 

 

1 1 2 2 3 3 

7.Testi és lelki egészségre nevelés 

 

2 2 2 2 2 2 

8.Felelősség másokért, önkéntesség 

 

2 2 2 2 1 1 

9.Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 

2 2 2 2 2 2 

10.Pályaorientáció 

 

2 2 2 2 2 2 

11.Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 

2 2 2 2 3 3 

12.Médiatudatosságra nevelés 

 

1 1 1 1 1 1 

 

 

22 óra 

 

22 óra 
 

22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 
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A pedagógiai program tematikus 

csoportfoglalkozásainak 

témakörök és évfolyamok szerinti 

bontása 
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Témakör 
Téma 

kódja 
Évfolyam 

Foglalko-

zások 

száma 

Téma 

I.
  
A

 T
A

N
U

L
Á

S
 T

A
N

ÍT
Á

S
A

 

I./1a 

9. 3 

A tanulási stílus és a tanulási stratégiák.  

A szokásrend kialakítása (helytelen tanulási szokások 

feltárása / helyes tanulási szokások kialakítása).  

Tanácsok az eredményes tanuláshoz. Az önművelés 

igényének kialakítása. 

I./1b 
Az egyes tárgyak tanulásának módszerei.  

Tanulási technikák. 

I./1c Könyvtár és könyvtárhasználat. 

I./2a 

10. 3 

A tanulási technikák bővítése.  

(Felkészülés a szóbeli/írásbeli számonkérésre, 

verstanulási technikák, idegen nyelv tanulása, 

szövegfeldolgozás). 

I./2b 

A tanulási képességek fejlesztése (figyelem és 

koncentráció, emlékezet, gondolkodás). 

Gyakorlatok, feladatok. 

I./2c Tájékozódás az interneten. 

I./3a 

11. 2 

A beszéd fejlesztése: beszédtechnika és 

kifejezőképesség.  

A lámpaláz leküzdése. Gyakorlatok. 

I./3b Tanulás csoportban (projektek, prezentáció). 

I./4a 

12. 2 

Az érettségire és a felvételire való felkészülés módjai. 

I./4b 
Beszédtechnikai gyakorlatok (a vizsgákhoz szükséges 

retorikai képességek kialakulása). 

I./5a 13. 1 
A vitakultúra fejlesztése (a vita célja, érvelésmód, 

szabályok). Gyakorlat. 
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Témakör 
Téma 

kódja 
Évfolyam 

Foglalko-

zások 

száma 

Téma 

II
. 
A

Z
 E

R
K

Ö
L

C
S

I 
N

E
V

E
L

É
S

 

II./1a  

9. 2 

Ön és társismeret. Én és a példaképem. Milyennek látom 

magamat? Milyennek látnak engem mások? Kire 

szeretnék hasonlítani? Másokkal kapcsolatos értékek. 

II./1b 

Konfliktusetika. Konfliktus és agresszió.  

(Stabil személyiség, identitástudat, pozitív énkép, 

döntésképesség; mások és a másság elfogadása, empátia, 

egészséges önérvényesítés, kooperativitás, fair 

magatartás, kompromisszumkészség, készség a 

konszenzusra) 

Módszer: filmek, szövegek megbeszélése és elemzése, 

játék, szerepjáték 

II./2a 

10. 2 

Döntés, felelősség, életvezetés. 

II/2b 

Norma és szabály. Együttélési szabályok, közös 

szabályalkotás. 

Szabályszegés, előzmények és következményeik. 

II/3a 

11. 2 

Férfi-női kapcsolat, szerelem (a kamaszodó gyermek, a 

fészekből kirepülő fiatalok, a családi identitás 

kialakítása, erősítése, párkapcsolati problémák). 

Módszer: irodalmi szövegek megbeszélése, elemzése 

II/3b 

A demokratikus családmodell megismertetése. Kulturált 

párkapcsolatok, kölcsönös felelősség vállalása, egymás 

segítése, egészséges életmód. 

II/4a 12. 1 
Egészséges test és lélek, életem értéke. (Abortusz, 

klónozás, és eugenika, szervátültetés, eutanázia.) 

Választható foglalkozás 
A női szerepek változásai: a nők és a fizetett munka, 

munka és család. 

II/5a 13. 1 
Szabadság, függőség (alkoholizmus, drog és 

játékszenvedély). 
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Témakör 
Téma 

kódja 
Évfolyam 

Foglalko-

zások 

száma 

Téma 

II
I.

 N
E
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F
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E
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E

L
É
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III./1a 

9. 2 

Honfoglalás kori művészet 

III./1b 

Hazánk a középkorban.  

A román és a gótikus kori művészet emlékei 

Magyarországon. 

Választható foglalkozás Látogatás a Magyar Nemzeti Múzeumban. 

III./2a 

10. 2 

Reneszánsz művészet Magyarországon. Építészet, 

szobrászat, festészet Mátyás király udvarában. A Corvina 

könyvtár. 

III./2c 
Hazánk barokk kori művészeti emlékei. Építészet, 

festészet, szobrászat. 

Választható foglalkozás Látogatás a Magyar Nemzeti Galériában. 

III./3a 

11. 2 

Művészet Magyarországon a 19. században. 

Klasszicizmus, romantika, realizmus, historizmus. 

III./3b 
Építészet Magyarországon a 19 század elejétől a 

századfordulóig. 

Választható foglalkozás Látogatás a Liszt Ferenc emlékmúzeumban. 

III./4a 12. 1 

A 20. századi modern törekvések a képzőművészetben 

(festészet, szobrászat, építészet: alkotások, neves 

képviselők).  

Magyar művészek a nagyvilágban. 

Választható foglalkozás Látogatás a Bartók Béla Emlékházban. 

III./5a 13 1 Neves kortárs magyar alkotók. 

Választható foglalkozás Látogatás a Ludwig Múzeumban. 
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Témakör 
Téma 

kódja 
Évfolyam 

Foglalko-

zások 

száma 

Téma 

IV
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E

V
E

L
É
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IV./1a 

9. 2 

Politikaelméleti alapismeretek. Bevezetés a politológia 

tudományába (mi a politika, megjelenése az ember 

életében, politikai kultúra, a politika alanyai, összetevői). 

IV./1b 

A demokratikus jogállam működésének alapelvei, az 

állampolgárság fogalma és az alapvető állampolgári 

jogok. 

IV./2a 

10. 2 

Politikaelméleti alapismeretek: Nemzet, nemzetiség. 

(fogalmak tisztázása: nemzet, nemzetiség, nemzetállam, 

ethnos, kisebbség, szórvány, diaszpóra). Határon túli 

magyarság helyzete (magyarság a nagyvilágban) 

IV./2b 

Politikaelméleti alapismeretek: A magyarországi 

nemzetiségek helyzete. (a magyarországi nemzetiségek 

helyzete 1867-től az első világháborúig, - a nemzetiségek 

helyzetének alakulása Trianon után, a két háború között, 

ill. az 1945 utáni évtizedekben, - a nemzetiségek 

helyzete a rendszerváltozás után). 

Választható foglalkozás Nemzeti Összetartozás Napja /megemlékező műsor/ 

IV./3a 

11. 2 

Politikaelméleti alapismeretek: Az állam. Az alkotmány. 

(az állam, mint elkülönült közhatalom, államforma, 

kormányforma, az állam főbb típusai, alkotmány 

fogalma, alkotmányosság és követelményei). 

IV./3b 

Politikaelméleti alapismeretek: Választási rendszerek, 

alapelvek. (a választójog kettős természete, választási 

rendszer hazánkban).  

A politikai pártok. (a modern pártok kialakulása, a 

modern pártok általános jellemzői, funkciói, - az 

állampárt jellemzői 

hazánkban). 

IV./4a 12. 1 

Az Európai Unió intézményei és működése. (Az 

integráció elméleti megközelítése, globalizáció és 

regionalizálódás, EU története, az integráció állomásai, 

EU felépítése, működési mechanizmusa, intézményei 
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IV./5a 

13. 2 

Bevezetés a szociológia tudományába.  

A szociológia módszertana (kutatási stratégia, - 

probléma, kutatási terv kidolgozása, szakirodalom, 

eredmények értelmezése, kutatási módszerek: 

megfigyelés, vagy terepmunka, kérdőív szerkesztése, 

mintavétel, 

interjú, adatok értelmezése, összefüggések, kódolás, 

tartalomelemzés) 

IV./5b 
Társadalmi devianciák (bűnözés, alkoholizmus, 

hajléktalanság, öngyilkosság) 

Választható foglalkozások 

Szubkultúrák vizsgálata (szociológiai szempontból/ 

Változások a munka világában, foglalkoztatás, 

munkanélküliség, munkaattitűdök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

Témakör 
Téma 

kódja 
Évfolyam 

Foglalko-

zások 

száma 

Téma 

V
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E
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L

E
S
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T
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S

E
 

V./1a 9. 1 Önkép, önértékelés. (Ki vagyok én?) 

V./2a 10. 1 

Én és a másik, emberi kapcsolatok, társas interakciók. 

(Kik a barátaim? Kik vesznek körül? Mi jellemzi a 

kapcsolataimat?) 

V./3a 11. 1 Az értékek világa. (Mi fontos nekem? Hogyan döntök?) 

Választható foglalkozás Identity társasjáték. 

V./4a 12. 1 

Én és a világ.  

(Hogyan látom a helyemet a társadalomban? Mivel tudok 

hozzájárulni a közösségem életéhez?) 

V./5a 13. 1 

Párkapcsolat/ Pár kapcsolat  

(Mit gondolok a párkapcsolatokról? Mit keresek a 

másikban? Hol, hogyan keresek párt?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

Témakör 
Téma 

kódja 
Évfolyam 

Foglalko-

zások 

száma 

Téma 

V
I.
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E

L
É
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VI./1a 9. 1 
Családfa készítése, családi történetek gyűjtése, a tanuló 

családjának bemutatása. 

VI./2a 

10. 2 

A családi kapcsolatok jellemzői, az otthon jelentősége. 

VI./2b Családi konfliktuskezelés. 

VI./3a 

11. 2 

A család szerepe az egészséges testi és lelki fejlődés 

kialakulásában. 

VI./3b A férfi és női szerepek változása. 

VI./4a 

12. 3 

A párkapcsolatok és a párválasztás jelentősége. 

VI./4b A jól működő párkapcsolat alapjai. 

VI./4c Az intimitás kialakulása és formái egy párkapcsolatban. 

Választható foglalkozások 

A szeretetnyelvek. 

Film vagy színházi előadás a témában. 

VI./5a 

13. 3 

Az egészséges szexuális kultúra jellemzői és jelentősége. 

VI./5b 
A párkapcsolatban/házasságban előforduló konfliktusok, 

és megoldási lehetőségeik. 

VI./5c 
Családtervezés, a házasélet és a gyermekvállalás 

felelőssége. 
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Témakör 
Téma 

kódja 
Évfolyam 

Foglalko-

zások 

száma 

Téma 

V
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E
L

É
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VII./1

a 

9. 2 

Az egészséges életmód összetevői, az életvitel hasznos és 

káros elemei.  

VII./1

b 

A szabadidő tervezése és szervezése a kollégiumban. 

Rendszeresség, folyamatosság – várható hatások: élettani 

és emberi következmények.  

Választható foglalkozás Házibajnokságon/sportversenyen való részvétel. 

VII./2

a 
10. 2 

A helyes táplálkozási szokások kialakítása. 

Reformkonyha törekvések. 

VII./2

b 
A testkultúra tudatos alakítása egészséges életvitellel. 

Választható foglalkozás Házibajnokságon/sportversenyen való részvétel. 

VII./3

a 
11. 2 

Káros szenvedélyek, függőség. A függőséghez vezető 

szokások, illetve életmód veszélyei. A leszokás 

lehetőségei. Alternatívák.  

VII./3

b 
Drogprevenció. 

Választható foglalkozás Házibajnokságon/sportversenyen való részvétel. 

VII./4

a 
12. 2 

A mentálhigiéné fogalma, lehetőségei a mindennapokban. 

VII./4

b 
Stressz-kezelés. Gyakorlatok. 

Választható foglalkozás Házibajnokságon/sportversenyen való részvétel. 

VII./5

a 

13. 2 

Életkilátások az életvitel tudatos alakításával. A fittség 

megőrzése hosszú távon. 

VII./5

b 

Az életerő, életkedv szerepe a munkavégzésben. Munka 

és pihenés egyensúlya. 

Választható foglalkozás Házibajnokságon/sportversenyen való részvétel. 
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Témakör 
Téma 

kódja 
Évfolyam 

Foglalko-

zások 

száma 

Téma 

V
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VIII./

1a 

9. 2 

Együttműködés, egymásra figyelés a kollégiumban. 

Egyén és közösség egymásra hatása. 

VIII./

1b 

Diákok társadalmi felelősségvállalása (jó példák, 

kezdeményezések bemutatása). 

VIII./

2a 

10. 2 

Hátrányos helyzet, egyenlőség vs. méltányosság. 

VIII./

2b 

Fogyatékkal élők (Fogyatékosság típusai, mit jelent 

fogyatékkal élni) 

Választható foglalkozások 

Láthatatlan kiállítás 

Empátia nap 

VIII./

3a 

11. 2 

Az önkéntesség. (Fogalma, szerepe a társadalmi 

felelősségvállalásban, szerepe az egyén életében, a benne 

rejlő lehetőségek) 

VIII./

3b 
Önkéntes lehetőségek itthon és külföldön. 

VIII./

4a 
12. 1 

Példa a társadalmi felelősségvállalásra, az önzetlen 

segítésre. (Nagy emberek élete, pl. Terézanya, Gandhi, 

stb.) 

Választható foglalkozás 
Tágabb környezetben végezhető önkéntes munka a 

gyakorlatban. 

VIII./

5a 
13. 1 

Társadalmi kezdeményezések. (Szervezetek bemutatása, 

akik valamilyen hátrányos helyzetben lévő társadalmi 

csoporttal foglalkoznak.) 

Választható foglalkozás 
Tágabb környezetben végezhető önkéntes munka a 

gyakorlatban. 



 75 

Témakör 
Téma 

kódja 
Évfolyam 

Foglalko-

zások 

száma 

Téma 
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IX./1a 

9. 

 
2 

A településtípusok és jellemzőik. Az urbanizáció hatása a 

természetre és a társadalomra. 

IX./1b A szelektív hulladékgyűjtés fontossága. 

Választható foglalkozások 
Budapesti séta; télikert gondozása, 

Víz napjára emlékezünk. 

IX./2a 

10. 2 

Etikusa vásárlás. 

IX./2b Méltányos kereskedelem. 

Választható foglalkozások 
Természettudományi Múzeum; télikert gondozása; Föld 

napjára emlékezünk. 

IX./3a 

11. 2 

A globális környezeti problémák (globális felmelegedés, 

sivatagosodás, erdőirtás, az energiahordozók fogyása) 

megismerése, megelőzésének lehetőségei. 

IX./3b 

A természetvédelem és környezetvédelem fogalma, a 

kettő közötti különbség. Az ökológiai lábnyom és a 

fenntartható fejlődés fogalma. 

Választható foglalkozások 
AlGore filmnézés. Mezőgazdasági Múzeum. 

Terepgyakorlat. 

IX./4a 

12. 2 

Környezettudatos vásárlás. 

IX./4b Energiagazdálkodás. Az alternatív energiák hasznosítása. 

Választható foglalkozások 
Baraka – A világok arca c. film. 

Kirándulás; Üzemlátogatás. 
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IX./5a 

13. 2. 

A hazai természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek 

megismerése. Nemzeti parkjaink, Világörökségeink 

megismerése és bemutatása. 

IX./5b 
Hazánk felszíni és felszín alatti vizeinek védelme és 

fontossága. (gyógy-és ásványvizeink, folyóvizek. 

Választható foglalkozások Filmnézés; Üzemlátogatás; Terepgyakorlat. 
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Témakör 
Téma 

kódja 
Évfolyam 

Foglalko-

zások 

száma 

Téma 

X
. 
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A

O
R
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N

T
Á

C
IÓ

 

X./1a 

9. 2 

Ismerkedés önmagunkkal és a társadalmi környezettel 

(személyiségjellemzők és 

lehetőségek). 

X./1b 
Célok meghatározása, pályatervezés (olyan munkát 

végeznék szívesen…) 

X./2a 

10. 2 

Önismeret a pályaépítésben. Személyes tulajdonságok, 

képességek megismerése. 

X./2b Készségfejlesztő, alkotásra serkentő és logikai feladatok. 

X./3a 

11. 2 

Érettségi pontszámítás.  

X./3b A Nemzeti Pályaorientációs Portál bemutatása 

X./4a 

12. 2 

Önéletrajz, motivációs levél írása (technikák, gyakorlat) 

X./4b Továbbtanulás / munkavállalás külföldön (lehetőségek). 

X./5a 

13. 2 

Az álláskeresés módszerei. A munkaváltás. 

X./5b Karriertervezés. 
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Témakör 
Téma 

kódja 
Évfolyam 

Foglalko-

zások 
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Y

I 
N

E
V

E
L

É
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XI./1a 

9. 2 

A fogyasztói társadalom. Fogyasztó-védelmi 

alapismeretek. A tudatos vásárlás.  

XI./1b 
Pénzügyi tudatosság, pénzügyi tervezés és takarékosság. 

Rövid és hosszú távú célok. 

XI./2a 

10. 2 

A munkanélküliség megelőzésének lehetőségei. Az 

„élethosszig” tartó tanulás szükségessége, átképzésben 

való részvétel, több lábon állás képessége. 

XI./2b 

Mutassuk be a megszerzett jövedelem és abból 

finanszírozható javak, szolgáltatások összefüggéseit. 

Megtakarítási célok, motivációk különbözősége. 

XI./3a 

11. 2 

A helyes családi gazdálkodás bemutatása. A háztartások 

erőforrásai. 

XI./3b 
A családi munkamegosztás szemléltetése. A felhalmozott 

anyagi javak és az ehhez fűződő jogok. 

XI./4a 

12. 3 

Az egyén és család életében előforduló nehézségek, 

krízisek kiküszöbölésének lehetőségei, az igénybe vehető 

ellátórendszerek, állami- és egyéb források, keretek. Jogi 

ügyek intézése. 

XI./4b 

Banki hitelek, a hitelek fajtái. A diákhitel. A magyar 

pénzpiacon jelen levő hitelek (a bankok ajánlatai, 

törlesztő részletek, kamat) 

XI./4c 
A bank világa. Betétek lekötési módja, lekötési ideje, 

kamatozási formák. Biztosítások és azok formái. 

XI./5a 

13. 3 

Saját lakáshoz jutás módjai. Takarékoskodás, családi 

támogatás, hitelek, kilátások. 

XI./5b 

Családi háztartás jellemzői. Erőforrások, munka, 

jövedelem, vagyon, idő. 

Adózás, biztosítások, kedvezmények, törlesztések. 

XI./5c 
Ismertessük a vállalkozások lényegét, alapvető formáit és 

a működési módjukat. 
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XII./1

a 
9. 1 

Az internethasználat veszélyei.  

Az internet és játékfüggőség kóros hatásainak 

bemutatása.  

XII./2

a 
10. 1 

A média fogalma és társadalmi szerepe. Tájékoztatás, 

befolyásolás. 

XII./3

a 
11. 1 

Tájékozódás a médiából. Az elektronikus média 

hatékony felhasználása. 

XII./4

a 
12. 1 

A reklám világa. Élni és visszaélni a meggyőzés 

lehetőségével. 

XII./5

a 
13. 1 

Az adatbiztonság szabályainak és megteremtési 

lehetőségeinek ismertetése. Az etikus magatartás és 

felelősség. 
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IX. ZÁRADÉK 

 

 

1. Nyilatkozat az elfogadásról 

A Pedagógiai Program átdolgozásában, módosításában a kollégium igazgatója: Bartha Eliza 

és a nevelőtestület minden tagja részt vett. A módosított Pedagógiai Programot a 

nevelőtestület 2020. május 11-én véleményezte, a szükséges korrekciókat elvégezte és 2020. 

szeptember 7-én egyetértőleg elfogadta, melyet a tantestület hitelesítő aláírásával igazol.    

 

Bartha Eliza          . …………………………………….  

Juhászné Otrosinka Judit  . …………………………………….. 

Kósa Zsuzsanna   .…………………………………….. 

Kubinyi-Liebermann Katalin  . …...…………………………………                               

Németh Gábor   …………………………….………… 

Oláh József    ………………………………………. 

Ránky Dezső    ………………………………………. 

Üveges-Szemán Viktória  ………………………………………. 

Wilhelm Mónika   ………………………………………. 

 

2. A Pedagógiai Program nyilvánosságának módja 

A Pedagógiai Program megtekinthető: 

- a tanáriban 

- az igazgatói irodában 

- könyvtárban 

- elektronikus formában a belső számítógépes hálózaton 

- honlapon 

 

3. Igazgatói jóváhagyás 

A Pedagógiai Program az igazgató jóváhagyásával lép hatályba 2020. szeptember 1-én és a 

visszavonásig érvényes. A felülvizsgált Pedagógiai Program hatályba lépésével egyidejűleg 

érvényét veszti a 2018. augusztus 29. napján jóváhagyott előző Pedagógiai Program. 

 

Budapest, 2020. szeptember 7. 

………………………………………. 

                            

                                                                           Bartha Eliza Igazgató 

 

 

 

Fenntartói jóváhagyás határozat száma: ……………………………. 
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1. sz. Melléklet 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
A József Attila Középiskolai Kollégium 2020. május 11-én, 09 órakor megtartott online 

tantestületi értekezletéről 

 

 
Az értekezlet helye: online formában  

Jelen vannak: a nevelőtestület tagjai 

 

Az értekezlet témája: A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjára épülő Pedagógiai  

                                          Program véleményezése, módosítása és elfogadása 

 

Bartha Eliza Igazgatónő: 

A törvényi háttér folyamatosan változik, ezért a Pedagógiai Programot a törvényeknek 

megfelelően átdolgoztuk. 

Az Alapprogram a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Nat) a kollégium kiemelt fejlesztési feladataihoz illeszkedik, és jelentős 

mértékben érinti a mindennapi szakmai tevékenységünket, tartalmi munkánkat és 

követelményrendszerünket.  

A nevelőtestület értesült a jogszabályváltozásokról, az előkészítő munka már az értekezlet 

előtt jóval korábban elkezdődött, ahol az igazgatónő vázolta a konkrét teendőket a Pedagógiai 

Programmal módosításával kapcsolatosan, ismertette  a programot érintő ellenőrzési 

szempontokat, az új jogszabályi hivatkozásokat és felkérte a kollégákat a Pedagógiai 

Programnak a szempontok szerint történő felülvizsgálatára.  

A jelenlegi értekezleten a testület tagjai kiegészítik, véleményezik a Pedagógiai program 

módosításával kapcsolatosan az elhangzottakat. Bartha Eliza Igazgatónő vázolja a Pedagógiai 

program elkészítésének menetét, nehézségeit.  

A program kollektív munka alapján készült, az abban résztvevő tantestületi tagok (9 fő) 

megismerték a jogszabályi környezetet és megvizsgálták, kiegészítették a Pedagógiai 

programot.  
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A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának követelménye alapján, néhány területen 

szükség volt módosításra.  

A szabadon választott, kötelező szakköri kínálatot gazdagítottuk új szakköri foglakozásokkal 

a tanulók érdeklődésének megfelelően. A Nemzeti alaptanterv céljaihoz és kiemelt feladatihoz 

kapcsolódva a műveltségi területeket is átdolgoztuk és módosítottuk az új tantervi 

előírásoknak megfelelően.  

A foglalkozási rendszerünk tematikájának egy része szintén módosításra került. 

Kollégiumunkban az elmúlt tanévekben témahetet és témanapot nem tartottunk, a 

nevelőtestület javaslatára ezeket beépítettük a foglalkozási rendszerünkbe. 

A kollégiumnak évről-évre bővül a külső partneri köre, ezért szükségessé vált ezen 

szervezetek, intézmények rögzítése a programba. 

A hiányzó jogszabályi követelményekkel is kiegészítettük a programot, a pedagógiai 

felügyeletet a program részévé vált. 

 

Üveges-Szemán Viktória :a Pedagógiai programot mindenki áttanulmányozta, a tartalmát és 

szervezetét illetően a szükséges korrekciók végrehajtásra kerültek.  

Javasolja a Pedagógiai program elfogadását. 

 

 

 

 

Budapest, 2020. május 11. 

 

 

 

 

 

………………………………….                                     …………………………….. 

Üveges-Szemán Viktória                                                         Ránky Dezső 

      jegyzőkönyv-vezető                                                       jegyzőkönyv hitelesítő 
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2. számú Melléklet 

Kollégiumi foglalkozásokhoz ajánlott múzeumok, ill. kulturális emlékek 

jegyzéke 

 

 

I. évfolyam:  

- Szépművészeti Múzeum (egyiptomi, görög-római gyűjtemény) 

- Nemzeti Múzeum (Magyarország története az államalapítástól 1990 tavaszáig.  

  A koronázási palást.) 

- Aquincumi Múzeum és romterület (istenek, katonák, polgárok Aquincumban) 

- Óbuda római emlékei (Fürdőmúzeum, Hercules villa, Táborvárosi Múzeum) 

- Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 

- A főváros török-kori emlékei (Gül baba türbéje, török fürdők) 

- Magyar Természettudományi Múzeum 

- Bartók Béla Emlékház 

- Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archívum 

 

10. évfolyam:  

- Szépművészeti Múzeum Régi Képtár-reneszánsz és barokk anyag 

- a Vajdahunyad vár épületegyüttese (építészeti stílusok) 

- Mátyás-templom (egyházművészeti gyűjtemény) 

- Budapest Történeti Múzeum – Vármúzeum (Budapest a középkorban: Anjouk,    

  Mátyás kora) 

- Budai Vár (a királyi palota épületegyüttese) 

- Magyar Nemzeti Galéria (középkori és reneszánsz kőtár. Gótikus faszobrok és  táblaképek. 

Késő gótikus szárnyas oltárok. Reneszánsz és barokk művészet.) 

- Néprajzi Múzeum (a magyar nép hagyományos kultúrája) 

- Mezőgazdasági Múzeum 

- Petőfi Irodalmi Múzeum 

- Hadtörténeti Múzeum  

 

11. évfolyam:  

- Magyar Nemzeti Galéria (XIX. sz.-i magyar festészet. Munkácsy Mihály és 

  Paál László művészete) 

- Szépművészeti Múzeum (XIX-XX. sz.-i kiállítás: plen-air, impresszionizmus) 

- Iparművészeti Múzeum (művészet és mesterség) 

- Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont (VI., Vörösmarty u. 35.) 

- Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár 

- Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum (Andrássy út 103.) 

- Ady Emlékmúzeum (V., Veres Pálné u. 4-6.) 

- Nagytétényi Kastélymúzeum 

- Holocaust Emlékmúzeum 

 

12. évfolyam:  

- Magyar Nemzeti Galéria (XX. sz.-i magyar festészet és szobrászat) 

- József Attila Emlékszoba (IX., Gát u. 3.) 

- Róth Miksa Emlékház (Róth Miksa ólomüveg képei és mozaik alkotásai 

  századfordulós polgári enteriőrben) 

- Ludwig Múzeum Budapest – Kortárs Művészeti Múzeum (Budavári Palota, A  

   épület) 
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- Kassák Emlékmúzeum (II., Fő tér 1.) 

- Ernst Múzeum 

- Terror Háza Múzeum 

 

13. évfolyam: 

 

- Műcsarnok 

- Vasarely Múzeum (modern művészetek) 

- Millenáris Park 

- Vigadó Galéria 

 

 

Közös megemlékezések, kirándulások alkalmával felkeresendő emlékhelyek, 

múzeumok: 

 

- Kerepesi Temető 

- Új Köztemető (301-es parcella) 

- Batthyány örökmécses 

- Országos Földtani Múzeum 

- Szentendre múzeumai és kiállítótermei  
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3.sz. Melléklet 

 
Kollégiumi foglalkozásokhoz ajánlott (kötelező és választható) művek jegyzéke 

 

I. évfolyam: Móricz  Zsigmond:   Árvácska 

                                                          Pillangó 

                       Sánta Ferenc:             Isten a szekéren (novellák) 

                       Saint Exupéry:           A kis herceg 

                       Móra Ferenc:             Aranykoporsó 

                       Jókai Mór:                 Sárga rózsa 

                       Hemingway:              Az öreg halász és a tenger 

                       Szabó Magda:           Abigél 

                       Kosztolányi Dezső:   A kulcs (novella) 

 

II. évfolyam:  Golding:                   A legyek ura 

            Orwell:                     Állatfarm 

            Petőfi Sándor:          A helység kalapácsa 

                                             Az apostol 

            Stendhal:                  A pármai kolostor 

            Tamási Áron:           Ábel a rengetegben 

            Remarque:                Nyugaton a helyzet változatlan 

                                             Három bajtárs 

            A Himnusz és a Szózat összehasonlító elemzése 

            Shakespeare vagy Petrarca füzetjei 

 

III. évfolyam: Móricz Zsigmond:    Rokonok 

                        Kosztolányi Dezső:  Esti Kornél 

                                                          Édes Anna 

                        Tolsztoj:                    Iván Iljics halála 

                                                          Anna Karenina 

                        Flaubert:                    Bovaryné 

                        Musil:                        Törless iskolaévei 

                        Örkény István:          Tóték (egyperces novellák) 

                        Csehov-novellák:      A csinovnyik halála 

                                                          Fájdalom 

IV.  évfolyam:  Thomas Mann:        Mario és a varázsló 

                                                          Trisztán és Izolda 

                         Orwell:                    1984 

                         Ottlik Géza:             Iskola a határon  

                         Szabó Magda:         Az ősz 

                                                         Für Elise 

                          Németh László:      Iszony 

V. évfolyam:     Ken Kesey:            Száll a kakukk fészkére 

                          F. Villon költészete  

                          Márai Sándor:        Egy polgár vallomásai 

                                                         Négy évszak 

                                                         Füveskönyv 

A kollégiumi foglalkozások anyagát kiegészítik a különböző tematikájú filmek, zenei CD-k/ 

Videók 
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I.  

II. ISMERETTERJESZTŐ ÉS DOKUMENTUMFILMEK 

 

1. Fővárosi Önkormányzat Drogprogram 

2. Közlekedésbiztonság – Balesetmegelőzés 

3. Wallenberg emléke 

4. Sínek mentén, vonaton, biztonságban 

5. 4 osztályfőnöki óra (az agresszió, Tolerancia 1-2., Holokauszt-emléknap) 

6. Mi van a levegőben? A parlagfű 

7. „Mielőtt…” Drogprevenciós oktatófilm 

8. Mindentudás egyeteme, A nemzet könyvtára, Móricz Zsigmond, Hétköznapi 

stressz, A Budapesti Operaház 

9. Kolumbusz követői 1994 

10. Balogh János, Öveges József – EU talkshow 

11. Alfonzó Világszínháza, Jeles András: Senkiföldje, Balogh János: Lesz-e holnap? 

Hindu esküvő, Járványok, betegségek okai 

12. Zenészek, „Visszakérem az iskolapénzt” 

13. Németh Kálmán emlékház – Fót 

14. Ópusztaszer’ 96 

15. Zenés torna Norbival, Béres Alexandra 

16. Magyarország politikai évkönyve 2006. 

17. Az ezeregyéjszaka meséi 

18. A velencei csatornák titka 

19. A szamurájok titokzatos élete 

20. Ami a Bibliából kimaradt 

21. A templomos lovagok 

22. A rejtőzködő etruszk város 

23. Az azték birodalom titkai 

24. Szent rítusok és szertartások 

25. A rejtélyes maják 

26. Marco Polo és a mesés kelet 

27. Machu Picchu: város a felhők fölött 

28. Múmiák az Andokban 

29. Szodoma és Gomora 

30. Robin Hood legendás élete 

31. Raszputyin igaz története 

32. Vikingek. Az északi tűz 

33. Boszorkányok. Az ördög cinkosai 

34. Sárkány mítoszok 

35. Hitler és a „tökéletes gyerek” program 

36. Titokzatos lények legendái 

37. Az örök fiatalság forrása 

38. Magyar gyárak a millenium korában… 

39. Tatay Éva: Szerelmem ’56 
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III. KÉPZŐMŰVÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI FILMEK 

 

1. A Kheopsz-piramis feltárása 

2. Korok művészete I. 

3. Korok művészete II. 

4. Korok művészete III. 

5. Korok művészete IV. 

6. Korok művészete V. 

7. A XX. századi izmusok 

8. Szépmesterségek kezdete 

9. Építészet 

10. Szépművészeti Múzeum 

11. A tudomány kalandorai – A román stílus, A gótika 

12. Az agyag művészete a rézkorban – Királysírok 

13. Egyiptom művészete I.-II. 

14. A nagyszentmiklósi kincs, Kompozíció a festészetben 

15. Térábrázolás a festészetben – A Dunántúl rokokó gyöngyszeme 

16. Etruszk művészet: Mezopotámia művészete (Babilon és Asszíria) 

17. „Szépmíves örökségünk” I./1.  

18. „Szépmíves örökségünk” I./2. 

19. „Szépmíves örökségünk” II./1. 

20. „Szépmíves örökségünk” II./2. 

21. „Szépmíves örökségünk” II./3. 

22. „Szépmíves örökségünk” III. 

23. Mit ér az ember, ha magyar 

 

IV. IRODALMI ÉS NYELVTANI FILMEK 

 

1. A magyar irodalom képes története I-IV. 

2. A magyar irodalom képes története VI-X. 

3. A magyar irodalom képes története XI-XV. 

4. A magyar irodalom képes története XVI-XX. 

5. A magyar irodalom képes története XXI-XXV. 

6. A magyar irodalom képes története XXVI-XXX. 

7. A magyar irodalom képes története XXXI-XXXV. 

8. A magyar irodalom képes története XXXVI-XL. 

9. A magyar irodalom képes története XLI-XLV. 

10. A magyar irodalom képes története XLVI-L. 

11. A magyar irodalom képes története LI-LV 

12. Dési Huber István: 100% 

13. Nem mind Arany…  Mindvégig – József Attila happening 
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14. Útravaló I. 

15. Útravaló II. 

16. Útravaló III. 

17. A magyar irodalom csodái I. 

18. Varietas Delectat 8. – József Attila 

19. Latinovics: Verset mondok 

20. Varietas Delectat 5. 

21. Arany J.: Balladák 

22. Tóth Árpád Versei 

23. Karinthy: Így írtok ti 

24. Latinovics: Magyar költők sikolya a XX. sz.-ban 

 

 

V. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS-  ÉS ÚTIFILMEK 

 

1. Magyar tudósok 1. 

2. Magyar tudósok 2. 

3. Az egyetlen föld 1-3. 

4. Az egyetlen föld 4-6. 

5. Az egyetlen föld 7-9. 

6. Az egyetlen föld 10-12. 

7. Világok arca – Baraka 

8. Kolumbusz – Törökország 1 

 

 

VI. ZENETÖRTÉNETI FILMEK 

 

1. Képek a magyar zene történetéből I. 

2. Képek a magyar zene történetéből II. 

3. Magyar zenetörténeti kalauz 

4. Orfeusz Hangzó Zenetörténet 1.  

5. Orfeusz Hangzó Zenetörténet 2. 

6. Orfeusz Hangzó Zenetörténet 3. 

7. Orfeusz Hangzó Zenetörténet 4. 

8. Orfeusz Hangzó Zenetörténet 5. 

9. Orfeusz Hangzó Zenetörténet 6. 

10. Orfeusz Hangzó Zenetörténet 7. 

11. Orfeusz Hangzó Zenetörténet 8. 

12. Bizet: Jeux d’Enfans 

13. Mozart: Eine kleine Nachtmusik 

14. Liszt F.: Les Préludes 

15. Tchaikovsky: Serenade for strings 
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16. Brahms: Hungarian dances 

17. Opera overtures and intermezzos 

18. J. S. Bach: Orchestral suites 

19. Eötvös József: Fryderyk Chopim 

20. Eötvös József: Goldberg 

21. Anton Dvorak 

22. W. Amadeus Mozart 

23. W. A. Mozart 

24. Strauss Familie 

25. Edvard Hagerys Grieg 

26. Ravel / Debussy / Dukas 

27. Franz Schubert 

28. Tchaikowsky 

29. Antonio Vivaldi 

30. Gershwin / Addinsell / Bernstein 

31. Royal Ph. Orch. Classic Movie Themas I. 

32. Royal Ph. Orch. Classic Movie Themas II. 

33. Royal Ph. Orch. Classic Musical Hits 

34. Beethoven: Symphony No. 9. 

35. Grieg: Peer Gynt 

36. Tchaikovsky: Romeo and Juliet 

37. Jose Carreras: Great Verdi & Puccini Arias 

38. Kartácsonyi Kaláka 

39. Kaláka: Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 

40. Opera otthonra 

41. Szent István Király Symphony Orchestra and Choir 

42. Smetana / Dvorák: Die Verkaufta Braut 

43. J. S. Bach / J. C. Bach: Suite for Orchestra No. 3. 

44. Mozart: Exultate / Requiem / Ave Verum 

45. Tchaikovsky: The Best of Ballet 

46. Mendelssohn - Bartholdy 

 

 

VII. VALLÁSI TÉMÁJÚ FILMEK 

 

1. Ki öröktől fogva… 1. 

2. Ki öröktől fogva… 2. 

3. Ószövetség I. 

4. Ószövetség II. 

5. Újszövetség I. 

6. ÚjszövetségII. 

7. Zeffirelli (rend.): A názáreti Jézus 
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VIII. IDEGEN NYELVŰ FILMEK 

 

1. Headway / elementary 

2. Headway / elementary 

3. Headway / intermediate 

4. Headway / intermediate 

5. Német – Magyar kéziszótár 

6. France – Euro – Express 1. 

 

 

IX. DVD FILMEK 

 

1. Passió 

2. Tarka képzelet – Renoir álma, Bruegel álmai, Rousseau álma 

3. A bukás – Hitler utolsó napjai 

4. Kollégium 2002-2003 

5. Kollégium 2003-2004 

6. Kollégium 2004-2005 

7. Kollégium 2005-2006 

8. Kollégium 2006-2007 

9. Kollégium 2007-2008 (képek) 

10. Kollégium 2007-2008 / I. rész 

11. Kollégium 2007-2008 / II. rész 

 

 

X. JÁTÉKFILMEK 

 

1. Kőműves Kelemen – rock ballada 

2. Sánta Ferenc: Halálnak halála 

3. W. Golding: A legyek ura 

4. Isten hozta Őrnagy úr! 

5. Abigél I-II. 

6. Abigél III.-IV. 

7. Honfoglalás 

8. Árvácska 

9. István, a király – rockopera 

10. Dér András – Kanyaron túl 

11. Jób lázadása 

12. Édes Anna, Megidézett történelem 

13. Gogol: Revizor 

14. Utolsó budai pasa, Rokonok, Madách Imre 
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15. Zeffirelli: Rómeó és Júlia 

16. A tanú 

17. Gyarmathy Lívia: Szökés 

18. C. Saura Carmen: Táncfilm 

19. Mécsek – A nagymama 

20. Az angol beteg 

21. Ábel a rengetegben 

22. Fekete gyémántok 

23. A hídember 

24. Kárpáthy Zoltán 

25. A kőszívű ember fiai 

26. Az ötödik pecsét 

27. Egy magyar nábob 

28. Szent Péter esernyője 

29. Kincskereső kisködmön 

30. A falu jegyzője 

31. III. Richard 

32. Lear király 

33. Néma levente 

34. Egri csillagok 

35. A Pál utcai fiúk 

36. Az ember tragédiája 

37. Eszter hagyatéka 

38. Bánk bán 
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4. sz. Melléklet   

 

A József Attila Középiskolai Kollégium helyiségeinek és 

 kötelező (minimális) eszközeinek, felszerelésének jegyzéke 
 

 
1.) Egészség- és munkavédelmi eszközök 

mentőláda 

gyógyszerszekrény 

munkaruha (közalkalmazottak kollektív szerződése szerint) 

védőruha (munkavédelmi szabályzat szerint) 

 

2.) Helyiségek    

porta    fsz. 

aula    fsz.   

gazdasági ügyintézői  iroda  fsz.   

gondnoki iroda  fsz.  

igazgató helyettesi iroda fsz.  

igazgatói iroda  fsz. 

titkári iroda   fsz.  

női WC   fsz.  

férfi WC              fsz.  

tanulószoba    fsz. 

klubszoba- stúdió  fsz. 

sztereó    fsz.  

számítógépes kabinet  fsz.  

József Attila. szoba   fsz.  

könyvtár    fsz.  

(2 egybenyíló helyiség) 

mosókonyha   fsz. 

női-férfi WC   fsz. 

_______________________________________________ ______________________ 

 

tisztítószer raktár  alagsor 

irattár    alagsor  

konditerem   alagsor  

sportszer raktár  alagsor  

vizesblokk előtér  alagsor  

WC    alagsor  

zuhanyzó   alagsor  

ebédlő    alagsor  

konyha    alagsor  

étel kiadó   alagsor  

mosogató fehér  alagsor  

élelmezési vezető iroda alagsor  

fekete mosogató  alagsor  

hús előkészítő   alagsor  

zöld áru előkészítő  alagsor  
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élelmiszer raktár   alagsor  

kazánház    alagsor  

műszer raktár               alagsor 

selejt raktár    alagsor  

karbantartók műhelye   alagsor  

fehérnemű raktár   alagsor  

dekorációs raktár   alagsor  

zuhanyzó WC, női    alagsor  

irattár     alagsor 

 

 

pálmaház     I. emelet 

teakonyha    I.em.hosszú folyosó 

teakonyha    II.em.hosszú folyosó  

teakonyha    I..em, rövid 

teakonyha    II. em. rövid 

teakonyha    III.em.  

orvosi szoba    I.em.hosszú folyosó, 132-es szoba  

vizes blokk WC              I., II, III. em. fiú-leány szint  

mozgássérült WC+zuhanyzó  I. emelet rövid folyosó 

beteg szoba               I.em, 131-es szoba  

vendégszoba     III.em. 301-es szoba  

hálószobák tanulói célra kialakítva 

leány szint     (115-130, 215-229) 

hálószobák tanulói célra kialakítva-  

fiú szint     (101-106, 201-208, 302-304, 

tanári szoba és éjszakai ügyelet:   fsz., 230 (II. emelet) 

tanulószobák     földszint, I, emelet (114-es terem) 

szakköri szoba    II. emelet (214-es terem) 

 

 

3. Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyak 

 

Porta 

 

 

íróasztal 1 db 

szék 2 db 

TV 1 db 

mikrohullámú sütő 1 db 

telefon 1 db   

elektronikus ajtónyitó rendszer 1 db 

monitor 3 db  

számítógép  2 db 

szekrény  2 db (kétajtós) 

hűtő  1 db 

heverő 1 db 

kulcsosszekrény (pótkulcsos) 1 db  

kulcsostábla  2 db 

tűzjelző berendezés 1 db 
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Tanulószoba (füldszint) 

 

  

tanulói asztal (egyszemélyes, peremes) 20 db 

tanulói szék 20 db 

tanári szék 1 db 

tanári asztal 1 db 

Nyitott könvyesszekrény  1 db 

Nyitott könyvespolc 2 db 

Internet   

 

Tanulószoba (I. emelet), 114-es terem 

 

  

tanulói asztal 12 db 

tanulószék 12 db 

tanári szék 1 db 

tanári asztal 1 db 

Nyitott könvyesszekrény  1 db 

Falipolc 1 db 

tábla 1 db 

Internet   

  

Szakköri terem (214-es terem)  

  

tanulóasztal 11 db 

tanulószék 11 db 

tábla  1 db 

zárt szekrény  2 db  

Internet  

 

Számítástechnikai terem, számítógépes kabinet 

  

számítógép internet hozzáféréssel (perifériák nélkül)    

számítógépasztal 12 db 

forgószék 12 db 

programok (szükség szerint)  

tároló szekrény 4 db 

monitor 12 db 

számítógép 8 db 

1 db szerver gép monitorral  1 db 

falitábla 1 db 

Rack szekrény 2 db 

 

Sportudvar   

  

szabadtéri labdajáték felszereléséhez (kosárpalánk,) 2 db 

kézikapu 2 db 
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Testedző szoba (konditerem)  

  

pingpongasztal 3 db 

Kislabda   

Labdák (foci-, kosár-, kézilabda)  

Tornaszőnyeg 8 db 

Bordás fal 1 db 

Gumikötél  

Ugrókötél  

Medicin labda  

Stopper  

Hulla hopp karika  

kondicionáló, erősítő gépek  

Tornapad  1 db 

Boksz zsák 1 db 

Zsámoly  1 db 

Zárható szekrény 1 db 

  

Könyvtár  

  

számítógép internet hozzáféréssel (perifériák nélkül) 3 db 

nyomtató  1 db 

nyitott könyvszekrény 20 db 

számítógépasztal 2 db 

tanulói asztal egy kollégiumi csoport 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges 

mennyiségben 

szék egy kollégiumi csoport 

egyidejű 

foglalkoztatásához 

szükséges 

mennyiségben 

könyvtáros asztal, szék 1-1 db 

telefon 1 db 

microhullámú sütő 1 db 

hűtő 1 db 

  

Hálószoba  

  

ágyneműtartós heverő tanulói létszám szerint 1 

db 

szekrény tanulói létszám szerint 1 

db 

éjjeliszekrény tanulói létszám szerint 1 

db 

tanulóasztal tanulói létszám szerint 1 
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db 

szék tanulói létszám szerint 1 

db 

ágynemű garnitúra tanulói létszám szerint 1 

db 

ágyneműhuzat garnitúra  tanulói létszám szerint 2 

db 

éjjeli lámpa szobánként 1 db 

falvédő tanulói létszám szerint 1 

db 

fali polc szobánként 1 db 

tükör szobánként 1 db 

cipős szekrény   a folyosón van 

elhelyezve 

hűtőszekrény  szobánként 1 db 

ruhaszárító  szobánként 1 db 

kültéri szekrény (I. emelten az erkélyen elhelyezve) 20 db 

 

Klubszoba + sztereó  

Sztereó  

  

stúdióasztal  1 db  

stúdió kocsi 1 db 

mikrofon állvány 2 db 

fényképezőgép állvány 1 db 

stúdióban található székek  2 db 

falipolc 2 db 

hangtechnikai eszközök perifériákkal (erősítő, hangszóró) 2 db 

mikrofon, 3 db 

projektor  1 db 

diavetítő, episzkóp, írásvetítő 1-1-db 

vetítővászon, hordozható 1 db 

írásvetítő 1 db 

szintetizátor 2 db 

CD lemezjátszó, DVD lejátszó, video, DVD felvevő 1-1 db 

keverőpult 1 db 

lemezjátszó  1 db 

üveges szekrény (2 ajtós, üveges)  1 db 

számítógép asztal  2 db 

Wifi UBQUITI Unfl 300 Mbit 1 db 

  

Klubszoba  

  

Panasonic televízió 1 db 

6 személyes tárgyalóasztal 10 db 

plüss szék 91db 

pianínó, zongora 1 db 

hangfal (álló) 4 db 
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vitrines szekrény 6 db 

nyitott szekrény 1 db 

Tv állvány 1 db 

hűtőszekrény 1 db 

  

József Attila terem- társalgó  

  

mini hifi torony 1 db 

televízió 1 db 

kanapé  2 db 

fotel 1 db 

szék 1 db 

szekrény 3 db 

dohányzóasztal 1 db 

asztal  4 db  

 

Intézményvezetői iroda  

  

íróasztal 1 db 

forgószék 2 db 

tárgyalóasztal székekkel 1 db (6 db szék) 

számítógép+ monitor internet hozzáféréssel  2 db  

Perifériák (fénymásoló, nyomtató, hangszóró, CD rádió) 1 db 

Laptop 1 db 

számítógépasztal  1 db 

öltözőszekrény 1 db 

iratszekrény 3 db 

telefon 1 db 

hűtőgép 1 db 

mikrohullámú sütő 1 db 

iratmegsemmisítő                                        1 db 

nyitott könyvespolc 2 db 

éjjeliszekrény 2 db 

  

Nevelőtestületi szoba  

  

fiókos asztal és szék pedagóguslétszám 

szerint 1 db 

tükör 2 db 

laptop internet hozzáféréssel, perifériákkal (nyomtató, 

fénymásoló, projektor) 

 

beépített szekrénysor, 1 ajtós pedagógus létszám 

szerint   1 db 

beépített könyvszekrény (nyitott) 5 db 

fotel 2 db 

kétajtós zárt és nyitott könyves szekrény 2 db 

vasaló vasalóállvánnyal 1 db 
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Tanári konyha  

  

hűtőgép 2 db 

Tanári konyhában: mikrohullámú sütő, vízforraló, kenyérpirítós 

sütő, hűtő, tűzhely, melegszendvics sütő, aprító, turmixgép) 

1-1 db 

 

 

Étkezőasztal és pad 1 db (2 db pad) 

Telefonos asztal 1 db 

  

Éjszakai ügyeletes szoba (földszint)  

  

ágyneműtartós heverő 2 db 

szekrény, 1 ajtós 1 db 

ágyneműtartó szekrény  1 db 

éjjeliszekrény 2 db 

éjjelilámpa 1 db 

fotel 2 db 

televízió 1 db 

telefon 1 db 

  

Éjszakai ügyeletes szoba (II. emelet, 230-as szoba)  

ágyneműtartós heverő 1 db 

szekrény, 1 ajtós 2 db 

cipősszekrény 1 db 

fotel  1 db 

 2 db 

Gazdasági ügyintézői iroda  

  

számítógép+monitor internettel és perifériákkal (fénymásoló-

nyomtató, szkennelő) 

1 db 

szekrénysor 1 db (5 elem) 

kanapé 1 db 

íróasztal 1 db 

szék 1 db 

dohányzóasztal 1 db 

telefon 1 db 

  

Titkári iroda  

  

íróasztal 3 db 

számítógép asztal 2 db 

szék  3 db 

iratszekrény 2 db 

számítógép internet hozzáféréssel és perifériákkal (nyomtató- 

fénymásoló-szkenner, hangszóró) 

1 db 

üveges szekrény 1 db 

telefon 1 db 
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spirálozó gép 1 db 

magnó-rádió 1 db 

tűzszekrény 1 db 

lamináló gép 1 db 

 1 db 

Intézményvezető helyettesi iroda 

 

 

íróasztal 1 db 

iratszekrény zárt és nyitott 1-1 db 

számítógép asztal 1 db 

számítógép+ monitor internet hozzáféréssel (perifériák nélkül)  

telefon 1 db 

forgószék 1 db 

ebédlóasztal és szék 1db és 4 db szék 

konyhaszekrény 1 db 

hűtőszekrény 1 db 

Laptop  1 db 

mikrohullámú sütő 1 db 

  

Régi gondnoki szoba (jelenleg ápolónő használja)  

  

íróasztal  1 db 

szék  1 db 

kanapé és fotel 1-1 db 

gyógyszerek tárolására alkalmas szekrény 1 db 

ruhásszekrény 1 db 

laptop internettel  1 db 

telefon 1 db 

fogas 1 db 

beépített konyhaszekrény 1 db 

hűtőszekrény 1 db 

mikrohullámú sütő 1 db 

  

Mosókonyha  

  

Felültöltős mosógép  1 db 

Előltöltös mosógép 2 db 

  

 

Nevelő- és oktatómunkát segítő eszközök  

  

televízió 3 db 

Cd lejátszó rádióval 2 db 

videó lejátszó 1 db 

DVD lejátszó 2 db 

  

Szakkönyvek, kötelező olvasmányok könyvtárba   
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elhelyezve.  

Fényképezőgépek (szakkör) 2 db 

Háztartási munkákhoz szükséges kisgépek, eszközök (szakkör)  

  

Pálmaház  

cserepes növények, amelyeket a tanulók ápolnak, gondoznak  

  

  

Hulladék szelektálására alkalmas gyűjtőedények   

Papír hulladékgyűjtő  1 db 

Fém-műanyag 2 db 
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5. sz. Melléklet 

ZÁRADÉK 

a pedagógiai programban a fenntartóra háruló többletkötelezettségről 

 

 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) pontja alapján „A nevelő és 

oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. 

A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A 

pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a 

működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.”  

 

A pedagógiai programban szereplő költségvetési támogatást igénylő feladatok megszervezése, 

végrehajtása előtt legalább 30 nappal az intézmény köteles beszerezni a fenntartó engedélyét. 

 

A többletkötelezettség mértékéről a fenntartó a hatályos költségvetésének figyelembe 

vételével dönt. 

 

Ezen záradék a hatályos pedagógiai program mellékletét képezi. 

 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 1.                        

 

 

 

……………………………………… 

                      BARTHA ELIZA  

Igazgató 

 

p.h. 

 

 

 


