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Bevezetés 

Alapítás éve: 2009 

A Kollégium státusza: nem önálló gazdálkodó intézményegység 

Vezetője: a kollégiumért felelős nevelő 

Férőhelyek száma: 25 fő 

 

5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 7.§ (2) g) pontja 

alapján, a rendelet kihirdetését követően (2020.02.09-től) hatályát vesztette a „a Kollégiumi 

nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet.” 

Az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról alapján, „A 

kollégiumi nevelés országos alapprogramja” az oktatás.hu oldalon, a 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/kollegiumi_alapprogram_04

06.docx  linken jelent meg. 

A roma nemzetiségi nevelő munkát az 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti 

alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. 

rendelet módosításáról alapján, „A nemzetiség óvodai nevelésének és a nemzetiség iskolai 

nevelés-oktatásának irányelve” az oktatás.hu oldalon, a 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/kerettanterv/nemzetisegi_iranyelvek/Ne

mzetisegi_iranyelv_alt.docx  linken jelent meg, ez alapján végezzük. 

 

A kollégium pedagógiai programjának tartalmát a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 10.§-a határozza meg. 

„10. § A kollégium pedagógiai programja 

a) a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló jogszabályban 

meghatározottaknak megfelelően a kollégiumi nevelés alapelveit, értékeit, célkitűzéseit, 

b) a tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elveit, 

c) a teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokat, 

d) a tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását, 

középiskolai kollégiumok esetén az önálló életkezdést elősegítő tevékenység elveit, 

e) nemzetiséghez tartozók kollégiumi nevelése esetén a nemzetiség kulturális és 

anyanyelvi nevelésének feladatait, 

f) a hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, 

társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások tervét, 

g) a kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszereit, eszközeit, a művelődési és 

sportolási tevékenység szervezésének elveit, 

h) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységet, 

i) a kollégium hagyományait és továbbfejlesztésének tervét, 

j) az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formáit, 

k) egészségnevelési és környezeti nevelési elveket, programokat, tevékenységeket, 

l) a nevelőtestület által szükségesnek tartott további kérdéseket tartalmazza.” 
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A kollégiumi nevelés fő feladatainak tekintjük: 

 A tanulási kultúra fejlesztését 

 A pályaorientációt 

 A szociális képesség rendszer fejlesztését 

 A közösségi élet fejlesztését 

 Az egészséges és kulturált életmódra nevelést 

 A környezettudatos magatartásra nevelést 

 Az önismeret fejlesztését 

 A korszerű világkép kialakításának segítését 

 A társadalmi beilleszkedés segítését 

 Művészeti és információs kultúra fejlesztését 

 Életmód, életvitel, háztartási ismeretek  

 Magyarság, nemzetiségi lét, európaiság 

 Nemzeti, etnikai, kisebbségi kulturális és anyanyelvi nevelést 

 Gyermek-és ifjúság védelmet 

 Tehetséggondozást 

 

 

Helyzetelemzés, értékelés 

 

A tanulói összetétel és a tanulói jellemzők 

 

Intézményünk kollégiumában a 14-22 éves korosztály ellátását tervezzük. Diákjaink 

többsége hátrányos helyzetű. Tanulásukban folyamatos motiválásra, támogatásra, segítségre 

szorulnak. Ezért a korrepetálási lehetőségeken túl szinte állandóan igénylik a személyes 

segítségadást, melynek emiatt kiemelt jelentőséget tulajdonítunk. Nevelésükben fontosnak 

tartjuk a személyes kapcsolatot, törődést, amelyben az elfogadó szeretet és kölcsönös 

bizalomépítés által igyekszünk pótolni családi neveltetésük mentális, érzelmi és morális 

hiányait. Tanulóink egy része rendszeresen sportol, vannak, akik iskolán kívüli edzésekre, 

sportfoglalkozásokra is járnak. Többeket azonban motiválni kell a mozgásra, sportra. 

Legkedveltebbek azok a szabadidős foglalkozások, ahol csapatoknak kell versengenie, ill. a 

csoportos beszélgetések. 

 

Fenntartói környezet 

 

Az intézmény fenntartója 2004 óta a Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.  

 

Feltételrendszer 
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Humán erőforrás 

 

A kollégiumban a nevelési feladatokat – az Nkt.-ben meghatározott végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkező, pedagógus munkakörben foglalkoztatott – kollégiumi 

nevelőtanár látja el, aki 

 

a) a nevelőtestület tagjaival és vezetőivel szoros szakmai együttműködésben végzi 

munkáját, 

b) rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai 

ismeretekkel rendelkezik, 

c) képes a nevelési folyamat megtervezésére, megszervezésére, irányítására, 

ellenőrzésére, értékelésére; jártas a különböző pedagógiai eljárások, módszerek 

alkalmazásában, 

d) egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával 

követendő példaként szolgál a diákok számára, 

e) megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai 

kommunikációjában a tanulók iránti tiszteletet, szeretetet, elkötelezettséget és bizalmat 

helyezi előtérbe, 

f) képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére, 

g) képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszonyt kialakítani, 

h) képes a konfliktusok eredményes kezelésére, 

i) munkája során folyamatosan együttműködik a tanulók közösségeivel, a 

nevelésükben részt vevő személyekkel, szervezetekkel. 

 

A kollégiumi nevelőtanár munkáját a jogszabályokban foglaltak szerint végzi, 

tevékenységét a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás 

erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint az egészséges életmódra és a 

fenntartható fejlődésre nevelés határozzák meg. 

 

A kollégiumban dolgozó, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkáját 

is a gyermekközpontúság, a nevelés eredményességének támogatása kell, hogy jellemezze. 

Jelenlétük, megnyilvánulásaik, tevékenységük és annak színvonala is nevelési tényezőként 

hat a kollégisták mindennapjaiban. 

 

 

Tárgyi, dologi feltételek, környezeti jellemzők 

 

A kollégium belső és külső környezete biztosítja a nevelési célok 

megvalósíthatóságát, a kollégisták biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság 

általános kritériumainak. Megteremti – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a nyugodt 

tanulás, az önálló ismeretszerzés, a kulturális, a sport- és egyéb szabadidős tevékenységek, 

valamint a diákkörök, szakkörök működésének feltételeit. 

 

http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-000000A1100190TV


7 

A kollégium gondoskodik a tanulók nyugodt pihenéséről, az egyéni visszavonulás 

lehetőségéről. 

 

A 25 fős épületben 4 ill. 6 ágyas összesen 4 hálószoba van. A betegszoba, valamint 

a nemenkénti elkülönítés megoldott.  

A kollégium alatt van az étterem.  

Számítógépes termünk közös az iskoláéval, így diákjaink egyrészt szervezett szakkör 

keretén belül juthatnak számítógéphez hetente két alkalommal, másrészt a könyvtárban is 

található számítógép. Az iskola könyvtárát vehetik igénybe, amely,tekintettel a kollégium 

életrendjére, hetente két alkalommal este is nyitva van. 

 

 

A kollégium kapcsolatrendszere 

 

A kollégium nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében rendszeres 

kapcsolatot tart a szülőkkel, illetve a tanuló törvényes képviselőjével, szülői szervezetekkel 

(közösségekkel), a fenntartóval, a működtetővel, a kapcsolódó iskolákkal, 

társintézményekkel, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, valamint 

veszélyeztetett gyermek esetében a gyermekjóléti szolgálattal, a település – a tanulók 

nevelésében érintett – intézményeivel, nevelésbe vett gyermek esetén a gyámjával, 

nevelőszülőjével vagy gyermekotthonával, civil szervezeteivel, szakmai közösségeivel, 

érintettség esetén a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá minden olyan 

szervezettel, amely a kollégiumi nevelés céljainak megvalósítását elősegítheti. 

 

A kapcsolatok kialakításában, gazdagításában és fenntartásában a kollégium nyitott 

és kezdeményező. A kapcsolattartás helyi szabályozása a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően történik. 

 

 

A kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 

jogszabályban meghatározottaknak megfelelően a kollégiumi nevelés 

alapelvei, értékei, célkitűzései 

 

A kollégium a bentlakásos intézmény. 

 

 

A kollégiumi nevelés célja 

 

A kollégiumi nevelés célja legfőképp a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott 

és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, 

személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása. 

 



8 

 

A kollégiumi nevelés alapelvei 

 

A kollégium – céljai elérése érdekében – diákközpontú, az egyén és a közösség 

harmóniáján alapuló környezetet és tevékenységrendszert alakít ki, melynek főbb alapelvei:  

a) az alapvető erkölcsi normák érvényesítése  

b) a nemzeti hagyományok megőrzése, a nemzeti azonosságtudat fejlesztése; 

c) a tanulók és közösségeik iránti felelősség, a bizalom, a szeretet, a segítőkészség  

d) az alapvető emberi és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető jogok 

érvényesítése;  

e) a nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása; 

f) szakmai és intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében; 

g) az egyéni és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók 

szükségleteinek figyelembevétele; 

h) építkezés a tanulók aktivitására, öntevékenységére, önszerveződő képességére; 

i) az integrált nevelés, az integrációt elősegítő pedagógiai módszerek alkalmazása; 

j) a szülőkkel, a kollégiumhoz kapcsolódó iskolákkal, a társadalmi környezettel való 

konstruktív együttműködés; 

k) a nemzetiségi azonosságtudat tiszteletben tartása, ápolása. 

 

 

A kollégiumi nevelés feladatai 

A kollégium – a kollégiumi jogviszony fennállása alatt – biztosítja diákjai számára 

azok iskolai tanulmányai folytatásához szükséges kollégiumi feltételeket. Köznevelési 

feladatait kollégiumi ellátás, nemzetiségi kollégiumi ellátás, illetve sajátos nevelési igényű 

tanulók kollégiumi ellátásán keresztül valósítja meg.  

 

A kollégiumi nevelés feladata különösen: 

 

A tanulás tanítása  

 

A kollégiumi nevelés feladata a diákok egyéni fejlődésének elősegítése, a hátránnyal 

küzdők felzárkóztatása, a gyermekek tehetségének kibontakoztatása. Ennek érdekében a 

kollégium lehetőséget biztosít az ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek 

fejlesztésére, valamint arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási 

módszereket. Ezzel fejleszti a kreativitást, erősíti a tanulási motívumokat, az érdeklődés, a 

megismerés és a felfedezés vágyát. Fontos, hogy a tanulók elsajátítsák az információkeresés 

különböző formáit a kollégiumi könyvtárban az egyéni fejlesztés elmélyítése érdekében, az 

információk megtalálásának célravezető útjain keresztül. Törekszik a tanulási kudarcok 

okainak feltárására, azok kezelésére, a jó teljesítményhez szükséges helyes énkép, a pozitív 

önértékelés kialakítására. Segíti a mindennapi feladatokra történő felkészülést. A 

kollégiumnak gondot kell fordítania arra, hogy az ismeretek elsajátítása közben a tanulásra 
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belső igény ébredjen a tanulókban, mindennapi életük részévé váljon a tanulás. A tanulás 

tanítása, az ismeretszerzést elősegítő beállítódások kialakítása hatással lesz a tanulók egész 

felnőtt életére, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

 

 

Az erkölcsi nevelés 

 

A kollégium feladata az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, 

valamint ezen normák beépülésének elősegítése a tanulók mindennapi életébe, 

személyiségükbe. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra, valamint azok kezelésére, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és 

életvezetési kérdéseire, problémáira. A kollégiumi közösség élete, a kollégiumi 

nevelőtanárok példamutatása segítse elő a tanulók életében az olyan nélkülözhetetlen 

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

mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni 

fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás, az empátia, a szociális érzékenység. 

 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

 

A kollégium, az iskolai tanulmányokra alapozva, azt kiegészítve segítse elő a 

nemzeti, népi kultúránk értékeinek, hagyományaink megismerését. A kollégiumi 

foglalkozások keretében a diákok tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, 

tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az 

ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek 

megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, 

megbecsülését. A nevelés révén alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet 

érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 

kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve 

ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. A nemzetiséghez tartozó tanulók nevelését 

ellátó kollégium kiemelt feladata az anyanyelvű nevelés, az adott nemzetiséghez való 

tartozás tudatának erősítése, nemzetiségi kultúrájának, nyelvének, szokásainak ápolása és 

fejlesztése. 

 

 

A családi életre nevelés 

 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, 

szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Ezért a 

kollégium kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi 

közösségek, értékek megbecsülése. Ez segítséget nyújt a felelős párkapcsolatok 
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kialakításában, ismereteket közvetít a tanulók családi életében felmerülő konfliktusok 

kezeléséről. A kollégiumnak foglalkoznia kell a szexuális nevelés kérdéseivel is. 

 

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 

A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet 

működésének megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét. Ezzel is erősíti 

a diákokban a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremtve az egyéni célok és a közjó 

között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak 

betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a 

méltányosság jellemzi. A kollégium megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók 

megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. A közügyekben való aktív 

részvétel megkívánja a kreatív, önálló mérlegelő gondolkodás, az elemzőképesség és a 

vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös 

elfogadás elsajátításának folyamatában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi 

diák-önkormányzati rendszer. 

 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 

A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek 

nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti 

és tapasztalati alapjai. Kiemelt feladat a tanuló helyes, reális énképének, illetve 

önértékelésének kialakítása; elő kell segíteni a kedvező szellemi fejlődését, készségeinek 

optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi 

tudásterület megfelelő kiművelését; hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek 

hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a 

fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a 

kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes 

emberi kapcsolatok kialakításához. 

 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot 

örömteli megéléséhez. A kollégium ösztönözze a tanulókat arra, hogy legyen igényük a 

helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek megismerésére és 

alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük 

szabályozására, a konfliktusok kezelésére. A kollégiumi pedagógusok motiválják és segítsék 

a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. A 
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kollégium sportélete járuljon hozzá az egészséges életvitel, a helyes életmódminta 

kiválasztásához. Fontos, hogy a kollégium a diákok számára otthonos, egészséges, kulturált, 

esztétikus közeget biztosítson, ahol a tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti 

ízlésüket, igényességüket. 

 

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 

A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása 

a tanulókban úgy, hogy önálló tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos 

igényeit, élethelyzetét. Ez a segítő magatartás fejleszti a diákokban az együttérzést, 

együttműködést, problémamegoldást és az önkéntes feladatvállalást, mely elengedhetetlen a 

tudatos, felelős állampolgári léthez. 

 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 

A tanulónak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A kollégiumi nevelés 

során fel kell készíteni a tanulókat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és 

jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és 

társadalmi folyamatokat, melyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá 

kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 

megőrzésébe, gyarapításába. 

 

 

Pályaorientáció 

 

A kollégiumnak – a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest – 

átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, 

tevékenységeket (szakkörök, érdeklődési körök) kell biztosítania, amelyek révén a diákok 

kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 

megtalálhatják későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, 

valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért 

fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel 

kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. A kollégium – a kollégium pedagógiai 

munkájával kapcsolatban álló iskolákkal együttműködve – valamennyi tanulója számára 

lehetővé teszi egyes kiválasztott szakmák, hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, 

illetve a tanuló által választott életpályára való felkészülést. 
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Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 

A kollégiumnak – a bentlakásos köznevelési intézmény sajátos adottságaiból 

adódóan – segíteni kell, hogy a tanulóik felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő 

munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Fontos, 

hogy tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 

Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni 

és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. A kollégium a diák-önkormányzati 

tevékenység működtetésén keresztül segíti az autonóm, felelős, a közösség érdekeit is 

figyelembe vevő magatartás és a körültekintő döntéshozás képességének kialakulását. 

 

 

Médiatudatosságra nevelés 

 

Fontos, hogy a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A 

médiatudatosságra nevelés során az értelmező, mérlegelő beállítódás kialakításának nagy 

jelentősége van. A diákokkal ismertetni kell a média működésének és 

hatásmechanizmusának főbb törvényszerűségeit, a média és a társadalom közötti kölcsönös 

kapcsolatokat, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés 

megkülönböztetésének módját. 

 

 

 

A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai 

elvei 

 

A kollégiumi élet megszervezése 

 

A kollégium – belső életének szabályozása során – biztosítja a diákok optimális testi-

lelki fejlődésének feltételeit, beleértve a rendszeres és egészséges étkezést, a tisztálkodást, 

az előírásoknak megfelelő egészségügyi ellátást. Figyelembe veszi a speciális tanulói, szülői 

és iskolai igényeket, valamint az intézményi hagyományokat, szokásokat is. A tanulók napi 

életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes tevékenységek belső arányai – a jogszabályi 

keretek között – a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjanak. 

 

A kollégium a maga sajátos eszközeivel kiépíti, folyamatosan ápolja és megújítja az 

önálló arculatához kapcsolódó hagyományait, erősíti a kollégiumi közösség együvé 

tartozását. 
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Kollégiumi napirend 

  6.30: ébresztő 

  7.15: reggeli 

  7.45: kollégiumból az iskolába 

13.30: ebéd 

14.00: egyéni kimenő, vagy kézműves foglalkozás 

15.00: Szilencium I. 

16.00: uzsonna 

16.15: Szilencium II. 

17.30: csoportfoglalkozás, sportvetélkedők stb. 

19.00: vacsora 

19.30: szabadidős tevékenység 

22.00: takarodó 

 

 

A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások 

 

A kollégium a foglalkozásokat kollégiumi csoportonként heti huszonnégy órás 

keretben szervezi meg. 

A kollégium a kollégiumba felvett és az externátusi ellátásban részesülő tanulók 

részére felzárkóztató, tehetségkibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő 

foglalkozásokat, továbbá a szabadidő eltöltését szolgáló egyéb foglalkozásokat és a 

tanulóval való egyéni törődést biztosító foglalkozásokat szervez. 

A kollégium a foglalkozások tervezése, szervezése során kiemelten ügyel a pozitív, 

aktív tanulási attitűd kialakítására és megerősítésére, egyénre szabott tanulási utak 

támogatására a kreativitás fejlesztésére, az egész életen át tartó ismeretbővítés fontosságára, 

gondoskodik a tanulókkal való személyes törődés tapintatos formáinak kialakítására.  

Külön figyelmet fordít a nemzetiségi sajátosságokra és a sajátos nevelési igényű 

tanulók egyéni szükségleteire.  

A kollégium a foglalkozások formáját és tartalmát úgy határozza meg, hogy azok 

hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségének gazdagodásához, 

kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez. 

 

Kollégiumi foglalkozás lehet: 

a) felzárkóztató, tehetségkibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni 

vagy csoportos foglalkozás, 

b) közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozás, 

c) a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozás, ezen belül 

ca) szakkör, 

cb) érdeklődési kör, 

cc) önképzőkör, 

cd) énekkar, 

ce) művészeti csoport, 
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cf) tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti 

verseny vagy bajnokság, diáknap, 

d) a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni foglalkozás, 

e) a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos foglalkozás, 

f) egyházi fenntartású kollégiumok esetében hitéleti foglalkozás. 

 

A tanulói részvétel szempontjából a kollégiumi foglalkozás lehet 

a) kötelező vagy 

b) szabadon választható. 

A tanuló heti tizenhárom órában köteles részt venni felzárkóztató, 

tehetségkibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni vagy csoportos 

foglalkozáson, heti egy órában a közösségi fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozáson.  

A tanuló a kollégium által biztosított lehetőségek közül további heti egy, szabadon 

választott foglalkozáson köteles részt venni.  

A felzárkóztató, tehetségkibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő, egyéni 

vagy csoportos foglalkozások látogatása alól a tanuló – a kollégium házirendjében 

meghatározott elvek szerint, részben vagy egészben, kivéve az ebben a keretben szervezett 

tematikus csoportfoglalkozásokat – felmentést kaphat. 

A kollégiumi foglalkozásokat a pedagógiai programnak megfelelő éves tanulói 

foglalkozási terv alapján kell megszervezni. Az éves tanulói foglalkozási terv kollégiumi 

csoportonként tartalmazza a kötelező foglalkozásokat, továbbá a kollégium egészére az előre 

tervezhető, szabadon választható foglalkozásokat. 

A kollégiumnak az éves tanulói foglalkozási terv elkészítéséhez minden tanév első 

hetében fel kell mérnie, hány tanuló és milyen szabadon választható foglalkozáson kíván a 

tanévben részt venni. 

Az éves tanulói foglalkozási tervet a kollégium vezetője készíti elő, és a 

nevelőtestület fogadja el a kötelező foglalkozásokra vonatkozóan a tanév megkezdéséig, a 

szabadon választható foglalkozásokra vonatkozóan legkésőbb az adott tanév szeptember 30-

áig. Az éves tanulói foglalkozási tervet az elfogadást követő három munkanapon belül a 

helyben szokásos módon közzé kell tenni. A tanulók a közzétételtől számított hét 

munkanapon belül jelenthetik be írásban a kollégium vezetőjének, hogy melyik szabadon 

választható foglalkozáson kívánnak részt venni. 

 

Felkészítő foglalkozások a kollégiumban: 

 

Tanulást segítő foglalkozások: 

a) rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás, 

b) differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás, 

c) a bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása, hátránykompenzáció, 

d) a tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett 

szakkörök, diákkörök, 

e) tematikus csoportfoglalkozás. 
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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) 

 

A 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: 

Állandó vagy adott eseményre szerveződő kollégiumi diákcsoportok számára szervezett 

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 

céljaihoz és alapelveihez kapcsolódó, ill. a csoportfoglalkozások keretterveiben 

előírt tartalmakat a kollégiumok sajátosságaihoz igazodva dolgozzák fel. 
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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 – szervezeti egységenként egy pedagógus közreműködésével (a 

továbbiakban: 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. 

 

 

A kollégiumi élet szervezése során a kollégium vezetőjének a feladata: 

 

a) a napirend szerinti tevékenységek, így az ébresztő, a takarodó, az étkeztetés 

megszervezése, felügyelete, ellenőrzése, 

b) a tanulói nyilvántartások, különösen a betegség, távollét, kimenő, engedélyek 

folyamatos vezetése, 

c) a közös helyiségek és közösségi eszközök használatának, az öntevékeny diákkörök 

tevékenységének a felügyelete, 

d) a felmerülő egyéni problémák kezelése, ennek részeként az ügyeletes nevelőtanári 

intézkedés, továbbá információtovábbítás a csoportvezető nevelőtanárnak. 
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A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, 

pályaválasztását, az önálló életkezdést elősegítő tevékenység elvei 

 

Tanulási kultúra 

 

A tanév elején igyekszünk diákjainkkal megismertetni a tanulással kapcsolatos több 

módszert is. Diákjainknak bizonyos kereteken belül lehetőséget adunk az általuk megismert 

módszerek közül választani. (tanuló párok, kis csoportos tanulás korosztályok vagy tantárgyi 

érdeklődés szerint). Az eredmények alapján, a számukra legsikeresebb módszerben kívánjuk 

megerősíteni és segíteni őket. Itt nagy jelentőséget tulajdonítunk a személyes, „testre 

szabott” segítségadásnak, irányításnak. Tapasztalatunk, hogy tanulóink egy része ezen évek 

alatt tanul meg valamilyen módszer mentén tanulni. Minden esetben igyekszünk feltárni a 

tanulási zavarokkal küzdő diákoknál az okokat, hogy célzottabb lehessen a segítség. Sajnos, 

egyre több a valamilyen részképesség hiányával küzdő diákunk. Ennek érdekében 

intézményünk fejlesztő pedagógust kíván alkalmazni. Korrepetálási lehetőség kifejezetten a 

kollégisták számára matematika, fizika, biológia és kémia tantárgyakból van. A tanulásra 

motiváltság szintje gyenge, így a folyamatos segítség mellett az írásbeli házi feladatokat 

ellenőrizzük, valamint a szóbeli leckéket is nevelői belátás alapján kikérdezzük. 

 

 

Munkakultúra 

 

Ennek fejlesztése kétirányú: az első, hogy tanulóink többsége két kezű fizikai munkát 

fog végezni az iskola elvégzése után. Fontos, hogy mind a szakmai gyakorlatok során, mind 

pedig a kollégiumi felkészüléseik alatt sajátítsák el az igényes munkavégzés kritériumait (a 

munkakörnyezet folyamatos tisztasága, rendben tartása, szabályok betartása). Ezek alapjait 

a kollégium napi életében jól el lehet ültetni. A szobákat a kollégisták takarítják naponta, 

hetente egyszer „kistakarítást”, valamint a hétvégi hazamenetel előtti este „nagytakarítást 

tartunk, amit pontozásos rendszerrel értékelünk, és jutalmazunk. A nevelők munkáját a DÖK 

tisztasági felelősei segítik. A közös helyiségeket az esti takarodó előtt az esti ügyeletes 

nevelő ellenőrzi. 

 

 

Társas kapcsolatok, a közélet kultúrája 

 

Kollégiumunk létszámából adódik a családias légkör. A diákok könnyen alakítanak 

ki egymással kapcsolatot, hamar megtanulják az együttműködést, a tanulásban és a közös 

programok szervezésében egyaránt. Ehhez alkalmas támogatást nyújt a Diák Önkormányzat, 

amely rendszeresen szervez a tanév során programokat. Különösen kedvelik a csapatmunkát. 

Sajnos azonban vannak olyan gyermekeink, akiket nagyon nehéz bármilyen közösségi 

megmozdulásra is beszervezni. 
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Gondolkodási kultúra 

 

Ezen a téren nagyon sok tennivalónk van. A vélemény formáláshoz ugyanis 

folyamatos tájékozódásra, informálódásra van szükség. Havi rendszerességgel tartunk uniós 

felkészítő előadásokat, tájékoztatókat nagyobb eseményekről, a társadalmat érintő 

tendenciákról. Feladatunk, hogy felébresszük az érdeklődést a tágabb környezetük iránt és 

megtanuljanak összefüggésekből következtetéseket levonni.  

 

 

Vizuális és esztétikai kultúra 

 

Kézműves szakkörön megismerkedhetnek tanulóink különféle kézműves 

technikákkal, anyagokkal, az anyagban rejlő kifejező lehetőségekkel. Kiemelten fontosnak 

tartjuk a népművészeti értékeink megismertetését. Saját kezükkel készített tárgyakon 

keresztülformáljuk ízlésüket, környezetükkel szembeni igényességüket. Minimum havi 

rendszerességgel juthatnak el Színházba, helyben általuk szervezett filmklub és rajzszakkör 

működik. Ebben a tanévben nyitottuk meg az Iskolagalériát, ahol havonta állítanak ki alkotó 

művészek, ezen kiállítások megnyitóján a kollégisták minden alkalommal részt vesznek. 

Heti rendszerességgel gitárszakkör működik, gitáros tanulóink már több ízben léptek fel 

iskolai programokon.  

 

 

Környezetkultúra 

 

A csoportfoglalkozások része a környezettel kapcsolatos beszélgetések, a szűkebb és 

tágabb környezetünk megóvása, a jelen lévő káros hatások és annak kivédése. A következő 

tanévtől megteremtjük a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét. 

 

 

Életmód-kultúra 

Szakember segítségével önismereti foglalkozásokat tartunk, melynek segítenek a 

helyes önértékelés kialakításában és megfogalmazni közeli és távolabbi célokat.  

Feladatunknak tekintjük a kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, 

megfelelő életritmus kialakítását. A tanulók olyan szokásokat tanulnak meg, melyek segítik 

őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészség károsító szokások kialakulásának 

megelőzésében. 

Minden évben indítjuk elsősegélynyújtó, egészségfejlesztő tájékoztatónkat. Az 

iskolaorvos és védőnő rendszeresen tart felvilágosító foglalkozásokat. Ösztönözzük 

kollégistáinkat a tömegsport rende4zvényein való részvételre, vagy valamilyen önálló 

mozgásformára. 

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelem 
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Ezeket a feladatokat az intézmény ifjúságvédelmi felelősének segítségével oldjuk 

meg. Az ifjúságvédelemmel megbízott munkatársunk rendszeresen találkozik a kollégiumi 

nevelőkkel, ahol minden hatáskörébe tartozó esetet, problémát megbeszélnek, valamint az 

intézkedések eredményeiről tájékoztatja a tantestületet. 

 

 

Nevelési klíma 

 

A tanulók bármikor megkereshetik nevelőtanárukat és feltárhatják problémáikat. 

Ezek megoldásában számíthatnak pedagógus tanácsaira, segítségére. 

Hetente tartunk csoportfoglalkozásokat, de külön alkalmakon is van módjuk 

találkozni a diákoknak csoportnevelőjükkel. Igyekszünk rugalmasan, mindenki 

megelégedésére nevelni, szem előtt tartva az alapvető emberi normákat és az egyházi 

erkölcsi elvárásokat.  

 

 

 

A kollégiumi nevelés eredményessége 

 

A kollégium – a szülővel és az iskolával együttműködve – hozzájárul ahhoz, hogy a 

tanuló eredményesen fejezze be tanulmányait választott iskolájában. 

A tanuló a kollégiumi nevelési folyamat során elsajátítja a társadalomba való 

beilleszkedéshez és a családi életben, a hivatás gyakorlásában, az állampolgári létben az 

önálló életvitelhez szükséges alapvető ismereteket, képességeket, értékeket: 

- elsajátítja és követi az alapvető erkölcsi normákat; 

- képes az egészséges és kulturált életmód kialakítására; 

- ismeri nemzetünk, nemzetiségeink kulturális, történelmi hagyományait; 

- sokoldalú képzettsége, műveltsége párosul az új ismeretek befogadásának és a 

folyamatos megújulásnak a képességével; 

- kialakul reális társadalomképe; 

- rendelkezik az önszerveződéshez, a demokratikus érdekérvényesítéshez szükséges 

képességekkel; 

- tudása versenyképes, önértékelő képességére, szakmai felkészültségére alapozva 

választ tud adni a szakmai kihívásokra; 

- képes az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására és továbbépítésére; 

- másokhoz való viszonyában toleráns, empátiával rendelkezik, társadalmi 

szemléletét a szolidaritás jellemzi.. 

 

A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor figyelembe veendő, hogy a 

nevelési folyamat milyen kiindulási állapotból, milyen feltételek mellett fejtette ki hatását. 
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Kollégiumi foglalkozások és témakörök 

A tematikus csoportfoglalkozások témakörei 

1. A 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 

TÉMAKÖR 
összevont csoport  

9-12.évfolyam 

A tanulás tanítása 3 

Az erkölcsi nevelés  2 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  2 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés  2 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 1 

A családi életre nevelés 2 

Testi és lelki egészségre nevelés 2 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 2 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 2 

Pályaorientáció 2 

Gazdasági és pénzügyi nevelés  2 

Médiatudatosságra nevelés  1 

 22 óra 

 

A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel, ezen belül minden héten egy kötelező 

csoportvezetői foglalkozással számolnak. A tematikus csoportfoglalkozásokat a 

csoportvezetői foglalkozások keretében, a felkészítő foglalkozások terhére szervezik meg. 

 

 

 

A kollégiumi foglalkozások keretprogramterve 
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- a tematikus csoportfoglalkozások szervezéséhez és tartalmához 

 

A kollégiumi nevelésben a foglalkozások célja a kollégisták személyiségének, 

erkölcsi és esztétikai ismereteinek, jellemének, önismeretének, önbizalmának, 

felelősségvállalásának, közösségi szellemiségének megalapozása, illetve fejlesztése. 

A kollégiumi foglalkozások a közösségi kapcsolatok kialakítására, a szociális 

képességek fejlesztésére, az egyéni tanulási módszerek elsajátítására, a helyes életviteli 

szokások kialakítására, a tágabb természeti, társadalmi környezetért érzett felelősségre 

nevelnek. 

A kollégiumi együttélésben, a foglalkozásokon és tevékenységekben a kollégisták 

megtapasztalhatják a másik ember elfogadásának, segítésének és megbecsülésének a 

fontosságát. Megélhetik az értékek mentén kialakult közösséghez való tartozás biztonságát, 

mélyíthetik a természeti, történelmi és kulturális örökségünk megbecsülését. Nyitottabbá és 

elfogadóbbá válnak a hazai nemzetiségek és más népek kultúrája iránt. Felkészülnek a 

közéleti szereplésre, egyéni és közösségi érdekeik és értékrendjük képviseletére. 

A foglalkozások olyan kompetenciákat is fejlesztenek, melyek révén a tanulókban 

kialakul az alkalmazkodóképesség, a tolerancia, a konfliktuskezelő képesség.  

A kollégiumi foglalkozások kiegészítik az iskolák nevelő-oktató munkáját. A 

középiskolai szakaszban a pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói 

szerephez, a szakgimnáziumban az ágazathoz tartozó szakképesítések megszerzéséhez 

szükséges képességek, készségek, attitűdök együttes fejlesztése a cél. 

A csoportfoglalkozások keretprogramterve nevelési területenként, az adott témakör 

legfontosabb tartalmi elemei alapján határozza meg a kollégiumi nevelés-oktatás pedagógiai 

tartalmát. A foglalkozások számát, éves elosztását, tartalmi felépítését úgy kell 

meghatározni, hogy alkalmazkodjon a tanulók életkorához, a választott iskolájuk típusához. 

A kollégiumi nevelés és oktatás a Nat kiemelt fejlesztési feladatain keresztül kapcsolódik az 

iskolai tantervi szabályozáshoz. 

 

 

1. A tanulás tanítása 

A kollégium a foglalkozások és a tevékenységek során támogatást nyújt abban, hogy 

a tanulók eredményesen fejezzék be választott iskolájukat.  

Nagy jelentősége van az egyénre szabott tanulási módszerek elsajátításának, ezzel 

segítve az iskolai órákra való felkészülést, a jó eredmények elérését, a hátránnyal küzdők 

felzárkóztatását, a gyermekek tehetségének kibontakoztatását.  

A tanulás tanítása, az ismeretszerzést és hasznosítást elősegítő beállítódások 

kialakítása nagymértékben hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a 

munka világában. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Sajátítsa el és legyen képes alkalmazni a hatékony tanulási technikákat. 

- A tanuló – pedagógus segítségével – legyen képes a számára legalkalmasabb 

módszereket kiválasztani. 
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- Tudjon szelektálni a megszerzett ismeretek, információk között. 

- Alkalmazza a tanulást segítő hagyományos és modern eszközöket, használja a 

könyvtárat, és a feladatai megoldásához megfelelően tudja kiválasztani a 

szükséges  

- Legyen képes elemezni, értelmezni, rendszerezni a megszerzett ismereteket.  

 

Programterv 

Évfolyam  9.  10.  11. 12. 13–14. 

Időkeret (óra)  3 2 2 2 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- különböző tanulási 

technikák és 

módszerek 

alkalmazása 

- a megszerzett és 

elsajátított 

ismeretek 

értelmezése, 

rendezése 

- a könyvtárhasználat 

rendje és módszerei 

Ismertessük az általánosan elfogadott tanulási módszereket, különös 

tekintettel a közösségben történő tanulásra. 

Ismertessük az alapvető tanulási stílusokat, azok sajátosságait, az 

egyes stílusoknak leginkább megfelelő, hatékony tanulási módokat. 

Gyakoroltassuk az iskolai követelmények teljesítésére felkészítő 

tanulási technikákat. 

A gyakorlatban sajátítsa el a tantárgyhoz kapcsolódó ismeretek, 

tartalmi elemek szabatos szóbeli és írásbeli megfogalmazását. 

Elemezzék, értelmezzék, rendszerezzék a megszerzett ismereteket. 

Könyvtárlátogatással segítsük elő, hogy megfelelő módon és 

hatékonyan tudja használni a könyvtár nyújtotta ismeretszerzési 

lehetőségeket. 

Készítsük fel a diákokat a tudatos, tanulást segítő internethasználatra. 

Kérjük számon a megszerzett ismereteket és vessük össze az 

alkalmazott tanulási technika kiválasztásával, megfelelőségével. 

 

 

2. Az erkölcsi nevelés 

A kollégiumi nevelés során fontos, hogy a diákok megismerjék az alapvető erkölcsi 

normákat, és ezek a normák beépüljenek személyiségükbe, mindennapi életükbe, 

tevékenységükbe.  

Lényeges, hogy az erkölcsi nevelés a napi élet gyakorlatából, tapasztalataiból vegyen 

példákat, egyben készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra és azok kezelésére.  

A kamasz fiatalok esetében különösen jelentős, hogy segítsen számukra választ 

találni erkölcsi kérdéseikre, az esetleges problémáikra. Az erkölcsi nevelés nagy hatással 

van a közösség és az egyén életére egyaránt. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Lássa be az erkölcsi felelősség fontosságát. 

- Gyakorlati és iskolai tapasztalatai, ismeretei révén ismerje fel a morális helytállás 

jelentőségét. 

- Képes legyen megfelelő erkölcsi választásokra. 
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Programterv 

Évfolyam  9.  10.  11. 12. 13–14. 

Időkeret (óra)  2 2 2 1 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- erkölcsi érzék 

kifejlődése és 

szerepe 

- felelősség- és 

kötelességtudat 

- a munka 

megbecsülése 

- mértéktartás, 

együttérzés, 

segítőkészség 

Mutassuk be az embert, mint értékelő és erkölcsi lényt. 

Szerepgyakorlatokon keresztül, a drámapedagógia eszközeivel 

teremtsünk összhangot a lelkiismeret szabadsága és a személy 

erkölcsi felelőssége között.  

Példákon keresztül utaljunk az erkölcsi értékek és az erkölcsi érzék 

kialakításának jelentőségére az emberi kapcsolatokban. 

Irodalmi, történelmi személyiségek életén keresztül ismertessük a 

különböző erkölcsi választásokat és ezeket értékeljük. 

Mutassunk be a mindennapi élet tapasztalataiból a morális helytállás 

jelentőségét, az egyéni döntések meghozatalában betöltött szerepét. 

Ismertessük fel a diákokkal az erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzeteket. 

 

 

3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A kollégiumi foglalkozások lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók elsajátítsák 

azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek 

megalapozzák a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését.  

Ennek révén kialakul bennük a szűkebb és tágabb közösséghez való tartozás, a 

hazaszeretet érzése. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Ismerje fel a közösségi összetartozást megalapozó közös értékeket.  

- Tudatosuljon a közösséghez tartozás, a hazaszeretet fontossága.  

- Ismerje országunk és a magyarság nemzeti szimbólumait. 

- Ismerje a magyar tudomány, kultúra és sport kiemelkedő személyiségeit. 

- Legyen kellő ismerete a település kultúrtörténetéről, hagyományairól. 

 

Programterv 

Évfolyam  9.  10.  11. 12. 13–14. 

Időkeret (óra)  2 2 2 1 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- közösséghez tartozás, 

hazaszeretet 

- nemzeti, népi kultúránk 

értékei, hagyományai 

Mutassuk be nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. 

Mutassuk be a közösségi összetartozást megalapozó közös 

értékeket. 

Történeti előadásokon keresztül alakítsunk ki pozitív 

attitűdöt a településhez, az országhoz, a nemzethez. 
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- a hazánkban élő 

nemzetiségek kulturális 

szokásai, emlékei, jelene 

- nemzetünk kapcsolódása 

Európához 

Ismertessük általában az Európához és az Európai Unióhoz 

való tartozásunk jelentőségét, történeti alapjait. 

Ismertessük a nemzeti és az európai identitás kapcsolatát. 

Egyéni témafeldolgozások révén mutassuk be a hazai 

nemzetiségek kulturális és nyelvi sokféleségét. 

 

 

4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A kollégiumban folyó nevelés sajátos pedagógiai eszközei révén elősegíti a 

demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének megértését.  

A közösségi tevékenységek gyakorlásával a diákok átélhetik annak jelentőségét, 

hogy mit is jelent a felelős állampolgári részvétel a közügyekben a közösség és az egyén 

számára egyaránt.  

Ez tágabb értelemben sokat segít a nemzeti öntudat erősítésében, és egyben 

összhangot teremt az egyéni célok és a közösségi jó között. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Értse meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének fontosságát az 

egyéni és társadalmi célok elérése érdekében. 

- Legyen tisztában a jog szerepével a társadalmi életben. 

- Képes legyen belátni a kollégiumi diák-önkormányzat jelentőségét a 

kötelezettségek és a jogok gyakorlása során.  

- Ismerje a demokratikus állam működésének főbb elemeit (választási rendszer, 

helyi önkormányzatok, törvényhozás, kormány, igazságszolgáltatás, fegyveres 

testületek stb.). 

 

Programterv 

Évfolyam  9.  10.  11. 12. 13–14. 

Időkeret (óra)  2 2 2 1 2 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a demokratikus 

jogállam felépítése 

- a felelős állampolgári 

magatartás jelentősége 

- a demokrácia elvei és 

gyakorlati 

megvalósulása 

- cselekvő állampolgári 

magatartás és 

törvénytisztelet 

Ismertessük a demokratikus jogállam működésének alapelveit, az 

állampolgárság fogalmát és az alapvető állampolgári jogokat. 

Szerepjátékokon keresztül értessük meg a cselekvő állampolgári 

magatartás és a törvénytisztelet jelentőségét. 

A diák-önkormányzati munka révén gyakorolja a közügyekben 

kifejtett hatékony együttműködés jelentőségét, a helyi és a tágabb 

közösségeket érintő problémák iránti érdeklődés fontosságát. 

Tevékenyen vegyen részt a kollégiumi diákönkormányzat 

munkájában, így a demokratikus elvek megvalósításában, az 

önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás 

elsajátításában. 
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5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A kollégiumi nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd 

elméleti és tapasztalati alapjai.  

A közösségi lét, a csoporthoz tartozás, az egymás közötti interakciók elősegítik a 

reális énkép és az önértékelés kialakulását, melyek a személyiségfejlődés meghatározó 

elemei.  

Mód van a mások helyzetébe történő beleélés képességének kialakítására, mások 

elfogadására.  

Ezek a képességek elősegítik, hogy kulturált közösségi élet alakuljon ki a 

kollégiumban. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Ismerje meg az emberi kapcsolatok létrejöttét elősegítő, illetve gátló 

személyiségvonásokat. 

- Legyen tudatában, hogy a gondosan kiválasztott és mély emberi kapcsolatok 

mennyire értékesek az emberi együttélésben. 

- Életkorának megfelelő választékossággal legyen képes a társas kommunikációra. 

- Alakuljon ki a tanulóban a választási lehetőségek felismerésének képessége, és 

döntési helyzetekben legyen képes e lehetőségeket mérlegelni. 

- Váljék természetessé benne a másik ember személyiségének tisztelete és megértése, 

a helyes önismeret kialakítása, önmaga felvállalása. 

 

Programterv 

Évfolyam  9.  10.  11. 12. 13–14. 

Időkeret (óra)  1 1 1 1 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- az önismeret és 

társas kapcsolati 

kultúra 

- az empátia és 

mások elfogadása 

- a tudás és 

tapasztalat 

jelentősége 

- társas 

kommunikáció 

Ismertessük az önismeret és a társas kapcsolati kultúra meghatározó 

jellemzőit. 

A csoport aktív közreműködésével segítsük elő a megalapozott 

önismeret kialakítását.  

Mutassuk be a kulturált társas kapcsolatok, a helyes egyéni és 

közösségi élet szabályait. 

Szerepjátékok segítségével alakítsuk ki, illetve fejlesszük a mások 

megértéséhez és tiszteletéhez szükséges képességeket. 

Csoport előtti megmérettetés révén segítsük elő a pozitív énkép 

kialakítását az eddig elsajátított készségekre és tudásra alapozva annak 

érdekében, hogy a diákok sorsukat és életpályájukat maguk alakítsák. 

 

 

6. A családi életre nevelés  

A család mint a társadalom alapvető közösségi építőköve különös jelentőséggel bír a 

fiatalok kiegyensúlyozott személyiségfejlődésében.  
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A kollégiumnak éppen ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták 

közvetítése, a családi közösségek, értékek megbecsülése.  

A kamaszkorban kiépülő párkapcsolatoknak is fontos szerepe van a későbbi családi 

közösség kialakításában.  

Egymás tisztelete, a másik iránt érzett felelősség, a helyes szexuális kultúra és az 

erkölcsi értékek kialakítása döntő jelentőségű, melyben a kollégiumi nevelésnek fontos 

szerepe van. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Ismerje a különféle szerepeket és szabályokat a családban. 

- Tudatosuljon a családalapítás, családtervezés, a helyes párkapcsolat és 

felelősségvállalás fontossága. 

- Ismerje meg a helyes szexuális kultúra jellemzőit és kialakításának jelentőségét a 

párkapcsolatokban.  

 

Programterv 

Évfolyam  9.  10.  11. 12. 13–14. 

Időkeret (óra)  1 2 2 3 3 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a család szerepe, 

jelentősége az egyén 

életében 

- együttműködés és 

felelősségvállalás a 

családban 

- szexuális kultúra 

- családtervezés 

- konfliktusok a 

családban 

Példákon keresztül mutassuk be, hogy a családi élet színtere a családi 

otthon. 

Ismertessük a család szerepét, jelentőségét az egészséges testi és lelki 

fejlődés kialakulásában. Hangsúlyozzuk az idős családtagokkal való 

kapcsolattartás, együttműködés és támogatásuk fontosságát. 

Mérjük fel, hogy kinek, mit jelent a család, az otthon. 

Szemléltessük a családi munkamegosztást, ennek helyét és szerepét a 

hagyományos családi közösségben. 

Ismertessük a helyes, felelősségteljes párkapcsolat jelentőségét és 

kialakításának folyamatát. 

Ismertessük a helyes szexuális kultúra jellemzőit és jelentőségét a 

férfi-nő kapcsolatban. 

Szerepjátékokon keresztül mutassuk be a családban előforduló 

konfliktusokat és kezelésük módját. 

 

 

7. Testi és lelki egészségre nevelés  

Az egészséges életritmus és életvitel kialakítása, tudatosítása meghatározó 

jelentőségű a fiatalok számára. 

A tanulók a kollégiumban olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátíthatnak 

el, olyan szokásokat tanulhatnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük 

megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. 

A kollégium sportélete nagymértékben hozzájárulhat az egészséges életmód 

kialakításához és fejlesztéséhez. 
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Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Legyen tisztában a helyes életritmus és életvitel személyiségre, testi fejlődésre 

kifejtett pozitív jelentőségével. 

- Ismerje fel az egészséget fenyegető tényezőket, a szenvedélybetegségeket, és 

ismerje ezek megelőzésének módjait. 

- Tudatosuljon és váljon napi gyakorlattá az egészséges életmód és a testmozgás, az 

egészségtudatos életmód. 

- Legyen tisztában az egészség, a sport és a lelki élet egymásra gyakorolt hatásával. 

 

Programterv 

Évfolyam  9.  10.  11. 12. 13–14. 

Időkeret (óra)  2 2 2 2 2 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- egészséges életmód 

és életvitel 

- a sport hatása a lelki 

egyensúly 

megteremtésében és 

megőrzésében 

- prevenció, 

életvezetés, 

egészségfejlesztés 

Ismertessük a rendszeres testmozgás és az egészségtudatosság 

kapcsolatát, az elhízás és a korszerű táplálkozás, egészséges 

életmód és életvitel összefüggéseit. 

Ismertessük a káros szenvedélyeket, szokásokat, a 

teljesítménynövelő szerek használatának veszélyeit. 

Mutassuk be és a gyakorlatban alkalmazzuk a rendszeres fizikai 

aktivitás és sport hatását a szervezetre. 

Ismertessük az érzelem-, feszültségszabályozás és agresszió 

megelőzését a sport, a mozgással járó tevékenységek révén. 

Diákköri tevékenységek révén a tanulók tapasztalják meg az egyéni 

felelősség és döntés jelentőségét az egészséges életvitel és a 

szabadidős tevékenységek megvalósításában. 

 

 

8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A hátránnyal élők iránt érzett felelősség, és az értük végzett önkéntes feladatvállalás 

megfelelő módon segíti a szociális érzékenység kialakulását a tanulókban.  

A szűkebb és tágabb környezetünkben ilyen helyzetben élőkért végzett önkéntes 

feladatvállalás fontos személyiségfejlesztő hatással bír.  

Az önkéntes feladatvállalási hajlandóság beépülése, megszilárdítása fontos nevelési 

feladat: a tudatos, felelősségteljes állampolgári lét alapvető velejárója. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Alakuljon ki segítő magatartás a fogyatékkal élők iránt. Tudatosuljon az 

együttműködés és az egymásra figyelés fontossága. 

- Legyen motivált önkéntes feladatvállalásra a hátrányos helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű társak iránt. 

 

Programterv 
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Évfolyam  9.  10.  11. 12. 13–14. 

Időkeret (óra)  2 2 2 1 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- társadalmi 

felelősségvállalás 

és szolidaritás 

- önkéntes 

feladatvállalás 

másokért 

- összetartás és 

együttérzés 

Ismertessük a hátrányos helyzet fogalmát. 

Példákon keresztül mutassuk be a társadalmi felelősségvállalás 

fontosságát, a másokért érzett szolidaritás jelentőségét. 

Ismertessük, hogy mit jelent fogyatékkal élni. 

A segítő magatartás kifejlődése érdekében szervezzünk olyan diákkört, 

melyben beteg, idős emberek élethelyzetén javíthatunk. 

Az együttműködés, egymásra figyelés képességének kialakítása 

érdekében élethelyzeteken keresztül mutassuk be az egyéni felelősség 

és a közös felelősségvállalás egymásra hatását. 

Ismertessük a tágabb közösségért (kollégium, település) végzett 

önkéntes munka lehetőségeit és jelentőségét. 

 

 

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A mai társadalmi, gazdasági helyzetben kitüntetett szerepe van a természeti 

környezet megóvásának.  

A kollégiumi diáknak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja.  

Fel kell készíteni őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 

gyakorlására, a környezet védelmét elősegítő tevékenységekre, közös cselekvésekre. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Ismerje fel a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező anyagokat, 

a környezetre káros tevékenységeket, és kerülje is el ezeket. 

- Legyen képes társaival együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat 

is figyelembe véve alakítani a kollégium belső és külső környezetét. 

- Ne hagyja figyelmen kívül személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát 

módokat. Részesítse előnyben a természetes, újrahasznosítható anyagokat. 

- Legyen felkészülve a környezettudatos döntések meghozatalára, melyekben 

hasznosítsa a különböző tantárgyakban tanultakat.  

- Legyen felkészülve arra, hogy érvelni tudjon a környezetvédő megoldások mellett. 

- Váljék erkölcsi alapelvévé a természet tisztelete, környezete megbecsülése. 

 

Programterv 

Évfolyam  9.  10.  11. 12. 13–14. 

Időkeret (óra)  2 2 2 2 2 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a természet és az emberi 

környezet egymásra hatása 

Ismertessük, és lehetőségeink szerint mutassuk be a 

környezetre káros anyagokat és tevékenységeket. 
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- természeti erőforrásaink 

védelme 

- ipari termelés és a környezet 

védelme 

- ’gondolkodj globálisan, 

cselekedj lokálisan’ 

Mutassuk be (pl. természetfilm segítségével) az ember és 

természet egészséges együttélését. 

A gyakorlatban szervezzünk természeti környezetet védő 

tevékenységeket, akciókat. 

Mutassuk be az újrahasznosítható anyagok sokszínű 

felhasználhatóságát. 

A tanulók adjanak számot az iskolában tanultak 

felhasználásával arról, hogy miként tudnának segíteni 

környezetük megóvásában. 

Ismertessük a környezetkímélő életmód előnyeit úgy egyéni, 

mint a közösségre gyakorolt hatása alapján.  

 

 

10. Pályaorientáció 

A kollégium olyan feltételekkel rendelkezik, melyek az öntevékeny tanulói 

cselekvések révén biztosítják a képességeik kibontakoztatását, elmélyülhetnek az 

érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják későbbi hivatásukat, kiválaszthatják 

a nekik megfelelő foglalkozást és pályát.  

A különféle szakkörökön, önképző körökön képessé válhatnak arra, hogy a számukra 

megfelelő pályaválasztásuk érdekében megtegyék a szükséges erőfeszítéseket.  

A pályaválasztáson túl egyben felkészülhetnek a választott életpályára is.  

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Legyen képes felismerni az önismeret szerepét a helyes pályaválasztásban, ismerje 

saját képességeit.  

- Legyen képes mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeit. 

- Tudjon önállóan tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban. 

- Legyen képes megérteni a munkahelyi feladatokat és elvárásokat.  

- Tudja alkalmazni az álláskeresés különböző technikáit, alakítsa ki a megfelelő 

kommunikációs stílust. 

- Tudatosuljon benne, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, 

ezért is van jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. 

- Rendelkezzen megfelelő ismeretekkel választott szakmájával, hivatásával 

kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. 

 

Programterv 

Évfolyam  9.  10.  11. 12. 13–14. 

Időkeret (óra)  2 2 2 2 2 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- tevékenységek és 

szakmák jellemzői 

Mutassuk be a különféle szakmákat és a betöltésükhöz szükséges 

képességeket, adottságokat, ergonómiai elvárásokat. 
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- különféle életpályák 

bemutatása 

- a munka világa és 

jellemzői 

- továbbtanulási 

lehetőségek 

Önismereti teszt segítségével mérjük fel a tanulók 

személyiségjellemzőit, érdeklődési körét és ehhez kapcsolódóan a 

pályaválasztási lehetőségeit. 

Mutassuk be, milyen pályaválasztási dokumentumok léteznek és azok 

hogyan használhatók. 

Ismertessük és gyakoroltassuk az álláskeresés (bemutatkozás, interjú, 

pályázat írás stb.) különböző technikáit. 

Mutassuk be, hogy a folyamatos tanulás, az újabb képzettség 

megszerzése mennyiben segíti a pályamódosítást, és munkanélkülivé 

válás esetén az újbóli elhelyezkedést. 

 

 

11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A pénz világának, a helyes gazdálkodás alapvető szabályainak megismerésére a 

kollégium megfelelő helyet és lehetőséget biztosít a tanulók számára.  

Működése egyben megfelelő példát mutat arra, hogy miként kell és szabad a javakkal 

ésszerűen gazdálkodni, a fogyasztás szerkezetét a lehetőségekhez viszonyítva megfontolt 

módon kialakítani.  

Az egyéni és közösségi érdekek jól összehangolhatók a diák-önkormányzati munka 

révén. Gyakorolhatók a döntés és a felelősség egymásra hatásából adódó helyzetek. 

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Ismerje a társadalmi, gazdasági problémák kialakulásának okait. 

- Tanulja meg az ésszerű családi gazdálkodás kialakításának módszereit. 

- Tudja alkalmazni a pénzkezelés különböző technikáit. 

- Tudatosuljon benne a munka jelentősége, mint a javak létrehozásának, illetve 

megszerzésének eszköze. 

- Legyen tisztában a vállalkozások szerepével, a kockázatvállalás fontosságával és 

veszélyeivel.  

 

Programterv 

Évfolyam  9.  10.  11. 12. 13–14. 

Időkeret (óra)  2 2 2 3 3 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a gazdaság 

működésének 

alapjai 

- a családi 

gazdálkodás 

- munka, 

fogyasztás és 

gazdálkodás 

A helyes családi gazdálkodás bemutatása különféle családszerkezetben. 

Példákon keresztül ismertessük, milyen problémák adódhatnak a 

társadalomban a helytelen gazdálkodás miatt és ezek milyen 

következményekkel járnak. 

Ismertessük és a lehetőségeknek megfelelően gyakoroltassuk a banki 

műveleteket (csekk kitöltése, bankkártya használata, pénzátutalás stb.). 

Mutassuk be a munkával szerzett jövedelem és az ebből finanszírozható 

javak, szolgáltatások összefüggéseit. 
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- pénzkezelés 

technikái 

- vállalkozás és 

kockázat 

Ismertessük a vállalkozás lényegét, alapvető formáit és a működési 

módjukat. 

Példákon keresztül mutassuk be, mit jelent a kockázatelemzés, a 

kockázatvállalás, miért van ennek jelentősége, és melyek a veszélyei.  

 

 

12. Médiatudatosságra nevelés  

A társadalmi élet szinte minden mozzanatát áthatják a különféle médiumok.  

A diákok kollégiumi nevelésének szempontjából tehát fontos, hogy értsék az új és 

hagyományos médiumok nyelvét, a társadalom és a média kölcsönös kapcsolatát.  

A médiatudatosságra nevelés során a megfelelő értelmező, mérlegelő beállítódás 

kialakításának és fejlesztésének meghatározó jelentősége van valamennyi korosztály 

számára.  

 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Alakuljon ki a mérlegelő gondolkodás a médiatartalmak megválasztásához. 

- Képes legyen az online kommunikáció hatékony felhasználására. 

- Ismerje a reklám hatását a fogyasztásra. 

- Tanulja meg hatékony módon és megfelelő mértékben felhasználni a számítógép 

és egyéb online média nyújtotta lehetőségeket.  

- Ismerje meg a közösségi tartalmak etikus, jogszabályok szerinti használatának és 

felhasználásának szabályait.  

- Tudatosuljanak az adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőséggel (internet, 

számítógépes játékok) és egyéb veszélyekkel és azok elkerülésével kapcsolatos 

ismeretek. 

 

Programterv 

Évfolyam  9.  10.  11. 12. 13–14. 

Időkeret (óra)  1 1 1 1 1 

Témák Tartalmak, tevékenységek 
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- a média társadalmi szerepe 

- a reklám és a fogyasztás 

összefüggése 

- a médiatartalmak és a valóság 

összefüggése 

- az internet használatának 

szabályai, a helyes etikai 

magatartás és felelősség 

- a számítógép, az 

internetfüggőség veszélyei 

Ismerkedés a hagyományos médiával a különféle 

folyóiratokon, kiadványokon keresztül. 

Az elektronikus médiák (internetes ismeretterjesztő 

oldalak, e-book stb.) használatának gyakorlása. 

Reklámok céljainak, hatásainak bemutatása különféle 

(pozitív és negatív) példákon keresztül. 

Jogszabályok, etikai előírások ismertetése a hagyományos 

média és az internet használat esetében. 

Gyakoroltassuk különféle ismeretek hozzájutásának 

módjait az internetes keresők segítségével. 

Az adatbiztonság szabályainak, megteremtési 

lehetőségeinek ismertetése. 

Az internet- és játékfüggőség kóros hatásainak 

bemutatása. 

 

 

Nemzetiséghez tartozók kollégiumi nevelése esetén a nemzetiség 

kulturális és anyanyelvi nevelésének feladatai 

 

A kollégium a diákok számára a kötött témák, a szabadidős foglalkozások és a 

tanulási idő alatt is biztosítja a roma kultúra ápolását és a nyelv tanulását, használatát.  

Az iskolai színjátszókörnek a legtöbb kollégista tagja. Előadásaik témáját a velük 

foglalkozó szakember mindig úgy választja meg, hogy a tanulók otthonról hozott roma tánc, 

zene, mese, vers és egyéb tehetségét egy modern darab adaptációján keresztül vagy egy 

klasszikus darabban is meg tudják mutatni. hetente két délután próbálnak, azaz a négy 

délutánból kettőben jólesően elfáradva ápolják hagyományaikat.  

A nem színjátszósok is szívesen részt vesznek a próbákon, majd azt követően a még 

felhevült hangulatban szívesen zenélnek spontán vacsora után, lefekvésig, kulturáltan 

szórakoztatva magukat. 

 

 

A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, 

tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve 

 

A diákotthon olyan változatos szervezeti és módszerbeli megoldásokat alkalmaz, 

amelyek segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészültségi, 

neveltségi különbözőségeket kezelni képes. 

 

A diákotthon feladata a tanulók képességeinek felismerése és kibontakoztatásának 

segítése. Támogatja a tanulásban elmaradt tanulókat, biztosítja annak esélyét, hogy az 
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iskolában eredményesen végezzék tanulmányaikat. A diákotthon létrehozza a tehetséges 

tanulók kiválasztására szolgáló rendszerét, segíti a tehetséges tanulókat képességeik tovább-

fejlesztésében, tudásuk bővítésében. 

 

A diákotthon - az iskolával együttműködve - valamennyi tanulója számára lehetővé 

teszi az egyes szakmák megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a választott pályára 

való felkészülést. 

 

Egyéni törődést biztosító foglalkozások: olyan személyes törődést biztosító 

foglalkozások, amelyeken a tanulók feltárhatják egyéni problémáikat is, és ezek 

megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segítségére. 

 

 

 

A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a 

művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei 

 

Szabadidős foglalkozások 

 

A szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások: a kollégium által biztosított 1 óra/hét. 

A lehetőségekből szabadon válaszható, de választani kötelező. Ezek lehetnek: az egészséges 

és kulturált életmódra nevelés, hitéleti, diáksport, a természeti környezet ápolása, 

tanulmányi, önismereti, irodalmi, képzőművészeti, zenei és vizuális képességek, kreativitás 

fejlesztése, vagy öntevékeny diákkörök működése. 

Időt biztosítunk különböző egyéni, ill. csoportos sportolási lehetőségekre, ehhez a 

gimnáziummal együtt sportkörök is szervezhetők, szülői hozzájárulással a városban is 

gyakorolhatók. 

Lehetőség van irodalmi, képzőművészeti, kulturális értékek és a természet 

szépségeinek megismerésére (színház- és mozi-látogatás, múzeum). Az ízlés- és értékítélet, 

valamint a készségfejlesztő programok a diákotthoni nevelés egyik központi területe. 

Kiemelt fontosságú a közösségi hétvégék megszervezése. Ennek érdekében 

kulturális és lelki programokat, kézműves foglalkozásokat, filmklubot, diákotthoni estéket 

szervezünk meghívott előadókkal, kollégák bevonásával. 

 

 

 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek 
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Pedagógiai tevékenység a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű (ill. e pontba nem tartozó, 

mégis hátrányos helyzetű) tanuló esetén 

Az igazgató összefogja az intézmény gyermekvédelmi munkáját, elkészíti az 

intézmény munkatervének gyermekvédelmi fejezetét, segíti a pedagógusokat 

gyermekvédelmi munkájukban, tájékoztatja őket a gyermek- és ifjúságvédelemmel 

kapcsolatos rendelkezésekről. 

Figyelemmel kísérjük a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű, valamint a 

magatartászavaros gyermekek fejlődését. 

Az igazgató a nevelőkkel együttműködve minden tanév elején felmérést készít az 

óvodai/iskola veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeiről, javaslatot tehet szociális 

támogatásukra és pedagógiai gondozásukra. 

Az igazgató az iskolaorvossal együttműködve gondoskodik az egészségkárosodott 

gyermekek megfelelő foglalkoztatásáról, pályaválasztásuk segítéséről. 

A veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket az iskola lehetőségeihez mérten 

támogatjuk (tanszersegély, ingyenes étkeztetés). 

Szükség esetén lehetőség van arra, hogy a veszélyeztetett tanuló diákotthoni 

elhelyezést kapjon (amennyiben a közösségbe be tud illeszkedni). 

Probléma felmerülése esetén a családnál környezettanulmányt készítünk, a 

szülőkkel, gyámokkal való személyes találkozáskor segítségünket felajánljuk. 

A veszélyeztetett gyermekek szabadidős tevékenységét és tanulási előmenetelét 

figyelemmel kísérjük, és segítünk a hátrányok leküzdésében. 

Drog- és bűnmegelőzési programokat szervezünk. 

Tanácsadást szervezünk tanulóknak, szülőknek, pedagógusoknak. 

Mentálhigiénés, egészségvédő programokat szervezünk (táplálkozás, higiénia, sport, 

relaxációs technikák elsajátítása, kulturálódási lehetőségek). 

A gyermekek, tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében 

intézményünk együttműködik az érintett családdal, a Nevelési Tanácsadóval, a 

Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Központtal, Pedagógiai Szakszolgálat, Szakértői 

Bizottsággal, a gyermekorvossal és a védőnővel. 

Programunkban a gyermekvédelem minden esetben a törvényesség határain belül 

valósul meg.  

 

A gyermekvédelem célja: 

Prevenció során feltárni a tényeket, okokat, amelyek a gyermekek fejlődését 

akadályozhatják, veszélyeztethetik. 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységek 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

Gyermekeink/tanulóink szociokulturális háttere részben kiegyensúlyozott és 

elfogadható képet mutat. Munkánk tervezésénél azonban figyelembe kell vennünk az 

elfoglalt, időhiánnyal küszködő családok igényeit éppúgy, mint a szerényebb anyagi 

lehetőségekkel bíró, több gyereket nevelő, esetleg egyszülős, vagy nevelő szülők által nevelt 

családokét. 
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Felelősségünk különösen nagy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

nevelésében és fejlesztésében. A hátrányos helyzet esetenként a gyermek 

veszélyeztetettségét is magában hordja. Ők néha csak tőlünk kapnak segítséget a világban 

való eligazodáshoz, a kultúra értékeinek megismeréséhez, lelki és testi fejlődésükhöz. 

Feladatunk az óvoda/iskola világát nehezen elfogadó, illetve együtt nem működő, 

esetleg gyermeküket is elhanyagoló családokkal való - együttműködésre késztető - 

kapcsolattartás. 

 

A hátrányos helyzet leggyakoribb okai 

- A család anyagi és egészségügyi állapota, erkölcsi helyzete és életvitele, 

értékrendje 

- A család lakhelye és környezete 

- A gyermek, diák és/vagy szülő egészségi állapota 

- A családtagok száma 

 

Környezeti okok lehetnek 

- Sokgyermekes család: 3 vagy több gyermek 

- Szűkös lakásviszonyok: a család magas létszáma, több generáció együttélése 

- Szülők iskolázatlansága 

- Nevelési hiányosságok: kettős nevelés, felügyelet és gondozás hiánya, 

helytelen bánásmód (brutalitás), érzelmi sivárság, közömbösség, könnyelmű, 

felelőtlen életvitel, bűnöző családi háttér 

- Negatív hatású baráti kör 

- Anyagi okok lehetnek 

- Munkanélküliség 

- Létminimum alatti 1 főre jutó jövedelem 

- A szülő csökkent munkaképességű vagy munkaképtelen 

- A kereset nem a család szükségleteinek kielégítésére fordítódik 

 

Egészségügyi okok 

- Születési rendellenesség vagy szerzett fogyatékosság 

- mozgáskorlátozottság 

- érzékszervi károsodás (látás, hallás...) 

- érzékszervi rendellenesség 

- Tartós betegség 

- Idegrendszeri, pszichés problémák (szülő és/vagy gyerek) 

- Higiénés hiányosságok 

 

A gyermek személyiségében rejlő okok 

- Értelmileg, érzelmileg visszamaradt 

- Feladataink a szociális hátrányok enyhítése érdekében 

- Anyagi támogatás lehetőségeinek kiaknázása 

 

Az önművelés igényének kialakítása 
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- A tolerancia, segítőkészség kialakítása, a másság elfogadása 

- Praktikus ismeretek elsajátíttatása 

- A mindennapi élethez szükséges készségek kialakításának segítése: 

tanácsadás, külső segítség felajánlása 

- Családi életre és egészséges életmódra nevelés 

- A testnevelés és sport sajátos eszközeivel kialakítani az alapvető mozgás- és 

feladatmegoldó képességet, az egészséget értéknek tekintő gondozásmódot, a 

szabadidő tartalmas eltöltésének igényét 

 

Tevékenységeink a szociális hátrányok enyhítésére 

- Differenciált fejlesztés. 

- Egészségnevelés 

- A sport és egyéb mozgástevékenységek megismertetése, megszerettetése 

- Interkulturális ismeretnyújtás: Pl. életvezetés, cigány irodalom, a cigányság 

története 

- Tehetségígéretes/tehetséges gyermekek/diákok felkészítése 

- Felzárkóztató foglalkozás a valamilyen területen lemaradóknak 

- Igény szerint ügyelet biztosítása: szülői értekezletek és fórumok időtartama 

alatt 

- A családi életre nevelés tanítása: tanácsadás, külső segítség felajánlása 

- Mozgáslehetőség biztosítása 

- Kulturális rendezvények csoportos látogatása. 

 

 

 

A kollégium hagyományai és tovább-fejlesztésének terve 

 

A diákotthonban az évet közös kollégiumi főzéssel, sportdélutánnal és az új diákok 

számára szervezett beavató ünnepséggel kezdjük. 

Novemberben Márton nappal, decemberben a Mikulás és Karácsony köré szervezett 

eseményekkel igyekszünk meghittebb és családias, hiánypótló légkört teremteni, 

előmozdítani. A ballagás előtt külön is búcsúztatjuk a végzős diákokat. 

A kollégium programjának továbbfejlesztése a diákok nagyobb bevonásával, 

öntevékenységük és kreativitásuk, valamint a társadalom változásainak figyelembevételével 

szükséges. 

 

 

 

Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés formái 
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A tantestületi értekezleten, röpgyűléseken, egyéb tájékoztatókon az ügyeleti és 

foglalkozási rend, valamint a kollégium zavarmentes működésének megtartásával a 

kollégiumi tanárok is részt vesznek. A kollégiumi tanárok rendszeres kapcsolatot tartanak 

az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal. Szükség esetén külön megbeszéléseket 

kezdeményeznek. 

Az iskolával közösen tartott szülői értekezletek és fogadóóra ad lehetőséget a 

szülőkkel való találkozásra és együttműködésre. Természetesen szükség esetén mind a 

szülők, mind a kollégiumi nevelők telefonon is egyeztetnek szükség esetén (gyermek 

betegsége, váratlan esemény, rendkívüli engedélyek). Mind a szülő, mind a nevelő 

kezdeményezhet személyes beszélgetést. 

A szülők írásban engedélyezik az iskolán kívüli rendszeres szabadidős ill. 

sporttevékenységet. 

 

 

 

Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek, programok, tevékenységek 

 

Az egészségnevelés célja 

Az egészségnevelés feladatai  

Az egészségnevelés területei 

Módszerek, eszközök  

Fejlesztési követelmények  

Ellenőrzés, értékelés 

Egészségügyi prevenció az iskolában  

Az iskolában végzett szűrővizsgálatok 

A szakemberek együttműködésének lehetőségei és módszerei  

Az egészségnevelés szakmai programja 

 

Az ismeret-centrikus megközelítések egymagunkban nem értek el kedvező 

eredményt. Nyilvánvalóvá vált, hogy csak újabb eszközök bevonásával válhat valóban 

hatékonyabbá az egészségnevelési munka.  

Így napjainkban az egészség – megőrzési tevékenység fő célja, hogy képessé tegye 

az embereket arra, hogy egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet 

törődjenek az egészségükkel, és mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és 

lehetőségekkel.  

 

Olyan életmódbeli alternatívákat kínál, amelyekkel azonosulva az egyéneknek 

lehetőségük nyílik az egészségesebb életforma kiválasztására. Így az egészségmegőrzés a 

mindennapi élet részévé válik, mely messzemenően figyelembe veszi az egyén szociális és 

gazdasági helyzetét, mentális és fizikai kapacitását. Az egészségmegőrző tevékenység 

magában foglalja az emberi szervezet működésével és betegségek megelőzésével, az 

életvezetéssel kapcsolatos egyéni ismeretek bővítését, ezen kívül szakmapolitika 
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változásokat feltételez, mivel a politikai és környezeti tényezők nagymértékben 

befolyásolják az egészséget. 

 

 

 

Mi az egészség? 

Az egészségről alkotott nézetek nagyon változatosak, az egészség többféleképpen is 

definiálható. Az egyszerű megközelítések mellett léteznek átfogó filozofikus vagy morális 

felfogások is. Másképp gondolkodnak az egészségről a laikusok és másképp az 

egészségügyben dolgozók, de a különböző kultúrákban, társadalmakban ugyancsak eltérő 

módon vélekednek és beszélnek róla. 

 

Az Egészségügyi Világszervezet által megfogalmazott definíció az egészséget a 

társadalmi és az egyéni teljesítmény felől közelíti meg, és hangsúlyozza az egészség 

dinamikus és pozitív természetét. 

 

Az egészséget alapvető emberi jognak, „az élethez szükséges erőforrásnak” tekinti, 

mely egyben társadalmi befektetés is. Fontos, hogy az egészségfogalom kiterjedt 

jelentéstartalma miatt az adott helyzethez igazodó szempontok kerüljenek előtérbe, melyek 

meghatározzák az elsődleges feladatokat is. Az egészség a szervezet és a környezet közötti 

dinamikus egyensúly állapotát fejezi ki. 

 

 

 

Mi az egészségfejlesztés? 

Az egészségfejlesztés fogalma viszonylag új keletű, ennek ellenére gyökerei sok – 

sok évre nyúlnak vissza. 

Kezdetben a fő célkitűzés a megfelelő higiénés szokások bevezetése és elterjesztése 

volt.  

Később a környezeti és biológiai tényezők változása által okozott betegségek 

kerültek előtérbe.  

 

Így a figyelem központjába az életmód változtatás, az átfogó védőoltási és szűrési 

rendszerek kerültek. Ezekkel az intézkedésekkel a járványok kezelhetőkké váltak. 

A krónikus megbetegedések megjelenésével és elterjedésével, különböző 

egészségnevelési kampányok jöttek létre. Bebizonyosodott azonban, hogy a nevelési 

folyamatba illeszthető ismeretátadás, az ismeretek bővítése önmagukban nem eredményezik 

az egyes ember szintjén az életmód tartós megváltozását. 

Az ismeret-centrikus megközelítések egymagukban nem értek el kedvező 

eredményt. Nyilvánvalóvá vált, hogy csak újabb eszközök bevonásával válhat valóban 

hatékonnyá az egészségnevelési munka. 

Így napjainkban az egészség – megőrzési tevékenység fő célja, hogy képessé tegye 

az embereket arra, hogy egyre növekvő kontrollt szerezzenek saját egészségük felett, többet 

törődjenek az egészségükkel, és mindehhez rendelkezzenek a szükséges információkkal és 
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lehetőségekkel. Olyan életmódbeli alternatívákat kínál, amelyekkel azonosulva az 

egyéneknek lehetőségük nyílik az egészségesebb életforma kiválasztására. Így az 

egészségmegőrzés a mindennapi élet részévé válik, mely messzemenően figyelembe veszi 

az egyén szociális és gazdasági helyzetét, mentális és fizikai kapacitását. Az 

egészségmegőrző tevékenység magában foglalja az emberi szervezet működésével és 

betegségek megelőzésével, az életvezetéssel kapcsolatos egyéni ismeretek bővítését, ezen 

kívül szakmapolitikai változásokat feltételez, mivel a politikai és környezeti tényezők 

nagymértékben befolyásolják az egészséget. 

 

Az életmód szerepe 

A népegészségügy mérései kedvezőtlen életkilátási képet mutatnak. Az okokat két 

témaköré csoportosítják. 

- az egészségre ártalmas viselkedési módok gyakoriságának alakulása,  

- a gazdasági - társadalmi környezet minősége. 

 

Az életmódot nem kiváltó oknak kell tekintenünk, hanem okozatnak. Az életmód 

meghatározza az egészségi állapot alakulását. Az egészségi állapot viszont csak akkor 

változik, ha az életmódmód megváltozásában szerepet játszó okokat megszüntetjük. 

Az egészségi állapotban pozitív változásokat szeretnénk elérni, akkor még az 

ártalmakkal való találkozás előtt, a döntési szituációkat megelőzően kell segítséget nyújtani. 

A beavatkozásra legeredményesebb időszak az általános iskolában eltöltött nyolc év, mert 

ebben a korban legintenzívebb a tanulási időszak. Ebben a munkában a család és az iskolai 

környezet támogatását is el kell nyerni. 

A harmonikus személyiségtől elválaszthatatlan a kapcsolatok kialakításában, 

fenntartásában és konfliktusok kezelésében való jártasság. A megfelelő önbizalom, a 

közösséghez való tartozás, a párkapcsolatok alakításának képessége nélkül elvész az 

önirányítás képessége, az egyén egyre kevésbé érez felelősséget saját sorsának alakításáért. 

 Az egyensúly felborul, a labilis személyiség kapaszkodót keres, és ideiglenesen talál 

is a pótszerekben, pótcselekvésekben. A megfelelő prevenció tartalmát a képességek és 

készségek határozzák meg. 

 

 

A kollégiumi – egészségügyi szolgálat közegészségügyi feladata 

Az iskolai – egészségügyi szolgálat jogszabályban rögzített feladatai közé tartozik a 

közegészségügyi követelmények működés közbeni teljesítésének figyelemmel kísérése, az 

észlelt hiányosságok jelzése, 

Az életkornak megfelelő szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolítása, 

Szülői értekezleten tájékoztatást adnak a tanulók körében végzett vizsgálatok 

eredményeiről, 

Bekapcsolódnak a prevenciós munkába. 

 

A nevelők közegészségügyi feladatai 

A közegészségügyi szabályok betartatása elsősorban az intézményben dolgozók 

feladata. A nevelőknek nemcsak a gyermekek érdekében, de saját érdekükben is törekedniük 
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kell a tárgyi környezet, valamint a napirendből adódó felesleges terhelések megelőzésére, a 

nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtésére. 

 

A szülők közössége 

Az óvoda és az iskola a gyermek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítését, 

a gyermeket nevelő családokkal, a szülőkkel, gondozókkal együttműködve tudja csak 

eredményesen megvalósítani. 

 

Nevelési tanácsadó 

A gyermekek tanulási képességeit vizsgálja. A tanácsadó feladata, hogy a tanulási 

zavarokban, részképesség zavarokban szenvedő gyermekek komplex vizsgálatát, a speciális 

igények felmérését elvégezzék. A továbbhaladás érdekében tanácsokkal látja el a szülőket, 

a nevelőket. Figyelemmel kísérik a tanulók fejlődését. 

 

Logopédus 

A különböző eredetű beszédhibák korrigálását végzik. 

 

Gyermekjóléti szolgálatok 

A nehéz szociális körülmények között élő gyermekeknek nyújtanak segítséget. 

Feladatuk a családok segítése a gyermeknevelésben, a gyermekek veszélyeztetésének 

megelőzése, a bántalmazott, elhanyagolt gyermekekkel kapcsolatos nehézségek megoldása. 

 

Az egészségnevelés szakmai programja 

Az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatok 

- Iskolai étkeztetés, 

- Személyiség fejlődése. 

 

Az egészségnevelési feladatok megoldása 

- A tanórai programon kívüli tevékenységek, 

- Egészségnapok, egészséghetek, sportprogramok szervezése,  

- Balesetvédelmi rendszabályok megismerése, alkalmazása, 

 

Környezetnevelési alapelveink 

Az egyetemes természetnek / a Világegyetem egészének /, mint létező értéknek 

tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak 

környezetével, kultúrájával együtt. 

A Föld egészséges folyamatainak visszaállítása, harmóniára törekvés.  

A bioszféra és a biológiai sokféleség megőrzése. 

Az ökológiai gondolkodás kialakítása és fejlesztése. 

Rendszerszemléletre nevelés 

Holisztikus és globális szemléletmód kialakítása. 

Szerves kultúra fontossága a környezeti nevelésben. 

A környezetetika hatékony fejlesztése. 

Érzelmi és értelmi környezeti nevelés. 
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Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés. 

Tolerancia és segítő életmód. 

A környezettudatos magatartás és életvitel segítése. 

Az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése. 

Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése. 

Az egészség és a környezet összefüggései. 

Létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák. 

 

 

Környezetnevelési céljaink 

 

a. Hosszú távú célok 

A környezettudatos állampolgárrá nevelés érdekében diákjainkban kialakítani: 

- a környezettudatos magatartást és életvitelt, 

- a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és 

életvitelt, 

- a környezet / természetes és mesterséges / értékei iránti felelős magatartást, annak 

megőrzésének igényét és akaratát,  

- a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését, 

- a rendszerszemléletet, 

- és tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését, 

- az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, 

módszereket. 

 

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a diákokban. 

Ilyenek például: 

- alternatív, problémamegoldó gondolkodás 

- ökológiai szemlélet, gondolkodásmód 

- szintetizálás és analizálás 

- problémaérzékenység, integrált megközelítés 

- kreativitás 

- együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód 

- vitakészség, kritikus véleményalkotás 

- kommunikáció, média használat 

- konfliktuskezelés és megoldás 

- állampolgári részvétel és cselekvés 

- értékelés és mérlegelés készsége 

 

b. Rövidtávú célok 

A környezetnevelési munka hatékonyságához fontos: 

- a tantestület tagjainak megnyerése a környezetnevelési munkához 

- a tantestületen belüli továbbképzés szervezése, a környezeti nevelés 

módszereinek bemutatása 

- hagyományok ápolása 
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- környezet és természetvédelmi versenyeken való részvétel 

- osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában 

- a szaktárgyi órákon minden lehetőség megragadása a környezeti 

nevelésre / pl. ember és környezete, kapcsolatok, természetismeret, a 

természet állapotának mérési módszerei /  

- a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szaktárgyi órákon / a 

környezetszennyezés hatása a természeti, az épített környezetre, az 

emberre / 

- interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása / csoportmunka, önálló 

kísérlet, problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok / 

- tanórán kívüli szakkörök szervezése 

- multimédiás módszerek alkalmazása szaktárgyi órákon 

 

 

 

A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

Az egészségfejlesztés, -nevelés területei: 

- Egészség – betegség, 

- Táplálkozás – mozgás, 

- Napirend – a szabadidő helyes felhasználása, 

- Testápolás – személyi higiénia – és az öltözködés, 

- Családi élet jelentősége, 

- Kortárskapcsolatok, 

- Káros szenvedélyek – helyes döntések, 

- Szexualitás, 

- Egészséges környezet és védelme, 

- Balesetek megelőzése – elsősegélynyújtás. 

 

Fejlesztési követelmények 

Támaszkodjunk minden korcsoportban a tanulók meglévő ismereteire.  

Folyamatosan értelmezzük az egészségnevelés fogalmát. 

Az egészségnevelésre vonatkozó fogalomkészletüket bővítsük, tegyük egyre 

differenciáltabbá. 

Az egészség és a magatartás szempontjából kritikusnak mondható területekkel 

(táplálkozás, mozgás, biztonság, az alkohol, a kábítószer, a dohányzás a családi és kortárs 

kapcsolatok, a környezetvédelem, a személyes higiénia és a szexualitás) nem egymástól 

elszigetelten, összefüggéseikből kiragadva, hanem kölcsönös kapcsolatrendszerükben 

foglalkozzunk. 

Törekedjünk a test és a lélek harmonikus fejlődésére, a szocializáció folyamatainak 

elősegítésére, az alapműveltség továbbépítésére, a tanulási stratégiák fejlesztésére. 

Fejlődjön magabiztosságuk, a jövővel szembeni pozitív beállítódottságuk. 



43 

Fokozatosan fejlődjön mozgásigényük, s ezzel együtt állóképességük.  

Helyes erkölcsi szemlélet fejlesztése.(társadalmi, nemi - és családi élettel 

kapcsolatban) 

Fejlődjön szociális érzésük. 

 

 

Ellenőrzés, értékelés 

A tanulókat az egészségnevelési programokban végzett munkájuk alapján értékelni 

kell. Az ellenőrzés rendszeres munkára ösztönzi a tanulókat. 

Ismereteik és képességeik fejlődnek. Az ellenőrzés önellenőrzésre, kötelességtudásra 

nevel, és fejleszti a tanulók önértékelő képességét.  

Az értékelés történhet: szóban, írásban, iskolarádión és iskolai újságon keresztül, 

faliújság segítségével, oklevéllel stb. 

 

Egészségügyi prevenció az iskolában 

A prevenció fő formái: 

Elsődleges prevenció: az egészséget támogató életmód gyakorlása, a környezeti 

károsító tényezők kiiktatására irányuló tevékenységek. Életvezetési ismeretek és készségek, 

táplálkozási programok, stb. 

Másodlagos prevenció: az egészséges emberek között végzett időszakos 

szűrővizsgálatok. 

 

Az iskolában végzett szűrővizsgálatok 

A gyermekkori szűrővizsgálatok különböznek a felnőttkoritól. Mivel a 

gyermekeknél dinamikusan fejlődő szervezetről van szó, náluk nemcsak az egészség állapot, 

hanem a gyermek testi, mozgási - mentális, pszichés és szociális fejlődését vizsgáljuk és 

értékeljük. 

Az egyedi fejlődési ütem miatt az orvos dönt a vizsgálatok rendjéről.  

 

 

Minimális követelmények a vizsgálatok rendjéről 

 

Az iskolás gyermeket kétévente, az óvodás gyermeket évente és a védőoltások 

beadása előtt meg kell vizsgálni, 

A testnevelési csoportbeosztások elkészítése előtt,  

Táborozás előtt, 

Az iskolába lépést megelőzően, 

Amikor a pályaalkalmasságot véleményezik. 

 

 

A szűrővizsgálatok rendje, mely kiterjed a következő területekre: 

 

A növekedés és a testi fejlődés mérése és minősítése (alultápláltság, túlsúly, 

növekedés megtorpanása vagy gyors növekedés), 
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Vérnyomásmérés, 

Mozgásszervek vizsgálata (testtartási hibák, gerincferdülés, lúdtalp, mellkas 

deformitások), 

Látás vizsgálat, 

Hallás vizsgálat 

Beszédhibák vizsgálata, 

Fogászati szűrővizsgálat 

 

A szakemberek együttműködésének lehetősége és módszerei 

 

A tanulók iskolai környezetének alakításában, a közegészségügyi feladatok 

teljesítésében meghatározott feladatkörrel rendelkeznek: 

- az iskolai – egészségügyi szolgálat szakemberei (iskolaorvos, védőnő), 

- az iskola pedagógusai, 

- a szülők közössége, 

- Nevelési Tanácsadó, 

- Logopédus 

- Gyermekjóléti szolgálatok 

 

 

 

A nevelőtestület által szükségesnek tartott további kérdés: Második Esély 

Gimnáziumi Program a kollégiumban 

 

Intézményünk a 2010-2011-es tanévben pályázati támogatást nyert a Második Esély 

Gimnáziumi programra. A pályázat célja, hogy segítse a középiskolai végzettséggel nem 

rendelkező, az iskolarendszerből lemorzsolódott vagy azt korábban elhagyó tanköteles, 

illetve nem tanköteles korú fiatalokat a középfokú végzettség, illetve az érettségi 

megszerzésében. Ennek érdekében olyan új – tanulást támogató, az egyéni tanulási 

igényekre reagáló – tanulásszervezési eljárások alkalmazását kívánjuk támogatni, melyek 

korábban nem, vagy csak elszórtan voltak jelen a közoktatás középfokú intézményeiben. A 

szakmai koncepció szerves része az oktatási szolgáltatások mellett egy komplex, segítő 

szolgáltatásrendszer működtetése is, annak érdekében, hogy az érintett célcsoport sikeresen 

elvégezze tanulmányait. 

Az új tanulási formák bevezetésének célja, hogy csökkentse a tanulási kudarcokat és 

ezáltal a tanulói célcsoport lemorzsolódását, valamint képessé tegye az egyes intézményeket 

és pedagógusaikat arra, hogy a tanulás világától már eltávolodott tanulókat újból, 

eredményesen be tudják vonni az oktatásba annak érdekében, hogy az érintettek saját 

tanulási pályára állva sajátítsák el a további életük alakításához nélkülözhetetlen 

kompetenciákat. A pályázat lehetővé teszi, hogy a jelenleg elszórtan jelenlévő új tanulási 

módszerek a későbbiek folyamán elterjedjenek a közoktatás rendszerében. 
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A pedagógiai program elsősorban a készség- és képességfejlesztésre épül. A 

Második Esély Gimnáziumban kötelező az alternatív pedagógiai módszerek alkalmazása, és 

követelmény a diákot passzivitásra késztető frontális és demonstratív oktatás kerülése. A 

pedagógiai nevelés nem a tananyagra és a szorosan vett iskolai órákra korlátozódik, hanem 

a bekerülő fiatalok teljes életére hatnia kell. Fontos, hogy az iskola sikerélmények 

megvalósulásának helyszínévé alakuljon át. 

Kollégiumunk támogatja a program megvalósulását, a programban szervezett egyéni 

foglalkozásokat, valamint a szilenciumi foglalkozásokat is ennek szellemében szervezzük. 

 


