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     „A választani tudás. Nincsen 

fontosabb az életben. Jó ízlés és 

helyes ítélőképesség kell hozzá, a 

tanultság és szellem nem elegendő. E 

nélkül nincs tökéletesség, mert a 

választani tudás azt jelenti, hogy 

tudjuk mi a legjobb.” 

(Garcián) 

 

 

A pedagógiai program a kollégium stratégiai szakmai alapdokumentuma, nevelési munkánk 

legfontosabb meghatározója.  

 

 

I. BEVEZETÉS 
 

 

Mi jellemzi a kollégiumi nevelésnek az iskolaitól eltérő pedagógiai feltételrendszerét? 

 

 

Csak a legfontosabbakat említve: a személyesség, a kooperatív tanulási formák gazdagsága, 

a nevelőtanár és diák között kialakítható közvetlen, bizalmi kapcsolaton alapuló 

együttműködés lehetősége. A kollégiumi közösség családpótló szerepe, a kisközösségi 

intimitás, a kollégiumi nagy- és kisközösségi tevékenységek együttes élménye, a 

foglalkozások viszonylagos kötetlensége, az idővel való szabadabb, rugalmasabb gazdálkodás 

(délutáni, esti, programok szervezésének lehetősége). A diákok szerepvállalása saját 

kollégiumi, közösségi életük alakításában, szervezésében, az egyéni érdeklődési körök 

figyelembevételének lehetősége, az iskolai értelemben vett teljesítménykényszer hiánya, s 

nem utolsósorban az esetenként kedvezőbb tárgyi feltételek, illetve azok kihasználásának jobb 

feltételei. 

 

A kollégiumi pedagógiai (szakmai) programok gyakorlat megvalósítása, fejlesztése (a 

NAT-követelmények beépítése a mindennapi tevékenységbe, a foglalkozási tervek, nevelési 

programok elkészítése stb.) a pedagógusok elé újfajta és magasabb szakmai követelményeket 

állít. A már korábban elindult, de a jövőben is elvárt korszerűsítés ugyanakkor csakis a 

működési feltételek biztosítása, fokozottabb erkölcsi, szakmai és anyagi támogatás mellett 

lehetséges.  

 

A pedagógiai programban megfogalmazott célok végrehajtását folyamatosan ellenőrizni 

fogjuk, a testületi értekezleteken értékeljük, ha szükséges felülvizsgáljuk, esetleg módosítjuk. 

 

 

I.1. A kollégiumi pedagógiai program a nevelőtestület által létrehozott és elfogadott, az 

intézményvezető által jóváhagyott szakmai alapdokumentum. A jogszabályok által 

kijelölten,a partneri igényekhez igazodva, a szakmai önállóság jegyében átfogja és 

szabályozza az intézmény neveléssel összefüggő valamennyi paraméterét. 
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I.2. A pedagógiai program összeállításánál alapul vett jogszabályok és főbb 

szempontok: 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 2012. évi CXXIV. évi törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 

 20/2012. évi EMMI rendelet a nevelési- oktatási intézmények működéséről 

 1991. évi LXIV. törvény a gyermekek jogairól 

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

 2011. évi XLI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 

módosításáról 

 Az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja 
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II. HELYZETELEMZÉS 

II.1. A kollégium adatai 

Az intézmény hivatalos neve:  Kőrösi Csoma Sándor Kollégium 

Az intézmény székhelye:  4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/A 

OM azonosító:   031209 

Intézménykód:                 082066  

Az alapító megnevezése:   Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Alapító székhelye:       1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

Alapító okirat kelte:    2015. szeptember 1. 

adószám:     15799658-2-41(KLIK)  

Az intézmény fenntartója:   Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

A fenntartó székhelye:   1051 Budapest, Nádor u. 32. 

Tankerület:      KLIK Debreceni Tankerülete 

Tankerület székhelye:   4026 Debrecen, Kálvin tér 11.  

Az intézmény felügyeleti szerve:  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

 

Az intézmény jogállása: az intézmény önálló jogi személy. 

Magasabb vezetője: az intézményvezető. 

A közoktatási intézmény képviselője a kinevezett intézményvezető, illetve az a 

személy, akit akadályoztatása esetén a képviselettel megbízik. 

Az intézményi kiadványozás joga: az intézményvezető. 

Gazdálkodási jogköre: nincs. 

 

2. Az intézmény elérhetőségei: 

 

Az intézmény székhelyének telefonszáma:  06/70-445-4050 

Az intézmény e-mail címe:    korosi.kollegium@gmail.com 

 

3. Az intézmény tevékenységei 

 

 externátusi ellátás  

 kollégiumi ellátás 

 

II.2. Tanulói összetétel 

 

Elsősorban Hajdú-Bihar - és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkeznek tanulók 

a kollégiumba, de vannak diákjaink Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből is.  

A kollégium szakfeladatait és pedagógiai munkáját önállóan végzi a kollégium 

vezetőjének irányításával (a kollégiumvezető távolléte esetén, a vezető által 

megnevezett személy dönt a kollégiumot érintő kérdésekben), a kollégium főállású 

pedagógusainak munkája révén. 

. 
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II.3. A férőhelyek száma és a tanulócsoportok szervezése 

 

A kollégium a középiskolákban tanuló, vidéken élő, 13-23 éves korosztályba tartozó 

fiúk és lányok számára biztosít kulturált elhelyezést. 

Az intézmény tárgyi és személyi feltételei –az alapító okiratban meghatározottak 

alapján-maximum 36 középiskolás felvételét teszik lehetővé: 

 hat évfolyamos gimnáziumi osztály, 

 négy évfolyamos gimnáziumi osztály, 

 négy évfolyamos szakközépiskolai osztály, 

 szakiskolai osztály 

 szakképző évfolyam. 

A kollégiumban lakó diákokból a pedagógiai elvek figyelembevételével 

(iskolatípusonként, évfolyamonként, nemenként, stb.) tanulócsoportokat szervezünk. A 

tanulócsoportok száma 2. 

 

 

II.4. Feltételrendszer 

 

II.4.1. Személyi feltételek, elvárások 

A kollégiumban a nevelési feladatokat - a köznevelésről szóló törvényben 

meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező - nevelőtanár végzi, 

aki 

 a nevelőtestület tagjaival és vezetőivel szoros szakmai 

együttműködésben végzi munkáját 

 rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű 

szakmai ismeretekkel rendelkezik, 

 képes a nevelési folyamat megszervezésére, irányítására, ellenőrzésére, 

értékelésére; jártas a különböző pedagógiai eljárások alkalmazásában, 

 egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, 

életmódjával követendő példaként szolgálhat a kollégisták előtt, 

 megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai 

kommunikációjában a tanulók iránti tiszteletet, bizalmat és szeretetet 

helyezi előtérbe, 

 képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, 

megértésére, 

 képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszonyt kialakítani,  

 képes a konfliktusok eredményes kezelésére,  

 folyamatosan együttműködik a tanulók közösségeivel, a nevelésükben 

részt vevő személyekkel, intézményekkel, kisebbségi szervezetekkel, 

önkormányzatokkal, 

 

II.4.2. Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások a kollégiumban 

 

A kollégium személyközpontú környezet kialakítására törekszik. Ennek során 

a kollégium belső és külső környezete biztosítja a nevelési célok 

megvalósíthatóságát, a kollégisták biztonságát, kényelmét, megfelel az 

otthonosság általános kritériumainak. Megteremti - a jogszabályi előírásoknak 
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megfelelően - a nyugodt tanulás, az önálló ismeretszerzés, a kulturális-, a sport- és 

egyéb szabadidős tevékenységek, valamint a diákkörök, szakkörök működésének 

feltételeit.  

A kollégium gondoskodik a tanulók nyugodt pihenéséről, az egyéni 

visszavonulás lehetőségéről.  

 

II.4.3. A kollégiumi élet megszervezése 

 

A kollégium - belső életének szabályozása során - biztosítja a gyermekek és 

ifjak optimális testi-lelki fejlődésének feltételeit, beleértve a rendszeres 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 kollégiumi élet belső 

szabályozását a kollégium vezetőjének irányításával a nevelőtestület a belső és a 

külső környezet változásait figyelembe véve alakítja.  

A kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégium 

diákönkormányzata. A kollégiumnak biztosítani kell, hogy a diákok választott 

tisztségviselőik révén részt vehessenek a tanulóközösségek mindennapi életével 

kapcsolatos célok kijelölésében, a feladatok végrehajtásában, valamint az elért 

eredmények értékelésében.  

Lehetővé kell tenni, hogy a diákönkormányzat tagjai és vezetői megismerjék 

és a mindennapi gyakorlatban felelősen alkalmazzák a demokratikus 

érdekérvényesítés, a problémamegoldás és a konfliktuskezelés technikáit, 

módszereit.  

A kollégium a maga sajátos eszközeivel kiépíti, folyamatosan ápolja és 

megújítja az önálló arculatához kapcsolódó hagyományait, erősíti a kollégiumi 

közösség együvé tartozását.  

 

 

II.4.4. Tárgyi-dologi feltételek, környezeti jellemzők 

 

A Kőrösi Csoma Sándor Kollégiuma koedukált kollégium. A kollégium 

épülete a város peremén áll, mely eredetileg általános iskola volt. Belső 

átalakítással vált alkalmassá arra, hogy a tanulók kulturált elhelyezését lehetővé 

tegye.  

Elhelyezkedését tekintve a kollégiumból a város infrastrukturális 

létesítményei (posta, orvosi rendelő, autóbusz pályaudvar, boltok, stb.) könnyen 

megközelíthetőek, 10-15 perces sétával. A kollégium szakmailag, szervezetileg és 

gazdaságilag önálló intézmény a kollégiumvezető vezetésével.  

A kollégistákat a kétszintes épület alsó szintjén 7 hálóteremben úgy helyeztük 

el, hogy gondosan ügyeltünk az önálló tanulás, a higiénés feltételek biztosítására, 

valamint a fiúk és lányok elkülönítésére. A 3 fiú háló (6 ágyas) és 4 leány szoba 

(4-6 ágyas) megfelelő lehetőséget teremt diákjainknak a kulturált kollégiumi 

élethez. 
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A szabadidő eltöltésére audiovizuális berendezések (televízió, videó) állnak 

rendelkezésre. Az épületben lévő kondicionáló-, torna- és ping-pong terem, pedig 

a sportolni vágyók igényeit szolgálja a belső udvarban kialakított pályával együtt.  

Az egyik emeleti helyiségben alakítottuk ki a könyvtárat, mely a tanulók 

művelődését, a kötelező irodalmi művekhez való könnyebb hozzáférést és 

elmélyültebb szakmai felkészülést biztosítja. A kollégium rendelkezik 

számítástechnikai szaktanteremmel is.  

Az ÁNTSZ étkeztetési szabályainak megfelelő módon üzemeltetett 7 db 

hűtőszekrény biztosítja a kollégisták számára az otthonról hozott élelmiszerek 

előírásszerű tárolását. 

Az épület földszintjén található még a kollégium klubszobája, valamint az 

étkező, a mosókonyha, textilraktár, a technikai dolgozók szociális helyiségei. 

Az intézmény kihasználja a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételeket, 

így hétvégeken illetve tanítási szünetekben igény szerint vendégszállást biztosít. 

 

 

 

II.4.5. Objektív feltételek 

 

II.4.5.1. A nevelőtestület 

A kollégium pedagógiai feladatait a kollégium vezetőjének 

irányításával 2 főállású nevelő végzi. Nevelőink a köznevelési törvényben 

előírt iskolai végzettséggel rendelkeznek. 

Az éjszakai ügyeletet egy fő éjszakás gyermek és ifjúságvédelmi 

felügyelő látja el. 
 

 

II.5. A kollégium kapcsolatai 
 

 

A kollégium, nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében, rendszeres 

kapcsolatot tart a szülőkkel, egyéb törvényes képviselőkkel, szülői szervezetekkel 

(közösségekkel), a kapcsolódó iskolákkal, társintézményekkel, szociálisan hátrányos 

helyzetű tanuló, valamint veszélyeztetett gyermek esetében a gyermekjóléti szolgálattal 

és az iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel, a település - a tanulók nevelésében 

érintett - intézményeivel, civil szervezeteivel, szakmai közösségeivel, a helyi kisebbségi 

önkormányzatokkal. 

A kapcsolattartás konkrét módja az SZMSZ-ben került szabályozásra. 

 

Kollégiumunk kapcsolatot tart elsősorban: 

 A szülői házzal, 

 a város középiskoláival, 

 az intézményi gyermek- és ifjúságvédelmi felelősökkel 

 a környező városi és a megyei kollégiumokkal,  

 az Országos Kollégiumi Diákszövetséggel, 

 a város közművelődési intézményeivel, 

 a városi Vöröskereszttel, 

 a városi Gyermekjóléti Szolgálattal, 

 a városi Polgármesteri Hivatallal, 
 a Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetséggel. 
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A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység 

 

A kollégium ifjúságvédelmi munkáját a pedagógusok koordinálásával valósítja meg. 

Az ifjúságvédelmi munka hatékonyságáért az intézmény igazgatója a felelős, de abban 

valamennyi pedagógusnak közreműködnie kell. Kiemelt feladatunknak tekintjük a 

halmozottan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók felderítését, családi hátterük 

megismerését. Végzünk drogprevenciós, egészségnevelési, mentálhigiénés 

tevékenységeket. Tevékenységünk főbb formái: előadások, nevelőtestületi 

továbbképzések, kiscsoportos foglalkozások, egyéni foglalkozások, filmvetítések, 

felvilágosítás. Minden lehetséges pedagógiai eszközzel fellépünk a káros szenvedélyek 

ellen. Kapcsolatot tartunk a Gyermekjóléti Szolgálat, a Nevelési Tanácsadó és egyéb e 

területen tevékenykedő szervezet munkatársaival, szükség esetén közreműködésüket 

kérjük. A tanulók állandó lakóhelye szerinti települési önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalánál a rászoruló tanulók esetében gyermekvédelmi támogatás megállapítását 

kezdeményezzük. Fellépünk minden olyan a tanulók személyiségét negatívan 

befolyásoló tényező ellen, amelyek közvetve vagy közvetlenül károsan hatnak a tanulók 

egészséges fejlődésére. 

 

 

II.6. A kollégium társadalmi szerepe 
 

 

A kollégium a köznevelési rendszer szakmailag önálló intézménye. Alapfeladata 

megteremteni a megfelelő lakhatási és nevelési feltételeket azon tanulók számára, 

akiknek lakóhelyén nincs lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való 

joguk érvényesítésére, a kisebbségi oktatásra, illetve akiknek a szülő nem tudja 

biztosítani a tanuláshoz szükséges körülményeket. 

A kollégium a környezet, a helyi társadalom, a beiskolázási körzet sajátosságait, 

partnereinek igényeit, továbbá a társadalmi elvárásokat figyelembe véve végzi 

munkáját.  

A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy segítse a 

tanulókat a hátrányok leküzdésében, hogy esélyeket teremtsen, biztosítsa az integrációt, 

a hozzáférést a jó minőségű tudáshoz és ezáltal az életminőség javítását, elősegítse a 

társadalmi mobilitást.  

Fontos szerepe van az egész életen áttartó tanulás megalapozásában, a tanuláshoz 

szükséges készségek és képességek, a kulcskompetenciák erősítésében, a tehetség 

fejlesztésében és a felzárkózás segítésében.  

A kollégium a tevékenysége során megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok 

sikeres folytatásához, kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal 

szociális ellátást, biztonságot, valamint érzelmi védettséget is nyújt.  

A kollégium - megfelelő pedagógiai környezet biztosításával - elősegíti a társadalmi 

szerepek tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló kisközösségekben a 

közösségi együttélés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a 

konfliktuskezelés demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását; ezzel a 

kollégium hatékony támogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez.  

A kollégium a tevékenysége során megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok 

sikeres folytatásához, kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal 

szociális ellátást, biztonságot, valamint érzelmi védettséget is nyújt.  



 68/10 

A kollégium - megfelelő pedagógiai környezet biztosításával - elősegíti a társadalmi 

szerepek tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló kisközösségekben a 

közösségi együttélés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a 

konfliktuskezelés demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását; ezzel a 

kollégium hatékony támogatást nyújt a sikeres társadalmi beilleszkedéshez.  

A kollégium a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek 

felhasználásával képes speciális pedagógiai feladatok megoldására, például bizonyos 

gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására, versenysportoló, művészeti képzésben 

részesülő diákok nevelésére, felsőoktatási tanulmányokra való felkészítésre, az 

együttműködési, a tanulási és a motivációs zavarok korrekciójára. Adottságainál fogva 

alkalmas lehet arra, hogy egy lakóközösség pedagógiai, kulturális központjává 

válhasson.  
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III. CÉLMEGHATÁROZÁS 
 

 

Kollégiumunk nevelőmunkájának a célja, hogy biztonságot és segítséget nyújtson 

diákjainknak a tanuláshoz. Képességeik, műveltségük és jellemük fejlődését úgy segítse, hogy 

megtalálják az önfejlesztő aktivitást. Ismerkedjenek meg a közösségfejlesztéssel, 

személyiségüket a társadalom elvárásaival, értékrendjével megegyezően fejlesszék. 

Minden fiatalnak tudnia kell, hogy sorsa alakításáért önmaga is felelős. Ehhez minden 

segítséget megkap, de neki is erőfeszítést kell tennie céljai megvalósításáért. 

A szülők alapvető elvárása lehet a kollégiumtól az, hogy teremtsen megfelelően nyugodt 

környezetet a tanulmányok folytatásához, ismertesse meg a tanulókkal a társadalom pozitív 

viselkedési-, értéknorma rendszerét, amely szükséges ahhoz, hogy az iskola falainak elhagyása 

után a tanuló sikeresen alkalmazkodni tudjon a munkahelyi feltételekhez, a változó társadalmi 

környezetben is. A kollégium készítsen fel a közösségi élethelyzetekre, az empatikus 

viselkedésre és a toleranciára. 

 

III.1. A kollégium pedagógiai programjának feladatai 

 

A kollégium alapvető funkciója otthont biztosítani a családjuktól távol tanuló diákok 

számára. Általános céljai és feladatai a társadalmi szükségletek, illetve a diákok szükségletei 

felől közelíthetők meg, mely utóbbi a (családi) szocializációval, illetve az iskolai felkészítéssel 

van legszorosabb összefüggésben: értékek és tudás (kulturális, magatartásbeli és praktikus 

ismeretek) átadásával és közvetítésével, a műveltségbeli és szociális hátrányok 

csökkentésével, szocializációval, személyiségfejlesztéssel, a tehetség kibontakoztatásával 

segíteni, megalapozni az életben való eligazodást, helytállást. 

 

III.1.1. A program alapvető feladatai 

 

 A pedagógiai munkánknak az egyénre kell irányulnia. Törekedni kell arra, hogy a 

tanuló egyéni személyiségjegyei megszilárduljanak, 

 olyan kollégiumi légkör kialakítása, amely modellként megismerteti a tanulót 

társadalmunk szerkezetével, ahol a tanár – diák, beosztott – vezető, pedagógus – 

szülő egyaránt jól érzi magát, mert pozitív emberi kapcsolatok kialakítására 

törekszik mindegyik fél, 

 a nevelés – oktatás folyamatában fontos dolog a munkafegyelem. Ennek betartása, 

mind a tanár, mind a tanuló és egyéb beosztású dolgozó alapvető kötelessége. 

Arra kell törekednünk, hogy ez a mindennapokban a lehető legtökéletesebben 

megszilárduljon, 

 a személyes példamutatás a legfőbb nevelőeszköz, ezért a nevelőtestület minden 

tagjától elvárható mind külső megjelenésben, mind viselkedésben, 

beszédmodorban és munkavégzésben a pozitív példamutatás, 

 el kell érnünk, hogy a tanulók munkájukban és környezetükre legyenek 

igényesek. 
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III.1.2.  A program kiemelt feladatai 

 

 Önálló, alkotó részvétel a tanulásban, kreativitás a munkában, 

 igény kialakítása a műveltség megszerzésére, továbbtanulásra, folyamatos 

önművelésre, 

 nyitottság az újra, vállalkozói kedv és rugalmasság, 

 reális önelfogadás, önértékelés és mások elfogadása, 

 magyarságtudat kialakítása, fejlesztése, a nemzeti és az identitástudat kialakítása, 

 az együttműködési és segítőkészség. 

 

Az intézmény küldetése: 

 

A Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumában dolgozó kollégiumi nevelők olyan 

kollégiumot szeretnének: 

 Ahová „hazamegy” a tanuló az iskola után, 

 amely „érdekes lakóhely”, tele tudás-, képességszervezési-, fejlesztési 

alkalmakkal, kapcsolatteremtési lehetőségekkel, 

 amely „jó család”, 

 amely igyekszik lehetőségeket biztosítani a felzárkózó és a többlettudást 

megszerezni kívánó tanulók számára. 

 

 

 

III.2. Tartalmi megújulás és az új értékrend felvázolása 

 

 

A kollégiumi nevelésben alapvetően értékalkotás, értékközvetítés, értékválasztás 

valósuljon meg. Olyan emberi értékek, kultúrelemek, erkölcsi és magatartási normák 

kialakítása, amelyek a személyiségbe épülve teszik lehetővé a stabil egyén kialakulását. 

Ezért a kollégiumnak humanistának, szeretetteljes légkörűnek és gyermekközpontúnak kell 

lennie. Az életkori sajátosságok által meghatározott mértékben segíti a demokratikus 

közélet viszonyaira történő felkészülést. Az emberek világnézeti, erkölcsi alapállások 

különbözőségével szembeni tolerancia gyakorlóterepévé váljanak a tanulóközösségeink. 

Ennek a pedagógiai szellemiségnek az elfogadása lehet biztosítéka, hogy a társadalmi 

elvárásoknak megfeleljünk, valamint szilárd és ez által működőképes értékrendszer 

teremtődjön meg. 

 

III.2.1. A biológiai lét értékei: 

 

 Az élet tisztelete és védelme, 

 a természeti környezet megóvása, 

 törekvés az optimális testi-lelki állapotra, 

 az egészséges életmód iránti igény, valamint annak megvalósítása a mindennapi 

életben, 

 a test fizikai készenlétének, állóképességének fejlesztése, megőrzése. 
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III.2.2. Az autonómiájára vonatkozó értékek: 

 

 Igény az önismeretre, önnevelésre, az egyéniség kialakítására, 

 felelősségvállalás a saját életút megvalósításában, 

 céltudatosság, kitartás, alkalmazkodni tudás, 

 nyitottság az élményekre. 

 

III.2.3. A társas kapcsolatokra vonatkozó értékek: 

 

 A család tisztelete, tisztelet a szülők iránt, 

 a család által nyújtott védettség, összetartozás érzése, 

 fogékonyság az intim emberi kapcsolatokra, 

 a másik ember elfogadása, autonómiájának tiszteletben tartása, 

 felelősségvállalás másokért, 

 a konfliktusok vállalása, azok kezelése és feloldása, 

 készség az értelmes kompromisszumokra, 

 kulturáltság a mindennapi viselkedésben, kommunikációban, 

 udvariasság, figyelmesség, segítőkészség, 

 a durvaság, agresszivitás és az erőszak elutasítása, 

 törekvés az előítélet-mentességre, 

 mások tulajdonának tiszteletben tartása. 

 

III.2.4. A társadalmi eredményességre vonatkozó értékek: 

 

 Nyitottság az új ismeret megszerzésére, 

 belső késztetés a világ megismerésére, 

 a tévedéshez való jog elismerése, 

 szuverén értékítélet, jó ízlés, 

 a hasznos, értelmes munka, mint örömforrás, 

 a vállalkozás, a kockázatvállalás, a verseny fogalmainak elismerése. 

 

III.2.5. A humanizált társadalom és világképei: 

 

 A „szűkebb haza” szeretete, 

 a nemzeti múlt megismerése, 

 a múlt értékeinek tisztelete, 

 egészséges nemzeti önbecsülés, 

 a türelmetlenség, a gyűlölet elutasítása, 

 a kisebbségi vélemények létjogosultságának elismerése. 

 

III.2.6. A pedagógusokkal szembeni elvárás: 

 

 Az értékrend megvalósítása csak sikermotivált nevelőtestülettel valósítható meg, 

 fontos a biztos szakmai ismeret, 

 a státusból szerzett tekintélyt váltsa fel a munkával szerzett elismerés tekintélye, 

 állandó példamutatás. 
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III.3. A kollégium hagyományai és továbbfejlesztésének terve 
 

 

Kollégiumunkban minden évben hagyományosan megrendezésre kerülő rendezvények 

a következők: 

 Az ismerkedési est (a szeptemberi hónapban a régi és az új kollégisták 

megismerkedésére szolgáló szórakoztató rendezvény, amelyre a kollégisták önállóan 

és csoportosan is készülnek), 

 1956-os megemlékezés (kulturális műsor-történelmi visszaemlékezés), 

 Mikulás est (zenés szórakozási lehetőséget biztosító rendezvény), 

 megemlékezés a karácsonyról (karácsonyfa állítás, kulturális műsor), 

 farsangbúcsúztató (zenés szórakozási lehetőség), 

 nőnapi rendezvény, 

 március 15-ei megemlékezés, 

 fiúnap (április 1.), 

 

Az évenként visszatérő programok mellett a kollégium nevelőtestülete minden, a 

diákság részéről induló kezdeményezést szívesen támogat, amely nem ütközik semmilyen 

szabályba, valamint a rendezvényeket anyagi lehetőségeinek mértékében támogatja.  Így 

kellő számú jelentkező esetén ismétlődő programjainkat megtartjuk: 

 Asztalitenisz- bajnokság, 

 csocsó-bajnokság, 

 tanár-diák kosárlabda, labdarúgó mérkőzések, 

 röplabda bajnokság, 

 közös főzés, 

 színház, kiállítás és mozi látogatások, 

 kollégiumi kirándulás, 

 vetélkedők, amelyek gazdagítják a kollégium közösségi életet. 

 

Ezeken túl a tanulók iskolai kapcsolatrendszerének kialakulását is támogatjuk, hiszen 

az osztályfőnökök által szervezett klubdélutánok, osztályrendezvényeken és vetélkedőkön 

való részvételt a kollégista tanulók számára is lehetővé tesszük. 

 

Távolabbi célunk a még szélesebb és differenciáltabb tevékenységi kör biztosítása, hogy 

kivétel nélkül mindenkinek legyen lehetősége a megmérettetésre. Kollégiumi 

rendezvényeink biztosítják a közösségek előtti szerepléseket, melyek egyes tanulókat 

sikerélményhez juttatnak, segíti a verbális kifejezőkészség fejlesztését. 

Az iskolai oktatáson kívüli tevékenységeken való részvétel hasznát az iskolai munkában 

és később, felnőtt életükben is kamatoztathatják a kollégista tanulók. A tervezés legfőbb 

szempontja az aktivitás és a motiváció szinten tartása, a megfelelő értékek elmélyítése, a 

konstruktív életvezetésre való felkészítés. 

Folytatjuk és szélesítjük a működő szakkörök, diákkörök tevékenységét. Célunk, hogy 

mindenki érdeklődésének megfelelően kapcsolódjon be, és aktívan vegyen részt a szakköri 

munkákban. 
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IV. KONKRÉT NEVELÉSI CÉLOK ÉS FELADATOK 

 

IV.1.  A kollégiumi nevelés célja 
 

A kollégium a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek 

felhasználásával hozzájárul a nevelési-oktatási rendszer egészére kitűzött célok 

megvalósulásához, az ott meghatározott feladatok megoldásához, az ott megfogalmazott 

értékek alapján. 

A kollégiumi nevelés célja és alapelvei 

A kollégiumi nevelés célja legfőképp a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és 

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

személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása. 

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

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

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

érvényesítése; 

b) demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása; 

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

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

e) az alapvető erkölcsi normák érvényesítése; 

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

szükségleteinek figyelembevétele; 

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

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

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

konstruktív együttműködés; 

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

k) a nemzetiségi azonosságtudat tiszteletben tartása, ápolása. 

 

 

A kollégiumi nevelés főbb alapelvei: 

 

 a gyermek mindenek felett álló érdeke; 

 az Alkotmányban biztosított állampolgári és szabadságjogok, valamint a 

gyermekeket megillető jogok érvényesítése;  

 demokráciára, humanizmusra, nemzeti és európai önazonosságra nevelés  

 felelősség, bizalom, szeretet, segítőkészség és tapintat alkalmazása a 

nevelésben;  

 a tanulói önszerveződő képesség folyamatos fejlesztése és felhasználása;  

  a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal, az intézmény környezetében levő 

társadalmi és civil szervezetekkel való konstruktív együttműködés;  

 rendszerszemléletű, tudatos, tervszerű fejlesztés  

 elfogadott norma- és követelményrendszer alkalmazása, rendszeresség és a 

következetesség;  

 az integrált nevelés megvalósítása;  

 orientáció, motivácó, tevékenységközpontú, segítő pedagógia módszerek 

alkalmazása; 
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  az egyéni és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű 

tanulók szükségleteinek figyelembevétele, az egyéni bánásmód alkalmazása;  

 komplexitás  

 vallási-világnézeti semlegesség 

 hátrányos megkülönböztetés tilalma 

 

 

IV.2.  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 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 
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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. 

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 kritikai 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 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 

kialakításában, ismereteket közvetít a tanulók családi életében felmerülő konfliktusok 

kezeléséről. A kollégiumnak foglalkoznia kell a Nat.-ban meghatározott szexuális nevelés 

kérdéseivel is. 

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 kollégium 

sportélete járuljon hozzá az egészséges életvitel, a helyes életmódminta kiválasztásához. 

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

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, kritikai 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. 

 

 

 



 68/19 

IV.3.   A kollégiummal szembeni elvárások 
 

 

Törvényi szabályozás mellett megjelenik az élet diktálta igény is, amely nagy hatást 

gyakorol a kollégium mindennapi tevékenységrendszerének kialakításában. A 

különböző szellemiségű, eltérő családi háttérrel rendelkező tanulók igényeit és 

lehetőségeit úgy kell összhangba hozni, hogy az egyes indivídumok lehetőleg minél 

többet elérhessenek. Nehezítő tényező az a heterogén és rendkívül különböző 

szokásrend, amelyet a tanulók a családból, eddigi életútjukból, az adott környezet 

szubkultúrájából hoztak magukkal. 

Itt egy viszonylagos szintrehozás mellett a meglévő továbbfejlesztése rendkívül 

összetett ráhatásokat kíván a személyiségfejlesztésben. Ezért az életkori 

sajátosságokhoz jobban igazodó színes, szakmaspecializált középfokú - viszonylag 

egységes felkészítést és nevelést egyaránt felvállaló - kollégiumi hátteret kell 

megteremteni. 

A jövő feladata, hogy a kollégiumot olyan irányba fejlesszük tovább, hogy az egyre 

növekvő korszerű oktatási igényeknek minél jobban megfeleljen, valamint az egyéni 

életteret minél jobban közelítsen az optimális állapothoz. 

A kollégium nevelési programja kiterjed az átlagostól eltérő, speciális nevelést 

igénylő tanulók teljes körére, mind az átlaghoz képest jelentős előnnyel bíró, 

tehetséges, mind a hátránnyal induló tanulók esetében. A tehetséggondozás fő feladata 

a középiskolai szaktanárokra hárul, amelyben a kollégium segítő hátteret nyújt, egyéni 

tanulási renddel, külön tanulószobai beosztással. 

A diákok a kollégiumban nem pusztán a felnőtt életre készülnek, hanem polgárai a 

kollégiumnak, akik életük fontos szakaszát töltik itt el. Ez csak úgy érvényesülhet, ha a 

diák személyében is aktív szereplője a kollégiumi közéletnek, és ha maguk is alakítják 

az alapvető emberi jogokra épülő belső viszonyokat. 

Egy kollégiumban szükségszerűen léteznek „korlátok” a diákok életvitelével 

kapcsolatban. Ezek egyrészt az iskolai feladatokra való felkészülést szabályozzák, 

másrészt a szülő, mint „megrendelő” igényli, aki gyerekét jó helyen szeretné tudni, 

ahol tanulhat, ahol biztonságban van. 

 

 

IV.3.1.  A tanulókkal szembeni követelmények 

 

A kollégiummal szembeni elvárások csak akkor teljesülhetnek, ha a tanuló 

teljesíti a vele szemben elvárt követelményeket: (a tanuló értse meg, hogy…) 

 

 érdemi eredményt csak munkával érhet el,  

 képességei fejlesztését csak rendszeres és célirányos erőkifejtés útján 

valósíthatja meg, 

 a tanuláshoz, a munkához való hozzáállása legyen pozitív, 

 legyen nyitott a művelődésre, a kulturális értékekre, 

 törekedjen a harmonikus társas kapcsolatok kialakítására, a közösséghez való 

viszonya pozitív legyen (felelősség, együttműködési készség), tisztelje a másik 

embert, legyen toleráns az általa megszokottól eltérő emberi tulajdonságok 

iránt, 

 gondolkodásmódját hassa át a környezetért érzett felelősség, s ne azonosuljon a 

szélsőséges nézetekkel, 
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 rendelkezzen megfelelő önismerettel, szilárd alapokon nyugvó belső tartással, 

 az aktuális feladatokhoz, munkához, kötelességéhez pozitívan viszonyuljon. 

 

 

IV.4.   A kollégiumi nevelés területei 
 

 

A kollégium pedagógiai szerepe az iskolarendszer bővülésével, a szabad 

iskolaválasztással, a lemaradók felzárkóztatásának szükségességével, valamint a szülőkre 

nehezedő anyagi gondok miatt évről évre növekszik. 

A kollégium lakóhelyet, iskolai és iskolán kívüli életteret, biztonságot nyújt a tanulók 

napi feladatainak az ellátásához. 

Intézményünk célja és feladata az iskolai oktatómunka elmélyítése mellett a nevelés 

és a tanulók neveltségi szintjének az emelése. Ezek szellemében szervezzük a kollégiumi 

tanulók életrendjét, tanulását és szabadidejét, a tanulók tehetséggondozását és 

felzárkóztatását, a közösségi programokat. 

 

 

IV.4.1. Általános célok 

 

A tanulmányi munka színvonalának az emelése a házirendben meghatározott 

kötelező szilenciumokkal (kötelező és önálló tanulással), a nyugodt tanulás 

feltételeinek biztosítása. 

Erősíteni kívánjuk diákjaink tanulási ambícióit, elsajátíttatni a helyes tanulási 

módszereket. A tanulmányi munka rendszeres ellenőrzése mellett követjük 

tanulóink szaktárgyankénti előmenetelét, eredményességét, az iskolával való állandó 

kapcsolattartással tájékozódunk kollégistáink fegyelméről és neveltségéről. 

Az igények, anyagi lehetőségek és a pedagógiai elvek szerint korrepetálást 

tartunk, és a tanulás ellenőrzésre nagy gondot fordítunk. 

A kollégistákról szerzett információk segítségével nevelőtanári 

megbeszéléseket tartunk, a tapasztalatcsere, a jobbítás igényével. 

 

 

IV.4.2. A kulturált viselkedés szabályainak elsajátíttatása 

 

Napjainkban a diákok a családjukkal együtt élik át a társadalmi átalakulás 

súlyos következményeit. Ennek eredménye, hogy nagy részük rendkívül érzékeny, a 

legkisebb konfliktust is kudarcként éli át. Diákjaink nem toleránsak, gyakran 

türelmetlenek, durvák egymással. 

Fejleszteni szeretnénk tanulóink beszéd- és viselkedéskultúráját. Szeretnénk, ha 

az udvariasság, figyelmesség, előzékenység általánosan ismert és gyakorolt forma 

lenne diákjaink között. 

 

 

IV.4.3. A hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás 

 

Intézményünkben sok a hátrányos helyzetű fiatal, akik zárkózottak, 

problémáikat nem szívesen tárják fel közösség előtt. 
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Kiemelt feladat a hátrányos helyzetű, a beilleszkedési vagy tanulási 

nehézségekkel küszködő tanulókkal való egyéni törődés, a családdal való rendszeres 

kapcsolattartás, egyéni beszélgetések, korrepetálások szervezése. 

 

IV.4.4. A környezet védelme, ápolása 

 

Szeretnénk alapvető igénnyé alakítani tanulóinkban a rendszeretetet, 

környezetünk óvását. Mindezt a szobarend, az esztétikum iránti fogékonyság 

kialakításával kívánjuk elérni. 

 

 

IV.4.5. A tanulók életrendje 

 

A tanulók életrendjét a házirend foglalja magába, amelyet a KDÖK és 

pedagógusok közösen alkotnak meg. 

Fontos feltétel, hogy a kollégium házirendje nem zavarhatja az iskolában folyó 

munkát. Nyugodt, egészséges, tevékeny életvitel kialakításával szervezi meg a 

kollégista tanulási idejét, a szabadidejét és az étrendjét. 

 

 

IV.4.6. A kollégium közösségi tevékenységei 

 

A közösséghez tartozás igényét erősítő programokat szervezünk, egyrészt a 

hagyományos rendezvényeinkkel; sportversenyekkel, vetélkedőkkel kívánjuk a 

hétköznapok szürkeségét oldani; valamint csoportonkénti foglalkozások szervezését 

is támogatjuk. 

Kollégistáinkat arra ösztönözzük, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt 

a megyei és az országosan meghirdetett versenyeken (polgárvédelmi, tűzvédelmi, 

vöröskeresztes, sakkverseny, szavalóverseny, tanulmányi vetélkedők, stb.). 

 

 

IV.4.7. A Kollégiumi Diákönkormányzat szerepe a kollégium életében 

 

A kollégiumban lakó diákokból évfolyamonként választott képviselők alkotják 

a Kollégiumi Diákönkormányzatot (a továbbiakban lásd: KDÖK). 

A KDÖK a kollégium nevelőivel együtt szervezi az intézmény közösségi életét. 

Előkészíti és lebonyolítja a hagyományosnak számító programokat és 

rendezvényeket a nevelőtanárok támogatásával. A KDÖK együttműködik a 

Házirend készítésekor és módosításakor egyetértési jogának gyakorolásával.  

 

 

IV.5.  Kiemelt területek a kollégiumban 
 

 

 A pedagógiai munkánk az egyénre irányul, törekszünk arra, hogy tanulóinkban 

egyéni személyiségi jegyek alakuljanak ki, 

 pedagógiai koncepcióink megvalósításán kreatív pedagógus személyiségek 

dolgoznak, 

 kollégiumunk létét szeretnénk megismertetni a várossal, kollégiumi életünket 

kivinni a városba, ugyanezt a szülők felé is, 
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 a kollégiumi nevelésben alapvetően értékalkotás, értékközvetítés, 

értékválasztás valósul meg. Olyan emberi értékek, erkölcsi és magatartási 

normák kibontakozása, átadása, amelyek személyiségbe épülése lehetővé teszi 

az egyén stabilitását, 

 az alapvető értékek között szerepel a tanulás és a munka. Az alapértékek olyan 

közös humanista alapot jelentenek, amelyre a pluralitás jegyében többféle 

értékrend, világnézeti tartalom épülhet, 

 ezek a célok olyan kollégiumot feltételeznek, amely: humanista, szeretetteljes 

légkörű és gyermekközpontú, 

 a kollégium deklarált értékeinek megvalósulása mellett széles teret nyit a 

tanulók spontán értékképző, értékválasztó tevékenységének, 

 az életkori sajátosságok által meghatározott mértékben segíti a demokratikus 

közélet viszonyaira történő felkészülést. Ennek a pedagógiai szellemiségnek az 

elfogadása lehet az egyik biztosítéka, hogy a társadalmi elvárásoknak 

megfeleljünk, valamint szilárd értékrendszer teremtődjön meg. 

 

 

IV.6. A tanulók életrendjének szervezési elvei 
 

 

A tanulók életrendjét a kollégium házi- és napirendje szabályozza. Életrendjük 

kialakításánál igyekszünk, hogy az legyen összhangban a kollégium és az iskolák 

működésével, figyelembe véve annak elsődlegességét, hogy a tanulók kötelezettségei a 

tanulás, pihenés, szórakozás és művelődés mellett személyes életterét is biztosítsuk. 

Az életrend legyen rugalmas, de ne sértse más tanulók szokásait. Az életrend 

kialakításánál figyelembe vesszük a középiskolák kialakult éves munkatervének rendjét, 

a tanulók szokásait és igényeit. A házi és napirend adta keretszabályozáson belül arra 

törekszünk, hogy, a nevelőtanárok éljenek a differenciálás lehetőségével a fentiek 

figyelembe vétele mellett. 

A napirend időbeosztását következetesen be kell tartani! Az adott 

kedvezmények ne sértsék a kollégium rendjét, más tanulókat tevékenységükben ne 

zavarjanak. 

Az életkori biológiai fejlődés figyelembevételével biztosítjuk a meghatározott idejű 

zavartalan pihenés, alvás feltételeit. 

A tanulás minden kollégista alapvető kötelessége! A zavartalan tanulás helyi és 

technikai feltételeit a kollégium biztosítja.  

 

A tanulószoba szervezésével a nevelőtanárok figyelembe veszik: 

 Az iskolatípust, 

 a tanulók egyéni tanulási szokásait, 

 a tanulók tanulmányi eredményét. 

A tanulóval szembeni elvárás meghatározásakor hangsúlyt kap a képesség, a szorgalom 

és az eredmény. A tanulószoba szervezésénél megvan a lehetőség a zavartalan egyéni 

tanulásra, akár egyéni, akár nagyobb csoportról van szó. A kötött tanulás biztosításán túl 

lehetőség van az egyéni tanulásra a napirend adta kereteken belül.  

A szabadidő eltöltése legyen hasznos és részben tervezett. A tanulók szabadidejük 

egy részét önművelődésre, ismereteik, tudásuk szélesítésére, gyarapítására fordítják. A 

szabadidő biztosítja a tanulók érzelmi és fizikai feltöltődését, a kikapcsolódás 

lehetőségét. 
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A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását elősegítő tevékenység 

elvei: 

 

A kollégium kitüntetett figyelmet fordít a pozitív tanulási attitűd kialakítására és 

megerősítésére, a kreativitás fejlesztésére, e téren is feltárja és figyelembe veszi a 

tanulók személyiségének az egyéni sajátosságait. 

Emiatt a tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását elősegítő 

tevékenységeket előtérbe helyezzük. A tanulók fejlődését értelmi és testi értelemben is 

biztosítani kell. A tanulók testi, fizikai és pszichikai fejlődése gyors, teherbírásuk nem 

egyforma. Figyelünk a kimerülés, a lelki problémák jeleire, próbáljuk feltárni okait, és 

lehetőségeinken belül segítünk. Jól szolgálja ezt az egyéni beszélgetés, az önismereti 

körök és a szülővel, iskolával való rendszeres kapcsolat. A testi kondíció növelésére és 

kikapcsolódásra jó lehetőség az udvar, a kondi-terem, és a tornaterem használata. Az 

értelmi fejlődés segítését szolgálják a szakkörök adta lehetőségek. A képességek hiányát 

pótolhatjuk a tanórán kívüli tanulással és korrepetálással. A csoportvezető tanárok 

figyelemmel kísérik a tanuló eredményeit, szükség esetén szigorításokat (szorgalom 

hiánya esetén) alkalmaznak a tanulót szaktanári korrepetálásra irányítva. 

A szülőt a nevelők időben tájékoztatják a tanuló fejlődéséről és a felmerült 

problémákról. Nevelőink rendszeresen felkeresik az iskolai szaktanárokat, gyakorlati 

oktatókat, információkat kérve a kollégistákról. A tájékozódás lehetősége a szaktanárok 

és osztályfőnökök részére is adott a kollégiumban, amely lehetőséget kínál számukra, 

hogy az iskola falain kívül is megismerjék tanítványaikat. 

 

A felzárkóztatást három fő formára bontjuk: 

 az alapok pótlása: főleg kilencedikesek esetében jelentős, amikor pótolni 

kell az általános iskola adta tudás és az új iskolatípus induló tudásszintje 

közötti szintkülönbségeket, 

 a hagyományos felzárkóztatás: a tanév során a tananyaggal 

kapcsolatos tudáshiány pótlása. Főleg lemaradás esetén, ill. olyan 

tanulóknál jelentkezik, akik képességeik alapján nem tudják iskolai 

tanítás-tanulás alapján elsajátítani az ismereteket, ettől több vagy 

részletesebb magyarázatot, gyakorlást igényelnek, 

  alkalmi felzárkóztatás: azok esetében, akik csak a baj esetén 

jelennek meg, pl. bukásra áll, dolgozat lesz, vagy csak egy adott 

témakört nem ért. Rájuk jellemző, hogy a probléma megszűnése 

esetén elmaradnak a korrepetálásról. 

 

Az önálló életkezdés elősegítését biztosító tevékenységek elvei: 

 legyenek képesek a testileg, szellemileg, érzelmileg és erkölcsileg 

egészséges életvitelre, 

 rendelkezzenek a társas emberi léthez nélkülözhetetlen szokások és 

magatartásmódok ismeretével és gyakorlatával, 

 legyenek képesek a társadalmi munkamegosztásba való 

bekapcsolódásra (továbbtanulás és munkavállalás). 

 

Nevelőink elsődleges feladatnak tekintik a hátrányos helyzetű tanuló beilleszkedését 

a kollégiumi közösségbe. Tanulmányi előmenetelüket is fokozottabban segítjük, mivel 

sok esetben pont ezeknél a tanulóknál tapasztalunk lemaradást, hiányosságokat.  
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A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és 

sportolási tevékenység szervezésének elvei 

 

 

IV.7.   A Kollégiumi Diák Önkormányzat 
 

A kollégiumi diákönkormányzat (KDÖK) 3 tagú testület, melyet a diákság 

közvetlenül választ meg. Tanácskozását kéthetenként tartja, szükség esetén többször is. 

Munkáját patronáló nevelőtanár segíti.  

A kollégiumi diákönkormányzat tevékenységének területei: 

 A tanulók véleményének, javaslatainak, igényeinek megfogalmazása, 

kifejezésre juttatása, 

 közhasznú munkák szervezése (felújító, javító tevékenység, stb.), 

 érdekképviselet (képviselet a kollégiumi tanulmányi, kulturális és fegyelmi 

bizottságban, stb.), 

 kollégiumi rendezvények szervezése, irányítása, aktív részvétel, 

 közösségi hagyományápolás (fordított  napok, színházlátogatás, házi 

bajnokságok, stb.), 

 honismereti kirándulások szervezése (városnézés, múzeumlátogatás, 

kirándulás, stb.), 

 külső kapcsolatok, 

 városi szintű rendezvényekbe való bekapcsolódás (hétvégi futóverseny, 

kollégiumok közötti sport- és kulturális találkozások, stb.). 

 

IV.8.   A nevelőtanár alapvető feladatai 
 

 

 A tanulmányi munka támogatása, a tanulási teljesítmény fejlesztése adekvát 

eszközökkel; a tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési, kommunikációs, 

cselekvési képességeinek kialakítása, fejlesztése (megfelelő tanulási, 

gondolkodási, és munkakultúra kialakítása, szorgalom, akaraterő fejlesztése); 

felzárkóztatás és tehetséggondozás, 

 a minél szélesebb körű művelődés, illetve tájékozódás segítése; eligazodás 

segítése a szűkebb (Európa) és tágabb (nagyvilág) környezetben, 

 az esztétikai kultúra fejlesztése, 

 a tudásközvetítésben az iskolai tudást kiegészítő, illetve praktikus ismeretek 

nyújtása, 

 az egyénnek a társadalom cselekvő tagjává, közösségi lénnyé való formálása, 

társadalmi szerepekre való felkészítése , 

 a pályaorientáció, az önmegvalósítás, az „életbe” való sikeres kilépés segítése, 

 az önismeret fejlesztése: testi, lelki, szellemi tulajdonságok, adottságok; 

erősségek, gyengeségek ismerete; a változtatásokra, a fejlődésre való képesség 

fejlesztése, 

 az erkölcsi kultúra fejlesztése az egyetemes, igaz emberi értékek 

közvetítésével, 

 az egészséges életmód, életvitel és ezek igényének kialakítása, 
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 a környezet iránti érzékenység, felelősségtudat fejlesztése, a cselekvési 

lehetőségek feltárása a környezetvédelemben, 

 

IV.8.1. A kollégiumi nevelőtanár alaptevékenysége 

 

A nevelőtanár egy-egy tanulócsoport pedagógiai és nevelési irányításáért, 

felelős. Ezen belül konkrétan: 

 A tanuló erkölcsi fejlődéséért, 

 tanulmányi munkájáért, 

 általános műveltségük gyarapításáért, 

 egészséges életmódjáért, 

 magatartásuk, magaviseletük kulturált fejlesztéséért, 

 ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért csoportján belül, 

 segíti, megszervezi a tanulmányi munkát, 

 ellenőrzi a felkészülést, 

 megismeri tanulói családi körülményeit, 

 kapcsolatot tart a szülőkkel, osztályfőnökkel, szaktanárral, 

 irányítja, szervezi, segíti a csoport - és a KDÖK fejlődését (tervezéstől 

az értékelésig), 

 ellenőrzi a tanulói által használt helyiségek, a tanulók felszerelésének, 

személyi tulajdonukat képező tárgyaiknak rendjét, tisztaságát, a tanulók 

ápoltságát, 

 törekszik - a fokozatosságot szem előtt tartva - mind szélesebb teret 

biztosítani a tanulói öntevékenységnek, kezdeményezésnek. A tanulók 

vitakészségét fejleszti, 

 felelős a harmonikus, jó értelemben demokratikus tanár-tanuló viszony, 

a családias, meleg légkör megteremtéséért a csoporton belül. Továbbá 

csoportja, a többi csoport és a kollégiumi közösség közötti baráti, 

szeretetteljes viszony kialakításáért. Nem a saját presztízséért, hanem a 

tanulók egészséges, harmonikus testi-lelki fejlődéséért, jó közérzetéért 

munkálkodik, 

 munkájáról, megfigyeléseiről, a tanulókról szerzett pedagógiai 

tapasztalatairól feljegyzéseket készít folyamatosan. Havonta kiírja az 

iskolai érdemjegyeket. Félévkor és év végén elemző értékelést készít, 

 kiemelt figyelmet fordít a tanulók minden munkájának rendszeres 

következetes ellenőrzésére, értékelésére, 

 rendszeresen tartja a kapcsolatot a tanulók iskoláival, osztályfőnökeivel 

és szaktanáraival, 

 munkaidejét az igazgató és a kollégiumvezető által jóváhagyott 

munkaidő beosztás szerint végzi. 

 

 

IV.8.2. Feladatkörök 

 

Általános elvnek tekintendő a kollégiumi dokumentumok naprakész 

vezetése, a folyamatos állagmegóvás érdekében a kollégium helyiségeinek és 

eszközrendszerének ellenőrzése, kiemelten a saját tanulócsoportra. Fontos a 

következetes és egyezményes követelményrendszer megtartása és a kollégiumi 

nevelők információcseréje. 
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A kollégiumi élet szakaszosságából fakadóan az egyes napszakokban más és 

más feladatot kell ellátni a kollégiumban.  

A hetes bontásból adódóan a hét első munkanapját megelőző napon, valamint a 

hét utolsó munkanapján két speciális munkafeladat jelentkezik. 

Így az alábbi napszakhoz kötődő nevelőtanári feladatköröket tudjuk 

meghatározni.  

 

IV.8.2.1. Reggeles  

 

Feladata a reggeli ébredés koordinálása. A tanórák kezdésétől függően 

6
15

-től ébreszti a tanulókat, de legkésőbb 7
15

-kor. 

Figyelemmel kíséri a reggeli tevékenység zavartalan lefolyását. A beteg 

tanulókat, valamint a tanulókat érintő változásokat bejegyzi a naplóba. 

 A kollégium hálótermet ellenőrzi. Instrukcióival segíti a reggeli 

takarítás szervezését. 8
00

-kor a kollégium bejáratát lezárja. Csak indokolt 

esetben tartózkodhat kollégista tanuló a kollégiumban, amelynek tényéről a 

reggeles nevelőtanár a kollégiumvezetőt tájékoztatni köteles.  

Munkaideje: 6
00

-8
00 

 

IV.8.2.2. Ebédeltető 

 

Feladata a tanulók szilenciumig terjedő szabadidejének, 

tevékenységének koordinálása. Feladatai közzé tartozik még a délutáni 

programokon résztvevő tanulók regisztrálása (délutáni iskolai, vagy városi 

foglalkozásokra visszamenő tanulók névsorának rögzítése a haladási 

naplóban - várható visszaérkezéssel együtt) 

Munkaideje: 12
00

-16
00 

 

IV.8.2.3. Tanulószobás 

 

Feladata a tanulók tanuláshoz való jogának biztosítása, a másnapi 

felkészülés ellenőrzése. 

A szilenciumi foglalkozások 45 percesek, ezen idő alatt a diák 

rendszerezi a másnapi tanulnivalót, illetve segítséget kér, ha valamilyen 

segédeszközre van szüksége. A tanárok feladata, hogy segítséget nyújtsanak 

a tanulóknak a tanulmányi munkájukban, illetve felzárkóztassák, ha 

lemaradást tapasztalnak. 

A tanár feladata továbbá, hogy az optimális tárgyi körülményeket 

megteremtse a hatékony tanuláshoz (csend, megvilágítás, terem, stb.). 

Segíteni csak úgy tudunk, ha előzetesen lemérjük a tanuló tudásszintjét, s a 

maximumot próbáljuk kihozni belőlük. Minden tanuló másképp szeret 

tanulni, eltérő tanulási stílusa van. Ezt figyelembe kell venni, és biztosítani 

kell számukra a megfelelő feltételeket. A második és a harmadik  

szilenciumon történik, a számonkérés, vagyis a következő napi lecke és 

memorandum felkérdezése. Azoknak a tanulóknak, akik a következő nap 

gyakorlati foglalkozáson vesznek részt, az első szilencium kötelező, 

egyébként a hálóteremben, a számítógépteremben kell tartózkodniuk és 

hasznosan eltölteni az időt (kötelező olvasmány olvasása, elektronikus házi 

feladat, anyaggyűjtés, stb.). 
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A szilencium idejében vannak a kollégiumi alapprogramban 

meghatározott kötelező foglalkozások.  

Munkaideje: 16
00

-20
00

 

 

IV.8.2.4. Estés 

 

Feladata a tanulók esti pihenésének, szabadidejének és kimenőjének 

megszervezése. A tanulók kimenőjének ellenőrzésén túl a hálótermek, 

tanulószoba rendjének ellenőrzése a nevelőtanár feladata.  

A kollégistáknak a kimenőről való visszaérkezés után készülődni kell a 

lefekvéshez. A nevelő tanár feladata, hogy a tanulók normális körülmények 

között, időre elkészüljenek a lámpaoltáshoz, elvégezzék a kötelező 

tisztálkodási tevékenységet a takarodóig. Valamint ilyenkor van idő a 

kötetlen beszélgetésre, amely minden esetben egy új ismeretszerző 

tevékenység a kollégiumi nevelő és a kollégista tanuló részére is. Nagyon 

fontos a személyes példamutatás, a következetes napirend betartása. 

Sokszor ilyenkor mondják el a tanulók, mindazt, ami napközben történt 

velük, ilyenkor osztják meg örömüket, bánatukat a felnőttekkel. 

A kollégiumi nevelő az esti létszámellenőrzés után utolsó feladatként a 

kollégium zártságának ellenőrzését végzi el, az illegális kollégium 

elhagyásának megakadályozására. 

Munkaideje: 20
00

-22
00 

 

IV.8.2.5. Éjszakás 

 

Feladata az éjszakai órákban a tanulók alvásának biztosítása, a nyugodt 

körülmények ellenőrzése. Ellenőrzésének célja, hogy a kollégisták a 

házirendben foglaltakat betartsák az éjszakai órákban is. Probléma észlelése 

(rosszullét, létszámhiány, baleset, verekedés, veszélyhelyzet, stb.) esetén a 

kollégiumvezetőt kell értesítenie, illetve ha szükséges a mentőket, 

tűzoltókat, rendőrséget. A kollégiumvezető megérkezéséig a helyzetnek 

megfelelően kell intézkednie. 

Munkaideje: 22
00

-6
00 

(éjszakai véletlenszerű ellenőrzés). 

 

IV.8.2.6. Elengedős 

 

Feladata a hét utolsó munkanapján a tanulók rendezett hazautazásának 

biztosítása a kollégiumi rend szem előtt tartásával. 

A hálók és a kollégium összes helyiségének ellenőrzése, a villany és az 

összes energiafogyasztó kikapcsolása. Feladata a hűtőszekrények 

ellenőrzése, az ételmaradékok eltávolítása. 

A kollégium biztonságos zárása a biztonsági előírásoknak megfelelően.  

Munkaideje: 12
00

-16
00 

(az utolsó munkanap) 

 

IV.8.2.7. Hétvégi fogadó 

 

Feladata a hét első munkanapját megelőző napon a kollégiumba 

visszatérő tanulók fogadása. Visszaérkezés 20
00

 óráig, illetve egyeztetés 

alapján az első munkanapon a tanítás megkezdéséig. 



 68/28 

A kollégium épületének ellenőrzése, körbejárása, közös helyiségek 

kinyitása, elektromos berendezések üzembe helyezése. 

Az esti időszakban a létszámellenőrzés.  

Munkaideje: 18
00

-22
00

 

 

 

IV.9. A kollégiumi nevelés szerkezeti struktúrája 

IV.9.1. Vezetői szinten 

 A neveléstudomány, a fejlődés-lélektani, szociológiai kutatások 

adaptációja a nevelési folyamatban, 

 középtávú és hosszú távú intézményi koncepció meghatározása, 

 kapcsolattartás a külső társadalmi környezet szereplőivel, 

 demokratikus formák működtetése, 

 az információelméleti, vezetéselméleti eredmények megismerése és 

beemelése a vezetési folyamatokba, 

 az intézmény menedzselési koncepciójának megvalósítása, 

 bevétel-orientált forrásbővítés, 

 tárgyi eszközbővítés lehetőségeinek a megteremtése, pályázatfigyelés és 

pályázatírás. 

IV.9.2. Nevelőtestületi szinten 

 A nevelőtestület a legfőbb döntéshozó fórum. A tervező, a végrehajtó, 

az ellenőrző, az értékelő funkcióit együtt gyakorolja a 

kollégiumvezetővel, 

 a tervezés szakaszában önálló vélemény kinyilvánító, 

 a döntési fázisban a kollégiumi nevelés érdekképviselete, a célokkal 

való azonosulás erősítése, 

 a végrehajtás fázisában a kritikus magatartás helyébe a megoldó 

magatartás lépjen, 

 a tanulókkal együtt a „MI” szellemiség kialakítása és erősítése, 

 a motivációs környezet kialakítása a tanulók számára, 

 a tanulók személyiségjegyeinek feltárása, a felzárkóztatás és a 

tehetséggondozás, 

 mentálhigiéné, a rekreációs és a szocializációs folyamatok segítése. 

IV.9.3. Tanulóközösségi szinten 

 A közösségi fórumok és jogosítványok működtetése (közgyűlés, 

KDÖK), 

 a tanulói szándékok és a lehetőségek összehangolása, 

 a demokratizmus tanulása, részvétel a döntési folyamatokban, 

 a motiváció szükségességének felismerése és alkalmazása, 

 önszabályzó, önértékelő képesség kialakulása, 

 a közösségi érzés, hangnem stílus kialakítása, a kollégiumi szokások, 

hagyományok továbbfejlesztése. 
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IV.10. A kollégiumi tevékenység szerkezete 
 

 

A kollégium - igazodva az Nkt. 28. §-ának rendelkezéseihez - a nevelési folyamat 

során a tanulói tevékenységeket - annak céljától, jellegétől függően - kollégiumi 

programok, csoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezi, az intézményi 

szervezet működéséhez pedagógiai irányítást, illetve támogatást biztosít. 

 

 

A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások 

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

tanulási attitűd kialakítására és megerősítésére, 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. 

IV.10.1. Felkészítő foglalkozások a kollégiumban: 

4.1.1.1. 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. 

IV.10.2. Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások: 

4.1.2.1. 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 

4.1.2.2. A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások: 

a) a kollégiumi diákönkormányzatok működésének támogatása 

b) kollégiumi diákfórumok (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti 

megbeszélések) 

4.1.2.3. A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások: 

a foglalkozásokon (tanulói vagy pedagógusi kezdeményezésre) a diákok feltárhatják 

egyéni problémáikat, ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, 

segítségére 
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IV.10.3. Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások: 

Állandó, vagy adott eseményre szerveződő kollégiumi diákcsoportok számára szervezett 

- irodalmi, képzőművészeti, zenei, tánc, vizuális képességeket fejlesztő művészeti, 

- természettudományos, műszaki, vállalkozói, gazdasági ismereteket bővítő szakmai, 

- egészséges életmódra nevelést, a rendszeres testedzést szolgáló sportcélú, 

- a hasznos gyakorlati ismeretek megszerzését, az önellátás képességének fejlesztését 

célzó, 

- a pályaorientáció szempontjából is fontos tartalmakat hordozó, 

szakkörök, szakmai, művészeti foglalkozások, kollégiumi sportkörök, rendezvények, 

versenyek, vetélkedők. 
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V. A KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSI TERV 

 

 

V.1. Általános irányelvek 
 

 

A Kollégiumi nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban lásd: alapprogram) 

- összhangban a köznevelési törvénnyel - megalapozza és kijelöli a szakmai fejlesztés 

irányait, valamint meghatározza a közoktatási kollégiumok nevelési alapelveit. 

A kollégiumok az alapprogramra építve készítik el önálló pedagógiai 

programjaikat. Az alapprogramban megfogalmazottak tág teret engednek az 

intézmények szakmai önállóságának, hiszen a kollégiumi nevelés általános kereteit 

határozzák meg. 

Az alapprogram azokra a hazai és európai nevelési értékekre és haladó 

hagyományokra épít, amelyek megalapozták a jelenlegi magyarországi kollégiumi 

nevelést, különös tekintettel a humanista, nemzeti, közösségi értékekre, továbbá a 

tehetséges tanulók kiválasztásában és gondozásában, a hátrányos helyzetű gyermekek 

felzárkóztatásában, az esélykülönbségek csökkentésében, a kultúraközvetítésben 

betöltött szerepükre. Felhasználja - többek között - a pedagógiai, a pszichológiai, 

szociológiai tudományok korszerű kutatási eredményeit. Figyelembe veszi a Magyar 

Köztársaság által aláírt nemzetközi szerződésekben, egyezményekben vállalt 

kötelezettségeket, a gyermekek nevelésével, oktatásával és védelmével összefüggő 

törvényeket, jogszabályokat. 

A kollégium - igazodva a köznevelési törvény rendelkezéseihez - a nevelési 

folyamat során a tanulói tevékenységeket - annak céljától, jellegétől függően - csoportos 

és egyéni foglalkozások keretében szervezi. Külön figyelmet fordít a nemzeti és etnikai 

sajátosságokra és a fogyatékos 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.  

A kollégium nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében rendszeres 

kapcsolatot tart a szülőkkel, egyéb törvényes képviselőkkel, szülői szervezetekkel 

(közösségekkel), a kapcsolódó iskolákkal, társintézményekkel, szociálisan hátrányos 

helyzetű tanuló, valamint veszélyeztetett gyermek esetében a gyermekjóléti szolgálattal, 

a település - a tanulók nevelésében érintett - intézményeivel, civil szervezeteivel, 

szakmai közösségeivel, a helyi kisebbségi önkormányzatokkal. 

A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában a kollégium nyitott és 

kezdeményező. A kollégiumok pedagógiai programjukban rögzítik a szülőkkel és az 

iskolákkal való kapcsolattartás és együttműködés formáit, melyek alkalmazkodnak a 

kollégium feladataihoz. 
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V.2. Kollégiumi foglalkozások keretterve 
 

 

Témakörök: 

 

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 

1-8. 

évfolya

m 

9. 

évfolya

m 

10. 

évfolya

m 

11. 

évfolya

m 

12. 

évfolya

m 

13-14. 

évfolya

m 

A tanulás tanítása 

 
4 3 2 2 2 1 

Az erkölcsi nevelés 

 
2 2 2 2 1 1 

Nemzeti öntudat, 

hazafias nevelés 
2 2 2 2 1 1 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 
1 2 2 2 1 2 

Az önismeret és a 

társas kultúra 

fejlesztése 

1 1 1 1 1 1 

A családi életre nevelés 

 
1 1 2 2 3 3 

Testi és lelki 

egészségre nevelés 
2 2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség 
2 2 2 2 1 1 

Fenntarthatóság, 

környezettudatosság 
2 2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 

 
2 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 
2 2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra 

nevelés 
1 1 1 1 1 1 

 22 óra 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 
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A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a 12-13-14. évfolyamon 33 nevelési héttel), 

ezen belül minden héten egy kötelező csoportvezetői foglalkozással kell számolni. Az 

óraszámok minden évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus 

csoportfoglalkozásokat - részben vagy egészben - a csoportvezetői foglalkozások 

keretében, vagy a felkészítő foglalkozások terhére szervezzék meg. 

 

A 13-14. évfolyamra vonatkozó óraszámok és követelmények a szakképzésben 

résztvevő pedagógiai foglalkozások alapját jelentik, amelyek ezekben a feladatokban 

résztvevő és nem tanköteles tanulók számára kollégiumi ellátást biztosító kollégiumok 

számára csak szakmai ajánlást jelentenek. 

A kollégium kis tanulói és nevelőtanári létszáma miatt bizonyos évfolyamokon 

csoportösszevonást alkalmazunk, és a nagyobb óraszám terhére biztosítjuk a kötelező 

foglakozások megtartását. 

 

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 szakközépiskolában az ágazathoz tartozó szakképesítések megszerzéséhez 

szükséges képességek, készségek, attitűdök együttes fejlesztése a cél. 

A csoportfoglalkozások keret programterve 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. 
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A tanulás tanítása, az ismeretszerzést és hasznosítást elősegítő beállítódások kialakítása 

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

világában. 

 

Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam 

- Ismerje meg - és előbb pedagógus segítséggel, majd önállóan alkalmazza - a kollégiumi 

tanulás folyamatában használatos, az életkori sajátosságokhoz igazodó, egyénre, csoportra 

szabott, hatékony tanulási eljárásokat, módszereket. 

- Tudja szervezni idejét, tevékenységeit. 

- Alakuljon ki megfelelő szövegértő olvasás, sajátítsa el az iskolai követelmények 

teljesítésére felkészítő tanulási technikákat. 

- Legyen képes a tanultakról rövid tartalmi ismertetést készíteni, és erről szóban vagy 

írásban beszámolni. 

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. 

- 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 

szakirodalmakat. 

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

 

Programterv 

Évfolyam 1-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 4 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. 
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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, 1-8. évfolyam 

- Ismerje az erkölcs fogalmát és szerepét az emberi együttélésben. 

- Legyen tisztában az erkölcsi felelősség fontosságával. 

- Képes legyen az életkornak megfelelő erkölcsi választásokra. 

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. 

 

 

Programterv 

Évfolyam 1-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 2 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. 
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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, 1-8. évfolyam 

- Ismerje nemzeti kultúránk értékeit, hagyományainkat. 

- Váljon nyitottá más népek kultúrája iránt, ismerje meg, hogy Magyarországon milyen 

nemzetiségek élnek. 

- Életkorának megfelelő szinten ismerje az ország és a magyarság nemzeti szimbólumait. 

- Ismerje meg az adott település kultúrtörténetét, hagyományait, jellegzetességeit. 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Ismerje fel a közösségi összetartozást megalapozó közös értékeket. 

- Tudatosuljon a közösséghez tartozás, a hazaszeretet fontossága. 

- Váljon nyitottá más népek kultúrája iránt. 

- 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 1-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 2 2 2 2 1 1 

 

Témák 

 

Tartalmak, tevékenységek 

- közösséghez tartozás, 

hazaszeretet 

 

- nemzeti, népi kultúránk 

értékei, hagyományai 

 

- a hazánkban élő 

nemzetiségek kulturális 

szokásai, emlékei, jelene 

 

- nemzetünk kapcsolódása 

Európához 

- Mutassuk be nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. 

- Történeti előadásokon keresztül alakítsunk ki pozitív attitűdöt a 

településhez, az országhoz, a nemzethez. 

- Ismertessük általában az Európához és az Európai Unióhoz való 

tartozásunk jelentőségét, történeti alapjait. 

- Mutassuk be a közösségi összetartozást megalapozó közös 

értékeket. 

- Ismertessük a nemzeti és az európai identitás kapcsolatát. 

- Egyéni témafeldolgozások révén mutassuk be a hazai 

nemzetiségek kulturális és nyelvi sokféleségét. 
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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, 1-8. évfolyam 

- Legyen tisztában a demokrácia fogalmával, ismerje fel jelentőségét a közösségben, az 

emberi társadalomban. 

- Lássa be, hogy a jog a társadalmi élet nélkülözhetetlen szabályozó eszköze. 

- Értse meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének fontosságát az egyéni és 

társadalmi célok elérése érdekében. 

- Értse a kötelezettségek és a jogok egymásra gyakorolt hatását. 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

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

önkormányzatok, törvényhozás, kormány, igazságszolgáltatás, fegyveres testületek stb.). 

- Legyen tisztában a jog szerepével a társadalmi életben. 

- Értse meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének fontosságát az egyéni és 

társadalmi célok elérése érdekében. 

- Képes legyen belátni a kollégiumi diák-önkormányzat jelentőségét a kötelezettségek és 

a jogok gyakorlása során. 

 

 

 

Programterv 

Évfolyam 1-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 1 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, 1-8. évfolyam 

- Legyen képes személyiségjegyeit, tulajdonságait, képességeit felismerni. 

- Értse, hogy tevékenységével tehet közvetlen környezetéért, csoportjáért, társaiért. 

- Lássa be, hogy szükség van az alapvető magatartási szabályok betartására. 

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 1-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 1 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. 
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6. A családi életre nevelés 

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

fiatalok kiegyensúlyozott személyiségfejlődésében. 

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, 1-8. évfolyam 

- Ismerje a család szerkezetét, működését, valamint a különféle szerepeket és 

szabályokat a családi közösségben. 

- Képes legyen felismerni és megfelelő módon kezelni, értelmezni a családban 

előforduló különböző konfliktusokat. 

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 1-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 1 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 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. 

 

 



 68/40 

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. 

Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam 

- Legyen tisztában az egészségtudatos életmód jelentőségével. 

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

- Ismerje a különféle egészségkárosító szereket és a szenvedélybetegségeket. 

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 1-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 2 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. 
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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, 1-8. évfolyam 

- Jelenjen meg a tanuló személyiségében a szolidaritás érzése. 

- Legyen érzékeny mások helyzete iránt. 

- Alakuljon ki az összetartozás érzése. 

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 

Évfolyam 1-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 2 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. 
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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, 1-8. évfolyam 

- Váljon érzékennyé környezete állapota iránt és legyen képes a környezet 

sajátosságainak megismerésére. 

- Tekintse értéknek a természeti és az ember alkotta környezet esztétikumát, 

fenntartható, harmonikus működését és jöjjön létre benne késztetés környezete értékeinek 

megőrzésére. 

- Fejlődjenek ki benne a harmonikus környezet iránti igények, környezetkímélő 

életmódhoz szükséges szokások és legyen motivált a környezet védelmét célzó közös 

cselekvésre. 
 

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 1-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 2 2 2 2 2 2 

 

10. Pályaorientáció 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a természet és az emberi 

környezet egymásra hatása 

 

- természeti erőforrásaink 

védelme 

 

- ipari termelés és a környezet 

védelme 

 

- ’gondolkodj globálisan, 

cselekedj lokálisan’ 

- Ismertessük, és lehetőségeink szerint mutassuk be a környezetre 

káros anyagokat és tevékenységeket. 

- 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. 
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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, 1-8. évfolyam 

- Tudatosuljon a diákokban a pálya és a személyiség valamint a képességek és az 

adottságok összhangja. 

- Tudja összehasonlítani az egyes pályák szakmai, ergonómiai elvárásait, jellemzőit. 

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 1-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 2 2 2 2 2 2 

 

Témák 

 

Tartalmak, tevékenységek 

- tevékenységek és szakmák 

jellemzői 

 

- különféle életpályák 

bemutatása 

 

- a munka világa és 

jellemzői 

 

- továbbtanulási lehetőségek 

- Mutassuk be a különféle szakmákat és a betöltésükhöz 

szükséges képességeket, adottságokat, ergonómiai elvárásokat. 

- 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. 
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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, 1-8. évfolyam 

- Ismerje meg az ésszerű családi gazdálkodás kialakításának módszereit. 

- Legyen tisztában az otthoni pénzügyi lehetőségekkel, korlátokkal. 

- Tanulja meg a különféle pénzkezelési technikákat. 

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 1-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 2 2 2 2 3 3 

 

 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- a gazdaság működésének 

alapjai 

 

- a családi gazdálkodás 

 

- munka, fogyasztás és 

gazdálkodás 

 

- pénzkezelés technikái 

 

- vállalkozás és kockázat 

- 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. 

- 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. 
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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, kritikai beállítódás 

kialakításának és fejlesztésének meghatározó jelentősége van valamennyi korosztály 

számára. 

Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam 

- Tudjon különbséget tenni a médiatartalmak között. 

- Ismerje a reklám szerepét, jelentőségét, előnyeit és veszélyeit. 

- Tanulja meg hatékony módon és megfelelő mértékben felhasználni a számítógép és 

egyéb online média nyújtotta lehetőségeket. 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 

- Alakuljon ki kritikai érzéke 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 1-8. 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Időkeret (óra) 1 1 1 1 1 1 

 

Témák Tartalmak, tevékenységek 

- 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. 

 

 

 

 



 68/46 

V.3. 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, 

 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, 

 ismeri nemzetünk, nemzeti és etnikai kisebbségeink kulturális, történelmi 

hagyományait. 

A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor figyelembe veendő, hogy a 

nevelési folyamat milyen kiindulási állapotból, milyen feltételek mellett fejtette ki 

hatását. 

 

 

V.4. Csoportbeosztás 
 

 

A kollégium tanulói összetétele heterogénnek tekinthető, ha a tanulóéletkorát, 

iskolai fokozatát, családi hátterét vesszük alapul. Kollégista tanulóink a szakiskolai 

alapképzésben résztvevő diákokból, szakképző évfolyamon tanulókból, 

szakközépiskolásokból és gimnazistákból tevődnek össze. A 2013-2014-es tanévtől a 

HÍD II. programban lévő diákokat is fogadjuk. Ezáltal a 13 évestől (8. évfolyam) a 23 

évesig (14. évfolyam) terjed tanulóink életkora. Mindezek mellett koedukált kollégium 

is vagyunk. 

Ilyen heterogén tanulói állomány mellett a kollégiumi alapprogramban foglalt 

kötelező foglalkozások megtartása csak csoportösszevonásokkal valósítható meg. 

Ezeket a csoportokat a tanév elején a nevelőtanárokkal egyeztetve a kollégiumvezetője 

határozza meg és készíti el az arra a tanévre vonatkozó és hatályos foglalkozási tervet, 

amelyet a KDÖK képviselőivel egyeztetve fogadnak el.  

 

 Csoportfoglalkozások keretében elsősorban a tanulócsoport életével 

kapcsolatos feladatok, tevékenységek megbeszélése, értékelése történik; a 

foglalkozásokat felhasználjuk arra, hogy a tanulók elsajátítsák a 

mindennapi élettel kapcsolatos ismereteket, az együttélési normákat, a 

szociális viselkedés alapvető szabályait, 

 a szociális értékrendet, 



 68/47 

 a kollégiumi tanulók életének, egészségének védelme érdekében hangsúlyt 

kap a balesetek, a káros szenvedélyek megelőzése, 

 a személyes, egyéni törődést biztosító foglalkozások keretében lehetőség 

nyílik arra, hogy a kollégisták egyéni problémáikat feltárják, és ezek 

megoldására a pedagógus tanácsot adjon. 
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VI. KOLLÉGIUMI TAGSÁG 
 

 

VI.1.  A kollégiumi felvételi rendje 
 

 

A kollégiumi tagság egy évre érvényes! A tagságot minden tanévben újra meg kell 

igényelni a kollégiumi adatlap kitöltésével. 

 A jelentkezés ideje, módja: a kilencedik osztályos tanulók az iskolába történő 

jelentkezéssel egy időben, az iskola útján, vagy személyesen jelentkezhetnek a 

kollégiumba. 

 

Kilencedikes tanulók kollégiumi felvételének szempontjai:   

 Az iskolába felvett állami gondozott tanulóknak férőhelyet kell 

biztosítani, 

 a többi tanulónál túljelentkezés esetén a felvételt elsősorban 

meghatározó tényezők a család szociális helyzete, anyagi körülményei, 

a tanuló tanulmányi eredménye (pl. azonos helyről, hasonló szociális 

háttérrel jelentkező két tanuló esetében a jobb tanulmányi előmenetelűt 

részesítjük előnyben), a bejárási lehetősége, 

 a jelentkezési lap kitöltése még nem jelenti a kollégiumi felvételt 

 a döntést követően 3 napon belül, a kollégium írásos határozatban 

értesíti a szülőket a felvételről vagy az elutasításról, 

 Az elutasító határozatot indokolni kell, amely ellen 15 napon belül 

fellebbezésnek van helye. A fellebbezést az intézményhez kell beadni. 

 

 

VI.2.   A kollégiumi tagság megújítása 
 

 

A kollégiumi felvétel egy évre szól, így a kollégista tanulóknak, illetve szüleiknek 

minden tanév májusában a kollégium részéről megadott időpontig írásban újrafelvételi 

kérelmet kell benyújtani kollégiumi tagságuk megújítására vonatkozóan. 

Az újrafelvételi kérelmek elbírálásában a KDÖK, és a nevelőtanárok javaslatát 

meghallgatva a kollégiumvezető dönt. 

A felvételi bizottság tagjai: 

 Kollégiumvezető, 

 a kollégiumi nevelőtestület, 

 kollégiumi DÖK tagjai. 

 

Az elbírálást, döntést megelőzően KDÖK a nevelőtanárral egyénileg értékeli a 

tanulókat, és javaslatot tesz az újrafelvételre vagy elutasításra. 

 

A kollégiumi tagság meghosszabbításának elvi feltételei: 

 Kiemelt szempont a képességek szerinti, rendszeres tanulás, a lehetőségek 

maximális kihasználása - ennek alapján a képességeknek megfelelő tanulmányi 

eredmény, 

 kitartó munkafegyelem a tanulásban, önkiszolgáló a munkában, 

 képességeknek, egyéniségnek megfelelő kezdeményezés, öntevékeny részvétel a 

közösségi munkába. Rábízott, vagy vállalt feladatok pontos teljesítése, 
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 házirend, napirend pontos betartása, 

 a társakhoz való közvetlen, segítőkész, humánus közösségi magatartás, 

 a szabadidő tartalmas, tevékeny eltöltése, 

 törekvés a szakmai és általános műveltség gyarapítására, 

 tanárokkal, felnőttekkel szembeni tisztelettudó magatartás, mások munkájának 

megbecsülése, 

 kulturált stílus, hangnem, 

 őszinte véleménynyilvánítás, 

 a csoport és kollégiumi közösség fejlődéséért átérzett felelősség. 

 

A fenti szempontok folyamatos teljesítését mindig az egyén képességei és 

egyénisége alapján értékeljük. Ezek a feltételek minden tanuló számára teljesíthetők. 

Csak a fenti szempontok teljesítése mellett (egyénre szabottan) vesszük figyelembe: 

 A szociális helyzetet, 

 a bejárási nehézségeket. 

 

A kollégiumi tagságát a fentiek alapján nem hosszabbítjuk meg azoknak a 

tanulóknak akik: 

 Rossz tanulmányi eredményüket hanyagságuk miatt érik el, 

 a segítés lehetőségeit nem veszik igénybe, 

 közösségi munkát nem végeznek, 

 társaikhoz való viszonyuk, stílusuk kifogásolható, 

 magatartásuk közösségromboló, 

 nem teljesítik felelősséggel az önkiszolgáló munkát, az önkormányzati 

feladatokat (napos, ügyeletes, stb.), 

 munkafegyelmük kifogásolható. 

 

A fenti indokok nem mindegyikének kell fennállni ahhoz, hogy elutasító döntést 

hozzon a bizottság, különösen abban az esetben, ha a tanuló bejárása is megoldható, 

vagy a szülők szociális helyzete alapján a tanuló albérleti elhelyezése is biztosítható. 

Az újrafelvételről vagy elutasításról a felvételi bizottság nevében a 

kollégiumvezető írásos határozatban értesíti a szülőket. Az elutasítást indokolja. Az 

elutasító határozat ellen fellebbezésnek van helye, amelyet az intézmény 

igazgatójához kell beadni az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 napon 

belül. 

 

A kollégiumba való beiratkozás módja: 

A kollégiumba az iskolakezdés előtti napon lehet beköltözni 12 órától. A tanuló 

beiratkozás is ekkor történik. A Kollégiumi Törzskönyvbe való bejegyzésével 

megkezdődik a kollégiumi jogviszonya. 

Az adatlapokat a kollégiumi felvétel megtörténtjéről való postai kiértesítő 

alkalmával a borítékban postázzuk a szülőknek, akik megszabott határidőre a 

kitöltött adatokat a kollégiumba visszajuttatják. 

A nem jelentkezők helyére a „várakozási listánk” következő diákjai kerülnek, 

akiket folyamatosan értesítünk az üresedő helyekről. Mivel, főleg tanév elején 

többen döntenek úgy, hogy kiköltöznek a kollégiumból, mert iskolát változtatnak, 

vagy nem szeretnek itt lenni, nehezen szokják a szülőktől levő távollétet, stb., 

folyamatosan történik be- és kiiratkozás. 
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VI.3.  A kollégiumi jogviszony megszüntetése 
 

 

A tanulmányok befejezése előtt: 

 Ha a szülő személyesen valamilyen okból, írásban kéri, 

 ha a felvételi bizottság a következő tanévre a jelentkezést nem fogadja el, 

 ha fegyelmi eljárás határozata alapján a kollégistát kénytelenek vagyunk a 

kollégiumból kizárni. 

A tanulmányok befejezése után: 

 Egyéni kérés alapján, 

 az utolsó vizsga napján. 

 

A kiköltöző kollégista kijelentkező-leszámoló lapot köteles kitölteni, melyet 

nevelőtanára aláír. 
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VII. A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE 
 

 

A kollégiumi nevelés a pedagógia olyan speciális területe, ahol nem csupán szakmai, 

szaktárgyi ismeretek a fontosak, hanem attól sokkal több kell, ha a munkánkat jól akarjuk 

végezni. 

A hazai szakirodalmak is azt vallják, hogy a tanár személyes példamutatása mindennél 

többet ér. Ez hangsúlyozottan igaz a kollégiumi nevelőtanárokra, hiszen a tanulókkal nem 

csupán 45 percet vannak, hanem az ébredéskor, az étkezéseknél, a délutáni szabadidőnél, a 

szigorú tanulásnál, a visszakérdezésnél, az esti beszélgetéseknél és a fektetésnél is. 

A kollégistákkal a nap minden szakában találkozva olyan emberképet kell mutatnia a 

nevelőtanárnak, ami meghatározó belső értékekké alakulva a tanulót is a jóra motiválja. 

Ezeket az értékes emberi tulajdonságokat pedig csak a színes egyéniségek tudják 

közvetíteni a tanulók számára. Ehhez szükséges az, hogy a nevelőtanárok mindig megújulva 

lépjenek a tanulók közé, ha kell „játszótársként”, ha kell „szigorú nevelőként”, ha kell 

„megértő társként” és ha kell minden másként. 

A szakmai fogások elsajátítása a munka közben kialakul, de ez korántsem elég a szakmai 

felkészültséghez. Szükség van szakai fórumokra, szakmai elbeszélgetésekre, véleménycserére 

és továbbképzésre. 

A szakmai továbbképzéséken rendszeresen részt veszünk. Az akkreditált tanfolyamok 

elvégzése célkitűzés. 
A nevelőtanárok szakmai felkészültségét a módszertani továbbképzések 

megszervezésével tudjuk biztosítani.  
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MELLÉKLET 

TANMENETEK: 

 

ÁLLAMPOLGÁRSÁGRA, DEMOKRÁCIÁRA NEVELÉS 
 

Évfolyam 
Óra 

sz. 
A tanítási órák anyaga Megjegyzés 

9
. 
év

fo
ly

am
 1. A demokratikus jogállam felépítése, állampolgárság 

fogalma, alapvető állampolgári jogok. 

 

 

2.  A felelős állampolgári magatartás jelentősége. 

Szerepjátékok. 

 

 

1
0

. 

év
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ly
am

 1. A jog szerepe a társadalmi életben. 

 

 

2. A cselekvő állampolgári magatartás és a 

törvénytisztelet jelentősége. 

Szerepjátékok. 

 

 

1
1

. 
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ly
am

 1. Választási rendszer, helyi önkormányzat, 

törvényhozás, kormány. 

 

 

2. A demokrácia elvi és gyakorlati megvalósulása. 

Kollégiumi diák-önkormányzat működése. 

 

 

1
2

-1
4

 

év
fo

ly
am

   1.  Igazságszolgáltatás, fegyveres testületek. 

Cselekvő állampolgári magatartás és 

törvénytisztelet. 

 

 

 

 

A program célja: 

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, 9-12. évfolyam 

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

önkormányzatok, törvényhozás, kormány, igazságszolgáltatás, fegyveres testületek stb.). 

- Legyen tisztában a jog szerepével a társadalmi életben. 

- Értse meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének fontosságát az egyéni és 

társadalmi célok elérése érdekében. 

- Képes legyen belátni a kollégiumi diák-önkormányzat jelentőségét a kötelezettségek és a 

jogok gyakorlása során. 
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A CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS 
 

Évfolyam 
Óra 

sz. 
A tanítási órák anyaga Megjegyzés 

9
. 
év

fo
ly

am
 1. A család szerepe, jelentősége az egyén életében: 

Példákon keresztül mutassuk be, hogy a családi 

élet színtere a családi otthon. 
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0
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1. Ismertessük a család szerepét, jelentőségét az 

egészséges testi és lelki fejlődés kialakulásában. 

 

 

2. Hangsúlyozzuk az idős családtagokkal való 

kapcsolattartás, együttműködés és 

támogatásuk fontosságát    

 

 

1
1
. 
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fo
ly

am
 

1. Együttműködés és felelősségvállalás a 

családban: Mérjük fel, hogy kinek, mit jelent a 

család, az otthon. 

 

 

2. Szemléltessük a családi munkamegosztást, 

ennek helyét és szerepét a családi közösségben. 

 

 

1
2
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4
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  1.  Szexuális kultúra: Ismertessük a helyes, 

felelősségteljes párkapcsolat jelentőségét és 

kialakításának folyamatát. 

 

 

  2. Családtervezés: Ismertessük a helyes szexuális 

kultúra jellemzőit és jelentőségét a férfi- nő 

kapcsolatban. 
 

 

 3. Konfliktusok a családban: Szerepjátékokon 

keresztül mutassuk be a családban előforduló 

konfliktusokat és kezelésük módját. 

 

 

A program célja: 

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

kiegyensúlyozott személyiségfejlődésében. 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, 9-12. 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.  
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GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS 
 

 

A program célja: 

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, 9-12. évfolyam 

- Ismerje a társadalmi, gazdasági problémák kialakulásának okait. 

- Tanulja meg az ésszerű családi gazdálkodás kialakításának módszereit. 

- Tudja alkalmazni a pénzkezelés különböző technikáit. 

- Legyen tisztában a vállalkozások szerepével, a kockázatvállalás fontosságával és 

veszélyeivel. 

 

 

 

 

Évfolyam 
Óra 

sz. 
A tanítási órák anyaga Megjegyzés 

9
. 
év
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 1. A gazdaság működésének alapjai. 

 

 

2. Bankkártya használat, pénzátutalás, csekk 

kitöltés. 
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 1. Családi gazdálkodás a különféle 

családszerkezetekben. 

 

 

2. Helyes és helytelen gazdálkodás, és azok 

következményei. 
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1
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 1. Munka, fogyasztás és gazdálkodás. 

 

 

2. Munkából szerzett jövedelem és az ebből 

finanszírozható javak, szolgáltatások 

összefüggései. 

 

 

1
2
-1
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   1.   Pénzkezelési technikák. 

 

 

   2. Vállalkozás és kockázat. Alapvető 

vállalkozási formák, működési módjuk. 

 

 

   3. Kockázatelemzés, kockázatvállalás.  
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TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGRE NEVELÉS 

 

 

A program célja: 

Az egészséges életritmus és életvitel kialakítása, tudatosítása maghatározó 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. 

 

 

Évfolyam 
Óra 

sz. 
A tanítási órák anyaga Megjegyzés 

9
. 
év

fo
ly

am
 

1. Egészséges életmód és életvitel: 

Ismertessük a rendszeres testmozgás és az 

egészségtudatosság kapcsolatát, az elhízás 

és a korszerű táplálkozás, egészséges 

életmód és életvitel összefüggéseit. 

 

 

2. 

 

Ismertessük a káros szenvedélyeket, 

szokásokat, a teljesítménynövelő szerek 

használatának veszélyeit. 
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1. A sport hatása a lelki egyensúly 

megteremtésében és megőrzésében: 

Gyakorlatban alkalmazzuk a rendszeres 

fizikai aktivitás és sport hatását a 

szervezetre. 

 

 

2. Gyakorlati alkalmazás. 

 

 

1
1
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1. Ismertessük az érzelem-, 

feszültségszabályozás és agresszió 

megelőzését a sport, a mozgással járó 

tevékenységek révén. 

 

 

2. Gyakorlati alkalmazás. 

 

 

1
2
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  1.  Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés: 

Diákköri tevékenységek révén a tanulók 

tapasztalják meg az egyéni felelősség és 

döntés jelentőségét az egészséges életvitel és 

a szabadidős tevékenységek 

megvalósításában. 

 

 

  2. Gyakorlati alkalmazás. 
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Fejlesztési követelmények, 9-12. 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. 
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PÁLYAORIENTÁCIÓ 
 

Évfolyam 
Óra 

sz. 
A tanítási órák anyaga Megjegyzés 

9
. 
év

fo
ly

am
 1. Tevékenységek és szakmák jellemzői. 

 

 

2.  A különböző szakmák betöltéséhez 

szükséges képességek, adottságok, 

elvárások. 
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 1. A különféle életpályák bemutatása. 

 

 

2. Önismereti és pályaorientációs tesztek, 

feladatok kitöltése, eredmények 

megbeszélése. 

 

 

1
1
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 1. A munka világa és jellemzői. 

 

 

2. Álláskeresési technikák (bemutatkozás, 

interjú, pályázatírás ). 

 

 

1
2
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   1.  Továbbtanulási lehetőségek. 

 

 

  2. Élethosszig való tanulás, 

pályamódosítás. 

 

 

 

A program célja: 

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, 9-12. 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. 
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A TANULÁS TANÍTÁSA 
 

Évfolyam 
Óra 

sz. 
A tanítási órák anyaga Megjegyzés 

9
. 
év

fo
ly

am
 

1. Különböző tanulási technikák és 

módszerek alkalmazása. 

A kollégiumi tanulás jellemzői.  

Tanulószobai tanulás. Egyéni tanulás. 

Segítő tanulás. Az eredményes tanulás. 

 

 

2.  A tanulási szokások tudatos alakítása. 

- Ismertessük az alapvető tanulási 

stílusokat, azok sajátosságait, az egyes 

stílusoknak leginkább megfelelő, 

hatékony tanulási módokat. 

 

 

3.  Az iskolai követelmények teljesítésére 

felkészítő tanulási technikák 

gyakorlása. Gondolkodás.   

Emlékezetfejlesztés. Koncentráció. 

Bevésés. Ismétlés. Gyakorlás. 
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 1. A könyvtárhasználat rendje és 

módszerei. A különböző 

dokumentumfajták. Könyvtártípusok. 

Katalógustípusok. Könyvtárlátogatás. 

 

 

2. A szerzett ismeretek gyakorlása.  

1
1
. 
év

fo
ly

am
 

 

1. 
Informatikai és számítástechnikai 

ismeretek gyakorlása, felhasználása a 

kollégiumban. Internethasználat. A 

tanulás motiváltságának felmérése, 

alakítása. Az önművelés igényének 

kialakítása. 
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2. 
Tudatos és tanulást segítő 

internethasználat. Informatikai és 

számítástechnikai ismeretek 

gyakorlása, felhasználása a 

kollégiumban. 
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  1.  A szövegértés fejlesztése. 

 

 

  2. A szakmai és érettségi vizsgákra való 

felkészülés módszerei. 
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A program célja: 

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. 

- 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 szakirodalmakat. 

- Legyen képes elemezni, értelmezni, rendszerezni a megszerzett ismereteket. 
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AZ ERKÖLCSI NEVELÉS 
 

Évfolyam 
Óra 

sz. 
A tanítási órák anyaga Megjegyzés 

9
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év
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1. Fogalmak tisztázása. Az erkölcs fogalma és 

szerepe az emberi együttélésben. Alapvető 

erkölcsi normák megismerése. 

 

 

2. Az erkölcsi felelősség fontossága. A napi 

élet gyakorlatából, tapasztalatából vett 

példák segítségével az erkölcsi választások 

megismerése. Az elkerülhetetlen 

értékkonfliktusok és azok kezelése. 
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1. Az erkölcsi érzék kifejlődése és szerepe. Az 

ember, mint értékelő és erkölcsi lény. 

 

 

2. Szerepgyakorlatokon keresztül, a 

drámapedagógia eszközeivel az összhang 

megteremtése a lelkiismeret szabadsága és 

a személy erkölcsi felelőssége között. 
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1. Felelősség-és kötelességtudat. Az erkölcsi 

értékek és az erkölcsi érzék kialakításának 

jelentősége az emberi kapcsolatokban. 

 

 

2. A munka megbecsülése. A mindennapi élet 

tapasztalataiból a morális helytállás 

jelentősége, és az egyéni döntések 

meghozatalában betöltött szerepe. 
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 1.  Mértéktartás, együttérzés, segítőkészség. 

Az erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzetek 

felismerése. 

 

 

 

A program célja: 
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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NEMZETI ÖNTUDAT, HAZAFIAS NEVELÉS 
 

Évfolyam 
Óra 

sz. 
A tanítási órák anyaga Megjegyzés 

9
. 
év

fo
ly

am
 

1. A közösségi összetartozást megalapozó 

közös értékeket. A közösséghez tartozás, 

a hazaszeretet. 

 

 

2. Nemzeti, népi kultúránk értékei, 

hagyományai. Pozitív attitűd kialakítása 

a településhez, az országhoz, a 

nemzethez. 
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  1. Országunk és a magyarság nemzeti 

szimbólumainak megismerése. 

 

 

2. A magyar tudomány, kultúra, sport 

kiemelkedő személyiségeinek 

megismerése. 
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1. A település története. A település vagy a 

környező tájegység története, 

megismerése könyvtári dokumentumok 

segítségével. 

 

 

2. Európához és az Európai Unióhoz való 

tartozás jelentősége, történeti alapjai. 
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   1.  A hazai nemzetiségek kulturális és nyelvi 

sokfélesége, 

 

 

 

A program célja:  

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. 

- Váljon nyitottá más népek kultúrája iránt. 

- Ismerje országunk és a magyarság nemzeti szimbólumait. 

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

- Legyen kellő ismerete a település kultúrtörténetéről, hagyományairól. 
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FENNTARTHATÓSÁG, KÖRNYEZETTUDATOSSÁG 
 

Évfolyam 
Óra 

sz. 
A tanítási órák anyaga Megjegyzés 

9
. 
év
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am
 

1. 

   

   

A természet és az emberi környezet 

egymásra hatása: A környezetre káros 

anyagok és tevékenységek bemutatása. 

 

 

2. Az ember és a természet egészséges 

együttélése. 
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 1. Természeti erőforrásaink védelme. 

 

 

2. Természeti környezetet védő tevékenység 

(szemét szedő akció 

Gyakorlati alkalmazás.   
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1. Az ipari termelés és a környezetvédelme 

az újrahasznosítható anyagok  sokszínű 

felhasználhatóságát. 

 

 

2. Dekorációk készítése (képek, terítők, 

párnák) 

Gyakorlati alkalmazás. 
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  1.  Gondolkodj globálisan, cselekedj 

lokálisan. A tanulók adjanak számot az 

iskolában tanultak felhasználásával arról, 

hogy miként tudnánk segíteni 

környezetünk megóvásában. 

 

 

  2. Ismertessük a környezetkímélő életmód 

előnyeit úgy egyéni, mint a közösségre 

gyakorolt hatása alapján. 

 

 

 

A program célja:  

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, 9-12. 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. 
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- 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. 
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FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MÁSOKÉRT, ÖNKÉNTESSÉG 
 

Évfolyam 
Óra 

sz. 
A tanítási órák anyaga Megjegyzés 

9
. 
év
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ly

am
 

1. 

 

 

 

  

Ismertessük a hátrányos helyzet 

fogalmát. Példákon keresztül mutassuk 

be a társadalmi felelősségvállalás 

fontosságát, másokért érzett szolidaritás 

jelentőségét. 

 

 

2. Társadalmi felelősségvállalás és 

szolidaritás. Ismertessük mit jelent 

fogyatékkal élni. 
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1. A segítő magatartás kifejlődése 

érdekében szervezzünk olyan diákkört, 

melyben beteg emberek élethelyzetén 

javíthatunk. 

 

 

2. Élethelyzetek gyakorlása.  
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1. Önkéntes feladatvállalás másokért: Az 

együttműködés, egymásra figyelés 

képességének kialakítása érdekében  

élethelyzeteken keresztül mutassuk be az 

egyéni felelősség és a közös 

felelősségvállalás egymásra hatását. 

 

 

2. Gyakorlati alkalmazások. 
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  1.  Összetartás és együttérzés: Ismertessük a 

tágabb közösségért (kollégium, település) 

végzett önkéntes munka lehetőségeit és 

jelentőségét. 

 

 

 

 

A program célja:  

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, 9-12. 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. 
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AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE 
 

Évfolyam 
Óra 

sz. 
A tanítási órák anyaga Megjegyzés 

9
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 1. Az önismeret és a társas kapcsolati 

kultúra meghatározó jellemzői. 
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  1. Az empátia és mások elfogadása. 

Szerepjátékok. 
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 1. A tudás és a tapasztalat jelentősége. 

Reális énkép. 

Szerepjátékok – önismereti játékok. 
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   1.  Társas kommunikáció. 

Szerepjátékok – társismereti játékok. 

 

 

 

A program célja: 
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, 9-12. 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. 
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MÉDIATUDATOSSÁGRA NEVELÉS 

 

Évfolyam 
Óra 

sz. 
A tanítási órák anyaga Megjegyzés 

9
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 1. Ismerkedés a hagyományos médiával a 

különféle folyóiratokon, kiadványokon 

keresztül. 
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  1. Az elektronikus médiák (internetes 

ismeretterjesztő oldalak, e-book stb.) 

használatának gyakorlása. 
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 1. Reklámok céljainak, hatásainak 

bemutatása különféle (pozitív és 

negatív) példákon keresztül. 

Jogszabályok, etikai előírások 

ismertetése a hagyományos média és 

internet használat esetében. 
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   1.  Az adatbiztonság szabályainak, 

megteremtési lehetőségeinek 

ismertetése. Az internet- és 

játékfüggőség kóros hatásainak 

bemutatása. 

 

 

 

A program célja: 

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, kritikai beállítódás 

kialakításának és fejlesztésének meghatározó jelentősége van valamennyi korosztály számára. 

Fejlesztési követelmények, 9-12. évfolyam 

-  Alakuljon ki kritikai érzéke 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. 
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Záradék 

 

 
A hajdúnánási Kőrösi Csoma Sándor Kollégium Pedagógiai Programját a jogszabályokban 

foglaltaknak megfelelően véleményezési jogával élve a Szülői Szervezet, a Diákönkormányzat 

véleményezte, a nevelőtestület elfogadta, az intézmény vezetője jóváhagyta.  

 

Hatályba lépésének időpontja, 2015. szeptember 8. 

 

Érvényes határozatlan ideig. Felülvizsgálata 2 évenként esedékes. 

 

 

 

              …………………………….              ……………………………… 

          Szabóné Váradi Ildikó   Kovácsné Helmeczi Gizella  

a nevelőtestület tagja     intézményvezető-helyettes  

 

  

Legitimációs záradék 

 

 

Alulírott Kovácsné Helmeczi Gizella (4080 Hajdúnánás Baross utca 11/A) 

intézményvezető-helyettese nyilatkozom, hogy a Pedagógiai Program 

többletkötelezettséget  
jelent*  

nem jelent*  

az intézmény Fenntartója, és az intézmény Működtetője számára.  

 

 

Hajdúnánás, 2015. szeptember 8. 

 

 ……………………………. 

Kovácsné Helmeczi Gizella 

intézményvezető-helyettes 

 

 

Közzétételre vonatkozó rendelkezés: 

 

 

A Pedagógiai Program közzététele a helyben szokásos módon az intézmény hivatalos 

honlapján teljes terjedelemben, az intézmény könyvtárában minden érintett számára 

hozzáférhetően bekötve, illetve a kollégium tanári szobájában történik. 

 

Hajdúnánás, 2015. szeptember 8. 

 

………………………………………. 

Kovácsné Helmeczi Gizella  

 intézményvezető-helyettes 


