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BEVEZETÉS
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és
Kollégiuma 1975-ben két önálló intézményként alakult. Ma a kollégium szervesen
együttmüködik az iskolával, mindkét fél igyekszik kihasználni az előnyöket és tompítani az
érdekellentéteket. Tesszük ezt közösen a tanulók és az otthonra vágyó kollégisták érdekében.
A kollégium 216 férőhelyes, koedukált. Közel vagyunk a Duna jobb partjához,
szomszédságunkban általános iskola, óvoda és római kori emlékek találhatók. A város
legzsúfoltabb városnegyedében működünk. Az új városok szellemiségére jellemzően mi is
készek vagyunk a folyamatos megújulásra a hatékonyabb nevelő-oktatómunka érdekében.
1. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS
Dunaújváros jelentőségét alapvetően a DUNAFERR mindenkori helyzete határozta és
határozza meg, így a város, és vele az oktatás fejlesztése is az egykori Vasmű fejlődési vonalát
követte. Mára a városunk is az országos problémákkal küzd: csökken a gyermeklétszám,
csökken a nevelésre, oktatásra fordítható központi költségvetési hányad, s nem nőnek a városi
bevételek sem. Ezzel párhuzamosan viszont változatlanul van igény a kollégiumi
férőhelyekre, s a jelentkezők korszerű, jól felszerelt épületet, befogadó diákközösséget,
megértő-segítő nevelőtestületet álmodnak maguknak. A következő oldalakon kollégiumunk
jelenlegi állapotát kíséreljük meg bemutatni.
Jelen munkát megelőzően kérdőíves felmérést készítettünk a tanulók, szülők, nevelők
körében1, így az adatokon túlmenő megállapításainkat a jelenről ezekre támaszkodva
fogalmazzuk meg. A nem pedagógus felnőttekkel szóbeli interjút készítettünk – a rájuk
vontkozó megállapítások ezeken alapulnak.
0.1 A TANULÓI ÖSSZETÉTEL JELLEMZŐI. A TANULÓK SZÜKSÉGLETEI, ÉS
ELVÁRÁSAIK
0.1.1

TANULÓI ÖSSZETÉTEL JELLEMZŐI

A tanulói összetételt az 1-5. táblázatok mutatják.
A) Nemek szerint
főfiú42lány98összesen:140

1. táblázat

1

B) Korcsoportok szerint
ált. iskolás
5-6.
0
ált.
iskolás7-8.4alapképzés910.79alapképzés/szakképzés1112.49szakképzés13-14.8összesen:140

2. táblázat
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D) A küldő iskolák szerint
Dózsa Gy. Ált.Isk.
4
Pentelei M.
J.7Bánki6Dunaferr26Hild6Rosti2
Rudas80Széchenyi
Kereskedelmi6
3összesen:140

C) Megyék szerint
BácsKiskun32Békés2Baranya4Fejér54Ve
szprém5Csongrád
5Pest13Somogy2Nógrád
Heves
Hajdú-Bihar
1
1
1Tolna13Külföldi állampolgár Kettős
állampolgár6/4Zala1összesen:140

4. táblázat

E) Az iskolatípusok szerint
fő
ált.
iskolás4gimnázium8szakközépiskol
a118szakiskola,
szakmunkásképző10összesen:140

3. táblázat

5. táblázat

A fenti adatokból látható, hogy kollégiumi diákközösség összetétele heterogén. A fiúk,
lányok aránya 1:3 - hoz, s a 9-10. évfolyamra járók vannak a legtöbben, majd a 11-12.
évfolyamra járók. A fiatalabbak felé billen a mérleg nyelve is, hiszen csak 8 fő a 13-14.
évfolyamra járó tanuló.
Az iskolák tekintetében a Rudas a meghatározó, az iskolatípusokéban pedig a
szakközépiskola.
Bács-Kiskun és Fejér megye területéről érkeztek a legtöbben, majd a Pest és a Tolna
megyeiek aránya említhető még.
A már említett felmérés azonban azt igazolja, hogy a nagyon vegyes összetétel ellenére
jó közösség alakult ki a kollégiumban2.

2

A megkérdezettek közül 117 fő ítélte úgy, hogy a barátok, a közösség miatt szereti a kollégiumot.
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TANULÓK SZÜKSÉGLETEI, ELVÁRÁSAIK

A felmérésből kapott adatok alapján elmondhatjuk, hogy tanulóink összességében
elégedettek a kollégium szolgáltatásaival (6. táblázat)

csoportátlag
1.
táblázat a tanári segítés színvonala a tanulmányi felkészülésben3,02 gondoskodás, törődés, bánásmód a
csoportvezető tanár részéről 2,85 a diákok egymás közötti viszonya a csoportban2,61 a kollégium általános
légköre2,48 a mindennapi felkészülés, tanulás körülményei2,94 művelődési és önképzési lehetőségek2,48
Az egyes területeken az
általában a tanárok és a diákok kapcsolata2,78 a nem irányított szabadidős kikapcsolódás lehetőségei2,83 a
alábbiak szerint
felkészülést segítő eszközök színvonala2,77 az elhelyezés körülményei2,88 a nem pedagógus személyzet és a
pontozhattak a tanulók:
diákok viszonya
2,30
nagyon jó
4
jó
közepes
rossz

3
2
1

6. táblázat

Láthatjuk, hogy a nevelők részéről kapott gondoskodást, törődést, a tanulásban kapott
tanári segítséget ugyanúgy jónak minősítették a tanulók, mint a csoportokon belüli diák-diák
viszonyt. Legkevésbé a tárgyi feltételekkel, a nem irányított szabadidős lehetőségekkel, és a
nem pedagógus felnőttekhez fűződő viszonyaikkal elégedettek a tanulók, – ám még ezek a
területek is jobb, mint közepes minősítést kaptak. Javításukra azonban gondolnunk kell.
0.2

AZ INTÉZMÉNY PROFILJA, MŰKÖDÉSI HAGYOMÁNYAI

A RUDAS Kollégium az iskolával úgy tartozik közös igazgatás alá, hogy eközben a
közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye, és saját szakmai elgondolásait ezen
adottság mellett is meg tudja valósítani. Az intézmény igazgatója, az iskolavezetés tagjai és
többnyire a teljes nevelőtestület méltányolja, és lehetőségeihez képest segíti a kollégium – az
iskolaiakkal összhangban, egységben lévő – törekvéseit.
Kollégiumunk a középfokú oktatásban és a szakképzésben részt vevő tanulóknak
otthont adva mindenekelőtt az alapfeladatát kívánja maradéktalanul teljesíteni, azaz
megfelelő feltételeket teremteni azon tanulók számára, akiknek a lakóhelyén nincs
lehetőségük a tanulásra, ott nem tudnák érvényesíteni a szabad iskolaválasztáshoz való
jogukat, illetve a szüleik otthon nem tudnák biztosítani a tanuláshoz szükséges
körülményeket. Tevékenységünk során igyekszünk kiegészíteni a családi és az iskolai
nevelést, biztosítjuk a szociális ellátást, és eközben biztonságot és érzelmi védettséget
igyekszünk nyújtani a tanulóinknak. A megfelelő pedagógiai környezet biztosításával
elősegítjük a társadalmi szerepek tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló "mikrotársadalomban" a közösségi együttélés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a
konfliktuskezelés demokratikus technikáinak megismerését, gyakorlását támogatva ezzel a
majdani sikeres társadalmi beilleszkedést.
6
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Ezt a szereptanulást hatékonyan segítik a mindenkori diákönkormányzatok, a KÖSZ-ök.
/KÖSZ: Kollégiumi Önkormányzati Szerv/
Nevelőmunkánkban kiemelt feladatként kezeljük az iskolai felkészülés, tanulás
támogatását, a tehetséggondozást illetve a hátránykompenzációt, valamint a
pályaorientációhoz, önálló életkezdéshez kapcsolódó feladatokat.
A nevelő-oktató munkánkat meglehetősen összetett tevékenységrendszer keretein belül
próbáljuk sikerre vinni. A tanulási tevékenység kötelező, de a feltételeit igyekszünk egyénre
szabni; a korrepetálás lehetőség, de javasoljuk a rászorulóknak, küldjük őket oda. Hasonlóan
ösztönözzük – bár kevesebb eredménnyel – a szakkörökön való részvételt. A kötelező
csoportfoglalkozások témáit igyekszünk korosztályra, érdeklődési körre tekintettel
feldolgozni, módszereinkben a diákokhoz közelebb álló megoldásokat alkalmazni. A
szabadidős tevékenységekhez /elsősorban a sport és a számítástechnika terén vannak ilyenek/
nemcsak a feltételeket biztosítjuk, de tanácsokkal is szolgálunk, s külső lehetőségeket is
felkutatunk.
Úgy érezzük, hogy munkánk során nyitottak vagyunk minden olyan tevékenység
befogadására, amely a tanulók fejlődését szolgálja, és tárgyi, anyagi feltételeit képesek
vagyunk megteremteni.
0.3

A KOLLÉGIUMI MŰKÖDÉS FELTÉTELRENDSZERE

0.4 HUMÁN ERŐFORRÁSOK
0.4.1.1 A nevelőtestület összetétele
a) Életkor szerint




50 év felett van 5 fő
40-50 év között 2 fő
30-40 év között 1 fő

b) Szakképesítésük szerint
 1 fő közgazdasági egyetemi végzettséggel közgazda; és történelem szakos
általános iskolai tanár, aki rendelkezik középfokú angol és spanyol nyelvismerettel;
 1 fő tudományegyetemen szerzett végzettséggel középiskolai tanár;
orosz szakos, továbbá közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus

magyar –

 1 fő középiskolai testnevelő tanár, aki labdarúgó szakedző és sportmenedzser
képesítéssel is rendelkezik; továbbá közoktatási vezető, és mentortanár szakvizsgázott
pedagógus
 1 fő főiskolán szerzett végzettséggel történelem-orosz szakos általános iskolai
tanár, majd történelem szakból egyetemi szintű diplomát szerzett pályája során
7
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 1 fő fő tudományegyetemen szerzett végzettséggel középiskolai tanár; magyar –
orosz szakos
 2 fő tudományegyetemen szerzett végzettséggel középiskolai tanár, történelem
szakos bölcsész-tanár
 1 fő tudományegyetemen szerzett végzettséggel középiskolai tanár egészségtan
szakos, továbbá közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus
c) A technikai személyzet
A három szintes épületben 3 takarító, 3 portás, egy karbantartó és egy gondnok
dolgozik.
A nevelőtestület érdeklődési köre általában megegyezik szakképesítésükkel. Ezt
kiegésziti a sport, az értékes kultúra és az esztétikum szeretete. Erkölcsi értékrendjüket a
hagyományos etikai értékek határozzák meg. Szívesen vesznek részt továbbképzéseken,
fogékonyak az új pedagógiai módszerek iránt. Közös jellemzőjük a gyermekközpontúság, a
tanulók személyiségének tisztelete. Különbözőek a nevelési módszereikben, igényességükben,
a csoportmunka szervezésében. A gyermekek érdekében végzett közös munkában azonban
mindenkire lehet számítani.
0.4.2 A PEDAGÓGIAI FOLYAMATOKAT BIZTOSÍTÓ, SEGÍTŐ RENDSZER
A kollégium működését döntően a normatív támogatásból fedezi. Az iskolával közös
kassza nem biztosít különösebben nagy mozgásteret. Önálló bevételi forrása elenyésző –
esetenként szállóvendégeket tud fogadni, ha van rá igény. A Rudas Alapítvány egy-egy
jelentősebb rendezvényhez nyújtott már támogatást, és működik a KÖSZ-pénztár is. Ez utóbbi
a tanárok és diákok önkéntes hozzájárulása, ami a közösségi élettel kapcsolatos apróbb
kiadások fedezésére szolgál. Konkrét fejlesztések, feladatok megvalósításához helyi,
regionális, illetve országos pályázatokon indulva tudtunk még anyagi forráshoz jutni. A
pályázatokon elnyerhető dologi- és pénzeszközök azonban semmiképpen nem tervezhetőek,
ezért továbbra is szükségünk lenne az előre be nem tervezett támogatásokra is, amennyiben a
jelenlegi színvonalat akár csak megőrizni szeretnénk – márpedig mi fejlesztésekben, a
szolgáltatásaink színvonalának emelésében gondolkodunk.
Az ügyviteli munkát számítógépes nyilvántartás segíti. Egyre több adatot elektronikusan
tárolunk, s igyekszünk naprakészen tartani azokat. Szintén számítógéppel készítjük a
különböző – a napi működésünket segítő – űrlapokat, s a sokszorosításukra fénymásoló
gépeket használunk.
A működéssel kapcsolatos apróbb karbantarási feladatokat a helyi karbantartók végzik, s
ők segítenék az épület csinosítását is. /Ez utóbbira sajnos már évek óta nem jut pénz…/
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1.3.3SZERVEZETI JELLEMZŐK
A kollégium szervezeti felépítése a közös igazgatás révén az iskolához kötődik.
TAGINTÉZMÉNY
VEZETŐ

TAGINTÉZMÉNY
VEZETŐHELYETTES
(NEVELÉSI)

MUNKAKÖZÖS-SÉGVEZETŐ

TAGINTÉZMÉNY
VEZETŐHELYETTES
(SZAKMAI)

KÖNYVTÁROS

KOLLÉGIUMVEZETŐ

DÖK PATRONÁLÓ
TANÁR

NEVELŐTANÁROK

GYAKORLATI
OKTATÁS
VEZETŐ

GAZDASÁGI
FŐELŐADÓ

ÁPOLÓ

GONDNOK

KARBANTARTÓ

TAKARÍTÓNŐK

t a n u l ó k
1. ábra

A szervezeti ábrán feltüntetett személyek mindegyike kapcsolatban áll a tanulókkal is,
egymással is.
A kollégiumot az intézményvezetésben a kollégium vezetője képviseli. Az
információkat elsődlegesen ő közvetíti, de a nevelőtanárok e-mailen is megkapják az őket
érintő dokumentumokat. Javaslatok, vélemények az intézmény vezetősége felé is
áramolhatnak ezen az úton. Jelenleg két számítógép kell ahhoz, hogy e kapcsolat minden
nevelő részére hozzáférhető legyen, valamint az, hogy alapvető információkat mindenki képes
legyen fogadni és küldeni legalább a helyi hálózaton.
A szóbeli kommunikáció – feltehetően a kis nevelői létszámnak köszönhetően is –
akadály nélküli. A nevelőtestületen belül az információk naponta cserélődnek, s hetente
egyszer hivatalos értekezletet is tartunk. Jellemzően jó légkörben élünk és dolgozunk, ami
nem jelenti azt, hogy nincsenek alkotó jellegű viták. Ötletekben, konstruktív javaslatokban
nincs hiány, s a jobbító szándékot többnyire a tettek is követik.
A terület szükségszerű megosztásából alig adódnak konfliktusok. Az iskolai és a
kollégiumi tanárok, nevelők kölcsönösen méltányolják egymás kéréseit, elvárásait;
valamennyien a diákok szempontjait tekintik elsődlegesnek.
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TÁRGYI-DOLOGI FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI JELLEMZŐK
A kollégium épülete egybeépült az iskoláéval, ennek ellenére 1975-ben önállóan kezdte
működését. 1978-ban aztán gazdasági, 1979-ben pedig pedagógiai összevonásra került sor, s
azóta közös intézményként működünk.
A több, mint 40 éves épület jelenleg lelakott, felújításra szorul. Különösen a fiú oldali
vizesblokkok, a beépített szekrények, a szobaajtók és a padlózat használódtak el.
A háromemeletes épületszárny középen zsilipelve lehetővé teszi három fiú és három
leány szint kialakítását, szükség esetén a szintek átcsoportosítását. Az épületben szintenként
kilenc hálószoba, egy tanuló, egy étkező - melynek kialakítására 1997 nyarán került sor -, és
egy vizesblokk egység található. Központifűtés van, így állandó a melegvizes szolgáltatás is.
A fiú és a lány oldalon egyaránt négy ágyas szobák vannak. A leány oldalon 1997 nyarán egy
leány kondiszoba kialakítására került sor. A tanulókban délelőtt oktatás folyik. A földszinten
egy szép könyvtár /több mint 12.000 kötettel és olvasóteremmel/ áll munkanapokon a tanulók
rendelkezésére este fél hétig, továbbá e szinten van egy nagy tanterem is, ami eredetileg
kollégiumi klubszobának épült. Ezt délutánonként ugyancsak a kollégium használja.
2001-ben pályázati pénzből egy számítógépterem (K2) létesült az első emeleti fiú
tanulóban 20 géppel. A KollOKA pályázatokon sikeresen vettünk részt (2008/2009), melynek
eredményeként egy újabb számítógépterem (K1) létesült az első emeleti lány tanulóban, és
egy jól felszerelt kis studiót tudtunk kialakítani a tanári folyosón. A fittnes szobába is több új,
különböző funkciójú kondigépet szereztünk be, szintén a KollOKA pályázatok keretében. Az
alagsorban pinpong- és biliárdterem, videós klubszoba szolgál a tanulók szabadidejének
eltöltésére. Jó időben az udvaron kosár- és kézilabdázás, kispályás foci - térítés ellenében teniszezés lehetséges, hétköznapokon pedig este - megadott időpontban - a tornaterem is
igénybe vehető játékos testedzésre. A fiúknak, lányoknak kondicionáló edzésre egyaránt van
lehetőségük az iskola alagsorában előre megadott időpontokban. A sportfelszerelések pótlása
a tanulók által összeadott KÖSZ - alapból történik. A KÖSZ - alapot a szűkös anyagi források
miatt hoztuk létre a kollégiumi rendezvények finanszírozására a diákokkal közösen.
1.4 A KOLLÉGIUMI NEVELÉS, A TANULÓK FEJLESZTÉSE
1.4. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS
A kollégium a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával
hozzájárul a Nat. Melléklet I.1.pontjában, a nevelési-oktatási rendszer egészére kitűzött célok
megvalósulásához, az ott meghatározott feladatok megoldásához, az ott megfogalmazott
értékek alapján.
1.4.1. 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:
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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.
1.4.2. 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. 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.
B. 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
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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.
C. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés
A kollégium, az iskolai tanulmányokra alapozva, azt kiegészítve segítse elő a nemzeti, népi
kultúránk értékeinek, hagyományaink megismerését. A kollégiumi foglalkozások keretében a
diákok tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók,
művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az
ismereteket,gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek
megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését,
megbecsülését. A nevelés révén alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet
érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár
kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék
meg történelmét, sokszínű kultúráját. A nemzetiséghez tartozó tanulók nevelését ellátó
kollégium kiemelt feladata az anyanyelvű nevelés,az adott nemzetiséghez való tartozás
tudatának erősítése,nemzetiségi kultúrájának, nyelvének, szokásainak ápolása és fejlesztése.
D. 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.
E. 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.
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F. A családi életre nevelés
A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének,szeretet
kapcsolatainak, 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.
G. 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 közeget biztosítson,
ahol a tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti ízlésüket, igényességüket.
H. 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.
I. 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.
J. 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
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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.
K. 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.
L. 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.
1.4.3. A TANULÓK FEJLESZTÉSE
1

A TANULÁSI KULTÚRA

A tanulással a diákoknak alapvetően nincs gondjuk. /A kollégiumi átlag évek óta 3,5
körül mozog./ A rosszabb eredmények mögött döntően a szorgalom hiánya rejlik. A
csoportvezetők figyelemmel kísérik a tanulmányi eredményeket, s akiket kell,
korrepetálásokra irányítanak. Ezután már csak kitartás kérdése, hogy sikerül-e a javítás.
A kötelező tanórai foglalkozás alatt igyekszünk differenciáltan biztosítani a tanulási
lehetőséget: a tanulóban, a szobában, egyéb közösségi helyiségekben egyaránt tanulhatnak a
diákok – a csoportvezető tanárral történő egyeztetés után. /Az önálló, szobában történő tanulás
elsődleges alapja a jó tanulmányi eredmény./
Diákjaink nem szívesen olvasnak, hozzánk érkezve nem tudnak tanulni. A tanév elején
csoportos foglalkozás keretében beszélünk a tanulási módszerekről, próbálunk ilyeneket
átadni, elfogadtatni, de igazi eredményt e téren csak módszeresen, hosszabb idő alatt lehetne
elérni. Ilyesfajta ’kötöttséget’ pedig a tanulók már nem vállalnak.
I.4.4. HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS
Az ismeretek és készségek hiánya a tanulásban a legszembetűnőbb, hiszen a tanulók
mindennapi életének ez a meghatározója. Az iskolai osztályzatok figyelemmel kísérése segíti
elsősorban a nevelőt abban, hogy a lemaradást észrevegye. /Kivéve, ha a tanuló ezt maga
jelzi./ A diákok nem szívesen kérnek a felnőttektől segítséget, inkább egymás között beszélik
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meg a problémát. A nevelőkhöz már csak komolyabb baj esetén fordulnak 3. Némi bíztatás,
odafigyelés mellett azonban elérhető, hogy idejében keressék meg a nekik segíteni tudó
nevelőt.
A korrepetálási lehetőségek részben a kötelező tanulási időben, részben azon kívül
adottak minden olyan tárgyból, amelyben a nevelők valamelyike járatos /matematikából és
gazdasági tárgyakból külső segítőt is igénybe veszünk/. A leglátogatottabbak mindig a
matematika korrepetálások.
Sajnos a szakkörök, előkészítők egyre kevésbé népszerűek a diákjaink körében. Nem
’sikk’ a tanulás; elvétve akad, aki a kötelező minimumon túli ismeretekre is törekedne.
I.4.5. A TÁRSAS KAPCSOLATOK, A TÁRSADALMI LÉT ÉS A KÖZÉLET
KULTÚRÁJA. KOMMUNIKÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS KULTÚRA
A diákok jól megértik egymást, barátokra lelnek, szívesen vannak a kollégiumi
közösségben. A közösségszerveződés alapvetően nevelői irányítással történik, de a KÖSZ
esetenként öntevékeny is tud lenni. A szobaközösségek a felsőbb éveseknél az előző év végén
bejelentett kívánságok szerint szerveződnek, az új kollégistáknál esetlegesen alakulnak. A
csoport- és szintközösségek kialakítása tudatos törekvés: rajtuk keresztül, az ő segítségükkel
történik a diákközösség által is elfogadott magatartási normák kialakítása, elfogadása,
betartása és betartatása. A tanulók ugyanis igénylik a teljesíthető házi- és napirendet. Akadnak
ugyan mindig olyan diákok, akik igencsak ódzkodnak mindenféle szabálytól, előírástól, s
szeretnének a saját törvényeik szerint élni. Az említett közösségek azonban visszatartó erőt
jelenthetnek a számukra. A kortársak eltérő véleménye ugyanis mindig meggyőzőbb, mint a
felnőttek érvei.
A tanulók kapcsolata a nevelőikkel – elsősorban a csoportvezető nevelővel –
kiegyensúlyozottan jó. Alapja a kölcsönös bizalom, egymás tisztelete és elfogadása. A
nevelők ismerik a rájuk bízott tanulókat: tulajdonságaik, képességeik, törekvéseik, a társakhoz
fűződő kapcsolataik, a kollégiumi életbe való beilleszkedni tudásuk nincs rejtve előttük. Amit
nem tárnak fel szívesen az a magánéletük. Ilyen téren tanácsokat is döntően a kortársaiktól
kérnek.
Az egymás közti kapcsolatokban gondot jelent a diákok beszédstílusa. Sajnos már
nemcsak a fiúk, hanem a lányok jó része is csúnyán beszél – és ezt észre sem veszi. A
felnőttekkel szemben szerencsére igyekeznek tisztelettudóan viselkedni, s eközben
törekszenek a választékos beszédre is. Sajnos a társadalmi környezet sem arrafelé hat, hogy a
felnövekvő nemzedék ilyen értelemben igényes legyen önmagával szemben, így ez a feladat is
ránk hárul.
Korunk jellemzője, hogy zúdul ránk a médiákból az információ – akár akarjuk, akár
nem. Eligazodni közöttük nem könnyű. A diákok ’mindenevők’, de többségük nem fogad el
mindent fenntartás nélkül. Egy-egy beszélgetés segíthet abban, hogy megtalálják a valódi
értékeket, s ne csak a technikát tudják kezelni, de a közvetített gondolatot is.
I.4.6.
AZ ÉLETMÓD-KULTÚRA. EGÉSZSÉG- ÉS TESTKULTÚRA,
MENTÁLHIGIÉNÉS ÉS SZABADIDŐS KULTÚRA.. MŰVELŐDÉSI – ÉS
SPORTOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK
A tanulás terén nyújtott segítség nem az egyedüli formája a diákélet jobbá,
3

A megállapítás alapja a tanulók körében végzett – és már említett – felmérés.
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problémamentesebbé tételének. A könyvtár, a számítógépterem egyaránt szolgálja az
önképzést, önművelést és a szabadidő hasznos eltöltését. Sportolási lehetőség /foci, tollas,
asztalitenisz, röplabda, konditerem, fitnessz-szoba/, TV, videó, biliárd szintén biztosított a
kollégisták számára. A KÖSZ javaslatára, szervezésében havonta egy-egy disco, teaház,
megemlékezés vagy más irodalmi összeállítás színesíti a mindennapokat. Természetesen a
tanulók további szabadidős programokban szeretnének válogatni, ám konkrét, megvalósítható
javaslatuk alig van. Ennek ellenére gondjuk az, hogy – szerintük – kevés a szabadidő.
Úgy véljük, hogy tanulóinknak tisztában kell lenniük saját képességeikkel, korlátaikkal.
Csak úgy tudnak másokat is elfogadni, ha magukat ismerik, helyesen látják és elfogadják.
Fontos az önuralom, az önkontroll képessége. Szerencsére az önismereti foglakozások
népszerűek a körükben; szívesen fogadják, esetenként kérik is ezeket.
A kollégiumunk kulturális és sportélete hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes
életmódminta kiválasztásához. A kollégistáinknak kondicionáló edzésre van lehetőségük az
iskola alagsorában hetente két nap délutánján is. A lányoknak külön fittnesz szobát
alakítottunk ki – különböző funkciójú kondigépekkel - a szabadidő sportos eltöltésére, melyet
igény szerint látogathatnak. Sportudvarunkon található egy kosár, és egy kézilabda pálya,
esténként pedig az Intézmény tornatermét is használhatjuk.

Az intézmény egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai:
a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és
jártasságokkal rendelkezzenek egészségük megőrzése és védelme érdekében;
tanulóinknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az egészséges életmód gyakorlását szolgáló
tevékenységi formákat, az egészségbarát viselkedésformákat;
a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten – tanórán kívüli foglalkozások keretében –
foglalkoznak az egészség megőrzésének szempontjából legfontosabb ismeretekkel
-a táplálkozás,
-az alkohol- és kábítószer fogyasztás, dohányzás káros hatásai a szervezetre,
-a családi és kortárskapcsolatok,
-a környezet védelme,
-az aktív életmód, a sport,
-a személyes higiénia,
-az elsősegély-nyújtás alapismeretei,
-a szexuális fejlődés területén.
Az egészségnevelés az intézmény minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán
kívüli foglalkozás feladata.
A kollégiumi egészségnevelést elsősorban a következő tevékenységformák szolgálják:
a mindennapi testedzés lehetőségének biztosítása: sportudvar, konditerem, fittnes szoba
használata, az iskolai sportkör foglalkozásainak látogatása, tömegsport foglalkozások
látogatása, sportegyesület edzéseinek a látogatása , úszásoktatásra járás…stb
Évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegély-nyújtással foglalkozó
verseny szervezése a tanulók számára;
-az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások:
- szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt; csecsemőápolási, táplálkozási, túra);
- minden fél évben egy-egy gyalog- vagy kerékpártúra szervezése;
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- minden évben egy alkalommal játékos vetélkedő az egészséges életmódra vonatkozó
tudnivalókkal kapcsolatosan;
- az intézményi egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele
-félévente egy alkalommal egy-egy csoportfoglalkozás megtartásában;
I.4.7.MUNKAKULTÚRA ÉS PÁLYAORIENTÁCIÓ
A mi tanulóink feladata elsősorban a tanulás, a tanulásszervezés. Nekik ezt a munkát
kell megfelelően végezniük a maguk, szüleik és tanáraik megelégedésére. Másrészt önállóan
meg kell oldaniuk az életvezetésükben adódó napi gondokat. A kollégiumi Napirend és a
Házirend segítséget nyújt mindehhez. Ezek a dokumentumok irányítanak, elvárásokat
közvetítenek, de a megfelelő döntést nem hozzák meg senki helyett, azt mindenkinek
magának kell megtennie. Akadnak olyan tanulók, akik túlszabályozottnak érzik az életüket, a
többség azonban elfogadja a közösen rögzített szabályokat, adott esetben szívesen hivatkozik
rájuk.
A tanuláson kívül rendszeres napi feladat a szobák rendben tartása, takarítása. Ezt előre
rögzített rend szerint oldják meg a szobák lakói.
A pályaorientációt az iskolákkal együttműködve, az ott megszerezhető ismereteket
kiegészítve végezzük. Egyéni beszélgetéseken, csoportfoglalkozásokon próbáljuk kideríteni,
ki, mire mutat hajlandóságot, mit szeretne. Ennek felismerése nem könnyű, és egyre későbbre
tolódik. Nincsenek igazán vonzó pályák, célok, amikhez ragaszkodnának és elérésük
érdekében keményen dolgozni is hajlandók volnának a tanulók. A 13-14. évfolyam elvégzése
ad valamiféle biztonsági alapot, és némi haladékot a végleges döntés előtt. Szükség lenne arra,
hogy a nagyon sokféle szakmát valóban be tudjuk mutatni, vagy legalább megmondani, hogy
hol tájékozódhatnak felőlük az érdeklődőbb diákok. Lehetőség erre az Internet, amit persze
nekünk, nevelőknek is ajánlatos mind többször látogatni.
A végzős tanulóknak igyekszünk karrierépítési tippekkel, elhelyezkedési tanácsokkal
szolgálni.
I.4.8. VIZUÁLIS, ESZTÉTIKAI KULTÚRA
A mindennapok esztétikuma elsősorban a közvetlen környezet állapotában mutatkozik
meg. Sajnos akadnak festés után sóvárgó falak, javításra szoruló felületek, de a szobák
díszítéséről, otthonosabbá tételéről nem mondunk le. Ezt a diákokkal úgy próbáljuk
megvalósítani, hogy se a falakat, se a berendezést ne károsítsuk. Vannak szobaközösségek,
ahol ez belülről fakadó igény, de akadnak természetesen olyanok is, ahol semmiféle késztetés
nincs a szépre. A fiúszobák puritánabbak, és azokban gond a különféle aktfotók
visszaszorítása. Esetenként a leányszobákban is találkozunk oda nem illő csecsebecsékkel.
A képzőművészet iránti igény nagyon alacsony színvonalú. Képtárba nem nagyon
tudjuk elcsalni a kollégistákat, ezért a lakberendezés, vagy például a szép terítés lehet – főként
a lányoknál – az a terület, ahonnan a vizuális kultúra fejlesztése terén elindulhatunk.
Komolyzenei koncerteket a tanulók egy része szívesen meghallgat. Szerencsére a helyi
evangélikus templomban ingyenes előadások is vannak, így ezekre el tudjuk vinni a
diákjainkat.
A fővárosba színházlátogatást évente egyszer tervezünk, de a tanulók a saját
iskolájukkal, osztályaikkal is részt vesznek helyi, vagy fővárosi színházi programokon.
A diákok körében a mozi a legnépszerűbb; ide nem szervezetten, hanem a
szabadidejükben a baráti közösségekkel járnak.
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A kollégiumban lehetőség van videofilmek, CD-k, DVD-k lejátszására, amivel szoktak
is élni. A számítógépteremben a diákok az Internetről is töltenek le és néznek meg filmeket,
ám ez inkább egyéni kikapcsolódás, időtöltés.
Az amatőr előadók is jelen vannak a kollégium életében /ének, zene, vers, próza/, és az
ünnepi műsorok, teaházak lehetőséget is adnak arra, hogy közönség előtt
megmutatkozhassanak.
I.4.9. ÖKONÓMIAI-TECHNIKAI KULTÚRA
A gazdálkodás a kollégista számára ott kezdődik, hogy legalább egy hétig ki kell jönnie
az otthonról hozott zsebpénzből. Ez – a tapasztalatunk szerint – a többségnek nem is okoz
gondot. Másrészt a különböző anyagi háttér ellenére sem találkozunk pazarló, költekező
életmódot folytató kollégistával. /Elsősorban a sportolók kapnak ösztöndíjként jelentős
összegeket./
A szakképzésben részt vevő tanulóink közül többen – engedéllyel – rendszeres munkát
végeznek, s így egészítik ki az otthonról kapott pénzt. Olyanok is vannak, akik konkrétan
valamire gyűjtenek, és azért dolgoznak a tanulás mellett.
A csoportos foglalkozásokon pedig mindenkit beavatunk a háztartás költségeinek
tervezésébe, egyszerűbb ételek elkészítésének fortélyaiba, a vendégvárás, az ünnepi
készülődés munkafázisaiba.
I.4.10. KÖRNYEZETKULTÚRA
A környezetvédelem és környezetfejlesztés a mindennapi tevékenységünk során azt
jelenti, hogy tisztán tartjuk, védjük és ápoljuk a lakókörnyezetünket. Az iskola területén
gyűjtjük például a használt elemeket, vagy a szobákon túl a kollégium előtti utcafrontot is
tisztán tartjuk. A csoportos foglalkozásokon beszélünk a környezetkímélő kozmetikai, tisztítóés egyéb vegyszerekről, a környezetbarát termékekről, csomagolásról.
I.4.11. GONDOLKODÁSI KULTÚRA
A tanulók világnézetéről, világképéről ritkán esik szó. A magyarságtudat, európaiság,
nemzetiségi lét és más hasonló kérdések inkább csak a csoportfoglalkozások témájaként
kerülnek terítékre.
I.4.12. ERKÖLCSI ÉS ETIKAI KULTÚRA
Diákjaink az emberi együttélés elemi normáit ismerik, és alapvetően betartják.
Becsületesek, tisztességesek, egymással toleránsak. Természetesen akadnak kivételek,
etikailag kifogásolható viselkedési formák, helyzetmegoldások. Ezeket megbeszéljük, ha
szükséges, büntetjük, és megpróbáljuk a továbbiakban kivédeni, megelőzni.
Magatartási problémák a fiúk egy részénél jelentkeznek, akik az elsős tanulók
beilleszkedését nehezítik meg a meg nem engedhető bánásmódjukkal /’szívatás’/. Szerencsére
ez a jelenség visszaszorulóban van.
A lopások jelentik a másik nagy problémánkat. A tanulóink hajlamosak vakon bízni
egymásban, nem zárják biztonságos helyre az értékeiket, és ezt egyesek kihasználják. A
társadalomban tapasztalható értékválság, bizonytalanság következménye, hogy ezt az
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elkövetők nem is mindig érzik bűnnek, jellemhibának.
I.5. A TANULÓK ELLÁTÁSA, A RÓLUK VALÓ GONDOSKODÁS.
A kollégiumi elhelyezés a diákoknak a szállás és – térítés ellenében – a napi háromszori
étkezés biztosítását jelenti. A kollégium biztosítja továbbá a tisztálkodás, mosás, vasalás
lehetőségét, a tanuláshoz, pihenéshez és a szabadidő eltöltéséhez a feltételeket.
A diákok rosszullét, betegség esetén az ápolónőtől helyben kaphatnak segítséget,
tanácsot. Természetesen a kijelölt orvosi rendelőkben elvégzik a további vizsgálatokat,
szűréseket, s akiket kell, szakrendelésre küldenek, gyógyszerekkel látnak el.
Betegség esetén a hazautazó tanulók étkezésének lemondására, a befizetett díjak
beszámítására, visszatérítésére lehetőség van.
A rászoruló tanulók problémáikkal az ifjúságvédelmért felelős tanárhoz fordulhattak
eddig, tőle kérhettek segítséget. Ez a munkakör azonban a 2011. évi CXC. Köznevelési Tv.
hatályba lépésével megszűnt, így a tanulók a magánéleti gondjaikkal és problémájukkal
mostantól a csoportvezető nevelőtanárukat kereshetik fel.
Az ifjúságvédelmi felelős munkakör nagyon fontos volt a kollégium életében. Ő volt az,
aki szükség esetén kapcsolatba lépett a rendőrséggel, gyámhatóságokkal, az önkormányzatok
ifjúságvédelmi előadóival, jelen volt a fegyelmi tárgyalásokon, gondozta a drogprevenciót, és
segítette az egyéb bűnmegelőzési feladatokat.
I.6.

A NEVELÉSI KLÍMA

A már említett felmérés alapján megállapíthatjuk, hogy a diákok jól érzik magukat a
kollégiumban. Úgy érzik, hogy a nevelőik ismerik őket, törődnek velük. Tudják, hogy jól
érzik-e magukat a kollégiumban, figyelemmel kísérik a kollégiumon belüli kapcsolataikat.
Értékelik a tanulmányi eredményeiket, magatartásukat, szorgalmukat, s ha kell, segítik a
tanulásukat. A nevelők elismerik a kollégiumi közösségben végzett munkájukat, segítenek
nekik az iskolai konfliktusaik megoldásában. Véleményeiket, kívánságaikat meghallgatják, s a
lehetőségeken belül igyekeznek azokat figyelembe venni. A kollégium ügyeibe alapvetően a
KÖSZ-nek kell szerintük beleszólnia, a diákérdekeket neki kell képviselnie, s ezt a feladatot a
diákönkormányzat elég jól meg is oldja.
A szabályokat ismerik /Házirend, Napirend, Gépterem rendje, stb./, hozzáférhetőnek
tartják, de néha sokallják, és esetenként különbözőképpen értelmezik. A követelményeket
alapvetően elfogadják, de a teljesítésük – szerintük – időnként az úgyis kevésnek érzett
szabadidejüket kurtítja meg.
Az egymáshoz való viszonyuk jó, a szobaközösségek tagjai megértik, segítik egymást.
Kortársaikra számíthatnak a tanulmányi problémák megoldásában ugyanúgy, mint a lelki,
magánéleti gondjaik megvitatásában. Szinte valamennyien megfogalmazták, hogy a
kollégiumot a jó közösségért szeretik4!
I.7. BELSŐ HAGYOMÁNYRENDSZER ÉS ÁPOLÁSA. A DIÁKÖNKORMÁNYZÁS
A jó kollégiumi közösség kialakításához olyan tevékenységformák, rendezvények
szükségesek, amelyekben mindenki megtalálja a maga helyét, és ezért szívesen részt is vesz
4

A megállapítás alapja ezúttal is a korábban már említett felmérés.
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benne. Ennek jegyében tradícionálisan ismétlődő rendezvényeink vannak, amelyek a
következők:
o csuriavató /év elején/
o év eleji ismerkedő disco
o küldöttközgyűlés félévente
o őszi sportbajnokságok
o mikulás ünnepség
o kollégiumi karácsony
o kollégiumi hét
o nőnapi megemlékezés
o végzősök búcsúztatása, ballagás
o majális – év végi záróbuli.
A választható tevékenységi formák kialakításában számítunk a diákönkormányzat
javaslataira, s ők nyújtják be a szabadidős programok, rendezvények terveit is. A KÖSZ
azután tevékenyen részt vesz mindezek megvalósításában is. Ebbe beleértjük a szervezést, a
meghirdetést, a műsorok elkészítését, a megrendezést és a jelenlétet is.
I.8. A SZÜLŐ, A TANULÓ, A PEDAGÓGUS ÉS AZ INTÉZMÉNY PARTNEREI
KAPCSOLATTARTÁSÁNAK FORMÁI

A NEVELŐK ÉS A TANULÓK KAPCSOLATTARTÁSA ÉS
EGYÜTTMŰKÖDÉSE
A tanulókat a kollégium életéről, az kollégiumi munkatervről, illetve az aktuális feladatokról a
kollégium vezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője és a csoportvezető tanárok
tájékoztatják:
A kollégiumvezető legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diákönkormányzat
vezetőségének ülésén,
a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és a
diákönkormányzat faliújságján keresztül,
a csoportvezető tanárok folyamatosan a csoportfoglalkozásokon.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelőtanárok
folyamatosan (szóban, illetve kérésre írásban is) tájékoztatják.
A tanulók a jogszabályokban, valamint a kollégium belső szabályzataiban biztosított jogaiknak
az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – a kollégium vezetőségéhez, a csoportvezető tanárhoz, nevelőihez, a
diákönkormányzathoz vagy az intézményi tanácshoz fordulhatnak.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik a kollégium vezetőségével, a
nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az intézményi tanáccsal. A szülőket az intézmény
egészének életéről, a kollégiumi munkatervről, az aktuális feladatokról a kollégiumvezető és a
csoportvezető tanár tájékoztatják.
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A kollégiumvezető legalább félévente egyszer a szülői szervezet kollégiumi vezetőségének
ülésén vagy a kollégiumii szintű szülői értekezleten, a csoportvezető tanár folyamatosan a
tanulócsoportok szülői értekezletein.
A szülők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak:
a) Egyéni megbeszélések
Feladata a szülők tájékoztatása gyermekük kollégiumii életéről, magaviseletéről, tanulmányi
eredményeiről; segítségnyújtás a szülőknek a gyermek neveléséhez; valamint az együttes,
összehangolt pedagógiai tevékenység kialakítása a szülő és a pedagógus között.
b) Családlátogatás
Feladata, a gyermekek családi hátterének, körülményeinek megismerése, illetve tanácsadás a
gyermek optimális fejlesztésének érdekében.
c) Szülői értekezlet.
Feladata:
a szülők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása,
a szülők tájékoztatása
az kollégium céljairól, feladatairól, lehetőségeiről,
az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól,
a helyi tanterv követelményeiről,
az kollégium és a nevelőtanárok értékelő munkájáról,
saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról,
a gyermek tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről,
az kollégiumi és a csoportközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról,
a szülők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az intézmény
igazgatósága felé.
d) Fogadó óra.
Feladata a szülők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy
tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes
eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.)
e) Írásbeli tájékoztató.
Feladata a szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő
eseményekről, illetve a különféle kollégiumi szintű programokról.
A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai-kollégiumi
munkaterv évenként határozza meg.
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A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint a kollégium belső szabályzataiban
biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján az intézmény igazgatóságához, az adott ügyben
érintett gyermek csoportvezető tanárához, az intézmény nevelőihez, a diákönkormányzathoz
vagy az intézményi tanácshoz fordulhatnak.
A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával,
nevelőtestületével vagy intézményi tanáccsal, illetve az iskolaszékkel.
A szülők és más érdeklődők az intézmény pedagógiai programjáról, szervezeti és működési
szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint nevelőitől az iskolai
munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek
tájékoztatást.
Az intézmény pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének
előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola
alkalmazottainak) joga van megismernie.
A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy példánya
a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:
- az intézmény honlapján;
- az intézmény fenntartójánál;
- az intézmény irattárában;
- az intézmény könyvtárában;
- az intézmény nevelői szobájában;
- az intézmény igazgatójánál;
- az intézmény igazgatóhelyetteseinél;
- a nevelőtanári munkaközösségnek vezetőjénél
I.9. PARTNERI ELVÁRÁSOK, ELÉGEDETTSÉG
I.9.1.

HELYI FENNTARTÓI IGÉNY, RÉSZVÉTEL, ELÉGEDETTSÉG

A fenntartó valamennyi kollégiumára egységesen fogalmazta meg az igényeit. Ennek
lényege, hogy a tanulók felvétele a beiskolázási keretek között az alapító okiratban
meghatározottak alapján történjen, a kollégiumi nevelőmunka pedig a Pedagógiai programban
megfogalmazottak szerint, a gazdaságosság követelményeit és a jogszabályok előírásait szem
előtt tartva folyjon.
I.9.2. A KAPCSOLÓDÓ ISKOLÁK ELVÁRÁSAI, ELÉGEDETTSÉGE, TÁMOGATÓI
RÉSZVÉTELE
Megkeresésünkre a partner iskolák közül egy válaszolt5. Az általa megfogalmazott
igények részben már a mindennapi gyakorlatban megvalósulnak (tanári segítség a házi
feladatokhoz; az étkezési idő igazítása az iskolai, munkahelyi elfoglaltsághoz; a tanulók
számára biztosított számítógép- és könyvtárhasználat;), részben csak nagyobb anyagi
ráfordítás árán lenne megvalósítható (csendes, nyugodt hely az egyéni tanulásra), részben
valóban javítandó területe a munkánknak (rendszeresebb kapcsolattartás az osztályfőnök és a
szaktanárok között) – megjegyzve, hogy a partner megkeresése mindig kétoldalú lehetőség…
A tiszteletre, felelősségre, tisztaságra, rendszerességre nevelés szerintünk is fontos, ezért
nevelésünknek része is a diákok ezen tulajdonságainak kialakítása, megerősítése. A kulturális
5

A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola.
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programok összehangolását is jelezték igényként, – ezt a jelentősebbek tekintetében szintén
igyekszünk megvalósítani.
I.9.3. A SZÜLŐK ELVÁRÁSA, ELÉGEDETTSÉGE, TÁMOGATÓI RÉSZVÉTELE
A kollégiumba felvett tanulók szüleinek többsége – megítélésünk szerint6 – a
„kispolgári” társadalmi réteghez sorolható. Foglalkozásukra nézve többnyire szakmunkások,
akik alkalmazottként, vállalkozóként /néha kényszervállalkozóként/ dolgoznak. Iskolai
végzettségük alapján a legtöbbjük érettségizett, vagy legalább szakmája van.
A szülők anyagi helyzete jelentősen eltérő. Kisebb arányban fordulnak elő a kifejezetten
tehetős szülők, és ugyancsak kis mértékben, de jelen vannak a munkanélküliek is. Az eltérő
családi háttér, a szociális, anyagi körülmények a tanulókkal való differenciált bánásmódot
igénylik.
A szülők, a tanulók és a nevelők alapvetően közös érdeke az, hogy a tanuló valamelyik
középiskolát sikeresen elvégezze, bizonyítványt szerezzen, majd a számára legmegfelelőbb
helyen továbbtanuljon. A felmérés során megpróbáltunk választ keresni arra is, hogy ezen
túlmenően mit várnak még el a szülők a kollégiumtól. Az derült ki, hogy elvárásaik
elsősorban a következők:
A kollégium
o tisztességre, erkölcsre neveljen;
o segítse az iskolai felkészülést;
o segítse a továbbtanulásra való felkészülést;
o fejlessze az értelmet, a gondolkodást.
A nevelők
o szakmailag felkészültek,
o emberségesek,
o a rájuk bízott diákokat szeretők,
o a szülőkkel kapcsolatot tartók, őket tájékoztatók,
o igazságosan és objektíven értékelők legyenek.
Programunk kidolgozásában a fenti elvárásokat mindvégig szem előtt tartjuk.
I.9.4. A PEDAGÓGUS ÉS NEM PEDAGÓGUS MUNKATÁRSAK ELVÁRÁSAI,
ELÉGEDETTSÉGE
A korábban már említett felmérés során a nevelőket is megkérdeztük arról, hogyan is
ítélik meg a kollégium, a kollégiumi nevelőmunka állapotát, színvonalát. A kilenc
véleményt /az iskolaigazgató is kitöltötte a kérdőívet/ összegezve a következő a kép:
A nevelők a legjobbnak tartják
o
az igényekhez igazodó tanulás-támogatást,
o
a gyermek- és ifjúságvédelemben a rászorulók szakszerű gondozását, ellátását.
Egyhangúan jónak minősítették még
o
a pedagógusok megfelelő szakmai felkészültségét ,
o
a tanulók személyiségjegyeinek, tulajdonságainak, képességeinek a pedagógus
részéről történő megítélését,
o
a pedagógusok rátermettségét a nevelői munkára.
Nem egyöntetűen ugyan, de átlagban véve jónak mondják
6

A felmérés során a társadalmi hovatartozásra nem kérdeztünk rá.
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a kapcsolatot a nem pedagógus személyzet és a pedagógusok között,
a diákok megfelelő felkészítését az életbe való kilépésre.
A legkevésbé ismeri a nevelők szerint a kollégium
o
a családok igényeit7,
o
az iskolák igényei8t.
Eltérő mértékben ugyan, de szintén problémásnak ítélték a nevelők a nem pedagógus
személyzet és a diákok közötti kapcsolatot.
A nem pedagógus személyzet véleményét szóbeli interjú során kértük. Ők úgy
fogalmaztak, hogy lényeges problémáik nincsenek sem a diákokkal, sem a nevelőkkel. Napi
konfliktusok természetesen adódnak /elsősorban a takarítónők és a diákok, illetve a portások
és a diákok között/, de ezeket meg tudják oldani, a kellemetlen szituációkat pedig igyekszenek
elfelejteni. Szívesen dolgoznak a kollégiumban, különösebb elvárásaik nincsenek.
o
o

I.9.5. A PEDAGÓGUS ÖNÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI
1. Pedagógiai módszertani felkészültség
Önértékelési szempontok:
Milyen a módszertani felkészültsége?
Milyen módszereket alkalmaz a
foglalkozásokon?

Elvárások:
 Pedagógiai tevékenysége biztos
szaktudományos és módszertani tudást tükröz.
 Ismeri az intézményében folyó pedagógiai
munka tartalmi meghatározására és
szervezésére vonatkozóan alkalmazott, a
Kormány és az oktatásért felelős miniszter által
kiadott tantervi szabályozó dokumentumokat és
az intézménye pedagógiai programjának főbb
tartalmait.
 Ismeri és tudatosan alkalmazza a
tanulócsoport sajátosságaihoz igazodó
megismerési folyamatokat, nevelési tanítási
módszereket, eszközöket.

Hogyan, mennyire illeszkednek az általa
alkalmazott módszerek a foglalkozás
tematikájához?

 Ismeri és tudatosan felhasználja szakterülete,
tantárgya kapcsolatait más
műveltségterületekkel, tantárgyakkal.
 Ismeri a szakterülete, tantárgya szempontjából
fontos információforrásokat, azok pedagógiai
felhasználásának lehetőségeit, megbízhatóságát,
etikus alkalmazását.
 Fogalomhasználata szakszerű, az adott
pedagógiai helyzethez igazodó.

7

Remélhetően a jelen programhoz készült szülői kérdőív feldolgozása megfelelő mennyiségű információt ad
majd, aminek következtében javíthatóvá válik a családokkal való együttműködés.
8
E téren is szükségünk lesz további erőfeszítésekre, hiszen – mint azt korábban már említettük – mostani
megkeresésünkre mindössze egy intézmény válaszolt.
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2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges önreflexiók
Önértékelési szempontok
Elvárások
Hogyan viszonyul a tervezés a
gyermekek/tanulók igényeihez?
 Terveiben szerepet kap a gyermekek, tanulók
motiválása, motivációjuk fejlesztése.
 Tervező tevékenysége során a nevelési, tanulási
folyamatba illeszti a foglalkozáson, tanórán kívüli
ismeret- és tapasztalatszerzési lehetőségeket.
 Megtervezi a gyermekek, a tanulók és a nevelt,
oktatott csoportok értékelésének módszereit,
eszközeit.
A tervezés során miként érvényesíti a Kollégiumi
nevelés országos alapprogramja (KNOAP) és a
pedagógiai program nevelési céljait, hogyan
határoz meg pedagógiai célokat, fejleszthető
kompetenciákat?

Hogyan épít tervező munkája során a tanulók
előzetes tudására, neveltségére és a tanulócsoport
jellemzőire?

 Tervei készítése során figyelembe veszi az
intézménye vonatkozásában alkalmazott külső
tartalomszabályozási és intézményi belső
elvárásokat, valamint az általa nevelt, oktatott
egyének és csoportok fejlesztési célját.
 Tervező tevékenységében épít a szociális
tanulásban rejlő lehetőségekre.
 A gyermekek, tanulók optimális fejlődését
elősegítő, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz
igazodó, differenciált nevelési és tanítási-tanulási
folyamatot tervez.
 A gyermekek, tanulók fejlettségére is figyelemmel
bevonja őket a nevelés-oktatás és tanulás-tanítás a
tervezésben.

3.A tanulás támogatása
A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások:
3. A tanulás támogatása
Önértékelési szempontok
Mennyire tudatosan és az adott helyzetnek
mennyire megfelelően választja meg és
alkalmazza a tanulásszervezési eljárásokat?

Elvárások
 Figyelembe veszi a gyermekek, tanulók aktuális
fizikai, érzelmi állapotát.
 A gyermekek, tanulók hibázásait, tévesztéseit a
tanulási folyamat szerves részeinek tekinti, és a
megértést segítő módon reagál rájuk.

Hogyan motiválja a tanulókat? Miként kelti fel a
tanulók érdeklődését, és hogyan köti le,
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érdeklődését.

3. A tanulás támogatása
Önértékelési szempontok
tartja fenn a tanulók figyelmét, érdeklődését?
Hogyan fejleszti a tanulók gondolkodási,
probléma-megoldási és együttműködési
képességét?

Elvárások
 Feltárja és szakszerűen kezeli a tanulási folyamat
során tapasztalt megértési nehézségeket.
 Kooperatív technikák alkalmazásával is fejleszti a
gyermekek, a tanulók tanulási és együttműködési
képességeit.

Milyen tanulási teret, tanulási környezetet hoz
létre a tanulási folyamatra?

 A tanulás támogatása során épít a gyermekek,
tanulók egyéni céljaira és szükségleteire, a gyermek
és tanulócsoport sajátosságaira.
 Nyugodt és biztonságos nevelési, tanulási
környezetet teremt.

Hogyan alkalmazza a tanulási folyamatban az
információ-kommunikációs technikákra épülő
eszközöket, digitális tananyagokat? Hogyan
sikerül a helyes arányt kialakítania a
hagyományos és az információ-kommunikációs
technológiák között?

 Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a
hagyományos és az info-kommunikációs eszközök
célszerű, kritikus, etikus használatára a tanulási
folyamatban.
 Az önálló tanuláshoz, tájékozódáshoz szakszerű
útmutatást és megfelelő tanulási eszközöket biztosít.
 Támogatja a gyermekek, a tanulók önálló
gondolkodását, elismeri, és a tanítás-tanulási
folyamat részévé teszi kezdeményezéseiket és
ötleteiket.

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű,
sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló
többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő
módszertani felkészültség
Önértékelési szempontok
Hogyan méri fel a tanulók értelmi, érzelmi,
szociális és erkölcsi állapotát? Milyen hatékony
tanuló-megismerési technikákat
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Elvárások
 A nevelési-oktatási folyamatban a gyermekek, a
tanulók értelmi, érzelmi, szociális és testi
sajátosságainak megismerésére kiemelt figyelmet
fordít.
 Tudatosan alkalmazza a gyermekek, tanulók

DSZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma
2400 Dunaújváros Római krt. 47-49.

Kollégiumi Pedagógiai Program

4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos
helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához
szükséges megfelelő módszertani felkészültség
Önértékelési szempontok
alkalmaz?

Elvárások
sokoldalú megismerését szolgáló pedagógiaipszichológiai módszereket.

Hogyan jelenik meg az egyéni fejlesztés, a
személyiségfejlesztés a pedagógiai munkájában, a
tervezésben (egyéni képességek, adottságok,
fejlődési ütem, szociokulturális háttér)?

Milyen módon differenciál, alkalmazza az
adaptív nevelés, oktatás gyakorlatát?

 Tudatosan teremt olyan pedagógiai helyzeteket,
amelyek segítik a gyermekek, tanulók komplex
személyiségfejlődését.
 Tiszteletben tartja a gyermekek, tanulók
személyiségét, tudatosan keresi a bennük rejlő
értékeket, a gyermekekhez, a tanulókhoz felelősen és
elfogadóan viszonyul.
 Megismerteti a gyermekekkel, tanulókkal az
érintett korosztályra vonatkozó, a tartalmi
szabályozókban meghatározott egyetemes emberi és
nemzeti értékeket, és azok tiszteletére neveli őket.
 Tudatos értékválasztásra és saját értékrendjük
kialakítására ösztönzi a gyermekeket, tanulókat.
 Az együttnevelés keretei között is módot talál a
gyermekek, tanulók egyéni fejlődési lehetőségeinek
megteremtésére.

Milyen terv alapján, hogyan foglalkozik a
kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal, ezen belül a
sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő, a kiemelten
tehetséges tanulókkal, illetve a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal?

 Felismeri a gyermekek, a tanulók
személyiségfejlődési és tanulási nehézségeit, és
képes számukra hatékony segítséget nyújtani, vagy
szükség esetén más szakembertől segítséget kérni.
 Felismeri a gyermekekben, tanulókban a tehetség
ígéretét, és tudatosan segíti annak kibontakoztatását.

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a
különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, csoportvezetői
tevékenység

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások:
Önértékelési szempontok
Milyen módszereket, eszközöket alkalmaz a
közösség belső struktúrájának feltárására?

Elvárások
 A pedagógus az általa vezetett gyermek- és
tanulócsoportok fejlesztését a közösség
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struktúrájának feltárására, a közösségfejlesztés
folyamatának ismeretére és a csoportok tagjainak
egyéni és csoportos szükségleteire, sajátosságaira
alapozza.
Hogyan képes olyan nevelési, tanulási környezet
kialakítására, amelyben a tanulók értékesnek,
elfogadottnak érezhetik magukat, amelyben
megtanulják tisztelni, elfogadni a különböző
kulturális közegből, a különböző társadalmi
rétegekből jött társaikat, a különleges
bánásmódot igénylő, és a hátrányos helyzetű
tanulókat is?

Hogyan jelenik meg a közösségfejlesztés a
pedagógiai munkájában (helyzetek teremtése,
eszközök, az intézmény szabadidős
tevékenységeiben való részvétel)?

 Ösztönzi a gyermekek, a tanulók közötti
véleménycserét, fejleszti kommunikációs
képességüket, fejleszti a tanulókban az érvelési
kultúrát.
 Pedagógiai feladatai során figyelembe veszi és
értékként közvetíti a gyermekek, a tanulók és
tanulóközösségek eltérő kulturális, társadalmi
háttérből adódó sajátosságait.
 A gyermekeket, tanulókat egymás elfogadására,
tiszteletére, kölcsönös támogatására, előítélet
mentességre neveli.
 Pedagógiai tevékenységében a nevelt, oktatott
gyermekek, tanulók életkorából következő
fejlődéslélektani jellemzőik ismerete tükröződik.
 Megteremti az általa irányított nevelési, oktatási
folyamat során az együttműködési képességek
fejlődéséhez szükséges feltételeket és az
együttműködést támogató, motiváló módszereket
alkalmaz.

Melyek azok a probléma-megoldási és
konfliktuskezelési stratégiák, amelyeket sikeresen
alkalmaz?

 Szakszerűen és eredményesen alkalmazza a
konfliktusok megelőzésének és kezelésének
módszereit.
 A gyermekek, a tanulók nevelése, oktatása során a
közösség (szoba, csoport, intézmény) iránti
szerepvállalást erősítő pedagógiai helyzeteket
teremt.

6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások:
Önértékelési szempontok

Elvárások
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 A pedagógiai programba foglaltakat a gyermekek,
tanulók egyéni pedagógiai - pszichológiai
szükségleteihez is igazodva eredményesen és adaptív
módon alkalmazza.
 Változatos pedagógiai értékelési módszereket
alkalmaz, a nevelési-oktatási folyamatban célzottan
alkalmazza a diagnosztikus, a fejlesztő és az
összegző értékelési formákat.
 Az adott nevelési helyzetnek megfelelő ellenőrzési,
értékelési módszereket használ.
 Pedagógiai céljainak megfelelő ellenőrzési,
értékelési eszközöket választ vagy készít.
 A gyermekeknek, a tanulóknak személyre szabott
értékelést ad.
 Az intézményi pedagógiai programmal
összhangban alkalmazott pedagógiai ellenőrzési és
értékelési rendszert és módszereket, azok
szempontjait az általa megkezdett nevelési-oktatási
folyamat elején megismerteti a gyermekekkel, a
tanulókkal, a szülőkkel.

Mennyire támogató, fejlesztő szándékú az
értékelése?

 A gyermeki, a tanulói tevékenység rendszeres
ellenőrzésének eredményeit szakszerűen elemzi,
értékelésüket rendszeresen felhasználja fejlesztési
céljainak, feladatainak kijelölésében.
 Az értékelési módszerek alkalmazása során
figyelembe veszi azok várható hatását a gyermekek,
tanulók személyiségének fejlődésére.
 A gyermekek, tanulók számára adott visszajelzései
rendszeresek, egyértelműek, tárgyilagosak.

Milyen visszajelzéseket ad a tanulóknak?
Visszajelzései támogatják-e a tanulók
önértékelésének fejlődését?

 Elősegíti a gyermekek, tanulók önértékelési
képességének kialakulását, fejlődését.

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások:
Önértékelési szempontok
Szakmai és nyelvi szempontból igényes-e a
nyelvhasználata (életkornak megfelelő szókészlet,
artikuláció, beszédsebesség, stb.)?

Milyen módon működik együtt pedagógusokkal
és a pedagógiai munkát segítő más felnőttekkel a
pedagógiai folyamatban?
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Elvárások
 Tevékenysége során az intézményi pedagógiai
programhoz igazodóan és a pedagógiai céloknak
megfelelően érthetően és hitelesen kommunikál.
 A gyermekek, tanulók nevelése-oktatása érdekében
kezdeményezően együttműködik a
pedagógustársaival, a pedagógiai munkát segítő
szakemberekkel és a szülőkkel.
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 A gyermekekkel, tanulókkal történő
együttműködés elveit és formáit az alkalmazott
pedagógiai program és az intézményi
dokumentumok keretei között a gyermekek, tanulók
személyiségfejlődését figyelembe véve alakítja ki és
valósítja meg.
Reális önismerettel rendelkezik-e? Jellemző-e rá
a reflektív szemlélet? Hogyan fogadja a
visszajelzéseket? Képes-e önreflexióra? Képes-e
önfejlesztésre?

 Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos
rendszeres visszajelzéseket, nyitott azok
befogadására.
 Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli az
álláspontját, képes másokat meggyőzni, és ő maga is
meggyőzhető.

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

A területhez kapcsolódó önértékelési szempontok és elvárások:
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
Önértékelési szempontok
Saját magára vonatkozóan hogyan érvényesíti a
folyamatos értékelés, fejlődés, továbblépés
igényét?

Mennyire tájékozott pedagógiai kérdésekben,
hogyan követi a szakmában történteket?

 Tisztában van személyiségének sajátosságaival és
alkalmazkodik a szerepvállalásokhoz.
 Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi.
 A pedagógiai feladatok megoldásában
együttműködik pedagógustársaival,
munkaközösségeivel, a nevelő-oktató munkát segítő
munkatársaival, a gyermek, tanuló fejlődését
támogató más szakemberekkel.
 Fontos számára tudásának folyamatos megújítása,
a megszerzett tudását a pedagógiai gyakorlatban
eredményesen alkalmazza.

Hogyan nyilvánul meg kezdeményezőképessége,
felelősségvállalása a munkájában?

I.10.

Elvárások

 Részt vesz szakmai kooperációkban,
problémafelvetéseivel, javaslataival kezdeményező
szerepet vállal.

A PEDAGÓGIAI MUNKA DOKUMENTUMAI

A kollégiumban a korábbi /2001. novemberében elkészített, majd 2005-ben, 2010-ben
és 2013-ban módosított/ Pedagógiai Program célkitűzéseit szem előtt tartó éves munkatervek
készültek. Előzetes javaslatok bekérése után /nevelőktől, diákoktól/ a kollégium vezetője
évente elkészítette a Kollégiumi munkatervet és a Rendezvénytervet – ügyelve rá, hogy azok
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az iskolaihoz is illeszkedjenek –, amit aztán a nevelőközösség – a diákönkormányzat
véleményét is meghallgatva – még módosíthatott, kiegészíthetett. Amikor a nevelőtestület
elfogadta az éves munkatervet, elkezdődhetett a csoportmunkatervek készítése. Ezek a
kollégiumi munkatervhez igazodva, azt lebontva, az egyes csoportok lehetőségeit, eltérő
adottságait figyelembe véve készültek el. A foglakozási tervek – szintén közös elgondolások
alapján – a tanulók igényeihez alkalmazkodva, a kollégák egyéni elképzeléseit is tartalmazva
alakultak ki. Ezek mind a csoportos, mind az egyéni foglalkozások rendjét tartalmazták.
A csoportos munka- és foglalkozási tervekben rendre helyet kaptak azok az oktatásinevelési célok, feladatok, amelyeket a Pedagógiai programban megemlítettünk. Példaként
idézünk ezekből néhányat:
A felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása megjelent mint cél és feladat,
ezt a csoportok munkatervei továbbviszik, és az egyéni foglalkoztatási tervben a
személyekhez konkrét korrepetálásokat, sportköröket rendelnek időpontok, helyszínek
megjelölésével.
A tanulási kultúra fejlesztése érdekében csoportos foglakozásokat szervezünk
tanulásmódszertanból – ezt szintén tartalmazzák a csoportos munka- és foglalkozási tervek.
Az egészséges és kultúrált életmódra nevelést mint célt szolgálta például egy terítési
bemutató, amit az Életmód, életvitel, háztartási ismeretek témakörön belül iktattunk a
kötelező csoportfoglalkozások programjába.
Az önismeret fejlesztése szintén deklarált cél volt. Ennek szolgálatába több olyan
csoportfoglalkozást is állítottunk, amelyeken tesztek segítségével feltárhatták a tanulók saját
belső tulajdonságaikat, kontrollálhatták vélt vagy valós képességeiket.
A fentiek alapján talán elfogadható az az állítás, hogy a kollégium mindig törekedett a
Pedagógiai programjának a munka- és foglakozási tervekkel való összhangjára.
I.11.

KÜLSŐ KAPCSOLATOK

A városban három, megyei szinten 11 kollégium van. Jól működik a megyei kollégiumi
vezetők munkaközössége, a megyében dolgozó nevelőtanárok is legalább egy évben egyszer
vagy kétszer találkoznak továbbképzés vagy tapasztalatszerző kirándulás, esetleg
rendezvények kísérőjeként, vendégség keretében. Jó a kapcsolatunk a Kollégiumi
Szövetséggel is. Természetesen a diákönkormányzatok kapcsolatrendszere is kiépült, évente
közösen felkészítő tábort szervezünk a diákvezetők részére. Működik saját megyei szintű
önkormányzatuk is.
I.12
ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS
KOLLÉGIUMI NEVELÉS MINŐSÉGE

A

KOLLÉGIUMBAN.

A

E terület külön dokumentumban – az Iskolai Minőségirányítási Programban – önálló
helyet kapott, ezért csak néhány, az elmúlt évek gyakorlatában alkalmazott módszert, formát
sorolunk fel azok közül, amelyek a tanulói kört érintik.
o A tanulók beköltözésekor tanulmányi lapon megtörténik a tanulmányi teljesítmény
szintjének felmérése. Így kialakítható minden tanuló egyéni tanulási terve, amelynek
teljesítését menet közben a nevelők ellenőrzik.
o A tanuló iskolai teljesítményének az ellenőrzése folyamatosan történik az iskolai
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ellenőrző könyve és a szóbeli beszámolói alapján, majd a csoportvezető nevelő
legalább havonta értékeli a tanulmányi teljesítményt.
o Időszakos összegző értékelésre kollégiumi szinten a nevelőtestület részvételével
félévkor és év végén kerül sor.
o Az iskolai szülői értekezletek alkalmával fogadóórákon – kérésre – a szülők is
tájékoztatást kaphatnak gyermekük előmeneteléről.
o A szobák rendjét az ügyeletes nevelő minden nap pontozza, és az eredményeket a
kollégiumvezető a diákönkormányzattal együtt havonta értékeli.
A mérés, ellenőrzés, értékelés területe egyre hangsúlyosabbá válik – jelzi ezt a neki
szentelt külön dokumentum is –, így biztosan konkrétabb, sokrétűbb feladat- és
tevékenységrendszer bontakozhat majd ki a még jobb minőséget szolgálva.
I.13. ÖSSZEGZÉS: A JELENLEGI
PEDAGÓGIAI PROGRAM TÜKRÉBEN

ÁLLAPOT

A

KORÁBBI

Az előző pedagógiai program öt területre fogalmazott meg célokat és feladatokat. A
tanulási kultúra fejlesztése érdekében tanulás-módszertani foglalkozásokat szerveztünk, a
könyvtár, a számítógépterem pedig lehetőséget adott és ad a búvárkodásra éppen úgy, mint a
napi eseményekben való tájékozódásra.
A tanulók egy része él is ezekkel a lehetőségekkel, de az ismeretek elsajátításának
igénye igazából csak kevesek számára belülről fakadó késztetés.
A szociális értékrend és képességrendszer fejlesztése a napi kapcsolatokban, konkrét
szituációkban történik. A különböző élethelyzetek megoldásában a tolerancia, az empátia a
tanulóink döntő többségét jellemzi. A konfliktusok kezelésében különösebb nehézségek
szintén nincsenek, s a diákok vitakészsége sem hiányzik. A kultúrált, érveket felsorakoztató,
parlamentáris kereteket betartó viták a csoportfoglalkozásokon, közösségi rendezvényeken
gyakorolhatók, tanulhatók. A szervezőkészség is megvan jó néhány diákunkban, de a társaik
megmozgatása egyre nehezebb feladat elé állítja őket.
Az egészséges és kultúrált életmódra nevelés egyik eszköze a diákokkal közösen
kialakított Házirend és Napirend, és kevés az ellene vétő diák. A kollégium kulturális és sportkínálata lehetőséget teremt arra, hogy egészségesen, a szabadidejüket értelmesen felhasználva
éljenek a tanulóink.
Az önismeret fejlesztése és a tudományos világkép kialakítása szintén deklarált feladat
illetve cél volt a korábbi pedagógiai programban. A megvalósítását – a diákok körében is
kedvelt – önismereti foglalkozások éppen úgy szolgálták, mint a diákönkormányzat ülései,
rendezvényei. A világról alkotott kép formálására a csoportfoglalkozások biztosították a
lehetőséget.
A felzárkóztatás, tehetséggondozás, pályaorientáció segítése feladatkörön belül a
felzárkóztatás terén könyvelhetünk el eredményeket. E területen is a szaktárgyi korrepetálások
azok, amelyeket nagyobb számban látogatnak a diákok. A tehetséggondozással járó
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pluszmunkát,
erőfeszítést
már
csak
kevesek
vállalják.
A
pályaorientáció
csoportfoglalkozásokon került szóba; s inkább csak az egyes iskolák tevékenységének
kiegészítéseként. E területen ugyanis a partnerintézmények jól kiszolgálják a diákjaikat.

2

KÜLDETÉSNYILATKOZAT, JÖVŐKÉP

A mi kollégiumunk szervesen együttműködik az iskolával, így jövőképünket,
küldetésünket is – részben – közösen fogalmaztuk meg – felhasználva természetesen a már
többször említett felmérés tanulságait is.
A változó, gyorsuló világunk a benne élni, boldogulni akaró embert nap mint nap új
kihívásokkal lepi meg. A 21. század emberének úgy kell kialakítania a saját értékrendjét, hogy
körülötte minden változik.
Úgy kell megvalósítania önmagát, elérni a céljait, hogy eközben ne legyenek felesleges
áldozatok, s ne - vagy alig - legyenek zsákutcák. Tudnia kell tervezni, tudnia kell
alternatívákban gondolkodni, versenyezni, sikereket, kudarcokat feldolgozni, új és új
lehetőségeket felkutatni. Ezzel párhuzamosan meg kell teremtenie a nyugodt otthont, a biztos
családi hátteret is. Állampolgárként a hazájához hű, annak fejlődéséért tenni képes és akaró
egyén kell, hogy legyen, ugyanakkor a határokon túl is látnia, szükség esetén tennie kell a
saját és mások érdekében. A mi kollégiumunk arra törekszik, hogy a tanulóinak olyan
ismereteket, módszereket, technikákat adjon át, amelyek birtokában képesek lehetnek
személyiségüket úgy formálni, alakítani, hogy jól beilleszkedhessenek napjaink társadalmába.
Mit jelent ez?
 A napi tanulás feltételeinek biztosításán túl a kollégium segíti a műveltségi és mentális
hátrányok csökkentését, biztosítja a tehetséggondozást. El kívánjuk érni, hogy tudásban,
műveltségben gyarapodva a szakmai felkészültségükre, önértékelő képességükre
alapozva választ tudjanak majd adni a szakmai kihívásokra. Segítjük őket abban, hogy
megtanulják, hogyan lehet a tudásuk versenyképes, műveltségük, képzettségük
sokoldalú, időről időre megújuló.
 Valamennyi tanulónk számára - az iskolákkal együttműködve - lehetővé tesszük az
egyes szakmák, hivatások megismerését, segítjük a pályaválasztást, illetve a választott
életpályára való felkészülést.
 Kiegyensúlyozott, önirányításra, önszervezésre képes, reális önértékelő
érdekérvényesítő képességgel rendelkező ifjakká neveljük a tanulóinkat.

és

 Felkeltjük az igényt az esztétikus környezet, az egészséges és kultúrált életmód
kialakítására. Ennek feltételeit a kollégiumban is megteremtjük.
 Arra törekszünk, hogy a kollégium valamennyi tanulója elsajátítsa és kövesse az
alapvető erkölcsi normákat. Különösen fontos számunkra, hogy a másokhoz való
viszonyukban toleránsak, empátiával rendelkezők legyenek, a társadalmi szemléletüket
a szolidaritás jellemezze. Legyen életük központi eleme a szeretet, a megértés és a
bizalom. Ezek birtokában váljanak képessé a másokkal való együttműködésre, az emberi
33

DSZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma
2400 Dunaújváros Római krt. 47-49.

Kollégiumi Pedagógiai Program

kapcsolatok kialakítására és továbbépítésére. El szeretnénk érni továbbá azt is, hogy
polgári értékrendjüknek része legyen az ember tisztelete, a becsületesség, az emberi
tartás, a mértékletesség, az összeszedettség.
 Fontosnak tartjuk azt is, hogy a diákjaink ismerjék nemzetünk, nemzeti és etnikai
kisebbségeink kulturális, történelmi hagyományait, jelenkori közös dolgainkat, s ennek
alapján mindenkor törekedjenek a reális társadalomkép kialakítására. Ezzel
párhuzamosan legyenek képesek globálisan is gondolkodni, az ország, a társadalom
helyét, eredményeit más államokhoz, népekhez viszonyítva is megítélni.
A kollégiumi nevelésünket akkor tekinthetjük eredményesnek, ha a fent megfogalmazott
küldetésünket teljesíteni tudjuk. Akkor, ha a végzős kollégistáink átvették tőlünk a fent
megfogalmazott értékeket, kialakították, kibontakoztatták a felnőttek világában oly fontos
képességeiket.
3

PEDAGÓGIAI ALAPELVEK

Nevelőmunkánkat a mindennapok során körültekintően, szakmai tudásunk birtokában,
azt időről időre megújítva végezzük. Tisztában vagyunk vele, hogy a diák a pedagógiai
folyamatnak sohasem a tárgya, hanem az alanya, ezért pedagógiai alapelveinket ennek
megfelelően fogalmaztuk meg.
1. A nevelőmunkánk általános alapelvei
a) A diákokkal való kapcsolatainkban a diákot
o
o
o
o

mindenkor egyenrangú félnek tekintjük, véleményére, javaslatára nyitottak vagyunk;
személyiségét mindenkor tiszteletben tartjuk;
törekszünk vele a megértésen, bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani;
bánásmódunkat mindenkor az iránta érzett felelősség, tapintat és embertársi szeretet
hatja át.
b) A nevelő, fejlesztő munkánk során

o a tanulók egyéni fejlődési szükségleteiből indulunk ki, és az elvárásainkat is egyénre
szabjuk;
o a kollégiumi tudásközvetítésben törekszünk az iskolai ismeretszerzést figyelembe
venni – különösen a csoportos foglalkozási tervek készítésében;
o megadjuk a lehetőséget a tanulóknak arra, hogy önállóan kezdeményezzenek,
tevékenykedjenek, csoportot alakítsanak, vezessenek, illetve a különféle
közösségekben tevékenykedve tapasztalatokat szerezzenek;
o természetesnek tekintjük, hogy minden új tevékenység, tanulási mód,
tapasztalatszerzési forma magában hordja a tévedés lehetőségét, ezért emiatt nem
korlátozzuk, nem marasztaljuk el az új utakat kereső tanulóinkat;
o tudatában vagyunk annak, hogy a jó pedagógiai légkörért elsősorban a pedagógus a
felelős, s övé a vezető szerep a tanulói aktivitás kibontakoztatása, a
személyiségfejlesztés és a tanulói tevékenységek megszervezése terén is;
o közös céljainkat mindenkor következetesen, igényesen, határozott követelményeket
támasztva, de sohasem a tanulók ellenében, hanem értük dolgozva igyekszünk
megvalósítani;
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o mindenkor hagyományos erkölcsi normákat közvetítünk.
2. Az egyes nevelési területekre megfogalmazott alapleveink
a) Az életrend, életvitel területén
o valamennyi tanuló számára az életkori sajátosságaikat, és a személyes szükségleteiket
figyelembe véve mindenkor biztosítanunk kell az egészséges életvitel feltételeit.
b) A tanítás-tanulás területén
o mindenki számára a megfelelő tanulási körülményeket biztosítsuk;
o gondoskodjunk arról, hogy a tanári segítség mindenki számára elérhető legyen;
o a tanulást, ismeretszerzést segítő eszközök mindenki számára hozzáférhetőek
legyenek.
c) A szabadidő eltöltésével kapcsolatosan
o biztosítjuk a feltételeket a szabadidő kultúrált és hasznos eltöltéséhez;
o a szabadidős programok szervezésében tekintetbe vesszük az igények, szükségletek
sokféleségét.
d) A tehetséggondozás területén
o a tevékenységi rendszerünket úgy kell alakítanunk, hogy a tehetség
megmutatkozhasson, kibontakozhasson;
o a tehetséggondozásban a személyiség teljes fejlesztésére kell figyelnünk;
o a tehetséggondozást csak a családdal, az iskolával és más érintett szervezetekkel együtt
végezhetjük hatékonyan.
e) A hátránykompenzációs területen
o arra kell törekednünk, hogy minél alaposabban megismerjük a hátrány-típusokat és
keletkezésük okait;
o a valós igényekhez illesszük a hátránykompenzációs programokat, tevékenységeket.
f) Pályaorientációs tevékenység, önálló életkezdés
o a tanulók számára - az iskolákkal együttműködve - lehetővé kell tennünk az egyes
szakmák, hivatások megismerését;
o a pályaválasztásra, illetve a választott életpályára való felkészülést csak a reális önkép
birtokában lévő személyiség képes megvalósítani, ezért segítjük ennek a kialakítását;
o a szülőknek segítséget kell adnunk az ilyen irányú problémáik megoldásában.
3. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési terve
a) A nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános
célkitűzéseinek megvalósítására törekszik. A nevelés hatására a sérült tanulónál is fejlődik
az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az
együttműködés. A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi
feltételek, és segédeszközök megléte akkor biztosítja a nevelési célok
megvalósíthatóságát, ha a napirend során a tanuló mindig csak annyi segítséget kap, ami a
további önálló cselekvéséhez szükséges.
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b) A fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse
a minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést,
o

a kollégium fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges
üteméhez,

o

szükséges, hogy a kollégiumi foglalkozásokon az SNI-s tanulók egy
csoportban legyenek

o

a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl.

c)
A kollégiumi nevelőtestületben jelen pillanatban nincs fejlesztő pedagógus
végzettségű kolléga, ezért ezt a tervet csak a többletnormatíva terhére, fejlesztő
pedagógus felvételével tudjuk megvalósítani.
4

HÉZAGELEMZÉS ÉS CÉLMEGHATÁROZÁS

A kollégiumunk - a szülőkkel és az iskolákkal együttműködve - hozzájárul ahhoz, hogy
a tanulók eredményesen fejezzék be tanulmányaikat választott iskolájukban.
A tanulók a kollégiumi nevelési folyamat során elsajátítják a társadalomba való
beilleszkedéshez és a családi életben, a hivatás gyakorlásában, az állampolgári létben az
önálló életvitelhez szükséges alapvető ismereteket, képességeket, értékeket:
o elsajátítják és követik az alapvető erkölcsi normákat;
o képesek az egészséges és kulturált életmód kialakítására;
o sokoldalú képzettségük, műveltségük párosul az új ismeretek befogadásának és a
folyamatos megújulásnak a képességével;
o kialakul egy reális társadalomképük;
o rendelkeznek az önszerveződéshez, a demokratikus érdekérvényesítéshez szükséges
képességekkel;
o tudásuk versenyképes, önértékelő képességükre, szakmai felkészültségükre alapozva
választ tudnak adni a szakmai kihívásokra;
o képesek az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására és továbbépítésére;
o másokhoz való viszonyukban toleránsak, empátiával rendelkeznek, társadalmi
szemléletüket a szolidaritás jellemzi; A közösségi élet fontos eleme még a bizalom, a
szeretet, a másik elfogadása;
o az új polgár értékrendjükbe beletartozik még az ember tisztelete, a becsületesség,
emberi tartás, mértékletesség, összeszedettség,
o ismerik nemzetünk, nemzeti és etnikai kisebbségeink kulturális, történelmi
hagyományait.
o
A kollégiumi nevelésünk eredményességének értékelésekor figyelembe vesszük, hogy a
nevelési folyamat milyen kiindulási állapotból, milyen feltételek mellett fejtette ki hatását.
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FEJLESZTÉSI TERVEK – A KOLLÉGIUMI NEVELÉS FELADATAI ÉS
ESZKÖZRENDSZERE

Hátránykompenzáció

kultúraTanulási

Nevelési
terület

Cél

Az eredményes,
hatékony ismeretszerzés
elsajáttítatása.

Feladat, tevékenység a
nevelők / tanulók
számára
 tanulás-módszertani
foglalkozások
szervezése

 korrepetálások
szervezése
 a rászoruló tanulók
iskolai
korrepetálásokra
irányítása
 egyéni foglalkozás
szervezése a
csoporthoz nem
csatlakoztatható
tanulóknak
Csökkenteni az egyes
 rendszeres
tanulók közötti
számonkérés
műveltségi,
 napi feladatok
képességbeli,
megbeszélése
felkészültségi, neveltségi
 speciális nevelési,
különbözőségeket.
szociális gondok
megbeszélése,
megoldásának segítése
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Eszköz, módszer,
eljárás
 évfolyamonként
csoportfoglalkozások a
tanévek elején –
minimum három
alkalommal.
 egy havi kötelező
felzárkóztatás magyar
nyelvből és
matematikából a
gyenge alapokkal
érkezőknek
 szakos nevelők a
szilencium idejében
korrepetálnak
 külsős tanárok
felkérése
alkalmankénti vagy
rendszeres
korrepetálásra,
felzárkóztatásra óradíj
ellenében
 felmérni az egyes
iskolákban lévő
korrepetálási,
felzárkóztatási
lehetőségeket, s a
tanulókat oda
irányítani
 egyéni napirend
szervezése
 ifjúságvédelmi felelős
segítségének kérése
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A társas kapcsolatok, a társadalmi lét és a közélet kultúrája.

Tehetséggondozás

Nevelési
terület

Cél

A tehetséges tanulók
képességeinek
kibontakoztatása.

Feladat, tevékenység a
nevelők / tanulók
számára

Kollégiumi Pedagógiai Program

Eszköz, módszer,
eljárás

 a kollégiumi nevelők
szakkört, diákkört
 szakkörök, diákkörök
hirdetnek, tartanak
szervezése
 külsős tanárok
 a tehetséges tanulók
felkérése szakkör,
iskolai, városi
diákkör vezetésére
szakkörökre irányítása
óradíj ellenében
 egyéni foglalkozás
 felmérni az egyes
szervezése a
iskolákban illetve a
csoporthoz nem
városban lévő
csatlakoztatható
szakköri, diákköri
tanulóknak
lehetőségeket, s a
tanulókat azokra
irányítani

 A közösségépítő,
közösségmegtartó erők
megismertetése.
 Az egyén és a mások
érdekeinek
összeegyeztetési
lehetőségeinek
 szoba-, csoport-szint-,
megismerése, az ezek
tanuló- és kollégiumi
jegyében történő
közösségek
döntések, cselekedetek
megszervezése,
képességének
működtetése
kialakítása.
 a különböző csoportok
 Az önszerveződési
működését biztosító
folyamatok
szabályok kidolgozása
megismerése, az
 a diákönkormányzat
önszerveződés
megszervezése,
képességének
működtetése
kialakítása.
 A társadalmi csoportok
létének, szerepének
megismertetése, a
csoporthoz tartozás
jelentőségének
felismertetése.
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 csoportfoglalkozás
 egyéni és csoportos
beszélgetések
 a diákönkormányzat
/KÖSZ/ tevékenysége
 közösségi fórumokon
való részvétel
 szabálykövető
magatartás elvárása
 önszerveződő,
öntevékeny csoportok
segítése, támogatása
/pl. a szabadon
választható
tevékenységi
területekre/
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kultúraÉletmód-kultúra, egészség- és testkultúra, mentálhigiéné. Szabadidős

Kommunikációs és információs kultúra

Nevelési
terület

Feladat, tevékenység a
nevelők / tanulók
számára
 az egymás közti
beszélgetések stílusára
odafigyelve fellépni a
 Az igényes
durva, sértő vagy
kommunikációs stílus
trágár beszéddel
kialakítása mindenfajta szemben
kommunikációs
 a könyvtár és az
területen és minden
Internet használatának
partnerrel szemben.
szorgalmazása
 Az
 ösztönzés az Interneten
információhordozók
elérhető, a különböző
biztonságos kezelése,
médiákból
az információtartalmak megszerezhető
kritikus szemlélete.
információk
alkalmankénti
összevetésére, kritikus
szemléletére
Cél
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Eszköz, módszer,
eljárás

 beszélgetések,
csoportfoglalkozások
 könyvtári
foglalkozások
 Internet szakkör
 társadalmi, politikai
kérdések fóruma

 felvilágosító előadások
 beszélgetések
 csoportfoglalkozások
 A megfelelő életritmus
 szakkörök, művészeti
kialakítása.
vagy alkotókörök,
 Az egészséges és
 megfelelő napirend
sportkörök
kulturált étkezés,
kialakítása
működtetése
öltözködés,
 a személyi higiéné és a  versenyek szervezése
tisztálkodás,
környezet
 eszközök, helyiségek
testápolás, a
tisztaságának
/foci-, röp-, kosár-,
rendszeretet belső
megteremtése
ping-pong- és tollasigénnyé válásának
 a dohányzás, alkohollabdák, ütők, golyók,
elérése.
és drogfogyasztás
asztalok, kondi-gépek,
 A káros szenvedélyek
megelőzése
termek, pályák/
tudatos elutasításáig
 változatos kulturális,
biztosítása
eljuttatni a tanulókat.
alkotó- vagy
 önismereti, önfejlesztő
 A szabadidő hasznos,
sporttevékenység
tréningek,
értelmes és változatos
művelése
foglalkozások
eltöltésére kínálkozó
 ösztönzés, hajlandóság  kulturális
lehetőségek
az önművelésre
rendezvények /színház,
megismertetése.
hangverseny, mozi,
 A lelki egyensúly
kiállítás/ látogatása
megőrzése.
 sportrendezvények
/versenyek,
mérkőzések/
megtekintése
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Vizuális, esztétikai kultúra

Munkakultúra és pályaorientáció

Nevelési
terület

Feladat, tevékenység a
nevelők / tanulók
számára
 a tanulásban, az
 A munkánkért végzett
önkiszolgálásban, a
felelősség tudatosítása
környezet rendben
 A pontosság,
tartásában legyen jelen
rendszeresség, kitartás
az igényesség, a
jelentőségének
pontosság
felismertetése a
 foglalkozások,
munkavégzésben.
hivatások
 A pályák sokszínű
megismertetése
világának feltárása,
 a különböző
bemutatása
foglalkozások
 A megfelelő
sajátosságainak
pályaválasztás
megismertetése
szempontjainak
 reális önkép
összegyűjtése
kialakítása
Cél

Kollégiumi Pedagógiai Program

Eszköz, módszer,
eljárás

 szobarendek
ellenőrzése, pontozása
 a tanulmányi
eredmények követése
 beszélgetések,
csoportfoglalkozások,
előadások
 pályaválasztási,
elhelyezkedési
tanácsadás
 karriertippek

 a szobák díszítésének
értékelése
 ünnepi dekorációk
készítése
 a kollégiumi környezet
 szakkörök,
széppé tétele
alkotókörök
 az öltözködési kultúra
működtetése /fotó-,
elsajátítása
rajz-, virágkötő-,
 a díszítés fortélyainak
barkács-szakkör vagy
A látvány szépségének
megismerése
bármi hasonló, amire
felismerése, a szép
 a képi alkotások /fotó,
igény van/
környezet megteremtése
film, festmény, épület,
 tárlatlátogatások
szobor, stb./
 természetjárás
szépségének
 városnéző séták
felismerése
 filmek megtekintése,
 a természeti szép
megbeszélése
felfedezése, megőrzése
 kiadványok,
magazinok cikkeinek,
képanyagának
tanulmányozása
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Környezet-kultúra

Ökonómiai-technikai kultúra

Nevelési
terület

Cél

 A gazdálkodási
alapismeretek
elsajátítása.
 Háztartásszervezés,
ház körüli praktikák
megismerése

A környezetvédelem
fontosságát elismerő, a
környezetünkért tenni is
hajlandó fiatalokká
váljanak a tanulóink.

Feladat, tevékenység a
nevelők / tanulók
számára
 heti, havi kiadások
tervezése
 a családi költségvetés
megismerése
 az alapvető szükségleti
cikkek és azok árainak
ismerete
 takarékossági és
hitelfelvételi
lehetőségek
megismerése
 vendégvárás
 háztartási munkák
szervezése
 ételkészítési eljárások,
kisebb javítási
technikák elsajátítása

 a lakószobák, közös
helyiségek
tisztántartása, a
berendezések
megóvása
 a kollégium épülete
körül és az udvaron a
szemét összegyűjtése
 a hulladék szelektív
kezelése
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Eszköz, módszer,
eljárás

 szerepjátékok
 vetélkedők
 szórólapok begyűjtése
 a médiák anyagainak
figyelése
 portfóliók készítése
 alkalmi kiállítások
összeállítása
 egyszerűbb ételek
elkészítése

 környezetbarát
termékekből vagy azok
fotóiból kiállítás, tabló
készítése
 kollégiumi szinten a
tanulók bevonásával a
szelektív
hulladékgyűjtés
megvalósítása
 a fáradt elemeket
összegyűjtése
 előadások, vetélkedők
szervezése
 környezetvédő
szervezetek munkájába
való bekapcsolódás
ösztönzése

Cél

Feladat, tevékenység a
nevelők / tanulók
számára

 Lássák át a tanulók az
Európai Unióhoz való
csatlakozásunk
jelentőségét; ismerjék
meg az ebből adódó
lehetőségeinket,
felelősségünket,
korlátainkat.
 Értsék meg, hogy a
magyarságtudatot
kiegészíti az
európaiság tudata.
 Ismerjék a határon túli
magyarok életét,
gondjait, eredményeit.
 A világról alkotott
képük legyen
összhangban a
tudomány
eredményeivel.

 tájékozódjanak a
legkülönfélébb
forrásokból az Európai
Unióról
 gyűjtsenek
információkat arról,
hogy miben változik,
változhat a magyar
állampolgárok élete az
uniós csatlakozással
 gyűjtsék és mutassák
be a nemzeti
hagyományainkat
 teremtsenek
kapcsolatot határon
túli magyar fiatalokkal
 rendszeresen
tájékozódjanak a
tudomány világában

 Tudjanak a tanulók
különbséget tenni a jó
és a rossz között.
 Ismerjék és tartsák be
az alapvető etikai
normákat.
 Mindenkor tartsák be
az emberi együttélés
alapvető szabályait.

 a diákok egymás közti
kapcsolataiban a
helyes viselkedési
módok,
tevékenységformák
folyamatos
megerősítése,
elismerése; a
helytelenek
elmarasztalása
 a pozitív, negatív
erkölcsi kategóriák
megismertetése

Erkölcsi és etikai kultúra

Nevelési
terület

Gondolkodási kultúra
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Eszköz, módszer,
eljárás
 előadások, vetélkedők,
kiállítások szervezése
 részvétel az uniós
rendezvényeken
 az udvardi
testvériskolával a
kapcsolat ápolása,
szorosabbá tétele
/közös programok,
diákcserék
lebonyolításával/
 a magyar tájak
bemutatása tablón
 népi hagyományok
felkutatása, leírása
 tudományos figyelő
elindítása

 csoportfoglalkozások
témái közé beépítve
tisztázni a
legfontosabbnak ítélt
erkölcsi kategóriákat
 a normákat betartva
élni
 egyéni foglalkozások
során beszélgetni
ezekről az értékekről

7. táblázat

6

KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSOK ÉS TÉMAKÖRÖK. A MEGVALÓSÍTÁSUK
MÓDJAI, FELTÉTELEI
VI.1. KOLLÉGIUMI NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL ELLÁTANDÓ
FOGLALKOZÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK
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6.1.1

Kollégiumi Pedagógiai Program

NAPI BEOSZTÁS SZERINT
Tevékenység

Pedagógiai felügyelet
H-CS:

Pénteken:
Vasárnap:

idő – nap – fő/csoport

6 – 8,00 h
11 – 14,00 h
15 – 16,00 h
19 – 20,00 h
20 – 22,00 h
7-10h, 16 – 22.00
17 – 22,00 h
21 – 22,00 h

Nem mérhető nappali ügyelet
H-CS:
8 – 11,00 h
P:
11 – 16,00 h
Csoport/kollégium-szervezési feladatok, egyéni
törődés:
H-CS
14,00 – 15,00 h
H-CS
15,00 – 16,00 h
H-Cs
19,00 - 20,00 h
H-Cs
20,00 – 21,00 h

Összesen
- óra / hét -

2,0 h x 4 x 1 fő
3,0 h x 4 x 1fő
1,0 h x 4 x 1 fő
1,0h x 4 x1 fő
2,0h x 7 x 1fő
9h x 1 x 1 fő
5,0 h x 1 fő
1,0 h x 2 fő

8
12
4
4
14
9
5
1
Ö:58 ó

3,0 h x 4x1 fő
5 h x 1 fő

12
5
Ö:17 ó

1,0h x 7 x 1 csoport
1,0 h x 8 x 1 csoport
1,0 h x 1 x 1 csoport
1,0 h x 1 x 3 csoport

7
8
1
3
+ kollvez 11 ó
Ö:30 ó

Kollégiumi szintű felkészítő és szabadidős
foglalkozások:
H-CS / Szg terem /
14 – 15,00 h
H-CS / Szg terem /
15 – 16,00 h
H-SZ / Szg terem /
19 – 20,00 h
H-CS / Szg terem /
20 – 21,00 h
K,SZE / kondi /
16 – 17,30 h
14 –
15,00 h
K,SZ / foci /
19,30 – 21,00 h
H-CS / pingpong /
19 – 20,30 h
SZE / pingpong
19 – 20,00 h
V / pingpong /
17 – 21,00 h
Készenlét: P-Sz-Va / péntek 18-24, 6h ,Szombat 024, 24 h,Vas 0-17,17h=47 h
Tanulási felkészítő H-Cs:16 – 19,00 h
Csoportfoglalkozás:
/heti egy alkalom/ kedd:
19 – 20,00 h

1,0h x 4 x 2 fő
1,0h x 4 x 2 fő
1,0h x 3 x 2 fő
1,0h x 4 x 1 fő
1,5 h x 2 x 1 fő
1,5 h x 2 x 1 fő
1,5h x 4 x 1 fő
1,0 h x 1 x 1 fő
4,0 h x 1 x 1 fő

8
8
6
4
3
3
6
1
4
Ö: 43 ó
47

3,0 h x 4 x 6 csoport
1,0 x 1 x 6 csoport

72
6
Ö:78 ó

Nem mérhető éjszakai ügyelet H-Cs és vasárnap:
H-Cs:
22 – 24,00 h
V:
22 – 24,00 h

2 h x 4 x 2 fő
2 h x 1 x 2 fő

16
4
Ö: 20 ó

Mérhető éjszakai ügyelet:
H-Cs:
0,00 – 6,00 h
V:
0,00 – 6,00 h

6 h x 4 x 2 fő
6h x 1 x 2 fő

48
12
Ö: 60 ó
352 ó/h+ a
könyvtáros
4 ó, össz: 356 ó

Összesen
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8. táblázat

VI.1.2. ÓRASZÁMSZÜKSÉGLET SZERINT
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, ill. támogatást biztosít.
Kötelező foglalkozás: 144 óra/hét ( csoportszám * 24 ó )
tanulást segítő, felkészítő foglalkozás: 12 ó x 6 csoport = 72 óra/hét
köt. csoportfoglalkozás: 1ó x 6 csoport = 6 óra/hét
egyéni fejlesztő foglalkozások: 2 ó x 6 csoport = 12 óra/hét
kollégiumi szintű szabadidős és felkészítő foglalkozások és a kollégiumi élet szervezése: 54
óra/hét (42 ó + 12 ó kollveznél)
A kollégium zavarmentes működésének biztosítása céljából a nevelői tevékenységek
további óraszükséglete: 202 óra/hét
pedagógiai felügyelet: 58 óra/hét
mérhető ügyelet: 60 óra/hét
nem mérhető ügyelet: 37 óra/hét
hétvégi készenlét + ügyelet. 47 óra/hét
Ellátandó összes feladat heti óraszáma: 356 óra/hét
nevelők által ellátandó: 352 óra/hét
könyvtáros által ellátott: 4 óra/hét
Kötelező óraszám: 196 óra/hét / 6*30 ó + 12 ó kollveznél + 4 ó könyvtáros /
kollégiumi nevelőtestület kötelező óraszáma: 196 óra/hét
ebből a könyvtáros óraszáma: 4 óra/hét
VI.2. A TANULÓK RÉSZÉRE SZERVEZETT FOGLAKOZÁSOK
A kollégium – a nevelési és oktatási feladatainak teljesítéséhez – a tanulók részére kollégiumi
foglalkozásokat szervez.
(2) Az Nkt. 28. § (1) bekezdésében meghatározott időkeret terhére szervezett kollégiumi
foglalkozás lehet:
a) felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítő egyéni vagy
csoportos,
b) közösségi fejlesztést megvalósító csoportos,
c) a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos,
ca) szakkör,
cb) érdeklődési kör,
cc) önképzőkör,
cd) énekkar,
ce) művészeti csoport,
cf) tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság,
diáknap,
d) a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni,
e) a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos foglalkozás
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A kollégiumi alapprogram szerint a kollégista tanulók részére a következő foglakozásokat kell
szervezni:
a) kötelező felkészítő foglalkozások ( Knt: 15 ó/ hét / csoport )
– heti 12 órában köteles minden tanuló részt venni valamilyen felkészítőn csoportosan,
vagy egyénileg / tehetséggondozó,felzárkóztató,diákkör /
- heti 1 óra egyéni vagy közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozás
– további heti 1 óra csoportos foglalkozást kell szervezni a tanulók számára /
tematikus csoportfoglalkozás, általános csoportfoglalkozás / a megadott illetve választható
témakörökből, s ezeken a tanulóknak szintén kötelező a részvétel
b) szabadon válaszható foglalkozások
- szabadon választható – az adott év tanulói választják heti 1 ó/hét
( kollégiumunk lehetőségei szerint legalább heti 10 órában/csoport kínálja fel )
A tanulói részvétel szempontjából a kollégiumi foglalkozás lehet:
a) foglalkozások 1: ( felkészítők, tematikus foglalkozások )
b) foglalkozások 2: ( személyiség fejlesztő foglalkozások)
c) foglalkozások 3: ( szabadidős foglalkozások )
(2) A tanuló heti tizenhárom órában köteles részt venni a 3. § (2) bekezdésének a)
pontjában, heti egy órában a 3. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott
foglalkozásokon. A tanuló a kollégium által biztosított lehetőségek közül szabadon
választott, további heti egy foglalkozáson köteles részt venni. A 3. § (2) bekezdésének
a) pontjában meghatározott foglalkozások látogatása alól a tanuló – a kollégium
házirendjében meghatározott elvek szerint, részben vagy egészben, kivéve az ebben a
keretben szervezett tematikus csoportfoglalkozásokat – felmentést kaphat.
(3) A kollégiumi foglalkozásokat a pedagógiai programnak megfelelő éves tanulói
foglalkozási terv alapján kell megszervezni. Az éves tanulói foglalkozási terv
kollégiumi csoportonként tartalmazza a kötelező foglalkozásokat, továbbá a kollégium
egészére az előre tervezhető szabadon választható foglalkozásokat.
(4) A kollégiumnak – az éves tanulói foglalkozási terv elkészítéséhez – minden tanév
első hetében fel kell mérnie, hogy hány tanuló és milyen szabadon választható
foglalkozáson kíván a tanévben részt venni.
(5) Az éves tanulói foglalkozási tervet a kollégium vezetője készíti elő, és a
nevelőtestület fogadja el, a kötelező foglalkozásokra vonatkozóan a tanév
megkezdéséig, a szabadon választható foglalkozásokra vonatkozóan legkésőbb az
adott tanév szeptember 30-áig. Az éves tanulói foglalkozási tervet – az elfogadást
követő három munkanapon belül – a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A
tanulók a közzétételtől számított hét munkanapon belül jelenthetik be írásban a
kollégium vezetőjének, hogy melyik szabadon választható foglalkozáson kívánnak
részt venni.
A Knt. időkeretének terhére, valamint a 22/2013-as EMMI végrehajtási rendelet és a
Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja előírásai értelmében 37 nevelési hétre
tervezettek a foglalkozások, melyek lehetnek:
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Kollégiumi
foglalkozások,
tevékenységek fajtái

Tevékenység
megnevezése

- tanórai foglalkozások:
- felzárkóztató(tanulást segítő)
egyéni és csoportos fogl. is
Felkészítő foglalkozás - diff. képességfejlesztő
( Knt.: 13 ó/hét/csop. ) - csoportfoglalkozás
tematikus
- tehetség kibontakoztató
- pályaválasztást segítő
Egyéni törődést bizt. - egyéni problémák segítésére
Egyéni és
- a kollégiumi csoport
közösségfejlesztést
nevelési feladataival kapcs.
megvalósító ( 1ó/hét ) - tematikus foglalkozások
Kollégiumi élet
- tisztaság és rend
szervezése
megőrzése
- baleset-, tűzvédelem
-önellátás képességét fejlesztő
- személyiségfejlesztés,
önismeret
- egészséges életmódra nev.
-Szabadidős/
- információs kultúra,
internetes kommunikáció,
szabadon választott/
természet tudományos
( 1 ó/hét ))
- művészeti, irodalmi
-Egyéni törődést
- sport – tornatermi és
szabadtéri labdajátékok
biztosító
- sport – fittnes – kondi –
asztalitenisz - biliárd
- olvasókör
egyéb

Szervezés
módja
- csoportonként
- egyéni – kiscsoport
-

csoportonként
kiscsoportos

- egyéni, kiscsoportos
- kiscsoportos
- egyéni foglalkozás
- egyéni, csoportos
- csoportos
egész kollégiumot érinti
beosztás alapján
- érdeklődési körökben
- évfolyamszinten
- kiscsoportos
- kollégiumi szinten
- kollégiumi szinten
- csoportos – gépek
számától függő
- egyéni, csoportos
- kollégiumi szinten
- fiúk – lányok csoportjai
- egyéni
- kiscsoportos
- igény szerint

9. táblázat

4.2. Pedagógiai felügyelet
A kollégium vezetője – szervezeti egységenként egy pedagógus közreműködésével (a
továbbiakban: ügyeletes nevelőtanár) – gondoskodik a kollégiumban a tanulóközösség
pedagógiai feladataihoz kapcsolódó feladatok ellátásáról, a foglalkozáson nem tartózkodó
tanulók pedagógiai felügyeletéről, a kollégiumi élet szervezéséről.
4.2.1. A kollégium zavarmentes működésének biztosítása céljából az ügyeletes nevelőtanár:
a) visszatérő rendszerű ellenőrzést folytat a külső és belső biztonsági rendszabályok, a
balesetvédelmi előírások betartása , az egyéni és közösségi tulajdon védelme, a megelőzés
érdekében,
b) folyamatos jelenlétével biztosítja a házirend betartatását, különös tekintettel az együttélési
normák, a személyiség-védelem, a diákok önrendelkezési jogának érvényesülésére,
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c) időszakos ellenőrzést folytat az egyéni és közösségi rend fenntartása, a tisztasági és az
egészségvédelmi szabályok teljesítése céljából,
d) a pedagógiai felügyelet átadásakor az ügyeletes nevelőtanárok között – dokumentált –
információcserére kell sort keríteni.
A foglalkozások az év elején összeállított munkaterv/csoportmunkaterv szerint ütemezett
időben hetekre elosztva kerülnek megtartásra a korosztályi sajátosságokat érvényesítve.
VI.3. AZ ALAPPROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES TEMATIKUS
CSOPORTFOGLALKOZÁSOK SZÁMA ÉS RENDJE

Évfolyamok
1- 8.
évf..
4

9.
3

10.
2

11.
2

12.
2

13-14.
1

2

2

2

2

1

1

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés.

2

2

2

2

1

1

A szülőföld, a haza és a népeinek,
népcsoportjainak a megismerése.
Kultúránk
értékei,
nemzeti
hagyományaink,
szimbólumaink.Helyismeret,
helytörténet.
Állampolgárságra, demokráciára
nevelés.
A
demokratikus
jogállam
működésének megértetése. A felelős
állampolgári
magatartás.A
demokrácia fogalma
Testi és lelki egészségre nevelés.

1

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

Témakör
A tanulás tanítása
Az iskolai órákra való felkészülés,
olvasásértés,
informatikai
alapismeretek fejlesztése, könyvtár
használat.
Az erkölcsi nevelés.
A
kollégista
személyiségének
formálása, az erkölcs fogalma,
szerepjátékok
Ki
vagyok
én?
Történelmi
személyeken keresztüli példálózás,
szerepgyakorlatok.

egészséges életmód kialakítása,
korcsoportnak megfelelő életvitel,
szervezetre káros élvezeti cikkek
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hatása
- élet a kollégiumban
testi, lelki egészségünk, társas
kapcs.
A családi életre nevelés.
A harmónikus családi modell
ismerete.Helyes erkölcsi értékrend
kialakítása. Az egyén szerepe, család,
barátok, kollégium, közélet, a sajátos
törődést igénylők.
Én és a család, a társadalom, a háztart.
Felelősségvállalás
másokért,
önkéntesség.
Az
önkéntes
feladatvállalás
kialakítása. A hátránnyal élők
segítésének fontossága.

1

1

2

2

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Fenntarthatóság, környezettudatosság.
A természeti környezet védelmének,
megóvásának fontossága.A szelektív
hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás
fontossága.
Pályaorientáció
A
választott
életpályára
történő
felkészülés.Az egyes pályák szakmai és
ergonómiai
elvárásai.
Álláskeresési
technikák.
Gazdasági és pénzügyi nevelés.
A pénz fogalma, a pénz világának
ismerete. Az ésszerű gazdálkodás
jellemzői.Pénzkezelési technikák.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

Médiatudatosságra nevelés.
Az új és a hagyományos médiumok
szerepe. A társadalom és a média
kapcsolata.

1

1

1

1

1

1

Az önismeret és a társas kultúra
fejlesztése.
A közösségi lét, csoporthoz tartozás
előnyei.A helyes énkép és az önértékelés
kialakítása.
Az
alapvető
emberi
kapcsolatok ismerete.
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Összesen:

22 óra

22 óra
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22 óra

22 óra

20 óra

20 óra

A kollégiumi neveléshez és oktatáshoz meghatározott tanulói körből – lehetőleg azonos
életkor, képzési profil – szervezett csoport, MINIMUM 18, maximum 26 főből állhat, akik
részére a foglalkozások a fenti témakörök szerint az évfolyamra beosztott órában kerülnek
megtartásra. A foglalkozások óraszámai átcsoportosíthatók, összevonhatók. A munkaterveket
tanév elején (szept. 30-ig) a csoportvezető tanárok készítik el. 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.
VI.4. A KOLLÉGIUM ÉRDEKLŐDÉSI KÖREI
A szabadidős tevékenységek érdeklődési körök keretében gyakorolhatók, melyet előzetes
igényfelmérés előz meg a kollégisták körében. Mindezeket figyelembe véve kerül kialakításra
a nevelőtanárok feladatainak, munkarendjének megszervezése. Az érdeklődési körök vezetői a
jelentkezési sajátosságok alapján éves munkatervet készítenek minden év szeptember 30-ig.
Jelenleg működő érdeklődési
kör

-

internetes kommunikáció

Jövőben szeretnénk, ha
működne
- személyiségfejlesztő,
önismereti
- konfliktuskezelő
- internetes kommunikáció
-

-

tornatermi, szabadtéri
labdajátékok
asztalitenisz, biliárd
kondicionáló, fittnes

háztartástan

tornatermi, szabadtéri
labdajátékok, kondicionáló,
fittnes, aerobik

olvasókör
előadói kör / műsorokra
felkészülés, szereplés/
-

művészeti kör
(társművészetek)
környezeti kultúra
egészséges életmód
honismeret-országjáró kör
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-

Megvalósítás
módszere, eszköze
nevelőtanár
külön helyiség
finanszírozás
internetes laborok
nevelőtanár
finanszírozás
nevelőtanár
felszerelt konyha
finanszírozás
nevelőtanár
finanszírozás
helyiség
helyiség: könyvtár
nevelőtanár
finanszírozás
pályázat,
költségvetés
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-

filmklub

-

színházi kommunikáció

-

kreatív alkotó kör

-

lélekbúvár kör
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-

nevelőtanár
finanszírozás
nevelőtanár
finanszírozás
pszichológus,
ifjúságvédelmi
felelős
finanszírozás

11. táblázatA kollégiumot választott tanulók személyiségének fejlesztése, a nevelési feladatok
leghatékonyabb megoldása a meghatározó. A kollégisták napirendjét, jogait, kötelességeit a mellékelt
kollégiumi házirend tartalmazza.

VII. A KOLLÉGIUMBA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ELJÁRÁSI RENDJE
A kollégiumot választó új kollégisták felvétele minden évben automatikus. A „régi”
tanulóinknak azonban minden tanév végén újra kérelmezniük kell a felvételüket a
kollégiumba. Ennek az eljárása a következő: a csoportvezető tanár év végén kitölti a mellékelt- pontozólapot, miután a diák behozta az év végi bizonyítványának a fénymásolatát
az adott tanév június 30-ig. Ha ezt nem teszi meg, nem tárgyaljuk a kérelmét. Döntés: július
15 - ig. A döntéshozatalban a nevelőtestület és a KÖSZ – Kollégiumi Önkormányzati Szerv (véleményezési joggal) vesz részt. A felvételről történő értesítés az intézmény honlapján
található meg, a felvettek listáján. Az elutasítottakat külön levélben is kiértesítjük, ahol a
fellebbezési
lehetőséget
és
módot
is
közöljük
velük.
Az új kollégistáktól is bizonyítvány-másolatot kérünk, de ott nincs pontozólap, hiszen nem
voltak még a kollégium tanulói. A felvételi eljárást alapos vizsgálódás és tapasztalatszerzés
követően vezettük be. Célunk ez által a renitens és általunk már egyszer a kollégiumból
eltanácsolt tanulók kiszűrése, újbóli bejutásuk megakadályozása. Bevezetését a tantestület és a
diákönkormányzat is egyhangúan elfogadta.
Kollégiumi felvételi szabályzat:
A felvételi eljárás rendje
Új tanévre felvételüket kérő kollégista tanulók esetében
1) A tanuló a felvételét a neki átadott Kollégiumi jelentkezési lap-on, annak aláírásával
(kiskorú tanuló esetében a törvényes képviselő aláírásával megerősítve) kéri.
A kitöltött és ellenőrzött felvételi kérelem leadásának határideje mindenkor az igényt
megelőző tanév május 31. napja.
A felvételi kérelemhez csatolandó a tanév végi bizonyítvány fénymásolata is akkor,
amikor a tanuló azt megkapja! Bizonyítvány-másolat hiányában a felvételi kérelmet a
bizottság nem tárgyalja.
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2) A felvételről felvételi bizottság dönt - figyelembe véve az előzetesen kialakított felvételi
ponthatárt - június 30-ig.
3) A felvételi bizottság a döntéseit egyszerű szavazati többséggel hozza. Szavazategyenlőség
esetén a kollégium vezetőjének szavazata duplán számít.
4) A felvételi bizottság tagjai:
5)
a) a felvételi ponthatár megállapításakor: a kollégium vezetője, a nevelői közösség
minden tagja, s a KÖSZ képviselője (1 fő)
b) az egyes kérelmek elbírálásakor: a kollégiumvezető, a (kollégiumi) nevelői
munkaközösség vezetője, a kérelmező csoportvezető tanára, a KÖSZ képviselője.
6.1.1

A bizottság tagjait a kollégiumvezető hívja össze.

6) A felvételi bizottság feladatai:
 megállapítja a felvételi ponthatárt
 dönt a kérelmekről
 elkészíti a következő évi csoport- és szobabeosztásokat.
7) A felvételi döntésről az elutasított tanuló írásban kap értesítést július 15-ig, a felvettek
névsora pedig felkerül az intézmény honlapjára ugyancsak július 15-ig.
Új tanévre felvételüket kérő nem kollégista tanulók esetében
Az eljárás rendje megfelel az A) pontban leírtaknak azzal az eltéréssel, hogy az Elbírálás
szempontjai közül a 4. pont értelemszerűen kimarad.
Egy új tanévre felvételüket kérő leendő 7- 8 - 9. osztályos tanulók esetében
A Kollégiumi jelentkezési lap-ot eljuttatjuk az érdekelt iskoláknak április 30-ig, akik
továbbítják azokat a leendő kollégistáknak. A kitöltött jelentkezési lapok beérkezésének
határideje május 31.
Az eljárás rendje a továbbiakban az A) pont szerinti azzal az eltéréssel, hogy az Elbírálás
szempontjai közül a 4. pont értelemszerűen kimarad, s ez esetben a felvett tanulók is
írásbeli értesítést kapnak a döntésről.
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Az elbírálás szempontjai:
7

A bejárás lehetősége, a lakhely távolsága szerint:
60 km-en belül
100-60 km között
100 felett

1.

2
pont
4 pont
6 pont

A tanuló szociális körülményei:
a család rendszeres segélyben részesül
nagy családos
fogyatékos a családban
egyedül nevelő szülő,
munkanélküli van a családban

2 pont
2 pont
2 pont
2 pont
2 pont

4,5 – 5,0 között van
3,8 – 4,4 között van
3,0 – 3,7 között van
1 vagy 2 tantárgyból elégtelen osztályzata van
3 vagy több tantárgyból elégtelen osztályzata van

10 pont
6 pont
3 pont
- 3 pont
- 6 pont

2. A tanuló tanulmányi eredménye

3. A tanuló magatartása (maximum 15 pont)
minden csoportvezetői dícséret (max 3 pont)
minden csoportvezetői elmarasztalás (max -3 pont)
minden kollégiumvezetői dícséret (max 9 pont)
minden kollégiumvezetői elmarasztalás (max -9 pont)
munkáját lelkiismeretesen ellátó tisztségviselő
Kizáró ok: 1. egészségügyi ok
2. az elmúlt tanévben súlyos fegyelmi büntetése /kizárás/ volt
3. nem éri el a megállapított felvételi ponthatárt.
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VIII. AZ ALAPPROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI
A rendelkezésre álló költségvetési keret csak szűkösen elegendő a napi működésre.
Minimális a karbantartási lehetőség, a berendezések cseréjére sincs fedezet, pedig a program
megvalósításához elengedhetetlenül szükség van további forrásokra. A következő fejezetben a
feladatokhoz rendelve jelöltük meg a szükséges forrásokat.
IX.A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE
Az alábbi táblázatban a meglévő eszközökön túli igényeket foglaltuk össze9.
Feladat
Felújítás, bővítés:
-

Kiscsoportos foglalkozást, egyéni
törődést igénylő feladatokhoz,
közösségi programokhoz,
kiállításokhoz helyiség  esetleg
magastető ráépítésssel

Forrás
Fenntartó – költségvetés; esetleg részben
pályázat

-

-

A fiú oldali vizesblokk további
felújítása, korszerűsítése

Fenntartó – költségvetés

Berendezések, eszközök
-

-

Ágyak cseréje

Fenntartó – költségvetés; esetleg részben
pályázat

Folyosói külső szekrények cseréje

Fenntartó - költségvetés

Cipőtartó állványok beszerzése minden Költségvetés
szobába

-

-

A szobákba képek /reprodukciók/,
növények beszerzése

Szülői közösség, alapítvány támogatása

Sportszerek /labdák, ütők, golyók/
beszerzése

Diákközösség, szponzori támogatás

Szabadidős programhoz: kirándulás, Pályázat
színház, tehetségfejlesztéshez órakeret Fenntartó- költségvetés
biztosítása

9

A meglévő eszközök jegyzéke a Mellékletben megtalálható.
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ZÁRÓDOKUMENTUMOK

Megjegyzés:
1. A kollégiumi pedagógiai program önálló fejezete az iskolai /intézményi/ pedagógiai
programnak.
2. Pedagógiai Programunk mindenki számára hozzáférhető, megtalálható letölthető
formátumban / MS Word / az intézmény honlapján, valamint kinyomtatva az iskola
könyvtárában.
3. Módosítása törvényi előírás alapján történik.
Legitimációs záradékok
1. A kollégiumi nevelőtestület az átdolgozott pedagógiai programot elfogadta a 2017.
január 17-i értekezleten, és az iskolaszék a 2017. január 24-i ülésén.
2. A kollégiumi önkormányzat – KÖSZ – és az Iskolai Diákszervezet véleményezte:
2017. január 24-i ülésén.
3. A Szülői Szervezet -SZMK - véleményezte: 2017. január 20-i ülésén.
Ezen Pedagógiai Program 2017. január 30-án lép hatályba.

Szemenyei István
igazgató
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