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,,Mindenfajtanevel4sdnnevel4s,6s mi mint tanitdk nevelfk csak a sajdt
magdt nevel6gyermekkdrnyezet6talkotjuk A legkedvezfbbkiirnyezetetkell
teremteniinh hogy a gyermek rtgy neveljedltalunk 1nmagdl ahogy bels6
sorsd.tkdvetve nevel6dni e kell."

(RudolfSteiner)
BEVEZETES
A Csornai Kcizdpiskolai Koll6gium nevel6testiilete az 59/20L3.Nlll.9) EMMI
rendeletben megfogalmazott kotelezetts6gek alapjiin feliilvizsgdlta pedag6giai
programjdt.Alapul vettiik a Koll6giumi Nevel6sOrszdgosAlapprogramj6t,valamint az
6rv6nyben16v6,hatiilyostdrv6nyeke! jogszab:ilyokat.
) 201L.6vi CXC.tdrv6ny a nemzetikdznevel6sr6l
| 59/20I3.(Vlll.9) EMMIrendeleta koll6giuminevel6sorszdgosalapprogramjdr6l
> 20/20t2.N111.31)
int6zm6nyekmfikdd6s6r6l
EMMI rendeleta nevel6si-oktatiisi
6sa kriznevel6siint6zm6nyekn6vhaszniilatdr6l
> 22/2013(ll[ 22J EMMI rendelet az e5/es kriznevel6si tdrgni miniszteri
rendeletekm6dosftdsiir6l.
A Pedag6giaiProgramelk6szit6sekorfigyelembevettiik:
) CsornaVdrosktiz6piskol6inakpeda96giaiprogramj6t
) fenntart6ielv6risokat
) a tanul6k jellemz6it
l a koll6giumi 6s kdrnyezetifelt6teleket,adottsilgokat
l gazdasdgier6forrdsokat,felt6teleket
I pedag6giaihagyomAnyainkat.
A programStdolgozdsdnak
c6liatovilbb6:
) NAT-alval6 koherenciamegteremt6se
) kompetenciaalaprifoglalkozds-szervez6s
t6mogatiis6nak6rv6nyesit6se
I tartalmi, szerkezetiellentmonddsokkiszf r6se
I pedag6giai-szakmai
ellen6rz6snekval6 megfelel6s.

1. e xorrEcruMr NEVELEsFELDATAI,
A KotLEcIUMI NEvELES
TERVE
7.L. A koll6giumt6rsadalmi
szerepe
A koll6gium a kdznevel6sirendszer szakmailag6ndll6 int6zm6nye.Alapfeladata,hory
biztositsaa megfelel6lakhatdsi6s tanuldsi felt6teleketazon tanul6k szAmAra,
akiknek a
lak6hely6n nincs lehet6s6g a tanuldshoz, a szabad iskolavdlasztdshozval6 jog
6rv6nyesft6s6re,
a nemzetis6gioktatisra, illewe akiknek a csalddjanem tudja biztosltani
a tanuldshozsztiks6geskortilm6nyeket.

'

A koll6gium kiemelt tirsadalompolitikai szerepe 6s feladata, hory fenntartsa a
tiiisadalmi mobilitdst: es6lyeket teremtsen, biztositsa a hozzfiflrlst a j6 min6s6gri
tuddshoz,segitse a szocidlis,kulturdlis hdtrdnyok lektzdds6t, a tfrsadalmi integriici6
a
folyamatdt.Fontos szerepe van az eg6sz6leten et tart6 tanules megalapozdsdban,
tanul{shoz szriks6ges k6szs6gek 6s k6pess6gek, a NAT-ban meghaterozott
a tanul6k
kulcskompetencidker6sit6s6ben,a tehets6gfelismer6s6ben6s fejleszt6s6ben,
felzdrk6zdsfnak segit6s6ben.
A koll6gium a tev6kenys6gesordn megteremti a felt6teleket az iskolai tanulmdnyok
sikeres folytatiis6hoz, kieg6sziti a csalAdi 6s iskolai nevel6st 6s oktatdst, egnittal
szoci6lisellStdst,biztonsiigo! valamint 6rzelmiv6detts6getis nyfjt.
A koll6gium - megfelel6 pedag6giaikdrnyezet biztositdsdval- el6segiti a tdrsadalmi
szerepek tanuldsdt, a diiikok cinszervez6d6sesordn kialakul6 kozciss6gekbenaz
egyiitt6l6s,az egnittmiiktid6s, az 6nkormdnyz6 k6pess6g a ddnt6s 6s felel6ss6g a
konfliktuskezel6s demokratikus technikdinak megismer6s6t, gyakorlds6! ezzel a
koll6giumhat6konytiimogadst ny0jt a sikerestSrsadalmibeilleszked6shez.
A koll6giumadotts6gain6lfogvaalkalmaslehet arra, hory egy lak6kdzdss6gpedag6giai,
kultu16liskdzpontj6vdv6lhasson.

L.2. A koll6giuminevel6s
A koll6gium a bentlakiisos int6zm6ny saj6tos eszkozeinek 6s m6dszereinek
felhaszndliisdval
hozzitjArd a NAT Mell6klet L1. pontjdban,a nevel6si-oktat6sirendszer
eg6sz6re kit{izott c6lok megval6suldsdhoz, az ott meghat6rozott feladatok
megolddsdhoz,
az ott megfogalmazott6rt6kekalapj6n.

1.3. A koll6giuminevel6sc6lja6salapelvei
A kolldgium alapelvei,nevel6si c6ljai 6s feladatai megeryezik a K<iznevel6siTrirv6ny,
valamint a Koll6giumi Nevel6s OrszdgosAlapprogramjdval.Ezek alapj{n testtiletiink
munkdk f6 feladatdnakaz aliibbiakat jeltili meg nem feledkezvemeg arr6l, hogy e
feladatok a val6sdgban nem elkiiloniilterl, hanem az emberi kapcsolatok napi
interakci6iba6g5razva
oldhat6kmeg.
A koll6giumi neveldsc6lja legf6k6pp a tanul6k szocializdci6j6nak,
kieryensrilyozott 6s
eg6szs6ges
fejl6d6s6nektanuliisiinak,a sikeres6letpdlydraval6 felk6szit6s6neksegit6se,
szem6lyis696nek
fejleszt6se,kibontakoztatisa.
A koll6gium c6ljai el6r6se 6rdek6ben - didkk<izpontri,az egy6n 6s a kdzriss6g
harm6niSjdn alapul6 k<irnyezetet6s tevdkenys6grendszertalakit ki, melynek f6bb
alapelvei:
a) az alapvetf emberi 6s szabadsdgjogok,
valamint a gyermekeket megillet6 jogok
6rv6nyesft6se;
bJdemokratikus,humanista,nemzeti6seur6painevel6sielvekalkalmaz6sa;
cJa tanul6k 6s kriztiss6geikirdnti felel6ss6g,a bizalom,a szeretet,a segit6k6szs6g;
dJszakmai6s intellektudlisig6nyess69kulturdlt stilus a pedag6gustev6kenys6g6ben;
e) az alapvet6erkrilcsinormiik 6rv6nyeslt6se;
fl az egy{ni 6s 6letkori sajdtossdgolgvalamint a sajdtos nevel6si ig6nyii tanul6k
sziiks69leteinekfigyelembev6tele;
g) 6pitkez{sa tanul6k aktivitesera,ontev6kenys6g6re,
dnszervez6d6k6pess6g6re;
h.]az integr6lt nevel6s,az integrdci6tel6segit6pedag6giaim6dszerekalkalmazdsa;

r.) a sziil6kkel, a koll6giumhoz kapcsol6d6iskol6kkal, a t6rsadalmi kcirnyezettelval6
, kdnstruktlvegJ^ittmrikdd6s;
7) a nemzetihagyom6nyokmeg6rz6se,a nemzetiazonoss64udatfejleszt6se;
k) a nemzetis6giazonoss6gtudat
tiszteletbentartrsa, 6poldsa;
a
sajdtos
nevel6si
ig6nyii
tanul6kn{l
az egy6nisziiks6gletek,az egy6ni fejl6d6siiitem
I
firyelembev6tele.
C6lul tfiztiik ki magunk el6:
- A pedag6gus k<izdss6gkapcsolatrendszer6nel!munkakultur6jdnak, szakmai
kompetenci6j6nakfejleszt6s6t.
- A Koll6giumi Nevel6s Orsz6gosAlapprogramjdban megfogalmazottc6lok 6s
feladatok jelenjenek meg a pedag6gusok mindennapi tev6kenys6g6ben,
gondolkoddsm6djiiban.
- Az orszdgosan kibontakoz6 koll6giumi nevel6s irdnyaival 6s tartalmi
megfjul6sdvalval6 l6p6startis ig6ny6t.
- A pedag6gusszem6lyis6g6sattitfid, a szabad,alkot6 pedag6guskibontakozds6t.
- A helyzetelemz6s,
diagnosztizdlds,
a pedag6giaifolyamatokvez6rl6se6piiljrin be a
nevel6kpedag6giaieszkdztdrdba.

1.4. A koll6giumi nevel6sfeladatai
A koll6gium - a koll6giumi jogviszonyfenndll6saalatt - biztosftja didkjai szitmilraaz
iskolai tanulm6nyok folytatis6hoz szriksdgeskoll6giumi felt6teleket Kriznevel6si
feladataitkoll6giumi ell6t6s,illeWesaj6tosnevelEsiig6nyfitanul6k koll6giumi elldtiisrin
keresztrilval6sitjameg.
A kollegiuminevel6sfeladatakiildn6sen:
-

Tanuldssitlkapcsolatosfeladank
l felzdrk6ztatds
l tanulSsmodveci6janakklalakitdsajavitdsa
) tanulAstanftdsa
) tanuliistechnikaiismeretekb6vlt6se
) korrepetiil6s
) tehets6ggondozfs

-

A szocidlisiigyessdgfejlesztdsdnekfeladatai:
) dnismeret?ejleszt6s
) kommunikAci6fejleszt6s
) kdzdss6gi6let kialakftiisi,tdrsaskapcsolatokfejleszt6se
) tersadalmibeilleszked6ssegft6se
) viselked6sihidnyossdgokp6tldsa
) csal6di6letre nevel6s
) 6lewitel

-

gazilasdgijdrtassdgokfejlesztdse:
Tdrsadalmi,
) p6nztiryi ismeretek
ErktilcsinevelCs:
) erk6lcsi n6zetek

-

-

-

) tink6tess6g-segit6s
Kreativitdsfejleszt4s
Mddiatudatossdgranevel6s:
) m6diamfivelts69
) m6diaformdk6rt6kel6se,kritikai elemz6se
) internethaszndlat
Mfrvdszeti,esztdtikai nevel6s:
) zeneitehets6ggondozds

A tanuldstanitdsa
A koll6giumi neveldsfeladaa a diSkokery6ni fejl6d6s6nekel6segit6se,a h6trdnnyal
krizd6kfelzfrk6ztatesa,a ryermekek tehets6g6nekkibontakoztatdsa.Ennek6rdek6ben
a koll6gium lehet6s6getbiztoslt az ismeretszerz6s,a megismer6si6s gondolkoddsi
k6pess6gekfejleszt6s6re,valamint arra, hory a tanul6k megismerj6k6s elsajdtftsdka
helyes tanulasi m6dszereket. Ezzel fejleszti a kreativitiis! er6siti a tanuliisi
motfvumokat,az 6rdekl6d6s,a megismer6s6s a felfedez6sv6ry6t. Fontos, hogy a
tanul6k elsajdtftsdkaz informdci6keres6sktil<inboz6form6it a koll6giumi k<inyvtiirban
az eg6ni fejleszt6selm6lyit6se6rdek6ben,az informdci6kmegtal6ldsdnakc6lravezet6
rltjain kereszttil.Tdrekszik a tanuldsi kudarcok okainak feltdriisdra,azok kezel6s6re,a
j6 teljesltm6nyhezsziiks6geshelyes6nk6p,a pozitiv rin6rt6kel6skialakitds{ra.Segitia
mindennapi feladatokra trirt6n6 felk6sziil6st.A koll6giumnak gondot kell forditania
arra, hory az ismeretek elsaj6titiisa kozben a tanuliisra bels6 ig6ny 6bredjen a
tanul6kban, mindennapi 6letiik r6sz6v6 vdljon a tanuliis. A tanulis tanltdsa, az
ismeretszerz6stel6segit6bedllit6ddsokkialakftdsahatdssallesza tanul6k eg6szfeln6tt
6let6re,6sel6segltihelytdllSsukata munkavildgdbanis.
Az erkiilcsinevel*s
A koll6gium feladata az alapvet6 erkdlcsi normik megismertet6se,elfogadtatdsa,
valamint ezein normdk be6ptil6s6nek eldsegit6sea tanul6k mindennapi 6let6be,
Az erkdlcsi nevelEslegyen6letszerfi,k6szitsenfel az elkertilhetetlen
szemdlyisdgiikbe.
6rt6kkonfliktusokra valamint azok kezel6sdre,segitsen vdlaszt taliilni a tanul6k
erkdlcsi 6s 6lewezet6si k6rd6seire, probl6m{ira. A kolldgiumi kdzdss6g 6lete, a
koll6giumi nevel6tandrok pdldamutatdsasegitse el6 a tanul6k 6let6ben az olyan
n6lkiikizhetetlenk6szs6gekmegalapozdsiit6s fejleszt6sEtmint a kcitelessEgtudata
munka megbecsril6se,
a m6rt6ktart6s,az egfttt6rz6s, a segit6k6szs6g;
a tisztelet 6s a
korrupci6
fell6p6s,
tisztess6g,a
elleni
a tiirelem, a meg6rt6s,az elfogad{s,az emp6tia,a
szocidlis6rz6kenys6g.
Nemzetiiintudat, hazafiasnevel4s
A koll6gium, az iskolai tanulmdnyokra alapozva, azt kiegeszftve segftse el6 a
nemzeti, n6pi kultfriink 6rt6keinell haryomdnyaink megismer6s6t.A koll6giumi
foglalkoziisok keret6ben a diiikok tanulmdnyozzdk a jeles mag/ar tort6nelmi
szem6lyis6gek,tud6sok, feltalal6h miiv6szek, ir6k, kttlt6h sportol6k munkdssdg6t.
Sajdtitsdk el azokat az ismereteket, ryakoroljilk azokat az egy6ni 6s k<iztiss6gi
tevdkenys6geket,
amelyek megalapozzdkaz otthon, a lak6hely,a sztil6frild,a haza 6s
n6pei megismer6sdt, megbecsril6s6t.A nevelds r6v6n alakuljon ki bennrik a
kdzdss6gheztartoz6s, a hazaszeretet6rz6se,6s az a felismer6s,hogy sztiks6geset6n
Magyarorszdgv6delme minden dllampolg6rkdteless6ge.Eur6pa a magyarsdgtdgabb
haz|ja, ez6* magyarsdgtudatukatmeg6rizve ismerj6k meg tdrt6nelm6t, sokszin(

kultfrdjdt. A nemzetis6gheztartoz6 tanul6k nevel6s6tell6t6 koll6gium kiemelt feladata
az anyanyelvfi nevel6s, az adott nemzetis6ghezval6 tartozds tudatdnak er6sit6se,
nemzetis6gikultfrdj6na( nyelv6nek,szokdsainakdpol6sa6s fejleszt6se.
Allampolgdrsdgra,demokrdcidra nevelds
A koll6giuminevel6sel6segitia demokratikusjogdllam,a jog uralmera 6pril6kdz6let
mrikdd6s6nekmeg6rt6s6t,az abban val6 dllampolgdri r6szv6teljelent6s6g6t.Ezzelis
er6siti a didkokban a nemzeti dntudatot.6skoh6zi6t <isszhangot
teremtve az egy'ni
c6lok 6s a kdzj6 kdzritt. Ezt a cselekv6{llampolg{ri magataftasta tdrv6nytisztelet,az
erytitt6l6s szabdlyainakbetartesa,az emberi m6lt6sdg6s az emberi jogok tisztelete,az
er6szakmentess6g a m6lt6nyossdg jellemzi. A koll6gium megteremti annak
lehet6s6g6t hogr a tanul6k megismerj6k a f6bb dllampolgiiri jogokat 6s
kdtelezetts6geket.A kdziigyekbenval6 aktfv r6szv6tel megkfviinja a kreatfv, 6ndll6
kritikai gondolkod6s,az elemz6k6pess6g
6s a vitakultfra fejleszt6s6t.A felel6ss6gaz
dn6ll6 cselekv6s,a megbizhat6sAga kdlcsdn<iselfogaddselsajdtitds6nakfolyamatdban
kiemelt szerepet6smegfelel6teret kap a kolldgiumidiiik-rinkormdnyzatirendszer.
Az iinismeret 6sa tdrsas kultrira fejlesztise
A koll6giumon behili kapcsolat- 6s tev6kenysdgrendszer
szervez6s6vel,ismeretek
nyujtdsdval a nevel6s el6segiti, hogr kialakuljanak az rinismeret gazdag 6s szildrd
elm6leti6stapasztalatialapjai.Kiemeltfeladata tanul6 helyes,reflis 6nk6p6nek,illeffe
on6rt6kel6sdnek kialakftiisa; el6 kell segiteni a kedvez6 szellemi fejl6d6s6t,
k6szs6geinek
optimdlis alakuldsit, tud{sdnak 6s kompetenciiiinakkifejez6srejutiisiit, s
valamennyi tuddstenilet megfelel6 kimflvel6s6t; hozzii kell seglteni, hogr k6pess6
v6lj6k 6rzelmeinek hiteles kifejez6s6re, a mesok helyzet6be tdrt6n6 bele6l6s
k6pess6g6ne( az empdtiSnak a fejl6d6s6re,valamint a krjlcs<indselfogaddsra.A
megalapozottcinismeret hozzAjlrul a kultur{lt ery6ni 6s kdz6ss6gi6lethez, mdsok
meg6rt6s6hez
6s tisztelet6hez,a szeretetteljesemberi kapcsolatokkialakitdsdhoz.
A csalddidletre nevel4s
A csaliid kiemelked6 jelent6s6gfi a gyerekelq fiatalok erkrilcsi 6rz6k6nek
szeretetkapcsolatainak,
6nismeret6nek,testi 6s lelki eg6szs6g6nek
alakit5sfban.Ez6rt
a koll6gium kittintetett feladata a harmonikus csaliidi mintik kdzvetit6se,a csalddi
krizdss6gek,6rt6kek megbecstil6se.Ez segits6get nyujt a felel6s piirkapcsolatok
kialakltdsiiban,ismereteketkcizvetfta tanul6k csalddi6let6benfelmenil6 konfliktusok
kezel6s6r6l.A koll6giumnak foglalkoznia kell a Nat.-ban meghatirozott szexuiilis
nevel6sk6rd6seivelis.
A testi6s lelki egdszsdgrenevills
Az eg6szs6ges6letm6dra nevel6s hozz{segft az eg6szs6gestesti 6s lelki iillapot
<irdmtelimeg6l6s6hez.
A koll6gium osztonozzea tanul6kat arra, hogy legren ig6nyrika
hefyestdpldlkozasra,a mozgiisra,a stresszkezel6sm6dszereinekmegismer6s6re6s
alkalmazdsdra.Legrenek k6peseklelki egrensrilyukmeg6vdsdr4tdrsas viselked6stk
szabdlyozds6ra,
a konfliktusok kezel6s6re.A koll6giumi pedag6gusokmotiviiljdk €s
segits6k a tanul6kat a kilros fiigg6s6gekhezvezet6 szokdsok kialakuldsinak
megel6z6s6ben.
A koll6gium sport6letejiiruljon hozzaaz eg6szs6ges
6letvitel,a helyes
6letm6dmintakivilasztdsdhoz.Fontos,hogy a koll6gium a didkok szamaraotthonos,
eg6szs6ges,
kulturdlt, eszt6tikuskdzegetbiztosftson,ahol a tanul6k j6l 6rzik magukat,
6samelyegnittal fejlesztifzl6siiket,ig6nyess6gtiket.

Felelfissdgvdllaldsmdsokdrt,dnkdntessdg
A koll6giuminevel6sfeladataa szocidlis6rz6kenys69;
segit6magatartdskialakltdsaa
tanul6kbanfry, hogr 6ndll6 tapasztalatiriton ismerj6k meg a hdtrdnnyal 6l6k sajdtos
ig6nyeit 6lethelyzet6t.Ez a segit6 magatartiisfejleszti a diakokban az erytitt6rz6st
e$/iittmf kdd6st, probl6mamegolddst 6s az onkdntes feladawdllaldst, mely
elengedhetetlena tudatos,felel6sdllampolgiiril6thez.
Fenntar that6sdg,kdmy ezettu datossdg
A tanul6nak meg kell tanulnia, hogt az er6forrdsokat tudatosan, takar6kosan6s
megrijul6sik6pess6giikretekintettel haszndlja.A koll6giumi nevelds
felel6ss6gteljesen,
sordn fel kell k6sziteni a tanul6kat a kdrnyezettel kapcsolatos dllampolgdri
ktiteless6gek6s jogok grakorlSsdra.Ttirekedni kell arra, hogy a tanul6k megismerjdk
azokat a gazdasdgi 6s tdrsadalmi folyamatoka! melyek viiltoziisokat vdlsfgokat
id6zhetnek el6, tovdbbd kapcsol6djanak be krizvetlen 6s tdgabb kornyezetiik
grarapitds6ba.
6rt6keinek,soksziniis696nek
meg6rz6s6be,
Pdlyaorientdci6
A koll6giumnak- a tanul6k dletkordhozigazodva6s a lehet6s6gekhez
k6pest- 6tfog6
k6pet kell nyrijtania a munka vil6giir6l. Ennek 6rdek6ben olyan felt6teleket,
tev6kenys6geket(szakktirtik, 6rdekl6d6si kdrdk) kell biztosftania, amelyek r6v6n a
diSkok kipr6bdlhatj6k k6pess6geiketelm6lyiilhetnek az 6rdekl6d6sriknekmegfelel6
teriileteken, megtaldlhatjSkk6s6bbi hivatdsuka! kiv6laszthatjdk a nekik megfelel6
foglalkoziist 6s prilydt valamint k6pess6 vdlnak arra, hogy ehhez megtery6k a
sziiks6ges er6feszft6seket. Ez4rt fejleszteni kell benntik a segit6ssel, az
eS/iittmfikdddssel,a vezet6ssel6s a versengdsselkapcsolatosmagataftesm6dokat6s
azok kezel6s6t.A koll6gium - a koll6gium pedag6giaimunkdj6val kapcsolatbandll6
iskoliikkal eg5riittmfiktidve- valamennyi tanul6ja szAmAralehet6v€ teszi eryes
kivdlasztottszakmiik,hivatdsokmegismer6s6t,segiti a p6lyavdlasztiist,illetve a tanul6
dltal vdlasztott6letpiilydraval6 felk6szril6st.
Gazdasdgi6spdnztgyi nevel1s
A koll6giumnak - a bentlakdsos koznevel6si int6zm6ny sajdtos adottsdgaib6l
ad6d6an - segiteni kell, hory a tanul6ik felismerj6k saj{t felel6ssegiiket az
6rt6kteremt6munka,a javakkalval6 6sszerfigazddlkodds,a p6nzvildga 6s a fogyaszt6s
teri.ilet6n. Fontos, hory tudj{k m6rlegelni ddnt6seik kdzvetlen 6s krizvetett
kovetkezm6nyeit6s kock6zatdt.Ldssdkvildgosanrrivid 6s hosszritdvri c6ljaik,valamint
az er6forrdsok kapcsolat6t, az egylni 6s krizriss6gi 6rdekek risszefrigg6sdl
eg5rmdsrautaltsdgSt.
A koll6gium a diiik-onkormdnyzati tev6kenys6gmfikridtet6s6n
keresztiilsegiti az auton6m,felel6s,a kdzdss6gErdekeitis figyelembevev6 magatartds
6s a krirtiltekint6 ddnt6shozisk6pess6g6nek
kialakuldsilt.
M6di atudatossdgra nevelis
Fontos, hogr a tanul6k 6rts6k az rij 6s a haryomdnyos m6diumok nyelv6t. A
m6diatudatoss5gra
nevel6ssordnaz 6rtelmez6,kritikai bedllit6diiskialakitiisdLnak
nagr
jelent6s6ge van. A dirikokkal ismertetni kell a m6dia mfkrid6s6nek 6s
hat{smechanizmusdnakf6bb ttirv6nyszerfs6gei! a m6dia 6s a tdrsadalom k<iz<itti
kdlcs<intis
kapcsolatoka!a val6sdgos6s a virtu6lis, a nyilvinos 6s a bizalmas6rintkez6s
megktil6nbriztet6sdnek
m6djit.

2. HELYZETELEMZES
2.7. Az int6zm,6nyre
vonatkoz6adatok,jellemz6k
A kolldgiumneye.'CsornaiK<iz6piskolai
Koll6gium
Szdkhelye,
telefon:Csorna,SzentIstvdn t6r. t7.96/267-245
Telephelye,
telefon:Csorna,K6rhdzutca 28.96/267-255/7-es mell6k
Honlapunkel6rhet6sdg
e: csornaikollegium.hu
Fennnrfi 6s mfrkiidtetd'jSoproniTankeriileti Krizpont
0M azonosftf:200952
Szervezetiegysdgk6il
: GB060Lvalamint GB0602
Fdrdhelyekszdma;107 (sz6khely),67 (telephely)
Koll6giumunk a vdros sajetos, dn6ll6 arculatrl int6zm6nye. Tribb iskola tanul6inak
teremti meg a tovebbhnules felt6telrendszer6tfszakk<iz6piskola,
speciSlisszakiskola,
szakk6pz6iskola). A megrendel6ikcir elvdrdsaihozigazodvaval6di 6rt6keket k6zvetft.
Szervezetistruktfrdja, irinyftott nevel6si folyamata,cselekv6srendszere
a koll6giumi
funkci6knak al6rendelve hat6konyan tdrekszik a pedag6giai piogramban
megfogalmazottc6lok megval6sitdsiira.
A nevel6munkiitseeit6felt6telek:
A koll6giumbels6 6s ktils6 felt6telea nevel6sic6lok megval6sltesetszolgdlja,valamint a
koll6gistdkbiztonsdgiit,k6nyelm6t.
Gondoskodika tanul6k nyugodt pihen6s6r6l;az eg/6ni visszavonulAslehet6s6g6r6l.A
tanul6helyis6gek megfelel6 m6retfiek a sziiks6ges eszktizdkkel 6s brltorzatokkal
elldtottak A tanuliis kdnnlt6se 6rdek6ben 6s a szabadid6 hasznos elt6lt6s6re
audiovizudlis eszk6zrik mindenkor rendelkez6sredllna( pl.: edzfszoba,szintenk6nt
televfzi6. A koll6gium k<inyvtdra ig6ny szerint rendelkez6sre ell a tanul6knak A
koll6giumlak6i sziiks6geset6na krizeliiskolai 6svdrosi krinyvtdratis haszn6lhatjdk.

2.2. Szem6lyifelt6telek,elvirdsok
A koll6giumbankilenc f6dll6sripedag6gus6s egy pedag6giaimunkdt kdzvetleniil seglt6
koll6ga dolgozik. Mindannyian rendelkeznek a munkakrinik bet6lt6s6hezszriks6ges
iskolai v6gzetts6ggel.
A tapasztalatalapjdnfgy tfinih hory a koll6gium mfikcid6sej6l 6s
zavartalanulfolyik.
A koll6giumban a nevel6si feladatokat - a kriznevel6sr6l sz6l6 tcirv6nyben
meghatdrozottv6gzetts6ggel6s szakk6pzetts6ggel
rendelkez6- nevel6tandrl{da el, aki
a) a nevel6testiilettagjaival 6s vezet6ivelszorosszakmaiegyiittmrik<id6sben
v6gzi
munkdjdt,
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bJ rendszeres rink6pz6ssel, szervezett tovdbbk6pz6ssel megrijitott, korszerii
szakmaiismeretekkelrendelkezik,
irdnyft6sdra,
c) k6pes a nevel6si folyamat me4ervez6s6re
, megszervez6.s6re,
ellen6rz6s6re,6rt6kel6s6re;j6rtas a krildnbriz6pedag6giaieljiriisok, m6dszerek
alkalmazdsiiban,
d) ery6nis6g6vel,megjelen6s6vel,felk6szrilts6g6vel,mfivelts6g6vel,6letm6djdval
k<ivetend6p6ldak6ntszolgdlhata koll6gistdkel6tt,
e) megfelel6 emp6ti6val rendelkezih nevel6i eljdr6saiban, pedag6giai
kommunik6ci6jdbana tanul6k iranti tiszteletet, bizalmat 6s szeretetethelyezi
el6t6rbe,
megismer6s6re,
meg6rt6s6re,
0 k6pesa di6kok helyzet6nek,szem6lyis6g6nek
ol k6pesa didkokkal6szinte,bizalmonalapul6viszonytkialakftani,
h) k6pesa konfliktusok eredm6nyeskezel6s6re,
D folyamatosan egJruftmrikodik munkdja sorSn a tanul6k kciztiss6geivel,a
nevel6siikben r6szt vev6 szem6lyekkel, kisebbs6gi szervezetekkel,
<inkormdnyzatokkal,a szril6kkel 6s mils, a tanul6k nevel6s6ben 6rintett
partnerekkel.
A koll6giumban a nem pedag6gusmunkak<irbenfoglalkoztatott alkalmazottak
munk6j6t is a gyermekkozpontrlsdga nevel6seredm6nyess6g6nek
t6mogat{sa
kell, hory jellemezze.Jelenl6trik,megnyilvAnuldsaik,tev6kenys6giik6s annak
szfnvonalais nevel6sit6nyez6k6nthat a koll6gist{k mindennapjaira.

2.3. Tanul6idsszet6tel
Koll6giumunkels6sorbanCsomavarosbanmtkitd6 allami fenntartrlsrikiiz6piskol6kb6lfogad
di6kokat.A szabadf6r6helyek ftiggv6ny6benKapuvi{r v6rosbanmiikdd6 Soproni SZC Berg
GusztrivSzakkdz6piskolatanul6it is fogadjuk. A dirikok tdbbsdgeaz Soproni SZC Hunyadi
JrlnosTechnikum6b6lkeriil ki, valamint a Kisalfttldi ASZC Csuk6sZoltln Mezbeazdashei
Technikum6s Szakkdoz6Iskol6b6l.
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2.4. T6rgyifelt6telek
A nevel6munk6tsegft6felt6telek
A koll6gium bels6 6s kiils6 kdrnyezete a neveldsi c6lok megval6sftdsdtszolgdlja,
valaminta koll6gistiikbiztonsdgft k6nyelm6t.Szem6lyktizpontri
kdrnyezetkialakftiisdra
tdrekzik.
Gondoskodika tanul6k nyugodt pihen6s6r6l,az egy6nivisszavonulSslehet6s6g6r6l.A
tanul6hells6gek megfelel6 m6retfiek, a szriks6geseszk<izdkkel6s brltorzatokkal
elldtottak,megfelelaz otthonossiigSltalAnoskrit6riumainak. Megteremti- a jogszab6lyi
el6ir6soknakmegfelel6en- a nyugodt tanulds,az 6ndll6 ismeretszerz6s,a kulturelis-, a
sport- 6s ery6b szabadid6s tev6kenys6gek, valamint a didkkrir<ilg szakkcirrik
mfik<id6s6nek
felt6teleit.

Szdkhely:
A koll6gium hilromszintes,koedukiilt. Kril6n szinten biztositunk lakhatdsta lilnyoknak,
illetve a fifknak..
A koll6gium jelenlegi 6piilet6t L977. szeptember17-6n adt6k et, ez nary el6rel6p6st
jelentett a koll6giumi elhelyez6ster6n, hiszen az addigi 20-25 f6s hdl6szobrikhelyett 4
6gyasszobdkbankaptak elhelyez6sta diSkok.
A koll6gium 6piilet6t 2005-ben r6szben felfjftotteh iry p6ldful ablakcser6tv6geztek,
teljesfelfjitest nyertek a vizesblokkok,az 6priletetakadelymentesftett6k.
Hangsflyt fektetrink a krirnyezetv6delemre, 6s fenntarthat6sdgra. A szelektiv
hullad6kgnijt6s megval6sul.A koll6gium bejdratdndlszelelrtivhulladdkgyfijt6 szigetet
alakftottki a vdros vezet6se.
Az 6prilet 20LB/79-es tan6vben energetikai korszerfisit6senesett et, mely magdban
foglaltaa homlokzat6s tet6 szigetel6s6t,
nlldszilr6k cser6j6t,napelemekrelepIt6s6t.

Telephely:
A hdromszintes
6pilet7942-44
k<izott6pi.ilt,
a tanul6k19456sz1n
vehett6kbirtokba.
A
fdldszinten 2 magdnlakiis, vend6gszoba,mosoda, gAzkazAn,dltriz6, raktdr 6s egy
tanterem tal6lhat6. A koll6gium az l-ll. emeleteken mfikddik, az els6 emeleten 4
tanterem, vizesblok\ nevel6i szoba, 3 hdl6szoba 6s egy betegszobatal6lhat6. A II.
emeletenpedig 1 tanterem 7 hAl6szoba,vizesblokk
6s L szdmitistechnikaiterem. Sajnos
nincsenekteakonyhdk,melyek a komfort6rzetet nciveln6k.A szobdh 6s a tantermek
bels6 britorzata r6szbenkorszerfi.A didkok haszndlhatidka csukds iskola tornaterm6t,
konditerm6t. A sportol6si lehet6s6geket el6segfti a 2008-ban etadott szabadt6ri
k6zilabdapdlya.A koll6gium 6piilete 2015 6sz6n energetikai pdlydzat keret6ben fj
nlldsziir6kat 6s szigetel6stkapott, mely eur6paiuni6s temogatdsb6lval6sult meg.2020.
nyardn B h6l6szobabels6 fehijftdsatdrt6nt meg.Ezzel42 tanul6nk lak6krirnyezeterijult
meg.

t2

. 3. KoLLEGIUMMTKODESE
3.1. A koll6giumi6let megszervez6se
A koll6gium - bels6 6let6nek szabiilyoziisasordn - biztosltja a ryermekek optimdlis
testi-lelki fejl6d6s6nekfeltdteleit, bele6rtve a rendszeres6tkez6st a tiszt6lkodfst, az
el6frdsoknakmegfelel6eg6szs6giigyi
elliitdst.Firyelembeveszi a specidlistanul6i, sziil6i
6s iskolai ig6nyeke! valamint az int6zm6nyi hagyom{nyoka! szok{sokat is. A tanul6k
napi 6let6nek kereteit {tgr szervezi,hogr az eryes tev6kenys6gekbels6 ardnyai - a
jogszabdlyikeretekkdzritt - a tanul6k egy6ni6s 6letkori sajdtoss{gaihozigazodjanak.
A koll6giumi 6let bels6 szabSlyozisAta koll6gium vezet6j6nek irdnyftdsdval a
nevel6testrileta bels66s a ktils6 k<irnyezetvdltozdsaitfigrelembev6ve alakitja,
A koll6giumi 6let megszervezds6benjelent6s szerepet tdlt be a kolldgium
didk6nkormdnyzata.A koll6gium biztositja, hogy a didkok v6lasztott tiszts6gvisel6ik
r6v6n r6szt vehesseneka tanul6kdzdss6gekmindennapi 6let6vel kapcsolatosc6lok
kijelol6s6ben,a feladatokv6grehajtds6ban,
valamintaz el6rt eredm6nyek6rt6kel6s6ben.
Lehet6vd kell tdnni, hogr a di6konkormdnyzattagjai 6s vezet6i megismerj6k 6s a
mindennapi ryakorlatban felel6senalkalmazz6ka demokratikus 6rdek6rv6nyeslt6s,a
probl6mamegoldds
6s a konfliktuskezel6stechnikeit,m6dszereit.
A kolldgium a maga sajdtos eszkdzeivelki6plti, folyamatosandpolja 6s megrljitja az
dndll6 arculat5hozkapcsol6d6haryom6nyai! er6siwe a koll6giumi k<izdss6gegniv6
tartozestt.
3.7.7. Beilleszkedds
A koll6giumi nevel6 feladata, hogr min6l jobban megismerjetanul6k szem6lyis6g6t,
kordbbi kdrnyezet6t.Erre szem6lyesbesz6lget6sek
6sktikinf6le foglakozdsokalkalmival
van lehet6s6ge.
A beilleszked6sfolyamatdbana nevel6kjelent6shelyet foglalnakel.
Fontos,hogy nevel6inkmegismerj6ka diiko\csaliidjdt 6s 6letk<iri.ilm6nyeit,
kik hatottak
leginkdbba kordbbi id6szakban,kivel tud azonosulni.Ezekismerete segiti a koll6giumi
nevel6ket,hogr a tanul6k 6rzelmi biztonsdg{tmegteremts6k.
A beiratkozdskorfelt6rk6pezziik,kinek milyen betegs6gevan, ami gy6ryszereskezel6st
ig6nyel (allergia, diab6tesz, epilepszia).Figrelemmel kisdrjrik az akut probl6mdka!
sziiks6g eset6n megtessziik a sztiks6gesl6p6seket (els6seg6ly,orvoshoz irdnfitds).
Tanul6inktobbs6gekdzepesdll6k6pess6ggel
6rkezih er6nl6tiik gyenge,mozgdshiSnyos
6letm6dotfolytatnak.Sokattilneh szabadid6bensincsmegfelel6ig6nyiik a mozgdsra.
T6len grakoriak a vlrusos, megfdziisosbetegs6gek.Kiv6d6srik helyes dltdzkdddssel,
vitamindristiipliilkozdssal,dohiinyzdskertil6sevel,tdbb mozgdssal,sporttal.
3.7.2. Szemdlyisdgfefesztds
A szem6lyis6gfeileszt6sselkapcsolatos pedag6giai feladatok
A szem6lyis6gfejleszt6s
sarkalatospontja az dnismeret fejleszt6se.Naryobb teret kell
adnunk annak, hogSr a tanul6k 6rt6kelni tudjdk <inmagukag viselked6siiket,
teljesitm6nyiike! t6rsaikat.Kihangsrilyozzuk:torekednirikkell mind a testi, mind a lelki
eg6szs6gtik fenntartdsdra. Meg kell ismertetntink tanul6inkkal sajet testriket,
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megel6z6srike!azeglszslg
.. ..szervezehike! pszichikumuka! a testi 6s lelki betegs6geket,
meg6rz6s|t, az eg6szs6ges6letm6dot. Ehhez a csoportnevel6i foglalkoz6sokontrll
szakemberekseglts6g6t is ig6nybe vessziik. Uryanakkor a szem6lyis6gfejleszt6se
minden nevel6feladata.
A Koll6giumi Nevel6s OrszdgosAlapprogramj{ban az Onismeret 6s p{lyavdlasztds,
valamint a jiit6kos rinismereti, szemelyisegfejleszt6c6hi kdzriss6gi fejleszt6st
megval6slt6csoportos foglalkozAsokkeret6ben oldjuk meg. A foglalkozdsoknaknagr
jelent6s6gettulajdonitunk, mert segfts6grikkelnem csak<inmagukatismerik megjobban
a didkok,hanema kdzdss6ghez
tartozils 6lm6ny6tis elm6lyftik.
'

A diAkok bardtokra lelnek, szivesen vannak a koll6giumi kdz6ss6gben. A
ktiztiss6gszervezdd6s
alapvet6ennevel6iirdnyitdssaltdrtenik, de a di6kdnkormenyzatis
tevdkenyen mriktidik. A hdl6krizdss6gekaz alacsony l6tszdmb6l ad6d6an keresik
egJrmessal
a kapcsolatot.A koll6gistatanul6k kapcsolatanevel6tandraikkal- els6sorban
a csoportvezet6taniirral a kdlcsdndsbizalmon alapul.Az egrm5s kdzti kapcsolatokban
gondot jelent a didkok besz6dstilusa,ldnyok 6s firlk tekintet6ben egyarent. Sajnosa
k<izvetlenkcirnygze! s a t6rsadalomikdrnyezet sem arra mutat, hory ilyen 6rtelemben
igdnyeslegren a didk <inmagiival.Korunk jellemzdje,hogr zrldul riink a m6didb6l az
informdci6 - ak6r akarjuk, akdr nem. A didkok ryakran fenntartds n6lkiil fogadjdk
azoka! a koll6giumfeladataa val6di 6rt6kekreirrinlids.
Koll6giumi 6ves munkaterviink minden 6vben els6dleges feladatdnak tekinti a
szem6lyis6gfejleszt6st,
melyheza krivetkez6programokadnakf6rumot:
Tev6kenvs6giforma
Bemutatkoz6est

ldeie
Tan6v2. het6ben
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c6l
Els6skoll6gistdknak:
) egymdsmegismerdse
I az fj
ktirnyezet 6s
elvdriisok dltal okozott
feszrilts6gekolddsa

az 6v sordn Evfolyami- csoportszinteken:
0nismeret-fejleszt6s, Folyamatosan
) pozitiv
6nk6p,
terv szerint
kbmmuniklci6s 6s a foglalkozdsi
kritikus
iin6rt6kel6s,
konfliktuskezel6si
gondolkod6skialakftiisa,
tr6ning
er6sit6se
) empdti4tolerancia
) kommunikdci6sk6szs6g
(verbdlis
fejleszt6se
kommunikdci6,
testbesz6d,a hat6kony
kommunik6ci6: a nyflt
k6rd6sekhaszndlat,6rt6
firyelem,stb.)
) konfliktuskezel6
k6pess6gfejleszt6se(a
l6nyege,
konfliktus
ryrikerei,
kiivetkezm6nyei,
kezel6se
Es/6nitdr6des

Folyamatos
korcsoportban

minden Erezz6kkoll6gist6in\,hogya nap

eg6sz6ben 6rtrik vagyunk,
6rzelmi stabilitest kapnak,
fordulianak
bizalommal
a
csoporwezet6jtikhdz,
nevel6testiilethez
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A foglalkoz6sok j ellege
> jet6kos
l oldott hangulatri,lehet6s6getadjanaka spontdnmegnyilatkoz6sok
) besz6lget6siszitudci6kkialakftiisiira.
A krizcistev6kenys6gfk6pess6gfejleszt6
csoport6pit6jdt6ko( sport) seglti a tanul6kat
abban,hory miel6bb megtaldljdkhelytiketa kis- 6snagykoztiss6gben;
A kdztiss6g6pit6s,a szemdlyis6gfejleszt6s
hagyom6nyosszinterei a csoportfoglalkozrisok,
melyeketa csoportvezet6taniirok szerveznek,irdnyltanaknagytapasztalattal6shozzd€rtdssel.
A be6rkezdskor elkdszitett 4-6 dwe s2616 neveldsi tervet az alapprogramban
meghatiirozottaknakmegfelel6en 6ves csoportrnunkatervekalapj6n val6sltjuk meg. A
csoportfoglalkozfuokegy risze az akturilis probldmdk megold6s6t,mils r6sze a k6telez6
t6mdkfeldolgoz6s6tszolgfllja,
A szem6lyis6gfejleszt6st tiir6d6st segit6 foglalkoz6si form6k
) egr6ni,kiscsoportos,csoportosbesz6lget6sek
) szakembermeghlvfsa (besz6lget6s,
tdj6koztatds)
) foglalkozdsok:sport,
) tr6ning: <inismeret,konflilituskezel6s,e96szs6gnevel6s
) videofilmeh filmek vetft6se,megbesz6ldse
) koll€giumi,iskolai,vdrosi rendezv6nyek,rinneps6gek
) kirdndul6sok
) vet6lked6k
) tesztekmegoldiis4megvitatiisa,6rt6kel6se
A jdvdre n6zve kivdnatos volna, hogr a fenntart6 naryobb anyagi finanszfrozdssal
t6mogassaa foglalkozdsokhozsziiks6geskeretet.

3.2. A koll6giumkapcsolatrendszere
A koll6giumi nevel6s feladatainak eredm6nyes megolddsa 6rdek6ben rendszeres
kapcsolatottart a:
) szril6kkel,
) tanul6 tdrv6nyesk6pvisel6j6vel,
) sziil6i szervezetekkel[kdzciss6gekkel),
) fenntart6val.
) kapcsol6d6iskolAkkal,tdrsint6zm6nyekkel,
) hdtr6nyos helyzetf 6s halmozottan hiitrdnyos helyzetf tanul6, valamint
vesz6lyeztetettSrermek eset6bena S/ermekj616tiszolgdlattal,
) telepril6s- a tanul6k nevel6s6ben6rintett - int6zm6nyeivel,
) nevel6sbe vett gyermek esetdn a gyemjfva| nevel66sztil6jdvel vary
gyermekotthondval,
civil szervezeteivel,
szakmai k<izdss6geivel 6rintetts6g eset6n a
hell
nemzetis6gei
tinkormdnyzatokkal,

t6

) mindenolyanszervezettel,
amelya koll6giuminevel6sc6llainakmegval6sftdsiit
el6segitheti.
gazdagitdsiban
A kapcsolatok
kialakitiisiiban,
6s fenntartfs{bana koll6giumnyitott 6s
kezdemdnyez6.
A kapcsolattartis helyi szabAlyozAsa
a jogszabdlyiel6frdsoknak
megfelel6en
tdrt6nik.
'

3.2.1. A kapcsolattartdscdlja,alapelvei,tartalma
c6l:
) Tanul6ink szem6lyis6gfejl6d6se6rdek6ben folyamatos informdci6csere
6rintettek krizritt.
) A koll6giuminevel6munkapartnereinkkeltcirt6n6megismeftet6se.
) A nevel6munkaeredm6nyess6gdre
begdjt6se.
vonatkoz6visszajelz6sek
) 0ptim{lis tev6kenys69-koordin{ci6biztosit6sa.
Alapelvek
l Az egyenrangfsdgelve
) A folyamatoskapcsolattart6selve
) A grermekkdzpontris6gelve
Tartalma:
> Uj koll6gistatanul6k szi.ilei6s iskoldi fel6:
A koll6giumc6lja,feladatai
A koll6giumi 6let ismertet6se
A koll6giumnapirendje,tevdkenys6grendszere
A koll6giumikapcsolattartdsform{i
) Az iskol6k fel6:
Tanul6ktanulmdnyi munkdjdr6linform{ci6k ad6sa
Tanul6kviselked6s6r6linformdci6k
A krildnbriz6nevel6siszfnterektev6kenys6g6nek
koordindlSsa
F6l6vi6s 6v v6gi 6rt6kel6sek
) A sziil6k 6skoll6gium kdzdtt:
F6l6vi6s 6v v6gi 6rt6kel6sekery6ni 6skoll6giumiszinten
probl6mdk,k6r6sekmegbesz6l6se
HiSnyzdsok,
3.2.2. Kapcsolattartdsformdi a,rdszWevfkkiiziitt

sz{il6k- nevel6tanerok
sztil6k- koll6giumvezet6
torv6nyesk6pvisel6(k)- nevel6tandrok
torv6nyesk6pvisel6(k)- int6zm6nyvezet6
szolgdlat- nevel6tan6rok
ryermekj616ti
grermekj616ti
szolgdlat- int6zm6nyvezet6
- csoporwezet6
iskolaioszt{lyf6ndkcik
nevel6k
- int6zm6nyvezet6
iskolaioszt6lyf6nokdk
- int6zm6nyvezet6
iskoldkvezet6s6ge
17

3.2.3. Kapcsolattartds m6djai
) Az iskoldk 6s a kolldgiumkcizdttirdsban,szem6lyesen6s telefononkereszttil.
l Szril6k t<irv6nyesk6pvisel6,gyermekj6ldtiszolgdlat6s a koll6giumk<iz<itt:
- frdsban,szem6lyeserltelefononkeresztril
- a tanul6k fogad6s6niilaz 6v eleji szril6i6rtekezleten
3.2.4. Kolldgium egydbkapcsolatai
)
)
)
)

Tdrsintdzm6nvekkel
Koll6giumiEriekv6delmi Szdvets6ggel
VdrosKrizmfivel6d6siInt6zm6nyeivel
Gyermekv€delmiInt6zm6nyekkel

3.3. Tev6kenys6gek
rendszere,
foglakozdsok
A koll6gium a foglalkoz6soktervez6se,szervez6sesor6n kiemelten tiryel a pozitfv
tanulasi attitrid kialakltiisiira 6s meger6slt6s6re,a kreativitiis fejleszt6sdre,az eg6sz
6leten et tart6 ismeretb6vft6sfontoss6gdra,gondoskodika tanul6kkal val6 szem6lyes
tcir6d6s tapintatos formdinak kialakitds6ra. Kiikin figyelmet fordit a nemzetisdgi
saj6tossdgokra
6s a sajdtosnevel6siig6nyfi tanul6k egrdni sztiks6gleteire.A koll6gium a
foglalkoz{sok formdjdt 6s tartalmdt ttgy hatarozzameg hory azok hozzajaruljanaka
tanul6k erkdlcsi grarapoddsiihoz, szem6lls6g6nek gazdagoddsfhoz,kompetencidik
fejleszt6s6hez,
a kdzdss6gfejl6d6sdhez.
A foglalkoz{sokid6tartama45 perc.
Foglalkoz{sok, tev6kenys6gek szervez6se
) A szilenciumokon6s korrepetdl6sokor\valamint a leckekik6rdez6seken
a kijekilt
tanul6knakk<itelez6a r6szv6tel.
) A tanuldstechnikai ismereteket csoportos 6s kiscsoportos foglalkozdsok
keret6bendolgozzukfel.A r6szvetela kijel6ltek r6sz6rekritelez6.
) Az rinismeret 6s az egy6ni tanuldsi m6dszerekkialakftis{t segft6 foglalkozisok
egr6ni 6skiscsoportosaklegrenek
) A tan6r6n kfvtil ismeretszerz6silehet6s6gek (k<inyvt6r, Internet, el6addso(
tfrdz{sok) csoportos vary kiscsoportosformdban szervezend6k,a r6szv6tel a
kdlts6gekt6lfrigg6enkdtelez6vagr fakultativ.
) A szellemi vet6lked6k, piilydzatok egr6ni vagr kiscsoportos foglalkoz6sok
keret6benk<itelez6vagy fakultativ alaponlegrenekmegszerezve.
3.3.1. Felkdszttffoglalkozdsok
Tanulestsegit6foglalkoz6sok,amelyekaz aldbbiaklehetnek:
) rendszeresiskolai felk6szril6stbiztosit6 foglalkoziis
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)

el6zetes felm6r6sen alapul6, differenci{lt k6pess6gfejleszt6,tehets6ggondoz6
fogfalkozds,a valamilyen okb6l lemaradt tanul6k felz1rk|ztatflsa,a kiemelked6
k6pess69(tanul6k gyorsabbhaladdsdnakbiztosit{sa
az ismeretek b6vft6se 6s a pdlyaviilasztds segft6se 6rdek6ben szervezett
szakkdrdk.di6kkdrdk.

3.3.2. Egydni-kdzdssdgi
csoportos
fejlesztdstmegval6sft6
foglalkozdsok
)
)

(kiildn pontbanr6szletezve- 3.3.5.)
tematikuscsoportfoglalkozdsok
illtaldnos - koll6giumi, iskolai 6lethez kapcsol6d6 - csoportfoglalkozds,els6sorbana koll6giumi csoport 6let6vel kapcsolatosfeladatok,tev6kenys6gek,
esem6nyekmegbesz616se,
6rt6kel6se.

3.3.3. Specidlisismereteketad6foglalkozdsok
Ezeken a foglilkozdsokon a tanul6k feltiirhatjiik ery6ni probl6miiikat, ezek
megolddsiibanszdmfthatnaka pedag6gustandcsaira,segfts6g6re.
3.3.4. Szabadiddeltdltdsdtszolgdl6foglalkozdsok
I A szabadid6sfoglalkozdsokonszerepetkap az eg6szs6ges
6s kulturiilt 6letm6dra
nevel6s,az rinkiszolgiil6k6pess69fejleszt6se,a didlaport, a term6szetikdrnyezet
meg6viisa,dpoldsa.
) A foglalkoz6soksorfn hangsflyt kap a ryermekek irodalmi, k6pz6mfiv6szeti,
zenei 6s vizuiilis k6pess6geinek,kreativitdsdnaka fejleszt6se,a nemzetisegi6s
etnikai kisebbs6gekhez
tartoz6 koll6gistatanul6k pedig ktil<infigyelmet6s m6dot
kapnakaz anyanyelvi,nemzetis6gikuluirdhoz val6 kdt6d6si.ike16sit6sdhez.
) A koll6gium az ig6nyekhez6s lehet6g6gekhezigazodvatdmogatja a koll6gium
pedag6giaiprogramjdnakalapelveivelosszhangbanl6v6 rintev6kenydi6kkdrdk
mflkdd6s6t
Kolldgiumunksz6psikereket6rt e\ ezena teriileten.Eddig is arra tdrekedtiink,hogy a dirikok
szabadidej6ttartalmasprogramokkaltdltse ki a koll6gium. Cdlunk tov6bbra is az, hogy a
tanul6kataz itt tdltdtt id6 alatt megfelel6ir6nyu 6startalmrimrivel6d6sihatrisok6rj6k.
Koll6giumunkbantdbb szakkdr miikttdik, emellett tov6bbra is kihaszn6ljuk a viiros adta
kultur6lis lehet6s6geket.
Tapasztalatunk,hogy a kolldgista diiik szivesenlakik ott, ahol szines
a vil6g, tiszteletbentartott a szemdlyiauton6mi4 lehet6s6gvan a szabadiitletv6laszkisr4ds
igy az egyiittesenmeg6ltesem6nyek61m6nny6
v6lnak.
Feilesztr6sitertletek:
Szabadiddskulturdlis tev6kenysdgek:
) 0n6ll6 ismeretszerz6s6s kulturiilis ig6ny kialakitdsa (szlnhAz,mozi, koncert,
kidllitds,vet6lked6,pdlyiizatok)
) Alkot6 tev6kenys6gbiztositdsa(zene,vizu{lis kultrira)
) M6diakultrirafejleszt6se(vide6zdsialapismeretehszdmltiistechnika)
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) Alapvet6 elektrotechnikai ismeretelg jdrtass6gok halakftasa (koll6giumi
eszkrizcikrendeltetdsszer{haszniilata)

Szabadid4ssporttev6kenys6gek
) Mindennapos
mozgdsbiztosftdsa
(sportszoba
eszkrizeinek
haszndlata)
) Koll6giumon
beli.iliversenyek(asztalitenisz,
vdlt6versenyek)
) Ktizdpiskolai
koll6giumokk6ztittisportrendezv6nyek
szervez6se
I Szabadidds
technikaitevdkenysdgek
) Elewezet6shez
sztiks6ges
ismeretekmegszerz|se
) Kiildnbtiz6dfszit6sim6dok,technikdkmegismer6se
(dekoriici6s
szakktir)
Szakkiiriik
Szabadiddvelkapcsolatos kolldgiumi szakkiiriik:
) 6lm6nypedag6gia
) zeneitehets6ggondoz6s
) eg6szs6giigyi
ismeretek
) t<irt6nelem6retts6gifelk6szit6
) estisport
) kiv6szet
) asztalitenisz
) test6pit6s
I{vente megrendez6sre keriil:
l koll6giumi sportest
l koll6giumiaszaliteniszbajnoksfg.
) koll6giumiszaval6verseny
) k<irnyezetv6delmivet6lked6
) eg6szs6gnevel6sivet6lked6
Eletmdd,dletvitel
Helyes6letm6dbeliszokdsokkialakitdsa:
) helyestdpldlkozds
) kdrosszenved6lyekkenil6se (drog alkohol,dohrinyzds)
) rendszerestestedz6s
) stressztfir6s
A-tanul6k mindennapi 6let6ben leginkdbb el6fordul6 tev6kenys6ga tanulds. Annak
jellege, min6s6ge, id6tartama, meglt6l6sg eredm6nyess6gemind olyan
t6nyez6(
amelyekhatnakaz 6letm6d- s a szabadid6ttilt6s- alakuldsdra.
Legyenektiszt6ban az alapvet6 tisztdlkoddsi,higi6niai szok{sokkal. Haszn6lj6kki az
iskola 6s a kapcsolatosint6zm6nyek eltal biztositott d6lutiini mozg{si, 6s sportoldsi
lehet6s6geket.
szfikebb-t6gabbk<irnyezeniketerydnre szabottanig6nyesenalai<ftstkki.
Fontos az egrm6shoz val6 alkalmazkodds,n6lkrildzhetetlena tolerincia a koll6gium
falainbeliil.
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Tanul6inkrendelkez6s6re
6ll a sportszobaery l6pcs6z6g6p,
k6t bord6sfallal,er6sit6
paddal,stilyz6kkal,
ugriil6kritelekkel.
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3.3.5. Tematikuscsoportfoglalkozdsok,kompetencialaprtfejlesztds
Az iriinyitott tev6kenysegek a tanul6k olyan elfoglaltseget jelentilt amelyek
fejl6d6siikhciz, tuddsuk elmdllt6s6hez feltdtlenril szriks6ges. Ezeknek a
foglalkozdsoknak
els6sorban6letm6d-k<izvetit6
funkci6iukvan.
o

TEMAKOROK
1. A tanuldsanitilsa
2. Az erkdlcsinevel6s
3. Nemzetirintuda! hazafiasnevel6s
4. Allampolgdrsdgra,demokrfciSranevel6s
5. Az <inismeret6s a tdrsaskultrira fejleszt6se
6. A csalidi 6letre nevel6s
7. Testi 6s lelki.eg6szs6gre
nevel6s
B.Felel6ss6gv6llalds
mdsokdrt,rink6ntess6g
9. Fenntarthat6sdgk<irnyezettudatossdg
10. Pdlyaorientdci6
11. Gazdasdgi
6s pdnziigri nevel6s
12.Mediatudatossiigra
nevel6s

A foglalkozdsokc6lja a koll6gistdkszem6lyis6g6nek,
erkolcsi €s eszt6tikaiismereteinek,
jellem6nek, dnismeret6nek, cinbizalmdnak, felel6ss6gvdllaldsdnah k<izriss6gi
szellemis696nek
megalapozdsa,
illetve fejleszt6se.
A koll6giumifoglalkozdsoka ktizdss6gikapcsolatokkialakft6siira,a szociiilisk6pess6gek
fejleszt6s6re,az egr1ni tanuldsi m6dszerekelsajetitesera,a helyes 6letviteli szok{iok
kiafakitdsdra,a tiigabbterm6szeti,tdrsadalmik iSrnyezetlrtlrzett felel6ss6grenevelnek.
A koll6giumi es^ittdl6sben, a foglalkozdsokon6s tev6kenys6gekbena koll6gistdk
megtapasztalhatjiika mdsik ember elfogaddsdna(segit6s6nek6s megbecsril6s6nek
a
fontossdgiit. Meg6lhetik az 6rt6kek ment6n kialakult kdzriss6ghei val6 tartozds
biztonsiiget, m6llthetik
a term6szeti, tdrt6nelmi 6s kulturalis drriks6grink
megbecsiil6s6t.
Nyitottabbf 6s elfogad6bb{v;ilnak a hazai nemzetis6gek6s mils n6pek
kultfrdja irdnt. Felk6sztilneka koz6leti szerepl6sre,egy6ni 6s k<izriss6gi6rdekeik 6s
6rt6krendjtik k6pviselet6re.
A foglalkozdsokolyan kompetencidkat is fejlesztenek,melyek r6v6n a tanul6kban
kialakul az alkalmazkod6k6pessga toleranci4 a konfliktuskezel6k6pess6g.
A koll6giumifoglalkozdsokkieglszltik az iskoldk nevel6-oktat6munkdjdt.A kriz6piskolai
szakaszbana piilyavdlasztdshoz,a tov6bbtanuliishoz,a munkavdllal6i szerephez,a
szakkriz6piskol
Sban az igazathoz tartoz6 szakk6pesit6sekmegszerz6s6he"szrikr6ges
k6pess6gek,
k6szs6ge(attitfddk egyiittesfejleszt6sea c6l.
A csoportfoglalkozdsok
programtervealkalmazkodika tanul6k 6letkordhoz.
A csoportfoglalkoz{sok feileszt6si [nevel6si) c6lia:
Igdnytikkdvdljon...
- saj6tszem6lyisdgtikmegismer6se(k6pess6gek,
tehetsdg,pszich6sjellemz6kstb.)
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Fejl6djdn...
- <inismeretrik,
jellemtik,erk<ilcsis6giik,
realit6s6rz6laik
- probl6mamegold66s konfliktuskezel6k6szs6gtik
Ismereteket szereznek...
- az emberiviselked6s16l,
megismerikaz emberiviselked6sn6h6nyfontos
mozgat6rug6jiitpl. sztereotipiiik,el6it6let,6nigazol6s,konformitiis
- a tovdbbtanuldsilehet6s6gekr6l,a toviibbtanuldssalkapcsolatosdokumentumokr6l,
kitiilt6srikr6l
- a munkaviliig6r6l
- a fontosabbdlliiskeres6sitechnikiikr6l
- az tinnevel6(tinfejleszt6J,szem6lyis6gfejleszt6
m6dszerekr6l
KCpessC
vdljanak..
- helyzehikettdrgrilagosanszeml6lni
- megalapozott,re6lis ddnt6sthozni leend6hivatdsukr6l,6letpdlydjukr6l
Megismerkedjenek..
- az alapvet6munkav{llal6i jogokkal
- a munkdltat6iig6nyekkel,elvdrdsokkal(kompetencidkl
- az Atk6pz6sint6zm6nyeivel,a k6pz6silehet6s6gekkel,
a k6pz6sbenval6 r6szv6tel
m6dj{val
I drta ssdgot szerezzenek- a pdlyavdlaszt6ssal
kapcsolatosinformdci6szerz6sben

Haszndlnitudjdk ..
- azokataz informiici6hordoz6ka!amelyekr6v6n tdj6koz6dhatnaka munkaer6piacon

0sszefoglal6uibliizat
Nevel6si (feileszt6sl) feladat

l(apcsol6d6 alapprogram
t6makiir

Enk6p, iinismeret, szoci6lis Onismeret
(Onismeret,
k6pess6gek
fejlesztese
6nk6p.

A feileszt6si tertleten
megielenithet6
kulcskomoetenda

Szocielis 6s
kompetencia

6llampolgiri

Pflyaorientici6J
A tanuHsi 6s gondolkodisi Tanul6sm6dszertan.
(Tanul{s)
kultura feileszt6se

Felztrrk6ztat6s,
tehets6gek
kivtrlaszt6sa
6s
gondoz6sa,
a
prlyaorientci6segltese

PAlyavAlasztds.
(Enkdp,
P{lyaorientdci6.)

z)

A hat6kony, dnAll6 tanulis
Digitaliskompetencia
Matematikai komDetencia
Anyanyelvi kommunikAci6
OnismereL Idegennyelvi kommuniMci6
Eszt6tikai-milv6szeti
tudatossAg,
kifejez6k6szs69
A hat6kony, tlntrll6 tanul6s
Digitdliskompetencia

Kultureltviselked6sre
nevel6s,
koherens
viltrgk6p
kialakulfstrnak
seglt6se

Magyars6g nemzetisdgi l6t, Eszt6tikai-mfiv6szeti
eur6paisSg.
tudatosse&
kifejezdk6szs6g
Ery6n6skiiz0ss6g.
SzociAlis 6s Allampolg6ri
Eletrn6d, 6leMtel, haztartasi kompetencia
ismeretekM(v6szet6s
ldegennyelvi kommunik6ci6
informdci6s
kultfra
Digiteliskompetencia
(Eur6paiazonossegtudal
Egyetemes
kultrira.
Hon-6sn6pismeret)

Egeszs6ges
6letrn6d,
kdrnyezettudatos magatartes
kialakulrsenakseglt6se

Eletm6d, 6leMtel, hrztart{si
ismeretek Kdrnyezetinevelds
fTesti 6s lelki egdszs6g.
Ktlrnyezettudatossdg.)

Term6szettudom6nyos
kompetencia
Szocielis 6s
AllampolgAri
kompetencia

Tirsadalmi,gazd6lkod6si
jertassegokfeileszt6se

Eleun6d, 6letvitel, hezhrt6si
ismeretek.
Egy€n6skdziiss6g
(Felk6sziil6s a feln6tt l6t
szerepeire.
Aktiv
Allampolgdrsdgr4
demokrici6ra nevel6s.
Gazdasleinevel6s.l

Szocidlis 6s
Sllampolgdri
kompetencia
Term€szettudomenyos
kompetencia
Kezdem6nyez6
k6szs6g
6s
v6llalkoz6i
kompetencia

A tematikusfoglalkozilsokt6makoreinekkidolgozdsaa csatoltmell6kletekbentaliilhat6.
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3.4. A koll6giumi nevel6s eredm6nyess6ge,ellen6rzflse 6s 6rt6kel6si
rendszere
3.4.7. Nevel4s
6rtdkei:
Nevel6munkink
) Nyitottsdg:
- a v6rosktizint6zm6nyei
fel6
-

fel6
a tdrsint6zm6nyek
azanyaiskoldk
fel6

-

a szril6kfel6

-

fel6
a r6gi6koll6giumai

-

fel6
szakmaiszervezetek
I Sokszinri
k<irdk/
hdzonbeliili program/szakktirdk,6rdekl6d6si
l Tolerancia
) Azonosnevel6sielveketvall6testrilet
) A nevel6krink6pz6sre
tdrekv6se
) Fog6konysiigaz fj befogadiisiira.

A kolldgiumunkbana technikumok6s szakkdz6piskoliktanul6it a ttibbi kolldgistrivalegyiitt
integlfltan neveljiik. Kdzdsen vesznek r6szt a kolldgium szabadid6stev6kenysdgeiben,a
csoportfoglalkoz6sokon,tan6rdkon.
A tecbnikumb6la kolldgiumba keriil6 diszlexifu tanul6k egy6ni tanulls6t azzal is segitjiik,
hogy az egyik tan6r6nszob6jukbanegyediil,hangostanul6ssalk6sziilhetnekfel a feleldsekre.
Emellettbiaositjuk a szfunit6gdpmindennapihrsm[latilt, a kiildn gyakorl6st.C6lunk,hogy a
tanuldsinehdzs6ggelkiizd6 tanul6ink intdzm6nytinkbensikeresenkdsziiljenekfel a szakmai
vizsgira 6saz 6retts6gire.
A kolldgista tanul6k szimrira' lehet6sdg, hogy gyakoroljdk a toleranciit, meg6rt6st,
segit6k6szs6get.A s6riilt tanul6k pedig kultuftllt kdmyezetben, segltsdgnyfjtds mellett
fejl6dhetnek, s vdlhatnak a tdrsadalomhasznostagiaiv4 akik 6rtdkes baftlts6gokatkdtve
keriilnek ki kolldgiumunkb61. Az int1zn5ny a felvett tanul6k ig6nyeinek megfelel6en
biztositja a folyamatos 6s biztons6gose1l6t6st,a tanul6si felt6teleket, a min6sdgi tanul6s
vezet6s6t(egy6niig6nyeknekmegfelel6en),a szaklirgyi tov6bbfejl6d6st6skonepetilldst.
A mai drt6kvesztett vil6gunkban arra tdreksztink, hogy diAkjainknak biztos trirnpontot
nytjtsunk a trirsadalombanval6 eligazod6sukhoz.Nevel6si c6lunk, hogy szil6rd erkolcsi,
magatartisinormiikkal tanul6ink megtalfljrik helyiiket az 6letben.Ugy pr6briljuk alakitani a
szem6lyisdgiiket,hogy kdzben az egydn arcukat meg6rizhess6k.Az itt tdltdtt 6vek alatt
saj6tltsdk el 6s gyakoroljrik az alapvet6 trLrsadalmi egyiitt6l6s- 6s konfliktuskezel6s
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demokatikustechnikdit. A szemd$i ds a tdrgyi feltdtelekgarant6ljrika tanul6k biztons6g6t,a
folyrimatos6seredmdnyesegy'iithniikdd6sta sziil6kkel 6saz iskol6kkal.
Pedag6giai hitvallisunk szerint egy olyan koll6giumot szeretndnk fenntartani, amely
figyelembe veszi a gyerekek soksziniisdg6t,de kdvetelmdnyrendszer6ben
nem igazodik a
minimumra tiirekv6k ig6nydhez,hanem felismeri, elfogadtatja 6s betartatja mindenkivel
azoknakaz drtdkekneka sziiksdgess6gdt,
amelyeka szemd$isdgfejl6ddsben
el6bbreviszik a
tanul6inkat6smegteremtiaz alapjait a feln6tt tfusadalombaval6 beilleszked6siiknek.
A koll6giumi nevel6sfolyamatdnak c6lja
Szildrd erkdlcsi alapokkal rendelkez6, az 6n6ll6 konstnrktiv dletvezet6sre atkalmas,
szocirilisan 9rzdkeny, nyitott, kiegyensulyozott, hatArozott jdv6k6ppel, biztos 6rt6kkel
rendelkez6 dnmagdval 6s kdmyezetdvel szemben igdnyes, harmonikus szem6lyis6g
kialakitrlsaa c6l.
Korosztiilyokra lebontott c6lokr
13-14.6let6v
) az dnelliitiisk6pessdg6nek
kialakitdsa
) ahelyestbnul{sik6szs6gekkialakitiisa
) beilleszked€s,
megfelel6kapcsolatrendszer
l6trehoz6sa
15-16.6let6v
) dnmegismer6senalapul66nnevel6s
) 6ndll6 egy6nis6gfejleszt6se
) az eg6szs6ges
6letm6dig6ny6nekkialakftilsa
) a kSrosszenved6lyekkelszembenihelyesmagatart6sm6d
17-18.6let6v
) ttndll6 ismeretszerz6sk6pess6g6nek
kialakitdsa
, az dnnevel6senalapul6,dnmagStfejlesztenitud6 szem6lls6g kialakftdsa
) konstruktfv 6le$ezet6selsajetitisa
onmenedzsel6si
k6pess69

3.4.2. Kdzdssdgi
dlet,hagyomdnydrzds,
DAK'
1. Hagyomdnyokkialakftfsdnak6s 6rz6s6nekc6lja:
) a k6z<ismflt6lm6ny megteremt6se
) a csoportkoh6zi6er6slt6se
) a koll6giumi 6let folytonpssdgdnak
biztosftdsa
) a koll6gium6rt6krendjeelfogadds6nak
el6segit6se
) a koll6giumokkozritti kapcsolatokfenntartds4 elm6lyit6se
2. Hagyomdnyaink:
) Tan6vkezd6sztil6i 6rtekezlet
) G6lyabdl(rijkoll6gistdkavatisaJ
) Koll6giumiMikul{s
) KardcsonyiUnnep6ly
I Szaval6verseny
I Sportestek
l Eg6szs6gnevel6sivet6lked6

)
)
)
l
)

Ping-pong
verseny
Krirnyezew6delmi
vet6lked6
Ballag6s
Evv6gikriztisb(csriest
Nemzetihagyomiinyok
megtinnepl6se
azanyaiskoldval
kdzdsent<irt6nik

DOK
A diSkiinkorm Snyzat c6lia
A koll6giumban,mint sajetoskdzegbenolyan mikrot{rsadalom l6trehozdsa amelyben
lehet6s6g nllik a kdz6leti szerepek ryakorlds6ra, az eg/titt€16s,az alkalmazkodds
szabiilyainakmegtapasztalSsdra,
a demokratikus technikdk, az 6rdek6rv6nyesftds,az
tindll6 kezdem6nyez6sekgyakorl6sdra, az esreni aktivitdsok krizriss6g 6rdek6ben
ttirt6n6 kibontakoztatdsdra.
Eredm6nyes mfik6d6s6vel tanitson illampolgiiri szerepekre, adjon lehet6s6get
dllampolgdriismeretekgrakorlis6ra.
Leryen a tanul6k val6sdgos dntev6kenys6g6n alapul6 szervezet, 6rdekeik
6rv6nyesit6sdnek
terepe.Neveljenaz egrmds6rt,a kdzdss6g6rtv6gzetttev6kenys6gre.
A didk<inkormiinyzatfel6pft6se,mfkrid6se: a didksdgdltal vdlasztotttestiilet risszefogja
6s megfelel6 tan6ri segfts6ggel irdnyitja a koll6giumi didksdg 6let6! segiti a
nevel6testtileteta kdzdss696pft6s6ben.A tdrv6nyi el6ir6sokbels6 szabdlyzatokalapj{n
elk6szftia Diilk<inkormdnpat szentezeti6s mfikdd6si szabAlyzatAt,
amelyeta k6pvisel6k
6szrev6tele6sjavaslataalapjdn6ventefel{ilvizsgdl.
A csoportok szavazdssal velasztjdk meg k6pvisel6iket. Az iinkormfnyzat
k6pvisel6testriletesoraib6l a ktikinboz6 funkci6kra javasla! ill. <ink6ntesjelentkezds
alapj6nvdlasztvezet6ket.
A Diiikonkorminyzat v6lem6nyez,6rt6kel,ill. 6l az egyet6rt6si6s ddnt6sijogdvala bels6
szabiilyzatokat,tev6kenys6geketillet6en. A tanul6k fegyelmi rigyeiben ellfitja az
6rdekk6pviseletet,v6lem6nyt nyilvrlnit javaslatottesz. Kozvetft6f6rumk6nt mfkodik a
diiiksdg 6s a koll6gium nevel6testrilete k<izritt. A diSkdnkormdnyzat munkiijdr6l
f6l6venk6ntbeszlmol akdzgyiil6sel6tt.
A dii{kiinkormflnyzati munka teriiletei:
) a tanul6szobatigyeletirendj6nekmegszervez6se
) koll6giumirendezv6nyekszervezdse,
ir6nyitdsa,azokonval6 aktfv r6szv6tel
) k<izdss6gi
hagyomdnyiipoldsa kis 6snagrkcizdss6gben
) k<irnyezetv6delmi
programokszervez6se
) kiils6 kapcsolatokalakitdsa,Spoliisa.
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3.4.3. A mindennapifelkdsziildssegitdsq tanulmdnyi munka tdmogatdsa,drtdkelCsg
hdtrdnykompenzdci6

.

Taniiri segits6gbiztositdsa
A koll6giumi nevel6kt6l naryon sokat vdr el az oktatiistry 6s a sz0l6k is, pedig a
koll6giumi tanarok sem polihisztorok. igy minden tantdrgrhoz nem tudnak konkret
segits6get nyrijtani. Fontos, hogr a tananyagban segitsenek eligazodni, a
szakt{rryaiknak megfelel6ensegitsegetnyrljtani illewe tudni azq hory a koll6giumbana
didkok ktizott ki, miben tud tdrsainak segfteni'Ez koll6giumunkbanmdr haryom6ny,
hogy 6v elej6n a fels6bb dvesek tudatjiik a ,,g6lydkkal", kihez milyen t6mdban
fordulhatnak.
Koll6giumunkpedag6gusaiels6sorbana pedag6gia,pszichol6gia,matematika,, ftildrajz,
tdrt6nelem 6s az idegen nyelvek tanuldsdhoz tudjdk a legtdbb segfts6get adni.
vannak el6zetesismereteink,a
miis tdrryak eset6benis seglts6gi.inkre
Termeszetesen,
pedag6gus6ltaldnosmfivelts6ge.
val6 tevdkenys6getis.
di6kjainknaka koll6giumi szakkcir<ikben
Szorgalmazzuk
grerek,
az iskoldk szdmdraeg/arent fontos,hory az ide
A koll6gium szfmdra, a sziil6, a
a ktiz6piskoldsszintre, k6pess6geiket
bekeriift tanul6k min6l hamarabb felzArk6zzanak
eredm6nyesenfejezz6kbe tanulm6nyaikat.
kibontakoztathassiik,
A havi, a f6l6ves 6s az 6vi tanulmiinyi munka eredm6nyeinek 6rt6kel6se kdtelez6
csoportosfoglalkozdsokonttirt6nik.
Az 6rt6kel6s alapelvei:
) szem6lyresz6l6legren
dsztdnz6,fejleszt6jellegfilegyen
ne legyenmegtorl6jellegfi
folyamatoslegyen
a koll6giumikrivetelm6nyrendszerre6piiljdn
ardnya
biztositott leryen a sz6beli6s irdsbeliErt6kel6s6nekeg6szs6ges
leryen t6rryszerfi

Az 6rt6kel6sform{i:
Szem
6Iyes.szdbeli drtdkel6s
) a kolldgiumifoglalkoz6sokon
a kollEgiumiv{laszthatQfoglalkozdsokon
a koll6giumi6let valamennyiszinter6n
az egr6ni foglakozdso( interjfk kapcsiin
a tanul6i teljesltm6nyekelemz6sekor
a fogad66r6kon
a koll6giumi sziil6i Ertekezletekena csoporwezet6AlIal
a koll6giumdltal szervezettprogramok6rt6kel6sekor
Sziiveges4rtekel6sfrdsban
) a nevel6tandrvagya csoportvezet6dltal sziiks6geset6n
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Hiu6nykompenzdci6
) alaposanismerjtik mega hdtriny-tipusok, a hiitrdnyok keletkez6s6nekokait
l a hdtrdnykompenz6ci6sprogramolS a tev6kenys6gekilleszkedjenek a val6s
igdnyekhez
) a koll6gium nevel6siklfmdjdt az eryik legfontosabbnevel6sit6nyez6nektekintjtik
osszeftigg6feladatokmegold6sdban
a hdtrdnykompenzdci6val
A tehetsEgestanul6k sz{ma a mi kdrtlm6nyeink kozdtt eg5rrecstikken,viszont a
h6trdnyokkalkiizd6k sz6man6.
A hdtrdnyok fakadhatnak szociiilis helyzetb6l, kdrnyezettikb6l, illetve tanuldsi
neh6zs6geikb6l.
Fontos feladatun( hogy koll6giumi 6s tanul6csoport szinten is ismerjiik meg a
tanul6k hdtr6nyainak okdt. Ezek ismeret6benadhatjuk meg a kell6 segfts6get.A
szociiilisprobl6mSkenyhft6s6reaz 6tkez6sidijak m6rs6kl6s6tvagy ehhezsztiks6ges
rinkorm6nyzatitdmogatdstkaphatnaka tanul6k.
A szociokulturdlis, kdrnyezeti, etikai szabdlyok megismertet6se, hdtr6nyok
kompenzdldsaegy6nifoglalkozdsokkeret6benis tort6nhet.
Szriks6geset6n felvesszilk a kapcsolatotaz iskoliik ryermekv6delmi felel6s6vel,a
csal6dsegit6szolgdlattal.
Fejleszt6sre alkalmasak m6g a kulturdlis rendezv6nyeh vet6lked6k, b6lok,
kidllftiisok,mrizeuml{togatisok.
A tanul{si hdtrdnyok felm6r6seszdmunkranem egyszerii feladat. A tanulmdnyok
soriin deri.ilki, hogyantudnak megbirk6znia kdz6piskoldstananyaggal.
A hdtr6nykompenzdci6naka val6s ig6nyekhezkell igazodnia.Az drintett tanul6k
6rdek6ben megbesz6l6seketkell tartanunk Segft6siiket minden pedag6gus
hivatdsdb6lad6d6feladatakdntkell, hory kezelje.
Koll6giumunkbasajdtosnevel6siig6nyfitanul6k is 6rkeznekid6nk6nt.Nemcsakezen
di6kok, hanem a szak6pz6 int6zm6nybejdr6 koll6gistdk kdzdtt is egrre tdbb a
magatartdsizavarokkal,illewe tandesi neh6zs6gekkelkrizd6k ardnya.A vehik val6
eredm6nyesfoglalkoziisid6ig6nyes.A j<iv6bentobb id6t szeretn6nkszdnniaz egydni
fejleszt6sre.
3.4.4. Gyermek-6sifirtsdgvddelem
Probl6makezel6 tev6kenys6g
l koll6giumbattirt6n6 felv6tel
) a koll6giumhiitrilnykompenz{ci6stev6kenys6ge:
- gondoskod{s
- szocializ6ci6stev6kenys6g
- kultrira 6studdskdzvetit6s
- motivdci6fejleszt6s
- segft6besz6lget6s
) kapcsolattartisaz iskol6val,a szi.il6vel
) speciSliskezel6stig6nyl6koll6gistaszakemberhezirdnyitdsa
) egnittmfik<id6s a rend6rs6ggel, rydmhivatallal, gyermek- 6s ifirisdgv6delmi
int6zetekkelIelz6rendszeri kdtelezetts6g).
Probl6mamegel6z6tev6kenys6g

) a koll6gium6rtdkrendje,
l6gkdre

' )
)
I
l
)

akoll6giumtev6kenys6ge
tanulesikult0ra fejleszt6se
felzArk6ztatAs,tehets6ggondozds,p6lyaorient6ci6
6letm6dranevel6s
eg6szs6ges
<inismere!tindll6 6lewitel segit6se.

A koll6gium v6d6, feliiryel6 tevdkenys6ge
) tanul6ink probl6mdinak megolddsdbanmesszemen6kigsegittink, bizalommal
fordulhatnaka nevel6khtiz
) amennyiben sztiks6gestanul6ink 6rdek6ben szakemberekkelis felvessziik a
kapcsolatot (pszichol6gus, pszichifter, rydmtiry, csaliidsegit6, Nevel6si
Tandcsad6)
Az idegrendszeri - 6s szervi betegs6gben szenved6 dirikok eg6szs6gi{llapotinak
figyelemmel kis6r6se

) biztosftjui:
- megfelel6
elhelyez6st
- ment6lis
segits6get,

- gJ/6Srtornenval6 r6szvetellehet6s6g6t.

A betegelldt6ssal kapcsolatos tev6kenys6g
) akut esetekbenorvoshozval6 ir6nlt6s
l indokoltesetekbenelktil<inlt6s
) gy6ryszereskezel6sekkontrolldldsa

pnOCnAVT
4. FEILESZTEST
4.1. Alapvet6feladataink
a nevel6testriletstabilizelesa,
a foglalkozdsokszinvonaldnakemel6se,
a tanul6kkal szembeni szemdlyes gondoskodds (a tanul6k teljes kdrfl
hew6gelt iinnepelgsztinetek),
feltigyelet6nekmegszervez6se:
az 6nismeret,az 6letm6d,az 6leMtel ismereteinekelfogadatdsa,fejleszt6se,
az egy6n6s a kdzdss6gkapcsolatdbana viselked6sinorma megtanft6sa,
elfogadtat6sa,
az eg6szs6ges
6letre nevel6sfelt6teleinekmegismertet6se,
) a kdztiss6gi6rt6krend fejleszt6se,
) kiemelt figyelmetig6nyl6tanul6k patrondl6sa[Nkt. 47.S(11),
) a difkdnkormdnyzatmunkiijdnaksegit6se[Nkt.4B.S].
A koll6giumbana nevel6tandri munkdt a jogszabdlyokra6s a hagromdnyokra 6pi.ilve
szervezzrikmeg.
Ebben a munk{ban partnereink: az iskoldk tantesttilete, a sztl6h 6s minden olyan
int6zm6ny,amely a pedag6giaimunkdnkatfejleszti,tegitja.
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C6lunk felel6ss6gteljes- a k6s6bbiekben ery6ni k6pess6geiket kamatoztat6 6rtelmis6giembereknevel6se.
Ennek 6rdek6ben felk6szftjrikfiataljainkata krildnbdz5inform6ci6forrAsok6ltal kapott
ismeretek alkalmazdsdra.Az 6rt6kes,tud{shoz sziiks6gesinformdci6k meg6rt6s6re6s
haszndlatdra.
Sajdtitsiikel a tiirsadalmi 6rintkez6s 6s a kapcsolatteremt6sform6it. Az6tt, hog ezt
teljesiteni tudjuk, nyitottd kell tenni didkjainkat az fj ingerek befogaddsdra,
alkalmazds6ra.
4.1.1. A tanuldstanitdsa
C6lunk: a difkok egr6ni fejl6d6s6nek el6segft6se, a hltrdnnyal
felzilrk6ztatisa 6s a tehets6gekkibontakoztatdsa.

ktiszkcid6k

Feladatunk: a .di6kok tanuliisi formdinak megismer6se ut6n az egyes tantdrgyi
m6dszerekelsaj6tittat6sa.
Ennek6rdek6ben:
) a didkok 6rdekl6d6s6nekfelkelt6se,
, az informiici6keres6slehet6s6geinek
feltdrilsa[internet, kdnyvtirak, cikkek stb.),
I tanuldsikudarc feltiirdsa,
) a pozitiv rin6rt6kel6sel6segit6se,

I a mdsnapraval6 felk6sztildssegltdsefsziks6g szerint korrepetdliis,illeWe
felzlrk6ztatAs),
) kiemeltenfoglalkoznia tehets6gesdidkokkal(ig6ny szerint ir6nfitani).
A tanuliis fontos r6sze az onmfvel6s. Ennek lehet6s6geia koll6giumon kfvtil: szinhAz-,
mfzeum-, t6rlatok ldtogat6sa, v1rosn6z6 s6tdk 6s kirdndulfsok alatt letoftah
tapasztaltakmegbesz616se
stb.
Az esetleg el6fordul6 hiperaktivites, figyelemzavar, specifikus tanuliisi zavarok,
kudarc6lm6nyekfelismer6seut6n segfteni:
I segitenia koncentreci6raval6 trirekv6st(szakembersegits6g6velisJ,
) ismeretekretdrekv6s (nevel6tandrirdnyitdsdval),
) siker6lm6nyhezjuttatds{nevel6tandr6s iskolai pedag6gussegfts6g6vel).
Feileszt6siteriiletek:
) legrenekk6pesekalkalmaznia megbesz6lthat6konytanul{si technik6kat,
) tudjanakszelekt6lnia szdmunkrafontos informfci6k kozi.il,
) tanuljanakharyomdnyosm6don de tudjiik alkalmaznia modern eszkciztiketis,
) haszndljiika koll6gium,az iskola,illewe a vdrosi k<inyvtdradta lehet6s6geket,
) legyenekk6pesekrendszerezni6sfelhaszndlnia megszerzettinformeci6kat.
4.1-.2.Erkdlcsinevel4s
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a mindennapi6let gyakorlatAban.
C6lunk az alapvet6erk<ilcsinormdkmegismertetdse
a didkokszem6lyis6g6be.
Ezennormdkbe6pi.il6se
Feladatunk:
) segftenidiSkjainkatabban,hogy erkdlcsik6rd6seikrev6lasztkapjanak:
) a koll6giumkdzdssdgdnek
6lewitel616l(mi6rt van sziiks6ga Hdzirendre),
) a kdtelessegtudatr6l,
> a munka megbecsiil6s6r6l,
) m6rt6litart6sr6l,
) erytitt6rz6s16l,
) seglt6k6szs6916l,
) tiszteletad6s16l,
) a korrupci6 elleni fell6p6sr6l,
I bizonyosm6rt6ktartds16l,6leMteli magatartdsr6l,
). tiirelemr6l, me96rt6s16l,
empdti616l.
Feileszt6siteriiletek kiindulva abb6l, hory az ember, mint erkiilcsi l6ny:
) az erkrilcsfogalmdnakmeg6rtet6seaz emberekegriitt6l6s6ben,
) figyelemfelhlv6saz erktilcsifelel6ss6gfontoss6g6ra,
) az iskoldban6s a mindennapi6letbena helyuilldsjelent6sdge:
) felel6ss6g,kdteless6gtudat
) m6rt6ktart{s, egytitt6rz6s,segft6k6szs6g
) a munka megbecsiil6se.(sziimunkra els6sorbana tanulds fontossdga,6s annak
hory a Koll6giumdi6kjalehet).
megbecstil6se,
4.7.3. Nemzetitintudat,hazafiasnevel4s
c6lunk hogy segitstik el6 a didkok iskolai 6s otthonr6l hozott ismereteire alapozvaa
hagyomdnyainkdpoldsdt.
nemzeti-6sn6pi kultririink 6rt6keinekmegisme16s6t,
Feladatunk:
) a didkok ismerkedjenekmegjelesmaryar szem6lyis6gekkel:
) a trirt6nelemteriilet6r6l,
) tud6sok feltalal6keletevel,munkdssdg6val,
I sportol6inkkimagasl6eredm6nyeivel.
l meger6sitjrika mdr eddig kialakult: otthona,lak6helye,szril6foldje,a haza6s mds
n6pekirdnti szeretet6t.
Feileszt6siteriiletek:
) a krizriss6ghez
tartozas 6rz6s6t,
) a hazaszeretetfontossdgdt
) m6sn6pekkultfrdja irdnti nyitoftsegot,
) ismerjeorszdgunk- a magyars6g- szimb6lumait,
) ismerje meg - hol lakik, ahol pillanatnyilag 6l - a teleptil6s kultfrtdrt6net6t,
haryominyait.

)z

- tdgabb6rtelemben- Eur6p6hoz
Maryarorszdg
tartozik.Ez6rtbdrholjiirva,vary 6lve
Eznem zArjak| hory megismerkedjiink
6rlzziikmegmagrarsdgunkat.
az adottnemzet
kultf riijdval,nyelv6vel,
szokiisaival.

4.1.4.Allampolgdrsdgra,
demokrdcidra
nevelAs
C6lunk tanul6inkbantudatosodjon,hogy a koll6giuminevel6sel6segitia ktiz6let
mrik6d6s6nek
meg6rt6s6t.
Feladatunk:
) tudatosftania didkokban,hogyaz ery6ni c6lok6s a kcizjogkdzcittdsszhang
van,
amitcsakk<iztisen
tudunkmegteremteni,
6sfolyamatosan
epolnikell.
Ennek6rdek6ben:
) tisztelnikell a tdrv6nyeketfogok,k6teless6gek,
ld. Hdzirendstb.),
) bekelltartini azegytitt6l6s
szab6lyai!
) tisztelnikell azemberim6lt6sdgot,
azemberjogait
) kcizris6letiinkete16szakmentess69
jellemezze.
Fejleszt6sifeladatok:
) a kdtelessdgek6s a jogok dsszefiigg6se,
) k<iztigrekbenval6 aktiv rdszvetel(DoK),
) on6ll6 kritikai gondolkoddsfejleszt6se,
) a kulturdlt vitatkozdsmegtanftes4
) a koll6giumon beliil az eryik legfontosabb alapszabdly: egrmds ktilcsonos
elfogaddsa,
) ismerje a demokratikus 6llam mfikdd6s6nek egyes teriileteit: vdlasztds,
tinkorm6nyzat trirv6nyhozds,kormdny,fegyverestestrilet stb.,
) le$ren k6pes felismerni a koll6giumi Eleten beltil a diAkrinkormdnyzat
jelent6s696t.
4.1.5. Az dnismeret6sa tdrsaskulturafejlesztdse
C6lunk:
a
koll6giumban foly6
nevel6munka segitse el6
didkjaink
szem6lyis6gfejleszt6s6t,
ezenbeliil a redlis 6nk6p6s tin6rt6kel6skialakuliis6t.
Feladatunk
) a c6lunkbanreillis 6nk6p6s on6rt6kel6sfejleszt6se,alakitdsa
) diSkjainkszellemik6pess6geinek
fejleszt6se,k6szs6geikstabilizdlSsa,
alakuliisa,
) tud{suk kifejez6srejuttatdsa6s annakszinterei,
) v6ljanakk6pess66rzelmeikkifejez6s6re,
) legyenekk6pesekdt6reznitersaik - tdgabbdrtelemben- embertdrsaikhelyzet6t,
probl6m6it,drrimeit stb.,
l valamint krilcsdncisen
fogadjdkel egSrmiist.
A kitfzritt feladatokeryben a fejleszt6siteriileteket is tartalmazzdk.

JJ

'lehessen,
Ahhoz,hogl a feladatokatszem6lyrelebontvateljesiteni
ismerniink
kell:
)
)
I
)
)

diSkiainkhelyzetet,
emberi kapcsolataiknak6s erkolcsifelfogdsuknakm6lys6g6t,milyens6g6!
kdzrissdghez
val6 viszonyukag
m€rlegel6si6s drint6sik6pess6geike!
felel6ss6gteljess6giik
szfnvonaldt.

4.1.6. Csalddi4letrenevelis

C6lunk a koll6giumbandolgoz6feln6ttekkiemelked6feladataa harmonikuscsal6di
mintiikkdzvetit6se,
6tad6sadi6kjainksz6m{ra.
A csalddkiemelked6jelent6s6ggel
bfr a gyermekei6let6re.Ez igaz akkor is, ha nem
mindigpozitfvhat{s 6ri a ryermeket.
Feladatunk felm6rni:
) milyen kapcsolatftizi a didkot a sziileihez,rokonaihoz,
) a csalSdonbeliili 6let horyan hat a difkok testi, lelki eg6szs6g6re,
) milyen erkdlcsi felfogdsthozott otthonr6l.
Feladatunk:
) a kamaszkorbankialakul6 pdrkapcsolatokkezel6s6neksegit6sg
) a k€t nem egrmdstisztelet6reneveldse,
) a mdsiknem ir6nti felel6ss6gtudatelm6lyit6se,
) a helyesszexuiiliskultrira megismertet6seforvos,v6d6n6).
Fejleszt6sifeladatok:
l ismerjea kiildnf6le szerepeketa csalSd6let6ben,
) megfontoltfelel6ss6gvdllalds
a piirkapgsolatban,
) acsal6dalapitds,csalddtervez6s
fontossdga,
) ismerje meg a helyes, 6s a helytelen szexuillis kapcsolat kdzdtti krildnbs6get
forvos,v6d6n6).
4.7.7. Testiis lelki egdszsdgrenevel4s
C6lunkrtestileg6s lelkileg is eg6szs6ges
ember nevel6se.
Feladatunk:
) arra biztatni a diilkokat hogy eg6szs6gesen
6tkezzenek
) mozogjanak,sportoljanak,
| ildjek oldani 6skezelni az6ket&6 stresszhatdsokat,
konfliktusokat,
I felvildgositani a didkokat a kdros szenved6lyek,ftigg6s6gekhat6s6r6l, azok
megel6z6s6r6l(drog alkohol,dohiinyzds,stb.J,
) veryenekr6szt a kollegium Sltalszervezettsportversenyeken.
Fejleszt6sifeladatok:
J+

'

)
)
I
)
l

a helyes6letritmus,6letvitelkialakitdsa,
pozitiv ir6nyri fejleszt6se,
a diiikok szem6lyis6gnek
ismerjefel az erre irinyul6 vesz6lyeket,
vis':{zzon az eg6szs6g6re,
6vakodjona szenved6lybetegs6gek
kialakuliisdt6l.
hanem a
tudatosodjonbenniik, hogy a napi testmozgiisnemcsakaz eg6szs6g6re,
tanuldsdra6s a lelki 6let6reis pozitivankihag

Drogprevenci6
kialakuldsdt.
C6lunk felvilSgosit6munkdvalmegel6znih szenved6lybetegs6g
A drogfogyasztdselterjed6sehazdnkbanmagautdn vonja a pedag6gusokfelel6ss6g6tis.
Egne fiatalabbkorban pr6bdljAkmAr ki el6szrira gyerekeka kdblt6szereket.
A szenved6lyekk<iz6nemcsaka kiibit6szerek (LSD,kokain, hasis, heroin, marihudna
stb.) tartoznak,hanemide sorolhatjukaz alkoholt,a cigarettdt6s a k6v6t is. Napjainkban
sok esetbenaz internet fiigg6s6gis ebbea csoportbasorolhat6.
A pedag6gusok. feladata a megel6z6sreval6 firyelemfelhivds, a helyes 6rt6krend
elfogadtatdsa.
Megel6z6sreval6 firyelmeztet6s, felviliigositds:
) a diikok ismerj6ka drogok fajtiii!
) megjelendsiformeit (ktils6 el6ad6,rend6rs6gstb.),
) a szervezetregyakorolt hatdsAt(orvos,dpol6n6).
Kiemelt feladat: a pedag6gus6s a diilk is ismerjemeg a drogfogyasztdssal
6s drusitessal
jogi
kapcsolatos kdvetelm6nyeket.
l A pedag6gusnak
nincs feljelent6sikdtelezetts6ge,
) a rend6rs6getsem kell 6rtesftenie.
Ezzelszemben:
) vegye fel a pedag6gusa kapcsolatot olyan int6zm6nnyel,ahol szakember
segits6g6tk6rheti,
) a pedag6gusnak a feltdrt probl6mdval szemben TITOKIARTASI
ktitelezetts6gevan. (A titoktartdst csakakkor szeghetimeg,ha mds fton nem
tudja a probl6mdtmegoldani.),
) a rend6rs6getakkor KOTELES6rtesiteni,ha bizonltani tudja, hory A DIAK
DROGOT
ARUL.
Orvosi ell{tCsr6l
A didk orvosi elletAstvehet ig6nybe:
) sziiks6gszerint a csornaiszakrendel6seken,
) a lak6helyihdziorvost6l,a lak6helyheztartoz6 szakrendel6seken.
A fent felsorolt lehet6s6gekenkivi.il a legsztiks6gesebb
eg6szsdgi.igri
elliitiist a koll6gium
dolgoz6i is biztositjek a tanul6k szdmdra (lAzmdr6.s,sebfert6tlenit6sJ,amig orvosi
elldtdstnem kap a di6k.
4.1.8. Felel1ssdgvdllaldsmdsok64 dnkentessdg
C6lunk tanul6inkbana szocidlis6rz6kenys696sa segit6magatart6sfejleszt6se.
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Feladatunk:
) az egy k<izdss6gben
6l6salapjdnismerj6kfel a h6trdnnyal616t{rsaik ig6nyeit,
) leryen saj6tjukaz egnitt6rz6s,a segit6k6szs6g
) a probl6mafelismer6seutdn az onk6ntesfeladawillalAs,segfts6gnyijtiis,
I tudatosodjon benniih hory a fentiek elsajdtitdsavezet a felel6s fllampolgiiri
magatart6shoz.

Fejleszt6sifeladatok:
) alakuljonki a didkokbanaz tisszetartds6rz6se,
) segft6magatartdsa fogyat6kkal6l6k ir6ng
) figyeljenekegrm6sra,6s segits6kegrm6st
) 6nk6ntesenvdllalj{k hdtrdnnyalkiizd6 tdrsaik segit6s6t(tanul6s,koll6giumi 6let,
kiils6 program stb.),
) legrenek tudat6ban,hogr a tiirsadalomirfnt is l6tezik felel6ss6gviillaliis,
aminek
egrik gyakorlati megnyilvdnuldsaa magatartdsinormdk tiszteletbentartilsa.
4.1.9. Fenntarthatosdg,kdrnyezettudatossdg
C6lunk minden didknak vdljon ig6ny6v6 a term6szetnek6s szfikebb kdrnyezet6nek
meg6vdsa.Ismerj6kmeg a hosszritdvonfenntarthat66letm6dryakorlati fogdsait.
Feladatunk:
) tanuljdk meg hogy az er6forrdsokattudatosankell haszndlni:
) takar6kosan,
) felel6ss6gteljesen,
) megfiuldsi k6pess6geikfigyelembev6tel6vel
) tudniuk kell, hogr a kornyezetrik meg6v6sdval szernben dllampolg6ri
kdteless6geikvannak:
) jogok gSrakorlSsa,
) tev6kenys6gek,
kdzdscselekv6sek.
Fejleszt6sifeladatokr
) ismerj6kfel a kdrnyezettikren6zveszennyez6anyagoka!
) legrenek k6pesek arra, hogr a koll€gium bels6 6s krils6 teriileteit tdrsaikkal
egnitt meg6vjdka szennyez6d6st6l,
) ismerj6h 6s r6szesfts6kel6nyben az rijra felhaszn6lhat6anyagok felhaszndldsi
lehet6s6geit(papir, PETpalack,iivegek,ronry),
) pr6bdljdk a kcirnyezetv6delemben
alkalmaznia kiikinbriz6 tantdrgyakalkalmdval
tanult tudnival6kat,
) tudjdk meggy6znitersaikat a k<irnyezetv6d6
megoldisok fontossdg6r6l,
) tisztelj6k a term6szetet,becstilj6k meg a kdrnyezetet, kiemelten koll6giumuk
kdrnyezet6t.
4.7.70. Pdlyaorientdci6
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C6lunk a didkok ismerj6k meg azokat a lehet6s6geket- a tovebbtanuldsteriileten -,
amelyeketa munkavil6ga,illeWeamit a pillanatnyigazdasdgihelyzetnffit szdmunkra.
Feladatunk:
I a tanul6k 6letkor6hoz, 6rdekl6d6s6hez6s tuddsdhoz igazodva a pedag6gus
beszdljenveliik a pdlyaviilasztdslehet6s6geir6l,
I inditsanakbe olyan szakkcir<ike!amelyeka didkok k6pess6gitfejleszthetik,
) figrelemmel kell kis6rnirik a kril6nboz6 egyetemek dltal szervezett ,,nyitott
napokat",
) odakell figyelnirik a szril6k6sa diSkelk6pzel6seirea pSlyavAlasztAs
tertilet6n.
A pedag6gus feladata ,,csak" a lehet6s6gek feltirisa

6s a segits6gnyfitts!

kapcsolatosfeladataikat:
Fel kell m6rni, miel6tt beinditjdk a p6lyav6lasztdssal
melyik 6letkorban - kdtelez6 foglalkoz6skeret6ben - mir6l besz6lgetneka
di6kokkal,
milyen a diiikok szem6lyis6gecsoportjukonbeliil,
) mit hoztakotthonr6l,
) milyen a trir6k6pess6giik stb. (az el6z6 foglalkoz6sokban kiemelt
szem6lyis6gjeryek
fi ryelembevdtel6vel).
l

Fejleszt6sifeladatok:
) a tanul6k tudj6k felm6rni 6s elfogadni,hogr mire k6pesek milyen pdlydra
alkalmasah
) tudjanak6ndll6antfj6koz6dnia pdlyavdlasztds
lehet6s6geir6l,
I legyenekk6pesekfelm6rni,miveljiir erytitt a munkahelyifeladatokelv6gz6se,
a
)
)
)

kilcinb<iz6elv{rdsok betartdsa,
koll6giumon6s iskoliin beliil tanuljanakmeg alkalmazkodni,
alakits6kki - bizonyosszinten- a sajdtkommunikdci6sstflusukat

vegydk firyelembe, hory 6letiik sordn esetleg tribbszrir pdlyam6dositdsra
k6nyszeriilhetnek,
k6peznirikkell maguka!
ez6rtfolyamatosan

) tudatosankell ir{nfitaniuk a didkokata jciv6benifelel6ss6gv6llal6sra.
4.7.71.Gazdasdgi
dspdnztigyinevelAs
C6lunk a koll6giumban 616 didkok ismerj6k fel sajdt felel6ss6geiketa bentlakdsb6l
ad6d6munka,6sszerfigazddlkodds,fograsztdstenilet6n.
Feladatunk:
) a tanul6k tudjanak m6rlegelni, donteni 6s ezekb6l ad6d6 krivetkezm6nyeket
vdllalni.
l ldssiik p6nziigri helyzetrik rtivid 6s hosszri tdvrl c6ljait (ery nap, egy h6t, egy
h6nap),
) ismerj6kfel, ezenbeltil milyen risszeftigg6s
van az anyagiakbanaz ery6n-ery6n6s
az ery6n-kdzdss6gkriz<itt,
) fontos 6skiemelked6a didkcinkormdnyzat
szerepe:
) a kiizoss6g6rdekeit fiS/elembevev6 magatart6stenilet6n,
) 6sa ddnt6shoz{sk6pess6g6nek
kialakulisdban.
Fejleszt6sifeladatok:
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. ) nagrvonalakbanismerj6kmeg a tanul6k napjainkgazdas6giprobl6m6it,
' )
ryakoroljdk,horyan gazddlkodjon6sszerfenegr csal6d,
) ismerkedjenekmeg azzal,hogy a p6nzt hogyan fektethetik be, 6s ehhez kit6l
k6rjenekinform6ci6kat,
) tudatosodjonbenni.ik,hogy tisztess6gesriton lehet - probl6mamentesen- pdnzhez
jutni (munka),
) ismerj6kmeg,hog vdllalkozdseset6nmilyen kockdzatokmenilhetnek fel, milyen
vesz6lyekfenyegethetnek.
4.7.12.M ediotudatossdg
ro nevelds
'

C6lunk:
fontos, hogy a tanul6k meg6rts6( milyen <isszeftigg6s
van a m6dia, a p6nz 6s a
t6rsadalomkrizritt.
Feladatunk:
) tanul6ink ismerj6kmeg a m6dianyelv6!
) tudjek 6rtelmeznia letoftakat 6shallottakat,
) alakuljon!i kritikai be{llft6ddsu(
) ismerj6kmeg a m6dia mfktid6s6g
l tudjdk ertelmezni a mddia 6s a tdrsadalom k<izotti dsszefiigg6sekeg
k<ilcsrinris
kapcsolatuka!
) az elv6gzend6feladatokatkorosztillyralebonwa besz6lj6kmeg a nevel6tanSroka
diAkokkal.
Feileszt6sifeladatok:
) a tanul6k kritikai 6rz6k6tfejlessz6ka m6dia{ltal leadott programokir6nt,
) ismerj6k meg, hogy a rekldm milyen hatdssal van a gazd6lkoddsra 6s a
fogyaszt6kra,
) tudatosodjanakbennrik az adatbiztons6ggal,
a jogtudatossdggal,
6s a frigg6s6ggel
kapcsolatosismeretek.

5, NAPIMUNIN{VALKAPCSOII\TOS
FEUTDATOK
A i6 munkahelyi lEgkiir kialakitdsa 6rdek6ben:
) a vezet6s6gbevonjaa koll6gSkata tervezl 6sv6grehajt6munkdkba,
) minden kolldga - a rnegfelel6 f6rumokon - elmondhatja a v6lem6ny6t a
pedag6giai
munkdval
kapcsolatos
minden
(szabad
teniletr6l
v6lem6nynyilvrinitdsJ,
) folyamatosabb6tessztikaz informiici6cse16r,
) kivizsgdljuka felmerr,il6lblens6gekkdzritt meghriz6d6okoka!
) olyan javaslatokat fogalmazunk meg - a pedag6giai tertiletdn -, amelyek
rrividtdvonis siker6lm6nyhezvezetnek.
M6dszereink:
) minden pedag6gust meghallgatun( 6s elmondhatjdk egy6ni javaslataikat
(pedag6giaimunka tenilet6n stb.),
) 6rtekezletekena javaslatokatmegbesz6ljrik,
id6rendet k6szittink,
egrmdsmunkdjilt segftjtik,visszajelz6seket
adunk,
, lehet6s6getadunk az rinreflexi6ra.

Ellen6rz6sr6l:
I az ellen6rz6st
csakazarrakijeldltszem6ly,
szem6lyek
v6gezhetik,
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I az ellenlrzls id6pontjdt - komplex ellen6rz6s - egreztetjtik az ellen6rzdtt
szem6llyel,
) a fent leirtak a napi ellen5rz6srenem vonatkoznak (tisztasdg-,foglalkozdsok
beindftdsa-,tan6ra betartiisa-,diiikokkal kapcsolatostigyek int6z6se,ellen6rz6se
stb.).
A teljesit6sek hatdridei e:
) a kolldgiummalkapcsolatosfeladatokteljesft6seegytan6v,
) a nevel6steriileten v6gzettfeladatainkfolyamatosak,
) amennyiben nem tdrt6nik fels6bb utasltiis, rigy a pedag6giai programot
dt6venk6ntsziiks6gesfeliilvizsgiilni,m6dosftani,kieg6szfteni.

5v

6. M6DSZEREKANEVEI6MUNIdBAN
Felm6rni a di6kok:
l tindll6siigiinak,rinelliit6sdgdnakm6rt6k6t
szocializiici6jdt
beilleszked6s6nek
formdit,
tanuliisi nehdzs6geit,
az esetlegfelmenil6 magatart6siprobl6mit, probl6mdkat(ennekmibenl6t6t),
kulturdltsdgdt,
testi 6slelki 6ps6g6t.
M6dszereink:
) megfigyel6s,
I informAci6szerz6s
Isz6ban,felm6r6lapsegfts6g6vel),
) az adatlapkitcilt6se6s az informdci6szerz6suten az eredm6nyekfolyamatos
rogzit6se,
l kirdndulds,tfrdk szervez6se,
) ery6ni besz6lget6s,
megryfzes,
) kdvetkezetesszdmonk6r6s,
) filmvetit6s (a ldtottak megbesz6l6seJ,
I szinhAz-,mfzeum- 6s tdrlatldtogatiis,
) p6ldamutatiis,
) az 6letb6lvett p6lddk megbesz6l6se,
) ktils6 vagybels6 el6ad6felk6r6se,
) 6lm6nybeszilmol6kmeghallgatdsa,
(csal6dirinnepek,krizris
megbesz6l6se
kirdnduldsokstb.),
) t6v6,konyvek,0jsdgokstb. az anyaghoztartoz6 r6szeinekfeldolgozdsa.
Sziiks6gszerint segits6get k6riink
) pszichi{tert6l,pszichol6gust6l,
) neurol6gust6l,
t sztil6t6l,
) iskolaipedag6gust6l,
l pdlyavdlasztiisitandcsad6t6l.
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szUrsEcEs
Eszxdz6xEsrrlsznnnEsEx
7. A NEVEL6wrurrrr<Anoz
lrcvzExn
A koll6gium a 77/t994.1V1.8.JMKM rendelet 7. sz. mell6klete illtal meghatdrozott,az
int6zm6ny m(kdd6s6hez sziiks6ges minimdlis felt6teleknek megfelel. Fejleszt6si
terveinkhez azonban tovdbbi b6vit6sre, eszkdzdk beszerz6s6re,korszerfisit6srevan
szriks6g.
Feileszt6siterveink:
- a sz6khelyen mindk6t szinten klubhelyis6g fehijltdsa, korszerfsit6se, t<ibb
funkci6ssdt6tele:
) asztaloh foteloh sz6kehvildgft6testek,sdt6tit6 illewe fiiggcinydk,
- az otthonossdgtov{bbi fejleszt6se:
) ftiggdnydk,k6pek,ery6b a didkok k6nyelm6tszolgdl6tdrgyak,
) k6ll6giumi szobiik6s kriztiss6giterek fest6se,mdzoldsasziiks6gszerin!
Az alapprogram v6grehajtdsdhozaz allbbi tdrgyak 6s ery6b eszkciztikfolyamatos
beszerz6sesziiks6ges.
Szakkiinyvek:
A pedag6giaimunk6hozszi.iks6ges
szakirodalomb6vft6se:
) BenedekIstv6n:Koll6giuminevel6stan,
) BodrikZsigmond:Nobel-dijasmag5rarok,
I KovdcslstvAn,Kov6csn6Bede Agnes:AllampolgSriismeretekTdrsadalomismeret
) Bayerf6zsef-J6vorIstvdn-KutasiAgnes:Tdrsadalomismeret,
.
) Kcirtis6nyiAndrds-T6thCsaba-Dr.Tcirrik Giibor:A magyar politikai

renqszer,
I Kov6ts-N6meth Mdiia:
krirnyezetpeda
96giAig,

Az

erd6pedag6giSt6l

a

I Ltik6 IsWiin:Kdrnyezetpedag6gia
cfmrikdnyve stb.

Ery6b eszkiiziik:
- nyomtat6patr onok, toneiek (fekete),
- dekoriici6sanyagok:szineslapok,kartonok,
- szakkrirrikmflkridds6hezktilonbtiz6alapanyagok:
) a csoportgdil6sekhez sziiks6ges alapanyagok (tea, cukor, gyertya,
apr6siitemdnystb.),
l els6seg6lynyfjtdsgrakorldsdhozsztiks6gesszeml6ltet6anyag
) a kardcsonyi6s ballagdsitinnep6lyeinkhezftardcsonyfq szaloncukor,diszek
p6tldsa,szalvdta,Syertydh mCcsesek
stb.)
- tirsasj6t6kok,
4I

- spofikellekek:
6rmek,
szalagok,
serlegek,
oklevelek,
asztalitenisz
iit6k 6slabdek,
kosdrlabddktutballlabdiihtollaslabda,

futalmazds
Tanulmiinyi munk66rq magatartes6rt,k6zriss6g6rtv6gzett munk{6rq kultrirmunk{6rt,
sportteljesltm6nyek6rt,DOK-benv6gzett kiemelked6 munk66rt, tisztasegi verseny6rt
krilttn fifk, 6skril<inldLnyokr6sz6restb.):
- vdsdrldsiutalvdny,
- bel6p6jegyek(fi lmszinhdzba,szlnh6zbastb.l,
- 6dess6g
- torta.
Egy6b:
- rendezvdnyekre:szalv6ta,virdg,gyertya,m6cses,
A fenti feladatokatki.ils6anyagiforr6sokb6lszeretn6nkmegval6sitani.

A'

s. z{RAnEx
A jelen Pedag6giaiProgramota nevel6testrileta 2020.okt6ber 5-6n tartott 6rtekezlet6n
egrhangrilagelfogadta.

Az int6zm6nydiSkdnkormilnyzataa Pedag6giaiProgramelfogadds6Val
eryet6rtett.
A

koll6gium Pedag6giai Programja nyilv6nos, minden

megtekinthet6:
) a int6zm6nyvezet6n6l
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A koll6giumokban
6vi 37 nevel6sih6nel (a t2-L3-r4.6vfolyamon33 nevel6sih6ttel),
ezenbeliil mindenh6tenegy kdtelez6csoportvezet6i
foglalkozdssal
kell szdmolni.Az
6raszdmok
minden6vfolyamon
lehet6v6teszilShogya koll6giumoka tematikuscsoport-

foglalkozdsokat- r6szben vagy eg6szben- a csoporwezet6ifoglalkoziisokkeret6ben,
vary a felk6szlt6foglalkoz6sokterh6re szervezz6kmeg.
r6sztA t3-74.6vfolyamra vonatkoz66raszdmok6s kdvetelm6nyeka szakk6pz6sben
vev6 pedag6giaifoglalkozdsokalapjiit jelentik, amelyekezekbena feladatokbanr6sztvev6 6s nem tankritelestanul6k szdmdrakoll6giumiellftdst biztosit6 kollEgiumokszdmdra
csakszakmaiaj6nldstjelentenek[59/2013 EMMI).
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I

Tematikus foglalkozisok t6makiirei
A tanuldstanitdsa
9. 6vfolyam

10.6vfolvam

11. 6vfolyam

12. 6vfolyam

K0nyvtdrhaszn6lat

Sai6ttanul6sisttlusunk
felt6resa,tanuhsi
munkaformik

V6zladris

Memorizalisitechnik6k

2.

Tanul6sitechnik6k,ideilis
tanullsi felt6telek

Kdnyvtdri ismeretek
elsaj6dt6sa

je$zetelds

Dinamikusolvas6s

3.

Megszerzettismeretek
rendezese,
€rtelmezdse

l.

Az erktilcsi nevel6s
9. 6vfolvam

M6rt6ktart6s,
segit6k6szsdg

Az drkiilcsifelel6ss6g
fontoss6ga

10, 6vfolyam

11. 6vfolyam

12,6vfolyam

az erk<iicsi6rz6kszerepe
6sfejl6d6se

ES/6ni dtint6sek
fontossaga

Erkdlcsik6rd6seketfelvet6
6lethelvzetek

E$/iitt6rz6s,m6rtektartat
segft6k6szs69

Tdrt6nelmiszem6lls6gek
6let6n keresztiil kiiliinbtiz6
erkOlcsivflasztdsok
ismertet6se,6s ezek
6rt6kel6se
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Nemzetitintudat, hazafiasnevel6s
9, 6vfolyam

1.

)

10, 6vfolvam

N6pi,nemzetikulturAlis
6rtdkek

Nenizetiszimb6lumaink

Nemzetijelk6pein(
hungarikumok

A hazaszeretetfogalma,a
kiizdssdgheztartozes

11.6vfolyam

12.6vfolyam

A XIX.szlzadi magrar
A XX.szazadimaryar
tudominy 6s kultrlia
tudomAny,kultrlra 6ssport
kiemelked6szem6lyis6gei

kiemelked6
szem6lyis6gei

Kiiliinb0z6n6pek
kultrirAj6nakmegismerdse

Athmpolgdrsfgra, demokriicidra nevel6s

1..

9. 6vfolyam

10. 6vfolyam

11. 6vfolyam

12. 6vfolyam

Az 6llampolglrsAg fogalm4
alapvetddllainpolgiri
iogok

A demokratikusjogAllam
fel6pft6se

A demokr6ciaelvei 6s
grakorlati megval6sulasa

A kdziiryekben val6
r6sv6telfelel6s
6llampolg6rk6nt

A felelds6llampolglri
magatartesjelent6s6ge

Az 6llampolg6r6sa
tdrsadalmierytittmtiktid6s

V6lasztAsi
rendszer
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Az iinismeret 6sa tfrsas kultura feileszt6se

1.

9. 6vfolvam

10. 6vfolyam

11,6vfolvam

12, 6vfolvam

0nismeretiteszt

Az rinismereti 6s tirsas
kapcsolatikultura

Ktilsd6s bels66rt6keink

Erzelmeink6sazok
kezel6se

A csalidi 6letre nevel6s

1.

2.

9. 6vfolyam

10.6vfolyam

Szerepema csal{dban

A csaledszerepe6s
jelentdsdgeaz eS/6n
6let6ben

11.6vfolyam

A csaHdi6let szlntereottion

Egyiittmfikiid6sa csalddbanAz id6s csal6dtagokkal
val6
kapcsolattartds

12 6vfolvam

F€rfi €s ndi szerepeka
csal{dban

A helyes szexu6liskultfra
jellemz6i

A csaladbanel6fordul6
konfliktusok

3.
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nevel6s
Testi 6s lelki eg6szs6gre

1.'

9. 6vfolyam

10. 6vfolyam

11.6vfolyam

12. 6vfolyam

Az eg6szs6ges
6letm6d

Konfliktusok 6s
kezel6siik

Fiigg6seghez
vezetd
szokAsok

Relaxdci6stechnikdk

Szabadiddhasznos
eltailt6se

A sport 6s a lelki 6let
egm{shoz val6 viszonya

Iilewezet6s,
eg6szs6gfejleszt6s

A sport hatdsaa'
szervezetre

Felel6ss6gv{llaliismdsok6rf tink6ntess6g
9: 6vfolvam

fogalma
0nk6ntess6g

2.

Httrrnyos helyzetfogalma

11. 6vfolvam

10. 6vfolyam

Szoci6lis
6rz6kenys6g

Feleldss6gvtrllaltrs
mtsok6rt
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A httrtrnyoshelyzet
jellemz6i

A foryatekkal6l6kirAnti
seglt6magatart{s

12. 6vfolyarn

A tSrsadalmi
felel6ss6gvAllaltrs,
szolidarit{sielent6sege

Fenntarthat6sdg,ktirnyezettudatossdg
9. 6vfolyam

10.6vfolyam

1.

A term6szet6saz emberi
A term6szet6saz emberi
kiirnyezetegymesrahatdsa kiirnyezetegymesrahatlsa

2.

er6forr6sainkv6delme,iv6
6sfelszlnivizek,

Ismerkeddsa R6bakdz
6rt6keivel

11.6vfolyam

12. 6vfolvam

HazenkviHgtirtiks6gei

Ipari termel6s6s
ktirnyezetv6delem

Ujrahasznoslthat6
anyagok
sokszfn{felhaszn6lisa

frvek a k0rnyezetv6d6
megoldrisokmellett

Pflyaorientdci6
9. 6vfolyam

1.

10. 6vfolyarn

Pdlyav{lasztdsi
elk6pzel€sek

Tovdbbtanul6si
lehetds6gek

Kiildnbdz6szakm6k
jellemz6i

Kiildnfele6leealy6k
bemutatAsa
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11,6vfolyam

Kiiliinbtiz6szakmAk
bemutatasa,a
bettjltdsiikhdzsziiks6ges
feltetelek

0n6letrajz,
interif,
p6ly{zatlr6s

12.6vfolyam

Megfelel6
kommunik6ci6
azfllSsinterlfn

All{skeresesitechnikek

