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1. BEVEZETÉS 

A kollégium az iskola intézményegysége, annak, szakmai programjának 

figyelembevételével, készíti el pedagógiai programját 

A nevelési program összeállításánál alapul vett dokumentumok, szempontok: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 

 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

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

alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról 

 az iskola elvárása 

 a kollégium hagyományai 

 szülői és tanulói elvárások 

 tapasztalatok elemzése 
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2. A KOLLÉGIUM TÁRSADALMI SZEREPE 

A kollégium a köznevelési rendszer szakmailag önálló intézménye. Alapfeladata, hogy bizto-

sítsa a megfelelő lakhatási és tanulási feltételeket azon tanulók számára, akiknek a lakóhelyén 

nincs lehetőség a tanuláshoz, a szabad iskolaválasztáshoz való jog érvényesítésére, a nemzeti-

ségi oktatásra, illetve akiknek a családja nem tudja biztosítani a tanuláshoz szükséges körül-

ményeket. 

A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy fenntartsa a társadalmi 

mobilitást: esélyeket teremtsen, biztosítsa a hozzáférést a jó minőségű tudáshoz, segítse a szo-

ciális, kulturális hátrányok leküzdését, a társadalmi integráció folyamatát. Fontos szerepe van 

az egész életen át tartó tanulás megalapozásában, a tanuláshoz szükséges készségek és képes-

ségek, a Nat-ban meghatározott kulcskompetenciák erősítésében, a tehetség felismerésében és 

fejlesztésében, a tanulók felzárkózásának segítésében. 

A kollégium a tevékenysége során megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok sikeres 

folytatásához, kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, egyúttal szociális ellátást, 

biztonságot, valamint érzelmi védettséget is nyújt. 

A kollégium – megfelelő pedagógiai környezet biztosításával – elősegíti a társadalmi szerepek 

tanulását, a diákok önszerveződése során kialakuló közösségekben az együttélés, az együtt-

működés, az önkormányzó képesség, a döntés és felelősség, a konfliktuskezelés demokratikus 

technikáinak megismerését, gyakorlását; ezzel a kollégium hatékony támogatást nyújt a sike-

res társadalmi beilleszkedéshez. 

Kulcskompetenciák 

1. A tanulás kompetenciái 

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

3. A digitális kompetenciák 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 
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3. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS 

3.1. A kollégiumi nevelés célja:  

A bentlakásos intézmény sajátos eszközeivel a diákok harmonikus és egészséges fejlődésé-

nek, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesz-

tése, kibontakoztatása.  

A Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Technikum, Szak-

képző Iskola és Kollégium saját tanulói számára biztosít kollégiumi nevelést. A kollégium 

tanulói 14 és 22 év közötti lányok és fiúk, akik az ország észak-keleti területéről, Borsod-

Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyékből jönnek iskolánkba, va-

lamint Ukrajnából is vannak tanulóink. Az elmúlt évek felmérései és tapasztalataink alapján a 

kollégisták nagy százaléka hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű. Családi körül-

ményeiket tekintve a nagyobb hányadot azok a tanulók jelentik, akik a hátrányos, leszakadó 

társadalmi rétegekből jönnek. Taníttatásuk a családnak nagy megterhelést jelent. A kollégium 

számukra az esélyt adja meg a szüleikénél magasabb egzisztencia megteremtésére. A kollégi-

umunkban egyre több SNI tanuló lakik. A szülők többségének célja az érettségi és egy szak-

képesítés megszereztetése gyermekével. A középiskolai tanulmányok elkezdése mellett a ser-

dülő gyermek egy olyan közösségbe kerül, ahol megtanulhatja a legfontosabb együttélési sza-

bályokat, saját életvitelének irányítását és egy, a további életét befolyásoló életminta modellt 

is kialakíthat. Ezért nevelési koncepciónk kialakításakor ezeket a körülményeket is tekintetbe 

kellett vennünk. 

A kollégista diákok személyiségének, egyéni tulajdonságainak, családi körülményeinek 

megismerése, az elfogadó, bizalmi viszony kialakítása a kollégiumi jogviszony létrejöttétől 

kezdődően tervezetten történik. 

A hatékony és eredményes kollégiumi pedagógiai munka egyik alapfeltétele, hogy a pe-

dagógusok tartalmas és rendszeres együttműködés során segítsék a tanulók személyiségfejlő-

dését. 

Kollégiumunk szorosan együttműködik iskolával. Ugyanazokat az alapértékeket vallja 

magáénak, s a kollégium a maga különleges adottságaival erősíti és kiegészíti az iskolai neve-

lést. Sok foglalkozásunk, programunk közös. Helyileg is összefonódik a két intézmény, hiszen 

a kollégium és az iskola közös területen található. 

Nevelőtanáraink, a tanév elején személyre szóló fejlesztési tervet készítenek minden tanuló 

számára, és ez alapján végzik nevelőmunkájukat, aminek értékelése a tanév végén történik. 

3.2. A kollégiumi nevelés főbb alapelvei: 

 az alapvető erkölcsi normák érvényesítése  

 a nemzeti hagyományok megőrzése, a nemzeti azonosságtudat fejlesztése; 

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

 az alapvető emberi és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető jogok érvé-

nyesítése;  

 a nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása; 

 szakmai és intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében; 
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 az egyéni és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók szükség-

leteinek figyelembevétele; 

 építkezés a tanulók aktivitására, öntevékenységére, önszerveződő képességére; 

 az integrált nevelés, az integrációt elősegítő pedagógiai módszerek alkalmazása; 

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

konstruktív együttműködés; 

 a nemzetiségi azonosságtudat tiszteletben tartása, ápolása. 

3.3. A kollégiumi nevelés feladata: 

A kollégium – a kollégiumi jogviszony fennállása alatt – biztosítja diákjai számára azok isko-

lai tanulmányai folytatásához szükséges kollégiumi feltételeket. Köznevelési feladatait kollé-

giumi ellátás, nemzetiségi kollégiumi ellátás, illetve sajátos nevelési igényű tanulók kollégi-

umi ellátásán keresztül valósítja meg. 

3.3.1. A tanulás tanítása 

Meghatározó jelentőségű a tanulási motívumok fejlesztése, melyek elősegítik, hogy a 

diákok számára a tanulás életprogramjuk elengedhetetlen részévé váljon, felkeltse bennük a 

megismerési, felfedezési vágyat. A nevelési folyamat olyan motivációkat fejlesszen, hogy az 

ismeretek elsajátítása ne csupán kötelességként, hanem igényként is fogalmazódjon meg ben-

nük. Az eredményes ismeretszerzés érdekében fejleszteni kell a tanulási, megismerési és gon-

dolkodási képességeket. A kollégium biztosítson lehetőséget arra, hogy a tanulók elsajátíthas-

sák a helyes tanulási módszereket. Törekszik a tanulási kudarcok okainak feltárására, azok 

kezelésére, a jó teljesítményhez szükséges pozitív önértékelés kialakítására. 

Segíti a mindennapi feladatokra történő felkészülést. 

A csoportnevelőnek, valamint a tanulóval egyénileg foglalkozó nevelőtanárnak, ennek érdek-

ében az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást kell adnia, alkalmazva a tanulás tanítása mód-

szertanát. Ezen kívül a tanév elején fel kell mérnünk a tanulási stílusokat és képességeket. A 

rászoruló diákoknak módszertani segítséget kell nyújtanunk szervezett foglalkozások kereté-

ben. Fontos a tanulók rendszeres monitoringolása. 

A kollégium feladata, hogy biztosítsa a nyugodt és zavartalan tanulás feltételeit. A tanu-

lók tanulási ideje védett és meghatározott: hétköznapokon 1630-1900-ig tart. Ezen kívül lehető-

ségük van a csoportok egyéni beosztásától függően az esti tanulás, illetve a személyes konzul-

táció, korrepetálás lehetőségével élni. 

Kiemelt figyelmet kapnak az alulteljesítő, tanulási nehézséggel küzdő és sajátos nevelé-

si igényű tanulók. Számukra az iskola szervezett, órarendbe illesztett fejlesztést biztosít, 

ugyanakkor a kollégiumban is élhetnek a személyre szabott tanulás lehetőségével. 

A diákok változó létszámú tanulócsoportokba tartoznak. A csoportvezető nevelőtanárok 

szervezik a diákok tanulmányi, korrepetálási és csoportszintű munkáját, sokrétű pedagógiai 

tevékenységgel. A tanulók emellett szabadon választhatnak a kollégium által felkínált szakkö-

rök és szabadidős tevékenységek közül. 

A kilencedik évfolyamos diákok sokféle általános iskolából, más és más képességszint-

tel, tudásanyaggal érkeznek a kollégiumba. A középiskolai tanulásra való átállás nehéz feladat 

a számukra. Ezek a diákok év elején magyarból és matematikából tudásszint-felmérésen 

vesznek részt. A nagy hátránnyal indulók a tanév első hónapjaiban felzárkóztató intenzív fog-

lalkozáson hozhatják be lemaradásukat. A hátránykompenzációs munka az alapja a későbbi 

sikereknek. 
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Mindemellett tanulás-módszertani kérdéseket beszélnek meg a nevelőtanári órákon – 

ugyanakkor a helyes módszereknek a gyakorlatban való tudatosítása, a készségek alakítása 

szinte mindennapos nevelőtanári tanulásirányítási feladat. A beszoktatás időszakában az első 

félév végéig nevelői irányítással történik a tanulás. Ekkora már nyilvánvalóvá válik, hogy kik 

azok, akik eredményeik, motiváltságuk alapján képesek az önálló tanulásra, – ők megkaphat-

ják az egyéni tanulás, a szabad szilencium jogát. 

A szilencium idején nemcsak tanulószobán tanulhatnak a diákok, hanem a szobákban 

vagy számítógép mellett is (csoportnevelő engedélyével) Ugyanebben az időszakban korrepe-

tálást is igénybe vehetnek, ezeket a foglalkozásokat pedagógusaink tartják.  

Az év elejei tanulmányi tervezés, amely kijelöli az elérendő célt, valamint annak havi, 

félévi értékelése jó alkalom arra, hogy a tanuló értékelje saját képességeit, erőfeszítéseinek 

eredményeit, és megfogalmazza további feladatait 

A tanár feladataként határozzuk meg a tudás, a tanulás megszerettetését, a tanuló egyéni 

motivációs bázisának megtalálását, felelősségvállalásának erősítését saját sorsának alakításá-

ban.  

A tanulmányi munka eredményességét a tanulók többségénél a sikeres szakmai és érett-

ségi vizsga jelenti.  A szakközépiskolások a szakma megszerzése után zömmel itt maradnak 

az iskolában az érettségit adó képzésünkön. A szakgimnáziumban végzettek közül többen az 

iskolában maradva, az érettségi után megszerezhető képesítéseinket választják. 

3.3.2. Az erkölcsi nevelés 

A kollégium feladata az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, vala-

mint ezen normák beépülésének elősegítése a tanulók mindennapi életébe, személyiségükbe. 

Az erkölcsi nevelés legyen életszerű, készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, va-

lamint azok kezelésére, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési kérdéseire, 

problémáira. A kollégiumi közösség élete, a kollégiumi nevelőtanárok példamutatása segítse 

elő a tanulók életében az olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint 

a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a 

tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás, az 

empátia, a szociális érzékenység. 

Kollégiumunk – mint közösségi helyszín – a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez a 

pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek (empátia, toleran-

cia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség stb.) fej-

lesztésére. Segítjük a közösségi együttélés szabályainak elsajátítását, az egyén, a csoport, a 

társadalom kölcsönhatásainak megértését. Kollégiumunk kiemelt feladata a családi életre (a 

családtagi szerepekre, a párkapcsolatok kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdál-

kodásra, stb.) nevelés. E feladatok megvalósításában megfelelő teret kap a diák-

önkormányzati rendszer. 

A beilleszkedést különösen nagy figyelemmel kísérik a nevelőtanárok. Az emberi 

együttélés szabályairól szó esik a nevelőtanári órákon a szobaközösségek konfliktusait, pedig 

kiscsoportos beszélgetésekkel, valamint szituációs játékokkal igyekszünk feloldani. 

A minden tanév elején tartott gólyatábor alkalmasak arra, hogy a tanuló megismerje a 

kollégium sajátos légkörét, saját leendő társait és a felsőbb éveseket. Már itt megfogalmazó-

dik a tanulók egy részében, hogy ő is olyan felsőbb éves diák szeretne lenni, aki hasonló ott-

honossággal vesz részt a közösség életében. A kezdetben kialakuló szobaközösségek többnyi-

re erős kapcsolatot jelentenek a tanulók további kollégiumi éveire is. A csoportközösségek a 

heti nevelőtanári órákon, a közös kirándulásokon, kulturális, valamint sportprogramokon ko-

vácsolódnak össze. 

Évtizedes hagyomány kollégiumunkban, hogy az erkölcsi nevelés témakörében támoga-

tást kapunk a tokaji református lelkésztől, aki kéthetente csoport foglalkozások keretében, 
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közösségi és önismereti játékok módszerét alkalmazva segíti kollégistáinkat az erkölcsi nor-

mák és a viselkedési szabályok elsajátításában.  

3.3.3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

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

népi kultúránk értékeinek, hagyományaink megismerését. Sajátítsák el azokat az ismereteket, 

gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az ott-

hon, 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. Eu-

rópa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történel-

mét, 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. 

Nemzeti ünnepeinkről kollégistáink az iskolai ünnepélyeken való szereplésükkel és 

részvételükkel emlékeznek meg.  A kollégiumban ezekkel a jeles alkalmakkal kapcsolatos 

ismereteiket, vetélkedők keretében bővíthetik kollégistáink. Intézményi szintű műsoros ün-

nepséget tartunk nemzeti ünnepeink előtt: 

 március 15. – a 1848-49 forradalom és szabadságharc napja 

 október 23. – az 1956-os forradalom emléknapja 

 aradi vértanúk emléknapja (október 6.) 

 Karácsony (hagyományosan a kollégium bonyolítja intézményi szinten is, és a kol-

légium közössége készül karácsonyi műsorral) 

A „Híres magyarokhoz” kötődő csoportfoglalkozásainkkal szeretnénk diákjaink fi-

gyelmét ráirányítani a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, 

írók, költők, sportolók munkásságára, a magyar és az egyetemes történelemben betöltött sze-

repükre és elért eredményeikre. 

Minden tanév végén tanulmányi kirándulást szervezünk kollégistáinknak melyek ki-

emelt célja a jutalmazás mellett, nemzeti múltunk és kulturális értékeink megismertetése a 

tanítványokkal. 

3.3.4. A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkap-

csolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. Ezért a kollégium kitün-

tetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek, értékek megbe-

csülése. Ez segítséget nyújt a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a 

tanulók családi életében felmerülő konfliktusok kezeléséről. A kollégiumnak foglalkoznia kell 

a szexuális nevelés kérdéseivel is. Ebben segítségünkre vannak az iskola-egészségügyi szol-

gálat munkatársai, az iskolaorvos és az ifjúsági védőnő, akik rendszeresen megtartott ismeret-

terjesztő előadások és foglalkozások a testi és lelki egészség témakörében és egyéni beszélge-

tésekkel támogatják diákjainkat. 

A családi problémák és konfliktus helyzetek kezelésével fordulhatnak kollégistáink az 

iskolánkban heti rendszerességgel tevékenykedő szociális segítőhöz, akitől egyénileg kérhet-

nek segítséget. 
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Cél: 

 A kollégisták ismerjék meg a különféle szerepeket és szabályokat a családban. 

 Tudatosuljon bennük a családalapítás, családtervezés, a helyes párkapcsolat és fele-

lősségvállalás fontossága. 

 Ismerjék meg a helyes szexuális kultúra jellemzőit és kialakításának jelentőségét a 

párkapcsolatokban. 

Megvalósítandó feladatok: 

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

 Ismertessük a család szerepét, jelentőségét az egészséges testi és lelki fejlődés ki-

alakulásában. Hangsúlyozzuk az idős családtagokkal való kapcsolattartás, együtt-

működés és támogatásuk fontosságát. 

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

 Szemléltessük a családi munkamegosztást, ennek helyét és szerepét a családi közös-

ségben. 

 Ismertessük a helyes, felelősségteljes párkapcsolat jelentőségét és kialakításának fo-

lyamatát. 

 Ismertessük a helyes szexuális kultúra jellemzőit és jelentőségét a férfi-nő kapcso-

latban. 

 Szerepjátékokon keresztül mutassuk be a családban előforduló konfliktusokat és 

kezelésük módját. 

3.3.5. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

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

désének megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét. Ezzel is erősíti a diá-

kokban a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremtve az egyéni célok és a közjó kö-

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

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

nyosság jellemzi. A kollégium megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a 

főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. A közügyekben való aktív részvétel megkí-

vánja a kreatív, önálló mérlegelő gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejleszté-

sét.  

A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátításá-

nak folyamatában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi diák-önkormányzati 

rendszer. A kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégiumunk diák-

önkormányzata. Választott tisztségviselői révén részt vesz a diákközösségek mindennapi élet-

ével kapcsolatos célok kijelölésében, a feladatok végrehajtásában, valamint az elért eredmé-

nyek értékelésében is. A diákönkormányzat tagjai és vezetői megismerik – és a mindennapi 

gyakorlatban válnak képessé felelősen alkalmazni – a demokratikus érdekérvényesítés, prob-

lémamegoldás és konfliktuskezelés technikáit, módszereit. Kollégiumunk a maga sajátos esz-

közeivel kiépíti, folyamatosan ápolja és megújítja az önálló arculatához kapcsolódó hagyo-

mányait, erősítve a kollégiumi közösség együvé tartozását. 
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3.3.6. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek nyúj-

tásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és ta-

pasztalati 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 kimű-

velését; hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások 

helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös 

elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, 

mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

A kollégiumba jelentkező diákjainkat adatlap kitöltésére, és a szociális támogatásokra 

jogosító igazolások (gyermekvédelmi támogatás, három vagy több eltartott gyermek, tartós 

betegség, hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet) leadására kérjük. Ennek az a cél-

ja, hogy a gyerekek, és a családok életkörülményeiről információkat szerezzünk, és ezeket 

alkalmazzuk a nevelő, fejlesztő és oktató munkában.  

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy saját pedagógiai eszközeinkkel, személyes odafigye-

léssel és támogatással, csökkentsük tanulóink lemorzsolódását. 

A nevelőtanár számára a gólyatábor kötetlen együttlétei alkalmat teremtenek a tanuló 

személyiségének megismerésére. A beilleszkedési időszakban a szobaközösség alakulásának 

figyelemmel kísérése, irányítása szintén lehetőséget ad a tanuló önismeretének fejlesztésére; a 

nevelőtanári órákon, a kollégiumirendezvényeken való szerepléseken, a közösségért vállalt 

munkában, a játékos foglalkozásokon a tanulók más oldalukról is bemutatkoznak, megnyíl-

nak.  

Fő célkitűzés, hogy minden tanuló találja meg a számára érdekes és fejlődését biztosító 

tevékenységet, amelyben sikeres lehet, és ez által önbizalma, önbecsülése fejlődhet. 

Az önismeret nemcsak magának a személyiség fejlődésének, érésének elengedhetetlen 

feltétele, hanem a pályaválasztási érettség kibontakozásának is. 

A nevelőtanári órák és a kiscsoportos beszélgetések egyik feladata az, hogy a tanulók el 

tudják mondani saját érzéseiket, gondolataikat a szűkebb és tágabb környezetükről, majd tud-

ják ütköztetni azokat mások véleményével.  

Tanulóink életkorából adódóan a kortárscsoportnak meghatározó szerepe van a szemé-

lyiségfejlődésükre. Az együttes tevékenység pedagógiai hatékonysága rendkívül jelentős. A 

nevelőknek indirekt módszerek alkalmazásával kell megteremteni a feltételeket a társak kö-

zötti pozitív interakciók megvalósulására. A szoba- csoport- és kollégiumi közösségi szintek 

kialakulása csak az arra adekvát tevékenységformák összehangolt tervezésével válhat ered-

ményessé. A kollégisták személyiség fejlesztésére irányuló nevelőmunkánkban egyrészt, a 

nevelők és a tanulók közvetlen személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett 

módon, a tanulók közösségben illetve közösség által történő nevelésének megszervezése, irá-

nyítása kollégiumunk nevelőmunkájának alapvető feladata. 

3.3.7. A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot öröm-

teli megéléséhez. A kollégium ösztönözze a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táp-

lálkozásra, a mozgásra, a stressz kezelés módszereinek megismerésére és alkalmazására. Le-

gyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konflik-

tusok kezelésére. A kollégiumi pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függő-
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ségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. A kollégium sportélete járuljon 

hozzá az egészséges életvitel, a helyes életmódminta kiválasztásához. Fontos, hogy a kollégi-

um a diákok számára otthonos, egészséges, kulturált, esztétikus közeget biztosítson, ahol a 

tanulók jól érzik magukat, és amely egyúttal fejleszti ízlésüket, igényességüket. 

A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges a 

megfelelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, 

testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megala-

pozása. A tanulók olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, szokásokat tanul-

nak meg, amelyek segítik őket a testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító 

szokások kialakulásának megelőzésében. Kollégiumunk minden részletében otthonos, kultu-

rált, esztétikus közegként működik, ahol a tanulók jól érzik magukat, és ami egyben fejleszti 

ízlésüket, igényességüket. 

Az egészség megőrzése és megtartása alapvető emberi jog. Az egészség testi-lelki 

harmónia, olyan jólléti állapot, melyben az erős, edzett, a betegségekkel szemben ellenálló 

testhez nyugodt, kiegyensúlyozott, a környezetével békességben együtt élő emberi lélek is 

társul. A kollégiumi nevelő munka során a tanuló egészséges fejlődését kell szem előtt tartani.  

Cél: 

 az egészséges életmód iránti igény, és az ehhez kapcsolódó szokásrendszer kialakí-

tása, 

 a testi képességek fejlesztése és folyamatos karbantartása, 

 a szenvedélybetegségek elkerülésének elősegítése és önpusztító hatásainak a tudato-

sítása, 

 a szabadidős tevékenységek kultúrájának fejlesztése, 

 életmód mintaként szolgáló belső kollégiumi élet megteremtése. 

Fejlesztési területek: 

 személyes motívumok fejlesztése 

 személyes képességek fejlesztése 

 önismeret, stressz oldás, stressz kezelés 

 kulturális programok szervezése, hagyományápolás 

 a mindennapi sportolás lehetőségeinek a biztosítása, sportprogramok szervezése 

Megvalósítandó feladatok:  

 Az egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztése. (Napi-

rend, prevenciók,) 

 Önismeret erősítésének, önelfogadás képességének és a megfelelő énkép kialakítá-

sának tudatosítása. (Csoportfoglalkozás, lelki beszélgetés, iskolai pszichológus) 

 Az életkorral járó biológiai-, mentálhigiénés-, életmódi tennivalók. (iskolaorvos, 

védőnő, csoportfoglalkozás, szűrővizsgálatok) 

 Törekvés arra, hogy segítsük tanítványainkat egészségük megőrzésében. (személyes 

példamutatás, közös sportolás, ismeretterjesztő előadások) 

 Az egészségérték tudatosítása. ( Véradás, személyes prevenciók) 

 Konfliktusmegoldó képesség fejlesztése. (pszichológus, drámapedagógiai eszközök 

alkalmazása) 
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 A kollégium kulturális- és sportéletének hozzájárulása az egészséges életvitel, a he-

lyes életmódminta kiválasztásához (labdarúgó- és kosárlabdaedzések, asztalitenisz, 

kondicionáló teremtúrák, táncórák stb.). 

 Külön figyelmet kell szentelni a káros szenvedélyek (alkohol, dohányzás és kábító-

szer fogyasztás) kialakításának megelőzésére csoportfoglalkozások, kiscsoportos, 

ill. egyéni beszélgetések során. Minden pedagógus feladata, hogy szigorúan ellen-

őrizze, óvja és védje a diákokat e szerek alkalmazásától. 

 A kollégium pedagógusai közösségei teret adjanak a társas támogatásnak, a lelki 

egészségfejlesztésnek és a tanácsadást biztosító programoknak (pszichológus, lel-

kész). 

 Olyan nevelési-oktatási gyakorlat folytatása, amely figyelembe veszi a diákok mél-

tóságát, lehetőséget teremt a siker eléréséhez.  

 A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szüksé-

ges megfelelő életritmus kialakítása. A diákok ösztönzése az egészséges és kulturált 

étkezésre, öltözködésre, tisztálkodásra, testápolásra, a rendszeretet belső igénnyé 

válására, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozására. 

 A társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései.  

 Annak elérése, hogy tisztában legyenek fogyasztóvédelmi és bűnmegelőzési isme-

retekkel. (kapcsolat a helyi rendőrőrssel) 

 Készüljenek fel a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, keze-

lésére. (balesetvédelmi oktatás, tűzvédelmi oktatás) 

Segítő kapcsolatok az egészségfejlesztésben:  

 Szülők (család) 

 Kollégiumi szülői munkaközösség 

 Iskolaorvos és védőnő 

 Iskolai pszichológus 

 Egyházak képviselői (lelkész) 

 Gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, családsegítő 

 Szociális segítő 

 Rendvédelmi szervek  

 Önkormányzat Hivatala 

3.3.8. 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. 

Cél: 

 A diákokban alakuljon ki segítő magatartás a fogyatékkal élők iránt. 

 Tudatosuljon az együttműködés és az egymásra figyelés fontossága. 

 Legyenek motiváltak az önkéntes feladatvállalásra, a hátrányos helyzetű és halmo-

zottan hátrányos helyzetű társak iránt. 
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Megvalósítandó feladatok: 

 Megismertetni a kollégistákkal, a hátrányos helyzet fogalmát. 

 Példákon keresztül mutassuk be a társadalmi felelősségvállalás fontosságát, a má-

sokért érzett szolidaritás jelentőségét. 

 Ismertessük, hogy mit jelent fogyatékkal élni. 

 Alakuljon ki a tanulókban a beteg, sérült, idős és fogyatékkal élő embertársak iránti 

elfogadó és segítőkész magatartás. ( Rendszeres kapcsolat a helyi Időskorúak Ott-

honával) 

 Az együttműködés, egymásra figyelés képességének kialakítása érdekében élethely-

zeteken keresztül mutassuk be az egyéni felelősség és a közös felelősségvállalás 

egymásra hatását. 

 Ismertessük a tágabb közösségért (kollégium, település) végzett önkéntes munka le-

hetőségeit és jelentőségét. 

3.3.9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

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

lősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A kollégiumi nevelés során fel 

kell készíteni a tanulókat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gya-

korlására. 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. 

A kollégium környezettudatos magatartásra neveli a tanulókat, hogy érzékennyé válja-

nak környezetük állapota iránt, életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő magatartás. 

Cél: 

 Formálni a tanulók magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, 

hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezetmegóvására, elősegítve ezzel 

az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését. 

 A fenntartható fejlődés feltételezi az egész életen át tartó tanulást, amelynek segít-

ségével tájékozott és tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatívan gondol-

kodnak, eligazodnak a természet és a környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság 

területén, és felelősséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikért. 

 Mindez úgy valósítható meg, ha különös figyelmet fordítunk a tanulók természettu-

dományi gondolkodásmódjának fejlesztésére. Ha a tanulók érzékennyé válnak kör-

nyezetük állapota iránt, akkor képesek lesznek a környezet sajátosságainak, minő-

ségi változásainak megismerésére és elemi szintű értékelésére, a környezet termé-

szeti és ember alkotta értékeinek felismerésére és megőrzésére, a környezettel kap-

csolatos állampolgári kötelességeik vállalására és jogaik gyakorlására.  

 A környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő maga-

tartásnak a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvnek kell lennie egyéni és 

közösségi szinten egyaránt.  

Megvalósítandó feladatok: 

 A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, 

amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoz-

nak.  
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 Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre 

gyakorolt pozitív és negatív hatásait a környezeti következmények tükrében.  

 Értsék a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasz-

tás elvét.  

 Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.  

 Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése 

váljék meghatározóvá.  

 Szerezzenek személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése és 

megoldása terén. 

3.3.10. 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 ké-

pességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják ké-

sőbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé 

válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. Ezért fejleszteni kell bennük 

a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos magatartásmó-

dokat 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. 

Cél: 

 Kollégiumunk – az iskolával együttműködve – valamennyi tanulója számára tegye 

lehetővé az egyes szakmák, hivatások megismerését, segítse a pályaválasztást, illet-

ve a választott életpályára való felkészülést. 

Megvalósítandó feladatok: 

 A tanuló továbbtanulási elképzeléseinek feltárása. 

 Reális önismeret, énkép kialakítása (9 – 10 évfolyamon). 

 Információ biztosítása a tanuló és a szülő felé a pályaválasztási lehetőségeket illető-

en. 

 A kollégium az iskolával együttműködve lehetővé teszi az egyes szakmák megis-

merését, így segíti a pályaválasztást és az arra való felkészülést.  

 A családi és társadalmi élet főbb tennivalóinak megismertetése. 

 A változó világ körülményeihez való konstruktív alkalmazkodás megalapozása a 

mindennapi kollégiumi élet során. 

3.3.11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A kollégiumnak – a bentlakásos köznevelési intézmény sajátos adottságaiból adódóan – segí-

teni 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 mérle-

gelni 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 működte-



 13 

tésén keresztül segíti az autonóm, felelős, a közösség érdekeit is figyelembe vevő magatartás 

és a körültekintő döntéshozás képességének kialakulását. 

Cél: 

 Megismertetni a diákokkal, a társadalmi, gazdasági problémák kialakulásának okait. 

 Az ésszerű családi gazdálkodásmódszereinek a kialakítása. 

 A kollégista tudja alkalmazni a pénzkezelés különböző technikáit. 

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

szerzésének eszköze. 

 Legyen tisztában a vállalkozások szerepével, a kockázatvállalás fontosságával és 

veszélyeivel. 

Megvalósítandó feladatok: 

 A helyes családi gazdálkodás bemutatása különféle családszerkezetben. 

 Példákon keresztül láttatni, hogy milyen problémák adódhatnak a társadalomban a 

helytelen gazdálkodás miatt és ezek milyen következményekkel járnak. 

 Ismertetni és a lehetőségeknek megfelelően gyakoroltatni a banki műveleteket 

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

 Bemutatni a munkával szerzett jövedelem és az ebből finanszírozható javak, szol-

gáltatások összefüggéseit. 

 Ismertetni a vállalkozások lényegét, alapvető formáit és a működési módjukat. 

 Példákon keresztül bemutatni, mit jelent a kockázatelemzés, a kockázatvállalás, mi-

ért van ennek jelentősége, és melyek a veszélyei. 

3.3.12. Médiatudatosságra nevelés 

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

ra nevelés során az értelmező, mérlegelő beállítódás kialakításának nagy jelentősége van. A 

diákokkal ismertetni kell a média működésének és hatásmechanizmusának főbb törvényszerű-

ségeit, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokat, a valóságos és a virtuális, a 

nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módját. 

Cél: 

 A diákoknak alakuljon ki kritikai érzéke a médiatartalmak megválasztásához. 

 Képesek legyen az online kommunikáció hatékony felhasználására. 

 Ismerjék a reklám hatását a fogyasztásra. 

 Tanulják meg hatékony módon és megfelelő mértékben felhasználni a számítógép 

és egyéb online média nyújtotta lehetőségeket. 

 Ismerjék meg a közösségi tartalmak etikus, jogszabályok szerinti használatának és 

felhasználásának szabályait. 

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

mítógépes játékok) és egyéb veszélyekkel és azok elkerülésével kapcsolatos ismere-

teik. 

Megvalósítandó feladatok: 
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 Ismerkedés a hagyományos médiával a különféle folyóiratokon, kiadványokon ke-

resztül. 

 Az elektronikus médiák (internetes ismeretterjesztő oldalak, e-book stb.) használa-

tának gyakorlása. 

 Reklámok céljainak, hatásainak bemutatása különféle (pozitív és negatív) példákon 

keresztül. 

 Jogszabályok, etikai előírások ismertetése a hagyományos média és az internet 

használat esetében. 

 Szilenciumokon gyakoroltatni a különféle ismeretek hozzájutásának módjait az in-

ternetes keresők segítségével. 

 Az adatbiztonság szabályainak, megteremtési lehetőségeinek ismertetése. 

 Az internet- és játékfüggőség kóros hatásainak bemutatása. 
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4. A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSE 

4. 1. Személyi feltételek, elvárások: 

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

szakképzettséggel rendelkező, oktatói munkakörben foglalkoztatott – kollégiumi nevelőtanár 

látja el, aki 

 a oktatói testület tagjaival és vezetőivel szoros szakmai együttműködésben végzi 

munkáját, 

 rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű szakmai 

ismeretekkel rendelkezik, 

 képes a nevelési folyamat megtervezésére, megszervezésére, irányítására, ellen-

őrzésére, értékelésére; jártas a különböző pedagógiai eljárások, módszerek alkal-

mazásában, 

 egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával 

követendő példaként szolgál a diákok számára, 

 megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai kommuniká-

ciójában a tanulók iránti tiszteletet, szeretetet, elkötelezettséget és bizalmat he-

lyezi előtérbe, 

 képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére, 

 képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszonyt kialakítani, 

 képes a konfliktusok eredményes kezelésére, 

 munkája során folyamatosan együttműködik a tanulók közösségeivel, a nevelé-

sükben részt vevő személyekkel, szervezetekkel.  

A kollégiumi nevelőtanár munkáját a jogszabályokban foglaltak szerint végzi, tevékenységét 

a tudás, az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szel-

lemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint az egészséges életmódra és a fenntartható fejlő-

désre nevelés határozzák meg.  

A kollégiumban dolgozó, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkáját is a 

gyermekközpontúság, a nevelés eredményességének támogatása kell, hogy jellemezze. Jelen-

létük, megnyilvánulásaik, tevékenységük és annak színvonala is nevelési tényezőként hat a 

kollégisták mindennapjaiban. 

Minden nevelőre vonatkozó követelmények: 

1. A kollégiumban dolgozó tanár higgyen hivatásában, a pedagógiai értékekben, a gyer-

mekek nevelhetőségében, jellemezze pedagógiai optimizmus. 

2. Ismerje meg a tanulók személyiségét. Alakítson ki a tanulókkal nyílt, őszinte kapcso-

latot. Érdeklődjön a tanulók gondjai iránt, hallgassa meg problémáikat, bajaikat, segít-

sen ezek és a kialakuló konfliktusok megoldásában. Segítse beilleszkedésüket a kollé-

gium életébe. 

3. Tartson kapcsolatot a kollégistáink szüleivel. Ha szükséges, kérje a szülők segítségét a 

nevelési problémák megoldásában. Tájékoztassa a szülőket gyermekük tanulmányi 
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előmeneteléről, értesítse őket, ha a tanuló fegyelmi büntetésben vagy jutalomban, di-

cséretben részesül. 

4. Alakítson ki a kollégiumi és iskolai tanárokkal - beleértve a vezetőket is - együttmű-

ködő, folyamatos munkakapcsolatot. Tartson konzultációt a szaktanárokkal, az osz-

tályfőnökökkel és a munkahely közvetlen vezetőivel. 

5. Minden nevelőnk felelős az ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért. A felmerülő gondo-

kat tapintattal és toleranciával közelítse meg. Működjön együtt a gyermek- és ifjúság-

védelmi felelőssel, szükség esetén a területi, illetve a gyermek lakóhelyén lévő ön-

kormányzati gyermekvédelmi felelősökkel. 

6. Ismerje a hatályos jogszabályokat, az iskola és a kollégium belső szabályzatait és azok 

szellemében járjon el. 

7. Rendszeresen figyelje és olvassa a pedagógiai irodalmat, a kollégiummal kapcsolatos 

írásokra hívja fel a kollégák figyelmét. 

8. A kollégium anyagi és nevelési helyzetének javulására vonatkozó pályázatokra hívja 

fel a figyelmet, működjön együtt a pályázati tevékenységben. 

9. Tartsa fontosnak a modern, differenciált nevelési elvek megvalósítását: 

 A tanulókkal való foglalkozás tervezésének alapja a tanulók közötti különbsé-
gek feltárása. 

 Az értékelés folyamatos, a tanulás segítésének érdekében történik. 

 A tanulók fejlődését képességeik alapján értékeljük. 

 A tanulás segítését változatos és motiváló módszerekkel végezzük, figyelembe 
véve az eltérő tanulási stílusokat. 

 A tanulási idő beosztása a tanulói igényekhez alkalmazkodva rugalmas. 

 A nevelőtanár segíti a tanuló készségeinek fejlődését, erősíti önbizalmát. 

 A tanulók együttműködnek egymással és a tanárral a problémák megoldásában. 

 A tanulók is részt vesznek a csoport tanulmányi munkájának értékelésében. 

A csoportnevelők speciális feladatai: 

A csoportnevelők speciális feladatai az életkori sajátosságok figyelembe vételével a követke-

zők: 

 a csoportjába járó tanulók megismerése, 

 a kollégiumi élet szabályainak megismertetése, 

 helyes időbeosztás kialakítása, 

 a kollégium adta lehetőségek felfedeztetése, 

 a közösségben rejlő lehetőségek kiaknázása, 

 hiányosságok felmérése, felzárkóztatás megszervezése, 

 tanulási módszerek feltérképezése, diagnosztizálása, tudatosítása, 

 az iskolai eredmények fokozott figyelemmel kísérése, 

 következetes számonkérés, 

 a szerény képességű diákok rendszeres segítése, 

 érdeklődési irányok támogatása, az egyéni ambíciók kibontakoztatása, 

 versenyeken való részvétel motiválása, felkészítés a versenyekre, 
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 egyéni érdeklődési körök támogatása, 

 tehetséges tanulók motiválása nyelvvizsgára, 

 pályaorientáció, 

 helyes énkép, önbecsülés erősítése, 

 rugalmasabb napirend, szabadabb időbeosztás a szakmai vizsgára, érettségire 
felkészülés idején, 

 távlati célok, reális életviteli tervek készítése, 

 pszichés felkészítés a vizsgákra, 

 a fiatal felnőtt tanulók életének nyomon követése, segítése. 

A kollégiumban a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottak munká-

ját is a gyermekközpontúság, a nevelés eredményességének támogatása jellemzi. Jelenlétük, 

megnyilvánulásaik, tevékenységük és annak színvonala is nevelési tényező. 

4.2. Tárgyi, környezeti feltételek, elvárások a kollégiumban 

A kollégium belső és külső környezete biztosítja a nevelési célok megvalósíthatóságát, 

szolgálja a kollégisták biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság általános kritériumai-

nak. Megteremti – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a nyugodt tanulás, az önálló is-

meretszerzés, a kulturális, a sport és egyéb szabadidős tevékenységek, valamint a diákkörök, 

szakkörök működésének feltételeit. A kollégium gondoskodik a tanulók nyugodt pihenéséről, 

az egyéni visszavonulás lehetőségéről. 

A kollégistáink két épületben (II.-III.) vannak elhelyezve az iskolával azonos területen.   

22 szoba áll a rendelkezésünkre, melyből 9 szoba a fiú tanulók, 13 szoba a leány tanulók elhe-

lyezését biztosítja. A kollégiumi férőhelyek száma: 128fő (II. és III. épületek) 

A III. épület társalgóját szilenciumra vesszük igénybe, míg az itt kialakított közösségi térben, 

csoportfoglalkozásokat, esténként pedig klubfoglalkozásokat tartunk. 

Szobáink 4-6 ágyasak, 9 szoba közös fürdőszoba használattal, 13 szoba önálló fürdő-

szobával rendelkezik. 

Az épületek eredeti funkciója az 1950-es években laktanya volt, így az átalakítások so-

rán bizonyos feltételek korlátozottak. A legutóbbi felújítás során 2017-ben, megtörtént az épü-

letek szigetelése és a nyílászárók cseréje. 

Az épületek a funkcióiknak megfelelnek. Tanulókban lettek elhelyezve a zárható hűtő-

szekrények. A kollégiumban a fűtés és a folyamatos meleg vízellátás megoldott. A szobákban 

az ágyak mellett éjjeliszekrények és ruhásszekrények vannak elhelyezve. A szobákból, a kis 

alapterület miatt hiányzik az asztal és szék.(demográfiai változások és az iskolát választók 

körzetének megváltozása, a javuló távolsági közlekedés miatt bekövetkező létszámcsökkenés 

lehetővé teszi ágyszám csökkentését így a szobák komfortosabbá tételét.) Diákjaink igyekez-

nek a szobákat otthonosabbá tenni. 

Lakószobán kívüli közös helyiségek: 

 Ebédlő, mely korábbi adottságaiból adódóan felszereltsége megfelelő, alkalmas 

rendezvények lebonyolítására, színpaddal rendelkezik. Az épületekben két ta-

nulószoba van, melyekben a szilenciumot, csoportfoglalkozásokat, szabadidős 

tevékenységet tartjuk.  
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 Kollégiumunk egy tálaló konyhával rendelkezik, ahová a Tokaji Gróf Széche-

nyi István Középiskolai Kollégium konyhájából szállítják naponta háromszor 

az ételt kollégiumunkba. 

 Mindkét épületben (II., III.) van egy-egy nevelőtanári szoba, ahol az éjszakás 

nevelőtanár tartózkodik, illetve a tanulók kikérdezése és monitoringolása is itt 
történik. 

 A II. épületben található a kollégiumvezetői iroda. 

 A I/2. épületben alakítottunk ki a beteg tanuló elkülönítését szolgáló épület-
részt, melyhez heti beosztást készítünk a nevelőtanárok készenléti ügyeletéről. 

 Minden épület tanulószobájában található egy melegítősarok (mikrohullámú, 
kenyérpirító, vízforraló, meleg szendvicssütő). 

 Az iskola tornaterme a kollégium rendelkezésére áll sportfoglalkozások meg-

tartására, így délután és este is van alkalom a mozgásra, testedzésre. Jó idő ese-

tén foci, futó és kézilabda pályán is sportolhatnak a diákok. 

 A kollégium társalgóiban találhatóak tanulást segítő számítógépek, vezetékes 

internet hozzá férési lehetőség a tanulókban megtalálható, vezeték nélküli in-
ternet az épületekben elérhető. 

 Tanulóink ébresztésére, informálására, zene hallgatására rádióműsorok készíté-
sére kollégiumi stúdió szolgál.  

Fizikai környezetünk biztosítja a működés alapfeltételeit és azt, hogy gyermekeink jól 

érezzék magukat. Többet kell tennünk annak érdekében, hogy környezetüket sajátjuknak 

érezzék, saját és mások munkáját megbecsüljék, környezetük tisztántartása igénnyé váljék 

tanulóinkban. Saját környezetük rendben tartásának igényét igyekszünk kialakítani azzal, 

hogy minden tanévben tisztasági versenyt hirdetünk a szobák között, és bevonjuk tanulóinkat 

az udvartakarításba is. 

Nyugodtan, eredményesen dolgozni csak tiszta és egészséges környezetben lehet. 

4.3. A kollégiumi élet megszervezése 

Kollégium – belső életének szabályozása során – biztosítja a gyermekek optimális testi-

lelki fejlődésének feltételeit, figyelembe véve a speciális tanulói, szülői és iskolai igényeket, 

valamint az intézményi szokásokat. A tanulók napi életének kereteit úgy szervezzük, hogy az 

egyes tevékenységek belső aránya – a jogszabályi keretek között – a tanulók egyéni és életko-

ri sajátosságaihoz igazodjanak. A belső szabályozás kiemelt eszköze a pedagógiai ösztönző 

rendszer működtetése. A gyerekek kötelességeit és jogait szabályozza a kollégium házirendje.  

A tanulók életrendjének szervezéséhez a köznevelési törvényben előírtak, a Kollégiumi neve-

lés országos alapprogramja szolgált alapul. A nevelés értékrendszerében a munka szeretete, a 

kulturális és természeti értékek védelme, az emberiség, és az egyén saját élete, környezete 

iránti felelősség a legfontosabb. 

A tanulók napirendjének meghatározásakor figyelembe vesszük a diákok egésznapi le-

terheltségét, az iskolai, a szülői, valamint a társadalmi elvárásokat. A legfontosabb életszük-

ségletek kielégítésén túl megteremtjük a biztonságot, a nyugalmat, biztosítjuk a tanulás kö-

rülményeinek zavartalanságát, a személyiség szabadságát, a megfelelő pihenőidőt és a sza-

badidővel való rendelkezés jogát. A tanulási tevékenység irányítását a leghatékonyabb mód-

szerekkel segítjük. Az esélyegyenlőség és a felzárkózás lehetőségeinek garantálása kiemelt 

feladat. 

A kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégium diákönkormányzata. 

Választott tisztségviselői révén részt vesz a diákközösségek mindennapi életével kapcsolatos 
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célok kijelölésében, a feladatok végrehajtásában, valamint az elért eredmények értékelésében 

is. A diákönkormányzat tagjai és vezetői megismerik – és a mindennapi gyakorlatban válnak 

képessé felelősen alkalmazni – a demokratikus érdekérvényesítés, problémamegoldás és 

konfliktuskezelés technikáit, módszereit. Kollégiumunk a maga sajátos eszközeivel kiépíti, 

folyamatosan ápolja és megújítja az önálló arculatához kapcsolódó hagyományait, erősítve a 

kollégiumi közösség együvé tartozását. 

4.4. A kollégium kapcsolatrendszere 

A kollégium nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében rendszeres kapcsolatot 

tart a szülőkkel, illetve a tanuló törvényes képviselőjével, szülői közösségekkel a fenntartóval 

a kapcsolódó iskolákkal, társintézményekkel, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos 

helyzetű tanuló, valamint veszélyeztetett gyermek esetében a gyermekjóléti szolgálattal, a 

település – a tanulók nevelésében érintett – intézményeivel, nevelésbe vett gyermek esetén a 

gyámjával, nevelőszülőjével vagy gyermekotthonával, civil szervezeteivel, szakmai közössé-

geivel, érintettség esetén, a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, továbbá minden olyan 

szervezettel, amely a kollégiumi nevelés céljainak megvalósítását elősegítheti. 

A szülőkkel, törvényes képviselővel való jó partnerkapcsolat kialakításának fontos szerepe 

van a kollégiumi nevelés eredményességében.  

A kapcsolattartás formái: 

 személyes kapcsolat  

 telefonos kapcsolat  

 szülői értekezlet 

 KRÉTA e-napló 

 esetenként családlátogatás 

A tanulóinkkal kapcsolatos nevelési feladatok megvalósítása érdekében nagyon fontos 

az összehangolt nevelőtanári és osztályfőnöki munka. 

Kollégiumunk működésének biztosítása érdekében, és a napi feladatok zavartalan ellátása 

miatt:  

 a kollégiumvezetője heti egy alkalommal részt vesz az iskolavezetés megbeszélésein, 

ahol tájékozódik az iskolai programok miatt, a kollégium napirendjét érintő változá-

sokról, illetve a fenntartó elvárásaival kapcsolatos feladatokról. 

 A kollégiumvezetője folyamatos kapcsolatot tart a működés technikai hátterét felügye-

lő gondnokkal. 

 Telefonon és email-ben kapcsolatot tart, a Tokaj Város Önkormányzata által működte-

tett és iskolánk dolgozói valamint diákjai számára az étkezést biztosító konyha élel-

mezésvezetőjével. 

A diákönkormányzat véleményét a tanév elején kérjük, a kollégiumi munkaterv elkészí-

téséhez és elfogadásához. A diákok szervezete támogatja programjaink szervezését és lebo-

nyolítását. 

A nevelőtanárok feladata a gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenysége terén olyan légkör 

kialakítása, amely eleve kizárja, hogy bármelyik gyerek bármilyen oknál fogva hátrányos, 

kitaszított helyzetbe kerüljön. A kollégiumvezetője és az iskola ifjúságvédelmi felelőse kö-

zött, folyamatos a kapcsolat, a hátrányos, halmozottan hátrányos és a tanulási valamint maga-

tartási problémákkal rendelkező tanulók ügyeinek kezelése miatt. 
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Külső kapcsolataink: 

 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

 Pedagógiai Szakszolgálat 

 Iskolaegészségügyi Szolgálat 

 Kistérségi Egészségközpont 

 Helyi művelődési és társadalmi szervek.(Könyvtár, Műv. Ház rendezvényei, Múzeum, 

Színház) 

 Rendvédelmi szervek  

 Önkormányzat Hivatala 

 Helyi történelmi egyházak 
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5. A KOLLÉGIUMI TEVÉKENYSÉG SZERKEZETE 

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

során a tanulói tevékenységeket – annak céljától, jellegétől függően – kollégiumi programok, 

csoportos és egyéni foglalkozások keretében szervezi, az intézményi szervezet működéséhez 

pedagógiai irányítást, illetve támogatást biztosít.  

5.1. A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások 

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

aktív tanulási attitűd kialakítására és megerősítésére, egyénre szabott tanulási utak 

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

gondoskodik a tanulókkal való személyes törődés tapintatos formáinak kialakítására. Külön 

figyelmet fordít a nemzetiségi sajátosságokra és a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni 

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

azok hozzájáruljanak a tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségének gazdagodásához, 

kompetenciáik fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez. 

5.1.1. Felkészítő foglalkozások a kollégiumban: 

Tanulást segítő foglalkozások: 

a) rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás: naponta, 

hétfőtől csütörtökig napi három óra, így összesen 12 óra felkészítő tanulószobai 

foglalkozást tartunk hetente. Ezen kívül heti egy órában folytatunk felzárkóztató, 

tehetséggondozó vagy speciális ismereteket adó egyéni fejlesztést megvalósító 

egyéni vagy csoportos foglalkozásokat. - ez összességében heti 13 óra. 

b) differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás: 

 háziversenyek, egyéni és csoportos vetélkedők, 

 önképzőkörök kialakítása (tánc, kreatív), 

 tanulmányi versenyekre való felkészítés, 

 edzési lehetőség biztosítása. 

c) a bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása, hátránykompenzáció: 

 a lemaradás okának feltárása, 

 a tudás iránti igény felkeltése, 

 egyénre szabott segítségnyújtás, fejlesztés, 

 rendszeres és folyamatos készülés begyakoroltatása, 

 önálló tanulás, önművelés kialakítása. 

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

szakkörök, diákkörök, 

e) tematikus csoportfoglalkozás. 

A kollégium alapvető feladata, hogy biztosítsa a nyugodt és zavartalan tanulás feltételeit a 

kollégisták számára. A tanulók tanulási ideje meghatározott: hétköznapokon 1630-1900 óráig 

tart. Ezen kívül lehetőségük van a diákoknak az esti tanulás, illetve a személyes konzultáció 

lehetőségével élni. 
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5.1.2. Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások: 

5.1.2.1. Csoportvezetői foglalkozások: 

a) közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára: a csoport életével kapcsolatos 

feladatok, tevékenységek, események, problémák megbeszélése, értékelése történik a 

foglalkozások célja, hogy a tanulók elsajátítsák a mindennapi élettel kapcsolatos 

ismereteket, a közösségi együttélés normáit, a szociális viselkedés alapvető szabályait; 

a konfliktuskezelő képességet. 

b) tematikus csoportfoglalkozások: az e rendeletben előírt témakörök, időkeretek között 

szervezhető foglalkozás 

A foglakozások tematikus tartalmát a kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapján, 

meghatározott óraszám keretében, helyi tantervként állítottuk össze. 

5.1.2.2. A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások: 

A kollégiumi együttélésben a tanulók megtapasztalják a természeti, történelmi és kultu-

rális örökségek megbecsülését, a szülőföld, a város szeretetét. A kollégiumi hagyományőrző 

rendezvények elősegítik az identitástudatot, az egy azon közösséghez való tartozás érzetének 

elmélyítését. Fontos célunk továbbá az intézmény meglévő egyéni arculatának és hírnevének 

megőrzése, növelése, amely a hagyományápoláson keresztül a tanulói közösségek bármely 

tagjának feladata és kötelessége is egyben. Hagyományőrző rendezvényeinken a tanulók és a 

nevelőtestület minden tagja részt vesz.  

Hagyományos, kollégiumi szintű, ünnepi és szabadidős rendezvényeink:  

 új diákok felkészítő tábora (gólyatábor) 

 új diákok felavatásának (pecúr-avató) kollégiumi vonatkozása 

 Mikulás műsor és Mikulás-csomag átadás estje 

 Karácsonyi műsor és ünnepi vacsora 

 Farsangi jelmezes mulatság 

 Teaház  

 házibajnokságok (foci, asztalitenisz, sakk, erőemelés) a Rendezvények-napja kere-

tében 

 Végzősök búcsúztatása a kollégiumtól. 

 Kakastaréj-sütés (évnyitó és évzáró szabadtéri szalonnasütés és zenés délutáni pik-

nik)  

 kollégiumi vetélkedők ismeretterjesztő, illetve évfordulós témákból, aktuális apro-

pókból 

 Gyalogtúrák és kerékpártúrák szervezése a Kopasz-hegyre és a környező települé-

sekre. 

 Kollégiumi juniális, tanév-végi rendezvénysorozat, vidám, játékos, szórakoztató 

rendezvényekkel. 

A rendezvények előkészületeiből és az utómunkákból a tanulók a csoportnevelők irányí-

tásával kiveszik a részüket, a műsorok összeállításában, a szerepek eljátszásában, versmon-

dásban, táncbetétekben szintén a kollégium lakói működnek közre.  

A kollégiumi diákönkormányzatok működésének támogatása. A tanév során két kollé-

giumi gyűlés megtartása, a félév és a tanév végén, a tanulmányi és a közösségi munka értéke-

lése és jutalmazása. 

5.1.2.3. A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások: 

Részt vesznek benne: kollégiumvezető, csoportnevelő tanárok, pszichológus, ifjúsági 

védőnő, szociális segítő. 
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5.1.3. Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások: 

A szabadidő eltöltését szolgáló, kollégium által biztosított lehetőségek közül - 

válaszható foglalkozást szintén heti egy órában tartja, a kollégium diákjai szabadon 

választhatnak a kollégium által szervezett, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló 

foglalkozást (minden tanév elején felmérjük a tanulói igényeket, s a lehetőség függvényében 

indítjuk a foglalkozásokat). Választásukat követően azonban kötelesek heti rendszerességgel 

részt venni ezen. Kivételt ez alól a természetjáró szakkörön való részvétel jelent, itt a 

megjelenés a szervezett túrák időpontjában kötelező. 

Állandó vagy adott eseményre szerveződő kollégiumi diákcsoportok számára szervezett 

 Könyvklub 

 Irodalmi színpad 

 Kreatív foglalkozás 

 Horgász szakkör 

 Sportkör 

 Modern tánc 

 Csapatépítő rendezvények 

A kollégium által biztosított foglalkozások adott tanévben: 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök 

 
 

1530 – 1615 

csoportfoglalkozás 
 

1630 - 1900 

tanulószoba 

1630 - 1900 

tanulószoba 

1630 - 1900 

tanulószoba 

1630 - 1900 

tanulószoba 

1930 – 2015 

egyéni fejlesztés pót-

szilencium 

1930 – 2015 

egyéni fejlesztés pót-

szilencium 

1930 – 2015 

egyéni fejlesztés pótszi-

lencium 

1930 – 2015 

egyéni fejlesztés pót-

szilencium  

1930 – 2015 

szabadidős foglalko-

zás 

1930 – 2015 

szabadidős foglalko-

zás 

 1930 – 2015 

szabadidős foglalko-

zás 

5.1.4. Témanapok, témahetek, projektek. 

Az EMMI által kezdeményezett „Fenntarthatósági témahéthez” kapcsolódva szervezi meg 

kollégiumunk az „Egészségnapot” és a „Pályaorientációs napot”. 

5.2. Pedagógiai felügyelet 

A kollégium – szervezeti egységenként egy pedagógus közreműködésével (a 

továbbiakban: ügyeletes nevelőtanár) – gondoskodik a foglalkozáson nem tartózkodó 

tanulók pedagógiai felügyeletéről, a kollégiumi élet szervezéséről. Kollégiumunkban épü-

letenként és nemenként biztosítjuk naponta 1300- 2200ig a pedagógiai felügyeletet diákjaink 

számára. 
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5.2.1. 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 személyiségvédelem, a diákok önrendelkezési jogának 

érvényesülésére, 

c) időszakos ellenőrzést folytat az egyéni és közösségi rend fenntartása, a tisztasági 

és az egészségvédelmi szabályok teljesítése céljából, 

A pedagógiai felügyelet átadásakor az ügyeletes nevelőtanárok között – dokumentált – 

információcserére kell sort keríteni. 

Épületenként az ügyeletes nevelőtanárok, az ügyeleti naplóban dokumentálják az ügyeleti idő 

alatt történt eseményeket és a tanulókkal kapcsolatos változásokat. 

A beteg tanulók ellátásáról, beteg naplót vezetnek a nevelőtanárok. 

A kollégiumi nevelőtanárok kötelesek nyomon követni a diákjaikkal kapcsolatos információ-

kat a KRÉTA e-naplóban, és ugyanitt rögzíteni saját napi tevékenységüket. 

5.2.2. A kollégiumi élet szervezése során a kollégium vezetőjének a feladata:  

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

megszervezése, felügyelete, ellenőrzése, 

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

folyamatos vezetése, 

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

tevékenységének a felügyelete, 

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

intézkedés, továbbá információtovábbítás a csoportvezető nevelőtanárnak. 

 

A kollégiumvezetőjének az adminisztrációs feladata a kollégiumi naplóban rögzíteni a napi-

rendi tevékenységet, a hiányzókat, és a létszámváltozást, valamint a kollégiumi törzskönyv 

vezetése. 

A kollégiumvezetője rögzíti a KRÉTA e-naplóban a kollégiumi csoportokat, a velük kapcso-

latos tevékenységeket és a nevelőtanárok tantárgyfelosztását és napirendjét. 

A kollégiumvezetőjének és oktatói testületének a feladata minden tanév elején a kollégium 

törvényes működési feltételének biztosítása, az alapdokumentumok /Házirend, SZMSZ, Pe-

dagógiai Program, Munkaterv/ elkészítése. 
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6. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS EREDMÉNYESSÉGE 

6.1. A kollégiumi nevelés eredményessége 

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

eredményesen fejezze be tanulmányait választott iskolájában. 

A tanuló a kollégiumi nevelési folyamat során elsajátítja a társadalomba való beilleszkedés-

hez és a családi életben, a hivatás gyakorlásában, az állampolgári létben az önálló életvitelhez 

szükséges alapvető ismereteket, képességeket, értékeket: 

 elsajátítja és követi az alapvető erkölcsi normákat; 

 képes az egészséges és kulturált életmód kialakítására; 

 ismeri nemzetünk, nemzetiségeink kulturális, történelmi hagyományait; 

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

lyamatos megújulásnak a képességével; 

 kialakul reális társadalomképe; 

 rendelkezik az önszerveződéshez, a demokratikus érdekérvényesítéshez szükséges 

képességekkel; 

 tudása versenyképes, önértékelő képességére, szakmai felkészültségére alapozva 

választ tud adni a szakmai kihívásokra; 

 képes az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására és továbbépítésére; 

 másokhoz való viszonyában toleráns, empátiával rendelkezik, társadalmi szemléle-

tét a szolidaritás jellemzi. 

A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor figyelembe veendő, hogy a nevelési 

folyamat milyen kiindulási állapotból, milyen feltételek mellett fejtette ki hatását. 
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TEMATIKUS CSOPORTFOGLALKOZÁSOK KERETTERVE ÉS ÉVES ÓRASZÁMA 

Témakörök 

1. A tanulás tanítása 

2. Az erkölcsi nevelés 

3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

6. A családi életre nevelés 

7. Testi és lelki egészségre nevelés 

8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

10. Pályaorientáció 

11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

12. Médiatudatosságra nevelés 

A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma 

TÉMAKÖR 
9. 

évfolyam 

10.  

évfolyam 

11.  

évfolyam 

12.  

évfolyam 
13–14.  

évfolyam 

A tanulás tanítása 3 2 2 2 1 

Az erkölcsi nevelés 2 2 2 1 1 

Nemzeti öntudat, haza-

fias nevelés 
2 2 2 1 1 

Állampolgárságra, de-

mokráciára nevelés 
2 2 2 1 2 

Az önismeret és a társas 

kultúra fejlesztése 
1 1 1 1 1 

A családi életre nevelés 1 2 2 3 3 

Testi és lelki egészségre 

nevelés 
2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás má-

sokért, önkéntesség 
2 2 2 1 1 

Fenntarthatóság, kör-

nyezettudatosság 
2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 
2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra ne-

velés 

1 1 1 1 1 

 Összesen: 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 
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A kollégiumokban „A kollégiumi nevelés országos alapprogramja” alapján, évi 36 

nevelési héttel (a 12–13–14. évfolyamon 31 nevelési héttel), ezen belül minden héten egy 

kötelező tanulócsoport-vezetői foglalkozással kell számolni. Az óraszámok minden évfo-

lyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus csoportfoglalkozásokat – részben 

vagy egészben – a tanulócsoport-vezetői foglalkozások keretében, vagy a felkészítő foglal-

kozások terhére szervezzék meg. 

A 13-14. évfolyamra vonatkozó követelmények a szakképzésben résztvevő diákok 

kollégiumi foglalkozásainak alapját jelentik, amelyek ezekben a képzésekben résztvevő és 

nem tanköteles tanulók számára kollégiumi ellátást biztosító kollégiumoknak szakmai aján-

lást jelentenek. 

A fenti keretterv alapján készítette oktatói testületünk a kollégium nevelési program-

ját, és a csoportvezető tanárok ehhez igazodva alakították ki éves munkatervüket. 


