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1. BEVEZETÉS 

 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, valamint a 20/2012. és 59/2013. EMMI 

rendelet alapján, a Szegedi Evangélikus Kollégium a következő pedagógiai programot alkotja 

meg. A Pedagógiai Program hatálya kiterjed a kollégium valamennyi pedagógusára, 

tanulójára. 

Elődünk, a szegedi MÁV Nevelőotthon az elsők közé tartozott, amely kapuit az arra 

rászorulók részére megnyitotta, kényelmes, kulturált otthont nyújtva az ott elhelyezett 

gyermekeknek és nyugodt légkört biztosítva az ország vérkeringésének fenntartásán fáradozó 

vasutas szülőknek. Jelentős döntése volt ez a MÁV-nak, hiszen vállalta, hogy az árva, félárva 

vagy a szülők elfoglaltsága miatt felügyelet nélkül maradó, vagy az iskolát lakhelyükről 

megközelíteni nem tudó gyermekek részére egy második otthont, ezen túlmenően élelmezést, 

ruházkodást és iskoláztatást is biztosítson. 

Természetesen mára már sok minden megváltozott. Más a társadalmi, gazdasági környezet, 

mások a diákok, szülők, tanárok. Megváltoztak az értékek, amit közvetítenünk kell a 

diákoknak, hogy segítsük őket a vizsgák sikeres letételében, a munkába állásban, vagy a 

felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésében. A ma pedagógusaira óriási felelősség 

nehezedik, hogy e megváltozott körülmények között is olyan növendékek kerüljenek ki, akik 

jó szívvel emlékeznek vissza az intézetben eltöltött évekre, és majd gyermekeiket is ide 

küldjék továbbtanulni, kollégiumunkat választva második otthonuknak. 

Programunk egy olyan dokumentum, amelyből az olvasó megismerheti az ország első vasutas 

gyermekintézményét, majd Szeged első evangélikus kollégiumát és az itt folyó pedagógiai 

munkába is betekintést nyerhet. A múlt hagyományaira és eredményeire építkezve vallunk 

elképzeléseinkről, ily módon azoknak a kihívásoknak kívánunk megfelelni, amelyeket e 

gyorsan változó társadalom állít elénk. Meghatározzuk azokat a területeket, amelyekben az 

elkövetkező időszakban előre szeretnénk lépni. Hisszük azt, hogy diákjainkkal együtt tanulva 

és munkálkodva megtaláljuk a legmegfelelőbb személyiségfejlesztő, gazdagító cselekvési 

formákat. Tevékenységünkkel olyan szellemi közösséget szeretnénk létrehozni, ahol diákok, 

alkalmazottak, vezetők egyaránt képességeik maximumát tudják nyújtani. 

A kollégiumi nevelés alapvető feladata az otthon lehető legjobb pótlása, a nyugodt tanulás 

feltételeinek biztosítása, a napi felkészülés segítése (csoportos és egyéni foglalkozásokon). Az 

itt szolgálatot teljesítő pedagógusok törekedjenek a kollégistákat egészséges életvitelre, 

rendszeretetre, a közösségi normák tiszteletben tartására szoktatni, nevelni, szabadidős 

tevékenységüket irányítani, személyes és kollektív problémáikban tanáccsal ellátni. 
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2. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 

 

Az intézmény neve: Szegedi Evangélikus Kollégium 

Az intézmény fenntartója: Magyarországi Evangélikus Egyház 

Az intézmény státusza: önállóan gazdálkodó jogi személy 

Az intézmény vezetője: a kollégium igazgatója 

Az intézmény címe: 6725 Szeged, Boldogasszony sugárút 44. 

Az intézmény alapító okiratának kelte: 2019. 04. 15. 

Az intézmény alapító okirat szerinti tevékenysége: bentlakásos közoktatási intézményi 

ellátás, középfokú közoktatásban részesülő tanulók 

kollégiumi ellátása 

Az intézmény férőhelyeinek száma: 125 fő 

Az intézmény jellege: koedukált, keresztény ökomenikus kollégium 

Az intézmény beiskolázási területe: országos beiskolázású, de az országhatáron túlról 

érkező magyar anyanyelvű tanulókat is fogadjuk 

Az intézmény küldetésnyilatkozata: a Szegedi Evangélikus Kollégium Szeged város 

kollégiumai közül az egyetlen evangélikus felekezetű 

intézmény 
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3. MŰKÖDÉSÜNK BELSŐ FELTÉTELEI 

 

3. 1. Humán erőforrás 

3. 1. 1. Vezetési elvek 

 

A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a tanulók számára – 

lakóhelyüktől és szociális helyzetüktől függetlenül – biztosítsa a minőségi tudáshoz és a 

humanista, demokratikus szellemben történő neveléshez való hozzáférést, így meghatározó 

jelentősége van az esélyteremtés és a társadalmi mobilitás elősegítésében. 

Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező 

alkotó (kis) közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejlessze önismeretét, 

együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. 

Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szocio-kulturális 

környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak. 

A kollégium egészének céljait csak a legértékesebb erőforrás, az emberi munka révén tudjuk 

elérni. Azért, hogy mind az egyéni, mind a kollégiumi teljesítmény növekedjék, az 

alkalmazottaktól elvárható, hogy kötelezzék el magukat a kollégium célkitűzései iránt, ezek 

megvalósításában aktívan vegyenek részt, ezért az emberi erőforrások menedzselésének 

politikáját és a kollégiumi célkitűzéseket összhangban kezeljük. A továbbképzéseket az 

emberi erőforrások fejlesztése részének tekintjük, így kiemelt jelentőséggel bírnak. 

A Szegedi Evangélikus Kollégium Szeged város kollégiumai közül az egyetlen evangélikus 

felekezetű intézmény, s mint ilyen, a helyi evangélikus oktatás hagyományait figyelembe 

véve fontosnak tartja a tanulók evangélikus szellemiségű nevelését és oktatását. Ezen cél 

megvalósítása érdekében az intézmények a pedagógiai programok érték – és célkitűzéseiben 

egységesek, ezek megvalósítását egységesen képviselik a nevelő testületek, szülők, 

gyermekek és tanulók, valamint az evangélikus gyülekezetek körében. 

3. 1. 2. Nevelőtestület 

Kollégiumunkban 5 fő pedagógiai képesítéssel rendelkező nevelőmunkát végző alkalmazott 

dolgozik, ebből egy fő igazgató, 3 fő nevelőtanár, 1 fő pedagógiai felügyelő. 

A nevelőtestület végzettség szerinti megoszlása: 

− egyetem: 5 fő 

− főiskola: 1 fő 

Végzettségek, szakképesítések szerinti megoszlás:  

− igazgató: magyar – orosz középiskolai tanár, közoktatás-vezető 

− nevelők: 

– történelem – orosz általános iskolai tanár 

– mérnöktanár 

– történelem, ember és társadalom műveltségterületi tanár, 

közoktatás-vezető 

– pedagógiai munkát segítő, felsőfokú végzettségű munkatársak: 
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– földrajz középiskolai tanár: pedagógiai felügyelő (éjszakás) 

– ének-zene alapszakos szakember: pedagógiai felügyelő 

 

A pedagógusok kompetenciáját alkotja a szakmai képzettségükön túl a pályán eltöltött idejük: 

 

− 30 év vagy a felett: 2 fő 

− 10 év vagy a felett: 2 fő 

− 10 év alatt:  2 fő 

 

A tanulási tevékenységhez tartozó feladatokon kívül a nevelőknek az alábbi tevékenységeket 

kell végeziük: 

− gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

− diákönkormányzat patronálása 

− vizuális kultúra fejlesztése 

− közművelődés szervezése 

− sport-és szabadidő szervezése 

− számítógépes feladatok 

3. 1. 3. A pedagógiai munkát segítő alkalmazottak: 

− 1 fő orvos (megbízásos jogviszony keretében, heti két alkalommal) 

− 2 fő- pedagógiai felügyelő 

− 1 fő pedagógiai asszisztens 

− 2 fő gazdasági iroda 

− 5 fő technikai apparátus 

 

Az 1998-2007 közötti időszakban a kollégium növendék létszáma fokozatosan nőtt az 

alkalmazotti létszám egyidejű és jelentős csökkenésével. A feladatokat hatékonyabb 

munkaszervezéssel és munkával tudtuk ellátni. A középiskolás diákjaink létszámát és 

korosztályi eloszlását megvizsgálva megállapítható, hogy évek óta egyre meghatározóbb 

szerepet kapnak az érettségi utáni szakképzésben résztvevő tanulók. Az idei évben ez a 

tendencia megfordulni látszik: az alacsonyabb tanulói létszám ismét a 9-12. korosztály 

többletét mutatja. 

2014 – 2016 között létszámunk hasonlóan 100% körüli feltöltöttséggel rendelkezett, a 18 

éven felüliek továbbra is meghatározóan magas létszámával. 

2016 – 2018 között nagy létszámú rendészeti állományban lévő diáknak adtunk helyet a 

fokozott határvédelem miatt. A 2018/2019. tanévben már csak 20 fő rendészeti 

szakközépiskolai diákunk volt, a városi intézmények növendékei elmaradtak a korábbi évek 

elutasítása miatt. 

2019/2020.tanév a régi létszám visszaszerzése jegyében telt. A lassú visszapótlás csak 2020 

januárjában indult meg, de a létszámunk még jelentősen a maximálisan felvehető 125 fő alatt 

van. 
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A következő tanév egyik fő célja ennek a régi létszámnak a megközelítése, valamint az 

evangélikus hitéletű diákok számának növelése. 

 

3. 1. 4. Humánerőforrás fejlesztés, képzés 

Célkitűzéseink: 

 

− Kreativitásra való törekvés a megújulás szellemében. 

− Nyitott, innovatív légkör megteremtése. 

− Eredményorientált gondolkodásmód kialakítása. 

− A pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása. 

− Egyéni önértékelésből kiindulva megfelelő motivációs szint biztosításával a 

gyenge pontok fejlesztése, az önképzés segítése, kompetencia alapú egyéni 

értékelés, közösségfejlesztés. 

− Együttműködés az intézményen belül és kívül. 

− A környezet kihívásaira rugalmasan és érzékenyen reagálni tudó szervezeti 

rendszer kialakítása. 

− Az evangélikus hitélet meghonosítása, értékeinek beépítése 

3. 2. Tárgyi környezet 

3. 2. 1. Épület, infrastruktúra 

A kollégium épülete a belvárosban található, a vasútállomástól öt perces sétával közelíthető 

meg. 1996-ban a diákotthon 100 éves fennállása alkalmával korszerűsítettük a hálótermeket, 

megszüntettük az emeletes ágyrendszert. Az időközben funkciójukat vesztett helyiségek 

hálótermekké történő átalakítása következtében a modern heverőkkel felszerelt szobákban 

jelenleg 225 diák ellátása lehetséges. 

A 2007/2008. tanévtől kezdve intézményünk 2 részre bomlott. A földszinti részt jobbára a 

felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára tartjuk fenn, hivatalosan is regisztráltattuk 

magunkat felsőoktatási diákotthonként. A közoktatási részleget nagyrészt a félemelet, illetve 

emeleti szintre lokalizáltuk. Az elmúlt évek tendenciáit (csökkenő középiskolás létszám, 

valamint az egyetemista férőhelyek iránti megnövekedett kereslet) figyelembe véve 

módosítottuk alapító okiratunkat, melynek értelmében jelenleg 125 fő középiskolást van 

alkalmunk felvenni. Ennek a125 fő középiskolai férőhelynek a feltöltöttsége jelenleg 75 – 80 

fő.  

A hálószobák többféle funkciót látnak el (háló és tanuló egyben), a legnagyobb létszámúak 6 

- 8 fő elhelyezésére szolgálnak. A lakhatás alapvető tárgyi feltételei adottak. Az épület emeleti 
két szárnyán elkülönítve helyezzük el a fiúkat és a lányokat. Az épületrészekhez nevelőtanári 

ügyeleti szoba, vizesblokk, WC és mosdók kapcsolódnak. A földszinten található a konyha és 

a tágas étterem. A több mint 100 éves épület állaga folyamatosan romlik, ezért 

karbantartására, felújítására folyamatosan szükség van. Az elmúlt tíz évben felújítottuk és 

korszerűsítettük a vizesblokkokat, az elektromos hálózatot, a folyosókat és az éttermet. 

Folyamatosan cseréljük és megújítjuk a lakószobák bútorait. 2010-ben pályázati forrásból az 

összes fűtőtestet lecseréltük. 
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Az intézményhez tartozik még két kisebb belső és egy tágas külső udvar, kosárlabda-, 

kézilabda- és röplabdapályával. A kollégiumnak 2 db városi telefonfővonala van. Az ügyviteli 

munkát számítógépekkel könnyítjük. Számítástechnikai szaktantermünkben az internet 

hozzáférés biztosított, intézményünk 2 db ADSL-vonallal csatlakozik a Sulinet hálózathoz, 

ezen kívül fizetős internet szolgáltatást is igénybe veszünk az egyre növekvő igények 

kielégítése végett. Az egész épületben vezeték nélküli (wifi) internet hozzáférés biztosított. 

Az épület hő-ellátását saját gázkazánnal oldjuk meg. 

Az épület 2017-ben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonába került. Az új 

tulajdonos a 2018/2019. tanévben a legújabb típusú kondenzációs kazánra cserélte a régi 

elavult készüléket. 

2019-ben a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásába került az intézmény.  

Belső fenntartói pályázat elnyerésének segítségével több fejlesztés is meg fog valósulni még 

ebben az évben: tusolók, konyha, valamint a világítási rendszer korszerűsítése, sportudvar 

rendbe tétele, szobák festése és bútorozása, kondicionáló terem felszerelése. 

 

3. 2. 2. Pedagógiai kiszolgáló helyiségek: 

Az emeleten: 

− díszterem: a 200 fő befogadására képes terem színpadával az ünnepségek, 

rendezvények és a kollégiumi összejövetelek színtere. 

− tanári szobák 

A földszinten: 

− étterem és konyha a kapcsolódó helyiségeivel: 200 fő étkeztetését biztosítja 

− könyvtár több mint 25 ezer kötettel 

− számítástechnikai terem: 12 db számítógép internet hozzáféréssel 

− igazgatói- és gazdasági iroda 

− tanulószoba, emlékszoba 

− orvosi szoba 

− fedett társalgó a belső udvaron 

Az alagsorban: 

− kondicionáló terem: egyszerre 8 fő foglalkozására használható 

− mosókonyha: az ágyneműk mosását saját magunk végezzük. 

 

3. 2. 3. Gazdálkodásunk feltételei 

Dolgozói létszámunk évek óta 15 fő (plusz-mínusz 1-2 fő) körül stagnál. 

Működésünk és a programunk megvalósításához szükséges anyagi források összetételét a 

továbbiakban a következők jelentetik: 
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− állami költségvetési támogatás 

− pályázatokon elnyert támogatások 

− adományok 

− vállalkozási tevékenységből származó bevételek 

− térítési díjak 

Gazdálkodásunkban a jövőben szeretnénk elérni, hogy a működési költségeink csökkenjenek, 

ezért az épület korszerűsítésével a férőhelyek hatékony kihasználására törekszünk, valamint 

munkafeladataink újra gondolásával és átszervezésével tovább szeretnénk növelni a működés 

hatékonyságát. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház a 2020. évben önálló kollégiumai számára plusz 

támogatást épített be a költségvetésbe, így régi intézményünk végre a lassú megújulás útjára 

léphet. 

Fenntartói oldalról a következő elvárásoknak kell megfelelnünk: 

− jogszabályok szerinti működés 

− megfelelés a pedagógiai, etikai alapelveknek 

− az alapító szellemének megfelelő hagyományápolás 

− kapcsolattartás, együttműködés a fenntartó többi intézményével 

− a pedagógiai program megvalósítása 

− menedzserprofilú működés a gazdaságosság, takarékosság jegyében 

A 2013/14. tanévtől intézményünkben helyet adunk a szintén egyházi fenntartású Premier 

Művészeti Szakgimnázium számára, mely rendszeres, fix bevételi forrásként jelenik meg 

költségvetésünkben. 
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4. MŰKÖDÉSÜNK KÜLSŐ FELTÉTELRENDSZERE 

4. 1. Kapcsolataink 

Kollégiumunk a következő intézményekkel, szervezetekkel tart kapcsolatot: 

− Szeged középfokú oktatási-nevelési intézményei 

− Szegedi Evangélikus Gyülekezet 

− Szegedi Evangélikus Egyházközség 

− Premier Művészeti Szakgimnázium 

− Szegedi Tudományegyetem 

− Szeged kulturális intézményei 

− Beszállítók 

− Szolgáltatók 

 

Együttműködésünket a különböző intézményekkel a közös szemlélet, pedagógiai elvárások és 

elvek alakítják. 

Az intézményi önértékelés és partneri vizsgálatok alapján elmondható, hogy a frekventált 

iskolák jó kapcsolatban vannak velünk, szívesen küldik hozzánk diákjaikat, bizonyítja ezt 

évről – évre a 60-100%-os feltöltöttségünk. 
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5. ÉRTÉKEINK, ÉRTÉKRENDSZERÜNK 

 

Nevelőtestületünk értékrendszere alapvetően meghatározza a kollégium arculatát. 

Nevelőmunkánk eredményessége érdekében vallott értékeinknek az elfogadott örök és az 

újonnan kialakult értékeken kell alapulniuk. Arra törekszünk, hogy elsősorban személyes 

példamutatással neveljük tanítványainkat. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a 

gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a 

személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek 

képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat. 

Kiemelt feladatnak tekintjük az alábbi értékek átadását, fejlesztését: 

5. 1. Az érzelmi élet értékei: 

− szülők, testvérek, rokonok szeretete, szobatársak, pedagógusok, a 

kollégium dolgozóinak tisztelete  

− önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, 

önbizalom) 

− felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (önállóság, kitartás, 

szorgalom, kreativitás) 

− felelősségérzet és -tudat, kötelességérzet önmagukkal, közösségünkkel, a 

kollégiummal szemben 

− az evangélikus hitélet értékeivel való megismerkedés igénye 

5. 2. Etikai, erkölcsi értékek: 

− illemtudó viselkedés 

− tisztesség az egymáshoz és a felnőttekhez való viszonyulásban 

− másság iránti türelem, tolerancia 

− a tulajdon tisztelete és védelme, a természeti, etika és esztétikai értékek 

megbecsülése 

− fegyelmezettség, pontosság, szorgalom, kritikai szemlélet, rugalmasság 

− igazmondás 

− önmagunkkal és másokkal szembeni igényesség 

− büszkeség a kollégium hagyományaira, értékeire 

− segítés, segítőkészség, empátia, törődés 

5. 3. Műveltségi értékek: 

− tanulás, tudás, kreativitás 

− differenciált fejlesztés 

− tehetségek felkarolása - gyengék felzárkóztatása 

− együttműködés 

5. 4. Egészséges életmód értékei: 

− alapvető higiénés szokások 

− testi, lelki mentális egészségvédelem 

− szenvedélybetegségektől való elhatárolódás 
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− testedzés, sportolás, szabadlevegőn tartózkodás 

− egészséges életmód kialakítása iránti igény 

− betegségek megelőzésére való törekvés 

5. 5. Kulturális, művészeti értékek: 

− konstruktív életvitel, kulturált magatartás, jó ízlés 

− esztétikai értékek felismerése, élménye 

− művészeti, alkotó tevékenység 

5. 6. Természeti, környezeti értékek:  

− a szülőföld környezetének védelme 

− természetvédelem, környezetvédelem 

− környezettudatosság, takarékosság 

− az állatok, növények védelme 

− fogékonyság az élő és élettelen természet szépségei iránt  

5. 7. Társadalmi értékek: 

− magán- és köztulajdon tisztelete, védelme 

− egyéni érvényesülés 

− közéleti szerepvállalás  

− esélyegyenlőség biztosítása 

− nyilvánosság biztosítása 

− partnerközpontú működés 

− gyermek- és ifjúságvédelem 

5. 8. Nemzettudat, nemzeti öntudat: 

− a szülőföld, a környezet szeretete, lokálpatriotizmus, hazaszeretet 

− nemzetünk történelmének ismerete, szeretete 

− nemzeti szimbólumaink (zászlónk, himnuszunk, címerünk) tisztelete 

− az anyanyelv szeretete, művelése, “tiszta” használata 

− hagyományaink, ismerete, tisztelete, védelme, gyarapítása 

5. 9. Európaiság: 

− európai “identitás-tudat” 

− az európai kulturális hagyományok és örökség megismerése 

− az egyetemes emberi jogok elfogadása, tiszteletben tartása 

− a szomszéd országok és a többi európai nép nemzeti érzéseinek, 

identitástudatának tiszteletben tartása 

− a közép-európai és kelet-európai régió sajátos történetének, problémáinak 

megismerése 

− Európa és az emberiség globális problémáinak érzékelése 
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6. KOLLÉGIUMI NEVELÉSÜNK FŐBB ALAPELVEI 

 

− Nevelésünknek meg kell felelnie minden egyén szükségletének. Az egyének 

szükségletei különbözőek, ám egyiké sem helyezhető a másik fölé. 

− Tiszteletben tartjuk az alapvető emberi és szabadságjogokat, valamint a 

gyermekeket megillető jogokat érvényesítjük. 

− Ösztönözzük a kölcsönös tiszteletet az egyének s az etnikai, illetve kulturális 

csoportok között. 

− Demokratikus, humanista nevelési elveket alkalmazunk. 

− Neveltjeinkhez a tanuló iránti felelősség, bizalom, szeretet, tapintat alapján 

közelítünk, otthon jellegű viszonyrendszereket alakítunk ki. 

− Munkánkat intellektuális igényesség, kulturált pedagógiai stílus jellemzi. 

− Az alapvető erkölcsi normák, illemtani ismeretek és a közösségi együttélési 

szabályok betartására nevelünk. 

− Építünk a tanulók öntevékenységére, aktivitására, önszerveződő képességére. 

− Nevelési tevékenységünkkel arra törekszünk, hogy növendékeinkben olyan 

szakértelem, jártasság alakuljon ki, amely megkönnyíti sikeres 

beilleszkedésüket a demokratikus társadalomba. 

− Aktív kapcsolatot tartunk és együttműködünk a szülőkkel és az iskolákkal. 

− Az evangélikus hitélet erkölcsi alapjainak megismerésére törekszünk. 

6. 1. Növendékeink életrendjének elvei 

A közösség az együttműködés és a folyamatos tevékenység színtere. A hagyomány és a közös 

jövőkép a csoportkohézió fontos eleme. A közösségi életrend és normarendszer fejlesztésében 

kitüntetett szerepe van a pedagógus személyiségének, attitűdjének, segítőképességének, 

vezetési stílusának. 

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

szolgálja a kollégisták biztonságát, kényelmét, megfelel az otthonosság általános 

kritériumainak. Megteremti – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – a nyugodt tanulás, az 

önálló ismeretszerzés, a kulturális, a sport és egyéb szabadidős tevékenységek, valamint a 

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

pihenéséről, az egyéni visszavonulás lehetőségéről. 

A 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 szervezi, hogy az 

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

életkori sajátosságaihoz igazodjanak. A belső szabályozás kiemelt eszköze a pedagógiai 

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

"rendje" (a közös programokon való részvétel, sajátos / helyi elvárások, különböző fegyelmi 

szabályok, pl. dohányzási tilalom, stb.). 

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

Választott tisztségviselői révén részt vesz a diákközösségek mindennapi életével kapcsolatos 

célok kijelölésében, a feladatok végrehajtásában, valamint az elért eredmények értékelésében. 

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

képessé felelősen alkalmazni – a demokratikus érdekérvényesítés, problémamegoldás és 
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konfliktuskezelés technikáit, módszereit. A kollégium a maga sajátos eszközeivel kiépíti, 

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

kollégiumi közösség együvé tartozását. 

A kollégium – igazodva a köznevelési törvény rendelkezéseihez – a nevelési folyamat során a 

tanulói tevékenységeket – annak céljától, jellegétől függően – csoportos és egyéni 

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

A nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a 

szülői ház és a pedagógus közösség együttműködése. 

Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, amelynek feltétele a kölcsönös bizalom 

és tájékoztatás, az őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált 

pedagógiai tevékenység. Eredménye a családi és az intézményi nevelés egysége, és ennek 

nyomán a gyermeki személyiség kedvező fejlődése. 

A tanulók kollégiumi életének legfontosabb jellemzője a kiszámíthatóság, a pedagógusok, 

nevelők iránti bizalom, a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, a diáktársakkal és a 

nevelőtanárokkal, gyermekfelügyelőkkel kialakított jó kapcsolat. Az eredményes munkának 

feltétele a jó kollégiumi közérzet, a színes, változatos diákélet. A pedagógusok, a diákok és a 

szülők között az együttműködés alkalmazkodási képességet, empátiát, bizalmat, fegyelmet és 

sok türelmet kíván mindhárom féltől. 

A gyermekek, diákok és a pedagógusok együttműködésének formái: 

− A tanulókat a kollégium életéről, a munkatervről, ill. az aktuális feladatokról 

az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és a csoportvezető 

tájékoztatják. 

− Az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a 

diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a diákönkormányzat vezetője 

havonta egyszer a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és faliújságon 

keresztül, tájékoztatja a diákokat. 

− A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg, ill. választott képviselőik útján közölhetik az igazgatóval, a 

nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy a diákönkormányzattal. 

− A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a 

nevelőtanárok folyamatosan tájékoztatják. 

A szülők és a pedagógusok együttműködésének formái: 

− szülői értekezlet  

− fogadó óra  

− telefonon történő tájékoztatás, megbeszélés 

− írásbeli tájékoztató 

A szülők részéről elvárhatjuk: 

− Ötletnyújtást a kollégiumi programok témáihoz. 

− Őszinte véleménynyilvánítást. 

− Együttműködő magatartást. 
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− Nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést. 

− Érdeklődő, segítő hozzáállást. 

− Szponzori segítségnyújtást. 

A szülői házzal való együttműködés további fejlesztési lehetőségei: 

− Közös rendezvények (pl.: karácsonyi ünnepség, farsangi bál, alapítványi bál 

stb.) szervezése a szülők és pedagógusok részvételével. 

− Társadalmi munka 

6. 2. A tanulók tanulásának, felkészülésének elvei 

Az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés vágyának felkeltésével és fejlesztésével 

hangsúlyt helyezünk arra, hogy az ismeretek elsajátítása igényként fogalmazódjon meg 

növendékeinkben, ezáltal életprogramjuk részévé váljon. A kollégium segítséget ad: 

− a tanulási motívumok fejlesztésére 

− a helyes tanulási módszerek megismerésére 

− az önálló ismeretszerzésre 

A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások: 

Tanulást segítő foglalkozások: 

− a napi felkészülést szolgáló tevékenység közvetlen tanári irányítással, 

meghatározott időkeretben, nyugodt felkészülést biztosító környezetben 

csoportos, illetve egyéni foglalkozás keretében történik; 

− a differenciált képességfejlesztés – a valamilyen okból lemaradt tanulók 

felzárkóztatása, valamint a kiemelkedő képességű tanulók gyorsabb 

haladásának biztosítása, 

− az iskolában szerzett ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében 

a kollégium különböző szakköröket, diákköröket szervez. 

A tanulókkal való törődést biztosító foglalkozások: 

− a személyre szabott nevelés-oktatás, tanulási lehetőségek, tanulói 

együttműködésen alapuló (páros vagy csoportmunka) megértést elősegítő 

foglalkozásokon a tanulók feltárhatják egyéni problémáikat, ezek 

megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segítségére; 

− differenciált tanulásszervezés megvalósítása, 

− a csoportfoglalkozások keretében elsősorban a tanulócsoport életével 

kapcsolatos feladatok, tevékenységek 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.  

− a tanulók életének, egészségének védelme érdekében hangsúlyt kap a 

prevenciós tevékenység (balesetek-, káros szenvedélyek – dohányzás, alkohol, 

illetve drogfogyasztás, stb. – pozitív értékrendszer megismertetése. 

Szabadidős foglalkozások 
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− a szabadidős foglalkozásokon meghatározó szerepet kap az egészség és 

kulturált életmódra nevelés, az önkiszolgáló képességek fejlesztése, a 

diáksport, a természeti környezet megóvása, ápolása 

− a foglalkozások során hangsúlyt kap a diákok irodalmi, képzőművészeti, zenei 

és vizuális képességeinek fejlesztése, a kollégiumban élő nemzeti, etnikai 

kisebbségekhez tartozó tanulók (amennyiben vannak) anyanyelvi, nemzetiségi 

kultúrájukhoz való kötődésének erősítése 

− a kollégium által szervezett kirándulások során a tanulók megismerik 

történelmi, kulturális és természeti értékeinket; a különböző rendezvények 

erősítik a kollégiumi közösséget 

− a kollégium segíti a diákkörök fejlődését 

Szabadidő szervezése: 

− közös programok 

− személyes törődés: egyéni foglalkozások 

− a nevelőtanár nemcsak munkakört tölt be, hanem személyes példaadással, 

megszólíthatósággal és a tanulókkal való személyes törődést biztosít; 

− az év jeles napjairól gyűjtő munka - faliújság 

− ismeretterjesztő, szórakoztató előadások a kollégisták számára; 

− filmklub – mit érdemes nézni, mit nem; 

− kézműves foglalkozás; 

− színház és tárlat, kiállítás látogatása 

− kirándulások 

− Vadaspark, Füvészkert látogatása 

− sporttevékenységek 

6. 3. A tehetséggondozás, felzárkóztatás elvei 

Differenciált képességfejlesztést valósítunk meg a valamilyen okból lemaradt tanulók 

felzárkóztatására, valamint a kiemelkedő képességű tanulók gyorsabb haladásának 

biztosítására. Ennek érdekében az intézményünkkel kapcsolatban lévő iskolákkal 

együttműködünk. A kollégium légkörében érzelmi biztonságot, ösztönzést ad a tehetséges 

tanulóknak, inger gazdag környezetével segíti adottságainak kibontakoztatásában. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak 

jelentős –a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő – 

különbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági szabályok 

ismeretében, személyi higiénia terén is. 

Az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos feladatunk, amely speciális felzárkóztató 

programokkal, személyes törődéssel, beszélgetésekkel történhet. 

Kiváltképpen megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk az érzelemszegény 

gyermekeket, akiket csak önmagunk, szeretetünk és figyelmünk folyamatos 

megnyilvánulásaival zárkóztathatunk fel. 
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A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatosságot 

kívánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló 

helyes önismeretre és küzdőképességre való nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató 

foglalkozások és a tanórai differenciált foglalkoztatás megtervezését, szervezését és 

kivitelezését. 

Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport egységesen magasabb tudásszintje, a korábban 

lemaradó tanulók erőfeszítésének példája, valamint a folytonos kétirányú differenciálásra való 

törekvés a tanári munkában számukra is meghozza a kívánt eredményt.(Esélyegyenlőségi 

terv). 

A felzárkóztató programok elsődleges feladata az érdeklődés, a gondolkodás, a beszéd 

megfelelő fejlesztése, valamint a szocialitás különböző területeinek fejlesztése (pl. 

karitativitás). 

A tehetség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

Kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése. Minden pedagógus feladata, hogy 

felhívja a figyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk 

fejlesztésükről. E tevékenység kiterjed az iskolai és kollégiumi nevelésre, a tanórai és tanórán 

kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb együttműködést tételezi fel a családdal és a 

tehetségfejlesztéssel foglalkozó intézményekkel és szakemberekkel. 

A tehetségfejlesztés lehetőségei intézményünkben: 

− Személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak 

megkeresése. 

− Differenciált foglalkozások. 

− Tehetséggondozó programok, szakkörök. 

− Felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre. 

− Felkészítés továbbhaladásra, magasabb tanulmányok folytatására. 

− Multidiszciplináris tudás átadása. 

− Kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő 

fejlesztésükről. 

6. 4. A pályaválasztást, az önálló életkezdést elősegítő tevékenység elvei 

A kollégium az iskolákkal együttműködve lehetővé teszi az egyes szakmák, hivatások 

megismerését, így segítve a választott életpályára való felkészülést. Az élethosszig tartó 

tanulás hangsúlyozása. 

Tanulási technika, kommunikációs (kiemelten a vitakultúra), testi és mentálhigiénés kultúra, 

valamint önismeret fejlesztésére vonatkozó tevékenységekkel támogatja a kollégium a diákok 

továbbtanulását, pályaorientációját. 

6. 5. A művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei 

A kollégium a maga szocializációs hatásaival tudás-, ismeret- és műveltség ösztönző. A 

kollégiumban szerzett tudás erősíti a felkészültséget a közösségi létre, a képességet a 

problémák megoldására. Tárgyi feltételei jelentős műveltségforrást biztosítanak az 
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autodidaktika és a tapasztalás útján szerzett ismeretekre, a fizikai és mentális egészség 

megőrzésére. 

6. 6. A szabadidő szervezésének elvei 

A szabadidős programokon való részvétel a diákok önkéntes választásán alapszik. Igény és 

érdeklődési kör szerint az életkori sajátosságok (testi, szellemi, lelki) figyelembe vételével 

kerül megszervezésre. Alapját képezik az intézményi adottságok és a tanárok 

szakképzettsége. 

6. 7. A tanulók fejlődésének elvei 

A fejlődés egész életen át tartó folyamat, amely során a diákok testileg, fizikailag egyaránt 

változnak és mindig új alkalmazkodási problémákkal találkoznak. A kollégiumi nevelés-

oktatás segíti az olyan készségek elsajátítását, amelyeket a társadalom fontosnak tart, 

valamint azokat az értékeket egy összefüggő önképbe egyesíteni, amely lehetővé teszi, hogy 

növendék az egyéni identitás érzését megtalálja. 

 

6. 8. Vallási nevelésünk alapelvei 

 

Pedagógiai tevékenységeinkkel elsősorban saját felekezetünk tagjait igyekszünk elérni, 

ökumenikus elkötelezettségünk okán ugyanakkor nyitottak vagyunk más keresztény 

felekezetek tagjai, sőt az egyházhoz nem tartozók irányában is. Arra törekszünk, hogy a ránk 

bízott fiatalokban kialakítsuk és megerősítsük keresztény világképet, világnézetet és 

értékrendet, támogassuk személye hitük megszületését és növekedését és bevezessük őket a 

hitélet gyakorlatába. A hitélet egyéb alkalmait pl. a hetenkénti áhítat, a rendszeres imádság, az 

egyházi ünnepek és jeles iskolai események Istentiszteleti közösségben történő megünneplése, 

a csendes napok, - hetek és – hétvégék ugyancsak szerves részét képezik életünknek.  

Komolyan vesszük diákjaink egyéni, családi és társadalmi helyzetét. 

Az oktatási intézményekben folyó valláspedagógiai munka egyik legnagyobb kihívása az, 

hogy milyen összhangot tud teremteni a krisztusi értékek (”nincs sem szolga sem szabad, sem 

férfi sem nő, mert mindnyájan egyek Krisztusban”) és az intézmény működése szempontjából 

elengedhetetlen hierarchikus berendezkedés között. Ez mind a pedagógust, mind a diákot 

komoly feladat elé állítja. Ennek a „konfliktusnak” egyik lehetséges megoldása, ha a tanár 

nem tekinti „rangadománynak” a tanári mandátumot, a diák pedig nem Isten csapásaként éli 

meg a kollégium rendjét. Ezért a tanulók személyiségének alakítása, hitéletünk megalapozása, 

az egyetemes keresztény lelkiség megtanulása olyan fontos feladat és cél, mely „mindig 

előttünk van”: 

- Tanár és tanítvány tekintse egymást testvérének, hisz minden ember Isten 

teremtménye, így Krisztus és a többi ember testvére. A tanulók tiszteljék a tanáraikat 

és az intézmény felnőtt dolgozóit. 

- A tanulók ismerjék meg a Szentírást, a keresztyén lelkiséget, erkölcsöt és lelkiséget. 

- Megismertetjük és ápoljuk az evangélikusság és más felekezetek hagyományait. 

- Megismertetjük a tanulókkal Luther Márton életét tanait, szellemiségét igyekszünk 

átültetni a mai körülmények közé.  

- Az egyén fejlődését, a közösségi élet harmóniáját megteremtjük. 
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- A kulcskompetenciák elsajátítását a különböző foglalkozásainkon, rendezvényeinken 

elősegítjük. 

- Törekszünk arra, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki Európa más országaiban működő 

intézményekkel, ezt felhasználjuk az idegennyelvi kommunikáció gyakorlására, és 

alapkompetencia kialakítására (EU – projektekbe bekapcsolódás). 

- Megismertetjük tanulóinkkal az ország társadalmi, szociális, gazdasági, kulturális és 

politikai helyzetét. 
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7. KOLLÉGIUMI NEVELÉSÜNK CÉLJAI 

 

Az eddig elért eredményeink, értékrendszerünk alapján a következő célokat fogalmazzuk 

meg. 

Hosszú távú stratégiai céljaink: 

− Személyiségközpontú neveléssel segítsük növendékeink eredményes és hatékony 

viselkedésének kialakulását. 

− Munkánkkal járuljunk hozzá ahhoz, hogy növendékeink személyisége gazdagodjon, 

felkészüljenek az egész életen át tartó tanulásra és a társadalmi életre való aktív 

részvételre. 

− Kompetencia alapú önfejlesztés, („öntökéletesítés”) igényének kialakítása, 

életrevalóságra nevelés a kollégiumban leginkább megvalósítható szocialitás 

területeken. Diagnosztikai méréseket végzünk az álalunk kidolgozott szocialitás 

területen végzett tesztek alapján. 

Középtávú céljaink: 

− Diákjainkat megtanítani arra, hogyan kell a konkrét önfejlesztést megvalósítani 

(konkrét célok – ún. smart célok – kitűzése, a célokat elérő eljárásokra felhíni a 

figyelmüket). 

− A tanulmányi munka eredményességének további emelése úgy, hogy a kollégiumi 

tanulmányi átlag a négyes átlagot elérje, vagy megközelítse. 

− A kollégiumi nevelés-oktatás tárgyi feltételei javuljanak. 

− A működés költséghatékonysága javuljon. 
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8. A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGRENDSZER-SZERKEZETE 

8. 1. Szervezett kollégiumi foglalkozások formája 

 

FELZÁRKÓZTATÓ, 

TEHETSÉG-

KIBONTAKOZTATÓ, 

SPECIÁLIS 

ISMERETEKET ADÓ 

FELKÉSZÍTŐ 

KÖZÖSSÉGI 

FEJLESZTÉST 

MEGVALÓSÍTÓ 

SZABADIDŐ 

ELTÖLTÉSÉT 

SZOLGÁLÓ 

TANULÓKKAL 

VALÓ TÖRŐDÉST 

ÉS 

GONDOSKODÁST 

BIZTOSÍTÓ 

KOLLÉGIUMI 

KÖZÖSSÉGEK 

MŰKÖDÉSÉVEL 

ÖSSZEFÜGGŐ 

Egyéni   Egyéni  

Csoportos Csoportos Csoportos  Csoportos 

 

8. 2. A szervezett kollégiumi foglalkozások heti órakerete 

 

FELZÁRKÓZTATÓ, 

TEHETSÉG-

KIBONTAKOZTATÓ, 

SPECIÁLIS 

ISMERETEKET ADÓ 

FELKÉSZÍTŐ 

KÖZÖSSÉGI 

FEJLESZTÉST 

MEGVALÓSÍTÓ 

A KOLLÉGIUM 

ÁLTAL 

BIZTOSÍTOTT 

LEHETŐSÉGEK 

KÖZÜL 

KÖTELEZŐEN 

VÁLASZTOTT 

KOLLÉGIUMI KÖZÖSSÉGEK 

MŰKÖDÉSÉVEL 

ÖSSZEFÜGGŐ, TANULÓKKAL 

VALÓ TÖRŐDÉST ÉS 

GONDOSKODÁST BIZTOSÍTÓ, 

A KOLLÉGIUM ÁLTAL 

BIZTOSÍTOTT LEHETŐSÉGEK 

KÖZÜL SZABADON 

VÁLASZTHATÓ 

 

13 óra 1 óra 1 óra 9 óra 

 

Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segítő foglalkozások: 

Ezeket a foglalkozásokat azoknak a diákoknak szervezzük, akik a mindennapos 

tanulmányaikban szorulnak segítségre, illetve valamilyen okból lemaradtak a tanulásban. 

Nevelői feladat: a hiányosságok feltárása, a szakirodalom és a tankönyvi ismeretek alapján a 

tananyag rendszerezése, magyarázata, számonkérése. 

A hátrányos helyzetű tanulók életlehetőségeinek javítását kiemelt fontosságúnak tekintjük, 

ennek szellemében történő munkánk részleteit az Esélyegyenlőségi tervünk tartalmazza.  

Tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó foglalkozások: 

A valamilyen területen kiemelkedő képességű tanulók felismerése, támogatása, melynek 

különböző formáit biztosítjuk 

− szükség szerint versenyekre való felkészülés segítése 

− lehetőség szerint pályázatokra való felkészülés segítése 

− művészi körök, szakkörök, tanfolyamokon való részvétel 
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Kollégiumi élet szervezése: 

A kollégiumi élet szervezésével összefüggő foglalkozás: a kollégiumi tanulók részére 

szervezett, a kollégium vezetője vagy megbízása alapján helyettese, illetve pedagógus által 

irányított, a kollégium folyamatos, rendszeres, zavarmentes működéséhez szükséges 

ismeretek átadását szolgáló foglalkozás, vagy az egy pedagógus által irányított, egy 

kollégiumi szervezeti egység zavarmentes működését biztosító tevékenység. 

A tanulóval való egyéni törődést biztosító foglalkozások: 

− napi feladatok megbeszélése 

− fegyelmi problémák megoldása 

− iskolai előmenetelről való konzultáció 

− családi élmények, gondok megbeszélése 

− a hálótermi önkormányzati tapasztalatok megbeszélése 

Ezek a foglalkozások szükség esetén segítő partnerek bevonásával történhetnek. 

Szabadidős foglalkozások: 

Megszervezése az érdeklődési kör szerint, az életkori és az intézményi adottságok figyelembe 

vételével és a tanárok szakképzettsége alapján történik. 
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9. A KOLLÉGIUMI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TEVÉKENYSÉG TARTALMA 

 

9. 1. Tanítás, tanulás 

A kollégium életében az egyik legfontosabb tevékenység a szilencium. A tanulókörön a 

szabadtanórás diákokon kívül mindenkinek kötelessége részt venni. A kiváló eredményű 

tanulók szabadon, nagyfokú önállósággal szervezhetik meg tanulmányi munkáikat, számukra 

nincs kötött szilencium. Ennek feltétele az egyenletes, 4,5 feletti átlagos tanulmányi 

eredmény. A kedvezmény felfüggeszthető, illetve visszavonható. 

Helye: 

− tanulóban 

− szobában 

− könyvtárban 

Az itt folyó munka határozza meg a diákok iskolai teljesítményeit, tanulmányi előmenetelét, 

tanulmányi versenyeken elért eredményeket, általános tudásszintjének tökéletesítését. A 

pedagógus megismerteti a diákokat többfajta tanulási módszerrel, illetve segít a megfelelőt 

kiválasztani és begyakorolni. A tanulmányaikban lemaradó diákok számára a kötelező 

korrepetálásokon biztosítjuk a felzárkózás lehetőségét. 

A magyarázat és a visszakérdezés, ami pedagógus számára visszajelzés a tananyag 

megértéséről kiemelt hangsúlyt kap. Fontos, hogy a tanuló tudjon összefüggően beszélni az 

adott témáról, használja a tantárgyhoz kapcsolódó szakkifejezéseket, tudja a szakirodalmat és 

a segédanyagokat kezelni. Alkalmazza a mérlegelő gondolkodást. 

A középiskola 9. 10. évfolyamos diákjainak segítünk elsajátítani a hatékony tanulási 

technikákat, az előzetes tudásra építeni az új információkat: 

− saját munka megszervezése: saját időrendi beosztás, saját tankönyv, órai 

jegyzetből való felkészülés, segédanyagok, szakkönyvek használata 

− speciális tanulási technikák elsajátítása: globális vagy részletes szemlélet, 

lényeglátás, lényegkiemelés 

− saját jegyzet, vázlatírás technikája a tananyaghoz kapcsolódóan 

A 11. és 12. évfolyamban már kialakult egy tanulási módszer. Itt ennek az esetleges 

korrigálására, csiszolására van szükség. Itt már lehetőség van a szintetizálásra, illetve a 

globális gondolkodásra, mintegy előkészítve az érettségire, illetve a felvételire való 

felkészülést. 

A tanárnak lényeges, hogy a tanuló számára állandóan visszajelezze azt, hogy eleget tesz-e a 

követelményeknek, elégedett-e vele. A folyamatos értékelés a diák számára azért kívánatos, 

mert az esetleges hibákat, hiányosságokat gyorsan korrigálni lehet. 

Havi, félévi értékelés, összesítés segít nyomon követni a tanulók előmenetelét. A nevelőtanár 

folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel, osztályfőnökökkel, szaktanárokkal személyesen, 

telefonon, illetve levélben. 
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9. 2. Pályaorientációs tevékenység 

Növendékeinket támogatjuk abban, hogy megfelelő döntést tudjanak hozni jövendő 

pályájukról. Ezt a tevékenységünket a szülőkkel szorosan együttműködve végezzük.  

Hangsúlyt helyezünk a folyamatos tanácsadásra, ha szükséges pályakorrekcióra. Figyelemmel 

kísérjük az iskolai nyílt napokat, továbbtanulási börzéket és felvételi tájékoztatók ajánlásával 

segítjük a választást. 

Azoknál a végzős (12. évfolyamos) diákjainknál, akiknél nem cél az egyetemi továbbtanulás, 

preferáljuk szakma tanulását, további végzettségek megszerzését, ezért szoros kapcsolatot 

tartunk fenn az érettségi utáni továbbképzést biztosító iskolákkal. 

9. 3. Önálló életkezdés támogatása 

Segítjük diákjainkat abban, hogy képes legyen boldog párkapcsolatot kialakítani és 

fenntartani, sikeresen tudjon egy tágabb közösség és a társadalom tagja lenni. A 

tevékenységet csoportfoglalkozások keretében végezzük (ld.: mellékletek). 

9. 4. A csoportfoglalkozások rendszere, tartalma 

 

 

TÉMAKÖRÖK 

9. 

ÉVF. 

10. 

ÉVF. 

11. 

ÉVF. 

12. 

ÉVF. 

13-14. 

ÉVF. 

A tanulás tanítása 3 2 2 2 1 

Az erkölcsi nevelés 2 2 2 1 1 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 2 2 2 1 1 

Állampolgárságra, demokráciára 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 másokért, önkéntesség 2 2 2 1 1 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra nevelés 1 1 1 1 1 

Összes órák 22 22 22 20 20 

 



SZEGEDI EVANGÉLIKUS KOLLÉGIUM 

 27 

9. 5. Diákönkormányzati tevékenységrendszer 

A diákönkormányzat működése, rendszere, felépítése, jog- és hatásköre SZMSZ-ben 

szabályozott. Működésével az alábbiak érvényesülését szeretnénk elérni: 

− Képességfejlesztés az állampolgári léthez: 

− tolerancia, konfliktustűrő, -kezelő képesség kialakítása 

− akaraterő, akaratérvényesítő képesség kialakítása 

− szolidaritási képesség kialakulása 

− együttműködési képesség fejlődése 

− probléma-megoldási képesség változása 

− kommunikációs képesség fejlődése 

− Állampolgári jogok és kötelességek megismerése (tanulói jogokon és 

kötelességeken keresztül), s ezekkel élni tudni. 

− Mindennapi élet szervezése: programszervezések, szabadidős programok, 

pályázatok kiírása, (pl. legötletesebb újságrovat tervezetek, diákalkotások stb.), 

ügyeletszervezés, versenyek, társadalmi munkák. 

− Nyilvánosság megszervezése, információk biztosítása (fórumok, kollégiumi 

újság) 

− Diákközgyűlés szervezése évente legalább egyszer (gyakorlat szerint több) 

 

Mindezek megvalósulását a diákönkormányzat tervszerű működtetésével kívánjuk elérni. 

9. 6. Hagyományőrzés 

A több mint százéves intézet évről évre ismétlődő eseményei az ünnepi megemlékezések, 

műsorok, vidám találkozók. A századelőn a legjelentősebb a Mikulás-est volt, nagyszabású 

műsorral, bőséges ajándékozással, időszaki diáklap megjelentetésével. Napjainkban a 

legfontosabb ünnepeink közé tartozik a karácsony, a farsang és a ballagók búcsúztatása. A 

hagyományos rendezvényeknek tekinthetők a rendszeresen megrendezésre kerülő kollégiumi 

sportnapok. A házi sportrendezvényeken kívül állandó résztvevői vagyunk a kollégiumok 

közötti futball bajnokságnak. Rendszeresek bérletes színházlátogatásaink. 

Fontosnak tartjuk, hogy a kollégium építsen ki új hagyományokat, illetve a meglévőket 

folyamatosan ápolja. Ezzel is erősíti a kollégiumi közösség együvé tartozását. Ezt a célt 

szeretnénk elérni a következő rendezvényekkel: 

− gólyatábor (szeptemberi beköltözés előtti 1 nap) 

− öregdiák találkozó (nem rendszeresen) 

− mikulás ünnepség  

− karácsonyi ünnepség 

− farsang 

− Kollégiumi Napok 

− ballagási ünnepség 

Hagyományrendszerünk fejlesztését kívánjuk elérni az alábbiakkal: 

− kollégiumi újság szerkesztése és megjelentetése  

− szorosabb kapcsolat kialakítása a város többi kollégiumával 

− kollégiumi szintű egész napos kirándulás 
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− kapcsolatfelvétel más kollégiummal 

9. 7. Szabadidős tevékenység 

Kollégiumunk kulturális téren és a sport tekintetében is komoly hagyományokkal rendelkezik. 

Ez az örökség arra kötelez bennünket, hogy ezt az aktív kulturális életet megőrizzük, a jó 

hagyományokat átvegyük, és új ötletekkel gazdagítsuk. Az aktív pihenés különböző formái 

gazdagítják a személyiséget, pozitív irányba fejlesztik a serdülők egyéniséget. Jelenleg a 

következő szakkörök, önképzőkörök és szabadidős foglalkozások működnek a kollégiumban. 

A tanévi igényeket felmérve ezeket és más köröket érdeklődés szerint beindítjuk. A következő 

javasolt témákból választunk (tanári szakos lefedettség és diákok érdeklődése szerint) minden 

tanév elején. 

− filmklub, filmesztétika 

− közművelődés kör (időszakos) 

− kreatív - kultúra 

− kondicionáló torna, fitnesz lánytorna 

− egészség, elsősegély és környezetvédelem 

− háztartástan 

− hasznos szakkör 

− idegennyelvi szakkör 

A foglalkozások évenkénti elindításának a feltétele a minimum 5 fő jelentkezése. 

9. 8. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, tevékenységek 

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. 

Pedagógusok számára a gyermek - és ifjúságvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek: 

− közre kell működnie a gyermek - és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 

gyermek, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, 

feltárásában, megszüntetésében 

− biztosítania kell, bármilyen oknál fogva hátrányos helyzeten lévő gyermek, 

tanuló felzárkóztatását, 

− a pedagógusnak észre kell vennie, ha a tanuló tanulmányi eredménye 

látszólag indokolatlanul leromlik 

− fel kell figyelnie a családban jelentkező gondokra, problémákra, például: 

szülők gazdasági helyzetének romlása, vagy a családi élet megromlása stb. 

− jelezniük kell az iskolai, diákotthoni gyermekvédelmi felelősnek, 

amennyiben iskolai eszközökkel nem tudnak segítséget nyújtani, úgy 

kötelessége a Gyermekjóléti Szolgálatot értesíteni. 

A szocializáció és a közösségfejlesztés programja 

A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok, a szociális hátrányok enyhítését 

segítő tevékenységek. 
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Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek 

kerülnek. A nevelés három színterén – család, iskola, társadalom – a családok nagy többsége 

nem tudja, vagy nem akarja elsődleges szerepét betölteni. Kénytelenek vagyunk ezzel a 

helyzettel megküzdeni, de képtelenség a családi és társadalmi nevelés hiányát teljesen pótolni. 

Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek számára 

nem biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek előtt. 

Ezekre a hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó 

magatartása, megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalni kell a fokozott 

törődést a tanulóval.  

A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma emelkedik. Ezért is indokolt, hogy a 

gyermek és ifjúságvédelem biztosítsa a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, védő–

óvó intézkedéseket tegyen a rászorulók érdekében.  

Ezt a tevékenységet minden nevelőtanár szükség szerint végzi. Folyamatos kapcsolatot 

tartanak az osztályfőnökökkel és a különböző gyermekvédelmi szervezetekkel.  

Gyermekvédelmi tevékenységünk fontosabb feladatai: 

− A gyerekek elemi szükségletei (élelem, ruházat, tanszer, pihenés) meglétének 

figyelemmel kísérése. 

− Az egészséges fejlődésükhöz szükséges nevelési légkör kialakításának 

elősegítése a családon belül és a családon kívül. 

− A tanulók egészségi állapotának figyelemmel kísérése, rendszeres ellátás 

biztosítása a kollégiumi orvosi szolgálaton keresztül. 

− Segélykérelmek támogatása, és az ezzel kapcsolatos tanácsadás a család 

szociális és anyagi helyzetétől függően. 

− A tanulók eredményeinek figyelemmel kísérése, a rendszeres iskolába 

járásának folyamatos ellenőrzése, szükség esetén szabálysértési eljárás 

kezdeményezése. 

A gyermeket veszélyeztető helyzetben minden pedagógusnak gyors és hatékony intézkedést 

kell tennie! 

Meg kell vizsgálnunk, 

− hogy a családi minta, törődés, érzelmi kötődés mennyire szolgálja a tanuló 

erkölcsi, érzelmi, értelmi fejlődését. 

− hogy mennyire ellenőrzött a tevékenysége, szabad mozgása. 

− hogy használ-e a tanuló egészségére káros anyagokat, szereket, folytat-e 

fejlődésére káros életmódot. 

− hogy a tanuló szociális helyzete szükségessé teszi-e segélyek, egyéb 

támogatások igénybevételét. 

− hogy folyamatos ellenőrzést igényel-e a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett 

környezetben nevelkedő gyermekek otthoni életformája, ellátása, pihenése. 

− hogy szükséges-e rendszeres segítségnyújtás tanulmányai befejezéséhez, 

pályaválasztásához és eredményes beiskolázásához. 

− hogy tudunk-e olyan érzelmi kötődést biztosítani, amelyben a gyermek 

őszintén feltárhatja problémáit. 
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A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében kollégiumunk 

együttműködik az érintett családdal, a Nevelési Tanácsadóval, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a 

Családsegítő Szolgálattal, a gyermekorvossal és a pszichológussal. 

 

9. 9. A szülő, a kollégista és a pedagógus együttműködésének formái 

A pedagógus növendékei fejlődésének érdekében együttműködik a szülőkkel, iskolai 

tanárokkal. Folyamatosan érdeklődik a tanulmányi előmenetelről és erről a szülőt is 

tájékoztatja. Félévkor és év végén írásban értékelést ad növendékei kollégiumi 

előmeneteléről. Szülői értekezleteken és fogadóórán személyesen az érdeklődő szülők 

rendelkezésére áll. Ezen kívül kapcsolatot tart telefonon, vagy levélben. 

Az intézmény dokumentumainak elérhetősége a kollégium honlapján, valamint az intézmény 

igazgatói irodájában, könyvtárban és a faliújságokon a szülő számára is elérhető, 

szorgalmazzuk azok megismerését. 
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10. GONDOSKODÁS, SZOCIALIZÁCIÓ 

 

Gondoskodás 

− szülői gondoskodás pótlása: nevelőtanárok, gyermekfelügyelők 

− teljes körű figyelemmel kísérés nevelőtanári szinten (pl. orvosi ellátásra 

irányítás, osztályzatok és mulasztások nyomon követése) 

− iskolán kívüli tevékenység figyelemmel kisérése 

− fiziológiai szükségletek kielégítése 

− lakhatási feltételek biztosítása 

− kollégium lakhatási feltételeinek otthonossá tétele 

− élelmezés (saját konyha, napi háromszori étkezési lehetőség) 

− egészségügyi ellátás (saját orvosi rendelő, hetente 2 nap orvosi ellátással) 

− egészséges életvitel, káros szokások, érzelmi viszonyulás 

− biztonság, segítségnyújtás, krízishelyzet (csoportfoglalkozások idevonatkozó 

rendszere) 

− segély (lehetőségek függvényében intézményi, illetve OT szinten) 

 

Szocializáció 

A nevelőtanárnak az elfogadott örök és újonnan kialakult értékekre és társadalmi szerepekre 

szocializálják a diákotthon tanulóit. A szocializáció folyamatát a kollégiumi nevelésben a 

szociális szerepek tanulása, magatartás és életmód minták közvetítése és a környezet 
minősége befolyásolja. A folyamat megvalósulási formája közösségi nevelés keretén belül 

történik. 
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11. A KOLLÉGIUM KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA 

 

Alapelve: 

A világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése. 

Célja: 

A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel formálása. 

Tanítványaink környezeti erkölcsének, társadalmi-természeti felelősségének 

megalapozása. Tanítványaink alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, 

életviteli szokásainak, a személyes és a közös felelősségtudat alapjainak formálása. 

Épüljön a hagyományok védelmére. 

Területei: 

Az alábbi területek szolgálják környezeti nevelésünk gyakorlati megvalósítását: 

▪ Környezetkultúra: mikrokörnyezet (tanterem, udvar, kollégium) kialakítása. 

▪ Környezetvédelem: hulladékgyűjtés, növények, állatok védelme, tájvédelem, 

energiatakarékosság az intézményben, otthonokban, környezetbarát 

közlekedés, biciklitároló bővítése, diákok számára kialakított igénybevétel 

lehetőségei. 

A környezetei nevelés színterei: 

Minden tanulót egyformán érintő elemek 

Példamutató környezet: 

▪ Hálótermek, folyosók, udvar, élő sarok kialakítása, növények ápolása. 

▪ Anyag- és energiatakarékos, környezetbarát intézményműködtetés, 

diákönkormányzat felelős részvételével (önkiszolgáló tevékenység 

részeként energia–felügyelet). 

▪ A pedagógusok, a dolgozók példamutatása. 

▪ Kerékpáros és gyalogos közlekedés ösztönzése. 

▪ Szelektív hulladékgyűjtés. 

▪ Faliújság, kollégiumi újság „zöld” rovatai. 

 

Kötelező foglalkozási és tanórai keretben végzett környezeti nevelés: 

▪ Csoportfoglalkozásokba épített környezeti nevelés. 

A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 

▪ Szakkörök, táborok,  

▪ Környezetvédelmi akciók,  

▪ Előadások, kiállítások,  

▪ Madarak és fák napjának megtartása,  

▪ A környezetvédelem jeles napjainak megünneplése,  
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▪ Látogatások múzeumba, állatkertbe, botanikus kertbe, nemzeti parkba, 

stb. 

A környezeti nevelésünket szolgáló módszerek: 

A környezeti nevelés szempontjából is jelentősége van az élményalapú, 

tevékenységalapú módszerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. 

▪ Játékok (szituációs, memóriafejlesztő) 

▪ Projektek  

▪ Riport (kérdőíves felmérés) 

▪ Aktív, kreatív munka (természetvédelmi munkák, pl. szelektív 

hulladékgyűjtés, rend- és tisztasági verseny, pályázatok, versenyek, 

kiállítás rendezése, újságkészítés.) 

▪ Művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, irodalmi 

alkotások zeneművészet, népművészet, esztétikai érzékenység és 

élmény fejlesztése). 

A környezeti nevelésében résztvevők: 

▪ Belső (kollégiumi) résztvevők: csoportvezető nevelőtanárok 

▪ Külső résztvevők: szakemberek: környezetvédők, kertész, erdészek, művészek, 

intézmények 
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12. A KOLLÉGIUM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 

 

12. 1. Az egészségfejlesztés főbb céljai 

A nevelési intézményeknek nagy felelőssége van az egészségmegőrzés fejlesztésében. Az 

egészséges és kulturált életmódra nevelés keretében meg kell tanítanunk diákjainkat a helyes 

életviteli szokásokra, amely az egész emberre, tehát fizikumára és pszichéjére, erkölcsi, 

mentális lényére is fókuszál. 

Az ember legfontosabb értéke az egészség egésze. Fontos, hogy tanulóink felismerjék az 

egészség effajta komplexitását. Ki kell alakítanunk tanulóinkban a felelősségtudatot, meg kell 

ismerniük bizonyos rizikófaktorokat. Ebben az életkorban tanulóink még általában 

egészségesek, vagy a negatív folyamatok visszafordíthatók, ezért az egészség védelmére és 

megőrzésére kell tanítanunk őket. A prevenció a nevelési intézményben egészséges 

életvitelhez szükséges ismeretek átadásából áll. 

Az elmúlt évek során a demográfiai változásoknak is köszönhetően kissé változott a 

kollégiumunk összetétele. Folyamatosan kevesebb a „kis” középiskolás (15-18 éves korig), 

többen jelentkeznek hozzánk az érettségi utáni szakképzési iskolai háttérrel, azaz 18 éves kor 

fölött. Azt tapasztaljuk, hogy ezeknek a fiataloknak nagy számban hatalmas segítségre van 

szükségük, mert nincsenek abban az érett, felkészült állapotban, amelyben ezt a kort tekintve 

10-15 évvel ezelőtt voltak a fiatalok. Ez persze nem az önállótlanságot jelenti, hanem a 

felelőtlen szabadságvágy és a tanácstalanság nagyfokú meglétét, valamint a „búrában 

érleltséget”, vagyis még „nincs kész” az életre állapotot. 

Mindez új feladatok kijelölését és a korábbiak közül némelyek előtérbe állítását várja el 

tőlünk, pedagógusoktól, vagyis újra fogalmazott hitvallást is jelent. A szocialitás terén végzett 

helyi vizsgálataink, felméréseink alapján az látható, hogy nagyon kevés diák rendelkezik 18 

éves kora után olyan önálló tervekkel, elképzelésekkel, amelyek önmaguk fejlesztését, 

jövőbéli terveit szolgálnák. A tanácstalanságnak ebben a nyugtalanító és „leépítő” állapotában 

hatalmas feladataink vannak, amennyiben a fiatalokat ki kell mozdítanunk apátiájukból, 

illetve negatívan értelmezett társadalmi érettségük kényszerképzetéből, ami jogaik 

felértékelését és kötelességeik figyelmen kívül hagyását jelenti. 

Nagyon nagy jelentősége van a felelősségteljes, szeretetteljes, ám szigorú és komolyan vett 

etikai nevelő szándékú „terelésnek”, értelmes és pozitív érzelmeket, életérzést sugalló 

példaadást megvalósító nevelésnek. A kompetencia-vizsgálataink alapján megállapítottuk, 

hogy a sport adja a fiataloknak a legtöbb pozitív életérzést, mindenképpen előre viszi őket 

személyiségfejlődésükben, egészségükben, így kifejezetten erre a vezérfonalra építettük fel 

pedagógiai terveinket, és mentális programokkal kiegészítve a jövőben is ebben az irányban 

szeretnénk haladni. Oktatással, ismeretszerzéssel, felvilágosító előadásokkal, beszélgetésekkel 

összekötve ezt a tematikát követjük. 

A legnehezebb feladatnak a mentális előrelépést látjuk, ezen belül is az akaratgyengeséget, a 

káros szokásokkal való szakítást (ezek közül elsősorban a dohányzás). A kollégiumi orvosunk 

állandóan harcos küzdelmet folytat e káros szokással szemben, a dolgozók közt pedig 90%-

ban vannak a nemdohányzók. 
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12. 2. Az egészséges élet összetevői 

Egészségesnek tekintjük azt az embert: akinek életműködései kiegyensúlyozottak, lelki élete 

harmonikus, és a társadalmi elvárásoknak képes eleget tenni. Az életmód szempontjából a 

következő lényeges elemeket kell szem előtt tartanunk készségek kialakításánál: biológiai 

tényezők, mentális tényezők, szociális tényezők. Kollégiumunkban mindhárom kiemelt 

területtel foglalkoznunk kell. 

12. 2. 1. Biológiai tényezők 

Cél: Biológiai létünk jobb minősége érdekében rendszeresség, tudatosság (napirend) és 

igényesség kialakítása. 

12. 2. 1. 1. Testápolás 

Feladatunk a higiénés magatartásra nevelés, a személyi higiénia iránti tartós igény kialakítása, 

valamint a környezet tisztaságára és védelmére irányuló rendszeresség kialakítása. 

− A testrészek ápolása, a ruházat tisztán tartása, a tisztaság iránti igény 

rendszerességének elmélyítése a nevelő, és kollégiumi orvos bevonásával. Helyes 

fogápolás, tisztálkodási szokások, higiénés WC - használat. 

− A társas együttlétek alkalmával megfelelően ápolt külsőre, öltözködésre szoktatás 

(rendezvények, színház, ünnepély, külső programok).  

− Tudatosítani kell, hogy az egyéni és társadalmi érvényesülése szoros összefüggésben 

van az elvárt kulturális szokások alkalmazásával.  

− A közvetlen környezet (hálóterem, kollégium és környéke) tisztaságának megóvása, 

otthonossá tétele.  

− A csoportok felelősséget vállalnak saját termük tisztaságáért. „ Legrendesebb háló” 

elismerése.  

Fontosnak tartjuk a visszacsatolást értékelés formájában. Ez egyrészt mindennapos szinten 

nevelői feladat, másrészt teljes közösség előtt közgyűlések alkalmával. 

 

12. 2. 1. 2. Táplálkozás 

Egészséges táplálkozásra nevelés, megfelelő étkezési szokások kialakítása. ”Amit eszel, azzá 

leszel.” 

Feladatunk folyamatosan odafigyelni a megrögzött szokásokra, javítani azokat, egyénenként 

kezelni a problémákat. Foglalkozások keretében, faliújságon, helyi kiadványban és spontán 

módon is felhívni a figyelmet az egészségjavító szokások kialakítására. Ezek a következők:  

− Táplálkozás alapvető összetevőinek megismerése.  

− Ebéd során az étkezés higiéniájának, kultúrájának és társas jellegének fejlesztése. Az 

ebédfogyasztás rendszerességének kialakítása.  

− A káros táplálkozási szokásokra való figyelemfelhívás és következményeinek 

tudatosítása tanulóinkban. (pl. kóla, ill. cukros üdítők fogyasztása)  

− Naponta meleg étel fogyasztásában részesüljön minden diákunk, ennek érdekében a 

nevelők tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Indokolt étkezéslemondás 



SZEGEDI EVANGÉLIKUS KOLLÉGIUM 

 36 

rendszerének kialakítása, ha nem kéri, nyilatkozat arról, mi módon oldja meg másképp 

a diák az étkezést.  

− A kollégiumi ételek, automata-büfé minősége, tartalmassága törekszik az egészséges 

ételek túlsúlyára. Ennek ellenőrzését a kollégiumi orvosunk több ízben végezte. 

− Táplálkozás higiéniai, esztétikai ismeretek betartása (szobai hűtők ellenőrzése). 

− Helyes magatartásformák megerősítése, példaként állítása (pl. dohányzás terén) 

12. 2. 1. 3. Mozgás 

Gondoskodnunk kell ezen a téren is a minimális feltételek mindenkori biztosításáról, az 

ösztönzés folyamatosságáról. Feladatunk: 

− Felhívni a figyelmet arra, hogy a rendszeres mozgás (testnevelés óra, túra, kerékpár, 

úszás) gyermekkortól idős korig egészségmegtartó hatású. „Ép testben, ép lélek.”  

− Tanulóink felkészítése a balesetveszélyes helyzetek elkerülésére.  

− Fizikai, értelmi és akarati tulajdonságok, állóképesség fejlesztése. 

− A mindennapos testmozgás valamely formájának szorgalmazása. Rendszeres testedzés 

a szabadidős tevékenységek során (spontán szerveződés alapján úszás, korcsolyázás 

lehetőségének kihasználása).  

− Háziversenyek szervezése és kiránduláson való részvétel, tömegsport-rendezvények. 

Sportnapokon való aktív részvétel.  

− A mozgással, sporttal kapcsolatos pályázatok elkészítése, megvalósítása. Erőnlét, 

terhelés, fittség és állóképesség egyéni fejlesztése (Netfit – mérések) 

− Jellemformáló helyzetek felhasználása (csapatversenyek, sorversenyek)  

− A rendszeres testmozgás szükségletté váljon. Életkoruknak megfelelő állóképességgel 

és terhelhetőséggel rendelkezzenek.  

− Szemléletformálás - megteremteni a további élet folyamán az életmódszerű mozgás 

igényét. 

Értékelés: 

− A sportversenyeken való helytállás, a bajnokságokban való részvétel dicsérete, 

jutalmazása. 

− Pozitív megerősítés és társas visszajelzés. 

12. 2. 1. 4. Szexuális nevelés 

A szexuális nevelés akkor lehet hatékony, ha párosul az érzelmi és erkölcsi neveléssel. Építeni 

kell a kölcsönös felelősségvállalás fogalmának elmélyítésére. Feladatunk:  

− Az egyéni és társadalmi szinten elvárt magatartás kialakítása beszélgetésekkel, 

példákkal és élményekkel (szépirodalom, film, színház).  

− A nemek közötti különbségek tudatosítása, férfi és nő egyenrangúságának 

elfogadtatása, az egymás iránt érzett felelősségre és tiszteletre koncentrálva.  

− A szexualitás biológiai oldalának megismertetése (megfelelő szemléltető filmek, 

segédanyagok felhasználásával).  

− A korai nemi élet és szexuális aktus nemkívánatos következményeinek (terhesség, 

szexuális úton terjedő betegségek, kiégettség) megismertetése szakemberek 

bevonásával (kollégiumi orvos, egyéb szakorvos: nőgyógyász).  

− Felhívni a figyelmet a családtervezés fontosságára (csoportfoglalkozás téma). 
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− Tudatosuljanak a partnerkapcsolatokkal, párválasztással és családtervezéssel szemben 

támasztott követelmények, tudják, kihez forduljanak kérdéseikkel. 

− Tudatosítanunk kell a közösségben elvárt magatartási formákat ezen a területen is.  

12. 2. 2. Mentális tényezők 

Cél: harmonikus személyiség kialakítása, a társas kapcsolatokhoz szükséges készségek 

fejlesztése. Mindennek az alapja a reális önismeret, helyzetfelismerő és problémamegoldó 

képesség, valamint a döntésre való készség kialakítása. Megfelelő stressz-kezelő technikák 

kiépítése (önismeret: Identity-játék) 

Feladataink: 

− Megfelelő intellektuális és érzelmi fejlődés biztosítása. Pozitív énkép, reális önismeret 

kialakítása.  

− Elfogadó pedagógiai légkör működtetése, konfliktusok kezelése folyamatosan, 

konfliktuskezelő technikák megtanítása.  

− Egyéni és közösségi szinten tudatosítani a fiatalkori szorongás kiváltó okait (kudarc 

élményeink a felnőttkori pszichés betegségek alapját képezhetik).  

− Az egyedi eseteknél pszichológus, ill. szükség szerint gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős bevonása a problémakezelésbe.   

− Pozitív jövőkép kialakulásának támogatása. A szociális biztonság feltételeinek javítása 

a rászorulóknál. Tolerancia, empátia - képesség kialakítása. 

− Rekreáció fontosságára felhívni a figyelmet   

− Őszinte légkör kialakítása és megtartása a kollégiumban.   

− A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás. Magatartás- zavarok jelentkezése esetén 

a családdal személyes találkozás fontossága (családi háttér és igazolatlan hiányzás 

okainak feltárása).  

− A kollégiumi foglalkozásokon stressz-feloldó technikák átadása (relaxáció, meditációs 

technikák konfliktuskezelés módszereinek megbeszélése, drámapedagógiai eszközök 

alkalmazása. 

Értékelés: 

A tanulói sikerek és kimagasló teljesítmények egyén és közösségi elismerése, dicsérete, 

jutalmazása, fegyelmezési problémák elmarasztalása folyamatosan, valamint a közösségi 

fórumokon.  

12. 2. 3. Szociális tényezők 

Feladataink: 

Az egészséges élethez szükséges szociális feltételek biztosítása (rászorulók segítése, törődés 

egymással). A függőséghez vezető szokások lehetőleg időben történő megelőzése.  

− Az anyagi biztonság (elsősorban a társadalom és a család felelőssége) segítése.  

− Baleset megelőzés, betegségek elkerülése (egészségüggyel való együttműködés), az 

egészség megóvása.  

− Harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés. Családi életre, társsá, szülővé nevelés.  

− A függőséghez vezető motívumok felismertetése (szenvedélybetegségek). 
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− Interaktív beszélgetés csoportfoglalkozások keretében a dohányzás, alkohol, drog 

emberpusztító hatásáról, a preventív orvosi szolgáltatásokról, szűrővizsgálatok 

fontosságáról.  

− Beszélgetéssel egybekötött oktató filmek, prevenciós előadások.  

− A társas kapcsolatokra való nyitottság kialakítása: szolidaritásra, előzékenységre, 

együttérzés, előítélet-mentességre nevelés nap, mint nap. 

− Rossz hátterű csoportok és veszélyeinek megismertetése. Aktuális újságcikkek, TV 

adások elemzése, megbeszélése (a média kedvezőtlen hatásainak kivédése). 

− Ismerjék tanulóink testük működészavarait, betegségeit és ezek megelőzésének 

lehetőségeit.(Az előadásokat a témához kapcsolódóan szaktanár vagy orvos tartja)  

− Ismerjék meg a nikotin, az alkohol és egyéb drogok pszichikumra gyakorolt 

viselkedésmódosító hatásait, ismerjék a védekezés és leszokás módjait.  

− Folyamatos visszajelzés családtól, nevelőktől, tanároktól, így állandó kontroll alatt áll 

a diák egész testi–lelki egészsége.  

12. 3. Erkölcsi értékek 

A fiatalok életvitelüket minták követésével is alakítják, ezért különösen fontos a pedagógusok 

példamutató életmódja. Egy tanár az egész személyiségével nevel. A keresztyén erkölcsi 

értékek kapjanak kiemelt figyelmet. 

Az erkölcsi értékek a mindennapi cselekvésben alakuló szokások útján, az értékek 

tudatosulása útján válnak a hétköznapi élet irányítására alkalmas jellemformáló erővé.  

A kollégium, mint élettér is befolyásolja a tanulók egészségét és pszichikumát, ezért a 

kollégiumi környezetnek meghatározó szerepe van az életvitel és napirend alakításában, a 

2019. évtől mindez kiegészül az evangélikus keresztény erkölcsi értékek megismerésével.  

12. 4. Mindennapi testedzés-testnevelés prioritása 

Kollégiumunk célul tűzte ki, hogy tanulóinknak biztosítja a napi rendszeres testmozgás 

lehetőségét. A mindennapi testedzéshez szükséges feltételeket az alábbiak szerint biztosítja az 

intézmény: 

− sportköri foglalkozások (labdajátékok, úszás, kondicionáló torna, szervezett közös esti 

futás,  

− labdajátékok,  

− házi bajnokságok, 

− sportnap (Mikulás –jamboree, Kollégiumi Napok, téli sportdélutánok)  

− úszás, gyalogtúra  

12. 5. Tanuláson kívüli foglalkozások, programok 

− Kollégiumunk minden évben megrendezi a sportnapot a Kollégiumi Napok 

alkalmával. A Mikulás jamboree kapcsán rengeteg mozgással kapcsoltuk össze a 

nagyszakállú ajándékozását. Felvilágosítással, szóróanyagokkal, előadásokkal, 

versenyekkel kívánjuk a tanulók számára elérhető közelségbe hozni az egészséges 

életmódot. A külső helyszínen (sportpályán) vagy a nagyteremben megrendezett 

program erőnléti, szellemi ügyességi feladatok sorából áll. A program összeállításánál 

nagyon fontos, hogy minden tanulónk sikerélményhez jusson, eredményes legyen.  Az 
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eredményhirdetésen a tanulókat jutalmazzuk.  

− Őszi vagy tavaszi kirándulás megszervezésével próbáljuk a diákok szabadidejét 

hasznosan kitölteni (helyben: Vadaspark, Füvészkert, lehetőség szerint hegyekben is)  

− Tervezzük, hogy lehetőség szerint évente egy alkalommal sportversenyt, 

akadályversenyt rendezünk.  

 

12. 6. Egészségügyi ellátás, kollégiumi orvos 

Intézményünkben heti két alkalommal rendel a kollégiumi orvos. Feladatai az alábbiak:  

− A tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi és 

intellektuális fejlődés követését és az érzékszervek vizsgálatát.  

− Adott esetben a tanulók elsősegélyben való részesítése.  

− Közreműködés: közegészségügyi-, járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás-

egészségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában. 

A következő témakörökben kérünk segítséget:  

− életmód és betegségek összefüggései  

− a kollégium tanulóinak egészségi állapota, esetleges egészségi problémákra megoldási 

javaslatok  

− mentális, pszichés zavarok szűrésével kapcsolatban (ifjúságvédelmi feladatok ellátása 

– minden nevelőtanár végzi, kollégiumi orvos, pszichológus)  

12. 7. Az egészségfejlesztés résztvevői 

Az egészségfejlesztési program koordinációját, végrehajtását az egész nevelőtestület 

folyamatosan végzi. 

Tagjai:  

− Igazgató 

− Pszichológus (csak eseti szükségszerűség formájában) 

− Kollégiumi orvos 

− Testnevelő  

− Szabadidő-szervezéssel foglalkozó nevelőtanárok  

− Diákönkormányzatot segítő pedagógus  

A konzultáció szükség szerint/folyamatosan valósul meg. 

− Hová lehet fordulni, hol lehet segítséget kérni, ha felmerül a gyanú, hogy barátunk, 

ismerősünk, rokonunk drogfogyasztó ill. -függő?  

− Kábítószer-bűnözés (lopás, betörés, prostitúció stb.), a kábítószer, mint a bűnelkövetés 

oka és következménye (Film: A kosaras naplója, Betépve). 

12. 8. A szülőkkel való kapcsolattartás 

A fiatalok az alapvető viselkedésmintákat szüleiktől veszik át, ezek a minták rögzülnek. 

Kollégiumunk megpróbálja pótolni azokat a szocializációs hiányokat, amelyekkel a tanulók 
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hozzánk érkeznek, igyekszünk második családjukként nevelni őket.  

 Őszinte párbeszédet alakítunk ki, melyben a szülőktől is elvárjuk, hogy jelezzék felénk, ha 

gyermeküknél felmerül bármilyen gyanú a drogokra vonatkozóan, így közösen (és még 

időben) nyújthatunk megfelelő segítséget.  

12. 9. Gyermek- és ifjúságvédelem 

Minden csoportvezető tanár végez szükség esetén ifjúságvédelmi feladatokat. Rendszeresen 

tartja a kapcsolatot a rendőrséggel, a nevelési tanácsadóval, a helyi ifjúsági irodával, a 

családsegítővel, gyámhatósággal.  

Üzenő-ládánkon keresztül a diákok akár név nélkül jelezhetik számára, ha véleményük szerint 

valamelyik társuk bajban van.  

12. 10. A szabadidős programok, mint az értelmes időtöltés reprezentánsai 

A televízióból áramló egyre alacsonyabb színvonalú filmek, az internet sugallta rossz hatások 

negatív irányú cselekvésekre sarkallhatják a fiatalokat. 

Ennek megelőzése, ill. elhárítása érdekében célul tűztük ki, hogy a tanulók számára a 

szabadidő eltöltésének olyan hasznos, értelmes alternatíváit kínálja, amelyek érdeklődésüket 

más irányba fordítják. Többek között az alábbi lehetőségek állnak a diákok rendelkezésére:  

− mindennapos sportolási lehetőség (futball, kosárlabda, asztalitenisz, úszás stb.) 

sportnap (Kollégiumi Napok: pl. tolerancia-mérkőzések pl. a Siketek intézetével, 

zumba, kézilabda, stb., egészség stand: egészséges ételek készítése, orvosi egészségi 

állapot felmérés, témával kapcsolatos ismeretek átadása, stb.) 

− Kollégiumi újság készítése (főként diákok közreműködésével, egészséges életmód 

téma megjelöléssel) 

− ingyenes vagy kedvezményes színház- és múzeumlátogatási lehetőség, könyvtár  

− tanulószoba  

− filmklub (igény szerint) 

− lehetőség szerint kirándulások szervezése 

− kollégiumi rendezvények (karácsony, szalagavató, ballagás, farsang stb.), amelyeken 

minden tanulónk részvételére, kreativitására számítunk  

− diák-önkormányzati tisztség (öntevékenység megszervezése) 

− igény szerint szakkörök beindítása 

− szakmai, tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezése 

Pedagógusaink részére a témában továbbképzési lehetőségeket keresünk. Évente helyben is 

szervezünk olyan értekezletet, amelyek keretében szakemberek, szakértők segítségével 

mutatjuk be a pedagógusoknak, hogyan ismerhetik fel a gyanús tüneteket, illetve, amennyiben 

felmerül valamelyik tanulónál a drogfogyasztás gyanúja, mit tehetnek, milyen lehetőségekkel 

élhetnek.  

12. 11. Elsősegély-nyújtási alapismeretek átadása 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

– ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 
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– ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

– ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

– tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható 

következményeit; 

– sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

– ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

– sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

– a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

– a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük az elsősegélynyújtás alapismereteit;  

– a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten foglalkoznak az elsősegélynyújtással 

kapcsolatos legfontosabb alapismeretekkel.  

A csoportfoglalkozások keretein belül feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: 

− teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél 

− a mentőszolgálat felépítése és működése 

− a mentők hívásának helyes módja 

− csípések, harapások, marások ellátása 

− az elsősegély felszerelés bemutatása 

− hőártalmak, légzési nehézségek kezelése 

− teendők sérülések, tudatzavar, ájulás, eszméletlenség esetén 

− vegyszerek okozta sérülések, vérzések, ellátása 

− fektetési típusok 

A kollégiumi orvos és az ápolónő segítségének igénybe vétele egy-egy csoportfoglalkozás 

vagy kollégiumi előadás megtartásában az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel 

kapcsolatosan. 
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13. ERKÖLCSI, VISELKEDÉSI, ESZTÉTIKAI ALAPELVEK – ETIKAI KÓDEX 

Tanulóinktól intézményünkön belül és kívül, tanítási idő alatt és iskolai szünetekben egyaránt 

megkívánjuk az Etikai Kódexben megfogalmazott lelki, szellemi, erkölcsi és viselkedésbeli 

normákhoz való alkalmazkodást és azok megtartását. 

 

13. 1. Erkölcsi alapelvek 

Értékek közvetítésével nevelünk az élet tiszteletére, az egyetemes emberi és a nemzeti kultúra 

megbecsülésére, a hazaszeretetre, a természet szeretetére és védelmére, az igazság feltétlen 

tiszteletére és igényére, a testi-lelki harmóniára, az ehhez szükséges önfegyelemre, mindezek 

továbbvitelére. 

Diákjainkból olyan öntudatos polgárokat kívánunk nevelni, akik ismerik és szeretik hazájukat, 

az itt és határainkon túl élő magyarok múltját, jelenét, értékeit. Szívesen vallják magukat 

magyarnak, s családjukért, egyházukért, hazájukért áldozatra készek. 

Minden ránk bízott gyermek ajándék, ezért megkeressük azokat a területeket, ahol a legtöbb 

adottságot kapták, hogy eljuttathassuk őket az általuk elérhető legmagasabb szintre. Ezért 

tanulmányi és minden egyéb téren mindenkitől csak azt kérjük, amire képes, de azt feltétlenül. 

Az erkölcsi felfogásunk megköveteli a tudatos rendet, a fegyelmezett munkát, az 

igazmondást, a belső igényt a tanulásra, a tudás tiszteletét. 

Azon fáradozunk, hogy olyan értelmes célokat mutassunk fel tanítványainknak, hogy ne 

jussanak el életidegen eszmék vallásáig, a szerencsejátékokig, a kábítószerbe, alkoholba való 

menekülésig. 

Elvárjuk diákjainktól, hogy a felnőttekkel és a diáktársaikkal való viszonyukat az önzetlenség, 

a türelem, a segítőkészség és az empátia jellemezze. 

13. 2. Viselkedési alapelvek 

A rend, a rendszeresség, a fegyelmezett viselkedés, életvitel ne csupán a tanári tekintély és 

szigor hatására valósuljon meg, hanem fokozatosan épüljön be a tanulók személyiségébe, 

segítse az emberi szabadság kiteljesedését, a belső rend és harmónia kialakulását. 

A pedagógus és tanítvány kapcsolatára, illetve a diákok egymás közötti kapcsolatára a 

kölcsönösség legyen jellemző. Ennek érdekében fogadják el és becsüljék egymás értékeit a 

függőségi viszony és az esetleges összeütközések ellenére is. Legyenek nyíltak, egyenesek és 

őszinték egymáshoz, de a bizalommal soha ne éljenek vissza, személyiségi jogokat sértő 

információkat ne adjanak ki, és ne is kérjenek olyanokat. 

Igényeik kielégítése ne a másik rovására történjék, az egyéni véleményalkotás, a kreativitás 

megnyilvánulásának lehetőségei ne adjanak alkalmat konfliktushelyzetekre, megtorlásra. A 

közösség érdeke előzze meg az egyénét, a tetteket ne az önzés, hanem az egymás iránti 

szeretet vezérelje. 
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Diákjaink viselkedése nem lehet durva, erőszakos, mások méltóságát sértő. Beszédstílusuk 

legyen kulturált, hangoskodást, trágár szavakat nélkülöző, ügyeljenek a helyes magyar beszéd 

szabályaira, az anyanyelv szépségére. 

Konkrét elvárásaink: 

− A tanulók az iskolai és a kollégiumi rendezvényeken, alkalmakon fegyelmezetten, a 

kapott utasításoknak megfelelően viselkedjenek.  

− A tanulók az intézmény minden tanára iránt tisztelettel és engedelmességgel 

viselkedjenek. 

− A tanulók az intézmény egyéb alkalmazottaival is tisztelettel tartoznak viselkedni, 

őket munkájukban nem akadályozhatják, sőt igyekezniük kell nekik segítségükre  

lenni. 

− A tanárok megszólítása: Tanárnő, illetve Tanár úr! Köszönés: napszaknak 

megfelelően. 

− A tanulók egymás között kulturált módon viselkedjenek.  

− TILOS a trágár beszéd! 

− A kollégium tanulói számára TILOS a dohányzás, a szeszes ital fogyasztása, a 

kábítószer használata és mindenféle szerencsejáték! 

A tanulók szabadidejéről 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltéséhez lehetőségeket biztosítunk, azokon tanári 

felügyeletről gondoskodunk. Az intézményünk felelősségi kötelezettségén túlmenő esetekben 

a házirendben előírt szabályozás betartását várjuk el diákjainktól. 

13. 3. Esztétikai alapelvek 

Munkanapokon, kollégiumi rendezvényeken a tanulók külső megjelenése, öltözködése legyen 

ápolt és ízléses, azaz öltözete legyen rendezett, egyszerű, nem kihívó, alkalomnak és 

évszaknak megfelelő. A diákotthon szellemiségéből, értékrendjéből fakadóan nem 

megengedhető az olyan viselet, melyen önkényuralmi jelképek, trágár, szélsőséges feliratok, 

szimbólumok találhatók. 

Tanulóink hajviselete legyen ápolt, ha festett, fazonja szélsőségektől mentes, nem kirívóan 

borotvált. 

Az ékszerviselés legyen visszafogott, hagyománytisztelő. Testékszer, testfestés és tetoválás 

látható helyen nem javasolt. 

Nevelésünk célja, hogy az alkalomhoz illő megjelenés fogalma mindenki számára egyértelmű 

és magától értetődő legyen. 

A külső megjelenésen túl tanulóink minden munkáját az esztétikai igényesség jellemezze. 

Írásképük, írásbeli munkáik külalakja legyen rendes, áttekinthető. Felszerelésük, a tantermek, 

az épület tisztán és rendben tartása alapvető követelmény. 

A félévi és év végi értékelés során a tanárok közössége a tanulók magatartásának és 

szorgalmának minősítését a házirendben és az etikai kódexben rögzítettekhez viszonyítva 

állapítja meg. Szempont lehet a magatartás értékelésénél az, hogy csak az kaphat példás 
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magatartást, aki a példás tanuló kritériumainak megfelel (lásd: neveltségi szint mérésének 

eredménye). 

Az etikai kódexben megfogalmazott erkölcsi, viselkedési, esztétikai szabályokhoz 

alkalmazkodni, magatartással és a szorgalommal kapcsolatos értékelési rendszert elfogadni – 

tudjuk – nem könnyű feladat. Egy öntudatos, önmagával szemben igényes, az életben, 

hivatásában helytállni akaró fiatalnak azonban mindez magától értetődő és nem elrettentő. 

13. 4. Elvárások a nevelőtanárral szemben 

- Rendelkezzen stabil értékrenddel. 

- Legyen harmonikus személyiség. 

- Kreatív pedagógiai munkavégzésre legyen alkalmas. 

- Korszerű szakmai ismeretekkel rendelkezzen – rendszeres önképzés. 

- Legyen jártas a különböző pedagógiai eljárások alkalmazásában, tudjon nevelési. 

folyamatokat megszervezni, irányítani, értékelni. 

- Hivatali és magánéletében egyházához és a magyar hazához való hűségével, 

fedhetetlen életmódjával, vallásának gyakorlásával és rendezett családi életével, 

mutasson példát tanítványainak és környezetének. 

- Megfelelő empátiával rendelkezzen. 

- Folyamatosan működjön együtt a tanuló közösséggel, a nevelő testület vezetőivel és 

tagjaival. 

- Legyen képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére megértésére. 

- Legyen képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszony kialakítására. 

- Legyen képes a konfliktusok eredményes kezelésére. 

13. 5. Pedagógusoktól elvárt kompetenciák 

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás.  

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a 

megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók. 

3. kompetencia: A tanulás támogatása. 

4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval 

együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani 

felkészültség. 

5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, 

esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs 

tevékenység, osztályfőnöki tevékenység. 
6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése, elemzése. 

7. kompetencia: A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság 

értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök 

átadásának módja. 

8. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás.  

9. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.  
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14. HAZAFIAS NEVELÉS 

Törvényileg előírt megemlékezések: 

• február 25.: a kommunizmus áldozatainak emléknapja 

• március 15.: nemzeti ünnep 

• április 16.: a holokauszt áldozatainak emléknapja 

• június 4.: a nemzeti összetartozás napja 

• október 6.: az aradi vértanúk emléknapja 

• október 23.: nemzeti ünnep 

Az aktuális éves munkatervben feltüntetve – a kollégium több pontján faliújságokon történő 

megemlékezés formájában. Ezen felül az intézményben működő iskola által kijelölt teremben 

ünnepi műsor, továbbá a kollégiumi csoportfoglalkozások keretében. 

Népi hagyományok ápolása: havi bontásban a faliújságokon, kézműves foglalkozások 

alkalmával, programokon, pl.kiszebáb-égetés, zöldág-járás programok (pl.kiszebáb-égetés, 

zöldág-járás, adventi gyertyagyújtás, Luca–napi játékok, stb.). 

Történelem főbb eseményei; a magyar kultúra és történelem szereplőinek megjelenítése a 

faliújságokon (hónap szülöttei, a hónap főbb történelmi eseményei). 

Műveltségi vetélkedők (megjelenítve az éves munkatervben). 

Versenyek: a Kollégiumi Napok keretében, pl. „Fedezzük fel Alsóvárost”, „Írók, költők 

nyomában Szegeden”, „Szobrok nyomában Szegeden”,- helytörténeti ismereteken keresztül 

kitekintés a nemzeti hagyományokra is. 

Egyéb szakkörök keretében, pl. háztartás szakkör (sütés-főzés): mézeskalács sütése, Luca–

napi pogácsa sütés, karácsonyi linzer, stb. 
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15. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, A NEVELŐ-

OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE 

 

A 20/2012. EMMI rendelet 2. számú melléklete szerinti kötelező eszközök és felszerelések 

rendelkezésre állnak. 

 

Az eszközkészletünket folyamatosan bővítjük és fejlesztjük. 



Szncsor Eve.Ncu,rrus Kor,lncrurra
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MELLÉKLET (1): A KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSOK KOMPETENCIA ALAPÚ 

KERETPROGRAM VÁZLATA 

 

Alapvető célunk azon kompetenciák fejlesztése, amelyekre minden tanulónknak szüksége van 

személyes boldogulásához és fejlődéséhez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. 

1. Rendelkezzen az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikáció minél magasabb szintjével 

(magyar nyelv, angol, német, francia, stb.)! Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és 

írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás). Valamint a helyes és 

kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és 

képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben. 

− Csoportfoglalkozások keretében, vitakör foglalkozásai, kulturális rendezvényeken való 

szereplés. 

2. Az idegen nyelvi kommunikáció: az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése 

szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás). Az idegen nyelvi 

kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák 

megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén 

társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei, érdeklődése szerint. 

− Idegen nyelvű filmvetítés, olvasóteremben angol nyelvű folyóiratok, könyvtárban 

idegen nyelvű könyvek. Állandó angol és német nyelvű korrepetálási lehetőség. 

3. Rendelkezzen a matematikai és természettudományos gondolkodás illetve a kapcsolódó 

képességek minél magasabb szintjével (matematika, fizika, kémia, biológia). A matematikai 

kompetencián a matematikai gondolkodás alkalmazásának képességét értik, amely alkalmassá 

teszi az egyént a mindennapok problémáinak megoldására. A kompetenciában és annak 

alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A 

matematikai kompetencia – eltérő mértékben – felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz 

kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását 

(képletek, modellek, struktúrák, grafikonok, táblázatok), valamint a törekvést ezek 

alkalmazására. 

− Állandó matematika korrepetálás lehetősége, feladatmegoldó kör, logikai feladatok 

szellemi vetélkedőn. 

A természettudományos kompetencia készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és 

módszerek sokaságának felhasználásával az ember és a rajta kívüli természeti világ közt 

lezajló kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban magyarázatot adjon, 

előrejelzéseket tegyen. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése 

érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában 

foglalja az emberi tevékenység okozta változások megértését, és az ezzel kapcsolatos, a 

fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. 
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− Csoportfoglalkozások keretében, földünk és környezetünk és csillagászat szakkörön, 

rendezvényeken, mindennapok során. 

4. Legyen képes az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus 

használatára (informatika). A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom 

technológiáinak (Information Society Technology, a továbbiakban: IST) magabiztos és 

kritikus használatát a munka, a kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő 

készségeken, tevékenységeken alapul: információ felismerése, visszakeresése, értékelése, 

tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, továbbá kommunikáció és hálózati együttműködés 

az interneten keresztül. 

− Csoportfoglalkozások keretében, számítástechnika, technika szakkörön, 

rendezvényeken (pl. technikai segítség), mindennapok során (pl. minden nap nyitva 

tartó számítógép-terem). 

5. Legyen képes a hatékony, önálló tanulásra. Felzárkóztatás – hatékony, önálló tanulás: azt 

jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és 

csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. 

Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek 

szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. 

A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és 

élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a 

munkában, a tanulási és képzési folyamatokban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e 

kompetencia elengedhetetlen eleme. 

− Csoportfoglalkozásokon technikák megtanulása, tanszobai foglalkozásokon napi 

rendszerességgel gyakoroltatás, ellenőrzés. 

6. Rendelkezzen olyan személyes és állampolgári kompetenciával, melynek birtokában 

harmonikus életvitelre és közösségi beilleszkedésre képes (társadalom- és állampolgári 

ismeretek). A szociális és állampolgári kompetencia: a személyes, értékorientációs, 

interperszonális, interkulturális, és harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltétele. 

Felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon 

vehet részt a társadalmi és szakmai életben, a társadalomban. Ha szükséges, konfliktusokat is 

meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi 

folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan 

vegyen részt a közügyekben. 

− Csoportfoglalkozások tematikájába beépítve, napi szintű teendők kapcsán felmerülő 

kérdések megbeszélése, szocialitás témakörébe tartozó kompetencia felmérő tesztek, 

grafikonos értékelés, önértékelés. 

− Megfelelő énkép, önismeret kialakítása egyéni és csoportos foglalkozásokon, 

pszichológus által vezetett önismereti körön. 

7. Legyen kezdeményező képes, kreatív, ésszerű, kockázatot vállalni tudó (gazdasági 

ismeretek). A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia segíti az egyént a 

mindennapi életben – a munkahelyén is – abban, hogy megismerje tágabb környezetét, és 

képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. A tudást, a kreativitást, az újításra való 

beállítódást és a kockázatvállalást jelenti, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén 
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terveket készít és hajt végre. Alapját képezi azoknak a speciális ismereteknek és 

képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség. 

− Csoportfoglalkozások, diákönkormányzati kezdeményezések, megnyilvánulások, 

közgyűlések, önkiszolgáló feladatok ellátása során, önéletrajz, pályázatírás, gazdasági 

élettel kapcsolatos nevelés kérdései, gyakorlatai. 

8. Rendelkezzen esztétikai-művészeti tudatossággal és kifejezőkészséggel (magyar irodalom, 

rajz és vizuális kultúra, ének-zene). Az esztétikai-művészeti kompetencia: tudatosság és 

kifejezőképesség, magában foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények 

és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését, mind a tradicionális művészetek 

nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a 

drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern 

művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. 

− Ízlésformálás, tudatos környezetalakítás, külső énkép alakítása, igényesség, ügyesség 

formálása, kreativitásra nevelés – csoportfoglalkozásokon, szakkörökön, 

rendezvények alkalmával, mindennapi tevékenység során. 

A kulcskompetenciákkal meghatározott alapvető célokból adódó kiemelt fejlesztési 

feladataink: 

− a tanulók képesek legyenek énképükbe integrálni az elsajátított tudást, legyenek 

felelősek önmagukért, fejlődésükért 

− ismerjék és értsék nemzeti kultúránk értékeit, a kiemelkedő magyar személyiségek 

munkásságát, mélyüljön el nemzettudatuk, hazaszeretetük 

− váljanak európai polgárokká, de legyenek elfogadóak más kultúrák iránt is, ismerjék 

az egyetemes emberi civilizáció eredményeit, problémáit 

− legyenek a társadalom aktív résztvevői az emberi és a demokratikus jogok tiszteletben 

tartásával 

− ismerjék és értsék az alapvető gazdasági fogalmakat és összefüggéseket – ennek 

jegyében mindkét szakmacsoportban tanítunk gazdasági ismereteket 

− jellemezze őket a környezet ismeretén és személyes felelősségükön alapuló 

környezetkímélő és gyarapító magatartás 

− törekedjenek tudatosan testi és lelki egészségük megóvására, a betegeket, 

fogyatékosokat segítsék 

− képesek legyenek önálló ismeretszerzésre, önművelésre, tudásukat tudják új 

helyzetekben is alkalmazni 

− legyen átfogó képük a munka világáról, legyenek képesek jól dönteni, amikor pályát 

választanak, illetve módosítanak 

A csoportfoglalkozások részletes tematikus tervében (ajánlásában) konkrét megoldások, 

módszerek, feladatok, tesztek, választható tevékenységek támasztják alá a jelen elméleti 

előirányzatokat. Saját fejlesztésű szocialitás területeken kialakított mérési rendszerünk egyben 

értékelő rendszerként is működik, amelynek eredményeit minden évben megvizsgáljuk, 

levonjuk a konzekvenciákat és feladatokat rendelünk hozzá.
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MELLÉKLET (2): PÉLDATÁR A KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSOK MEGTERVEZÉSÉHEZ 

 

Óraszám Téma Cél Feladat Módszerek 

1 

A házirend, tűz- és 

balesetvédelmi 
tájékoztatás, dohányzási 

szabályok 

A kollégium házirendjének 
megismerése, tűz- és 

balesetvédelmi ismeretek 

nyújtása. 

A kollégiumi házirend 
tanulmányozása, tűz- és 

balesetvédelmi ismeretek oktatása, 

az épület berendezéseinek 

rendeltetésszerű használata, év eleji 

aktualitások. 

Előadás, beszélgetés, épület 

bemutatása. 

2 

Tanulási szintfelmérés, a 

kollégiumi tanulás 

jellegzetességei. 

A tanulók egyéni tanulási 

módszereinek felmérése. 

A tanulási  szokások felmérése után 
tanácsadás, megtalálni a tanulók  

leghatékonyabb tanulási módszereit 

- szokások kialakításának 

fontossága. 

Feladatlap, értékelés, beszélgetés. 

3 

Városnézés, fontosabb 

helyek ismertetése, séta 

Ismeretek szerzése szűkebb, 

tágabb környezetünkről, 

értékek felismertetése, hazafias 

érzület.. 

Tényadatok megismerése játékos 

formában 

Játékos gyakorlatok, feladatok 
végzése. Video, diák vetítése. 

4 

Tanulási szokások tudatos 

alakítása, segítségkérés. 

Rendelkezzen megfelelő 
tanulási szokásokkal, 

technikákkal. 

Többféle tanulási  módszer 
megismerése, alkalmazása 

(tervszerűség, tudatosság, 

önállóság) 

A tanulás időigényének (napi), 
felmérése. 

5 

Állampolgári feladataink, 

kötelességek. 

A kollégiumi, tágabb körben 

társadalmi szintű 

feladatvállalás, feladatok, 

kötelezettségek. 

Részvétel a koll. diákönkormányzat 

munkájában 

Beszélgetés, a helyi közösség 

rendszerének megismerése (OT, 

HÖK) 

6 Az egyén jogai és 

kötelességei. 

Szerezzen jártasságot  a 

közösségek világában, ismerje 

meg ennek előnyeit, 

felelősségét.  

A kollégiumi, tágabb körben 

társadalmi szintű feladatvállalás, 

feladatok , kötelezettségek 

megismerése. 

Tevékeny  részvétel a kollégiumi 

diákönkormányzat munkájában. 

7 Gólyaavató – az új diákok Hagyományos kollégiumi Az új diákok (csoportok) vidám Rendezvényen való részvétel 
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bemutatkozása. rendezvény keretében az új 

kollégisták megismerése. 
vetélkedőjének megtekintése – 

sport, játékos feladatok, 

“gólyaeskü”  
8 

Önismeret  

A meglévő (ön) 

ismeretanyagot újakkal 

bővíteni irányított tanulással, 

felismerésekkel 

Szembesüljön a diák az erényekkel, 

hibákkal, a fejlesztendő 

tartalmakkal. 

Beszélgetés, tesztek, játékok, pl.: 

Identity 

9 A koll. szocialitás 

kompetencia – mérésének, 

fejlesztésének 

megismerése 

A közösségi lét és az egyéni 

önfejlesztés kapcsolatának 

felismerése 

A módszertani fejlesztés 

Konkrét feladatok önálló 

tervezése, év végén a teljesítés 

ellenőrzése 

10 A család fontossága, 

jelentősége az egyén 

életében   

Ismerjük meg a családi 

szerepeket, örömét  a testi - 

lelki fejlődés szemszögéből. 

A helyes testi, lelki egészségre   

való felkészülés ezirányú  

önfejlesztés. 

Beszélgetés, videofilm vetítése. 

11 Feladatok megosztása, 

felelősségvállalás a 

családban. Női és férfi 

szerepek. 

Tolerancia, empátia, ego és 

altruizmus kérdései; a másik 

iráant érzett felelősség. 

Gondoskodás, a különböző 

korosztályokkal  való 

együttműködés és támogatás 

fontossága. 

Beszámoló, beszélgetés. 

Művészetből hozott példák 

12 

Konfliktusok és kezelésük.  

A konszenzus. 

konfliktushelyzetek 

felismerése, kezelésükre 

vonatkozó technikák 

megtanítása. 

Kompromisszumkészség. 

Különböző viselkedési 

magatartások gyakorlása. 

Kompromisszumos megoldások 

keresésére való törekvés. 

Szituációs gyakorlatok, 

beszélgetés. Drámapedagógiai 

eszközök. 

13 
A család és a karácsony 

kapcsolata. Karitativitás.  

Az igazi értékek 

felismertetése. 

Te mit teszel? Hogyan szeretnéd? 

Jó magatartási minták találása. 

Egyénpéldák. 

Beszélgetés, kézműves 

foglalkozások. 

14 
Advent. Mikulás, 

készülődés a karácsonyra. 

A Karácsony valós értékeire 

való ráhangolódás. 

Karácsonyi  műsorra készülés, 

dekoráció, ajándékkészítés, karitatív 

gyűjtés. 

Részvétel a karácsonyi műsoron. 

15 Félévi tanulmányi teendők 

felmérése. 

Korrepetálásra szorulók 

fokozott figyelemmel kísérése. 
A problémás tantárgyakból való 
intezívebb tanulás, korrepetálások. 

Megbeszélés, szaktanári 

segítségnyújtás - elemzés. 
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16 Az erkölcs fogalma. 

Értékek, értékrendjeink. 

erkölcsi tulajdonságok. 

Többféle erkölcsi érték 

megismerése, morális 

kérdésekben való állásfoglalás. 

Hogyan válasszak pozitív-negatív 

értékrendek közül? 

Irodalmi példák, (filmek 

tanulságai, saját esetek 

elmondása). 

17 A kollégiumi és a saját 

félévi munka 

megbeszélése, teendők, 

tervek a következő félévre. 

Az első félév tanulmányi 

eredményeinek pozitív és 

negatív tapasztalatai, mit kell 

másképp tenni. 

Konkrétumok.  Értékelés, elemzés, beszélgetés. 

18 
Egészségünk. Téli 

sportdélutánok indítása. 

A félév során felhalmozódott 
feszültségek levezetése. 

Stresszkezelés. 

Csoportos örömteli sportesemények 

megszervezése pl. kör- asztalitenisz 

– versenyek.  

Sporttevékenység a kollégium 

többféle színterén. Havi 

egészségfelmérés. 
19 

Az egészséges táplálkozás  

alapjai. 

Az eddigi ismeretek 

gazdagítása, jó gyakorlatok 

kialakítása. 

Ismerjük meg az egészséges 

táplálkozás és mozgás alapjait, 

mentális lehetőségeinket. 

Bakter-napi  egészség bár, 

egészség - állapotfelmérés 

20 
Lelki egészségünk 

fontossága. 

Harmonikus egyéniség 

kialakítása 
Élményszerzés fontossága. 

Identity, filmvetítés, előadás pl. 

Suresh v. más előadó 

interpretálásában 

21 
Csoport – és magánérdek, 

közérdek. Társadalmi 

normák. Beilleszkedés.   

A mindennapi társas érintkezés 

gyakorlatai. Asszertív 

viselkedés a szubmisszív és 

agresszívvel szemben. 

Az iskolában, kollégiumban, 

különböző hivatalokban magatartás. 

Beszélgetés, hozzászólás, önérdek 

–érvényesítés. Szituációs játékok 

22 

Egészségkárosító rossz 

szokások, prevenció.  

Az alkohol, a dohányzás és a 

drogok, valamint egyéb 

teljesítménynövelő szerek 

káros hatásai. 

A különböző szerek káros 

hatásainak ismertetése, prevenció. 

Az eredeti kiváltó okok 

megtalálása. 

Film, gyűjtőmunka, beszélgetés. 

Orvosi előadás. 

23 Pénzkezelés 

megtanulásának korai 
elkezdése. 

Gyakorlati teendők, hivatali 

ügyintézések. 

A rendszeresség, az önmérséklet, 

jártasság és tájékozódás 

megtanulása. 

Bemutatás, egyéni kérdések 

alapján magyarázat, önálló 
munka. 

24 

Pénzkezelés technikái. 
Banki műveletek 

megismertetése. 

A fizetés módjainak elsajátítása, 

bankkártyák és kezelésük, 

internetbank. 

Magyarázat, beszélgetés, egyéni 

tapasztalatok. 

25 Magyarország értékei, 

hagyományai, ünnepei. 

Ünnepeinkről méltó módon 

emlékezzünk meg. Egyéni 

Nemzeti ünnepeinkről 

megemlékezés. Jó beidegződések 

Beszélgetés, faliújságcikkek, 

előadás, filmvetítés. Emlékeink 
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megtapasztalás, 

véleményalkotás fontossága. 

kialakítása. elmesélése. 

26 

Világ, EU, ország, város.  
Helyünk a világban. 

Ismereteink bővítése. 

Tudjuk értékelni jelen helyzetünket, 

próbáljunk reális helyzetképet 

felállítani lehetőségeinkről. 

Várossal kapcsolatos vetélkedő, 

anyaggyűjtés, játékos feladatok. 

Film és irodalmi kapcsolódási 

pontok. keresése.  

27 
Környezettudatos vásárlás, 

fogyasztás.  

Részesítsék előnyben a 

természetes és az 

újrahasznosítható anyagokat. 

A szelektív hulladékgyűjtés 

megvalósítása szűkebb és tágabb 

környezetünkben. 

Beszélgetés, szemléltetés. 

28 Tavaszi ünnepeink, 

szegedi vonatkozások. 

Az ünnep jelentősége, 

hagyományok ápolása. 

Húsvéti dekoráció elkészítése, 

felkészülés az otthoni ünneplésre. 
Kézműves foglalkozás. 

29 
“Arccal az egészség felé” 

pályázatunk lezárása. 

A téma fontosságáról 

összefoglaló –prioritások 

felelevenítése, elraktározása. 

Szemléletfejlesztés. 

Video –és képanyagok, aktuális és 

korábbi Bakter- újságok átnézése, 

megbeszélése. 

30 

“Gondolkodj globálisan, 

cselekedj lokálisan!” 

Légy tevékeny, tudatos része 

környezetednek! 

”Walk lightly on the world!” A 

kollégium és környezete 

tisztaságának megőrzésére való 

nevelés. 

Legtisztább szoba, legkreatívabb 

szoba - egész éves verseny. 

31 
A fenntartható fejlődés – 

és amit az egyén tehet. 

Sokoldalú feladatellátási 

mátrix vázolása. 

Konkrét cselekvések, “smart 

tervek” megalkotásának képessége. 

Teszt íratása, konkrét gyakorlati 

feladatok, udvarrendezés, 

szelektív hulladékgyűjtés. 

32 

A “másság“ kérdése. Előítéletek feloldása. 
Vélemények ütköztetése, 

konszenzus keresése. 

Beszélgetés, vita, barátságos 

mérkőzések a Siketek Intézete 

csapatával. (Bakter-napok). 

33 Az önkéntes 

feladatvállalás másokért. 

Az önkéntes feladatvállalás 
kialakításának fontossága. 

Segítő magatartás gyakorlása, mely 
emberek élethelyzetén javíthat. 

Videofilm megtekintése, 
megbeszélés. 

34 

Egész életen át tartó 

tanulás. Továbbtanulás. 

Vágyak és tervek, célszerűség 

és társadalmi lehetőségek, a 

“több lábon állni” gondolata. 

Széles kaleidoszkópszerű kínálat 

bemutatása, prioritások 

hangsúlyozása: nyelvtanulás 

fontossága, “aurea mediocritas” elv 

ismertetése.   

Pályaorientációs kiadványok, 

kiállítás megnézése, előadás.  

35 Önéletrajz Komunikáció –  állásinterjú Gyakorlati tanácsok, elkerülendő Szituációs feladatok. 
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során szükséges tudnivalók. hibák tudatosítása. 

36 Kirándulás (Szeged v. 

környéke). 

Közösségépítő program – 

élményszerzés. 
Kapcsolatok mélyítése, Séta, játék, sporttevékenység. 

37 
A tanév tapasztalatainak 

megbeszélése, értékelések. 

A csoport fejlődését értékelni, 

a további feladatokat kijelölni. 
Ötletbörze. 

Beszélgetés, feljegyezni az 

ötleteket, hogy ezzel induljon a 

következő év. 
 



Szscpor EVANGELTKUS Kor.lpcruu

MELLEKLET (3): ZAnannrOr

NVN,ITX OZAT

A Szegedi Evangdlikus Koll6gium lgazgat6tan6cs6nak k6pviselet6ben 6s felhatalmazdsa

alapjdn al6ir6sommal tanirsitom, hogy a pedag6giai program elfogad6s6hoz eloirt egyet6rtdsi

jogunkat gyakoroltuk . Azlgazgat6taniics a PP m6dosit6si javaslat6t elfogadta.

Szeged, 2020.6prilis l n l
*efifftNl._l_

NYILATKOZAT

A Szegedi Evangdlikus Kolldgium Sziiloi Munkakozdss6g6nek kdpviselet6ben 6s

felhatalmaztsa alapjan al6fr6sommal tanrisitom, hogy a pedag6giai program elfogadSs6hoz

el6irt v6lem6nyez6si jogunkat gyakoroltuk. A Sztiloi Munkakcizoss6g a pedag6giai program

m6dosit6si j avaslat6t elfogadta.

A Szegedi Evangdlikus

alapjart al6ir6sommal

vdlem6nyez6si j ogunkat

javaslat6t elfogadta.

Szeged, 2020.6prilis

r " / 7 /

l: 
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a Sztl6i Munkakdzdss6s elncike

NYILATKOZAT

Kolldgium Di6konkormttny zata kdpvi selet6ben 6s felhatalmazisa

tanfsitom, hogy a pedag6giai program elfogad6s6hoz el6irt

gyakoroltuk. A Diakdnkormtnyzat a pedag6giai program m6dosit6si

a D iakdnko rmdny zat v ezet6j e
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MncvnnoRszAcl EvAncEltrus EcvnAz
NsvsLEst - Orr*rAst BtzorrsAcn

fegyzdkiinyvi kivonat

A Maryarorszlgr Evang6likus Eryhiiz neveldsi-oktat{si bizotts6ga ZgZt. ifnius tO-ei

iil6s€n a SzegediEv"ngelikur Kolldgium kdznevel6si int6zm6ny pedag6giai programjinak

m6dosltdsrir6l a k6vetkez6 hatirozatot hozta:

gO | ?;029. wt. 1 0.) nevel€si rEs oktatisi bizottsigi haHrozat

a szegedi koll6gium kiiznevel6si int6zm6ny alapdokumentuminak m6dositiisir6l
A MaglarorszagiEvang6likus Eryhdznevel6si-oktatisi bizottsiga az eryhizszervezetEr6l

ris igazgatisir6l sz6l6 2005.6vi IV. t6rv6ny 137. S (1) bekezdEse alapiin - utalva azegh1z

int6zmenyeirdl sz6l6 200s.6vi Vnl. tiirv6ny 7. $ (1) bekezd6s6:- - 
i lt:ryltEvang€likus

Koll6gum kd'znevel€si int€zm6ny pedag6giai programjdnak m6dositisiti6vihagia.

Budapest, 2020. jfnius 11.

A kiadmdny hiteles.
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