
Energetikai Technikum és Kollégium Felülvizsgálva: 2020. július 4. 
A Kollégium Nevelési Programja Kötelező felülvizsgálat időpontja: 

folyamatosan 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

AZ ENERGETIKAI TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM 
(ESZI) 

 

KOLLÉGIUMÁNAK NEVELÉSI PROGRAMJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A Nevelési Program és módosításának hatálya kiterjed a Kollégium valamennyi 
munkavállalójára. 

2. Jelen Nevelési Program a jóváhagyás napján lép hatályba. 
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intézmény valamennyi munkavállalója számára.  
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1. A KOLLÉGIUM NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLKITŰZÉSEI 
 
A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja (a továbbiakban: KNOAP) 

meghatározza és kijelöli a köznevelési kollégiumban folyó szakmai pedagógiai 
tevékenység fő területeit, a kollégiumban folyó szakmai fejlesztés irányait. A Nemzeti 
alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet alapján (a továbbiakban: 
Nat) kiemelt fejlesztési feladataihoz illeszkedve, azokat érvényesítve elősegíti a 
tanulók sokoldalú fejlesztését, nevelését, oktatását. Tartalmi iránymutatásként szolgál 
a kollégiumok pedagógiai programjának elkészítéséhez. 

 
A Nevelési Program alapvetően a KNOAP-ra épül. Az Alapprogram a NAT 

kulcskompetenciáit, fejlesztési feladatait, az iskolai nevelés-oktatás közös értékeit 
figyelembe véve, valamint alapvető céljaihoz igazodva meghatározza a kollégiumi 
nevelés céljait és feladatait, alapelveit, általános kereteit, a működéssel és a kollégiumi 
élet szervezésével kapcsolatos feltételeket, elvárásokat.  

 
Kulcskompetenciák: 
▪ A tanulás kompetenciái 
▪ A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 
▪ A digitális kompetenciák 
▪ A matematikai, gondolkodási kompetenciák 
▪ A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
▪ A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái 
▪ Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 
 
A kollégium a Közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye. Alapfeladata 

megteremteni a megfelelő feltételeket azon tanulók számára, akiknek lakóhelyén nincs 
lehetőség a tanuláshoz, illetve akiknek a szülei nem tudják biztosítani a tanuláshoz 
szükséges körülményeket. 

  
A kollégium együttműködik az iskolával, figyelembe veszi annak nevelési 

célkitűzéseit. Tevékenysége során kiegészíti a családi és iskolai nevelést, egyben 
szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújt. 

 
A kollégium kiemelt társadalompolitikai szerepe és feladata, hogy a tanulók 

számára – lakóhelyüktől és szociális helyzetüktől függetlenül – biztosítsa a minőségi 
tudáshoz történő hozzáférést, így meghatározó jelentősége van az esélyegyenlőség, 
az esélyteremtés és a társadalmi mobilitás elősegítésében. 

 
 
1.1. A kollégium nevelési célja 

A kollégium nevelési célja a bentlakásos intézmény sajátos eszközeivel és 
módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és 
egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének 
segítése, személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása.  
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1.2. A kollégiumi nevelés alapelvei 

 

▪ az alapvető emberi és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető 
jogok érvényesítése; 

▪ demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása; 
▪ a tanulók és közösségeik iránti felelősség, a bizalom, a szeretet, a 

segítőkészség; 
▪ szakmai és intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus 

tevékenységében; 
▪ az alapvető erkölcsi normák érvényesítése; 
▪ az egyéni és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók 

szükségleteinek figyelembevétele; 
▪ építkezés a tanulók aktivitására, öntevékenységére, önszerveződő, 

együttműködő képességére; 
▪ az integrált nevelés, az integrációt és inklúziót elősegítő pedagógiai 

módszerek alkalmazása; 
▪ a szülőkkel, a kollégiumhoz kapcsolódó iskolákkal, a társadalmi környezettel 

való konstruktív együttműködés; 
▪ a nemzeti hagyományok megőrzése, a nemzeti azonosságtudat fejlesztése; 
▪ a nemzetiségi azonosságtudat tiszteletben tartása, ápolása. 

 
1.3. A kollégiumi nevelés feladatai 

 
A tanulás tanítása: 
▪ az eltérő családi, szociális, kulturális háttér kiegyenlítése 
▪ a diákok egyéni, fejlődésének elősegítése 
▪ a hátránnyal küzdők felzárkóztatása, a tehetség kibontakoztatása 
▪ az egyén számára megfelelő tanulási módszer megtalálása 
▪ a tanulás feltételeinek biztosítása 
Az erkölcsi nevelés: 
▪ az alapvető erkölcsi normák megismertetése, beépülésük elősegítése 
▪ a mindennapi életben nélkülözhetetlen készségek fejlesztése (kötelességtudat,  

 mértéktartás, empátia, tisztelet, segítőkészség, tolerancia, szociális  
 érzékenység) 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: 
▪ a nemzeti, népi kultúra értékeinek megismertetése 
▪ a közösséghez tartozás, hazaszeretet kialakulásának segítése, támogatása 
▪ ismerkedés Európa kultúrájával 
A családi életre nevelés: 
▪ harmonikus családi minták közvetítése 
▪ a családi értékek fontosságának kihangsúlyozása 
▪ segítségnyújtás a párkapcsolatok kialakításában 
▪ a lehetséges konfliktusok és megoldási lehetőségeik megismertetése 
▪ az egészséges szexuális kultúra összetevőinek megismertetése 
Állampolgárságra, demokráciára nevelés: 
▪ a főbb állampolgári jogok és kötelezettségek megismertetése 
▪ a vitakultúra fejlesztése 
▪ a diákönkormányzat (iskolai és kollégiumi) működésének bemutatása 
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése: 
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▪ az önismeret elméleti és tapasztalati alapjainak, a reális énképnek a kialakítása 
▪ a diákok segítése érzelmeik hiteles kifejezésében, az empátia és a kölcsönös  

 elfogadás ösztönzése 
A testi és lelki egészségre nevelés: 
▪ az egészséges életmód összetevőinek és hatásának megismertetése 
▪ a tanulók ösztönzése ezen összetevők alkalmazására a mindennapokban  

 (helyes táplálkozás, rendszeres mozgás, a stressz leküzdése, pihentető alvás,  
 társas viselkedés szabályozása, konfliktusok kezelése stb.) 

▪ a káros függőségek hatásainak, veszélyeinek megismertetése 
▪ otthonos légkör, megbízható közeg megteremtése 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség: 
▪ a szociális érzékenység kialakítása 
▪ a hátránnyal élők sajátos élethelyzetének bemutatása 
▪ elősegítése annak a folyamatnak, melynek során a diákokban segítő  

 magatartás, együttérzés, az önkéntes feladatvállalás iránti igény kialakul 
Fenntarthatóság, környezettudatosság: 
▪ az erőforrások tudatos és takarékos felhasználási módjainak megismertetése 
▪ felkészítés az erőforrások elfogyásából következő esetleges válsághelyzetek

 kezelésére 
▪ környezetünk értékeinek megőrzésére motiválás 
Pályaorientáció: 
▪ a munka világának bemutatása 
▪ a munka során előforduló magatartásformák fejlesztése (szituációs  

 gyakorlatok, konkrét példák) 
▪ a pályaválasztás segítése 
Gazdasági és pénzügyi nevelés: 
▪ az ésszerű gazdálkodás lehetőségeinek megismertetése 
▪ segítésük abban, hogy megtalálják rövid és hosszú távú céljaikat, felismerjék 

 az egyéni és közös érdekek összefüggéseit, megtanulják mérlegelni döntéseik 
 következményeit 

Médiatudatosságra nevelés: 
▪ a média hatásmechanizmusának megismertetése 
▪ a valóságos és a virtuális világban való működés különbségeinek 

kihangsúlyozása 
▪ az új és a hagyományos média nyelvének megismertetése 
▪ a diákokban mérlegelő, értelmező attitűd kialakulásának segítése 
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1.4.  Kiemelt területek 

 
1.4.1. A tanulási kultúra fejlesztése 

Az eredményes és hatékony ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási 
képességek fejlesztése érdekében a kollégium lehetőséget biztosít arra, hogy a 
tanulók megismerjék és elsajátítsák a különböző tanulási módszereket. Kiemeli a 
tanulási motívumok - az érdeklődés, a megismerés és a felfedezés vágyának - 
fejlesztését. Hangsúlyt helyez annak előmozdítására, hogy az ismeretek elsajátítása 
ne csak kötelességként, hanem igényként is fogalmazódjék meg a tanulókban, s így 
életprogramjuk részévé váljon az élethosszig tartó tanulás. 

 
 
1.4.2. Az egészségfejlesztés 

Kollégiumunk komplex módon szolgálja tanulóink egészségi, testi, lelki, 
mentálhigiéniai, szociális fejlődését. Törekszünk arra, hogy kialakítsuk azokat a pozitív 
beállítódásokat, magatartásformákat, szokásokat, melyek tanulóink egészségi 
állapotát javítják. Felkészítjük diákjainkat, hogy felnőtt életükben legyenek képesek 
egészséges, harmonikus életvitel kialakítására, életmódjukra vonatkozóan helyes 
döntéshozatalra, probléma- és konfliktuskezelésre. Külön figyelmet fordítunk a családi 
életre, a felelős örömteli párkapcsolatra történő felkészítésre. A tanulók 
egészségvédelme érdekében az iskola megszervezi a tanulók tankötelezettségének 
végéig az általános, szemészeti és fogorvosi szűréseket, ezért a kollégiumnak ezzel 
kapcsolatos teendője nincs.  A védőnő előadásokat tart csoportfoglalkozásokon a helyi 
foglalkozási tervek szerint egy-egy témában. Szexuális felvilágosítás és 
viselkedéskultúra nevelésére szintén a védőnő előadásai és orvos előadók 
felvilágosító órái szolgálnak. 

A rendszeres mozgás, testedzés fontosságát, pozitív hatásait hangsúlyozzuk 
csoportfoglalkozásokon. A megfelelő sport kiválasztásában segítjük diákjainkat 
(tájékoztatjuk őket az iskolában illetve a városban elérhető lehetőségekről, ezen kívül 
kollégiumi sport-szakköröket is szervezünk: koli-foci, alakformáló torna, futás). 

A szenvedélybetegségek megelőzése érdekében az iskolával együtt csatlakoztunk 
a DADA programhoz, ennek keretében kortárscsoportok segítenek a felvilágosító, 
megelőző munkában. 

 
Az egészségfejlesztés fő területei: 
 
▪ kiemelt jelentőségűnek tartjuk az egészséges étkezést 
▪ figyelemmel kísérjük, és rendszeres kapcsolatot tartunk a büfé és az iskolai  

menza üzemeltetőivel – a vacsora összetételével kapcsolatban folyamatosan 
egyeztetünk a szállító vállalkozóval 

▪ az egészséges környezet kialakításának feltétele a testedzések és a szabadidő 
hasznos eltöltésének biztosítása, amelynek kerete a mindennapos testmozgás, 
tömegsport, házibajnokságok szervezése, versenyszervezés 

▪ egészség megőrzésére irányuló programokat szervezünk 
▪ csoportfoglalkozások keretében előadók meghívásával felvilágosító 

tevékenységet és prevenciós tevékenységet folytatunk 
▪ egészségkárosító magatartásformákat elítélő szellemiséget képviselünk 
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▪ a betegségek, szenvedélybetegségek megelőzése illetve kezelése érdekében 
a KNOAP-ban foglaltaknak megfelelően foglalkozásokat tartunk, 

▪ kötetlen beszélgetéseket folytatunk a tanulókkal a bizalom erősítése érdekében 
▪ különösen fontosnak tartjuk, hogy a szenvedélybetegség kapcsán érintett 

tanulókat bevonjuk a szakkörök munkájába, klubok tevékenységébe, így 
integráljuk őket a kollégiumi közösségbe 

▪ előadókat hívunk kollégiumi, vagy csoportszintű előadásokra, drogellenes 
programot szervezünk 

▪ az egészségfejlesztési program meghatározását, koordinációját végrehajtását 
a kollégiumvezető, az iskola ifjúságvédelmi felelőse, a DÖK patronáló 
pedagógus, a csoportvezető nevelőtanárok, a védőnő, valamint meghívott 
előadók és szakemberek végzik 
 

A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez 
szükséges a megfelelő életritmus kialakítása, öltözködés, tisztálkodás, a rendszeretet 
belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozása. A tanulók 
olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátítanak el, szokásokat tanulnak meg, 
amelyek elősegítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító 
szokások kialakulásának megelőzésében.  

A fiatalok közösségében szükséges a testi fejlődés harmóniájának biztosítása. A 
kollégiumban a házi tehetségkutató bajnokságtól a versenysportig sok minden 
megvalósítható. A helyi adottságok lehetőséget nyújtanak a sportolási szokások, 
igények kialakítására (séták, túrák, kirándulások, torna, aerobic, foci, kézilabda, 
kosárlabda, röplabda). 

Az életmódba beépülő napi mozgás, sport leköti a „fölös” energiát, egészséges, 
egyéni és közösségi élményt ad.  

 
Sport, testedzés, túra: 

• hetente kispályás foci az ESZI sportcsarnokban 

• őszi és tavaszi bajnokságok (kispályás futball, sakk, malom,  
 asztalitenisz, csocsó, biliárd, darts stb.) 

• folyamatosan üzemel a konditerem 
 
 
1.4.3. Integrált nevelés 

 
1.4.3.1. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő 

pedagógiai tevékenység  

A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő tanulókkal való foglalkozás 
során különösen fontos, hogy kiderítsük milyen okok állnak viselkedésük hátterében, 
és ennek megfelelően segítsük őket nehézségeik leküzdésében.  

Különös figyelmet kell a visszahúzódó, csendes diákokra fordítanunk az egyéni 
foglalkozások és a csoportos tevékenységek során egyaránt, mert problémáik sokszor 
rejtve maradnak, éppen visszahúzódó magatartásuk miatt. Erősíteni kell a csoportban  
a toleranciát, a felelősségérzetet, az egymásra figyelés érzését, másfelől pedig a 
nevelő indirekt módon, személyes példamutatásával nyújtson mintát a befogadó 
magatartásra. Az egyéni fejlesztést megvalósító csoportos foglalkozások során 
szükségszerűen integrálódnak a közösségbe a beilleszkedési zavarokkal küzdő 
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diákjaink is. Ezért különösen fontos, hogy olyan változatos tevékenykedési kört 
biztosítsunk, amelyben minden kollégista diák talál érdeklődésének megfelelőt. 
 

1.4.3.2. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése 

A sajátos nevelési igényű fogalom értelmezését a 2019. évi Szakképzési Törvény 
a következőképpen határozza meg: sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben 
részt vevő kiskorú személy: az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, illetve 
képzésben részt vevő kiskorú személy, aki az Nkt. szerinti szakértői bizottság 
szakvéleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi - látási, hallási -, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral - súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral – küzd. 

 
A sajátos nevelési igény a szokásostól eltérő mértékű és tartalmú egyéniesítés 

szükségességét jelenti, utal az ehhez szükséges másfajta és többféle szakértelemre, 
kiegészítő tárgyi és infrastrukturális feltételekre, továbbá a mindezekhez szükséges 
többletfinanszírozásra. 

 
Az emberi erőforrások miniszterének 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete (a Sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű 
tanuló iskolai oktatásának irányelve kiadásáról) alapján került megfogalmazásra az 
intézmény Nevelési programjában az SNI tanulókkal kapcsolatos nevelés értékrendje, 
alapelvei és alapfeladatai. 
 
A Szakképzési Törvény 35. § -ban foglaltak szerint: (4) A szakképző intézmény köteles 
a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók, illetve képzésben részt 
vevő személyek felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók számára differenciált fejlesztést megszervezni.  
Az iskolában az ifjúságvédelmi felelős intézkedik ezen foglalkozások 
megszervezésére vonatkozóan. Az érintett diákok esetében folyamatos a 
kapcsolattartás a kollégiumi nevelők, az ifjúságvédelmi felelős, az osztályfőnök és a 
szülők között. Ennek köszönhetően az említett résztvevők támogatják egymás 
munkáját, hatékonyan segítve a diák fejlődését.  
 
A kollégium segítő tevékenységének céljai: 

▪ képességfejlesztés, 
▪ helyes tanulási szokások gyakorlása, 
▪ önálló tanulás megtanítása, 
▪ sikerélményhez juttatás, 
▪ egyéni lehetőségek fejlesztése, 
▪ együttműködés fejlesztése,  
▪ önellenőrzésre szoktatás, 
▪ reális önértékelés kialakítása, 
▪ tananyagi lényegkiemelés, 
▪ tantárgyak közötti párhuzamok felismerése 
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A tevékenység területei: 
▪ a tanári kompetenciák fejlesztése 
▪ az iskolával közösen szociális, gyermekvédelmi háló biztosítása 
▪ az intézmény szolgáltató szerepét meghatározó - a befogadott tanulók igényei 

szerinti - oktató-nevelő munka folyamatának a szervezése  
▪ lemorzsolódás elkerülése, benntartó intézkedések 
▪ az igényekhez igazodó módszerek alkalmazása (tanulás szervezése, csoport, 

pár, egyéni munka, együttműködés előtérbe helyezése, ösztönző társ 
megszervezése, képesség szerinti terhelés) 
 

1.4.4. Felzárkóztatás, tehetségkibontakoztatás 

A kollégiumnak olyan változatos szervezeti és módszertani megoldásokat kell 
alkalmaznia, amelyek segítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, 
felkészültségi, neveltségi különbségeket kezelni képes. A kollégium feladata a tanulók 
képességeinek felismerése és kibontakozásuk segítése. Létrehozza a tehetséges 
tanulók kiválasztására szolgáló rendszerét, segíti a tehetséges tanulókat képességei 
tovább fejlesztésében, tudásuk bővítésében. Egyéni vagy csoportos fejlesztést 
megvalósító foglalkozások keretein belül lehetőséget biztosítunk a tanulásban 
hátránnyal küzdő diákjainknak a kívánt szint elérésére. A kollégiumi oktatók 
szakjuknak és tudásuknak megfelelően felzárkóztató egyéni, szükség esetén 
csoportos foglalkozásokat szerveznek. Igény szerint ezek a foglalkozások lehetnek 
korrepetálások, érettségire, nyelvvizsgára felkészítő szakkörök. A foglalkozások 
rendszeres látogatása lehetővé teszi a diákok számára, hogy az iskolában tanultakat 
megerősítsék, tudásukat elmélyítsék, kiegészítsék. 

 
A kollégiumi oktatók figyelemmel kísérik csoportjuk diákjainak tanulmányi 

előmenetelét, a közösséget formáló csoportos, és az egyéni foglalkozások során 
igyekeznek a bennük rejlő tehetséget felismerni és kibontakoztatását támogatni. A 
szakoknak megfelelő, tehetséggondozó foglalkozásokon túl (nyelvvizsgára 
felkészítés, zenei, képzőművészeti, filozófiai foglalkozások) támogatjuk diákjaink 
útkeresését. A város iskoláival való kapcsolattartásnak köszönhetően segíteni tudjuk 
őket elképzeléseik megvalósításában. 

 
 

1.4.5. A tanulók fejlődését, beilleszkedését, pályaválasztását és az önálló 

életkezdést elősegítő tevékenységek 

 
A kollégium - az iskolával együttműködve - valamennyi tanulója számára lehetővé 

teszi az egyes szakmák, hivatások megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a 
választott életpályára való felkészülést, ezen kívül támogatja, segíti a diákok 
önállósodásának, a kollégiumi közösségbe beilleszkedésének folyamatát: 

 
A tanulók beilleszkedése: 
 
▪ A helyi szokások megismertetése: házirend, étkezés, tisztálkodás, ruhaneműk 

tisztántartása, szoba- és szekrényrend. 
▪ A tanulás helye, ideje, módja, fontossága. 
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▪ Tanévkezdés előtt szülői értekezletet tartunk, ahol a szülők találkozhatnak 
gyermekük nevelőtanárával. 

▪ Az első találkozáskor a gyerek szokásairól, esetleges betegségeiről, 
gyógyszerezéséről, lelki érzékenységéről, a szülők elvárásairól is szó esik. 

▪ A tanulók fejlődése érdekében a kollégiumi nevelő az értékekre, a társadalmi 
szerepekre nevel (a szülők, testvérek, rokonok szeretete; a szobatársak, 
osztálytársak, tanárok, a környezetükben élő emberek tisztelete; a 
hazaszeretet, a környezet megbecsülése).  

 
Fontos a felelősségérzet, a felelősségtudat, kötelességérzet kialakulása, 

fejlesztése. Ezek az etikai, világszemléleti értékek az érzelmi élet szempontjából 
fontosak. Ilyen például az illemtudó viselkedés, a tisztesség, az egymáshoz és a 
felnőttekhez való viszonyulás, a türelem, a segítségnyújtás.  

 
A legfontosabb higiénés szokások kialakulása és rögzítése: 
 
A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez 

szükséges a megfelelő életritmus kialakítása, az egészséges és kulturált étkezés, 
öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet belső igénnyé válása, az ehhez 
kapcsolódó szokásrendszer megalapozása. A tanulók olyan ismereteket, gyakorlati 
képességeket sajátítanak el, szokásokat tanulnak meg, amelyek segítik őket testi és 
lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának 
megelőzésében. A kollégium minden részletében otthonos, kulturált, esztétikus 
közegként kíván működni, ahol a tanulók jól érzik magukat, és ami egyben fejleszti 
ízlésüket, igényességüket.  

 
A természeti értékre nevelés: 
 
A kollégium környezettudatos szemléletmódra neveli a tanulókat azért, hogy 

érzékennyé váljanak a környezetük állapota iránt, hogy értsék a fenntartható fejlődés 
fogalmát, továbbá hogy életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő magatartás, egyéni 
és közösségi szinten egyaránt. 

A természet, a természet kincseinek, a szülőföld környezetének védelme 
érdekében elvárható kötelességek: 

 
▪ a levegő, a víz, a talaj tisztaságának megóvása 
▪ a környezet szennyezőivel szemben fellépés 
▪ szelektív hulladékgyűjtés 
 
Az önálló életkezdést elősegítő tevékenység: 
 
A kollégiumi élet gyakori problémája, hogy a szülői háztól való elkerülés után a diák 

úgy érzi, hogy magára maradt. E miatt nem tudja elvégezni a feladatait, nem tudja 
megszervezni a napi tevékenységét, majd pánikba, esetleg önsajnálatba esik. Fontos 
feladatunk tehát az önálló életre való felkészítés, a helyes életviteli példák 
bemutatásával, a rendszeres tevékenységek tervezésének, szervezésének 
segítésével és a tanuló folyamatos ellenőrzésével. Mindezek alapfeltétele a 
rendszeres egyéni foglalkozások, beszélgetések során a hatékonyan működő, 
bizalmon alapuló nevelő-diák kapcsolat kialakítása.  
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2. A KOLLÉGIUM MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI 
 
2.1. Tárgyi feltételek 
 
A kollégium belső és külső környezete biztosítja a nevelési célok 

megvalósíthatóságát, 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 fizikai közérzet a közösségi közérzet megalapozója, biztosítani kell a funkcionális 
követelményeknek való megfelelést, a működés alapfeltételeit, a visszavonulás, az 
intim szféra, a nyugodt pihenés lehetőségét, a megfelelő teret a társas együttlét 
különböző formáihoz, amikor erre több diáknak szüksége van. 

 
A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések: 
 
▪ a tanuláshoz szükséges legfontosabb szakkönyveket a diákok és a tanárok az 

iskolai könyvtárban megtalálhatják 
▪ a számítástechnika elsajátításához, internetezéshez folyamatosan 

korszerűsített számítógépek állnak rendelkezésre (a földszinten egy 20 gépet 
tartalmazó, az első emeleten egy 7 gépes gépterem) 

▪ a szabadidő sporthoz jól felszerelt konditerem, asztalitenisz áll rendelkezésre 
▪ a szabadidő eltöltéséhez audiovizuális stúdió, tv-szobák, zeneszoba, darts 

tábla és biliárdasztal áll rendelkezésre 
▪ az eszközök folyamatos felújítása, a változó követelményeknek megfelelő 

bővítése, korszerűsítése kívánatos. 
 
2.2. Személyi feltételek 

A kollégiumban a nevelési feladatokat – az Nkt.-ben meghatározott végzettséggel 
és szakképzettséggel rendelkező, oktatói munkakörben foglalkoztatott – kollégiumi 
nevelőtanár látja el. 

A nevelőtanár speciális kollégiumi feladatokat lát el. Ezek megoldhatósága 
érdekében indokolt, hogy fokozott mértékben rendelkezzék a következő 
tulajdonságokkal: 

 
▪ gyermekszeretet 
▪ differenciált gyermekismeret 
▪ tapintat és tolerancia, kommunikációs képességek és készségek  
▪ konfliktusmegoldó képesség 
▪ szervező és irányító képesség 
▪ hit az értékekben (abban, hogy a kollégium, a kollégista, a kollégiumi 

nevelőmunka jobbá tehető, hogy az „örök” értékek éppúgy átadhatók, mint az 
újonnan kialakult, a mai életet irányító értékek) 
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A nevelőtanár személyisége és tevékenysége: 
 
▪ a nevelőtestület tagjaival és vezetőivel szoros szakmai együttműködésben 

végzi munkáját, 
▪ rendszeres önképzéssel, szervezett továbbképzéssel megújított, korszerű 

szakmai ismeretekkel rendelkezik, 
▪ képes a nevelési folyamat megtervezésére, megszervezésére, irányítására, 

ellenőrzésére, értékelésére; jártas a különböző pedagógiai eljárások, 
módszerek alkalmazásában, 

▪ egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, 
életmódjával követendő példaként szolgál a diákok számára, 

▪ megfelelő empátiával rendelkezik, nevelői eljárásaiban, pedagógiai 
kommunikációjában a tanulók iránti tiszteletet, szeretetet, elkötelezettséget és 
bizalmat helyezi előtérbe, 

▪ képes a diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, megértésére, 
▪ képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszonyt kialakítani, 
▪ képes a konfliktusok eredményes kezelésére, 
▪ munkája során folyamatosan együttműködik a tanulók közösségeivel, a 

nevelésükben részt vevő személyekkel, szervezetekkel 
▪ tudatosan figyel a kollégiumi rendre, a nevelési és oktatási kérdésekre, 

fegyelemre, 
▪ tájékozódik minden, a kollégiummal, a növendékek iskolai munkájával, a 

tanulókkal és a kollégákkal kapcsolatos szervezési, valamint nevelési ügyben, 
▪ figyelemmel követi a kollégium napi és házirendjét, a normális munkamenetet, 

észrevételezi az emberi kapcsolatokat sértő rendellenességet, 
▪ munkatársaival folyamatos kapcsolatot tart, 
▪ folyamatosan foglalkozik a diákok gondjaival és problémáival, igyekszik azokat 

– egyéni felelősségét és döntési jogát érvényesítve – megoldani, 
▪ úgy szervezi feladatait, külső munkáit, hogy azok ellátása a kollégiumi munkát, 

az ügyelet hiánytalan biztosítását ne befolyásolják. 
 
3. A TANULÓK ÉLETRENDJE, TANULÁSA, SZABADIDEJE, EZEK 

SZERVEZÉSÉNEK PEDAGÓGIAI ELVEI 

 
A kollégiumi élet nem más, mint sok-sok középiskolás korú fiatal társas együttélése 

a tanulmányi évek alatt. Ezek a 14-20 éves korban lévő fiatalok négy-öt év alatt 
jelentős testi, lelki és értelmi fejlődésen mennek keresztül. Fejlődésük irányát és 
gyorsaságát nagymértékben befolyásolja a kollégium légköre és szelleme. Arra 
törekszünk, hogy a diákévek ne gyermekmegőrzőként funkcionáló, hanem lüktető, 
embert kiteljesítő felfogásban működtetett intézményben teljenek el.  

 
3.1. A szellemi környezet 

A kollégiumban dolgozók és a diákok együttműködése hozza létre a közös 
eredményeket, sikereket és ez alkalmazkodást és kreativitást igényel. A kollégiumban 
mindenki nevel, a példa ereje a legjelentősebb. A szellemi környezet meghatározói 
még az osztályfőnökök, az iskolai és kollégiumi tantestület. A sokszínű, tagolt, 
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differenciálni képes szellemi környezet megtartó és fejlesztő hatású a diáknak, 
tanárnak, dolgozónak egyaránt.  

A szűk időkeret miatt hatékonyan kell terveznünk, hogy a nevelőmunka 
eredményessége biztosítható legyen. A diákok számára mindig egyértelmű és pontos 
információt adunk a foglalkozások idejéről, helyéről. 

Gondot fordítunk a terhelés és kikapcsolódás megfelelő egyensúlyára is. 
 
3.2. Időbeosztás  

A tanuló köteles részt venni: 
▪ heti 13 (12+1) órában felkészítő foglalkozásokon, 
▪ heti 1, 45 perces időtartamú, közösségi szintű csoportfoglalkozáson, 
▪ heti 1, 45 perces időtartamú, a kollégium által biztosított szabadidős 

foglalkozáson (kötelezően választható). 
 
Hétfőtől csütörtökig 13 óra felkészítő (12 tanulást segítő + 1 tematikus), illetve heti 

egy órában felzárkóztató, tehetséggondozó, vagy speciális ismereteket adó - egyéni 
fejlesztést megvalósító - egyéni vagy csoportos foglalkozásokat tartunk.  

A kollégiumi csoportok nevelési feladatait ellátó, egyéni és közösségi fejlesztést 
megvalósító csoportos foglalkozást heti egy órában, a szabadidő eltöltését szolgáló, 
szabadon - a kollégium által biztosított lehetőségek közül - válaszható foglalkozást 
szintén heti egy órában tartjuk.  

A fenti elfoglaltságok kötelezők, ám a felzárkóztató, tehetséggondozó, speciális 
ismereteket adó, felkészítő egyéni és csoportos foglalkozások alól felmentés adható. 
A fenti programokat sávos beosztással valósítjuk meg. A tanulók kollégiumi rendjét a 
közösen kialakított napirend szabályozza. A kollégista diák életének törvény által 
ellenőrzött, közösen kialakított és jóváhagyott másik fontos szabályozója a Házirend.  
Ennek keretein belül zajlik a kollégista élete, amelyet kiegészítenek a kollégiumban 
kialakult íratlan szabályok, hagyományok. 

 
Napirend: 
 
▪ 06.20: stúdióébresztő 
▪ 06.30: tanári ébresztő 

▪ szobarend  
▪ tisztálkodás  

▪ 07.00-ig a betegek jelzik problémáikat 
▪ 07.20: el kell hagyni a kollégiumot 

▪ A reggeli elfogyasztása az iskola területén található étteremben 
történik. 

▪ 14.00-15.45-ig szabadfoglalkozás 
▪ szakkör 
▪ sport tevékenység 
▪ TV, video 
▪ pihenés 
▪ számítógépterem, konditerem, zeneszoba 

▪ 15.45 és 19.00 között 
▪ kimenőről beérkezés 
▪ létszámellenőrzés 
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▪ hirdetések 
▪ szilenciumi tanulás  
▪ iskolai problémák megbeszélése 
▪ közös tanulás 
▪ lecke kikérdezés 
▪ csoportfoglalkozások 
▪ korrepetálás 
▪ az egyéni munka értékelése 

▪ 19.00 és 21.00 között 
▪ vacsora 
▪ kimenő 
▪ egyéni foglalkozások 
▪ csoportfoglalkozások 
▪ szabadfoglalkozás 
▪ sport 
▪ tv, video 
▪ szakkör 
▪ egyéni kikapcsolódás 
▪ személyes dolgok rendbetétele 
▪ szobarend kialakítása 
▪ az egyéni munka értékelése 

▪ 21.00 és 22.00 között 
▪ tisztálkodás, zuhanyozás, egyéb 
▪ előkészület a villanyoltáshoz 
▪ ágyazás, szobarend 
▪ ruha előkészítése másnapra 
▪ lefekvés 

▪ 22.00 és 23.00 között 
▪ Pótszilencium a tanulószobán (igény szerint) 

 
 
3.3. A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások  

 

3.3.1  Rendszeres iskolai felkészülést biztosító, egyéni és csoportos 

foglalkozás (a továbbiakban: szilencium) 

A foglalkozás célja a tanuló napi tanulmányi munkájának átfogó, szükség szerinti 
differenciált, személyre szabott pedagógiai támogatása. A foglalkozás a napi 
felkészülést szolgáló tevékenység, közvetlen tanári irányítással, amely meghatározott 
időkeretben és nyugodt felkészülést biztosító tárgyi környezetben, csoportos illetve 
egyéni foglalkozás keretében zajlik. A foglalkozáson való részvétel minden kollégista 
diák számára kötelező.  

A kollégium diákjai a délutáni tanulás ideje alatt, szigorú tanári ellenőrzés mellett a 
saját szobájukban tanulnak. Igény esetén – a délutáni felkészülést felügyelő tanárral 
való egyeztetést követően – lehetőséget biztosítunk a tanulószobákban készülésre. A 
minden emeleten rendelkezésre álló, maximum 16 fő befogadására alkalmas 
tanulószobákban a diákok – haladásuk függvényében – egy, két vagy akár három 
délutáni tanóra ideje alatt is tartózkodhatnak. Az adott emeleten és folyosórészen 
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ügyelő nevelőtanár feladata a felkészülésükhöz a megfelelő körülmények biztosítása, 
a zavartalan tanulás feltételeinek megteremtése.  

A kollégiumi nevelőtestület közös megegyezése alapján megállapított tanulmányi 
átlag elérése esetén a diákok a következő félévre felmentést kaphatnak egy, vagy akár 
mindhárom délutáni tanóra kötelező látogatása alól. A felmentést a csoportvezető 
tanár adhatja és vonhatja vissza, amennyiben a diák tanulmányaiban vagy 
magatartásában romlást tapasztal. A kedvezmények mindig a következő félévre 
szólnak, a félév végén az eredmények ismeretében felülvizsgáljuk őket.  

A csoportvezető tanár javaslata alapján a kollégiumvezető hoz döntést. 
Kollégiumunkban a foglakozási idő (szilencium) összesen heti 13 óra, azonban a 
különböző képességű diákoknak más-más idő szükséges a tananyag megfelelő 
elsajátításához. Ezt figyelembe véve a fenti órakeret egyéni elbírálás alapján 
csökkenthető, növelhető, vagy átcsoportosítható. 

A kollégiumba bekerült diákok különböző alapismeretekkel rendelkeznek, hiszen az 
általános iskolák változó színvonalon oktatnak. A beérkező diákok tudásszintjét 
felmérve differenciáltan kell a szilenciumokat megszervezni. Úgy az egyéni tanulás, 
mint a közös szervezésű szilenciumok során biztosítani kell a megfelelően nyugodt 
körülményeket. A szilenciumra a nevelőnek és a diákoknak is rá kell hangolódnia, oly 
módon, hogy egyéni problémáikat és iskolai élményeiket még szilencium előtt meg 
tudják beszélni. Segíteni kell a diákokat a helyes időbeosztás kialakításában a 
hatékony tanulás érdekében. 

A tanulószobai munka során fokozottan kell figyelni a gyengén teljesítő diákokra. A 
valamilyen okból lemaradt tanulók fejlesztése, felzárkóztatása, szervezett keretben, 
tanári tervezéssel folyik. Érdemes kihasználni a közösségben rejlő segítési módokat 
is, esetenként például tanulópárok kialakításával. 

A szilenciumi munka segítése és ellenőrzése frontálisan, kiscsoportos formában, 
valamint egyénileg történik. 

 
A hatékony szilenciumi munkát biztosító módszerek: 
▪ a foglalkozások pontos és következetes kezdése, szilenciumi fegyelem 

biztosítása; 
▪ a tanulmányi eredmények nyilvántartása; ellenőrzése, a változások nyomon 

követése,  
▪ a képességekhez viszonyított tanulmányi munka és fegyelem rendszeres 

értékelése. 
 

3.3.2. Tematikus foglalkozások 

 
 A KNOAP-ban foglaltak szerint a 13 kötelező órából egyben szervezzük 

diákjaink számára heti egy alkalommal a tematikus csoportfoglalkozásokat. A 12 
témakörben meghatározott területeket igyekszünk érdekesen és változatosan 
feldolgozni, elsődleges törekvésünk, hogy a NAT kulcskompetenciáit a témakörökkel 
összehangolva (nagy hangsúlyt fektetve a fokozatosság és egymásra épülés elvének 
érvényesülésére) sikeresen végezzük el a nevelési feladatainkat. 
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3.3.3. Differenciált, készségfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozások  

A kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozása a speciális szakképesítéssel 
rendelkező pedagógus vezetésével, egyéni foglalkozás formájában történik. Az 
iskolában szerzett ismeretek bővítése, a pályaválasztás segítése érdekében a 
kollégium egyéni fejlesztést megvalósító foglalkozásokat szervez a felmerülő tanulói 
igényeknek megfelelően. Kollégiumunkban idegen nyelvi, szaktárgyi illetve speciális 
foglalkozásokat tartunk, amelyek tematikáját a foglalkozást tartó oktató az adott 
tanévre vonatkozóan készíti el. A tematika összeállításánál az alábbi szempontokat 
kell figyelembe venni: 

 
▪ az iskolai tanulmányok kiegészítését szolgálja, 
▪ segítse a tanulók pályaválasztását, 
▪ tanulói és szülői elvárásokra épüljön,  
▪ vegye figyelembe az eltérő tudásszinteket, ugyanakkor adjon lehetőséget a 

differenciált haladásra 
▪ figyelmet kell fordítani a tanulók irodalmi, képzőművészeti, zenei 

képességeinek fejlesztésére, így nyújtva lehetőséget arra, hogy érzelmileg 
gazdagabbá, kiegyensúlyozottabbá váljanak. 

 
A kollégium diákjai szabadon választhatnak a kollégium által szervezett, a 

szabadidő hasznos eltöltését szolgáló foglalkozást. Választásukat követően azonban 
kötelesek heti rendszerességgel részt venni ezen. A szabadidő eltöltését biztosító 
foglalkozásokon meghatározó szerepet kap az egészséges életmódra nevelés 
jegyében a sport foglalkozás és a természeti környezet megismerése és védelme. 

 
3.3.4. Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások  

Azokon a csoportfoglalkozásokon, amelyek nem az Alapprogram témaköreit 
dolgozzák fel, elsősorban a tanulócsoport életével kapcsolatos feladatok, 
tevékenységek megbeszélése, értékelése történik. Ezeken a foglalkozásokon kerül 
sor a különböző rendezvények előkészítésére, szervezésére, feladatok kiosztására, 
felelősök kiválasztására, az lehetséges programötletek megbeszélésére. A diákoknak 
jó alkalom ez arra, hogy megtanuljanak közösségként együttműködni (tolerancia, 
elfogadás, vita, meggyőzés, kreatív ötletelés, érvelés, közös munka megvalósítása 
stb.). 

A foglalkozásokat fel lehet használni arra is, hogy a tanulók elsajátítsák a 
mindennapi élettel kapcsolatos ismereteket, a közösségi viselkedés alapvető 
szabályait, értékrendet. A tanulók egészségének védelme érdekében több alkalommal 
is helyet kell kapnia a káros szenvedélyek megelőzéséről való beszélgetésnek. 

A személyes törődést biztosító foglalkozások keretében lehetőséget kell biztosítani 
a tanulók számára, hogy egyéni problémáikat feltárják, és ezek megoldására tanácsot 
kapjanak. 

 
3.3.5. Egyéb, a kollégium által biztosított foglalkozások  

A kollégiumi diákok számára a fentieken kívül egyéb, szabadon látogatható 
foglalkozásokat is szervezünk, például a filmklubot, időszakosan játékokat és 
vetélkedőket, valamint közös kollégiumi rendezvényeket, ünnepségeket, előadásokat, 
koncerteket.  
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Diákjainknak lehetőséget nyújtunk színház, múzeum, az Ökoház programjai illetve 
egyéb kulturális események látogatására. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink kollégiumi 
éveik alatt eljussanak színházba, operába, hangversenyekre. Olyan előadásokat 
igyekszünk megnézni, amelyek a tanulók általános műveltségét emelik, illetve az 
iskolai tanulmányokat segítik, kiegészítik. 

 
3.3.6. Témanapok, projektnapok 

A kollégium a tavaszi időszakban, évente egy alkalommal szervez a KNOAP 
témaköreinek valamelyikéhez kapcsolódóan témanapokat. A két napos 
rendezvénysorozaton interaktív, több helyszínen lebonyolított programok várják a 
diákokat. A programterv összeállításában a teljes kollégiumi nevelőtestület részt vesz, 
a lebonyolításban pedig a diákok is szerepet vállalnak (szervezőként és résztvevőként 
egyaránt). 
 
 

4. AZ ISKOLÁVAL, A SZÜLŐKKEL ÉS MÁS INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ 
KAPCSOLATTARTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI 

 
A kollégium nevelési feladatainak eredményes megoldása érdekében rendszeres 

kapcsolatot tart a szülőkkel, illetve a tanuló törvényes képviselőjével, szülői 
szervezetekkel (közösségekkel), a fenntartóval, a működtetővel, a kapcsolódó 
iskolákkal, társintézményekkel, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 
tanuló, valamint veszélyeztetett gyermek esetében a gyermekjóléti szolgálattal, a 
település – a tanulók nevelésében érintett – intézményeivel, nevelésbe vett gyermek 
esetén a gyámjával, nevelőszülőjével vagy gyermekotthonával, civil szervezeteivel, 
szakmai közösségeivel, érintettség esetén a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, 
továbbá minden olyan szervezettel, amely a kollégiumi nevelés céljainak 
megvalósítását elősegítheti. 

 
4.1. A kollégiumi nevelők és a tanárok kapcsolattartásának fórumai: 

▪ szülői értekezlet, fogadóóra 
▪ osztályozó értekezlet 
▪ tantestületi értekezlet 
▪ kollégiumi tantestületi értekezlet 
▪ írásbeli, szóbeli konzultáció 
▪ belső hálózat (e-mail-es kommunikáció) 

 
4.2. A kollégiumi nevelők és a diákok kapcsolattartásának fórumai 

 
▪ kollégiumi közgyűlés 
▪ a diákönkormányzattal való folyamatos együttműködés és konzultáció  
▪ személyes beszélgetés 
▪ közösségi hálókon működtetett, internetes csoportok 
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4.3. A szülők és a kollégium kapcsolata 

Minden eszközzel törekszünk a szülőkkel való eredményes együttműködésre. A 
személyes találkozások érdekében az iskolai szülői értekezletek előtti órákban a 
kollégiumi nevelőtanárok fogadóórát tartanak. A szülők - előzetes egyeztetés után – 
bármikor felkereshetik gyermekük tanárát, vagy a kollégiumvezetőt. A csoportvezető 
tanárok - indokolt esetben - kötelesek írásban értesíteni a szülőket gyermekük 
kollégiumi magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről. Amennyiben szükséges, 
találkozót kérnek a szülőtől. A kollégium ösztönzi a szülőket szülői szervezet 
létrehozására, és ehhez minden lehetséges segítséget megad. 

A csoportvezető tanárok a csoportok kialakulásakor a diákok által ismert és használt 
közösségi hálón is létrehoznak és működtetnek csoportokat. Ez a megoldás 
lényegesen felgyorsítja és eredményesebbé teszi a kommunikációt. A szülők számára 
szintén lehetőséget biztosítunk a számukra leginkább megfelelő tájékozódási forma 
(facebook, e-mail) választására és használatára. 
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5. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉG 
 
Munkánk során kialakítjuk a kollégisták képességét arra, hogy elkerüljék a 

környezet – a város - egészséget és biztonságot veszélyeztető helyeit és helyzeteit. 
Ennek érdekében a tanulók tájékoztatást kapnak a jogaikról és jogaik 
érvényesítésének lehetőségeiről, igyekszünk minél több ismeretet eljuttatni hozzájuk 
a dohányzás, az alkohol - és kábítószer fogyasztás testi és lelki károsító hatásáról. 
Célunk, hogy értelmes alternatívákat kínáljunk számukra a deviáns, destruktív és 
anyagilag fenntarthatatlan szórakozási formák helyett, valamint az, hogy az ilyen 
magatartásformákat hatékonyan felismerjék, és társaiknak történő segítségnyújtással, 
vagy a tanárok, illetve szakember bevonásával kezelni is tudják.  

 
Családi nevelésből eredő hibák: 
▪ szociális elhanyagolás 
▪ autokratikus nevelés 
▪ kényeztetés 
▪ mintagyerek igénylése, túl nagy követelmény támasztása a tanulóval szemben 
 
Tágabb környezeti negatív hatások: 
▪ nem megfelelő felnőtt megnyilvánulások 
▪ az informális csoportok negatív hatásai és értékrendszere 
 
Legfontosabb feladat a hátrányos helyzetű fiatalok feltérképezése, a problémáik 

megismerése. Ez lehet egyéni elbeszélgetés, vagy bemutatkozó önéletrajz 
megíratása, vagy általános kérdésekből összeállított kérdőív, amely a tanuló szociális 
helyzetére irányul. Ezek tudatában a kollégiumi nevelőtanár, az ifjúságvédelmi felelős 
felvilágosító munkát végez. 

 
Felzárkóztató programok, előadások szervezése: 
▪ mentálhigiénés előadássorozatok (dohányzás, alkohol, drog, szexualitás, 

párkapcsolat, AIDS, internetfüggőség tünetei, hatásai) 
▪ egészséges életmód, egészséges táplálkozás 
▪ rendőrségi bűnmegelőzési, felvilágosító előadások stb. 
 
Az intézmény feladata: 
▪ A családon belüli gyermekbántalmazás, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel 

meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén kezdeményezi az 
ifjúságvédelmi felelős, hogy az igazgató értesítse a gyermekjóléti szolgálatot. 

▪ A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén javaslatot tesz szociális ösztöndíjra 
a fenntartó Alapítványnál. 
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6. A KOLLÉGIUMI KÖZÖSSÉGI ÉLET FEJLESZTÉSÉNEK MÓDSZEREI, 
ESZKÖZEI, A MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG SZERVEZÉSE 

 
A kollégium – mint közösségi helyszín – a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez 

a pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek (empátia, 
tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, 
szervezőkészség) fejlesztésére. Segíti a közösségi együttélés szabályainak 
elsajátítását, az egyén, a csoport, a társadalom kölcsönhatásainak megértését, 
különös figyelemmel a nemzeti, etnikai kisebbségi és vallási sajátosságokra.  A 
kollégiumok feladata a családi életre (a családtagi szerepekre, a párkapcsolatok 
kulturált kialakítására, a takarékos és ésszerű gazdálkodásra) nevelés. 

 
6.1. A kollégiumi közösségek szerkezete, működése 

A kollégiumba került fiatalok megélik a csoportképződés alakulásának lépcsőfokait. 
 
6.2. A csoport közösséggé formálódásának állomásai 
 
▪ Az alakulás szakaszában az egymás megismerése és elfogadása, a 

hagyományok, a szokások továbbörökítése történik. A nevelőtanár feladata a 
tervezés. 

▪ A küzdelmi időszakban státuszok megszerzéséért folyik a verseny, ebben az 
időben gyakori az átrendeződés – a nevelőtanárnak pontosan kell értékelni az 
egyént (közös elbeszélgetések, terelés, meggyőzés). 

▪ Az azonosulás az a szint, ahol a normaképző értékrend funkcionál. Tág 
mozgásteret biztosíthatunk az egyéni ambícióknak, és differenciál-pedagógiai 
módszerekkel mutathatjuk be újabb és újabb csoporttagok értékeit. A közösségi 
létforma nem képzelhető el belső és külső hagyományok nélkül. Ezek tanulói 
öntevékenységen alapuló események, amelyeket egy-egy új elemmel, ötlettel 
érdemes továbbfejleszteni. 

▪ Az önképzés megalapozása és elmélyítése a kollégium életmód-közvetítő 
funkciója. A tanulói kreativitás széles skálája a sikerélmény sokszínűségét 
biztosítja, és stabilizálja a harmonikus személyiségfejlődést. 

 
6.3. A kollégiumi csoport funkciója 
 
▪ a csoport ki tudja alakítani hagyományait, arculatát, szokásait 
▪ megjelenhet a domináns tanári vonás a csoportban, amely megkülönbözteti 

másoktól a közösséget 
▪ felgyorsul az írott és íratlan szabályok, normák közvetítése 
▪ eredményesebb az egyéni bánásmód és a differenciált pedagógiai eszköztár 

alkalmazása 
▪ a tanulás és egyéb segítség azonnal és rövidebb úton szervezhető, hiszen 

„családon” belül van 
▪ felsősök már előjogot követelnek maguknak, és egyre több feladatot hárítanak 

át kisebbekre 
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6.4. A kulturált életmódra nevelés 

A kollégium kulturált, esztétikus közegként működik, ahol a tanulók jól érzik 
magukat, és ami egyben fejleszti ízlésüket, igényességüket. A kollégium kulturális 
élete hozzájárul az egészséges életvitel, a helyes életmódminta kiválasztásához. A 
kollégium környezettudatos magatartásra neveli a tanulókat, hogy érzékennyé 
váljanak a környezetünk állapota iránt, életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő 
magatartás, egyéni és közösségi szinten egyaránt. 

 
A kollégium feladatai közé tartozik a kulturális, művészeti értékekre nevelés is (a 

kiegyensúlyozott életvitelre, kulturált magatartásra, jó ízlésre, megfelelő öltözködési 
szokásokra, a szabadidő kulturált, hasznos eltöltésére, az esztétikai értékek 
észlelésére, felismerésére, esztétikai élmények igényeire és művészi alkotó 
tevékenység kibontakoztatására).  

 
A közösség lételeme, hogy megteremtse saját szórakoztatását. Közösség előtt, 

közösségben szerepelni rang, megtiszteltetés és felelősség. A teremtés, az alkotás 
folyamata magatartásformát és mintát is jelent, hiszen konkrét teljesítménnyel 
mérettetik meg egy-egy diák vagy csoport. 

 
A kollégiumi programkínálatot a kollégium éves munkaterve, és a 

Diákönkormányzat éves munkaterve tartalmazza. E feladatok megvalósításában 
kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi diákönkormányzat. Fel kell 
keltenünk diákjaink érdeklődését a művészeti, esztétikai értékek befogadására. Úgy 
véljük, hogy a kollégista diák szívesen lakik ott, ahol színes a világ, nagy a tolerancia, 
nincsen mindenre „kaptafa” és sablonos megoldás, kívánatos az alkotás, a szabad 
ötletválasztás, az együtt megélt események élményekké válnak, ahol lüktető a 
közösségi élet. 

 
6.5. Hagyományőrzés a kollégiumban 

A kollégium – belső életének szabályozása során – biztosítja a gyermek optimális 
testi-lelki fejlődésének feltételeit, figyelembe véve a speciális tanulói, szülői és iskolai 
igényeket, valamint az intézményi szokásokat, formálódó hagyományokat. A tanulók 
napi életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes tevékenységek belső arányai – a 
tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjanak. 

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 mindennapi gyakorlatban válnak képessé felelősen alkalmazni – a 
demokratikus érdekérvényesítés, problémamegoldás és konfliktuskezelés technikáit, 
módszereit. 
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6.6. Rendezvények 

Kollégiumunkban kialakultak különböző szintű rendezvények, amelyeket minden 
évben igyekszünk megszervezni – mert hagyományok nélkül egy közösség nem él 
igazi életet. 

 
▪ megemlékezések a nemzeti ünnepekről, évfordulókról 
▪ mozi– és színházlátogatás 
▪ „Szecskaavató” (kollégiumi ismerkedési est) 
▪ karácsonyi Kolibuli (zenés és tanári meglepetés produkció, csoportok 

vetélkedése, karaoke est, bográcsos vacsora, teaház stb.) 
▪ műveltségi vetélkedők (évente 2-3 alkalommal) 
▪ kollégiumi ballagás (a diákokat ünnepi műsorral, ballagási tarisznyával, 

ajándéktárggyal búcsúztatjuk, a végzősökről tabló készül) 
▪ kollégiumi projekt/témanapok évente egy alkalommal 
▪ rendszeres csoport-főzések 
▪ előadások külső előadókkal, filmvetítésekkel (pl. katasztrófavédelem) 
▪ a kollégium zenekarának fellépései 
▪ kollégiumi közgyűlés (évente 2 alkalommal) 
 
Azért, hogy rendszeresen megtartott rendezvényeink az elkövetkezendő években 

valódi hagyományokká váljanak fontos feladatunk, hogy a diákönkormányzat és a 
csoportközösségek nagyobb részt vállaljanak és kapjanak a tervezésben és 
szervezésben. Rendezvényeink fejlődő átalakulása javarészt attól függ, hogy diákjaink 
mennyire érzik azokat magukénak. 
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7. A KOLLÉGIUMI TEMATIKUS CSOPORTFOGLALKOZÁSOK TÉMAKÖREI 
ÉS ÉVES ÓRASZÁMAI 

 
TÉMAKÖRÖK 
 

1. A tanulás tanítása  
2. Az erkölcsi nevelés  
3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  
4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  
6. A családi életre nevelés  
7. Testi és lelki egészségre nevelés  
8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
9. Fenntarthatóság, környezettudatosság  
10. Pályaorientáció  
11. Gazdasági és pénzügyi nevelés  
12. Médiatudatosságra nevelés 

A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma: 
 

TÉMAKÖR 
1-8. 
évf 

9. évf 10. évf 11. évf 12. évf 
13-14. 

évf 

A tanulás tanítása 4 3 2 2 2 1 

Az erkölcsi nevelés 2 2 2 2 1 1 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 2 2 2 2 1 2 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 1 2 2 2 1 1 

Az önismeret és a társas kultúra 
fejlesztése 

1 1 1 1 1 3 

A családi életre nevelés 1 1 2 2 3 2 

Testi és lelki egészségre nevelés 2 2 2 2 2 1 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 2 2 2 2 1 2 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 2 2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra nevelés 1 1 1 1 1 1 

 22 óra 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 

 
A kollégiumban évi 36 nevelési héttel (a 12–13–14. évfolyamon 31 nevelési héttel), 

ezen belül minden héten egy kötelező csoportvezetői foglalkozással kell számolni. A 
KNOAP alapján a kollégiumok a tematikus csoportfoglalkozásokat – részben vagy 
egészben – a tanulócsoport-vezetői foglalkozások keretében, vagy a felkészítő 
foglalkozások terhére szervezhetik meg.  
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8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Jelen Nevelési program az elfogadását követő napon lép hatályba. 
A Nevelési program módosítása megegyezik a Nevelési program készítésének, 
elfogadásának és jóváhagyásának szabályaival. 
A Nevelési program felülvizsgálata a jogszabályi rendelkezések szerint történik. 
A Nevelési program és módosításának hatálya kiterjed az intézmény valamennyi 
munkavállalójára. 
A Nevelési program nyilvános, elérhetőségét az intézmény a közzétételi 
kötelezettségének megfelelően biztosítja. 
A Nevelési programot az ESZI oktatói testülete 2020. augusztus 31-i ülésén 
megtárgyalta és a javasolt Nevelési programot elfogadta. 
 
 ……………………………………. 
 az oktatói testület képviseletében 
A Nevelési programot jóváhagyta: 
 
Paks, 2020. augusztus 31. …………………………………… 
 Csanádi Zoltán 
 igazgató 
 
Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 
 
A Nevelési programot az intézmény diákönkormányzata 2020. szeptember … napján 
tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat 
véleményezési jogát jelen Nevelési program elkészítése során a jogszabályban 
meghatározott ügyben gyakorolta. 
 
 
 
Kelt: Paks, 2020. szeptember 16. 
 

…………………………………… 
diákönkormányzat vezetője 

 


