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1. A kollégium nevelési alapelvei, értékei, célkitűzései  
 

1.1. A kollégiumi nevelés főbb alapelvei 
 

Biztosítjuk minden diák számára:  

 a kulturált lakhatási és ellátási feltételeket,  

 a személyes élettér kialakításának lehetőségét, 

 a saját tapasztalatok megszerzését, azok megértését, általánosítását a 

tapasztalatszerzés elve szerint. 

Érvényesítjük:  

 a gyermeki jogokat,  

 az alapvető emberi- és szabadságjogokat, 

 demokratikus és humanista elveket a nevelési folyamatban, 

 az alapvető erkölcsi normákat és szabályokat. 

Fontos: 

 az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevétele, 

 az esélyegyenlőség biztosítása a kis és nagy településről érkezett tanulók között, 

 a szülők és a pedagógusok együttműködése, 

 a személyes kapcsolatok kialakítása a pedagógus és a diák között. 

A kollégiumi nevelőmunkánkat a következetesség és az igényesség jellemzi. Határozott 

követelményeket és elvárásokat állítunk a diákokkal szemben. 

Lehetőséget nyújtunk a kollégistáknak:  

 az önállóságuk,  

 a kezdeményezőkészségük,  

 a kreativitásuk kibontakozására. 

 

1.2 A kollégiumi nevelés értékei 

 
Tudatos erkölcsiség: 

 erkölcsösség, jólneveltség, értéktisztelet, magatartási szabályok betartása;    

 a jó, a rossz, a helyes, a helytelen, az igaz, a hamis felismerése;  

 őszinteség, egyenesség, nyíltság, a felelősség felvállalása; 

 a szeretet, megértés, türelem, alázat előtérbe helyezése; 

 felelős szabadság, belső fegyelmezettség; 

 segítőkészség kialakítása; 

 Műveltség, tudás, intelligencia: 

 a tanulás, a tájékozottság fontosságának elfogadása;  

 a művészet, a tudomány különbözőterületeinek ismerete, befogadása;  

 a nyelvtanulás, nyelvismeret, nyelvvizsga jelentőségének tudatosítása;  

 motiváltság az önképzésre, permanens tanulásra;  

 igényesség, szorgalom, kreativitás.  

Önismeret, önelfogadás, reális énkép: 

 igény az önismeretre, önnevelésre, az egyéniség kibontakoztatására;  

 saját személyiségünk vállalása, egészséges önbecsülés;  

 felelősségvállalás a saját életút alakításáért;  

 céltudatosság, kitartás – minden helyzetben;  
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 nyitottság az élményekre, a jól végzett munka örömére, a pozitív érzelmekre.  

Magyarság: 

 a szülőföld, az elbocsátó környezet, a befogadó környezet szeretete, hazaszeretet;  

 történelmünk, nemzetünk ismerete, szeretete;  

 az anyanyelv művelése, „tiszta” használata; 

  a határokon kívül, kisebbségben élőmagyarok problémáinak ismerete; 

kapcsolatteremtés.  

 hagyományaink, egész kultúrkincsünk ismerete, tisztelete, védelme, gyarapítása.  

 nemzeti szimbólumaink tisztelete;  

 a hazánkban élőnemzetiségek jogainak, kultúrájának, hagyományainak, nemzeti 

érzéseinek tiszteletben tartása;  

 áldozathozatal a haza felvirágoztatásáért, békéjéért.  

Európaiság: 

 az európai kulturális hagyomány és örökség megismerése, megóvása, gyarapítása.  

 szomszédaink és a többi európai nép nemzeti érzéseinek, identitástudatának 

tiszteletben tartása;  

 a közép-európai és kelet európai régió sajátos történelmének, problémáinak 

megismerése;  

 az EU ismerete, működésében való részvétel felvállalása.  

 

 

1.3. A kollégiumi nevelés célkitűzései 
 

Célok, feladatok: 

Fejleszteni kívánjuk: 

 a tanulmányi munka színvonalát, 

 az együttműködési képességet, 

 a tanulók neveltségi és igényszintjét,  

 a szociális készségeket: empátia, tolerancia, konfliktuskezelő-, vita- és 

szervezőkészség. 

Fontos: 

 a hátrányos helyzetű tanulókkal való egyéni törődés, 

 az egészséges életmódra nevelés, 

 környezetünk védelmére, ápolására nevelés, 

 nemzeti értékeink, kulturális és történelmi hagyományaink megismertetése, 

 a szociális viselkedés szabályainak elsajátíttatása, 

 a családi élet zavaraiból következő hátrányaik csökkentése, 

 a kulturált párkapcsolat kialakítására, a családi életre, az ésszerű 

háztartásvezetésre nevelés, 

 szervezett, sokszínű művelődési, sportolási programok biztosítása. 

 

2. A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elve 
 

1. A tanulók életrendjét kollégiumunk házi- és napirendje szabályozza, amelyek magában 

foglalják: 

- az önkiszolgáló tevékenységeket, 
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- a kötött és kötetlen foglalkozásokat, 

- a diákok szabadidőben végezhető tevékenységeit. 

 

2. A diákok életrendjének kialakításánál célunk, hogy legyen összhangban a kollégium és az 

iskola működése, figyelembe véve annak elsődlegességét, hogy a diákoknak tanulniuk, 

pihenniük, szórakozniuk és művelődniük is kell.  

 

3. Az életrend: 

- legyen rugalmas, de ne sértse a más tanuló szokásait, 

- kialakításánál figyelembe kell venni az iskolák kialakult tanítási rendjét, a tanulók 

szokásait és igényeit. 

 

4. A tanulók napi életrendjének kialakítása belső szabályozás alapján működik, amelynél szem 

előtt tartjuk azt a fontos elvet, hogy az egyes tevékenységek belső arányai, a köznevelési törvény 

jogszabályainak keretei között, a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodjanak, figyelembe véve 

az egyének közötti különbözőséget. 

 

5. A napirend kialakításánál a kollégiumunk diákönkormányzata véleményezési joggal él. A 

feladatok és célok kitűzésénél és végrehajtásánál a csoportok és a diákönkormányzat vezetői 

egyaránt részt vesznek. 

 

6. Az életkori biológiai fejlődés figyelembe vételével biztosítjuk a meghatározott idejű zavartalan 

pihenés, alvás feltételeit. 

 

7. A tanulás minden kollégista alapvető kötelessége. 

 

8. A zavartalan tanulás helyi technikai feltételeit kollégiumunk biztosítja. A szilencium 

szervezésénél a nevelőtanárok figyelembe veszik:  

- az iskolatípust, 

- a tanulók egyéni szokásait és 

- a tanulók elért eredményeit. 

 

9. A szilencium szervezésénél megvan a lehetőségünk a zavartalan egyéni tanulásra, akár egyedi, 

akár nagyobb csoport esetében.  

A kötött tanulás biztosításán túl lehetőséget biztosítunk az egyéni tanulásra a napirend adta 

kereteken belül (szobákban). 

 

10.  A szabadidő eltöltése legyen hasznos és részben tervezett, szervezett: 

A tanulók szabadidejükben: 

- ismeretüket, tudásukat szélesítik, gyarapítják, 

- településsel, történelmével, kulturális lehetőségeivel ismerkedjenek, 

- érzelmileg és fizikailag feltöltődnek, kikapcsolódnak. 

 

11. A kollégiumunk a rendelkezésre álló eszközökkel igyekszik megőrizni és ápolni az eddigi 

hagyományokat, és újabbak kialakítására is törekszik.  
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3. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 
  Az egészséges életmódra nevelés legyen része a kollégiumi élet minden területének. 

  Nyújtsunk az egészség megvédésére, megedzésére, visszaszerzésére vonatkozó közérthető, 

de tudományos ismereteket, mutassuk be a sokoldalú egészségvédő lehetőségeket. 

  Tanítsuk meg, hogy alapvető értékünk az élet és az egészség. Ezek megóvására magatartási 

alternatívákat ajánlunk, megtanítjuk a tanulókat megfelelő egészségvédő magatartásra, 

segítséggel, példamutatással. 

  Nélkülözhetetlen az egészségvédelmi szokásrendszer kialakítása, a helyes szokások 

folyamatos gyakoroltatása, ellenőrzése.  

  Motiváljuk, ösztönözzük a tanulókat az egészségvédő magatartásszabályainak 

megtartására, közös véleményformálással, támogató tanácsadással is.  

  Segítsük a diákokat az egészségvédő öntevékenységben, az egészséges életmód 

kialakításában, a döntési alternatívák kidolgozásában, és helyes döntések megvalósításában. 

 

3.1. Egészséges táplálkozásra nevelés feladatai  

 
- Az egészséges táplálkozás iránti igény kialakítása: napi ötszöri étkezés fontosságának 

ismertetése. 

- A kollégium háromszori étkezés lehetőségét biztosítja tanulói számára.  

- El kell érnünk, hogy a tanulóink fogyasztási szokásaiban változás történjen, helyezzék 

előtérbe az egészséges élelmiszereket, és kisebb mértékben fogyasszanak egészségtelen 

dolgokat: chips, cola, cukros üdítő 

 

3.2.Mindennapos mozgás lehetőségének megteremtése 

 
- Heti 3 alkalommal áll rendelkezésünkre az iskolai sportcsarnok; a foglalkozások keretében  

hozzájárulunk fizikai képességeik megfelelő fejlesztéséhez és a sport megszerettetéséhez.  

- Megalapozzuk az egészséges életmód és a rendszeres fizikai aktivitás szokásainak igényét. 

-A foglalkozások szervezésénél figyelmet kell fordítani arra, hogy a tanulóknak 

sikerélménye legyen, így a mozgást örömmel végzik. 

- A kollégiumi sportfoglalkozáson felül az iskola a diákok érdeklődési körének megfelelő 

mozgáslehetőségek biztosításával teremt lehetőséget a „mindennapos testnevelésre”: 

- Futball 

- Önvédelem 

- Tömegsport 

- Tollaslabda 

- Osztálybajnokságok rendezése 

- Túrák, kirándulások 

 

3.3.Személyi higiéné 

 
- Tisztálkodás igényének kialakítása. 

- A ruházat tisztántartásának igényének kialakítása. 

- Az időjárásnak, évszaknak, napszaknak megfelelő öltözködési szokás kialakítása.  
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- Az egészséges életmód elemi ismereteinek és helyes szokásainak megismertetése. 

- A gyakori fertőző betegségek megelőzésének, terjedésük megakadályozásának elemi 

szabályainak betartatása. 

- A káros élvezeti szerek /cigaretta, alkohol, kábítószerek / veszélyeinek és fogyasztásuk 

következményeinek megismertetése. 

 

3.4. Mentális egészség 

 
- A tanuló beilleszkedését segítő tevékenység a kollégium környezetébe a kollégiumi 

hagyományok felhasználásával és a diákönkormányzat közreműködésével. 

- Humánus, kellemes kollégiumi légkör kialakítása és fenntartása. 

- A megelőzés szempontjaira való összpontosítás. 

- A nevelőmunka során tanulóink megóvása a stressztől. 

- Fokozottan veszélyeztetett tanulók körének felmérése (csonka családban élők, testi, 

erőszaknak kitett gyerekek) és folyamatos segítése. 

- A lelkileg sérült tanulóknak megfelelő segítségnyújtás - szakemberek bevonásával - újabb 

sérülésének megelőzése. 

 

 

4. A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását 

elősegítő tevékenység elvei 
 

4.1. A tanulók fejlődését elősegítő tevékenység elvei 
 

A tanulók fejlődését elősegítő tevékenység elvei: 

1. A tanulók fejlődését értelmi és testi értelemben is biztosítjuk. 

2. Figyelünk a kimerülés, a lelki problémák jeleire, a probléma okait megpróbáljuk feltárni. 

Erre alkalmas az egyéni beszélgetés, az önismereti foglalkozások és a szülővel, iskolával való 

rendszeres kapcsolat. 

3. A testi kondíció növelésére és kikapcsolódásra jó lehetőség az udvar, a kondicionálóterem 

és a sportcsarnok használata. 

 

4.2. A tanulók tehetséggondozását elősegítő tevékenység elvei 
 

A tehetséggondozást elősegítő tevékenység elvei: 

1. A nevelőtanárok feladata, hogy az újonnan érkezett, elsős diákokkal kiemelten 

foglalkozzanak, hogy képességeiket felmérjék, s ennek ismeretében szükséges esetekben 

megkezdjék a rászorultak felzárkóztatását, ill. képességfejlesztését. 

2. A tehetséges tanulókat motiválni kell, a kiemelkedő eredmények elérése érdekében 

megkülönböztetett figyelmet, programokat, egyéni fejlesztést, gazdagítást igényelnek. 

3. A tehetséges tanulók képességeinek továbbfejlesztésére, tudásuk bővítésére a fakultációs 

órák és a szakkörök keretein belül nyílik lehetőség. 
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4.3. A tanulók felzárkóztatását elősegítő tevékenység elvei  

 
A tanulók felzárkóztatását elősegítő tevékenység elvei: 

1. Törekedni kell a szociális képességek tekintetében fejletlen és/vagy beilleszkedési zavarral 

küszködő, a kreativitás szintjén és/vagy motivációjukat tekintve fejletlen tanuló felismerésére. 

2. A diákok felzárkóztatása a szilenciumi idő, ill. a szabadidős foglalkozások keretein belül 

történjen egyéni, vagy kiscsoportos formában. 

3. A képességek hiánya a tanórán kívüli tanulással és korrepetálással kerüljön pótlásra. 

4. A szülőt a nevelők időben tájékoztassák a tanuló fejlődéséről és a felmerülő problémákról. 

 

4.4. A tanulók pályaválasztását elősegítő tevékenységek elvei 
 

A tanulók pályaválasztását elősegítő tevékenységek elvei: 

1. A különböző pályák megismerésére alkalmasak lehetnek: 

- a pályaorientációs órák és 

- a csoportfoglalkozások, ahol a csoportvezető nevelők beszámolóikon, 

könyvajánlataikon, meghívott előadók előadásain keresztül segíthetik a diákokat a 

pályaválasztásban. 

2. A tanuló képességeinek, érdeklődésének, tanulmányi eredményeinek tükrében az 

osztályfőnökkel és a szülőkkel való egyeztetés után ismertethetők meg a szóba jöhető 

választási lehetőségek. 

 

5. A nemzetiséghez tartozók kollégiumi nevelése esetén a nemzetiség kulturális 

és anyanyelvi nevelésének feladatai 
 

Külön figyelmet fordítunk – adott esetben - a határokon túli magyar tanulók helyzetének. A 

nemzetiséghez tartozó, valamint a határokon túlról érkező diákok számára hétvégeken is 

lakhatást biztosítunk, valamint segítjük az anyaországban való tájékozódásukat, hagyományaik 

átadását, ápolását, kultúrájuk megőrzését. 

 

6. A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, 

társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve 
 

Hátrányos helyzetűnek tekintjük mindazon tanulókat, akik speciális foglalkozások nélkül az 

életben nem egyenlő esélyekkel indulnak. 

 

- Az újonnan érkezett, hátrányos helyzetű diákok felmérése, a gyenge és kiemelkedő 

képességű tanulók kiszűrése az iskolában szerzett érdemjegyek, valamint a 

szilenciumokon megtanult ismeretek ellenőrzése alapján történjen meg minél előbb (már 

a tanév első hónapjában). 

- Fontos:  

 A hátrányos helyzetű gyerekekkel is megszerettetni az olvasást, a zenehallgatást, a 

színházi darabokat, 
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 Odafigyelni a szociálisan hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett helyzetben 

lévő fiatalokra, szükség esetén a megfelelő szakemberhez kell irányítani őket 

(gyámügy, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő központ). 

 Tájékoztatni a szülőket a szociális juttatásokról (rendkívüli-, és rendszeres 

gyermekvédelmi támogatás, szociális segély, stb.), a tanácsadási lehetőségekről 

(családvédelmi, gyámügyi szakember). 

 A társadalmi beilleszkedés és a pályaismeretek bővítése érdekében olyan: 

 programok szervezése, amelyeken a tanulók találkozhatnak más iskola 

diákjaival, 

 előadások, amelyek útmutatásul szolgálhatnak a pályaválasztáshoz,  

 megbízatások, melyek során a kollégisták hivatali ügyeket bonyolíthatnak 

le.  

- A tanulmányi hátrányokkal küzdő diákoknak a nevelőtanárok szakjaiknak megfelelően 

nyújtanak segítséget a kötelező tanórai foglalkozásokon, valamint az egyéni felkészítés 

keretében a szabadidőben. 

- A tehetséges diákok képességeinek fejlesztésére az iskolában és a kollégiumban 

szervezett szakköri foglalkozásokon és fakultációs órákon van lehetőség. 

- Egyéni és kiscsoportos beszélgetések során a nevelőtanárok közvetett és közvetlen módon 

tájékozódnak a kollégiumi tanulók érdeklődéséről, kiemelkedő teljesítményéről, 

továbbtanulási- és pályaválasztási szándékukról. 

 

7. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési 

és sportolási tevékenység szervezésének elvei 
 

7.1. A kollégiumi közösségi élet 
 

A kollégiumi élet lehetőséget teremt az egyén személyiségfejlesztésének tudatos szakmai 

irányítására. 

A kollégista saját értékeiről – a család mellett – a kollégiumi egyéni vagy csoportos 

foglalkozásokon kap visszajelzést, ebben a közegben szerez tapasztalatokat, alakul a 

személyisége. 

 

Cél: 

- a tanuló találja meg a helyét, a szerepét, a feladatait a családi, az iskolai, a kollégiumi 

közösségben, 

- a felnőttkori lét, a társadalmi tevékenységek gyakorlása és megismerése,  

- a kollégista legyen képes eltérő szempontok mérlegelésére és  

- erősödjön szóbeli és írásbeli kifejezőkészsége, különösen az érvelés, a vitatkozás 

tekintetében. 

 

A foglalkozások során a kollégista:  

- megismeri és gyakorolja a kollégiumi és az iskolai közösség nyújtotta jogokat és 

kötelességeket,  

- megtapasztalja a felelősség és a döntés súlyát, következményeit,  

- elsajátítsa a társadalmi érintkezés alapvető szabályait. 
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Az évente ismételten megtartott rendezvények, ünnepségek nem csak a hagyományok megőrzése 

és ápolása miatt fontosak, hanem azért is, mert a közösségi élet kialakításának fontos eszközei. 

 

7.2. Sportolási tevékenységek 
 

A szabadidőben lehetőséget biztosítunk minél több sportolási lehetőségre, amelyek a diákok jó 

egészségi állapotának megőrzésében játszanak fontos szerepet. Fontos a sportversenyek, játékos 

vetélkedők szervezése.(Kollégiumon belül vagy kollégiumok között.) 

Sportolás céljából a kollégisták igénybe vehetik a sportcsarnokot, konditermet, az iskola 

sportpályáját. 

 

7.3. Művelődési, kulturális tevékenységek 
 

Lehetőségek: 

- Működő szakkörök: színjátszó kör, filmklub, honismereti szakkör, zöld teadélután, koli 

rádió, stb. 

- Művelődési lehetőséget kollégiumon belül az iskolai könyvtár, valamint a rendelkezésre 

álló művészfilmek is lehetővé teszi stb. 

 

8. A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenységek 
 

Fontos, hogy bármelyik diák származása, színe, vallása, nemzeti vagy etnikai hovatartozása 

miatt, vagy bármely más oknál fogva hátrányos helyzetbe ne kerüljön. Folyamatosan 

figyelemmel kísérjük a szociálisan hátrányos helyzetű, vagy egyéb okból veszélyeztetett tanulók 

fejlődését. 

 

Feladatok: 

- Szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek. 

- A lelki problémákkal küzdő diákokra való odafigyelés. 

- Segítségnyújtás az egészségügyi problémákkal küzdő tanulók esetében. 

- A kollégistáknál felmerülő jogi probléma megoldásának támogatása. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenységek: 

- folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, az osztályfőnökkel, a nevelőintézettel, esetleg a 

tanuló lakhelye szerinti önkormányzattal, 

- a nevelőnek együtt kell működnie a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a 

tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében, 

- személyes kapcsolat kialakítása a tanulókkal, hogy bizalommal forduljanak a nevelőhöz 

bármilyen probléma esetén, 

- felzárkóztató, tehetséggondozó programok, 

- pályaorientáció, 

- szükség esetén a megfelelő szakemberhez történő irányítás (orvos, pszichológus, védőnő, 

stb.), 

- kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a gyámügyi hivatalokkal, a családsegítő szolgálattal, a 

gyermekjóléti szolgálattal, 
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- a nevelők kötelessége, hogy  

 a diákokat felvilágosítsák a különböző veszélyekről (pl.: alkohol- és 

drogfogyasztás, korai szexualitás stb.), 

 a tanulók részére egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadják, és ezek elsajátításáról meggyőződjenek (pl.: rendszeres tisztálkodás, 

megfelelő étkezés stb.); 

- a nevelőnek tájékoztatnia kell a szülőket arról, hogy a gyermek vagy fiatal érdekében 

milyen intézkedéseket tart szükségesnek. 

 

 

9. A kollégium hagyományai és továbbfejlesztésének terve 
 

9.1. A kollégium hagyományai 
 

A hagyományápolás azért fontos, hogy a tanulókban erősítse az érzelmi kötődést egymáshoz és a 

közösséghez. 

Rendezvények: 

- Széchenyi – napok, 

- Elsősök bemutatkozása, 

- Töklámpás-faragó verseny, 

- Mikulás est, 

- Karácsonyi vacsora – kántálás, 

- Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról,  

- Helytörténeti vetélkedő, 

- Közgyűlés, 

- Nőnapi köszöntő, 

- Negyedikes búcsúztató, 

- Főzőverseny 

 

9.2. A kollégium továbbfejlesztésének terve 
 

A kollégium fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek: 

- új közösségi helyiség kialakítása,  

- hálószobák korszerűsítése, 

- tanuló termek korszerűsítése, 

- kamerarendszer bővítése, 

- kondicionálóterem kialakítása, 
 

10. Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és az együttműködés formái 
 

Fontos az iskolával és a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás a célok elérése és a nevelési 

feladatok megvalósítása érdekében. 

A nevelők az iskolán belül együttműködnek: 

- az iskolában oktató tanárokkal, 

- az intézmény igazgatójával, 
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- az osztályfőnökökkel, akikkel a nevelők egyeztetik a tanulmányi eredményeket, az iskolai 

és a kollégiumi viselkedést. 
 

A szülőkkel való kapcsolattartás formái: 

- a tanulók fogadásánál, év eleji szülői értekezlet, 

- telefonon keresztül, 

- értesítés levélben, 

- a szülőt meghívása személyes beszélgetésre. 

 

 

11. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

 

11.1 Egészségnevelés 

 
Alapelv 

 

A kollégium minden tevékenységének szolgálnia kell a tanulók egészséges testi, lelki és szociális 

fejlődését. Személyi és tárgyi feltételeivel segítjük: a pozitív beállítódásoknak, magatartásoknak 

és szokásoknak alakulását, amelyek a  fiatalok egészségi állapotát javítják. Alakuljon ki bennük, 

az egészséges életmód igénye. 

 

Cél: 

- A tanulók egészséges testi, lelki és szociális fejlődésének biztosítása. 

- A helyes magatartások, szokások kialakítása, továbbfejlesztése. 

- Az egészséges életvitel önálló kialakítására váljanak alkalmassá. 

- A beteg és fogyatékkal élő (sérült) embertársaikkal szembeni elfogadó magatartás 

kialakítása. 

- Az egészséget károsító tényezők, függőségek, szokások elutasítása,  

elkerülése. 

 

 

11.2 Környezeti nevelés 

 
Alapelv 

 

Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását, hogy segítse 

az élő természet fennmaradását, a társadalmak fenntarthatóságát. Legyenek képesek a környezet 

sajátosságainak, változásainak megismerésére, értékelésére, a természet és ember alkotta értékek 

felismerésére, megőrzésére, környezettel kapcsolatos állampolgári kötelezettségeik vállalására és 

jogaik gyakorlására. 

A környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás legyen a 

tanulók életvitelét meghatározó alapelv. Váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt. 

Életmódjukban a természet tisztelete, felelősség a környezeti károk megelőzésére való törekvés 

domináljon. Ismerjék fel az egészség és a környezet összefüggéseit. Felkelteni a globális 

összefüggések megértése iránti igényt.  
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Cél: 

- Elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását 

- Kialakítani a környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 

magatartást, mely egyéni és közösségi szinten egyaránt váljon a tanulók életvitelét 

meghatározó erkölcsi alapelvvé 

- Környezeti érzékenység kialakítása 

- Elősegíteni, hogy életmódjukban legyen meghatározó a természet tisztelete, a felelősség 

vállalása és a környezeti károk megelőzésére való törekvés 

- Környezetbarát attitűdök, szokások kialakítása 
 

 

12. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát 

segítő eszközök és felszerelések 
 

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök 

és felszerelések jegyzékét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 

13. Házirend 
 

A kollégiumi Diákönkormányzat javaslati joggal él. A közgyűlés hagyja jóvá. 
 

14. Napirend 
 

A kollégium napirendje a házirendben kerül szabályozásra. 

 

15. A kollégiumi foglalkozások szervezése 

15.1 Felkészítő foglalkozások 

Tanulást segítő foglalkozások 

a) Rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás 

Ez a Szilencium  napirendben meghatározott ideje. A tanuló a szobájában vagy a tanulóteremben 

tanul. A nevelőtanár ellenőrzi a felkészülést és szükség szerint számon kéri a tanulót. 

b) Differenciált képességfejlesztő, tehetség kibontakoztató foglalkozás 

A nevelőtanár a képességvizsgálatok eredménye alapján egyéni fejlesztést folytat az érintett 

tanulókkal 

c) A bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása, hátránykompenzáció 

A nevelőtanár a tanulmányi eredmények rendszeres ellenőrzése alapján összpontosít a 

támogatandó területre. Szükség esetén gondoskodik másik pedagógus bevonásáról. 
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d) A tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése szakkörökön, diákkörökön 

Az éves tanulói foglalkozási tervben rögzített fejlesztő szakkörökön, diákkörökön a tanuló 

köteles részt venni. 

e) Tematikus csoportfoglalkozás 

Előírt témakörök és időkeretek között szervezhető, 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet 

2. számú melléklete alapján.  

15.2 Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások 

Csoportvezetői foglalkozások 

a) Közösségi foglalkozás a kollégiumi csoport számára 

A kollégiumi csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek, események, problémák 

megbeszélése, értékelése. 

b) Tematikus csoportfoglalkozás  

A keret programterv alapján tervezett tematikus csoportfoglalkozások részben vagy egészben a 

csoportvezetői foglalkozások, vagy a felkészítő foglalkozások terhére is megszervezhetők.  

A tematikus csoportfoglalkozások óraterve 

Témakör 9. 10. 11. 12. 13-14. 

A tanulás tanítása 3 2 2 2 1 

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 

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 
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Pályaorientáció 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra nevelés 1 1 1 1 1 

- 

22 

óra 

22 

óra 

22 

óra 

20 

óra 

20 

óra 

A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a 12–13–14. évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen belül 

minden héten egy kötelező csoportvezetői foglalkozással kell számolni. Az óraszámok minden 

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

vagy egészben – a csoportvezetői foglalkozások keretében, vagy a felkészítő foglalkozások 

terhére szervezzék meg. 

Kollégiumi közösségek működésével összefüggő foglalkozások 

Ezek a pedagógus által irányított, a kollégium folyamatos, rendszeres, zavarmentes működéséhez 

szükséges ismeretek átadását szolgáló foglalkozások. 

a) A kollégiumi diákönkormányzat működésének támogatása. A DÖK – segítő nevelőtanárt a 

diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bízza meg ötéves időtartamra. 

b) A kollégiumi diákfórumok keretén belül szükség szerint, de legalább évente két alkalommal 

kollégiumi gyűlést kell tartani. 

A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások 

A tanuló vagy a pedagógus kezdeményezésére indított foglalkozásokon a nevelő arra törekszik, 

hogy minél jobban megismerje a tanulók személyiségét, közösségben elfoglalt helyüket. Segíti az 

aktuális problémák megoldását, tanácsot, útbaigazítást ad. 

Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások 

Ezt a pedagógus által irányított előre tervezett foglalkozást az éves tanulói foglalkozási tervben 

minden tanév elején megajánlott kínálatból választja ki a tanuló. A választását írásban kell 

jeleznie a kollégiumvezetőnél legkésőbb az adott tanév szeptember 30-áig. A foglalkozáson ezt 

követően köteles részt venni. 

 

 

 

 



16 

 

16. A pedagógiai programérvényességével, módosításával 

kapcsolatos intézkedések meghatározása  
 

1. A pedagógiai program érvényességi ideje 

 

a) Az Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium 2015. év szeptember 1. 

napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján. 

b) Ezen pedagógiai program érvényességi ideje öt tanévre – azaz 2015. év szeptember 1. 

napjától 2020. év augusztus 31. napjáig – szól. 

 

2. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

 

a) A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

b) Tanévenként a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes – minden 

fejezetre kiterjedő – felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen pedagógiai 

programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell kidolgoznia. 

 

3. A pedagógiai program módosítása 

 

a) A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: 

- az intézmény vezetője; 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a diákönkormányzat 

- a szülői szervezet. 

b) A tanulók a pedagógiai program módosítását a diákönkormányzat képviselői útján 

javasolhatják. 

c) A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az intézményvezető 

jóváhagyásával válik érvényessé. Többletkötelezettség esetén a fenntartó egyetértése is 

szükséges. 

d) A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától 

kell bevezetni. 

 

4. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatalának 

módja és elhelyezése 

 A pedagógia programot, mint nyilvános dokumentum egy-egy példányát az 

 irattárban, 

 igazgatói irodában, 

 a tankerületnél helyezzük el. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 
A Pedagógiai Programot az iskola nevelőtestülete fogadja el, az elfogadásakor a jogszabályban 

meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorol a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat. 

A hatályba lépés időpontja 2016. szeptember 1. 

 

Tokaj 2016. január 4. 
 

 

 

ZÁRADÉK 

 
Az Pedagógiai Programot a nevelőtestület a 2016. január 4-én tartott értekezletén elfogadta. 

Az Pedagógiai Programot a Diákönkormányzat 2016. január 7-én véleményezte.  

Az Pedagógiai Programot a Szülői Munkaközösség 2016. január 8-án véleményezte. 

 

 

 

Ladinszki Tünde   Ruszin Judit               Helmeczi Ádám 

intézményvezető    a Szülői Szervezet elnöke    a DÖK elnöke 
 

 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁS 

 

 

Jóváhagyásra került 2016. január 11-én.   

 

 

 

        Ladinszki Tünde 

        intézményvezető 

 

 

  


