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1. Tervezés 

1.1. A dokumentum tervezésekor figyelembe vett alapelvek  
 

A Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium tantestülete az intézményre 
vonatkozó fejlesztési elképzelésekkel és stratégiával összhangban, a tervezendő 
pedagógiai program megalkotásával az alábbi feladatokat kívánja érvényre juttatni: 

 

a, Regionális szinten jelentkező szemléletmód-fejlesztés 
Olyan, elsősorban regionális szintű társadalmi-gazdasági fejlődés elősegítése, amely a 
Közép-dunántúli régióban lakó, kollégista középiskolás korosztály körében a 
közösségi értékek, a családmodell, a környezettudatosság, a táji értékek iránti 
felelősség, a helyi adottságokhoz igazodó jövőbeli-térségi gazdaság és társadalom 
szemléletmód-fejlesztésének a szolgálatával jár együtt. 

b, Megújuló kezdeményezőkészség, fogékonyság, innovációra való hajlam 
A megvalósítandó intézményi célok elérésére és a működés közben felmerülő 
akadályok leküzdésére folyamatosan új megoldások, fejlesztések kialakításának az 
ösztönzése szükséges. Az újítás lehet saját ötlet, vagy más közoktatási kollégiumban 
(pl. szakmai együttműködések keretében), más szakterületen használt alkalmazások 
sikeres kollégiumi adaptációja. 

c, Nyitottság, partnerség, partnerközpontúság 
Az intézmény pedagógiai munkájában szándékaink szerint jelentős számban 
jelennek meg partneri együttműködéseken alapuló tevékenységközpontú 
kezdeményezések. 

d) Hatékony szervezeti működés 
Rendkívül fontos feladat a rendelkezésre álló fejlesztések integrált megvalósítása. A 
beavatkozásokat koncentráltan, az időbeli szakaszolásokat reális alapokon kell 
megtervezni annak érdekében, hogy a szervezeti erőforrások felhasználásának 
érezhető, mérhető hatásai legyenek. 

e) Szervezeti kölcsönhatások 
A fejlesztések tervezése során törekedni szükséges az intézmény számára fontos 
fejlesztési tevékenységek szervezeti szintű összehangoltságára, az egymást erősítő 
hatások megvalósulására, a kezdeményezések fejlesztő jellegű kölcsönhatásaira. 

f) Mérhetőség logikai elv alapján 
Az előre lefixált beavatkozási logika könnyen áttekinthető, követhető és számon 
kérhető legyen, ahol szükséges, tisztázott elvárásokkal. 

 

1.2. A tervezés horizontális szempontjai 

 
 Fenntartható fejlődés és a lakókörnyezeti minőségszemlélet kiterjesztése 

 
 

A fenntartható fejlődés a hozzánk érkező tanulók – a tanuláshoz való feltételek, 
intézményi lakókörülmények – fejlesztése, megtartása vonatkozásában átfogó 
intézményi fejlődés biztosítását és a környezeti feltételek felelősségteljes megőrzését, 
javítását jelenti. Legfontosabb jellemzői és együttesen szükséges alapvető 
követelményei: a szociális igazságosságon alapuló, az életminőség folytonos javítására 
való törekvés; a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű és fenntartó használata, 
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valamint a lakókörnyezeti minőségszemlélet megőrzése, fejlesztése szűkebb 
(kollégiumi, középiskolai) és tágabb (otthoni) keresztmetszetben. 

 Esélyegyenlőség biztosítása; a „másképpen képes” tanulók felzárkóztatása, fejlesztése 
Intézményi dokumentáció, valamint a kollégiumi alapszolgáltatások szintjén azonos 
feltételek deklarálása és biztosítása valamennyi tanulónknak annak érdekében, hogy 
hozzájáruljunk egy egészséges, szolidáris és megújulásra jellemzően képes társadalom 
megteremtéséhez. Ebben a törekvésünkben kiemelt szerepet játszik a „másképpen 
képes” tanulók felzárkóztatása, fejlesztése szabályozott kollégiumi keretek között. 

 Korszerű, elsősorban IKT (infokommunikációs) alapú technológiák széles körű 
intézményi elterjesztése, alkalmazása 
Érettségiző, illetve szakmát tanuló tanulóink leendő munkaerő-piaci elhelyezkedési 
esélyeit, versenyképességét nagyban növelheti, ha a jövő fejlődési irányaként számon 
tartott IKT eszközök mindenki számára elérhetővé válnak, intézményi alkalmazásuk 
elősegíti az információs társadalom kialakulását. Külön figyelmet szükséges fordítani 
az IKT alkalmazás elterjesztésére a HH/HHH/SNI tanulók körében még akkor is, ha 
jogilag – alapdokumentum alapján – nem feladatunk pl. az SNI-s tanulók nevelése. 

 Partneri kapcsolatok növelése, hálózatban való tanulás, önfejlesztés 
Elsősorban Fejér megyében, valamint a Közép-dunántúli régióban hálózatos 
közoktatási együttműködésekre, a sajátos intézményi adottságoknak leginkább 
megfelelő fejlesztési célok meghatározására és egyes, közösségi szinten megjelenő 
szakmai funkciók arányos megosztására van szükség. Amennyiben lehetőség nyílik rá, 
országos szintű kezdeményezésekbe is szükséges bekapcsolódni. Az önfejlesztő 
folyamat során értékelési helyzetek generálására, adat-és tényszerű visszacsatolásokra, 
valamint az ebből adódó tapasztalatok, eredmények hasznosítására, beépítésére nyílik 
lehetőség a mindennapi gyakorlatban. 

 Kiszámíthatóság és fejlődőképesség párhuzamossága; a kollégiumi alkalmazotti 
közösség foglalkoztatásának megtartása, folyamatos szakmai fejlődése önállóan 
választható irányvonalak mentén 
Olyan tevékenységközpontú kollégiumi akciótervek generálása, amelyekaz 
intézményi szintű munkavállalói foglalkoztatás szempontjából lefedettséget, valamint 
az alkalmazotti közösség folyamatos foglalkoztatását, tevékenykedtetését jelenti és 
eredményezi. Ebben a kollégiumi vezetésen kívül kulcsszerepet játszanak azok a 
munkacsoportok, munkaközöségek, amelyek egy-egy intézményi szakterületre 
fókuszálva elősegítik a közösségi célok hatékonyabb érvényre juttatását, sok 
esetben meghagyva a választhatóság, az öntevékenykedtetés lehetőségét. 

 Nyilvánosság biztosítása, „más, külső személy számára nyújtott” betekinthetőség 
elérhetővé tétele 
A kollégium mindennapjaihoz kapcsolódó aktualitások, dokumentációk megjelenítése 
intézményi hirdetőfelületeken (honlap, újság, portai kivetítő stb.). 

 Minden döntést és végrehajtást a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni.   
A kollégiumi pedagógusközösség mindennapi gondoskodása nem helyettesíti a 
tanulók aktivitását, öngondoskodását, számít az egyén aktivitására, 
problémakezelő-képességére. Amennyiben olyan helyzet alakul ki, hogy a tanuló a 
problémáját nem ismeri fel, vagy a problémája kezelését nem tudja egymaga 
megoldani, akkor a pedagógus megadja az egyénnek a szükséges támaszt, a konkrét 
segítséget, nem ritkán a „pótszülő” szerepében. Fontos megjegyezni, hogy a 
pedagógus partnerré és érdekeltté teszi a tanulót a mindennapi 
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tevékenységsor elvégzésének folyamatában, amely a tanulói biztonságérzet folyamatos 
kialakulásával, megerősítésével jár együtt. 

 Tanári és tanulói kezdeményezőkészség előtérbe helyezése a vállalt pedagógiai 
folyamatok hatékonyabb elősegítése érdekében 
A pedagógusok az újszerű pedagógiai kihívások hatékony kollégiumi kezelése 
érdekében olyan speciális foglalkozásokat, kontakt órákat vállalnak, amelyek elő 
kívánják segíteni a kollégista tanulók minél sokrétűbb felkészítését-fejlesztését, 
felzárkóztatását, s építenek a tanulói felismerés és motiváció pozitív változására. 

 Korszerű tanulószervezet, tudásalapú kollégiumpedagógiai munkaszervezet fejlesztése 
A sokoldalú tudás kollégiumi megjelenítése erősíti a tanuló-szülő-kollégiumi tanár 
közötti kapcsolatok intenzitását, új csatornákat generál. Egyúttal képes hozzájárulni a 
kollégiummal szembeni bizalom erősödéséhez, amelynek hátterében a tanári kar 
korszerű tanuló-és tudásszervezetként való működése húzódik meg. 

 

1.3. Jogi háttér  

 
A pedagógiai program összeállításánál alapul vett főbb szempontok; jogszabályok: 
a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 229/2012(VIII.28) Korm. rendelet, 
20/2012 (VIII:31) EMMI rendelet, 32/2012 (X.8) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásáról, a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja OH ajánlás, valamint a 
megfelelően értelmezett partneri elvárások, kollégiumi tradíciók, lehetőségek és távlatok. 
 

1.4.  Az intézmény szempontjából meghatározó környezeti tényezők és 
jellemzőik röviden 

 
1.4.1. A fenntartói környezet rövid bemutatása 

 
A Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium fenntartója a Székesfehérvári Tankerületi 
Központ (8000 Székesfehérvár, Petőfi S.u.5.) 

 

1.4.2. A kollégium szükségessége és rendeltetése társadalmi vonatkozásban 

 
A Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium – bár országos beiskolázású – 
jellemzően a régió, kiemelhetően Fejér megye területéről iskoláz be tanulókat. A régió 
településszerkezete, a közlekedési viszonyok, valamint az iskolák elhelyezkedése miatt a 
tanulók egy részének szabad iskolaválasztási joga csak kollégiumi háttérrel tud érvényesülni. 
A kollégista tanulók kapcsán célunk a társadalmi helyzetükből eredő esélyhátrányok mérséklése, a 
szociális és kulturális hátrányok csökkentése. Ezáltal a kollégium a társadalmi mobilitás 
biztosításának, elősegítésének egyik jelentős eszköze. 
     

1.5. Általános jellemzők 
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1.5.1. Kollégium, mint az emberi kapcsolatok közösségi és egyéni szintű fejlesztésének sokoldalú 
színtere, gyűjtőhelye 
 

A Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium a megyeszékhely legnagyobb 
lélekszámú középiskolai kollégiuma. Két épülete van, az egyikben a lányok, a másikban a 
fiúk kerülnemk elhelyezésre. Az épületek távolsága csupán pár száz méter, így az 
együttműködés megvalósul. Mindkét épületre jellemző a kiváló, városközponti elhelyezkedés, 
a több mint negyvenéves szakmai múlt, a jelentős hagyományokra visszatekintő és máig ápolt 
kulturális kapcsolatrendszer, az aktív kezdeményező- és nyitott fogadókészség, a sokszínű 
oktatási- nevelési kulturális és sport rekreációs tevékenység, melyek révén az 
intézményegyüttes széles (el)ismertségnek örvend megyeszerte. 
 

1.5.2. Kollégiumi értékközvetítés egy felgyorsultan változó társadalomban 
 

Pedagógiai tevékenységeinket a tanulói igényekre való nyitottság, az egyén és a közösségi 
fejlesztés, fejlődés elsődlegességének jegyében fogalmaztuk meg. A szaktárgyi egyéni felkészítő-
fejlesztések, csoportos foglalkozások mellett az intézmény informatikai tantermeiben és a 
vezeték nélküli hálózat fokozatos kiépítésével lehetővé tesszük tanulóink számára az internet, és 
ezáltal a korlátlan mennyiségű információ elérését. Színháztermünknek, könyvtárunknak, edző- és 
asztalitenisz termünknek, sportpályáinknak és más foglalkoztató helyiségeinknek köszönhetően -
ideális feltételek mellett - számos tanuló talál magának tartalmas és érdekes kikapcsolódást 
tanév közben. 
A szintén hagyományosnak tekinthető intézményi sport-és kulturális rendezvényeknek 
(Nemes Nagy Ágnes Napok, Magyar Kultúra Napja, József Attila Kollégiumi Napok 
stb.), valamint a rendszeresen megjelenő diákújságnak (Kalitka) köszönhetően a 
nevelőtestületünk törekszik minél több színvonalas megjelenési lehetőséget biztosítani 
ambiciózus és tehetséges diákok, diákkezdeményezések számára. Eltökélt célunk, hogy 
korszerű és új információs technológiák intézményben történő megjelenítésével 
innovatív, tudásalapú tanulói kompetenciákat fejlesszünk, azok intenzív, kellő mélységű 
átadásával elősegítsük a összes tanulónk majdani sikeres, munkaerő-piaci integrációját és a 
gyakran előforduló tanulási és szocializációs hátrányok mielőbbi ledolgozását. 
 

1.5.3. Kapcsolódás egyéb jelentős rendszerhez 
 

A hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek mielőbbi felkarolásának szükségességét felismerve 
a Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium – a Székesfehérvári Teleki Blanka 
Gimnázium és Általános Iskolával 2001-től csatlakozott a Hátrányos Helyzetű Tanulók 
Arany János Tehetséggondozó Programjához és lett annak egyik Fejér megyei alapító 
intézménye. (Ekkor még – 16 éven át - a Nemes Nagy Ágnes Kollégium is önálló 
intézményként volt alapító.) 



Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 

 
Adottságok és lehetőségek intézményi szintű összegzése 

2. A működés belső intézményi feltételrendszere 

2.1. Tárgyi környezet 
2.1.1. Az épületek vizsgálata környezeti és funkcionális szempontból 
 

Intézményünk m i n d k é t  é p ü l e t e  a z o n o s  t e r v r a j z o k  a l a p j á n 1975-77 
között épült. Az akkor korszerűnek számító, ma már folyamatos karbantartást és 
felújítást igénylő kilencemeletes beton- és üvegtömbök, energetikailag és csapadékvíz-
elvezetés szempontjából is rossz (hő)szigeteléssel rendelkeznek. A 
székhelyintéézményben a lakószobák ablakainak cseréje az elmúlt években elkezdődött és a 
felső emeleteken (V-IX.) sikeresen el is készült. 
A kollégium é p ü l e t e i  a városközpont közvetlen közelében vannak, így az érintett 
iskolák többsége pár percnyi gyaloglással megközelíthető. A  s z é k h e l y i n t é z m é n y  
épülete forgalmas főút mellett, emeletes lakóházak tőszomszédságában épült, hozzá 
kapcsolódóan, mára rendkívül rossz állapotúvá vált tűzlépcsőházzal, valamint jó 
minőségű, színvonalas földszinti kiszolgáló melléképület-együttessel. 
Az épülethez tartozó telek funkcionálisan tagolt: sportpályák, füves pihenő, gépkocsi parkoló 
található itt. A tagintézmény nyugodtabb környezetben, parkosított városrészben, iskolákkal 
körbevéve található.  
A korábban pedagógiai szempontból túlméretezett 500 fős épületek kapcsán a korábbi 
fenntartó elkezdte a férőhelyek számának csökkentését, és ezáltal a lakhatási feltételek 
európai elvárásokhoz történő közelítését. Ezzel párhuzamosan időben ütemezett részleges 
felújításokra került sor, melyeknek köszönhetően a négy ágyas lakószobák egy része három 
ágyassá alakult, így a teljes befogadóképesség az épületekben kb. 400-400 főre csökkent. 
A városi szinten is érezhető középiskolai kollégiumi férőhelyek csökkenése ugyanakkor nem 
okozott gondot, mert ezzel párhuzamosan a kollégiumot igénylő tanulók létszáma is 
folyamatosan csökkent, majd az utóbbi években stagnált. 
 

2.1.2. Infrastruktúra. Lakhatást, ellátást megvalósító helyiségek 
 
Intézményi szinten megfogalmazható infrastrukturális jellemzők 
A 2008/2009-es tanév során a „Szemünk fénye” program keretében az egész intézményben 
korszerű, energiatakarékos fényforrások kerültek felszerelésre. Az intézmény villamos-
hálózata azonban jellemzően továbbra is elavult, a megnőtt tanulói igények 
kielégítésére hosszú távon nem alkalmas, mindenképpen átfogó 
korszerűsítésre szorul. 
A kollégium víz-és szennyvízelvezető rendszere elhasználódott, csak részlges felújításokra 
került sor, jelenleg átfogó korszerűsítés szükséges. 
Az intézmény mindkét épületének lakószobáiban, tanári szobáiban, tantermeiben, egyéb 
helyiségeiben, technikai szintjén, fölszintjén korszerűsítésre váró nyílászárók (külső-belső) 
találhatóak, a fűtésrendszer-modernizációja révén (pl. radiátor cserék, vízvezeték 
cserék) jelentős energia megtakarítás lenne elérhető. 
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Felújított és részben felújított lakószintek 
Mindkét épületben a II-III. emeleti helyiségek az elmúlt tíz évben részleges felújításon, 
korszerűsítésen estek át. A lakószobákat háromágyassá alakították, továbbá padló-és 
falburkolat cserék, mosdócserék lényegesen korszerűbbé tették ezeket a helyiségeket, 
jellemzően új, beépített szekrények felszerelésével kiegészülve. A szintek toalett-és 
zuhanyzó helyiségei is teljesen megújultak (a zuhanyzó helyiségekben korszerű 
zuhanyzók (6 db) és WC-k (4 db), két mosdó, valamint a fiú épületben piszoárok kerültek 
felszerelésre). 
A székhelyintézményben a részben felújított szintek közé sorolható a IV. és a VI. emelet is az 
előbbiekhez képest azzal a különbséggel, hogy a lakószobák belső átalakítása csak részlegesen 
történt meg (pl. nem mindenhol van új beépített szekrény, holott indokolt lenne, valamint a VI. 
emeleten a vizesblokk felújítása elmaradt). A VIII. emeleten a Videoton utánpótlás tanulóinak 
beköltözésével hat szoba és a vizesblokk került teljes felújításra.  
 
A kollégium mindkét épülete a fenti, részleges felújítások ellenére erősen elhasználódott, 
korszerűtlen. A fenntartó és a tulajdonos (Város) részéről rövid időn belül döntést kell hozni 
arról, hogy az épületek felújításáról koncepciónálisan szülessenek tervek, majd kivitelezés. 
Ebben az állapotban az energiafelhasználsá pazarló, a lakhatási körülmények nem kielégítőek.  
 
A székhelyintézmény épületének részletes bemutatása 
 
Felújításra váró lakószintek 
A V., VII. és a IX. szinten egyelőre a négy fő elhelyezésére kialakítot,t közel húsz 
négyzetméteres-lakószobák zárható ajtóval, zárható egyéni szekrényekkel, könyves 
szekrényekkel, emeletes ágyakkal és hideg-meleg vizes mosdóval rendelkeznek. A műpadló 
borítása a szobák 80 %-ban elhasználódott, a szekrények 80 %-a, a székek, asztalok 60 
%-a cserére szorul. A vaságyak ridegek, balesetveszélyesek, cseréjük időszerűvé vált. A 
falak tisztasági festését egy ütemben el kell végezni. A nyílászárók elhasználódottak, felújítás, 
csere indokolt. A zuhanyzó helyiségekben korszerűtlen, gazdaságtalan kifolyású szerkezetű 
zuhanyzók (6 db) és WC-k (4 db), két mosdó, valamint piszoárok találhatóak. A 
folyosók aljzata korszerűtlen, kopott linóleum, falborítása több helyütt megkopott, 
festésük időszerű. Mivel intézményünk férőhelyei nincsenek teljes számban kihasználva, 
természetesen igyekszünk tanulóinkat a jobb állapotú lakószobákban/szinteken elhelyezni.  
 
A közös helyiségek a lakószinteken 
A hűtőgép-tároló és teakonyha berendezése szintenként korszerű: rekeszenként zárható 
nagyméretű hűtőszekrény, mikrohullámú sütő található itt. A két lakószobányi alapterületű, 
szintfolyosó végén található tanulószoba helyiségek festése időszerű, berendezéseik közül a 
székek, asztalok l e g a l á b b  50 %-ban cserére szorulnak. A tanulószobák korszerű 
kábeltévé kapcsolódással és LCD tévével ellátottak. Az VI-VII-VIII. szinteken a 
burkolatok tekintetében a jövőben átfogó felújítás szükséges. 
 
Egyéb speciális, oktatási-nevelési célra kijelölt helyiségek a tanulószinteken 

 Kollégiumi diákújság szerkesztősége, 
 5. emeleti foglalkoztató 

 DÖK szoba, 

 főzőkonyha (503-as szoba), 

 JAK NET (IKT fejlesztő szobák: 513-as, 514-es, 515-ös és 516-os szoba), 

 asztalitenisz-helyiség a IX. emeleten, 
 a közlekedési szakkör szobája a VIII. emeleten, valamint 
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 egyéni és kiscsoportos oktatás-nevelésre alkalmas szobák. 
 

2.1.3. Közösségi szemléletfejlesztő, valamint pedagógiai és egyéb kiszolgáló helyiségek a 
földszinten 

A főépület  
Főbejárat, aula, porta: A főbejárat korszerű ajtókkal ellátott, ám az utcára nyíló ablakok 
korszerűtlenek. A világítás korszerű és igény szerint résztereket is lehet velük világítani. A 
portai szolgálat eszközellátottságában jónak mondható. A porta mellett közvetlenül 
elektronikus felületen (LCD televízión keresztül) olvashatóak az intézményi 
aktualitások, közlemények, amelyek folyamatosan frissülnek. A főbejárat mellett 
ülőgarnitúra került elhelyezésre.  
Az aula járólapjai, üvegablakai, radiátorai cserére szorulnak. 
 

Portai földszinti folyosó: Az aulát keresztező folyosó, közepén, a lépcsőfeljáró mellett 
névadónk, József Attila mellszobrával, a folyosó két végén liftajtókkal és jellemzően fali 
hirdetőkkel. Innét nyílnak a fölszinti toalett helyiségek. A folyosó mindkét vége fémajtóval 
ellátott. 
A folyosó járólapjai cserére szorulnak. 
 

Kondicionáló terem: négy lakószobányi alapterületű, jól felszerelt helyiség. A korszerű 
gépeken egyszerre tizenkét tanuló dolgozhat egy időben. 
A terem külső-belső nyílászárói korszerűtlenek, valamint fűtési rendszere korszerűtlen, 
cserére szorul. 
 

Szauna: Igényes, korszerű szauna, egymásba nyíló két helyiséggel, tusolókkal.  
Nyílászárói teljes cserére szorulnak. 
 
A melléképület-együttes 
Színházterem: 150 fő befogadására alkalmas, közösségi funkciókat ellátó terem dekoratív 
színpaddal, bútorzatát és álmennyezetét tekintve esztétikus kivitelezéssel, pedagógiai 
szempontból kiváló hasznosítási lehetőségekkel rendelkezik. A terem külső nyílászárói, 
valamint fényforrásai korszerűek, villamos csatlakozói alkalmasak rendezvényszervezéshez 
szükséges, nagy teljesítményű elektromos készülékek, rendszerek (pl. hangosítás, mobil 
fénytechnika) működtetésének biztosítására alkalmas hangtechnika. 
Mennyezetre szerelt projektor és hangosítás segíti a teremben dolgozók munkáját. 
A terem műpadlója cserére szorul, akárcsak a nagy igénybevételnek kitett színháztermi 
kárpitozott székek egy része is.  
 

Színháztermi folyosó: A színháztermi bejáratok kizárólag a folyosó egyik hosszanti oldaláról 
nyílnak a színházterembe. Jelentősebb, külső partnereket is megszólító intézményi 
rendezvények alkalmával a folyosó megléte és sokoldalú hasznosíthatósága fontos funkciót 
tölt be (pl. „művészbejáró”, azaz külön bejárattal a színpadra való feljutás biztosítása, 
vendégfogadó funkció, felmérések helyszíne, rendezvények szünetidejére szervírozó asztal 
kihelyezése stb.). A folyosó másik, hosszanti oldaláról műanyag ajtók nyílnak a kollégium 
belső parkolójára. A folyosó - kialakításánál fogva - egy térből képes biztosítani a személyek 
közlekedését a színházterem, a kiállításra alkalmas „Galéria” terem, az 1-es és 2-es tanterem, 
valamint a könyvtár és két kisebb raktárhelyiség között. 
A folyosó két régebbi fémablakának kicserélésére, valamint teljes járólapozásra és új 
radiátorok felszerelésére lenne szükség. 
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Kiállító terem, azaz a „Galéria”: A kis alapterület ellenére a helyiség közösségi találkozók, 
kollégiumi rendezvények fontos színtere és gyűjtőhelye, újszerű padlózattal, falfestéssel és 
világítással. Befogadó képessége mindössze néhány tíz főre tehető. 
A terem fűtése elavult, nyílászárói korszerűtlenek. 
Teljes nyílászáró cserére és új radiátorok felszerelésére lenne szükség. 
 

1-es tanterem: Vendégfogadásra, prezentációk tartására alkalmas helyiség. A teremben 
praktikus körasztal, székek, dekoráció, kisebb asztalok, székek, tantermi tábla, mobil 
vetítővászon és egy flipchart tábla található. Burkolatai megfelelők. a terem külső, 
elsősorban utcafronti részre néző nyílászárói azonban teljesen korszerűtlenek, kimondottan 
rossz hőmegtartó-képességgel rendelkeznek. 
Az 1-es terem külső nyílászárói komplett cserére szorulnak. 
 

2-es tanterem: Korszerű bútorzattal rendelkező tanterem, tantáblával és új fényforrásokkal. A 
terem befogadó képessége maximum 15 fő, padlózata felújított, falai újszerűek. 
A tanteremben a mennyezetre szerelt kivetítő, vetítővászon és interaktív tábla található. 
 
Könyvtár: Több ezres kötetállománnyal és egyedi, dekoratív belső kialakítással rendelkezik. 
Három, internet kapcsolattal rendelkező számítógép található itt, valamint audiovizuális 
részleg, zenehallgatási, másolási lehetőségekkel. 
A könyvtári kötetállomány jelentősebb beszerzésekre szorul. 
 

Két kisebb raktárhelyiség: Az intézmény gondnokának munkájával együtt járó feladatkörök 
ellátásához elengedhetetlen (pl. ágyneműk, tisztító szerek), valamint a karbantartáshoz 
szükséges eszközállomány egy része található itt. 
A termek falai felújításra, az eszközállomány kapcsán új beszerzések szükségesek. 
 

2.1.4. Közösségi szemléletfejlesztő, valamint pedagógiai és egyéb kiszolgáló helyiségek az első 
emeleten 

Irodák, közösségi helyiségek 
Az első emeleti irodahelyiségek (igazgatói-, élelmezési-, pénzügyi-, adminisztrátori-, 
gondnoki-, orvosi-) technikai felszereltsége megfelelő, bútorzatuk jónak tekinthető. 
A fűtésrendszer korszerűsítésre szorul. A nyílászárók kicserélése szükséges. Az I. 
emeleti toaletthelyiségek átfogó felújításra szorulnak. A 109-es, 110-es és 111-es 
foglalkoztató szobák IKT eszközállomány-ellátottsága fejlesztésre szorul. 
 

2.1.5. Közösségi szemléletfejlesztő, valamint a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló helyszínek az 
udvaron 

- Aszfaltborítású, modern fényforrásokkal rendelkező kézilabda pálya (közös használatú a 
„GEO” kollégiummal), valamint 
- aszfaltborítású kosárlabda pálya. 
 

2.2. Gazdálkodás feltételei 

Anyagi feltételek 
A jelen pedagógiai program megvalósításához szükséges anyagi források:  

- fenntartói támogatás, 
 - alapítványok bevételei, 
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- pályázatokon elnyert támogatás – kiemelten az AJTP, 
- adományok (szponzori támogatások) – DSK, DÖK. 

 

2.3. Humán erőforrás, szervezeti rend 
 

A szervezet 
A munkahelyi szervezet lineáris felépítésű, a szervezeti tagolódások céljait a 

 pedagógiai program, 
 éves munkaterv, 
 tanulócsoportok munkaterve, továbbá a 

 kollégium dolgozói által alakított munkaközösségek,  munkacsoportok éves terve 
határozza meg és a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti. 
 
A szervezet működési céljai csak akkor kerülnek rögzítésre, ha azok 

 minden érdekelt számára érthetőek, valamint 
 kellően konkrétak – a célkritériumok megfogalmazottak. 

A célok megvalósulása érdekében feladatokat, tevékenységeket fogalmazunk meg, a 
teljesüléseket pedig a belső ellenőrzési rendszer kíséri figyelemmel. 
A szervezet irányítását több szintre tagolt vezetőség végzi – lsd SZMSZ 
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A szervezet felépítése lehetővé teszi a kompetenciák pontos meghatározását, a feladatok 
elosztását, a felelősségi körök egyértelműségét. Ezt részben az SZMSZ, részben a Pedagógiai 
Program, részben a személyre szóló munkaköri leírások biztosítják. A kollégiumi 
munkaközösségek, munkacsoportok a nevüknek és éves munkatervüknek megfelelő 
folyamatokkal kapcsolatban tervező, irányító és beavatkozó szerepet látnak el, míg a 
belső, pedagógus és szervezeti önértékelést támogató csoport ellenőrzési a teljes szervezeti 
folyamatra nézve ellenőrző, mérő, javaslattevő kompetenciával bír. Ezen csoport szerkezete 
igazodik a kollégium szerkezetéhez, azaz egy összetett alrendszerként működik, de a két 
intézményi egységben részben önálló feladatmegpldásokra szakosodott alcsoportokkal 
rendelkezik. 
 

2.4. Információs rendszer 
 

A szervezet célirányos működése információs rendszerén keresztül valósul meg. Az 
alaptevékenység a nevelés-oktatás, így az információs rendszer működtetését a pedagógiai 
céloknak rendeljük alá. 
A szervezet egységei között állandó szervezett kommunikációs csatornákat működtetünk. 
Ezek részletes szabályozása az SZMSZ-ben került rögzítésre.  

 Napi információs csatornák kiemelése: 
Írásbeli és képi információközlés. A kollégium mindkét épületénekaulájában elhelyezett 
LCD felületen és faliújságokon a legfontosabb aktualitások kerülnek megjelenítésre. 
Faliújság felületek vannak kihelyezve a tanulószinti folyosókon, illetve tanárikban, 
amelyek a tanári munkarendet, ügyeleti rendet, a kollégiumi orvos ügyeleti idejét stb. 
tartalmazzák. A szobarend állapotát rögzítő dokumentumok segítségével a nevelőtanárok 
minden nap visszacsatolást kapnak a csoportjuk lakókörnyezetének délelőtti állapotáról és a 
kollégiumban tartózkodó tanulókról. S z i n t é n  v i s s z a c s a t o l ó  funkcióval 
működnek a portán vezetett, tanulói mozgásokat követő bejegyzések. A karbantartó füzetek 
segítségével a hibák azonnal és tematizáltan kerülnek rögzítésre.  Így napi aktualitással 
tervezhető a szabályozás. A tagintézményben a tanári szobában elhelyezett kölcsönző füzetek 
is a visszacsatolást szolgálják. Ebben a kulcsok, illetve a kölcsönözhető használati tárgyak 
követhetők nyomon. 

Belső ellenőrzés kapcsán feljegyzés születik, mely a személyiségi jogok figyelembe vételével 
részlegesen nyilvános. 
A szülőket írásban értesítjük minden jogszabályban előírt esetben (pl. előmenetel, kártérítés, 
stb.). 
A pedagógusok, az irodai dolgozók és a vezetőség interneten, körlevelek, vagy személyes 
üzenetek formájában is kapcsolatban van egymással. 
Tagintézményben: 
Belső információs, dokumentációs rendszer működik. Eszközháttere a tanárikban elhelyezett 
hálózatba kötött számítógépek. Minden alapdokumentum, aktuális információ, tanári 
dokumentumok, munkatervek ide kerülnek. Ezek az információk, dokumentumok minden 
kolléga számára hozzáférhetőek. Itt archiváljuk a kollégiumi rendezvényeket, eseményeket 
illetve a fotókat, melyek ezekről készültek tanítási évek szerint és tematikusan csoportosítva. 
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2.5. A helyzetelemzést összefoglaló ábra 
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3. A kollégiumi nevelés alapelvei, értékei, célkitűzései 

3.1. A kollégiumban folyó nevelő-oktató munka főbb pedagógiai alapelvei 
 
 
Értékek, deklarált alapelvek, amelyekből levezethetjük céljainkat és feladatainkat. Ezek: 
 

 türelmesség, 

 esélyegyenlőség, 

 nyilvánosság, 
 tehetséggondozás és tehetségkutatás, 

 tanulói kulcskompetenciák fejlesztése, 

 felzárkóztatás, 

 gyermek- és ifjúságvédelem, 

 együttműködés, 

 differenciált fejlesztés, 
 személyiségfejlesztés, 

 közösségfejlesztés, 
 egészség- és környezetvédelem, 

 partnerközpontúság, 

 integrált oktatás-nevelés, 

 tanulói hátrányok kompenzálása, 

 a folyamatos szakmai előrelépés igénye pedagógusi és pedagógusközösségi 
szinten egyaránt, 

 önkéntesség, 

 tudástranszfer, tudásmegosztás, tudásszervezet. 
 
 

Általánosan érvényesíteni kívánjuk az alábbi alapelveinket: 
 

 Komplexitás elve. 

 Egyenrangúság elve. 

 Tapasztalatszerzés elve. 

 Következetesség elve. 
 Motiváció elve. 

 Koncentráció elve. 

 Felelősség. 

 Erkölcsösség, lelkiismereti és vallási szabadság. 

 Szakmai önállóság. 
 Vallási-világnézeti semlegesség. 

 Hátrányos megkülönböztetés tilalma. 

 A gyermek mindenek felett álló érdeke. 
 Az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok 

érvényesítése. 
 Mérhetőség elve intézményi folyamatok szintjén. 



  

 19

 Demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása. 

 A tanulók iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat. 

 Intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében. 

 Az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele. 

 A nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése. 

 Építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére. 

 A szülőkkel és a kapcsolódó iskolákkal való konstruktív együttműködés. 
 

Didaktikai vonatkozásban: 
 

 Rendszeresség és fokozatosság elve. 
 Tudatosság és szakszerűség elve. 

 Életkori sajátosságok figyelembevételének elve. 

 Személyes tapasztalatszerzés és tanulói öntevékenység elve. 

 Azonos életkorú gyermekek különbözőségének elve. 

 Konkrétumok és absztrakciók egységének elve. 
 

3.2. A kollégiumban folyó nevelő-oktató munka céljai 
 

„A kollégium – belső életének szabályozása során – biztosítja a diákok optimális testi-lelki 
fejlődésének feltételeit, beleértve a rendszeres és egészséges étkezést, a tisztálkodást, az 
előírásoknak megfelelő egészségügyi ellátást. Figyelembe veszi a speciális tanulói, szülői és 
iskolai igényeket, valamint az intézményi hagyományokat, szokásokat is. A tanulók napi 
életének kereteit úgy szervezi, hogy az egyes tevékenységek belső arányai – a jogszabályi 
keretek között – a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjanak. 
A kollégiumi élet megszervezésében jelentős szerepet tölt be a kollégium diákönkormányzata. 
A kollégiumnak biztosítani kell, hogy a diákok választott tisztségviselőik révén részt 
vehessenek a tanulóközösségek mindennapi életével kapcsolatos célok kijelölésében, a 
feladatok végrehajtásában, valamint az elért eredmények értékelésében.” (KNOAP, 3.3) 
Kulcsszavak: tudatosság, felismerés, rendszeresség 
A kollégiumi nevelés célja a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek 
felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges 
fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének     segítése, 
személyiségének fejlesztése, kibontakoztatása. 
Továbbá: 

 biztos szociális háttér teremtése, 

 a társadalomba való beilleszkedés segítése – szocializáció, 

 önirányító, önszabályozó képesség kialakítása minden emberi megnyilvánulás 
során, 

 magatartási normák tudatos elfogadása, azok megalapozottságának belátása, 

 társadalmi hasznosságra törekvés szándékának kialakítása, 

 stabil értékrenddel bíró ifjúság nevelése, 

 tanulói kulcskompetenciák fejlesztése, 

 sikeres, a munkaerő-piacon is keresett felnőttek nevelése, 

 tanulói tudatosság erősítése, 
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 kreatív, nyitott gondolkodású, toleráns, harmonikus személyiségű felnőttek 
nevelése. 

 

3.3. A kollégiumi nevelő-oktató munka feladatai 
 
 

A kollégista tanuló 
 minél teljesebb körű megismerése, humánus légkörben folyó nevelése-oktatása, 

közösségi beilleszkedésének elősegítése, 
 személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklődésének megfelelően, 

 tehetségének kibontakoztatása, 

 iskolai tanulmányainak segítése, 

 sportolási, művelődési, önképzési és szabadidős lehetőségének biztosítása, 

 öntevékenységének, együttműködési készségének fejlesztése, az ilyen tevékenység 
támogatása, 

 önállóságának, felelősségtudatának fejlesztése, 

 pályaválasztásához, önálló életkezdéséhez, továbbtanuláshoz szükséges ismeretek, 
készségek megszerzésének támogatása. 

 
Továbbá: 
 személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok, különösen az énkép, 

önismeret, szociális képességek fejlesztése, 

 közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, 

 a partnerek számára elfogadott norma-és követelményrendszer kialakítása, amelynek 
jellemzője a rendszeresség és a következetesség, 

 az integrált nevelés megvalósítása, 

 az érettségizett tanulók versenyképességének javítása a kedvezőbb munkaerő-piaci 
elhelyezkedés érdekében, 

 rendszeres kapcsolattartás és konstruktív együttműködés a szülővel, iskolával, egyéb 
partnerekkel, 

 ifjúságvédelmi kérdések, 

 a szociális hátrányok enyhítése, 

 a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása, 

 a jellemzően veszélyeztetett, jelentős hozott hátránnyal érkező tanulók közoktatásban 
tartása, a lemorzsolódás minimalizálása, folyamatosan aktualizált nyilvántartás 
vezetése, 

 a kollégiumi nevelő-oktató munka rendszerszemléletű, tudatos és folyamatos 
fejlesztése. 

 
 
 
3.3.1. A tanulás 

Célok: 
 A tanulók önismeretének fejlesztése, annak tudatosítása, hogy ez a tudás 

megszerzésének kiindulópontja, a reális célkitűzések feltétele. 

 A tanulók segítése saját kompetenciáik megismerésében, fejlesztésében, a 
pályaelképzelések kialakulásában, az életút megtervezésében, és az ehhez kapcsolódó 
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megalapozott tanulmányi döntések meghozatalában. 

 A tanuláshoz való pozitív viszony elérése, a kedv és az érdeklődés fokozása az 
ismeretek megszerzése iránt. 

 Törekvés a tanulmányi eredmények folyamatos javítására, a mindennapi, rendszeres 
tanulásra. 

 A tanulók hatékony ismeretszerzése érdekében egyéni tanulási stratégiák kialakítása, a 
helyes tanulási módszerek elsajátítása, belső motiváció fejlesztése. 

 Kritikus, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

 Felkészítés az élethosszig tartó tanulásra. 

Tevékenységek, feladatok: 
 Minden tanulót rá kell vezetni a számára legkedvezőbb tanulási módszerek, technikák 

alkalmazására az egyéni tanulási módszerek megismertetésével. 

 A feladatok, problémák, a tanulási helyzetek megoldásához figyelembe kell venni az 
egyes tanulók optimális terhelhetőségi fokát. 

 A tanulás objektív és szubjektív feltételeinek megteremtése, hogy a tanuló pihenten, 
kellő motivációval, pontosan kezdje el mindennapi teendőit. 

 A tanulmányok, tanulmányi eredmények, a tanulási képességek fejlődésének nyomon 
követése, a lemaradók felzárkóztatása, kollégiumi korrepetálásra irányítása. 

 A tanulási kudarcok okainak feltérképezése és lehetőség szerinti kezelése. 

 A kollégium által adott könyvtári és gépteremi ismeretszerzési, informálódási 
lehetőségek bemutatása, ezek kritikus használatának megtanítása a tanulóknak. 

 A tanulók segítése a számukra legmegfelelőbb szakkörök kiválasztásában. 

 A tanulmányi eredmények rendszeres ellenőrzése, a sikerek elismerése és a kudarcok 
elemzése. 

Fejlesztési követelmények: 
 Váljon fontossá a tanulók számára a rendszeres és folyamatos tanulás és a gyakorlás. 

 Tudják idejüket és erejüket hatékonyan beosztani, kellő önfegyelemmel végezzék 
teendőiket. 

 Javuljon a tanuláshoz való viszony és a tanulási teljesítmény. 

 Képességeiknek megfelelően, önállóan készüljenek fel egy-egy tantárgyi órára, és erről 
önellenőrzéssel meg is tudjanak bizonyosodni. 

 Használják rendszeresen és helyesen a tanulók a kézikönyveket (lexikonok, helyesírási 
szótár, idegen szavak szótára stb.). 

 Ismerjék a helyes és biztonságos internetezési szokásokat. 

 Ismerjék fel a valóság és a virtuális világ közötti különbségeket. 

 Tudatosodjon bennük, hogy az internet használata során bizonyos etikai elveket 
tiszteletben kell tartani. 

 Legyenek képesek saját teljesítményüket reálisan értékelni, társaikéval összemérni. 

 Tanulási tevékenységeik során tudjanak másokkal hatékonyan együttműködni. 
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3.3.2. Pályaorientáció 

Célok: 
 Segítséget nyújtani kollégistáinknak abban, hogy megalapozott, reális döntést hozzanak 

életpályájukról, leendő hivatásukról.  

 Tudatosítani, hogy megfelelő önismeret nélkül nincs sikeres pályaválasztás. 

 Felhívni a figyelmet az élethosszig tartó tanulás, a szakmai fejlődés fontosságára, a 
rugalmas szakmai változtatás, pályamódosítás érdekében. 

 A munkavégzés társadalmi fontosságának tudatosítása, ennek összehangolása a saját 
életpálya elképzeléssel és egyéni boldogulással. 

Tevékenységek, feladatok: 
 Foglalkozásainkkal, szakköreinkkel és a kollégium egész tevékenységrendszerével 

járuljunk hozzá a szükséges mentális, műveltségi, intellektuális, kulturális hiányok 
pótlásához. 

 Egész nevelési tevékenységünk során orientáljuk a tanulók tanulását, érdeklődését, 
képességeik kibontakoztatását. Segítsük kollégistáinkat abban, hogy megtalálják az 
érdeklődésüknek, tehetségüknek megfelelő területet kollégiumon belül (pl. 
nyelvtanulás, színházlátogatás, filmek iránti érdeklődés, különböző szakkörökben, 
önismereti csoportban, művészeti csoportban való részvétel, könyvtári munka), vagy 
irányítsuk őket iskolai, városi szakkörre. 

 Segítsük kollégistáinkat, hogy az őket érdeklő szakmákat, hivatásokat megismerjék. 

 Minél hamarabb ismerjük meg tanulóinkat, hogy hatékonyan tudjuk segíteni őket a 
különböző hátrányok leküzdésében, és a pályaválasztáshoz szükséges képességek, 
tehetség, érdeklődés felismerésében 

 Folyamatos tevékenységgel segítsük az önismeret, a reális énkép kialakulását, járuljunk 
hozzá, hogy a tanulók megfelelő pályaválasztását előzze meg rendszeres és tervszerű 
elemző munka saját képességeikről, lehetőségeikről, igényeikről. 

 Támogassuk a tanulásban elmaradt tanulókat felzárkóztató foglalkozásainkkal, hogy 
tanulmányaikat sikeresen befejezhessék, és megtalálják a számukra megfelelő szakmát, 
a további tanulási lehetőséget. Fokozottan törődjünk a hátrányos helyzetű tanulókkal. 

 Hívjuk fel a figyelmet az eredményes pályaválasztás pszichés összetevőire (egyéni 
képességek, érdeklődés, motiváció, környezet). 

 Adjunk segítséget a pályaválasztáshoz szükséges információk gyűjtéséhez, a 
továbbtanulási és elhelyezkedési esélyek megismeréséhez. 

 Hívjuk fel a figyelmet a különböző élethelyzetek kezelésére (továbbtanulás, munkába 
állás, munkanélkülivé válás, élethosszig tartó tanulás), törekedjünk arra, hogy 
kialakuljanak bennük azok a kulcskompetenciák, amelyek szükségesek a sikeres 
életpályához. 

 Hangsúlyozzuk a változásra, megújulásra való képesség fontosságát, hogy diákjaink 
alkalmazkodni tudjanak a változó körülményekhez, élethelyzetekhez. 

 

Fejlesztési követelmények: 
 Tanulóink használják ki a pályaorientációs foglalkozásokban rejlő lehetőségeket, 

vegyenek részt a különböző szakkörök, foglalkozások munkájában, fejlesszék 
sokoldalúan képességeiket. 

 Váljon belső igényükké az önfejlesztés, önművelés. 

 Alakuljon ki az élethosszig tartó tanulási igényük. 

 Ismerjék saját egyéni képességeiket, érdeklődésüket, tudatosodjon bennük az önismeret 
szerepe a személyiségüknek megfelelő pályaválasztásban. 

 Tudják összehasonlítani az egyes pályák jellemzőit, és rendelkezzenek megfelelő 
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ismeretekkel választott szakmájukkal, hivatásukkal kapcsolatban. 

 Legyenek képesek mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeiket. 

 Tudjanak önállóan tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban, ismerjék az 
elektronikus felvételi rendszerét. 

 Ismerjék a hivatástudat szerepét, jelentőségét. 

 Ismerjék meg és tudják alkalmazni az álláskeresés különböző technikáit (önéletrajz, 
személyes megjelenés, kommunikáció, viselkedés). 

 Tájékozódjanak munkaerő-piaci lehetőségeikről, munkavállalói szerepükről. 

 Tudatosodjon a tanulókban, hogy életük során többször pályamódosításra 
kényszerülhetnek, ezért nagy jelentősége van a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. 

 Tegyenek különbséget a sikerorientáltság és a sikerhajhászás között. 

 Váljon meghatározó értékké a céltudatosság, következetesség, kitartás, erős akarat, 
pozitív, globális, kritikus gondolkodás. 

 

3.3.3. Az erkölcsi nevelés 

Célok:  
 A társadalom által helyesnek ítélt viselkedési szabályok közvetítése. 

 A helyes és helytelen, a jó és rossz megkülönböztetésének segítése. 

 A fentiek cselekvés szintjén, a magatartásban, viselkedésben való érvényesülésének 
támogatása. 

 Életszerű erkölcsi neveléssel felkészítés az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, azok 
kezelésére. 

 Segítségnyújtás abban, hogy tanulóink választ találjanak erkölcsi és életvezetési 
kérdéseikre, problémáikra. 

 Törekvés arra, hogy tanulóink képességei és eredményei összhangban legyenek, ezért 
olyan nevelési és tanulásszervezési módszereket kell alkalmazni, amelyek figyelembe 
veszik a tanulók eltérő hátterét, alkalmasak a legkülönbözőbb tanulók együttnevelésére, 
a differenciálásra, az egyénben rejlő képességek kibontakoztatására, a személyre szabott 
segítségnyújtásra és értékelési rendszer használatára. 

 A világ iránti érdeklődés, a művelődés iránti belső vágy, kíváncsiság felkeltése, a 
tudásvágy felébresztése és táplálása, a nyitottság attitűdjének természetessé tétele. 

 A kötelességtudat, a munka megbecsülése. 

 Az együttérzés, a tisztelet és tisztesség megalapozása. 

Tevékenységek, feladatok: 
 Az alapvető erkölcsi normák megismertetése, elfogadtatása, ezen normák beépülésének 

elősegítése a tanulók mindennapi életébe, személyiségébe. 

 A kollégium közösségi életének szervezése a kollégiumi nevelőtanárok személyes 
példamutatásával, mely a tanulók életében a nélkülözhetetlen erkölcsi készségek 
kialakulását teszi lehetővé. 

 A tanuláshoz való megfelelő viszony folyamatos gondozása, egyéni fejlesztési tervek 
alapján rendszeres ellenőrzés és értékelés, az önfegyelem és kötelességtudat fejlesztése, 
valamint a munkamorál erősítése. 

 A kollégium által nyújtott programokkal, a programokon való részvétel lehetőségével, 
élet-és viselkedésformák elsajátíttatásával a társadalmi leszakadás megakadályozásához 
való hozzájárulás. 

Fejlesztési követelmények: 
 Alakuljon ki tanulóinkban a megfelelő tanulási és munkamorál, tudjanak megfelelni 

választott iskolájuk követelményeinek. 
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 Tartsa be az alapvető erkölcsi normákat a kollégium szabályrendszerén keresztül: 

 Fejlődjenek a szociális, erkölcsi készségek, mint a kötelességtudat, a munka 
megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a türelem, a megértés, az 
elfogadás, mások tulajdonának tiszteletben tartása, más emberek tisztelete, tolerancia. 

 

3.3.4. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Célok: 
 Önszervezésre képes, megfelelő ismeretekkel rendelkező, a közösségi értékeket 

elfogadó, a társadalomba beilleszkedni tudó fiatalok nevelése. 

 Az önismeret elméleti és tapasztalati alapjainak kialakítása ismeretek átadásával, a 
kollégiumi tevékenységrendszer szervezésével, kollégiumi kapcsolatok építésével. 

 Természeti és társadalmi ismeretek bővítésével, művészeti élményekkel a világban való 
tájékozottság, valamint az azonosságtudat fejlesztése. 

 Társadalmilag elfogadott közösségi szokások és minták közvetítése, a szociális 
készségek - empátia, tolerancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs 
vitakultúra, szervezőkészség –, a társas kultúra fejlesztése az illemtan tematikus 
foglalkozásokba való beillesztésével, a mindennapi élet nevelési helyzeteinek 
kihasználásával, személyes példamutatással. 

 Olyan emberi értékek, szociális képességek kialakítása kollégistáinkban, melyek révén a 
társadalomban élni tudó, mély humánummal rendelkező személyiségekké váljanak. 

 A mindenkori szociális környezetbe történő sikeres beilleszkedés segítése. A szociális 
tájékozódási készség fejlesztése, a közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése, az 
egyensúly megteremtése a közösségi és az egyéni érdekek között. 

 Felelősségvállalás másokért. 

 A másság elfogadása. 

Tevékenységek, feladatok: 
 A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek 

nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd 
elméleti és tapasztalati alapjai. 

 A kollégium a nevelési folyamatban figyelmet fordít a közösségi együttélés 
szabályainak elsajátítására, az egyén, a csoport, a társadalom kölcsönhatásainak 
megértésére, különös figyelemmel a nemzeti, etnikai kisebbségi és vallási 
sajátosságokra. 

 E feladatok megvalósításában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi diák-
önkormányzati rendszer. 

 Kollégiumi tevékenységeink egész rendszerével, szervezett programjainkkal, 
hagyományainkkal, az önismereti és csoportfoglalkozásokon feldolgozott témákkal 
hozzá kell járulnunk, hogy kollégistáink be tudjanak illeszkedni a társadalomba, 
tudjanak alkalmazkodni az állandó változásokhoz, legyenek nyitottak a szűkebb és 
tágabb környezetük iránt. 

 Be kell mutatni az önmegismerés, önfejlesztés, önnevelés technikáit, ki kell alakítani az 
önállóságra való törekvés igényét, az önmagukért való felelősség és személyes méltóság 
megtartását. 

 Mivel a középiskolás korosztály érzékenyen reagál az őt ért hatásokra, az önismereti és 
egyéni foglalkozásokon segíteni kell ezek feldolgozását, ezzel személyiségük, 
önismeretük fejlődését. 

 Segítenünk kell önmaguk mélyebb megismerését, hogy megtalálják helyüket szűkebb és 
tágabb környezetükben, legyen önbizalmuk, alakuljon ki egészséges önértékelésük, 
hogy a pályaválasztáskor optimális döntést tudjanak hozni. 
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 Az emberi kapcsolatok, az egyéni és közösségi motívumok, értékek elemzésével hozzá 
kell járulnunk az önismeret mellett a tanulók erkölcsi fejlődéséhez, a bizalmas, jó 
közösségi légkör kialakulásához. 

 Fontos feladatunk, hogy az érdeklődést felkeltő, változatos módszerekkel teremtsünk 
lehetőséget arra, hogy megismerkedjenek diákjaink a hazánkban élő nagyobb 
nemzetiségi és etnikai csoportok kultúrájával. 

Fejlesztési követelmények: 
 Kollégistáink ismerjék az emberi tulajdonságokat, a személyiség összetevőit, 

mozgatórugóit. 

 Legyenek tisztában saját tulajdonságaikkal, készségeikkel, és törekedjenek azok 
fejlesztésére. 

 Értsék meg, miért van szükség az alapvető szabályok betartására, és törekedjenek a 
konfliktusok feldolgozására, alkalmazva a konfliktuskezelés technikáit. 

 Legyen igényük mély, emberi kapcsolatok kialakítására, ismerjék az ezek létrejöttét 
segítő személyiségvonásokat. 

 Jellemezze őket a tolerancia és az empátia. 

 Legyenek képesek döntési helyzetekben a választási lehetőségek mérlegelésére, és 
tudjanak érvelni a saját meggyőződésük mellett. 

 Legyenek ismereteik nemzetük és a környezetükben élő európai népek kultúrájáról, 
gazdasági helyzetéről, társadalmi problémáiról. 

 Legyenek tájékozottak a társadalmunkban zajló folyamatokról, rendelkezzenek önálló 
véleménnyel, továbbá a szociális és állampolgári kompetenciájuk megfelelő legyen. 

 Tudjanak a tanult ismeretek és megszerzett tapasztalatok segítségével reális célokat 
kitűzni saját jövőjükkel kapcsolatban. 

 
 

3.3.5. A családi életre nevelés 

 
Célok: 

 A kollégium speciális adottságai között, a kialakult nevelési eszközeivel a kollégisták 
számára lehetőség teremtése a közös kultúra, élet-és viselkedésformák értelmezéséhez, 
a társas világban való részvételhez. 

 Annak a társadalmi igénynek a kielégítése, mely elvárja, hogy kollégistáink a kultúra, a 
tudomány, a művészetek iránt érdeklődő, a világ dolgaiban tájékozódni tudó, a valódi 
művészeti értékek befogadására kész, a tehetségüket kibontakoztatni tudó felnőttekké 
váljanak. 

 A társas kultúra fejlesztése. 

 A család kiemelkedő szerepének, jelentőségének bemutatása a gyerekek, fiatalok 
erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének 
alakításában. 
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Tevékenységek, feladatok: 
 Harmonikus családi minták közvetítése. 

 A családi közösségek, értékek megbecsülésének tudatosítása. 

 Ismeretek közvetítése a családi életben felmerülő konfliktusok kezeléséről. 

 A kollégisták felkészítése a felelős párkapcsolatok kialakítására a családi életre, a 
családalapítás örömeire és nehézségeire. 

 Folyamatos visszajelzés a rossz minták követéséről, a folyamatokba időben történő 
beavatkozás érdekében.  

Fejlesztési követelmények: 
 Legyenek képesek felelős párkapcsolatok kialakítására. 

 Legyenek tájékozottak a szexuális nevelés alapvető kérdéseiben. 

 Legyenek képesek megalapozott önismerettel tiszteleten, megbecsülésen alapuló 
szeretetkapcsolatok alakítására, fenntartására. 

 Alakuljon ki bennük a harmonikus társas kapcsolat, és a boldog családi élet 
megteremtésének igénye. 

 

3.3.6. A testi és lelki egészségre nevelés 

 A testi és mentális képességek folyamatos megőrzéséhez és fejlesztéséhez szükséges 
megfelelő életritmus kialakítása biztonságos és befogadó környezet megteremtésével. 

 Az egészséges és kulturált étkezés, öltözködés, tisztálkodás, testápolás, a rendszeretet 
belső igénnyé válása, az ehhez kapcsolódó szokásrendszer megalapozása. 

 A testi és lelki egészség megőrzéséhez szükséges ismeretek, gyakorlati képességek 
elsajátítása, önismereti foglalkozások, konfliktuskezelési csoportfoglalkozások 
keretében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzése érdekében. 

 Az egészséges életmód kialakításában a sport, a rendszeres mozgás szerepének 
hangsúlyozása. 

 Otthonos, kulturált, esztétikus környezetben a tanulók ízlésének, igényességének 
fejlesztése. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók állapotának kiemelt figyelemmel kísérése, segítésük a 
számukra szükséges módon. 

Tevékenységek, feladatok: 
 A tanulók ösztönzése közvetlen lakókörnyezetük tisztán és esztétikusan tartására, az 

egészséges és kulturált étkezésre, öltözködésre, tisztálkodásra. 

 Motiválni a kollégistákat arra, hogy belső igénnyé váljon lakókörnyezetük növényekkel 
való színesítése. 

 Megismertetni kollégistáinkkal a takarékos és ésszerű gazdálkodás alapjait. 

 Ismereteket kell adnunk az elsősegélynyújtásban, a balesetek megelőzésben és a 
betegápolásban. 

 Felkészítés a veszélyhelyzetek egyéni és közösségi szintű megelőzésére, kezelésére. 

 Ösztönzés a kollégium, a város által biztosított mozgási, sportolási lehetőségek, igénybe 
vételére (pl. konditerem, táncterem, uszoda), a versenyeken való részvételre. 

 Felhívni a figyelmet a kapcsolódó szakkörök munkájára (életmódklub, reformkonyha, 
ökocsoport). 

 Sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedésének támogatása. 

Fejlesztési követelmények: 
 A közösséget érintő feladatok és problémák megoldásában vállaljanak szerepet, 

véleményük legyen kritikus, ugyanakkor építő jellegű. 

 Tudatosuljon a kollégistákban, hogy az egészségük érték, melynek megőrzéséért 
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felelősek. 

 Jellemezze életmódjukat a helyes táplálkozás, az egészséget hangsúlyozó napirend 
megfelelő arányainak betartása. 

 Értsék meg, hogy nem csak saját, hanem jövendő gyermekeik egészségéért is felelősek, 
jelenlegi magatartásukkal, cselekedeteikkel már azt is befolyásolják. 

 Ismerjék fel, hogy az egészség megőrzésének egyik lényeges eleme a rendszeres 
mozgás, használják ki a kollégium és a város biztosította lehetőségeket. 

 Legyenek ismereteik az egészséget károsító szokások és szenvedélyek kialakulásának 
okairól, megelőzéséről. Civil szervezetek bevonása révén nagyobb nyomatékot kapjon a 
szenvedélybetegségek problematikája, a megelőzés. 

 

3.3.7. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Célok: 
 A kollégium környezetbarát szellemisége segítségével a fenntartható fejlődés, a 

környezetkímélő magatartás fontosságának megértése egyéni és közösségi szinten 
egyaránt. 

 A tanulók természettudományos szemléletének erősítése, a kedvező és kedvezőtlen 
környezeti hatások ok-okozati viszonyainak, a fogyasztás és a környezeti erőforrások 
kapcsolatának megismertetése. 

 A kollégium közvetlen környezetének megóvása, a tanulók gondnoksága alá vett 
zöldterületek rendben tartása 

Tevékenységek, feladatok: 
 Környezeti tartalmak, a fenntarthatósággal kapcsolatos témák beépítése a 

foglalkozásokba. 

 Megemlékezések a jeles környezetvédelmi napokról. 

 Bekapcsolódás a kollégium és a város hagyományőrző programjaiba, a 
környezetvédelemmel kapcsolatos versenyeken, pályázatokon való részvétel. 

 Kapcsolatteremtés környezetvédelmi szervezetekkel. 

 Ökocsoport tevékenysége révén lehetőség teremtése a tanulóknak közvetlen 
környezetük gondozására. 

 A szelektív hulladékgyűjtés fontosságának és gyakorlati megvalósulásának 
szorgalmazása. 

 Jó szokások kialakítása a kevesebb energiafelhasználásra, a víz, az elektromos áram 
esetében. 

Fejlesztési követelmények: 
 A kollégiumi diákok használják az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, azok megújulási képességére tekintettel.  

 Készüljenek fel a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok 
gyakorlására. 

 A tanulók ismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, melyek változásokat, 
válságokat idézhetnek elő. 

 Kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének 
megőrzésébe, gyarapításába. 

 Legyenek nyitottak a természet és a környezet szépségeire, érzékenyek a környezet 
állapota, érdeklődők a természet törvényei, működése iránt. 

 A rendszeretet váljék belső igénnyé. 

 Ismerjék és alkalmazzák a „Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!” elvet. 

 A kollégiumban és környezetében figyeljenek a tisztaságra, igyekezzenek a hulladékot 
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szelektíven gyűjteni. 

 Alakuljon ki a diákokban a tudatos és kritikus fogyasztói magatartás, fejlődjön 
fogyasztói kultúrájuk. 

 Részesítsék előnyben a hazai termékeket, a természetes, újrahasznosítható anyagokat. 
Kollégiumi rendezvények alkalmával (bemutatkozó est, cooltúrka) hasznosítsák újra 
ezeket az anyagokat. 

 Váljék számukra is fontos értékké az energiával való takarékos bánásmód. 

 Ismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, legyenek tisztában a helyi és globális 
környezetvédelmi problémákkal. 

 

 
3.3.8. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Célok: 
 A felnőtt társadalomba való beilleszkedéshez szükséges ismeretek gyarapítása. 

 Az önálló életvitel kialakításához szükséges ismeretek (a családi háztartás vezetésének 
koordinálása, a pénzgazdálkodás megtervezése, a tudatos fogyasztóvá válás) átadása. 

Tevékenységek, feladatok: 
 Arra ösztönözzük a diákokat, hogy a vásárlási folyamat során tudatos fogyasztóként 

kialakuljanak és bővüljenek azok a képességeik, amelyek az áruk és szolgáltatások 
helyes rangsorolásához szükségesek. 

 Egyéni törődés keretében, tematikus foglalkozásokon igyekszünk a tanulók pénzhez 
való viszonyát egyre tudatosabbá tenni. 

 Segítjük őket abban, hogy eligazodjanak a hivatali, banki ügyintézés területén. 

Fejlesztési követelmények: 
 Legyenek ismeretei a pénzzel való gazdálkodásról, a családi költségvetés tervezéséről. 

 Ismerje a jelen gazdasági élet főbb törvényszerűségeit. 

 Legyen képes olyan egyéni preferencia rendszer kialakítására, hogy tudjon határt szabni 
a mértéktelen és felesleges fogyasztásnak, és az hasson a fenntartható fejlődés irányába. 

 Fogadja el az egészséges versenyszellemet. 

 Ismerje fel saját felelősségét az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű 
gazdálkodás, a pénz világa területén. 

 Lássa világosan rövid és hosszú távon a célok, valamint az erőforrások kapcsolatát, az 
egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. 

 

3.3.9. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Célok: 
 Szociális érzékenység kialakítása. 

 Segítő magatartás kialakítása. 

Tevékenységek, feladatok: 
 A köznevelés kiemelt feladata a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni 
képességeihez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb 
társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. 

 A kollégium adta sajátosságok kihasználásával, segítségével lehetőségek teremtése arra, 
hogy a tanulók, önálló tapasztalati úton szerezzenek ismereteket a hátránnyal élők 
sajátos igényeiről, élethelyzetéről. 

 Lehetőség keresése, útmutatás a tanulói segítségnyújtásban. 

Fejlesztési követelmények: 



  

 29

 Ismerjék és tiszteljék közösségük tagjait, törekedjenek jó együttműködésre a kollégiumi 
együttélésben. 

 Önkéntes feladatvállalás, mely elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

 Ne tegyenek különbséget embertársaik között nemzeti és etnikai hovatartozás miatt. 

 Segítsék a rászorulókat, a fogyatékkal élőket, a náluk gyengébbeket. 

 Tekintsék értéknek a gondosan kiválasztott, mély társas kapcsolatot. 

 

3.3.10. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Célok: 
 Ismeretek elsajátítása, gyakorolása egyéni és közösségi tevékenységekkel, melyek 

megalapozzák a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. 

 A szűkebb és tágabb közösséghez való tartozás élményének megtapasztalása, a 
hazaszeretet érzésének elmélyítése. 

 Nemzeti öntudat alakítása, hazafias nevelés a kollégium hagyományőrző programjainak 
szervezésével, a tanulók aktív részvételével. 

 Közösségépítés, közösségfejlesztés a kollégiumi közösség hagyományainak 
megismertetésével. 

 Az összetartozás élményének erősítése a közös programokkal, közösen megélt 
élményekkel. 

 A szűkebb környezet, az otthon, a lakóhely értékeinek, kultúrájának, hagyományainak 
megismerése, megbecsülése. 

 Európa történelmének, sokszínű kultúrájának megismerése. 

Tevékenységek, feladatok: 
 A kollégium hagyományőrző programjainak szervezése a tanulók aktív részvételével. 

 Közös programok szervezésével ismerkedés a város történelmi és kulturális értékeivel, 
életével. Tevékeny részvétel a város kulturális életében. 

 Foglalkozások keretében nemzeti értékeink, hagyományaink megismertetése. 

 Különböző programok, előadások, kiállítások szervezésével, film és színházi élmények 
által a magyar kultúra, tudomány, sport jeles személyiségeinek megismertetése. 

 Lehetőség teremtése tanulóinknak a szűkebb környezetük, lakóhelyük értékeinek 
bemutatására. 

Fejlesztési követelmények: 
 Ismerje nemzeti kultúránk legfontosabb értékeit, hagyományait. 

 Legyen nyitott más népek kultúrája iránt. 

 Ismerje saját lakóhelye kultúrtörténetét, hagyományait. 

 Tapasztalja meg a közösséghez tartozás élményét. 

 Tekintse természetesnek a tevékeny hazaszeretetet.  

 Ismerjék fel, hogy Európa a magyarság tágabb hazája. ismerjék meg Európa 
történelmét, sokszínű kultúráját. 

Hagyományok és hagyományosan szervezett feladataink  

a) Kulturális munkaközösség tevékenységrendszerébe tartozó hagyományaink 

 Legjelentősebb hagyományőrző programjaink a névadónkhoz, Nemes Nagy Ágnes 
költőnőhöz kapcsolódnak, akinek nevét elsőként vettük fel az országban. 

 Megismertetjük tanulóinkkal Nemes Nagy Ágnes életét, költészetét 
(rendhagyó irodalomórák, Nemes Nagy Ágnes-hét rendezvényei). 
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 Tanévkezdéskor a diákönkormányzat képviselőivel rendbe tesszük és 
megkoszorúzzuk Nemes Nagy Ágnes sírját. 

 Minden év januárjában ünnepi héttel emlékezünk névadónkra (regionális 
szavalóverseny, városi iskoláknak Szép magyar beszéd verseny, megyei 
kollégiumoknak fordítói verseny, képzőművészeti alkotói pályázat, házi 
asztalitenisz bajnokság, táncház, rendhagyó irodalom óra). 

 Beköltözéskor új kollégistáinkat a többieknél egy nappal korábban fogadjuk, a 
kollégiumi élet rendjével kapcsolatos tudnivalók mellett városismertető sétára visszük 
őket, illetve játékos ismerkedési vetélkedőt tartunk számukra. 

 Megszervezzük az új kollégisták bemutatkozó estjeit, vidám avatását. 

 Megrendezzük a végzősök tréfás és ünnepélyes búcsúztatását. A kollégiumi ballagás 
alkalmából adjuk át a „Kollégiumért” emlékplakettet annak a diákunknak, aki a 
kollégiumban töltött évei alatt a legtöbbet tette intézményünkért. 

 Nemzeti ünnepeinkről (október 23. és március 15.), valamint a nemzeti emléknapokról 
(október 6., február 25., április 16.és június 4.) méltóképpen megemlékezünk. 

 Ünnepi vacsora és műsor keretében kollégiumi karácsonyt tartunk. 

 Karácsony és húsvét előtt a családi ünneplésre készülődő foglalkozásokat szervezünk 
(mézeskalács sütése, díszítése, adventi koszorúk, üdvözlőlapok készítése, díszítés, 
ünnepi terítés, tojásfestés). 

 Fórumot biztosítunk a tehetséges tanulók bemutatkozására (kollégiumi Ki mit tud 
bemutató, tanév végén Művészeti bemutató – szavalók, színjátszók, énekesek, táncosok, 
hangszeren játszók szereplésével). 

 Megszervezzük a képzőművészetben, a kézimunkában, a foltvarrásban, a szabás- 
varrásban, a szövésben, a gyöngyfűzésben, a vizuális kommunikációban, az origamiban 
és papírtechnikákban kiemelkedően alkotó diákok kiállítását. 

 Tanulóink részt vesznek a városi, megyei, regionális, országos versenyeken, a megyei 
kollégiumok által szervezett rendezvényeken, évek óta sikeresen szerepelnek a Fejér 
Megyei Diáknapokon. 

 A városi kollégiumoknak évente meghirdetjük a Székesfehérvár-vetélkedőt, a városban 
első évben kollégista diákjaik részére. 

 Képzőművészeti kiállítás szervezése. 

 Kölcsönösen jó kapcsolatot alakítottunk ki a Székesfehérvári József Attila Középiskolai 
Kollégiummal, részt veszünk egymás rendezvényein, vannak már hagyományosnak 
mondható közös szervezésű programjaink (műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából, 
illetve különböző szakkörök). 

 Közösségeinkben hagyomány, hogy figyelemmel kísérjük egymás kollégiumon kívüli 
szerepléseit (zeneiskolások hangversenye, képzőművészeti szakközépiskolások 
kiállítása, sportolók mérkőzései, versenyei). 

 Tanulóink többsége minden évben vásárol színházbérletet, közösen látogatjuk a 
Vörösmarty Színház és a Pelikán Terem előadásait. Közösségeink és érdeklődő 
diákjaink figyelmét folyamatosan felhívjuk a Barátság Mozi kínálatára is. 

 Tájékoztatjuk tanulóinkat Székesfehérvár sokszínű kulturális és sport életéről, 
kiállításokra, hangversenyekre, sportrendezvényekre irányítjuk őket. 

b) Sport- és egészségvédelmi munkaközösség tevékenységrendszerébe tartozó 
hagyományaink 

 Kollégiumunk nem rendelkezik tornateremmel. A környék középiskolái biztosítanak 
helyet edzéseinknek (labdarúgás, aerobic) sportfoglalkozásainknak. 

 Alapítványunk segítségével vásárolt uszodabérletekkel biztosítjuk az úszás, illetve 
úszástanulás lehetőségét tanulóinknak. 
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 Diákjaink rendelkezésére áll egy kondicionáló terem, folyamatosan karbantartott és 
fejlesztett kondicionáló gépekkel és egy táncterem. 

 Minden tanári szobához tartoznak kölcsönözhető sporteszközök. 

 Az egészséges életmód kialakulását és megerősödését, a fenntarthatóságra nevelést 
segítik: „Egészséges életmód” versenyünk és az „Egészséghét” rendezvényei. 

 A kilencedik évfolyamos tanulóknak tréfás sportvetélkedőt tartunk. 

 Az Nemes Nagy Ágnes- héten rendezzük házi asztalitenisz bajnokságunkat. 

 Megrendezzük az emeletek közötti labdarúgó kupát, a Koli-kupát. 

 Részt veszünk a városi kollégiumok által rendezett sportversenyeken 

 Csatlakozunk a Kihívás Napja sportrendezvényhez. 

 Részt veszünk a megyei kollégiumok által rendezett sportversenyeken: 

 Kollégiumunk gyakran delegál csapatot a Legügyesebb Kollégista országos versenyre. 

c) Fenntarthatóság, környezettudatosság munkaközösség tevékenységrendszerébe tartozó 
hagyományaink 

 Annak érdekében, hogy tanulóink is fontosnak, magukénak érezzék az egészséges, 
tiszta, szép, esztétikus környezet kialakítását és megőrzését évente meghirdetjük 

 az „Otthonunk a kollégium” elnevezésű szobaszépségversenyt és 
 a „Tiszta, rendes szobák” versenyét. 

 Ennek keretében a Diákönkormányzattal közösen (a tanév I. és II. közgyűlésen) 
értékeljük és jutalmazzak a legszebb és legrendesebb szobákat. 

 Tanulóink környezetvédelmi ismereteit a jeles napokról való megemlékezésekkel 
bővítjük előadások szervezésével, pályázatok hirdetésével, csatlakozunk a városi 
rendezvényekhez. 

d) A tanulmányi munkaközösség tevékenységrendszerébe tartozó hagyományosan szervezett 
feladataink 

 Teljesítményértékelő rendszerünk: 
Kéthavonta értékeljük a tanulóink munkáját az alábbiak szerint: 
 Szeptember: 
 A múlt évi tanulmányi eredmények értékelése. 
 Korrepetálási igények felmérése, korrepetálások megszervezése. 

 November eleje: 
 A félévi kudarcok elkerülése. 
 Tanulási problémák megbeszélése, megoldások keresése. 
 Újabb korrepetálási igények felmérése,korrepetálások megszervezése. 

 Január eleje: 
 A realitások felmérése. 
 Várható félévi eredmények meghatározása. 

 Január vége: 
 A félévi tanulmányi munka értékelése: egyéni, csoportos és kollégiumi 

szinten. 
 A tanóra hatékonyságának értékelése. 
 Újabb korrepetálási igények felmérése, korrepetálások megszervezése. 

 Március eleje: 
 Az év végi kudarcok elkerülése. 
 Újabb korrepetálási igények felmérése, korrepetálások megszervezése. 

 Április: 
 Végzősök tanulmányi munkájának felmérése. 

 Június: 
 A tanóra rendjének értékelése. 
 A tanulmányi munka értékelése kollégiumi szinten. 
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 A következő év fő célkitűzéseinek meghatározása. 

A tanévre szóló eseménynaptárunk részletesen tartalmazza az időpontokat és felelősöket. 

 
3.3.11. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Célok: 
 A kollégiumi együttélés szabályainak elsajátítása, az egyén, a csoport, a társadalom 

kölcsönhatásainak megértése. 

 Annak elősegítése, hogy kollégistáink egy új közösségbe kerülve megtalálják helyüket, 
szerepüket, feladatukat. 

 A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet 
működésének megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét. 

 Más emberek jogainak tiszteletére nevelés, tanuljanak meg élni a demokrácia adta 
jogokkal és kötelességekkel. 

 Legyenek aktív résztvevői a közügyeknek. 

Tevékenységek, feladatok: 
 Törekednünk kell a kollégisták szociálisan értékes, tehát közösségfejlesztő magatartás- 

és tevékenységformáinak ösztönzésére, a destruktív megnyilvánulások leépítésére. 

 Segítenünk kell új diákjaink beilleszkedését, meg kell ismertetnünk velük a közösségi 
együttélés normarendszerét és a kollégium által képviselt értékeket. 

 Megfelelő pedagógiai környezetet kell biztosítanunk a pozitív viselkedési minták 
megismeréséhez és a helyes közösségi magatartás gyakorlásához, a társadalmi 
érintkezés alapvető szabályainak elsajátításához. 

 Tudatosítanunk kell a helyes és a helytelen magatartás közötti különbséget. 

 Megfelelő környezetet kell biztosítanunk a jogok és kötelességek megismeréséhez és 
gyakorlásához, fontosságuk tudatosításához. 

 Fokozottan kell segítenünk a hátránnyal induló tanulók szocializációját. 

 A kollégium keretein belül a demokratikus légkör megteremtésével hozzá kell járulnunk 
a demokrácia működésének megismeréséhez. 

 Segítenünk kell a döntéshozatal képességének fejlődését: információgyűjtéssel, 
helyzetelemzéssel, az eltérő szempontok mérlegelésével. 

 A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás 
elsajátításának folyamatában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a diák- 
önkormányzati rendszer. 

Fejlesztési követelmények: 
 A tanulók életkoruknak megfelelő szinten rendelkezzenek ismeretekkel a társadalmi 

normákról. 

 Legyenek képesek az adott helyzetnek megfelelő magatartási formákat alkalmazni a 
társas élet különféle színterein. 

 Tegyenek különbséget pozitív és negatív viselkedésformák között. 

 Legyenek kulturáltak a társakkal való érintkezésben. Tudjanak érvelni, vitatkozni, 
álláspontjukat megfelelő formában közölni. 

 Ismerjék és gyakorolják a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket. 

 Ismerjék a diákjogokat és kötelességeket. 

 Ismerjék és tiszteljék közösségük tagjait, törekedjenek jó együttműködésre a kollégiumi 
együttélésben. 

 Ne tegyenek különbséget embertársaik között nemzeti és etnikai hovatartozás miatt. 

 Segítsék a rászorulókat, a fogyatékkal élőket, a náluk gyengébbeket. 
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 Tekintsék értéknek a gondosan kiválasztott, mély társas kapcsolatot. 

A diák-önkormányzati tevékenység célja: 
 Az egyénileg és társadalmilag hasznos ön- és közösségfejlesztő magatartásformák 

kialakítása. 
 Alapvető cél a kollégiumban élő és tanuló diákok érdekeinek képviselete. 
 A kollégiumi diákság és a nevelőtestület közötti hatékony kommunikáció 

szervezése. 
 A diákok igényeinek, elvárásainak, vállalásainak szervezett megjelenítése. 
 Lehetőség biztosítása a tehetséggondozáshoz és az önmegvalósításhoz. 
 Aktív részvétel a kollégiumi szabadidős tevékenységek szervezésében, 

lebonyolításában. 
Tevékenységek, feladatok: 

A kollégiumi Diák-önkormányzat működése során önálló, de programjaival 
kapcsolódik az intézményi célokhoz, felvállalt feladatait, elképzeléseit egyezteti a 
tantestülettel. 

A DÖK jogosultságainak gyakorlása: 

Döntési joga van (a nevelőtestület véleményének kikérésével): 
 saját működéséről, 
 a rendelkezésére álló és működéséhez szükséges pénzeszközök, forrásainak 
előteremtéséről, felhasználásáról, 
 hatáskörei gyakorlásáról, 
 saját vezetőinek megválasztásáról, a választás módjáról. 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 
 a kollégiumi SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 
 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 
 a házirend elfogadása előtt. 

Szabadidős, kulturális tevékenységek szervezése 

 A DÖK évente változó részletes programjait az éves munkaterv tartalmazza, 
melyet minden tanévben az első közgyűlésnek kell elfogadnia. 

 Minden egyéb szabadidős tevékenység szervezésében (pl. sportvetélkedők) 
kapcsolódik a kollégium rendezvényeihez. 

 A DÖK feladatainak ellátásához, programjainak lebonyolításához térítésmentesen 
használhatja a kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza a 
kollégium működését. 

 A kollégiumban a DÖK használhatja a kollégium audiovizuális eszközeit, 
sporteszközeit, könyvtárát, stúdióját. 

 A DÖK munkamódszere a diákok önálló tevékenységén, valamint a diákok és 
nevelőtanárok közös tevékenységén alapul. 

 A kollégiumi DÖK működéséről, szervezeti felépítéséről, tagjairól, vezetőinek 
megválasztásáról Működési Szabályzata rendelkezik.

 
3.3.12. Médiatudatosságra nevelés 

Célok: 
 Fontos, hogy a tanulók értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. 

 Ismerjék a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokat. 

 Ismerjék a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés 
megkülönböztetésének módjait. 
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Tevékenységek, feladatok: 
 IKT eszközök alkalmazásában való jártasság fejlesztése a gépterem használata és a 

könyvtári, valamint a számítástechnikai foglalkozások keretében. 

 Olyan foglalkozások szervezése, amelyeken a diákok megismerik a média működésének 
és hatásmechanizmusának főbb törvényszerűségeit. 

Fejlesztési követelmények: 
 Legyenek jártasak a szükséges segédanyagok és technikai segédeszközök (könyvtár, 

számítógép) kritikus használatában. 

 Tudatosan szelektáljanak az információk között. 

 

4. A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje, szervezésének 
pedagógiai elvei 
4.1. A tanulók életrendjének pedagógiai elvei  
 Egészséges életmód, életritmus kialakítása, 

az iskolai életrend figyelembe vétele, 

a szülői elvárások figyelembe vétele, 
 egyéni és a közösségi érdekek összehangolása, 

 a munka, az aktív pihenés és a pihenés egyensúlyának biztosítása, továbbá  

 helyes életmódminta nyújtása. 
 
4.2. A tanulók tanulásának pedagógiai elvei 
 A tanulás a tanuló kötelessége, 
 a tanulási feltételek megteremtése a pedagógus kötelessége,  

 az egyéni adottságok, életritmus és igények figyelembe vétele, 

 az iskola elvárás-rendszerének figyelembe vétele,  

 a tudástöbblettel rendelkező tud segíteni a hátránnyal 
küzdőnek, 
 a tanulásra motivált tanuló tud hatékonyan tanulni, valamint 

 a kötelező foglalkozások alól - egyéni elbírálás alapján - felmentés kapható. 
 

4.3. A tanulók szabadidő szervezésének pedagógiai elvei  
 Szükséges szabadidőt biztosítani, 
 minden tanulót érdekel valami, színes programkínálat révén fel kell kínálni a neki való 
programot, 

 a szabadidős programok a tanulók igényei szerint szerveződnek, 

 a szabadidejével a tanuló - a jogi normák betartása mellett – rendelkezik. 
 

4.4. A foglalkozások teljesítése, teljesülése 
A kollégiumi nevelés országos alapprogramja szerint a tanuló: 

 heti 13 órában köteles részt venni felkészítő-fejlesztő, illetve tematikus 
foglalkozásokon, 
 heti 1 órában közösségi szintű csoportvezetői foglalkozásokon, 

 heti 1 órában a kollégium által biztosított és a kínálatból általa választott 
szabadidős foglalkozásokon. 
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A kollégium tantestülete nyitott arra, hogy a két épület által meghatározott fiú-lány 
elkülönítés ne legyen jellemző a kollégiumi foglalkozásokra, kollégiumi rendezvényekre, 
programokra. Biztosítjuk a megfelelő keretek közötti átjárási lehetőségeket a tanulóknak. 
Ebben a kérdésben a foglalkozásokat vezető pedagógusok mondják ki a döntő szót és 
minden esetet egyedi esetként kezelünk még akkor is, ha adott esetben általánosítható 
szabályok is léteznének. 
A foglalkozások időtartama: 45 perc, illetve az aktuális Házirend szerint. 

 

4.4.1. Felkészítő-fejlesztő foglalkozások 
 
a, - Rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos tanulószobai foglalkozás 
(kötelező, tanulást segítő foglalkozás). 
A foglalkozás célja a tanuló napi tanulmányi munkájának átfogó, szükség szerinti 
differenciált, személyre szabott pedagógiai támogatása. 
Az intézmény pedagógusai számára ezért alapvető feladatként fogalmazódik meg a 
tanuláshoz szükséges feltételek folytonos biztosítása a tanulók számára, szükség esetén 
felkészült szaktanári támogatás nyújtása, illetve a korábban kijelölt tanórai produktum (pl. 
írásbeli házi feladat, kutatómunkára kiadott iskolai prezentáció stb.) elkészültének elősegítése 
és ellenőrzése, a hibák kijavítása, lehetőség szerint a tanulóval minél intenzívebb 
együttműködésben, a tanulói kulcskompetenciák fejlesztésének hatékony eszközeivel élve. 
A tanulószintenkénti felkészülést jellemzően két pedagógus kontrollálja. 
A tagintézményben: 
A nevelőtanár a saját csoportja felkészüléséért felel elsősorban. 
A csoportvezető tanár a Házirend figyelembe vételével, illetve egyénileg indokolva határozza 
meg, hogy a tanuló hol köteles tölteni a tanórát az emeleti tanteremben, a lakószobában illetve 
szabad, nem szabályozott módon. 
A pedagógus eltérhet a Házirend pusztán tanulói átlaghoz kötött felkészülési helyszínének 
meghatározásától abban az esetben, amennyiben meggyőződése szerint az a tanulói 
differenciálás eszközével élve, pedagógiailag alátámasztható és a Nevelői Feljegyzésekben 
rögzítettek módon a még erőteljesebb tanulói készségfejlesztés, illetve kulcskompetenciák 
fejlesztésének irányába hat. Folyamatában szemlélve a tanuló korábbi önmagához képest 
jelentős tanulmányi javulást ért el, illetve a tanulási helyszínre vonatkozóan kifejezett írásbeli 
szülői (ennek hiányában gondviselői) kérés (indoklással együtt) érkezett. (A szülői kérelmek 
mérlegelésre kerülnek, nem jelentenek automatizmust.) 
Foglalkozás alóli felmentésre és tanórai helyszín-változtatásra irányuló kérelmet kizárólag 
szülő/gondviselő nyújthat be, amelyről a csoportvezető tanár egyéni mérlegelés után dönt. 
A tanár a foglalkozáson jelenléti ívet vezet, amely egyénenként tartalmazza, hogy a tanuló hol 
köteles tölteni a foglalkozást. 
Jellemző formái: csoportos tanóra, szobai tanulás, tanuló által meghatározott hely és idő, tanulók 
által létrehozott tanulócsoportok. 
b, - Előzetes felmérésen alapuló, differenciált képességfejlesztő, tehetséggondozó 
foglalkozás, a kiemelkedő képességű tanulók gyorsabb haladásának, a sajátos 
érdeklődésű tanulók foglalkoztatásának biztosítása (kötelező vagy választható, tanulást 
segítő foglalkozás). 
A foglalkozások kiemelt célja a tehetség felismerése, motiválása, helyzetbe hozása, 
értékteremtő, konstruktív kikapcsolódási lehetőségek nyújtása a diákok számára. A 
pedagógus feladata ebben az esetben a tanuló tevékenységének orientálása, tehetsége 
kibontakozásának szakszerű segítése. Formája: egyéni vagy csoportos foglalkozás. 
c, - A bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatása (tanulást segítő foglalkozás). 
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A foglalkozás célja a tanulók tantárgyi hátrányainak kompenzálása, szakszerű pedagógiai 
segítség nyújtásával, az adott iskolai tantárgyból, vagy szakterületről. 
A pedagógus szabad választása alapján, vagy szükség esetén kötelezetten (bukásveszély), de 
mindig a csoporthoz, vagy egyénhez igazítotttan, tantárgyi oktatás keretében célzott módon 
segíti a tanulót/tanulókat a tananyag elsajátításában, iskolai számonkérésre való 
felkészülésben. 
d, - A tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében szervezett 
szakkörök, diákkörök (tanulást segítő foglalkozás). 
A foglalkozás célja a tanulók pályaválasztásának elősegítése új ismeretek átadása révén. Ide 
sorolhatóak a diákönkormányzat nevével fémjelzett, egyetemeket bemutató, kollégiumban 
kihelyzett különböző programok, egykori kollégista tanulók élménybezsámolói egy-egy 
felsőoktatási intézményről, munkahelyről, illetve minden olyan kollégiumi fogllakozás, amely 
a helyes pályaválasztással kapcsolatosan alkalmas a tanulók kellő szintű felkészítésére. 
 
Fejlesztő foglalkozások 
e, - Általános – kollégiumi, iskolai élethez kapcsolódó – csoportvezetői foglalkozás, -
elsősorban a kollégiumi csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek, 
események megbeszélése, értékelése (minden tanuló számára kötelező foglalkozás). 
Az emeleti szintű csoportvezetői foglalkozások célja az emeleti tanulócsoport mindennapi 
problémáinak megbeszélése, a csoportszocializáció (különös tekintettel a lakószintek 
közösségi szintű higiénikus tisztántartására), a beilleszkedés hatékony elősegítése, a 
Házirenddel kapcsolatos problémák áttekintése, megbeszélése, az egyéneket és a 
közösségeket érintő információk átadása, a diákönkormányzattal kapcsolatos kérdések, 
valamint a kollégiumi és városi rendezvények érdekében történő tanulói mozgósítás egyes 
esetei. 

f, - Tematikus csoportfoglalkozások – az e rendeletben előírt témakörök, időkeretek 
között szervezhető foglalkozások (lásd a KNOAP cél- és feladatrendszerét). 
g, - Kollégiumi diákönkormányzat működésének támogatása (kollégiumi közösségek 
szervezésével összefüggő foglalkozások). 
h, - Kollégiumi diákfórumok (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti megbeszélések, 
kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások). Tanévenete biztosítunk 
szervezeti kereteket arra, hogy mindkét intézményi egység diákjainak képviselete részt 
vehessen diákfórumon. Ezek megszervezése a diákönkormányzatot segítő pedagógusok 
feladata, melyet a vezetőség támogat. 
i, - Egyéni törődés  
A foglalkozásokon (tanulói vagy pedagógusi kezdeményezésre) a diákok feltárhatják 
egyéni problémáikat, ezek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, 
segítségére (tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások). 
Célja: a szocializációs folyamat egyénre szabott irányítása, a kollégista életforma egyéni 
értelmezése, a beilleszkedés megkönnyítése, egyéni gondok segítésének pedagógiai színtere. 
A pedagógusok ennek keretében az egyén teljes körű pedagógiai és szülői jellegű segítését, 
nevelését, motiválását, értékelését végzik. A hátrányos helyzetű tanulók esetében kötelezően, 
illetve a többi tanuló esetében egyéni döntés alapján egyéni fejlesztési tervet készítünk, 
amelyben folyamatosan követhetően rögzítésre kerülnek a tanulóval kapcsolatos tapasztalatok, 
a fejlődés látható irányai, illetve a fejlesztéshez használt eszközök, módszerek. Formája: 
egyéni, vagy kiscsoportos elbeszélgetés, személyiségfejlesztő foglalkoztatás. 
 
4.4.2. Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások– (egy kötelezően választandó):  

A foglalkozások időtartama: 45 perc, illetve az aktuális Házirend szerint.. 
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A szabadidős foglalkozásokon hangsúlyt kap a gyermekek és ifjak irodalmi, képzőművészeti, 
zenei és vizuális képességeinek, kreativitásának, multikulturális érdeklődésük és toleranciájuk 
fejlesztése, a sport és a rekreáció. A  nemzetiségi és etnikai kisebbségekhez tartozó 
kollégista tanulók külön figyelmet és módot kapnak az anyanyelvi, nemzetiségi 
kultúrához való kötődésük erősítéséhez. 
A pályaorientáció szempontjából is fontos tartalmakat hordoznak a természettudományos, a 
műszaki, a vállalkozói és a gazdasági ismereteket feldolgozó és fejlesztő foglalkozások. 
A kollégium az igényekhez és lehetőségekhez igazodva támogatja a kollégium pedagógiai 
programjának alapelveivel összhangban lévő öntevékeny diákkörök működését. 
 
Tömbösítés, projekt – kollégiumi programok 
Kihasználva a jogszabály adta lehetőséget, a kollégium időátcsoportosítással élve bizonyos 
foglalkozássoroztokat tömbösít, illetve projekt jelleggel szervez. Ezek jellemzően szabadidős 
foglalkozások. 
 

Rendszeres programok 
 Diákkör (választható). Célja: a szabadidő hasznos eltöltése, értékközvetítés, ennek 

keretében tanáraink a tanuló érdeklődését szolgálják ki programszervezéssel, 
háttértámogatók biztosításával és a tevékenységek felügyeletével; továbbá nagy 
hangsúlyt fektetve a tanulók számára jelentős önállóságot biztosító 
foglalkozásvezetésre. 
A tevékenységek formája: csoportos vagy egyéni érdeklődési kör, szakkör, önképző 
kör, zenetanulási lehetőség, együttes alakításának lehetősége, stb. 

 Művészeti csoport (választható), valamint 

 sportkör (választható). 
 

Eseti programok, projektek 
 Tanulmányi verseny (választható), 

 kulturális verseny (választható), 

 házi bajnokság (választható), 

 kollégiumok közötti verseny (választható), 

 kulturális projektek (Nemes Nagy Ágnes Napok, Kultúra Napja, Karácsony, 
Ballagás, József Attila életét és munkásságát bemutató témahét (választható). 

 
 

A foglalkozások kiválasztása a tanuló egyéni döntése, amennyiben azonban valamelyiket 
kiválasztotta, arra járni köteles. Ennek szorgalmazása, napi szervezése, ellenőrzése a 
csoportvezető tanár feladata. 
 
4.5. A foglalkozástípusok és más pedagógiai tevékenységek időkeretei 
A kollégium tanévenként foglalkozás- felosztást készít, melyben meghatározza a pedagógus 
munkaidőkeret felhasználásának foglalkozási kereteit típusok szerint. Ennek alapja a tanulói 
létszám, illetve az ebből levezethető kollégiumi csoportok száma. A foglalkozás-felosztás 
külön értelmezésben készül el a székhelyintézményben és külön a tagintézményben. Az 
átjárhatóság megszervezése a foglalkozásfelosztást követően szerveződik a csoportvezető 
tanárok által.  
A rendelkezésre álló pedagógusórák felosztásának elve: 
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A jogszabályok értelmében kollégiumi csoportonként heti 24 óra felkészítő foglalkozást 
szervezünk. Ezen felüli tevékenységek: 
Pedagógiai felügyelet (ide tartozik az ún. „főügyelet” is) 
A kollégium vezetője – szervezeti egységenként egy pedagógus közreműködésével (a 
továbbiakban: ügyeletes nevelőtanár) – gondoskodik a kollégiumban a tanulóközösség 
pedagógiai feladataihoz kapcsolódó feladatok ellátásáról, a foglalkozáson nem tartózkodó 
tanulók pedagógiai felügyeletéről, a kollégiumi élet szervezéséről. 
A kollégium zavarmentes működésének biztosítása céljából az ügyeletes nevelőtanár: 
a) visszatérő rendszerű ellenőrzést folytat a külső és belső biztonsági rendszabályok, a 
balesetvédelmi előírások betartása , az egyéni és közösségi tulajdon védelme, a megelőzés 
érdekében, 
b) folyamatos jelenlétével biztosítja a házirend betartatását, különös tekintettel az együttélési 
normák, a személyiség-védelem, a diákok önrendelkezési jogának érvényesülésére, 
c) időszakos ellenőrzést folytat az egyéni és közösségi rend fenntartása, a tisztasági és az 
egészségvédelmi szabályok teljesítése céljából, 
d) a pedagógiai felügyelet átadásakor az ügyeletes nevelőtanárok között – dokumentált – 
információcserére kell sort keríteni. 
e) A tanulók éjszakai felügyeletét a jogszabályoknak megfelelően 100 tanulónként egy 
nevelőtanár látja el. Az ügyeletes tanárok egyike legalább 0.30-ig az épületet járva ellenőrzi, 
hogy megvannak-e a nyugodt éjszakai pihenés feléttelei. A székhelyintézményben - a fiúkra 
inkább jellemző rossz hagyományok ellenszereként - az egyik ügyeletesnél található az ún. 
„vésztelefon”, amelynek számát minden újonnan beköltöző, kilencedik, vagy az alatti 
évfolyamba járó kollégista megkapja. A kollégiumba újonnan beköltöző diákok az éjszakai 
ügyeleti renddel és az ügyeletes tanárok elérhetőségével kapcsolatban a csoportvezető 
tanároktól részletes tájékoztatást kapnak.  
 

A kollégiumi élet szervezése során a kollégium vezetőjének a feladata megszervezni: 
a) a napirend szerinti tevékenységeket, így az ébresztő, a takarodó, az étkeztetés 
megszervezését, felügyeletét, ellenőrzését, 
b) a tanulói nyilvántartások, különösen a betegség, távollét, kimenő, engedélyek folyamatos 
vezetését, 
c) a közös helyiségek és közösségi eszközök használatának, az öntevékeny diákkörök 
tevékenységének a felügyeletét, 
d) a felmerülő egyéni problémák kezelését, ennek részeként az ügyeletes 
nevelőtanári intézkedését, továbbá az információtovábbítást a csoportvezető nevelőtanárnak. 

5. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 
5.1. Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok  
 

 Az egészséges táplálkozás, 

 a mindennapos testnevelés, testmozgás, 

 a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek megelőzése, 
 a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése, 

 a bántalmazás és a kollégiumban az erőszak megelőzése, 

 a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás, 

 a személyi higiéné biztosítása, 

 a testi, lelki, mentális egészség fejlesztése, 



  

 39

 a magatartási függőség, a bántalmazás megelőzése. 
A lelki egészségfejlesztés célja: 

 elősegítni a kiegyensúlyozott pszichés fejlődést, 

 támogatni a környezethez történő alkalmazkodást, 

 felkészíteni és megoldási stratégiákat kínálni a környezetből érkező ártalmas 
hatásokkal szemben. 

Bántalmazás vagy deviáns viselkedésformák észlelésekor – a pedagógussal, ha van rá mód, 
akkor az iskolapszichológussal közösen – esetmegbeszélést kell kezdeményezni. 
 
Kiemelés: 
A jelen alfejezet első pontjában rögzített „egészséges étkezés”-sel kapcsolatban 
programszinten szólni kell a szülői felelősségről, hiszen a tanulók a kollégium étkezési 
szolgáltatását (reggeli, ebéd, vacsora) csak térítés mellett tudják igénybe venni. A kollégiumi 
közétkeztetést a Város biztosítja a tagintézmény épületében működű, a kollégiumtól független 
konyhán. Sajnos egyrészt, mert a székhelyintézményben nincs étkezési lehetőség, másrészt, 
mert a diákétkeztetés tartalma és mennyisége bőven hagy kívánni valót maga után, valamint az 
étkezés körülményei kifogásolhatók, mára ott tart az étkezési igény, hogy a kollégisták 20-
25%-a veszi csupán igénybe.  
Ugyanakkor egyik épület sem alkalmas arra, hogy a tanulók egész héten át maguk oldják meg 
az egészséges testi fejlődésükhöz nélkülözhetetlen táplálkozást (sem főző, sem tároló 
kapacitáss nincs, de étkezési helyek sincsenek). Fentiek alapján világos, hogy hármas 
összefogás nélkül (fenntartó, szülő, kollégium) ez az egyik talán legfontosabb kollégiumi 
feladat igénytelenül és gyengén ellátott marad a kollégium minden igyekezete ellenére is.  
 
5.2. Egészségügyi ellátás 
 

Naponta a  s z é k h e l y i n t é z m é n y b e n  6.00-14.00 között, a 
tagintézményben 7.00 – 15.00 között az ápolónőhöz fordulhatnak panaszaikkal a 
beteg vagy gyengélkedő tanulók. 
A tanári szobákban és a portán egészségügyi láda található a szükséges gyógyszerekkel. Ezek 
meglétét a kollégium ápolónője rendszeresen ellenőrzi. Kifogyásukat a kollégiumi nebvelőtanár 
köteles jelezni. (SZMSZ-ben részletes szabályozás.) 
A tanév elején beköltöző kilencedik és az alatti évfolyamokban tanuló, újonnan beköltözött 
tanulók külön egészségügyi felvilágosító programon vesznek részt. 
 
5.3. Egészséges életvitel 
 

A kollégium szervezett keretek között biztosítja a megfelelő pihenést is tartalmazó 
életritmust. A tisztálkodás és a rendezett lakókörnyezet – az elhasználódottságot leszámítva – 
biztosított. Kikapcsolódhatnak, sportolhatnak a diákjaink a székhelyintézmény épülete 
mellett lévő kosár- és focipályákon, illetve az épületben edzőterem, szauna és asztalitenisz 
terem áll rendelkezésre. A tagintézmény diákjai számára a közeli iskolák tornaterme és 
udvara ad lehetőséget a testmozgásra, illetve házon belül is van mozgási lehetőség 
(asztalitenisz, tornaszoba). A kollégiumban évente kétszer (ősszel és tavasszal) 
sportversenyekre (futball, asztalitenisz…stb.) kerül sor. Kerékpárokkal rendelkezünk. 
A helyes napirend, életrend kialakítása, elfogadtatása, valamint az ehhez kapcsolódó 
pedagógiai feladatok ellátása az alábbiak szerint: 

 az önálló napi kezdés, ébredés, reggeli teendők segítése,  
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 a személyi higiénia, a testápolás feltételeinek biztosítása,  

 a kozmetikai szerek használata, 

 a tisztálkodás szükség szerinti ellenőrzése, 

 az időjárásnak megfelelő öltözet, tiszta ruha, cipő - tanácsok adása,  

 az iskolai terhelés utáni kikapcsolódás, 
 a szabadidőben aktív sportolási lehetőségek biztosítása,  

 hasznos szórakozásról való gondoskodás, 

 az esti rendszeres és módszeres tisztálkodás, a megágyazás és annak reggeli 
elpakolása, a napi nyolc órás nyugodt alvás biztosítása, 

 a higiéniai és tanulói szempontból is elfogadható szobarend kialakítása napi 
rendszerességgel, 

 az emeleti hűtők rendeltetésszerű használata, az oda szánt élelmiszerek megfelelő 
tárolása és a szavatossági idő lejártát követően a hűtőből történő azonnali eltávolítása, 

 ruhaneműk tisztítása - szükség esetén - automata mosógépekben, 

 a szintre kijelölt takarítónő(k) munkájának tanulók általi segítése, együttműködése,  

 rendszeres ágyneműcsere biztosítása. 
 
5.4. Káros szokások elleni küzdelem, bűnmegelőzés 
– preventív eszközökkel 
 

Társadalmunkra jelentős mértékben jellemző a függőségek – akár korai – kialakulása. Legyen 
ez az internet, a játék, az alkohol, a cigaretta, a drog vagy éppen az otthonról, korábbi 
környezetből hozott rossz, káros szokások. A fogyasztói társadalom hátrányos 
következményei ezek. Feladatunk, felelősségünk figyelemmel kísérni a diákok normális, 
egészséges fejlődését. Amennyiben eltérést tapasztalunk, jelezzük azt a szülők, az oktatási 
intézmény és - akut esetekben - az illetékes intézményesített segítőknek, vagy hatóságoknak. 
Külső partnerekkel együttműködve bűnmegelőzés témakörében preventív előadás-sorozatot 
szervezünk a kollégium színháztermében. Ezen különböző korosztályú kollégista tanulók 
vesznek részt, jellemzően interaktív foglalkozásszervezés/lebonyolítás keretében. 

6. A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, 
pályaválasztását, önálló életkezdését elősegítő tevékenység elvei 
 
6.1. Az elvek 

 Átfogó jellegű tanulói kompetenciafejlesztés; 

 csak az az ember fejlődhet, aki ismeri önmagát; 
 átmenet- és szintéziskeresés a tantárgyi fejlődés és az általános tanulás között; 

 egyoldalúság elutasítása – csak a szellemi vagy csak a fizikai fejlődés elvileg 
nem támogatott; 

 tanulni csak belső döntésből lehet – ehhez a külső motiváció szerepe jelentős 
 a „tanulás” egy életen át tartó folyamat. 

 

6.2. A tanulók tehetséggondozását elősegítő pedagógiai tevékenység elvei  
 Minden tanuló tehetséges valamiben – ennek megtalálása; 

 leghatékonyabb a tudatos önfejlődés segítése; 
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 a tehetség magától nem tör a felszínre, fontos a segítő pedagógus-szerep 
vállalása;  

 önálló tanulói innovációk felkarolása, támogatása; 
 a sokszínű, ingergazdag környezet elősegíti a tehetség 

kibontakozását; 
 az információkhoz való tanulói hozzájutás kiemelkedő fontossága; 
 az önálló, tanulói információfeldolgozásra való ösztönzés pl. gondolatcserék révén; 

 világos fejlődési/továbblépési alternatívákat kell felmutatni a tehetség 
kibontakoztatásához (az önálló választás fontossága). 

 

6.3. A tanulók felzárkóztatását elősegítő pedagógiai tevékenység elvei 
 A lemaradó tanuló a felzárkózásra kötelezhető, ha lehetséges, mindez differenciált 

formában történjen; 
 a tanulási technikák megtanulhatóak; 
 a lemaradás mértékének megállapításául az egyén képességei adnak alapot; 

 a gyengébb képességű tanulók fejlesztését önmaguk fejlődéséhez viszonyítottan kell 
szemlélni; 

 a felzárkózáshoz motiváció kell, ha lehetséges, ehhez a szülőt is meg kell nyerni;  

 a felzárkózás belső igényből fakadjon; 

 a felzárkóztatás hatékonysága a kisebb csoportokban nagyobb; 

 fontosnak tartjuk a személyes érintettség elvét; 

 állandó pozitív visszacsatolásokra van szükség, ne fukarkodjunk a dicséretekkel. 
 

 

6.4. A tanulók pályaválasztását elősegítő tevékenység elvei 

 A társadalmi pozíciók mindenki számára nyitottak; 

 a maga szerepében mindenki hasznos lehet; 
 önismeret nélkül nincs sikeres pályaválasztás; 

 a pályaválasztás stratégiai döntés – ismeretek nélkül nincs biztos a siker; 

 az életpályák – akár többször is – módosíthatók; 

 hiteles információt a megélt valóság ad; 
 a belső motiváltság felébresztése fontosabb, mint a környezet tanácsai. 

 

6.5. A tanulók önálló életkezdését elősegítő tevékenység elvei 

 A sokoldalúság érték; 

 cselekedve könnyebb „tanulni”, mint magyarázatokból – gyakorlatiasság; 
 a családban vannak férfi és női szerepek – ezeket ismerni, tudni kell; 

 a munkahely nem csak a pénzről szól – szaktudás, egyéni felelősség; 
 az „én” szerep teljes körű felelősséget jelent. 
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7. A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, 
tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások terve 
 

A kollégiumban folyó pedagógiai munka kiemelten igyekszik biztosítani a hátrányos és 
a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményes nevelését, oktatását. 
A szociális hátrányaik kompenzálására, az esélyegyenlőségük előmozdítására tett 
intézkedések, bevezetett gyakorlatok: 
 gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó pedagógusi tevékenység/feladatok 

delegálása a csoportvezető nevelőtanárok számára, 

 a HH/HHH/SNI tanulókkal kapcsolatos adatkezelés, nyomon követés, a közoktatásból 
való lemorzsolódás lehetőség szerinti csökkentése érdekében, 

 jó gyakorlat átvétele egy, a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában, nevelésében már 
komoly tapasztalatokkal rendelkező kollégiumi partnertől, 

 étkezési támogatás, 

 kollégiumi kampánytevékenységek 

 szociális támogatás (pénzbeli juttatások, kedvezmények),  

 egyéni fejlesztési tervek kidolgozása, 

 felzárkóztató szaktárgyi és egyéb ismeretterjesztő foglalkozások, 
 kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel, pályázati partnerekkel. 

A kollégium nevelési, szocializációs gyakorlatára jellemző, hogy az intézmény egyre 
jelentősebb mértékben végez korszerű, befogadó (inkluzív) pedagógiai tevékenységet, 
differenciáló módszertant és tanulói kulcskompetenciákat fejlesztő tevékenységet. A 
kollégium pedagógiai légköre, közösségi élete a tanulói elégedettségi-szint mérések alapján 
jónak mondható. 
Az esélyegyenlőség problematikáját érintő nevelési és oktatási problémák, nehézségek, 
területek, melyekre az alábbi megoldásokat, válaszokat kívánjuk érvényre juttatni: 
 az eltérő szokásoktól, normáktól való különbözőség közösségi szintű kezelése, 

  gyenge családi motivációs hatás, a tanulás iránt motiválatlan tanulók aktivitásának 
fokozása, 

 a tudás elfogadott értékként való megjelenítése, 
  megfelelő szintű kommunikációs csatorna létrejöttének hézagossága a kollégiumi 

csoportvezető tanárok és a szülők között, 

 együttes fellépés a negatív diszkrimináció mindennemű megnyilvánulási formája ellen, 

  a közösségi szerepvállalás fontossága, annak hatása a zökkenőmentes társadalmi 
integrációra, 

  meghatározott szabályok és életrend szerinti életforma; a közösségi szabályok 
elfogadása, tiszteletben tartása, a törvénytisztelő állampolgári magatartás előtérbe 
helyezése, 

  közösségi életterek a sikeres szocializáció érdekében (közösségi csoportfoglalkozások, 
sportfoglalkozások, szakkörök, kollégiumi napok, közös étkezések stb.). 

 

A hátrányos helyzetű tanulóknak szóló foglalkozások részletes tervét a Pedagógiai Program 
helyi tanterve tartalmazza. 
 

Tehetséggondozás 
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A kollégiumi foglalkozási struktúra a felzárkóztatáshoz hasonlóan komoly lehetőségeket 
hordoz magában a tehetséggondozás területén is. E tevékenységi területen is jelentős 
hatékonyságot biztosít az iskolai órarendi keretektől és a tantárgyi tantervektől, tanmenetektől 
függetlenebb foglalkozásszervezési lehetőség. Ugyanakkor a tanulói motiváció ezen a téren 
viszonylag kisebb jelentőséggel bír, mert a szigorúan önkéntes jelentkezésen alapuló 
csoportalakítás, és a sikerélmény ezt rendszerint hozza magával. 
 

A tehetséggondozást elősegítő tevékenységek és felelősségi körök: 
 Valamilyen szempontból tehetséges tanulók felkutatása (csoportvezetők, 

foglalkozásvezető tanár). 

 Megfelelő szilenciumon kívüli szervezeti forma (szakkör) biztosítása a tehetséges 
tanulók számára (foglalkozásvezető tanár). 

 Egyéni foglalkozás (eseti órákban, foglalkozásvezető tanár). 

 Kapcsolattartás az iskolával a tehetséggondozási folyamatban (foglalkozásvezető 
tanár, csoportvezető). 

 A tudatos önfejlődés elősegítése. 
 
Az intézményben működtetjük az Arany János Tehetséggondozó Programot, melynek 
leírása külön alfejezetben található. 

 

8. A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a 
művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei a 
kollégiumban 
A kollégium a fő cél – a tanuló személyiségfejlesztése – érdekében törekszik arra, hogy 
szervezési tevékenységében a tudatosság az elvek szintjén is megjelenjen. 
 

Szervezési elveink: 
 Komplexitás elve. 

 Tapasztalatszerzés elve. 
 Következetesség elve. 

 Motiváció elve. 

 Szakmai önállóság. 

 A tanulók iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat. 

 Intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében. 

 Az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele. 

 Építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére. 

 Tudatosság és szakszerűség elve. 

 Életkori sajátosságok figyelembevételének elve. 

 Konkrétumok és absztrakciók egységének elve. 
 
Módszerek, strukturális megoldások: 

 moduláris oktatási program (tematikus foglalkozások), kollégiumi témahét Nemes 
Nagy Ágneshez és József Attilához kötődő programok) , projektciklus intézményi 
foglalkozásrendbe való beültetése, 
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 múzeumpedagógia, 

 élménypedagógia, 

 folyamatos internet hozzáférés biztosítása az önálló kutatáshoz, adatfeldolgozáshoz, 
prezentáláshoz kapcsolódóan, 

 egyes kollégiumfejlesztési területek, valamint a tematikus tanórai témák 
sajátosságaiból adódó csoportbontás, csoportmunka alkalmazása, 

 szükség esetén differenciált kollégiumi foglalkozások szervezése. 
 
Eszközök: 

 kompetencia alapú oktatási programcsomagok (szociális – életviteli - környezeti, 
valamint életpálya-építési) kollégiumi implementációja, 

 módszertanilag kimunkált és kollégiumi délutáni foglalkozásokra adaptált 
tevékenységközpontú foglalkozás előkészítés, foglalkozásszervezés, 
foglalkozásvezetés, értékelés, visszacsatolás, 

 tanulói kulcskompetenciákat fejlesztő tanulási technikák és tanárt, tanulót egyaránt 
fejlesztő kompetencia alapú oktatási módszerek fokozatos intézményi elterjesztése, 
fejlesztése, meghonosítása (amely nem zárja ki automatikusan a frontális módszer 
alkalmazását), 

 a tanulóknak biztosított egyéni törődés lehetősége a csoportvezető tanárok vezetésével, 

 IKT eszközök sokoldalú intézményi alkalmazása, 

  
 környezetvédelmi oktatási program kollégiumi alkalmazása, mint önálló intézményi 

innováció, 

 folyamatos internet hozzáférés biztosítása az önálló kutatáshoz, adatfeldolgozáshoz, 
prezentáláshoz kapcsolódóan, 

 közösségi kulturális-és sportesemények szervezése, lebonyolítása, 

 a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésének a biztosítása a tanulók számára. 
 
Szabadidős tevékenységek, művelődési és sportolási tevékenységek 
Célja, hogy a tanulók szabad idejüket olyan tevékenységekkel töltsék el, amelyek fejlesztik 
képességeiket, személyiségüket, továbbá a tanulóknak legyen igényük arra, hogy szabadidejüket 
kultúrált és egészséges módon töltsék el. 
 

A szabadidős foglalkozásokon meghatározó szerepet kap az egészséges és kultúrált életmódra 
való nevelés, az önkiszolgáló képességek fejlesztése, a diáksport, a természeti környezet 
megóvása, ápolása. A foglalkozásokon hangsúlyt kap a tanulók irodalmi, képzőművészeti, zenei 
és vizuális képességeinek fejlesztése. A kollégium által szervezett kirándulásokon a tanulók 
megismerik történelmi, kulturális és természeti értékeinket; a környezet védelmének 
lehetőségeit, a környezettudatos magatartásformákat, a különböző rendezvények erősítik a 
kollégiumi közösséget. A kollégium szakmai foglalkozások szervezésével segíti – a 
működésében fontos szerepet betöltő, az önkormányzati rendszerbe illeszkedő – diákkörök 
fejlődését. 
A szabadidő hasznos kitöltését jelentik a tanulói érdeklődést alapul vevő kínálati program-
lehetőségek: 

 kollégiumi sport „tömegessé válása” (sakk, asztalitenisz, kispályás labdarúgás, 
kosárlabda, sorversenyek, kondicionáló edzések), fizikai rekreációs lehetőség (szauna). 
Intézményünk kiemelt jelentőséget tulajdonít a diáksportnak: egy sportedzői 
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végzettséggel (is) rendelkező kollégánk dolgozik annak érdekében, hogy az 
intézményi rekreációs tevékenység, szervezetten megvalósulhasson, és vezeti a 
székhelyintézményben működő JAK Diáksport Kört, 

 

 hobbi tevékenységek (képzőművészeti foglalkozások, videó, fotó, háztartástani 
foglalkozások, horgászás, világhálós és a gazdasági élet folyamatait modellező 
játéklehetőség), 

 diák-önkormányzati programok (irodalmi kör, zenés estek, tagintézményünkkel,  a 
Nemes Nagy Ágnes Kollégiummal közösen megvalósított programok, ünnepek). 

 
 

9. A gyermek-és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység 
 
Megfigyeléseink szerint a kollégiumban a társadalmomban tapasztalható aránynál nagyobb 
számban vannak jelen a tanulási, vagy szocializációs, hátránnyal küzdő tanulók. Pedagógiai 
tapintatra, empátiára van szükség a tanulók családi helyzetének feltárásához, megismeréséhez, 
a lelki sérülések, problémák kezeléséhez. Szükség esetén együttműködünk a iskolák gyermek 
és ifjúságvédelmi felelősével, iskolaorvossal, pszichológussal, gyermekjóléti szolgálattal, az 
Arany János Tehetséggondozó programban kötelezően, a többi tanulónál eseti jelleggel 
családlátogatást szervezünk. 
Két alapvető feladatot kell ellátnunk, egyrészt megelőzni tanulóink testi, lelki károsodását, 
másrészt a már bekövetkezett sérüléseket orvosolni, megszüntetni. A két legkényesebb elem 
munkánk során a prevenció és a korrekció. 
 
Gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
Munkánk során kialakítjuk a kollégisták képességét arra, hogy elkerüljék a környezet – a 
nagyváros - 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. A 
kollégiumban a gyermek-és ifjúságvédelemi tevékenység a csoportvezető tanárok 
irányításával folyik, valamint napi szintű adatvezetés történik a hátrányos helyzetű, 
halmozottan hátrányos helyzetű, és sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatosan. 
Nevelőtanáraink személyes elbeszélgetésekkel, vagy a szülőkkel összehangolt 
találkozókon igyekeznek az esetlegesen kialakult konfliktus- vagy válsághelyzetet megoldani. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem megoldható, akkor szeretnénk élővé 
tenni a korábbi gyakorlatot, hogy szigorúan önkéntes jelentkezés alapján, a fenntartó által 
biztosított keretben lehetőség nyíljon a pszichológussal, mentálhigiénés szakemberrel történő 
találkozásra is. 
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10. A kollégium hagyományai és továbbfejlesztésének terve 
Pedagógiai tevékenység oldaláról az alábbi események jelentik és egyúttal őrzik a kollégiumi 
hagyományokat, melyek többségét tömbösített foglalkozások formájában, illetve projekt 
jelleggel szervezünk: 

 összevont évnyitó értekezlet szülőknek, tanulóknak, 

 megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről – a megemlékezések nem hasonlítanak az 
általánosan jellemző iskolai programokhoz, didaktikailag is, hatásukban is eltérnek 
azoktól, 

 gólyanap, 

 1956-os megemlékezés 

 AJTP toborzó, 
Mikulás-ünnepség, 

Karácsony ünnepe, 

 Nemes Nagy Ágnes Napok 
Magyar Kultúra Napja – rendhagyó műsor, 

nőnapi szerenád a lánykollégium lakóinak, 

 március 15-i megemlékezés 

 a névadóra emlékezünk - JAK-napok – színes programkínálat (fókuszban József Attila 
élete és munkássága /témahét/), 

 házi sportbajnokságok (foci, asztalitenisz, sakk, erőemelés), 

 megyei szavalóverseny (évente egy alkalom), 
 megyei asztalitenisz verseny (évente egy alkalom), 

 ballagás – ünnepi műsor és búcsúvacsora. 
 

10.1. A kollégium hagyományrendszere továbbfejlesztésének terve 
 

Továbbfejlődésre – egyebek mellett - a kollégiumunknak a Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes 
Kollégiummal történt összevonása ad lehetőséget. Ennek keretében nevelőtestületünk törekszik az 
intézményi egységek rendezvényeinek koordinált, összevont megszervezésére, a rendezvények 
színvonalának és elfogadottságának a koedukáció eszközével történő erősítésére.  
 

11. Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és együttműködés 
formái 

11.1. A kollégium kapcsolatrendszere az iskolákkal 
 

Országos beiskolázású kollégiumunk Székesfehérvár városközpontja közelében található. 
Tanulóink több mint húsz intézményben végzik tanulmányaikat, többségük gyalogosan 
könnyen megközelítheti iskoláját. A székhelyintézmény épülete előtt található 
buszmegállótól percek alatt elérhető a távolabb fekvő közoktatási intézmények is könnyen 
megközelíthetők, az autóbusz és a vasúti pályaudvar, nagyjából egyforma távolságban, 
gyalogosan mintegy tízpercnyire esik. A tagintézmény is földrajzilag ugyanebben a 
városrészben található, kiváló elhelyezkedési adottságokkal, a legtöbb iskolától és a 
városközponttól 10 percnyi gyalogos távolságra. 
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A kollégium alapvető célja szerint az oktatási folyamat kiegészítő intézménye, amely lehetővé 
teszi a távolabb lakó diákok számára is a szabad iskolaválasztás megvalósítását. 
Intézményünk természetesen ennek a funkciójának is maradéktalanul eleget kíván tenni, de 
ezen túl tanulóink számára a sokoldalú önmegvalósítás műhelye vagyunk, a 
szakmapedagógiai munka kapcsán pedig szellemi központ kívánunk lenni. Ez utóbbi 
cél érdekében saját kezdeményezésre, vagy felkérésre nyitott szakmai programokat is 
szervezünk. 
Az évek óta trendszerűen csökkenő gyermeklétszám a kollégiumi nevelés terén nem 
demográfiai okokkal magyarázható, hiszen a város középiskolás tanulólétszáma jelentősen 
nem csökken. A csökkenés oka az az esetenként téves szülői, tanulói megközelítés, hogy a 
bejárással a tanulók jobban járnak. A napi, sokszor több órás utazás helyett a 
kollégium hasznos alternatívákat nyújt a diákoknak a szabad idő eltöltése terén. 
Természetesen szoros az együttműködés a székhely- és a tagintézmény között,  hiszen 
intézményi szervezetünk adottságai (méret, fekvés, azonos pedagógiai törekvések és 
célok) lehetővé teszik a koedukáció minden előnyének kihasználását a hátrányok 
megjelenése nélkül. 
Szoros az együttműködés a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános 
iskolával a közösen folytatott Arany János Tehetséggondozó program okán. Az iskolai 
szülői értekezleteken a kollégiumi tanárok „szülőként”, a félévi és az év végi 
osztályozó konferenciákon konzultációs jogkörrel vesznek részt. A kollégium hívja 
és várja az osztályfőnököket, iskolaigazgatókat rendezvényein, valamint hétköznapokon. 
A kollégium igazgatója a városi középiskolai igazgatói munkaközösség tagja. 
A beiskolázás és a kollégium és a partnerintézmények kapcsolatrendszerének javítása, 
valamint a hatékonyabb információáramlás érdekében minden partner-középiskola mellé 
egy-két kapcsolattartó személyt jelölünk ki a kollégium tantestületéből, aki személyes 
megjelenésével egyes alkalmakkor (beiratkozás, nyílt nap) részletesebb felvilágosítással áll 
az iskola diákjai, és a szülők rendelkezésére az intézménnyel és tevékenységeivel 
kapcsolatban. Ilyen alkalmakkor elérhetővé tesszük a kollégiumot bemutató brosúrát, 
amely tartalmazza az intézmény elérhetőségeit és a további információhoz jutási 
lehetőségeket is. Pedagógusaink részt vesznek egyes általános iskolák végzős 
évfolyamainak szülői értekezletein is, és tájékoztatják a nyolcadikos diákok szüleit. 
A kollégiumot érintő pályázati kiírásoknak megfelelően ideiglenes, vagy tartós 
kapcsolatrendszer jön létre az olyan pályázatokkal összefüggésben, amelyek konzorcium 
alakítását és működtetését teszik lehetővé, illetve szükségessé. 
A kapcsolattartás formái: szabad bejárás, nyitott és közösen szervezett kulturális és 
sportrendezvények, információ csere, rendszeres fórumok, hagyományt ápoló ünnepek, 
fogadóóra, nyílt nap. 
 

11.2. Intézményünk egyéb külső kapcsolatai 
 
 

Az Arany János Tehetséggondozó Programból adódó, valamint korábbi, elsősorban 
tradicionálisan kulturális vonatkozású kapcsolatoknak köszönhetően a kollégium kiemelt 
szerepet tulajdonít a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskolával 
fenntartott kapcsolatnak. 
A kollégium kulturális funkcióit nemcsak önállóan, hanem a város egyéb, széles körű 
közművelődési palettájára támaszkodva valósítja meg. Ennek érdekében szorosan 
együttműködik a városi, megyei és egyéb fenntartású kulturális szervezeteivel és 
intézményeivel, valamint civil szervezeteivel.  
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A kulturális feladatokon túl a diákok legmagasabb szintű testi, szellemi és lelki fejlődésének 
biztosítása érdekében folyamatos kapcsolatunk van az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálattal, az intézményben – mindkét feladatellátási helyen - főállású 
ápolónőt alkalmazunk, az egészségüggyel történő kapcsolattartás rajtuk keresztül 
történik. A Gyermekjóléti Szolgálattal és a tanulók lakhelye szerinti önkormányzatokkal 
együttműködve igyekszünk megoldást találni a diákok egyéni és családi válsághelyzeteire. 
Ezt a fontos feladatot igazgatóhelyettesi szinten koordináljuk. 
A Wichern Alapítvány (Tranzit) foglalkozások tartásával segíti prevenciós munkánkat. 
Segítjük tanulóink jogosítványszerzését, több autós iskolával is rendszeres kapcsolatunk van, 
ezek KRESZ oktatást is szerveznek a kollégium falai között. 
Tevékenységrendszerünkben kiemelten kezeljük a Fejér Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, a Szövetség a kiválóságért, illetve egyéb szervezetek: Magyar 
Erőemelő Szövetség, Kollégiumi Diákszövetség, Horgászok Fejér Megyei Szövetsége, 
Gaja Környezetvédelmi Egyesület, Magyar Innovációs Szövetség, Fejér Megyei 
Sakkszövetség, Fejér Megyei Rendőrkapitányság, mint partnerekkel fennálló 
kapcsolatainkat. 

 

11.3. Kapcsolat a szülőkkel 
 

Minden eszközzel törekszünk a szülőkkel (ha a szülőket nem tudjuk megszólítani, a 
törvényes képviselőkkel) való eredményes együttműködésre. A szülőket szükség 
esetén írásban tájékoztatjuk gyermekük kollégiumi életéről, tanulmányi 
előmeneteléről. 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 
az igazgatót, tagintézményvezetőt. 

A csoportvezető tanárok tanévenként legalább egy alkalommal, (indokolt esetben 
többször is) 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. 
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A nyitott kollégiumi modell feltételeinek kialakítása 
 

CÉL INDOK TEVÉKENYSÉGEK CÉLCSOPORT HATÁS 

A társadalmi-
gazdasági környezet 
változásaira 
hatékonyan reagálni 
képes, önmagát 
állandóan fejleszteni 
tudó kollégiumot 
működtetünk, 
melynek legfőbb 
ismérvei: 

Gazdaságos 
működés 
Magas 
színvonalú 
pedagógiai-szakmai 
munka 

A 
kollégiumhasznál ók 
jó „közérzete” 
Állandó 
kommunikáció a 

környezettel 
Megfelelő 
informatikai-tárgyi 
és 

A kollégium kiemelt 
társadalompolitikai 
szerepe és feladata, 
hogy a tanulók 
számára lakóhelyüktől 
és szociális 
helyzetüktől 
függetlenül biztosítsa a 
tudáshoz történő 
hozzáférést, így 
meghatározó 
jelentősége van az 
esélyteremtés és a 
társadalmi mobilitás 
elősegítésében. A 
kollégium a megfelelő 
pedagógiai környezet 
biztosításával elősegíti 
a társadalmi szerepek 
tanulását, 
szocializációt. A 
diákok önszerveződése 
során kialakult 
közösségekben a 
közösségi együttélést, 

Felkészítő-fejlesztő 
foglalkozások 
Tematikus 
foglalkozások 
Csoportvezetői 
foglalkozások 
Szabadidős 
programok önállóan 
és a város, a megye 
kollégiumainak 
bevonásával, a város 
tanulóinak 
bevonásával Egyéni 
törődés Kollégiumi 
élet szervezése 
Pedagógiai felügyelet 
biztosítása 
Kapcsolattartás egyéb 
szervezetekkel 
Pályázatírás, 
megvalósítás, 
hatékony 

 
 
 
Saját 
kollégisták 
Városi 
kollégisták 
(elsősorban a 
Székesfehér-
vári Nemes 
Nagy Ágnes 
Kollégium 
lakói) Megyei 
kollégisták, 
városi 
iskolások 
(kiállítások) 
Városi 
intézmények, 
szervezetek 
(sajtó 
képviselők, 
véradók) 

A hátrányos 
helyzetű 
tanulók iskolai 
lemorzsolódás 
ának 
csökkenése. 
Olyan 
készségek és 
képességek 
kialakulása a 
diákoknál, ami 
segíti a 
társadalomba 
való 
beilleszkedésü 
ket. Egészséges 
életvitel 
kialakulása, a 
testi és lelki 
egészség 
megőrzése. A 
környezettudat 
os magatartás 

környezeti 
feltételek jelenléte 

Az egészséges 
életmód, a mozgás, a 
rekreáció 
fontosságának 
kialakítása 

az önkormányzó 
képességet, a döntést és 
a felelősséget, a 
konfliktuskezelés 
demokratikus technikáit 
megismerik, 
gyakorolják. Ezzel a 
kollégium sajátos 
támogatást nyújt a 
sikeres társadalmi 
beilleszkedéshez. 

minőségirányítási 
rendszer 
működtetése, 
folyamatok 
szabályozása, 
folyamatos mérés és 
értékelés 

 javulása. A 
szociális 
szolgáltatások 
javulása. Az 
esélyegyenlő-
ség 
megteremtése. 

12. Az egészségnevelés és környezeti nevelés elvei 
 
Az egészséges életmód, környezettudatos magatartás kialakításának elvei 
 
A kollégium minden részletében otthonos, kulturált, esztétikus közegként kíván 
működni, ahol a tanulók jól érzik magukat, és ami egyben fejleszti ízlésüket, 
igényességüket. E kívánalom teljesülése azonban csak jelentős fejlesztés árán 
megvalósítható, jelenleg a lakhatási feltételek több helyütt messze nem felelnek meg az 
elvárható szintnek. A kollégium kulturális- és sportélete hozzájárul az egészséges 
életvitel, a helyes életmódminta kiválasztásához. 

A kollégium környezettudatos szemléletmódra neveli a tanulókat azért, hogy érzékennyé 
váljanak a környezetük állapota iránt, hogy értsék a fenntartható fejlődés fogalmát, továbbá 
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hogy életvitelükbe beépüljön a környezetkímélő magatartás, egyéni és közösségi szinten 
egyaránt. A pedagógiai érték-és szemléletfejlesztés azonban lassú, meg-megtorpanó 
folyamat. Tanulóink környezettudatosságának fejlesztésében további jelentős 
előrelépésre van szükség. 

13. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további kérdések 
 

A kollégiumi nevelés eredményessége 
 
 

13.1. Minőségi szemlélet a kollégiumban 
 

A kollégiumi munka eredményességének legfontosabb fokmérője a partnereink 
véleménye a kollégium szolgáltatásairól. 
A mérés-értékelés rendszere az intézményünkben a Comenius 2000 programmal 
kezdődött 1998-2000 között. A program legfontosabb hozadéka a szolgáltató-partneri 
szemlélet, és a mérés-értékelés gyakorlatának kialakulása volt a közoktatási intézmény 
tekintetében. Ezt követően a kollégium csatlakozott az Önfejlesztő Iskolák 
Egyesületéhez, és alapító intézménye volt az Arany János Tehetséggondozó 
programnak. 2003-2004-ben a kollégium kidolgozta első intézményi szintű 
Minőségirányítási Programját és ennek keretében megkezdte a partneri igények 
folyamatos mérését. Ez a dokumentum foglalja rendszerbe, hogy milyen eljárásrend 
alapján zajlanak a belső pedagógiai vizsgálatok és mérések, illetve milyen szabály 
alapján vesszük figyelembe a belső és külső vizsgálatok és mérések eredményeit. 

2008. decemberében a kollégium elnyerte az Elkötelezettség a Kiválóságért (Committed to 
Excellence) Európai Uniós elismerést, amelyet a problémás intézményi folyamatok 
azonosításáért, és mérési eredményekkel igazolható javításáért kapott. 2009-ben regionális 
minőségi díjban részesült az intézmény, majd 2010-ben elnyerte az IIASA-Shiba díjat is. 
 
A kollégiumban folyó mérési és értékelési feladatok fontosabb területei 
- A kollégiumi pedagógusok, vezetők és a szervezet teljesítményének értékelése (országos 
elvek és adaptált központi elvárásrendszer alapján) 
- A partneri mérések, különösen a kollégiumi tanulók, illetve szülők által történő jelzések 
visszacsatolása. A partneri méréseket a következő főbb csoportokba lehet sorolni: 

 kétévente diákok, illetve szülők körében végzett felmérés a kollégiummal 
kapcsolatos elégedettségről, 
  jelentősebb kollégiumi rendezvényeken végzett elégedettségmérés a 
rendezvényre vonatkozó kérdőívekkel, 
  az Arany János Tehetséggondozó Program keretében a kollégiumi hétvégékkel 
kapcsolatban végzett rendszeres igényfelmérés, és javaslattételi lehetőség, 
  ad hoc jellegű felmérések (pl. minőségügyi pályázatokhoz kapcsolódó 
felmérések, DÖK visszajelzései alapján végzett felmérések, stb.). 

- A kollégiumi tanulók nevelésében elért eredmények mérése, értékelése, és az ehhez 
kapcsolódó visszacsatoló intézkedéseknek (pl. tanulmányi eredmények rendszeres nyomon 
követése, összkollégiumi és csoportokra lebontott tanulmányi eredményfelmérés, rendezett 
környezet kialakításával kapcsolatos ellenőrzések visszacsatolásai, stb.). 
 

Intézkedés a mérési eredmények alapján 
A kollégiumi Belső Ellenőrzési Csoport (BECS) rendszeresen – legalább évente - közli az 
értekezleteken a mérési eredményeket, és az intézmény vezetősége a tantestülettel együtt 
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megoldási javaslatokat dolgoz ki a problémás területek fejlesztésére. Az intézkedési 
terveket az intézmény vezetősége dolgozza ki és ellenőrzi a tervek végrehajtását. A 
folyamatot újabb mérés zárja, amely jelzi, hogy mennyire volt eredményes a szervezet 
intézkedése. 
 

A tanulók munkájának mérése, értékelése, minősítése a kollégiumban 
 

A csoportok féléves munkájának eredményét a kollégiumvezetés rendszeresen méri. Ennek 
keretében félévkor átfogó statisztika készül a csoportok létszámáról, a kiköltözött 
diákok számáról, tanulmányi átlageredményéről, a befizetett kártérítési összegekről, a 
dicséretekről és figyelmeztetésekről. A tanulmányi év végén ezeken felül a 
kollégium egyes speciális szolgáltatásainak kihasználtságáról, a szobarend tanévi átlagos 
eredményéről, felkészítő és szabadidős foglalkozások látogatottságáról, tanulók káros 
szokásairól, tanulmányi és művészeti versenyeken történő részvételről, kiköltözött 
tanulók létszámáról, hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók létszámáról szülőkkel 
történő kapcsolattartásról, készül átfogó felmérés. Ezek a kimutatások jelzik a pedagógusok 
számára a kollégiumban és a saját csoportjukon belül fejlődési tendenciákat. 
Intézményünk nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a szülők felé megteremtse a visszacsatolás 
lehetőségét, azt, hogy a szülők képet kaphassanak a diákok kollégiumi életének 
mindennapjairól. 
Számos esetben előfordul, hogy a diákok szülei a földrajzi távolság, vagy a munkaidő-
beosztásuk miatt nem tudnak személyesen egyeztetni a kollégiumi pedagógussal, tehát a 
fentebb vázolt kommunikációs csatornák kiegészítésre szorulnak. 
 

Ennek érdekében készítenek a kollégiumi tanárok minden tanév februárjában egy értékelő 
lapot a diákokról, amelyet a szülő a tanulón keresztül, vagy postai úton kap készhez. 
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Az értékelésbe bevonandó nevelési területek 
 
A tanuló magatartása:  

Példamutató  
Tisztelettudó 
A kollégium rendjét betartja  

Kifogásolható 

Tiszteletlen  
Sérti a rendet 
 

Közösséghez való viszonya:  
Nyitott, közösségcentrikus 
magatartású 
Jó szervező 
Aktív, kezdeményező  

Közömbös, passzív szemlélő 
Visszahúzódó 
Közösséget bomlasztó  

 
Tanuláshoz való hozzáállása:  

Szorgalmas 
Pontos, precíz 

Igénybe veszi a 
segítséget  
Felületes 
Közönyös 
Hanyag 

 
Igényessége: 

Önmagára igényes  
Környezetére igényes  
Értékrendje kialakult  
Életmódja egészséges 
Értékrendje változó 
Életmódja egészségtelen  

 
Önállósága: 

Felelősségtudó  
Nyitott, kezdeményező 
Jó irányba befolyásolható  
Határozatlan 
Zárkózott 
Rossz irányba befolyásolható 
 

Szabadidős tevékenysége: 
Idejével jól gazdálkodik  
Rendszeresen sportol 
Kulturális rendezvényen részt 
vesz  
Idejét nem tudja beosztani  
Szabadideje tartalmatlan 
Passzív 

 
A fentiek alapján a tanuló neveltségi, viselkedési szintje: 
 

Kifogásolható Átlagos, megfelelő Kedvező, jó Fejlett, példás 
 
 

A fenti szempontok alapján a nevelők szöveges értékelést készítenek a tanulókról 
 
Eseti minősítések 
A tanulás, a kultúra, vagy a sport terén elért kiemelkedő eredményeket a kollégiumi tanárok a 
szülőknek küldött eseti elismerésekkel is díjazzák (nevelőtanári, vagy igazgatói szintű 
dicséretek), ugyanígy a magatartás terén tapasztalt kirívó szabályszegések esetén 
figyelmeztetést, vagy megrovást adnak a tanulóknak. 
 

14. Az intézmény informatikai stratégiája  

14. 1. Informatikai helyzetelemzés  
Gyűjtési fázis: 
 
Erősségek: 

- stabilan növekvő tanulói érdeklődés az intézmény informatikai eszközei iránt, a 
hálózat nagyarányú tanulói kihasználtsága, közkedveltsége, 
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- számítástechnikai teremek intézményen belül kijelölt kedvező helyszíne és 
infrastrukturális jellemzői, bővíthetősége, 

- modern honlap felület tanulói fórummal, friss információkkal, 
- a tagintézményben, igazolható informatikai ismerettel rendelkező pedagógusok, 
- internet kapcsolattal rendelkező, részben korszerű számítógépek több intézményi 

helyszínen (technikai szinten, tanárikban, könyvtárban, számítógép termekben és 
a szerverszobában), 

- korszerű számítógép és szerkesztőprogram a kollégiumi újság szerkesztőségében, 
- pedagógusi nyitottság az informatikai eszközhasználatra, 
- portai elektronikus hirdetőfelület (LCD TV) 
- a székhelyintézményben, fokozatosan az egész épületben kiépülő vezeték nélküli internet-
elérhetőség. 
- 2016-ban a számítógép termek nagy részében az asztali számítógépeket a fenntartó korszerű 
egységekre cserélte. 

 

Gyengeségek: 
- a kevés az intézményben rendelkezésre álló laptop 
- a székhelyintézményben nincs mindenhol internet kapcsolat a tanulói lakószobákban, 

a tanuló szinteken lévő tantermekben, a földszinti tantermekben, valamint a színház 
teremben, 

- tagintézményben, vezeték nélküli internet-elérhetőség kevés helyen van a túlterheltség 
miatt gyakran akadozik (földszint aula, kilencedik emelet könyvtár). 

- nincs széles körben kialakult gyakorlat a pedagógusok IKT használatára a kollégiumi 
foglalkozásokon és a tanórai felkészülésben, 

- a székhelyintézményben, az igazolható informatikai ismerettel rendelkező pedagógusok 
alacsony száma, 
- az adminisztrációs munkában az informatikai eszközhasználat csak részben váltja fel a 

papír alapú adatvezetést (pl. nincs e-napló), 
- egyelőre alig vannak IKT-val támogatott tanórán kívüli kollégiumi tevékenységek, 
- nincs intézményi szintű informatikai tanulmányi verseny, 
- az intézményben nincs informatikai munkacsoport, 
- az intézményben nincs főállású oktatás-technikus. 

 

Lehetőségek: 
- átfogó szintű informatikai géppark-fejlesztés felgyorsítása új pénzügyi források 

bevonásával (pl. pályázatokkal, szülői felajánlásokkal) 
- az intézményi munkaközösség informatikai kompetenciafejlesztése hálózati tanulás, 

továbbképzések, jó gyakorlat stb. révén, 
- a tanárok motivációjának, IKT eszközhasználati hajlandóságának fejlesztése 

szaktanácsadók, illetve szakmai fórumok segítségével, 
- szakmai együttműködések kezdeményezése leendő partnerekkel informatikai 

alaptémában (pl. vizsgahelyszín, IKT szaktanácsadás stb.), 
- az internet hozzáférés – elsősőrban a wifi hálózat - intézményen belüli további 

kiszélesítése, az adatátvitel kapacitás-bővítése új pénzügyi források 
bevonásával (pályázatokkal, belső pénzügyi átcsoportosítással, egyébbel), 

-  az informatika tantárgy oktatása a kollégiumban, vizsgára felkészítők szervezése nem 
csak az AJTP keretein belül, 
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- diákok bevonása az intézményi honlap folyamatos fejlesztésébe, karbantartásába, 
egyéb, intézmény egészét érintő informatikai-fejlesztő tevékenységekbe (pl. 
kollégiumi lógó tervezése), 

- diák-önkormányzati állásfoglalás kérése a szerintük legszükségesebb, fejlesztésre váró 
informatikai részterületről. 

 

Veszélyek: 
- a fenntartó nehéz anyagi helyzete; a fenntartó pénzügyi forrásaiból történő, 

intézményi informatikai fejlesztési lehetőségek jövőbeli bizonytalansága, az erre 
irányuló forrásbiztosítás elégtelensége (nincs tervezhető keret), 

- a pályázati források, illetve azok támogatási intenzitásának kiszámíthatatlansága, 
kockázatai, 

- csökkenő kollégista létszám, 
- a tervezett átfogó fejlesztés jelentősnek mondható pénzügyi vonzata. 

 
 
 

Egyes elemek rangsorolása kategórián belül, majd kereszttáblában való fejlesztési 
lehetőségek feltüntetése: 
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 Lehetőségek Veszélyek 
1. Átfogó szintű 
informatikai géppark-
fejlesztés felgyorsítása új 
pénzügyi források 
bevonásával 
(pályázatokkal, belső 
pénzügyi átcsoportosítással, 
egyéb) 

 
2. A kompetencia alapú 
oktatás intézményi 
elterjesztése valamennyi 
évfolyamon IKT 
eszköztámogatottsággal 

 

3. Diákok bevonása az 
intézményi honlap folyamatos 
fejlesztésébe, karbantartásába, 
egyéb, intézmény egészét 
érintő informatikai-fejlesztő 
résztevékenységekbe (pl. 
kollégiumi lógó tervezése) 

 
1. A tervezett 
átfogó fejlesztés 
jelentősnek 
mondható 
pénzügyi 
vonzata 

 
2. A fenntartó nehéz anyagi helyzete; a 
fenntartó pénzügyi forrásaiból történő, 
intézményi informatikai fejlesztési 
lehetőségek jövőbeli bizonytalansága, 
az erre irányuló forrásbiztosítás 
elégtelensége 

 
3. A pályázati 
források, illetve azok 
támogatási 
intenzitásának 
kiszámíthatatlansága, 
kockázatai 

 

E
rő

ss
ég

ek
 

1. Stabilan növekvő tanulói 
érdeklődés az intézmény 
informatikai eszközei iránt, a 
hálózat nagyarányú tanulói 
kihasználtsága, közkedveltsége 

  
 

x 

 
 

x 

   

2. A számítástechnikai termek 
intézményen belül kijelölt kedvező 
helyszíne és infrastrukturális 
jellemzői, bővíthetősége 

 
 

x 

 
 

x 

    

3. Modern honlap felület tanulói 
fórummal, friss információkkal 

 x x  x  

 

G
ye

n
ge

sé
ge

k
 

1. Nincs széles körben kialakult 
gyakorlat a pedagógusok IKT 
használatára a kollégiumi 
foglalkozásokon és a tanórai 
felkészülésben 

  
 

x 

 
 

x 

   
 

x 

2. Nincs mindenhol internet 
kapcsolat a tanulói lakószobákban, 
a tanuló szinteken lévő 
tantermekben, az aulában, a 
földszinti termekben 

  
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

  

3. Nincs jelentős belső pénzügyi 
forrás intézményi IKT fejlesztésre 

 

x 
 

x 
  

x 
 

x 
 

x 
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14.2. Az intézmény informatikai fejlesztési koncepciójának  
 
céljai Rövid távú célok 

- műszaki-technikai támogatás nyújtása az IKT gyakorlattal még nem 
rendelkező kollégáinknak a foglalkozás helyszínének előkészítésekor és az 
órákra történő felkészülés során, 

- informatikai ismeretek bővítése (pl. interaktív tábla használata)  
- a kollégiumi diákság megszólítása az intézményi honlap 

karbantartásának kérdésében. 
 
Középtávú célok 

- intézményi jó gyakorlat révén a nevelőtestület tagjai megismerkednek (más 
partner intézményekben) elsajátítható és átvehető IKT gyakorlatokkal, a 
hétköznapokban is könnyen alkalmazható, praktikus megoldásokkal, 

- a pedagógusi önképzés, önfejlesztés egyik hatékony, bevett eszközévé 
válik a távoktatásos forma, 

- informatikai ismeretek bővítése (pl. interaktív tábla használata, ppt 
összeállítás és vetítés) az informatikai eszközök használata iránt kifejezett 
érdeklődést mutató pedagógusok vonatkozásában, 

-  interaktív táblához a szoftver beszerzése 
- a kollégiumi diákság egy szűk csoportjának bevonása az intézményi 

honlap gondozásába, aktualizálásába. 
Hosszú távú célok 

- pedagógusi igénnyé válik az IKT eszközök felhasználói szintű 
alkalmazhatóságának a megismerése, 

- az intézményben használt laptopok száma valamennyi pedagógusi, tanulói 
igénynek elegendővé válik, 

- informatikai ismeretek bővítése (pl. interaktív tábla használata, ppt 
összeállítás és vetítés, önálló informatikai segédanyagok készítése) valamennyi 
pedagógus kapcsán, 

- korszerű intézményi IKT eszközállomány létrehozása, fenntartása 
- bizonyos időintervallumonként a korszerűtlen, leselejtezésre váró 

számítógépeinket a fennálló igényeinkkel összhangban korszerűbbekre tudjuk 
cserélni, 

- a kollégiumi diákság - korábbiakhoz képest – létszám-és feladatbeli 
növelése az intézményi honlap gondozása, aktualizálása során, 

- a kollégiumi diákújság szerkesztőség munkájába a mainál még több tanuló 
bevonása, fejlesztése, 

- a Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium a tagintézményével 
együtt alkalmassá váljon mind szakmailag, mind pedig IKT eszközállományát 
tekintve a referencia intézményi szerepkör betöltésére 
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14.3. Stratégiai vízió 
 

- széles körben kialakult gyakorlattá válik pedagógusaink IKT használata a 
kollégiumi foglalkozásokon és a tanórai felkészülésben, tanáraink prezentációs 
kelléktára ezáltal gyarapodik, 

- olyan kollégiumi programok szervezése, illetve eredmények publikálása valósul 
meg, amelyek jellemzően IKT eszközökkel támogatottak, 

- a nevelőtanárok az intézményi kommunikáció során aktívan használják 
az informatikai eszközöket és az IKT együttműködésen alapuló módszereket, 

- a mainál sokkal nagyobb számban jelennek meg IKT-val támogatott, tanórán 
kívüli felzárkóztató, felkészítő intézményi foglalkozások, 

- valamennyi tanterem alkalmassá válik IKT eszközökkel támogatott frontális 
óra megtartására, 

- mindkét intézmény egységben lesz két  olyan interaktív táblával ellátott 
tantermünk, amely korszerű felszerelésénél fogva kifogástalan helyszínéül 
tud szolgálni a kompetencia alapú oktatás IKT felhasználásának, 
megoldásainak, 

- a kollégiumi adminisztráció fokozatosan áttér a papíralapú 
nyilvántartásokról az elektronikus nyilvántartásokra, szolgáltatásokra, 
adatvezetésre, 

- megfelelő sávszélességű internet kapcsolattal rendelkező tanulói 
lakószobákkal, tanulószinti tantermekkel, földszinti tantermekkel, 
valamint színházteremmel rendelkezünk, 

- a kollégiumi diákság folyamatosan aktualizálja és karbantartja a kollégiumi 
honlapot, - hálózati tanulás és egyéb szakmai együttműködések keretében a 
Székesfehérvári 

József Attila Középiskolai Kollégium, a tagintézményével együtt referencia 
intézményi szerepkört tölt be. 

 

15. Az Arany János Tehetséggondozó Program kollégiumi 
tevékenység- és foglalkozásrendszere a Székesfehérvári József 
Attila Középiskolai Kollégiumban 
 
1. Az Arany János Tehetséggondozó Program (továbbiakban: AJTP) célja az esélyteremtés 
és tehetséggondozás azon tanulók számára, akik a program segítsége nélkül nem 
nyerhetnének felvételt a felsőoktatási intézményekbe. A program célja a programba bekerülő 
tanulók képességeinek és személyiségének, valamint érzelmi intelligenciájának fejlesztése és 
a tudás tekintélyének visszaállítása. 
 
2. Az AJTP-ben megvalósuló kollégiumi pedagógiai munka és tevékenységi rendszer 
meghatározó elemei: 
 
2.1. Az AJTP a megvalósító Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, 
a Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium székhelyintézménye (továbbiakban 
fiúkollégium)  és tagintézménye, a Nemes Nagy Ágnes Kollégium (továbbiakban 
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lánykollégium) intézményegységek együttműködésén, összehangolt tevékenységén alapszik. 
 
2.2. Az AJTP-ban résztvevő minden tanuló számára kötelező a kollégiumi jogviszony 
létesítése abban a kollégiumban, ahol a program megvalósul. 
 
2.3. Az AJTP-ban részt vevő Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, 
és a Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium intézmények együttműködnek a 
fenntartóval, a program Szakmai Tanácsadó Testületével, a méréseket és továbbképzéseket 
végző felsőoktatási intézményekkel, az Arany János Kollégiumi és az Arany János 
Kollégiumi-Szakiskolai Programmal. 
 
2.4. A Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium az alapprogramban 
megfogalmazott célkitűzések teljesítése mellett további, a jelen mellékletben 
megfogalmazott követelményeknek kell megfelelniük. 
 
2.5. Az AJTP-ban részt vevő intézmények együttműködnek, megállapodnak a 
hátránykompenzáció és tehetséggondozás, a program előírásainak, követelményeinek 
megvalósítása érdekében úgy, hogy közben megőrzik nevelési és oktatási 
dokumentumaikban meghatározott önállóságukat és sajátos arculatukat. Az együttműködés 
szervezésére irányító koordinátort (a középiskolában programfelelős, a kollégiumban 
programgazda, programkoordintátor) neveznek ki és rendszeres szakmai konzultációkat 
tartanak. 
 
3. Az AJTP-ban részt vevő intézmények megkülönböztető, speciális AJTP elemei 
 
3.1 Az AJTP-ban a nevelési és oktatási folyamat öt évfolyamra terjed ki. Az AJTP-ban részt 
vevő középiskola által tervezett helyi tantervnek és a kollégiumi tevékenység- és 
foglalkozási rendszerre épülő kollégiumi  programnak – kiegészülve az AJTP-s foglalkozási 
egységgel – egységes pedagógiai rendszert kell alkotnia, ami azt is jelenti, hogy a 
foglalkozások,  tevékenységek helye, időkerete, Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium 
és Általános Iskola és a Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium– 
megállapodásuk alapján – változhat. 
 
3.2 A 9./AJTP előkészítő évfolyamon hangsúlyosan a hátrányok kompenzálása, az ismeretek 
kiegyenlítése, gazdagító programok biztosítása, a matematika, az informatika, az anyanyelvi 
képzés és egy idegen nyelv emelt óraszámú oktatásának segítéséhez felkészítő foglalkozások 
szervezése történik. Az AJTP foglalkozási egység bevezetése az intézmények között történő 
megállapodás esetén lehetővé teszi az önismereti- személyiségfejlesztési, vagy 
drámapedagógiai, valamint tanulás módszertani és kommunikációs foglalkozások 
megszervezését. Az aktuális tanév operatív teendőit minden tanév elején a két együtt 
működő intézmény együttesen dönti el. 
 
3.3 Az AJTP foglalkozási egység a program egyik jellemzője, melyre a program a 
9./AJTP évfolyamon további heti 4, a 9-12. évfolyamokon pedig heti 2-2 órányi foglalkozási 
időt biztosít. 
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3.4 Az AJTP-ban részt vevő fiú kollégium és a lány kollégium az általános szabályok szerint 
megszervezett foglalkozások kiegészülnek az AJTP foglalkozási egység foglalkozásaival, 
melyeket a heti rendszeres felkészítő foglalkozások időkeretében, vagy a hétvégi kollégiumi 
programok keretében lehet megszervezni. 
 
3.5 Az AJTP-ban részt vevő tanulók a szorgalmi időszak minden hónapjában egy 
alkalommal kollégiumi programhétvégén (foglalkozásokon, rendezvényeken, 
kirándulásokon, sportversenyeken stb.) vesznek részt. 
 
3.6 A tíz kollégiumi hétvégéből (a 9./AJTP-11. évfolyamon 10 hétvége/év; 12. évfolyamon 5 
hétvége/év) hármat a köznevelési törvény által biztosított átcsoportosítási lehetőséget a teljes 
tanévre kihasználva kirándulásra, országjárásra, táborozásra, a környék megismerésére 
fordíthatnak. 
 
3.7 Az AJTP-ban részt vevő kollégisták a kollégiumi pedagógiai programban és az éves 
munkatervben meghatározott rend szerint részt vesznek a házi, a regionális és az országos 
versenyeken, valamint az AJTP táborain, fesztiváljain. 
 
3.8 Az AJTP-ban részt vevő kollégium hétvégi programjai szervezésekor, foglalkozásai 
átcsoportosításakor, illetve tömbösítésekor alkalmazza a foglalkozások és foglalkozási idők 
átcsoportosításának lehetőségét biztosító szabályt. 
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4. Az AJTP tevékenységrendszere, foglalkozásai és kollégiumi programjai évfolyamonkénti és szervezeti bontásban 

 

 
 

Tevékenység, 
foglalkozás tárgya 

Kötelező időtartama, 
 

formája 
 

(óra/tanév/csoport; a 
nem kötelezők 

időtartama jelöletlen) 

 
Célja, tartalma 

 
Fejlesztési, nevelési feladatok 

 9./AJTP évfolyam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. AJTP-s keretek 
között tartott 

foglalkozási egység 

 
 
 

Önismeret, 
személyiségfejlesztés 

 
 

74 óra 
 

Csoportos foglalkozás 

 
Cél: önmaguk jobb megismerése, 

a személyiség fejlesztése, 
megfelelő kompetenciák 

fejlesztése. 

Reális énkép kialakításának támogatása, 
 

személyiségjellemzők, 
személyiségtípusok megismerése 

 
személyiségfejlesztés. 

 
 
 
 

Tanulásmódszertan 

 
 

37 óra 
 

Csoportos foglalkozás 

 
A tanulási folyamat megismerése, 

egyes elemeinek és az egyéni 
tanulási jellemzők tudatosítása. 

Figyelem-összpontosítás fejlesztése, 
memóriafejlesztés. 

 
Az egyéni, a páros és a csoportos tanulás 
megszervezése. Gyakorlás. Elméleti és 

írásbeli feladatok összehangolása. 

 
 
 
 

Életmód-életvitel 

 
37 óra 

 
Csoportos foglalkozás 

 
Egyéni foglalkozás 

A kollégium beilleszkedés, 
kapcsolatteremtés, 

kommunikáció segítése. Felkészít 
a különböző élethelyzetek 

megoldására, pályaválasztásra. 

 
 

A diákok segítése a különböző 
élethelyzetek megoldásában, 

kapcsolatteremtésben és a közösségi 
életbe való beilleszkedésben. 
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2. Kollégiumi 
alapprogram 

szerinti 
foglalkozások 

 
 
 
 

Felkészítő foglalkozás 
(tehetséggondozó, 

felzárkóztató 
foglalkozások, idegen 

nyelvi felkészítés) 

 
 
 
 
 

296 óra 
 

Csoportos foglalkozás 
Egyéni foglalkozás 
Egyéni/csoportos 

 
 

Felkészülés iskolai tanórákra, 
felzárkóztatás, tanári irányítás és 

segítség nyújtása mellett. 
 

Ismeretátadás, műveltség és 
intelligencia-gazdagítás, illetve 

felzárkóztatás, korrepetálás. 

A tanulók motiválása a foglalkozásokon 
való aktív részvételre kompetencia alapú, 

korszerű tanulásszervezési eljárások 
alkalmazásával. 

 
A tanulók motiválása a foglalkozásokon 
való aktív részvételre kompetencia alapú, 

korszerű tanulásszervezési eljárások 
alkalmazásával, az egyéni igényeknek 

megfelelő, differenciált 
képességfejlesztés, idegen nyelvi 

kompetenciák fejlesztése. 

 
 

ECDL vizsgára való 
felkészítés 

37 óra 
 

Csoportos foglalkozás 
 

Egyéni foglalkozás 

 
 
 

Vizsgára készülés 

 
 
 

Informatikai kompetenciák fejlesztése. 

 
A 3. sz. melléklet 

megfelelő témáinak 
feldolgozása 

22 óra 
 

Csoportvezetői 
foglalkozás 

 
 

Az alapprogram (kötelező) 
témáinak feldolgozása. 

Differenciált képességfejlesztés, 
ismeretek bővítése, pályaválasztás 

elősegítése, egyéni szükségleteknek 
megfelelő foglalkozások biztosítása. 

 
 

Csoport- és kollégium élet 
és szervezési problémái 

 
 

15 óra 
 

Csoportos foglalkozás 

Közösségi és csoportügyek, 
 

aktuális információk. Kollégiumi 
és egyéni problémák. 

Információk, szervezések. 

 
Közösségfejlesztés, problémamegoldást és 
konfliktuskezelést szolgáló foglalkozások 

szervezése. 
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Választott szabadidős 
foglalkozás 

37 óra 
 

diákköri foglalkozás 
 

Csoportos és egyéni 
foglalkozás 

 
 

Kikapcsolódás, szabadidő- 
eltöltés (sport, kultúra, szervezett 

szórakozás). 

A szabadidő hasznos eltöltésének 
elősegítése, általános műveltséget, sport- 

és mozgáskultúra fejlesztését, 
kikapcsolódást szolgáló programok 

szervezése. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Kollégiumi 
programhétvégék 

AJTP-s vállalt 
többletfeladat 

 
 
 
 
 
 

Társastánc/néptánc/úszás 

 
 
 
 

37 óra 
 

Csoportos foglalkozás 

Tánc- és illemtani ismertek 
gyakorlása, 

 
Kulturált szabadidő eltöltés. 

Hagyományismeret 
felelevenítése. 

 
Úszásoktatás, vízbiztonság 

kialakítása 

 
 

Koordinációs készségek javítása, 
kommunikációs készségek javítása, 

 
hagyományőrző ismeretek bővítése. 

Egészségfejlesztés 

 
 
 

Kollégiumi 
programhétvégék tanév 

közben 

 
7 hétvégi rendezvény, 
kollégiumi program 

csoportos foglalkozás, 
egyéni foglalkozás 

A város és a megye, a főváros 
megismerése, 

 
a közvetlen és távolabbi 
környezet megismerése. 

 
AJTP foglalkozási egység 

 
 
 

A szűkebb és tágabb környezet természeti 
és társadalmi-gazdasági jellemzőinek 

megismertetése. 

Tanulmányi 
kirándulás, sporttábor, (3 

kollégiumi hétvége 
összevonásával) 

Kollégiumi 
rendezvény, 

 
 
 
 

Csoportrendezvény 

 
 
 

Nyári kirándulás, pihenés, 
közösségépítés, országismeret. 

 
 
 

Közösség- és kapcsolatépítés elősegítése. 
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4. Táborok, 
versenyek, 

 
találkozók 

 
 

Gólyatábor 

AJTP-s rendezvény, 
 

Kollégiumi rendezvény 

 
 

Ismerkedés, közösségépítés. 

Ismerkedést, kapcsolatfelvételt, 
kapcsolatépítést, közösségépítést szolgáló 

programok szervezése. 

 
 

Sporttalálkozó 

 Sporttalálkozó az e területen 
tehetséges tanulók számára, 

ismerkedés más AJTP-s 
diákokkal. 

Versenyek szervezése, ismerkedést és 
kapcsolatépítést, a tolerancia és a fair play 
elvének elsajátítását szolgáló programok 

szervezése. 

 
 
 
 

Művészeti fesztivál 

 
 

AJTP-s rendezvény 
 

Kollégiumi rendezvény 

 
 
 
 

Művészeti találkozó. 

A különböző művészeti területekkel 
összefüggő kreatív tevékenységek 

támogatása, a kifejezésmód fejlesztése a 
különböző művészeti ágakon keresztül, 

értékközvetítés, élményszerű 
tapasztalatszerzés elősegítése. 

 
 
 
 
 

Bemutatkozó műsor 

AJTP-s rendezvény 
 

Kollégiumi rendezvény 
 

Csoportfoglalkozás: 
 

felkészülés több 

 
A fellépés keretében a gyerekek 
komoly felkészülésen vesznek 

részt és csoportosan 
bizonyíthatják a csoport jó 

szellemiségét. 

 
 
 

A kollégium kapcsolattartásának javítását, 
közösségfejlesztést szolgáló programok 

szervezése. 

 
Házibajnokságok, 
megyei-regionális 

versenyek 

 
 

Felkészülés változó 
időkeretben 

 
 

Célja a valódi tehetségkutatás és 
tehetséggondozás. 

Egyéni fejlesztés. 
 

Tehetséggondozás. Csoportkohézió 
alakítása. 
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 9. évfolyam 

 
 
 
 
 
 

1. AJTP-s keretek 
között tartott 

foglalkozási egység 

 
 
 

Önismeret, 
Személyiségfejlesztés 

 
 

74 óra 
 

Csoportos foglalkozás, 
Egyéni foglalkozás 

Énkép kialakítása 
a személyiség fejlesztése, 

önmaguk jobb megismerése, az 
utóbbinak megfelelő 

kompetenciák fejlesztése. 

Akarati, érzelmi összetevők fejlesztése, 
az 

önismeret, társismeret, önbizalom, és a 
személyiség fejlesztésével összefüggő 

foglalkozások szervezése 

 
 
 

Tanulásmódszertan 

 
 
 

37 óra 

A tanulási folyamat megismerése, 
egyes elemeinek és az egyéni 

tanulási jellemzők tudatosítása. 

Memóriafejlesztés. 
 

Az egyéni, tudatos tanulás fejlesztése, 
gyakorlása. Elméleti és írásbeli feladatok 

összehangolása. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kollégiumi 
alapprogram 

szerinti 
foglalkozások 

 
 
 

Felkészítő foglalkozás 
 

Felzárkóztató 
foglalkozások 

Tehetséggondozó 
foglalkozások, Idegen 

nyelvi felkészítés 

 
 
 
 

370 óra 
 

Csoportos foglalkozás, 
Egyéni foglalkozás 

Felkészülés az iskolai tanórákra, 
 

felzárkóztatás tanári irányítás és 
támogatás mellett, tanulószobai 

foglalkozások keretében 
 

Korrepetálás, felzárkóztatás a 
szükséges tárgyakból. 

 
Tartalmi, műveltségi, 

módszertani gazdagítás. 

 
 

A tanulók motivációjának fenntartása, 
Kikérdezés, ellenőrzés (szükség esetén) 

Ismeretbővítés, képességfejlesztés 
differenciált, egyéni igényekre és 

előrehaladásra reflektáló módszerekkel. 
 

Idegen nyelvi kompetenciák. 

A 3. sz. melléklet 
megfelelő témáinak 

feldolgozása 

22 óra 
 

Csoportos foglalkozás 

Az alapprogram (kötelező) 
témáinak feldolgozása, 

 
AJTP programelemek 

 
A kollégiumi alapprogram kötelező 

témaköreinek feldolgozása. 
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   beépítésével.  

 
Csoportélet, kollégiumi 

szervezések 

15 óra 
 

Csoportvezetői 
foglalkozás 

Közösségi és csoportügyek. 
 

Szervezések, aktuális 
információk. 

Intézményi információk megbeszélése, a 
diákok véleményének, javaslatainak teret 

adó fórumok szervezése. 

 
Választott szabadidős 

foglalkozás 
 

(sokrétű, változatos, 
fiatalos szervezések, 
versenyfelkészítések, 

sport) 

 
 

37 óra 
 

Csoportos foglalkozás 
Diákköri foglalkozás 
Egyéni foglalkozás 

Kikapcsolódás, sport, szervezett 
szórakozás, a szabadidő hasznos 

eltöltése 
Egészséges életmód. Kulturális 

rendezvények 
szervezése, esztétikai élmények 

szerzése. 

 
 
 
 

Szabadidő kulturált, hasznos eltöltését, 
pihenést, rekreációt szolgáló 

foglalkozások szervezése. 

 
 
 
 
 
 

3. Kollégiumi 
programhétvégék 

 
AJTP-s vállalt 
többletfeladat 

 
 
 
 
 

Kollégiumi 
programhétvége tanév 

közben 

 
 

7 hétvégi kollégiumi 
rendezvény, 

bennmaradást igénylő 
program 

 
kollégiumi foglalkozás, 

csoportfoglalkozás 

Közös színház, mozi, 
múzeumlátogatás. A hazai 

környezet és a főváros további 
megismerése. Egy meghatározott 

terület 
feltérképezése. A cél a közösség 

formálása, építése, a tudatos 
jelleg megerősödik. 

 
AJTP foglalkozási egység 

 
 
 
 

A szűkebb és tágabb környezet természeti 
és társadalmi-gazdasági jellemzőinek 

megismertetése, aktív pihenést, 
közösségépítést szolgáló szabadidős 

programok szervezése. 

 
Tanulmányi kirándulás 

 
A fennmaradt 3 

kollégiumi hétvége 

Tanulmányi célú kirándulás, a 
cél a hazai területeken, illetve 

Európában élő népek 

 
Közösségépítés, ország- és Európa 

ismeret. Európaiság-tudat, magyarság- 
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  felhasználásával kultúrájának megismerése. tudat fejlesztése. 

 
 
 

4. Versenyek, 
táborok 

 
Arany János irodalmi 

verseny, 
 

AJTP-s versenyek 

 
 
 

Intenzív felkészülés, 
felkészítés 

Elmélyedés a tananyagban, 
 

Verseny-rutin szerzése 
 

Egy-egy korszak mélyebb 
megismerése. 

Tanulmányi versenyekre felkészítés, 
önálló tanulás, önálló kutatás 

képességének fejlesztése. 

 10. évfolyam 

 
 
 
 
 
 
 

1. AJTP-s keretek 
között tartott 

foglalkozási egység 

 
 
 
 
 

Önismeret, Társismeret, 
Személyiségfejlesztés 

 
 
 
 
 
 
 
 

74 óra 

Énideál, énkép kialakítása 
 

Önbizalom, önbecsülés 
fejlesztése 

 
Személyiségvonások 

megismerése 
 

Problémamegoldás gyakorlása 
 

Előítéletek megismerése, 
kezelése 

 
 
 
 

Személyiségfejlesztés, motiváltság 
erősítése, 

 
problémamegoldást, döntéshozatal 
gyakorlását és elsajátítását szolgáló 

foglalkozások szervezése. 

 
Autóvezetői tanfolyam 

Egyéni és csoportos 
foglalkozás 

A gépkocsivezetés elméletének 
és gyakorlatának megismerése 

A gépkocsivezetői vizsga letételéhez 
szükséges ismeretek átadása. 
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2. A Kollégiumi 
alapprogram 

szerinti 
foglalkozások 

 
 

Felkészítő foglalkozások 
 

Felzárkóztató 
foglalkozások 

Tehetséggondozó 
foglalkozások, 

 
idegen nyelvi felkészítés 

 
 
 

370 óra Egyéni 
Csoportos Diákkör 

jellegű 

Felkészülés az iskolai tanórákra 
 

Felzárkóztatási tanári irányítással. 
Tanulási segítség nyújtása. 

 
Korrepetálás, felzárkóztatás a 

szükséges tárgyakból. Tartalmi, 
módszertani, műveltségi 

gazdagítás. 

 
Ismeretek bővítése, pályaorientációt, 

tanulási motiváció fenntartását szolgáló 
foglalkozások szervezése. 

 
Ismeretbővítés, képességfejlesztés 
differenciált, egyéni igényekre és 

előrehaladásra reflektáló módszerekkel, 
 

Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése. 

A 3. sz. melléklet 
megfelelő témáinak 

feldolgozása 

22 óra 
 

Csoportos foglalkozás 

Az alapprogram (kötelező) 
témáinak feldolgozása egyéni 
munkával és tanári irányítással 

 
Az alapprogram kötelező témaköreinek 

megbeszélése. 

Csoportélet, kollégiumi 
szervezések, problémák 

megbeszélése 

15 óra 
 

Csoportvezetői 
foglalkozás 

Egyéni, csoport, illetve közösségi 
ügyek, szervezések, problémák 

megbeszélése 

 
Csoportközi kapcsolatok és közösségi 

kapcsolatok fejlesztése. 

 
 

Választott szabadidős 
foglalkozás 

37 óra 
 

Egyéni, csoportos 
foglalkozás 

A szabadidős tevékenységek 
széles választéka a sport, a zene, 

a kulturális tevékenységek 
minden területén 

 
 

Pihenés. Szabadidő hasznos eltöltése, 
rekreáció. Nívós szórakozások. 

 
3. Kollégiumi 

programhétvégék 

 
 

Kollégiumi program- 
hétvége tanév közben 

7 hétvégi kollégiumi 
rendezvény, 

bennmaradást igénylő 
program 

Kulturális programok, 
kollégiumi szervezések, 

kirándulások az ország különböző 
pontjaira. 

 
 

Kulturális és egyéb szabadidős 
programok, kirándulások szervezése. 
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AJTP-s vállalt 
többletfeladat 

  AJTP foglalkozási egység  

 
 

Tanulmányi kirándulás 
szervezése 

A fennmaradó 
hétvégék 

tömbösítésével, 
országhatáron túli 

kirándulás szervezése 

 
Tanulmányi célú kirándulás, a cél 

az országhatáron túl élő népek 
szokásainak, hagyományainak 

megismerése 

 
 

A kollégisták motivációjának, 
ismeretszerzési szándékának erősítése. 

 
 

4. Versenyek, 
táborok 

 
AJTP-s és más 

versenyek 
 

(OKTV, OSZTV stb.) 

 
 

Intenzív felkészülés, 
felkészítés 

 
Elmélyedés a tananyagban, a 

tudományokban és a 
művészetekben 

Tanulmányi versenyekre felkészítés, 
 

önálló tanulás, önálló kutatás 
képességének fejlesztése, 

tehetséggondozás 

 11. évfolyam 

 
 
 
 

1. AJTP-s keretek 
között tartott 

foglalkozási egység 

 
 

Önismeret, 
Drámapedagógia, 
Pályaválasztás, 
kommunikáció 

 
 
 
 

66 óra 
 

Csoportos foglalkozás, 
Egyéni foglalkozás 

 
A személyiség aktuális 

állapotának megismerése, 
fejlesztése. 

 
Önértékelés, alkalmazkodás, 

konfliktusmegoldás, 
pályaválasztás, pályakép 

kialakítása. 

Szabálytudat kialakítása. 
Kommunikációs készségek fejlesztése, 

 
Pályaorientációt segítő foglalkozások 

szervezése 
 

Praktikus ismeretek átadása: önéletrajz, 
viselkedéskultúra, 

 
Önképzés 
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2. A Kollégiumi 
alapprogram 

szerinti 
foglalkozások 

 
 
 
 

Felkészítő foglalkozás 
 

Érettségi előkészítő 
foglalkozások 

tehetséggondozó 
foglalkozások. 

 
Idegen nyelvi felkészítés 

 
 
 
 
 
 

330 óra 
 

Csoportos és egyéni 
foglalkozás 

 
Felkészülés az iskolai tanórákra. 

 
Felzárkóztatási tanári irányítással. 

Tanulási segítség nyújtása. 
Tanulási idő szervezése. 

 
felzárkóztatás a szükséges 

tárgyakból. Tartalmi, 
módszertani, műveltségi 

gazdagítás az érettségi-felvételi 
érdekében. 

A motiváció erősítése és fenntartása a 
közelgő érettségi és felvételire 

figyelemmel, a célirányos felkészülés 
fokozása. A nem érettségi tárgyak 
gyakorlása. Pályaválasztást segítő 

foglalkozások szervezése. 
 

A kollégisták irányultságuknak megfelelő 
foglalkozást választhatnak, a tanulmányi 

eredmény és az érettségi- felvételi tárgyak 
függvényében. 

 
Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése. 

 
A 3. sz. melléklet 

megfelelő témáinak 
feldolgozása 

 
 

22. óra 
 

Csoportos foglalkozás 

Tematikus foglalkozások száma a 
kollégiumi nevelés országos 
alapprogramja alapján AJTP 
programelemek beépítésével. 

Az érdeklődés fenntartása a témakörök 
iránt. 

 
A kirándulások, országjárások 
tapasztalatainak felhasználása. 

 
Csoportélet, kollégiumi 
szervezések, problémák 

megbeszélése 

 
15 óra 

 
Csoportvezetői 

foglalkozás 

 
Aktuális információk (pl. 

továbbtanulás) 
 

Kollégiumi szervezések 

Pályaorientáció támogatása, felkészítés 
az érettségire, továbbtanulásra, 

 
karriertervek feldolgozása, önmenedzselés 

támogatása 

 
 

Választott szabadidős 
foglalkozás 

33 óra 
 

Csoportos, egyéni és 
diákköri foglalkozások 

 
Kikapcsolódás, sport, szervezett 
szórakozás, szabadidő hasznos 

eltöltése. 

 
Csoport- és kollégiumi összejövetelek, 

versenyek, szórakozási lehetőségek 
szervezése. 



Pedagógiai Program Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 

 70 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Kollégiumi 
programhétvégék 

AJTP-s vállalt 
többletfeladat 

 
 
 
 

Kollégiumi 
programhétvégék tanév 

közben 

 
 
 
 

7 hétvégi kollégiumi 
rendezvény, 

bennmaradást igénylő 
program 

Színház, múzeumlátogatás. 
 

Kollégiumi programok 
szervezése. 

 
Sportprogramok szervezése. 

Megyeszékhelyek megismerése. 
AJTP foglalkozási egység 

 
 
 

Kulturális, esztétikai élmények szerzése. 
Pihenés, relaxálás elősegítése. 

Közösségépítés. 

Kollégiumi tanulmányi 
kirándulás 

 
(A fennmaradó hétvégék 

tömbösítésével) 

 
 

külföldi kirándulás 

 
Tájékozódás a világban, 

ismerkedés Európával, tematikus 
kirándulás, kikapcsolódás, 

pihenés. 

A tanulmányi fejlesztés: a meglátogatott 
terület megismerése. Érzelmi fejlesztés a 
közös élmény, az együttlét, a közösség 
örömének megtapasztalása (a felnőtté 

válás felelősségével). 

 
 

4. Országos 
verseny 

 
 
 

Tantárgyi versenyek 

 
 

Egyéni, csoportos 
felkészülés 

Pályaorientáció 
 

Tehetséggondozás 
 

Verseny 

Újszerű, változatos feladatokkal 
felkészítés a versenyekre, ismeretátadás, 

probléma-felismerési és –megoldási 
képesség fejlesztése 
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 12. évfolyam 

 
1. AJTP-s 

 
Keretek között 

tartott foglalkozási 
egység 

 
 

Önismeret 
Drámapedagógia 
Pályaválasztás 

 
 
 
 

66 óra a kollégiumi 
tanév első félévében 

 
 

Pályakép, pályaválasztás. 
Viselkedés- és mozgáskultúra. 
Önértékelés, alkalmazkodás. 

Szabálytudat kialakítása. Felkészítés a 
felnőtt életre, az „értelmiségi létre”. 

 
Pályaorientációt segítő foglalkozások 

szervezése. 
 

Praktikus ismeretek átadása: önéletrajz, 
viselkedéskultúra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. A Kollégiumi 
alapprogram 

szerinti 
foglalkozások 

 
 
 

Felkészítő foglalkozás 
 

Érettségi előkészítő 
foglalkozások 

Tehetséggondozó 
foglalkozások 

 
Idegen nyelvi felkészítés 

 
 
 
 
 
 

330 óra Csoportos és 
egyéni foglalkozás 

Felkészülés az iskolai tanórákra, 
 

készülés az érettségire. Tanulási 
segítség nyújtása. 

Felkészítés a továbbtanuláshoz, 
érettségihez szükséges 

tárgyakból. Tartalmi, módszerbeli 
 

műveltségi gazdagítás az 
érettségi-felvételi érdekében. 

 
A motiváció erősítése és fenntartása a 

közelgő érettségi és felvételire 
figyelemmel, célirányos felkészülés 

támogatása 
 

Tantárgyi felkészítő foglalkozások 
szervezése, az egyéni igények és 

előrehaladás figyelembevételével nyújtott 
támogatás. 

 
Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése. 

 
 

A 3. sz. melléklet 
megfelelő témáinak 

feldolgozása 

 
 
 

20 óra 
 

Csoportos foglalkozás 

 
 
 

Tematikus foglalkozások, 
kötelező témakörök. 

A középiskola befejezésének, az új 
életszakasz kezdésének, a felsőoktatásban 
résztvevő polgár problémáinak előzetes 

megbeszélése, 
„átcsoportosítva”, aktualizálva egy-egy 

témakört. 

Csoportélet, kollégiumi 10 óra Aktuális információk (pl. Pályaorientáció támogatása, felkészítés 
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 szervezések, problémák 
megbeszélése 

Csoportvezetői 
foglalkozás 

továbbtanulás). 
 

Tanév végi szervezések. 

az érettségire, továbbtanulásra. 
 

Karriertervek feldolgozása, 
önmenedzselés támogatása. 

 
 
 

Választott szabadidős 
foglalkozás 

33 óra 
 

Egyéni, csoportos és 
diákköri foglalkozások 

 
 

Kikapcsolódás, sport, szervezett 
szórakozás, szabadidő hasznos 

eltöltése. 

 

 
 
 
 

3. Kollégiumi 
programhétvégék, 

AJTP-s vállalt 
 

többletfeladat 

 
 
 

Kollégiumi hétvége tanév 
közben 

 
Kettő kollégiumban 

töltött hétvége 
változatos 

programokkal 

Közös túrák, színházlátogatás 
 

Egyéb szervezett 
csoportprogramok. 

 
AJTP foglalkozási egység 

Előkészület a közösség, a kollégium 
elhagyására, az érettségire. 

 
A felsőoktatás jellegzetességeinek 

megbeszélése. 

 
Kollégiumi tanulmányi 

kirándulás (a fennmaradó 
hétvégék tömbösítésével) 

 
 

Kirándulás 

 
 

Hazai tematikus kirándulás 

 
 

Az eddigi tanulmányok szintetizálása, a 
honismeret gazdagítása. 

 
 

4. Országos 
versenyek 

 
 
 

Tantárgyi versenyek 

 
 

Egyéni, csoportos 
felkészülés 

Pályaorientáció 
 

Tehetséggondozás 
 

Verseny 

Újszerű, változatos feladatokkal 
felkészítés a versenyekre, ismeretátadás, 

probléma-felismerési és -megoldási 
képesség fejlesztése 
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16. A pedagógus és az intézményvezető kollégiumi feladatellátásához 
kapcsolódó általános pedagógiai, szakmai elvárások, valamint az 
intézménnyel, mint munkaszervezettel szemben támasztott elvárások 
 

16.1. Elvárások a pedagógusok irányában 
 
Kollégiumunk pedagógiai programja jelen alfejezetben összefoglalja és rögzíti a 
nevelőtanári munkát ellátó pedagógusok vonatkozásában megfogalmazott, a 
pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódó általános elvárásokat, melyek a pedagógiai 
programban rögzített célok teljesítéséhez szükségesek.  
A tematikusan csoportosított elvárások alapján világosan értelmezhető a közvetlen 
társadalmi környezet számára is (fenntartó, kapcsolódó iskolák, szülők, tanulók) valamint a 
pedagógusok számára is a kollégiumi nevelőmunkához tartozó pedagógiai 
követelményrendszer. 
 
 
Elvárások pedagógus kompetenciák alapján 
  
16.1.1.Pedagógiai módszertani felkészültség 
 
A pedagógus az általa közvetített műveltségi területekhez kapcsolódó kollégiumi 
foglalkozásokon képes olyan feltételeket biztosítani, amelyek hatására a tanulók 
kialakíthatják a saját gyakorlatukban alkalmazható adaptív tudásukat. 
 
A pedagógus törekszik szaktudományi, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi 
tudásának minél hatékonyabb integrálására, a képességek és a tudásrendszerek 
fejlesztésének egységben való kezelésére annak érdekében, hogy a műveltségi 
területben, tantárgyban rejlő személyiségfejlesztési lehetőségeket megvalósítsa. 
 
 
A pedagógus munkájának kulcsjellemzői: 
 

- alkalmazza a tanulócsoportoknak, a különleges bánásmódot igénylőknek 
megfelelő változatos módszereket. 

- értékeli az alkalmazott módszerek beválását.  
- felhasználja a mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában. 
- alkalmazott módszerei illeszkednek a tananyaghoz. 

  
A területhez kapcsolódó elvárások: 

- Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 
- A foglalkozásokon a nevelési és a tanítási, ill. szaktárgyi helyzetnek megfelelő, 

változatos nevelési, oktatási módszereket, eszközöket alkalmaz. 
- Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli. 
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- Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, 
továbbadásának kritikus, etikus módját. 

- Az alkalmazott pedagógiai módszerek a kompetenciafejlesztést és a neveltségi szint 
javulását támogatják. 

- Felméri a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotát. Hatékony tanuló-
megismerési technikákat alkalmaz. 

- A differenciálás megfelelő módja, formája jellemző. 
- Az elméleti ismeretek mellett a tanultak gyakorlati alkalmazását is lehetővé teszi. 
- Alkalmazza a tanulócsoportoknak, különleges bánásmódot igénylőknek megfelelő, 

változatos módszereket. 
- A pedagógus az életkori sajátosságok figyelembe vételével választja meg a 

foglalkozáson alkalmazott módszereket. 
- Felhasználja a mérési és értékelési eredményeket saját pedagógiai gyakorlatában. 
- Pedagógiai munkájában nyomon követhető a PDCA ciklus. 
- Alkalmazott módszerei nevelés és önnevelés, valamint a tanítás-tanulás 

eredményességét segítetik. 
- A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket 

is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. 
- Fogalomhasználata pontos, következetes. 
- Kihasználja a helyzet vagy a téma kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket. 
- Rendelkezik a foglalkozás megtartásához szükséges tárgyi és szakmódszertani 

tudással. 
- Pedagógiai munkája során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására. 

  
16.1.2. Pedagógiai folyamatok tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz szükséges 
önreflexiók 
 
A pedagógus képes pedagógiai munkájának megtervezésére. Figyelembe veszi 
Kollégiumi nevelés országos alapprogramját, a jelen pedagógiai program elemeit, az 
intézmény helyi tantervét, ahol ez releváns (pl. AJTP). Elkészíti foglalkozásaihoz a 
tanmenetet, a tematikus tervet és a foglalkozások tervét (óraterv), valamint részben vagy 
egészben kollégiumi projektterveket, programterveket. 
 
Képes a tervezés során a kollégákkal és a tanulókkal együttműködni; a taneszközöket és 
egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni és a konkrét céloknak 
megfelelően kiválasztani; a pedagógiai folyamat elemei közötti összefüggéseket és 
kölcsönhatásokat tudatosan felhasználni; a célokhoz és az adott szituációhoz 
alkalmazkodva kreatívan, különböző változatokban gondolkodni; terveit reflektív módon 
elemezni, értékelni, terveit az önreflexiók alapján átdolgozni, újabb kollégiumi csoportokra, 
szituációkra adaptálni. 
 
A pedagógus munkájának kulcsjellemzői: 
 

- tervező munkája, tervezési dokumentumai, tervezési módszerei nyomon 
követhetőek, megvalósíthatóak és reálisak. 
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- a tervezés során érvényesíti a Nemzeti alaptanterv és a Kollégiumi nevelés országos 
alapprogramjának (KNOAP) nevelési céljait, meghatároz pedagógiai 
célokat, fejlesztendő kompetenciákat. 

- éves tervezésének elemei megfelelnek a jelen pedagógiai programban leírt 
intézményi céloknak. 

- tervező munkája során épít a tanulók előzetes tudására és a tanulócsoport 
jellemzőire. 

 
A területhez kapcsolódó elvárások: 

- Pedagógiai munkáját éves szinten tematikus egységekre és foglalkozásokra bontva is 
megtervezi. 

- Komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai folyamat minden lényeges elemét: a 
tartalmat, a tanulók személyiségét, előzetes neveltségét, tudását, motiváltságát, 
életkori sajátosságait, a nevelési, oktatási környezet lehetőségeit, korlátait stb. 

- Tudatosan tervezi a foglalkozás céljainak megfelelő stratégiákat, módszereket, 
taneszközöket. 

- Többféle módszertani megoldásban gondolkodik. 
- A foglalkozást, órát a cél(ok)nak megfelelően, logikusan építi fel. 
- A tanulók tevékenységét, a tanulási folyamatot tartja szem előtt. 
- Tudatosan törekszik a tanulók motiválására, aktivizálására. 
- Terveit a foglalkozás, az óra eredményessége függvényében felülvizsgálja. 
- A célok tudatosításából indul ki. A célok meghatározásához figyelembe veszi a 

tantervi előírásokat (ha releváns), az intézmény pedagógiai programját. 
- Célszerűen használja a digitális, online eszközöket.  
- Használja a szociális tanulásban rejlő lehetőségeket.  
- Alkalmazza a differenciálás elvét. 

 
16.1.3 A tanulás támogatása 
 
„Tanulás” alatt tágan értelmezett ismeretszerzést, kompetenciafejlődést értünk. 
A pedagógus képes pedagógiai céljainak és azok elérését biztosító nevelési- oktatási 
stratégiájának megvalósítására. 
 
Képes a különböző céloknak megfelelő stratégiák; a motivációt, differenciálást, 
tanulói aktivitást biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és 
együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák 
kiválasztására és megvalósítására; a hagyományos és az információs-kommunikációs 
technikákra épülő eszközök, digitális tananyagok hatékony és szakszerű alkalmazására. 
 
Képes a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer megteremtésével, az 
együttműködési elvek és formák közös kialakításával és elfogadásával nyugodt, 
biztonságos és az eredményes tanuláshoz szükséges tanulási környezet megszervezésére. 
 
Képes az érdeklődés és a figyelem folyamatos fenntartására, az önálló, önszabályozó 
tanulás kialakítására, támogatására, a folyamat során fellépő tanulási nehézségek 
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felismerésére és megoldására. 
 
Törekszik a tanulók iskolai, kollégiumi és az ezeken kívüli
 tevékenységének összehangolására. 
 
A pedagógus munkájának kulcsjellemzői: 
 
- tudatosan és az adott helyzetnek megfelelően választja meg és alkalmazza a 

tanulásszervezési eljárásokat. 
-  motiválja a tanulókat, felkelti érdeklődésüket, fenntartja figyelmüket, érdeklődésüket.  
- fejleszti a tanulók gondolkodási, probléma-megoldási és együttműködési képességét.  
- a tanulási környezet létrehozásánál figyelembe veszi a tanulási folyamatot. 
- alkalmazza az információs-kommunikációs technikákra épülő eszközöket, a digitális 

tananyagot a tanulási folyamatban.   
A területhez kapcsolódó elvárások: 

- Figyelembe veszi a tanulók aktuális fizikai, érzelmi állapotát, és szükség esetén igyekszik 
változtatni előzetes foglalkozási tervein. 

- Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, igyekszik felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. 

- Felismeri a tanulók tanulási problémáit, szükség esetén megfelelő szakmai segítséget 
kínál számukra. 

- Kihasználja a tananyagban rejlő lehetőségeket a tanulási stratégiák elsajátítására, 
gyakorlására. 

- Pozitív visszajelzésekre épülő, bizalom teli légkört alakít ki, ahol minden tanuló hibázhat, 
mindenkinek lehetősége van a javításra. 

- A tanulást támogató környezetet teremt például a foglalkozás helyszínének kialakításával, 
elrendezésével, a taneszközök használatával, a diákok döntéshozatalba való bevonásával. 

- Tanítványaiban igyekszik kialakítani az önálló ismeretszerzés, kutatás igényét. Ösztönzi 
a tanulókat az IKT-eszközök hatékony használatára a tanulás folyamatában. 

- Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a 
tanulók számára, például webes felületeket működtet, amelyeken megtalálhatók az egyes 
feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok. 

  
16.1.4. 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 
 
A pedagógus képes olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik a 
tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését. 
 
Tiszteli a tanulók személyiségét, képes mindenkiben meglátni az értékeket; érzékeny 
a tanulók problémáira, képes személyre szabott segítséget nyújtani. 
 
 
A pedagógus munkájának kulcsjellemzői: 
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- hatékony tanuló-megismerési technikákat alkalmaz.  
- pedagógiai munkájában, a tervezésben megjelenik az egyéni fejlesztés, a 

személyiségfejlesztés. 
- alkalmazza az adaptív nevelés, oktatás gyakorlatát.  
- tervszerűen foglalkozik a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal. 

  
A területhez kapcsolódó elvárások: 
- A tanulói személyiség(ek) sajátosságait megfelelő módszerekkel, 

sokoldalúan tárja fel. 
- Munkájában a nevelést és az oktatást egységben szemléli és kezeli. 
- A tanuló(k) személyiségét nem statikusan, hanem fejlődésében szemléli. 
- A tanuló(k) teljes személyiségének fejlesztésére, autonómiájának kibontakoztatására 

törekszik. 
- Felismeri a tanulók tanulási vagy személyiségfejlődési nehézségeit és képes számukra 

segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni. 
- Reálisan és szakszerűen elemzi és értékeli saját gyakorlatában az egyéni bánásmód 

megvalósítását. 
- Csoportos foglalkozáson is figyel az egyéni szükségletekre és a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelő stratégiák alkalmazására. 
- A tanuló hibáit, tévesztéseit, mint a nevelési, tanulási folyamat részét kezeli, az egyéni 

megértést elősegítő módon reagál rájuk. 
- Különleges bánásmódot igénylő tanuló vagy tanulócsoport számára hosszabb távú fejlesztési 

terveket dolgoz ki, és ezeket hatékonyan meg is valósítja. 
- Az általános pedagógiai célrendszert és az egyéni szükségletekhez igazodó fejlesztési célokat 

egységben kezeli. 
 
16.1.5. A foglalkozási csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 
csoportvezetői tevékenység 
 
A pedagógus a csoport és a csoportfejlődés pszichológiai, szociológiai, 
kulturális sajátosságainak ismeretében képes a csoportok, közösségek számára olyan 
pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik a csoporttagok szűkebb és tágabb 
közösségek iránti elkötelezettségét, amelyek alapján nyitottá válnak a demokratikus 
társadalomban való aktív részvételre, a helyi, a nemzeti és az egyetemes emberi értékek 
elfogadására. 
 
Képes értelmezni és a tanulók érdekében felhasználni azokat a társadalmi-
kulturális folyamatokat, amelyek befolyásolják a tanulók esélyeit, kollégiumi és 
kollégiumon kívüli életét. 
 
A kollégium világában tudatosan kezeli az értékek sokféleségét, nyitott 
mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására; képes olyan 
pedagógiai helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek az elfogadását segítik. 
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A pedagógus munkájának kulcsjellemzői: 
 
- olyan nevelési, tanulási környezetet alakít ki, amelyben a tanulók értékesnek, 

elfogadottnak érezhetik magukat. 
- pedagógiai munkájában megjelenik a közösségfejlesztés.  
- sikeresen alkalmaz probléma-megoldási és konfliktuskezelési módszereket és 

technikákat. 
 
A területhez kapcsolódó elvárások: 
- Tudatosan alkalmazza a közösségfejlesztés változatos módszereit. 
- Kollégiumi foglalkozásain harmóniát, biztonságot, elfogadó légkört teremt.  
- Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli. 
- Munkájában figyelembe veszi a tanulók és a tanulóközösségek eltérő kulturális, illetve 

társadalmi háttéréből adódó sajátosságait. 
- A tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti a tanulók 

vitakultúráját. 
- Értékközvetítő tevékenysége tudatos. Együttműködés, altruizmus, nyitottság, társadalmi 

érzékenység, más kultúrák elfogadása jellemzi. 
- Az együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmaz mind a foglalkozások 

keretében, mind pedig egyéb kollégiumi tevékenységek során. 
- Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, ahol 

értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök 
funkcionális használatának terén. 

- A konfliktusok megelőzésére törekszik, például megbeszélések szervezésével, közös 
szabályok megfogalmazásával, következetes és kiszámítható értékeléssel. 

- A csoportjaiban felmerülő konfliktusokat felismeri, helyesen értelmezi, és hatékonyan 
kezeli. 

 
16.1.6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 
elemzése 
 
A pedagógus értékelési tevékenysége irányulhat a tanulók munkájára, saját 
munkájára, mások tevékenységére, az intézmény munkájára, sőt túlmutathat a saját 
intézményi kontextuson is (pl. AJTP keretében). 
 
Értékelési tevékenysége során a pedagógus képes az értékelés különböző céljainak és 
szintjeinek megfelelő értékelési formák és módszerek meghatározására, szükség esetén 
önálló értékelési eszközök készítésére. Figyelembe veszi az értékelés jelentős hatását a 
pedagógiai folyamat szabályozására, a tanulók személyiségfejlődésére és önértékelési 
képességeik alakulására. Ezért érvényesíti a differenciálás, individualizálás szempontjait, 
és elősegíti a tanulók részvételét saját fejlődésük érdekében. 
 
Képes az értékelés során kapott adatokat megfelelően értelmezni, és saját munkájára az 
adatok fényében reflektálni. 
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A pedagógus munkájának kulcsjellemzői: 
 
- a nevelési és a tanulási folyamatban alkalmaz diagnosztikus, fejlesztő és szummatív 

értékelési formákat. 
- értékelése támogató, fejlesztő szándékú.  
- visszajelzései támogatják a tanulók önértékelésének fejlődését. 

 
 
A területhez kapcsolódó elvárások: 
- Jól ismeri a nevelési területek fejlesztési követelményeit, és képes saját követelményeit 

ezek figyelembevételével és saját tanulócsoportjának ismeretében pontosan 
körülhatárolni, következetesen alkalmazni. 

- A tanulók nevelési területekhez rendelhető kompetenciáit mérő eszközöket 
(kérdőíveket, tudásszintmérő teszteket) készít. 

- Céljainak megfelelően, változatosan és nagy biztonsággal választja meg a különböző 
értékelési módszereket, eszközöket. 

- Visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek. 
- A tanulás támogatása érdekében a foglalkozásokon törekszik a folyamatos 

visszajelzésre. 
- Önállóan képes a tanulói tevékenységek értékeléséből kapott adatokat elemezni, az 

egyéni, illetve a csoportos fejlesztés alapjaként használni, szükség esetén gyakorlatát 
módosítani. 

- Értékeléseivel, visszajelzéseivel a tanulók fejlődését segíti. 
- Pedagógiai munkájában olyan munkaformák és módszerek alkalmazására törekszik, 

amelyek elősegítik a tanulók önértékelési képességének kialakulását, fejlesztését. 
 
  
16.1.7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 
 
A pedagógus a kollégiumi nevelőtestület tagjaként képes partneri együttműködésre a 
tanulókkal, kollégáival, a kollégium más munkatársaival, a szülőkkel, a tanulók és 
az intézmény életében szerepet játszó szakemberekkel, intézményekkel, szervezetekkel 
a pedagógiai folyamatban betöltött szerepüknek megfelelően. 
 
Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek és problémák feltárása, megoldása 
érdekében szakmai segítséget kérjen. 
 
A szervezetfejlesztés sajátosságainak és a vonatkozó jogszabályoknak ismeretében képes 
közreműködni az intézményi szervezet folyamatos fejlesztésében és értékelésében. 
 
Különböző szakmai szituációkban képes nyílt és hiteles kommunikációra a 
partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően, képes felismerni és értelmezni 
kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát fejleszteni. 
 



Pedagógiai Program Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 

 80

A pedagógus munkájának kulcsjellemzői: 
- nyelvhasználata igényes. 
- együttműködik más pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítő más felnőttekkel a 

pedagógiai folyamatban. 
- együttműködik más intézmények pedagógusaival.  
- részt vesz pedagógiai fejlesztésekben. 
- önismerete reális, képes az önreflexióra, az önfejlesztésre. 
- azonosul az intézmény pedagógiai programjának céljaival, az intézmény pedagógiai 

hitvallásával. 
 
A területhez kapcsolódó elvárások: 
- Munkája során érthetően és a pedagógiai céljainak megfelelően kommunikál. 
- A fejlesztéshez, a tanuláshoz megfelelő, hatékony és nyugodt kommunikációs teret, 

feltételeket alakít ki. 
- Kommunikációját minden partnerrel a kölcsönösség és a konstruktivitás jellemzi. 
- Tudatosan támogatja a diákok egyéni és egymás közötti kommunikációjának fejlődését. 
- A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs 

eszközöket és a különböző online csatornákat. 
- A diákok érdekében önállóan, tudatosan és kezdeményezően együttműködik a 

kollégákkal, a szülőkkel, a szakmai partnerekkel, szervezetekkel. 
- A nevelőtestület munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállal. Együttműködik 

pedagógustársaival különböző pedagógiai és tanulásszervezési eljárások (pl. projekt, 
témahét, ünnepség, kirándulás stb…) megvalósításában. 

- A megbeszéléseken, a vitákban, az értekezleteken rendszeresen kifejti szakmai 
álláspontját, a vitákban képes másokat meggyőzni, és ő maga is meggyőzhető. 

- Nyitott a szülő, a tanuló, az intézményvezető, a kollégák, a szaktanácsadó 
visszajelzéseire, felhasználja őket szakmai fejlődése érdekében. 

- Kollégiumi tevékenységei során felmerülő/kapott feladatait, problémáit önállóan, a 
szervezet működési rendszerének megfelelő módon kezeli, intézi. 

 
  
16.1.8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 
 
A pedagógus a pedagógusi szerepek és feladatok, valamint az ezekre ható társadalmi 
folyamatok, jogszabályok és etikai normák ismeretében képes meghatározni 
és rendszeresen újrafogalmazni saját szakmai szerepvállalását. 
 
Törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, lelki egészségének 
megőrzésére, és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. Figyelemmel 
kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s ezek alapján reflektív 
módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos 
fejlesztésére. 
 
Képes a szakmai információforrások megtalálására, értelmezésére, felhasználására és ezek 



Pedagógiai Program Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 

 81

közvetítésére. 
 
Intézményi feladatai, valamint a neveléstudomány kutatási módszereinek 
ismeretében képes a kollégiumi munkára vonatkozó kutatásokban, fejlesztésekben 
való részvételre, akciókutatás tervezésére és lebonyolítására, a kutatási 
eredmények értelmezésére és alkalmazására nevelő-oktató munkájában. 
 
 
A pedagógus munkájának kulcsjellemzői: 
- saját magára is érvényesíti a folyamatos értékelés, fejlesztés, fejlődés, továbblépés 

igényét. 
- pedagógiai kérdésekben tájékozott, követi a szakmában történteket. munkájában 

kezdeményező és felelősségteljes. 
- munkájában pontos és megbízható. 

 
 
A területhez kapcsolódó elvárások: 
- Saját pedagógiai gyakorlatát folyamatosan elemzi és fejleszti. 
- Tudatosan fejleszti pedagógiai kommunikációját. 
- Tisztában van szakmai felkészültségével, személyiségének sajátosságaival, és képes 

alkalmazkodni a szerepelvárásokhoz. 
- Rendszeresen tájékozódik a kollégiumi nevelési területekre, a szaktárgyára és a 

pedagógia tudományára vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználja a továbbképzési 
lehetőségeket. 

- Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, a nevelést és az 
oktatást támogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan szemléli 
felhasználhatóságukat. 

- Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek. 
- Élő szakmai kapcsolatrendszert alakít ki az intézményen kívül is. 
- Munkájában alkalmaz új módszereket, tudományos eredményeket. 
- Részt vesz intézményi innovációban, pályázatokban, kutatásban. 

 

16.2. Elvárások az intézményvezető irányában 
A kollégium intézményvezetője pedagógiai vezető, tehát vezetői munkáját a vezetéselméleti 
szempontok mellett pedagógiai szempontok is befolyásolják. A kollégium szervezete kis méretű, 
a vezetett munkatársi létszám 15-20 között változik feladattól függően. Az intézményvezetőnek a 
szervezeti méreteket az alkalmazott vezetési módszerek hatékony kiválasztása érdekében szem 
előtt kell tartani. Az elvárásokat területekhez kapcsoljuk, ezek mentén fogalmazzuk meg a 
szempontokat. 
 
Az önértékelés területei: 

1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 
2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 
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4. Mások stratégiai vezetése és operatv irányítása 
5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 
1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása 

Szempont: milyen módon biztosítja azt, hogy a nevelés és a tanulás a tanulói eredmények 
javulását  
eredményezze? 

- Aktívan részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési-oktatási 
alapelvek, célok és feladatok meghatározásában. 

- A jogszabályi lehetőségeken belül a pedagógiai programot a Kollégiumi Alapprogramra 
alapozva az intézmény sajátosságaihoz igazítja. 

- A nevelést és a tanulást, tanítást egységes, tervezett pedagógiai folyamatként kezeli. 
- Együttműködik munkatársaival és példát mutat annak érdekében, hogy az intézmény 

elérje a nevelési és a tanulási eredményekre vonatkozó deklarált céljait. 
- Az intézményi kulcsfolyamatok irányítása során elsősorban a tanulói eredmények 

javítására helyezi a hangsúlyt. 
- A tanulói kulcskompetenciák és a neveltségi szint fejlesztésére összpontosító nevelő–

oktató munkát vár el. 
 
Szempont: hogyan biztosítja a mérési, értékelési eredmények beépítését a nevelési és a 
tanulási-tanítási folyamatba? 

- Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött, értelmezett mérési 
adatokat, eredményeket, indikátorokat felhasználja a stratégiai dokumentumok 
elkészítésében, az intézmény jelenlegi és jövőbeli helyzetének megítélésében, különösen a 
nevelési, a tanulás és tanítás szervezésében és irányításában.  

- A kollégákkal megosztja a nevelési és tanulási eredményességről szóló információkat, a 
mérési eredményeket nyilvánosan elemzi, és levonja a szükséges szakmai tanulságokat. 

- Beszámolót, időszaki (féléves) tájékoztatást kér a tanulói eredmények folyamatos mérésén 
alapuló egyéni teljesítmények összehasonlításáról, változásáról, és elvárja, hogy a 
tapasztalatokat felhasználják a tanulók fejlesztése érdekében. 

 
Szempont: hogyan biztosítja a fejlesztő célú értékelést, visszajelzést, reflektivitást az 
intézmény napi gyakorlatában? 

- Irányításával az intézményben kialakítják a tanulók fejlesztéséhez szükséges adatok 
gyűjtésének rendjét (mérések), az adatok értékelésének közös alapelveit és 
követelményeit, melyekben hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg. 

- Irányításával az intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai kultúrába. 
- A fejlesztő célú értékelés megjelenik a vezető saját értékelési gyakorlatában is. 

 
Szempont: hogyan gondoskodik arról, hogy a kollégium pedagógiai programja, a 
foglalkozási tervek, az alkalmazott módszerek a tanulói igényeknek megfeleljenek, és 
hozzájáruljanak a fejlődéshez, a továbbhaladáshoz? 

- Irányítja a foglalkozási tervek kidolgozását és összehangolását annak érdekében, hogy 
azok lehetővé tegyék a pedagógiai program követelményeinek teljesítését valamennyi 
tanuló számára. 

- Működteti a nevelési, valamint a tanulási-tanítási, módszerek beválásának vizsgálatát. 
nyilvánossá teszi az eredményes és hatékony nevelési-oktatási módszereket és eljárásokat, 
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kollégáit biztatja azok nevelési, tanulási-tanítási folyamatba való bevezetésére. 
 
Szempont: hogyan működik a differenciálás és az adaptive nevelés és oktatás az 
intézményben és saját pedagógusi gyakorlatában? 

- Irányítja a differenciáló, a tanuló célirányos megismerésén alapuló egyéni tanulási utak 
kialakítását célzó tanulástámogató eljárásokat, a hatékony tanulói egyéni fejlesztést. 

- Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő tanulók – kiemelten az AJTP-ben 
résztvevők -  speciális támogatást kapjanak. 

- Nyilvántartja a korai intézményelhagyás kockázatának kitett tanulókat, és aktív irányítói 
magatartást tanúsít a lemorzsolódás megelőzése érdekében. 

 
 
2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 

 
Szempont: hogyan vesz részt az intézmény jövőképének kialakításában? 

- A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső 
környezetét, a folyamatban lévő és várható változásokat. 

- Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének, értékrendjének, pedagógiai i elveinek 
megismerését és a nevelési, tanulási-tanítási folyamatokba épülését. 

- Az intézményi jövőkép, és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői 
pályázatában megfogalmazott jövőképpel fejlesztő összhangban vannak. 

 
 
Szempont: hogyan képes reagálni az intézményt érő kihívásokra, változásokra? 

- Figyelemmel kíséri az aktuális külső és belső változásokat, konstruktívan reagál rájuk, 
ismeri a változtatások szükségességének okait. 

- A változtatást, annak szükségességét és folyamatát, valamint a kockázatokat és azok 
elkerülési módját megosztja kollégáival, a felmerülő kérdésekre választ ad. 

- Képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni, értékelni és végrehajtani. 
 
 
Szempont: hogyan azonosítja azokat a területeket, amelyek stratégiai és operatív 
szempontból fejlesztésre szorulnak? 

- Folyamatosan nyomon követi a célok megvalósulását. 
- Rendszeresen – legalább évente az indikátorok és egyéb eredmények alapján - 

meghatározza az intézmény erősségeit és gyengeségeit (a fejlesztési területeket). 
 
 
Szempont: milyen lépéseket tesz az intézmény stratégiai céljainak elérése érdekében? 

- Irányítja az intézmény hosszú és rövid távú terveinek lebontását és összehangolását, 
biztosítja azok megvalósítását, értékelését és továbbfejlesztését. 

- A stratégiai célok eléréséhez szükséges feladatmeghatározások pontosak, érthetőek, a 
feladatok végrehajthatók. 

- A feladatok tervezése során a nevelőtestület bevonásával a célok elérését értékeli, és a 
szükséges lépéseket meghatározza, célokat vagy feladatokat módosít. 

 
Szempont: hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet?  
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- Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő változásokról, 
lehetőséget biztosít számukra az önálló információszerzésre (konferenciák, előadások, 
egyéb források). 

- A vezetés engedi, és szívesen befogadja a nevelés és a tanulás-tanítás eredményesebbé 
tételére irányuló kezdeményezéseket, innovációkat, fejlesztéseket. 

 
 

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 
 
Szempont: hogyan azonosítja erősségeit, vezetői munkájának fejleszthető területeit, milyen 
az önreflexiója? 
 

- Ismeri a szakmai önértékelés modelljeit és eszközeit, felhasználja az eredményeit. 
- Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére. 
- Tudatos saját vezetési stílusának érvényesítésében, ismeri erősségeit és korlátait. 
- Önértékelése reális, erősségeivel jól él, hibáit elismeri, a tanulási folyamat részeként 

értékeli. 
 
 
Szempont: hogyan fejleszti saját vezetői tevékenységét, hatékonyságát?  

- Az önreflexió során felülvizsgálja, elemzi egy-egy tevékenységét, döntését, intézkedését, 
módszerét, azok eredményeit, következményeit, szükség esetén változtat. 

- Vezetői hatékonyságát önreflexiója, a külső értékelések, saját és mások tapasztalatai 
alapján folyamatosan fejleszti 

 
 
Szempont: milyen mértékű elkötelezettséget mutat önmaga képzése és fejlesztése iránt? 

- A kollégiumpedagógia és az intézményvezetés területein keresi és rendelkezik az új 
szakmai információkkal. 

- Folyamatosan fejleszti vezetői felkészültségét, vezetői képességeit. 
- Hiteles és etikus magatartást tanúsít.(Kommunikációja, magatartása a pedagógusetika 

normáinak megfelelnek.) 
 
 
Szempont: időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői programjában leírt célok, feladatok? 
Mi indokolja az esetleges változásokat, átütemezéseket? 

- A vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, a 
tervezésben, a végrehajtásban. 

- Ha a körülmények változása indokolja a vezetői pályázat tartalmát felülvizsgálja, ennek 
eredményét világossá teszi a nevelőtestület és valamennyi érintett számára. 

 
 

4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 
 
 
Szempont: hogyan osztja meg a vezetési feladatokat vezetőtársaival, kollégáival? 

- Megtörténik a munkatársak felelősségének, jogkörének és hatáskörének egyértelmű 
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meghatározása, valamint a munkatársak felhatalmazása. 
- A vezetési feladatok egy részét delegálja vezetőtársai munkakörébe, majd a továbbiakban 

a leadott döntési- és hatásköri jogokat ő maga is betartja, betartatja. 
 
 
Szempont: hogyan vesz részt személyesen a humánerőforrás ellenőrzésében és 
értékelésében? 

- Irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési-értékelési rendszer 
kialakításában (országos önértékelési rendszer intézményi adaptálásában) és 
működtetésében. 

- Részt vállal a pedagógusok foglalkozásainak látogatásában, megbeszélésében. 
- A pedagógusok értékelésében a vezetés a fejlesztő szemléletet érvényesíti, az egyének 

erősségeire is és a a fejlesztendő területekre is egyaránt fókuszál. 
 
 
Szempont: hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető a munkatársakat? 

- Támogatja munkatársait terveik és feladataik teljesítésében.  
- Ösztönzi a nevelőtestület tagjait önmaguk fejlesztésére. 
- Alkalmat ad a pedagógusoknak személyes szakmai céljaik megvalósítására, a feladatok 

delegálásánál az egyének erősségeire épít. 
 
Szempont: hogyan tud kialakítani együttműködést, hatékony csapatmunkát a kollégák 
között? 

- Aktívan működteti a nevelőtestületet, az intézményi munkacsoportokat (AJTP, sport, 
kultúrális, belső ellenőrzési csoport…). 

- Kezdeményezi, szervezi és ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket. 
 
Szempont: milyen módon biztosítja és támogatja az érintettek, a nevelőtestület, az 
intézmény igényei, elvárásai alapján kollégái szakmai fejlődését? 

- Rendszeresen felméri, milyen szakmai, módszertani tudásra van szüksége az 
intézménynek. 

- A továbbképzési programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy az megfeleljen az 
intézmény szakmai céljainak, valamint a munkatársak szakmai karriertervének. 

- Szorgalmazza a belső tudásmegosztás különböző formáit. 
 
 
Szempont: hogyan gazdálkodik a rendelkezésére álló humánerőforrással, hogyan kezeli a 
szükséges változásokat (bővítés, leépítés, átszervezés)? 

- Rendelkezik humánerőforrás-kezelési ismeretekkel, aminek alapján emberi erőforrás 
tratégiát alakít ki. 

- Esetleges szervezeti változtatásokra felkészült. 
 
 
Szempont: hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a 
pedagógusokat? 

- Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntések 
lőkészítésébe bevonja az intézmény munkatársait és partnereit. 

- A döntésekhez szükséges információkat megosztja az érintettekkel.  
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- Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoz döntéseket, old meg 
problémákat és konfliktusokat. 

 
Szempont: mit tesz a nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra 
megteremtése érdekében? 

- Személyes kapcsolatot tart az intézmény teljes munkatársi körével, odafigyel 
problémáikra, és választ ad kérdéseikre. 

- Kellő tapintattal, szakszerűen oldja meg a konfliktushelyzeteket. 
- Olyan tanulási környezetet alakít ki, ahol az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a 

tanulási folyamatot támogató rend jellemzi (például mindenki által ismert és betartott 
szabályok betartatása). 

- Támogatja, ösztönzi az innovációt és a kreatív gondolkodást, az újszerű ötleteket. 
 
 

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása 
 
 
Szempont: hogyan történik a jogszabályok figyelemmel kísérése? 

- Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény működését befolyásoló jogi szabályozók 
változásait. 

- A pedagógusokat az őket érintő, a munkájukhoz szükséges jogszabályváltozásokról 
folyamatosan tájékoztatja. 

 
Szempont: hogyan tesz eleget az intézményvezető tájékoztatási kötelezettségének? 

- Az érintettek tájékoztatására többféle kommunikációs eszközt, csatornát (verbális, 
nyomtatott, elektronikus, közösségi média stb.) működtet. 

- A megbeszélések, értekezletek vezetése hatékony, szakszerű kommunikáción alapul. 
 
Szempont: hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése, kezelése (emberek, 
tárgyak és eszközök, fizikai környezet)? 

- Hatékony idő- és emberi erőforrás felhasználást valósít meg. (egyenletes terhelés, 
túlterhelés elkerülése, stb.). 

- Hatáskörének megfelelően megtörténik az intézmény, mint létesítmény, és a használt 
eszközök biztonságos működtetésének megszervezése (például konditerem eszközei). 

 
 
Szempont: hogyan biztosítja az intézményvezető az intézményi működés nyilvánosságát, az 
intézmény pozitív arculatának kialakítását? 

- Az intézményi dokumentumokat a jogszabályoknak megfelelően hozza nyilvánosságra. 
- A pozitív kép kialakítása és a folyamatos kapcsolattartás érdekében kommunikációs 

eszközöket, csatornákat működtet. 
 
 
Szempont: hogyan biztosítja az intézményi folyamatok, döntések átláthatóságát? 

- Szabályozással biztosítja a folyamatok nyomonkövethetőségét, ellenőrizhetőségét.  
- Elvárja a szabályos, korrekt dokumentációt. 
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Szempont: milyen, a célok elérését támogató kapcsolatrendszert alakított ki az 
intézményvezető? 

- Személyesen közreműködik az intézmény partneri körének azonosításában, valamint a 
partnerek igényeinek és elégedettségének megismerésében. 

- Személyesen részt vesz a partnerek képviselőivel és a partnereket képviselő 
szervezetekkel - például DÖK) történő kapcsolattartásban. 

- Az intézmény vezetése hatáskörének megfelelően hatékonyan együttműködik a 
fenntartóval az emberi, pénzügyi és tárgyi erőforrások biztosítása érdekében. 

 
 

16.3. Elvárások az intézmény, mint szervezet irányában 
 
Területek:  
 

1. Pedagógiai folyamatok  
 

2. Személyiség- és közösségfejlesztés  
 

3. Eredmények  
 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció  
 

5. Az intézmény külső kapcsolatai  
 

6. A pedagógiai munka feltételei  
 

7. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a 
pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés  

 
Általános elvárások az egyes területek vonatkozásában  
 

1. Pedagógiai folyamatok       
A vastag betűvel jelölt elvárások évente értékelendők. 
 
Szempont: hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 
- Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens 
kialakítását.  
- Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési 
eredmények, demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatók (például  szociokulturális 
felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása és értelmezése alapján készül. Ezek segítik 
az intézmény jelenlegi és jövőbeni helyzetének megítélését.  
- A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak 
felkészítése a feladatra időben megtörténik.  
- Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés. 
- Megtörténik a tanfelügyeleti ellenőrzések eredményeiből, a korábbi fejlesztési terv 
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felülvizsgálatából, valamint a további ellenőrzésekből, intézkedési tervekből származó 
információk feldolgozása, értékelése, a tapasztalatok beépítése az önértékelést követő ötéves 
intézkedési tervbe. 
-- Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a 
munkaközösségek terveivel.  
 
 
Szempont: milyen az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai  köznevelési célok  
viszonya; az operatív tervezés és az intézményi  stratégiai célok viszonya?  
- Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban 
készülnek.   
- Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a 
dokumentumokban  nyomon követhető.   
 
Szempont: hogyan történik a tervek  megvalósítása?  
- A stratégiai tervek megvalósítása tanévekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai célok 
aktuális elemei, (Pedagógiai program, a vezetői pályázat, a továbbképzési terv és az öt éves 
intézkedési terv stb.) aktuális céljai, feladatai. 
- Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, az egyéni pedagógiai munka tervezési 
dokumentumai stb.) gyakorlati megvalósítása a pedagógusok, a diákönkormányzat bevonásával  
történik. 
- Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, 
alkalmazását.  
- Az intézményi pedagógiai folyamatok (például tanévre, foglalkozási csoportra tervezett 
egymásra épülő  tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést,  az elvárt tanulási 
eredmények elérését, a szülők,  tanulók és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások 
teljesülését szolgálják. 
 
Szempont: milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók  viszonya, 
hogyan épülnek  egymásra?  -    
- Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek.  
- A tanév végi beszámoló megállapításait figyelembe vesszük a következő tanév 
tervezésekor.  
- A beszámolók szempontjai illeszkednek az intézményi önértékelési rendszerhez.       
 
Szempont: milyen a pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulásának a 
viszonya?  
- A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok – a csoport, 
valamint a sajátos nevelési igényű tanulók adottságait figyelembe véve – megjelennek a 
pedagógus tervező munkájában, és annak ütemezésében.  
- A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések 
indokoltak.  
- A teljes pedagógiai folyamat követhető a tanmenetekben, a naplókban, valamint a tanulói 
produktumokban.   
 
Szempont: hogyan működik az ellenőrzés az intézményben?   
- Az intézményi stratégiai alapdokumentumok alapján az intézményben belső ellenőrzést 
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végeznek.  
- Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, ellenőriz.  
- Az intézmény azonosítja az egyes feladatok eredményességének és hatékonyságának 
méréséhez, értékeléséhez szükséges mutatókat.  
 - A nevelési és a tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség 
esetén korrekciót hajt végre.  
 - Az ellenőrzések eredményeit felhasználják az intézményi önértékelésben.  
- Az önértékelésben érintett pedagógus az ellenőrzések megállapításainak (erősségek, fejleszthető 
területek) megfelelően önfejlesztési tervet készít, a szükséges feladatokat ütemezi és végrehajtja.    
 
Szempont: hogyan történik az intézményben az értékelés?  
 - Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven történik.  
 - Az intézményi önértékelés elvégzésére az intézmény munkacsoportot szervez.  
- Az önértékelés során tények és adatok alapján azonosítják a nevelési-oktatási tevékenységgel és 
a szervezet működésével összefüggő erősségeket, fejleszthető területeket. -  - Az önértékelési 
folyamatban felhasználják a munkatársak, szülők, és a külső partnerek (fenntartó és más 
partnerek) elégedettségméréseinek eredményeit.  
- Az intézmény az ellenőrzések során született eredményeket elemzi és értékeli  
 
Szempont: milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés működése a 
gyakorlatban?  
- Az intézményben folyó nevelési-oktatási munka alapjaként a tanulók adottságainak, 
képességeinek megismerésére vonatkozó mérési, adatgyűjtési rendszer működik.  
- A tanulók értékelése az intézmény szabályzó dokumentumaiban megfogalmazott/elfogadott, 
közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján folyik.  
- Az intézményben a tanulói teljesítményeket folyamatosan követik, a tanulói teljesítményeket 
dokumentálják, elemzik, és az egyes évek értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén 
fejlesztési tervet készítenek.  
- A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az 
egyénre szabott értékelés, amely a Nevelési feljegyzésekben (vagy a pedagógus elektronikus 
adattárában) nyomon követhető.  
- A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan (írásban legalább évente) 
visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének.   
 
Szempont: mi történik az ellenőrzés eredményeivel?  
- Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során 
megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása.   
 
Szempont: mi történik a mérési, értékelési eredményekkel? (Elégedettségmérés, 
intézményi önértékelés pedagógus-értékelés, tanulói kompetenciamérés, egyéb mérések.) 
- Évente megtörténik az önértékelés keretében a mérési eredmények elemzése, a tanulságok 
levonása, fejlesztések meghatározása, és az intézmény a mérési-értékelési eredmények 
függvényében korrekciót végez szükség esetén. 
- Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján  
felülvizsgálja a stratégiai és operatív terveit, különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő 
tanulók ellátására. 
- A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek, 
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egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai támogatások 
feltérképezése és bevonása természetes gyakorlata az intézménynek. 

 
2. Személyiség- és közösségfejlesztés 

 
Szempont: hogyan valósulnak meg a pedagógiai programban rögzített 
személyiségfejlesztési feladatok? 
- A beszámolókban és az intézményi önértékelésben követhetők az eredmények (különös 
tekintettel a csoportvezetők tevékenységére, a diák-önkormányzati munkára, egyéni  fejlesztésre). 
-  Támogató szervezeti és tanulási kultúra jellemzi az intézményt. 
 
Szempont: hogyan ismerik meg az egyes tanulók személyes és szociális készségeit, 
képességeit? 

 
- A vizsgálatra alkalmas módszereket, eszközöket, technikákat használnak az intézményben 
erre a célra. 
 
Szempont: hogyan fejlesztik az egyes tanulók személyes és szociális képességeit (különös 
tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő tanulókra)? 
- A figyelem középpontjában a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése áll. 

- A pedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a személyes és szociális képességek fejlesztésére. 
- A pedagógusok megosztják egymással ezirányú módszertani tudásukat  
- A fejlesztés eredményét folyamatosan nyomon követik, s ha szükséges, fejlesztési korrekciókat 
hajtanak végre. 
- A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény dokumentumaiban, a mindennapi 
gyakorlatban (a foglalkozásokon és tanórán kívüli tevékenységek során), DÖK programokban. 

 
Szempont: hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése? 
- A kiemelt figyelmet igénylő tanulók mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő 
információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban. 
-  Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló 
szociális helyzetéről. 
- Az intézmény támogató rendszert működtet:  

- Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez.  
- Integrációs oktatási módszereket fejleszt és vezet be. 
- Képzési-, oktatási programokat, modelleket dolgoz ki vagy vesz át és működtet  
- Célzott programokat tár fel. 
- Kapcsolatot tart szakmai támogató hálózattal. stb. 

 
Szempont: hogyan támogatják az önálló tanulást, hogyan tanítják a tanulást? 
- Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai programjával összhangban 
történik a nevelési-oktatási módszerek, eljárások kiválasztása vagy kidolgozása és azok 
bevezetésének megtervezése. 
- Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű tanulók 
megkülönböztetett figyelmet kapnak. 
- Az intézmény pedagógusai az intézmény pedagógiai programjával összhangban alkalmaznak 
korszerű nevelési-oktatási módszereket, eljárásokat, technikákat, használják a tanulás 
tanításának módszertanát. 
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Szempont: hogyan történik az egyes tanulói teljesítmények értékelése? 
- Az intézményben a tanulók teljesítményének értékelése a törvényi előírások, a pedagógiai 
programban megfogalmazottak alapján egyedi és fejlesztésközpontú. 

- Az intézmény vezetése – a pedagógiai programban meghatározottak szerint – számon kéri a 
tanulói teljesítmények pontos feldolgozását és nyomon követését is. 
- A fejlesztésben érintett tanulók esetében az értékelést a szakvélemény előírásainak megfelelően 
végzik. 
 
Szempont: hogyan történik a tanulók egészséges és környezettudatos életmódra nevelése? 

- A pedagógiai programban előírtak szerint a munkatervben szerepelnek, a beszámolókból 
növethető az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és gyakorlata. 
-  A téma megjelenik a tervezésben, a foglalkozásokon és a programokban, nyomon követhető a 
tanulói dokumentumokban. 
-  A tanulók a gyakorlatban alkalmazzák a téma elemeit. 
 
Szempont: hogyan segíti az intézmény a tanulók együttműködését? 

-  A stratégiai programokban és az operatív tervekben szereplő közösségfejlesztési feladatokat 
megvalósítja az intézmény. 
- A beszámolókból követhetők az alapelvek és a feladatok megvalósításának eredményei, 
különös tekintettel a csoportvezetők, a diákönkormányzat tevékenységére, az intézményi 
hagyományok ápolására, az AJTP-re irányultan, a támogató szervezeti kultúrára. 
- A tanulók közötti, valamint a tanulók és pedagógusok közötti kapcsolatok tartalmasak, 
pozitívak. 
- Az intézmény gondoskodik a pedagógusok, valamint a tanulók közötti folyamatos 
információcseréről és együttműködésről. 
 
Szempont: az intézmény közösségépítő tevékenységei hogyan, milyen keretek között 
valósulnak meg? 

- Közösségi programokat szervez az intézmény. 
- Közösségi programokat szervez a diákönkormányzat. 
- A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a közösségfejlesztésben. 
- Bevonják a tanulókat, a szülőket és az intézmény dolgozóit a szervezeti és tanulási kultúrát 
fejlesztő intézkedések meghozatalába. 
- A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással és a diákok önszerveződésének 
lehetőségeivel a tanulók és a szülők elégedettek. 
 

3. Eredmények 
 
Szempont: milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben? 

- Az intézmény pedagógiai programjának egyik prioritása a tanulás-tanítás eredményessége. 
- Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából 
kulcsfontosságú sikertényezők azonosítása. 
-  Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket: 

 tanév végi eredmények – tervezett indikátorokra vonatkozóan 
 versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint 



Pedagógiai Program Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 

 92

 elismerések 
 lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók)  
 elégedettségmérés eredményei  (szülő,  pedagógus, tanuló), neveltségi mutatók stb. 

 
Szempont: milyen szervezeti eredményeket tud felmutatni az intézmény? 

- Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása az elvártaknak 
megfelelő. 
- Az intézmény nevelési és oktatási célrendszeréhez kapcsolódóan kiemelt nevelési területeken 
eredményes. 
- Az eredmények eléréséhez a munkatársak nagy többsége hozzájárul. 
- Az intézmény rendelkezik valamilyen külső elismeréssel.  
 
Szempont: hogyan hasznosítják a belső és külső mérési eredményeket? 

- Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési és a tanulási eredményességről szóló 
információk belső nyilvánosságáról. 
- Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása 
nevelőtestületi feladat. 
- A belső és külső mérési eredmények elemzését felhasználva határozza meg az intézmény 
erősségeit és fejleszthető területeit. 
- A fejleszthető területekre fejlesztési, intézkedési terveket fogalmaz meg. 
 
Szempont: hogyan kísérik figyelemmel a tanulók további tanulási útját? 

-  A tanulókövetésnek kialakult rendje, eljárása van.  
- Az intézmény törekszik a kölcsönös kapcsolattartás kiépítésére és az információcsere 
fenntartására. 
- A tanulók további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka fejlesztésére. 
 
 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 
 
Szempont: milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő 
tevékenységeik? 
- Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző 
(munkacsoportok). 
- A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló 
munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembevételével 
határozzák meg. 
-  A szakmai közösségek vezetőinek hatás- és jogköre tisztázott. 
- Csoportok közötti együttműködésre is sor kerül az intézményben, amely tervezett ésszervezett 
formában zajlik.  
- Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli együttműködéseket, és az 
intézmény céljainak elérése érdekében támaszkodik a munkájukra. 
- A munkaközösségek bevonásával történik a pedagógiai folyamatok megvalósításának 
ellenőrzése, értékelése. 
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Szempont: hogyan történik a belső tudásmegosztás az intézményben? 
- Az intézményben magas színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka. 
- Az intézményben rendszeres, szervezett a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok ismertetése, 
támogatása. 
- A belső tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak. 

 
Szempont: hogyan történik az információátadás az intézményben?  
- Kétirányú információáramlást támogató kommunikációs rendszert (eljárásrendet) alakítottak 
ki. 
-  Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a 
kommunikáció. 
- Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel. 
- Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz 
és ismeretekhez való hozzáférés. 
- Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, résztvevői a témában érdekeltek. 
- A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk szóban vagy írásban 
folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz. 

 
5. Az intézmény külső kapcsolatai 

 
Szempont: melyek az intézmény legfontosabb partnerei? 
- Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a 
külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése. 
- A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. 

 
Szempont: mi az egyes partneri kapcsolatok tartalma? 
- Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is 
rendelkezik. 
- Az intézmény terveinek elkészítése során egyeztet az érintett külső partnerekkel.  
- Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének 
megismerése. 
-  Az intézkedési tervek kialakításába és megvalósításába az intézmény bevonja külső partnereit. 

-  Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése. 
 
Szempont: hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről? 

- Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz tájékoztatási ötelezettségeinek. 
- Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás 
szóbeli, digitális vagy papíralapú). 
- A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan 
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik. 
 
 
Szempont: hogyan vesz részt az intézmény a közéletben (települési szint, járási/tankerületi 
szint, megyei szint, országos szint)? 

-  Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek munkájában és a helyi 
közéletben. 
-  A pedagógusok és a tanulók részt vesznek a különböző helyi/regionális rendezvényeken. 
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- Az intézmény kiemelkedő szakmai és közéleti tevékenységét elismerik különböző helyi 
díjakkal, illetve a díjakra történő jelölésekkel. 
 
 

6. A pedagógiai munka feltételei 
 
Szempont: hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, 
pedagógiai értékeinek, céljainak? 
- Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges 
infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó/működtető felé. 
- Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervvel, 
amely figyelembe veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és 
pedagógiai céljait. 

 
Szempont: a környezet kialakításában hogyan érvényesülnek a környezettudatosság, 
környezetvédelem szempontjai? (Pl. szelektív hulladékgyűjtés.) 

-  A pedagógiai program környezeti nevelésről szóló fejezetében rögzített elvek és zempontok 
szerint tervezi és valósítja meg a megfelelő tárgyi környezet kialakítását. 
-  A környezetvédelmi szempontok megvalósulását folyamatosan ellenőrzi. 
 
Szempont: hogyan felel meg az intézményi tárgyi környezet a különleges bánásmódot 
igénylő tanulók nevelésének, oktatásának? 

- Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési tervvel. 
- Arra törekszik, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés megtörténjen, és ehhez 
rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök. 
 
Szempont: milyen az IKT-eszközök kihasználtsága? 

- Az intézmény az IKT-eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő-oktató munkájában, az 
eszközök kihasználtsága, tanórán való alkalmazásuk nyomon követhető. 
 
Szempont: Hogyan felel meg a humánerőforrás az intézmény képzési struktúrájának, 
pedagógiai értékeinek, céljainak? 

- Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő- 
oktató munka humánerőforrás-szükségletéről. 
- A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében 
jelzi a fenntartó számára. 
- A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az 
egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. 
- A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelő, oktató munka feltételeinek, az 
intézmény deklarált céljainak. 
-  A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. 
 
Szempont: melyek a pedagógus- továbbképzés preferált irányai? 

- Az intézmény rendelkezik továbbképzési programmal, melynek elkészítése a munkatársak 
bevonásával, az intézményi szükségletek és az egyéni életpálya figyelembevételével történt. 
- Az intézmény követi a továbbképzési programban, beiskolázási tervben leírtakat. 
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Szempont: milyen szervezeti kultúrája van az intézménynek, milyen szervezetfejlesztési 
eljárásokat, módszereket alkalmaz? 

- Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és tanulási kultúra 
fejlesztésében. 
- Az intézmény szervezeti és tanulási kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott 
normák, szabályok jellemzik. 
- Az intézményi tervek elkészítése az intézmény munkatársainak és partnereinek bevonásával 
történik. 
- Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső 
igényesség, hatékonyság jellemző. 
- Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó tanulásszervezési és pedagógiai 
gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. 
- Az intézmények munkatársai a továbbképzések tapasztalatait megosztják egymással, belső 
továbbképzési konzultációs programokat szerveznek.  
 
 
Szempont: milyen az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkája? 

- Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az intézmény 
alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő- oktató munka részét 
képezik. 
- Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, 
hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére. 
 
Szempont: hogyan történik az intézményben a feladatmegosztás, felelősség- és 
hatáskörmegosztás? 

- A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről 
rendszeresen beszámolnak. 
- A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján történik. 
- A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi szabályozásában (SzMSz) 
rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat megvalósulását. 
 
Szempont: hogyan történik a munkatársak bevonása a döntés-előkészítésbe (és milyen 
témákban), valamint a fejlesztésekbe? 

- Folyamatosan megtörténik az egyének és csoportok döntés-előkészítésbe történő bevonása -  
képességük, szakértelmük és a jogszabályi előírások alapján.  
-  Ennek rendje kialakított és dokumentált. 
 
Szempont: milyen a pedagógusok viszonya az innovációhoz? 

- Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik 
a fejlesztést. 
- Az intézmény pozitívan viszonyul a felmerült ötletekhez, megvizsgálja azok beilleszthetőségét 
a fejlesztési folyamatokba. 
- Az intézmény lehetőségeket teremt az innovációt és a kreatív gondolkodást ösztönző 
műhelyfoglalkozásokra, fórumokra. 
- A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a testület 
és az intézményvezetés. 
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7. A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott elvárásoknak és a 

pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés  
 

 
Szempont: hogyan jelennek meg a KNOAP céljai a pedagógiai programban? 

- Az intézmény pedagógiai programja koherens a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjával. 
- A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az 
intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait. 
 
Szempont: hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok 
operacionalizálása, megvalósítása? 
- Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában foglaltak 
megvalósulását. 

- Minden tanév tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek ütemezése, 
ami az eves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül. 

- A tervek nyilvánossága biztosított.  
- A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv) jól követhetők a 
pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok, feladatok, felelősök, a megvalósulást 
jelző eredménymutatók. 

- A humánerőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények ismeretében, azokra 
épülve, annak érdekében történik, hogy a munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény 
jelenlegi és jövőbeli igényeinek, elvárásainak. 
- A tankönyvek és a tanítási módszerek kiválasztása és alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai 
prioritásokkal összhangban történik 
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Függelék: 

 
1. Tanulásszervezés szabályozása a székhelyintézményben 

 
A kollégiumban lehetőség szerint minden fejlesztést, így a tanulás segítését is annak rendeljük 
alá, hogy a konkrét egyén számára legyen optimalizálva. Ennek a vezérlő elvnek az 
alkalmazása a csoportvezető tanárok felelőssége, programszinten csak a szervezeti keretek 
jelölhetők ki. Az alábbi szabályozás irányokat jelöl ki, melytől az egyedi esetekben történő 
eltérést  a fenti elv alkalmazása indkolhatja. 
A kollégisták tanulását alapvetően kétféle módon biztosítjuk, segítjük. Az egyik mód az önálló 
tanulás, a másik a tanári segítséggel történő tanulás. Az önálló tanulást két helyszínen 
szervezzük és ellenőrizzük, tanulószobában és lakószobában. 
 
Önálló tanulás tanulószobában 
Olyan feltételeket szervezünk, ahol pedagógus gondoskodik a nyugodt tanulás lehetőségéről. 
Ezt tanulószobai környezetben valósítjuk meg. A tanulószobában történő tanulás időtartamáról 
és napi rendjéről több szempont alapján döntünk. Azokat a tanulókat, akiknek a csoportvezető 
tanáruk tanulószobai tanulást ír elő, két csoportba osztja a pedagógus. Az egyik csoportba 
azok a tanulók tartoznak, akik a megelőző időszakban gyenge teljesítményt nyújtottak és 
magaviseletük is kívánnivalót hagy maga után abban az értelemben, hogy szigorú és szoros 
tanári felügyelet mellett tudják csak betartani a tanuláshoz szükséges rendet. Őket a 
csoportvezető tanár az iskolatípusuktól függő heti időintervallumban beosztja tanulószobai 
tanulásra. (Különböző tanulócsoportok heti tanulási időintervallumát lsd. 1.2.) Részben ennek 
alapján készíthető el a tanárok tanulószobai beosztása. 
A kötelezettek másik csoportjába tartozó tanulók azok, akik a megelőző félévben gyenge 
teljesítményt nyújtottak (2,5 alatti, de nem buktak meg) és egyéb téren is mutatnak 
együttműködési szándékot. Velük a csoportvezető tanár személyenként megbeszéli, hogy az 
iskolatípusuktól függő heti tanulószobai időintervallumot mely napokon és melyik 
időszakokban kívánják igénybe venni. Azok a tanulók is ebbe a tanulási környezetbe kerülnek, 
akik megelőző félévi teljesítménye magasabb 2,5-nél, a saját iskolatípusukhoz igazított 
felmentési határt még nem érik el, és nem képesek szoros tanári felügyelet nélkül az önálló 
munkára (azaz szobai tanulásra alkalmatlanok). Másik részben ennek alapján készíthető el a 
tanárok tanulószobai beosztása. 
Mindhárom esetben az elkészült beosztás fél évre szól (indokolt esetben módosítható).  
1.1. Önálló tanulás lakószobában 
Olyan feltételeket szervezünk, ahol a pedagógus csak szúrópróbaszerűen ellenőrzi a tanuló 
önálló tanulását. Ezt lakószobai környezetben valósítjuk meg. A lakószobában történő tanulás 
időtartamáról és napi rendjéről több szempont alapján döntünk. Azok a tanulók kerülnek ebbe 
a tanulási környezetbe, akik megelőző félévi teljesítménye magasabb 2,5-nél, de a saját 
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iskolatípusához igazított felmentési határt még nem éri el és bizonyítottan képesek szoros 
tanári felügyelet nélkül is az önálló munkára. 
Ezekkel a tanulókkal a csoportvezető tanár személyenként megbeszéli, hogy az 
iskolatípusuktól függő heti tanulási időintervallumot mely napokon és melyik időszakokban 
kívánják igénybe venni 15:00-19:00 között. A tanulókra bontott beosztás fél évre szól 
(indokolt esetben módosítható).  
 
1.2. Az önálló tanulás ellenőrzése 
Fentiek alapján a tanulók három lépcsős rendszerben tanulhatnak. 
Ezen kötelezettségük teljesítését a tanulószobában jelenléti ív alapján a felügyeletet végző 
tanár regisztrálja. A csoportvezető tanár a szobában tanulókat minimálisan napi kétszer, 
szúrópróbaszerűen ellenőrzi a szobai tanulás nyilvántartására készített tanulói beosztás 
alapján.  
Amennyiben ellenőrzéskor a lakószobában tanulási lehetőséget kapó tanuló nem a tőle 
elvárható tevékenységet folytatja, a lakószobai tanulás lehetőségét a csoportvezető által 
meghatározott időre (minimum egy hónap) elveszti és a tanulószobában saját időbeosztása 
szerint folytatja az önálló tanulást. Azok a tanulók, akik saját időbeosztást készíthettek, de a 
tanulószobai tanulás során nem a tőlük elvárható magatartást tanúsítottak, elvesztik a saját 
időbeosztás lehetőségét (minimum egy hónapra) és a pedagógus által meghatározott időkben 
teljesítik tanulási kötelezettségüket. 
 
1.3. Különböző tanulócsoportok heti tanulási időintervalluma 
 

Tanulócsoport Önálló tanulás heti 
kötelező óraszáma 

Gimnazista 12 
Szakgimnazista 12 
Szakközépiskolás 6 
Igazolt sportoló, vagy más állandó elfoglaltsággal bíró 
tanulóknál 

6 

 
1.4. Önálló tanulás kötelezettsége alól felmenthető tanulók 
 OKJ-s képzésben résztvevő érettségizett tanulók. 
 Tanulmányi eredményei alapján (megelőző félév): 

- gimnáziumi tanuló: 4,5 felett, 
- szakgimnazista tanuló: 3,5 felett, 
- szakközépiskolás tanuló: 3,0 felett. 
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2. Tanári segítséggel történő tanulás 
A kollégium szaktárgyi értelemben, valamint módszertanilag is segíti a tanulók tanulmányi 
munkáját, iskolai felkészülését. Ennek keretében valamennyi kollégiumi tanuló számára 
szervezünk olyan felkészítő, felzárkóztató és differenciált fejlesztő foglalkozásokat, amelyek 
hozzájárulnak a tanulói hiányosságok pótlásához, illetve a tehetséges tanulók tudásának 
továbbfejlesztéséhez. A foglalkozások meghatározott helyen és időben órarendszerűen 
kerülnek megszervezésre és a tanulók saját elhatározásukból, illetve a csoportvezető tanáruk 
által elrendelt módon vesznek részt ezeken a foglalkozásokon.  
Azon tanulók számára, akik az önálló tanulás kötelezettsége alól nincsenek felmentve és az 
önálló tanulásuk heti kötelező óraszáma nem éri el a 12 órát (lsd. 1.4.), további felkészítő-
fejlesztő foglalkozásokon kell részt venniük, ahol tanári segítséggel fejlesztésükre kerül sor. 
Kivételt alkotnak az igazolt sportolók, akik ezen további kötelezettség alól felmentést kapnak. 
15:00 és 18:45 közötti időszakban a pedagógusok saját tanulóikat ilyen típusú egyéni 
fejlesztésre osztják be annak érdekében, hogy ezzel a foglalkozáscsomaggal és az önálló 
tanulással együtt minden kötelezett tanuló óraszáma elérje a heti 12 órát. Pedagógussal történő 
egyéni, vagy kiscsoportos fejlesztés óraszáma a különböző tanulócsoportokba tartozó 
tanulókra vonatkoztatva az alábbiak szerint alakul: 
 

Tanulócsoport Pedagógussal történő fejlesztés 
heti kötelező óraszáma 

Jogszabály alapján 
választott felkészítő 

Gimnazista 0 1 
Szakgimnazista 0 1 
Szakközépiskolás 4 1 
Igazolt sportoló, 
vagy más állandó 
elfoglaltsággal 
bíró tanulóknál 

0 0 

 
3. A tanulás megszervezésének tanári munkaterhelés oldaláról történő bemutatása 
A kollégium a fentiek alapján változatos formában, a tanulók számára motivációs elemet is 
tartalmazó módon, a tanulók iskolai kötelezettségeit és iskolai előmenetelét is figyelembe véve 
szervezi meg a tanulmányi munka segítését. Modellszámítást végezve a feladatellátáshoz 
szükséges óraszámok az alábbiak szerint alakulnak: 
 

Tanári munka heti óraszámigénye 
A mindenkori foglalkozásfelosztás alapján történik a feladatok meghatározása. 

 
4. A tanulás megszervezése 

4.1. Tanulószobai tanulás: a folyosók végén illetve az e célra kijelölt kollégiumi helyiségekben 
történhet. 

4.2. A tanulási kötelezettség nyilvántartása. 
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4.3. Foglalkozásokra történő beosztás 
A fentiekben szabályozottak alapján minden tanuló számára a csoportvezető tanár elkészíti a 
tanuló heti órarendjét. Ennek megvelósulását a foglalkozást tartó pedagógusok naplózásain 
keresztül lehet nyomon követni. A csoportvezető tanár legalább heti rendszerességgel nyomon 
követi a tanulók megjelenését.  

A rendszer összeállításának szempontjai: 
 tanulói motiváció megteremtése – többlépcsős teljesítményarányos kedvezmények 

biztosítása, 

 pedagógiai eszközök beépítése a tanulói motiváció fokozására, 

 tanulási lehetőség időintervallumának jelentős megnövelése, 

 iskolai terheléshez igazodó kollégiumi tanulás, 

 tanulói teljesítményhez igazodó tanári segítés, 

 megnövekszik a tanulókkal való személyes tanári kapcsolat – kiemelten a gyenge 
teljesítményt nyújtók vonatkozásában, 

 a fennálló rendszer előnyös elemeit megtartja, 

 saját emeleten történő tanulás lehetősége a túlnyomó többségnek megmarad, 

 egyszerű adminisztráció, 

 tanári beosztást lehetővé tevő (tervezésre alkalmas) tanulói beosztás, 

 tanári munkaidő hatékony kihasználásának lehetősége. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bukott, vagy gyenge 
teljesítményű és 
rendelten tanuló 

Gyenge teljesítményű 
(2-2,5), egyébként 

rendes tanuló 

Felmentési 
határt elérő 

Átlagos teljesítményű 
(2,5 – felmentési határ) 
és megbízható tanuló 

Tanulószoba tanári 
beosztással 

Tanulószoba 
tanulói 

beosztással 

Lakószoba 
tanulói 

beosztással 

Önálló tanulás 
körülményeinek szabad 

megválasztása 

Átlagos teljesítményű 
(2,5 – felmentési 

határ) de 
megbízhatatlan tanuló 
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2. Tanulói kötelezettségek rugalmas teljesítése 

 
A fenti szabályozás merev alkalmazásától – kiegészítve a tanulók többi kötelezettségének 
szabályozásával (tematikus foglalkozás, csoportfoglalkozás, felkészítő és szabadidős 
foglalkozások) – a csoportvezető tanár saját személyes pedagógiai felelősségét szem előtt tartva 
eltérhet, amennyiben az eltérés a személyre szabott fejlesztés érdekében indokolható és utólag is 
nyomonkövethető módon (pl. nevelési feljegyzések, egyéni fejlesztési terv) kontollálható. A 
tanuló teljesítheti kötelezettségeit egyéb foglalkozási formákban is, melyeket a kollégium szervez 
(projektek, hagyományőrző kollégiumi programok, események). Az eltérő kötelezettségteljesítés 
tanulóra vonatkozó naprakész adminisztrálásáról ebben az esetben is a csoportvezető tanár 
gondoskodik az intézményvezetéssel egyeztetett, általa kidolgozott forma szerint.  

 
3. A pedagógus teljes tevékenységrendszere a kollégium székhelyintézményében 

 
Reggeli feladatok: 
Tevékenységtípus: kollégiumi élet szervezése (a 22-26 órán túl szervezhető). 
06.00 – 08.00 
Feladatok: a pedagógus reggel megérkezéskor tájékoztatást kér a portástól, hogy történt-e 
rendkívüli esemény. Ha igen, és intézkedés szükséges, akkor az eseménytől függően intézkedik. 
A portást megkéri, hogy fél hétkor kapcsolja be az ébresztést szolgáló hangosítást az épületben. 
7.00-tól a részére megjelölt emeleteken minden lakószobát végigjár és felébreszti a szoba lakóit. 
Ha az ajtó zárva van, addig nem megy tovább, amíg ki nem nyitják. A tanulókat minden 
szobában megkéri arra, hogy keljenek fel, tegyenek rendet és tisztálkodjanak, reggelizést 
követően pedig menjenek iskolába. Úgy haladjon, hogy kb fél óra múlva újra tudja kezdeni a 
kört. Ahol visszaaludtak, vagy nem a megfelelő módon tevékenykednek, figyelmezteti őket, hogy 
mi a dolguk és határozott fellépéssel elvárja a Házirend betartását. Ha valamelyik tanuló 
betegnek érzi magát és ezt jelzi, akkor az ápolónőhöz irányítja. A tanulóknak be kell ágyazni, a 
személyes dolgokat el kell rakni, a szoba padlóját nem hagyhatja szemetesen és a szobai 
szeméttárolót ki kell ürítenie. Azok a tanulók, akik nem mennek 8-ra iskolába, még 
lustálkodhatnak, de 8 órakor őket is fel kell kelteni, hogy 8.30-ra a szobát rendbe tegyék. A 
tevékenységét a naplóban rögzíti. Rendkívüli eseményt rögzít. Fegyelmi problémák esetén 
szintén bejegyzést tesz a naplóba. 
A reggeli kollégiumi pedagógus tevékenység része a reggeliztetés lebonyolítása, mely külön 
beosztás szerint történik a kijelölt menzán 06.00 - 8.00 óra között 
 
Délelőtti feladatok: 
Tevékenységtípus: kollégiumi élet szervezése (a 22-26 órán túl szervezhető). 
8.00-tól a délelőtti feladatokkal megbízott pedagógus megkezdi a rábízott emeletek, lakószobák, 
közös helyiségek ellenőrzését. Az erre a célra rendszeresített naplóba bejegyzi az adott szobánál 
tapasztaltakat. Ha tanuló van a szobában és alszik, akkor felébreszti és megkéri arra, hogy tartsa 
be a Házirendet. Minden tanulótól megkérdezi, mikorra kell iskolába mennie, esetleg betegnek 
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érzi-e magát? Ha ilyent tapasztal, a tanulót az ápolónőhöz irányítja. Az ápolónővel egyezteti a 
beteg tanulókat, akiket a reggeli időszakban felkeres, megbeszéli velük a tennivalóikat. Szükség 
esetén a szülővel is felveszi a kapcsolatot. A beteg tanulókat az ápolónő látja el, szükség esetén a 
délelőttös tanártól pedagógiai segítséget kér.  
A szobaellenőrzések során a pedagógus a szobák általános állapotát értékeli a nevelőtestület által 
közösen kialakított szempontok alapján. Ha rendetlenséget talál és van a szobában tanuló, akkor 
elvárja, hogy a tanuló rendet rakjon. Ha kirívó rendetlenséget, illetve fegyelemsértésre utaló 
nyomokat talál (dohányzás, italozás…stb.), ezt a tényt a kollégiumi naplóba is rögzíti. Pedagógiai 
módszer- és eszköztárával el kell érnie, hogy a délelőtti feladatellátása eredményeként csak olyan 
tanuló tartózkodik a kollégiumban, akiről tudomása van, akit bejegyzett az értékelő naplóba és 
aki a Házirendben meghatározottak szerint tevékenykedik. A délelőtti feladatellátás során a 
pedagógus végigjárja a közös helyiségeket is. Folyamatosan járja a rábízott emeleteket, felügyeli 
az ott tartózkodó tanulókat. Feladata a kollégium zavarmentes működésének biztosítása. Ennek 
érdekében a számára meghatározott kollégiumi területeken visszatérő rendszerű ellenőrzést 
folytat a külső és belső biztonsági rendszabályok, a balesetvédelmi előírások betartása, az egyéni 
és közösségi tulajdon védelme, a megelőzés érdekében. Folyamatos jelenlétével biztosítja a 
házirend betartatását, különös tekintettel az együttélési normák, a személyiség-védelem, a diákok 
önrendelkezési jogának érvényesülésére. 
Időszakos ellenőrzést folytat az egyéni és közösségi rend fenntartása, a tisztasági és az 
egészségvédelmi szabályok teljesítése céljából. Ha a területén feltűnő rendellenességet észlel, a 
téma szerint intézkedést kezdeményez (pl. értesíti a bent lévő vezetőt, a gondnokot, az 
ápolónőt…). A délelőtt során legalább háromszor megfordul az emeleteken, közben elvégzi a 
szükséges adminisztrációs teendőit. Saját csoportjához tartozó ügyekben egyeztetést folytat az 
élelmezésvezetővel, az ápolónővel, a karbantartókkal, a takarítóval. Valamennyi munkatársától 
megérdeklődi, hogy az adott gyerekekhez, illetve emeletrészhez tartozóan van-e probléma, kell-e 
a pedagógusnak intézkednie (étkezési befizetés, egészségügyi, higiéniai problémák, károkozási 
ügyek…). Az őt váltó pedagógus megérkezéséig látja el feladatait, majd szóban átadja a 
szükséges információkat. A kollégiumi naplóba lényegre törően információkat rögzít a délelőtti 
feladatellátásról.   
 
Kora délutáni feladatok: 
Tevékenységtípus: kollégiumi élet szervezése (a 22-26 órán túl szervezhető). 
A kora délutáni kollégiumi pedagógus tevékenység része az ebédeztetés lebonyolítása, mely 
külön beosztás szerint történik a kijelölt menzán  12.00 - 15.00 óra között. 
13.00-től 15.30-ig a beérkező pedagógus először a portán tájékozódik a közelmúlt eseményeiről. 
A „Későn jövők füzetét” átnézi és a saját csoportjához tartozó tanulók vonatkozásában szignóval 
jelzi, hogy a megfelelő intézkedéseket elindítja. A számára meghatározott területre megy, ahol a 
délelőttös pedagógussal információt cserél. Ettől kezdve feladata a kollégium rá bízott része 
zavarmentes működésének biztosítása. Ennek érdekében a számára meghatározott kollégiumi 
területeken visszatérő rendszerű ellenőrzést folytat a külső és belső biztonsági rendszabályok, a 
balesetvédelmi előírások betartása, az egyéni és közösségi tulajdon védelme, a megelőzés 
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érdekében. Folyamatos jelenlétével biztosítja a házirend betartatását, különös tekintettel az 
együttélési normák, a személyiség-védelem, a diákok önrendelkezési jogának érvényesülésére. 
Időszakos ellenőrzést folytat az egyéni és közösségi rend fenntartása, a tisztasági és az 
egészségvédelmi szabályok teljesítése céljából. Az ellenőrzés következtében szükséges 
intézkedéseket megteszi. A tanulók felmerülő egyéni problémáit kezeli, ennek részeként 
intézkedik, illetve információt továbbít az érintett csoportvezető nevelőtanárnak. 
 
Délutáni, esti feladatok: 
 
15.00-től 21.00-ig a pedagógus több feladattal bízható meg (a 22-26 óra terhére szervezhető) 
Tevékenységtípus: foglalkozások (felkészítő foglalkozás, fejlesztő foglalkozás, szabadidő 
eltöltését szolgáló foglalkozás) 
 

Rendszeres iskolai felkészülést biztosító csoportos foglalkozást vezet tanulószobában 
A tanulók egy része a 15.00-től – 21.00-ig terjedő időszakban tanulószobai tanulásra kötelezett. 
A tanár a meghatározott kollégiumi tanulószobába megy, magával viszi az adott tanulószoba 
naplóját. A megjelent tanulókat regisztrálja, majd 45 perces (illetve az aktuális Házirend szerinti 
időtartamű) foglalkozást, foglalkozásokat vezet. Egy pedagógus 5-25 tanulóval foglalkozik. 
Tevékenységének lényege, hogy a rábízott tanulók önálló tanulásához módszertani 
felkészültségével nyugodt körülményeket biztosítson. A tanulószobában felel a csendért, nem 
enged mászkálást és nem engedi a megjelenteket mással foglalkozni, csak az önálló tanulás a 
feladat. A foglalkozásokat 15 perc szünet követi.  
 

Rendszeres iskolai felkészülést biztosító csoportos foglalkozást vezet lakószobában 
A tanulók egy része a 15.00-től 18.00-ig terjedő időszakban lakószobai tanulásra kötelezett. A 
tanár a megjelent tanulókat regisztrálja, majd a 45 perces (illetve az aktuális Házirend szerinti 
időtartamű) foglalkozás  alatt többször ellenőrzi a tanuló munkáját. Egy pedagógus 5-25 
tanulóval foglalkozik. A tanár tevékenységének lényege, hogy rábízott a tanulók önálló 
tanulásához módszertani felkészültségével nyugodt körülményeket biztosítson a lakószobában. A 
pedagógus nem engedi a tanulókat mással foglalkozni, csak a tanulás a feladat. A foglalkozásokat 
15 perc szünet követi.  
 

Differenciált képességfejlesztő, tehetség-kibontakoztató foglalkozás 
A tehetségüknél fogva kiemelt figyelmet érdemlő tanulók számára – különösen az Arany János 
Tehetséggondozó Program tanulói - a kollégium a lehetőségeinek függvényében különböző 
témákban a 15.00-től 21.00-ig terjedő időszakban foglalkozásokat szervez. Az Arany János 
program kötelező foglalkozásai is ebbe a csoportba tartoznak. Egy pedagógus 5-25 tanulóval 
foglalkozik. Indokolt esetben a foglalkozás lehet egyéni, illetve kiscsoportos  fejlesztés is. A 
tanár tevékenységének lényege, hogy rábízott tanulók számára tervezett tematika alapján 
módszertani felkészültségével speciális tudásátadást végezzen. A pedagógus a haladásról naplót 
vezet. Amennyiben olyan tanuló vesz részt bármelyik foglalkozáson, aki erre kötelezett, a tanár a 
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haladási naplóban a kötelezett tanulók megjelenését/hiányzását is nyilván tartja. A foglalkozások 
időtartama 45 perc, illetve az aktuális Házirend szerint. A foglalkozásokat 15 perc szünet követi. 
 

Felzárkóztató foglalkozás 
A tanulmányi munkájukban történő lemaradásuk miatt kiemelt figyelmet érdemlő tanulók 
számára – különösen a megelőző időszakban megbukott tanulók - a kollégium a lehetőségeinek 
függvényében különböző témákban a 15.00-től 21.00-ig terjedő időszakban felzárkóztató 
foglalkozásokat, korrepetálásokat szervez. A tanár tevékenységének lényege, hogy rábízott 
tanulók számára módszertani és szakmai felkészültségével speciális tudásátadást végezzen.  Egy 
pedagógus 5-25 tanulóval foglalkozik. Indokolt esetben a foglalkozás lehet egyéni, illetve 
kiscsoportos fejlesztés is. Amennyiben olyan tanuló vesz részt bármelyik foglalkozáson, aki erre 
kötelezett, a tanár a haladási naplóban a kötelezett tanulók megjelenését/hiányzását is nyilván 
tartja. A foglalkozások időtartama 45 perc, illetve az aktuális Házirend szerint. A foglalkozásokat 
15 perc szünet követi. 
 

Pályaválasztást segítő foglalkozás 
A kollégium a lehetőségeinek függvényében különböző témákban a 15.00-től 21.00-ig terjedő 
időszakban pályaválasztást segítő foglalkozásokat szervez. Egy pedagógus 5-25 tanulóval 
foglalkozik. A tanár tevékenységének lényege, hogy rábízott a tanulók számára tervezett tematika 
alapján módszertani és szakmai felkészültségével speciális tudásátadást végezzen. Amennyiben 
olyan tanuló vesz részt bármelyik foglalkozáson, aki erre kötelezett, a tanár a haladási naplóban a 
kötelezett tanulók megjelenését/hiányzását is nyilván tartja. A foglalkozások időtartama 45 perc, 
illetve az aktuális Házirend szerint. A foglalkozásokat 15 perc szünet követi. 
 

Tematikus csoportfoglalkozás 
Évfolyambontásban szervezett csoportok számára a kollégium  az alapprogram rendelet által 
meghatározott 12 nevelési területet érintő témák valamelyikéből a 15.00-től 21.00-ig terjedő 
időszakban foglalkozássorozatot tart. Egy pedagógus 15-25 tanulóval foglalkozik. A tanár 
tevékenységének lényege, hogy a rábízott tanulók számára tervezett tematika alapján módszertani 
és szakmai felkészültségével speciális tudásátadást végezzen. A haladásról, a tanulók 
jelenlétéről/hiányzásáról a pedagógus haladási naplót vezet. A foglalkozások időtartama 45 perc, 
illetve az aktuális Házirend szerint. A foglalkozásokat 15 perc szünet követi. 
 

Csoportvezetői  foglalkozás 
A kollégiumi csoportok heti rendszerességgel összejönnek és a csoportvezető tanár a 15.00-től 
21.00-ig terjedő időszakban csoportvezetői foglalkozást tart. Ezen a foglalkozáson minden tanuló 
jelen van. Első része tematizált, azaz tervezett tartalmak kerülnek feldolgozásra. Erről a 
pedagógusnak éves terve van (Nevelői feljegyzések csoportnaplóban). Ezt követően aktuális 
kérdések, a csoport életével kapcsolatos feladatok, tevékenységek, események, problémák 
kerülnek megbeszélésre, értékelésre. A haladásról, a tanulók jelenlétéről/hiányzásáról a 
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pedagógus haladási naplót vezet. A foglalkozások időtartama 45 perc, illetve az aktuális Házirend 
szerint. A foglalkozásokat 15 perc szünet követi. 
 
 

Egyéni fejlesztést, törődést megvalósító foglalkozás 
A pedagógus a csoportjába tartozó tanulók számára a 15.00-től 21.00-ig terjedő időszakban 
egyéni törődést biztosító foglalkozásokat tart. A foglalkozásokon (tanulói vagy pedagógusi 
kezdeményezésre) a diákok feltárhatják egyéni problémáikat és ezek megoldásában számíthatnak 
a pedagógus tanácsaira, segítségére. A beszélgetések jellemzően négyszemközt zajlanak, 
tartalmukról a pedagógus a Nevelői feljegyzések naplóba rövid, lényegi emlékeztetőt rögzít. 
Szükség estén a beszélgetések okán a szülővel is fel kell venni a kapcsolatot és ennek rövid 
tartalmát is a fenti naplóba rögzíteni kell. A foglalkozások időkerete változhat, témafüggő. 
 

Diákönkormányzati foglalkozás 
A diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus, vagy bármely kollégiumi vezető, illetve 
beosztott pedagógus a 15.00-től 21.00-ig terjedő időszakban a diákönkormányzat munkáját segítő 
foglalkozást tart. Ez lehet háttérből támogató pedagógus jelenlét, illetve bármilyen, a diákok 
munkáját segítő szerepvállalás (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti megbeszélések). A 
foglalkozások szervezése témafüggő, időkerete, rendszeressége változó. Pedagógiai oldalról a 
diákok részvételi kötelezettségét a csoportvezető tanárok esetenként és egyénenként határozzák 
meg.  
 

Szabadidős foglalkozás szervezése 
A tanulók számára a kollégium a 15.00-től 21.00-ig terjedő időszakban a lehetőségeinek 
függvényében különböző szabadidős tevékenységekhez biztosít szervezett kereteket. Ezek 
lehetnek rendszeres, kollégiumi diákcsoportok számára szervezett szakkörök, szakmai, művészeti 
foglalkozások, sportkörök. A tanulók a Kollégiumi alapprogram alapján választanak egy 
szabadidős tevékenységet, amit heti rendszerességgel végeznek. A pedagógus biztosítja a 
foglalkozás feltételeit, a szükséges eszközökről gondoskodik. Azokról a tanulókról, akik az adott 
foglalkozást kötelező kollégiumi szabadidős foglalkozásként választották, naplót vezet. A 
kötelezettek jelenlétéről/hiányzásáról minden alkalommal regisztrációt készít.  Ilyen 
foglalkozások lehetnek többek között: sport, kulturális program, informatikai program (ping-
pong, konditermi edzés, szervezett labdarúgás, szakkör, JAK-NET…stb);  
A tanulók számára a kollégium a lehetőségeinek függvényében különböző szabadidős 
tevékenységekhez biztosít szervezett kereteket. Ezek lehetnek nem rendszeres, a kollégium éves 
munkatervében szereplő hagyományőrző programok, események, rendezvények a 
legkülönbözőbb témákban, illeszkedve a kollégiumi alapprogramban rögzített 12 nevelési terület 
valamelyikéhez.  
 
Vacsoráztatás (a 22-26 órán túl szervezhető). 
Tevékenységtípus: kollégiumi élet szervezése. 
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A délutáni, esti időszakban a kollégiumi pedagógus tevékenységének része a vacsoráztatás 
lebonyolítása, mely külön beosztás szerint történik a kijelölt menzán 18.00 - 19.30 óra között 
 
 
Főügyeletes (a 22-26 órán túl szervezhető). 
A foglalkozásokkal lekötött időszakban (15.00 – 21.00) nélkülözhetetlen a főügyeletesi 
feladatellátás. Célja: a kollégiumban a foglalkozásokon nem lévő tanulók pedagógiai 
felügyeletének ellátása. 
A főügyeletes felelősségi köre: a munkarendben meghatározott időszakban (jellemzően 15.00 – 
22.30) mindazon tanulók tevékenységét figyelemmel kíséri, akik az adott időszakban semmilyen 
foglalkozáson nincsenek, ezáltal nem tartoznak közvetlenül pedagógus felelősségi körébe. A 
felelősség térbeni hatálya a kollégium egész területére kiterjed.  
A főügyeletes feladata: a kijelölt időszakban folyamatosan követi a teljes kollégiumi tanulói 
mozgásokat azáltal, hogy folyamatosan járja a kollégium teljes területét (emeleti helyiségek, 
folyosók, lakószobák, közös helyiségek, aula, sportpályák, stb..) és szúrópróbaszerűen ellenőrzi a 
tanulók tevékenységét, észreveszi és megakadályozza az esetleges rendbontást.  
Folyamatos jelenlétével lehetőséget biztosít a tanulók számára, hogy tanári segítséget kapjanak 
abban az időszakban is, amikor a saját csoportvezető tanáruk nem elérhető számukra (pl. 
foglalkozást tart).  
A kollégiumba érkező idegeneket a portás jelzésére fogadja és segíti a mozgásukat.  
A főügyeletes „ügyel” arra, hogy a foglalkozásokon nem lévő tanulók a Házirend szerint 
tevékenykedjenek. Rendbontás esetén intézkedik, az érintett pedagógus felé jelzést tesz, kirívó 
esetekben a vezetőség intézkedését kéri. Az esti időszakban a 21.00 után beérkező tanulókat 
ellenőrzi és ellátja az aula, a földszinti folyosók és a  színházterem kontrollját is. Felelősségi köre 
ebben az időszakban az emeletekre már nem terjed ki.  
 
Esti feladatok: 
 
Tevékenységtípus: kollégiumi élet szervezése (a 22-26 órán túl szervezhető). 
 
Az esti időszakban 21.00 – 22.30 között már semmilyen foglalkozás nincs. A tanulók emeleti 
szervezeti rendben tevékenykednek a kollégiumi élet szervezését végző pedagógus vezetésével. 
Ebben az időszakban a pedagógus feladata a kollégiumrész zavarmentes működésének 
biztosítása. Ebből a célból visszatérő rendszerű ellenőrzést folytat a Házirend, a balesetvédelmi 
előírások betartása, az egyéni és közösségi tulajdon védelme, a probléma-megelőzés érdekében. 
Folyamatos jelenlétével biztosítja az együttélési normák, a személyiség-védelem, a diákok 
önrendelkezési jogának érvényesülését. A rábízott emeleten folyamatos ellenőrzést folytat az 
egyéni és közösségi rend fenntartása, a tisztasági és az egészségvédelmi szabályok teljesítése 
céljából. Gondoskodik a tanulók öntevékenységének szervezett működéséről, a lefekvés előtti 
tisztálkodásról, a szobai szemetesek kiürítéséről, az emeleti szeméttároló leviteléről. 
Megakadályozza, hogy az emeleten idegenek (más emelet lakói) tartózkodjanak. 21.45-től 
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elvárja, hogy a tanulók a szobájukban tartózkodjanak, létszámellenőrzést tart. Az esti 
tevékenység befejezéseként a kollégiumi naplóba dokumentálja a történéseket, illetve rögzíti a 
hiányzó tanulók nevét. 
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Jelen helyi tantervvel kapcsolatban megfogalmazott megállapítás 

A Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium mindig az adott személyi feltételekhez 
igazítottan tudja lefedni tartalommal az egyes nevelési területek megvalósítását jelentő 
tevékenységeket. A pedagógus állományban bekövetkezett változások egyúttal jelenthetik a 
kollégium helyi tantervében leírt kollégiumpedagógiai módszerek és tematizált tartalmak 
mérsékelt módosítását, módosulását.  
 
Jelen Helyi Tanterv azt a célt szolgálja, hogy a megvalósító pedagógusok az alábbi 
gyűjteményben szereplő, tematizált tartalmakból válogathassanak, és a körülményekhez 
legjobban adaptálható programelemeket használják fel az adott tanév pedagógiai munkájának 
megtervezéséhez.
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I. KNOAP 1-es nevelési terület: A tanulás tanítása 

I.1. Területrészletező mátrix 
A nevelési területhez tartozó 

foglalkozássorozat 
megnevezése/ezek közül a 
tematizáltak azonosítója: 

Foglalkozás típusa 
(tematikus/felkészítő/

szabadidős): 
Éves óraszáma: 

Tanmenete 
tematizált I/N: 

Matematika 9-10. évf. Felkészítő-fejlesztő 72 N 
Munkavédelem, géptan, 
gépelemek, műszaki rajz 

Felkészítő-fejlesztő 36 N 

Nyelvtan kikérdezés Felkészítő-fejlesztő 72 N 
Angol korrepetálás Felkészítő-fejlesztő 36 N 

Angol alap vagy közép felkészítő Felkészítő-fejlesztő 36 N 
Haladó angol F/1 Felkészítő-fejlesztő 36 I 

Programozás és adatbázis kezelés 
F/2 

Felkészítő-fejlesztő 36 I 

Magyar nyelv és irodalom 
korrepetálás 

Felkészítő-fejlesztő 36 N 

Szövegértés/szövegolvasás Felkészítő-fejlesztő 36 N 
Matematika korrepetálás 9.o. Felkészítő-fejlesztő 36 N 
Matematika szakképzősöknek Felkészítő-fejlesztő 108 N 

Gitár F/3 Felkészítő-fejlesztő 72 I 
Történelem korrepetálás Felkészítő-fejlesztő 36 N 
Tanulásmódszertan F/4 Felkészítő-fejlesztő 36 I 

Német nyelvi felkészítő F/5 Felkészítő-fejlesztő 36 I 
Olvasás, fogalmazás Felkészítő-fejlesztő 36 N 

Hírhedt bűnesetek és perek F/6 Szabadidős 36 I 
Tematikus témakör felelőse F/7 Tematikus 10 I 

Orosz kezdő F/8 Felkészítő-fejlesztő 72 I 
EU szakismeretek F/9 Felkészítő-fejlesztő 48 I 

Logikus, összefüggésekben való 
tanulói gondolkodást fejlesztő 

foglalkozássorozat F/10 

Felkészítő-fejlesztő és 
szabadidős 

216 I 

Sakk F/11 Szabadidős 36 I 
Matematika-fizika korrepetálás Felkészítő-fejlesztő 72 N 

Könyvtárhasználati ismertetők F/12 Felkészítő-fejlesztő 30 I 
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I.2. Tematizált tantervi egység bemutatása (F1-F12) 
 

F/1: Haladó angol 
Készítette: Dézsi Lajos 

Felkészítő-fejlesztő foglalkozássorozat, 9-13. évfolyam. 
Heti/éves óraszáma: heti 1, évi 36. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: szókincs bővítése.  
2. téma: nyelvtani fókusz. 
3. téma: a négy nyelvi készség. 

Rövid ismertető, bevezetés: A nyelvi és kommunikatív kompetencia összetett készség, 
amelynek összetevői egymással párhuzamosan fejlődnek. Ideális esetben egy nyelvi foglalkozás 
során mindegyik fejlődik, ezért a témakörökre bontás során változó időkereteket lehet csak 
hozzárendelni az egyes témákhoz.  
Az egyes témakörök kifejtése: 

1. téma: 
Időkeret: 36 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Families, describing people, school, meals, 
sports, radio, tv, internet, health, shopping, 
going out, traffic, travelling, Great Britain,  
the USA, Hungary, Holidays and 
Celebrations. 

A foglalkozások keretein belül a felsorolt 
témakörök szóanyagának és kifejezésinek a 
gyakoroltatása a cél a diákokkal a különböző 
gyakorlatokon keresztül. 

2. téma: 
Időkeret: 36 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
determiners, pronouns and nouns, adjectives 
and adverbs, comparisons, tenses, modals, 
passive mood, conjuctions, indirect speech, 
„if, unless, in case” structures, relative 
clauses, prepositions. 

A diákok különböző gyakorlatokon és 
feladatsorokon keresztül gyakorolják a 
fontosabb nyelvtani struktúrák használatát. 

3. téma: 
Időkeret: 36 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
 
Olvasott és hallott szövegértés, illetve az írás 
és beszédkészség gyakorlása. 

A diákok a foglalkozássorozat gyakorlatai 
során gyakorolják a négy alapvető nyelvi 
készséget. Ennek támogatására igénybe 
(főleg érdekes és autentikus nyelvi anyagok 
elérése érdekében) igénybe vesszük a 
modern informatika lehetőségeit. 

F/2: Programozás és adatbázis kezelés 
Készítette: Dézsi Lajos 

Heti/éves óraszáma: 1/36. 
Témakörök felsorolása: 
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1. Programozás elméleti alapok: számrendszerek, karakterábrázolás, változók és típusaik.  
2. HTML és CSS. 
3. Változók használata, tömb, operátorok. 
4. Függvények (metódusok). 
5. Feltételek és ciklusok. 
6. Eseménykezelés. 
7. Objektumorientáltság alapjai. 
8. Szövegkezelés. 
9. A Canvas elem használata, grafika. 
10. Adatbáziskezelés alapjai. 

 
Az egyes témakörök kifejtése: 

1. téma: 
Időkeret: 3 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Programozás elméleti alapok: 
számrendszerek, karakterábrázolás, változók 
és típusaik. 

Elméleti bevezető a programozáshoz 
szükséges alapvető ismeretekből. 

2. téma: 
Időkeret: 7 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
HTML és CSS. Bevezetés a HTML és a CSS használatába, 

fontosabb tagek, formázás. 

3. téma: 
Időkeret: 3 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Változók használata, tömb, operátorok. A diákok gyakorlati példákon keresztül 

megismerkednek. 

4. téma: 
Időkeret: 3 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Függvények (metódusok). A diákok gyakorlati példákon keresztül 

megismerkednek a szubrutinok 
használatával. 

5. téma: 
Időkeret: 3 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Feltételek és ciklusok. A diákok gyakorlati példákon keresztül 

megismerkednek a különböző ciklusokkal és 
a feltételes műveletekkel. 

6. téma: 
Időkeret: 3 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
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Eseménykezelés. 
 

A diákok gyakorlati példákon keresztül 
megismerkednek az eseménykezelés 
alapjaival. 

7. téma: 
Időkeret: 3 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Objektumorientáltság alapjai. Az objektumorientált programozás alapjai, 

elmélet és a használata. 

8. téma: 
Időkeret: 3 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Szövegkezelés. A diákok gyakorlati példákon keresztül 

megismerkednek a string (szövegek) 
kezelésével.  

9. téma: 
Időkeret: 3 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
A Canvas elem használata, grafika. A diákok gyakorlati példákon keresztül 

megismerkednek a canvas elem 
használatával, és a grafika alapjaival. 

10. téma: 
Időkeret: 5 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Adatbázis kezelés alapjai, file kezelés. Bevezetés az adatbázis kezelésbe, elméleti 

alapok, lekérdezések. Hogyan használjuk 
programokban. 

F/3: Gitár szakkör 
Készítette: Nyikus Norbert 

Felkészítő-fejlesztő foglalkozássorozat, 9-13. évfolyam. 
Heti/éves óraszáma: heti 2, éves 72. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: Első hangjegyek és akkordok, ritmus és kvintezés. 
2. téma: Váltott pengetés, az arpeggio (hangzatfelbontás), a visszapengetés és a csúsztatás. 
3. téma: Pengetés, kvintezett akkordok és a riff, háromhúros kvintezés, üveghangok. 
4. téma: Akkordtáblázatok. 

A szakkör egyaránt szól kezdőknek, ill. haladóknak (utóbbiak számára a megfelelő szint 
figyelembe vételével). A legfontosabb fortélyok, fogások elsajátításával, akkordtáblázatok 
gyakoroltatásával a kognitív kompetenciák fejlesztése, a türelem, szintetizáló képesség, a 
figyelem és összpontosítás képességének fejlesztése. 
Az egyes témakörök kifejtése: 

1. téma: Első hangjegyek és akkordok, ritmus és kvintezés. 
A tanuló elsajátítja a legfontosabb hangjegyeket, akkordokat, melyek a gitártudás alapjai. Ritmus 
és kvintezés ujjtechnikáinak megismerése és gyakorlása. 
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Fejlesztési követelmények: Pengetőmunka megtanulása, fejlesztése, a helyes gitártartás 
elsajátítása, pengetőmunka rugalmassá, biztosabbá tétele 
Feldolgozás terve:  
Időkeret: 22 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Az első hangjegyek és akkordok. 
Ritmus, ritmus kipengetése. 
Alapakkordok. 
Bal kéz bevetése. 
Átkötött hangok. 
Kétujjas kvintezés. 

Üres húrok, fél és negyedértékű hangokkal. 
Üres húrok változó ritmussal, váltott 
húrkezelés. 
E-moll, A-moll, váltott A és E-moll, D-moll. 
Ujjgyakorlatok. 
E, A, D-dúr hangok. 
Kvint hangok, akkordok lefogása, 
gyakorlása. 

2. téma: Váltott pengetés, arpeggio (hangzatfelbontás), a visszapengetés és a csúsztatás. 
Tanult akkordok segítségével akkordbontások játszásának elsajátítása, gyakorlása. A 
visszapengetés és csúsztatás megismerése, gyakorlása. 
Fejlesztési követelmények: ujjtechnika fejlesztése, biztosabb gitárkezelés kialakítása. 
Feldolgozás terve: 
Időkeret: 20 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Váltott pengetés. 
Arpeggio. 
Visszapengetés. 
Csúsztatás. 

Váltott pengetés gyakorlása üres húrokon. 
G akkordon keresztül az arpeggio 
bemutatása. 
Egyszerű gyakorlattal a visszapengetés 
bemutatása. 
Egyszerű gyakorlattal a csúsztatás 
technikájának bemutatása, gyakoroltatása. 

3. téma: Pengetés, kvintezett akkordok és a riff, háromhúros kvintezés, üveghangok. 
Néhány dúr hangzattal összekapcsolódva a pengetés gyakorlása, biztosabbá tétele, új 
ritmusképletek elsajátítása akkordokkal. 
Fejlesztési követelmények: Pengetőmunka tanulása, fejlesztése, a helyes gitártartás elsajátítása, 
pengetőmunka rugalmassá, biztosabbá tétele, újabb akkordok tanulásával, technikák 
kombinálásával a gitárjáték kiszélesítése. 
Feldolgozás terve: 
Időkeret: 20 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
A pengetés iránya, akkordsorozat 
összeállítása. 
Teljes kvintezés, háromhúros kvintezés. 
Riff. 
Üveghangok. 

G, A dúrok gyakorlása. 
E-dúr kvintezett akkordja, A5 akkord 
bevezetése, normál és kvintezett akkordok 
összekötése. 
Egyszerűbb hangsorok, riffek gyakorlása, 
teljes riff. 
Harmóniák csengőszerű hangjainak 
bemutatása. 

4. téma: Akkordtáblázatok. 
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Legfontosabb és a leggyakrabban előforduló akkordok ismertetése, tanulása és gyakorlása, 
módosítások, a tanulók zenei ízlésvilágához alkalmazkodva. 
Fejlesztési követelmények: Az eddig tanult akkordokhoz újak társuljanak, rögzüljenek, ezáltal 
az ujjtechnika és a pengetés fejlődjön. 
Feldolgozás terve: 
Időkeret: 10 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Akkordok. E, A, D, G, F, C hangokra épülő akkordok 

elsajátítása, legfontosabb módosításaik. 

F/4: Tanulásmódszertan 
Készítette: Kajcsa Szilárd 

Felkészítő-fejlesztő foglalkozássorozat. 
Évfolyam: 9/AJTP. 
Heti/éves: 1/36. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: Tanácsok a tanuláshoz. 
2. téma: Önismeret, önbizalom. 
3. téma: Felkészülés az év végi bemutatkozó műsorra. 

Rövid ismertető, bevezetés: Az AJTP-s tanulóknak szóló foglalkozássorozat segíti a 
középiskolai tanulmányok elkezdését, támogatást nyújt a gimnáziumi és kollégiumi tanulás 
elindítását. 

1. téma: Tanácsok a tanuláshoz. 
Rövid leírása: A tanulókban tudatosítjuk, hogy a tanulás számukra a létező legfontosabb dolog.  
Elmagyarázzuk az iskolai és az otthoni (vagyis kollégiumi) tanulás összefüggéseit. Segítjük az 
eredményes és jó (kollégiumi) tanulást. 
Fejlesztési követelmények: Alkalmazkodóképesség elősegítése, önbizalom növelése, önismeret 
fejlesztése. 
Feldolgozás terve: Tanulószoba, kérdőív, jegyzet. 
Időkeret: 10 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

A tanulás lényege az iskolai tanulás 
A tanulást segítő módszerek 
Milyen a jó jegyzet? 
 

Ismertessük a hasznos jegyzet, a 
lényegkiemelés jelentőségét! 
Mutassuk be a tanulást segítő módszereket! 
(pl: relaxáció, koncentráció) 
Gyakoroltassuk a meditációt! 

2. téma: Önismeret, önbizalom. 
Rövid leírása: A tanulók alaposabban megismerik egymást és saját magukat. 
Fejlesztési követelmények: Önismeret, motivációs tényezők növelése a tanulás során. 
Feldolgozás terve: Egyéni, kiscsoportos, IKT. 
Időkeret: 12 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 
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Örülj a sikernek, ne félj a kudarctól! 
Motiváció. 
Hogyan növeljük önbizalmunkat? 
 

Ismertessük siker legfontosabb összetevőit 
(tanulás v. akár a mindennapi élet terén) 
A tanulók mutassanak be sikert és kudarcot 
eddigi tanulmányaik során! Tanuljunk 
mindegyikből! 
Vitassuk meg a motiváció növelésének 
lehetőségét! 

3. téma: Felkészülés az év végi bemutatkozó műsorra. 
Rövid leírása: A tanulók megbeszélik, megtervezik az év végi kulturális bemutatót, majd 
felkészülnek arra.  
Fejlesztési követelmények: Tolerancia, kulturált vitatkozás szabályainak megismerése, 
együttműködési, kompromisszumos és szervezői készségek fejlesztése. 
Feldolgozás terve: Egész közösség, osztályterem, színházterem. 
Időkeret: 14 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

A műsorszámok kigondolása, 
forgatókönyvírás. 
Próbák (NNÁK-val közösen). 
 

Ismertessük a bemutatkozó műsorral 
kapcsolatos elvárásokat! 
Gyakoroltassuk a kulturált vitát! 
Vitassuk meg a műsortervet! 

F/5: Német nyelvi felkészítő 
Készítette: Kajcsa Szilárd 

Felkészítő-fejlesztő foglalkozássorozat, 9-13 évfolyam. 
Heti/éves: 1/36. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: Olvasott szöveg értése. 
2. téma: Kommunikáció. 
3. téma: Íráskészség. 

Rövid ismertető, bevezetés: Német, B2-es típusú nyelvvizsgára készülő tanulók számára. 
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: Olvasott szöveg értése. 
Rövid leírása: A tanulók különböző nehézségű szövegeket dolgoznak fel német nyelven. 
Feladatuk, hogy a szöveghez kapcsolódó kérdéseket meg tudják válaszolni, a szükséges 
információkat ki tudják keresni, megértsék a szövegek mondanivalóját, lényegét. 
Fejlesztési követelmények: Szókincsbővítés, olvasott szöveg megértése idegen nyelven, logikus 
gondolkodás, következtetés képességének elősegítése, az adott nyelvterülettel kapcsolatos 
ismeretek bővítése. 
Feldolgozás terve: Egyéni v. kiscsoportos munkavégzés. 
Időkeret: 1-12 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

„Globalverstehen” 
„Selektives Verstehen” 
„Detailverstehen” 

Ismertessük a szövegfeldolgozás! 
legfontosabb elemeit! 
Mutassuk be a szövegben előforduló 
kifejezéseket! 
Gyakoroltassuk az adott szövegek 
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szókincsét! 

2. téma: Kommunikáció. 
Rövid leírása: A foglalkozások keretében a használható nyelvtudást fejlesztjük, folyamatosan az 
adott célnyelven (németül) kommunikálunk. A mindennapi életben előforduló témákat (család, 
iskola, nyaralás) dolgozzuk fel, azok szókincsét gyakoroljuk, bővítjük. 
Fejlesztési követelmények: A tanuló képes legyen önállóan kifejezni magát, kérdésekre a 
célnyelven válaszolni. Az adott nyelvi szituációban problémát megoldani.  
Feldolgozás terve: Kiscsoportos, páros munka, tanári szoba. 
Időkeret: 12-24 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

A család, az iskola, a lakhely. 
Nyaralás, külföldi munka, évszakok. 
Utazás, továbbtanulás, divat. 
 

Ismertessük a nyelvvizsga legfontosabb 
követelményeit! 
Mutassuk be a jó kérdezéstechnikát a 
célnyelven! 
Gyakoroltassuk az önálló témakifejtést! 

3. téma: Íráskészség. 
Rövid leírása: A nyelvvizsgákon előforduló irányított fogalmazás (levél) tartalmi és formai 
elemeivel ismerkednek meg a tanulók.  
Fejlesztési követelmények: Idegen nyelvi kifejezőkészség írásban, problémamegoldás idegen 
nyelven, szövegértés. 
Feldolgozás: Tantermi keretek között. 
Időkeret: 24-36 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

A levélírás tartalmi, formai keretei, német 
levélminták. 
Hivatalos levelek, panaszlevelek. 
Önéletrajz, szállásfoglalás. 

Ismertessük az íráskészség témakörének 
nyelvvizsgai követelményeit! 
Gyakoroltassuk a levélírást minden 
lehetséges témakörben (hivatalos, magán, 
panaszlevelek)! 

F/6: Hírhedt bűnesetek és perek 
Készítette: Kajcsa Szilárd 

Foglalkozássorozat tervezett típusa: szabadidős.  
Évfolyam: 9-13. 
Heti/éves óraszám: 1/36. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: A terrorizmus célja, eszközei, hatása. 
2. téma: Politikai merényletek. 
3. téma: Állami terrorizmus: nácizmus és kommunizmus. 

Rövid ismertető, bevezetés: A foglalkozás 9-13. évfolyam között valósítható meg. A 
foglalkozás hozzájárul a tanuló sokoldalú képzettségéhez. A szakkör fejleszti, erősíti a 
megismerés, a felfedezés vágyát. Mindez erőteljes IKT eszközök használatával érhető el.    
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: A terrorizmus célja, eszközei, hatása. 
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Rövid leírása: A foglalkozás során választ keresünk arra, hogy miért történnek 
terrorcselekmények, hogyan követik el ezeket a bűncselekményeket, a terroristák milyen hatást 
próbálnak mindezzel elérni. 
Fejlesztési követelmények: A diákok ismerjék meg a terror, mint politikai eszköz 
mindennapjainkra és a világpolitikára gyakorolt hatását, legyenek tisztában alapvető külpolitikai 
kérdésekkel.   
Feldolgozás terve: IKT eszközök, tanári magyarázat, közös gondolkodás, következtetés. 
Időkeret: 1-6 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

A terrorizmus fogalma, rövid története, 
terrorszervezetek. 
A terrorizmus hatása, célja. 
Terrorizmus a XXI. században. 
 

Ismertessük a terrorizmus fogalmát, típusait 
rövid történetét! 
Mutassuk be a terrorizmus mozgatórugóit! 
Gyakoroltassuk az önálló gondolkodást egy-
egy merénylet bemutatása alapján! 
Vitassuk meg a terrorizmus médiára, 
internetre gyakorolt hatását! 

2. téma: Politikai merényletek. 
Rövid leírása: Sorra vesszük a történelem mindazon merényleteit, amelyek az adott korban 
jelentős mértékben befolyásolták egy adott közösség, ország, népcsoport életét. Megtárgyaljuk az 
elkövetés módját, az esetleges felelősségre vonást.  
Fejlesztési követelmények: A tanulók ismerjék meg az adott történelmi kor társadalmi 
viszonyait. Legyenek tisztában olyan történelemformáló személyekkel, közösségekkel, akik ellen 
a merényleteket elkövették. A cselekményt tudják térben és időben elhelyezni.  
Feldolgozás terve: IKT eszközök, tanári magyarázat, közös gondolkodás, következtetés. 
Időkeret: 7-20 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Merényletek az ókortól a XVIII. századig. 
Merényletek 1800 és 1945 között. 
Merényletek 1945-től napjainkig. 
 

Ismertessük a különbséget az egyén és a 
közösség ellen elkövetett merényletek 
kapcsán! Mutassuk be a terror elleni 
védekezés módszereit! Gyakoroltassuk a 
szövegértést nyomtatott sajtó segítségével 
egy-egy merénylet kapcsán! Vitassuk meg a 
sikertelen merényletek nem várt 
következményeit! 

3. téma: Állami terrorizmus: nácizmus és kommunizmus. 
Rövid leírása: Megvitatjuk, hogy a terrorizmus miként volt arra képes, hogy egész országok 
életét irányítsa. A tanulók megismerik az állami terrorizmus működési mechanizmusait, de szóba 
kerülnek az ellenállók is.  
Fejlesztési követelmények: Történelmi ismeretek mélyítése, ismerjék fel a közéletben az erről 
szóló vitákat. Nemzeti öntudat fejlesztése. Kialakul a tanulók reális társadalomképe. 
Feldolgozás terve: IKT eszközök, tanári magyarázat, közös gondolkodás, következtetés. 
Időkeret: 20-36 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 
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Nácizmus. 
Kommunizmus. 
Állami terrorizmus Magyarországon. 
 

Ismertessük a nácizmus (fasizmus) 
létrejöttét, legismertebb alakjait! 
Mutassuk be a kommunizmus gyökereit, 
ideológiáját, legismertebb alakjait!  
Vitassuk meg a két diktatúra hatását a mai 
Magyarországra nézve! 

F/7: A tanulás tanítása 
Készítette: Kajcsa Szilárd 

9. évfolyam 
Foglalkozássorozat tervezett típusa: tematikus. 
Éves óraszám: 3. 
Témák: 

1. téma: Hogyan tanulok? 
2. téma: Mire való az iskola? 
3. téma: Az élethosszig tartó tanulás. 

Rövid ismertető, bevezetés: 9. évfolyam számára tartandó foglalkozássorozat a könnyebb és 
eredményesebb középiskolai tanulás érdekében. 

1. téma: Hogyan tanulok? 
Rövid leírása: A tanulók kötöttségek nélkül beszélnek tanulási szokásaikról, majd egy kérdőív 
segítségével szembesülnek tanulási módszereik előnyeivel, hátrányaival.  
Fejlesztési követelmények: Önismeret. A tanuló képes legyen közösségben tanulni, segíteni 
társának. Tudja szervezni tevékenységét idejét. Küszöbölje ki tanulási módszereinek hibáit. 
Feldolgozás terve: Páros munka, előadás, kérdőív, filmnézés. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Tanulás a középiskolában 
Tanulás közösségben, a kollégiumban 
Tanulássegítő eszközök 
 

Ismertessük a középiskolai tanulás 
különbségeit az általános iskolaihoz képest! 
Gyakoroltassuk a szövegértést! 
Vitassuk meg a kérdőív tapasztalatait, 
eredményeit! 

2. téma: Mire való az iskola? 
Rövid leírása, miről szól: A tanulók megismerkednek az iskolatípusokkal, beszélnek saját 
iskolájukról, miért azt választották. Felvázolják terveiket, céljaikat.  
Fejlesztési követelmények: Kifejezőkészség, önismeret, érvelés, kommunikációs készségek 
fejlesztése. 
Feldolgozás terve: Kérdőív, páros munka, vita. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Az iskola előnyei. Az iskola, mint 
munkahely. 
Az iskola, mint közösségkovácsoló hely. 
Filmek és az iskola. 

Mutassuk be, miért jó iskolába járni.  
Vitassuk meg a filmekben látott jeleneteket. 
Magyarázzuk el az iskola/tanulás 
jelentőségét a társadalomban! 

3. téma: Az élethosszig tartó tanulás. 
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Rövid leírása: A tanulók megismerik az élethosszig tartó tanulás fontosságát, jelentőségét. A 
tanulók felvázolják a terveiket tanulmányaikkal kapcsolatban.  
Fejlesztési követelmények: Folyamatos önfejlesztés igényének kialakítása, felelősségtudat 
fejlesztése, önbizalom növelése, alkalmazkodóképesség, kommunikációs készségek fejlesztése. 
Feldolgozás terve: Vita, beszélgetés. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Nyelvtudás jelentősége. 
Digitális kompetencia fontossága. 
Egyéb ismeretek (jogosítvány). 

Mutassunk be konkrét és sikeres példákat az 
élethosszig tartó tanulás terén! 
Mutassuk be a több lábon állás 
szükségességét! 

10. évfolyam 
Foglalkozássorozat megnevezése: A tanulás tanítása.   
Foglalkozássorozat tervezett típusa: tematikus. 
Éves óraszám: 2. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: A tanuláshoz szükséges belső állapot. 
2. téma: A tanulás nélkülözhetetlen feltételei. 

Rövid ismertető, bevezetés. A foglalkozássorozat 10-es tanulóknak szól, akik legalább már 
egyéves középiskolai tanulmányi tapasztalattal rendelkeznek.  
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: A tanuláshoz szükséges belső állapot. 
Rövid leírása: Alapvető élettani kérdésekről beszélünk, amelyek nélkülözhetetlenek az 
eredményes tanuláshoz: Mitől fárad el a diák, hogyan pihenhetjük ki magunkat, mennyit lehet 
egyvégtében tanulni? 
Fejlesztési követelmények: Az eredményes tanulás feltételeinek megteremtése. Önálló döntési 
kompetencia, hatékony és szakszerű tanulás segítése. 
Feldolgozás terve: kiscsoportos, vita, következtetés, tanulószoba.  
 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Pihent állapot-fél siker, a fáradtság 
természetéről 
Kell-e erőltetni, ami nem megy?  
 

Hívjuk fel a figyelmet azon szerekre, 
amelyek bizonyítottan gátolják az 
eredményes tanulást! 
Vitassuk meg, hogy mennyit és mit lehet egy 
„szuszra” megtanulni! 

2. téma: A tanulás nélkülözhetetlen feltételei. 
Rövid leírása: Az óra folyamán megtárgyaljuk az egyén azon késztetéseit (motivációját), 
amelyek elengedhetetlenek az eredményes tanuláshoz. Személyre szabottan megbeszéljük ezek 
fejlesztési lehetőségeit. 
Fejlesztési követelmények: A tanulói motiváció megerősítése, önismeret fejlesztése. Egyénre 
szabott tanulási módszerek elsajátítása. 
Feldolgozás terve: tanulószoba székekkel, IKT, kérdőív, vita. 
Időkeret: 1 óra 
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Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy. 
Akaraterő. 
 

Ismertessünk néhány pozitív példát, amikor 
az akaraterő döntő szempont volt! (sportolók, 
történelmi alakok) A tanár saját példáján 
keresztül hozzon fel példákat sikerre és 
kudarcra tanulmányaival kapcsolatban! 

11. évfolyam 

Foglalkozássorozat megnevezése: a tanulás tanítása. 
Foglalkozássorozat tervezett típusa: tematikus. 
Éves óraszám: 2. 
Témák: 

1. téma: Az internet és a tanulás. 
2. téma: Az idegen nyelvek és tanulásuk. 

Rövid ismertető, bevezetés: A két foglalkozás során a tanulók két elengedhetetlen tényezőről 
beszélgetnek, amelyek egész életüket végigkísérik.  
1. téma: Az internet és a tanulás. 
Rövid leírása: a tanulók megismerkednek az internet előnyeivel, lehetőségeivel és buktatóival a 
tanulás terén.  
Fejlesztési követelmények: tanulást segítő tudatos internethasználat kialakítása, önálló 
forrásfeldolgozás, digitális kompetencia fejlesztése. 
Feldolgozás terve: egyéni munka, számítógépek, gépterem. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Az internet, mint virtuális tudástár 
Wikipédia: Árt, vagy használ a tanulásban? 
A Facebook, mint a tanulást segítő közösségi 
oldal 
 

Hívjuk fel a figyelmet az idegen nyelvű 
internetes forrásokra! 
Gyakoroltassuk a minél hatékonyabb 
információkeresést! 
Vitassuk meg az internet előnyeit és 
hátrányait a tanulás szempontjából! 

2. téma: Az idegen nyelvek és tanulásuk. 
Rövid leírása: A tanulók megbeszélik és felülvizsgálják eddigi nyelvtanulási tapasztalataikat. 
Elmondják, miért (nem) tudnak haladni vele.  Új módszereket sajátítanak el.  
Fejlesztési követelmények: Eredményes idegennyelv-tanulás elősegítése, önfejlesztés, érvelés, 
következtetés, kommunikációs képességek fejlesztése. 
Feldolgozás terve: vita, IKT eszközök használata. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

„Sosem késő elkezdeni” 
A hatékony nyelvtanulás titkai, módszerei 
Az internet és a nyelvtanulás 
 

Mutassuk be a hatékony nyelvtanulási 
módszereket! Magyarázzuk el, miért fontos 
idegennyelv-tudással rendelkezni! 
Vitassuk meg, hogyan lehet az internetet a 
hatékony nyelvtanulás szolgálatába állni! 



Pedagógiai Program Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 

125 
 

12. évfolyam 

Foglalkozássorozat megnevezése: a tanulás tanítása. 
Foglalkozássorozat tervezett típusa: tematikus. 
Éves óraszám: 2. 
Témák:  
1-2. téma: Filmnézés-Veszélyes kölykök. 
Rövid ismertető, bevezetés: A végzős tanulók egy film segítségével szembesülnek azzal, hogy 
sosem késő elkezdeni a tanulást. 
1-2. téma: Filmnézés-Veszélyes kölykök. 
Rövid leírása: Az amerikai film egy problémás, hátrányos helyzetű tanulókból álló középiskolai 
osztályon keresztül mutatja be a tanulás, a közösség fontosságát, jelentőségét.  
Fejlesztési követelmények: Empátia, közösségi tudat erősítése, alapvető erkölcsi normák 
követése. 
Feldolgozás tervek: IKT, filmnézés. 
Időkeret: 1-2 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Filmnézés 
 

Beszélgessünk a látottakról! 
Érveljünk az alapvető erkölcsi normák 
mellett! 

13-14. évfolyam 
Foglalkozássorozat megnevezése: a tanulás tanítása. 
Foglalkozássorozat tervezett típusa: tematikus. 
Éves óraszám: 1. 
Témák: 

1. téma: Tanulás az érettségi után. 
Rövid ismertető, bevezetés: Az érettségizett diákok arról beszélnek, mi változott tanulásuk terén 
azóta, hogy levizsgáztak. 
Rövid leírása: Az érettségizett diákok arról beszélnek, mi változott tanulásuk terén azóta, hogy 
levizsgáztak. Elmondják, vannak-e továbbtanulási terveik.  
Fejlesztési követelmények: Önértékelés, önismeret fejlesztése, kommunikációs készség 
fejlesztése. 
Feldolgozás terve: beszélgetés, vita. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

„Mit és hogyan tanulok az érettségi után?” 
„Hogyan tanuljak egy főiskolán?” 

Hívjuk fel a figyelmet, hogy még most sem 
késő továbbtanulni!  
Vitassuk meg: egy jó szakma v. diploma? 

F/8: Orosz kezdő. 
Készítette: Pribék László 

Foglalkozássorozat megnevezése és releváns besorolása: Orosz kezdő, KNOAP 1-es témakör 
(Tanulás tanítása).  
Foglalkozássorozat tervezett típusa, típusai: felkészítő-fejlesztő.  
Évfolyam (amennyiben releváns): 9-12. 



Pedagógiai Program Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 

126 
 

Heti/éves tervezett/előírt óraszáma: heti 2, összesen évi 72 óra. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: Orosz nyelv alapjai. 
Rövid ismertető, bevezetés: Minden, orosz nyelv iránt érdeklődő kollégistának szól évfolyamtól 
függetlenül. A foglalkozássorozat keretében bemutatásra kerül az orosz ABC, orosz betűk 
írásképe írt és nyomtatott formában. Grammatikai alapok lerakására kerül sor a 7 eset 
bemutatásával, gyakorlásával. Cél: az új ismeretek elsajátítása közben a tanulásra belső igény 
ébredjen a tanulókban, mindennapi életük részévé váljon a tanulás. A tanulás tanítása, az 
ismeretszerzést elősegítő beállítódások kialakítása hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti 
helytállásukat a munka világában is. 
Az egyes témák kifejtése 

1. téma: Orosz nyelv alapjai. 
Rövid leírása: orosz ABC, fonetika, fonológia alapjai. Nyelvtani alapok. 
Fejlesztési követelmények: orosz nyelv alapjainak lerakása. Tanulói nyelvérzék fejlesztése. 
Tanulói kíváncsiság és önfejlesztés igényének fejlesztése. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): tantermi keretek között. 
Időkeret: 72 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Orosz ABC. 
Fonetikai, fonológiai alapok. 
Grammatikai alapok lerakása. 
 

Ismertessük a nyelv alapjait! Mutassuk be a 
mögöttes logikát minél több példán 
keresztül! 
Gyakoroltassuk az egyes példákat! Vitassuk 
meg a tanulságokat! 

F/9: EU szakismeretek 
Készítette: Pribék László 

Foglalkozássorozat tervezett típusa, típusai: felkészítő-fejlesztő.  
Évfolyam (amennyiben releváns): 11. 
Heti/éves tervezett/előírt óraszáma: 2014. február 01-május 30 között (AJTP Világvándorra 
való felkészítés). Heti min. 4 foglalkozás, összesen a kijelölt időintervallumban: 48 óra. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: EU szakismeretek. 
2. téma: Választott EU tagország történelme, kultúrája, hagyományai, természetföldrajza, 

színpadi prezentáció stb. 
Rövid ismertető, bevezetés: Tehetségfejlesztő foglalkozássorozat 6 fő, AJTP 11. évfolyamos 
tanuló számára. Témája a nyíregyházi Világvándor Országos Versenyre való külön kollégiumi 
felkészítés. 
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: EU szakismeretek. 
Rövid leírása: Európa és az EU kultúrtörténete, hagyományai. Világgazdasági kitekintés. Az EU 
fejlődéstörténete, főbb szakaszai, főbb gondolkodók. EU napjainkban (intézményrendszer, EU 
politikák, euró övezet kialakulása és a mai gyakorlat. Delors-terv. Magyarország EU csatlakozása 
és tagsága. 
Fejlesztési követelmények: Európaiság eszméjének korszerű bemutatása kronológiai 
sorrendben. Cél: fejleszteni a tanulói kreativitást, erősíteni a tanulási motívumokat, az érdeklődés, 
a megismerés és a felfedezés vágyát. Fontos, hogy a tanulók elsajátítsák az információkeresés 
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különböző formáit a kollégiumi könyvtárban az egyéni fejlesztés elmélyítése érdekében, az 
információk megtalálásának célravezető útjain keresztül. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): Tantermi foglalkozás, önálló 
tanulói kutatássorozat, közös és egyéni felkészítők. 
Időkeret: 24 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Európa a II. világháború után. 
Európai egységmozgalmak. 
EU fejlődéstörténete, intézményrendszere. 
Monetáris övezet létrejötte és működése. 
 

Ismertessük az európai egységmozgalmak 
történetét! 
Mutassuk be az EU kialakulásának főbb 
előzményeit és alappilléreit! 
Gyakoroltassuk a fejlődéstörténet főbb 
szakaszaihoz kapcsolható tartalmakat! 
Vitassuk meg a történeti összefüggéseket! 

2. téma: Választott EU tagország történelme, kultúrája, hagyományai, természetföldrajza, 
ötletes színpadi prezentációja stb. 

Rövid leírása: Minden, amit a versenyhez szükséges választott ország kapcsán a verseny során 
felmerülhet. 
Fejlesztési követelmények: Átfogó tanulói kép a választott EU tagországról. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): tantermi és színháztermi 
foglalkozássorozat, amely részben a tanulók önálló kutatásán és felkészülésén alapul. 
Időkeret: 24 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Választott országról alapinformációk. 
Speciális ismeretek. 
Színpadi jelenetsor felállítása az adott 
országról. 

Ismertessük a választott EU tagország 
alapinformációit! 
Mutassuk be a speciális tudás eléréséhez 
szükséges irányvonalakat! Gyakoroltassuk az 
irányvonalak kiterjesztését! Vitassuk meg a 
továbblépési lehetőségeinket! 

F/10: Logikus, összefüggésekben való tanulói gondolkodást fejlesztő foglalkozássorozat 
Készítette: Pribék László 

Foglalkozássorozat tervezett típusa, típusai: szabadidős és egyéni felkészítő-fejlesztő. 
Évfolyam: alapvetően tehetséggondozó foglalkozássorozat 3 kiemelkedően tehetséges AJTP 
tanuló (Molnár Viktória, Fodor István és Blau Sándor) számára.  
Heti/éves tervezett/előírt óraszáma: Személyenként heti 1 egyéni felkészítő+1 kiscsoportos 
foglalkozás mindegyiküknek+(csoportvonzásra alapozva) mindez kiegészül spontán puzzle 
kirakással, más tanulók számára is nyitott módon (heti 2 óra). Heti 6 óra, éves összesen: 216 óra. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: „Haladó sakk” egyéni felkészítő keretében. 
2. téma: „Haladó sakk” kiscsoportos foglalkozás keretében. 
3. téma: Szabadidős puzzle. 

Rövid ismertető, bevezetés: az előző években sakk szakkörre járt, bizonyított és már haladó 
kategóriába tartozó három kiemelkedő képességű AJTP tehetség egyéni és kiscsoportos 
fejlesztése, amely kiegészül - mások számára is nyitott módon – témához kapcsolódó puzzle 
szabadidős foglalkozássorozattal. 
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Az egyes témák kifejtése: 
1. téma: „Haladó sakk” egyéni felkészítő keretében. 

Rövid leírása: A sakkozás személyenként változó, domináns stílusának megtalálása és céltudatos 
fejlesztése egyénekre szabottan. A tanuló számára leginkább alkalmas megnyitási repertoár közös 
kiválasztása és közös gyakorlása, a nyitásra jellemző közép-és végjátékok közös tanulmányozása. 
Fejlesztési követelmények: előrelépés legyen tapasztalható a sakkállások mélyrétegeinek 
elsajátítása során a tanulók logikus, összefüggésekben való gondolkodásában. Tudatosan 
szervezzék napjaikat, napi teendőiket, melynek lehetőleg része legyen az önkéntességen alapuló, 
szívesen végzett heti többszöri sakkozás. Segíteni a mindennapi feladatokra történő felkészülést. 
Cél, hogy az ismeretek elsajátítása közben a tanulásra belső igény ébredjen a tanulókban, 
mindennapi életük részévé váljon a tanulás. Az ismeretszerzést elősegítő beállítódások kialakítása 
hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): Tantermi keretek között, 
gyakorló sakktáblán, a legkorszerűbb sakk szoftverek segítségével. 
Időkeret: 108 óra. 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Személyre szabott megnyitási repertoár 
kialakítása. 
Nyitásra jellemző közép-és végjáték állások 
elemzése. Fő-és mellékösvények, lehetséges 
hibaforrások, elnézések okai. 

Ismertessük azokat a nyitási lehetőségeket, 
melyek felkelthetik a tanulók figyelmét, 
stílusához illeszkednek! Mutassuk be a főbb 
megnyitási variációkat! Gyakoroltassuk az 
alkalmas közép-és végjátékokat! Vitassuk 
meg a lehetséges hibalehetőségeket, 
törekedjünk a helyes állásértékelésre! 

2. téma: „Haladó sakk” kiscsoportos foglalkozás keretében. 
Rövid leírása: Különbözős tanulói sakkstílusok ütköztetése a sakktáblán. Sakk partik lejátszása 
órával. Közös parti elemzések és tanulságaik. Haladó kombinációs iskola képeivel minél több 
gyakorlás. 
Fejlesztési követelmények: Segíteni a mindennapi feladatokra történő felkészülést. Cél, hogy az 
ismeretek elsajátítása közben a tanulásra belső igény ébredjen a tanulókban, mindennapi életük 
részévé váljon a tanulás. Az ismeretszerzést elősegítő beállítódások kialakítása hatással lesz 
egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): Tantermi keretek között, 
gyakorló sakktáblán, a legkorszerűbb sakk szoftverek segítségével. 
Időkeret: 36 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Haladó kombinációs iskola. 
Közös partik, parti elemzések és tanulságaik. 
Párhuzamok partik között, memorizálás. 
 

Ismertessük az egyes megnyitásokra jellemző 
főbb stílusjegyeket! 
Mutassuk be a megnyitási csapdákat! 
Gyakoroltassuk a személyre szabott 
megnyitásokat! 
Vitassuk meg a lejátszott partik tanulságait! 

3. téma: Szabadidős puzzle. 
Rövid leírása: A kollégium rendelkezésére álló puzzle mennyiség tanulók általi kirakása, 
spontán, önszerveződő módon. 
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Fejlesztési követelmények: A tanulók együttműködési képességének fejlesztése, közös 
élményszerzés, napi rendszeresség kialakításának vonatkozásában.  
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): Puzzle fejlesztő szobában, 
önkéntes tanulói együttműködés eredményeképpen, időkeretek biztosításával. 
Időkeret: 72 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Puzzle alapok. 
Kirakás technikája, együttsegítés formái. 
Nagyobb formációk passzoltatása, képlátás. 

Ismertessük a puzzle alapjait! Mutassuk be a 
már alkalmazott kirakó technikát! 
Gyakoroltassuk a kirakást! 
Vitassuk meg a menet közben felmerülő 
problémákat! 

F/11: Sakk szakkör 
Készítette: Pribék László 

Foglalkozássorozat tervezett típusa, típusai: szabadidős. 
Évfolyam (amennyiben releváns): 9-13. 
Heti/éves: Hetente 1 foglalkozás, éves viszonylatban összesen 36 tervezett. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: A sakk, mint tiszta és újszerű gondolkodási rendszer. A sakktábla és figurái. Sakk 
alapelvek. A sakkfigurák erővonalai és metszéspontjaik. Egyes megnyitási variációk 
gondolatbázisai. 

2. téma: Átmenet a középjátékba. Alapelvek. Kombinációs képek gyakorlása- kombinációs 
iskola. Állásértékelés. 

3. téma: Végjáték. Végjátékok elméleti alapjai. Végjáték iskola néhány tanpéldája. 
Tanácskozó parti. A sakk partik lépéseinek írása és játék közben sakkórával. 

Rövid ismertető, bevezetés: foglalkozássorozat célja, hogy 9-12-es tanulók megismerési és 
gondolkodási képességei fejlesztésre kerüljenek a sakk, mint különleges fejlesztőeszköz 
segítségével, kiscsoportos (5-8 fő) formában. Kiemelt célom: fejleszteni a tanulói absztrakt 
gondolkodást, a kreativitást, illetve azokat a tanulási motívumokat, amelyek az érdeklődés, a 
megismerés és a felfedezés vágyának növelésére képesek.  
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: A sakk, mint tiszta és újszerű gondolkodási rendszer. A sakktábla és figurái. Sakk 
alapelvek. A sakkfigurák erővonalai és metszéspontjaik. Egyes megnyitási variációk 
gondolatbázisai. 

Rövid leírása: Bevezetés a sakkjáték világába. Rövid történetek sakktáblán való illusztrálása, 
amelyek a sakktörténelem valamely meghatározó sakk-gondolkodójához kapcsolódnak. 
Alapfogalmak tisztázása, a sakktábla és figuráinak rendszerezése.  Egyes megnyitások kiindulási 
alternatívái, gondolatbázisa. Mit, hogyan és miért akarunk játszani pontosan? 
Fejlesztési követelmények: A sakk páratlan világának, a játék örömének megismertetése és 
megszerettetése a tanulókkal. Tanulók logikus gondolkodásának fejlesztése, ezáltal a 
rendszerezés, a rendszerben való szemlélés, a rendszerszemléletű problémamegoldás és az önálló, 
stratégiai szemléletű tanulás alapjainak lerakása.  
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): Tantermi foglalkozássorozat 
gyakorló-bemutató versenysakk táblán.  
Időkeret: 12 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti Rövid tartalom, tevékenységek 
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alábontása 
A sakktábla rendszere, a figurák 
rendszerezése és az általuk leírt erővonalak. 
Sakk alapfogalmak, alapelvek. 
Megnyitási variációk háttérgondolat 
gyűjteménye. Megnyitás választás és a 
stílusnak megfelelő védelem kiválasztásának 
bonyolult sakkproblematikája. 

Ismertessük a sakktábla rendszerét! 
Mutassuk be a sakkfigurák rendszerezését! 
Gyakoroltassuk a sakk alapelveket gyakorlati 
példákon keresztül! 
Vitassuk meg azokat a kulcsmomentumokat 
és szempontokat, amikor sakkmegnyitás és 
sakkvédelem egymásnak feszül! 

2. téma: Átmenet a középjátékba. Alapelvek. Kombinációs képek gyakorlása- kombinációs 
iskola. 

Rövid leírás: A sakkparti kritikus állásainak zöme a középjáték szövevényes, bonyolult világába 
vezet. Rendkívül fontos ezért, hogy tudatosan, látott előnyökkel menjünk át a megnyitásból a 
középjátékba. Ehhez szükségesek olykor megérzésszerű, olykor tudatos sakkelvek ötvözése. 
Fejlesztési követelmények: Tanulói tervszerűség, stratégiai látásmód és a lépéseink utáni 
felelősségvállalás kérdésének fejlesztése. Tanulók problémamegoldó kompetenciájának 
fejlesztése egy zárt, sajátos felfogáson alapuló, tiszta játékvilágban. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): Tantermi foglalkozássorozat, 
gyakorló-bemutató versenysakk táblákon. Sakktörténelem visszaidézett partijainak 
felhasználásával kritikus hadállások és problémamegoldásokra frappáns példák bemutatása közös 
játék, közös, tanuló-tanár eszmefuttatás révén. Lehetőség nyílik az állásértékelés szemléltetésére 
Houdini/Rybka sakk szoftverek révén a világ jelenleg legkorszerűbb elemzőprogramjainak 
bemutatására, használatára. 
Időkeret: 12 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Átmenet a középjátékba. Terv-és stratégia 
választása. 
Állásértékelés útvesztői. A helyes stratégiai 
ösvény kiválasztása és megvalósítása. 
Kombinációs iskola. Mintaképek 
rendszerezett hadállásokra (kötés, ráterelés, 
elterelés, villák, átmeneti áldozatok, 
változatszámítás, fonalas matt adás stb.). 

Ismertessük a középjátékba való átmenet 
fontos alapelveit! 
Mutassuk be ezeket gyakorlati példákon 
keresztül! 
Gyakoroltassuk a helyes variációk 
kiválasztásának módjait! 
Vitassuk meg a gyakorolt mintaképek közös 
vonásait és tanulságait! 

3. téma: Végjáték. Végjátékok elméleti alapjai. Végjáték iskola néhány tanpéldája. A sakk 
partik lépéseinek írása és játék közben sakkórával. 

Rövid leírása: Sakkparti záró szakaszának illusztrálása egyszerre többfajta szemléletből, 
elsősorban tanulók-tanár közötti interaktív gondolatcsere révén. Ebben a folyamatban fontos 
szerepet játszik a tanácskozó partiknak a gyakorlati bevetése is (fejlesztő visszacsatolás, pozitív 
megerősítés, közösségi élményszerzés, csapatmunka stb.). 
Fejlesztési követelmények: Tanulói problémamegoldó kompetencia és a tiszta, 
következményekkel járó játékszabályokon nyugvó rendszerszemlélet fejlesztése. Győzelem és 
vereség ok-vizsgálatára képes tanulók. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): Tantermi foglalkozássorozat, 
gyakorló-bemutató versenysakk táblákon. Sakktörténelem visszaidézett partijainak 
felhasználásával kritikus hadállások és problémamegoldásokra frappáns példák bemutatása közös 
játék, közös, tanuló-tanár eszmefuttatás révén. 
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Időkeret: 12 óra 
Az adott téma főbb altémák szerinti 

alábontása 
Rövid tartalom, tevékenységek 

Amikor a király szerepe felértékelődik (pl. 
király a centrumban). 
Gyalogszerkezet, gyalogok fel-és 
újraértékelődése. 
Zárt állásban domináló Barcza-huszárok. 
Capablanca nagy hatótávolságú futói 
megosztott, kétoldali sakkszíntéren. 

Ismertessük az állás újraértékelésének 
szükségszerűségét! 
Mutassuk be egyes figurák megváltozott 
szerepköreit! 
Gyakoroltassuk a végjáték hadállásokat! 
Vitassuk meg a gyakorolt partik pro és 
kontra tanulságait! 

F/12: Könyvtárhasználati ismertető 
Készítette: Bóta Mihály 

Könyvtárhasználati órák, melyeknek célja, hogy a tanuló ismerje meg az információs 
szupersztráda elemeit, benne a könyvtár szerepét, összetevőit, azok használatának formáit, 
módozatait, ismerje meg az információkeresés formáit, felhasználásuk módozatait a kollégiumi 
könyvtárban az egyéni fejlesztés elmélyítése érdekében, az információk megtalálásának 
célravezető útjain keresztül.  
Felkészítő-fejlesztő foglalkozássorozat. 
Évfolyam: 9. évfolyam, osztott csoportbontásban. 
Óraszám éves: 30. 

1. téma: általános tájékoztatás, tájékozódás a kollégiumi könyvtár tér- és 
állományszerkezetében. 

2. téma: a könyvtári dokumentumok típusai, tartalmi és formai jellemzőik. 
3. téma: eligazodás a könyvtár állományában. Raktári rend. ETO-Egyetemes Tizedes 

Osztályozás. 
4. téma: a dokumentumok visszakereshetőségének formái. Katalógusok típusai. 

Bibliográfiák. 
5. téma: a szellemi munka technikája. Egy téma megoldásának logikai elemei, formái. 
  

Rövid ismertető, bevezetés: Az információs társadalom központi eleme a könyvtár. A lényeg 
nem a lexikális tudás, hanem az információ keresésének, megtalálásának és hatékony alkalmazási 
készségének a kialakítása. Sajátítsa el az önálló tájékozódás, ismeretszerzés alapjait. Ismerje meg 
és igényelje a könyvtárak szolgáltatásait. Szerezzen jártasságot a könyv- és médiatár, az internet 
használatában. Az iskolai és a mindennapi élet problémahelyzeteinek megfelelően tudja 
kiválasztani a megoldást jelentő könyvtári tájékoztató segédleteket. Értse meg a különböző 
könyvtártípusok szerepét az önművelésben, a közhasznú tájékozódásban, és igénybe tudja venni 
szolgáltatásaikat. Ismerje a korszerű technológiákon alapuló könyvtári ismerethordozókból, 
adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés lehetőségét, módját. Legyen 
felkészült arra, hogy a könyvtári rendszerben és a számítógépes világhálózaton hozzáférhető 
információs forrásokat szükségleteinek és érdekeinek megfelelően tudja használni. 
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: általános tájékoztatás, tájékozódás a kollégiumi könyvtár tér- és 
állományszerkezetében. 

Rövid leírása: a 9. évfolyamos diákoknak új még a szituáció, nem ismerik a könyvtár 
elhelyezkedését, néhányuknak még a könyvtár is újdonság. Általános tájékoztató a könyvtár 



Pedagógiai Program Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 

132 
 

szerepéről a társadalomban, a kollégiumi könyvtár rövid bemutatója, tulajdonképpen az alább 
lebontott témák előkészítése. 
Feldolgozás terve: helyszín a kollégiumi könyvtár, kötetlen beszélgetés, amelyben a könyvtáros 
tanár verbális közlése dominál. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

A kollégiumi könyvtár rövid története, helye 
az intézmény rendszerében. 
A könyvtár sajátos berendezésének 
bemutatása.    
Állományrészek vázlatos ismertetése. 
A könyvtári házirend bemutatása. 

Ismertessük meg a könyvtár szerepének 
fontosságát a tanulás folyamatában! 
Mutassuk be, milyen fontos szerepet tölthet 
be a könyvtár a szabadidő hasznos 
eltöltésében! 
Vitassuk meg, hogy korábbi 
tanulmányaikban milyen szerepet töltött be 
az iskolai könyvtár, milyen élmények vagy 
negatív tapasztalatok köthetőek hozzá? A 
könyvtárhasználat etikai szabályai. 

2. téma: a könyvtári dokumentumok típusai, tartalmi és formai jellemzőik. 
Rövid leírása: hagyományos (nyomtatott; szépirodalmi és ismeretközlő, időszaki kiadványok) és 
nem hagyományos (nem nyomtatott; audio, vizuális, audiovizuális, elektronikus) könyvtári 
dokumentumok tartalmi és formai jellemzői. A könyv és az időszaki kiadványok részei és adatai. 
Fejlesztési követelmények: a megkülönböztetés készségének fejlesztése. 
Feldolgozás: kollégiumi könyvtár, az egyes dokumentumtípusok kézhez vétele, verbális közlés, 
foglalkozások végén teszt kitöltése. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Hagyományos (nyomtatott) dokumentumok. 
Nem hagyományos (nem nyomtatott) 
dokumentumok. 
A könyv részei, adatai. 
Az időszaki kiadványok részei, adatai. 

Ismertessük a dokumentumok formai és 
tartalmi elemeit! Mutassuk be, hogyan épül 
egymásra a dokumentumok formai és 
tartalmi elemeinek az ismerete és a 
visszakereshetőségük módjai! 
Gyakoroltassuk a dokumentumok tartalmi és 
formai feltárását! 

3. téma: Eligazodás a könyvtárban. Raktári rend. ETO – Egyetemes Tizedes Osztályozás. 
Rövid leírása: A könyvtári állományban történő eligazodás, visszakeresés és megtalálás alapvető 
eszközei a katalógusok. Ehhez szükséges elsajátítani azokat a rendszerező elemeket, amelyek 
alapján a különböző dokumentumokat a szabványok alapján azonosítják és meghatározott 
szempontok szerint rendszerbe rögzítik. 
Fejlesztési követelmények: a rendszerezés készségének elsajátítása, a rendszerekben történő 
navigálás készségének fejlesztése. 
Feldolgozás: kollégiumi könyvtár, szabványok, formai és tartalmi jelzések ismertetése, raktári 
jelzet.  
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 
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Szakjel és a Cutter-szám, raktári jelzet. 
 

Ismertessük meg a tanulókkal a 
dokumentumfajták szabványokban rögzített 
tartalmi és formai leírását (azonosítását) 
rögzítő elemeket! 
Gyakoroltassuk a különböző témakörű 
dokumentumok azonosítását és besorolását! 

4. téma: a dokumentumok visszakereshetőségek formái. Katalógusok formái. Bibliográfiák. 
Rövid leírása: az adott könyvtár állományának meghatározott (szabványokban rögzített) 
szempontok alapján történő nyilvántartását és visszakereshetőségét szolgálja. 
Fejlesztési követelmények: katalógushasználat készségének fejlesztése. 
Feldolgozás: kollégiumi könyvtár, megyei könyvtár, hagyományos és számítógépes katalógusok 
szemléltetése. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

A katalógus, formái és használatuk. 
Besorolási adatok. 
Számítógépes katalógusok. 
Bibliográfiák. 
 

Ismertessük meg a katalógusképzés 
legfontosabb szabályait! Mutassuk be, 
hogyan segítik a katalógusok különböző 
formái az állományban történő visszakeresés 
eredményességét! Szemléltessük a 
katalógusok és a bibliográfiák közötti 
különbségeket!  Gyakoroltassuk a 
hagyományos és a számítógépes katalógusok 
használatát! 

5. téma: a szellemi munka technikája. 
Rövid leírása: a szellemi munka elkészítésének logikai lépései, formái, lehetőségei, adatbázisok 
használata.     
Fejlesztési követelmények: gondolkodásra nevelés, a szelektálás, szintézis készségének 
kialakítása. 
Feldolgozás: kollégiumi könyvtár, adatbázisok, keresési technikák alkalmazása.  
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

A szellemi munka technikájának tanulásban 
alkalmazható általános sémája. 
Téma meghatározása. 
Információgyűjtés (jegyzetelés, cédulázás). 
Rendszerezés, vázlatkészítés. 
Fogalmazvány. 
Forrásjegyzék. 
Felhasznált művek jegyzéke. 

Ismertessük meg a szellemi munka 
tervezésének fontosságát a mindennapi 
problémamegoldó helyzetekre vonatkozóan! 
Mutassuk be, milyen lépésekből áll a 
problémamegoldás folyamata! 
Gyakoroltassuk a szellemi munka 
részelemeit! 
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II. KNOAP 2-es nevelési terület: Az erkölcsi nevelés 
 

II.1. Területrészletező mátrix 
 
A nevelési területhez tartozó 

foglalkozássorozat megnevezése/ezek 
közül a tematizáltak azonosítója: 

Foglalkozás típusa 
(tematikus/felkészítő/

szabadidős): 

Éves 
óraszáma: 

Tanmenete 
tematizált 

I/N: 
Erkölcsi nevelés/F13 Tematikus 9 I 

 

II.2. Tematizált tantervi egység bemutatása (F13) 
 

F/13: Erkölcsi nevelés 
Készítette: Polczer Zoltán 

Tematikus foglalkozássorozat, évfolyam: 9-13. 
Éves előírt óraszáma: 9. 
Rövid leírása: A kollégiumi nevelés során fontos, hogy a diákok megismerjék az alapvető 
erkölcsi normákat, és ezek a normák beépüljenek személyiségükbe, mindennapi életükbe, 
tevékenységükbe. Lényeges, hogy az erkölcsi nevelés a napi élet gyakorlatából, tapasztalataiból 
vegyen példákat, egyben készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra és azok kezelésére. 
A kamasz fiatalok esetében különösen jelentős, hogy segítsen számukra választ találni erkölcsi 
kérdéseikre, az esetleges problémáikra. Az erkölcsi nevelés nagy hatással van a közösség és az 
egyén életére egyaránt. 
Fejlesztési követelmények, 9-13. évfolyam:  

- Lássa be az erkölcsi felelősség fontosságát.  
- Gyakorlati és iskolai tapasztalatai, ismeretei révén ismerje fel a morális helytállás 
jelentőségét.  
- Képes legyen megfelelő erkölcsi választásokra. 
- Ismerje korunk erkölcsi problémáit, tudjon választani 

Programterv: 
Évfolyam  9 10 11 12 13 14 
Óraszám  2  2  2  1  1  1 

 
 
Fejlesztendő kompetenciák: 

- Önismerettel összefüggő kompetenciák: autonómia, hitelesség.  
- A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információfeldolgozás, 

kritikai gondolkodás, szabálykövetés. 
- Társas kompetenciák: véleményalkotás, vitakészség. 

Munkaformák: 
Előadás, vita, filmelemzés, irodalomelemzés, magyarázat, csoportmunka, 

drámapedagógia, tanulói tevékenységek szervezése, prezentáció. 
1. téma: Az erkölcsi érzék kifejlődése és szerepe 1. 
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Időkeret: 1 óra, 9. évfolyam 
         Altémák szerinti alábontás Rövid tartalom, tevékenységek 
Az emberi természet 

1.- Embernek lenni, társas lény, erkölcsi lény 
2.- Önállóság, egymásrautaltság:  
3.- Erkölcsi érzék, tanult viselkedés, az 
erkölcsi szabályok természete, az egyén 
erkölcsi felelőssége 

Fogalmak tisztázása, példák. 
Irodalomelemzés, Beszélgetés, tanári 
előadás. Film, és regény példák (Robinson 
Crousoe / Ryan közlegény megmentése). 

2. téma: Az erkölcsi érzék kifejlődése és szerepe 2. 
Időkeret: 1 óra, 9. évfolyam 

              Altémák szerinti alábontás Rövid tartalom, tevékenységek 
Az erkölcsi halott 
1.-Konfliktus – értékek ütközése, 
dilemmahelyzet; világkép – értékek; 
2.-társadalmi nyilvánosság – média,  
közvélemény, manipuláció; erkölcs és jog – 
3.-normák, törvények, lelkiismeret, döntés, 
lopás, árulkodás. 

Különféle szintű normaszegések súlyosság 
szerinti osztályozása. Konkrét, és széles 
körben ismertté vált történet elemzése. A 
szereplők motívumainak értékelése. Konkrét 
kollégiumi esetek tanulmányozása. 
 

3. téma: Felelősség és kötelességtudat. 
Időkeret: 1 óra, 10. évfolyam 

Altémák szerinti alábontás Rövid tartalom, tevékenységek 
1.-Az emberi szabadság korlátai. 
2.-Szabályok, törvények szerepe. 
3.-Szabadság és szükségszerűség. 

Fogalmak tisztázása, példák. 
Irodalomelemzés, beszélgetés, tanári előadás. 
Hammurapi  törvényei, Tízparancsolat. 

4. téma: A szükségletektől az önmegvalósításig. 
Időkeret: 1 óra, 10. évfolyam 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

1.-A Maslow – piramis. 
2.-Jólét-jóllét-boldogság. 
3.-Önazonosság – önmegvalósítás: emberi 
szükségletek. 
4.- Reklámok szerepe. 

Fogalmak tisztázása, példák. Tanári előadás, 
prezentáció, beszélgetés, tanári előadás. 
Életből vett példák, reklámfilmek, csoportos 
munka. 

5. téma: A munka megbecsülése. 
Időkeret: 1 óra, 11. évfolyam 

              Altémák szerinti alábontás Rövid tartalom, tevékenységek 
Dolgozni jó 
1.-A munka szerepe az emberré válásban 
2.-A munka szerepe az egyén életében 
3.-Tanulás fontossága 
4.-munkanélküliség-életkilátások-deviancia 

Fogalmak tisztázása, példák. 
Irodalomelemzés, beszélgetés, tanári előadás. 
Film, és regénypéldák. 

6. téma: Mértéktartás, együttérzés, segítőkészség. 
Időkeret: 2 óra, 11. évfolyam 

Altémák szerinti alábontás Rövid tartalom, tevékenységek 
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1.-Mértéktartás. 
2.-Segítőkészség. 
3.-Türelem, megértés, szociális érzékenység. 
4.-Empátia, együttérzés. 

Fogalmak tisztázása, példák. 
Irodalomelemzés, beszélgetés, tanári előadás. 
Film és regénypéldák.  

7. téma: Alapvető emberi jogok. 
Időkeret: 1 óra, 12. évfolyam 

Altémák szerinti alábontás Rövid tartalom, tevékenységek 
1.- Diszkrimináció. 
2.- Rasszizmus. 
3.- Az ENSZ alapokmánya. 
4.-Egymás mellett élés. 
5.-Sokszínüség. 

Fogalmak tisztázása, példák. 
Irodalomelemzés, Beszélgetés, tanári 
előadás. Film (ENSZ az alapvető emberi 
jogokról). 

8. téma: Jelenkorunk mindennapi problémái. 
Időkeret: 1 óra, 13. évfolyam 
Altémák szerinti alábontás Rövid tartalom, tevékenységek 

Életünk véges 
1.- Bioetika. 
2.- Genetikailag módosított élőlények. 
3.- Születés és halál. Családtervezés. 
4.- Egészségvédelem és etika. Szembenézés 
a halállal. Eutanázia. 

Fogalmak tisztázása, példák. 
Irodalomelemzés, Beszélgetés, tanári 
előadás. Film, és regénypéldák (Mégis kinek 
az élete). 

9. téma: Jövőnk erkölcsi kihívásai. 
Időkeret: 1 óra, 14. évfolyam 
Altémák szerinti alábontás Rövid tartalom, tevékenységek 

Az emberiség jövője 
1.- Az egyén felelőssége és cselekvési 
lehetősége a globális hálózatok korában.  
2.- Magánérdek és közjó. A fenntarthatóság. 
új kihívásai és fogalma. Lokalizáció és 
önrendelkezés: az mberi lépték helyreállítása.   
3.- Világszegénység – a szegények világa. A 
szegénység új arcai: környezetrombolás. 
4.- A tudományos-technikai haladás etikai 
kérdései. 
5.- A tudósok felelőssége. 

Fogalmak tisztázása, példák. 
Irodalomelemzés, beszélgetés, tanári előadás. 
Film, (Home, Baraka). A globalizált világ 
hatása életünkre és hazánkra. 
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III. KNOAP 3-as nevelési terület: Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
 

III.1. Területrészletező mátrix 
A nevelési területhez tartozó 

foglalkozássorozat megnevezése/ezek 
közül a tematizáltak azonosítója: 

Foglalkozás típusa 
(tematikus/felkészítő/s

zabadidős): 

Éves 
óraszáma: 

Tanmenete 
tematizált 

I/N: 
Nemzeti öntudat, hazafias nevelés F/14 Tematikus 8 I 

Alternatív történelem F/15 Felkészítő-fejlesztő 36 I 
Történelem korrepetálás/felkészítő Felkészítő-fejlesztő 216 N 
Ételkészítési alapismeretek F/16 Szabadidős 36 I 
Vendéglátó alapismeretek F/17 Szabadidős 36 I 
Magyar nép-és műdalkincs F/18 Szabadidős 36 I 
 

III.2. Tematizált tantervi egység bemutatása (F14-F18) 
 

F/14: Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
Készítette: Báles István 

9. évfolyam 
Foglalkozássorozat tervezett típusa, típusai (szabadidős, felkészítő, vagy ezen belül 
tematikus): tematikus. 
Évfolyam (amennyiben releváns): 9. évfolyam. 
A tanévben összesen: 2 óra. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: Székesfehérvár középkori vára (Pincemúzeum). 
2. téma: Belvárosi séta, Székesfehérvár történelmi nevezetességei. 

Rövid ismertető, bevezetés: 9. évfolyamot megszólító foglalkozássorozat. Célja: Székesfehérvár 
nemzeti értékeinek, népi kultúrájának megismertetése a tanulókkal, a hazaszeretet érzésének és a 
közösséghez való tartozásnak az erősítése. Kiemelt feladat az anyanyelvi tanulói 
kulcskompetencia fejlesztése, a tanulók hon-és népismereti irányultságának fejlesztése 
helytörténeti ismeretek elmélyítésével. Varkocs György és Wathay Ferenc fehérvári 
várkapitányok történelmi szerepe. 
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: Székesfehérvár középkori vára (Pincemúzeum).  
Rövid leírása: Varkocs György és Wathay Ferenc fehérvári várkapitányok történelmi szerepének 
bemutatása. Makett ismertetés, fegyverpróba, csatajelenet imitáció. 
Fejlesztési követelmények: A tanulók helytörténeti ismereteinek fejlesztése, fehérvári 
vonatkozású történelmi személyek történelmi hagyatékának megismertetése a tanulókkal. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): Székesfehérvár Vasvári Pál 
Ált. Isk. Pincemúzeumának meglátogatása. Interaktív bemutató és próba. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 
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Középkori makett ismertetése. 
Csatajelenet imitációja. 
Korhű fegyverpróba. 
Visszacsatoló beszélgetés és ráhangolódás a 
következő foglalkozásra. 
 

Ismertessük a középkori Székesfehérvár 
1:100-as makettjén látottakat! 
Mutassunk be egy középkori csatát 3, 
ólomkatonákkal illusztrált csatajeleneten 
keresztül! 
Gyakoroltassuk tanári felügyelet mellett a 
korhű fegyvermásolatok le-és felvételét, 
illetve kiegészítő tárgyainak használatát! 
Vitassuk meg Wathay és Varkocs történelmi 
szerepét! 

2. téma: Belvárosi séta, Székesfehérvár történelmi nevezetességei. 
Rövid leírása: Séta és tanári ismertető Székesfehérvár Fő utcáján, illetve történelmi jelentőségű 
mellékutcáiban. Székesfehérvári csatahelyszínek, nevezetes helyek megtekintése. 
Fejlesztési követelmények: Személyközi, állampolgári és kulturális tanulói kompetenciák 
fejlesztése. Helytörténeti ismeretek elmélyítése. Cél: A koronázó város történelmi fontosságának 
kiemelése, hangsúlyozása. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): Palotai Kapu, Országalma, 
Varkocs és Wathay szobrok megtekintése városi séta során.  
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Történelmi séta egyes állomásai: 
- Országalma 
- Varkocs és Wathay szobrok 
- Palotai Kapu 
Fejlesztő tanári visszacsatolás. 
 
 

Ismertessük a történelmi székesfehérvári séta 
egyes állomásait! 
Mutassuk be, miért fontosak történelmileg az 
egyes helyszínek! 
Gyakoroltassuk a helyszínek közötti 
történelmi összefüggéseket! 
Vitassuk meg egy kiragadott kérdéses 
történelmi eseményt, amely 
Székesfehérvárhoz kapcsolódik! 

10. évfolyam 
Foglalkozássorozat tervezett típusa, típusai (szabadidős, felkészítő, vagy ezen belül 
tematikus): tematikus. 
Évfolyam (amennyiben releváns): 10. évfolyam. 
A tanévben összesen: 2 óra. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: Szt. István Bazilika, Altemplom megtekintése. 
2. téma: Szt. Anna Kápolna, Romkert megtekintése. 

Rövid ismertető, bevezetés: 10. évfolyamot megszólító foglalkozássorozat. Célja: 
Székesfehérvár történelmi nevezetességeinek bemutatása, nemzeti értékek és hagyományok 
megjelenítése a tanulók számára. 
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: Szt. István Bazilika, Altemplom megtekintése. 
Rövid leírása: A két helyszín megtekintése a tanulókkal, tanári ismertető.  
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Fejlesztési követelmények: Altemplom, mint temetkezési hely és a szakrális főváros korabeli 
bemutatása. A hazafias nevelés és a katolicizmus szerepének hangsúlyozása. Szt. István Bazilika 
történelmi freskói és alkotásai (ismertető). 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): Helyszínek bejárása, tanári 
ismertetők. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Szt. István Bazilika 
Altemplom 
 
 

Ismertessük a szakrális főváros fogalmát, 
történelmi jelentőségét! 
Mutassuk be a történelmi alkotásokat, 
freskókat a tanulóknak! 
Gyakoroltassuk a helyszínekhez köthető 
alkotások azonosítását! 
Vitassuk meg a történelmi vallások – különös 
tekintettel – a katolicizmus szerepét az 
európai, és ezen belül a magyarság 
kultúrtörténetében! 

2. téma: Szt. Anna Kápolna, Romkert megtekintése. 
Rövid leírása, miről szól: Székesfehérvár helytörténeti megismerése, különös tekintettel az 
egyetlen, épen megmaradt középkori épületére, a Szt. Anna Kápolnára. Az egykori koronázó 
templom maradványainak megtekintése. 
Fejlesztési követelmények: Tanulói helytörténeti ismeretek fejlesztése, hon-és népismereti 
kapcsolódások generálása, történelmi összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése. Hon-és 
népismereti sajátosságok bemutatása. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): Helyszínek bejárása, tanári 
ismertetők. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Szt. Anna Kápolna 
Romkert 
 
 

Ismertessük a Szt. Anna Kápolna történetét! 
Mutassuk be a koronázó templom 
maradványait! 
Gyakoroltassuk a helytörténeti sajátosságok 
ismeretanyagát! 
Vitassuk meg, hogy miért is lehetünk 
vallóban büszkék történelmi nagyjainkra! 

11. évfolyam 
Foglalkozássorozat tervezett típusa, típusai (szabadidős, felkészítő, vagy ezen belül 
tematikus): tematikus. 
Évfolyam (amennyiben releváns): 11. évfolyam. 
A tanévben összesen: 2 óra. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: Géza fejedelem és családja. 
2. téma: Szt. István élete. 
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Rövid ismertető, bevezetés: 11. évfolyamot megszólító foglalkozássorozat. Célja: IKT 
eszközhasználat (diavetítés) segítségével városalapító Géza fejedelem és Szt. István életét és 
uralkodását megismerjék a tanulók.  
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: Géza fejedelem és családja. 
Rövid leírása, miről szól: Géza fejedelem és családjának bemutatása. Életképek. Idézetek. Géza 
fejedelem és az egyház kapcsolata. 
Fejlesztési követelmények: A tanulók hon-és népismereti ismeretanyagának bővítése, 
elmélyítése. Történelmi összefüggésekben való gondolkodás képességének fejlesztése. Cél: 
művelt, szuverén érdekeit objektíven érvényesíteni tudó, egyetemes értékeket követő személyiség 
kialakítása. Kulturális kompetencia fejlesztése. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): Tantermi foglalkozás. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Géza fejedelem és családja. 
 

Ismertessük a téma helytörténeti 
vonatkozásait! 
Mutassuk be Géza fejedelem és az egyház 
kapcsolatát! 

2. téma: Szt. István élete. 
Rövid leírása: A mai Magyarország székesegyházainak bemutatása (diavetítés), tanári 
előadással. Katolikus egyházi hierarchia. Vallástörténeti sajátosságok. Szt. István élettörténete. 
Fejlesztési követelmények: Tanulók történelmi ismereteinek fejlesztése. Székesegyházak 
történeti összekapcsolása történelmi személyekkel. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): Tantermi foglalkozás. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Szt. István élete. 
 

Ismertessük Géza és István kapcsolatát! 
Mutassuk be az egyházi hierarchiát példákon 
keresztül! 

12. évfolyam 
Foglalkozássorozat tervezett típusa, típusai (szabadidős, felkészítő, vagy ezen belül 
tematikus): tematikus. 
Évfolyam (amennyiben releváns): 12. évfolyam. 
Éves tervezett/előírt óraszáma: 1 óra. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: A hazai nemzetiségek kulturális és nyelvi sokféleségei. 
Rövid ismertető, bevezetés: 12. évfolyamot megszólító foglalkozás. Célja: diavetítés segítségével 
bemutatni a hazai nemzetiségek kulturális és nyelvi sokféleségeit. 
A téma kifejtése: 
Rövid leírása: A hazai nemzetiségek története, létszámuk, vallásuk. Elismert és el nem ismert 
nemzetiségek bemutatása. Az 1993-as nemzetiségi törvény. Kisebbségi választások. 
Fejlesztési követelmények: Tudatossá tenni a tanulókban a magyarság nemzetiségeken 
keresztüli együvé tartozását. Fejleszteni a hazafiság és nemzeti öntudat emberi érzését. Kulturális 
kompetencia fejlesztése. 
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Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): tantermi foglalkozás. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

A hazai nemzetiségek kulturális és nyelvi 
sokféleségei. 

Ismertessük a nemzetiségek történetét! 
Mutassuk be híres nemzetiségi magyarokat! 
Vitassuk meg az 1945 utáni nemzetállammá 
válás következményeit! 

13-14. évfolyam 
Foglalkozássorozat tervezett típusa, típusai (szabadidős, felkészítő, vagy ezen belül 
tematikus): tematikus. 
Évfolyam (amennyiben releváns): 13-14. évfolyam. 
Éves tervezett/előírt óraszáma: 1 óra. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: Trianon- Nemzetünk katasztrófája. 
Rövid ismertető, bevezetés: 13. évfolyamot megszólító foglalkozás. Célja: IKT eszközhasználat 
(diavetítés) segítségével ismertetni az 1920. június 4-én Trianon kastélyban közölt 
békefeltételeket, amely egyáltalán nem vette figyelembe a magyar álláspontokat és érveket. 
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: Trianon- Nemzetünk katasztrófája. 
Rövid leírása: Tematikus csoportfoglalkozáson bemutatjuk a tanulóknak az I. Világháborút 
követő nemzetszétszabdalást képekben és számokban. 
Fejlesztési követelmények: Történelmi ismeretbővítés, rögzítése az értelemben, hogy 
országunkat körülvevő nemzetek népének egy része magyar. Az ismeretek valós megismerésére 
törekvés. A történelmi igazságtalanságok felfedése, a gyengék, elnyomottak, kisebbségek 
segítésére való nevelés. 
Feldolgozás terve: tantermi interaktív foglalkozás. 
Időkeret: pl. 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

1. Előzmények, I. világháború 
következményei 
2. Trianoni diktátum következményei 
3. Egyéni sorsok, szétszabdalt családok 
 

Ismertessük az elcsatolt nemzetrészek 
jellemzőit! 
Mutassuk be a közösségi összetartozást 
megalapozó közös értékeket! 
Vitassuk meg a döntést helyeslők érveit (pl.: 
Károlyi M.)! 

F/15: Alternatív történelem 
Készítette: Borók László 

Alternatív történelemóra: felkészítő foglalkozás, 9-13. évfolyamnak. 
Heti/éves tervezett óraszám: heti 1 óra/a tanévben 36 óra. 
A foglalkozássorozat témakörei: 

1. téma: a foglalkozás a diákok által választott történelmi témaköröket dolgoz fel 
részletesen.  

Rövid ismertető:  
Cél: a diákok által választott (lehetőleg magyar) történelmi korszakok részletes, a középszintet 
messze meghaladó részletességű feldolgozása. Célom, hogy a tanulók megtanuljanak Ppt-vel, 
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vagy digitális tábla segítségével előadást tartani, mondanivalójukat tömören és érthetően 
kifejezni. A foglalkozás jellemzően kötelező érettségi témaköröket dolgoz fel – az emelt szint 
teljesítéséhez szükséges részletességgel. 
Elvárás: Tudatosuljon a tanulókban a közösséghez tartozás, a hazaszeretet fontossága, de 
ugyanakkor történelmük megismerése nyomán váljanak nyitottá más népek kultúrája iránt is.  
Ismerjék meg a magyarság és más nemzetek nemzeti szimbólumait, szokásait. Ismerjék meg a 
magyar politikatörténet, tudomány, kultúra és sport kiemelkedő személyiségeit. Ismerjék meg a 
Magyarországon élő nemzetiségeket, azok történelmi hátterét, területi elhelyezkedésük 
kialakulását. 
Fejlesztendő kompetenciák:  Hatékony, önálló tanulás anyanyelvi kommunikáció, digitális 
kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség. 
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: a diákok által választott történelmi korszakokhoz fűzött bevezető, és a tárgyalt 
korszak után következő események részletes tanári bemutatása. 

Fejlesztési követelmények: a tanuló legyen képes elhelyezni a választott magyar történelmi 
korszakot az egyetemes történelem koordinátarendszerében, illetve egyetemes történeti témakör 
választása esetén ismerje annak magyarországi kihatásait.  
Feldolgozás terve: frontális, ppt-vel támogatva.  
Időkeret: kb. 20 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Tanári előadás a téma felvezetésére (a tanulói 
előadás előtt), illetve a követő események 
ismertetése (a tanulói előadás után). 
 

A kiválasztott témakör ismertetése, 
elhelyezése a magyar, vagy egyetemes 
történelem folyamatában, összefüggések 
láttatása, (frontális előadás, Ppt-vel 
támogatva. 

2. téma: a diákok által választott történelmi korszakok részletes kifejtése. 
Fejlesztési követelmények: a tanuló legyen képes elhelyezni a választott magyar történelmi 
korszakot az egyetemes történelem koordinátarendszerében, illetve egyetemes történeti témakör 
választása esetén ismerje annak magyarországi kihatásait.  
Feldolgozás terve: frontális, tanulói előadás ppt-vel támogatva, történelmi témájú stratégiai 
játékok megismerése, tapasztalatszerzés pl. a korszak taktikai eljárásairól. Térképek és korabeli 
források feldolgozása. 
Időkeret: kb. 16 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Magyar történelmi téma választása esetén: 
egyetemes történelmi téma választása esetén 
ha van korban illeszkedő számítógépes 
stratégiai játék, annak bemutatása, pl. a 
korszak hadművészetének megértéséhez. 

A korszak bemutatása Ppt-vel, vagy digitális 
tábla alkalmazásával, illeszkedése az 
egyetemes (jellemzően európai) történelembe 
hatása a jelenkori magyar történelemre. 
A korszak bemutatása Ppt-vel, vagy digitális 
tábla alkalmazásával, esetleges hatása a 
magyar történelemre. Játszva tanulás. 

F/16: Ételkészítési ismeretek 
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Készítette: Bognár Máté 
Foglalkozássorozat tervezett típusa: Sz (szabadidős). 
Heti/éves óraszáma: 1/36. 
Rövid leírása: Általános ismeretek, vágóállatok, ételkészítés tevékenységének részei, nemzetek 
konyhái: receptek; szakmai idegen nyelv, minőségbiztosítás, fogyasztóvédelem, HACCP-
ismeretek. Helyes gazdálkodás alapjai – gazdasági számítások. 
Fejlesztési követelmények: A foglalkozássorozat célja, hogy bemutassa a diákoknak az 
ételkészítés általános ismereteit, az ételkészítés tevékenységének részeit; megismertesse és 
megszerettesse a tanulókkal a főzést; pályára irányítson. 
Feldolgozás terve: A kollégium egy tanulószobájában, az órák 80%-a elméleti foglalkozás 
(frontális, interaktív és csoportokban végzett munka), gyakorlati rész: tanulói igény esetén 
félévente egy-egy éttermi konyha látogatása. Nemzeti, népi kultúránk értékei, hagyományai: 
mutassuk be a magyar nemzeti ételeket. 
Időkeret: 1/36 óra (hét/év). 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Általános ismeretek (alapfogalmak, a konyha 
rendje, munkafegyelme; általános higiéniai 
követelmények; a konyhák és kapcsolódó 
helyiségek; a termelés gépei és kezelésük). 
Vágóállatok: marhahús (részei, bontása, 
előkészítése); borjúhús (részei, bontása, 
előkészítése); sertéshús (részei, bontása, 
előkészítése). Ételkészítés tevékenységének 
részei: előkészítő, kiegészítő, befejező 
tevékenységek. Nemzetek konyhái: receptek. 
Fogyasztó védelem. Szakmai idegen nyelv. 

Ismertessük a konyha rendjét, 
munkafegyelmét; ismerkedjünk meg az 
általános higiéniai követelményekkel; a 
konyhákkal és kapcsolódó helyiségekkel, a 
termelés gépeivel! 
Receptúra megismerése. 
Vendéglátáshoz kapcsolódó rövid szituációk 
angol és német nyelven. 

F/17: Vendéglátó-ipari alapismeretek 
Készítette: Bognár Máté 

Foglalkozássorozat tervezett típusa: Sz (szabadidős), 9-13. évfolyam. 
Heti/éves óraszáma: 1/36. 
Rövid leírása: A tanuló ismerkedjen a vendéglátással. A vendéglátás története, a vendéglátás 
termelőfolyamata a beszerzéstől az értékesítésig, a raktárak kialakítása, raktározás feltételei, a 
vendéglátó üzletek típusainak bemutatása. Az étlap, menü, étrend fogalma, itallappal szemben 
támasztott követelmények. Felszolgálási ismeretek. 
Fejlesztési követelmények: A foglalkozássorozat célja, hogy bemutassa a diákoknak a 
vendéglátás általános ismereteit, az ételkészítés tevékenységének részeit; megismertesse és 
megszerettesse a tanulókkal a vendéglátást/felszolgálást; pályára irányítson. 
Feldolgozás terve: A kollégium egy tanulószobájában az órák 60%-a elméleti foglalkozás 
(frontális, interaktív és csoportokban végzett munka), gyakorlati rész 40%: étlap, itallap 
tervezése, felszolgálási ismeretek (utóbbinál helyszín: alkalmi jelleggel az 503-as tankonyha 
„miniéttermi” /asztalos/ része). Nemzeti, népi kultúránk értékei, hagyományai: mutassuk be a 
magyar vendéglátást, éttermeket. 
Időkeret: 1/36 (hét/év). 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 
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Vendéglátás története, termelőfolyamata, a 
raktárak kialakítása. 
Vendéglátó üzletek típusainak bemutatása. 
Az étlap, menü, étrend fogalma. 
Az ét- és itallappal szemben támasztott 
követelmények. 
Felszolgálási ismeretek (angol I., angol II., 
svájci, francia felszolgálási módok; 
alapteríték készítése, díszétkezés terítése, 
díszmunka, élőmunka, szervizasztal 
készítése, eszközismeret). 

Ismerje meg a vendéglátás fogalmát, 
feladatait, tevékenységét, szakágazatait! 
Ismerje meg a vendéglátás történetét, 
fejlődését! 
Ismerje meg a raktárak kialakításának 
feltételeit, a raktározás követelményeit! 
Ismerje meg a vendéglátó üzletek típusait! 
Ismerje meg az egyes népek, nemezetek 
étkezési szokásait. Ismertesse a magyar nép 
étel- és italfogyasztási szokásait! 
Sorolja fel az egyes felszolgálási módokat, 
azok gyakorlati alkalmazását! 

F/18: Magyar nép-és műdalkincs „Nótaklub” 
Készítette: Bognár Máté 

Nemzeti, népi kultúránk értékei, hagyományai: ismerjük meg és mutassuk be a magyar 
népdalokat, ismerkedjünk a magyar műdalokkal (magyar nótákkal). 
Foglalkozássorozat tervezett típusa: Sz (szabadidős).  
Heti/éves óraszáma: 1/36, 9-13. évfolyam. 
Rövid leírása, miről szól: Egykor a magyar nóta és a magyar népdal az emberekhez olyan közel 
álltak, mint az anyanyelvük. Életük szerves része volt az éneklés, a nótázás, szinte nem volt olyan 
tevékenység, amely közben ne szólaltak volna meg ezek a dalok. Hangszerismeret, Hírességek 
(szerzők és előadók), Magyar népdalok, Magyar nóták.  
Fejlesztési követelmények: A foglalkozássorozat célja, hogy a fiatalabb korosztályok – főként a 
zenével foglalkozó, az iskolai tanórákon a hangszereiket használó tanulók – egyrészt: lehetőséget 
kapjanak arra, hogy találkozhassanak a magyar nótákkal és magyar népdalokkal, ezáltal 
megismerhessék és megszerethessék azokat; másrészt: bővíthessék a már meglévő repertoárjukat.  
Feldolgozás terve: Az órákon egyrészt magyar nóták és népdalok dallamát, dalszövegeit tanulják 
a diákok. A kották segítségével a nóták, dalok könnyebben tanulhatóak. (A foglalkozássorozat itt 
támaszkodik egyebek mellett például a www.magyarnota.com internetes portál 
kottagyűjteményére is.) Az órákon másrészt érintjük a dalok keletkezésével, történetével és 
fellelhető múltjával kapcsolatos tudnivalókat is. 
Időkeret: 1/36 (hét/év). 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Hangszerismeret (hegedű, cimbalom), népi 
hangszerek (például: köcsögduda, 
kanásztülök, doromb, tekerőlant, duda) 
Hírességek (Szerzők és előadók. Például: 
Rigó Jancsi, Jákó Vera, Czinka Panna, 
Dankó Pista, Horváth Pista, Bangó Margit, 
stb.) Magyar népdalok. Magyar nóták. 

Mutassa be az adott hangszereket (önálló 
anyaggyűjtést követő kiselőadás)! Mutassa 
be a híres szerzőket és előadókat: 
zenehallgatás, nép- és műdaléneklés révén! 
Váljon nyitottá más népek kultúrája iránt: a 
hazánkban élő nemzetiségek körében 
ismertebb műdalok. 
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IV. KNOAP 4-es nevelési terület: Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
 

IV.1. Területrészletező mátrix 
A nevelési területhez tartozó 

foglalkozássorozat 
megnevezése/ezek közül a 
tematizáltak azonosítója: 

Foglalkozás típusa 
(tematikus/felkész

ítő/szabadidős): 

Éves 
óraszáma: 

Tanmenete 
tematizált 

I/N: 

Jogi kör F/19 Felkészítő-fejlesztő 36 I 
Állampolgárságra, demokráciára 

nevelés F/20 
Tematikus 9 I 

DÖK mentorálás Szabadidős 54 N 
 

IV.2. Tematizált tantervi egység bemutatása (F19-F20) 
F/19: Jogi kör 

Készítette: Borók László 
Felkészítő-fejlesztő foglalkozássorozat. 
Heti/éves tervezett óraszám: heti 1 óra/a tanévben 36 óra, 9-13. évfolyamnak. 
A foglalkozássorozat témakörei: 

1. téma: Bevezetés a jogtudományba, alkotmányjogi alapfogalmak. 
2. téma: A diákok által választott jogág részletesebb elemzése. 

Rövid ismertető:  
Cél: bevezetés a jogtudományba. Alapvető jogi fogalmak megismerése, jogelméleti alapvetés. 
Célom, hogy a kurzus végére a tanulók hatékonyabban eligazodjanak a jogszabályok között, és 
ne tekintsenek egy monolitikus érthetetlen tömbként az őket is érintő magyar joganyagra.  
Célom továbbá, hogy a diákok megismerjék egy szabadon választott jogág (pl. büntetőjog, 
polgári-kereskedelmi jog, családjog, pénzügyi jog) hétköznapi ember számára legfontosabb 
szabályait, és az eljárási rendet a hivatal/bíróság előtt, ha jogaikat sérelem éri.  
Elvárás: a tanulók ismerjék meg a jogtudomány és a választott jogág alapvető fogalmait, és 
kapjanak némi jogelméleti alapvetést, annak érdekében, hogy a természetes jogérzékük a 
jogtudomány alapvonalai ismeretében némi „támogatást” kapjon. Legyenek tisztában a  jog 
szerepével a társadalmi életben, értsék meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének 
fontosságát az egyéni és társadalmi célok elérése érdekében, értsék meg a kötelezettségek és a 
jogok egymásra gyakorolt hatását.  
Elvárás, hogy képesek legyenek könnyebb eseteket jogi szemszögből áttekinteni, és a 
jogszabályok szerkezetének megismerése után az alapvető jogszabályokban eligazodni. Elvárás, 
hogy tudják kezelni az interneten található joganyagot, és a megismert alapfogalmak segítségével 
abban tudjanak keresni.  
Fejlesztendő kompetenciák: tudatos életvitel, logikai kompetencia, szövegértés-szövegalkotás 
kompetenciaterület, szociális és állampolgári kompetencia, digitális kompetencia. 
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: bevezetés a jogtudományba. 
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Fejlesztési követelmények: alapfogalmak megismerése, jogelméleti alapvetés. 
Feldolgozás terve: frontális, kérdezz-felelek, szövegelemzés csoportokban.  
Időkeret: 10 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Alapfogalmak ismertetése. 
 
 
Jogelméleti alapvetés. 
 
 

Pl.: jog, jogviszony, személy, természetes 
személy, jogi személy, magánjog, közjog, 
jogág, jogszabály, jogforrás, stb. 
Természetjog – jogpozitivizmus, a 
jogforrások, a jog felosztása, a jogágak 
viszonya. 

2. téma: egy, a tanulók által választott jogág ismertetése. 
Fejlesztési követelmények: Az adott jogág alapelveinek, alapvető jogforrásainak megismerése, 
majd önálló esetfeldolgozás a megszerzett ismeretek alapján. Internetes jogszabálykeresés. 
Jogérvényesítési technikák (pl. kereset írása, kérvény írása, űrlapkitöltés) 
Feldolgozás terve: frontális, majd szövegelemzés, internetes keresés, önálló előadás készítés 
(ppt.), űrlapkitöltés, beadványkészítés digitális tábla segítségével. 
Időkeret: 26 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

A jogág alapelveinek ismertetése. 
Alapfogalmak ismertetése. 
Alapvető jogforrások bemutatása. 
Jogesetek feldolgozása, elemzés. 
Jogérvényesítés, beadványszerkesztés. 
űrlapkitöltés. 
 

Alapelvek ismertetése, magyarázata, célja és 
érvényesülésük a gyakorlatban (frontális, 
alapelvek érvényesülése, felismerésük 
jogesetekben). 
Fogalmak bemutatása, magyarázata 
(frontális) 
Jogszabályelemzés (frontális, majd 
csoportmunkában önállóan). 
Ppt. készítés, digitális tábla használata, 
internetes jogszabálykeresés, álláspont 
alátámasztása jogszabályokkal. 
Önálló, vagy csoportmunka, papíron, vagy 
digitális tábla használatával. 

F/20: Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
Készítette: Borók László 

1-8. évfolyam 
Tematikus foglalkozássorozat, évi 1 óra. 
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: mi az állam és miért van rá szükség? 
Fejlesztési követelmények: A tanuló legyen tisztában az emberi együttélés formáival (horda, 
törzs, állam), kapjon rövid képet arról, hogy az állam miért alakult ki, értse az olyan fogalmakat, 
mint államforma, kormányforma, legyen tisztában a demokrácia fogalmával, ismerje fel, 
jelentőségét a közösségben, az emberi társadalomban.  
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kapjon vázlatos képet a demokratikus jogállamban történő hatalomgyakorlásról. Lássa be, hogy a 
jog a társadalmi élet nélkülözhetetlen szabályozó eszköze. Értse meg az állampolgár és a 
társadalom együttműködésének fontosságát az egyéni és társadalmi célok elérése érdekében.  
Értse a kötelezettségek és a jogok egymásra gyakorolt hatását.  
Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális és állampolgári kompetencia. 
Feldolgozás terve: frontális, tantermi.  
Időkeret: 1 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Mi az állam, miért van rá szükség?  
Mi a jog, miért van rá szükség?  
Mi a demokrácia és hogyan élhetünk 
jogainkkal? 

Alapvető fogalmak tisztázása frontális 
előadással és kérdések megválaszolásával. 

9. évfolyam 
Tematikus foglalkozássorozat, évi 2 óra. 

1. téma: a demokratikus gondolkodás erősítése, az elfogadás kultúrájának kialakítása 
Fejlesztési követelmények: a tanuló ismerje fel a rasszizmus jelenlétét környezetében, 
esetlegesen saját gondolkodásában, tanuljon meg előítéletektől mentesen viszonyulni 
embertársaihoz.  
Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális kompetencia: elfogadás, nyitottság, érdeklődés 
felkeltése, igazságérzet, szolidaritás fejlesztése. 
Feldolgozás terve: nagyobb tanterem szükséges, ahol a diákok szabadon mozoghatnak, és 
lehetőség van két jól elkülönülő csoportra osztani őket. Projektor, flipchart tábla és vetítővászon 
szükséges.  
Időkeret: 2 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Mi a diszkrimináció? 
 
 
 
 
Mi okozza a rasszizmust? 
 

Műveltségi vetélkedő két csoportra osztott 
diákokkal, az egyik csoportnak nagyon 
könnyű, a másiknak hasonló témakörben 
íródott, de középiskolás átlagos műveltséggel 
megválaszolhatatlan kérdésekkel. 
Frontális óra ppt-vetítéssel: a rasszizmus 
okainak feltárása, a rasszizmussal 
kapcsolatos kutatási eredmények elemzése. 
Kérdezz-felelek. 

10. évfolyam 
Tematikus foglalkozássorozat, évi 2 óra. 

1. téma: a Kárpát-medence nemzetiségi viszonyai Trianon előtt, majd az új határok között. 
Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kialakulása, területi elhelyezkedése. A 
cigányság rövid története. Rasszizmussal, kisebbségekkel kapcsolatos önálló kutatómunka 
a kollégium számítógép termében tanulópárokban, ppt-vetítés készítése, mint produktum. 

Fejlesztési követelmények: ismerje meg a magyarországi kisebbségek eredetét, elhelyezkedését, 
viszonyukat a magyarsággal. Jelmondat: „Az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és 
esendő.”  
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Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális kompetencia: elfogadás, nyitottság, érdeklődés 
felkeltése, igazságérzet, szolidaritás fejlesztése. 
Feldolgozás terve: első altéma: frontális, ppt-vetítéssel és térképekkel; második altéma: önálló 
tanulói kutatómunka és ppt-készítés a számítógépteremben. 
Időkeret: 2 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

A Kárpát-medence nemzetiségi viszonyai 
Trianon előtt, majd az új határok között. 
 
Ismerd meg nemzetiségeinket! 
 
 
 

Frontális előadás, válasz a feltett kérdésekre. 
Ppt-vetítés térképekkel, esetleg digitális 
táblával.  
Önálló tanulói kutatómunka a kollégium 
számítógéptermében, ppt-vetítés készítése a 
kiadott témakörben. 

11. évfolyam 
Tematikus foglalkozássorozat, évi 2 óra. 

1. téma: demokrácia a gyakorlatban. 
Fejlesztési követelmények: ismerje meg a választási rendszer működését, a listás, az egyéni 
választókerületi és a vegyes választási rendszer működését, a választási eljárásról szóló törvény 
alapvető rendelkezéseit, a választók jogait és kötelezettségeit. 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális kompetencia: elfogadás, nyitottság, érdeklődés 
felkeltése, igazságérzet, szolidaritás fejlesztése. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, digitális táblával támogatott vetítés a magyar vegyes 
választási rendszer sajátosságainak megismerésére; választási játékfeladat. 
Időkeret: 2 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

„Ó mondd, te kit választanál?” 
 
 
 
Kampányjáték. 

Frontális előadás, válasz a feltett kérdésekre. 
Ppt-vetítés, a magyar vegyes választási 
szisztéma bemutatása digitális táblával. 
A tanulók egyéni jelölteket állítanak, ill. 
pártokat alakítanak, majd választás és 
szavazatszámlálás következik, 
leegyszerűsítve, bemutatva a magyar 
választási rendszer működését. 

12. évfolyam 
Tematikus foglalkozássorozat, évi 1 óra. 

1. téma: államunk felépítése. 
Fejlesztési követelmények: Ismerje a demokratikus állam működésének főbb elemeit 
(törvényhozás, kormány, igazságszolgáltatás, fegyveres testületek, helyi önkormányzatok stb.). 
Értse meg az állampolgár és a társadalom együttműködésének fontosságát az egyéni és 
társadalmi célok elérése érdekében. DÖK: képes legyen belátni a kollégiumi diák-önkormányzat 
jelentőségét a kötelezettségek és a jogok gyakorlása során. 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális és állampolgári kompetencia. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, digitális táblával támogatott vetítés a magyar állam 
felépítésének illusztrálására. 
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Időkeret: 1 ó 
Az adott téma főbb altémák szerinti 

alábontása 
Rövid tartalom, tevékenységek 

Államunk felépítése. 
 
 
 
DÖK: demokrácia kicsiben. 

Frontális előadás, válasz a feltett kérdésekre. 
Ppt-vetítés, a magyar államszervezet és a 
közigazgatási rendszer felépítésének 
megértése. 
Annak bemutatása, hogy a demokratikus 
berendezkedés a társadalom legkisebb 
közösségeit is áthatja (szakszervezetek, 
egyesületek, alapítványok) példa: a DÖK 
működése. 

13-14. évfolyam 
Tematikus foglalkozássorozat, évi 2 óra. 

1. téma: alapvető jogaink. 
Fejlesztési követelmények: A tanuló egyen tisztában a jog szerepével a társadalmi életben, 
ismerje meg az alaptörvény szerkezeti felépítését és a belőle eredő legfontosabb jogait és 
kötelezettségeit. Tudja elhatárolni a személyi és politikai szabadságjogokat, ismerje fel, hogy 
adott szituációban melyik alapvető jog sérül. 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális és állampolgári kompetencia. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, ppt-vel támogatott vetítés az alaptörvény felépítésének 
illusztrálására, valamint az alapvető szabadságjogok megismerésére. A 2. óra végén alaptörvényt 
érintő jogesetek feldolgozása. 
Időkeret: 1 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Alaptörvényünk felépítése, állampolgári 
kötelezettségeink. 
 
 
 
 
Alapvető jogaink. 

Frontális előadás, válasz a feltett kérdésekre. 
Ppt-vetítés, a magyar Alaptörvény 
felépítésének tanulmányozására, egyéni 
szövegfeldolgozás – a kötelezettségek 
tekintetében. 
Az alapvető személyi és politikai 
szabadságjogok ismertetése, alaptörvényt 
érintő jogesetek feldolgozása. 
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V. KNOAP 5-ös nevelési terület: Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
 

V.1. Területrészletező mátrix 
A nevelési területhez tartozó 

foglalkozássorozat megnevezése/ezek 
közül a tematizáltak azonosítója: 

Foglalkozás típusa 
(tematikus/felkész
ítő/szabadidős): 

Éves 
óraszáma: 

Tanmenete 
tematizált 

I/N: 
Karaoke Szabadidős 36 N 

Önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
F/21 

Tematikus 5 I 

Színjátszó F/22 Szabadidős 72 I 
 

V.2. Tematizált tantervi egység bemutatása (F/21-F/22) 
 

F/21: Önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
Készítette: Pribék László 

Tematikus foglalkozássorozat, 9-13. évfolyam. 
9. évfolyam 

Évi 1 foglalkozás. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: Kompetencia alapú fejlesztő játékok I. 
Rövid ismertető, bevezetés: 9. évfolyamos tanulók tematikus csoportjának szól. Célja: a 
tematikus csoport aktív közreműködésével elősegíteni az egyén megalapozott önismeretének 
kialakítását. A foglalkozás aktív csoportmunkára ösztönöz: fejleszti a tanulók együttműködési 
készségét, kommunikációját, illetve a tematikus csapat kohézióját.  
Rövid leírása: a tematikus foglalkozáson megjelent tanulók különböző, a TÁMOP 3.1.4 pályázat 
során elsajátított egyéni és csoportos kompetenciafejlesztő gyakorlatokat/játékokat oldanak meg.  
Fejlesztési követelmények: csapatmunkára ösztönzés, közös tanulói produktumok elérése, a 
tanulók számára élvezhető foglalkozás összeállítása.  
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): JAK színházterem. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Kígyó és testrészei. Tanulók közötti 
bizalomerősítő, ráhangoló játék. 
Motor és fokozatai. Tanulói ütemérzék, 
önismeret és a közös csapatmunka fejlesztése 
játék révén. 
Farkasfog. Tanulói hangerővel történő játék. 
Mások megfigyelése és tapasztalása. 
Metakommunikációs játékos gyakorlatok. 

Ismertessük a csapatjátékok általános 
szabályait! 
Mutassuk be a játékokhoz szükséges terepet 
és kellékeket! 
Gyakoroltassuk el az egyes játékokat! 
Vitassuk meg beszélgető körben, ki hogyan 
érezte magát! Tegyünk pozitív megerősítő 
facilitátori visszajelzéseket! 

10. évfolyam 
Évi 1 foglalkozás. 
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1. téma: Kompetencia alapú fejlesztő játékok II. 
Rövid ismertető, bevezetés: 10. évfolyamos tanulók tematikus csoportjának szól. Célja: a 
tematikus csoport aktív közreműködésével elősegíteni az egyén megalapozott önismeretének 
kialakítását. A foglalkozás aktív csoportmunkára ösztönöz: fejleszti a tanulók együttműködési 
készségét, kommunikációját, illetve a tematikus csapat kohézióját.  
Rövid leírása: a tematikus foglalkozáson megjelent tanulók különböző, a TÁMOP 3.1.4 pályázat 
során elsajátított egyéni és csoportos kompetenciafejlesztő gyakorlatokat/játékokat oldanak meg.  
Fejlesztési követelmények: csapatmunkára ösztönzés, közös tanulói produktumok elérése, a 
tanulók számára élvezhető foglalkozás összeállítása.  
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): JAK színházterem. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Egy személy, három cetli. Önismereti játék 
és csapatmegoldások. 
Nehéz helyzet, közös nevező. Játék 
szimuláció: egy kitalált csapatjáték 
megoldásának keresése a tanulók kis 
létszámú csoportjaival.  

Ismertessük a csapatjátékok általános 
szabályait! 
Mutassuk be a játékokhoz szükséges terepet! 
Gyakoroltassuk el az egyes játékokat! 
Vitassuk meg beszélgető körben, ki hogyan 
érezte magát! Tegyünk pozitív megerősítő 
facilitátori visszajelzéseket! 

11. évfolyam 
Évi 1 foglalkozás. 

1. téma: Önismeret fejlesztése I. 
Rövid ismertető, bevezetés: 11. évfolyamos tanulók tematikus csoportjának szól. Célja: 
kihelyezett foglalkozáson elősegíteni az egyén megalapozott önismeretének kialakítását.  
Rövid leírása: a tematikus foglalkozáson megjelent tanulók egy székesfehérvári állatmenhelyet 
látogatnak meg. Megismerkednek testközelből az állatmenhely mindennapos gondjaival és 
örömeivel. 
Fejlesztési követelmények: egyéni világlátás fejlesztése, közösségi összetartozás fejlesztése, 
emberi kapcsolatok építése, az állatok iránti tanulói szeretet/állatbarátság elmélyítése.  
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): kihelyezett székesfehérvári 
állatmenhelyen történő foglalkozás. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

 
Állatmenhely küldetése, céljai, mindennapi 
élete. 

Ismertessük a foglalkozás célját, küldetését! 
Mutassuk be a foglalkozási terepet! 
A tanulók lássák az állatmenhely mindennapi 
gondjait és örömeit! 
Vitassuk meg beszélgető körben, ki hogyan 
érezte magát! Tegyünk pozitív megerősítő 
facilitátori visszajelzéseket! 

12. évfolyam 
Évi 1 foglalkozás. 

1. téma: Önismeret fejlesztése II. 
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Rövid ismertető, bevezetés: 12. évfolyamos tanulók tematikus csoportjának szól. Célja: 
kihelyezett foglalkozáson elősegíteni az egyén megalapozott önismeretének kialakítását, 
fejlesztését.  
Rövid leírása: a tematikus foglalkozáson megjelent tanulók egy székesfehérvári hajléktalan 
otthont látogatnak meg.  
Fejlesztési követelmények: egyéni világlátás fejlesztése, közösségi összetartozás fejlesztése, 
emberi kapcsolatok építése, tanulói tolerancia és empatikus képesség elmélyítése.  
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): kihelyezett székesfehérvári 
hajléktalan otthonban történő látogatás, előre leszervezett és egyeztetett módon. 
 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

 
Hajléktalanság fogalma, megnyilvánulási 
formái. 
Hajléktalan szálló küldetése, céljai, 
mindennapi élete. 

Ismertessük a foglalkozás célját, küldetését! 
Mutassuk be a foglalkozási terepet! 
A tanulók lássák a hajléktalan szálló helyét 
és pontos küldetését a hazai szociális ellátó 
rendszerben! 
Vitassuk meg beszélgető körben, ki hogyan 
érezte magát! Tegyünk pozitív megerősítő 
facilitátori visszajelzéseket! 

13-14. évfolyam 
Évi 1 foglalkozás. 

1. téma: Önismeret fejlesztése III. 
Rövid ismertető, bevezetés: 13-14. évfolyamos tanulók tematikus csoportjának szól. Célja: 
tantermi foglalkozáson elősegíteni az egyén megalapozott önismeretének kialakítását, fejlődését.  
Rövid leírása: a tematikus foglalkozáson megjelent tanulók egyéni kutatást végeznek a 
foglalkozás során, majd bemutatják azt a legvalószínűbb alternatívát a többieknek pár percben, 
ahol az életük a kollégium után valószínűleg folytatódni fog. 
Fejlesztési követelmények: egyéni pozitív énkép és világlátás fejlesztése, pozitív jövőkép 
kialakítása, közösségi összetartozás fejlesztése, emberi kapcsolatok építése, mások előtti beszéd, 
szereplés gyakorlása. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): JAK színházterem. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

 
Helyzetelemzés. 
Hogyan tovább? 
Legvalószínűbb alternatíva kiválasztása és 
bemutatása. 

Ismertessük a foglalkozás célját, küldetését! 
Legyenek mindvégig valós alternatívák a 
tanulók előtt! Ha kell, segítsünk az 
ötletelésben! Vitassuk meg beszélgető 
körben, ki hogyan érezte magát! Tegyünk 
pozitív megerősítő facilitátori 
visszajelzéseket! 

F/22: Színjátszó szakkör 
Készítette: Pribék László 

Foglalkozássorozat tervezett típusa, típusai: szabadidős. 
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Évfolyam (amennyiben releváns): 9-13. 
Heti/éves tervezett/előírt óraszáma: heti 2, éves összesen 72 óra. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: Kompetencia alapú szerepjátékok, színpadi gyakorlatok. 
2. téma: Ványadt bácsi c. színpadi darab adaptációja, próbája. 

Rövid ismertető: Tehetséggondozó foglalkozássorozat. Tagjai a 9-12. AJTP évfolyamból 
kiválasztott 4-5 fő tanuló (lányok és fiúk), akik színjátszó szakköre jelentkeztek. A 
foglalkozássorozat célja a tanulók egyéni és kiscsoportos önkifejezésének fejlesztése, az 
önfejlesztés, a színpadi együtt tanulás, fellépés nyújtotta fejlődési lehetőségek kiaknázása, 
különös tekintettel a FMD való bemutatkozási lehetőségre.  
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: Kompetencia alapú szerepjátékok, színpadi gyakorlatok. 
Rövid leírása: a TÁMOP 3.1.4 projekt kapcsán kollégiumban implementált tanulói 
kompetenciafejlesztő játékok gyakorlása. Ebben egyaránt hangsúly helyeződik a tanulók egyéni 
és kiscsoportos fejlesztésére. 
Fejlesztési követelmények: elő kell segíteni a tanulók kedvező szellemi fejlődését, készségeinek 
optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület 
megfelelő kiművelését; hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, 
a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a fejlődésére, valamint a 
kölcsönös elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi 
élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): JAK színházterem, interaktív 
foglalkozássorozat. 
Időkeret: 24 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Szerepjátékok. 
Ütemjátékok. 
Hangképző fejlesztőgyakorlatok. 
Színpadi mozgást fejlesztő gyakorlatok. 
Közösségfejlesztő gyakorlatok. 

Ismertessük a fejlesztő gyakorlatokat! 
Mutassuk be az egymásra figyelés 
jelentőségét! 
Gyakoroltassuk az egymásra hangolódás 
folyamatát! 
Vitassuk meg a tapasztalatokat és a jobbító 
javaslatokat! 

2. téma: Ványadt bácsi c. színpadi darab adaptációja, próbája. 
Rövid leírása: Alfonzó: Ványadt bácsi c. darabjának kollégiumi adaptációja, a megfelelő 
szereplők kiválasztása és közreműködése révén. 
Fejlesztési követelmények: kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek 
nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és 
tapasztalati alapjai. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): JAK színházterem, interaktív 
foglalkozássorozat. 
Időkeret: 48 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 
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Szövegkönyv ismertetése, főbb 
hangsúlypontjai. 
Egyes jelenetek próbája. 
A darab összerakása. 
 

Ismertessük a szövegkönyvet és főbb 
hangsúlypontjait! 
Mutassuk be a színpadi elképzeléseinket! 
Gyakoroltassuk az egyes jeleneteket! 
Vitassuk meg a problémás helyzeteket! 
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VI. KNOAP 6-os nevelési terület: A családi életre nevelés 
 

VI.1. Területrészletező mátrix 
A nevelési területhez tartozó 

foglalkozássorozat megnevezése/ezek 
közül a tematizáltak azonosítója: 

Foglalkozás típusa 
(tematikus/felkészítő/

szabadidős): 

Éves 
óraszáma: 

Tanmenete 
tematizált 

I/N: 
Háztartási ismeretek F/23 Felkészítő-fejlesztő 36 I 
Családi gazdálkodás F/24 Felkészítő-fejlesztő 36 I 

Főző szakkör F/25 Szabadidős 36 I 
A családi életre nevelés F/26 Tematikus 11 I 

 

VI.2. Tematizált tantervi egység bemutatása (F/23-F/26) 
F/23: Háztartási ismeretek 
Készítette: Molnár György 

Felkészítő foglalkozás, évi 36 óra, 9 -13. évfolyam. 
Nevelési területek: Családi életre nevelés (KNOAP 6-os priorizált terület), gazdasági és 
pénzügyi nevelés (KNOAP 11), fenntarthatóságra és környezettudatosságra nevelés (KNOAP 9). 
   1. téma: higiénia a lakásban. 
Fejlesztési követelmények: a tanuló ismerje meg az általános higiéniai elvárásokat! Ismerje meg 
a felhasználható anyagokat, azok környezeti hatásait! Legyen tisztában a leghatékonyabb 
módszerekkel és eljárásokkal! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: Természettudományos és technikai. 
A feldolgozás terve: gyakorlati bemutató, IKT használat. Helyszín:503-as terem. 
Időkeret: 3 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Tiszta, élhető lakókörnyezet. 
A lakás. 
A lakókörnyezet. 

 
 

Rövid bevezető előadás, majd beszélgető 
kör. 
Ismeretterjesztő film vetítése: A higiénia 
fontossága. 
A film megbeszélése. 
A lakókörnyezet praktikuma és esztétikuma. 

2. téma: a háztartási gépek megismerése, működtetése, kezelése. 
Fejlesztési követelmények: ismerje meg a háztartási gépek szerepének fontosságát a család 
életében! Tudja kezelni az ismert berendezéseket! Ismerje meg a hozzájuk tartozó balesetvédelmi 
előírásokat! Tudja értelmezni a műszaki leírásokat! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: Természettudományos és technikai. 
A feldolgozás terve: gyakorlati bemutató, IKT használat. Helyszín: 503-as terem. 
Időkeret: 3 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 
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Gépek a konyhában. 
Takarítógépek. 
Multimédiás berendezések. 
 
 

Példákon keresztül mutassuk be, hogyan 
működnek a konyhai gépek! 
Ismertessük a takarítógépek működését! 
A tanulók egymásnak bemutatják technikai 
eszközeiket. 

3. téma: vegyszerek a háztartásban. 
Fejlesztési követelmények: legyen tisztában a háztartásban használt vegyszerekkel, és az azok 
biztonságos használatával szemben támasztott követelményekkel!  
Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális kompetencia: Természettudományos és technikai. 
A feldolgozás terve: rövid frontális előadás, gyakorlati bemutató, megbeszélés, helyszín: 503-as 
terem. 
Időkeret: 3 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Konyhában és a fürdőszobában takarítás 
során használt vegyszerek. 
Lakóhelyiségekben használt vegyszerek. 
A családok által otthon használt vegyszerek. 

Hangsúlyozzuk a munka során a 
balesetvédelem fontosságát! 
Ismerkedjenek meg a használatos 
anyagokkal! 
Kutató munka során ismerkedjenek meg az 
otthon használt szerekkel. 
Frontális foglalkozás után a tanulók 
szerepjátékban vesznek részt. 
Téma: takarítom a konyhát, fürdőt. 
Rövid frontális foglalkozás után a tanulók 
szerepjátékban vesznek részt. 
Téma: mosom a ruhám. 

4. téma: karbantartás, felújítás a lakásban. 
Fejlesztési követelmények: Ismerje meg az alapvető karbantartási feladatokhoz szükséges 
eszközrendszert, anyagokat! Legyen tisztában a felújítások technikai fogásaival, 
megtervezésével! Tudjon elvégezni kisebb feladatokat! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: természettudományos és technikai. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, bemutatás, filmvetítés. 
Időkeret: 4 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Zárjavítás, lefolyótisztítás. 
 

A háztartási gépek karbantartása. 
 
Festés, tapétázás. 
Kültéri karbantartási munkák. 

 
Bemutatás, gyakorlás: 

- filmvetítés, 
- beszélgetés, számítási 

gyakorlatok, filmvetítés, 
- filmvetítés. 

5. téma: bevásárlás. 
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Fejlesztési követelmények: Tanulja meg megtervezni a saját maga és környezete szükségleteit! 
Törekedjen a takarékos, tudatos vásárlásra! Készüljön fel az önálló életvitelre! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: kezdeményezőképesség és vállalkozási. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, szerepjáték, beszélgető kör. 
Időkeret: 3 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Élelmiszerek vásárlása. 
Műszaki-technikai eszközök beszerzése. 
Lakberendezési tárgyak vásárlása. 

 

Tudatos vásárló leszek!  
Szerepjátékokon keresztül mutassuk be a 
családban előforduló igényeket! 
A lakás berendezésének megtervezése. 

6. téma: fogyasztóvédelem. 
Fejlesztési követelmények: A tanuló ismerje meg a vásárlók jogait, a jogorvoslati lehetőségeket! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális és állampolgári kompetencia. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, szerepjáték, filmvetítés, beszélgető kör. 
Időkeret: 3 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Kihez fordulhatok? 
Hibás terméket vásároltam. 
Szavatosság, garancia. 

Tudatos vásárló leszek! 
Tönkre ment az új cipőm-szerepjáték. 
A vásárlók jogai. 

7. téma: kertészkedés.  
Fejlesztési követelmények: Tanulja meg a kertépítés alapelveit! Ismerje meg a környezettudatos 
növényvédelmet! A jövő: biokertészet. 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: természettudományos és technikai. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, filmvetítés, beszélgető kör. 
Időkeret: 4 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Kerttípusok. 
A ház körüli konyhakert. 
Növényvédelem. 
Vegyszer nélkül – biokertészkedés. 

Ismerje meg a különféle növénytermesztési 
eljárásokat! 
A négy évszak tennivalói a kertben. 
Kerttervezés. 

8. téma: állatok a ház körül.  
Fejlesztési követelmények: Tanulja meg a háziállatok gondozásának, ellátásának tennivalóit! 
Ismerje meg a lakókörnyezetben tartható állatfajokat! Készüljön fel a felelős állattartásra! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: természettudományos és technikai. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, filmvetítés, beszélgető kör. 
Időkeret: 3 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 
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Haszonállatok. 
Hobbiállatok. 
A jó gazda felelőssége, állatvédelem. 

Ismerje meg a haszonállatok fajtáit és a 
tartásukkal kapcsolatos követelményeket! 
Egyéni beszámolók a hobbiállatokról. 
Ismerje meg az állatvédelmi törvényt! 

9. téma: közlekedik a család.  
Fejlesztési követelmények: Tanulja meg a konfliktuskezelés technikáit! Ismerje meg a toleráns 
viselkedés előnyeit! Készüljön fel az önálló életkezdésre! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális és állampolgári kompetencia. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, internet, beszélgető kör. 
Időkeret: 5 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Helyi közlekedés. 
Távolsági közlekedés. 
Nemzetközi közlekedés. 
Utazik a család. 
Önállóan közlekedem! 

 

Ismerkedjen meg a városon belüli közlekedés 
lehetőségeivel! 
Tudja megtervezni belföldi utazásait és azok 
költségvetését! 
Tudjon repülőjegyet rendelni! 
A család utazásának útiköltség terve. 
A felelős közlekedés szabályai. 

10. téma: közlekedésbiztonság. 
Fejlesztési követelmények: Ismerje meg a közlekedési szabályokat! Készüljön fel az önálló 
közlekedésre! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális és állampolgári kompetencia. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, filmvetítés, beszélgető kör. 
Időkeret: 2 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Közlekedési szabályok. 
Konfliktushelyzetek kezelése, megoldása a 
közlekedésben. 

 

Ismerje meg az alapvető közlekedési 
szabályokat! 
Szerepjátékokon keresztül mutassuk be az 
előforduló konfliktusokat és kezelésük 
módját! 

11. téma: étkezik a család. 
Fejlesztési követelmények: Tanulja meg a család ellátásának feladatait! Ismerje meg a 
különböző ételkészítési technikákat! Készüljön fel az önálló életkezdésre! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális és állampolgári kompetencia. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, beszélgető kör, gyakorlás. Helyszín: 503-as terem. 
Időkeret: 3 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 
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A család étrendje. 
Egészséges ételek. 
Ételkészítési technikák. 
A terített asztal. 

Tudjon egy heti étrendet összeállítani! 
Ismerje meg az egészséges táplálkozás 
alapjait! 
Tudjon néhány egyszerű ételt elkészíteni és 
ízlésesen feltálalni! 

F/24: Családi gazdálkodás 
Készítette: Molnár György 

Felkészítő-fejlesztő foglalkozás, évi 36 óra, 9 -13. évfolyam. 
Nevelési területek: Családi életre nevelés (KNOAP 6-os priorizált terület), gazdasági és 
pénzügyi nevelés (KNOAP 11), fenntarthatóságra és környezettudatosságra nevelés (KNOAP 9). 
   1. téma: bevételi források.  
Fejlesztési követelmények: a tanuló ismerje meg a legális pénzszerzési lehetőségeket, tudja 
kihez kell fordulni különböző élethelyzetekben! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: Természettudományos és technikai, anyanyelvi 
kommunikáció, szociális és állampolgári. 
A feldolgozás terve: gyakorlati bemutató, IKT használat, beszélgető kör. Helyszín:503-as terem, 
különböző hivatalok, intézmények. 

Időkeret: 3 ó 
Az adott téma főbb altémák szerinti 

alábontása 
Rövid tartalom, tevékenységek 

Munkába szeretnék állni! 
Család munkajövedelme. 
Egyéb bevételi lehetőségek. 
Vállalkozó leszek. 
Segélyt szeretnék kapni. 

Rövid bevezető előadás, majd beszélgető 
kör. 
Az önellátás fontossága! 
Kihez érdemes fordulni tanácsért? 
Tájékozódás az interneten. Alapvető 
jogszabályok megismerése. 

2. téma: a kiadások szerkezete.  
Fejlesztési követelmények: legyen tisztában anyagi lehetőségeivel! Tudja irányítani sorsát 
különböző élethelyzetekben! Tanuljon meg takarékosan, pénzét beosztva élni!  
Fejlesztendő kompetenciaterületek: Természettudományos és technikai, anyanyelvi 
kommunikáció, szociális és állampolgári. 
A feldolgozás terve: frontális előadás, beszélgető kör, IKT használat. Helyszín:503-as terem. 

Időkeret: 6 ó 
Az adott téma főbb altémák szerinti 

alábontása 
Rövid tartalom, tevékenységek 

Lakhatásomat megoldom. 
Lakás fenntartása. 
Lakás karbantartása. 
Közlekedem az életben. 
Gépjármű fenntartása. 
Élelmiszer és egyéb dolgok vásárlása. 
Üdülés, pihenés ügyintézése. 
Kulturális szolgáltatást, terméket veszek. 
Telekommunikációs szolgáltatást vásárolok. 
Hobbik és anyagi szükségletük. 
Teendők baleset, betegség esetén. 

Példákon keresztül mutassuk be a lakással 
kapcsolatos tevékenységeket! 
Ismertessük a különböző közlekedési 
lehetőségeket! 
A tanulók egymásnak elmondják vásárlási 
szokásaikat,élményeiket. 
Elmesélik legutóbbi üdülési élményüket és 
vágyaikat. 
Ismerjék meg a kultúrált szórakozási 
lehetőségeket! 
Ismerjék meg a legfontosabb segélyhívó 
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 telefonszámokat, a lényegre törő 
kommunikációt! 
Legyenek tisztában az elsősegély-nyújtás 
legegyszerűbb teendőivel! 

3. téma: pénzügyi műveletek, gazdálkodás.  
Fejlesztési követelmények: legyen tisztában az alapvető pénzügyi műveletekkel,a szerződések  
jogi környezetével, a dokumentumok alaki követelményeivel, a hiteles személyekkel! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: Szociális és állampolgári, természettudományos és 
technikai. 
A feldolgozás terve:  rövid frontális előadás, gyakorlati példák, megbeszélés, helyszín: 503-as 
terem. 

Időkeret: 3 ó 
Az adott téma főbb altémák szerinti 

alábontása 
Rövid tartalom, tevékenységek 

Ki kezelje a pénzt? 
Bankszámla nyitása. 
Megtakarirások kezelése. 
Hitel felvétele. 
Biztosítás kötése. 
Tulajdon szerzése. 
Ingóság, illetve ingatlan eladása. 

Hangsúlyozzuk a pénzügyek fontosságát a 
család életében! 
Ismerje meg a biztonságos pénzkezelés 
módjait! 
Gyakorlati példákon keresztül sajátítsa el az 
önálló döntések súlyát, kritériumait! 

4. téma: tercier foglalkozások. 
Fejlesztési követelmények: Ismerje meg az egyes helyszineken folyó tevékenységeket! Legyen 
tisztában hol tudja egyes ügyeit intézni! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociálisés állampolgári, kezdeményező készség és 
vállalkozói, anyanyelvi kommunikáció. 
Feldolgozás terve: az egyes helyszineken folyó tevékenységek megfigyelése, megismerése. 

Időkeret: 5 ó 
Az adott téma főbb altémák szerinti 

alábontása 
Rövid tartalom, tevékenységek 

Pénzintézet meglátogatása. 
Biztosítónál látogatás. 
Okmányiroda felkeresése. 
TBintézettel ismerkedés. 
Tapasztalat szerzés a földhivatalban. 
Látogatás az önkormányzatnál. 
Autószalon megismerése. 

 
Bemutatás, gyakorlás. 
Egyszerű ügyek elintézése. 

5. téma: bevásárlás.  
Fejlesztési követelmények: Tanulja meg megtervezni a saját maga és környezete szükségleteit! 
Törekedjen a takarékos, tudatos vásárlásra! Készüljön fel az önálló életvitelre! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: kezdeményező készség és vállalkozói. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, szerepjáték, beszélgető kör. 

Időkeret: 3 ó 
Az adott téma főbb altémák szerinti 

alábontása 
Rövid tartalom, tevékenységek 
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Élelmiszerek vásárlása. 
Műszaki-technikai eszközök beszerzése. 
Lakberendezési tárgyak vásárlása. 
 

Tudatos vásárló leszek!  
Szerepjátékokon keresztül mutassuk be a 
családban előforduló igényeket! 
A lakás berendezésének megtervezése. 

6. téma: fogyasztóvédelem.  
Fejlesztési követelmények: Ismerje meg a vásárlók jogait, a jogorvoslati lehetőségeket! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális és állampolgári kompetencia. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, szerepjáték, filmvetítés, beszélgető kör. 

Időkeret: 3 ó 
Az adott téma főbb altémák szerinti 

alábontása 
Rövid tartalom, tevékenységek 

Kihez fordulhatok? 
Hibás terméket vásároltam. 
Szavatosság, garancia. 

Tudatos vásárló leszek! 
Tönkre ment az új cipőm-szerepjáték. 
A vásárlók jogai. 

7. téma: kertészkedés.  
Fejlesztési követelmények: Tanulja meg a kertépítés alapelveit! Ismerje meg a környezettudatos 
növényvédelmet! A jövő: biokertészet. 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: természettudományos és technikai. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, filmvetítés, beszélgető kör. 

Időkeret: 4 ó 
Az adott téma főbb altémák szerinti 

alábontása 
Rövid tartalom, tevékenységek 

Kerttípusok. 
A ház körüli konyhakert. 
Növényvédelem. 
Vegyszer nélkül – biokertészkedés. 

Ismerje meg a különféle növénytermesztési 
eljárásokat! A négy évszak tennivalói a 
kertben. Kerttervezés. 

8. téma: állatok a ház körül. 
Fejlesztési követelmények: Tanulja meg a háziállatok gondozásának, ellátásának tennivalóit! 
Ismerje meg a lakókörnyezetben tartható állatfajokat! Készüljön fel a felelős állattartásra! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: természettudományos és technikai. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, filmvetítés, beszélgető kör. 

Időkeret: 3 ó 
Az adott téma főbb altémák szerinti 

alábontása 
Rövid tartalom, tevékenységek 

Haszonállatok. 
Hobbiállatok. 
A jó gazda felelőssége, állatvédelem. 

Ismerje meg a haszonállatok fajtáit és a 
tartásukkal kapcsolatos követelményeket! 
Egyéni beszámolók a hobbiállatokról. 
Ismerje meg az állatvédelmi törvényt! 

9. téma: közlekedik a család.  
Fejlesztési követelmények: Tanulja meg a konfliktuskezelés technikáit! Ismerje meg a toleráns 
viselkedés előnyeit! Készüljön fel az önálló életkezdésre! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális és állampolgári kompetencia. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, internet, beszélgető kör. 

Időkeret: 2 ó 
Az adott téma főbb altémák szerinti 

alábontása 
Rövid tartalom, tevékenységek 



Pedagógiai Program Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 

162 
 

Helyi közlekedés. 
Távolsági közlekedés. 
Nemzetközi közlekedés. 
Utazik a család. 
Önállóan közlekedem! 
 

Ismerkedjen meg a városon belüli 
közlekedés lehetőségeivel! 
Tudja megtervezni belföldi utazásait és azok 
költségvetését! 
Tudjon repülőjegyet rendelni! 
A család utazásának útiköltség terve. 
A felelős közlekedés szabályai. 

10. téma: közlekedésbiztonság.  
Fejlesztési követelmények: Ismerje meg a közlekedési szabályokat! Készüljön fel az önálló 
közlekedésre! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális és állampolgári kompetencia. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, filmvetítés, beszélgető kör. 

Időkeret: 2 ó. 
Az adott téma főbb altémák szerinti 

alábontása 
Rövid tartalom, tevékenységek 

Közlekedési szabályok. 
Konfliktushelyzetek kezelése, megoldása a 
közlekedésben. 
 

Ismerje meg az alapvető közlekedési 
szabályokat! Szerepjátékokon keresztül 
mutassuk be az előforduló konfliktusokat és 
kezelésük módját.  

11. téma: étkezik a család. 
Fejlesztési követelmények: Tanulja meg a család ellátásának feladatait! Ismerje meg a 
különböző ételkészítési technikákat! Készüljön fel az önálló életkezdésre! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális és állampolgári kompetencia. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, beszélgető kör, gyakorlás. Helyszín: 503-as terem. 

Időkeret: 2 ó. 
Az adott téma főbb altémák szerinti 

alábontása 
Rövid tartalom, tevékenységek 

A család étrendje. 
Egészséges ételek. 
Ételkészítési technikák. 
A terített asztal. 

Tudjon egy heti étrendet összeállítani! 
Ismerje meg az egészséges táplálkozás 
alapjait! Tudjon néhány egyszerű ételt 
elkészíteni és ízlésesen feltálalni! 

F/25: Főző szakkör 
Készítette: Molnár György 

Felkészítő foglalkozás, évi 36 óra, 9 -13. évfolyam. 
Nevelési területek: Családi életre nevelés (KNOAP 6-os priorizált terület), gazdasági és 
pénzügyi nevelés (KNOAP 11), fenntarthatóságra és környezettudatosságra nevelés (KNOAP 9). 
   1. téma: ismerkedés a konyhával, balesetvédelmi oktatás.  
Fejlesztési követelmények: a tanuló ismerje meg a konyha berendezési tárgyait, a konyhai 
gépeket! Ismerje meg a felhasználható nyersanyagokat, fűszereket! Legyen tisztában a különféle 
ételkészítési technikákkal! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: Természettudományos és technikai. 
A feldolgozás terve: gyakorlati bemutató, gyakorlati tevékenység. Helyszín: 503-as terem. 
Időkeret: 2 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 
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Konyhai berendezések. 
Konyhai gépek. 
Balesetvédelmi oktatás. 

Rövid bevezető előadás, bemutatás. 
A higiénia fontosságára a figyelem felhívása. 
Baleseti veszélyek, források. 

2. téma: reggeli ételek, italok készítése. 
Fejlesztési követelmények: ismerje meg az egészséges tápanyagokat! Tudja kezelni a megismert 
berendezéseket, eszközöket! Ismerje meg a hozzájuk tartozó balesetvédelmi előírásokat! Tudja 
értelmezni az ételreceptekben leírtakat! 
Fejlesztett kompetenciaterületek: Természettudományos és technikai. 
A feldolgozás terve: gyakorlati bemutató, önálló tevékenység. Helyszín: 503-as terem. 
Időkeret: 6 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Kontinentális reggeli, tej. 
Reform ételekből reggeli, joghurt. 
Baconos virsli, tea. 
 

Példákon keresztül mutassuk be, hogyan 
működnek a konyhai gépek, eszközök. 
A tanulók elkészítik adagjukat. 
A tanulók egymásnak bemutatják az 
elkészült ételt. 

3. téma: levesek készítése.   
Fejlesztési követelmények: legyen tisztában a háztartásban használt fűszerekkel, az ételek 
ízvilágát befolyásoló anyagokkal! Kísérletezzék ki a felhasznált anyagok helyes arányait, az 
elkészülési időt!  
Fejlesztendő kompetenciaterületek: természettudományos és technikai. 
A feldolgozás terve: rövid frontális előadás, gyakorlati bemutató, megbeszélés, megvalósítás. 
Helyszín: 503-as terem. 
Időkeret: 6 ó. 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Egyszerű leves főzése. 
Zöldséges leves főzése. 
Húst tartalmazó leves főzése. 

Hangsúlyozzuk a munka során a 
balesetvédelem fontosságát! Ismerkedjenek 
meg a használatos anyagokkal! Kutató 
munka során ismerkedjenek meg az otthon 
használt fűszerekkel! Nyersanyagok 
előkészítése.  
Az étel elkészítése. 

4. téma: második fogásként tálalható ételek sütése, főzése. 
Fejlesztési követelmények: Ismerje meg az alapvető ételkészítési eljárásokat, technikákat, 
eszközrendszert, nyers anyagokat! 
Legyen tisztában az ételkészítés praktikus fogásaival, a fogások megtervezésének folyamatával! 
Tudjon elvégezni kisebb feladatokat! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: természettudományos és technikai. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, bemutatás, önálló munka. 
Időkeret: 18 ó. 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 
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Tésztás ételek készítése (Pl. túrós tészta, 
milánói makaróni, pizza). 
Zöldséges ételek (Pl. rakott káposzta, spenót 
főzelék, párolt zöldségek). 
Húsos ételek (Pl. pörkölt, rántott szelet, sült 
csirkecomb). 

Bemutatás, önálló munka. 
Nyersanyagok beszerzése, hely, szempontok. 
Egészséges ételkészítési eljárások. 
Az elkészült ételek elfogyasztása. 
Asztal megterítése, tálalás. 

5. téma: sütemények, desszertek készítése. 
Fejlesztési követelmények: Tanulja meg megtervezni a saját maga és környezete egy napjának 
élelmezési szükségleteit! Törekedjen a takarékos, tudatos vásárlásra! Készüljön fel az önálló 
életvitelre! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: kezdeményező készség és vállalkozói, 
természettudományos és technikai. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, szerepjáték, önálló tevékenység. 
Időkeret: 4 ó. 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Palacsinta sütése. 
Kelt tésztás sütemény sütése. 
Krémes tészta sütése. 

Tudatos, takarékos vásárló leszek!  
Szerepjátékokon keresztül mutassuk be a 
családi igényeket! Anyagszükséglet 
megtervezése, előkészítés, sütés, stb. 

F/26: A családi életre nevelés 
Készítette: Molnár György 

1-8. évfolyam 
Tematikus foglalkozás, I-VIII. évfolyam, évi 1 óra. 
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: mi a család és mi a szerepe? 
Fejlesztési követelmények: 
Ismerje a család szerkezetét, működését, valamint a különféle szerepeket és szabályokat a családi 
közösségben! Képes legyen felismerni és megfelelő módon kezelni, értelmezni a családban 
előforduló különböző konfliktusokat! Értse a család szerepét a társadalmi felépítmények között! 
Lássa a kötelességek és a jogok egymásra gyakorolt hatását! 

Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális és állampolgári kompetencia. 
A feldolgozás terve: frontális.  
Időkeret: 1 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Mi a család, miért van rá szükség?  
Hogyan alakult ki és változott?  
Mik az alapvető jogok és kötelességek a 
családban? 

Alapvető fogalmak tisztázása frontális 
előadással és kérdések megválaszolásával. 

9. évfolyam 
Tematikus foglalkozás, évi 1 óra. 

1. téma: szexuális kultúra, testünk megismerése. 
Fejlesztési követelmények: a tanuló ismerje meg a saját testének működését, legyen tisztába a 
teste által kibocsátott jelzésekkel, tudja azokat helyesen értelmezni, uralni! 
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Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális kompetencia: önismeret, elfogadás, nyitottság 
fejlesztése. 
A feldolgozás terve: projektor és vetítővászon szükséges.  
Időkeret: 1 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Hogyan működik a testünk? 
 
Mik a serdülés jelei? 
 
Mik a legalapvetőbb higiéniai ismeretek? 

Testünk megismertetése, higiénia 
Ismertessük a helyes szexuális kultúra 
jellemzőit és jelentőségét a férfi nő 
kapcsolatban. 
Ismeretterjesztő film vetítése: a férfi és a női 
test 
Az elsődleges és másodlagos nemi jelleg 
bemutatása. 
A higiénia fontossága. 
A film megbeszélése 

10. évfolyam 
Tematikus foglalkozássorozat, évi 2 óra. 

1. téma: a család szerepe, jelentősége az egyén életében.  
Fejlesztési követelmények: ismerje meg a család szerepének fontosságát az egyén életében! 
Tudja magát elhelyezni a családi hierarchiában! Ismerje meg a családi szerepeket ! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális kompetencia: önismeret, elfogadás, nyitottság 
fejlesztése. 
A feldolgozás terve: első altéma: beszélgető kör 2. altéma: frontális feldolgozás és filmrészlet 
vetítése. 
Időkeret: 2 ó. 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

 
Helyem a családban, az én családom. 
 
 
Családi szerepek megismerése. 
 
 

Példákon keresztül mutassuk be, hogy a 
családi élet színtere a családi otthon! 
Ismertessük a család szerepét, jelentőségét az 
egészséges testi és lelki fejlődés 
kialakulásában! 
Körbeülnek a tanulók és tanári irányítással 
beszélgetnek a témáról. Minden tanuló 
bemutatja a családját. 
Rövid filmvetítés után megbeszélés. 

11. évfolyam 
Tematikus foglalkozássorozat, évi 2 óra. 

1. téma: együttműködés és felelősségvállalás a családban.  
Fejlesztési követelmények: legyen tisztában a következő fogalmak jelentésével: önállóság, 
kooperáció, felelősségvállalás! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális kompetencia: elfogadás, nyitottság, érdeklődés 
felkeltése, igazságérzet, szolidaritás fejlesztése. 
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Feldolgozás terve: 1. altéma: rövid frontális előadás, filmvetítés, megbeszélés, 2. altéma: rövid 
frontális előadás, filmvetítés, megbeszélés. 
Időkeret: 2 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

 
Felelős vagyok-e tetteimért és kinek? 
 
 
 
Mit várhatnak el egymástól a családtagok? 

Hangsúlyozzuk az idős családtagokkal való 
kapcsolattartás, együttműködés és 
támogatásuk fontosságát! 
Mérjük fel, hogy kinek, mit jelent a család, 
az otthon! 
Szemléltessük a családi munkamegosztást, 
ennek helyét és szerepét a családi 
közösségben!  
Rövid frontális foglalkozás után a tanulók 
szerepjátékban vesznek részt. 
Téma: nem tanultam meg a leckét. 
Rövid frontális foglalkozás után a tanulók 
szerepjátékban vesznek részt. 
Téma: Több zsebpénzre van szükségem. 

12. évfolyam 
Tematikus foglalkozássorozat, évi 3 óra. 

1. téma: Szexuális kultúra, családtervezés. 
Fejlesztési követelmények: Ismerje a biztonságos szexuális kapcsolat feltételeit, azok 
működését, hatását!  Legyen tisztában a szexuális úton terjedő betegségekkel! Értse a tudatos 
családtervezés fontosságát! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális és állampolgári kompetencia. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, vetítés, lehetőség szerint külső előadó meghívása. 
Időkeret: 3 ó 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Párkapcsolat kialakítása. 
 

A biztonságos szex, szexuális úton terjedő 
betegségek. 
 
Családtervezés. 

Ismertessük a helyes, felelősségteljes 
párkapcsolat jelentőségét és kialakításának 
folyamatát! 
Beszélgető kör, válasz a felmerült, 
megválaszolatlan kérdésekre.  
Filmvetítés. 
Beszélgető kör.  

13-14. évfolyam 
Tematikus foglalkozássorozat, évi 3 óra. 

1. téma: Konfliktusok a családban. 
Fejlesztési követelmények: Tanulja meg a konfliktuskezelés technikáit! Ismerje meg a toleráns 
viselkedés előnyeit! Készüljön fel az önálló életkezdésre! 
Fejlesztendő kompetenciaterületek: szociális és állampolgári kompetencia. 
Feldolgozás terve: frontális előadás, filmvetítés, beszélgető kör. 
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Időkeret: 3 ó. 
Az adott téma főbb altémák szerinti 

alábontása 
Rövid tartalom, tevékenységek 

Konfliktushelyzetek kialakulása. 
Konfliktushelyzetek kezelése, megoldása. 
Elszakadás a családtól, önálló életkezdés. 

A harmonikus családi minták közvetítése, a 
családi közösségek, értékek megbecsülése.  
Szerepjátékokon keresztül mutassuk be a 
családban előforduló konfliktusokat és 
kezelésük módját! 
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VII. KNOAP 7-es nevelési terület: Testi és lelki egészségre nevelés 
 

VII.1. Területrészletező mátrix 
A nevelési területhez tartozó 

foglalkozássorozat 
megnevezése/ezek közül a 
tematizáltak azonosítója: 

Foglalkozás típusa 
(tematikus/felkészítő/

szabadidős): 

Éves 
óraszáma: 

Tanmenete 
tematizált 

I/N: 

Asztalitenisz Szabadidős 144 N 
Sportrendezvény Szabadidős 36 N 

Konditermi alapozó F/27 Szabadidős 108 I 
Méhészeti alapismeretek F/28 Szabadidős 36 I 

Asztalitenisz Szabadidős 36 N 
Kerékpár szakkör Szabadidős 4-5 hétvége N 

Erőemelő sportkör F/29 Felkészítő-fejlesztő 288 I 
Sport-rekreáció Szabadidős 36 N 
DSK mentorálás Felkészítő-fejlesztő 72 N 

Horgász Felkészítő-fejlesztő 30 N 

Szauna 
Felkészítő-fejlesztő és 

szabadidős 
216 N 

Foci 
Felkészítő-fejlesztő és 

szabadidős 
108 N 

Egyéb sportrendezvény Felkészítő-fejlesztő 100 N 
Konditerem Szabadidős 4069 N 

Testi és lelki egészségre nevelés 
F/30 

Tematikus 10 I 

 

VII.2. Tematizált tantervi egység bemutatása (F/27-F/30) 
F/27: Konditermi alapozó 
Készítette: Borók László 

Szabadidős foglalkozássorozat, 9-13. évfolyam. 
Heti/éves óraszáma: heti 3 óra, 36 tanítási hét. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: célok megfogalmazása, edzésterv készítése. 
2. téma: edzéstervek begyakorlása. 
3. téma: változatos edzésmódszerek megismerése. 

A foglalkozás célja, hogy a tanulók legyenek tisztában a helyes életritmus és életvitel 
személyiségre, testi fejlődésre kifejtett pozitív jelentőségével, tudatosuljon bennük és váljon napi 
gyakorlattá az egészséges életmód és a testmozgás, az egészségtudatos életmód.  
Cél továbbá a súlyzós edzés alapjainak elsajátítása (helyes és biztonságos feladat-végrehajtás), a 
rendszeres testmozgás beépítése a tanulók napirendjébe, fizikai erőfejlesztés, a súlyzós edzés, 



Pedagógiai Program Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium 

169 
 

mint kiegészítő mozgásforma kapcsolása más sportágat űzők edzéstervéhez és nem utolsósorban 
erőemelő tehetségkutatás.  
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: célok megfogalmazása, edzésterv készítése. 
Fejlesztési követelmények: a tanuló határozza meg, hogy milyen célja van a konditermi 
tevékenységgel, majd készítsen tervet ennek elérésére. 
Feldolgozás terve: a tervezés még”tantermi” körülmények között történik.  
Időkeret: 6 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Célok megfogalmazása. 
 
 
 
Edzésterv készítés. 
 

Testalkati adottságokhoz illeszkedő célok 
keresése (testzsír-csökkentés, erőfejlesztés, 
esztétikusabb megjelenés elérése) – 
önismeret fejlesztése. 
Edzésterv megfogalmazása, tudatos életvitel 
erősítése. Egynapos, majd (10 héttel később) 
kétnapos edzésterv elkészítése. 

2. téma: edzéstervek begyakorlása. 
Fejlesztési követelmények: biztonságos, önálló feladat-végrehajtás elérése, az edzésterv nyomon 
követése, szükség szerint módosítása, áttérés az egynapos edzéstervről a kétnaposra 
(megosztottra). 
Feldolgozás terve: mozgásformák bemutatása, begyakorlása, védőfelszerelés használatának 
megismerése gyakorlati edzés a kondicionáló teremben, a hibás feladat-végrehajtás korrekciója. 
Időkeret: 60 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Egynapost edzésterv (10 hét). 
 
Kétnapos (megosztott) edzésterv (10 hét). 

Mozgásformák bemutatása, védőfelszerelés 
használatának ismertetése, biztonságos 
feladat-végrehajtás elsajátítása. 
Megosztott edzésterv begyakorlása. 

3. téma: változatos edzésmódszerek megismerése. 
Fejlesztési követelmények: a súlyzós edzés változatossá tételének elsajátítása, a sajátos 
edzésmódszerek megismerése, a súlyzós erőfejlesztés, mint más sportok edzésterveit kiegészítő 
mozgásforma használata. 
Feldolgozás terve: mozgásformák bemutatása, begyakorlása, védőfelszerelés használatának 
megismerése gyakorlati edzés a kondicionáló teremben, a hibás feladat-végrehajtás korrekciója. 
Időkeret: 42 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Célok szerint elkülönített edzésmódszerek 
megismerése és begyakorlása: 
 
 
A táplálkozás szerepe, a kalóriaszámlálás. 
 

Erőfejlesztő, testzsírcsökkentő, tömegnövelő 
edzésterv, erőltetett ismétlések módszere, a 
„csalás” módszer, edzés edzőpartnerrel, 
edzés előfárasztással, a piramis módszer, a 
szuperszett módszer, edzés saját testsúllyal: a 
fegyenc módszer. 
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Egyes sportágakhoz kapcsolódó 
edzésmódszerek ismertetése. 

Dietetikai alapismeretek elsajátítása, főbb 
tápanyagok, vitaminok, ásványi anyagok 
élettani hatásának megismerése. 
Edzésterv kombinálása kardioedzéssel, 
edzésterv küzdősporttal foglalkozóknak, 
edzésterv futballal foglalkozóknak. 

F/28: Méhészeti alapismeretek 
Készítette: Bognár Máté 

Foglalkozássorozat tervezett típusa: Sz (szabadidős), 9-13. évfolyam. 
Heti/éves óraszáma: 1/36. 
Méhészeti alapismeretek rövid leírása:  
Célok: A tanuló ismerkedjen meg a méhek világával, a méhészettel, a mézzel mint az 
egészségmegőrzés egyik eszközével. A tanév során érintett témák: A méhészet története, 
Méhbiológia, Méhészeti technológia, Méhtenyésztés, A méhek betegségei és kártevői, A 
méhlegelő és a megporzás, Méhészeti jogi ismeretek. 
Fejlesztési követelmények: A foglalkozássorozat célja a diákok egészségtudatosságra való 
nevelésének előremozdítása; a természeti környezetben való munkavégzés lehetőségeinek 
felvillantása; pályára irányítás. 
Feldolgozás terve: A kollégium egy tanulószobájában, az órák 80%-a elméleti, 20%-a gyakorlati 
foglalkozás (frontális, interaktív és csoportokban végzett munka). Gyakorlati rész: tanulói igény 
esetén egy székesfehérvári tanméhészet meglátogatása, gyakorló méhészek és előadók 
meghívása. 
Időkeret: 36 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

A méhészet története. 
Méhbiológia (szaporodás, család, 
felépítésük). 
Méhtenyésztés (ősi méhlakások, modern 
méhlakások). 
A méhek betegségei és kártevői. 
A méhlegelő és a megporzás. 
Méhészeti technológia (a méhész szerszámai, 
eszközei). 
Méhészeti jogi ismeretek. 

Ismerje meg a méhészet történetét! 
Mutassa be a méhek biológiai rendszerét (pl.: 
felépítés, tánc)! 
Ismerje meg a méhészetben használt 
szerszámokat! 
Fajtaméz-ismeret. 

F/29: Erőemelő sportkör 
Készítette: Verbics Viktor 

Felkészítő foglalkozássorozat, 9-13. évfolyam. 
Heti/éves óraszáma: heti 8óra/éves 288 óra. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: Versenygyakorlatok elsajátítása. 
2. téma: Kiegészítő gyakorlatok elsajátítása. 
3. téma: Edzés. 

Rövid ismertető, bevezetés: A tanulók a kollégiumban olyan ismereteket, gyakorlati 
képességeket sajátíthatnak el, olyan szokásokat tanulhatnak meg, amelyek segítik őket testi és 
lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. 
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A kollégium sportélete nagymértékben hozzájárul az egészséges életmód kialakításához és 
fejlesztéséhez. Cél: középiskolás kollégisták céltudatos életmód-formálása élménypedagógiai 
eszközök felhasználásával. Felkészíteni a kollégistákat az egészséges életmód, életviteli szokások 
tudatos felépítésére, gyakorlására, az ezekhez szükséges ismeretek megszerzésére 
Az egyes témakörök kifejtése: 

1. téma: Versenygyakorlatok elsajátítása. 
Időkeret: 32 óra 
Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 

 
Guggolás  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A guggolás egy olyan alapgyakorlat, ami megfelelően végrehajtva a teljes testet 
megedzi. Ha ki kellene emelni melyik az a gyakorlat, ami a legtöbb izmot 
növelte az edzések történetében, akkor az mindenféleképpen a guggolás lenne. 
Nem hiába az erőemelés egyik alapgyakorlata a guggolás. A férfiasság igazi 
próbája. Kultusz! 
Ez a mozgás, egyike a legjobb gyakorlatnak, mivel ez érinti a test fő 
izomcsoportjainak legtöbbjét. A guggolás megdolgoztatja a combizmokat, a 
csípő- és a farizmokat, a lábbicepszet és a hátizmok alsó részét. A hasi, a felső 
háti, a vádli- és a vállizmokat is igénybe veszi. 

Kiinduló helyzet 
Álljon kiegyenesedve egy kétkezes súlyzó rúdját egyensúlyozva a nyaka mögött 
a hátán keresztben, és a recézett rúdrészt a súlytárcsák közelében fogva. Tegye 
sarkait egymástól 30-50 cm-re úgy, hogy lábfejei kissé kifelé mutassanak. 
A mozgás 
Szemeivel nézzen egy pontra maga elé, szemmagasságnál kicsit feljebb, és 
tartsa tekintetét azon a ponton az egész mozgás során. Ezután lassan hajlítsa be 
térdét, és eressze le testét teljes guggolásba. Tartsa törzsét kihúzva, hátát 
egyenesen és fejét felfelé (a szem egy ponton való rögzítése segíti ezt) az egész 
mozgás folyamán. Ha combja a padlóval való vízszintes helyzeten túlhaladt 
már, akkor lassan emelkedjen fel a kiinduló helyzetbe. Igyekezzen sarkát 
mindig a padlón tartani. 
A fekve nyomást joggal nevezik a gyakorlatok "királynőjének". Az első kérdés, 
amit egy laikus feltesz a testépítőnek az: "És mondd, mennyivel nyomsz fekve?". 
A fekvenyomás egyike a kevés alapgyakorlatoknak. Nélkülözhetetlen a 
felsőtest, elsősorban a mellizom fejlesztésében. 

 feküdjön háttal a fekpadra úgy, hogy talpai a földön legyenek. 
 Fogja meg a kétkezes súlyzórudat a vállszélességénél picivel 

szélesebben. 
 Engedje le a rudat a melléig, néhány centivel a mellbimbói alatti 

pozícióba! 
 Nyomja ki a súlyzót a karja teljesen kinyújtott állapotáig! 
 Engedje vissza a súlyt, az alsó pozícióban rövid szünetet tartva! 
 A fejét tartsa a padon, a hátát próbálja meg minél kevésbé behajlítani, 

mert ez a mozdulat könnyíti a gyakorlatot, rontva ezáltal a hatásfokát! 
 A csípőjét ne emelje fel a padról! 
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Fekve 
nyomás 
 
 
Felhúzás 
 

 Kinyomáskor kilégzést, leeresztéskor belégzést végezzen! 

Hatás 
A fekve nyomás igénybe veszi a mellkasi izmokat, a deltaizmokat és a 
tricepszet. A legtöbb testépítő bajnok a fekve nyomást tekinti a 
felsőtestgyakorlatok egyik legjobbjának. 

Kiinduló helyzet 
Feküdjön háton egy vízszintes gyakorlópadra, kb. vállszélességű 
fogástávolságban, tenyérrel felfelé fogja meg a kétkezes súlyzó rúdját. Karja 
legyen egyenes és a súlyzót pontosan mellkasa felett tartsa. 

A mozgás 
Biztosítva, hogy felső karja törzsétől oldalirányban kifelé mozogjon, lassan 
hajlítsa be karját és eressze lefelé a rudat, míg meg nem érinti mellkasának 
közepét, a mellbimbók vonalában. Nyomja vissza a kiinduló helyzetbe, és 
ismételje a mozgást a javasolt számban. 

A felhúzás az erőemelés harmadik gyakorlata. Kétségtelenül a legnehezebb 
erőgyakorlat. A erő, a puszta fizikai erő igazi próbája. A guggolás mellett a 
leghatásosabb teljes testet megmozgató gyakorlat. Felállni egy képtelenül nagy 
súllyal, ez az igazi kihívás. A felhúzást kevesen csinálják, mert rosszul végezve 
igen sérülésveszélyes is lehet, ám jól kivitelezve az egyik leghatásosabb 
tömegnövelő alapgyakorlat. 

Hatás 
A gyakorlat a hát alsó és középső részének izomzatát, csípőizmait, combjait és 
csukjás izmait építi. Fogását is erősíti. 

Kiinduló helyzet 
Álljon úgy, hogy lábszárcsontja éppen érintse a súlyzót. Hajoljon előre 
természetesen, és vegyen fogást az egyik kezét előre-, a másik kezét 
hátrafordítva (a fogóerő növelésére). Egyenesedjen ki, természetesen használva 
lábának és hátának együttes erejét. Az emelés kezdetétől tartsa a rudat a testéhez 
közel. 
A mozgás 
Vegye fel a súlyt a padlóról, amennyire tudja karját kinyújtva és hátát 
egyenesen tartva. A rudat testéhez közel tartva emelje fel, és lassan eressze 
vissza, miután elérte a felső helyzetet, ami azt jelenti, hogy a rúd kinyújtott 
karral felső combjánál van. Ismételje a gyakorlatot az előírt számban. 

2. téma: Kiegészítő gyakorlatok elsajátítása. 
Rövid leírása: Hangsúlyt kap a gyakorlatok változtatása, ezért említsünk meg néhány 
gyakorlatot, amelyekkel variálhatjuk edzéseinket. Kiegészítő gyakorlatok elsajátítása és 
alkalmazása a célok elérése érdekében. 
Időkeret: 32 óra 
Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 

 
Mell 
Hát 

 
Guggolás/felhúzás: Nyújtott lábú felhúzás, jó reggelt gyakorlat ülve, ívelt háttal 
végrehajtott jó reggelt gyakorlat, elöl guggolás, szumó típusú felhúzás, egykezes 
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Váll 
Kar 
Láb 
Has 

felhúzás, hipernyújtás. 

Nyomó gyakorlatok: szűk nyomás, fekve nyomás padlón, félutas fekve 
nyomás, fekve nyomás egykezes súllyal, fordított fogású fekve nyomás, fekve 
nyomás hajlított rúddal, fekve nyomás széles fogással, ferde pados fekve 
nyomás, fekve nyomás negatív padon, mellről nyomás. 

Tricepsz gyakorlatok: tricepsz fekve, ferde pados fekve nyomás könyék kifele 
tartásával, lenyomások. 
Hátizom gyakorlatok: T-rudas evezés, evezés kétkezes súllyal, egykezes evezés, 
húzódzkodás, evezés csigán, evezés melltámaszos gépen. 
Hasizom gyakorlatok: ferde pados felülés, lábemelés. 
Különleges erőemelő gyakorlatok: 
Zsámolyra guggolás. 
Jó reggelt gyakorlat. 
Fordított hipernyújtás. 
Far-lábbicepsz extenzió. 
Zercher-guggolás. 
"Deszkás" fekve nyomás. 
JM nyomás. 
A variálható/alkalmazkodó ellenállás technikája, mely azt jelenti, hogy az 
ismétlések alatt a biomechanikából adódó változó erőkifejtési képességet 
figyelembe veszik a rúdra aggatott és a földre részben lelógó nehéz láncok. 

3. téma: Edzés. 
Rövid leírása: A konjugált periodizációs erőemelő módszer. Legfontosabb jellemzője a 
konjugált periodizáció: minden egyes edzésperiódus (1 hét) magába foglalja a maximális erő, a 
gyors erő (robbanékonyság) és az izomtömeg fejlesztését is. A konjugációra (együttes edzésre) 
azért van szükség, mert a csúcsteljesítményhez mindegyik felsorolt komponens nélkülözhetetlen. 

Fejlesztési követelmények: A leghatásosabb edzés módszerekkel készülnek a versenyekre. 
Mivel az erőemelésben az eredmények egyszerűen mérhetők, ezért a következetes munka mindig 
eredményre vezet. 

Időkeret: 224 óra 
Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 

 A maximális erőfeszítés módszere. 
 
 
 
 
 
 
Az ismétléses módszer. 
 
A dinamikus erőfeszítés módszere. 

Lényege, hogy maximális és szupra-maximális 
(maximális fölötti) súlyok használatát írja elő 1-3 
ismétlés teljesítésével. Ezzel egyidejűleg növelni lehet 
az intra-muszkuláris és inter-muszkuláris koordinációt. 
Maximálisnál kisebb súlyokat alkalmaznak és az 
ismétléseket a teljes kifáradásig végzik. A kisebb súly 
miatt csak a kifáradt állapotban keletkezik a maximális 
feszülés az izmok fejlődéshez szükséges mértékben, 
ezért lényeges a teljes kifáradás állapotának elérése. Az 
effajta típusú edzés van a nagyobb hatással az izmok 
anyagcseréjére és az izomtömeg növekedés 
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beindítására. 
Az egyes gyakorlatok mozdulatainak minél gyorsabb 
kivitelezésére irányul, melynek során egy viszonylag 
kis súlyt (az egy ismétléses maximum 50-70%-át) kell 
alkalmazni. Segítségével a robbanékony erő 
fejleszthető. 

F/30: Testi és lelki egészségre nevelés 
Készítette: Verbics Viktor 

Tematikus foglalkozássorozat, 9-13. évfolyam. 
9-13. évfolyam 

Éves óraszáma: 10 óra. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: egészséges életmód és életvitel. 
2. téma: - a sport hatása a lelki egyensúly megteremtésében és megőrzésében. 
3. téma: - prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés. 

 
Rövid ismertető, bevezetés: A tanulók a kollégiumban olyan ismereteket, gyakorlati 
képességeket sajátíthatnak el, olyan szokásokat tanulhatnak meg, amelyek segítik őket testi és 
lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. 
A kollégium sportélete nagymértékben hozzájárulhat az egészséges életmód kialakításához és 
fejlesztéséhez. 
Középiskolás kollégisták céltudatos életmód-formálása élménypedagógiai eszközök 
felhasználásával. 
Cél: felkészíteni a kollégistákat az egészséges életmód, életviteli szokások tudatos felépítésére, 
gyakorlására, az ezekhez szükséges ismeretek megszerzésére; továbbá: az önálló életvitelre, 
önellátásra, háztartási gazdálkodásra, családi munkamegosztásra és pénzgazdálkodásra. A 
kulcskompetenciák fejlesztése és értékelése szisztematikusan felépített, tudatos, többszereplős, 
hosszan tartó folyamat. Valójában az egész életen át tartó tanulási kompetenciát fejleszti 
elsősorban. Tantervi, tanulásszervezési, módszertani és értékelési kérdéseket, problémákat 
egyaránt felvet. Ezekre a válaszokat és a megoldásokat közösen kell, hogy megtaláljuk. 
Az egyes témakörök kifejtése: 

1. téma: egészséges életmód és életvitel. 
Rövid leírása: Ismertessük a rendszeres testmozgás és az egészségtudatosság kapcsolatát, az 
elhízás és a korszerű táplálkozás, egészséges életmód és életvitel összefüggéseit.  
Fejlesztési követelmények: A tanulók a kollégiumban olyan ismereteket, gyakorlati 
képességeket sajátíthatnak el, olyan szokásokat tanulhatnak meg, amelyek segítik őket testi és 
lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében 

2. téma: a sport hatása a lelki egyensúly megteremtésében és megőrzésében. 
Rövid leírása: Mutassuk be és a gyakorlatban alkalmazzuk a rendszeres fizikai aktivitás és sport 
hatását a szervezetre. 
Fejlesztési követelmények: A tanulók a kollégiumban olyan ismereteket, gyakorlati 
képességeket sajátíthatnak el, olyan szokásokat tanulhatnak meg, amelyek segítik őket testi és 
lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében 

3. téma: prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés. 
Rövid leírása: Ismertessük az érzelem-, feszültségszabályozás és agresszió megelőzését a sport, 
a mozgással járó tevékenységek révén! 
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Fejlesztési követelmények: A tanulók a kollégiumban olyan ismereteket, gyakorlati 
képességeket sajátíthatnak el, olyan szokásokat tanulhatnak meg, amelyek segítik őket testi és 
lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzésében. 
Feldolgozás terve: 
Időkeret: összesen 10 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Erőemelő DSK heti 8 óra. 
1. A vizek világa. 1 x 200 percben. 

 
2. Hegyek – völgyek, a túrázás világa. 1x 

200 percben. 
 

3. A gasztronómia világa 1 x 200 percben. 
 

4. A szauna világa 1 x 110 percben. 
5. A szauna világa II. 1 x 110 percben. 

 
6. A gasztronómia világa II. 1 x 200 

percben. 
 
7. Hegyek – völgyek, a túrázás világa. II. 1 

x 200 percben. 
 
8. A vizek világa. II. 1 x 200 percben. 
 

Ismertessük a rendszeres testmozgás és az 
egészségtudatosság kapcsolatát, az elhízás és 
a korszerű táplálkozás, egészséges életmód 
és életvitel összefüggéseit! 
Ismertessük a káros szenvedélyeket, 
szokásokat, a teljesítménynövelő szerek 
használatának veszélyeit! 
Mutassuk be és a gyakorlatban alkalmazzuk 
a rendszeres fizikai aktivitás és sport hatását 
a szervezetre! Ismertessük az érzelem-, 
feszültségszabályozás és agresszió 
megelőzését a sport, a mozgással járó 
tevékenységek révén! 
Diákköri tevékenységek révén a tanulók 
tapasztalják meg az egyéni felelősség és 
döntés jelentőségét az egészséges életvitel és 
a szabadidős tevékenységek 
megvalósításában! 
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VIII. KNOAP 8-as nevelési terület: Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
 

VIII.1. Területrészletező mátrix 
A nevelési területhez tartozó 

foglalkozássorozat 
megnevezése/ezek közül a 
tematizáltak azonosítója: 

Foglalkozás típusa 
(tematikus/felkészítő/

szabadidős): 

Éves 
óraszáma: 

Tanmenete 
tematizált 

I/N: 

Felelősségvállalás másokért, 
önkéntesség F/31 

Tematikus 8 I 

 

VIII.2. Tematizált tantervi egység bemutatása (F/31) 
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Készítette: Nyikus Norbert 
Tematikus foglalkozássorozat, 9-13. évfolyam. 

9. évfolyam 

Heti/éves óraszáma: évi 2 óra/csoport. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás. 
A hátránnyal élők iránt érzett felelősség, és az értük végzett önkéntes feladatvállalás megfelelő 
módon segíti a szociális érzékenység kialakulását a tanulókban. Fontos nevelési cél, hogy a 
tanulóban kialakuljon a nyitottság érzése a fogyatékossággal élők iránt. A tolerancia alapeleme a 
nyitottság a különböző értékek felismerése, és elfogadására. 
Fejlesztendő kompetenciák: tolerancia, szolidaritás, empatikus képesség, nyitottság, 
odafigyelés, problémaérzékenység. 
A témakörök kifejtése: 

1. téma: Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás. 
A foglalkozás célja, hogy a tanuló megismerje a hátrányos helyzet fogalmát. Példákon keresztül 
ismerje meg a társadalmi felelősségvállalás fontosságát, a másokért érzett szolidaritás 
jelentőségét. Ismerje fel, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok 
segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érezze a 
segítségnyújtást és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes legyen felelősséget 
vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért is helyt álljon. 
Ismerje fel, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége 
segíteni. 
Fejlesztési követelmények: Alakuljon ki segítő magatartás a fogyatékossággal élők iránt. Képes 
lesz a tanuló a segítő munka lényegének és jelentőségének felismerésére. Tolerancia szintje 
fejlődni fog. 
Feldolgozás terve: 
Időkeret: 2 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
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A hátrányos helyzet fogalma. 
A fogyatékosságok típusai, helyes 
szóhasználat. 
Mit jelent fogyatékkal élni? 
 
A társadalmi felelősségvállalás fontossága. 

Ismertessük a hátrányos helyzet fogalmát! 
Mutassuk be a fogyatékosság típusait, 
melyek a helyes, ill. a kerülendő kifejezések! 
A vakság megismerése „tapasztalati úton” 
Braille írás. 
Mutassuk be a példákon keresztül a 
társadalmi felelősségvállalás fontosságát, a 
másokért érzett szolidaritás jelentőségét! 

10. évfolyam 

Heti/éves óraszáma: évi 2 óra. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: Önkéntes feladatvállalás másokért. 
A szűkebb és tágabb környezetünkben a fogyatékossággal és hátrányos helyzetben élőkért 
végzett önkéntes feladatvállalás fontos személyiségfejlesztő hatással bír. A 9. évfolyamon tanult 
ismeretekre alapozva a tanuló megismeri az önkéntesség értékét, jelentőségét, formáit. 
Fejlesztendő kompetenciák: kognitív kompetenciák, tolerancia, empatikus képesség, 
helyzetfelismerés, felelősség, problémaérzékenység. 
A témakörök kifejtése: 

1. téma: Önkéntes feladatvállalás másokért. 
Cél: az önkéntesség fogalmának, formáinak megismertetése. Szituációs játékon keresztül a 
tanuló nyitottá válik az önkéntes segítségnyújtásra, átérzi annak fontosságát.   
Fejlesztési követelmények: Tudatosuljon a tanulóban az együttműködés és az egymásra figyelés 
fontossága. A tanuló legyen motivált önkéntes feladatvállalásra a hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű társak iránt.  
Feldolgozás terve: 
Időkeret: 2 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Az önkéntesség fogalma, formái. 
Hátráltató tényezők egy fogyatékossággal 
élők életében. 
Híres, fogyatékossággal élő emberek. 

Ismertessük az önkéntesség fogalmát, 
formáit, lehetőségeit, fontosságát a hátrányos 
helyzetűek, fogyatékossággal élők életében. 
Híres, fogyatékossággal élő emberek 
életének, sikerének bemutatása. 

11. évfolyam 

Heti/éves óraszáma: évi 2 óra. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: Összetartás és együttérzés. 
Beavatkozás és be nem avatkozás –a semlegesség kérdése kerül vizsgálatra. A tanuló megismeri 
a személyes részvétel formáit testközelből. Szerepvállalás, aktív közreműködés.  
Fejlesztendő kompetenciák: tolerancia, szolidaritás, empatikus képesség, nyitottság, odafigyelés, 
problémaérzékenység, döntőképesség, helyzetfelismerés. 
A témakörök kifejtése: 

1. téma: Összetartás és együttérzés. 
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Összevont óra keretében az együttműködés, egymásra figyelés képességének kialakítása 
érdekében élethelyzeteken keresztül mutatjuk be az egyéni felelősség és a közös 
felelősségvállalás egymásra hatását. A tanuló megismeri a tágabb közösségért (kollégium, 
település) végzett önkéntes munka lehetőségeit és jelentőségét.  
Fejlesztési követelmények: A „mássággal” kapcsolatban erősödik szándéka a kategóriák, 
szélsőséges véleményalkotás, ellenséges érzület nélküli nyitásra, más világok felé a mély 
megismerés szándékával fordul. Legyen motivált önkéntes feladatvállalásra a hátrányos helyzetű 
és halmozottan hátrányos helyzetű társak iránt.  
Feldolgozás terve: 
Időkeret: 2 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Mozgássérültek világának megismerése, 
segítésük módjai, lehetőségei. 

Látogatás a székesfehérvári Viktória 
Rehabilitációs Központban. 

12. évfolyam 

Heti/éves óraszáma: évi 1 óra. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: Embertársaink iránt érzett felelősség. 
Külső helyszín bevonásával lehetőség nyílik önkéntes munka tapasztalati úton való 
megismerésére. A szűkebb és tágabb környezetünkben ilyen helyzetben élőkért végzett önkéntes 
feladatvállalás fontos személyiségfejlesztő hatással bír. 
Fejlesztendő kompetenciák: tolerancia, szolidaritás, empatikus képesség, nyitottság, 
odafigyelés, problémaérzékenység, döntőképesség, helyzetfelismerés. 
A témakörök kifejtése: 

1. téma: Embertársaink iránt érzett felelősség. 
A tanuló megismeri a tágabb közösségért (kollégium, település) végzett önkéntes munka 
lehetőségeit és jelentőségét. Személyiségében tovább fejlődjön a szolidaritás érzése. 
Fejlesztési követelmények: Legyen motivált önkéntes feladatvállalásra a hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű embertársak iránt.  
Feldolgozás terve: 
Időkeret: 1 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
A kollégium és tágabb értelemben 
Székesfehérváron végezhető önkéntes munka 
lehetőségei. 

Külső helyszín meglátogatásával önkéntes 
munka gyakorlása. 

13-14. évfolyam 
Heti/éves óraszáma: évi 1 óra. 
Témakörök felsorolása:  

1. téma: Embertársaink iránt érzett felelősség. 
Külső helyszín bevonásával lehetőség nyílik önkéntes munka tapasztalati úton való 
megismerésére. A szűkebb és tágabb környezetünkben ilyen helyzetben élőkért végzett önkéntes 
feladatvállalás fontos személyiségfejlesztő hatással bír. 
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Fejlesztendő kompetenciák: tolerancia, szolidaritás, empatikus képesség, nyitottság, 
odafigyelés, problémaérzékenység, döntőképesség, helyzetfelismerés. 
A témakörök kifejtése: 

1. téma: Embertársaink iránt érzett felelősség. 
A tanuló megismeri a tágabb közösségért (kollégium, település) végzett önkéntes munka 
lehetőségeit és jelentőségét. Személyiségében tovább fejlődjön a szolidaritás érzése. 
Fejlesztési követelmények: Legyen motivált önkéntes feladatvállalásra a hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű embertársak iránt. Feldolgozás terve: 
Időkeret: 1 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
A kollégium és tágabb értelemben 
Székesfehérváron végezhető önkéntes munka 
lehetőségei. 

Külső helyszín meglátogatásával önkéntes 
munka gyakorlása. 

 

IX. KNOAP 9-es nevelési terület: Fenntarthatóság, környezettudatosság 
 

IX.1. Területrészletező mátrix 
A nevelési területhez tartozó 

foglalkozássorozat 
megnevezése/ezek közül a 
tematizáltak azonosítója: 

Foglalkozás típusa 
(tematikus/felkészítő/

szabadidős): 

Éves 
óraszáma: 

Tanmenete 
tematizált 

I/N: 

Fenntarthatóság, 
környezettudatosság F/32 

Tematikus 10 I 

 

IX.2. Tematizált tantervi egység bemutatása (F/32) 
F/32: Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Készítette: Dézsi Lajos 
Tematikus foglalkozássorozat, 9-13. évfolyam. 

9. évfolyam 
Éves óraszáma: 2. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: Fenntarthatóság, környezettudatosság-Magyarország nemzeti parkjai. 
Rövid ismertető, bevezetés: A foglalkozások során a tanulók megismerkednek Magyarország 
két nemzeti parkjával, a Bükki Nemzeti Parkkal és a Hortobágyi Nemzeti Parkkal egy-egy 25 
perces kisfilm megtekintésével, majd egy kb. 5-10 perces játékos vetélkedő és közös beszélgetés 
során felidézzük a látottakat és beszélgetünk a környezetvédelem fontosságáról.  
A témakör kifejtése: 
Időkeret: 2 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Bükki Nemzeti Park és a Hortobágyi 
Nemzeti Park. 

Ismertetjük hazánk két fontos nemzeti 
parkját és beszélgetünk a környezettudatos 
életmód fontosságáról. 
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10. évfolyam 

Éves óraszáma: 2. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: Fenntarthatóság, környezettudatosság- a világ első nemzeti parkja, a Yellowstone 
nemzeti park. A környezetvédelemi gondolkodás fejlődése. 
 

A témakör kifejtése: A téma feldolgozása során megismerkednek azokkal a társadalmi-
történelmi mozgatóerőkkel, amelyek a modern kori környezetvédelem, mint gondolat 
megszületéséhez vezettek. 
Időkeret: 2 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Yellowstone nemzeti park. 
A DDT története; a vegyipar áldás-e 
vagy átok? Az érem két oldala. 
 
 

A diákok megismerkednek a világ első nemzeti 
parkja létrejöttének történetével és magának a 
nemzeti parknak a természeti értékeivel egy 
filmvetítés keretein belül. 
A második órán tanári diavetítéssel támogatott 
előadás és irányított közös beszélgetés közben a 
DDT rovarirtó szer történetén keresztül 
végiggondoljuk a vegyipar szerepét modern 
világunkban. 

11. évfolyam 

Éves óraszáma: 2. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: Fenntarthatóság, környezettudatosság-helyi környezetünk természeti értékei. 
 

Rövid ismertető, bevezetés: A tanulók a Sóstói-tanösvényen tett séta során megismerkednek egy 
nagyváros (Székesfehérvár) „szívében” található természetvédelmi területtel. 
Az egyes témakörök kifejtése: 

1. téma: A tömbösítve megtartott dupla foglalkozás során a tanulók egy tavaszi délután 
(lehetőleg májusban) tanári kísérettel egy rövid kirándulást tesznek a Sóstói-tanösvényen, 
melynek során felfedezik az itt található természeti értékeket.   
 

Időkeret: 2 óra 
Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 

Madármegfigyelés. 
Kétéltűek és hüllők. 
Mocsári növényzet, hazai orchideafélék. 
 

Megmutatjuk, hogy nem kell messzire 
menni, hogy valódi, különleges természeti 
értékekkel találkozunk, csak nyitott szemmel 
kell járni! Tanári bemutatás és magyarázat, 
növény és állathatározók előkerülnek, akinek 
van otthon látcsöve, hozza! (előző heti 
előkészítést igényel). 

12. évfolyam 

Éves óraszáma: 2. 
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Témakörök felsorolása: 
1. téma: Fenntarthatóság, környezettudatosság: az emberisség „főbűnei” a természettel 

szemben.  
Az egyes témakörök kifejtése: 

1. téma: A biodiverzitásra káros emberi tevékenységek a BBC 3 részes természetfilm 
sorozatának („Látlelet a Földről”) 2 epizódjának „Mitől van krízishelyzet?” alapján. 

Időkeret: 2 óra 
Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 

Túlhasznosítás, idegen fajok betelepítése, 
szigetesítés, szennyezés, elsősorban az 
üvegházhatás. 

Az első foglalkozáson a tanulók megtekintik 
a fentebb említett filmet, a másodikon pedig 
tanári előadás során megismerkednek a 
globális felmelegedést okozó üvegházhatású 
gázok, és más egyéb légszennyezők 
hatásával.  

13-14. évfolyam 
Éves óraszáma: 2. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: A fenntartható és a nem fenntartható fejlődés „ára” és tényleges költségei. 
Az egyes témakörök kifejtése: A diákok a foglalkozás során megismerkednek a 
környezetkímélő és a pazarlóbb technológiák tényleges költségeivel és összehasonlítják őket. 
Időkeret: 2 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Passzív ház, elektromos 
autó, napelem, 
napkollektor, fosszilis 
tüzelőanyagok, 
szigetelés, 
energiahatékonyság, 
energiatanúsítvány. 

Az első foglalkozáson a diákok tanári előadáson keresztül 
megismerkednek a fontosabb környezetkímélő technológiákkal, 
amelyek egy átlagember szempontjából fontosak lehetnek, majd a 
második foglalkozáson a diákok egy „miniprojekt” keretén belül 
csoportokban különböző konkrét rezsispórolási lehetőségeket 
keresnek az interneten, amelyek egyúttal a környezetkímélőbbek 
is, kiszámolják melyik változat mennyibe kerül rövid és hosszabb 
távon, majd végül be is mutatják ezeket.  

X. KNOAP 10-es nevelési terület: Pályaorientáció 
 

X.1. Területrészletező mátrix 
A nevelési területhez tartozó 

foglalkozássorozat 
megnevezése/ezek közül a 
tematizáltak azonosítója: 

Foglalkozás típusa 
(tematikus/felkészítő/

szabadidős): 

Éves 
óraszáma: 

Tanmenete 
tematizált 

I/N: 

Közlekedési szakkör Szabadidős 36 N 
Gépjárművezető oktatásra 

jelentkezők toborzása 
Szabadidős Időszakos N 

Anyagismeret F/33 Felkészítő-fejlesztő 36 I 
Kommunikáció F/34 Felkészítő-fejlesztő 36 I 
Pályaorientáció F/35 Tematikus 10 I 
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X.2. Tematizált tantervi egység bemutatása (F/33-35) 
F/33: Anyagismeret 

Készítette: Lovizer Ferenc 
Felkészítő foglalkozássorozat, 9-13. évfolyam. 
Heti/éves óraszáma: heti 1 óra, évi 36. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: Fémek és ötvözeteik. 
2. téma: Ipari vasötvözetek hőkezelése. 
3. téma: A műanyagok. 

Az egyes témakörök kifejtése: 
1. téma: Fémek és ötvözeteik. 

A kémiában tanult anyagok rendszerezése, különös tekintettel az anyag- és gyártásismeret 
tanulásának szempontjából fontos ismeretekre. 
Fejlesztési követelmények: A tanuló értse meg, hogy a természeti törvények ismerése nélkül 
nem érthetők meg a gyakorlatban lejátszódó folyamatok. 
Feldolgozás terve: 
Időkeret: 12 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Anyagok rendszerezése. 
Fémes anyagok jellemzői. 
Fémek kohósítása. 

Koncentrálunk a periódusos rendszer 
törvényszerűségeire, szemléltetéssel. 
Különböző fémek bemutatása, ismerjük meg 
alakíthatóságukat. Az ötvözés szerepe, 
folyamatábrák bemutatása. 

2. téma: Ipari vasötvözetek hőkezelése. 
A téma feldolgozása során a tanulók megismerik a hőkezelések gazdasági jelentőségét, melyek 
lehetővé teszik az acélok és öntött vasak tulajdonságainak változtatását anélkül, hogy 
összetételüket megváltoztatnánk. 
Fejlesztési követelmények: A hőkezelés lényegének megtanulásával a tanulók elméleti 
ismereteiket, logikus gondolkodás alapján alkalmazni tudják a gyakorlatban. 
Feldolgozás terve: 
Időkeret: 12 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Hőkezelés célja és jelentősége. 
A hőkezelés folyamata. 
Az edzés. 
Az edzést követő eljárások. 

Bemutatjuk a kristályrács kialakulását, 
hőkezelt munkadarabok szemléltetése. 
Szövetszerkezet és állapotábra bemutatása. 
Durva és finom szövetszerkezetek 
kialakulása. 
Martenzit tulajdonságainak bemutatása, a 
feszültség hatása a fémes anyagokra. 

3. téma: A műanyagok. 
Olyan általános ismereteket sajátítanak el, melyek lehetővé teszik a továbbtanulást és az esetleges 
önképzéshez, érdeklődés felkeltő funkciót is betölthet. 
Fejlesztési követelmények: A tanuló belátja, hogy erre a tudásanyagra szüksége van a 
szakmában és a mindennapi életben. A műanyagok sokfélesége és esetenként szokatlan, de 
logikus elnevezése ne okozzon gondot számára. 
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Feldolgozás terve: 
Időkeret: 12 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Műanyagok fogalma, előállítása. 
Műanyagok feldolgozása. 
Műanyagok alkalmazása a mindennapi 
életben. 

Szemléltessük a hőre keményedő és a hőre 
lágyuló műanyagokat! 
Forgácsolás, fűrészelés, lágyítás 
technikájának bemutatása. Szemléltetés, 
példákon keresztül történő bemutatás. 

 
F/34: Kommunikáció 

Készítette: Lovizer Ferenc 
Felkészítő foglalkozássorozat, 9-13. évfolyam. 
Heti/éves óraszáma: heti 1 óra, évi 36 óra. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: A kommunikáció modelljei, irányultsága. 
2. téma: A személyközi kommunikáció hatékonysága. 
3. téma: A személyközi kommunikáció sajátosságai. 

A célcsoportot azok képezik, akiknek iskolai tananyagába be van építve a kommunikáció 
tantárgya, ill. minden érdeklődő tanuló számára. 
Fejlesztendő kompetenciák: beszédkészség, társas kapcsolatok, viselkedéskultúra. 
A témakörök kifejtése: 

1. téma: A kommunikáció modelljei, irányultsága. 
A kommunikáció-kutatás előzményei, irányzatai és alapvető felfogások; a kommunikációelméleti 
alapmodell; a metakommunikáció dimenziói; a tranzakció-analízis kommunikációs modellje, a 
személyiség struktúrája. 
Fejlesztési követelmények: A tanuló elsajátítja az alapvető viselkedési szabályokat, 
követelményeket, úgy verbális, mint non-verbális szinten. 
Feldolgozás terve: 
Időkeret: 12 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Kommunikáció kialakulása és története. 
Viselkedés és kommunikáció. 
Gesztus, mimika, vokális jelek. 

Történeti áttekintés, emberi és állati 
kommunikáció bemutatása. Megismertetni a 
társas és interperszonális képességeket, 
személyiségtípusok bemutatása. Tanulókkal 
történő közös bemutatás. 

2. téma: A személyközi kommunikáció hatékonysága. 
Az emberi szociabilitás és kötődés, a vonzalom elmélete, a személyes kapcsolatok fejlődése; a 
kommunikációs problémák kezelése, az együttműködés és az önérvényesítés (asszertivitás) 
jelentősége. A konfliktuskezelés modelljei (Gordon); a társas befolyás sajátosságai: konformitás 
és deviancia, engedelmesség, vezetés; a csoport formái, a csoportfejlődés szakaszai, a 
csoportdinamika jellegzetességei: csoportbeli szerepek, csoportos gondolkodás és döntés; a 
hatalom és szerepe a tárgyalások során, hatalomforrások. 
Fejlesztési követelmények: A tanuló képes legyen megfelelően kommunikálni a társaival, 
ismerje meg a konfliktus kezelés alapmodelljeit, konfliktuskezelési képességük növekedjen. 
Feldolgozás terve: 
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Időkeret: 12 óra 
Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 

A beszédkultúra javítása. 
Protokoll szabályok a hazai és nemzetközi 
gyakorlatban. 
Közösségben való viselkedés. 

Mutassuk be az egymásra való figyelés 
technikáját (szituációs játék). 
Ismerjék meg a diplomáciában alkalmazott 
viselkedési szabályokat. 
A stílus és a beszédmodor fontosságának 
bemutatása. 

3. téma: A személyközi kommunikáció sajátossága. 
Kommunikációs hibák és félreértések, a kommunikáció korlátai; kommunikációs kompetenciák, 
a visszacsatolás szerepe, az empátia és az aktív figyelés sajátosságai és jelentősége a személyes 
kommunikációs helyzetekben; a befolyásolás formái; a meggyőzés kommunikációs alapjai az 
adó, az üzenet és a befogadó szemszögéből. 
Fejlesztési követelmények: képessé váljon a tanuló a másik személy értő meghallgatására. 

Feldolgozás terve: 
Időkeret: 12 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Kommunikáció csatornái és a zajok forrásai. 
Kommunikációs élethelyzetek. 
Szabadon választott előadás megtartása. 
 

A kommunikáció csatornáinak megbeszélése, 
gyakorlatok. 
Szituációs gyakorlatok, nyelvi illemtan, 
kulturális szignálok bemutatása 
Prezentáció, vita, hozzászólás, anyaggyűjtés, 
szerkesztés, kifejtés, technikai eszközök. 

F/35: Pályaorientáció 
Készítette: Lovizer Ferenc 

Tematikus foglalkozássorozat, 9-13. évfolyam. 
9. évfolyam 

Éves óraszáma: 2. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: Felkészülés a felnőtt életre. 
A kollégium olyan feltételekkel rendelkezik, melyek az öntevékeny tanulói cselekvések révén 
biztosítják a képességeik kibontakoztatását, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő 
területeken. 
Fejlesztendő kompetenciák: értékítélet, kritikai gondolkodás, összefüggések felismerése, 
korábbi tapasztalatok felhasználása, emlékezet, rendszerező gondolkodás, figyelem. 
Középiskolás kollégisták céltudatos életmód-formálása élménypedagógiai eszközök 
felhasználásával. 
Az egyes témakörök kifejtése: 

1. téma: A kommunikáció.  
Bevezetés a kommunikáció fogalomkörébe, a tanulók megismerik az alapvető kommunikációs 
elemeket, és ezeket megfelelően használják a mindennapi életükben, és jobban megismerik 
közvetlen környezetüket.  
Fejlesztési követelmények: kommunikációs készség konfliktuskezelés információgyűjtés, 
véleményalkotó képesség, viselkedéskultúra, értékítélet, kritikai gondolkodás, összefüggések 
felismerése, korábbi tapasztalatok felhasználása, emlékezet, rendszerező gondolkodás, figyelem 
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Feldolgozás terve: 
Időkeret: 2 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
A kommunikáció kialakulása, fogalmának 
meghatározása. 
 
Verbális és nonverbális kommunikáció. 

Bevezetés a kommunikáció fogalomkörébe, 
általános modellje. A kommunikáció 
fogalmának, nyelvi modelljének, típusainak 
és csatornáinak bemutatása. A beszéd és az 
írás összehasonlítása. A nem nyelvi jelek 
(tekintet, gesztus, mimika, testtartás, térköz, 
szimbolikus jelek, emblémák). 

10. évfolyam 
Éves óraszáma: 2. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: A kommunikáció szerepe a mindennapi életben. 
A foglalkozás nevelési célja a tanulók helyes viselkedésének elősegítése a hétköznapokban. 
Önismereti teszt segítségével felmérjük a tanulók személyiségjellemzőit, érdeklődési körét és 
ehhez kapcsolódóan a pályaválasztási lehetőségeit.  
Fejlesztendő kompetenciák: Megfigyelő képesség, kifejező képesség, kommunikációs 
készségek, tolerancia, együttműködés fejlesztése, mások elfogadása, rendszerező-elemző 
képesség, véleményalkotás. 
Az egyes témakörök kifejtése: 

1. téma: A kommunikáció szerepe a mindennapi életben. 
A tanulók helyes viselkedésének elősegítése a hétköznapokban, iskolai rendezvényeken. 
Önismereti teszt segítségével felmérjük a tanulók személyiségjellemzőit, érdeklődési körét és 
ehhez kapcsolódóan a pályaválasztási lehetőségeit 
Fejlesztési követelmények: emlékező képesség, figyelem, rendszerező képesség, megfigyelő 
készség, elemzés, kommunikációs készségek, véleményalkotó képesség, nyitottság 
Feldolgozás terve: 
Időkeret: 2 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Kommunikációs szituációk gyakorlása, 
szókincsteszt, önismereti teszt. 
Illemszabályok. 

Szituációs térkép bemutatása, 
kommunikációs gyakorlatok, a szituációs 
játékok kiértékelése, konzekvenciák 
levonása. Szituációs gyakorlatok. 

11. évfolyam 

Éves óraszáma: 2. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: Munkába állás. 
Gondolatébresztés az elhelyezkedéssel kapcsolatban, lehetőségek megismerése. 
Fejlesztendő kompetenciák: Lényegi sajátosságok kiemelése, korábbi tapasztalatok 
felhasználása, hatékony figyelem, koncentráció, nyitottság önreflexió, elemzés. 
Az egyes témakörök kifejtése: 

1. téma: Foglalkozási csoportok megismerése. 
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A tanulók elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják későbbi 
hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát. 
Fejlesztési követelmények: tudatosuljon a tanulókban a pálya és a személyiség valamint a 
képességek és az adottságok összhangja. tudja összehasonlítani az egyes pályák szakmai, 
ergonómiai elvárásait, jellemzőit.  
Feldolgozás terve: 
Időkeret: 2 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
 
Foglalkozási 
csoportok bemutatása, 
tevékenységek és 
szakmák jellemzői. 

Bemutatjuk a különféle szakmákat és a betöltésükhöz szükséges 
képességeket, adottságokat, ergonómiai elvárásokat.  
Manuális vagy gyakorlati, kézműves, ipari/kereskedelmi, 
mezőgazdasági, tudományos, technikai kreatív, szociális, segítő, 
üzleti, hivatali tevékenységet végzők foglalkozási csoportjainak 
szemléltetése. 

12. évfolyam 

Éves óraszáma: 2. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: Pályázat állás betöltésére. 
A foglalkozás lehetőséget nyújt végzős kollégista tanulóknak, hogy megismerjék a 
munkaerőpiacon történő elhelyezkedéssel kapcsolatos tudnivalókat; elősegíti a sikeres 
pályaválasztást, az erre való felkészülést, mely együtt befolyásolja az önmegvalósítás lehetőségét 
és a hivatástudat kialakulását. Olyan tevékenységeket kínál fel, amelyek alkalmat adnak arra, 
hogy a tanulók képességeiket kipróbálhassák szituációk segítségével. Az eredményes 
pályaválasztás pszichés összetevőinek feltárása nélkülözhetetlen a pályaválasztás, pályaismeret 
dokumentumaiban, ismeretforrásaiban való eligazodáshoz. A pályaválasztáson túl egyben 
felkészülhetnek a választott életpályára is. 
Fejlesztendő kompetenciák: problémamegoldó és kritikai gondolkodás képessége, életvezetési, 
együttműködési kulcskompetenciák, kombinatív képesség, logikai és rendszerező képesség, 
információgyűjtés, véleményalkotó képesség, retorikai készség. 
Az egyes témakörök kifejtése: 

1. téma: Pályázati stílus sajátossága, pályázati anyag dokumentumai. 
a foglalkozáson a tanulók megismerkednek a pályázati stílus sajátosságaival, mely után képesek 
lesznek megfelelő pályázat elkészítésére, megismerik annak kritériumait. Önéletrajzukat 
szabatosan tudják elkészíteni, ismerik a grafológia célját, jelentőségét. Megismerik a helyes 
viselkedési mintát állásinterjún. 
Fejlesztési követelmények: A tanuló legyen képes felismerni az önismeret szerepét a helyes 
pályaválasztásban, ismerje saját képességeit, mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeit. Tudjon 
önállóan tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban. Tudja alkalmazni az álláskeresés 
különböző technikáit, alakítsa ki a megfelelő kommunikációs stílust.  
Feldolgozás terve: 
Időkeret: 2 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
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Pályázati stílus jellemzői. 
 
 
Önéletrajz elkészítése. 
 
 
 
Felkészülés az interjúra. 

Pályázati felhívások és kiírások célja, 
tartalma; a pályázati stílus sajátosságai; 
pályázatokon elkövetett tipikus hibák; mit 
kell tartalmaznia egy pályázatnak, milyen 
mellékleteket tartalmazzon 
Az önéletrajz 10 leggyakoribb hibája, 
állásvadászat és a kézzel írt önéletrajz, a 
grafológia célja, etikája; minta alapján egy 
önéletrajz elkészítése 
Hogyan történik az interjúra való behívás, 
téma bevezetése, interjúpuska készítése, az 
interjúra való felkészülés, konfliktuskezelés, 
személyiségjegyek, az interjún történő 
viselkedés szituációs játék formájában 

13-14. évfolyam 
Éves óraszáma: 2. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: Munka világa. 
A végzős kollégista tanulóknak lehetőséget nyújtunk, hogy megismerjék a munkaerőpiacon 
történő elhelyezkedéssel kapcsolatos tudnivalókat. A kollégiumnak lehetőségeihez képest átfogó 
képet kell nyújtania a munka világáról, és olyan tevékenységeket kell felkínálnia, amelyek 
alkalmat adnak arra, hogy a tanulók képességeiket kipróbálhassák, különféle eljárások és 
szituációk segítségével. Az eredményes pályaválasztás pszichés összetevőinek feltárása 
nélkülözhetetlen a pályaismeret dokumentumaiban, ismeretforrásaiban való eligazodáshoz.  
Fejlesztendő kompetenciák: problémamegoldó és kritikai gondolkodás képessége, életvezetési, 
együttműködési kulcskompetenciák, kombinatív képesség, logikai és rendszerező képesség, 
információgyűjtés, önismeret, önreflexió, önkontroll. 
Az egyes témakörök kifejtése: 

1. téma: A munkahelyi etikai kódex. 
A munkahelyi etikai kódex az alapvető munkahelyi szabályok gyűjteménye, ezek betartása a 
feltétele, hogy a munkavállalót hosszú ideig alkalmazzák. 
Fejlesztési követelmények: a tanuló legyen képes mérlegelni saját pályaválasztási lehetőségeit, 
tudjon önállóan tájékozódni a pályaválasztási dokumentumokban; megérteni a munkahelyi 
feladatokat és elvárásokat. Tudja alkalmazni az álláskeresés különböző technikáit, alakítsa ki a 
megfelelő kommunikációs stílust. Rendelkezzen megfelelő ismeretekkel választott szakmájával, 
hivatásával kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről.  
Feldolgozás terve: 
Időkeret: 2 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Munkahelyi szabályok betartása, munkarend, 
munkafegyelem. 
Vagyonvédelem és a tulajdonhoz való jog. 

Megjelenés, viselkedés, öltözködés 
megfelelő formái, káros szenvedélyek. 
A károkozás. 
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XI. KNOAP 11-es nevelési terület: Gazdasági és pénzügyi nevelés 
 

XI.1. Területrészletező mátrix 
A nevelési területhez tartozó 

foglalkozássorozat 
megnevezése/ezek közül a 
tematizáltak azonosítója: 

Foglalkozás típusa 
(tematikus/felkészítő/

szabadidős): 

Éves 
óraszáma: 

Tanmenete 
tematizált 

I/N: 

Közgáz és pénzügy alapok F/36 Felkészítő-fejlesztő 36 I 
Pénzügyi alapismeretek és 

közgazdaságtan F/37 
Felkészítő-fejlesztő 36 I 

Marketing F/38 Felkészítő-fejlesztő 36 I 
Gazdasági és pénzügyi nevelés 

F/39 
Tematikus 12 I 

 

XI.2. Tematizált tantervi egység bemutatása (F/36-39) 
F/36: Közgáz és pénzügy alapok 

Készítette: Dézsi Lajos 
Felkészítő-fejlesztő foglalkozássorozat, 9-13. évfolyam. 
A foglalkozássorozat tervezett típusa: felkészítő-fejlesztő foglalkozás, amely egyszerre célozza 
a rendszeres iskolai felkészülés segítését és tantárgyi ismeretek bővítését az olyan tanulók 
számára, amelyek az iskolájukban tanulnak hasonló tantárgyakat, illetve illeszkedik „Gazdasági 
és pénzügyi nevelés” néven kiemelt kollégiumi nevelési feladathoz.  
Heti/éves óraszáma: heti: 1/évi 36. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: Mikroökonómia. 
2. téma: Makroökonómia. 

Rövid ismertető, bevezetés: a tanulók példákon, tanári előadásokon és egyszerűbb számítások 
segítségével megismerkednek a mikroökónomia alapjaival. 
Az egyes témakörök kifejtése: 

1. téma: A tanulók számára legyenek ismerősök a mikroökonómia alapfogalmai és 
számításai. 

Időkeret: 18 óra 
Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 

Piac, kereslet, kínálat, ár, piaci egyensúly, 
termelés és költségek, versenyző és 
monopolisztikus piac, termelési tényezők: 
munka, tőke, természeti tényezők piaca, 
piaci hatékonyság és elégedetlenségek. 

A tanulók megismerik piacok működését, 
a fogyasztási javak és a termelési 
tényezők keresletének, kínálatának, árának alakulását 
meghatározó feltételeket. Megismerik a 
közgazdasági gondolkodás alapjainak elsajátításához 
szükséges alapfogalmakat, mint például szűkősség, 
határhaszon, stb. 

2. téma: A tanulók ismerkedjenek meg az államok költségvetését befolyásoló legfőbb 
tényezőkkel, illetve a pénz közgazdaságtanával. 
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Időkeret: 18 óra 
Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 

GDP, GNI, deviza, abszolút és komparatív 
előny, fogyasztási függvény, multiplikatív 
(sokszorozó) hatás, költségvetési politika, 
jegybanki politika, pénz, infláció, gazdasági 
szektorok. 

A tanulók megismerik az összesített árupiaci 
kereslet fogalmát, a GDP fogalmát, 
számítását, a főbb gazdasági szektorokat, a 
fiskális és monetáris politika különbségét, az 
infláció fogalmát és a munkanélküliséget 
befolyásoló tényezőket. 

F/37: Pénzügyi alapismeretek és közgazdaságtan 
Készítette: Lovizer Ferenc 

Felkészítő-fejlesztő foglalkozássorozat. 
Heti/éves óraszáma: heti 1 óra, évi 36. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: A pénz fogalma és fajtái, funkciói. 
2. téma: A bankrendszer. 
3. téma: A magyar államháztartás rendszere. 

A pénzügy- és közgazdaságtan célul tűzi ki a gazdasági szereplők – háztartások, vállalatok, állam 
– érdekeinek megfelelő döntések és racionális cselekvések kritériumainak bemutatását, 
makroszinten a gazdasági szektorok közötti viszonyrendszer áttekintését, a nemzetgazdaság 
egyensúlyi és egyensúlytalansági helyzetének felírását, a nemzetközi munkamegosztásban való 
részvétel alapösszefüggéseinek, valamint az állam gazdaságpolitikai cél- és eszközrendszerének 
megismertetését. A közgazdaságtan oktatásával el kell érni, hogy a tanuló gazdasági 
gondolkodásmódja fejlődjön, a tanultakat legyen képes vonatkoztatni saját környezetére, elméleti 
tudást és módszertani ismereteket szerezzen a ráépülő gazdaságtanok megértéséhez. 
Az egyes témakörök kifejtése: 

1. téma: A pénz fogalma és fajtái, funkciói. 
Felkelti a tanulók érdeklődését a mindenkori gazdaságpolitikai és pénzügy-politikai célok 
meghatározása és a megvalósításukhoz szükséges eszközök iránt. A pénzteremtés 
mechanizmusának bemutatása a gazdaságban.  
 Fejlesztési követelmények: A tanulók megismerjék a pénzforgalom lényegét. 
Feldolgozás terve: 
Időkeret: 12 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Multiplikátor hatás és a tartalékráta 
megfogalmazása. 
A pénz funkciói. 
A pénzteremtés mechanizmusa a jegybank és 
a kereskedelmi bankok gyakorlatában. 

Multiplikátor hatás bemutatása a gazdasági 
folyamatokra. 
A pénz funkcióinak ismertetése. 
A gazdasági körfolyamatokra történő 
hatásának bemutatása. 

2. téma: A bankrendszer. 
A magyar pénzügyi rendszer bemutatása, a bankok kialakulásának története. 
Fejlesztési követelmények: A tanuló ismerje meg a bankrendszer felépítését és működését, 
képessé váljon tranzakciós folyamatok elvégzésére. Közvetíti és rendszerezi azokat a pénzügyi 
alapismereteket, amelyek elsajátításával a tanuló képes a gazdasági folyamatok pénzügyi 
aspektusból vizsgálni. 
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Feldolgozás terve: 
Időkeret: 10 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Az egyszintű és kétszintű bankrendszer 
jellemzői. 
A jelenlegi magyar bankrendszer működése. 
Az MNB feladata a magyar bankrendszer 
monetáris irányításában. 

Az egyszintű és kétszintű bankrendszer 
tevékenységének bemutatása. 
A monetáris irányítás folyamatának 
bemutatása. 
A jegybankkal kapcsolatos ismeretek 
elsajátítása. 

3. téma: A magyar államháztartás rendszere. 
Az államháztartással kapcsolatos ismeretek elsajátítása, a központi költségvetés bevételeinek és 
kiadásainak megismertetése. 
Fejlesztési követelmények: A tanuló átlássa a magyar államháztartás rendszerét. 
Feldolgozás terve: 
Időkeret: 14 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Bevételi előirányzatok, adók típusai és 
adójellegű befizetések. 
A helyi önkormányzatok költségvetése. 
A költségvetés elkészítésének folyamata, 
hazánk költségvetése. 

Megismertetni az adók fajtáit. 
A helyi önkormányzatok bevételi forrásaink 
ismertetése. 
Az államháztartás költségvetése 
összetevőinek ismertetése. 

F/38: Marketing 
Készítette: Lovizer Ferenc 

Felkészítő-fejlesztő foglalkozássorozat. 
Heti/éves óraszáma: heti 1 óra, éves 36. 
Témakörök felsorolása: 

1. téma: Marketing fogalma és fejlődése. 
2. téma: A termék fogalma és életciklusa. 
3. téma: Az értékesítési politika. 

Az egyes témakörök kifejtése: 
1. téma: Marketing fogalma és fejlődése. 

A rendszerváltás óta a marketing szerepe Magyarországon is felértékelődött. Ennek egyik 
meghatározott jele a marketing és reklámügyintézői középfokú és a menedzseri felsőfokú 
szakmai képesítése. 
Fejlesztési követelmények: A marketing-orientációjú szemléletmód kialakítása, a marketing 
modern értelmezésének elsajátítása. 
Feldolgozás terve: 
Időkeret: 10 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Szükséglet, igény, kereslet. 
A piac jellemzői. 
Fogyasztói magatartás. 

Fogalmak meghatározása. 
A célpiac meghatározásának folyamata, 
fogyasztói igény és kereslet elemzése, 
célpiac kijelölése, marketing kutatás fogalma 
és területei. 
Az egyéni vásárlás döntési folyamata, 
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vásárlási döntést meghatározó tényezők. 

2 . téma: A termék fogalma és életciklusa. 
A termékpolitika összetett feladat, melynek során a vállalatok egyre jobban törekszenek a 
fogyasztók igényeinek kielégítésére, a megfelelő termékkínálat létrehozására. A termékek 
osztályozásával, kialakításával, életciklusával, márkázásával, csomagolásával kapcsolatos 
ismeretek kerülnek bemutatására. 
Fejlesztési követelmények: A tanuló képessé váljon megkülönböztetni a különböző termékek 
tulajdonságait, alakuljon ki benne a márkahűség, a minőségi terméket meg tudja különböztetni a 
bóvlitól. 
Feldolgozás terve: 
Időkeret: 10 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
A termék fogalma és osztályozása, 
termékfejlesztés. 
A termékek márkázása. 
Az árpolitika célja. 

A termék felhasználásának két nagy 
csoportja, termékvonal, termékválaszték 
meghatározása. 
Márkaszintek meghatározása, a márkázás 
előnyei, a márkajelzés stratégiáinak főbb 
típusai, a termékminőség, a design, és 
csomagolás. 
Az árpolitika céljainak meghatározása, 
áttekintése, az árakat meghatározó tényezők 
bemutatása, a költségek jellemzése. 

3. téma: Az értékesítési politika. 
A téma során bemutatásra kerül, hogy hogyan juthat el a termék vagy a szolgáltatás a 
leghatékonyabb úton és módon a végső fogyasztóhoz. 
Fejlesztési követelmények: A tanuló a vásárlás folyamatában vegye figyelembe, hogy egy 
terméknek az életútja, minél rövidebb, annál kevesebbe kerül. Tudatosodjon bennük, hogy adott 
termék vásárlása esetén, minél kevesebb közvetítőn keresztül jussanak hozzá. 
Feldolgozás terve: 
Időkeret: 16 óra 

Altémák Rövid tartalom, tevékenységek 
Az értékesítési folyamat szereplői. 
Az értékesítési ösztönzés, személyes eladás. 
A közönségkapcsolatok, PR. 

Szereplők bemutatása, az értékesítési 
csatornák részletezése a közvetítők száma 
alapján. Az ügynöki munka bemutatása. 
Eszközök, stratégiák. 

F/39: Gazdasági és pénzügyi nevelés 
Készítette: Pribék László 

Tematikus foglalkozássorozat, 9-13. évfolyam. 
9. évfolyam 

Éves tervezett/előírt óraszáma: 2. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: Körültekintő tanulói-egyéni pénzgazdálkodás alapjai. Alapfogalmak, alapelvek.  
2. téma: Egyén és család erőforrásokkal való gazdálkodása. Alapfogalmak, alapelvek. 
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Rövid ismertető, bevezetés: a foglalkozássorozat célja 9. évfolyamos tanulók pénzgazdálkodási 
ismereteinek fejlesztése egyéni és családi vonatkozásban egyaránt. Kiemelt cél a felelős 
pénzgazdálkodás gyakorlati alapjainak lerakása, az összefüggésekre építő pedagógiai 
vonalvezetés közérthető módon, a tanulók vállalkozói kompetenciájának kialakítása. 
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: Körültekintő tanulói-egyéni pénzgazdálkodás alapjai. Alapfogalmak, alapelvek. 
Rövid leírása, miről szól: A kollégista tanulók zsebpénzzel való gazdálkodásának lehetőségei. 
Három életszerű példa (megtakarító, nullbázisú, illetve túlköltekező) bemutatása a jelenségekhez 
kapcsolódó fogalmakkal, a tanulók bevonásával interaktív módon, közös számolásokkal.  
Fejlesztési követelmények: A tanulók ismerjék meg az egyéni felelős pénzgazdálkodás, pénzzel 
való bánás kritériumait. Tudatosságot, tervezést, rendszerességet vigyünk be az életükbe. 
Ismerjék fel annak a szükségességét, hogy a havi fix kiadások (étkezési díj befizetése, utazási 
költségek, egyéb) megfelelő, időbeli ütemezésének és kifizetésének mekkora jelentősége van a 
családi költségvetésre. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): tantermi, interaktív 
munkaforma. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Bevétel, kiadás (fix és változó). 
Költségvetés, pénzügyi egyenleg. 
Megtakarítás, nullbázis, eladósodás. 
Kockázatok. 

Ismertessük a tanulói zsebpénz-kezelés 
fontosságát! 
Mutassuk be a rendelkezésre álló havi/heti 
tanulói zsebpénz alakulására ható 
tényezőket! 
Gyakoroltassuk a tervezés lehetséges 
szempontjait! 
Vitassuk meg a kimeneti lehetőségeket! 

2. téma: Egyén és család erőforrásokkal való gazdálkodása. Alapfogalmak, alapelvek. 
Rövid leírása: Vizsgáljuk meg egy példán keresztül, hogy egy vidéki, kertes családi házban élő 
kétgyermekes családnak milyen fix kiadásai és bevételei lehetnek. Állítsuk be kiemelten a tételek 
közé egy gyermek középiskoláztatását és kollégiumi mindennapjainak költségvonzatát! A példa 
tanulókkal közös levezetése, szemléltetése, konzekvenciái. 
Fejlesztési követelmények: tanulói pénzügyi kultúra fejlesztése. A családi erőforrások 
gyakorlatias bemutatása. A család hétköznapi folyamatai mögött rejlő pénzügyi mozgások 
hatásának szemléltetése. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): tantermi interaktív 
munkaformák. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Családi költségvetés. 
Kollégista havi fix kiadási tételei. 
Családi pénzgazdálkodás. 
 

Ismertessük a családi költségvetés fogalmát! 
Mutassuk be egy kollégista havi fix kiadási 
tételeit! 
Gyakoroltassuk a felelős tanulói 
pénzgazdálkodás elveit! 
Vitassuk meg a konzekvenciákat! 
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10. évfolyam 
Éves tervezett/előírt óraszáma: 2. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: A tanulók pénzügyi kultúrájának fejlesztése. 
Rövid ismertető, bevezetés: a foglalkozássorozat célja 10. évfolyamos tanulók 
pénzgazdálkodási ismereteinek fejlesztése kihelyezett, lehetőség szerint banki foglalkozási 
helyszínen, 90 percben. Kiemelt cél új tanulói impulzusok szerzése kollégiumon kívüli 
környezetben, felkészült szakember bevonásával. 
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: A tanulók pénzügyi kultúrájának fejlesztése. 
Rövid leírása: A kollégista tanulók pénzgazdálkodásának lehetőségei, fontossága. Ki a tudatos 
banki kliens? A pénzintézetek szerepe a piacgazdaságban. 
Fejlesztési követelmények: A tanulók ismerjék meg az egyéni felelős pénzgazdálkodás 
jellemzőit. Tudatosságot, tervezést, rendszerességet vigyünk be az életükbe. Ismerjenek meg 
minél több bankolási tevékenységet, tudják intézni a saját pénzügyeiket. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): kihelyezett foglalkozás, 
interaktív munkaforma. 
Időkeret: 2 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

A pénz, mint eszköz. 
Pénzintézetek szerepe. 
Egyéni bankolás. 
Tudatos banki kliens. 

Ismertessük a tanulói pénzgazdálkodás 
fontosságát! 
Mutassuk be a pénzintézetek kiemelkedő 
szerepét a piacgazdaságban! 
Gyakoroltassuk a tervezés és egyéni 
bankolás lehetséges szempontjait! 
Vitassuk meg, mit értünk tudatos banki 
kliens alatt! 

11. évfolyam 
Éves tervezett/előírt óraszáma: 2. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: Vállalkozói ismeretek alapjai I. 
2. téma: Vállalkozói ismeretek alapjai II. 

Rövid ismertető, bevezetés: a foglalkozássorozat célja 11. évfolyamos tanulók vállalkozói 
ismereteinek fejlesztése, alapok lerakása. Kiemelt cél a tanulók vállalkozói kompetenciájának 
fejlesztése. 
Az egyes témák kifejtése 

1. téma: Vállalkozói ismeretek alapjai I. 
Rövid leírása: Vállalkozói ismeretek alapjai. Vállalkozási formák. Kinek érdemes vállalkozni, 
milyen feltételekkel és feltételrendszer mentén? A sikeres vállalkozói ismérvei. Vállalkozói ötlet, 
jövőkép, erőforrások feltérképezése. 
Fejlesztési követelmények: A tanulók ismerjék meg a vállalkozás indításához szükséges humán 
erőforrás feltételeit. Tudjanak további erőforrások koncentrációjának szükségességéről. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): tantermi foglalkozás, interaktív 
munkaforma. 
Időkeret: 1 óra 
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Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

A vállalkozás célja, feltételrendszere, formái. 
A vállalkozással szemben megfogalmazható 
környezeti elvárások. 
Sikeres vállalkozó. 
Helyzetelemzés, technikák. 

Ismertessük a vállalkozás indításához 
szükséges feltételrendszert! 
Mutassuk be piacra lépés egyes tanpéldáit és 
stratégiai alapjait! 
Gyakoroltassuk a helyes helyzetelemzéshez 
vezető technikák valamelyikét! 
Vitassuk meg, mit értünk a sikeres vállalkozó 
ismérvei alatt! 

2. téma: Vállalkozói ismeretek alapjai II. 
Rövid leírása: Vállalkozói ismeretek alapjai. Újsághirdetés összeállítása és feladása egyéni 
vállalkozói tevékenység vállalására (példa). Termékkel, vagy szolgáltatással való megjelenés 
realitásai a piacon (kockázatok és várható előnyök). A vállalkozás indításának folyamata. 
Fejlesztési követelmények: A tanulók ismerjék meg a vállalkozás indításához szükséges 
tennivalókat, folyamatot, gondolkodási sémákat. Tudjanak a vállalkozáshoz kapcsolódóan 
újsághirdetést összeállítani és feladni. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): tantermi foglalkozás, interaktív 
munkaforma. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

A vállalkozás indításának folyamata. 
A vállalkozás piaci megjelenése. 
Várható előnyök és kockázatok. 

Ismertessük a vállalkozás indításához 
szükséges folyamatot! 
Mutassuk be piacra megjelenés lehetőségeit! 
Gyakoroltassuk a várható előnyöket és 
kockázatokat! 
Vitassuk meg, mik lehetnek egy sikeres 
vállalkozás titkai! 

12. évfolyam 
 
Éves tervezett/előírt óraszáma: 3. 
A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 

1. téma: Munkaszerződés.  
2. téma: Vállalkozói szerződés. Árajánlat. 
3. téma: Üzleti terv. 

Rövid ismertető, bevezetés: a foglalkozássorozat célja 12. évfolyamos tanulók vállalkozás 
megalapozásához és folytatásához szükséges tudnivalók szerteágazó bemutatása, a tanulók 
vállalkozói kompetenciájának fejlesztése. 
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: Munkaszerződés. 
Rövid leírása: A munkaszerződés fogalma, jellemzői. A munkaviszony jellemzői, alanyai. 
Munkáltatói és munkavállalói jogok és kötelességek.  
Fejlesztési követelmények: A tanulók ismerjék meg a munkaszerződésre vonatkozó speciális 
ismereteket. Lássák annak minél több gyakorlati oldalát. 
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Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): tantermi, interaktív 
munkaforma. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Munkaszerződés. 
Munkaviszony. 
Jogok és kötelességek. 
Tévhitek a munkaszerződéssel kapcsolatban. 

Ismertessük a munkaszerződés jellemzőit! 
Mutassuk be a munkaviszony alanyait! 
Gyakoroltassuk a munkavállalói jogokat és 
kötelességeket! 
Vitassuk meg a tévhitek létrejöttét! 

2. téma: Vállalkozói szerződés. Árajánlat. 
Rövid leírása: A vállalkozói szerződés küldetése. Vizsgáljuk meg egy példán keresztül, hogy 
milyen kötelező és lehetséges elemei vannak a vállalkozói szerződésnek. 
Fejlesztési követelmények: Egy kitalált példán keresztül mutassunk be egy vállalkozói 
szerződést vállalkozói tevékenység ellátására. Adjunk árajánlatot egy kínálkozó lehetőségre! 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): tantermi interaktív 
munkaformák. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Vállalkozói szerződés küldetése. 
Vállalkozói szerződés kötelező elemei. 
Vállalkozói szerződés további lehetséges 
elemei. 
 

Ismertessük a vállalkozói szerződés fogalmát 
és küldetését! 
Mutassuk be gyakorlati példát egy 
előkészített vállalkozói szerződésre! 
Gyakoroltassuk a vállalkozói szerződés 
mögött megbújó logikai meglátásokat, 
elgondolásokat, praktikumot! 
Vitassuk meg a konzekvenciákat! 

3. téma: Üzleti terv. 
Rövid leírása: Az üzleti terv fogalma, jellemzői. Jellemzői, alanyai. Kötelező és lehetséges 
tartalmi és formai elemek.  
Fejlesztési követelmények: A tanulók ismerjék meg az üzleti terv összeállítására vonatkozó 
speciális ismereteket. Lássák annak minél több gyakorlati oldalát. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): tantermi, interaktív 
munkaforma. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Üzleti terv. 
Részei, logikai felépítése. 
Megalapozottság biztosítása. 
Közös üzleti terv vázának összeállítása. 

Ismertessük az üzleti terv jellemzőit! 
Mutassuk be a részeit! 
Gyakoroltassuk a megalapozottság 
eléréséhez szükséges eszközöket! 
Állítsunk össze közösen egy üzleti terv 
vázat! 

13-14. évfolyam 
Éves tervezett/előírt óraszáma: 3. 
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A foglalkozássorozat időben egymástól elhatárolható témaóráinak felsorolása: 
1. téma: A vállalkozó pályázatot ír I.  
2. téma: A vállalkozó pályázatot ír II. 
3. téma: A vállalkozó pályázatot ír III. 

Rövid ismertető, bevezetés: a foglalkozássorozat célja 13. évfolyamos tanulók vállalkozás 
megalapozásához és folytatásához szükséges tudnivalók szerteágazó bemutatása, a tanulók 
vállalkozói kompetenciájának fejlesztése. Kiemelt cél a vállalkozó kedv és az innovatív 
szellemiség elterjesztése, fejlesztése, a pályázatírás alapjainak gyakorlatias bemutatása. 
Az egyes témák kifejtése: 

1. téma: A vállalkozó pályázatot ír I. 
Rövid leírása, miről szól: Miért van szükség egy vállalkozásnak új pályázatokra? Hogyan néz ki 
ennek a vázlatos tartalma? Mit várhatunk el egy innovációtól?  
Fejlesztési követelmények: Innováció-menedzsment, ezen belül a hazai pályázatírás alapjainak 
bemutatása. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): tantermi, interaktív 
munkaforma. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Innováció, innovatív szemlélet. 
EU pályázati források hazánkban. 
Ki, miért és hogyan pályázhat? 
 

Ismertessük az innováció jellemzői, 
fontosságát! 
Mutassuk be a hazai EU pályázati források 
gyakorlatát vázlatosan! 
Gyakoroltassuk a pályázatíráshoz vezető 
utat! 
Vitassuk meg a pályázatírásban rejlő 
lehetőségeket! 

2. téma: A vállalkozó pályázatot ír II.  
Rövid leírása: A vállalkozói rászánja magát a pályázatírásra. Egy új üzleti ötlethez pályázatot 
keres, majd vázlatos költségvetést készít. 
Fejlesztési követelmények: Egy kitalált példán keresztül mutassunk be a pályázatírás tervező-
előkészítő szakaszát. Adjunk ki a kezünk közül egy könnyen értelmezhető költségvetési vázlatot! 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): tantermi interaktív 
munkaformák. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Amikor a vállalkozó pályázatot ír. 
Ötlethez pályázat keresése, pályázatfigyelés. 
Vállalkozói az új projekthez vázlatos 
költségvetési tervet készít. 
 

Ismertessük a pályázatírás folyamatát! 
Mutassuk be a pályázatfigyelés és keresés 
technikáit! 
Gyakoroltassuk a vállalkozás pályázatához 
szükséges költségvetési terv összeállítását! 
Vitassuk meg a konzekvenciákat! 

3. téma: A vállalkozó pályázatot ír III. 
Rövid leírása: Kész pályázat tartalmi és formai elemei. Benyújtás, elbírálás, megvalósítás. 
Fenntarthatóság szavatolása.  
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Fejlesztési követelmények: A tanulók ismerjék meg a hazai pályázatírás gyakorlati vetületét. 
Feldolgozás terve (körülmények, helyszín, munkaforma, egyéb): tantermi, interaktív 
munkaforma. 
Időkeret: 1 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Kész pályázat. 
Benyújtás, elbírálás. 
Projekt megvalósítás. 
Projekteredmények fenntartásának 
szavatolása. 

Ismertessünk egy kész pályázat jellemzőit! 
Mutassuk be a részeit! 
Gyakoroltassuk a megvalósítás 
feltételrendszerét, in-put és out-put oldalát! 
Tegyünk javaslatot, hogy hogyan 
szavatolhatóak az ötéves fenntarthatóság 
kritériumai az elért projekteredmények 
kapcsán! 

 
 
 
 
 
 
 

XII. KNOAP 12-es nevelési terület: Médiatudatosságra nevelés 
 

XII.1. Területrészletező mátrix 
A nevelési területhez tartozó 

foglalkozássorozat 
megnevezése/ezek közül a 
tematizáltak azonosítója: 

Foglalkozás típusa 
(tematikus/felkészítő/

szabadidős): 

Éves 
óraszáma: 

Tanmenete 
tematizált 

I/N: 

Média (újságírás) F/40 Felkészítő-fejlesztő 36 I 
Médiatudatosságra nevelés F/41 Tematikus 5 I 

Filmklub (Hang-Ár) F/42 Szabadidős 32 I 
 

XII.2. Tematizált tantervi egység bemutatása (F/40-42) 
F/40: Média (újságírás) 
Készítette: Bognár Máté 

Felkészítő-fejlesztő foglalkozássorozat, 9-13. évfolyam. 
Heti/éves óraszáma: 1/36. 
Rövid leírása: A Média (Újságírás) foglalkozássorozatban a tehetségesebb diákok szerkesztik és 
írják a kollégium időszaki kiadványát, a JAK-Magazint. A Média (Újságírás) foglalkozássorozat 
alapvetően épít a Pannon Lapok Társasága által életre hívott „Sajtó és tanulás (Séta)” nevű 
médiaprogramjára: a diákok egy tanévben a két félév során 7-7 héten keresztül megkapják a Fejér 
Megyei Hírlapot. Amennyiben a szakkör résztvevői megfelelő alkotást készítenek, úgy a 
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médiaprogram ideje alatt megjelenhetnek a Fejér Megyei Hírlap SÉTA-rovatában is, valamint a 
PLT más lapjait is áttekinthetik. 
Fejlesztési követelmények: A foglalkozássorozat általános célja, hogy közreműködjön a diákok 
szövegértési képességének fejlesztéséhez, ezáltal hozzájárulva a tanulók olvasási kedvének 
felkeltéséhez, a kritikus szemléletmód kialakításához, továbbá motiválja a tanulók íráskészségét. 
Feldolgozás terve: A kollégium szerkesztőségi szobájában és egy tanulószobájában, az órák 
50%-a elméleti, 50%-a gyakorlati foglalkozás (frontális, interaktív és csoportokban végzett 
munka), gyakorlati rész: tanulói igény és PLT-s fogadókészség esetén félévente a PLT központi 
nyomdájának megtekintése Veszprémben; székesfehérvári médiumok meglátogatása (televízió, 
rádió, újság); CorelDraw program használata a kollégiumi újság készítése során. 
Időkeret: 36 óra 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

Sajtótörténet címszavakban: 
- a média társadalmi szerepe, 
- a reklám és a fogyasztás összefüggése,  
- a médiatartalmak és a valóság 
összefüggése,  
- az internet használatának szabályai, a 
helyes etikai magatartás és felelősség, 
- a számítógép, az internetfüggőség 
veszélyei, 
- írott, elektronikus és online sajtó 
megjelenése Magyarországon és külföldön. 
Újságtípusok, újságfajták 
- néhány szóban a lapkiadásról, a 
lapnyomtatásról, 
- újságírói műfajok; gyorshír, rádiós hír, 
újsághír, 
- interjúkészítés elmélete és gyakorlata, 
- szerkesztőségek működése (JAK, FMH), 
- helyesírási alapismeretek. 

Ismerkedés a hagyományos médiával a 
különféle folyóiratokon, kiadványokon 
keresztül.  
Az elektronikus médiák (internetes 
ismeretterjesztő oldalak, stb.) használatának 
gyakorlása.  
Jogszabályok, etikai előírások ismertetése a 
hagyományos média és az internet használat 
esetében.  
Gyakoroltassuk különféle ismeretek 
hozzájutásának módjait az internetes keresők 
segítségével! 
Az adatbiztonság szabályainak, megteremtési 
lehetőségeinek ismertetése.  
Az internet és játékfüggőség kóros 
hatásainak bemutatása. Cikkírás. 

F/41: Médiatudatosságra nevelés 
Készítette: Bognár Máté 

Tematikus foglalkozássorozat, 9-13. évfolyam. 
9. évfolyam 

Éves óraszáma: 1. 
Rövid leírása: A társadalmi élet szinte minden mozzanatát áthatják a különféle médiumok. A 
diákok kollégiumi nevelésének szempontjából tehát fontos, hogy értsék az új és hagyományos 
médiumok nyelvét, a társadalom és a média kölcsönös kapcsolatát. A médiatudatosságra nevelés 
során a megfelelő értelmező, kritikai beállítódás kialakításának és fejlesztésének meghatározó 
jelentősége van valamennyi korosztály számára. A Médiatudatosság foglalkozássorozat 
alapvetően épít a kollégiumban működő Média (újságírás) foglalkozássorozatra és a Pannon 
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Lapok Társasága által életre hívott „Sajtó és tanulás (Séta)” nevű médiaprogramjára: a diákok 
egy tanévben a két félév során 7-7 héten keresztül megkapják a Fejér Megyei Hírlapot. Az egyes 
újságpéldányokból szemléltető eszközként a Médiatudatosság foglalkozássorozat résztvevői is 
kapnak. 
Fejlesztési követelmények: Alakuljon ki kritikai érzéke a médiatartalmak megválasztásához. 
Képes legyen az online kommunikáció hatékony felhasználására. Ismerje a reklám hatását a 
fogyasztásra. Tanulja meg hatékony módon és megfelelő mértékben felhasználni a számítógép és 
egyéb online média nyújtotta lehetőségeket. Ismerje meg a közösségi tartalmak etikus, 
jogszabályok szerinti használatának és felhasználásának szabályait. Tudatosuljanak az 
adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőséggel (internet, számítógépes játékok) és egyéb 
veszélyekkel és azok elkerülésével kapcsolatos ismeretek.  
Feldolgozás terve: A kollégium egy tanulószobájában, az óra 50%-a elméleti, 50%-a gyakorlati 
foglalkozás (frontális, interaktív és csoportokban végzett munka), gyakorlati rész: tanulói igény 
és PLT-s fogadókészség esetén félévente a PLT központi nyomdájának megtekintése 
Veszprémben (alkalmanként akár 1-1 tematikus évfolyammal is, de mindenképpen más-más 
tanulókkal, maximum 25 fő/alkalom); székesfehérvári médiumok meglátogatása (televízió, rádió, 
újság). 
Időkeret: 1óra/év 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

- Sajtótörténet címszavakban 
- a média társadalmi szerepe  
- a reklám és a fogyasztás összefüggése  
- a médiatartalmak és a valóság összefüggése  
- az internet használatának szabályai, a 
helyes etikai magatartás és felelősség  
- a számítógép, az internetfüggőség veszélyei 
- Írott, elektronikus és online sajtó 
megjelenése Magyarországon és külföldön 
- Újságtípusok, újságfajták 
- Néhány szóban a lapkiadásról, a 
lapnyomtatásról 
- Újságírói műfajok; gyorshír, rádiós hír, 
újsághír 

Ismerkedés a hagyományos médiával a 
különféle folyóiratokon, kiadványokon 
keresztül.  
Az elektronikus médiák (internetes 
ismeretterjesztő oldalak, stb.) használatának 
gyakorlása.  
Jogszabályok, etikai előírások ismertetése a 
hagyományos média és az internet használat 
esetében. 
Az internet és játékfüggőség kóros 
hatásainak bemutatása. 

10. évfolyam 
Éves óraszáma: 1. 
Rövid leírása: A társadalmi élet szinte minden mozzanatát áthatják a különféle médiumok. A 
diákok kollégiumi nevelésének szempontjából tehát fontos, hogy értsék az új és hagyományos 
médiumok nyelvét, a társadalom és a média kölcsönös kapcsolatát. A médiatudatosságra nevelés 
során a megfelelő értelmező, kritikai beállítódás kialakításának és fejlesztésének meghatározó 
jelentősége van valamennyi korosztály számára. A Médiatudatosság foglalkozássorozat 
alapvetően épít a kollégiumban működő Média (újságírás) foglalkozássorozatra és a Pannon 
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Lapok Társasága által életre hívott „Sajtó és tanulás (Séta)” nevű médiaprogramjára: a diákok 
egy tanévben a két félév során 7-7 héten keresztül megkapják a Fejér Megyei Hírlapot. Az egyes 
újságpéldányokból szemléltető eszközként a Médiatudatosság foglalkozássorozat résztvevői is 
kapnak. 
Fejlesztési követelmények: Alakuljon ki kritikai érzéke a médiatartalmak megválasztásához. 
Képes legyen az online kommunikáció hatékony felhasználására. Ismerje a reklám hatását a 
fogyasztásra. Tanulja meg hatékony módon és megfelelő mértékben felhasználni a számítógép és 
egyéb online média nyújtotta lehetőségeket. Ismerje meg a közösségi tartalmak etikus, 
jogszabályok szerinti használatának és felhasználásának szabályait. Tudatosuljanak az 
adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőséggel (internet, számítógépes játékok) és egyéb 
veszélyekkel és azok elkerülésével kapcsolatos ismeretek.  
Feldolgozás terve: A kollégium egy tanulószobájában, az óra 50%-a elméleti, 50%-a gyakorlati 
foglalkozás (frontális, interaktív és csoportokban végzett munka), gyakorlati rész: tanulói igény 
és PLT-s fogadókészség esetén félévente a PLT központi nyomdájának megtekintése 
Veszprémben (alkalmanként akár 1-1 tematikus évfolyammal is, de mindenképpen más-más 
tanulókkal, maximum 25 fő/alkalom); székesfehérvári médiumok meglátogatása (televízió, rádió, 
újság). 
Időkeret: 1óra/év 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

- Sajtótörténet címszavakban 
- a média társadalmi szerepe  
- a reklám és a fogyasztás összefüggése  
- a médiatartalmak és a valóság összefüggése  
- az internet használatának szabályai, a 
helyes etikai magatartás és felelősség  
- a számítógép, az internetfüggőség veszélyei 
- Írott, elektronikus és online sajtó 
megjelenése Magyarországon és külföldön 
- Újságtípusok, újságfajták 
- Néhány szóban a lapkiadásról, a 
lapnyomtatásról 
- Újságírói műfajok; gyorshír, rádiós hír, 
újsághír 

Ismerkedés a hagyományos médiával a 
különféle folyóiratokon, kiadványokon 
keresztül.  
Az elektronikus médiák (internetes 
ismeretterjesztő oldalak, stb.) használatának 
gyakorlása.  
Jogszabályok, etikai előírások ismertetése a 
hagyományos média és az internet használat 
esetében. 
Az internet és játékfüggőség kóros 
hatásainak bemutatása. 

11. évfolyam 
Éves óraszáma: 1. 
Rövid leírása: A társadalmi élet szinte minden mozzanatát áthatják a különféle médiumok. A 
diákok kollégiumi nevelésének szempontjából tehát fontos, hogy értsék az új és hagyományos 
médiumok nyelvét, a társadalom és a média kölcsönös kapcsolatát. A médiatudatosságra nevelés 
során a megfelelő értelmező, kritikai beállítódás kialakításának és fejlesztésének meghatározó 
jelentősége van valamennyi korosztály számára. A Médiatudatosság foglalkozássorozat 
alapvetően épít a kollégiumban működő Média (újságírás) foglalkozássorozatra és a Pannon 
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Lapok Társasága által életre hívott „Sajtó és tanulás (Séta)” nevű médiaprogramjára: a diákok 
egy tanévben a két félév során 7-7 héten keresztül megkapják a Fejér Megyei Hírlapot. Az egyes 
újságpéldányokból szemléltető eszközként a Médiatudatosság foglalkozássorozat résztvevői is 
kapnak. 
Fejlesztési követelmények: Alakuljon ki kritikai érzéke a médiatartalmak megválasztásához. 
Képes legyen az online kommunikáció hatékony felhasználására. Ismerje a reklám hatását a 
fogyasztásra. Tanulja meg hatékony módon és megfelelő mértékben felhasználni a számítógép és 
egyéb online média nyújtotta lehetőségeket. Ismerje meg a közösségi tartalmak etikus, 
jogszabályok szerinti használatának és felhasználásának szabályait. Tudatosuljanak az 
adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőséggel (internet, számítógépes játékok) és egyéb 
veszélyekkel és azok elkerülésével kapcsolatos ismeretek.  
Feldolgozás terve: A kollégium egy tanulószobájában, az óra 50%-a elméleti, 50%-a gyakorlati 
foglalkozás (frontális, interaktív és csoportokban végzett munka), gyakorlati rész: tanulói igény 
és PLT-s fogadókészség esetén félévente a PLT központi nyomdájának megtekintése 
Veszprémben (alkalmanként akár 1-1 tematikus évfolyammal is, de mindenképpen más-más 
tanulókkal, maximum 25 fő/alkalom); székesfehérvári médiumok meglátogatása (televízió, rádió, 
újság). 
Időkeret: 1óra/év 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

- Sajtótörténet címszavakban 
- a média társadalmi szerepe  
- a reklám és a fogyasztás összefüggése  
- a médiatartalmak és a valóság összefüggése  
- az internet használatának szabályai, a 
helyes etikai magatartás és felelősség  
- a számítógép, az internetfüggőség veszélyei 
- Írott, elektronikus és online sajtó 
megjelenése Magyarországon és külföldön 
- Újságtípusok, újságfajták 
- Néhány szóban a lapkiadásról, a 
lapnyomtatásról 
- Újságírói műfajok; gyorshír, rádiós hír, 
újsághír 

Ismerkedés a hagyományos médiával a 
különféle folyóiratokon, kiadványokon 
keresztül.  
Az elektronikus médiák (internetes 
ismeretterjesztő oldalak, stb.) használatának 
gyakorlása.  
Jogszabályok, etikai előírások ismertetése a 
hagyományos média és az internet használat 
esetében. 
Az internet és játékfüggőség kóros 
hatásainak bemutatása. 

12. évfolyam 
Éves óraszáma: 1 
Rövid leírása: A társadalmi élet szinte minden mozzanatát áthatják a különféle médiumok. A 
diákok kollégiumi nevelésének szempontjából tehát fontos, hogy értsék az új és hagyományos 
médiumok nyelvét, a társadalom és a média kölcsönös kapcsolatát. A médiatudatosságra nevelés 
során a megfelelő értelmező, kritikai beállítódás kialakításának és fejlesztésének meghatározó 
jelentősége van valamennyi korosztály számára. A Médiatudatosság foglalkozássorozat 
alapvetően épít a kollégiumban működő Média (újságírás) foglalkozássorozatra és a Pannon 
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Lapok Társasága által életre hívott „Sajtó és tanulás (Séta)” nevű médiaprogramjára: a diákok 
egy tanévben a két félév során 7-7 héten keresztül megkapják a Fejér Megyei Hírlapot. Az egyes 
újságpéldányokból szemléltető eszközként a Médiatudatosság foglalkozássorozat résztvevői is 
kapnak. 
Fejlesztési követelmények: Alakuljon ki kritikai érzéke a médiatartalmak megválasztásához. 
Képes legyen az online kommunikáció hatékony felhasználására. Ismerje a reklám hatását a 
fogyasztásra. Tanulja meg hatékony módon és megfelelő mértékben felhasználni a számítógép és 
egyéb online média nyújtotta lehetőségeket. Ismerje meg a közösségi tartalmak etikus, 
jogszabályok szerinti használatának és felhasználásának szabályait. Tudatosuljanak az 
adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőséggel (internet, számítógépes játékok) és egyéb 
veszélyekkel és azok elkerülésével kapcsolatos ismeretek.  
Feldolgozás terve: A kollégium egy tanulószobájában, az óra 50%-a elméleti, 50%-a gyakorlati 
foglalkozás (frontális, interaktív és csoportokban végzett munka), gyakorlati rész: tanulói igény 
és PLT-s fogadókészség esetén félévente a PLT központi nyomdájának megtekintése 
Veszprémben (alkalmanként akár 1-1 tematikus évfolyammal is, de mindenképpen más-más 
tanulókkal, maximum 25 fő/alkalom); székesfehérvári médiumok meglátogatása (televízió, rádió, 
újság). 
Időkeret: 1óra/év 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

- Sajtótörténet címszavakban 
- a média társadalmi szerepe  
- a reklám és a fogyasztás összefüggése  
- a médiatartalmak és a valóság összefüggése  
- az internet használatának szabályai, a 
helyes etikai magatartás és felelősség  
- a számítógép, az internetfüggőség veszélyei 
- Írott, elektronikus és online sajtó 
megjelenése Magyarországon és külföldön 
- Újságtípusok, újságfajták 
- Néhány szóban a lapkiadásról, a 
lapnyomtatásról 
- Újságírói műfajok; gyorshír, rádiós hír, 
újsághír 

Ismerkedés a hagyományos médiával a 
különféle folyóiratokon, kiadványokon 
keresztül.  
Az elektronikus médiák (internetes 
ismeretterjesztő oldalak, stb.) használatának 
gyakorlása.  
Jogszabályok, etikai előírások ismertetése a 
hagyományos média és az internet használat 
esetében. 
Az internet és játékfüggőség kóros 
hatásainak bemutatása. 

13-14. évfolyam 
Éves óraszáma: 1. 
Rövid leírása: A társadalmi élet szinte minden mozzanatát áthatják a különféle médiumok. A 
diákok kollégiumi nevelésének szempontjából tehát fontos, hogy értsék az új és hagyományos 
médiumok nyelvét, a társadalom és a média kölcsönös kapcsolatát. A médiatudatosságra nevelés 
során a megfelelő értelmező, kritikai beállítódás kialakításának és fejlesztésének meghatározó 
jelentősége van valamennyi korosztály számára. A Médiatudatosság foglalkozássorozat 
alapvetően épít a kollégiumban működő Média (újságírás) foglalkozássorozatra és a Pannon 
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Lapok Társasága által életre hívott „Sajtó és tanulás (Séta)” nevű médiaprogramjára: a diákok 
egy tanévben a két félév során 7-7 héten keresztül megkapják a Fejér Megyei Hírlapot. Az egyes 
újságpéldányokból szemléltető eszközként a Médiatudatosság foglalkozássorozat résztvevői is 
kapnak. 
Fejlesztési követelmények: Alakuljon ki kritikai érzéke a médiatartalmak megválasztásához. 
Képes legyen az online kommunikáció hatékony felhasználására. Ismerje a reklám hatását a 
fogyasztásra. Tanulja meg hatékony módon és megfelelő mértékben felhasználni a számítógép és 
egyéb online média nyújtotta lehetőségeket. Ismerje meg a közösségi tartalmak etikus, 
jogszabályok szerinti használatának és felhasználásának szabályait. Tudatosuljanak az 
adatbiztonsággal, jogtudatossággal, a függőséggel (internet, számítógépes játékok) és egyéb 
veszélyekkel és azok elkerülésével kapcsolatos ismeretek.  
Feldolgozás terve: A kollégium egy tanulószobájában, az óra 50%-a elméleti, 50%-a gyakorlati 
foglalkozás (frontális, interaktív és csoportokban végzett munka), gyakorlati rész: tanulói igény 
és PLT-s fogadókészség esetén félévente a PLT központi nyomdájának megtekintése 
Veszprémben (alkalmanként akár 1-1 tematikus évfolyammal is, de mindenképpen más-más 
tanulókkal, maximum 25 fő/alkalom); székesfehérvári médiumok meglátogatása (televízió, rádió, 
újság). 
Időkeret: 1 óra/év 

Az adott téma főbb altémák szerinti 
alábontása 

Rövid tartalom, tevékenységek 

- Sajtótörténet címszavakban 
- a média társadalmi szerepe  
- a reklám és a fogyasztás összefüggése  
- a médiatartalmak és a valóság összefüggése  
- az internet használatának szabályai, a 
helyes etikai magatartás és felelősség  
- a számítógép, az internetfüggőség veszélyei 
- Írott, elektronikus és online sajtó 
megjelenése Magyarországon és külföldön 
- Újságtípusok, újságfajták 
- Néhány szóban a lapkiadásról, a 
lapnyomtatásról 
- Újságírói műfajok; gyorshír, rádiós hír, 
újsághír 

Ismerkedés a hagyományos médiával a 
különféle folyóiratokon, kiadványokon 
keresztül.  
Az elektronikus médiák (internetes 
ismeretterjesztő oldalak, stb.) használatának 
gyakorlása.  
Jogszabályok, etikai előírások ismertetése a 
hagyományos média és az internet használat 
esetében. 
Az internet és játékfüggőség kóros 
hatásainak bemutatása. 

F/42: Filmklub (Hang-Ár) 
Készítette: Polczer Zoltán 

Szabadidős foglalkozássorozat, 9-13. évfolyam. 
Rövid leírása: 
 
Filmklub: Meghatározott, időszakonként különböző ismérvek alapján rendszerbe foglalt 
filmek megtekintése, azokról beszélgetés, azok összehasonlító elemzése. 
Foglalkozások célja: A cél a filmnyelvi tájékozottság és kifejezőkészség fejlesztése mellett 
elsősorban a stílustörténet néhány fontos mozzanatának ismerete, a műismeret, és az elemzési 
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készség fejlesztése. Fontos eleme a mozgókép magas kultúrájának és tömegkultúrájának 
viszonya, az eltérő alkotói és nézői szerepek felismertetése. Tárgyalni kell a tapasztalati valóság 
és a média által reprezentált, filmvásznon, képernyőn megjelenő virtuális világ viszonyát. 
Rekreáció, új filmek, megismerése, vizuális kultúra fejlesztése 
Hang-Ár: Zenei témájú filmek, koncertfilmek, zenés filmek megtekintése, különleges minőségű 
és hanghatású zenei felvételek meghallgatása. 
Foglalkozások célja: Rekreáció, eddig nem ismert felvételek, előadók munkáinak meghallgatása, 
zenei élmény átélése, kevésbé ismert, a tömegízlést meghaladó zenei produktumok megismerése. 
Munkaformák: Filmelemzés, magyarázat, vita, összehasonlító elemzés. 
 
 
Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja szerint kijelölt 12 nevelési terület: 1. A tanulás 
tanítása, 2. Erkölcsi nevelés, 3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, 4. Állampolgárságra, 
demokráciára nevelés, 5. Önismeret és társas kultúra fejlesztése, 6. 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. 
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Tematikus csoportfoglalkozások helyi tanterve 

 

 

Kollégiumi foglalkozás típusa:  Tematikus csoportfoglalkozás 

Témakör:     1. A tanulás tanítása 

Éves óraszáma: 

 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Óraszám 3 2 2 2 1 

 
 
A foglalkozás célja:   Egyénre szabott tanulási módszerek elsajátítása, ezzel segítve a hátránnyal küzdők felzárkóztatását, a 
gyermekek      tehetségének kibontakoztatását. 
     Tanulók támogatása abban, hogy eredményesen fejezzék be a választott iskolájukat.  
 

Évfolyam Óraszám Foglalkozás témája Fejlesztési követelmények 

 
 

9. 

1. 
 

Könyvtárlátogatás, könyvtárhasználat Ismerje a könyvtárhasználat szabályait. Legyen tisztában 
a könyvtári szolgáltatásokkal. Legyen képes eligazodni a 
könyvtárban és különösen a kézikönyvtárban. 

2. 
 

A tanulási módszerek ismertetése, közösségben 
való tanulás 

Ismerje fel, hogy a tanulás tanulásával is foglalkozni kell. 
Keresse a kollégiumi tanulás számára hatékony 
módszereit, ismerje meg a lehetőségeket. 

3. 
 

Tanulási technikák gyakorlása - vázlatkészítés Legyen képes a lényegkiemelésre és a tudatos 
vázlatfelépítésre, a számára legalkalmasabb megjelenítés 
kiválasztására. 

10. 
1. 
 

Tudatos, tanulást segítő internet használat 
(feladatok) 

Tudjon információt keresni a könyvtári adatbázisokban 
illetve hasznos keresőoldalakat ismerjen és legyen 
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bennük képes eligazodni. 
internetes keresőoldalak segítségével. 

2. 
 

Tanulási stílusok, és az azoknak megfelelő 
tanulási módok 

Ismerje meg saját tanulási stílusát, jó és rossz szokásait. 
Törekedjen hatékony módszerek kipróbálására. 

11. 

1. 
 

Az ismeretszerzés forrásai és ezek megjelenítése 
az írásbeli munkákban 

Ismerje a dolgozatkészítés technikájának tartalmi és 
formai szabályait. 

2. 
 

A szóbeli előadás gyakorlása Ismerje fel, hogy gyakorlással, felkészüléssel jobb 
eredmények érhetők el a szóbeli feleléseknél. 

12 

1. 
 

A vizsgákra való felkészülés módszerei I. 
Felkészülés jó előre 

Ismerje meg, és használja fel a jó tapasztalatokat, 
pszichológiai tanácsokat. 

2.  
 

A vizsgákra való felkészülés módszerei II. 
Teendők a vizsga napján 

Ismerje meg, és használja fel a jó tapasztalatokat, 
pszichológiai tanácsokat. 

13. 
1. 
 

A tanulásról szerzett ismeretek, és azok 
alkalmazásának összevetése 

Tudjon beszélni a saját szokásairól, módszereiről, az 
esetleges változtatásokról, azok beválásáról. Értékelje 
azokat.  
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Tematikus csoportfoglalkozások helyi tanterve 

 

 

Kollégiumi foglalkozás típusa:  Tematikus csoportfoglalkozás 

Témakör:    2. Erkölcsi nevelés 

Éves óraszáma: 

 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Óraszám 2 2 2 1 1 

 
 
A foglalkozás célja: Az erkölcs fogalmát értse, meghatározó tényezőivel legyen tisztába, ismerje fel a morális helytállás fontosságát, tudjon 
helyesen dönteni.   

Évfolyam Óraszám Foglalkozás témája Fejlesztési követelmények 

9. 1. Az erkölcs fogalma Értse az erkölcs fogalmát 

2. Meghatározó tényezők Az erkölcsi érzék kialakítása 

10. 1. Kötelességtudat Érezze az összhangot a lelkiismeret és az erkölcsi 
felelősség kötött 

2. Segítségnyújtás, együttérzés Erkölcsi ítélőkészség fejlesztése 

11. 1. Erkölcsi értékrend Értékrend tisztázása, megfelelő normák kialakítása 

2. Előnyök és hátrányok 

12.-13.-14. 1. Erkölcsi bizonyítvány Helyes erkölcsi értékrend kialakítása 
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Tematikus csoportfoglalkozások helyi tanterve 

 

 

Kollégiumi foglalkozás típusa:  Tematikus csoportfoglalkozás 

Témakör:    3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Éves óraszáma: 

 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Óraszám 2 2 2 1 1 

 
 
A foglalkozás célja: Kultúránk értékeinek, hagyományainak megismertetése. Tudatosuljon a közösséghez tartozás, a hazaszeretet fontossága. 
Váljanak nyitottá más népek , kultúrák iránt. Közös európaiságunk felismerése, értéke. 
 
 

Évfolyam Óraszám Foglalkozás témája Fejlesztési követelmények 

9. 1. A szűkebb közösséghez tartozás A szűkebb közösség hagyományainak megismerése. 

2. Hagyományőrzés A lakóhely értékeinek megismerése. 

10. 1. Tágabb közösséghez tartozás, hazaszeretet Az ország és a magyar nemzet szimbólumainak 
megismerése 

2.  Kultúránk, történelmünk jeles képviselőinek, eszméinek 
megismerése 

11. 1. Európához és az EU-hoz való tartozásunk 
jelentősége, történeti alapjai 

Ismerje meg az Unio létrejöttének ideológiai és történelmi 
előzményeit, a csatlakozás okait 

2. A nemzeti és az európai identitás kapcsolata Ismerje és értelmezze a nemzet, nemzetiség, európaiság 
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fogalmát, a nemzeti-és európai identitás kapcsolódási 
pontjait. 

12.-13.-14. 1. A nemzeti összetartozás és a migráció Nemzet, nemzetiség, globalizáció értelmezése, 
bevándorlás, kivándorlás jelentősége. 
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  Tematikus csoportfoglalkozások helyi tanterve   
 
 
A kollégiumi foglalkozás megnevezése:                4.Állampolgárságra és demokráciára nevelés  

A kollégiumi foglalkozás típusa: Tematikus foglalkozás  

Éves óraszám:  

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

Óraszám 2 2 2 1 2 

 

A foglalkozás fejlesztési céljai: 

- állampolgársági kompetencia fejlesztése 

- emberi méltóság tisztelete jogkövető magatartás kialakítása 

- aktív részvétel a közösségi életben 

- kritikai gondolkodás kialakítása 

- kreativitás, elemzőképesség és vitakultúra fejlesztése 

 
 

Évfolyam Órakeret Tematikai egység megnevezése Főbb tartalmi elemek Fejlesztési célok 

9. 1. A demokrácia alapfogalmai  jog, alaptörvény, demokrácia, 
képviselet, állampolgárság, 
önkormányzatok, jogalkotás, jogalkotó 
szervek, rendelet, törvény, 
önkormányzatok, a jogalkotás szintjei 

A tanulók ismerjék a 
demokrácia alapfogalmait. 
Helyesen és szakszerűen 
alkalmazzák. 

 2. A demokrácia érvényesülése a diákönkormányzat, DÖK elnök, Ismerjék meg a 
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kollégiumban. A 
diákönkormányzatok szerepe, 
működése, feladatköre 

választás, képviselet diákönkormányzat fogalmát, 
és szerepét a kollégiumi 
életben. A közösségi 
szerepvállalás erősítése. 
Kreatív gondolkodás 
fejlesztése. 

10. 1. Az állampolgárság  

 

Az állampolgárság fogalma, 
feltételrendszere, kettős állampolgárság, 
hontalanság, emberi és állampolgári 
jogok és kötelességek. 

 

A tanulók sajátítsák el az 
alapvető emberi és 
állampolgári jogokat. Ismerjék 
az állampolgárság 
kritériumrendszerét. Legyenek 
tisztában az alapvető jogaikkal 
és kötelességeikkel. 

 2. Nemzeti jelképek és nemzeti és 
etnikai kisebbségek 

korona, országalma, jogar, nemzeti és 
etnikai kisebbségek 

Ismerjék meg nemzeti 
jelképeinket és 
hagyományainkat. Alkossanak 
képet a Magyarországon élő 
nemzetiségekről és a határon 
túli magyarság helyzetéről. 

11. 1. A közvetlen demokrácia 
(népszavazás) 

 

népszavazás, közvetlen demokrácia A tanulók ismerjék a közvetett 
és a közvetlen demokrácia 
közötti különbséget. Ismerjék 
meg a népszavazás, az 
egyesülési és gyülekezési 
szabadság feltételrendszerét és 
a mai magyar választási 
rendszer működését. 

 2. A közvetett demokrácia  képviselet, párt, egyesülési és 
gyülekezési szabadság, választójog, 
választási rendszerek 

 

12. 1. Az államszervezet felépítése, az 
egyes szervek feladatköre  

kormány, kormányzás, országgyűlés, 
köztársasági elnök, közigazgatás, 

A tanulók ismerjék meg az 
államszervezet felépítését és 
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önkormányzatok, alkotmánybíróság, 
ombudsman 

az egyes, szintek hivatalok 
funkcióit, feladatkörét. 

13. 1. Magyarország külkapcsolatai és 
részvétele a nemzetközi 
szervezetekben 

 

 

 

 

 

pl.: ENSZ, NATO A tanulók ismerjék 
Magyarország részvételét a 
nemzetközi kapcsolatokban és 
legyenek tisztában az Európai 
Unió működésével, különösen 
a lehetőségekkel, a jogaikkal 
és a kötelezettségeikkel. 
Legyenek tájékozottak az 
uniót érintő lényegesebb 
kérdésekkel kapcsolatban 

 2.  Az Európai Unió pl.: Szén és Acélközösség, Maastrichti 
Szerződés 

 

 
 
 
 
A kollégiumi foglalkozás megnevezése:            5.Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

A kollégiumi foglalkozás típusa: tematikus csoportfoglalkozás   

Éves óraszám:  

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Óraszám 1 1 1 1 1 

 

A csoport összetétele: azonos évfolyamra járó, különböző iskolákba járó vegyes csoport 

A foglalkozás fejlesztési céljai:  
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A kollégiumon belüli kapcsolat- és tevékenységrendszer szervezésével, ismeretek nyújtásával a nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az 
önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati alapjai. Kiemelt feladat a tanuló helyes, reális énképének, illetve önértékelésének 
kialakítása; elő kell segíteni a kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, 
s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését; hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe 
történő beleélés képességének, az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált 
egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

 
A kollégiumi nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati alapjai. 
A közösségi lét, a csoporthoz tartozás, az egymás közötti interakciók elősegítik a reális énkép és az önértékelés kialakulását, melyek a 

személyiségfejlődés meghatározó elemei. 
Mód van a mások helyzetébe történő beleélés képességének kialakítására, mások elfogadására. 
Ezek a képességek elősegítik, hogy kulturált közösségi élet alakuljon ki a kollégiumban. 

Fejlesztési követelmények, 1-8. évfolyam 
- Legyen képes személyiségjegyeit, tulajdonságait, képességeit felismerni. 
- Értse, hogy tevékenységével tehet közvetlen környezetéért, csoportjáért, társaiért. 
- Lássa be, hogy szükség van az alapvető magatartási szabályok betartására. 

Fejlesztési követelmények, 9-14. évfolyam 
- Ismerje meg az emberi kapcsolatok létrejöttét elősegítő, illetve gátló személyiségvonásokat. 
- Legyen tudatában, hogy a gondosan kiválasztott és mély emberi kapcsolatok mennyire értékesek az emberi együttélésben. 
- Életkorának megfelelő választékossággal legyen képes a társas kommunikációra. 
- Alakuljon ki a tanulóban a választási lehetőségek felismerésének képessége, és döntési helyzetekben legyen képes e lehetőségeket 

mérlegelni. 
- Váljék természetessé benne a másik ember személyiségének tisztelete és megértése, a helyes önismeret kialakítása, önmaga felvállalása. 

 
 
Évfolyam Órakeret Tematikai egység megnevezése Főbb tartalmi elemek, tevékenységek 

1-8. 1 - Önismeret és társas kapcsolati kultúra - Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra 
meghatározó jellemzőinek ismertetése / megbeszélése  

- Megalapozott önismeret kialakítása a csoport aktív 
közreműködésével 
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- Kulturált társas kapcsolatok kialakítása 
- A helyes egyéni és közösségi élet szabályai 

9. 1 - Önismeret és társas kapcsolati kultúra - Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra 
meghatározó jellemzőinek ismertetése / megbeszélése  

- Megalapozott önismeret kialakítása a csoport aktív 
közreműködésével 

- Kulturált társas kapcsolatok kialakításának lehetőségei 
a kortárs közösség jellemvonásainak tükrében 

- A helyes egyéni és közösségi élet szabályai 
10. 1 - Empátia és mások elfogadása - Mások megértéséhez és tiszteletéhez szükséges 

képességek kialakítása és fejlesztése.  
 

11. 1 - A tudás és a tapasztalat jelentősége - A pozitív énkép kialakításának elősegítése az eddig 
elsajátított készségekre és tudásra alapozva annak 
érdekében, hogy a diákok sorsukat és életpályájukat 
maguk alakítsák.  

12. 1 - Társas kommunikáció - A pozitív énkép megerősítését szolgáló játékos 
feladatok 

- Társas kommunikációt fejlesztő gyakorlatok 
13-14. 1 - Társas kommunikáció - Társas kommunikációt fejlesztő gyakorlatok 
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Tematikus csoportfoglalkozások helyi tanterve 

 

 

Kollégiumi foglalkozás típusa:  Tematikus csoportfoglalkozás 

Témakör:    6.Családi életre nevelés 

Éves óraszáma: 

 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Óraszám 1 2 2 3 3 

 
 
A foglalkozás célja: Ismerje a család szerepét a társadalomban, legyen tisztában a felelősségteljes párkapcsolat, családtervezés, családalapítás 
fontosságával, rendelkezzen helyes szexuális ismeretekkel, kultúrával. 
 
 

Évfolyam Óraszám Foglalkozás témája Fejlesztési követelmények 

9. 1. Párkapcsolatok kialakítása Tanuljon meg helyesen ismerkedni, ismerje a párválasztás 
szempontjait, a hűség-hűtlenség, bizalom-bizalmatlanság 
fogalmát  

10. 1. Fellángolás, szerelem Ismerje a különbséget, ennek megfelelően alakítson ki 
párkapcsolatot 

2. A család, mint érték Ismerje fel a családból hozott értékeket, mintákat, ismerje 
a saját szeretetnyelvét 

11. 1. Családi életciklusok Ismerje az idős családtagokkal való kapcsolattartás , a 
családon belüli együttműködés, támogatás jelentőségét. 
Legyen tisztában azzal, hogy a szenvedélybetegségek a 
családban kezdődnek.  

2. Diszfunkcionális családok 



218 
 

218 
 

12.-13.-14. 1. Pályaválasztás-ki vagyok én? A felnőtté válás folyamatában képviseljen megfelelő 
értékeket 

2. Élettársi kapcsolat, vagy házasság? Tudatosuljon a felelősségteljes kapcsolat fontossága 

3. A gyermek szerepe a családban Felelősségteljes gyermekvállalás, családtervezés helyes 
megítélése 
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Tematikus csoportfoglalkozások helyi tanterve 

 

 

Kollégiumi foglalkozás típusa:  Tematikus csoportfoglalkozás 

Témakör:    7.Testi-lelki egészség 

Éves óraszáma: 

 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Óraszám 2 2 2 2 2 

 
 
A foglalkozás célja:   Olyan ismeretek, gyakorlatok elsajátítása,  amelyek hozzásegítik a tanulókat testi-lelki épségük, egészségük 
megőrzésében, a káros hatások , szokások kialakulásának megelőzésében, váljon rutinná az egészséges életmód, a testmozgás, legyenek tisztába 
az egészség, a sport és a lelki élet egymásra gyakorolt hatásával.  
 
 
 

 Óraszám Foglalkozás témája Fejlesztési követelmények 

9. 1. Egészség, mint érték megjelenítése Felismerni fontosságát  

2. Az egészség dimenziói Az egészség fogalom tisztázása 

10. 1. Egészséges életmód Ismerje az egészséges táplálkozást 

2. Veszélyeztető tényezők Ismerje a káros anyagokat 

11. 1. Testmozgás-egészség Ismerje fel a testmozgás fontosságát, értse az „Ép testben 
ép lélek” mondást 
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2. Az egészség különböző dimenziói közötti 
kapcsolatok 

Tudjon kapcsolatot teremteni a különböző külső hatások 
és az egészségi állapot dimenziói között 

12.-13.-14. 1. Egészséges szórakozások Kritikai gondolkodás erősítése, az egymásra való 
odafigyelés fontossága 

2. Függőség kialakulása Különböző függőségek felismerése, kellő érzékenység 
kialakítása, felkészítés a probléma kezelésére. 
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Tematikus csoportfoglalkozások helyi tanterve 

 

 

Kollégiumi foglalkozás típusa:  Tematikus csoportfoglalkozás 

Témakör:    8.Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Éves óraszáma: 

 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Óraszám 2 2 2 1 1 

 

A foglalkozás célja:    

A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a tanulókban úgy, hogy önálló tapasztalati úton ismerjék 
meg a hátránnyal élők sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, 
együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és - megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős 
állampolgári léthez. 

Az önkéntesség olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján, a pénzügyi haszonszerzés 
szándéka nélkül végez más személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva. 

 
Évfolyam Óraszám Foglalkozás témája Fejlesztési követelmények 

 
9. 

1.-2 Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás 
 

- A hátrányos helyzet fogalma.  
- A fogyatékosságok típusai, helyes szóhasználat. 
-   A társadalmi felelősségvállalás fontosság 

A tanuló megismerje a hátrányos helyzet fogalmát, példákkal, 
élethelyzetek bemutatásával tudatosuljon a társadalmi 
felelősségvállalás fontossága, a másokért érzett szolidaritás 
jelentősége, és ez által Ismerje fel, ha szűkebb vagy tágabb 
környezetében egyes emberek vagy csoportok segítségre szorulnak. 
Alakuljon ki segítő magatartás a fogyatékossággal élők iránt. 
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 Mit jelent fogyatékkal élni? 

 
 

 
10. 

1.-2  Önkéntes feladatvállalás másokért 
 

- Hátráltató tényezők egy fogyatékossággal élők 
életében.  

- Híres, fogyatékossággal élő emberek 
- Az önkéntesség fogalma, formái. 

A tanulóban kialakuljon az együttműködés és az egymásra figyelés 
fontossága. 
A tanuló megismerje a tágabb közösségért (kollégium, település) 
végzett önkéntes munka lehetőségeit és jelentőségét. 

 
11. 

1.-2  Összetartás és együttérzés A tanuló megismeri a tágabb közösségért (kollégium, település) 
végzett önkéntes munka lehetőségeit és jelentőségét. 

12. 1. Embertársaink iránt érzett felelősség  

13-14. 1. Embertársaink iránt érzett felelősség  
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Tematikus csoportfoglalkozások helyi tanterve 

 

 

Kollégiumi foglalkozás típusa:  Tematikus csoportfoglalkozás 

Témakör:    9.Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Éves óraszáma: 

 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Óraszám 2 2 2 2 2 

 
 
A foglalkozás célja: A kollégium diákjai tanulják meg azt, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan, felelősségteljesen, megújulási  
            képességükre tekintettel használják. Készüljenek fel arra, hogy milyen módon gyakorolhatják a környezettel                  
                                  kapcsolatos állampolgári kötelességeiket és jogaikat. Legyenek készek a környezetet védő tevékenységekre, közös 
                                  cselekvésre. 
 

Évfolyam Óraszám Foglalkozás témája Fejlesztési követelmények 

 
 

9. 

 
1. 

A környezetre káros anyagok és tevékenységek Ismerjék fel a mindennapi életben előforduló, a 
környezetet károsító szennyező anyagokat, a környezetre 
káros tevékenységeket,és kerüljék is el ezeket. 

 
2. 

Az ember és a természet harmóniája Követendő példák bemutatásával, fejlődjön ki bennük 
igény arra, hogy természeti értekeinket felismerjék és 
óvják. 

 
10. 

 
1-2. 

Természeti környezetet védő tevékenységek, 
akciók 

Váljon erkölcsi alapelvüké a természet tisztelete, 
környezet megbecsülése. Ismerjék meg a 
környezetvédelmi egyesületek munkáját, legyenek 
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tevékeny részesei munkájuknak. 

 
 

11. 

 
1. 

Az újrahasznosítható anyagok sokszínű 
felhasználhatósága 

Váljon a szelektív hulladékgyűjtés mindennapi életük 
aktív tevékenységévé a kollégiumban és otthon. 

 
2. 

Környezetkárosító anyagok mennyiségének 
csökkentése 

A tanulók törekedjenek a tudatos vásárlói magatartás 
kialakítására. Részesítsék előnyben a természetes, 
újrahasznosítható anyagokat.  

 
 
 

12. 

 
1. 

Személyes életterünk megóvása Legyenek felkészülve környezettudatos döntések 
meghozatalára, hasznosítsák a különböző tantárgyakban 
tanultakat. 

 
2. 

Nemzeti természeti értékeink és teremtett tárgyi 
környezetünk 

Ismerjék meg nemzeti parkjainkat, fokozottan védett 
tárgyi környezetünket. 
 
 

 
13.-14. 

 
1-2. 

Környezetvédelem és a felelősségteljes 
 állampolgári magatartás 
                                                                                                                  

Legyenek tisztában jogaikkal és kötelességeikkel                               
 környezetvédelmi kérdésekben. 

 
 
 

Tematikus csoportfoglalkozások helyi tanterve 

 

 

Kollégiumi foglalkozás típusa:  Tematikus csoportfoglalkozás 

Témakör:    10. Pályaorientáció 

Éves óraszáma: 

 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13-14. 
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Óraszám 2 2 2 2 2 

 
 
A foglalkozás célja: A kollégium diákjai aktívan használják ki a kollégium biztosította lehetőségeket. A kollégium olyan feltételekkel 

rendelkezik, melyek az öntevékeny tanulói cselekvések révén biztosítják a képességeik kibontakoztatását, elmélyülhetnek 
az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő 
foglalkozást és pályát. 

 Váljanak képessé arra, hogy a különféle szakkörökön, önképző körökön a számukra megfelelő pályaválasztásuk érdekében  
 megtegyék a szükséges erőfeszítéseket.  

 Készüljenek fel a pályaválasztáson túl egyben a választott életpályára is. 
 

Évfolyam Óraszám Foglalkozás témája Fejlesztési követelmények 

9. 

1. 

Pályaválasztási elképzeléseim Ismerjék saját egyéni képességüket, érdeklődésüket, 
tudatosodjon bennük az önismeret szerepe a 
személyiségüknek megfelelő pályaválasztásban. 
Tudatosodjon a tanulókban a folyamatos tanulás és az 
önképzés jelentősége  

2. 
Milyen vagyok? Ismerjék saját egyéni képességüket, érdeklődésüket, 

tudatosodjon bennük az önismeret szerepe a 
személyiségüknek megfelelő pályaválasztásban 

10. 
1. 

Milyen pályákat ismerek? Tudják összehasonlítani az egyes pályák jellemzőit, és 
rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel választott 
szakmájukkal kapcsolatban. 

2. 
A választott pályával szembeni elvárásaim Legyenek képesek mérlegelni saját pályaválasztási 

lehetőségeiket. 

11. 
1. 

Mi a pálya? Az ember – pálya megfelelés 
feltételei 

Legyenek képesek mérlegelni saját pályaválasztási 
lehetőségeiket. Tegyenek különbséget a sikerorientáltság 
és a sikerhajhászás között. 

2. 
Pályaválasztási tanácsadás szakember 
segítségével 

Legyen képes mérlegelni saját pályaválasztási 
lehetőségeit. Tudjon dönteni 
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12. 

1. 

Pályák bemutatása, életpályák alakulása (Igény 
szerinti beszélgetés szakemberekkel) 

Legyenek képesek mérlegelni saját pályaválasztási 
lehetőségeiket. Ismerjék a hivatástudat szerepét, 
jelentőségét. Ismerjenek meg különböző életpályák 
alakulását. 

2. 
Tájékoztató az adott év aktuális felvételi 
rendszeréről 

Tudjanak önállóan tájékozódni a pályaválasztási 
dokumentumokban, ismerjék az elektronikus felvételi 
rendszerét. 

13-14. 
1. 

Milyen esélyeim lesznek a munkaerő piacon? Ismerjék a hivatástudat szerepét, jelentőségét 
 

2. 
Az álláskeresés technikái Ismerjék meg és tudják alkalmazni az álláskeresés 

különböző technikáit 
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Tematikus csoportfoglalkozások helyi tanterve 

 

 

Kollégiumi foglalkozás típusa:  Tematikus csoportfoglalkozás 

Témakör:    11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Éves óraszáma: 

 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Óraszám 2. 2. 2. 3. 3. 

 
 
A foglalkozás célja: Az életkornak megfelelő pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási, üzleti, vállalkozási alapismeretek átadása. 
 A fentiekkel kapcsolatos önismeret elősegítése, a tudatosság, tervezettség fontosságának hangsúlyozása. 
 
 

Évfolyam Óraszám Foglalkozás témája Fejlesztési követelmények 

 
 

9. 

1. 

Pénzügyi önismeret 
Családi pénzügyek 

Ismerje meg saját pénzügyi szokásait, játékos formában 
ismertesse. Érdeklődjön a családja gazdálkodásról, saját 
helyzetéről a családban.  Merüljön fel a javítás szándéka, 
keresse a lehetőségeket, elsősorban a saját szintjén. 

2. 
Pénzügyi tervezés 
Mindennapi pénzügyi tudatosság 

Merüljön fel az életkornak megfelelő pénzügyi tudatosság 
iránti igény. Sajátítsa el a saját pénzügyek tervezésének 
alapjait egyszerű feladatok megoldásával. 

10. 
1. 

Banki szolgáltatások I.0 
Alapvető ismeretek 

Ismerje meg a tanulók számára a jelenben és a 
közeljövőben hasznos alapvető banki szolgáltatásokat. 

2. 
Banki szolgáltatások II. 
Előnyök - veszélyek 

Ismerje fel a tájékozódás, az előre gondolkodás 
fontosságát, a kockázat és a remélt haszon közötti 
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összefüggéseket. 

11. 

1. Az innováció fogalma és szerepe a 
mindennapokban és a gazdasági életben. 
A téma feldolgozása a „Neked pörög a dob” c. 
film, és az azt követő beszélgetés segítségével. 

A kreativitás, találékonyság, az innováció, a tudatos 
fejlesztés, fejlődés, szakértelem fontosságának 
felismerése. 
Néhány már beépült, hasznos hazai és külföldi innováció 
megismerése a film segítségével. 

2. 

12. 

1. 

A munka világa 
Vállalkozó vagy alkalmazott? 

Annak felismerése, hogy melyik típusba sorolja magát a 
tanuló, melyiket választaná. Realitások, humán és egyéb 
erőforrások felmérése. A választott típushoz tartozó 
feladatok, felelősségek, előnyök, lehetőségek veszélyek 
mérlegelésének fontossága, a tudatosság elősegítése. 

2. 
Az álláskeresés  Gyakorlati tudnivalók, álláskeresési technikák 

megismerése 

3. 
Önéletrajzok típusai A különböző önéletrajzok megismerése 

EUROPASS önéletrajz készítése 

13-14. 

1. 

A munka világa 
Vállalkozó vagy alkalmazott? 

Annak felismerése, hogy melyik típusba sorolja magát a 
tanuló, melyiket választaná. Realitások, humán és egyéb 
erőforrások felmérése. A választott típushoz tartozó 
feladatok, felelősségek, előnyök, lehetőségek veszélyek 
mérlegelésének fontossága, a tudatosság elősegítése. 

2. 
Az álláskeresés  Gyakorlati tudnivalók, álláskeresési technikák 

megismerése 

3. 
Önéletrajzok típusai A különböző önéletrajzok megismerése 

EUROPASS önéletrajz készítése 
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Tematikus csoportfoglalkozások helyi tanterve 

 

 

Kollégiumi foglalkozás típusa:  Tematikus csoportfoglalkozás 

Témakör:    12. Médiatudatosságra nevelés 

Éves óraszáma: 

 
Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13-14. 

Óraszám 1 1 1 1 1 

 
 
A foglalkozás célja:   A hagyományos és új médiát tudatosan és eredményesen tudják használni 
                                                                Legyenek tisztában a média és a valóság kapcsolatával és a médiafüggőség veszélyeivel 
 
 

Évfolyam Óraszám Foglalkozás témája Fejlesztési követelmények 

9. 1. 
 

Az internet használatának szabályai, a helyes etikai 
magatartás és felelősség  

 

Ismerje meg a közösségi tartalmak etikus, 
jogszabályok szerinti használatának és 
felhasználásának szabályait. 

10. 1. 
 

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

Ha információra van szükségük, tudjanak élni az internet 
nyújtotta lehetőségekkel. 
Az internetes információ szűrése: hiteles, nem hiteles 
források megkülönböztetése. 

 
 

11. 1. 
 

Az internet és játékfüggőség kóros hatásainak 
bemutatása 

A kritikus hozzáállás kialakítása az internetes tartalomhoz. 
A valóságos és virtuális kapcsolatok közötti különbségek 
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megfogalmazása. 
 

12. 1. 
 

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

Ismerje fel a reklám fogyasztásra gyakorolt hatásait.  

13-14. 1. 

      

A médiatartalmak és a valóság összefüggése A médiával kapcsolatban a kritikai érzék és a differenciált 
látásmód fejlesztése. 

 
 
 
 
 
 

 


