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I. BEVEZETÉS 

I. 1. Jogszabályi környezet 

A pedagógiai program felülvizsgálatánál és összeállításánál alapul vett jogszabályok, 

dokumentumok: 

 Magyarország Alaptörvénye 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

 a 229/2012 (VIII.28) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról. 

 a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 

4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/2020. (I.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Nat)  

 KOLLÉGIUMI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA 

 Az Emberi Jogokról, a Gyermeki Jogokról, az esélyegyenlőségről szóló magyar és 

nemzetközi dokumentumok. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése szerinti tartalommal, 

figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/ 2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 123. § (1) bekezdésében leírtakra, 

az Közép- Budai Tankerületi Központ a Káldor Miklós Kollégium (OM azonosító: 039251) 

részére az alábbi szakmai alapdokumentumot adta ki: 
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I. 2. A köznevelési intézmény 

1. Megnevezései 

1.1. Hivatalos neve: Káldor Miklós Kollégium 

2. Feladatellátás helyei  

2.1. Székhelye:  1022 Budapest, Felvinci út 8. 

2.2. Telephelyei:  1027 Budapest, Bakfark Bálint utca 1. 

 1015 Budapest, Donáti utca 46. 

3. A fenntartó neve és székhelye 

3.1. Fenntartó neve: Közép-Budai Tankerületi Központ 

3.2. Fenntartó székhelye: 1027 Budapest, Fő utca 80. 

4. Típusa: kollégium 

5. OM azonosító: 039251  

6. Köznevelési és egyéb feladata 

6.1. 1022 Budapest, Felvinci út 8. 

1027 Budapest, Bakfark Bálint utca 1. 

1015 Budapest, Donáti utca 46. 

6.1.1. kollégiumi ellátás 

6.1.1.1. sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 

(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos – enyhe értelmi 

fogyatékos, érzékszervi fogyatékos – hallás fogyatékos, 

érzékszervi fogyatékos – látás fogyatékos) 

6.1.1.2. externátus 

6.1.1.3. kollégiumi maximális létszám: 220 fő 

6.1.2.        könyvtár saját szervezeti egységgel. 

7. Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
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1.3. A kollégium társadalmi környezete, fenntartói elvárások 

A kollégiumok szerves részei közoktatási intézményrendszerünknek. A kollégiumoknak 

struktúrájukból, összetételükből és a szerepükből adódóan a következő legfontosabb 

funkcióknak kell eleget tenniük: szocializációs, szociális, életmódadó, tehetséggondozó, 

felzárkóztató és pályaorientációs.  

A Káldor Miklós Kollégiumban jelenleg is egy olyan intézmény, amelynek van karakteres 

arculata, egyedi pedagógiai struktúrája, hagyományrendszere és szervezeti kultúrája. 

Meggyőződésünk szerint a kollégiumunkban folyó nevelés és oktatás alapja a bizalmi tanár-

diák kapcsolat, a családias, elfogadva segítő, támogató környezet. Pedagógiánk 

gyermekközpontú, intézményünket közösségformáló, következetes, szeretetteljes légkör 

jellemzi. Célunk a konstruktív személyiségformálás, az önálló, sikeres életpályához vezető utak 

feltárása, kijelölése; az emberi együttélés és együttműködés erkölcsi alapokon nyugvó 

szabályainak megfogalmazása, megmutatása. 

A kollégiumokban az alapfunkciók ellátása különböző módon és mélységben érvényesül. A 

társadalmi szükségletekből és a megrendelői igényekből következően a kollégiumoknak jó 

légkörű, családot pótló, ingergazdag, demokratikus környezetnek kell lennie. A pedagógiai 

folyamatban az oktatás a neveléstől nem különíthető el, minden esetben a különböző pedagógiai 

ráhatások komplex módon érvényesülnek. A nevelés egyrészt egy társadalmilag meghatározott 

tevékenység, amelyet alapvetően a társadalmi berendezkedés és a fejlettség szintje determinál.  

A pedagógiai folyamat tervszerű és hatékony irányítása csak a tanulói teljesítmények, 

tevékenységek visszajelzése révén, együttműködő folyamatban valósítható meg. Pedagógiai 

visszacsatoláson értjük azon információs kapcsolatokat, amelyek felvilágosítást adnak 

mindazokról a tágan értelmezett pszichológiai változásokról, amelyek a pedagógiai ráhatások 

következményei. Tehát minden olyan változás, amely a tanulóban alakul, tudásszint és 

képességek fejlődése, magatartásbeli változások akarati és érzelmi tényezők módosulása 

következtében. A külső körülmények - a külvilág - állandó hatást gyakorolnak a pedagógusra, 

diákra egyaránt. A pedagógiai nevelő munka nem lehet eredményes, ha a célrendszert deduktív 

logikával, egy elvont eszményből / értékrendből / kiindulva fogalmazza meg, alig véve 

tudomást a valóság állapotáról, az aktuális igényekről. 
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Hazánk oktatási rendszere befogadó jellegű, hiszen minden gyermeknek és fiatalnak 

lehetőséget ad arra, hogy az iskolai oktatás során felkészülhessen az iskola utáni életre. Ez az 

elvárás fogalmazódik meg Európai Uniós dokumentumokban is a magyar oktatási rendszer 

iránt. A kormányok az oktatást döntően stratégiai befektetésnek tekintik. Az iskolai oktatás-

nevelésnek a feladata, hogy az egyént ösztönözze az újabb és újabb ismeretek, kompetenciák 

elsajátítására. Az oktatás minőségétől és eredményességétől függ, hogy annak intézményes 

lezárulása után mennyire hajlandó az egyén a különféle élethelyzetekben további képességeket 

megtanulni, további tudást elsajátítani. A hatékonyan tanulók az iskolából kikerülve 

rendelkeznek a tanuláshoz szükséges eszközökkel, stratégiákkal, motivációkkal, attitűdökkel. 

A tanulási kompetenciához többek között rugalmas és felülírható tudás, intelligencia, kritikus 

és kreatív szemléletmód, nyitott hozzáállás, alkalmazkodóképesség és motiváció is kell. Az 

iskoláztatás során lehetőleg minden diák szerezze meg az élethosszig tartó tanuláshoz 

szükséges minimális tudást és képességet.  

 

I. 4. A helyi lakókörnyezet sajátosságai 

Lakókörnyezetünk:  

A Káldor Miklós Kollégium három előzőleg önálló kollégium összevonása során jött létre. A 

Felvinci utcai telephelyeken működött 40.sz. Mező Imre Kollégium, a Donáti utcában a  

Kvassay Jenő Kollégium és a Bakfark Bálint utcában a Korvin Ottó Kollégium, a mai Homor 

Gizella részleg.  

A Felvinci utcában álló épület a II. világháború elején épült, már akkor is oktatási célokat 

szolgált, leventeotthonként működött. A háború után szakmunkás tanulók éltek a falai között, 

akik a közeli Ganz gyárban (a mai Millenáris park helyén) végezték gyakorlatukat. Több 

névváltoztatás után vette fel Mező Imre nevét a kollégium 1961-ben.   

A Bakfark Bálint utcai épületünk szegényháznak, menhelynek épült 1892-ben. A környék 

akkori ipari jellegének megfelelően itt is különböző szakmákat tanuló diákok kerültek 

elhelyezésre, lánykollégiumot alakítottak ki. Ez az intézmény lett a Korvin Ottó Kollégium, és 

1978-ban került összevonásra a 40. sz. Mező Imre Kollégiummal, így megvalósult a 

koedukáció.  
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Kollégiumunk harmadik telephelye a Donáti utcában áll, ez az épület lakóháznak épült, de az 

1930-as években egyházi tulajdonba került, majd gyermekotthon létesült itt a 20-as évek végén. 

Az államosítás után kollégiumot alakítottak ki, ahol 60 diáklány elszállásolására volt lehetőség. 

A Kvassay Jenőről elnevezett intézmény 1983-ban integrálódott a Mező Imre Kollégiumba.  

A kollégium 1991-ben vette fel Káldor Miklós magyar származású közgazdász nevét. A 

kialakult struktúra a mai napig meghatározza az intézmény működését, annak számos előnyével 

és sajnos hátrányával együtt. Az előnyök közül kiemelném, hogy a kisebb létszámú épületekben 

sokkal könnyebben alakítható ki a családias, elfogadó, szeretetteljes légkör, míg a hátrányok 

közül talán a leglényegesebb az, hogy sokszor nehézkes az információáramlás a részlegek 

között. 

Földrajzi, társadalmi, kulturális környezet 

A kollégium épületei Buda központi részén helyezkednek el, az I. (Donáti utca) és a II. (Homor 

Gizella részleg, Felvinci utca) kerületben. Kiváló közlekedési adottságai vannak 

telephelyeinknek, a Bakfakból és a Donátiból egy percen belül elérhetők Budapest fő 

tömegközlekedési vonalai. Ebből a szempontból talán a legkedvezőtlenebb helyzetben a 

Felvinci utcai épületünk van (persze a zöldövezeti, csendes lakókörnyezet előnyei ezt bőven 

kompenzálják), de onnan is megközelíthető 4-5 perces sétával a 11-es busz megállója, 10-12 

perc alatt pedig gyalogosan is elérhető Buda legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Széll 

Kálmán tér. Ezeknek az adottságoknak köszönhető az is, hogy a főváros külső kerületeinek 

iskoláiból is vannak diákjaink, természetesen a legtöbb tanulónk a Közép-Budai Tankerület 

körzetébe tartozó oktatási intézményekbe jár. 

A fővárosi adottságok átlagon felüliségét nem kell bizonygatni, a kollégiumunkból pár perc 

alatt elérhető (a teljesség igénye nélkül) a Marczibányi Téri Művelődési Központ, a Millenáris 

park és a Budai Várnegyed intézményei, a Körúton lévő mozik és színházak. A nevelési-oktatási 

intézmények közül kiemelném az Addetur Gimnáziumot, a Budai Rajziskolát, a Csík Ferenc 

Gimnáziumot, a Hunfalvy Szakgimnáziumot, a Bláthy Ottó Titusz Szakgimnáziumot és a Than 

Károly Ökoiskolát. Összegezve elmondhatjuk, hogy kiemelkedően fejlett intézményünk 

társadalmi és kulturális környezete is. 
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II. Helyzetfeltárás és értékelés 

II. 1. Tanulói összetétel, családi háttér 

A kollégium engedélyezett tanulói férőhely száma: 220 fő 

Engedélyezett csoportszáma: legfeljebb 11. 

 

Kollégiumunk középiskolai tanulmányaikat végző diákoknak nyújt elhelyezést, nevelést, 

oktatást, összeségében 220 diákot tudunk elhelyezni. A Bakfark Bálint utcai részlegben és a 

Felvinci úton 80-80 középiskolai tanulót, a Donáti utcában 60 főt. Teljes létszám esetén 11 

kollégiumi csoport szerveződik a tanulókból (4-4-3 arányban), a csoportok létszáma jellemzően 

18-22 fő között van. 

 

Jelenleg a tanulók 60-70 iskolából kerülnek ki, gimnáziumi, szakgimnáziumi, 

szakközépiskolai, technikumi és szakképesítési tanulmányokat folytatnak. A 

szakgimnáziumosok és szakközépiskolások csoportján belül az informatikai, a rendészeti vagy 

honvédelmi, a közgazdasági és a kereskedelmi szakmát tanulók vannak többségben. A 

kollégiumban fokozatosan az érettségizett, szakmai képzésben résztvevő tanulók aránya nőtt az 

elmúlt években. A tanulók között magas a nagycsaládosok aránya. Jelentős az árva, félárva, 

elvált, csonkacsaládban élők száma is. Válás, vagy a szülő halála miatt egyedül, illetve nem 

hivatásos nevelőszülőknél nevelkedők aránya is magas. Lassú növekedést mutat, jelenleg 6-8 

%-os a SNI-s diákok aránya. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknál a tanulmányi, 

szociális, kulturális, neveltségi és mentális hátrányok egyaránt megjelennek.  

A kollégiumi közösség tevékenységének fontos és alapvető szerveződése a csoport.  

A tanulók primer (szobaközösség) és csoportközösségbe (csoportvezető tanári csoport) 

tartoznak. 

A primer közösségek, a csoportok életkor, iskolatípus szempontjából heterogén 

összetételűek.  

A szobaközösségek segítik a csoportvezető tanár munkáját, és a csoport tartalmi 

tevékenységeinek tervezését, szervezését, lebonyolítását, értékelését, és erősítik a 

kollégiumi diákönkormányzat munkáját.  
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Új növendékeinket lehetőség szerint a már jól működő csoportokba helyezzük, 

megkönnyítve számukra a beilleszkedést, kiaknázva a kortárscsoport serdülőkori 

jelentőségét, befolyását Alapvető szervezési elvünk a primerközösségekben és a 

csoportképzésben a tanulók közötti érzelmi és baráti kapcsolatok erősítése. Így kamatoztatni 

tudjuk az informális kapcsolatok értékeit, a formális kapcsolatok és megbízatások pedig 

valós értékválasztáson, személyes felelősségen, közös érdeklődésen, érdeken alapulnak.  

A primer közösségek létszáma: 4-8 fő, a csoportok létszáma: 18-22 fő. 

A csoportban fontos értéket képvisel a tolerancia, a kölcsönös segítségadás, a másság 

elfogadása szempontjából. A csoportok hetente személyre szabottan értékelik, minősítik, 

dokumentálják eredményeiket, tervezik, szervezik programjaikat.  

A csoport- illetve a szobaközösségek tematikus KNOAP, csoportnevelő által előre tervezett, 

illetve spontán foglalkozásokon beszélgetnek a közösen kiválasztott, kialakított témákról. A 

közösségi tevékenység tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, ellenőrzésében és 

értékelésében fontos szerep hárul a diákönkormányzatra.  

A választott diákönkormányzati vezetők tantestületi és vezetői szinten egyeztetik 

programjukat, és kezdeményezik a diákélet színesebbé, tartalmasabbá tételét. A kollégium 

térségi feladatokat is ellát, az ország szinte valamennyi megyéje, számtalan települése 

képviseltetve van az intézményben. A diákok zömében a „hátrányos helyzetű megyékből” 

jönnek, valamint a közepesen fejlett megyék kis településeiről. A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulóknál a tanulmányi, szociális, kulturális, neveltségi és mentális hátrányok 

együttesen, dominánsan fordulnak elő. Valamennyi szülő fontosnak tartja a továbbtanulást, 

a szakmaszerzést. A kollégiumi felzárkózást követően egyre többen tudnak felsőfokon 

továbbtanulni, azonban az anyagi lehetőségek nem minden esetben adottak. A család anyagi 

támogatásának hiányában a diákok egy része nyári idénymunkából, illetve alkalmi 

munkalehetőségekből önállóan tartja el magát. A tanulóknak, a szülőknek van bizalma a 

kollégiummal szemben, gyakran kérnek nevelési problémáik és szociális gondjaik 

(önkormányzati étkezési támogatás kezdeményezése, stb.) megoldásához segítséget, 

pedagógiai és jogi tanácsot. Kapcsolatrendszereikben a konfliktustűrés és konfliktuskezelés 

fejletlensége érhető tetten, konfliktusmegoldásaikban gyakran alkalmaznak helytelen 

cselekvési stratégiákat. A roma tanulók a családi spontán szocializációból, eltérő 

szokásrendszerükből és értékrendjükből eredően a veszélyeztetett tanulók számát növelik. 

A NAT és a szakképzési rendszer átalakításával ez a korosztályi heterogenitás állandósulni 
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látszik. Meggyőződésünk, hogy kifejezetten előnyös nevelési szempontból a heterogenitás 

pedagógiai programunk eredményes megvalósítása szempontjából.  

A valóságban is heterogén csoportok adják az együttélés kereteit, tehát meg kell 

tanítanunk a diákokat harmonikusan élni heterogén érdeklődésű, életkorú, etnikai 

hovatartozású, nemzetiségű és képességű csoportokban.  

Fontos arra megtanítani őket, hogy egymásra figyeljenek, hogy egymástól is tanuljanak 

biztosítva azt is, hogy egymástól új ingereket, impulzusokat kaphassanak. 

Az önértékelés, a tolerancia, a másság elfogadása és tisztelete, a segítőkészség és 

felelősség családias kereteit adja a heterogén összetétel.  

II. 2. Tárgyi feltételek 

Az eredményes tanuláshoz, a felkészüléshez, a szabadidős programokhoz, öntevékenységi és 

önképző körökhöz, a szakköri munkához, a program sikeres megvalósításához szükséges 

feltételek biztosítottak. Az épületek állaga megfelelő, a lakószobák 4, 6, 8 férőhelyesek. A 

hálótermekben kis területigényű bútorok, emeletes ágyak és beépített szekrények vannak. 

Tanuló helyiségek, korrepetáló szobák, többfunkciós szakköri helyiségek, rendezvénytermek 

állnak a tanulók rendelkezésére. A jól felszerelt könyvtár állománya 5600 db dokumentum. A 

kollégium számítógépeinek műszaki színvonala fejlesztésre szorul. A kollégiumi diákok 

részére - a kollégium épületeiből könnyen megközelíthető helyen - minden hétköznap orvos áll 

rendelkezésre. A kollégium belső számítástechnikai hálózattal és WIFI internet elérhetőséggel 

rendelkezik. Kábeltelevízió vételi lehetőségei adnak otthonos, kulturált tanulási környezetet a 

mindennapi felkészüléshez, a szabadidő kellemes eltöltéséhez. A neveléshez és oktatáshoz 

elengedhetetlen tárgyi feltételek biztosításának terén sajnos hátrányt jelent a három telephely 

üzemeltetése, fenntartása. Minden épületnek külön-külön megvannak az adottságai, 

sajátosságai, problémái. Az intézmény telephelyeinek kedvező az elhelyezkedése; a jó 

közlekedés, a jó közbiztonság teszi teljessé a tárgyi feltételrendszert. 
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II. 3. Személyi feltételek, humán erőforrás 

A tantestület szakmai kvalifikációja, szakos összetétele komoly humán erőforrásként 

értékelhető, és a program teljesíthetőségét garantálja. A tantestületi tagok kiválasztásánál fontos 

szempont volt, hogy a szakos összetétel lehetővé tegye, hogy valamennyi közismereti 

tantárgyból, számítástechnikából és idegen nyelvekből segítséget adjunk az iskolai 

felkészüléshez, a nyelvvizsgához, az emeltszintű érettségihez és a továbbtanuláshoz. A 

tantestületet gyermekszeretet, nyitottság, szakértelem, lelkesedés, elhivatottság, rugalmasság, 

szervezeti kompetencia és együttműködés jellemzi, motivált az önképzésre, továbbképzésre, 

szakmai innovációra. Norma-és követelményrendszere egységes és fejlett. Önművelésre, 

önképzésre, továbbképzésre irányuló igényességük, motivációjuk a belső műhelymunka és a 

folyamatos szakmai megújulás záloga.  

A nevelőtestület összetétele:  - intézményvezető   1 fő 

- intézményvezető-helyettes   2 fő 

- nevelőtanárok    20 fő 

- pszichológus    1 fő 

Pedagógia munkát segítők:        

 

- kollégiumi titkár                              2 fő 

 - rendszergazda   1 fő 

Technikai dolgozók: 

- gondnok     2 fő    

- portás    10 fő   

- takarító    5 fő 

- karbantartó   2  fő 
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Az élelmezéssel kapcsolatos feladatokat az ÉSZGSZ dolgozói látják el. 

Az intézményvezetés arra törekszik a jövőben is, hogy a tanulócsoportok vezetését: a 

legeredményesebben dolgozó, tanulókkal, kollégáikkal, vezetőikkel jó kapcsolatot kiépítő, 

aktív és kreatív csoportnevelőkre bízza. A tanulói közösségek fejlesztése és a tanulókkal való 

differenciált bánásmód, a kollégiumi célokkal való minél teljesebb azonosulás, a nevelőmunka 

iránti elkötelezettség, a gyermekszeretet, a kooperáció, a konfliktuskezelő, problémamegoldó 

és kommunikációs, önellenőrző, önértékelő képesség, az aktivitás, a minőségi munkára való 

törekvés, a példaadás prioritást jelentett és jelent ma is a nevelőtanárok felvételénél, 

kiválogatásánál. Az eredményes, hatékony, minőségi pedagógiai munka alapját képezi a jó 

munkahelyi légkör, az egységes követelmény, a harmonikus és demokratikus együttműködés 

minden érintettel. A tanulmányi tehetséggondozó és felzárkóztató munkát a tanév eleji 

tanulmányi felmérések és az igények szerint alakítjuk ki. A nevelőtanárok közti 

munkamegosztást az érdekeltek bevonásával az intézményvezető és a helyettesek koordinálják. 

Folyamatosan törekedni kell a pedagógusok szakmai továbbképzésére és felkészültségük 

szisztematikus fejlesztésére. A munkatársakat motiváljuk a magasabb szintű tudás 

megszerzésére, szakmai kompetencia elérésére. Fontos, hogy a kollégium álláshelyeit nagy 

tudású, kiváló emberi és szakmai kvalitású munkatársakkal töltsük be. A tudásalapú 

társadalomban a gazdasági-társadalmi kihívásokra, csak a jól képzett és tudását folyamatosan 

megújítani képes pedagógus tud sikeres válaszokat adni, példát mutatni a diákoknak. A 

pedagógiai program megvalósításában fontos szerepet szánunk a diákönkormányzatnak, 

végzett diákjainknak, a szülőknek, akik nemcsak partnereink a munkában, de a 

minőségbiztosítás egyik fontos elemét is jelentik. Az intézményi minőségfejlesztés, 

minőségirányítás, a partneri igények folyamatos azonosítása, a mérés, értékelés, az 

önellenőrzés, önértékelés, visszacsatolás teljes körű kiterjesztése ad garanciát a jövőben is 

minden érdekelt partnerünk számára. 
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II. 4. Az intézményi közösségek jogérvényesítési rendszere 

A Diákönkormányzat vezetősége jelölés, illetve választás útján végzi munkáját - saját 

Szervezeti- és Működési Szabályzata alapján. Képviseli a diákok érdekeit a Pedagógiai 

Program, a Vezetői Program, Házirend, az SZMSZ, a Kollégiumi közgyűlésen, a 

Diákparlamenten (helyi és regionális szinten), gyakorolja jogait a törvényben előírt módon és 

esetekben. A kollégium valamennyi diákja személyesen, a diákönkormányzaton, csoportvezető 

nevelőtanárán, vagy szülein keresztül szóban, vagy írásban panasszal fordulhat a kollégium 

igazgatójához, érdemi javaslatot tehet a kollégium egészére vonatkozóan. A tanulók panaszait 

minden esetben kivizsgáljuk, érdemi intézkedést teszünk. A felmerülő probléma jellegének és 

súlyosságának megfelelően ezt a csoportvezető nevelőtanár, tanárokból álló bizottság, a 

helyettesek, vagy az intézményvezető végzi. A gyermeki jogok tiszteletben tartása és a 

gyermekek védelme minden dolgozó kötelessége. Az intézményi közösségek jogérvényesítési 

dokumentumai egyrészt az érdekvédelmet ellátó szervezetek vezetőinél, a kollégium 

vezetőinél, másrészt a kollégiumi könyvtárban megtekinthetők. A közösségek évtizedek alatt 

kiépült demokratikus fórumainak, és a kollégium jogérvényesítési gyakorlatának köszönhetően 

a minőségirányításban, minőségfejlesztésben fontos szerepet játszó partnerségi elv 

érvényesülésének komoly hagyományai vannak az intézményben.  

II. 5. A kollégium kapcsolatrendszere 

A kollégiumot sokrétű kapcsolatok jellemzik. Szakmaiságában a kollégium fennállása óta jó 

kapcsolatban áll a mindenkori fenntartóval, a diákok ügyei kapcsán az illetékes 

önkormányzatokkal, a különböző intézményekkel, iskolákkal, társadalmi és állami 

szervezetekkel, civil szerveződésekkel.  

A kollégium vezetősége elkötelezett a szakmai partnerségen és kölcsönös előnyökön alapuló 

együttműködési formák mellett (együttműködési akciók, közös rendezvények, projektek, 

pályázatok, publikációk, tapasztalatcserék, továbbképzések, stb.), valamint a diákok társadalmi 

beilleszkedését, személyes boldogulását elősegítő tevékenységformák iránt.  

Belső partnereink:  - diákok,  

   -alkalmazottak, 

    - a diákönkormányzat,  
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   - szülői érdekképviselet jelenleg nincs az intézményben.  

Külső partnereink:  - a szülők, gondviselők 

   - a Közép-Budai Tankerületi Központ, 

    - más oktatási intézmények (iskolák, kollégiumok),  

   - a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ,  

   - a Család- és Gyermekjóléti Központok, 

   -a környező önkormányzatok, 

   - Magyar Olimpiai Bizottság 

   - sportegyesületek, 

   - civil szervezetek, szakmai közösségek. 
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A kapcsolattartás lényegei elemei:  

- konferenciák szervezése, lebonyolítása 

- továbbképzések szervezése 

- tehetséggondozás 

- a továbbképzéseken való részvétel (tanár, diák) 

- módszertani anyagok készítése, cseréje, bemutatók 

- projektek szervezése, lebonyolítása 

- pályázatokon való közös részvétel 

- előadások, előadók biztosítása 

- publikációs lehetőségek (tanár, diák) 

- szakirodalom, kiadványok megküldése 

- versenyek, vetélkedők, akciók 

- szakmai programokba való bekapcsolódás  

- aktivisták szervezése. 
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III. A Kollégiumban folyó nevelő-oktató munka céljai 

Célunk egy korszerű, a társadalom és a használók igényeit figyelembe vevő, fejlesztő, 

teljesítményét tekintve hatékony, sikeres; a tanulók személyiségét, műveltségét, esélyteremtő 

kompetenciáit magas szinten kiművelő kollégium megvalósítása. Az értelmi, érzelmi, erkölcsi, 

akarati, emberi értékek kialakítása és fejlesztése a kollégista tanulókban az adottságaiknak 

megfelelően. Ezek birtokában képessé válnak személyes boldogulásukat úgy megteremteni, 

hogy azzal szűkebb és tágabb környezetük, közösségük javát is szolgálják. A lehető legnagyobb 

segítséget kívánunk biztosítani a diákoknak középfokú tanulmányaik befejezéséhez, az 

érettségi utáni céljaik megtalálásához és megvalósításához, harmonikus emberré válásukhoz.  

Nevelés összetevői 

Tanulással kapcsolatos feladatok: felzárkóztatás, képességfejlesztés, tanulás motivációjának 

javítása, korrepetálás, tehetséggondozás, tanulás tanítása, tanulástechnikai ismeretek bővítése.  

Szociális tevékenységünk: önismeret fejlesztése, kommunikáció fejlesztése, közösségi élet 

kialakítása, társas kultúra fejlesztése, társadalmi beilleszkedés segítése, viselkedési 

hiányosságok pótlása, családi életre nevelés, életmód, életvitel.  

Demokráciára nevelés: nemzeti öntudat, hazafiság, állampolgári ismeretek, demokráciára 

nevelés, viszony a kisebbségekhez, társadalmi szolidaritás, felelősségvállalás.  

Egészséges életre nevelés: testi fejlesztés, lelki egészség, környezetvédelem, 

környezettudatosság, fenntartható környezeti egyensúly, környezettudatos magatartás, 

táplálkozási ismeretek, drogmegelőzés.  

Erkölcsi nevelés: erkölcsi nézetek megismerése, önkéntesség, segítőtevékenység. 

Médiatudatosságra nevelés: KÁLDOR MÉDIA, újságkészítés, videózás.Társadalmi, 

gazdálkodási jártasságok fejlesztése, pénzügyi, vállalkozási ismeretek bővítése, kreativitás 

fejlesztése, művészeti, esztétikai nevelés, pályaorientáció, gyermek- és ifjúságvédelem. 

A kollégiumpedagógia lehetőségeinek felhasználásával képessé kívánjuk tenni növendékeinket 

az állandóan változó magyar társadalomban, Európában és a globalizálódó világban való 

eligazodásra. Különösen fontosnak tartjuk az ép és fogyatékkal élő, hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű, valamint a tehetséges fiatalok egészséges fejlődésének, felemelkedésének 

elősegítését.  Kiemelt feladatunk a kulturális javakból való részesedésük biztosítása, hogy a 

képességeikhez közelítő legmagasabb iskolai, szakmai végzettség megszerzése lehetővé váljon 

számukra családi, társadalmi helyzetüktől, lakóhelyüktől függetlenül. Elősegítjük társadalmi 

mobilitásukat, munkába állásukat, egyéni boldogulásukat életútjuk során. Alapvetően 
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fontosnak tartjuk, hogy az iskoláztatás során megalapozódjon a fiatalokban a fenntartható 

fejlődés szemléletmódja, a tanulás, a művelődés iránti nyitottság érték dimenziója és motivációs 

bázisa szakmai irányultságuktól függetlenül. A tanulók harmonikus fejlődéséhez szeretetteljes, 

biztonságos, családias és befogadó kollégiumi közösségi légkörre van szükség, amely partneri 

tanár-diák viszonyon alapszik. 
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IV. A kollégiumi munka AlapelveI, feladatai, eszközei, eljárásai 

IV. 1. A kollégiumi munka alapelvei, feladatai 

Nyitottság elve: a fenntartói, a szülői, a tanulói, az iskolák, a társadalmi és civil szervezetek 

igényei iránt, demokratizmus, humanizmus, európaiság, partnerközpontúság, innováció 

vonatkozásában. 

Hagyománytisztelet elve: kollégiumi élet, helytörténet, nemzeti, etnikai, nemzetiségi, 

nemzetközi. 

Erőhöz mért teljesítmény elve: hátránykompenzálás, biztos alapok, felzárkóztatás, választási 

lehetőség, differenciált bánásmód, tehetséggondozás, mértéktartás, autonómia, bizalom, 

felelősségvállalás, harmónia-egyensúly, tolerancia, önkéntesség, prevenció. 

Számukra a személyiség autonómiája, szabadsága egyet jelent egymás szabadságának 

tiszteletben tartásával, saját szabadságkorlátaink ismeretével. Az önállóság és az emberi 

méltóság szerves részének tekintjük a segítőkészséget, a felelősséget, a döntések felelősségét. 

Meggyőződésünk, hogy a tanárnak éppúgy, mint a diáknak hinnie kell saját adottságaiban és 

lehetőségeiben, egymásban a bizalom megnyilvánulásához. Egyik legfőbb célunknak tekintjük 

az értelmes, a becsületesen végzett munkára nevelést, biztosítva a fiatalok természetének 

megfelelő tevékenységet, és az együttműködés örömét. A másokkal végzett közös munka által 

tanítva meg a toleranciát és mások tiszteletét, szeretetét, a másokért érzett felelősséget. A 

személyközi kapcsolatokban a verbális kommunikációt kísérő metakommunikációban, 

valamint tettekben kell kifejeződni a szeretetnek és felelősségnek.  
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IV.2. A kollégium célrendszere, az alapelvek, a tevékenységi rendszer 

(tartalom) és a módszerek egymáshoz való viszonya 

A kollégium célrendszerének és alapelveinek megfogalmazásával arra törekedtünk, hogy tanár 

és tanuló számára kijelöljük a személyiségfejlesztés és személyiségfejlődés folyamatában elérni 

kívánt értékek, készségek, képességek, kompetenciák azon körét, melyek a nevelő hatások 

eredményeként sikeressé teszik törekvéseinket. Az értékátadás folyamatában a 

tevékenységstruktúra (a tartalom), eszköz funkciót tölt be. Fontosságának alábecsülése nélkül, 

mégis úgy gondoljuk, hogy a nevelés eredményessége szempontjából a módszereknek 

kitüntetett szerepük van. A személyiségfejlesztés során viszonyrendszereket formálunk, 

preferálunk a szándékolt, a spontán és a rejtett pedagógiai hatásrendszer segítségével. A nevelő 

hatás sikere így tulajdonképpen azon múlik, hogy milyen viszonyrendszert alakítunk ki a 

tanulókban a fontosnak tartott értékekkel kapcsolatban. A tanítványok önmagukhoz, más 

emberekhez, a szűkebb és tágabb környezethez, a társadalomhoz - a tárgyi világhoz a valóság 

reprezentációjához: a művészetekhez, a tudományokhoz vagy a tanuláshoz - való viszonya azon 

múlik, hogy a viszonyrendszerüket alakító nevelési tényezők, szocializációs rendszerek 

kíváncsivá vagy közönyössé, értékvezéreltté vagy indifferensé, kritikussá vagy elfogadóvá, 

kreatívan aktívvá vagy elutasítóan passzívvá, morálisan felelőtlenné vagy felelőssé teszik-e 

őket. A legmagasabb rendű emberi minőség kritériuma az, ha valaki felelősnek érzi magát azért, 

amit tesz. A felelősségben, a személyes érintettségben talán az a legfontosabb, ha a fiatalok 

valósághoz való viszonyában, a viszonyrendszer alakításának folyamatában nem mondunk le 

arról, hogy a gyermekek megértsék, átérezzék felelősségüket önmagukért, szüleikért, 

családjukért, nemzetükért, stb., annyira, amennyire tőlük elvárható, elősegítjük azt, hogy közük 

legyen az őket körülvevő világhoz. Amihez nincs közünk, ami nem rajtunk múlik, amit nem 

tudunk befogadni, és ami nem fogad be bennünket, attól elszigetelődünk. A világból való 

kirekesztődés, szeparáció elmagányosodáshoz vezet. A fiataloknak a világhoz való viszonyát 

természetesen főként objektív létviszonyaik, társadalmi helyzetük alakítja, de a kollégium is 

része ennek az „objektív létviszonynak”. Szerepünk nem elsősorban abban áll, hogy milyennek 

mutatjuk be a világot a fiatalok előtt, hanem abban, hogy miként tesszük azt. Ha a világot nem 

tanulmányozandó objektumként, hanem formálható, alakítható valóságként mutatjuk be, 

melynek formálásáért, ha még oly kicsiben is, ha még oly szűk keretek közt is felelősek 

vagyunk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy értelmes és eredményes lesz fáradozásunk.  

A követelmények tartalmában, módjában, formájában a szeretetteljes törődésnek, a 

felelősségteljes segítségadásnak kell megmutatkoznia. 
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Nevelési rendszerünkben a csoportvezető nevelőtanárok kiemelkedő szerepben vannak, a 

csoportjukba kerülő diákok sokirányú fejlődéséért, beilleszkedéséért, a csoportkohézió 

kialakításáért ők a felelősek. Az eredményes munka érdekében minden diák, aki bekerül a 

Káldor Miklós Kollégiumba, minimum 1 órás négyszemközti ismerkedő beszélgetésen vesz 

részt csoportvezetőjével. Szomorú tapasztalat az, hogy a sok gyermeknek a tanulmányai során 

ez az első olyan alkalom, amikor egy pedagógussal, egy felnőttel beszélget az életéről, 

családjáról, terveiről, barátairól, szabadidős tevékenységeiről. Ez a beszélgetés alapozza meg a 

következő négy-öt év közös kollégiumi munkáját. Az 5-6 hetente megvalósuló értékelések 

gyakorlatilag ennek a beszélgetésnek a folytatásai, kiegészítve természetesen a diákélet 

mindennapi feladatainak számbavételével. Az értékelések során öt fő területre koncentrálunk, 

a tanulók számára így jobban érthetővé válnak az elvárások, kézzelfoghatóvá válnak a 

feladatok. Az értékelési rendszerünk mérhetővé teszi az elért eredményeket, ezzel is motiválva 

a diákokat.  

IV.3. A kollégiumi értékelési rendszer  

Az értékelési rendszer területei: 

Tanulmányi munka 

Az E-napló áttekintése, tanulmányi munka értékelése tantárgyanként, hiányzások ellenőrzése, 

egyéni felzárkóztató, tehetséggondozó feladatok kijelölése, tanköri beosztás felülvizsgálata az 

elvégzett munka és az egyéni képességek figyelembevételével, továbbtanulási tervek 

megbeszélése, pályaorientáció. 

Művelődés, alkotó tevékenység 

Értékeljük tanulóink kulturális programokon nyújtott aktivitását, színház-, múzeum-, mozi-, 

operalátogatását, a kollégiumi előadásokon, bemutatkozó esteken, vetélkedőn való részvételét, 

közreműködését. A kollégiumi újsággal és a médiás alkotóműhellyel kapcsolatos 

tevékenységeket is itt vesszük számba, ismerjük el. 
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Partnerség 

Értékeljük a kollégium házirendjének való megfelelést, a kollégium tanáraival, dolgozóival és 

diákjaival kialakított társas kapcsolatokat. Elismerjük a diákönkormányzat érdekében végzett 

munkát, a diáktársaknak nyújtott tanulmányi segítséget. 

Sporttevékenység, egészséges életmód 

Értékeljük a kollégium szervezésében versenyeken, bajnokságokon való részvételt, 

eredményeket, az egyesületi és iskolai szabadidős sporttevékenységeket, prevenciós, 

egészségvédelmi oktatáson való részvételt. 

Segítő tevékenység, közösségi munka 

Kollégiumunkban már az érettségi vizsgához szükséges 50 óra közösségi szolgálat kötelezővé 

tétele előtt végeztünk diákjainkkal karitatív munkát. Hátrányos helyzetű gyermekeket 

látogattunk otthonokban, anyaszálláson, szerveztünk ételosztást, gyűjtéseket a rászorulóknak. 

Adományokat gyűjtünk és osztunk a rászorulóknak. Diákjaink így megtapasztalhatják, hogy ők 

is tudnak segíteni, tenni a másikért. Ezeket az alkalmakat is számon tartjuk, jutalmazzuk az 

értékelések során. Alapítványunk igazolja az ott végzett tevékenységet, diákjainkat 

hozzásegítjük a közösségi szolgálat teljesítéséhez.  

Ide tartozik még a környezetünk megóvásának, védelmének érdekében végzett munka 

értékelése is, például szemétszedés, parlagfű irtás, szelektív hulladékgyűjtés, 

energiatakarékosságra való törekvés. 

Kollégiumunk szervezeti kultúrájának fontos része a hagyományok ápolása, az intézményünk 

életének meghatározó pillérei a különböző ünnepekhez, a csoportok bemutatkozó estjeihez 

köthető nagyobb rendezvények. Ezek az éves munkatervben meghatározott események segítik 

kialakítani és erősíteni a közösségtudatot, megalapozzák a közösséghez való tartozás pozitív 

megélését. 

IV.4. Ösztöndíjak  

Kollégiumunk évente két alkalommal Káldor Ösztöndíjjal jutalmazza az év során 

kiemelkedően teljesítő diákokat. Az ösztöndíj 20.000 Ft részlegenként, odaítéléséről a DÖK és 

a nevelőtestület javaslatai alapján dönt a Kollégiumi Tanács. A Szociális Ösztöndíj jelölési és 

elbírálási folyamata megegyező, mértéke 30.000 Ft részlegenként. 
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IV.5. A környezeti nevelés és egészségnevelés  

Az ökológiai kultúra megalapozása és fejlesztése egyik kiemelt feladata intézményünknek. A 

környezeti- és egészségnevelés a személyiségben olyan tudatos magatartást kíván szükségleti 

szinten kialakítani, mely az egyén részéről az életvitelben, az életmódban, mint életminőség 

megjelenik.  

A környezeti- és egészségnevelés összetevői: 

- tartalmazza a természetes és az épített környezet minden elemét és azok kapcsolatát az 

emberi élettel 

- az iskolai ismeretek és kollégiumi gyakorlati tevékenységek egymásra épülését  

- az egyéni igények és társadalmi szükségletek összehangolását 

- a kollégiumi életmódadó törekvések megjelenését a programban 

- a megfelelő életminőséghez szükséges kompetenciák kialakítását  

- az élethosszig tartó tanulásra való felkészítést  

- a NAT valamennyi műveltségi területével, fejlesztendő kulcskompetenciájával való 

kapcsolatát 

- a nevelés egyik forrása a pedagógus, ezért példamutatása a hitelességének alapja 

- a nevelés az életmód és életvitel egészében megjelenik 

- a fejlesztés nemcsak a tudásra, a gondolkodásra, hanem a magatartásra, az attitűdökre, 

az érzelmi viszonyulásokra, a szokásokra, az értékrendre is irányul  

- a kollégium környezete fontos eleme ennek a tevékenységnek, ezért folyamatos a 

tervezés, értékelés, visszacsatolás 

- minél szorosabb együttműködést kell kialakítani a helyi közösségekkel és a civil 

társadalommal 

- nevelésben törekedni kell a preventív gondolkodás kialakítására 

- a kulturált, harmonikus környezet megléte elengedhetetlen az egészséges életmód 

megteremtéséhez 
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- a környezet- és egészségnevelés összhangja megjelenjen a diákok életvitelében és 

mindennapi magatartásában 

- a nevelés folyamata komplex, globális, jövőorientált rendszert alkosson.  

A több éves múltra visszatekintő környezetvédelmi nevelést továbbra is fontos és megőrzendő 

értéknek tekintjük a kollégium életében. Az eredményes környezeti- és egészségnevelés alapját 

adja a kollégium napi- és házirendje, kulturált környezetének megtartása, ez folyamatos 

odafigyelést igényel az intézmény minden szereplőjétől. Az újrahasznosítás, a szelektív gyűjtés 

legyen hangsúlyos eleme a diákok környezettudatos gondolkodásának. A KNOAP- 

foglalkozások segítségével ismerkedjenek meg a diákok a környezettudatosság minden 

elemével, és folyamatosan tájékozódjanak az aktuális környezetvédelmi eseményekről, hírekről 

a kollégiumi falújságon, plakátokon és a kollégiumi újságban. 

Folyamatos képzés, tájékoztatás a rendszeres foglalkozásokon: 

- környezeti nevelés ismertetése: – tájékoztatás a kollégium minden diákja számára  

- környezetvédelmi tájékoztató megtartása szobánként 

Szelektív hulladékgyűjtés: 

- műanyag palackok és kupakok gyűjtése 

- szárazelem gyűjtése 

- papírhulladékok gyűjtése 

Környezet gondozása: 

- kollégiumi kertrendezés 

- rendezett szobák kialakítására való ösztönzés, tisztasági verseny szervezése 

Programok által: 

- Szemétszedés megszervezése.  

- Föld napja. 
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IV.6. A kollégiumi nevelés értékrendszere.  

Kiemelten fontos feladatunknak az alábbi értékek átadását, tanulói elsajátítását 

tartjuk: 

- Az élet tisztelete, védelme, a természeti és épített környezet megóvása. 

- A saját és más embertársak testi, a lelki egészség, az egészséges és kulturált életmód iránti 

szükségleti igény megalapozása. 

- Önismeret, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye (önbecsülés, önbizalom), 

felelősségvállalás saját sorsának alakításáért (aktivitás, kitartás, szorgalom, kreativitás), 

nyitottság az élményekre, tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására, az 

alkotásra. A pályaválasztás segítése. 

- Fogékonyság az emberi kapcsolatokra, hűség, önzetlenség, megértés, egymás elfogadása, 

udvariasság, figyelmesség, előzékenység. 

- Kulturált magatartás és kommunikáció a szűkebb és tágabb közösségben. A társadalmi 

beilleszkedés és az egyéni boldogulás alapvető feltétele a kommunikációs képességek 

fejlettsége és a megfelelő viselkedéskultúra. Törekvés az előítélet-mentességre, a 

konfliktusok kezelésére, a készség megszerzésére. 

- A világban való eligazodás feltételezi legalább egy, vagy több idegen nyelv elsajátítását. A 

kollégiumnak is hozzá kell járulnia a lehetőségekhez mérten a nyelvvizsgák, emeltszintű 

érettségi vizsgák eredményességéhez és az iskolai felkészüléshez. 

- A modernizáció a jövő társadalmának való megfelelés feltételezi az informatikai fejlődéssel 

való lépéstartást és az informatikai eszközökkel, digitális programokkal való bánni tudást.  

- Igény és törekvés a folyamatos önművelésre, önképzésre, az önértékelés és értékelés, 

valamint az önálló tanulásra való képesség megszerzésére. 

- Hatékony felzárkóztató munkára van szükség. 

- A kiemelkedő képességű tanulóknak lehetőséget kell nyújtani tehetségük 

kibontakoztatására. 

- A szülőföld megismerése, szeretete. Az egyetemes és nemzeti kultúra ápolása, a nemzeti 

múlt megismerése, megértése, emlékeink, nemzeti kincseink, hagyományaink, jelképeink 

tisztelete, ápolása, megbecsülése. Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet. 
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- Az alkotmányosság, a törvényesség, a demokrácia, az állampolgári jogok ismerete és 

tisztelete. Érdeklődés a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény a közéletiségre, a 

közösségi tevékenységre, a közjó szolgálatára és a demokrácia érvényesítésére.  

- A szociális és társadalmi kompetencia fontos részét képezi a gazdasággal, a gazdálkodással 

kapcsolatos tudás megszerzése, a munkaerőpiaci és vállalkozási ismeretek készségszintű 

birtoklása és alkalmazni tudása. A család, a társadalom szerkezetének és működésének 

megértése. 

- A helyes táplálkozás, a testápolás, az egészség, mint érték szemléletmódja, a testi, lelki, 

szellemi harmóniára törekvés, a balesetvédelem, a szenvedélybetegségekből adódó 

függőség, az egészségkárosító hatások tudatos elutasítása. 

A kollégiumban folyó nevelő-oktató munka feladata, hogy a felsorolt értékek elsajátítását 

elősegítse. Ezt szolgálják a Pedagógiai program további fejezeteiben meghatározásra kerülő 

nevelési tevékenységek és a tevékenységekhez kapcsolódó folyamatos értékelés. 

IV.7. A nevelési módszereink csoportosítása 

1. Közvetlen módszerek, melyek alkalmazása során a nevelő közvetlenül, személyes 

kapcsolat révén hat a tanulókra. 

2. Közvetett módszerek, melyek alkalmazásával a nevelő hatás áttételesen, a tanulói 

közösségen keresztül érvényesül. 
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A/ A szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek: 

Közvetlen módszerek: 

- Követelés 

- Gyakorlás 

- Segítségadás 

- Ellenőrzés 

- Értékelés 

- Ösztönzés. 

Közvetett módszerek: 

- A tanulói közösség tevékenységének megszervezése 

- Közös (rövid és hosszú távú) célok kitűzése, elfogadtatása 

- Hagyományok kialakítása, ápolása 

- Követelés 

- Ellenőrzés 

- Ösztönzés 

B/ A magatartási modellek bemutatása, közvetítése módszerei: 

Közvetlen módszerek: 

- Elbeszélés 

- Tények és jelenségek bemutatása. Műalkotások bemutatása 

- A nevelő személyes példamutatása 

- Ösztönző (a helyes magatartás kialakítását elősegítő): ígéret, helyeslés, elismerés, dicséret 

- Kényszerítő (a követelést nyomatékosító formái): felszólítás, parancs, büntetés 

- Gátlást kiváltó (a nem kívánt viselkedést akadályozó formái): felügyelet, ellenőrzés, 

tilalom. 
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Közvetett módszerek: 

- A nevelő részvétele a tanuló közösségi tevékenységében 

- A tanulóközösség közvéleményének kialakítása 

- Követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségből 

 

C/ A tudatosítás, meggyőződés kialakítását célzó módszerek: 

  

 közvetlen módszerek: 

- Magyarázat 

- Beszélgetés 

- Értékelés 

- A tanulók önálló elemző tevékenysége. 

 

Közvetett módszerek: 

- Felvilágosítás a követendő magatartási normákról 

- A tanulói közösség önkormányzatának megszervezése 

- Ankét, vita. 

A nevelési módszerek komplex alkalmazását és a fokozatosság elvét érvényesítve alkalmazzuk 

a nevelési módszereket mindennapi munkánkban.  

A kollégium nevelési céljainak megvalósítását, akkor tekintjük sikeresnek, ha végzős diákjaink 

sikeresen szerepelnek, a szakmai, az érettségi és felvételi vizsgákon, megtalálják helyüket a 

munka világában és megállják helyüket az életben. 
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IV.8. A diákközpontú kollégium főbb alapelvei 

A kollégiumi nevelés céljai elérése érdekében – diákközpontú, az egyén és a közösség 

harmóniáján alapuló környezetet és tevékenységrendszert alakít ki, melynek főbb 

alapelvei: 

1. az alapvető erkölcsi normák érvényesítése; 

2. a nemzeti hagyományok megőrzése, a nemzeti azonosságtudat fejlesztése; 

3. a tanulók és közösségeik iránti felelősség, a bizalom, a szeretet, a segítőkészség; 

4. az alapvető emberi és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető jogok 

érvényesítése; 

5. humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása; 

6. szakmai és intellektuális igényesség, kulturált stílus a pedagógus tevékenységében; 

7. az egyéni és életkori sajátosságok, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók 

szükségleteinek figyelembevétele; 

8. építkezés a tanulók aktivitására, öntevékenységére, önszerveződő képességére; 

9. az integrált nevelés, az integrációt elősegítő pedagógiai módszerek alkalmazása; 

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

konstruktív együttműködés; 

11. a nemzetiségi azonosságtudat tiszteletben tartása, ápolása.  

 

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, 
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- pályaválasztásához, önálló életkezdéséhez, továbbtanuláshoz szüksége s ismeretek, 

készségek megszerzésének támogatása. 

- 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 munkaerőpiaci 

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. 

A kollégium a - kollégiumi jogviszony fennállása alatt – biztosítja diákjai számára az iskolai 

tanulmányok folytatásához szükséges kollégiumi feltételeket. Köznevelési feladatait 

kollégiumi ellátás, nemzetiségi kollégiumi ellátás, illetve sajátos nevelési igényű tanulók 

kollégiumi ellátásán keresztül valósítja meg. 
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IV.9. A kollégiumi nevelés feladatai 

A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja alapján 

A tanulás tanítása 

A kollégiumi nevelés feladata a diákok egyéni fejlődésének elősegítése, a hátránnyal 

küzdők felzárkóztatása. A képességfejlesztés a tanulás minden területén hatékonyan 

alkalmazható. Elsősorban a logikai készségek fejlesztésére van a legnagyobb igény, hiszen a 

reál tantárgyak elsajátításához elengedhetetlen a logikus gondolkodás.  Fontos a memorizálás, 

a figyelem, a koncentráció fejlesztése. A tanulási módszerek megismerése után a kollégista 

tanulóknak ki kell alakítani a hatékony tanulási stílusát. A lemaradó tanulók felzárkóztatása és 

a kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozása egyéni figyelmet igényel.   A tantárgyi 

segítségnyújtás, korrepetálás során a tudáselsajátítás módszertanát kell előtérbe helyezni.  

Tartalmak, tevékenységek: 

- tanulási szokások tudatos alakítása 

- gondolkodás, emlékezet fejlesztése 

- olvasás, szövegértés fejlesztése 

- beszédművelés, kommunikáció  

- koncentráció, bevésés, ismétlés, gyakorlás 

- a tanulás motiváltságának felmérése, alakítása 

- vizsgakövetelmények megismertetése 

- könyvtárhasználat, dokumentumismeret 

Módszere: differenciált tanulás megszervezése /szilencium/, egyéni és csoportos foglalkozások, 

korrepetálás, tanulópárok kialakítása, szaktanári felkészítés. 
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 Az erkölcsi nevelés 

A kollégium feladata, hogy a diákokat az alapvető erkölcsi normák elfogadására, 

betartására nevelje. A kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, 

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

elfogadás, az empátia, a szociális érzékenység fejlesztésének kiemelt eleme a nevelők 

személyes példamutatása.  

Tartalmak, tevékenységek: 

- pozitív értékszemlélet kialakítása 

- alapvető emberi értékek fejlesztése 

- erkölcsi kérdések konfliktuskezelése 

Módszere: csoportos foglalkozások, interjúk készítése, tanulók folyamatos értékelése, 

filmvetítés, vitafórum, közösségi programok, egyéni beszélgetések, szalonbeszélgetések külső 

szakember bevonásával, tanári példamutatás . 

  Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

A kollégiumi élet segítse elő a sokszínű nemzeti, népi kultúránk értékeinek, 

hagyományaink megismerését, melynek révén kialakulhat a diákokban a közösséghez tartozás, 

a hazaszeretet érzése és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden 

állampolgár kötelessége. 

Tartalmak, tevékenységek: 

- országunk, nemzetünk megismerése 

- anyanyelv művelése, igényes használata 

- hagyományaink megismerése, ápolása 

- nemzeti szimbólumaink 

Módszere: csoportos foglalkozások, kirándulások, múzeumlátogatás, honismereti vetélkedők, 

sikeres emberek élménybeszámolója, filmvetítés, ismeretterjesztő foglalkozások, 

hagyományőrző programok megrendezése, szakkörök, társaságok. 
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  A családi életre nevelés 

A fiatalok nevelésében kapjon szerepet a családi élet tisztelete, a családi közösségek 

megbecsülése, a felelős párkapcsolatok jelentősége, a szeretetkapcsolatok fontossága, mivel a 

család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, 

önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A kollégium feladata a harmonikus 

családi minták közvetítése. 

Tartalmak, tevékenységek: 

család szerepe a múltban és a jelenben 

családi élet összetevői 

harmonikus családi minták 

szexuális nevelés  

családtervezés, gyermeknevelés 

konfliktusok, válsághelyzetek megoldása 

háztartási alapismeretek. 

Módszere: egyéni beszélgetések, csoportos foglalkozások, ismeretterjesztő, felvilágosító 

előadások, filmvetítés, interjú, riportkészítés, fórum, főző szakkör, családlátogatások, 

beszélgetések külső meghívottakkal / tapasztalatátadás /, családsegítő tevékenység. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A kollégiumi nevelés segítse elő demokratikus jogállamunk működésének megértését, 

az abban való állampolgári részvétel lehetőségét, jelentőségét. Az egyéni céljaik 

megvalósításakor legyen szempont a közösségi érdekek figyelembe vétele.  A jogok és 

kötelességek ismerete, a szabályok betartása, a közösségi életben való aktív részvétel.  
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Tartalmak, tevékenységek: 

- önálló, mérlegelő gondolkodás, elemzőképesség fejlesztése 

- kölcsönös elfogadás elsajátítása 

- vitakultúra fejlesztése 

- állampolgári jogok és kötelezettségek megismerése 

- közügyekben való aktív részvétel lehetősége 

- felelősség, megbízhatóság fejlesztése 

Módszere: diákönkormányzati tevékenység végzése, önálló egyéni feladatokra felkészítés, 

vitakultúra fejlesztése, aktív részvétel a kollégium életében, programok szervezése, 

csoportbemutatók tartása, társaságok működtetése, felvilágosító előadások, foglalkozások. 

  Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A kollégiumban folyó tevékenység, kapcsolatrendszer alkalmas önismeret, önértékelés, 

a reális énkép, a személyiség, a társas kapcsolatok fejlesztésére. Ez hozzájárul a kollégiumi 

közösségi élethez, illetve segíti a mások megértését, tiszteletét és a szeretetteljes emberi 

kapcsolat kialakulását. 

Tartalmak, tevékenységek: 

- személyiség megismerése / reális énkép / 

- kapcsolatok / család, barátság, férfi-nő kapcsolatok / 

- kapcsolódás módjai /rokonszenv-ellenszenv, őszinteség-hazugság, előítélet-

nyitottság, alkalmazkodás-önállóság, stb. / 

- emberi megnyilvánulások értelmezése 

- nemiség, szerelem, házasság 

- empátia, kölcsönös elfogadás 

Módszere: egyéni beszélgetések, csoportos foglalkozások, ismeretterjesztő, felvilágosító 

előadások, filmvetítés, interjú, riportkészítés, fórum, könyvolvasás, személyiségfejlesztő 

tréningek, szerepjátékok, folyamatos értékelés, csoportprogramok, kirándulások, személyes 

példamutatás. 
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    A testi és lelki egészségre nevelés 

A tanulók testi, lelki változásai jelentősek ebben az életszakaszban, ezért az egészséges 

életmód feltételeinek megteremtése, a helyes táplálkozási, testedzési, higiéniai szokások 

kialakítása rendkívül fontos. Az egészséges, káros szenvedélyektől mentes életvitel, az 

otthonos, kulturált, esztétikus környezet, a tanulók jó közérzete feltétele az eredményes 

tanulásnak, harmonikus, igényes életnek. A kollégium feladata, hogy a hátrányos kulturális 

környezetből érkező tanulók számára is megteremtse a feltételeket a fejlődésükhöz, 

felzárkózásukhoz / szociális támogatás, egyéni foglalkozás /. 

Tartalmak, tevékenységek: 

- stressz kezelése  

- helyes táplálkozási szokások kialakítása 

- rendszeres testmozgásra ösztönzés 

- betegségek megelőzése 

- rekreáció /szabadidő tartalmas eltöltése/ 

- relaxációs technikák 

- konfliktuskezelési technikák 

- káros szenvedélyek megelőzése 

- igényes környezet megteremtése 

Módszere: egyéni beszélgetések, csoportos foglalkozások, ismeretterjesztő, felvilágosító 

előadások, közös főzés, rendszeres sportolás biztosítása, relaxáció, meditáció elsajátítása, 

igényes környezet megkövetelése, folyamatos értékelés, szakkörök, társaságok, 

szűrővizsgálatok, felmérések, betegápolás, csoportprogramok, filmvetítés, kirándulások, 

személyes példamutatás. 
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Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanulók nevelésében kapjon kiemelt szerepet a szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítása. Ismerjék meg önálló tapasztalati úton a hátránnyal élők sajátos igényeit, 

élethelyzetét.  

A segítő tevékenységet rendszeresen végző gyerekek önértékelése, felelősségérzete 

erősödik, s ennek hatásaként személyiségük harmonikusabbá válik, teljesítményük javul. A 

segítő magatartás számos képességet igényel /együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 

önkéntes feladatvállalás és megvalósítás/, melyek rendkívül fontosak mindennapi létünkhöz. 

Tartalmak, tevékenységek: 

- tolerancia, másság elfogadása 

- önkéntesség, közösségi szolgálat 

- segélynyújtó szervezetek megismerése 

- pályázati lehetőségek megismerése 

Módszere: egyéni beszélgetések, csoportos foglalkozások, ismeretterjesztő, felvilágosító 

előadások, ételosztás, családsegítés, fogyatékkal élők integrálása, rászoruló közösségek 

támogatása, segítő tevékenység, szakkörök, , társaságok, csoportprogramok, filmvetítés, 

személyes példamutatás. 

  Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A környezeti nevelés célja a tanulók felkészítése a fenntartható, környezettel 

harmonikus életvezetésre.  Meg kell tanulniuk a környezeti erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használni. Ezen a 

területen az intézmény komoly hagyományokkal rendelkezik, amelynek a továbbiakban is 

kiemelt szerepet kell betölteni a kollégium oktatási-nevelési rendszerében. 

Tartalmak, tevékenységek: 

- környeztünk állapota, természeti értékeink, 

- közös felelősségünk, cselekvési lehetőségek, 

- környezettudatos vásárlás, fogyasztás 

- globális környezeti problémák kezelése 
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Módszere: szelektív hulladékgyűjtés, aktív részvétel környezeti problémák megoldásában, 

szemétgyűjtés, ismeretterjesztő, felvilágosító foglalkozások, szakkörök, környezetvédelemmel 

foglalkozó társaságok létrehozása.  

Pályaorientáció 

A kollégiumnak célja, hogy tanulói számára átfogó képet nyújtson a munka világáról a 

későbbi versenyképesség érdekében. A kollégium tanulóinak biztosítani kell, hogy az 

érdeklődési körüknek megfelelő szakmákat, hivatásokat megismerhessék, és ezzel segítsük a 

pályaválasztást, illetve a tanuló által választott életpályára való felkészülést. Olyan szakköröket, 

társaságokat kell létrehozni, amelyben a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyíthetik 

tudásukat az érdeklődési körükben, személyes élményük lehet a választott szakmáról, 

hivatásról. 

Tartalmak, tevékenységek: 

- Szakképzések megismertetése 

- felsőoktatás bemutatása 

- munkaerőpiac bemutatása 

- üzemlátogatások 

- az együttműködés, a vezetés fejlesztése 

Módszere: munkavállalással kapcsolatos tesztek, csoportos foglalkozások, szakmai bemutatók, 

ismeretterjesztő előadások, üzemlátogatások, szakkörök, társaságok működtetése, 

pályaválasztási tanácsadás, szakemberekkel beszélgetés /szalon/, felvételi tájékoztatók, 

pályázatok írása. 

  Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A kollégiumi életben megteremthetők olyan feltételek, amelyek segítik a tanulók 

felelősségteljes részvételét közösségi tevékenységekben. A tanulók megismerhetik az 

értékteremtő munkát, a javakkal való észszerű gazdálkodást, a pénz világát, a vállalkozásokat 

és a megfontolt fogyasztást. 

A kollégiumi diákönkormányzati tevékenység segíti a közösségi érdekek figyelembe 

vételét, és az egyéni döntéshozatali képességek fejlesztését. 
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Tartalmak, tevékenységek: 

- gazdálkodási alapismeretek 

- pénz világa 

- munka világa 

- vállalkozások világa 

- észszerű fogyasztás 

- rövid és hosszú távú célok és a tervezés fejlesztése.  

 

Módszere: csoportos foglalkozások, bemutatók, ismereterjesztő előadások, vetélkedők, 

szakkörök, társaságok működtetése, diákönkormányzati tevékenység, kollégiumi rendezvények 

szervezésében részvétel. 

Médiatudatosságra nevelés 

Évente a csoportok gazdái egy rendezvénynek, egy estnek, ezek a csoportestek jellemzően 

projektmunkák. A csoport diáksága dönti el, hogy milyen jellegű alkotást hoznak létre. 

Születtek színdarabok, jelenetek, filmek, sport és műveltségi vetélkedők, volt példa városi 

akadályversenyekre is. A közös munka során törekszünk arra, hogy a csoport minden tanulója 

tevékenyen részt vegyen az ötlet kidolgozásában, megvalósításában. Sok addig rejtett 

képességet, készséget és tehetséget fedezünk fel az alkotófolyamatban, nagyon jó lehetőség ez 

a közösségépítésre, a csoportkohézió fejlesztésére. 

A Káldor Média fontos részét képezi a kollégiumi életnek. A médiások mindenhol ott vannak, 

lelkesek, kíváncsiak, a közösségi élet meghatározó figurái. S miközben „médiáznak”, játszva 

tanulják meg, mi az a munka, mit jelent határidőre elvégezni egy feladatot, milyen az, amikor 

az emberen múlik, hogy egy anyag elkészül-e, és az is, hogy az milyen lesz. Egyszerre fejlődik 

a kreativitásuk és a felelősségérzetük. A médiások a munka közben egyszerűen csak jól érzik 

magukat – s mindeközben barátságokat kötnek és közösségeket hoznak létre.A kész 

produktumok pedig tájékoztatást, szórakozást, és az együvé tartozás érzésének erősítését 

nyújtják az egész kollégium számára. Havonta – másfél havonta kerül levetítésre a kollégium 

népszerű videomagazinja, a Kollektív, mely Simon Gábor tanár úr vezetésével készül el, és 

hasonló rendszerességgel jelenik meg a Pénzes Dávid és Szabó Kristóf tanár úr gondozta 
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kollégiumi újság, a Koleszterin, mely a közelmúltban a középiskolás lapok versenyében 

országos második helyezést ért el. 

 

Intézményük specialitása a médiás műhelyünk. Havonta megjelenő videós híradónk áttekintést 

ad a kollégiumi eseményekről, az adásokat a kollégiumunk közössége együtt tekinti meg. 

Mindig nagy sikere van, igazi élményt jelent. A Káldor Média forgat filmeket is, ezeket 

rendszerint nevezzük a kollégiumunkban megrendezett Országos Középiskolai Filmszemlén. 

Nem kell részletezni, hogy egy kisfilm, egy híradó elkészítése milyen összetett 

tehetséggondozó feladatokat valósít meg. A forgatókönyvek, párbeszédek, és a riporteri 

kérdések megírása; a rendezés, a szereplők játéka, a narráció; a technikai megvalósítás, kamera, 

hang; a vágás és az egyéb utómunkák nagyon jó terepei a tehetséggondozásnak. A kollégiumi 

újság, a Koleszterin szerkesztése, cikkek, versek, riportok és egyéb rovatok írása, fényképes 

illusztrációja is hasonlóan kreatív, fejlesztő tevékenység. Több diákunk végzett különböző 

médiás iskolákat, helyezkedett el és dolgozik ezen a területen. 

A tanulók ismerjék meg az új és a hagyományos médiumok működését, 

hatásmechanizmusát. Tanulják meg értelmezni, kritikusan szemlélni az elkészült média 

produktumokat. Képesek legyenek önálló médiás anyagok létrehozására. Értsék meg a média 

és a társadalom közötti kölcsönhatásokat. Képesek legyenek a valóságos és a virtuális, a 

nyilvános és a bizalmas érintkezés szétválasztására. 

Tartalmak, tevékenységek: 

- médiaeszközök megismerése 

- médiaeszközök hatásmechanizmusa 

- újságírás, interjúkészítés 

- filmesztétika alapjai 

- operatőri munka alapjai 

- hangmérnöki munka alapjai 

- világítástechnikai munka alapjai 

- filmkészítés alapjai 

- médiaproduktumok elemzése 
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- médiatudatosság - értelmező, mérlegelő beállítódás - fejlesztése 

Módszere: csoportos foglalkozások, ismereterjesztő foglalkozások, médiagyűlés, interjúk 

készítése, film-és híradóvetítés, filmkészítés, médiaszakkör, médiatársaság működtetése, 

újságkészítés, csoportos filmelemzések, fórumok.  
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V. Fejlesztési terv 

 

A kollégium célrendszere, alapelvei, az azokból levezethető feladatok, az azok eléréséhez 

alkalmazott eszközök, módszerek, eljárások, tevékenységformák és a tárgyi feltételrendszer, a 

tanulók személyiségfejlesztését szolgálják. Csak az eredményes személyiségfejlesztés révén 

alakulhatnak ki azok a készségek, képességek, melyek kompetenciák formájában működnek a 

személyiségben. Ezért a tanulói tevékenységrendszer megszervezésekor lényegében 

tartalmakat, eszközöket, eljárásokat, módszereket rendelünk egymáshoz a tanulók fejlesztése 

érdekében, a személyiség hierarchikusan szerveződő komponensrendszereinek formálása 

célzatával. 

V.1. A tanulók felzárkóztatása, életrendje, tanulása szervezésének 

pedagógiai elvei 

„A kollégium, nem az életre nevel, hanem maga az élet.” 

A fejlesztési programot úgy állítottuk össze az érdekeltek bevonásával, hogy abban a 

Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja cél, feladat és követelményrendszere 

érvényesüljön a különböző tevékenységformák tartalmi, módszertani megoldásaiban, 

hozzárendelve a szükséges eszközöket. Amikor a tanulók felzárkóztatásának, életrendjének, 

tanulásának, szabadideje szervezésének pedagógiai elveit meghatározzuk, alapvetően egy 

olyan feladat, követelmény, és szempontrendszert állítunk fel, melynek teljesülése révén az 

elérni kívánt cél és eredmény optimálisan megvalósulhat. A gyakorlatban, a mindennapi életben 

lényegében pedagógiai mozgásterünk mélységét, irányát, értéktartományát jelöljük ki, melynek 

mentén eljárásainkat realizáljuk. 

V. 1. 1. A tanulók felzárkóztatásának pedagógiai elvei 

A kollégium egyik legfontosabb alaptevékenysége a felzárkóztatás, az esélykiegyenlítés, a 

hátránykompenzáció. A kollégiumi felzárkóztatás és hátránykompenzáció tágabb értelemben 

kiterjed minden tanulóra. Szűkebben véve különösen azokra, akiket környezetük (családi háttér, 

szubkultúra, stb.), illetve élethelyzetük bármilyen hátrányos helyzetbe hoz, vagy veszélyeztet 

és önerőből képtelenek a továbblépésre, vagy képességeiket nem tudják megmutatni, 

kibontakoztatni. A felzárkóztatás, a hátránykompenzáció irányát, mélységét, módszereit, 
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eszközeit a probléma összetettsége és a tanuló fejlettsége és személyiségállapota határozza meg. 

Ennek kulcskérdése a korai diagnózis és a felismerés, melynek alapján a személyre szóló 

beavatkozás, a segítő programok, a nevelői eljárások, intézkedések foganatosíthatók. 

A felzárkóztatás és a hátránykompenzáció komplex kezelést kíván, melyek főbb területei a 

következők: 

a./ Gondoskodás és prevenció 

A kollégium a családot helyettesítve rendszeres és szervezett gondoskodást, védelmet 

biztosít. A nevelőtestület tagjai személyesen felelősek a reájuk bízott tanulók 

gondozásáért, neveléséért, oktatásáért. 

A kollégium intézményesen biztosítja a megfelelő lakhatást, étkezést, egészségügyi 

ellátást, a tanuláshoz az egyenlő feltételeket, az egészséges életvitel feltételeit a 

különböző hátérrel és egyéni diszpozíciókkal rendelkezők részére.  

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk az alábbi 

területekre: 

- felvételi eljárás, nevelés-oktatás, 

- tanulás-támogatás, 

- gondoskodás, biztonságos légkör, 

- egyéni fejlesztés 

- a diákok értékelésének gyakorlata 

- pályaorientáció, 

- tehetséggondozás, 

- humánerőforrás-fejlesztése, pedagógus továbbképzés, 

- a partnerség építése, kapcsolattartás a szülőkkel, az iskolákkal, a szakmai 

szolgáltatókkal, a szakellátás intézményeivel és a társadalmi környezettel. 

A gondoskodás alapja a biztonságos, családias otthon nyújtása, értelemszerűen ebbe a 

szeretet és a megbecsülés is bele tartozik csakúgy, mint a diákok személyiségjogainak 

tiszteletben tartása. 

A kollégiumi nevelés mintaadás, értékközvetítés, mely az erkölcsös gondolkodásra, 

viselkedésre, a helyes és egészséges életvitelre szoktat, ezekkel kapcsolatos ismereteket 
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közvetít, így a káros szokások, helytelen magatartások és életvitel a 

szenvedélybetegségek prevencióját is szolgálja. A kollégiumi tevékenységrendszer 

egészét átszövő prevenciós tevékenység segít az ifjúkori válsághelyzetek 

kialakulásának megelőzésében, kezelésében.  

b./ A szocializáció 

A személyes kapcsolatok, az állandó odafordulás, az egyéni bánásmód és a közösségi 

tevékenységi rendszerek működtetésével a kollégium megteremti a lehetőséget a 

legfontosabb pozitív azonosulási (viselkedési) mintáknak és példáknak a követésére, 

magatartások megtanulására (kooperáció, önállóság, felelősségtudat, stb.) melyek a 

családban nem állnak rendelkezésre, ugyanakkor az egyéni életutak, a boldogulás, a 

családi életre való felkészülés, az önmegvalósítás és a társadalmi beilleszkedés 

szempontjából alapvetőek. 

A kollégiumban a tanulók a szocializáció során gyakorolják a társadalmi életben való 

részvételt és a mindennapi életviszonyokban szükséges szerepeket. A kollégiumi 

közösségekben változatos szerepminták állnak rendelkezésre, melyek a fiatalok 

szociális érését, személyiségfejlődését jelentősen elősegítik, ön- és valóságismeretét, 

önbizalmát fejlesztik. A közösségek gazdag és pozitív interakciós közege kiegészíti, 

segíti, ellensúlyozza a családi, iskolai és egyéb szociális tényezők hiányosságait, 

fogyatékosságát, a környezeti tényezők káros hatását. 

Az eredményes kollégiumi szocializáció feltételei és pedagógiai elvei 

- személyesség, személyes kapcsolatok 

- állandó empatikus odafordulás, egymásra figyelés 

- kommunikációs kapcsolatok, társas együttlét 

- kooperáció, kölcsönös, önkéntes segítségadás 

- példaadás 

- befogadó, szeretetteljes környezet 

- sokszínű tevékenységstruktúra. 

c./ A tudás- és kultúraközvetítés  
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Csak a tudás- és kultúraközvetítés sokszínű és változatos tevékenységrendszerében 

fejlődhet optimálisan a tanulók személyisége. A tartalmak merev korlátainak 

feloldásával, a tevékenységformák célszerű integrálásával tervezzük a nevelési 

folyamatokat a rendelkezésre álló időkeretek betartásával. A tevékenységformák nem 

tantárgyorientáltak, a hagyományos ismeretközpontú tudás- és kultúraközvetítés helyett 

a tevékenységközpontú munkaformákat helyezzük előtérbe. Az iskolai ismeretanyagot 

nem kívánjuk „újra tanítani”, mintegy második iskolaként. Arra törekszünk, hogy az 

iskolában szerzett ismereteket kiegészítsük és a gyakorlatban alkalmazhatóvá tegyük, 

hogy az egyes ismeretek közötti kapcsolatokat, összefüggéseket feltárjuk és 

megmutassuk azt, hogy a mindennapi életben praktikusan, hogyan alkalmazhatjuk 

azokat. Témaheteink, jeles napjaink, projektjeink szervezésekor a probléma feltárására 

és a problémamegoldás alternatíváinak keresésére helyezzük a hangsúlyt a téma minél 

komplexebb megközelítésével, a tanulók minél aktívabb közreműködése által. A 

kollégiumi tudásközvetítés, felzárkóztatás, csak akkor válik eredményessé, ha feltárjuk 

a tanulók motivációs jellemzőit, a meglévő motívumokat aktivizáljuk és megtaláljuk az 

új motivációs eszközöket. A tanuláshoz, a tudáshoz, a kultúrához való pozitív 

viszonyulás vezetheti csak el, a permanens önműveléshez és az élethosszig tartó tanulás 

igényéhez és kompetenciájához a fiatalokat. 

V. 1. 2. Az életrend, életvitelvitel szervezésének pedagógiai elvei 

- Egyértelmű és jól deklarált norma- és értékrendszer 

- Az életkori sajátosságok és az egyéni fejlettség figyelembevétele 

- A kollégium családpótló funkciója 

- Együttműködés az érdekelt partnerekkel 

- Környezetharmonikus és egészséges életvitel 

- A tanulók igényeihez és szükségleteihez igazodó ellátás, életvitel feltételeinek 

megteremtése 

- A diákok aktivitásának, önállósodásának segítése a saját életük szervezésében, alakításában 

- A pozitív szokásrendszer megerősítése a kollégiumi élet valamennyi területén 

- Önkiszolgáló tevékenység 

mailto:intezmenyvezeto@kaldorkoli.hu


  

PEDAGÓGIAI PROGRAM 46 

 

K Á L DOR  M I K L ÓS  KO L L É G IUM  
BUDAPEST 1027 Bakfark B. u.1. 1022 Felvinci út 8.1015 Donáti u. 46. 

Tel./fax: 606-7446 E-mail: kaldor@kaldorkoli.hu;  

intezmenyvezeto@kaldorkoli.hu 

 

 

 

 

- Szociális kommunális ellátás, gondoskodás biztosítása  

- A személyközi bizalmi kapcsolatok, kommunikáció és kooperáció kezdeményezése, 

támogatása a társakkal és valamennyi felnőttel, a családpótló funkció biztosítása 

- Fizikális, mentális, morális biztonság és jogi védelem biztosítása 

- Prevenció, felzárkózatás, hátránykompenzáció 

- A felelősségtudat erősítése, a jogok és kötelességek egyensúlya. 

A kollégium környezeti nevelési hagyományaira építve kiemelt szerepet szántunk a különböző 

műveltségterületekhez kapcsolódó, a tanulók életrendjét, tanulását, szabadidejét, fejlődését, 

közösségi tevékenységének programját is magában foglaló komplex, holisztikus rendező 

elvnek, mely optimálisan szolgálja kitűzött céljaink megvalósítását. A kollégium szándékolt és 

rejtett hatásrendszerének segítségével egyrészt az iskolai oktatás és a kollégiumi nevelés 

összehangolását kívánjuk elérni, másrészt azt, hogy kollégiumi nevelés hatásainak 

integrálásával, diákjaink a képességeikhez közelítő eredményességgel végezzék el a választott 

iskolatípusokat.  

A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elveit, a kollégiumi élet 

valamennyi tevékenységének kialakításakor, oly módon valósítjuk meg, hogy az természetes 

közegként, a mindennapi élet szerves részeként funkcionáljon és az együttélés családias keretét 

adja. Oldani kívánjuk az iskolák többségében domináló merevséget, azzal a céllal, hogy az 

ember uralhassa a szervezetet és ne fordítva. 

A felzárkóztatás, hátránykompenzálás és tehetséggondozás feladatát nem szűkítettük kizárólag 

a tanítás-tanulás területére, mert a tanulási képesség, csak egy, a sok fejlesztésre szoruló 

képesség közül. A jó tanulási képességekkel rendelkező diákok, más vonatkozásban 

felzárkóztatásra szorulnak (pl. viselkedési zavarok, stb.), míg a tanulási zavarokkal küszködők 

más képességek vonatkozásában tehetséggondozásra szorulnak (pl.: sport, alkotóművészetek, 

stb.).  

Fentiekből adódóan programunk megvalósításával az iskoláztatás alatt és azon túl az életkori 

sajátosságokat figyelembevevő harmonikus életvitelre, életmódra kívánjuk nevelni 

növendékeinket, mely társadalmilag hasznos és az egyén személyes boldogulását is szolgálja. 

 A tanulók életrendje igazodik az iskolai elfoglaltságokhoz, ugyanakkor figyelembe veszi a 

korosztályok fejlettségét, fejlődés-lélektani sajátosságait, tolerálja az egyéni különbségeket.  
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A napirend az együttélés szükséges kereteit adja, egyénileg és csoportszinten is biztosítja 

azokat az időkereteket, melyek rugalmasságuknál fogva megfelelnek a jelentkező igényeknek.  

A napirend kialakításában kiemelt szempont az aktív és passzív pihenés, a tanulás, a szabadidős 

tevékenység helyes arányainak megtartása, az étkezési szokások, személyi tisztaság, az 

egészséges életmód szokásainak kialakítása. 

A kollégium házirendje a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a helyi sajátosságokra 

adaptáltan szabályozza a diákok jogait, kötelességeit, mozgásterét. Betartatása minden 

pedagógus, felnőtt és diák számára kötelező. 

V. 1. 3. A tanulók tanulása, tanulmányi felzárkóztatása szervezésének 

pedagógiai elvei és tevékenységrendszere 

 A tanulás-tanítás szervezésének pedagógiai elvei 

- A tanuláshoz, a művelődéshez való jog 

- Nyugodt tanulási körülmények, környezet és tanári segítség biztosítása mindenki számára 

- Az ismeretszerzésben, iskolai felkészülésben az egyéni igények lehetőség szerinti 

teljesítése 

- A művelődés, ismeretszerzés széleskörű biztosítása 

- Differenciálás, egyéni fejlődési szükségletek figyelembevétele 

- Méltányosság, pozitív diszkrimináció a hátrányos helyzetűekkel szemben. 

A tanulók iskolai eredményességét alapvetően meghatározza a tanulással, iskolával kapcsolatos 

attitűd. Kísérletek bizonyították - pl. a Plowden- vizsgálatok -, hogy a szülői attitűdök, az 

otthoni környezet döntő mértékben befolyásolja a tanulók teljesítményét.  A kollégium 

alapfeladatából, struktúrájából adódóan következik a családpótló szerep, mely kedvezően 

alakíthatja a tanulók attitűdjét az oktatási-nevelési folyamatban. A tanulók nagy többsége 

felismerte azt a szükségszerűséget, hogy a társadalmi versenyképessége a megszerzett tudástól 

függ. 

A leggyakrabban alacsony önértékelés, a tanuláshoz való negatív viszonyulás, iskolai 

kudarcok, helytelen tanulási szokások, serdülőkori konfliktusok rejlenek az alacsony 

tanulmányi teljesítmény hátterében. A tanulók alacsony fizikális, pszichés és idegi 

terhelhetősége miatt fontos szempont a tanulás, pihenés helyes arányainak kialakításával a 
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tanulói túlterhelés ellensúlyozása, az eredményes tanulási technikák megtanítása és a helyes 

időbeosztás kialakítása. A felzárkóztató munka lényegi eleme a tanuláshoz való pozitív 

viszonyulás kialakítása, a kommunikáció fejlesztése, a helyes tanulási módszerek megtanítása, 

a biztonságot adó, segítő tanulási környezet megteremtése, a kiscsoportos és egyéni segítség. 

Kiemelten fontos az önálló tanulás képességének, szükségletének, a permanens önművelés 

igényének megalapozása. 

A tanulmányi munkában a következők kapjanak hangsúlyt:  

- képességfejlesztés 

- tanulási módszerek javítása 

- tanuláshoz való pozitív viszony kialakítása, 

- tehetséggondozás 

- egyéni felkészítések, felzárkóztatás 

- pályaorientáció. 

- Kulcskompetenciák fejlesztése: 

1. A tanulás kompetenciái 

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

3. A digitális kompetenciák 

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

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

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák. 

- folyamatos képességfejlesztés, amelynek összetevői és azok módszerei:  

 Memória: 

o asszociációs gyakorlatok, kampózás, memória játékok, szóbridzs, akasztófa, 

szókereső 
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 Logika: 

o logikai társasjátékok /sakk, malom, amőba, Sodoku, Blöff, Mastermind, 

Backgammon, kártyajátékok/ 

o stratégiai játékok /tőzsde, mérlegelv használata, logikai fejtörők, feladványok, 

rejtvények, tesztek, algoritmusok/ 

 Figyelem: 

o koncentrációs gyakorlatok, mozgásutánzás, négy égtáj feladat, hibakereső, 

puzzle, stb. 

 Kommunikáció: 

o fogalommagyarázat, szövegértés, activity, idegen szavak, ötletbörze, érvelés. 

 Kreativitás: 

o fantáziakép készítése, titkosírás, matematika rejtvények készítése, páros rajz 

o alakzatok összeállítása elemeiből, szövegértelmezés fantázia alapján.   

- helyes tanulási szokások, időbeosztások kialakítása a kollégiumi körülmények között 

- különféle tanulási technikák elsajátítatása  

- tudásszint felmérés 

- korrekciók, korrepetálások megszervezése 

- a tanulmányi munka folyamatos ellenőrzése, és a szülők tájékoztatása 

- gyengébb képességű diákok rendszeres segítésének megszervezése 

- tantárgyakhoz, témakörökhöz irodalomajánlás könyvtár segítségével 

- pályaválasztási folyamat elindítása, információközlés 

- a továbbtanulásra felkészülés folyamatának segítése szakkörök formájában 

- a jobb képességű tanulók bevonása a korrepetálási folyamatba 

- tanácsadás a pályaválasztás, továbbtanulás eldöntéséhez 

- a diákok által választott pályák, szakmák bemutatása /külső előadók bevonása / 

- pályázati munkák kiírása, / tárgyi tudás bővítése mellett a fogalmazási készség 

fejlesztése / 
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- igényes könyvtár- és számítógép használat kialakítása 

- pszichés ráhangolás a dolgozatírásra, felelésre egyéni foglalkozások formájában 

A tanulmányi munkát segítő tevékenység módszerei: 

- képességfejlesztő foglalkozások 

- csoportfoglalkozások 

- egyéni korrepetálás / szaktanár / 

- tanulópárok kialakítása 

- könyvtárhasználat, dokumentumismeret biztosítása 

- informatikai és számítástechnikai eszközhasználat  

- a tanulók bevonása a szakköri munkába     

- rendszeres tanulmányi értékelések, szülők tájékoztatása 

A tanév elején szintfelmérést végzünk az új kollégistáknál (minden évfolyam új kollégistáinál) 

tantárgyanként, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, magyar nyelv- és irodalom, 

idegen nyelv (angol, német), történelem tantárgyakból. Ennek alapján “kiszűrjük” a gyenge 

tanulmányi teljesítményűeket és differenciáltan vizsgáljuk meg a tanulmányi lemaradás okait, 

hozzá igazítva a szükséges pedagógiai eljárásokat.  

Korrepetálás 

Az év eleji felmérés és az aktuális érdemjegyek alapján legyen rendszeres tanári segítség 

a következő tantárgyakból: 

magyar, történelem, matematika, fizika, idegennyelvek -  egyeztetett beosztás szerint. 

Igény szerint alkalomszerű korrepetálás minden más tantárgyból. 

Tanulópárok létrehozása: 

segítsék a jobb tanulók a gyengébbeket a tananyagok megértésében, elsajátításában. 
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A relaxáció, meditáció, jóga:  

Egyéni és csoportos módszerek alkalmazásával a tanulást is segíti és hozzájárul az 

egészség (test–szellem-lélek), mint egész megőrzéséhez. A harmónia megőrzésére 

irányuló technikák óriási előnye, hogy aktív elsajátításuk és gyakorlásuk után önállóan 

is végezhetők. A technikák alkalmasak a jó tanulmányi előmenetelű tehetséges, és a 

gyenge előmenetelű hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozásra egyaránt.  

Folyamatos ellenőrzés megszervezése: 

 a kollégiumban a tankör a nevelőtanárok jelenlétében, ellenőrzésük alatt zajlik, figyelik, 

hogy a tanulók tanulással töltik-e az időt, illetve a szakos tanárok a korrepetálások alatt 

meggyőződnek a tanulók fejlődéséről. 

Egyéni tanulás feltételeinek biztosítása: 

a kollégiumban a kötelező tanulási idő alatt biztosítani kell a csendet a tanuláshoz. 

Tanulmányi eredmények folyamatos nyomon követése: 

a csoportvezető tanár egyénileg értékeli a tanulóit, és egyezteti a teendőket az 

eredményesebb tanulás érdekében a diákkal, az osztályfőnökével és a szülővel. 

A személyiségfejlesztő és kommunikációs tréningek célja:  

a tanulás segítésén túl, az önismeret, önértékelés, társas hatékonyság, a szociális 

kompetencia, az empátia, a kooperáció, a konfliktusmegoldó és a kommunikációs 

képességek fejlesztése.  

Az értelmiségi életvitelre való felkészítés elősegítése érdekében az érettségizett diákoknál a 

választott szakmában helytállás, a szakirányú továbbtanulás érdekében a felkészülés 

támogatása mellett:  

a pályaorientáció, az önmenedzselés, az önismeret, a permanens önművelődési 

igényének kialakítása, a kollektív és egyéni felelősség, az együttérzés, az 

önképzőkörök, a szakkörvezetés, az alsóbb évesek korrepetálása, speciális kollégiumon 

kívüli ismeretszerzés, munkajogi és vállalkozói ismeretek, gépjárművezetői, 

számítástechnikai, idegen nyelvi ismeretek megszerzése áll. 
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A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjára épülő kollégiumi foglalkozási tervek 

differenciáltan tartalmazzák az életkori sajátosságokhoz és a tanulók fejlettségéhez igazított 

elgondolásainkat. 

 V. 2. A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, pályaválasztását, 

önálló életkezdését elősegítő tevékenységek elvei és 

tevékenységrendszere 

V.2.1. A tanulók fejlődését (személyiségfejlesztés) elősegítő tevékenységek 

pedagógiai elvei és tevékenységrendszere 

A kollégiumi oktató-nevelő tevékenységnek egy kiemelt területe a tanulók 

személyiségének fejlesztése. A társadalmi fejlődés, a kulturális színvonal emelkedése állandó 

kihívások elé állítják a neveléssel foglalkozó szakembereket. A személyiségfejlesztés 

irányultságát, összetevőit alapvetően meghatározzák a kor jelentős ideológiai irányzatai, a 

társadalmi és ökológiai környezet. Az egyén tevékenysége a különféle kompetenciákban 

nyilvánulhat meg. 

- személyi kompetencia/személy önmagát szolgáló viselkedése/ 

- szociális kompetencia/ közösséget, társadalmat szolgáló viselkedés/ 

- kognitív kompetencia / információ feldolgozás/ 

- speciális kompetencia / hivatás, szakma, hobbi/ 

A személyiség kifejlesztésekor ezen összetevők együttes kölcsönhatását kell számba 

venni. A társas helyzetek sorozata és a közös tevékenység miatt a kollégiumi élet rendkívül 

alkalmas a személyiség fejlesztésére, továbbá az individuum fejlődésének e szakasza jelentős 

mértékben befolyásolja életének alakulását. A személyiségfejlesztő program hatékonysága 

döntően függ a kollégium, az iskola, a család együttműködésétől, valamint a nevelés 

folyamatosságától. 

A kollégiumi nevelés hatékonyságát elsősorban a pedagógusok szakmai felkészültsége, 

emberi hitelessége és a közösségi légköre határozza meg. A tanulók személyiségfejlődése 

annyiféle, ahány diák van. A hozott élmény és emlékvilág különbségei meghatározzák a belépő 

egyéniségét, árnyalják, befolyásolják a kollégiumi életszakasz történéseit. Ezért minden 

kollégium egyéni arculatú, minden kollégiumi közösség egyszeri konstelláció, melyre 
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közvetlenül nem érvényesíthetők általános elvek. A tanuló ifjúság arculata, rétegződése, 

divatja, magatartása, attitűdjei, értékrendje szakadatlanul gyorsan változik. A nevelőmunka 

hatékonyságának feltétele és folyamatosan nélkülözhetetlen eleme a tanulók- környezetük, 

családi és kulturális hátterük, cselekvésmotívumaik, érdeklődésük - alapos és konkrét ismerete. 

A "konkrét" szó itt hangsúlyos, az adott intézmény tanulóinak valóságos és folyamatos 

megismerésére utal. Napjainkban nagyon fontos a diákok személyiségfejlődésének folyamatos 

követése, a szenvedélybetegségek rohamos terjedése, a válások számának növekedése, a 

családok funkcionális zavara, a rossz anyagi körülmények, valamint a rendkívül stresszes 

életmód miatt. Megnőtt a személyes példamutatás és a felvilágosító tevékenység jelentősége, 

ezért az őszinte emberi kapcsolatoknak meghatározó szerepük van a nevelés eredményességét 

tekintve. 

A személyiségfejlesztés komplexitása eredményezhet önálló, jellemszilárd, szuverén, a 

társadalmi elvárásokhoz alkalmazkodni tudó, versenyképes egyéniségeket. 

- egyéni meghallgatások / szülői háttér, a gyermek megismerése / 

- beilleszkedést segítő csoportos beszélgetések, 

- önvizsgálat, önismereti gyakorlatok / önelfogadás, mások megismerése / 

- képességfejlesztő gyakorlatok végzése 

- kommunikáció, 

- koncentráció, 

- egyéni verbális készségek fejlesztése 

- kommunikációs készség továbbfejlesztése 

- szituációs gyakorlatok 

- ismeretterjesztő előadások szervezése / szexuális felvilágosítás, AIDS, káros 

szenvedélyek, dohányzás, kábítószerek, bűnözés, környezetvédelem, stb. / 

- vitakultúrát, toleranciát elősegítő csoportok 

- csoportfoglalkozások szervezése / családi élet, ünnepek, szokások, hagyományok, 

társas kapcsolatok, honismeret, európaiság, alkotás öröme, stb. / 

Személyiségfejlesztés módszerei: 

- egyéni beszélgetések 
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- csoportfoglalkozások 

- szakkörök, társaságok 

- interjú, kérdőív, teszt 

- tréning 

- előadások, bemutatók 

V. 2.2. A tanulók motivációfejlesztésének pedagógiai elvei 

A motivációfejlesztés a céltudatos, stratégiai tevékenység része (a tervezéstől az egyénre 

szabott cselekvésig tart), feltételezi a folytonosságot, befolyásolja a befogadó és a közlő 

interaktivitása és a feladathelyzet (szerephelyzet). A motiváció fejleszthetősége szorosan 

összefügg a társadalom, a közvetlen környezet értékrendjével, anyagi, személyi és tárgyi 

feltételrendszerével. 

A motivációfejlesztés egyénre szabott, a személyiségformálásban szerveződő cselekvés. A 

nevelőnek a munkában minél több és mélyebb információt kell gyűjteni a tanulóról. 

Szociális kompetencia: 

A nevelés közvetlen és közvetett szocializációs hatásrendszerek személyiségre ható 

komponensrendszere, melynek eszköze a kommunikáció. A közvetítő eszközmechanizmus 

hatékonysága a kommunikátor és a kommunikáns interaktív érzelmi és értelmi aktivitásától 

függ. A szociális kommunikáció öröklött alapja (zárt kompetencia) a nonverbális 

kommunikáció rendszerében van, kiegészítője a verbális kommunikációnak (nyílt 

kompetencia). A zárt (öröklött) kompetenciák magasabb szintű felébresztése, komplexitásának 

generálása és a nyílt (tanult) komponensek aktivizálása, bonyolultságuk növelése (rutinok, 

szokások, minták, képességek, készségek és ismeretek stabilizálása) komplex szerveződésének 

elősegítése interaktív pedagógiai kapcsolatban a kommunikáció eszközeivel oldható meg. 
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A szociális kommunikáció alapfunkciói: 

- Kontaktuskeresés (befolyásolja az öröklött attraktív vagy averzív motívum és a tanult 

szociális attitűdök, meggyőződések és viszonyulások). 

- Érdekérvényesítés (részfunkciói: segítés, együttműködés, vezetés, versengés). 

- Rangsorkezelés (magasabb rangsor kiérdemlése, kivívása, ápolása, megőrzése, 

megvédése). 

- Szociális szervezés. 

- Szociális tanulás-nevelés. 

A kisebb-nagyobb közösségekben a csoport, vagy csapatkompetencia az egyének kompetens 

rendszerére épül, bele értve a szociális kommunikáció alapfunkcióit is. A csapatban, a 

csoportban tevékenykedő egyén teljesítménye attól függ, az egyéni kompetencia akkor igazán 

hatékony, ha azt a csoport-, vagy csapatkompetencia megerősíti. A szociális 

kompetenciarendszer személyiségfüggő, a szocializáció termékeként, lehet csoporton vagy 

csapaton belüli, de lehet interaktív kapcsolat a csoportok között is. 

A személyiség döntéseinek feltétele a motiváltság és a feladatmegoldás képessége, a 

cselekvésé a kivitelezés képessége. 

Az általános kompetenciák köréből kiemelkedően fontosnak tartjuk azon praktikus 

kompetenciák kialakítását, melyeket a változó gazdasági-társadalmi viszonyok között a 

gyakorlati életben való boldoguláshoz nélkülözhetetlennek tartunk: 

 

Praktikus képességek: 

1. Kommunikációs képesség (a csoportmunkában, az együttműködés alapvető feltétele, 

meghatározza a munka minőségét). 

2. Kooperációs képesség (a csoportmunkában a közös megoldások kialakításának záloga, a 

munka hatékonyságát határozza meg). 

3. Bizonytalan környezetben való eligazodás képessége (cselekvési stratégiák, döntési 

alternatívák révén, hatékony, sikeres tevékenységet biztosít). 

4. A szolidaritás képessége, önkéntesség (versenyhelyzetben a vesztesekről való 

gondoskodást biztosítja, az együttérzésen alapul, a társadalom versenyben élése függ ettől). 
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5. Modern információs technológiák használatának képessége (a világ, gazdasági és 

szellemi globalizálódása miatt, olyan képességek megszerzése, melyek lehetővé teszik más 

országok technikai vívmányainak használatát). 

6. Nyelvtudás, nyelvtanulás képessége (munkavállalási esélyek növelése). 

7. A vállalkozás képessége (rövid és hosszú távú célok kitűzése, tervezés, eszközök 

hozzárendelése és megvalósítása, gazdálkodás). 

8. Az információs tömegben való eligazodás képessége (információk osztályozása, 

súlyozása, értékelése, minősítése = szelektálási képesség saját szempontrendszer 

segítségével). 

A tanulók személyiség- és képességfejlesztését, a kompetenciák kialakítását szolgálja a 

kollégium egész személyi- és tárgyi feltételrendszere, a tevékenységrendszer, a különböző 

tevékenységformák, a kötelező, a nem kötelező foglalkozásoktól, a tanórai és tanórán kívüli 

szabadidős foglalkozásokig. 
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V. 2. 3. A tehetséggondozás pedagógiai elvei és tevékenységrendszere 

Miután a tehetség a személyiség általános megnyilvánulása, a tehetséggondozás során, 

nem elég a különböző részképességek fejlesztése, a teljes személyiséget kell fejleszteni. 

A tehetség összetevői: 

- átlagon felüli képességek, 

- kreativitás, 

- feladat-elkötelezettség, melyekre hatással van a környezet, nevezetesen a család, az 

intézményes nevelés és a kortárscsoportok. 

Munkánk során gyakran tapasztalhatjuk, hogy a kollégiumban eltöltött egy-két év után a 

tanulók egy részénél ugrásszerű változás következik be és jól felismerhetővé válik, valamely 

kiemelkedő részképességük, tehetségük. Különösen gyakori ennek előfordulása a hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzetűek körében.  

Az adottságok, készségek, képességek, a kreativitás csak a tevékenységben és a tevékenységek 

gyakorlásának révén fejlődnek. A feladat-elkötelezettség kíváncsiságot, érdeklődést, 

tudásvágyat, kitartást, becsvágyat sikerorientáltságot, érzelmi motivációt takar. A 

tehetségfejlesztés a tehetség felismerésnél kezdődik, ami a pedagógustól folyamatos 

odafigyelést, odafordulást igényel. A cselekvésekre, tevékenységekre való ösztönzés, bíztatás, 

a sikeres feladatteljesítéshez nyújtott pedagógusi segítség és a siker megerősíti a tanulót abban, 

hogy higgyen képességeiben és újabb és újabb feladathelyzetben is kipróbálja azt. Az 

önbizalom és az öntudat erősödésével egyre önállóbban lesz képes a diák átlagon felüli 

teljesítmény elérésére. 
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V. 3. A kollégiumi közösségi élet és a diákönkormányzat fejlesztése. A 

tanulók sportolása, szabadideje és művelődése szervezésének 

pedagógiai elvei és tevékenységei  

V.3.1.  A kollégiumi közösségi élet és a diákönkormányzat fejlesztése  

- egyértelmű és jól megfogalmazott norma- és értékrendszer  

- az életkori sajátosságok és az egyéni fejlettség figyelembevétele 

- a kollégium családpótló funkciója 

- együttműködés az érdekelt partnerekkel 

- a diákok aktivitásának, önállósodásának segítése, a saját és a közösségi élet szervezésében, 

alakításában  

- jogérvényesítés, érdekképviselet, diákönkormányzati munka segítése 

- a szokásrendszer és a közösségi hagyományok erősítése a kollégiumi élet valamennyi 

területén  

- a személyközi bizalmi kapcsolatok, kommunikáció és kooperáció kezdeményezése, 

támogatása a társakkal és valamennyi felnőttel 

- a felelősségtudat erősítése, a jogok és kötelességek egyensúlya. 

A társadalomban is egyre markánsabban fogalmazódnak meg a diákok önszerveződéshez, 

önkormányzáshoz és érdekképviselethez való jogai. A kollégium szervezeti és működési 

szabályzatában a diákönkormányzat hatásköre kiterjedt a döntési, egyetértési és javaslattevő 

jogkör területére. A kollégium légkörét és szellemiségét befolyásolja a diákönkormányzat 

tevékenysége. Nevelési stratégiánk egyik meghatározó eleme a tanulói öntevékenység 

fejlesztése. Az egész program megvalósításában jelentős szerepet szánunk a 

diákönkormányzatnak, mert e nélkül elképzelhetetlen az érzelmi és értelmi azonosulás. Meg 

kell állapítani, hogy az intézményi demokrácia nem valósulhat meg a diákönkormányzat aktív 

részvétele nélkül.  

A diákönkormányzat segítője a diákönkormányzatot patronáló tanár. A diákönkormányzat 

működtetésének fő célja, hogy a tanulók megtanulhassák a demokrácia alapelemeit, 

gyakorolják a társadalmi, állampolgári szerepeket. 
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A primer közösségek és a csoportvezető tanárok javaslata alapján a diákközgyűlés választja 

meg a tisztségviselőket. A hagyományos diákfórumok és a diákparlament a fővárosi nevelési-

oktatási intézmények diákparlamentjeinek szervezési üteméhez igazodik. 

A diákok képviselői az őket érintő témákban részt vesznek a tantestület értekezletein. 

A diákönkormányzat patronálásának tanári feladatai a tanév során:  

- a diákság, a diákönkormányzat és a tantestület együttműködésének elősegítése 

- a diákönkormányzat működésének biztosítása, tevékenységének segítése, támogatása, 

ösztönzése, ellenőrzése, a működési feltételek biztosítása 

- a közösségi és szabadidős tevékenységek tervezésének, szervezésének segítése, a diákok 

kezdeményezések felkarolása 

- a diákok érdekeinek képviselete a tantestületi döntések kialakításánál 

- a diákönkormányzat és a diákjogok érvényesítéséhez a jogi és működési keretek, feltételek 

kimunkálása. 

Fontos, hogy a tantestülettel való együttműködésük folyamatos legyen és kapjanak segítséget 

önálló célkitűzéseik megvalósításához. A rendezvények lebonyolításától az új kollégisták 

fogadásáig számtalan területen és formában gyakorolják a közéletiség kollégium nyújtotta 

szerepeit.  

A diákönkormányzattal kapcsolatos program: 

- a diákönkormányzat munkájának bemutatása 

- a diákság jogainak, kötelezettségeinek ismertetése /napirend, házirend, Nemzeti 

Köznevelési Törvény rájuk vonatkozó részei/ 

- tájékoztatás a diákönkormányzat választásának menetéről 

- a primer közösségekben napi feladatok biztosítása 

- segítő tevékenység megszervezése, a diákönkormányzat struktúrájának, funkcióinak 

részletesebb megismertetése 

- a diákönkormányzati funkciók ellátásához szükséges segítségnyújtás biztosítása 

- más intézményekkel, kollégiumokkal való kapcsolattartás feltételeinek megteremtése 

/közös rendezvények / 
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- diákönkormányzati feladatok, tapasztalatok átadásának, az új diákönkormányzat  

beindításának elősegítése 

- a demokratikus választás menetének biztosítása, a diákönkormányzattal együttműködve 

- a diákönkormányzati tagok tevékenységének értékelése és jutalmazása.           

Minél több tevékenységen keresztül és minél tágasabb személyközi kapcsolatokkal találkozik 

a fiatal a kollégiumban töltött ideje alatt, annál erősebb szálakkal kapcsolódik a kollégiumhoz 

és kollégista társaihoz. 
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V. 3. 2.  A tanulók sportolása, művelődése és szabadideje szervezésének 

pedagógiai elvei és tevékenységrendszere 

A tanulók sportolása 

Kollégiumi sportolás programjának célkitűzései:  

- egészséges életmódra nevelés 

- sport iránti érdeklődés felkeltése 

- különböző sportágak megismertetése, oktatása 

- csapatszellem kialakítása 

- győzni és veszíteni tudás megtanulása (győzelem helyén kezelése, illetve a vereség 

elviselése) 

- sport, mint örömforrás megismerése 

- rendszerességre nevelés 

- közösségfejlesztés 

- agressziókezelés 

- fizikai kondíciók megőrzése 

- a szabadidő értelmes eltöltése. 

Az egészséges életmódra nevelés azáltal is egyre fontosabbá válik, hogy az iskolákban 

kötelezővé tették a mindennapos testnevelést (arra válaszul, hogy a fiatalok körében egyre 

elterjedtebbé vált a mozgásszegény életmód). 

A kollégiumi sportéletben egyfelől vannak szervezett, előre megtervezett és kihirdetett 

események, másfelől a diákok részére biztosított a spontán, egyéni vagy csoportos, mindennapi 

testmozgás, gyakorlás lehetősége is. Az előre szervezett események két csoportra oszthatók: 

- általunk lebonyolított (helyben zajló)  

- külső helyszínen (jellemzően egy másik kollégiumban vagy bérelt pályán) rendezett 

programok, amelyekre kíséretet, igény esetén előzetes felkészülést, a mérkőzéseken pedig 

instruálást, taktikai segítségnyújtást biztosítunk. Ezekre az eseményekre gyakran még barátok, 

szobatársak is eljönnek, akik drukkolnak és buzdítják a csapatot vagy az egyéni résztvevőket. 

A diákok spontán, mindennapos testmozgására egyrészt az intézmény saját, 4000 nm2-es, 

részben füvesített kertje, másrészt a tornaterem nyújt lehetőséget. 
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Sportolási lehetőségek: 

- természetjáró kör 

- asztalitenisz 

- foci 

- kézilabda  

- kosárlabda 

- korcsolyázás 

- fitnesz 

- konditerem 

Sportszerkölcsönzés (kollégiumi szertárból)   

Kölcsönözhető sportszerek: 

- labdák (futball, kézi, kosár és röplabda), 

- pingpongütők és labdák, 

- tollasütők és labdák 

- súlyzók, 

- ugráló kötelek, 

- hullahopp karika, 

A tanulókat egészségük megóvása érdekében tömegsportra és egészséges sportoltatásra 

ösztönözzük. A kollégium biztosítja a mindennapos testedzés lehetőségét saját szervezésű 

tevékenységekkel és a kollégiumon kívüli sportolási lehetőségeken való részvétel 

támogatásával. Élsportolóink egyesületekben különböző versenysportokat űznek. A 

kollégiumban szinte valamennyi labdajátékra lehetőség van. Rendszeresen és ingyenesen 

biztosítjuk a mindennapi sportoláshoz szükséges sporteszközök használatát. Tanulóinknak a 

kollégiumon belül ügyességi, játékos sportvetélkedőket és a különböző sportágakban 

háziversenyeket szervezünk. Aktívan veszünk részt a kollégiumok közötti versenyeken is. A 

kollégium városnéző sétákat, akadályversenyeket, túrákat, kirándulásokat is szervez, melyek az 

éves munkatervben kerülnek rögzítésre. 
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A tanulók művelődése és szabadideje: 

- minden tanuló számára a művelődéshez való jog érvényesítési feltételeinek biztosítása 

- a szabadidő kulturált eltöltésének és feltételrendszerének biztosítása 

- a szabadidős programok széles választéka, kínálata 

- a szabad program választás lehetőségének biztosítása 

- a szabadidős tevékenységek tárgyi feltételeinek, kínálatának és hozzáférhetőségének 

biztosítása, igényekhez igazodó fejlesztése. 

A kollégiumi kultúraközvetítésben mind az oktatás, mind a művelődés jelen van. A kollégium 

szándékosan törekszik arra, hogy oly módon és eszközökkel motiválja a tanulókat, a tudás és 

kultúraközvetítő tevékenysége során, melyek eltérnek a hagyományos iskolai keretektől. Arra 

törekszünk, hogy a kollégiumi élet természetes kereteibe illeszkedjenek a különböző 

tevékenységfajták. Célunk a fiatalok kíváncsiságának felkeltése és ébrentartása, a tanulók 

bevonása a különböző tevékenységek tervezésébe, szervezésébe, lebonyolításába. A 

tevékenységek szervezésénél építünk a különböző szintű diákönkormányzatra és a csoportok 

aktivistáira. A kultúraközvetítésnek komoly hagyományai vannak intézményünkben. A széles 

értelemben vett kultúraközvetítés komplex tevékenység, áthatja a kollégiumi 

tevékenységrendszer egészét.  

Felfogásunkban kultúraközvetítés alatt: 

- A tanulási és gondolkodási, nyelvi kultúra fejlesztését 

- A munkakultúra fejlesztését 

- Az emberi kapcsolatok kultúrájának fejlesztését 

- A politikai és közéleti kultúra fejlesztését 

- A testi, lelki, egészség kultúra fejlesztését 

- A vizuális és esztétikai kultúra fejlesztését 

- A médiatudatosságot 

- A környezeti kultúra fejlesztését értjük. 
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A kollégiumi foglalkozások, a művelődési lehetőségek a szakkörök, érdeklődési körök, az 

ünnepségek, kollégiumi hagyományok, a kollégiumban szervezett valamennyi tevékenység 

arra hivatott, hogy a kultúraközvetítő tevékenység során lehetővé tegye a fiatalok számára az 

értékek belsővé válását, az önművelés igényének felkeltését, melyek az egyéni életút során és 

a tudásalapú társadalomban való boldoguláshoz nélkülözhetetlenek. Programunk 

szempontjából a szakköri munkán túl a kollégium honlapja, a diákújság, a faliújság, a 

kollégiumi rádió adásaival, projektekkel, rendezvényekkel, akciókkal segítjük a diákokat 

azokhoz az ismertekhez, melyek a környezet, az egészség megőrzésének fontosságát, a 

környezet és egészségromboló szenvedélyek negatív hatását hangsúlyozzák. Nagy gondot 

fordítunk a ma egyre inkább tapasztalható gyógyszerfüggőség, játékfüggőség, internet- és tv-

függőség megelőzésére.  

Meggyőződésünk, hogy leggyakrabban a betegségek hátterében lelki okok húzódnak meg, így 

a mentális egészség feltételeinek megteremtése is fontos teendőnk.  

Környezeti- és egészségnevelést célzó tevékenységünk preventív irányultságú, humánökológiai 

felfogást tükröz. Tevékenységrendszerünk kultúraközvetítő folyamatában formáljuk diákjaink 

szemléletmódját, szokásait, attitűdjét, értékszféráját, érzelmi és morális viszonyulásait, hogy a 

környezet, az egészség az egyének és a közösségek szolidaritása, összetartozása és egymásra 

utaltságának felismerése központi értékké válhasson, életmódjukban az értékmegőrzés 

képessége alakuljon ki. A diákok szokásainak, beállítódásának, magatartásának formálása 

során az életmód, az életminőség kap hangsúlyt, mint az egyén belső környezete és az ahhoz 

való viszonyulás.  

A környezeti- és egészségnevelési törekvések holisztikusan tágas értelmezésében így kap 

értelmet a természeti, az épített, a társas társadalmi és belső környezet harmóniájára épülő 

célirányos pedagógiai tevékenység.  

V.3.3. A kollégiumi könyvtár  

A könyvtár szerepköre, differenciálódó szolgáltatásai alapján a kollégium alapfunkciójához, a 

tanulási-tanítási folyamatokba integrálódva jelent hathatós segítséget (hozzáadott értéket) 

nevelési rendszerünkben. A könyvtár sajátos eszközrendszerével hozzájárul a megszokott 

tanulási módszerek újraértelmezéséhez, a jelenleginél hatékonyabb tanulási stratégiák 

kifejlesztéséhez. Tanulási helyszín, eszköztár és egyúttal a megújuló tanulás- módszertani 

kultúra nélkülözhetetlen pedagógiai tényezője. Ezzel párhuzamosan hozzájárul az „információs 
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olvasni tudás” megalapozásához, az újszerű és hagyományos információs technikák gyakorlati 

alkalmazásának elsajátításához. Nyitott kommunikációs fórum, amely lehetőséget ad a tanulók 

egymás közötti és a tanárokkal kialakított kapcsolatrendszerének átformálására; sajátos 

légkörével, tevékenységi és munkaszervezési formáival a szocializáció, a pozitív 

normakövetés, esélyteremtés mással alig helyettesíthető létesítménye. Csak a korszerű könyvtár 

tud a kor elvárásainak megfelelő felhasználói tudást, szokásokat kialakítani. A felhasználói 

tudás elsajátítása különböző alapképességek, készségek meglétét feltételezi. Olyan univerzális 

eszköztudásnak tekinthető, amely minden műveltségterület hatékony elsajátításához hozzájárul 

és felkészít az iskoláztatáson túlmutató tudásszerzésre, az élethosszig tartó tanulásra. Jól 

strukturált elemekből építkező tudástartalma a használat szempontjából nélkülözhetetlen 

műveleteket és ismerteket kapcsol egybe. A könyvtárhasználat az alapprogramban nem önálló 

témakör, de nélkülözhetetlen a NAT tanulói kulcskompetenciáinak fejlesztésében. A könyvtár 

különösen alkalmas a jól működő tudás konstrukciók kialakítására, az eszközjellegű 

kulcskompetenciák elsajátításának segítésére. Lásd: problémamegoldás, kommunikáció, 

kritikai, globális látásmód, információszerzés és kezelés, valamint a kooperációs technikák 

megtanulása. A könyvtár ideális tanulási környezet, kulturális, információs - tanulási 

forrásközpont. 

A tanulók tanulásában, felzárkóztatásában, hátránykompenzációjában, a tehetséggondozásban, 

a tudás- és kultúra közvetítésben, a szabadidő hasznos eltöltésében fontos szerepe van a 

kollégiumi könyvtárnak.  

Mindenki számára, de különösen a hátrányos helyzetű tanulók számára fontos, hogy a könyvtár 

vonzó legyen, szívesen járjanak oda. A könyvtárismereti órák során fontos, a tanulók 

érdeklődésének, igényeinek megismerése, fejlesztése, a könyvtárhasználati ismeretek 

elsajátíttatása, a könyvtári szolgáltatások igénybevételére való ösztönzés. A könyvtár esetében 

is fontos a differenciált, egyéni foglalkozás a tanulókkal. 

A könyvtár használata minden ismeretterületen nélkülözhetetlen, hiszen informatikai 

szolgáltatásai a kollégiumi tevékenység teljességére irányulnak. Használatának technikáját, 

módszereit – az önálló ismeretszerzés érdekében – a tanulóknak el kell sajátítaniuk. Ez a 

kompetencia magában foglalja az informatika egyéb területein szerzett tudás integrált 

alkalmazását is. 

A könyvtár mindennapos nyitva tartásával célunk a tanulók iskolai feladataihoz, 

művelődéséhez, egyéni érdeklődéséhez és igényéhez igazodó szolgáltatás biztosítása. A vezetés 
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elkötelezett a könyvtár fejlesztése iránt, fontosnak tartja az állománygyarapítást, a folyamatos 

fejlesztést, az állomány feldolgozását. 

Fontosnak tartjuk, hogy a könyvtárban található nyomtatott és nem nyomtatott, elektronikus 

források közül a diákok megtanulják a problémahelyzetnek megfelelő tájékoztató eszközöket 

és dokumentumtípusokat kiválasztani és céljaiknak, érdekeiknek megfelelően felhasználni.  

Az olvasóvá nevelés kiemelkedően fontos feladata a könyvtáros tanárnak és valamennyi 

pedagógusnak. Különösen a hátrányos helyzetű tanulók esetében fontos, hiszen ők alig, vagy 

igen keveset olvasnak. Szókincsük fejletlen, szövegértésük gyenge, kulturális hátrányaik 

következtében nehézséget okoz nekik a csendes és hangos olvasás. A tanulók olvasási 

szokásainak ki- és átalakítása, csak sokrétű pedagógiai hatásrendszer révén realizálódhat. 

Az állománybővítésben kiemelt szerepet szánunk a kézikönyvtár gyarapításának és azon szak- 

és szépirodalmi művek beszerzésének, melyek az iskolai munka segítésén túl kapcsolódnak a 

kollégium szakmai profiljához. 

A tantestület megfelelő szakkönyvekkel való ellátása szintén prioritást élvez a beszerzéseknél.   

Az állomány a következő dokumentumtipológiai egységekre bomlik: 

kézikönyvek, monográfiák, tanulmánykötetek, enciklopédiák, lexikonok, szótárak, 

ismeretterjesztő könyvek, szépirodalmi könyvek, CD-k, kazetták, CD-ROM-ok, 

videokazetták, DVD-k. 

A kölcsönözhető szakkönyvek egy nagyobb része már nagyon régi beszerzésű, aminek egy 

része tartalmilag elavult, másik része pedig régi, nem nyújt teljes információt, hiszen a 

beszerzése óta a tudományok területén sok újdonság került napvilágra, így csak részben 

használhatóak. Még mindig hiányos a politika, gazdaság, jog tudományterülete (pl. Európai 

Unió, Jogi alapismeretek), az alkalmazott tudományok területe (pl. számítástechnika, Internet). 

Szakkönyvek területén egyre nagyobb az igény a számítógép-kezeléshez kapcsolódó, a joghoz, 

közgazdasághoz, számvitelhez, médiához illetve a rendezvényszervezéshez kapcsolódó 

könyvek iránt.  

Ugyanakkor a könyvtár gyűjtőköre az általános műveltséghez, az érettségihez, a sikeres 

felvételihez, a nyelvvizsgákhoz szükséges tudás megszerzéséhez kapcsolódó könyvekre 

irányul. Így az érettségihez kapcsolódó feladatgyűjteményeket is tovább kell bővíteni, pláne 

mert egyre újabb kiadványok jelennek meg ezen a téren. 
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S természetesen ehhez kapcsolódóan a pedagógusokat segítő könyveket is bővíteni kell, mind 

a személyiségfejlesztéshez, mind a kollégiumi pedagógiához (kötelező foglalkozások, 

pedagógia, preventív gyermekvédelem, tehetséggondozás), mind a vizsgákra való 

felkészítéshez, korrepetáláshoz, felzárkóztatáshoz kapcsolódó módszertani könyvekkel.    

A szépirodalmi állomány eléggé vegyes, megtalálható bennük szép számmal verses művek, 

kötelező iskolai szépirodalmi mű, ajánlott irodalmi mű, illetve a könnyebb műfajhoz tartozó 

regények, krimik, sci-fik és néhány angol nyelvű szépirodalom. Ettől függetlenül a könyvtár 

szépirodalmi állományát mindenképpen bővíteni kell a kortárs magyar és világirodalom terén 

is. nyelvtanulás elősegítése érdekében az idegen nyelven íródott szépirodalmat is tovább kell 

gyűjtenünk. 

A könyvtárra vonatkozóan: 

- Nyugodt, szép, tiszta, rendezett légkör megteremtése, hogy a gyerekek minél többször 

járjanak be tanulni, olvasni, kutatni, felkészülni, kölcsönözni. 

- Az állomány megőrzése, karbantartása, fejlesztése. 

- Az állomány csoportosítása, szépirodalmi, illetve szakrend kialakítása, megtartása. 

- Nagyobb és gyorsabb internet-hozzáférés (amennyiben megoldható anyagiak 

tekintetében). 

- CD-k helyben való hallgatására, ha megoldható fülhallgatók segítségével. 

- CD-ROM-ok helybeli használata. 

V.3.4. Szakkörök, érdeklődési körök, öntevékenységi körök:  

A körökbe járó diákok személyközi kapcsolatai közös érdekélődésen, kölcsönös kooperáción, 

eredményes munkán alapulnak.  

Fajtái:  

- filmklub 

- zenei klub 

- színházbarátok köre 

- könyvbarátok köre 

- angol társalgási klub 
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- személyiségfejlesztő és kommunikációs tréningek 

- kreatív, kézműves szakkör 

- biliárd  és csocsó klub 

- újságíró szakkör 

- főzőszakkör. 

A szakkörök, öntevékenységi körök, önképzőkörök, klubok kidolgozott tematika alapján 

működnek, bennük a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjának követelményei és 

feladatrendszere jól követhetően jelenik meg, alapvetően tevékenységközpontú hangsúllyal. A 

körök mindenki számára nyitottak. A különböző körök jellegükben sokszor eltérnek a 

hagyományos értelemben vett szakköri tevékenységektől, tendenciájukban a civil 

szerveződések jellegzetességeit hordozzák magukban.  

Egyéb tevékenységek, rendezvények 

- színházlátogatások 

- múzeumlátogatások, tárlatlátogatások, 

mozi látogatások 

- városismereti séták 

- kirándulások 

- vetélkedők 

- versenyek, bajnokságok 

- meghívott előadók előadásai 

- hagyományos ünnepek, megemlékezések 

- őszi és tavaszi kollégiumi környezetvédelmi és egészségmegőrzési rendezvények 

- projektek, téma hetek 

- stúdió, kollégiumi újság, faliújság, honlap szerkesztési munkák. 

Tervezzük, elsősorban pályázati forrásokból, hogy lehetőséget kínáljunk a szünidőben 

nemzetközi kapcsolatok kialakítására (E-twinning), külföldi tanulmányutakra, illetve diákcsere 

kapcsolatokra (Erasmus). Az utak célja a nyelvi környezet adta nyelvgyakorlási lehetőségek 
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kihasználása, és az adott ország kulturális értékeinek, kultúrájának megismerése, 

cserekapcsolatok kiépítése.  

V. 4. A kollégium hagyományai  

A kollégium hagyományrendszere folyamatosan bővül, rendkívül értékes részét képezi a 

kollégium nevelő-oktató tevékenységének. Az értékátadás értékmegőrzés folyamatában,  

A kollégium hagyományai az elsősök fogadásától a ballagásig átszövik a diákok életét.  

munkájáról. A diákok szülei számára a beköltözés napján szülői értekezletet tartunk.  

 Nemzetközi, országos szinten: 

- ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI FILMSZEMLE 

http://okfilmszemle.hu/ 

Zsűri: Kardos Sándor Kossuth-díjas operatőr, Reisz Gábor filmrendező, Szederkényi Olga 

dokumentumfilmes. 

Pályázati feltételek: 

• Pályázhatnak magyarországi és határon túli középiskolák diákjai. 

• Nevezési díj nincs. 

• Egy alkotó vagy alkotócsoport több filmmel is pályázhat. 

• Maximum 15 perces rövidfilmeket lehet nevezni, melynek műfaja lehet: 

játékfilm, dokumentumfilm, animációs film. 

• Témameghatározás nincs. 

A pályázat beküldése: 

1. Film feltöltése az O.K. Filmszemle Indavideó portálján keresztül: 

okfilmszemle.indavideo.hu 

A „feltöltés” gombra kattintva a Pályázó eljut a feltöltési felületre, melyen el kell fogadni a 

pályázati feltételeket, és – ha már korábban regisztrált az indavideóhoz – megkezdheti a film 

feltöltését. (maximális feltöltési méret: 2 GB) 

2. Pályázati adatlap kitöltése az okfilmszemle.hu oldalon, ahol a film 

rendezőjének beszkennelt iskolalátogatási igazolását is fel kell tölteni. 

• A pályázat csak a kitöltött pályázati adatlappal és igazolással együtt érvényes! 

A pályázati film csak a pályázati adatlap kitöltésével együtt érvényes! 

• Egy pályázó több filmmel is pályázhat, de mindegyik filmhez külön adatlapot kell kitölteni.  
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A pályázat beküldési határideje: 2022. szeptember 5. 

A pályázat díjazása: 

    helyezés: 150.000 Ft 

    helyezés: 70.000 Ft 

    helyezés: 30.000 Ft 

 

Különdíjak: 

A zsűri adhat ki különdíjakat (pl. a legjobb animációs filmnek, a legjobb operatőrnek, legjobb 

színészi alakításnak, stb..) A különdíj 50.000 Ft. 

 

A szemle helyszíne: 

Káldor Miklós Kollégium – 1022 Budapest, Felvinci út 8. 

Fővárosi szinten: 

- Olimpiatörténeti Vetélkedő 

A budapesti kollégisták egy remek hangulatú rendezvényen, olimpiai bajnokok és 

sportdiplomaták jelenlétében adhatnak számot sporttörténeti ismeretükről az 

antikvitástól a napjainkig, valamint kreativitásukról, memóriájukról és gyorsaságukról.  

- Budapesti Iskolások Mesemondó Versenyét. A tehetségkutató és tehetséggondozó 

rendezvény megrendezésével a főváros valamennyi intézménye számára hagyományt 

teremtettünk, segítve a középfokú oktatásban résztvevő intézményhálózat 

tehetséggondozó szakmai munkáját és kulturális együttműködését. 

Eszmei örökségünk azt a felelősséget rója ránk, hogy a kollégium humán és tárgyi nevelési 

környezetét oly módon alakítsuk, hogy az minden ízében az élet értékét és tiszteletét 

hangsúlyozza. 
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Hagyományos belső rendezvények:  

- közgyűlés 

- vers- és prózamondó verseny 

- házi mesemondóverseny 

- társadalmi, politikai ünnepek megemlékezései: Október 6. ; Október 23. ;  A Magyar Kultúra 

Napja; A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja; Március 15. ; A Holokauszt 

áldozatainak emléknapja, Nemzeti Összetartozás Napja 

- tematikus hetek 

- Mikulás-est 

- adventi kert 

- karácsony  

- a különböző zöldrendezvények megszervezése 

- farsang 

- költészet napja 

- Föld Napja műsor és környezetvédelmi projekt  

- ballagás 

- Kolikvíz 

- elsősök fogadása 

Az események nagymértékben segítik a diákok könnyebb beilleszkedését, egymás és tanáraik 

jobb megismerését, a tehetséges tanulók felfedezését, a világ dolgaiban való könnyebb 

eligazodást, a másság elfogadását. A rendezvények dokumentálása, tablók és fotók készítése 

folyamatos. 
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V. 5. Gyermek- és ifjúságvédelem 

A gyermek- és ifjúságvédelem áthatja, és döntő mértékben meghatározza az intézmény 

pedagógiai koncepcióját, cél- és feladatrendszerét. A kollégium kötelezőnek tekintett feladata 

az otthonpótlás, a gondoskodás, személyes törődés, gyermek- és ifjúságvédelem. A 

kollégiumban az egyéni bánásmód követelménye alapján a gyermekvédelmi tevékenység 

kulcsfigurája elsősorban a csoportvezető tanár, aki csoportjában a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős is, aki problémafeltáró, problémakezelő, koordináló, közvetítő és integráló feladatokat 

lát el. A beilleszkedési nehézségekkel küszködő tanulók arányának emelkedése 

hangsúlyosabbá tette a gyermekvédelmi funkciók gyakorlását. Bizonyos rétegek leszakadása, 

marginalizálódása, a családok szociális és kulturális ellehetetlenülése és demoralizálódása okán 

egyre több feladat hárul a kollégiumra a hátrányos helyzet kompenzációja, enyhítése terén. 

Célunk, hogy testileg, szellemileg, lelkileg harmonikus, a társadalom számára hasznos 

fiatalokat neveljünk, akik rendelkeznek mindazokkal a tulajdonságokkal és képességekkel, 

amelyekkel az európai polgároknak rendelkezniük kell. A harmonikus, bizalmon alapuló tanár- 

diák viszony pozitív hatása tagadhatatlan, erre kell törekednünk, hiszen a kollégiumi 

nevelésnek nem elhanyagolható családpótló szerepe van.  

A kötetlen tematikájú csoportfoglalkozások a több tanulót is érintő problémák megoldásának 

keretét adják. A csoportvezető tanárok az életkor szerint primer közösségekben is tarthatnak 

foglalkozásokat, nyújthatnak segítséget a felmerülő kérdések megválaszolásában. Az egyéni 

törődés során a csoportvezető nevelő, vagy a tanuló bizalmát élvező pedagógus a konkrét 

gondok megoldásában tanácsok adásával segít. Ennek gyakorisága és intenzitása az adott 

kolléga személyiségétől és a gyakorlat során igazolódott kompetenciáitól is függ.  

A kollégisták szocio-kulturális hátterének fokozatos romlása, a HH és HHH, az SNI és BTMN 

tanulók kimutathatóan növekvő száma a nevelőmunka homlokterébe állítja ezt a területet. Csak 

akkor lehet hatékony az egyénre szabott személyiségfejlesztés, ha tisztában vagyunk a 

gondjainkra bízott tanulók élethelyzetével, különösen azokéval, akiket veszélyeztetett 

helyzetűnek tekintünk. A gyermek- és ifjúságvédelem tehát komplex tevékenységként jelenik 

meg intézményünkben, és körültekintő beavatkozási stratégiákat kíván: minden gyerekre 

kiterjedő gondoskodást, pedagógiai, pszichológiai, szociális és egészségügyi, valamint jogi 

tennivalók elvégzését. Ezt a területet nagy tapintattal és elfogulatlansággal, empátiával kell 

kezelnünk, ügyelve arra, hogy szükségtelenül ne avatkozzunk be a családok életébe.  

A gyermek- és ifjúságvédelemi prevenciós feladataink: 
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1. Felmérjük, megismerjük kérdőívek, egyéni beszélgetések, környezettanulmány 

segítségével: 

o a védelemre szoruló tanulókat 

o a veszélyeztetett diákokat 

o a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekeket 

o A HH és HHH tanulók közé nem sorolható, de aktuális élethelyzetükből adódóan 

„rászorultnak” tekinthető kollégistákat 

o Speciális célcsoportokba tartozó tanulókat (SNI, BTMN, etnikai kisebbséghez 

tartozó gyermekeket). 

 

2. Háttér információk gyűjtése: 

o A veszélyeztetettség okainak és típusainak feltárása 

o A jelentkezési lapok áttekintése  

o Adategyeztetések, igazolások bekérése  

o Információszerzés az iskoláktól. 

 

3. Egyéni beszélgetések, személyes tanácsadás. 

4. A zökkenőmentes beilleszkedés segítése, beilleszkedési problémák megoldása. 

5. A tolerancia, a „másság” elfogadásának és tiszteletben tartásának fejlesztése. 

6. Szemléletformálás különböző tevékenységeken keresztül: 

o hagyományápolás 

o programok. 

7. Személyiségfejlesztő tréningek szervezése. 

8. Pozitív önértékelés kialakítása (sikerélményhez juttatás). 

9. Az egyéni viselkedés és a közösségi elvárások egyeztetése, közösségformálás. 

10. Kapcsolatfelvétel- és tartás a tanulók szüleivel, iskoláival és a lakóhelyük szerint 

illetékes gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetekkel. 
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11. Hátránykompenzációs stratégia kialakítása.  

12. Segítség nyújtása az egyéni „kitöréses stratégiák” kidolgozásában. 

o helyes életvezetésre és egészséges életmódra nevelés (napirend, étkezés, 

sport, szabadidő, problémamegoldás, konfliktuskezelés) 

o a tanulók önálló életkezdésének segítése. 

13. Integrált és inkluzív foglalkozások megtartása, kooperatív tevékenységek 

o helyes tanulási módszerek kialakítása 

o felzárkóztatás 

o készségfejlesztés 

o tehetségkutatás- és gondozás 

o különböző kompetenciák erősítése illetve kialakítása 

o pályaorientáció, pályakorrekció. 

14. Preventív célú - egészségnevelés, kábítószer-ellenes, bűnmegelőzési, stb. - 

programok megszervezése, kidolgozása, végrehajtása. 

15. Együttműködés erősítése a gyermekvédelmi intézményekkel és az erre szakosodott 

civil szervezetekkel. 

16. Rendszeresebb konzultáció a kapcsolódó szervezetekkel a kölcsönös 

segítségnyújtás lehetőségének és módozatainak megbeszélésére. 

17. A nevelőtanárok felkészítése és segítése ezen tanulókkal való speciális feladatokra 

(továbbképzések, szakmai értekezletek, belső továbbképzések szervezése). 

18. Szakértő segítők bevonása. 

19. Nevelőtestületi megbeszélések. 

Nevelőtestületi értekezleteken a csoportnevelők információkat adnak át a többi tanárnak és a 

vezetőségnek. Sürgős esetben azonnal a kollégium vezetőségéhez fordulnak. Ilyen esetnek 

számít, ha hivatalos szervekkel is fel kell venni már a kapcsolatot (pl. nevelési tanácsadó, 

gyámhatóság, rendőrség.) Ha egy tanuló olyan környezetben él, amely veszélyezteti testi 

és/vagy lelki fejlődését, célszerű családlátogatás keretében feltárni a családi környezetet, s ha 

beigazolódik a veszélyeztetettség, kezdeményeznie kell a vezetőnél a hatósági eljárás 
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megindítását. Természetesen a problémakezelő gyermekvédelmi tevékenység keretében is 

elsősorban igyekszünk megoldást találni pedagógiai eszközökkel. Csak végső esetben, amikor 

más megoldás nem kínálkozik, akkor fordulunk a hivatalos szervekhez segítségért. Nagyon 

fontos, és a tapasztalatok szerint nagyon eredményes is az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelősökkel (osztályfőnökökkel) a kapcsolattartás. Sok esetben a szülőkkel is sikerül 

eredményesen együttműködnünk, még olyan alkalmakkor is, amikor a gyermek helyzete már a 

veszélyeztetettség határát súrolja. 

A kapcsolattartás formái: 

-    Családsegítő Központok 

- Nevelési Tanácsadó 

- Helyi Önkormányzatok 

- Jegyzők 

- Kisebbségi Önkormányzatok 

- Bíróság 

- Rendőrség 

- Háziorvos   

- Házi gyermekorvos 

- Kapcsolatunkban álló iskolák igazgatója, gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse, pedagógusai  

- Szülők, nevelőszülők, nevelőszülői tanácsadók, utógondozók 

- Civil szervezetek. 

A kapcsolattartás formáit rögzíti az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata. 

A kollégiumi felvételnél elsőbbséget élveznek az intézeti elhelyezett és állami gondozott, 

nevelőszülőnél nevelkedő, veszélyeztetett és hátrányos helyzetű tanulók. Már a felvételi 

beszélgetés alkalmával igyekszünk felmérni a tanuló és családja szociális, szociokulturális 

hátrányait, illetve tájékozódunk a különböző életvezetési, esetleg devianciára utaló jelekről. Ez 

a kiinduló helyzet alapul szolgál a preventív gyermekvédelmi munkához. 

Kollégiumunk felvállalta a hátrányos, halmozottan hátrányos, illetve veszélyeztetett helyzetű 

tanulók nevelését. A diákok körében előforduló hátrányok minden területet érintenek, 

amelyeket hivatalosan is elismer a pedagógia, illetve a törvény. Az esetek túlnyomó részében 
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legalább két, de inkább több hátránytípus megjelenése a jellemző. A beilleszkedési problémák 

oka és eredője nem minden esetben a halmozottan hátrányos helyzet, de megfigyelhető, hogy a 

hátrányok megélése előbb- utóbb mentális zavarokhoz vezet, amelyek magatartási devianciák 

formájában nyilvánulnak meg. Intézményünkben egyre több diáknál figyelhetőek meg a fent 

vázolt tünetek, s ezzel együtt nő a veszélyeztetett tanulók aránya is. A kollégium pedagógusai 

elhivatottak, gyermekvédelmi tevékenységünk (mind a preventív, mind a problémakezelő) 

magas színvonalú, mégis meg kell találnunk azt az egészséges arányt, amit még „elbír” a 

közösség, azaz a problémás diákok számát nem lehet a végtelenségig növelni. 

Köztudott, hogy rohamosan terjed az agresszív viselkedés a fiatalok körében és nemcsak saját 

korosztályuk felé irányul az agresszió, hanem a felnőttek, pedagógusok felé is. 

Intézményünkben eddig nem fordult elő ilyen atrocitás, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül az 

iskolai agresszió elharapódzását, hiszen kizárólag közös nevelőmunkával sikerülhet megoldási 

metódusokat kidolgoznunk. A folyamatos prevencióval sikerülhet az agresszív viselkedés 

okait, indítékait feltárnunk. Komoly hangsúlyt kell fektetnünk a konfliktuskezelésre, a 

különböző stresszoldó technikák elsajátítására és elsajátíttatására. Folytatnunk kell az ehhez a 

témakörhöz kapcsolódó továbbképzéseken való részvételt, illetve a nevelési értekezleteken 

történő esetfeltárásokat és megbeszéléseket. Továbbá a jövőben is meg kell szerveznünk a 

kollégium pedagógusai és diákjai számára a személyiségfejlesztő és konfliktuskezelő 

tréningeket. 

A kollégium házi- és napirendje, szabályai és tevékenységrendszere biztonságot, 

családiasságot, szeretetteljes légkört biztosít, alapvetően azzal a céllal, hogy egészségileg, 

szellemileg és mentálisan harmonizálja valamennyi diák állapotát. Családi konfliktusok esetén 

a szülő megkeresésével és a problémák segítő szándékú megbeszélésével járulunk hozzá a 

konfliktusok megoldásához. Az iskolák osztályfőnökeivel és gyermekvédelmi felelőseivel 

együttműködve végezzük preventív munkánkat.  

Bizonyos rétegek leszakadása, marginalizálódása, a családok szociális és kulturális 

ellehetetlenülése és demoralizálódása okán egyre több feladat hárul a kollégiumra a hátrányos 

helyzet kompenzációja, enyhítése terén. 

Célunk, hogy testileg, szellemileg, lelkileg harmonikus, a társadalom számára hasznos 

fiatalokat neveljünk, akik rendelkeznek mindazokkal a tulajdonságokkal és képességekkel, 

amelyekkel az európai polgároknak rendelkezniük kell. A harmonikus, bizalmon alapuló tanár- 
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diák viszony pozitív hatása tagadhatatlan, erre kell törekednünk, hiszen a kollégiumi 

nevelésnek nem elhanyagolható családpótló szerepe van.  

A megvalósítás módja: módszerek, eszközök, tevékenységformák 

A kollégium teljes tevékenységrendszere valamilyen mértékben a preventív gyermekvédelmi 

munkát szolgálja. A szabadidő helyes, tartalmas eltöltése feltételezi, hogy kisebb mértékben 

fordulnak elő a gyerekek körében a deviáns viselkedés megnyilvánulásai, kevesebb lesz a 

kallódó diák, kisebb mértékű a rossz társasághoz való csapódás jelensége. A helyes életvitel és 

szokásrend kialakítása jelentős mértékben befolyásolja pozitív irányban a gyermekek káros 

szokásai kialakulásának mértékét. A kollégium napi- és házirendje keretet ad a diákok életének. 

Az egészséges életmód terén nagy súlyt fektetünk a sporttevékenységek rendszeressé tételére 

A különböző tanulmányi kirándulások nemcsak ismereteket nyújtanak és egészségükre 

szolgálnak a tanulóknak, hanem, mint tevékenységforma beépül az életükbe. A diákok 

szemléletét folyamatosan alakítjuk. A csoportfoglalkozások témái kapcsolódnak a 

közösségformálás, hagyományápolás, kommunikáció, emberi interakciók, morális kérdések 

témaköréhez, és megnyilvánulnak, mint tevékenységformák a kollégiumi programok színes 

palettáján. A hátránykompenzáció és felzárkóztatás preventív hatása szintén óriási 

jelentőséggel bír, hiszen számtalan iskolai kudarctól kíméli meg a diákokat, így önértékelésük 

is pozitív irányban alakul. A korrepetálások és a helyes tanulási módszerek kialakítása során 

lehetőség nyílik a differenciálásra és az egyéni foglalkozásra, amely nemcsak tanulmányi 

szempontból jelentős, hanem újabb lehetőséget kínál a tanár- diák viszony elmélyítésére. A 

tanulószoba biztosítja a rendszeres tanulást és következetes számonkérést is, lehetőséget ad 

tanulópárok kialakítására, ami elősegíti kommunikációs készségük fejlődését, a tolerancia 

kialakulását, tehát a közösségi érzület fejlődését. A prevenció területén legalább annyi szerepük 

van a különböző külső kapcsolatoknak, mint a problémakezelő gyermekvédelmi munkánál. A 

szülőkkel való kapcsolattartás a családok épségének megóvása érdekében, a különböző 

generációs problémák megoldásánál, a harmonikus szülő- gyerek kapcsolat kialakításánál és 

megtartásánál, illetve a közös nevelési koncepció létrehozása érdekében történik. A velünk 

kapcsolatban lévő iskolákkal a szoros és folyamatos kommunikáció a diákok iskolai esélyeinek, 

sikereinek garanciája. A hivatalos szervek szakértői segítségünkre vannak a belső 

továbbképzések létrehozásánál, és a tanulók körében felvilágosító, megelőző munkát végeznek, 

nagy szakértelmükkel munkánkat segítve.  
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A kollégák által elvégzett tanfolyamok témáit folyamatosan beiktatjuk a nevelési értekezletek 

témaköreibe. 

A gyermek- és ifjúságvédelem valamennyi pedagógus feladata. A tanulókkal 

kapcsolatos hatósági intézkedések kezdeményezését a csoportnevelő tanárok teszik meg a 

gyermek és ifjúságvédelmi felelősnél, illetve az igazgatónál.  

V. 6. Az iskolákkal és a szülőkkel való kapcsolattartás formái 

V. 6. 1. Az iskolákkal való kapcsolattartás 

A tanulók szocializációjának, személyiségfejlesztésének, a különböző általános és speciális 

kompetenciáinak kibontakoztatásában kitüntetett szerepet szán oktatási rendszerünk az 

intézményes iskolai nevelés-oktatásnak. A kollégium mindig is a partnerségi elvet alkalmazta 

nevelési gyakorlatában. Természetesen a kollégium első számú partnerei azok az iskolák 

melyben a tanulók a középiskolai tanulmányaikat folytatják. A kapcsolattartásnak komoly 

hagyományai vannak, vezetői, középvezetői és a pedagógusok szintjén is. Megvalósul a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök kölcsönös együttműködése, egymás munkájának 

segítése, az intézkedések összehangolása, különösen akkor, amikor harmadik személy (szülő, 

hatóság, önkormányzat, nevelési tanácsadó, stb.) érintettsége merül fel.  

A kapcsolattartás formái és tartalmai: 

- intézménylátogatások, iskolák, gyakorlóhelyek, tanműhelyek 

- ünnepségek, rendezvények látogatása 

- megbeszélések, programegyeztetések 

- információcsere 

- írásos megkeresések, levelezés, e-mail 

- telefonos kapcsolat 

- beiskolázás és átiskolázások, pályaorientációval kapcsolatos problémák orvoslása 

- programok, forgatókönyvek, műsorok cseréje, versenyek, vetélkedők 

- közös pályázatok 

- szakmai segítség, dokumentumok cseréje 
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- a problémás tanulókkal és a szülőkkel való esetmegbeszélések, nevelési tanácsadás, 

pedagógiai eljárások összehangolása 

- hatósági intézkedések és prevenciós tevékenységek összehangolása, szociális intézkedések 

kezdeményezése 

- a tanulók iskolai versenyekre, pályázatokra való felkészítése. 

A partneri kapcsolatok minden szintjén fontos az együttműködés kezdeményezése, kialakítása 

és a jó kapcsolatok ápolása. 

V. 6. 2. A szülőkkel való kapcsolattartás 

A kollégium a kölcsönös bizalmon alapuló szülő-tanár kapcsolat kialakítására törekszik. A 

tanulói személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a 

pedagógus közösség aktív együttműködése.  

Alapja: a gyermek, a fiatal iránt érzett közös felelősség.  

Feltétele: a kölcsönös bizalom, a tájékoztatás és az őszinteség. Fontosnak tartjuk a szülőkkel 

való kapcsolatfelvételt és a kialakult kapcsolatok ápolását. A szülőkkel való egyenrangúságon 

alapuló, bizalmi kapcsolatot kereső, kezdeményező, kölcsönös tiszteletben megnyilvánuló 

nyitottság, követelmény valamennyi pedagógussal szemben.  

A szülőktől elvárjuk: 

- az együttműködő magatartást, 

- a nevelési problémák őszinte feltárását, megbeszélését, 

- az érdeklődő, segítő hozzáállást,  

- a személyes részvételt és a folyamatos kapcsolattartást, 

- munkánk és a pedagógusok tiszteletét és becsülését. 

A szülőkkel való kapcsolatfelvétel a felvételi beszélgetéskor kezdődik. A felvételt követően a 

tanuló szüleivel való kapcsolattartás valamennyi csoportvezető és minden pedagógus feladata. 

A tanárok közvetlen és közvetett kapcsolattartása és kölcsönös tájékoztatás, tájékozódás 

elengedhetetlen. Problémák esetén a intézményvezető, a helyettesei és az érintett csoportvezető 

nevelőtanár közösen elemzi a kialakult helyzet okait, egyeztetik, beszélik meg a szükséges 

tennivalókat. A szülők nevelési problémáik megoldásához nevelési és jogi tanácsot kaphatnak. 
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A kollégium törekszik arra, hogy a szülők számára nyitott családközpontú intézménnyé váljon. 

A kollégium programjai, rendezvényei nyitottak a szülők látogathatják azokat. A szülőket 

rendszeresen tájékoztatjuk kollégiumi eseményekről, a tanulók értékeléséről. 

A kpcsolattartás formái: 

- felvételi beszélgetés a kollégiumba való jelentkezéskor 

- szülői értekezlet, rendkívüli szülői értekezlet 

- fogadóórák 

- ünnepi rendezvényekre, programokra való meghívás 

- nevelési tanácsadás, tanulmányi, nevelési problémák megbeszélése 

- átiskolázás, pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás 

- a tanulók előmeneteléről, magatartásáról, fejlődéséről való tájékoztatás különböző 

csatornákon  

- az iskolai szülői értekezleteken, fogadóórákon való közös részvétel 

- a szülői igények, elégedettség felmérése. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat, szóban, vagy írásban egyénileg, vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik a kollégium vezetőivel és a 

nevelőtestülettel.  
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V. 7. Fejlesztési feladatok bemutatása 

- A kollégium belső harmóniájának megerősítése, egységes, korrekt működés 

feltételeinek biztosítása.  

- A közös pedagógiai elvek mentén, egységes nevelőtestületi tevékenység: szoros, 

harmonikus kapcsolat, együttműködés minden dolgozóval a hatékony közösségi 

nevelés érdekében, a rendszeres kommunikáció fenntartása. 

- Kollégiumi közösségi terek funkcióinak bővítése. 

- Tanári kreativitás és innováció támogatása. 

- Intézményi demokrácia működtetése. 

- Informatikai rendszer fejlesztése. 

- Kollégiumi számítógéppark fejlesztése.  

- Weblap fejlesztése.  

- Kollégiumi eszközállomány bővítése (sport, média). 

- Kollégiumi, tanári önértékelés megszervezése, lebonyolítása. 

- Tanári minősítésekre felkészítés, mentorálás.  

- Kollégiumi programválaszték színesebbé tétele. 

- Kollégiumok közötti kulturális, sport és szakmai rendezvények bővítése 

- A környezettudatos gondolkodás elterjesztése a diákok között. 

- Diákok bevonása a közösség élet minden területére. 

- DÖK bevonása a pedagógiai munkába, a szervezeti és tanulási kultúrát fejlesztő 

intézkedések meghozatalába. 

- A pedagógiai folyamatok visszacsatolásának mérése. 

- A szülői visszajelzés kérésének rendszeresebbé tétele, a szülők nagyobb bevonása az 

intézmény életébe.  

- Mérési rendszerek kidolgozása a szülői elégedettségek és partneri elvárások jobb 

megismerése végett.  

- Felmérések készítése, vizsgálati módszerek kidolgozása, bevezetése. 
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- Az önálló tanulás támogatása, az önszabályozó tanulás fejlesztése. Hatékony tanulási 

módszerek megismertetése. 

- Tanulói eredmények, továbbtanulások részletesebb megfigyelése, a bukások és 

lemorzsolódások számának csökkentése. 

- Belső tudásmegosztás erősítése tantestületen belül: a bevált gyakorlatok megismerése, 

saját rendszerünk jobbítása, az együttműködés lehetőségeinek felkutatása. 

A digitális kultúra fejlesztése.  

Csapatépítő programok szervezése többségi támogatás alapján: barlangászás, közös főzés, 

túrák, geocaching, gombászás, stb. A közösségformálás egyik lényeges színtere a csapatépítő 

program. 

- Képességfejlesztő foglakozások bevezetése: tanulási módszerek, memória, logika, 

figyelem fejlesztése.  A képességfejlesztésben a játékos tanulás a meghatározó.  

- Diákönkormányzati tevékenység megerősítése: A kollégiumi demokrácia 

szervezettebbé tételét és a folyamatos működést biztosítja. 

- Segítő tevékenység lehetőségeinek megteremtése: Olyan programok szervezése, 

amelyeken diákok segítő tevékenységet végeznek, hajléktalanok, intézetben nevelkedők, 

sérült gyerekek, idősek, hátrányos helyzetű családok segítése. /Ételosztás, sérült 

gyerekek támogatása, közösségi területek megtisztítása, stb./ A segítő tevékenységet 

rendszeresen végző gyerekek önértékelése, felelősségérzete erősödik, s ennek 

következtében személyiségük fejlődik. 

- Pályaválasztás elősegítése, fórumok, beszélgetések, üzemlátogatások: Napjainkban a 

fiataloknak pályakezdésükhöz minden támogatást, információt meg kell adni, hogy a 

számukra jó döntések megszülethessenek, és versenyképességük biztosított legyen.  

Források megteremtésének lehetősége  

- intézményi bevételek bővítése /szállás, bérbeadás/ 

- a jelenlegi források optimális felhasználása /energiatakarékossági megoldások, 

racionális forráselosztás/ 

- pályázatok írása /rendszeres pályázatfigyelő tevékenység/ 

- külső támogatás feltételének megteremtése. 
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VI. A nevelő-oktató munka ellenőrzése, mérése, értékelése  

VI.1. Minőségfejlesztés - minőségi szemlélet 

Minőségi szemlélet kialakítása a kollégiumban fontos a hatékony oktató-nevelő munkához, 

ezért kulcsfontosságú a rendszeres értékelés, ellenőrzés és a partnerek véleményének 

folyamatos figyelembe vétele.  

Elemei: 

- kollégiumi belső ellenőrzési csoport tevékenysége 

- mérések, fejlesztési javaslatok kidolgozása  

- nevelőtanárok minősítése, minősítési eljárás 

- vezetők, tanárok önértékelése 

- tanulói elégedettség vizsgálatok 

- az intézmény komplett vizsgálata 

- dokumentáció ellenőrzése 

- tanulói eredményesség mérése /értékelések/ 

- rendezvények eredményességének mérése /értékelő megbeszélések/ 

- interjúk 

- felmérések, kérdőívek, tesztek. 

Tudatos, arányos, átlátható és folyamatos belső ellenőrzésre van szükség, mely a minőségi 

munka hatékonyságát garantálja. A túlszabályozottság a pedagógiai tevékenységtől vonhat el 

energiákat, ezért törekednünk kell az értékelések, ellenőrzések optimális mennyiségre.  A 

vizsgálatok jelenítsék meg a diákok, a szülők, a pedagógusok, a tanfelügyelet és a fenntartó 

számára az intézményben folyó oktató-nevelő tevékenység színvonalát, hatékonyságát. Ezzel a 

vezetői szemlélettel az intézmény működése kiszámíthatóbb, egyenletesebb lesz, és a szakmai 

nehézségek kezelése is gördülékenyebbé válik. A minőségfejlesztés, a minőségi pedagógiai 

munka biztosítása, a partnerközpontú működés megteremtése az intézményben PDCA logikán 

alapszik: - felmérés, - tervezés, - megvalósítás, - értékelés, ellenőrzés, - beavatkozás, - 

visszacsatolás. 
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Fontos tehát, hogy kollégium a szakmai innováció iránt elkötelezett, nyitott legyen. A 

minőségfejlesztési folyamatban fel kell tárni és rendszerezni kell az intézmény fő törekvéseit, 

a kulcsfolyamatokat, a támogató, a kiszolgáló és a minőségfejlesztési részfolyamatokat, így 

lehet biztosított a permanens szabályozás. A szervezeti struktúra fejlesztése tartós feladat, 

amely alapját az intézmény hagyományrendszere adja.  

VI.2. Intézményi önértékelés és tanfelügyeleti ellenőrzés 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) részletesen 

tartalmazza a pedagógiai-szakmai ellenőrzés szabályait, pontosítja a szakértők és az Oktatási 

Hivatal szerepét az ellenőrzésben, szabályozza az ellenőrzések szervezését, valamint rögzíti a 

lebonyolítás kereteit, és rendelkezik a pedagógiai-szakmai ellenőrzés részeként végzendő 

intézményi önértékelésről is. Megnevezi a konkrét értékelési területeket, az alkalmazott 

módszereket, eszközöket, a részletes módszertan és eszközrendszer kidolgozását pedig az 

Oktatási Hivatal feladatai közé sorolja, azokhoz az oktatásért felelős miniszter jóváhagyását 

írja elő. 

Az átfogó intézményi önértékelés megállapításai a pedagógiai programban kitűzött célok 

megvalósulásának eredményességéről adnak képet olyan módon, hogy közben számba veszik 

a kollégium adottságait, a nevelőtestület mint szakmai közösség együttműködésének formáit, a 

nevelő-oktató munka tervezésének, szervezésének, ellenőrzésének, értékelésének és az 

eredmények visszacsatolásának folyamatát. Az önértékelés során az értékelők a belső és a külső 

partnereket is bevonják a folyamatba. Az átfogó intézményi önértékelés része a pedagógusok 

és a vezető önértékelése, de kiterjed olyan elvárások vizsgálatára is, amelyek korábban a 

pedagógusok és a vezető értékelésénél nem jelentek meg. Az intézményi önértékelés 

folyamatos, ötéves periódusokban zajlik: ezalatt többször is sor kerülhet a pedagógusok és a 

vezető értékelésére, évente egyszer az intézmény részleges vizsgálata a kötelezően előírt 

szempontok alapján, illetve az intézmény átfogó önértékelése az ötéves ciklusban egyszer 

történik meg.  
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Az ötévenkénti teljes körű intézményi önértékelés a pedagógus és a vezető értékeléséhez 

hasonló módon a fejleszthető és kiemelkedő területek meghatározásával, valamint az öt évre 

szóló intézkedési terv elkészítésével zárul. A kollégium a következő időszak éves terveiben 

részletezi az intézkedési terv megvalósításának egyes feladatait és azok megvalósításának 

lépéseit. 

Az önértékelés megkezdése előtt megfogalmazzuk az intézményi elvárásokat, amelyek 

összhangban vannak az aktuális pedagógiai programunkban megfogalmazott célokkal és az 

általános elvárásokkal. 

A pedagógus önértékelésének területei: 

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 

2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók  

3. A tanulás támogatása  

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  

5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység  

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése  

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás  

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. 

A vezető önértékelésének 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 operatív irányítása  

5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása. 

Az intézmény önértékelése az alábbi területekre terjed ki:  

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 Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban 

megfogalmazott céloknak való megfelelés. 

VI.3. Belső ellenőrzési terv 

1.) Pedagógiai tevékenységek belső ellenőrzési terve  

1.1) Túlórák és helyettesítések dokumentációjának ellenőrzése  

1.2) Kollégiumi dokumentációk ellenőrzése  

- A tanárok által vezetett dokumentumok ellenőrzése: csoportnaplók, munkatervek, 

szakköri, foglalkozási naplók, tanulók személyi adatlapja 

- Intézményi dokumentumok: törzskönyv, kollégiumi napló, minősítések, 

önértékelések, nyilvántartások, jelentkezés, kiköltözés 

1.3) Kollégiumi rendezvények látogatása  

1.4) Csoportmegbeszélések látogatása  

1.5) Kollégiumi foglalkozások látogatása. 

 

2.) Működéssel kapcsolatos belső ellenőrzés terve  

mailto:intezmenyvezeto@kaldorkoli.hu


  

PEDAGÓGIAI PROGRAM 87 

 

K Á L DOR  M I K L ÓS  KO L L É G IUM  
BUDAPEST 1027 Bakfark B. u.1. 1022 Felvinci út 8.1015 Donáti u. 46. 

Tel./fax: 606-7446 E-mail: kaldor@kaldorkoli.hu;  

intezmenyvezeto@kaldorkoli.hu 

 

 

 

 

2.1) Intézménybejárás: 

- június – ellenőrző felmérés  

- augusztus – végrehajtás ellenőrzése  

- január – állapotfelmérés, állagmegőrzés ellenőrzése  

2.2) Az intézmény jogszerű működésének ellenőrzése  

- Munkaügyi dokumentumok és a személyi anyagok 

2.3) Műszaki jellegű meghibásodások jelzésének ellenőrzése 

2.4) Jelzéseket követő intézkedések ellenőrzése.  
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VII A kollégiumi foglalkozások formái, megszervezésükre 

vonatkozó szabályok 

VII.1. A foglalkozások csoportosítása 

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

tanulói tevékenységeket – annak céljától, jellegétől függően – kollégiumi programok, csoportos 

és egyéni foglalkozások keretében szervezi, az intézményi szervezet működéséhez pedagógiai 

irányítást, illetve támogatást biztosít.  

 

A tanulói részvétel szempontjából a kollégiumi foglalkozás lehet: 

a) kötelező  

b) szabadon választható 

VII.2. A kötelező és választható foglalkozások szerkezete, rendszere 

Szervezés és tartalom, foglalkozások: 

A foglalkozások célja, olyan pedagógiai környezet kialakítása, amelyben a tanuló 

személyiségfejlődése, testi, lelki, szellemi fejlesztése biztosított. A tanulócsoportok heti 

időkerete 24 óra, amely egyéni tanulói és csoportos foglalkozások formájában realizálódik a 

gyakorlatban. 

A foglalkozástípusok és más pedagógiai tevékenységek időkeretei 

Tanévenként a kollégiumi csoportok kialakításra kerülnek a tantárgyfelosztás szerint, a 

munkatervekben a foglalkozások tervezése megtörténik, amelyekben meghatározásra kerül a 

pedagógusok munkaidőkeretének konkrét felhasználása. 

A rendelkezésre álló pedagógus órák felosztásának elve: 

„A kollégiumi nevelőtanár munkáját a jogszabályokban foglaltak szerint végzi, tevékenységét 

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

szellemi értékei, az egyenlő bánásmód, valamint az egészséges életmódra és a fenntartható 

fejlődésre nevelés határozzák meg.” (KNOAP 3.1.) 

Ezen felüli tevékenységek: 
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Pedagógiai felügyelet  

A kollégium vezetője a pedagógusok közreműködése révén (a továbbiakban: ügyeletes 

nevelőtanár) gondoskodik a foglalkozáson nem tartózkodó tanulók pedagógiai felügyeletéről, 

a kollégiumi élet szervezéséről. 

A kollégium zavarmentes működésének biztosítása céljából az ügyeletes nevelőtanár: 

- folyamatosan tájékozódik a diákok tartózkodásáról és a meghatározott időpontokban 

létszámellenőrzést tart, 

- ellenőrzést folytat a külső és belső biztonsági rendszabályok, a balesetvédelmi előírások 

betartása, az egyéni és közösségi tulajdon védelme, a napirend zavartalansága érdekében,  

- folyamatos jelenlétével biztosítja a házirend betartatását, különös tekintettel az együttélési 

normák, a személyiségvédelem, a diákok önrendelkezési jogának érvényesülésére, 

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

egészségvédelmi szabályok teljesítése céljából, 

- a pedagógiai felügyelet átadásakor az ügyeletes nevelőtanárok között dokumentált 

információcsere történik. 

A kollégiumi élet szervezése során a kollégium vezetőjének a feladata  

- a napirend szerinti tevékenységek, így az ébresztő, a takarodó, az étkeztetés megszervezése, 

felügyelete, ellenőrzése, 

- a tanulói nyilvántartások, különösen a betegség, távollét, kimenő, engedélyek folyamatos 

vezetése, 

- a közös helyiségek és közösségi eszközök használatának, az öntevékeny diákkörök 

tevékenységének a felügyelete, 

- a felmerülő egyéni problémák kezelése, ennek részeként az ügyeletes nevelőtanári intézkedés, 

továbbá információtovábbítás a csoportvezető nevelőtanárnak.  
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VII.3. A kollégiumi tevékenységek szerkezete 

A kollégium által kötelezően biztosítandó foglalkozások 

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

tanulási attitűd kialakítására és megerősítésére, egyénre szabott tanulási utak támogatására, a 

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

tanulókkal való személyes törődés tapintatos formáinak kialakítására. Külön figyelmet fordít a 

nemzetiségi sajátosságokra és a sajátos nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteire. A 

kollégium a foglalkozások formáját és tartalmát úgy határozza meg, hogy azok hozzájáruljanak 

a tanulók erkölcsi gyarapodásához, személyiségének gazdagodásához, kompetenciáik 

fejlesztéséhez, a közösség fejlődéséhez.  

Felkészítő foglalkozások 

Tanulást segítő foglalkozások: 

 rendszeres iskolai felkészülést biztosító egyéni és csoportos foglalkozás 

 differenciált képességfejlesztő, tehetségkibontakoztató foglalkozás 

 a lemaradó tanulók felzárkóztatása, hátránykompenzáció 

 tantárgyi ismeretek bővítése és a pályaválasztás segítése érdekében 

szervezett szakkörök, diákkörök 

 tematikus csoportfoglalkozás. 

Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások:  

1. Csoportvezetői foglalkozások 

 Közösségi foglalkozás a kollégiumi csoportok számára: a csoport életével 

kapcsolatos feladatok, tevékenységek, események, problémák 

megbeszélése, értékelése 

 Tematikus csoportfoglalkozások: a rendeletben előírt témakörök, 

időkeretek között szervezhető foglalkozások. 
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2. A kollégiumi közösségek szervezésével összefüggő foglalkozások: 

 a kollégiumi diákönkormányzatok működésének támogatása 

 kollégiumi diákfórumok (kollégiumi gyűlés, kisebb közösségek szerinti 

megbeszélések). 

3. A tanulókkal való egyéni törődést biztosító foglalkozások: 

 a foglalkozásokon (tanulói vagy pedagógusi kezdeményezésre) a diákok 

megbeszélhetik egyéni problémáikat 

 melyek megoldásában számíthatnak a pedagógus tanácsaira, segítségére. 

Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások: 

Állandó, vagy adott eseményre szerveződő kollégiumi diákcsoportok számára 

szervezett 

- irodalmi, képzőművészeti, zenei, tánc, vizuális képességeket fejlesztő művészeti 

- természettudományos, műszaki, vállalkozói, gazdasági ismereteket bővítő 

szakmai 

- egészséges életmódra nevelést, rendszeres testedzést szolgáló sportcélú 

- hasznos gyakorlati ismeretek megszerzését, az önellátás képességének 

fejlesztését célzó 

- a pályaorientáció szempontjából is fontos tartalmakat hordozó 

- szakkörök, szakmai, művészeti foglalkozások, kollégiumi sportkörök, 

rendezvények, versenyek, vetélkedők. 
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Témanapok, témahetek, projektek: 

- A kollégiumok bekapcsolódhatnak az EMMI által kezdeményezett központi 

témahetek megvalósításába. 

- Az Alapprogramban rögzített témakörökben a kollégiumok szervezhetnek 

témanapokat, témaheteket, projekteket is, amelyekben a kollégiumi nevelés fő 

céljaihoz és alapelveihez kapcsolódó, ill. a csoportfoglalkozások keretterveiben 

előírt tartalmakat a kollégiumok sajátosságaihoz igazodva dolgozzák fel. 

- A témanapok, témahetek, projektek keretében el lehet térni a hagyományos 

csoportszerveződési keretektől. Az eltérések nem növelhetik a foglalkozások 

heti időkereteit és a tanulók terheit. 

VII.4. A tematikus csoportfoglalkozások keretterve és éves óraszáma 

Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjának meghatározott tematikus 

csoportfoglalkozások kerettervét és éves óraszámát a témakörök megjelölésével évfolyamokra 

bontva az alábbi táblázat tartalmazza: 

TÉMAKÖR 1-8. évf.      9. 

   évf. 

     10. 

    évf. 

     11. 

   évf. 

      12. 

     évf. 

   13-14. 

    évf. 

Tanulás tanítása 4        3         2        2          2        1 

Erkölcsi nevelés 2        2         2        2                         1        1 

Nemzeti öntudat, 

hazafias nevelés 

2        2         2        2          1        1 

Állampolgárságra, 

demokráciára nevelés 

1        2         2         2                 1         2 

Az önismeret és társas 

kultúra fejlesztése 

1        1         1                 1            1          1 

A családi életre nevelés  3        3         3         3          3         2 

Testi és lelki 

egészségre nevelés 

 4        3         4        4          3         3 
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Felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség 

  2      2       2      2        1       1 

Fenntarthatóság, 

környezet-tudatosság 

  2     2     2     2       2     2 

Pályorientáció 

 

2 

 

       2 

 

       2 

 

       2 

 

        2 

 

       2 

 

Gazdasági és 

pénzügyi nevelés 

  2       2       2       2        3       3 

Médiatudatosságra 

nevelés 

 

1 

 

        1 

 

       1 

 

       1 

 

        1 

 

        1 

 

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

 

Kollégiumunknak részlegeinek alacsony létszáma lehetővé és praktikusabbá teszi, hogy a 

tematikus foglalkozásokat évfolyambontás nélkül, csoportszinten tartsuk meg. Az éves óraszám 

a 10-11. évfolyam keretszámait veszi alapul.  

Az óraszámok minden évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus 

csoportfoglalkozásokat – részben vagy egészben – a csoportvezetői foglalkozások keretében, 

vagy a felkészítő foglalkozások terhére szervezzék meg. A foglalkozási anyagok, feldolgozása 

során elsődleges szempont, hogy a diákok által hozott ismeretanyagot, az iskolában tanult tudást 

átültessük a gyakorlatba, annak hasznosságát, praktikusságát átemeljük a mindennapi élet 

keretei közé, életszerűvé tegyük. Életszerű közegben, tanulási környezetben zajló 

foglalkozások és gyakorlati alkalmazások, hatékonyan járulnak hozzá a tanulók 

kompetenciáinak, motivációinak fejlődéséhez. A tanév elején a tantárgyfelosztás, a 

csoportelosztás, az éves munkaterv ismeretében a kötelező foglalkozások szerkezete 

hatékonyabban kapcsolható a nem kötelező foglalkozások, reszort ütemtervek 

tevékenységszerkezetéhez, a kollégium aktuális tevékenység struktúrájához. A tanév ideje alatt 

a kollégák számára kellő idő áll rendelkezésre, hogy a tervben foglalt foglalkozásokra 

differenciált módon felkészülhessenek, figyelembe véve a csoport egyéni arculatát, a tanulók 

fejlettségét, iskolai elfoglaltságait, egyéni sajátosságait, előzetes ismereteit. A tanulók a már jól 
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működő csoportkeretben, a már kialakult személyközi társas és kommunikációs kapcsolataik 

révén aktív és hatékony kooperációban sajátítják el az ismereteket, szereznek gyakorlatot a 

különböző készségek, képességek realizálásában. A heterogén csoportszervezés korábban leírt 

előnyeit nem soroljuk fel, de érvényesnek ítéljük ebben az esetben is. A fentieken túl, a kötelező 

foglalkozásokra fordítandó időn felül rendelkezésre álló időkeretben, a csoportok fejlettsége és 

igénye szerint a foglalkozási tervben szereplő ajánlott témák, vagy a magasabb évfolyamok 

számára kidolgozott foglalkozások is megtarthatók. A kötelezően és a szabadon választható 

tevékenységek vonatkozásában a média, a felzárkóztatás, a hátránykompenzálás, a 

tehetséggondozás, a hagyományápolás, a környezeti nevelés, az egészségnevelés, közéleti 

aktivitást segítő tevékenységek élveznek elsőbbséget. 
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VIII A Kollégiumi nevelés eredményessége 

A kollégium a szülővel, az iskolával és valamennyi partnerével együttműködve azon 

tevékenykedik, hogy a tanuló eredményesen fejezze be tanulmányait választott iskolájában. A 

tanuló a kollégiumi nevelési folyamat során elsajátítja a társadalomba való beilleszkedéshez, a 

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

szükséges ismereteket, készségeket, értékeket, kompetenciákat: 

- elsajátítja és követi az alapvető erkölcsi normákat 

- képes az egészséges és kulturált életmód kialakítására 

- ismeri nemzetünk, nemzetiségeink kulturális, történelmi hagyományait  

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

megújulásának a képességével 

- kialakul reális társadalomképe 

- rendelkezik a demokratikus érdekérvényesítéshez szükséges képességekkel 

- tudása versenyképes; önértékelő képességére, szakmai felkészültségére alapozva választ 

tud adni a szakmai kihívásokra 

- képes az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására és továbbépítésére 

- másokhoz való viszonyában toleráns, empátiával rendelkezik, társadalmi szemléletét a 

szolidaritás jellemzi 

- általános és praktikus kompetenciáira építve képes az életút során szükséges speciális, 

szakmaspecifikus kompetenciák megszerzésére.  

 

A kollégiumi nevelés eredményességének értékelésekor figyelembe vesszük, hogy a nevelési 

folyamat milyen kiindulási állapotból, milyen kezdeti feltételek mellett fejtette ki hatását. 
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IX. A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések 

 A./ A pedagógiai program érvényességi ideje 

A kollégium nevelőmunkáját jelen pedagógiai program alapján szervezi meg. 

Ezen pedagógiai program érvényességi ideje öt tanévre szól 2022. szeptember 1-től 2027. 

augusztus 31-ig.   

B./ A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

A programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja. A tantestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes 

felülvizsgálatát, értékelését és szükség esetén el kell végezni az indokolt módosításokat.  

C./ A pedagógiai program módosítása 

A pedagógiai program módosítására: 

- a kollégium vezetője; 

- a nevelőtestület bármely tagja; 

- a kollégium fenntartója tehet javaslatot. 

A szülők, a tanulók a pedagógiai program módosítását képviselőik útján javasolhatják.  

A pedagógiai programot és annak módosítását a nevelőtestület fogadja el és az igazgató hagyja 

jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybeléptetéséhez, amelyekből a 

fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése 

szükséges. 

 D./ A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

A kollégium pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

A pedagógiai program egy-egy példánya megtekinthető: 

- a kollégium fenntartójánál, 

- a kollégium irattárában, 

- a kollégium könyvtárában, 

- a kollégiumi iskolatitkáránál, 

- a kollégium intézményvezetőjénél, a helyetteseknél. 
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X. TÁRGYI ÉS HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS 

X.1. Tárgyi feltételek javítása 

A legfontosabb teendők: 

Donáti utcai épület: - tégla kerítés javítása, újraépítése (Toldi u.  felől lassan kidől) 

                                - hatos háló fürdőszobájának teljeskörű felújítása  

                                - műanyag előtető cseréje 

                                - az épület villamos hálózatának felújítása (Az elmúlt években itt  munkát 

végző villanyszerelő szakemberek egyöntetű véleménye szerint életveszélyes, alumínium 

vezetékek,  folyamatos zárlatok, kisebb tüzek.)  

Bakfark utcai épület:- külső, belső homlokzat felújítása 

                                 - vízvezeték rendszer felülvizsgálata, szükség szerinti felújítása 

                                 - villamos hálózat korszerűsítése (Nem a mai kor igényeinek megfelelően 

tervezték, nem úgy alakították ki, hogy rengeteg a telefontöltő, laptop, hajszárító, hajvasaló 

stb. üzemeljen.) 

Felvinci úti épület:  - a tetőszigetelés elöregedett, javításra, cserére szorul 

   -az alagsori villamos hálózat cseréje 

   -a Felvinci úttal párhuzamos szárny nyílászáróinak cseréje 

   -az udvari elvezető csatornarendszer elavult 

   -a fürdők burkolása repedezett az épület mozgása miatt 

   -az udvari bejárati kapu felújítása 

A gazdaságos intézményi üzemelést biztosító felújítások, beruházások rövid és középtávon 

nagyon indokoltak. A korlátozottan rendelkezésre álló pénzügyi források kikényszerítik a 

természeti- és energiaforrásokkal való takarékos gazdálkodást, nemcsak a költséghatékonyság, 

de a hazai viszonylag magas ökológiai lábnyom (környezetterhelés) visszaszorítása miatt is. Az 

anyag és energiatakarékosság érdeke az államnak, a fenntartónak, a kollégiumnak is. Az 

iskolapadokban ülő generációk nevelését, csak akkor mondhatjuk eredményesnek, ha ezt a 
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felelős gondolkodásmódot mindennapjaik részévé tudjuk tenni. A fenntarthatóság pedagógiája 

többek között ezt a gyakorlatot kívánja szemléletmódja homlokterébe állítani, tevékenység- és 

hatásrendszere révén elérni. Hitelesen, sikeresen, csak akkor leszünk képesek ezt elérni a 

tanulóknál, ha már ma olyan oktatási intézményekbe járnak, ahol a gyakorlatban is láthatják 

azokat az erőfeszítéseket, megoldásokat, melyeket későbbi életükben érvényesíteniük kell. A 

fiatalok önkorlátozó környezetterhelési szokásai, gondolkodásmódja, beidegződései nem kis 

mértékben, azokban a nevelési-oktatási intézményekben formálódnak, melyek szocializációjuk 

értékdimenziójába beemelik ezt a gyakorlatot. 

X.2. Humánerőforrás-fejlesztés 

A kollégium tantestületének szakos összetételének alakításakor a jövőben sokszínűség mellett 

kapjanak prioritást a tehetséggondozás és médiás foglalkozások. A sikeres működéshez fontos 

a jó munkahelyi légkör, a csapatmunka, a kooperáció, az innovatív törekvések támogatása és a 

nyílt kommunikáció. A munkahelyi kapcsolatrendszert szükséges fejleszteni és a működési 

folyamatokat szabályozni, a rendszerből kilépő munkatársakat pótolni. A jó szakmai és emberi 

kapcsolatokkal rendelkező közösségek könnyebben tudják kezelni a kor oktatási-nevelési 

kihívásait. A kollégium humánerőforrás alapja a pedagógiai program megvalósításának. 

Munkatársaink kiválasztásánál továbbra is arra törekednünk, hogy kollégákat a hozzáértés, 

szakmai elhivatottság, a színvonalas oktató-nevelő munka igényessége jellemezze.  
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Továbbképzések: 

- Motiválni kell a kollégákat a Pedagógus Életpályamodellben foglalt kötelező 

minősítésekre. 

- A tantestület tagjai 1-2 évente közös csapatépítő, konfliktuskezelő, önismereti vagy 

kommunikációs tréningen vegyenek részt. Tartósan magas szintű pedagógiai teljesítmény, 

jó csapatmunka, jó kooperáció, fejlett kommunikáció, innovatív és kreatív szakmai 

megoldások, a gyerekekkel való szeretetteljes bánásmód, csak a magas szinten kiművelt 

pedagógiai kompetenciával rendelkező, mentálisan és fizikálisan egészséges 

munkatársaktól várható el. 

- A pedagógiai program sikeres megvalósítása érdekében támogatjuk a munkatársak 

továbbképzését, szakmai továbbfejlődését is, az anyagi lehetőségek függvényében.  
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XI. ZÁRADÉK. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA 

ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

A pedagógiai programot a nevelőtestület 2022.08.29-én tartott ülésén megvitatta és elfogadta. 

Ezt a tényt a nevelőtestület képviselői, mint választott jegyzőkönyvi hitelesítők aláírásukkal 

igazolják: 

………………………………………. ……………………..……… 

 Vernes Rita Pénzes Dávid 

 nevelőtanár nevelőtanár 

Jóváhagyta: 

PH. 

Döbörhegyi Ferenc 

intézményvezető 

Budapest, 2022.08.29. 
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A kollégiumi diákönkormányzat (DÖK) képviseletében és felhatalmazása alapján 

aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy a pedagógiai programban foglaltakkal egyet értünk, előírt 

véleményezési jogunkat gyakoroltuk: 

 

 ……………………………….. ……………………………………. 

  Kutassy Bálint Falusi Boróka 

  a diákönkormányzat elnöke a diákönkormányzat elnökhelyettese 
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MELLÉKLET 

ZÁRADÉK 

a pedagógiai programban a fenntartóra háruló többletkötelezettségről 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. § (1) pontja alapján „A nevelő és 

oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. A 

pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A 

pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a 

működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.”  

A pedagógiai programban szereplő költségvetési támogatást igénylő feladatok megszervezése, 

végrehajtása előtt legalább 30 nappal az intézmény köteles beszerezni a fenntartó engedélyét. 

A többletkötelezettség mértékéről a fenntartó a hatályos költségvetésének figyelembe vételével 

dönt. 

Ezen záradék a hatályos pedagógiai program mellékletét képezi. 

Állandó programjaink szakmai költségei:  

Ösztöndíjak.  Káldor Ösztöndíj  - félévente 20.000 Ft/épület  -120.000 Ft/ év  

Szociális Ösztöndíj – félévente 30.000 Ft/épület                   - 180.000 Ft/év  

Bónusz verseny – 18.000  Ft/értékelés/épület    -216.000 Ft/év  

Hálórend verseny – 3000 Ft/épület/hónap      - 90.000 Ft/év  

Társaságok költségei – 20.000 Ft/ hónap     -200.000 Ft/év  

Országos Középiskolai Filmszemle     -500.000 Ft 

Összesen:        1.306.000 Ft/év 

    

Budapest, 2022.08.29.                      

 

p.h. 

…………………………………… 

Döbörhegyi Ferenc 

intézményvezető  
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MEGISMERÉSI ZÁRADÉK 

Alulírott, mint az Káldor Miklós Kollégium dolgozója nyilatkozom, hogy a 2022. szeptember 

1-től 2027. augusztus 31-ig hatályos Pedagógiai Programot megismertem, és az abban 

foglaltakat magamra nézve kötelező érvényűnek elismerem: 

 

Sorsz. NÉV DÁTUM ALÁÍRÁS 

1. BAJUSZ ERNŐ 2022.08.29.  

2. BALOGH MÁRIA 2022.08.29.  

3. BARDÓCI-BIRÓ TEOFIL 2022.08.29.  

4. BAUERNHUBER ENIKŐ 2022.08.29.  

5. CSERVENÁK HENRIETTA 2022.08.29.  

6. DÖBÖRHEGYI FERENC 2022.08.29.  

7. FODOR TAMÁS 2022.08.29.  

8. GALGÓCZY GÁBOR 2022.08.29.  

9. GALGÓCZY-HALÁSZ KATALIN 2022.08.29.  

10. GAZSÓNÉ RADNÓTHY ÉVA 2022.08.29.  

11. GLOVICZKY TAMÁS 2022.08.29.  

12. HAMMER ANGÉLA MÁRTA 2022.08.29.  

13. KOVÁCS KATALIN 2022.08.29.  

14. MARGITNÉ KRICHTA GABRIELLA 2022.08.29.  

15. NOVOTNYNÉ HORVÁTH MÓNIKA 2022.08.29.  

16. PÁLINKÁS MELINDA 2022.08.29.  

17. PÉNZES DÁVID 2022.08.29.  

18. REITH GÁBOR 2022.08.29.  
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19. SIMON GÁBOR 2022.08.29.  

20. SIMONCSICSNÉ HAÁSZ JUDIT 2022.08.29.  

21. SZABÓ DANIELLA 2022.08.29.  

22. SZABÓ KRISTÓF 2022.08.29.  

23. VÉGVÁRINÉ BALOGH ANIKÓ 2022.08.29.  

24. VERNES RITA 2022.08.29.  

25. ZALATNAI PÉTER 2022.08.29.  
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