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L Bevezetd

A magyar labdarugas megrijuldsa szorosan iisszefiigg az utdnp6tliis labdaxrig6kdpzds

irjjddlesztdsdvel. Ez a gondolkod6sm6d jellemz6 Kaposvdr Megyei Jogi V6ros vezetdire, akik 1998-

ban segjtsdget nyirjtottak a koll6gium ldtrehoz6sdban, azzal a cdllal, hogy kihaszn6lva a kolldgium

adta lehetos6geket, megteremtsdk egy min6sdgibb ut6np6tleskdpz6s lehet6sdgdt. A tanules ds a

labdarugris tewszerLi, tudatos mindennapi foglalkodatasban nyilv6nul meg. Ebben a formaban

ellen6rizhet6bbd ds szervezettebbd tehet6 a tanul6s ds a labdarrigas szakmai kdvetelm6nye.

Kolldgiumunkban arra t6reksziink, hogy minden kolldgistdnk hum6nus ldgkdrben,

dntev6kenyen ds szemdlyre szaboftan, a lehet6 legiobb esdllyel kdsziiljiin fel a fels6fokri iskol6ba val6

bejut6sra, ds a munkaer6 piacon val6 megmdrettetdsre ds az dndll6 dletvitelre

Felfogdsunk szerint a kolldgiumi pedag6gia a csal6di az iskolai 6s a bentlak6sos nevelds

sajAtos jellemz6it tartalmaz6, dsszesitti pedag6gia Kolldgiumunkban a neveldsben egyardnt szerepet

kap az egydni kdpessdgek kibontakoztatis6nak tamogatAsa, a tanul6k testi, lelki, szocirilis

fejl6ddsdnek segitdse ds egydni igdnyeik figyelembevdteldvel Ana tdreksziink, hogy a csal6db6l

hozott drtdkeket neg'tizzek ds fejlesszdk. Segitjiik a tanul6k palyavalasz]lis't, tov6bblanulasaL

szakmatanul6s6t, jdvtijtik megalapozas6t

Kolldgiumi foglakoz6sokkal, a kitvethet6 dletviteli mint6kkal, pdld6kkal lehet6vd tessziik'

hogy tanul6ink drdekl6ddsuknek, kdpessdgiiknek pAlyairanyultseguknak, szakmav6lasaAsuknak

megfelel6en tanulhassanak ds k6sziilhessenek ijn6ll6 6letiikre

A kolldgiumi egyuttdldsben, a diakiinkormanyzati munkriban, a foglalkozasokon 6s

tevdkenysdgekben meglapasztal6k tanul6ink a mdsik ember elfogad6sanak, segitds6nek 6s

megbecsiildsdnek fontoss6gAt.

A kolldgiumi foglakozrisi keret-programterv lehet6sdget ad a tanul6knak 6s a tanaroknak ana,

hogy az iskolai oktatiisban kevdsbd hangsilyos ismerelekb6l adjon olyan v6logat6st' amely kihat a

tanulasra, dletvitehe, szabadid6re, ds kapcsol6dik az iskolai tev6kenysdghez, osztalyfdndki 6rekhoz.

Ez a pedag6giai program az intdzm6ny lo dokumentuma' amely tatlalmazza az elfogadott 6s

kdvetendii pedag6giai alapelveket ds cdlkitLizdseket, az eldrdse drdekdben elvdgezend6 neveldsi-

oktatasi feladatokat.
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A Cse Uti Kolkgiun pedag6giai prcgrurkjakakfeliilvizsgilatdhoz meghatarozoan

- 2011-es 6vi CXC kiiznevel6si tiirv6ny

- 20/2012. (VIII. 31,) EMMI rc delel a nevelisi-ohatdsi intizninyek
miikbdisdr6l ds a koznewbsi inftzmdnyek nivhaszrullatdrdL

- 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kolldgiumi nereldst6l

adta a jogszabalyi hatteret.

A pedagogiai program feltihtizsgdlatdnltl figyelembe wttf6bb szabdlyz' dokumentumok:

.:. Josszabilvok:

- Mag)arorszAgAlapttjrvenYe.

- A 2012. dri CLXXWIII. tbntny a ktznerellsi :feladatot elldt6 eg/es

bnkarmdnyzati fenltartas intizmdnye k dllan i fenntartdsba vdrck16I

- 32/2012.(X,8.) EMMI a Sajatos neveldsi igdnyii gyermekek 6vodai neveldsdnek

irAnyelve ds a Saj6tos nevel6si igdnyu tanul6k iskolai oktates6nak irAnyelve

kiad6sSr6l

- Az Emberi Jogokr6l, a Gyerneki Jogokr6l, az esilyegtenl4sdgr6l sz6l6 magtar

is emzetkiizi dokumentumo k

Tov6bbiakban felhaszn6lt dokumentumok:

- A Cseri Uti Kolltgiun Szemezeti ds M'iikdddsi Szabdlyzata

. A Cseri Uti Kolldgium H6zirendje
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II. A koll6gium t:lrsadalmi szerepe

Fi! tiirekvdseink kdz6 tartozik, hogy a koll6gium a sziil6k, az dnkormenyzat 6s a Kaposveri

R6k6czi BFLA elv6rAs6nak megfeleljen. Szeretndnk eldrni, hogy a kolldgium a vdros, a megye, s ha

tehet, az orszag buszkesdge legyen, amelyb6l olyan diekok keriilnek ki, akik a tanul{st ds a

labdarigdst egyiinesen sikeresen kezeltdk.

A kolldgium tdrekvdse az, hogy a lehet6 legtdbbet hozza ki minden lak6j6b6l:

szakmunkiis bizonyitv6nnyat, drettsdgi bizonyitv6nnyal rendelkez6, technikailag,

taktikailag is j6l felkdszitett labdarug6k keriiljenek ki a kolldgiumb6l, akik er6sitik a

megyei, kaposv6ri, illetve a magyar Iabdarigast,

valamint olyan tanul6k felkarolisa, akik a tanul6sban ds a fociban helyt Allnak'

A Cseri Uti Kolldgium teljes alkalmazotti kitre az6fi vegzi tevdkenysdgdt, hogy tiimogassa

di6kjai dltaldnos- ds kdzdpiskolai tanulm6nyait, sikeres dletp6lyAra val6 felkdsziildsdt'

Koll6giumi tevdkenysdgeinkkel, kiildniisen nevel6munk6nkkal az iskolai ds csaladi neveldst. a

tanul6k szocializAci6j6t, szem€lyisdgiik kibontakoz6s6t kiv6njuk kieg6sziteni igy, hogy az altalunk

kinalt fizikai ds pedag6giai kitmyezet szolg6lja mind az egydn, mind a kiizdssdg 6rdek6t ds drtdkdt.

Fontosnak tartjuk, hogy az itt lak6 tanul6k sz0lei biztonsagban, megnyugrato Ldmyezetben

drezzdk gyermekeiket n6lunk, a rendelkezdsre 6116 eszkdzrendszeriink eltal. Tanul6ink dljenek a

kolldgium 6ltal kin6lt lehet6sdgekkel, kdpesek legyenek saj6t drdekeik felismer6s6re'

dletprogramjukat tudj6k pozitivan befolyesolni.

Kolldgiumunk mindennemtj tevdkenysdgdnek szervezdsdben els6dlegesnek tekinti a jiiv6ben

is diekjai 6rdekeit.
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UI. Helyzetelemez6s

Tipusa:

F€nntart6:

Beisko16zisi kdrzete:

Cime:
Telefonsaima:

F6r6helyek szima:

Csoportok szima:

1) A miikbdis feltitebendszere:

Az intizmdny dhaldnos heshaldrovisa:

Cseri Uti Koll6gium
7400 Kaposvir, Cseri ft 14,

vegyes profi lir kolldgium

Kaposvari Tankeriileti Kttzpont

Somogy megye

(igdny szerint orsz6gos)

7400 Kaposvdr, Cseritt 14.

82/222-914

59 fin

3

2) Az intdzmAny MtesftmAnyi sdotlsdgai:

KZt dpilet, dsszekblf ldpcsdvel:

l. l-es dpUlet:

a. Fiildszintr 2lak6szoba

b. Emelet: 5 lak6szoba

c, Kiegdszit6helyisdgek

ll-es dpiilet
a. Emelet: 4 lak6szoba 6ll a tanul6k rendelkezdsdre.

b. Kiegdszit6 helyisdgek

A kolldgium miikitdtet6je ds fenntart6ja a Kaposv6ri Tankeriileti Kdzpont
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A kolldgiumi dlet szempontjdb6l fontos lak6szobak idealis ,,mesodik otrhont" jelentenek

tanul6inknak, 2, 3, 4, 6 6gyas szobdkban laknak a di6kok, lak6szintenkdnt kiizds fiird6szob6ja van az

6piiletnek.

A szintenkdnti kdzds helyisdgek, dtkez6-teakonyha /ami bdrlemdny/ szint6n j6 alapot adnak a

funkcion6lis miik6ddshez.

Kiildn helyisdg biztositott a diAkdnkormdnyzat mrjkitddsdhez, a szilenciumi alkalmakhoz,

el6ad6sokhoz.

A kolldgium szdleskoril spoftol6si ds szabadid6s Iehet6sdgeket kin6l, fedett helyisdgekben

asztalitenisz, asztalifoci, darts, test6pit6 programokra van lehet6sdg; szabadtdren tdbb milftives ds fti

borit6st sportp6lya All a kolldgium lak6i rendelkezdsdre.

A kijzds helyis€gekben elhelyezett szimit6gdpek biztositj6k diekjainknak a haszniilatot 6s

intemet kapcsolatot. A szilenciumi tanteremben van I db sz6mit6g6p, kivetit6 projektorral, wi-fi

lehetiisdggel.

Bttorzat mennyisdgileg megfelel6, de min6sdgileg kezd elhasznal6dni, ezdrt a folyamatos

bitorcserdt megkezdttjk, az l. dpiilet emeleti szintjdn ezt be is fejeztUk

osszessdgdben az egdsz kolldgium dpijlete, ds berendezdse alapjrin a megfelel6 feltdtelek kdzittt

miikttdti kolldgiumok kitzd sorolhat6.

G azddl kn dds fe I tl t e le i :

lntdzmdnyiink nem On6ll6an gazd6lkod6 kdznevel6si intdzmdny Fennta(6 a Kaposvari

Tankeriileti Kdzpont.

3) A tan ul6kazdssig bsszetdtel'nek j ellemzdi:

A kolldgiumban 1l-20 dves kori tanul6k elhelyezdsdrdl gondoskodunk. Tanulm6nyi

el6rneneteliik szerint tObbsdgiik kdzepes ds eldgsdges eredmdny binokiiban vAlasztotta meg iskolaj6t.

A kiilonbitz6 szabadid6s ds sportprogramokba ktinnyen bevonhat6k, hisz a legndpszeriibb ds a firik

kdr6ben a legkedveltebb sporthoz (labdanig6s) t6rgyi feltdteleink adottak
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Tanql64al szernben tamasztott kiivetelmdnlgki

> Legyen jd magyar ember
. szeresse sziil6ftildjdt, elbocsdt6 ds befogad6 kdrnyezetdt

. legyen lokelpatri6ta, szeresse hazrjet ds annak ndpeit

. ismerje ds szeresse nemzetdt, annak tortdnetdt

. beszdlje szdpen ds tisztAn anyanyelv6t

. ismerje ds vddje hagyomanyainkat, kultirkincsiinket

. tisztelje nemzeti szimb6lumainkat

> Legyen j6 eur6pai
' fogadja el ds drvdnyesitse az egyetemes emberijogokat

. tijrekedjen az eur6pai kulturrilis hagyom6nyok ds iirdksdg megismer6sere

' legYen eur6Pai identitdstudatu

> Legyen j6l nevelt, az 
'rt'ket 

tisztel6, viselkedni tud6, erkiilcsds' becsiiletes'

jellemes, iinmagival 6s m6sokkal szemben ig6nyes
. cselekedjen a pozitiv 6rtdkek szellemdben

' tudjon ds akarjon igazodni az elfogadott tiirsadalmi norm6khoz

, jellemezze az iiszintesdg, egyenessdg, a nyiltsdg, a felel6ssdgvallal6s

' legyen hiisdges az elveihez, ahaz6l6hoz' a kdzdssdgeihez

' leg)en biisTke a lolldgiumdra

. iellemezze az igazs6goss6g, lelkiismeretessdg

> Legyen intelligens, idegen nyelveket is besz6l6, tudissal, miivelts6ggel felv6rtezett
. vegyen r€szt folyamatosan a tanuim6nyi, az dnkdpz6 munkaban

' vegyen rdszt tersai tanulmanyi segitdsdben, ha teheti 6s szi'iksdges

. teljesitsen kdpessdgeinekmegfelel6en

' a tanult nyelvbtil lehet6leg tegyen nyelvvizsgat

' legyen kulturdlt a magatartiisa' viselkeddse, dltdzkiiddse

. tdrekedjen drt€kes kiinyvek olvasasara' sz6rakoziisa legyen szem6lyisdg6t

gazdagit6.

> Legyen iinmagrt ismer6' elfogadd, 6rtekel6, iinbizalommal rendelkezd'

magabiztos' c6ltudatos, egy6ni sikeressegre titrekvd, a viltoz6 felt6t€lekhez

alkalmazkodni tud6, egyenis6get tiikrdz6 szem6lyis6g

' legyen realis dnkdpe

' rsmerje kiils6 ds bels6 tulajdonsegait
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DiAkjaink 650/o-a teljes csaledb6l (kdt sziil6) drkezik, 20Yo-nak nincs testvdre, 50%-nak egy

testv€re van, 25olo-6nak kdt testvdre ds 5%-enak hirom, vagy tiibb testdre.

Tiibb csalridban mindkdt sziil6 dolgozik, ez tanu16ink 70%-6n61 igM.2syo-uk\Al csak az egyik

sziil6 dolgozik.

A tanuldk 20%-a rendszeres gyermekvddelmi tdmogat6sban rdszesiil, ketten 5rvaell6tr4sban.

HH-tanul6k: a di6kok 15%-a.

3.3. Tanuldsi szohisok As kerctek

A kolldgiumban a tan6reka val6 felkdsziildshez di6kjaink 65%-ban kdtelez6 szilenciumi

6r&on kdszi.itnek fel, 25 % -ban csak iin6ll6an tanulnak, 100%-ban szilenciumon ds dn6ll6an egyardnt

k6sziilnek. A f6ldvkor ds dwegdn a kolldgistlk tisszesitett tanulmanyi 6tlaga megkdzeliti a 4 egdszet

3.4. Tanal6ielfoglaltsdg

A di6kok a kialakitoft kolldgiumi rend szerint vesznek rdszt valamilyen kolldgiumi

foglalkozeson, amely alapvet6en tehets6ggondoz6s jellegii Kb 30%-ban iskolai vagy mag6njellegii

rendszeres elfoglalts6guk van (fakult6ci6, el6kdszit6, iskolai korrepetril6s' sportkdr, szakkiir,

tanfolyam). Rendszeresen sportol a di6kok 100yo-a, azaz 59 tanul6l

J.5. TaruLji magqts tis

A diekokn6l megjelenithet6 k6ros szenveddlyek kiizijl a doh6nyzis probldmrija emlithet6, de

mivel lak6ink sportol6k, ez sem jellemz6en. A sport j6tdkony hatdssal van szem6lyisdgiikre is, ezdrt

p!. a kiizdssdgbe nehezen beilleszkedtlk, amely z6rk6zotts6gban vagy agresszi6ban jelenik meg, nem

jellemz6 n6lunk.

A tanul6k hozott szokdsaiban 100/o-ot tesz ki a kdzvetlen kdrnyezetiikben elland6

rendetlensdget ds igdnytelensdget hordoz6k aftlnya. Ezek hdtterdben 6rdektelensdg, motivelatlansag,

nem m€gfelel6 otthoni pdlda 6llnak. Megsziintetdsiik kiemejt feladata intdzm6nyiink mentdlhigidnds,

tevdkenysdgdnek.
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3,6, A nevelf oklatd munka helyzele:

A csoportba keriil6 kolldgistak neveltsdgi szinvonala, tanul6si szok6sai kdpessdgei

jelent6sen elt6mek egymast6l. A csoportvet6 tanirok felel6ss€ge, hogy segitsdk a kolldgiumba val6

beilleszkeddst, az tj dletritmus megtal6l6s6t, szeretettel, tiirelemmel tamogassdk a csoport kdzdssdgd

v6l6sAt.

Mindennapi munk6juk sokrdtii, hiszen a nevel6i -,,gondoz6i" tevdkenysdg mellett szaktaneri

munk6t is vdgeznek.

Nagy szi.iks6g van az egydni 6s kiscsoportos foglalkoz6sok rendszer6nek tovebbi

kihasznaldsra, dnismereti - kommunikaci6s, konfliktuskezel6 foglalkoz6sok miikttdtetds€re a tandrok

ds di6kok sz6mrira egyar6nt.

A tanulmanyi munka segitdse, a tanulesi feltdtelek megteremtdse j6l kialakult rendszetben

tdrtdnik, melyek illeszkednek a tan6ri kompetenci6khoz.

A szabadid6s tev€kenysdgeknek saj6t hagyom6nyai vannak. Az igdnyekhez val6 alkalmazkodas

leginkdbb a korrepetdlasokon tdrtdnik meg.

Ami dennapi nerel6tandri munhlban kiemeh helyetfoglalnak el:

- a rendszeressdgre szoktatds

- dn6ll6s6gra nevel6s

- a kdtelessdgludat erosildse

- a t6rsaikdrt tenni akaras kdszs€gdnek fejlesztdse

- feln6ttek6fidkitdletdnek megbecsiildse. elfogaddsa

- a m6ssdggal val6 egyiittdlds elfogadAsa, annak kezel6se

- szemdlyisdg dnfejlesztd kdpessdg6nek alakit6sa

- szocializ6ci6, demokatizmus, t nigazgatas
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4. Humdn erdfornisok

Teljes kdzalkalmazoft i l€tsz6ma:

Newl'Jest let litszdma:

10 fo

6f6

ebbdl: intdzmlny'ezetd i:fd
lntezmdnyvezet6 helyettes I f6

kolldgiumi nevelti 416

Fels6foki v6gzettsdgilk szerint:

- Egyetemi vdgzettsdg 4 to

- Fiiiskolai vdgzetts6g 216

- Tdbb diplom6val rendelkezik 2lo

Szakos ell6todsag jellem26i I

matematika, rajz, sz6mitAstechnika, testnevelds, technika, angol nyelv,

filoz6fus, testnevel6 ds altaliinos iskolai tanit6 biztositott'

a hidnyz6 ndmet nyelvet nyelwizsgaval rendelkez6 pedag6gusaink ldtjrk el.

Pedag6giai tapasztalatok: 5dvndl kevesebb pedag6giai gyakorlattal 3 fti rendelkezik'

tn,i66i kizat?atnazottafr l f6 Fgttigium; titqll
1f6 adninisztrito/
1 fd u&uros Porak
1f6 toqgrit6

gvleg\izLi szerz\y'Zssef 1J6 tentszetgazta

1 J6 Pszirhohglls
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5. Tevikenysdgiinktartalmiirdnyai

Eselyqdds: inJizmenyiink neveldsi tevdkeny s€gdvel hozzttjittul az oktatAsi esdlyegyenl6s€g

ndveldsdhez azAltal, hogy tanul6ink szimdra biztositjuk a hetr6nykompenziici6ra, a

tehetsdggondozasra, valamint a felz6rk6ztat6sra ir6nyul6 pedag6giai szolg6ltatdsokat.

Alapklszsigek, jArtassdgolg kompetencidkfejle.!"#ser nevel6munkdnk az dletben hasznosithat6

tud6s, kdpessdgek ds szemdlyes kompetenciek kialakit6sa, az egdsz dleten 6t tartd tanul6s

megalapozrisfua 6pUL

Pa ner kbzpont mtk.'dd^r intdzmdnyiink folyamatos szakmai kapcsolatot tart fenn az Altalenos ds

kdzdpiskol6s korosa6ly neveldsdben oktatasAban rdsztvevd partnerekkel. Pedagogiai

tev6kenys6giink szervezdsdben tdreksziink a partneri igdnyeknek - els6sorban a tanul6i, sziil6i,

kiizoktatrisi tdrsintdzmdnyi, fenntan6i igdnyeknek - val6 megfeleldsre.

Testi - lelki egdszsigvddelerz: a kolldgiumi neveldst olyan pedag6giai tevdkenysdgnek tekintjiik,

melynek keretdben temogat6 kdrnyezetet kell biztositanunk di6kjaink szrim6ra ahhoz, hogy

felkdsz0lhessenek a feln6tt dletvitelre. On6ll6 6letvezetdsi kdszsdgeik megalapozis6hoz a pozitiv

egdszsdgmagatart6s fejlesztdsdt cdlz6 tev6kenysdgeinkkel 6s szolg6ltatdsainkkal j6rulunk hozzri,

szemdlyre szabott b6ndsm6d, egydni kiscsoportos foglalkozasok keretdben.

Gyernek is iljusdgvidele . a tanul6k testi, drtelmi, 6rzelmi 6s erktilcsi fejliiddsdt, egdszsdges

felnevelkeddsdt 6sj6ldtdt biztosit6 kdmyezet megteremtdsdre tdrekszi.ink. Gyermek 6s

itisagvddelmi tevdkenysdgiink f6kuszriban a tanul6k ds a sziil6kjogainak drvdnyre jufiatas6t

6llitjuk. Ennek megval6sitasa drdekdben milkijdiink egyiitt a csaladdal, valamint minden a

jogvddelem, jogorvoslati eljdr6sban 6rdekelt szemdllyel, intdzmdnnyel, szervezettel
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6. Intdzminy funkci6i
Szocidlis funkci6

A tanul6k dletkori saj6tossdgainak megfelel6 lalrtatdsi, bentlakasi, tanulasi 6s szabadid6s - eltdltdsi

feltdtelek biztositesa, megfelel6 szinvonali eg6szs6giigyi feltdtelrendszer megteremtdse.

Pedag6giai Junkci6

A kiizvetett nevel6i hatAsrendszer mrikddtetdsdv€l a szemdlyisdget formeld pedag6giai k6rnyezet

biztositrisa. Az itnel16 dletkezdds segit6 tevdkenysdgek megszervezdse, A kdztjssdgi tevdkenysdgek

rendszerdnek miikiidtetdsdvel a tfusadalmi beilleszkeddshez sziiksdges kdpess€gek kialakitrisa.

iletm,d mintaad' - motivdci's./inkci6i

A tArsadalmilag hasznos, egydnileg 6rt6kes dletm6d mint6k bels6vd v6l6s6nak segit6se. Az aktivitris, a

motivrici6s szint fejlesztdse. Konstruktiv dletvezetdsi technikAk kiizvetitdse.

Hidnypb 16 fe lzLir M z tat6 lin kci 6

Az esdlykiildnbsdgek mdrsdkldse, folyamatos konekci6 tanulm6nyi t6ren ds az dlet egy6b szinterein.

Te he t sd ggondozd fun kc i 6

A kiemelked6 kdpessdgii tanul6kkal val6 foglakozas.

P1lyao enfici6sfuhkcii

A p6lyaalkalmassdgi, piilyAn megmaradast segit6 kdpessdgek fejlesztdse A tanul6k iinismeretdnek

fej lesztdse.

IV. A koll6giumi nevel6s alapelvei' 6rt6kei, c6lkitiizesei, feladatai:

1. Ertdkek - normdk: alapirtikeink, hitvqlldsunk

A kolldgiumi nevel6munka sorAn fontos drtdknek tartjuk a konstruktiv dletvezetdsi magatart6si

ds tevekenysdgformak kialakitas6t, megszil6rdit6s6t. A nevelds sor6n az erkdlcsi' drtelmi, esztdtikai ds

testi nevelds rendszerdben kimunkdlhat6 kdziissdgi ds egydni drtdkek kiizvetitdsre viillalkozunk.
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Tanul6ink jellemdnek fejlesztdse sordn az alapverij 
".U"ri 

jogo[-i- n"fizeti ds etnikai

kisebbsdgekjogainak, egyetemes emberijogoknak a k6pviseletdt taftjuk szem el6tr.

A demokratikus magatartds kialakitaset ertisitjilk, melyben az egy6n 6s a kijzijssdg normei

iisszehangol6dnak.

Nevel6munkiink soriin kiemelt szerepet kapnak a nemzeti drtdkek ds hagyornAnyok, illetve az

eur6pai humanisra hag)omdn)ok dpoldsa.

Felel6s gondolkodAsra neveliink, amelyben drtdk a ki.ilitnbdz6 kultirak ir6nti nyitotts6g, m6sok

megbecsiildse, az emberisdg probldmai ir6nt drzett feleliissdg.

2 Alapirtikeink:

- eg)iittdlds norm6inak b".randsa

- harmonikus szemdlyisdg fejlesztdse

- testi - lelki eg6szsdg fontoss6gdnak elfogad6sa

- a tudes rangj6nak elismerdse

- kdpessdgek szerinti fejlesztds

- pozitiv viszony kialakitesa az esztdtikum befogadris6ra

- kdmyezetdrtvaldfeleltissdgdrzetalakitasa

- partnerkdzponttsagra, nyitottsegra, korszeriisdgre tdrekvds

- eur6pais6g szemldletdnek, kialakit6sa

3. Hitvall.isuttk

Olyan neveldsi - oktatdsi feladalokat elldtd ko Agiumot m{kbdtet nk:

- ahol a tanul6ink elsaj6tithatjak a tarsadalmi egyiittdlds nom6t, a konstruktiv konfliktus

megoldas technikAit 6s szabiilyait.

- ahol segidiik a korszerii ismeretek megszerzdsdt, melynek birtok6ban versenykdpessd v6llnak

tanul6ink a munkaer6piacon, ds felkeltjiik igdnyiiket az egdsz 6lehe sz6l6 tanulas irant

- ahol tanul6ink elsaj6tithatj6k az dndrv6nyesitds demokatikus technikriit ds a m6ssdg

elfogad6sAnak szab6lyait.
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bttdzmtinyiinkben a pedag6gwok tdrekednek arra, hogt:
- rendszeres onkdpzdssel, szewezett tov6bbkepzessel megLijitott, korszerfi szakmai ismeretekkel

rendelkezzenek,

- kdpesek legyenek a neveldsi folyamat eredmdnyes megszeryez€se, iranyitdsdm, ellen6rzdsdre,

drtdkeldsdre; j6rtasak legyenek a kiil6nbOz6 pedag6giai eljdrdsok hatdkony alkalmazesAban,

- egydnisdgiikkel, megjelendsiikkel, felkdszilltsdgi.ikkel ds dletm6djukkal kdvetend6 pdldakdnt

szolgeljanak a koll6gist6k e16tt,

- megfelel6 emp6ti6val rendelkezzenek, nevelili elj6r6sban, pedag6giai eljrir6saiban, pedagdgiai

kommunik6ci6jukban atanul6k ir6nti tiszteletet helyezzdk el6tdrbe,

- folyamatosan egyiittmiikddjenek a tanul6k kdzijssdgeivel, a neveldsiikben

16sztvev6szemdlyekkel, intdzm6nyekkel, kisebbsdgi szervezetekkel ds ijnkormrinyzatokkal,

- szakmai tevdkenysdgiik sordn egyiittmiikodjenek a kolldgium nevel6testiilet vezet6ivel,

tagiaival6s a nem pedag6gus munkakiirben foglalkoztatott alkalmazottak kdrdvel.

4 A kolldgiumi nevelis fd alapelvei:

- Alapvet<i emberi, gyermek ds szabadsagjogok, a gyermekeket megillet6jogok

drvdnyesitdse;

- Demokratikus, humanista, nemzeti 6s eur6pai neveldsi elvek alkalmazasa;

- A tanul6k ininti felel6ssdg, a bizalom, a szeretet, ds tapintat;

- Szakmai 6s intellekturilis igdnyessdg, kulturelis stilus a pedag6gus tevdkenysdgdben;

- Az alapvet6 erktilcsi normiik betartesa;

- Az egydni €s dletko sajdtossegok figyelembevdtele:

- A sajAtos neveldsi igdnyii tanul6knril az egy6ni, speci6lis sziiksdgleteinek

figyelembevdtele;

- A nemzeti, etnikai kisebbsdgi azonoss6$udat tiszteletben taftasa, fejlesztdse;

- Epitds a tanul6k iintevdkenysdgdre, iinszervez6d6 kdpessdgdre;

- A sziil6kkel,6s a kolldgiumhoz kapcsol6d6 iskolekkal valamint a ttusadalmi ktimyezettel

val6 konstruktiv egyiittmiikitdds;

- Az oktatAsi esdlyegyenl6sdg ndveldse drdekdben valamennyi di6k sziimara megadni az

egydni kdpessdgeink kibontakozAsahoz sziiksdges segitsdget ds lehetiisdget
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5. Nev elis i cd lkit[izds ein k

- Tanul6ink megisme4€k a kulturrilt kiiziissdgi egyiittmrikiidds normarendszerdt ds betarts6k

annak szabelyait;

- Meg6rizni ds erdsiteni a kolldgiumi hagyom6nyokat, dpitve a tanul6k 6nszervez6d6

kdziissdgeinek kezdemdnyezdseire;

- Az esdlykiildnbsdgek mdrsdkldse, a szoci6lis hetr6nnyal, vagy beilleszkeddsi, magatartasi,

tanuldsi nehdzsdgekkel kiizd6 tanul6k h6trAnykompenz6ci6s foglalkoztat6sa;

- A tehetsdg kibontakoz6s6nak segitdse az altalenos ds a specifikus tehetsdggondozis rendszerei

alapjdn;

- Tanul6ink megismerjdk az egdszsdges €letm6d legfontosabb szabalyait, az egdszsdges

tiipliilkoz6s, a rendszeres testmozgris, a testi higidnd fontossegrt ds a lelki egdszsdgvddelem

jelent6sdgdt. Pozitiv egdszsdgmagatartAsuk rdszekdnt sajAtits6k 9l azokat az ismereteket ds

probldma megolddsi technikrikat, melyek er6sithetik a kiiros szenveddlyek elutasiteset;

- Az intdzmdny gyermek ds ilisrigvddelmi feladatell6tis6nak fejlesztdse, a veszdlyezetett

helyzetfi tanul6k mindl korabbi kiszrirdse 6s a veszdlyeztetettsdgb6l ad6d6 zavarok

korrekci6ja, egyiittmfikddve a csaleddal, valamint minden a gyermekijogok vddelmdben, a

jogorvoslat drvdnyesitdsdben - drdekelt szemdllyel, intdzndnnyel szeryezettel;

- Tanul6ink megismerjdk nemzeti kultirr6nk drtdkeit, hagyomenyait, az eur6pai kulturrlis

Oriiksdget, valamint az egyetemes embe kultirra dftdkeit;

- A kdmyezettudatos magatartas kialakitisa, tanuldink felkdszitdse a fenntarthatd kdmyezettel

val6 harmonikus dletvezetdsrer

- Az intdzmdnyi min6sdgfejlesztdsi tevdkenys€g keretdben rendszeresen feltilvizsg6ljuk a

cdljaink megval6sitds6ra ir6nyul6 pedag6giai tevdkenys6gek eredmdnyess€gdt.
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6 A kolldgiumi nevelis feladatai: (1, nellikletben)

a) A lahuhis tahitdsa (hat'koh!, bndlLi tanulis)

Q!! Sikeres alap-, kiizdpfoki tanulmdnyok zdrdsa ds pdlyakdp kialakitdsa.

Alaoelv.

A koll6gium lehet6s6get biztositson arra, hogy a tanul6k elsaj6titsak a helyes tanul6si

m6dszereket, hogy kikeriilve a val6s dletbe sikeres feln6ft6 veljanak, hogy majd helyt tudjanak

6llni a munka vilagdba. MeghaLiroz6 jelent6sdgri a di6kok egydni fejl6ddsdnek el6segit€se, a

hdtrdnnyal kiizd6k felzi)tk6dat{sa, a gyermekek tehetsdgdnek kibontakoztatesa. Fonlos, hogy a

tanul6k efsaj6titsak a helyes tanul6si m6dszereket, ezzel fejlesztve a kreativitesukat. A helyes

tanulesi motivumok fejlesztdse, el6segiti, hogy a di6kok szemara a tanuliis dletprogramjuk

elengedhetetlen rdsz6vd v6ljon, felkeltse bennilk a megismerdsi, felfedez6si vAgyat

Tev d kenys I ge k n6 dsze re k;

> Diagnosztizlljuk a di6kok egydni tanulasi jellemz6it, az er6ssdgeket ds gyengesdgeket, a

tipikus hib6kat, feltdrkdpezziik az egydnitanul6s sor6n varhat6, tan6ri beavatkozast igdny16

probldmAkat.

> Tanulas-m6dszeftani ismeretek alkalmazes6val mdlyidiik a helyes technikekat es

stratdgiakal ehhez szervezett ds egydni kereteket biztositunk.

> Fejlesztdsi tervet kdszitiink a diagnosztizalas alapjrn a tanul6k tanulasi stratdgieinak

fejlesztds6re, az egydni tiirddds kereteben.

> Segits€get adunk a tanuldsi folyamat megtervezdsdben, a tantargyak tanulasanak, ir6sbeli

feladatok elkdszitdsdnek sorendje, id6keret felosztdsa, iskolai 6r6kon meg nem drtett

anyagrdszek, bizon''talans6gok felold6sa.

> Az egyes tant6rgyak tanulisAban specifikus m6dszetani segitsdget adunk, megismertediik

a c€lszerii, eredmdnyhez vezet6 technikiikat, egydnileg illetve kisebb csoportokat drintoen

) Nyugodt, biztons6gos ldgkitrt alakitunk ki, termdszetessd tessziik a taner ds diek valamint a

tanul6k egymds kdzdtti segit6kdsz egyiittmrikiiddsdt.

> A tanulm6nyi munket folyamatosan nyomon kdvetjijk, a ieljesitmdnyeket rendszeresen

egy6nileg is drt6keuiik.
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D A kedvezmdnyek elbir6l6s6nril alapvettien a tanul6 kdpessdgeib<il indulunk ki, a tanulishoz

sziiksdges kedvez6bb motiv6ci6s bdzis megeremtdse drdekdb€n.

> A tanulmAnyi eredmdnyeket figyelembe vdve rdszleges vagy teljes felment6st adunk a 3

kdtelez6 szilenciumi 6ra al6l. Ezek feliilvizsg6latdra legal6bb havonk6nti rendszeressdggel

keriil sor.

> SNt 6s BTM tanul6k nyilvantartasa a szakdfttii vdlemdny alapj6n tdrt6nik, ezen tanul6k

tanul6srira kiildn figyelmet forditunk. Fejlesadsiik az iskoldban titrtdnik kolldgiumunkban

nincs fej lesd6 pedag6gus.

b) Az e*ijlcsi evelis:

Cdt: Alapvetd erkdlcsi normik megismer6se, elfogadtat6sa 6s ezen normak

be6piildsenek el6segit6se a tanul6k mindennapi 6let6be

Alapelv:

Mai vilAgunkban, annyi hat6s dri fiataljainkat, hogy nehdz megtalalni a helyes utat.

Kolldgiumunk fontos feladat6nak tekinti, hogy a koll6giumi ktiziissdgi 6let, 6s a kolldgiumi

nevel6tanrirok p6ldamutat6 6lete el6segitse az olyan ndlkiilitzhetetlen kdszsdgek megalapozas6t

ds fejlesztdsdt mint a kiitelessdgtudat, a munka megbecsUl6se, a mdrtdktartes, az egyiitterzes, a

segit6kdszsdg, a tisztelet €s a korrupci6 elleni felldpds, a tiirelem, a megdrtds' az elfogad4s' az

empdtia, a szociAlis €rzdkenysdg.

Tevd L,e nvsi pi m6dszere k :

) Fontos, hogy a didkok megismerjdk az alapvetl erk6lcsi normAkal ds ezek a normak

bedpiiljenek szemdlyisdgiikbe, mindennapi dletiikbe, tev€kenysdgiikbe'

> L6nyeges, hogy az erkdlcsi nevelds a napi dlet gyakorlatAb6l, tapasztalataib6l vegyen

pdlddkat, egyben kdszitsen fel az elkeriilhetetlen €rtdkkonfliktusokra ds azok kezeldsdre'

> Segitsiink szemukra v6laszt tal6lni erk6lcsi kdrddseikre, az esetieges probl6m6ikra'

> L6ssa be az erktilcsi feleltissdg fontossagAt.

) Gyakorlati 6s iskolai tapasztalatai, ismeretei rdvdn ismerje fel a moralis helldllas

jelentdsdg6t.

! Kdpes legyen megfelel6 erkiilcsi v6lasdAsokra.

> Mutassuk be az embert, mint drt€kel6 6s erkijlcsi l6n)t.

> Szerepgyakorlatokon keresztiil, a drAmapedag6gia eszkdzeivel teremtsiink iisszhangot a

lelkiismeret szabads6ga ds a szemdly erkolcsi felel6ssdge kdztttt.
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F Pdldrikon keresztiil utaljunk az erkiilcsi 6rtdkek ds az erkiilcsi drzdk kialakit6s6nak

jelent(is6gere az emberi kaposolatokban.

> Irodalmi, t6rtdnelmi szemdlyisdgek 6letdn keresztiil ismertessiik a k0ldnbdz6 erkblcsi

v6lasztasokat ds ezeket drtdkeljiik.

> Mutassunk be a mindennapi dlet tapasztalataib6l a mor6lis helytell6s j elent6sdgdt, az

egydni ddntdsek meghozatalaban betiiltiitt szerepdt.

> Ismertesstik fel a didkokkal az erkdlcsi kdrd6seket felvetii dlethelyzeteket.

c) Nemzeti btttudat, hazalias nevelis

Cll: Nemzeti, ndpi kultira dftikeinek, hagtomdtlqinak megismertetCse

Alapeh):

Az iskolai tanulmrinyokm alapozva, 6s azt kiegdszitve kolldgiumunk el6segiti a nemzeti, ndpi

kultlrank drt6keinek, hagyomanyainak megismerdsdt. Foglakoz6sok keretdben a diekok

tanulm6nyozhadek a jeles magyar tdddnelemi szemdlyisdgek, tud6sok feltal6lok, mtivdszek

ir6k, kitlt6k, sportol6k munkassAgAt. Ezdrt kolldgiumunk a nemzetiink szabadsrgttjrekvdseit

tiikritz6, tov6bb6 nemzeti mriltunk martirjainak emldkdt, peldajdt 6126, az aradi vdrtanik

(okt6ber 6), a kommunista ds egydb diktatirak eldozatai (februrir 25), a holokauszt dldozatai

(6prilis 16), a Nemzeti dsszetartoz6s Napja (rinius 4), a m6rcius 15-ei, ds az okt6ber 23-ai,

nemzeti iinnepek ds egy6b a kolldgium eleGvel kapcsolatos emldknapok megemldkezdsek

megla.tiisa. Fontos feladat, hogy kialakuljon tanul6inkban a kdztjssdghez taftozAs' a

hazaszeretet 6rzdse,4s az a felismerds, hogy sziiksdg esetdn MagyarorszAg vddelme minden

ellampol gdr kijtelessdge.

Teft ke nvsi gi midsze r e k :

> Ismerje fel a kiizdss6gi 6sszetaftozest megalapoz6 kiizds drtdkeket.

> Tudatosuljon a kdzdsseghez tartozds, a hazaszeretet fontoss6ga.

> Vdljon nyitotta m6s n6pek kultireja i#nt.

> Ismerje orsziigunk ds a magyars6g nemzeti szimb6lumait.

> lsmer.je a magyar tudomdny, kultira 6s sport kiemelked6 szem6lyisdgeit

! Legyen kel16 ismerete a telepiilds kultlrtiirtdnet6r6l, hagyomdnyair6l.
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d) Allampolgdrsdgra, demokrdcidra nevelds

ell A demokratikus jog6llam, a jog uralmdra 6piil6 kiiz6let miiktid6s6nek meg6rt6se

Alapelu

Erositve a diakokban a nemzeti itntudatot ds kohdzi6t, dsszhangot teremtve az egy€ni cdlok ds a

kdzj6 kiizdtt. A kolldgium megleremti annak a lehet6sdgdt, hogy a tanul6k megismerj6k a fiibb

allampolgdri jogokat ds kdtelezetts€geket. A feleldssdg az dnAll6 cselekvds a megbizhat6seg a

kdlcsiinds elfogad6s elsajatit6s6nak folyamat6ban kiemelt szerepet kap a kolldgiumi Di6k-

dnkormAnyzati rendszer.

Te v I ke n s d qltuLl;zstsL

D lsmerje a demokratikus 6llam miiktjdds€nek fiibb elemeit (v6lasarisi rendszet, helyi

dnkorm6nyzatok, tijrvdnyhoz6s, korm6ny, igazsagszolgaltatas, feg)'vercs testilletek stb )

> Legyen tisztaban ajog szerepevel a tdrsadalmi 6letben.

! 6rtse meg az 6llampolgrir ds a tdrsadalom egyiittmiikitddsdnek fontossdgrt az egydni ds

tarsadalmi cdlok eldrdse drdekdben

D Kdpes legyen bel6tni a kolldgiumi di6k-dnkormenyzat jelent6sdgdt a kdtelezettsdgek ds a

jogok gyakorlesa soren.

> lsmeftessiik a demokratikus j096llam miikddds6nek alapelveit, az dllampolgdrsdg fogalm6t

ds az alapvet6 allampolgdri jogokat.

> Szerep.jetdkokon keresztiil drtessiik meg a cselekv6 rillampolg6ri magataftAs 6s a

tdrvdn)'tisztelet jelent6sdgdt.

D A di6,k-iinkormrinyzati munka r6vdn gyakorolja a koziigyekben kifejtett hatdkony

egyiittmiikitd6s jelentdsdgdt, a helyi ds a tdgabb ktizijssdgeket 6rint6 ptobldmak ininti

d.dekl6d€s fontossAgrt.

! Tevdkenyen vegyen reszt a kolldgiumi diakiinkorm6nyzat munkrijdban, igy a demokatikus

elvek megval6sittls6ban, az ijn6ll6 cselekvds, a megbizhat6sAg, a kijlcsdnds elfogad'is

elsajftitasaban.

e) Az i)nismercl As a tlirsas kulttra feilesztise

Cit: A kolligiumoh belili kapcsolatok tevdkenlsigek szervezZse, annak drdekdben, hoglt

s didkok elmileti ds tspasztalali ismeretekre teg)enek sze Anismeret lerdn
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AlaBeb:

A kolldgiumi nevelds el6segiti, hogy kialakuljanak az dnismeret gazdag ds szilard elmdleti 6s

tapasztalati alapjai.

A kdzijssdgi ldt, a csoporthoz taftoz{s, az egymas kdzijtti interakci6k el6segitik a redlis dnkdp ds

az iindrtdkelds kialakul6s6t, melyek a szemdlyisdgfejl6d6s meghati4roz6 elemei.

M6d van a mdsok helyzetdbe tdrtdn6 beledl6s kdpessdgdnek kialakit6srira, mesok elfogadAs6ra.

Ezek a kdpessdgek el6segitik, hogy kulturelt k6z6ssdgi dlet alakuljon ki a kolldgiumban.

Kiemelt feladat a tanu16 helyes, rerilis dnkdpdnek, illetve dndrtdkeldsdnek kialakitdsa, e16 kell

segiteni, hogy kepess6 vAljdk drzelmeinek hiteles kifejezds6re, mesok helyzet€be titrtdn6

beledlds k€pessegdnek, az empitti'rak a fejl(tddse. a megalapozott dnismeret hozziisegiti a

tanul6t, iinmaga megismerdsdre, ez|hal hozzei*ttl a kulturaft egydni ds kdzdssdgi dlethez,

m6sok megdrtdsdhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakitasAhoz.

Tevd kenvsi qi m6dszere k :

D Ismerje meg az emberi kapcsolatok ldtrejitttdt el6segit6, illetve gritl6 szemdlyisdgvon6sokat.

> Legyen tudatdban, hogy a gondosan kivdlasztott ds mdly embe kapcsolatok mennyire

drtdkesek az emberi egyiittdlesben.

! 6letkoiinak megfelel6 v6lasztdkosseggal legyen kdpes a t6rsas kommunik6ciora.

D Alakuljon ki a tanul6ban a v6lasztdsi lehet6sdgek felismerdsdnek kdpessdge, ds diintdsi

helyzetekben legyen kdpes e lehet6sdgeket mdrlegelni.

> Vdljdk temdszetess6 benne a mdsik ember szemdlyis6gdnek tisztelete €s megeftese, a

helyes dnismeret kialaki6sa, dnmaga felvallal6sa

> lsmertessiik az 6nismeret ds a tersas kapcsolati kultira meghatdroz6 j ellemz6it

> A csoport aktiv ktizremiikdddsdvel segitsiik el6 a megalapozott ijnismeret kialakitesat'

) Mutassuk be a kulturAlt tArsas kapcsolatok, a helyes egy6ni ds kiiziissdgi dlet szab6lyait'

> Szerepjat€kok segitsdgdvel alakitsuk ki, illetve fejlessziik a m6sok megdrtdsdhez ds

tiszteletdhez sziiksdges kdpessdgeket

> Csoport el6tti megmdrettetds .6vdn segitsiik el6 a pozitiv 6nkdp kialakitaset az eddig

elsajiititott kdszsdgekre ds tudiisra alapozva annak drdekdben' hogy a diekok sorsukat 6s

dletp6ly6jukat maguk alakitsAk.
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l) A csalddi iletre nevelis

CAI: A liatalok erhOlcsi drzdkanek, szerctetkapcsolatainak, dhismerctinek, testi ds leki
eg dszsdgd hek a la kitdsa

Alapelv:

A csal6d kiemelked6 jelentiisdgii a gyerekek, fiatalok erkdlcsi drz6k6nek,

szeretetkapcsolatainak, dnismeretdnek, testi ds lelki egdszsdgdnek alakit6s6ban. Ez6rt a

kolldgium kitiintetett feladata a harmonikus csalAdi mintak kdzvetitdse' a csalddi kdzdssdgek,

dd€kek megbecsiil6se. Ez segitsdget nyrijt a felel6s perkapcsolatok kialakitasaban, ismereteket

kiizvetit a tanul6k csal6di dletdben felmertil6 konfliktusok kezel6sdr6l A kolldgiumnak

foglalkoznia kell aNat.-ban meghatArozott szexuAlis nevel6s kdrddseivel is

Tev 6 kenysi si m6dsze re k :

) Ismerje a kiil6nf6le szerepeket ds szabilyokat a csalAdban

! Tudatosuljon a csaladalapitas, csalidtervezds, a helyes p6rkapcsolat es felel6ssdgvallales

fontossega.

> Ismede meg a helyes szexu6lis kultrira jellemz6it ds kialakitds6nak jelent6sdgdt a

p6rkapcso latokban

) Pdlddkon keresaiil mutassuk be, hogy a csal6di dlet szintere a csalddi otthon

> Ismertessiik a csaliid szerepdt, jelentiisdgdt az egeszsdges testi 6s lelki fejl6dds

kialakul6s6ban.

D Hangsrilyozzuk az idtis csalddtagokkal val6 kapcsolattartds, egyiittmiikijdds 6s

tiimogatasuk fontossegdt.

) Mdrjiik fel, hogy kinek, mit jelent a csal6d, az otthon

> Szeml6ltessiik a csalddi munkamegosztAst, ennek helydt 6s szerepdt a csal6di

kdzdssdgben.

> Ismertessiik a helyes, felel(issdgteljes p6rkapcsolat .jelent6sdgdt ds kialakitasanak

folyamat6t.

> Ismertessiik a helyes szexualis kuttira jellemzdit dsjelent6sdgdt a ferfi-n6 kapcsolatban

! Szerepj6tdkokon keresztiil mutassuk be a csal6dban el6fordul6 konfliktusokat es

kezeldsiik m6djAt.
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g) A testi ds lelki egdszsdgre neveus

C!! Egeszs6ges 6letm6dra neveles

Alaoelv:

A kolldgium dszttindzze a tanul6kat arra, hogy legyen igdnyiik a helyes taplelkozdsra, a

mozgdsra, a stressz kezelds m6dszereinek megismerdsdre ds alkalmazesAra. Legyenek kdpesek

lelki egyensrilyuk meg6v.is6ra, t6rsas viselkedds0k szabrilyoz6sdra, a konfliktusok kezel6sdre. A

kolldgiumi pedagdgusok motiv6ljdk ds segitsdk a tanul6kat a k6ros fiigg6sdgekhez vezet6

szokdsok kialakul6s6nak megel6zdsdben A kolldgium spod6lete jaruljon hozz| az egeszseges

dletvitel, a helyes dletrn6dminta kiv6lasztis6hoz Fontos, hogy a kolldgium a didkok szemara

otthonos, eg6szs6ges, kultut6lt, eszt€tikus kdzeget biztositson, ahol a tanul6kj61 6rzik maglkat,

ds amely egylttal fejleszti izl6siiket, igdnyess6giiket

Tevikewsdqi m6dszerek

> Legyen tiszt6ban a helyes dletritmus 6s dletvitel szemdlyis€gre, testi lejl6ddsre kifejtett

pozitiv.jelentdsdgdvel.

> Ismerje fei az egdszsdget fenyeget6 tdnyeztiket, a szenveddlybetegsdgeket, ds ismerje

ezek megel626sdnek m6djait

> Tudatosuljon 6s vriljon napi gyakorlatt6 az egdszsdges 6letm6d ds a testmozges, az

eg€szsdgtudatos 6letm6d.

> Legyen tisztAban az egdszsdg, a spo( ds a lelki dlet egymdsra gyakorolt hat6s6val

) Isme(essiik a rendszeres testmozg6s ds az egdszsdgtudatossiig kapcsolatdt' az elhiz6s ds

a korszerii tdpl6lkozas, egdszsdges dletm6d 6s dletvitel dsszefilggdseit'

> lsmertessiik a karos szenveddlyeket, szokesokat, a teljesitmdnyndvelti szerek

hasznelatinak veszdlYeit

> Mutassuk be ds a gyakorlatban alkalmazzuk a rendszeres fizikai aktivitAs 6s sport

hatdsat a szervezetre

> Ismeftessuk az eujelem-, fesziiltsdgszab6lyoz6s ds agresszi6 megel6zds6t a sport' a

mozgassal jd16 levdkenysdgek rdvdn

) Di6kkdri tevdkenysdgek rdvdn a tanul6k tapasztalj6k meg az egydni felel6ssdg ds dontds

jelentdsdg6t az egdszsdges 6letvitel ds a szabadidiis tevdkenys€gek megval6sitasaban

CSERI OTI KOII.EGTUM PEDAGOGIAI PROGRAMJA



29

h) Felelfssdgvdllalds mdsokitl, bnk' tussdg

Cll Szoci{lis 6rz6kenys6g, segit6 magatartds kialakit6sa

Alapelv:

A kolldgiumi nevelds egyik fontos feladata a szoci6lis drzdkenysdget, segitii magatartds

kialakitdsa a tanui6kban tgy, hogy 6n6ll6 tapasztalati iton ismerjdk meg a hturennyal dl6k

sajetos igdnyeit, dlethelyzetdl. Ez a segit6 magatartas fejleszti a diikokban az egyilttdrzdst,

egyiittmilktiddst, probldmamegolddst ds az dnkdntes feladatvAllal6st, mely elengedhetetlen a

tudatos, felel6s 6llampolg6ri ldthez.

Tev i ke nvs 6 ei m6dszete k:

> Alakuljon ki segit6 magatarlAs a fogyatdkkal 6ltik irAnt.

> Tudatosuljon az egyiittmiikijdds ds az egymAsra figyelds fontossAga.

> Legyen motiv6lt dnkdntes feladatv6llaldsra a h6tr6nyos helyzetti ds halmozottan

hatrdnyos helyzetii tfusak ir6nt.

> lsmertessiik a hatranyos helyzet fogalm6t.

> Pdlddkon keresztiil mutassuk be a tersadalmi felel6ss6gv6llal6s fontossegAt, a m6sok6fi

drzen szolidaritds jelenl6sdgd..

> Ismertessiik, hogy mitjelent fogyatdkkal dlni.

> A segit6 magatartds kifejltiddse drdekdben szervezziink olyan diakkort' melyben beteg,

id6s emberek €lethelyzetdn javithatunk.

> Az egyiittmiikitdds, egymrisra figyelds k€pessdgdnek kialakitdsa drdekdben

dlethelyzeteken keresztiil mutassuk be az egydni felel6ss6g ds a kdzds

felel6ssdgv6llal6s egym6sra hatasat

> Ismertessiik a tagabb kdzdssdgdrt (kolldgium, telepiilds) vdgzett tinkdntes munka

lehetdsdgeit ds j elentiisdgdt.
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i) Fennla hattjstig,kbrnyezefludqtossdg

gcrl. A tanul6k ktirnyezettudatos magatartdsdnak alakitdsa.

Alapelv:

A tanuldnak meg kell tanulnia, hogy az er6forrisokat tudatosan, takardkosan 6s

felel6ssdgteljesen, megtjul6si k€pessdgiikre tekintettel hasznalja. A kolldgiumi nevelds sor6n

fel kell kdsziteni a tanul6kat a kdmyezettel kapcsolatos ellampolg6ri kiitelessdgek ds jogok

gyakorl6sAra. Ttirekedni kell ana, hogy a tanul6k megismerjek arckat a gazdas6gi ds

t6rsadalmi folyamatokat, melyek v6ltozisokat, v6ls6gokat iddzhetnek el6, tov6bba

kapcsol6djanak be kdzvetlen ds tagabb kiimyezetiik 6rtdkeinek, soksziniisdgdnek

meg6rz6s6be, gyarapit6s6ba.

Tevi ke !!s6 si mids ze re k:

> Ismede fel a mindennapi dletben el6fordul6, a kdmyezetet szennyezii anyagokat, a

kiimyezetre kAros tevdkenys6geket, ds keriilje is el ezeket.

> Legyen kdpes t6rsaival egyilttmi.ikdddsben tudatosan, a kdrnyezeti szempontokat is

figyelembe vdve alakitani a kolldgium bels6 6s ki.ils6 kdmyezetdt.

F Ne hagyja figyelmen kiviil szemdlyes dlettereinek kialakitesaban a kdmyezetbarat

m6dokat.

) Rdszesitse el6nyben a temdszetes, ijrahasznosithat6 anyagokat

! Legyen felkdsziilve a kdrnyezettudatos ddntdsek meghozatalira, melyekhen hasznositsa

a kiildnbdzd tantdrgyakban tanultakat.

! Legyen fetk€sziilve arra, hogy drvelnitudjon a kiirnyezetv6dii megold6sok mellett'

) Vrilj6k erkdlcsi alapelvdvd a termdszet tisztelete, kdmyezete megbecsiil6se'

> lsmertessiik, ds lehet6sdgeink szerint mutassuk be a kdmyezetre kilros anyagokat ds

tevdkenysdgeket.

> Mutassuk be (pl. termdszetfilm segitsdgdvel) az ember ds termdszet eg6szsdges

egyiittdlds6t.

> A gyakorlatban szervezziink term6szeti kitnyezetet vdd6 tevdkenysdgeket, akci6kat

> Mutassuk be az irjrahasznosithat6 anyagok sokszinii felhaszn6lhat6s6g6t.

F A tanuldk adjanak sz6mot az isko|4ban tanultak felhaszndl6sdval an6l, hogy mik6nt

tudn6nak segiteni kdrnyezetiik meg6v6s6ban.
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> Ismertcsstik a kdrnyezetkimdl6 dletmdd el6nyeit ogy egydni, mint a kdzdssdgre

gyakorolt hatasa alapjlin.

j) Ptib)dorientdci6

@ Atfog6 kepet nyfjtani a munka vitig6r6l

Alapelv;

A kolldgiumnak - a tanul6k dletkonihoz igazodva ds a lehet6sdgekhez kdpest - 6tfog6 k€pet kell

npjtania a munka vil6g6r6l. Ennek drdekdben olyan feltdteleket, tevdkenysdgeker (szakki,riik,

drdekl6d€si kijritk) kell biztositania, amelyek rdvdn a di6kok kipr6b6lhadAk kdpessdgeiket,

elmdlynlhetnek az drdekl6ddsiiknek megfelel6 teriileteken, megtalalhatj6k kds6bbi hivatAsukat,

kivalasz'hatj k a nekik megfelel6 foglalkozdst ds p6ly6t, valamint kdpessd viilnak arra, hogy

ehhez megtegydk a sziiksdges eriifeszitdseket. Ezdrt fejleszteni kell benniik a segitdssel, az

egyiittrniikdddssel, a vezetdssel 6s a versengdssel kapcsolatos magatart6sm6dokat ds azok

kezelds€t. A kolldgium - a kolldgium pedag6giai munk6jdval kapcsolatban ell6 iskolekkal

egyiittmiikddve - valamennyi tanul6ja szdmera lehet6vd teszi egyes kivdlasztott szakm6k,

hivatilsok megismerdsdt, segiti a p6lyav6lasztest, illetve a tanu16 6ltal v6lasztott 6letpely6ra val6

felkdsziildst.

Tev d ke n:t s i si m 6 ds z e r e k

) Legyen kdpes felismerni az dnismeret szerepdt a helyes p6lyav6laszt6sban, ismerje saj6t

kdpess6geit.

! Legyen kdpes mdrlegelni saj6t p6lyav6laszt6si lehet6sdgeit.

) Tudjon iin6ll6an t ijdkoz6dni a p6lyavdlasztisi dokumentumokban

) Legyen kdpes megdrteni a munkahelyi feladatokat 6s elv6rAsokat.

) Tudja alkalmazni az 6lliskeresds kiildnbdz6 technikait, alakitsa ki a megfelel6

kommunikeci6s stilust.

) Tudatosuljon benne, hogy dlete sorAn tttbbszdr p6lyam6dositdsra kdnyszeriilhet, ezdrt is

van jelentdsdge a folyamatos tanulasnak, dnkdpz€snek.

D Rendelkezzen megfelel6 ismeretekkel v6lasztott szakm6javal, hivat6s6val kapcsolatban'

munkaer6-piaci lehet6sdgei16l, munkav6llal6i szerep616l.
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k) Gazdasdgi is pinziigli nevelds

Cil: Esszerl gazdirlkodis kialakit6sa

Alapelv

A kolldgiumnak segiteni kell, abban, hogy a tanul6ik felismerjdk sajar felel6ssdg0ket az

drtdkteremt6 munka, a javakkal val6 dsszeni gazd6lkod6s, a pdnz viliqa ds a fogyaszt6s

teriiletdn. Fontos, hogy tudjdk mdrlegelni ddntdseik kozvetlen 6s kdzvetett kdvetkezm6nyeit ds

kock6zat6t. Lessdk vilagosan ritvid 6s hosszl t6vi cdljaik, valamint az er6forresok kapcsolatat,

az egydni ds kdzdssdgi drdekek dsszeffiggdsdt, egymAsrautalhagAt. A kolldgium a di6k-

tjnkormanyzati tevdkenysdg mUkddtetdsdn keresztiil segiti az auton6m, felel6s, a kdzdssdg

drdekeit is figyelembe vev6 magataftes 6s a kiiriiltekint6 ddntdshozas kdpessdgdnek

kialakulAsdt.

TevA L,envsd si mddszerek:

> Ismerje a tarsadalmi, gazdas6gi probldmak kialakulesenak okait.

F Tanulja meg az dsszerti csal6di gazddlkodds kialakit6s6nak m6dszereit.

) Tudja alkalmazni a pdnzkezelds kiildnbiiz6 technikait.

> Tudatosuljon benne a munka jelent6sdge, mint a javak ldtrehozris6nak, illetve

megszerzes6nek eszkiize.

> Legyen tiszteban a vrillalkozdsok szerepdvel, a kockdzatv6llales fontoss6g.ival ds

veszdlyeivel.

! A helyes csalddi gazddlkodes bemutat.isa kijl6nf6le csal.idszerkezetben.

) Pdldakon keresztiil ismertessiik, milyen probldmak ad6dhatnak a t6rsadalomban a

helytelen gazd6lkodSs miatt ds ezek milyen kiivetkezmdnyekkel jamak.

> Ismedessuk ds a lehet6sdgeknek megfelel6en gyakoroltassuk a banki miiveleteket

(csekk kitdlt€se, bankkdrtya haszndlata, pdnzdtutal6s stb.).

> Mutassuk be a munkdval szerzett jiivedelem ds az ebb6l finanszirozhat6 javak'

szolgAltatAsok tisszeffiggdseit.

> Ismertessiik a v6llalkozis ldnyeg6t, alapvet6 lomdit 6s a milkiiddsi m6djukat

) P6ld6kon keresztiil mutassuk be, mit jelent a kockazatelemzds, a kockdzatvdllalds,

midrt van ennekjelent6sdge, ds melyek a veszdlyei
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l) Mddistudslossdgra nevelds

CA: Megismertetni a didkokkql az ij ds ho&rcmdnlos mddiumok nlelvdt a td$adalom ds

mddia A iilbni)s kapcsolatdt.

A!apelv:

Fontos, hogy a tanul6k drtsdk az Uj ds a hagyomenyos mddiumok nyelvdt. A mddiatudatoss6gra

nevelds sorAn az elllelmezo, kritikai beAllit6d6s kialakitasinak nagy jelent6sdge van. A

diakokkal ismertetni kell a mddia milk6ddsdnek 6s hat6smechanizmus6nak ftibb

tdrv€nysze isdgeit, a mddia 6s a trirsadalom kiizijtti kdlcsdnds kapcsolatokat, a val6s6gos ds a

virtudlis, a nyilvanos 6s a bizalmas drintkezds megkiilitnboztetdsdnek m6dj6t,

Tevd ke nls i gi n6 ds z e re k.

> Alakuljon ki kitikai €rzdke a mddiatadalmak megv6lasaris6hoz.

) Kdpes legyen az online kommunik6ci6 hatdkony felhasznAl6sAra.

F Ismerje a reklim hatiis6t a fogyasztasra.

) Tanulja meg hatdkony m6don ds megfelel6 mdddkben felhaszn6lni a sz6mit6gdp ds

egy6b online mddia nytjtotta lehet6sdgeket.

> Ismerje meg a kdziissdgi tafialmak etikus, jogszabalyok sze nti hasznelat6nak ds

felhasznalasAnak szabdlyait.

) Tudatosuljanak az adatbiztonsaggal, jogtudatossaggal, a ftiggdsdggel (intemet,

sz6mit6gdpes j6tdkok) ds egydb veszdlyekkel ds azok elkeriildsdvel kapcsolatos

ismeretek,

7. A tanul,k ilarendje, tanuldsL' szabadideienek szervezisinek pedagdgiai feladatai:

A t anul6 k d I e t re ndj 6 ne k a lape lve i :

> A didkok dletrendjdt a h(uitend szab,lyozza, melynek betartesa a tan6rt6l

kijvetkezetessdget, a tanul6t6l dnfegyelmet ig6nyel

> Kiemelt figyelmet forditunk a kotelez6 6s a v6laszthat6 foglakoz6sok iitemezdsdre'

szervezdsdre, tervszeriis6gdre ds a rendszerszeml6letre.

> SegitjUk a tanul6kat az egdszsdges dletm6d, dletritmus kialakitdsiiban az iskolai dletrend

figyelembevdteldvel.

> Hangsilyt fektetiink az egydni ds k6ziiss6gi €letrend dsszehangol6sdra'
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Tanilds - tanulds alapehei:
F Mindenki szimdra biaositva legyenek a megfelel6 tanul6si kdriilmdnyek, eszkiiziik.

> Lehet6sdg szerint biztositott legyen a sziiksdges tan6ri segitsdg.

> A fiatalok hatrAnyaik ledolgozrisdban t6nogatjuk.

> VAltozatos tanit6si - tanulasi form6kat alkalmazunk.

7,1 Kolldgiumifoglalkozdsok:

A kolldgium a foglalkozesok tervezdse, szervezdse sorAn kiemelten iigyel a pozitiv tanuldsi attitiid

kialakitasera 6s meger6sitdsre, a keativitris fejlesa6s6re, az eg'sz dven At tart6 ismeretb6vitds

fontossiigera, gondoskodik a tanul6kkal val6 szemdlyes tdr6dds tapjntatos form6inak kialakitrlsra

Kiiliinds figyelmet fordit a sajdtos neveldsi igdnyii tanul6k egydni sziiksdgleteire. A koll6gium a

loglalkoz6sok form,jdt is tartalm6t igy hatArozza meg, hogy azok hozz6j6ruljanak a tanul6k erkiilcsi

gyarapod6s6hoz, szem6lyisdgdnek gazl'agsAgirhoz kompetenci6ik fejlesztdsdhez, a kdzijsseg

fejl6ddsdhez.

A koll6giumi tanul6k ktitelez6 foglalkoztat6sa tisszesen heti 15 6rdban tdrt6nik.

Lehetiisdgeinket figyelembe vdve egy ianuldban kdszillhetnek tanul6ink Az egydni napirenddel bir6k

6s a nagyon lassan halad6k az esti 6r6kban is igdnybe vehetik a tanul6t.

Tanul6szobai feliigyeletet biztositunk.

A tanul6szobai foslalkoz6sok elvei:
. az dltal6nos iskol6s 6s kilencedikes tanul6knak az els6 fdl6vben ktitelez6 a rdszvdtel

. a fels6bb dvesek a kitiizdtl eredmdnyhez sziiksdges id6t tdltik tanulAssal Nevel6i

mdrlegelds alapjan - osszhangban a H6zirenddel - a tanul6szobaban vagy a hAl6ban

k6sziilnek.

, az egydni napirenddel bir6k a rendelkezdsre illt6 6s sz6muka a legkedvez6bb tanulasi

helyen kdsziilnek,

. nevel6i mdrlegelds alapjan kdtelez6 szilencium a vacsora ut6n is beiktathat6'

. a szakmai gyakorlatot megel6z6leg nevel6i m6rlegel6s alapjan - a tanul6i

eredmdnyessdg figyelembevdtel6vel - kell rdszt venni a szilenciumon'
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7.2. A loglalhoztisoh tipusai, a kolldgiumi tevdkenysigek szefiezete

Foglalkoz4s tipusa Tartalma" jellege Elvdr6s
Szilencium (12 6rdban)

Rendszpres iskolai felkdsziilds
segitese, felk6szit6-fejlesz6
foglalkozis

Felk6szul6s 6s tanul6s a

kbvetelmdnyek teljesit€se
6rdek6ben.

Kdteleli, de tanulm6nyi
eredmdny ffiggvdny€ben
tanul6szobdn vagy m6s

kdzdss€gi tdrben is lehets€ges.

Szuksdg eset6ben iddpontja
m6dosirhat6.

Kolldgiumi csoportfoglalkoz4s,
tematikus ds szervezdsi
feladatok alapjen (Csf.)
( I 6reban)

A csoport helyzetelemzdse alapj6n
dsszeellitott dves terv szerint, a

kolldgiumi neveldsi alapprogamra
eprive,

Kdtelezd, heti egl alkalommal
37 neveldsi h€ten 6r, ebb61 22
(20) 6r6ban KNOA alapjen.
Altalaban hetf6i nap 19 6rakor.

Kdtelez6 evfolyamszintri

foglalkozis,

felk6szit6-fej lesztd jelleg (Kl)
( I 6reban)

9. evf. - sportkdr

10. 6vf. barkecs szakkdr

11. dvf. matematika szakl6r
12.-13. ivl - pdlyaorient6ci6

Kdtelez6, de v6lasztrisi
lehetdsdg is van, heti egy
alkalommal.
Felkdszit6, tehetseggondoz6
jellegiivagy szabadid6s
lehet6seg is egyben.

Eg/dn;kiscsoportos
foglalkozisok,
ismereteket ad6, egyeni

tiir6ddst bitosit6

(EKF)
speci6iis

Szilksdgletek szerint
felz6rk6ztat6 (szaktdrgyi

konepet6l6sok) tehets6ggondoz6 €s

probldmamegold6 jelleggel,

El6zetesen meghaterozott
szaktan6ri rendszerben,

kittelez6 is lehet.

Szabadon vdlaszrhat6

foglalkozisok (SZVF - I
6r6ban)

Labdaj6t6k, rajz sz*tajz,
filmklub szakkdrdk, dretisdgi

felkdszit6 matematik6b6l,

hagyomdny6pol6s Fogramjai,
tehetsdggondozis formdi.

K6telez6, de szabadon

v6laszthat6. Felment€si

lehet6sdg, ha meshol rendszeres

elloglaltsag van.

Intezmenlen kivuli szabadido Egydni v6llal6s alapj6n,

eg/ezletetten a sziil6i h^zzal

Rendszeres elfoglalts6g
eseldben kivaithata a

v6laszthat6 foglalkoz6st.

A tanul6k foglalkoztatesa heti l5 6r6ban kiitelezd a kolldgiumban.
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A TAN SZOBA RENDJE

A tanul6szobara kdtelezett tanuldk minden nap kdtelesek r6szt venni a foglalkozasokon a kdvetkez6

beosztAs szerint:

1. A tanul6szoba kezdetdre pontosan kell6rkezni.

A tanul6szobrt elharyni csak nevel6tan6ri engeddllyel lehet.

A tanul6szob6n besz6lgetni, 6tkezni, zenet hallgatni, vagy b,rmely m6don a tanul6st

zavarni TILOS!

A tanul6szoba alatt a mobiltelefont haszndlni TILOS! A mobiltelefont le kell adni a

neveliinek.

2.

3.

5. Az ii l6s rend et a n evelotan'r hatLrozza meg.

A tanul6szoba retrdj6nek megs6rt6se a Cseri fti Koll6gium Fegyelmi Szabiilyzatinak
6rtelm6ben fegyelmi biintet6st von maga utdn!
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7,3, Kolligium tanul'inak napi ds heti idbbeosztdsa:

Hdtvdge Hdw Kedd Szerda Csiitdniik
6.30-7.00 Ebreszt6

igdny szerint
Ebreszti Ebreszt6 Ebreszt6 Ebreszt6 Ebresa6

'7.00-7.45 Reggeli Reggeli Reggeli Reggeli Reggeli Reggeli

7.00-8.00 Mirk6z6sek,
edz6sek

Szobaszemle,
reggeli
feliig/elet

Szobaszemle,
reggeli
ieliig/elet

Szobaszemle,
reggelr
felijgyelet

Szobaszemle,
reggeli
felugyelet

Szobaszemle,

lelng/elet

8.00-9.00 M6rk6zdsek,
edzdsek

Reggeli

edzdsek

Reggeli

edzdsek

8.00-15.30 M6rk6zdsek,
edzdsek, eb6d

lskoldban
tart6zkod6s,
eb6d

Iskoldban
tart6zkodes,
ebdd

Iskol6ban
tart6zkod6s,
ebdd

Iskol6ban
tart6zkodes,
ebdd

Iskol6ban
tart6zkodds,
ebdd

rs.30-17.00 Visszaerkezes
(15 6rAt61)

D6luLini
edz€sek

Ddlueni
edzdsek

Ddlut6ni
edzdsek

Delutdni
edzdsek

D6lutdni
edzdsek

17.00-18.10 Visszadrkezes Szilencium Szilencium Szilencium Szilencium

18.30-19.00 Vacsora Vacsora Vacsora

19.00-21.30 Visszadrkezds CSf, SZVF

Szabadid6

Sport

Kf., SZVF

Szabadid6
Sport

Kf., SZVF
Szabadid6
Sport

Kf., SZVF
Szabadid6

Sport

KI., SZVF

Szabadid6

21.30-22.00 Takarod6
L.4tszim'
ellen6rzds

Takarod6
Le$zfurr.
ellen6rzes

Takarod6
L€tsz6m-
ellen6rzes

Takarod6
LeIszAm-
ellen6rz6s

Takarod6
L'tszAm-
ellen6rzes

Takarod6
LelfzAm-
ellen6rz€s

22.00-06.10 Ejszakai
pihen6

Ejszakai
pihen<i ds

feliigyelel

Ejszakai
pihen6 €s

feliigyelet

Ejszakai
pihend 6s

feliigyelet

Ejszakai
pihen6 6s

lel0gyelet

Ejszakai
pihend es

ieliigyelet
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7.4. A tanul6i feliiglelet:
A kolldgiumban az NKt.28S (3) bekezddsdnek kererein beliil gondoskodni kell:

. az iskolai, kolldgiumi foglalkozasokon r€szt nem vevti tanul6k folyamatos
pedag6giai feliigyeletdr6l ;

. a kolldgium miikddtetdsdr6l;

. a kolldgiumi dlet szeNezesetll

A tanul6i feli.igyelet biaositrisa drdek6ben a kdvetkez6 iigyeletek szewezdse tdrtdnik a kolldgiumban:

' nappaliiigyelet
. djszakai iigyelet

. hdrvdgiiigyeler

7. 5. Szabadidd elti)ltdsit szolgtilti foglalkoztisok:

cet:

" a szabadid6 kulturdlt ds tartalmas eltohdse feltdteleinekjavitdsa,

"/ szabadid6s programok a di6kok ig6nyeit figyelembe vev6 kin6lata,

" szabadid6 hasznos eltdltds6t szolg6l6 r6rgyi feltdtelekjavitesa,

'/ a koll6giumi hagyom6nyok 6poldsa, gyarapitdsa,

y' minden kolldgist6nak lehet6sdge legyen olyan tev6kenysdgform6t v.ilasztani, amely

mind igdnyeinek, mind kdpessdgeinek megfelel, a kolldgistAink hasznosan ds tartalmasan

tdltsdk el szabadidejiiket.

Fehltele

/ legyen szabadideje a tanul6nak, amiben dlni tud a lehet6sdggel,

r' tudjuk miikiidtetni a kialakult szervezeti kereteket,

r' a hnul6 motiv6lt legyen, akarjon dlni a lehet6sdggel.
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7,6. Szabadidd-eltbltds jellem46 szervezeti keretei:

Tev6kenys6g kerete Tev6kenys6g jellem26i Aktuflis lehet6sdg
Szakkdri foglalkozds Evente meghirdetetl szakkdri lehet6s6gek Evente fiissitve a kin6latot

a didkok igdnyei alapjrn

Sport-rekeAci6s sportkdrdk Kondicionel6 edzds, asztalitenisz

asztalifoci, darts, labdarugds

A felt6telrendszer alakulasdnak

fiiggv6nydben

HAzibajnoks6g asztalitenisz

asztalifoci, darts, labdarug6s

Decemberben es m6jLrsban

Sz,mit6gepezes Lak6szinteken Tanul6szob6kban is, el6nyben

rdszesitve a tanuliisi igdnyeket.

K0z6ssdgi programok Kolldgium nagy rendezv6nyei, havi

programok

Munkatervben pontositva,

meghivott venddgek

TV nezes Spontdn 6s alkalomszerLi

F6leg sportmrisorok

Kedvezdbb feltdtelek

kialakit6sa.

Kiillirasok megrekintdse A v6rosban fellelhetd kiallitAsok, tdrlatok,

mriviszeti rendezvdnyek/koncedeld

alkalomszerii megtekintdse.

Szervezetten, kirandulassal

egybekdwe.
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8, Telju kdrii egdsudglfejlesztdssel dssTefiiggdfeladatok ds a kArntezeti nevelds elvei:

cit:
/ a tanul6k egdszsdges testi, lelki, szocielis fejl6ddsdnek, j6ldtdnek biztositasa,

/ az egeszseg, mint efidk tudatositiisa a tanul6kban;

'/ egdszsdgtudatos magatartas kialakitesa, az egydni felel6ssdg felismertetdse;

/ a k6ros szenveddlyekt6l val6 elhat6rol6desra nevelds (dohenyzes, alkoholfogyasztas,

visszaszoritasa, drog-prevenci6);

"/ a testi, lelki egdszsdg kialakitasara, helyes dletvezetdsre, erkdlcsi drtdkek kialakitas6ra,

nehdzs6gek elvise16sdre,

r' megfelel6 iinismeret Altal re6lis dLetcdlok kittizdsdre ds megval6sitdsAra dsztiinzds;

r' csal6di 6letre val6 felkdszitds, hogy az dletben is meg6llj6k helyiiket, dlethivatesukat

megtal6ljAk.

Alaoelv; esilyegtenl6seg nbveks'nek ebe 6s az egtenl6 hozzdflrls dnlryes lasinekelre.

Feladatok:
, dletm6d-dletvitel orientelasa, sokr€tti hasznos szabadid6s tev6kenysdg biztosit6sa;

/ 6nismeret fejlesztdse: tinbecsiilds, pozitiv dnkdp kialakit6sa;

r' t6rsismeret-fejlesztdst tars-kapcsolatok, csopoftban foly6 munka fontossdga;

/ ment6lis egdszsdgvddelem szervezeti kereteinek kialakitisa;

r' tiszrilkodrissal, tisztasaggal, a takarit6ssal kapcsolatos szabrilyok betartatilsa;

/ a mindennapos testmozgAsra, spoftolAsra dsztdnzds;

/ egdszsdges tapldlkozas 6rdekdben j avas latok tdtelel

/ stressz-kezel6s fejlesztdse: szorong6sok oldes6nak tanul6sa;

r' csal6d funkci6j6nak er6sitdse, intenziv kapcsolatalakitas a sziil6i hAzzal'
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AbplZlieEk;

'/ a tanul6k csalAdi hAtterdnek, dletm6djdnak Iehet6sdg szerinti kdzvetett megismerese;

"/ a tanul6k kiiros szenveddlyeinek felmdrdse;

'/ tanulisi, beilleszkeddsi zavarokkal, iindrt6keldsi gondokkal kiiszkiid6k felmdr6se.

P ro sram-i a inkban s e si td ink:
/ Somogy Megyei Rend6r - f6kapitanys6g el6ad6i.

r' Eg€szs€ges tdplalkozrissal foglalkoz6 cdgek tiimogatesa: bemutat6k, k6stoltat6k 6ltal.

r' Hdziorvosi, ds sport-egdszsdgiigyi szolg6lat/sportorvos, gyrir6, massz6., gy6gforn6sz/.

'/ Labdarrig6-, 6s szemdlyi edz6k,sportvezet6k.

"/ Kolldgiumi csoportvezet6k-testnevel6 tanfu.

"/ Sziil6k.

r' Osztdlyffindkdk, szaktan6rok.

Szinterek, m6dszerck:

"' kolldgiumi fi lmklub fi lmvetitdsei 6ltal;

r' kiscsoportos ds egydni beszdlget€sek;

"' csoportfoglalkoz6sok (kiilsii el6ad6k bevon6sdval);

r' in:€zrnenyi szinten, ddlutani, esti szabadidiis foglalkozdsok (sportprogramok,

fi lmvetit6sek, vetdlked6k, versenyek);

r' drog-prevenci6s ddlutAn sportversenyekkel iisszekapcsolva;

/ DOK programok keretdben;

/ hagyomrinydpol6 rendezvdnyek 6ltal;

r' kolldgiumi faliijs6g (eg€szsdges dletm6ddal kapcsolatos cikkek megjelentetdse);

v' kulturdlis programok (helyi, verosi);

y' rendszeres sporftevdkenysdg 6ltal.

CSERI OTI KOTTEGIUM PEDAGOGIAI PROGRAMIA



42

8,1. Eghzs'gestdpldlkoztis

v/ A kdzdtkeztet6vel val6 egyeztetds, tartalmi dszrevdtelek megldtele, a hatdlyos
szabdlyz6k beraft atasa (szolgAltat6k).

r' Napi h6romszori dtkezdst biztositunk a kolldgiumban. A fti drkezdsek megrart6s6t
alapvet6 fontoss6ginak tartjuk, ezdft osztdniizziik tanul6inkat legalabb egy meleg
€tkez€s igdnybev6tel6re.

r' Interaktiv foglalkoz6sok keretdben ismertetjiik meg az egdszsdges tdplalkozas
lehet6sdgeit.

r' Minden 6vben egdszsdghdt keret6ben ndpszerfisidiik az egdszsdges dteleket, kdrd6iv
kitdltdse, dtelk6szitds, k6stol6k szinesitik a programot.

r' Cdgek meghivdsa termdkbemutat6ra, k6stoltatiisra.

'/ Dietetikus szakember meghivdsa, egy6ni k6rddseke tan6csad6s keretdben valaszol.

"/ A kolldgium hdtvdgi, tanitdsi sziinetek ideje alatti igdnybevdtele eset6n is a napi

h.iromszori dtkezds biztositdsa.
y' Sportversenyekre utuzAs alkalmaval az etkezds biztosit6sa.

8,2. Testmozgds

/ Minden di6k rdszdre szakkdri formdban, heti k6t alkalommal v6laszthat6

sportfoglalkozasokat kinelunk alapvet6en labdaj6tdkok esetdben.

"' A szabadtdri milfiives ds fiives pdly6ink, aj6 id6 bedllt6val, kin6ljdk szabadid6ben a

sportolas lehet6sdg€t ktjtetlen ds szervezett formfban.
/ Kolldgiumunk konditerme minden ddlutin ds este 6ll feliigyelettel a diakok

rendelke26sdre.

'/ Csoportfoglalkozas keretdben minden dvfolyamon tematikusan is foglalkozunk a

tdm6val, kdzdsen spotol a csoport.

r' Tanul6i igdnyek alapjrin sportdgi h6zibajnoksrigokat szerveziink a versenyszellem ds a

rendszeres mozgAs 6rdekdben.

r' Er6sitjiik a m6s kolldgiumok 6ltal szervezett spofivetdlked6kdn val6 rdszvdteliinket, ds

di6kjainkat a sportszertisdg szellem6ben megvivott versenyzdsre.

8.J Csalddi ilette hewlis

Celok
y' A harmonikus csal6di 6letre, a hdzastdrsi ds sziiltii feladatokra, aZ egdszsdges ds

fele16ssdgteljes szexuAlis magatartAsra nevelds.

Feladatok

r' Felkeszifs ahez stersi ds szi.i16i feladatoka. A csaladtervezds iontossiiganak tudatossAga.
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lelekaugceUm44;zer9L

koll69iumi csoportfoglalkoz6s

iinismeret, szemdlyisdgfejlesztds

egy€ni tiir6dds, egydni besz6lgetds

egdszsdgiigli el6ad6s, f6rum

Testi is lelki egCszsdg fejlesztise, a viselkeddsi f ggdsige*hex. ve7.ad sxerek fogtas4,tdsdnak
megel6zdse

A testi ds lelki j6ldt 6llapot6nak eldrdse ds meg6rzdse drdekdben a helyes dnismeret, a

keativit6s, a p6lyavrilasztas sikeressdge, a csalddi dletrc nevel€s alapvett jelent6sdgLi. A

veratlan helyzetek megold6sa, a nehdzs6gek elviseldse 6s feldolgozdsa is feladat, melyre

meg kell tanitani di6kjainkat. Ene lehet6sdget jelentenek a csoportfoglalkoz6sok,

kiscsoportos foglalkozlsok, egydni tdriid6sek.

Rendszeresen szerveziink ismeretterjeszt6 el6ad6sokat, kiscsoportos lehet6sdgeket a tdma

megismerdsdre (relax6ci6 tanul6sa, probldmamegoldes tanitisa) .

A csalddot, mint kiiziissdget dsszetart6 szerepdre minden dvfolyamban felhivjuk diekjaink

figyelmdt, dpitjiik gondolataikat, reagdlunk a vi169 jelensdgeire.

A konflikluskezelds lehet<isdgeire is rdrildgnunk. tpitijnk a tanuloi tinterdlenlsigre a

megoldaskeresdsben, tanitjuk di6kjainknak a megold6si utakat.

Kolldgiumi szinten a doh6nyzds- vagy alkoholellenes vet€lked6 tartdsa, a

szenveddlybetegsdgek elleni plakdtok kdszit4se, ezzel kapcsolatosan p6lydzat kiir6sa,

tot6 kitdltdse. Kiiltjn figyelmet drdemel a monitor - 6s internetftigg6sdg kezel6se, mint

fiziol6giaiiag k6ros ds negativ szemdlyis€gformal6 tdnyez6. ... A drogambulancia

munkat6rsai nemcsak a drogokkal, de mindenfdle mds ffigg6sdggel kapcsolatosan (pl.:

alkohol) is v6laszolnak az egydni kdrd6seke.

Minden csoportvezet6 igyekszik tanuldi megismerdsdre, kiemelt figyelmet fordit a karos

szenveddllyel kiizd6k nyomon ktivetdsdre, megoldrisok ajenles6ra, sziil6vel 6s

szakemberel val6 konzultaci6ra.

8.4,

CSERI UTI KOttEGtUM PEDAGOGIAI PROGRAMJA



44

8.5. KiJrnlezelludalos magalartds

Cdlok:

. a tanul6k ktimyezettudatos magatart6sdnak alakit6sa,

. a kdmyezetdrt felel6s dletvezetds elsaj6titdsa,

. a kdmyezetiink termdszeti, tArsadalmi, gazdas6gi ds politikai konfliktusainak megdrterdse,

. itkol6giai gondolkodesm6d kialakit6sa 6s gyakorlesa.

Tevd l,c nvsd se k. m6 dsze re k:

. iiko-fali[js69 kialakit{sa fi gyelemfelhivris cdlj6b6l;

. kiimyezettudatos szemldletet tdmogat6 el6adAsok, foglalkozesok szervezdse;

. szelektiv hulladdkgyrijtds lehetdsdge;

. tiszta ds kulturalt kiimyezet fenntart6sa;

. kiizvetlen kiimyezetet kimdltl akci6k szervezdse, a temdszet 6v6sa;

. felhiv6 jellegii informeci6k kdzreadesa. ndpszeriisitdse;

. tdmrhoz kapcsolod6 projekLek kezdemdnye/d.e:

. maddrbardt ktimyezet kialakit6s, mad6retgtds megszeruezdse;

8.6, A bdntqlmdvis is a kolligiumi efiszqk megelfzdse

. Az 6ltal6nos emberi alap6rtdkekre t6maszkodva, minden emberi dlet tiszteletdt tanitva

tudunk di6kjaink szocirilis kdszsdgeire dpiteni.

. A m6sik ember feld fordul6st, a kttzdssdgi ldt alapvet6 szabAlyait, a kolldgiumi

feladatok megyal6sites6b6l az egyenld tehewiseldsen alapul6 rdszv6llaldst, egymds

segitdsdt, a neh6zsdgben ldviik t6mogatAs6t, a mrisik meghallgatdsdt, a valamilyen

fogyatdkoss6ggal dl6k elfogadasat egyar6nt fontosnak ta(juk.

. A kdziissdgi dlet szab6lyainak betart6s6ra tisztdnziink, a b6ntalmazes 6s a mdsik ir6nti

er6szakos cselekmdnyeket szigorian tiltjuk ds elit6ljtik

o A szabadid6 hasznos eltdltdsdvel, a stressz helyes kezeldsdvel (pl.: sportban

levezetdse) a konfliktuskezel6si technik6k tanitas6val 6s gyakorl6s6val iisztdntizziik a

helyes magatartiisformrik mege16stjdds€t.
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Az egyeni devianci6k kisztirdse, a csal6di hazzal val6 kapcsolatfelvdtel es

kapasolattaftiis a csoportvezet6, a pszichol6gus ds a mentiilhigidnds szaktaniir feladata.

Sztiksdg esetdn az i!ls6gvddelmi feleliis ds kolldgiumunkl<al egydb kapcsolatban 6lld

szoci6lis int€zmdnyek is bekapcsol6dnak a helyzet megold6sAba.

A rendvddelmi szervek illtal6nos biintet6jogi ismeretek/ j6 hecc, vagy bLincselekmdny,

internet veszdlyei iskolen belijli erdszak t€mrikhoz filmvetitdssel egyi.itt el6adasr

tartanak, illetve interaktiv csoportfoglalkozdsokat val6sitanak meg.

Az emberi 6let tisztelete, az emberi kapcsolatok min6sdge minden dvfolyamon

csoportfoglalkozesi tdmakiir. J6 pdldak 6llitdsdval tudunk segiteni a tdma elmdlyiilt

megismerdsben ds megtapasztalisban.

8.7. Szemdlyi higidnd

. Tanul6ink r6dbresztdse a szemdlyi higidnd fontoss6g6ra, annak szemdlyi, tdrsadalmi,

pszichol6giai ds egdszs6gi.igyi vonzataira. A szemdlyi higidni6hoz szUks6ges szerek rendszeres

hasznelata, a szdpsdg6pol6 kemik6li6k esetleges mell6khat6saira fi gyelemfelhivas.

. A serduldkor testi valtoz6sainak ismertetdse. A szemdlyi higidnia hangsitlyoz6sa, hatasa a

ki,myezeti higidndre €s annak tudatosit6sa, hogy a sziikebb kiirnyezet hatiissal van a tAgabb

kdrnyezetre.

o A kolldgiumi kdmyezetben, a szemdlyi higidnd megtart6sdval, a virusok ds bakteri6lis

fert6zdsek prevencidjAt segitjiik, az elemi tisztasAgi szabdlyok rutinszerr:j alkalmaz6s6t

elv6rjuk. (Pl.: kdzmosds, zsebkend6 hasznrilat, stb...)

. Egydb enter6lis fert6zdsek megel6zdsdre, a kdrnyezeti higidnia betafteseval ds betartatdseval

kdsziiliink.

r Higidnia a konyh6ban: eddnyek tisztitiisa, t6rol6sa, dtelek t6rol6sa.

. Higidnia a szobekban: ruhak, szemdlyi holmik szelektiv tirolasa, az eltitdrben a nem romland6

dtelek tfuol6sa, dtkezds ut6n az asztal leidrldse, szemdt levitele, sziiksdg eset6n siiprds,

felmosiis. Ennek betadatasa a kolldgium 6piiletdnek 6llagmeg6vAsa szempontjab6l isjelent6s.

. Higidnia a ftird6szobdkban: tiszt6lkod6 szerek tiirolasa, tisztdlkod6s utan kulturalt kdmyezet

hagydsa.

o A higidnds kiivetelmdnyek elsajatitds6ra kiildnosen az els6 dvfolyamos di6kok esetdben kell

nagy hangsril}{ fektetni, az egyik csoportfoglalkozis t6maja a kolldgiumi kornyezet

tdmakdrdhez ds alapvet6 haztartdsi ismeretekhez kapcsol6dik
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. A szemdlyi - ds kdmyezeti higidnd betart6sdra a csoportvezet6k folyamarosan

figyelnek, reggelenkdnt az iigyeletes tanerok ir6sba.n drt€kelik a szemleffizetben a szob6k

6llapot6t, a di6ktinkormdnyzat tagjai pedig tandri kisdrettel minden negyeddvben tisrasdgi

szemldt tartanak.

8,8. Problimamegoldtis

Cilok:

Harmonikus szemdlyis6g kialakitiisa, a t6rsas kapcsolatokhoz sziiksdges kdszsdgek fejlesztdse

Feladatok.

. Reelis 6nismeret, helyzetfelismer6 ds probldmamegold6 kdpessdg kialakit6snak segitdse.

. Konfliktuskezeldsi technikAk megtanitasa.

. Pozitivjiiv6kdpkialakit6sa.

Tevi kerysi g/md tlsze rc k :

. tematikus kolldgiumi csoportfoglalkozas.

' egYdnitdr6d6s'

. el6adesok, t6jdkoztat6k,

. dnismereti foglalkoz6s,

. sziil6i drtekezlet.

8.9. Balesetmegeldzis-elsfsegil! lnjtds
Cdlok:

. A tanul6k felkdszitdse a balesetekre, az el6fordul6 veszdlyekre, saj6t maguk ds tdrsaik

6psdg6nek vddelmdre.

Feladatok:

. Figyelemfelhiv6s a balesetveszdlyes helyzetekre.

r Kiizlekeddsi ds balesetmegel6zdsi ismeretek nyfjtesa.

. Az elst!segd lynyijt6s j elent6sdgdn€k hangsrilyozrisa.

. AzegdszsdgkulturaltsAgniiveldse.

. Els6seg6lynyijt6si ismeretek dtadesa ds az elsajrtitott ismeretek lehet6sdg szerinti

gyakorlesa.

Tevikerlsd ge Am6dszere k

. el6ad6s, tandcsad6s
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balesetvddelmi oktatds

tiizdadd pr6b6k tartiisa

szakkiir, 6rdekl6ddsi ki,r

interaktiv foglalkoz6s

9. A tanuldh fejkidisit, tehetsdggondozdsdt, felairk'uatdstit, pdlyavdlasxttistit, a7 6nritt6
i I et k ezdist s egitd tevdk eny sige k

F ei le sztendd ka moe tenci dk :
anlanlelri is idegen-nyelri kontrhunikdc j, esdAikai miivdszeti tudatossrig, kifejezqkdsuig,

digitdlis kompetencia, ijhdll6 tanulds.

9,1. Tehetsigazonosiltis, teheSeggondoztis, tehetsCg-taruicsatuis a koll'giumban

efLA tehetsiges is a fejlesztdste szorul6 tanul1kfel;fedezlse ds;fejleetlse. A t69 drtelemben vett

,,tud6st nijvel6 fejleszt6" elj6r6sok, foglalkozrisok hatdkonysdgrinak ntiveldse.

Programunk a foglalkoz6sok sor6n olyan differenci6lt ktivetelm6nyszintet kiviin

tamasztani minden egyes di6k el6, aminek teljesitdsdhez drtelmi, testi-er6nl6ti ds akarati

kdpessdgeiket is mozg6sitaniuk kell. Ennek mind a tehetsdggondozas, mind pedig a

szem6lyisdgfejleszt€s szempontjab6l er6s hatasa van.

A sport teriiletdn is a fejlesa6 munk6t erdsen meghat(ltozza, hogy csak a kimagasl6an j6

kdpessdgiieket, vegy M itlagot kevdssd meghalad6kat is tehetsdgesnek tekintjiik-e. Az 6v eleji

felmdrds alapj6n a csoportra valamint az egydnre megfelelti edzdsterv kidolgoz6sa lesz a garancja

arra, hogy a tanul6k adotts6gaikhoz mdrten a legjobb kdpzdst kapj6k. Ezt a kolldgiumban oktat6

tandrok, edzdk vdgzik el.

CSERI IJTI KOLLEGIUM PEDAGOGIAI PROGRAMJA



48

Alaoelvek:

- Egydni ti,r6dds drvdnyesul6sdnek elve, azaz a rehetsdg felismerdsdnek, kibontakoztatesanak a

kolldgium tevdkenysdg-rendszerdn keretein belill lehet6sdget kell teremteni;

- Komplexit6s elve, vagyis a tehetsdggondoz6st a szemdlyisdg egdszdnek fejlesztisdvel

iisszhangban vdgezziik;

- Konstruktiv egyiittmiikddds elve, azaz hardkony rehetsdggondozils 6rdek6ben

egyiittmiikddiink minden drintenel: az iskolival, a csaladdal, a ki.:ldnbtiz6 tehetsdggondozasr

felv6llal6 szervezetekkel vagy szemdlyekkel.

Mb d s z e r e lr/ t e v i ke q1 s t ge k

- A tanuliisi szokAsok megismerdse, figyelembev6tele, az egydni ds kdzitssdgitanulasszervezdsi

rend kialakitris6nak segitdse.

- Tanuldsmddszertan.

Kd^jellen fejlesles; a hatdkony ismeretfeldolgozrist, az eredmdnyes ranulast segit6 tanulasi

technik6k gyakoroltatrsa. A tananyagmegdt6sdn, kulcsfogalmak, logikai dsszefiiggdsek

megragad6siin alapul6 feldolgoz6s segitdse.

Kdzvetett fejlesztds: a hatdkony tanulAst megalapoz6 dftelmi kdpessdgek - figyelem, megd(6

gondolkod6s, emldkezet, szdvegdrtds, probldmamegold6 gondolkod6s - cdlzott fejlesztdse.

- Szemdlyisdgfejlesztds.

Eredmdnyes tanul6s szemdly szem6lyisdg - feltdteleinek edisit6se, a tanuldsi motiv6ci6,

6nkdp, dndrtdkelds alakitdsa foglalkoz6sok keretdben.

- A tanuldst segit6 eszkijzijk haszniilatAnak elsajatitesa.

- Felismerdsdt szo19616 tevdkenysdgek ds programok szervezdse a koli€giumon beliil (pl. vers ds

p16zamondds, sportversenyek, p6lyfu atok, kiellitdsok).

- Tudatos, keativitdsra ijszt<inz6 szitu6ci6k tervezdse ds felhaszn6l6sa a tehetsdgek

kiv6lasztdsara (koll6giumi programokban val6 szerepvallal6s, projektek, diak-iinkormenyzati

munka.

- A tanuldi irdnyults6gok, specialis drdekl6ddsek felmdrdse; a tehetsdgek diagnosztizilasa,

(informrlci6kdrds szi.il6ttil, di6kt6l, tan6rt6l - tisszegzds a tanlirgyi vagy egydb

tiibbletdrdekl6ddsf 6l.
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- Erdfondsaink birtokeban szakktiri, didkkdri keretek, miihelyek kialakitrisa a tehebeg

rendszeres gondozdsdra, a szakkitrdk, dirikkdriik, kiildn foglakoz6si terv alapjdn szewezzik

ds vdgezziik.

- Szemdlyes foglalkoz6st igdnyl6 programok egy6ni fejlesadsi tervek kdszitdse; ezt a

tblyamatot rdgzitjtik.

- Az eredmdnyessdg drdekdben kapcsolatokat keresiink kiils6 szakemberekkel, a szakembereket

bevonjuk munkdnkba, esetleg eti(inyitjuk tanul6inkat egyedi esetekben hozzrijuk.

- Folyamatosan figyelemmel kisdrjiik a tehetsdggondoz6s ds a fej lesztds hatdkonysAg6t ds

drtdkeUiik egydni, csoport 6s intdzmdnyi szinten.

9,2. A lahuhik felzdtkdztatdsa

A tevdkenysig cdlja:

A tanuldsi kudarcnak kitett tanul6k felzfuk6zasAnak segitdse, a lemaradds okainak

csdkkentdse, a tanul6k tovdbbhaladAsdnak t6mogat6sa, illetve a kdzdpfok0 iskolarendszerben val6

maradesuk segitdse. Cdlunk, hogy a kolldgium segitse a tanulasban elmaradt gyerekeket, biztositsa

annak esdlydt, hogy a vAlasztott iskoldt eredm6nyesen elvdgezzdk.

A 9. dvfolyamos (ds ha sziiks6ges mes) csoportok rdszdre bedpitjiik a tanulAs tanitesat.

A konepet6l6sokat 6rarend szerint tervezziik tartani.

Q!! specidlis tdmogattu az egtdni Mpessdgbeli kiilbnbsdgek kompenzdldshoz ls az egftni
I eszakadtis me gakaddlyozd s a.

Alaoel'"ek:
- Komplexit6s elve, a kiildnbiiz6 h6tr6nytipusok ds keletkezdstik okainak min6l alaposabb

megismerdse, elemzdse;

- Hritr6nykompenzalds elve, a programok, tevdkenysdgek szemdlyre sz6l6, az egydni

saj6toss6gokat, ig6nyeket maximdlisan fi gyelembe vev6 tervezdse;

- A pedag6gus vezet6-szerepdnek elve, vagyis a kolldgium neveldsi klim6jet az egyik

legfontosabb tdnyez6nek tekintjiik az e tdren ad6d6 feladataink megoldAsaban.
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Felzirknztatds elvei
- a szocializdcid ds tanulmanyi lemarad6sok pdtliisdval mdrsdkelni a tanul6k kozdtti

esdlykiildnbs6geket;

- a hatdkony felz'rkdztat'shoz ismerni kell a hatninyok okait, ds cdlszeni egyenre szabotl

programot kidolgozni.

Tevl kenysd g szemezdsdnek alapelvei
- A kolldgiumi nevel6munka sor6n ttireksziink a tanul.isi kudarc idiiben titrtdn6 felismerdsdre

annak drdekdben, hogy a segitsdgnyijtes ntivelje a tanul6k tovAbbhalad6s6nak esdlydt a

velasztoft kdzdpiskol6ban.

- A tevdkenysdg kiindul6pontja a lemaradils okainak pontos felt6r6sa, t6jdkoz6d6s a tanuld

dlethelyzetdrdl, a kudarc h6tterdben 6l16 motivrici6s ds pszichds tdnyez6k6l.

- A felzirk6ztatds folyamata a kolldgium, a csalid ds az iskola egyiittmiikdddsdnek

rendszerdben valdsul meg, melyben hangsilyos a rendszeres, ktjlcsdnijs informdci6 csere,

t|jeko4atas.

- Intdzmdnyiink a felz1rk6nat6 tevdkenys€get az iskolai kdvetelmdnyekhez,

teljesitm6nyhelyzetekhez, a tanul6k akualis feladataihoz igazod6an szervezi meg

- Redlis, teljesithet6 kiivetelmdnyek, cdlok kitiizdse a tanul6val egyetdrtdsben val6sul meg.

- A tevdkenys€get egydni ds kiscsoportos munkafomdk alkalmaz6sdval val6sitjuk meg, mivel

igy kiaknrizhat6ak a pedag6gus - tanul6 viszonyban a kdzvetlen motiv6ci6s lehet6sdgek

(drdekltidds, ambici6k ndveldse, azonnali visszajel26s, siker6lmdnyhezjuttatas).

- Alapvet6 a gyakorlatorientielt, a tanul6k tevdkenykedtetdsdn alapul6, a kbzvetlen

tapasztalatszerzdst segitd foglakoz6s - szervezds, az isrnertek ds kompstencidk fejlesztdse.

- A felzirk6ztatast olyan pedagdgiai kdmyezetben vdgezztik, amelyben a tanul6k egydni

eredmdnyeit, sikereit elismerjuk, nevel6ink rendszeres, egydnre szabott meger6sit6st

nytjtanak.
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A fe lvi *6 zt a I ds s za k m a i fe I a d alr e n ds ze rc :

M6 d s z e r e kl rc v e ke ny s d 8e k

- Tanul6si szok6sok - id6beosztris, strukturdlis, lanulasi m6dszerek - feltar6sen alapul6 egydnd

tan u ldsszen e/dsi segitsdgnyujt6s.

-Tantdrgy_specifikusfelz6rk6ztat6foglalkozdsokbiztosit6saanevel6testiilethum6ner6fonas

dsszetdteldnek fiiggvdnY€ben.

- Egy6nhez kdtott tanulAs segitds

" Szemdlyisdgfejlesztds: tanul6si motiv6ci6, dnkdp, 6ndrtdkel6s alakitasa

- A hozott hiitrAnyok jellemz6it 6s dsszetev6it feltdrk6pezzi'ik (ir6sbeli tesztek, besz6lget6sek a

tanul6kkal ds a sziil6kkel, kapcsolatfelvdtel az iskol6val);

- Felt]i4uk 6s rogzitji,ik a lemarad6s objektiv ds szubjektiv okait' az el6rghaladas g6tl6 tdnyez6it.

- Felzdrk6ztat6si programot kdszitiink az egydni fejlesztds drdekdben

- El6rehalad6s iitemezds6vel dsszehangoltan felz6rk6ztat6 piogramot szerveziink az iskolai

kdvetelmdnYeket fi gyelembe vdve;

- A tanul6s tanitas6t, kiemelten kezeljiik az eredmenyessdg drdekdben, a konkr€t tantargyaknak

megfelel6 tanul6si m6dszereket el kell sajrititanunk, 6s alkalmaznunk kell'

- A szeNezetl korepetelasokat a tanul6si igdnyekhez igazitjuk' rendszeresen illetve

alkalomszeriien, egydnileg vagy kisebb csoportos formaban;

- A korrepedlesokat az iskolai tananyagban probldm6t jelent6 Uj ismeretek megbeszdl€s6re a

hirinyossrigok p6tl6s6ra, a megdrtds ellen6rz€sdre ds az alkalmazAsanak gyakorl6sa

szefigzzik,

- Bizonyos tant6rgyakb6l feladatmegold6 foglalkozasokat tartunk, ez differencidlva alap ill

emeltszinten miikiidik. A l2 6vlolyamon segiti az drettsdgire val6 felk6sziildst' a tehets6gesek

s/Amera tiibblellehetosdget n) ljr:

- Folyamatosan kdvetjiik a tanul6s eredm6nyessdgdt, a visszajelzdsek €s tapasztalatok alapjan

egydnenkdnt m6dositjuk a segits6gadAs form6it'

- A programok eredmdnyessdgdt fdldvenkdnt drtdkeljijk' sziiksdg eset€n valtoztat6st

kezdemdnyeziink a tanulasi m6dszerekben; szorcs egyiittmiikiidds a gyetmek es

ilirs6gvddelemmel
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9,3. Ptillaorienldci| segftAse ds 4zA dll6 iletkezdds

A kolldgiumnak olyan foglalkoz6si rendszeft mtikiidtetnie, amely lehet6v6 teszi a didkok

kdpessdgeinek felismerds€t, a tehets6ges tanul6k kiv6lasztAset, az egyes szakmAk' hivat6s6gak

megismer6s6t, segiti a p6lyav6laszt6st, ill. a v6lasztott dletp6ly6ra val6 felkdsziildst

A p6lyav6laszt6s el6tt 6116 tanuldinkkal meg kell ismertetni az egyes szakm6kat' hivat6s agakat

egydni tdrekvdsekkel dsszhangban.

cil:
. A tanul6k eltitt legyen olyan tdrsadalmilag hasznos, egydnileg drtdkes dletm6d

modell, amely motiv.ilja tov6bbi dletitjuk alakit6set

. A tanul6k kdpesek legyenek versenyhelyzetben megmerettetesre'

rendelkezzenek az elv6rt kulcskompetenci6kkal

. A tanul6k tudjanak felel6s ddntdst hozni a megfelelt! informdcl6k biftokAban

Alopelvek:

o szem6lyest<irdddsdrv6nyesiildse;

. komplexit6s, szem6lyes kompetenciek ds jitv6kdp itsszhangia;

o motiv6ci6.

Terd kenvseg ek. m6 dsze rc k:

r pedag6giai tervezti 6s fejlesztti munka alapjat jelent6 egydni 6s kdziissdgi

diagnoszti2616s, t6jdkoz6d6s a di6kok elkdpzeldsei16l;

. az egydni kdpessdgek' kdszsdgek, az drdekliidds alakules6nak ds fejl6ddsdnek

kdvetdse;

. a tanul6k pAlyaismeret€nek b6vitese;

. a kortArs kapcsolatok fejlesztdse kommunikAci6s lehettis6gek alakit6sAval;

. egydnih6tr6nyokatkompenzel6rcv6kenysdgrendszerbiztositasa;

. kiilsi! kapcsolatok igdnybevdtele,

. pAlyavalasztasitanecsadesbiztositiisa;

. esetlegespalyakorekci6raval6felkeszites;

. dnismeret fejlesztdse drdekdben speci6lis foglalkoz6sok szewezese
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9,4, Az bndlhi Akftezddst segilf levdken),sigek elrei

Sze me Lvi s i gfei le szti s e b e i

. A tanul6k egydni tiiriidds keretein beli.il felt6rhatjdk probldmAikat, ezek megold6s6ban

szAmithatnak a pedag6gusok segitsdgdre, tanAcsaira

. Az intdzkeddsekben, cselekedetekben a gyetmekeke drdekdnek drvdnyesnldse [gy' hogy

hatdnyos megkijldnbdztetds nem drheti a tanul6t.

. Csak az drtit kommunik6ci6 nevelhet hamonikus szemdlyisdget.

. Kolldgiumunk lak6i dnismereti foglalkoz6sokon, csoportfoglalkoziisokon megismerhetik

szemdlyisdgiik tulajdonsAgait, megkereshetik saj6t helyiiket a kiiztissdgben'

cdt:
. A kolldgiumi kozdssdg 6rdekeinek kialakit6sa rigy, hogy az egydni 6rdekek is

megval6suUanak.

. Ismerje 6s fogadja el 6 mag6t, legyen egdszsdges dnbizalma' itnkritikAja ds k'itik6ja'

drdekegyeztet6sen, egymas elfogad6sa alkalmazkod6son, kompromisszumkeszsdgen masok

tiszteletdn alaPszik

. Olyan szemdlyisdgek keriiljenek ki a kolldgiumb6l, akik elfogadjdk nemzeti 6rtdkeinket' 6rzik

hagyomdnyainkat, megtaldljdk helyiiket az EU- -ban

. Nyilt 6szinte kommunik6ci6s rendszer kialakit6sa'

. A tanul6k ir.inti felel6ssdg, bizalom, tapintat alkalmaz6saval, alapvet6 erkdlcsi normek

betart6sdval, az egydni sziiksdgletek figyelembevdteldvel a szemdlyisdg fejlesztise'

Feladat:

. Ertdkharm6niakialakit6sa

. Mintaadds az 6rt6kes eletre

. A tradicion6lis emberi, a magyar ds helyi drtdkek kepviselete' miktizben tiszteletben tanjuk

mesok hagyomanyait, drtdkeit.

. Eddkek 6tad6sa az dletkori sajatossrigok figyelembevdteldvel

. Szeretetteljesl€gktirkialakit6sa

. Kisz6mithat6seg, szemdlyre sz6l6 drt6kel6s ds min6sit6s

. Az dletvitelt befolyrisol6, az egyi.iftdldst biztosit6, a hazirendben kiiztisen megfogalmazott

keretek, normiik betaft asa.
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et ep-pJllez4dklpdsl-s

o Beilleszkedds segitdse (sziikebb ds tdgabb drtelemben)

c A tanul6k alkalmazkadi kiszsd gine k Jbj lesztdse

t Bizalni tdgkbr kialakitdsa az eglnben is a csoporlbal4

t Az bnbizalom er6s{tlse, a helyes ()nirtekelis kialakitdsa (eg)Anileg 
's 

csopot'tban)

. Az egftxi tbrebAsekds a kbzdssdgi drdekeke i)sszehangoldsa

c Az irdekftdelni ds irdekegeztetisi techhidk g)akarcltatAsa (konfiktuskezelis)

. A kbzdsen meghatdrczott szabAlpk betartdsa.

Tevikewsigrendszer

. dnismereti foglalkoz6s szervezdse a szem6lyis6g, jellem megismer6sdre' fejlesztdsdre'

. konfliktuskezel€s,dndndkeldsfejlesadse,alkalmMkodas

. szem6lyes besz€lgetds a tanul6val

. meghallgatas,bizalomdpitds

. beszdlgetds a sziil6vel, kiiztis 6llapotrajutni a tanul6 drdekdben'

. beszdlgetds az osztelyf(indkkel (kitzds 6llespontra j utni a tanul6 6rdek6ben)'

. sziiksdg esetdn deleg6l6s szakemberhez

. dlethelyzetek megbeszdldse csoportfoglalkoz6sok kerctein beliil'

. konfliktus helyzetek, v6lsdghelyzetek megold6sainak keresdse csoportfoglalkoz6sokon'

<inismereti foglalkoz6sokon'

. kitldnbdzti szitueci6k elemzdse egydni'/vagy kiscsopottos foglalkozAsokon'

10. Hdtrdnyos helyzetii tanultikutk szevezett felztirkdztat'' tehetsiggondozf' tdrsadqlmi

beilleszkeddst segitd foglalkoztiso k

Intdzmdnyiink hatr6nykompenzaci6s feladatainak elllrtasirl a differencidl6s pedag6giai

lehet6sdgeinek alkalmazds6val val6sitja meg Alapelwnk, hogy neveldsi m6dszereinket a tanul6i

sziiksdgletekhez, igdnyekhez kell igMitanunk, annak drdekdben' hogy kialakitsuk az ismeretszerzes

belsii feltdtelrendszerdt - kdpess6gstruktlira, motivumrendszer, a teuesifindny eldrds€re iisztiinzo

szemdlyisdgjellemz6k - azokn6l a di6kokn6l' akik szoci6lis vagy kdpessdgbeli h6trenyokkal 6lnek A

h6tr6nyos helyzet drtelmdben t6bb szempontot vesziink figyelembe
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Tdmogaluk qzokat q ta ul6kat, akik:

. a hat6lyos jogszab6ly alapj6n vezetett tanul6i nyilv6ntartas szerint hatranyos vagy halmozoftan

h4trenyos helyzetiiek

. sajdtos neveldsi igdnyilek (SNI tanul6k)

. beilleszkeddsi, magatartdsi, tanul6si nehdzsdgeik

teljesitmdny eldrdsdben 6tmenetileg akadalyozottak

miatt kdpessdgeiknek megfelel6 iskolai

(BTM tanul6k).

10.1. A tev'ken),seg cdljo

A szocialis kiiriilmdnyeikb6l vagy kdpess6gbeli elt6rdsekb6l fakad6an hatr6nyos helyzettj tanul6k

kdpessdg - kibontakoztat6 felkdszitdse, mely magaban foglalja az alapkdszs€gek 6s a tanul6si

kdpessdgek fejlesztdsdre, valamint az eltdrii szocializdci6b6l ad6d6 h6tr6nyok csdkkentdre ir6nyul6

pedag6giai tevdkenysdget.

10.2, A tevdkenJtsig szervezCsanek alapelvei:

- a hAtranykompenzaci6s tevdkenysdget a tanul6k egydni megismerdsdre €pitjiik' figyelembe

vdve a csaldd, az iskola, a szakszolgiilatok ds a gyermekvddelmi intdzmdnyek jelzdseit'

vdlemdnydt.

- A tanul6k foglalkozAs6t a differencialds elve alapj6n szervezzi)k meg, vagyis minden di6k

sz6miira a neki megfelelti fejlesztdst igyeksziink biztositani a pedag6gusi kompetenci6kat 6s a

tanul6k el6zetes tud6sat figyelembe v€ve, fejlettebb €s gyengdbb kdpess6geit, 6rdekl6ddsdt'

tdrekv6seit, erds 6s gyengdbb vondsait (drzelmi, akarati, dletdnek sajatossagait)'

- A hdtr6nyok mdrsdkldse olyan komplex neveldsi tevdkenys6get jelent, amelyben kiakn6zzuk a

kiizitssdgek egyiitt€ldsdben rejl6 szocializ6ci6s lehet6sdgeket' valamint a pedag6gus 6s a

tanul6 kijz6tti szemdlyes kapcsolatok motiv6ci6s modellnyirjt6 funkci6it'

- Intdzmdnyiinkben igyeksziink olyan pedag6giai kdrnyezetet teremteni' melyet el6it6let -
mentessdg, a mdssiAg elfogaddsa, tiszteltben tart6sa, t6rsas tolerancia jellemzi min d a didkok'

mind a nevel6k rdszdr6l.

- Alapvetii a tanul6val val6 egytittmi.ik6d6 viszony kialakitasa, drdekl6d6s6nek' bels6

kdsztetdsdnek felkelt6se, sikerdlmdnyhez juttatdsa, a tudds 6rt6kdnek elfogaddsa'

- lntdzmdnyiinkben az 6n6ll6 tanul6s k6pess6gdnek' az alapkdszsdgek 6s kompetencidk'

valamint a szocidlis kompetenci6k fejlesztdsdnek m6dszerei gyakorlatorientiltak' a tanul6k

dletkori ds egydni sajAtoss6gaira, aktivit6sm dpiilnek'
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- Az egy'ni titr(id6st nyijt6 foglakoz6sok keret6ben segitjiik a tanul6kat kdzdss6gi

beilleszked€siikben, szem6lyes probldm6ik, alkalmazkod6si nehdzsdgeik leki.izddsdben,

pozitiv dn dsj6v6kdpi.ik kialakitrisdban qa bizalom elve alapj6n.

- Nevel6ink figyelemmel kisdrik a tanul6k pszichds fejl6ddsdt, a lelki zavarok alkalmazkod6sj,

magatartasi, beilleszkeddsi 6s m6s szemdlyisegprobldmek - konekci6ja drdekdben

egyUftmiikddnek a pszichol6gussal 6s a gyermek ds ilirisrigvddelmi feladatokat ell6t6

pedag6gussal.

- A pedag6gusok atanul6k egy6ni fejl6ddsdt a csoportvezet6k f€ldvente drt€kelik.

- Az eredmenyessdg 6rdekdben egyiittmiikddi.ink a sztlli htLzzal, a partner iskolekkal,

pedag6giai szakszolg6latokkal 6s m6s drintett szemdlyekkel.

10.3. Sdjtitos newldsi iginlii tanulik nereldse oktatdsa a kolldgiumban

Saidtos neveldsi iglnv{ SNI wermek. tanul6: az a h)lbnleges bandsm6dot iginyl' g)ermek ta/tul6,

oki a szaurt1i bizottsdg szaloAleminye alapjdn mozgAsszefli itzikszemi' irtelemi rag)

beszld;fogntikos, tobb fogr'atikossdg egtiittes el'forduldsa esetdn halmozottan fogqtikos, aulizmus

spektrum zaratal hiztl, wgt egtdb pszichds ;fejl6dlsi zavarral ( silyos lanul'1si,fi9,'elen vagr

magatattdsi zovarral) k zd.

)0.3.1. A kotligiunbax e6fordul6 tanuldsi is viselkedisi probldmak specifkus tatuuldsi zararok:

diszlexia,

- diszortogr6fia,

- diszkalkilia,

diszgrrifia 6s diszpraria, mint a motoros kdpess6gek fejl6ddsi zavara, valamint ezek

maradv6nytiineteinek fennell6sa,

- a fentiek egyiittj6r6sa miatt a kevert specifikus tanulasi zavarok;

hiperaktivit6s 6s fi gyelemzavar

- a szocio-adaptiv folyamatok zavarai, az drzelmi kontoll, dn, vagy mesok fel€ ir6nyul6

agresszi6, a szorongiis , az 6n-szeb6lyoztts gyengesdgdt mutat6 magataftAsjellemz6k, az

alkalmazkod6kdpessdg, a cdlirdnyos viselkedds, az dnszervez6s' valamint a

metakognici6 ett€r6 fejl6d6sdben mutatkozik meg,

vagy magatartasi zavarral klizd).
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n.3.2. A pszichts fejl1dAsi za.rarral k zdd tanul'kiellemz6 tiinetei:

a tanul6k 6ltal6ban fiiraddkonyabbak, a meteoroldgiai v6ltozrisokra drzdkenyebbek,

- az Atlagnhl. nehezebben trirhetnek zajokat, viselik el a varakozas, kivaras okozta

feszi.ilts6get, aktivdci6s szintjtk erdsebben ingadozik, nyugtalanabbak,

- gyakrabban van sziiksdgiik pihendsre, sziinetre, esetleg egyediill6tre, t6maszny0jtesra'

- fokozottabban igenylik a tevdkenys6get meghataroz6 Alland6 kereteket, drthet6 €s

kdvethetd szabalyokat, valamint a pozitiv visszajelz6st, a sikeres teljesitmdnyek

meser6sitds€t, a dics6retet

10,4. Aldpelvek: 4z SNI tanul'k holldgiumi neveldsdben!

- Pszichds fejl6ddsi zavar miatt saj6tos neveldsi ig6nyil tanul6k fejlesztdse a szak6ft6i bizofisag

szakdrttii vdlemdnydre dpiilti egydni fejlesztdsi tew alapjdn, egydni sajatossdgaik'

sziiksdgleteik figyelembevdteldvel, a sziiliivel 6s a tanuldval tiirt€n6 megbeszdldst kdvet6en

titrtdnik.

Az egydni fejleszt6munka tervezdse, a rehabilitaci6s terv kidolgoz6sa szakemberek

bevoniis6val.

Az egydni fejleszt€si terv tartaher6l, cdlkitiiz€seir6l, i'itemezdsdr6l t6jdkoztatni kell a gyermek

oszt6lyf/jndket.

A tanitas-tanul6s folyamatAban kiemelt figyelmet' forditunk a tehetsdgesnek bizonyul6 tanul6k

felismedse, tehetsdgiik gondozAsa, amely t6mogatja a palyaorienficid folyamatet is

A tantervi eldirdsoknak megfelelii sikeres tovdbbhaladas biztosit'isa'

A pozitiv dnk6p ds 6n6rt€kelds kialakitasa.

A tanul6s irdnti motiv6ci6 ds a kudarctiir6 kdpessdg ndveldse

A kortersakra ds a feln6tt kdzcissdgre ir6nyul6 rcndezett tdrsas kapcsolatok kialakitasa'

A tarsadalmi egyiittdlds szab6lyainak k6vet€se 6s az 6n6ll6s6gra nevel6s'

Tevikenv s! gek m1dsze te k: :

. szakdrt6ivdlemdnyeknyilvantartasbavdtele;

. h6trdnykompenzeci6 drdekdben j elztirendszer kialakit6sa ds miiktidtetdse;

. egydnitdrtid6s ds integrAlt nevel6s koherens 6rvdnyesiil€se;

. esviittmiikiid6s bels6 ds kiils6 szakemberekkel
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10J. Koltdgiumi csopo vezetdi felqdalok HH ds HEH tanuldk estiben:

A gyermek 6s i{is6gv6delmi feladatok kiemelt csoportvezet6i feladatellat6sa:

- a HITHHH/ tanul6kkal kapcsolatos adatkezelds, nyomon kijvetds,

- a tanulm6nyi eredmdnyek figyelemmel kis6rdse' beavatkoziisok kezdemdnyezdsel

- az eltdrii szokiisokt6l, normakt6l val6 kiildnbdz6sdg ktjziissdgi szintd megold6skeres€se;

- gyenge csal6di motiv6ci6s hatiis kompenzAl6sa;

- a tudAs drtdkkdnt val6 megjelenitdse;

-miikdd6kommunik6ci6scsatomdkkialakitAsasziildvel,iskoldval,szolg6latokkal'

gy6milggyel;

- egysdges fell6p6s a negativ diszkimin6ci6 esetleges megjelendse ellen;

' a ktizdssdgi dlet ds a kijzdssdgi szerepv6llalds erdsitdse;

- felzerk6ztatd foglalkoz6sok egydni tdr6dds keretdben, szaktantuok; felkdszitdse eltal;

- dletvezetdsi, beilleszked€si segitsdgnytjt6s egydni tiir6dds keretdben;

-szilenciumifoglalkoz6sokszervezdsearendszerestanulasdsanyugodtkdmyezet

biztosit6s6val:

- kdzds programok, kultur6lis 6s spodesemdnyek szeryezdse a kolldgiumi hagyomdnyok

keret€ben.

11. Ko Agiumi knzbssdgi Abt feileszlAsdnek mridszetei, eszki)zei' miivel|ddsi is sportoltisi

tevd kenlsigek szervezAsAnek elvei

F e i le szte nd6 komPe t ehc i dk :

- 6llampolgari ds kommunikAci6s kompetencidk'

Feladatok:

- szociAlis ds v6llalkoz6i kompetenciak,

- szervez6kdszs6gdskezdemdnyez6-kdszsdgfejleszGse,

' termdszettudomAnyoskompetenci6k

- szlnes velasztdkos tev6kenysdgszerkezet, programkinalat

kezdemdnyezese

- szocializ6ci6s folyamat segitdse

- demokatizmus tanulasa, rdszvdtel a dijntdsi folyamatban

- kdzdssdgi f6rumokdsjogositv6nyommriktidtetdse
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- a feladatok vdgrehajtasaban aktivitris, alland6 motivdci6

- az dddkeldsi technikak funkaion6lis alkalmazasa

1 1.1. A kdzbssdgi ilet fejlesztisdnek mtjdszerei' eszhaizei

Az alkalnazkodds Mpessege a tdrsakhoz

- legyenek tekintettel egymes igdnyeire, a kolldgiumi tevdkenysdg szolg6lja a

kiilcsonds segitds, udvarias magatartas kialakit6sAt;

A szolidalitds

- a kolldgiumi csoportban ds szobaban - kdzdssdgben vegydk 6szre egym6s probl6m6it,

tudjanak ebben segit6 sz6nddkkal rdszt v6llalni, az dsszetartoz6s drzdse alakuljon ki

benniik;

Egr'mds segitdse

- a kolldgiumi kdzossdgek segitsdk egym6st a mindennapi dletben, a tanulasban, a helyes

szokAsok kialakit6s6ban, a sportban, a j6tdkban;

A k)rnyezel nkvdddse, rendszeretet .fej leszttse

- a tanul6k 6vjrik ds vddjdk a kolldgium eszkdzeit, berendez6seit, itdljdk el a rong616

magatartAst, pr6bAlj6k el6rni a probl6ma megel6zdst t6rsuk figyelmeztetds6vel ds j6 pdlda

mutatasAval;

Egiszsiges iletm6d

- a rendezvdnyek segitsdk a helyes szok6sok' napirend kialakit6s6t' az egdszsdgmeg6rz6

morgds. sporlolAs ndpszenisilCsdt.

1 1.2, Ditik-thkotmdryzati DOK levdken!sdgek :

Alapelvek:

. egYm6s tiszteletenek elve;

. nyilts6g, nyitotts6g, ds egyiittmiikddds elve;

. alapvet6 emberi ds szabads6gjogok €rvdnyesiildsdnek elve'
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Cdlok:
. lehetiisdget teremtsen a tanul6i drdekkdpviselet gyakorlasara;

. tanuldi dntevdkeny magataftls er6sitdse;

o az drdekkdpviselet eltal a rende ltetdsszerii j oggyakorlis.

Tevdkenysdgek, m6dszerek:

e a di6kiinkorm6nyzat munkijAnak t6mogatasa,

. kapcsolat ds inform6ci6iraml6s biztositasa a vezetds, ds a pedag6gusok kdzdtt.

. a tdrvdnyes miikddds felt6teleinek birositasa,

. a DOK dndNdnyesitd, aktiv magatafiasAnak tiszteletben tart6sa,

. Diak-itnkorm6nyzatitagokfelkdszitdsdbenaktivrdszvdtel'

. a diAkok kdpviselete

A Di6kiinkormanyzat dnkdntes, velasztott, ds hagyomany alapj6n ldtrejdtt szeNezet

A tanul6kjogi- 6s drdekkdpviseletdt v6lasztott testiilete altal latja el(Di6kitnkormenyzat)'

A diakdnkormdnyzat saj6t szervezeti ds miikdddsi szab6lyzattal rendelkezik, dves munkatew alapj6n

vdgzi tevekenysdg€t, itsszhangban a koll6gium alapvetd cdlkitiizdseivel ds feladatrendszerdvel'

Munk6jdt tdmogatja a diekdnkormdnyzatot segit6 pedagdgus. Felel6ssdgdt ds feladatait

munkak6ri leirds alapjrin vdgzi.

1 1,3. Milrel1disi tetikenysigek a koll4giumban

Alapelv: esdtlegvenl1sdgnoveldsdnek4rvdnyes lise'

Tevd kenvsi ee k m6dsze re k:

o a koll6gium ki6llit6sok helybe hozatal|vdl er6siti a kulturelt szabadid6 elti'ltds ds

mtiveltiddsi szok6sok alakul6s6t;

. kiallit6sok, versenyek szervezdsdben ds megval6sit6s6ban tapasztalati lehet6sdget kin6l

di6kjainak, er6siti a kortdrs ds feln6ttekkel val6 egyuttmiikiiddst;

.akolldgiummindenszintenbiztositjaaktjzijssegiegyiitt6ldsszabdlyainakbetartasaval,

szabadid6ben a TV ndz€s lehet6sdgdt;

. kiiliin klubterem All rendelkezdsre a kiscsoportos miiveldddshez 6s sz6rakoziishoz
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Koll dsi umi didkeslak tervezete :

Szeptember -ismerkeddsivetdlked(i

Oll6ber - tehetsdgkutat6 szaval6verseny

November - az ijonnanjdtt diekok bemutatkoz6sa, miisorok

December - kar6csonyi miisor, aj6nd6kozis

Janu6r - zeneivet6lked6

FebruAr -jelmezes felvonul6s

Mtucius - miiveltsdgi vetdlkedti

Aprilis - szaval6verseny

Mrijus - vdgz6sdk bricsirztat6sa

I 1.3. L Sportoldsi tevdk'enysdgek:-

Alapelf esdllegvenldsdg ndvellsdheh lndnyesaldse.

Tev i ke\vsi ge k, n6 dszere k:

. az irtezmeny megfelel6 infrastruktfuaval rendelkezik ahhoz, hogy a sportolas

kiildnbijz6 formdinak teret adjon;

. sportktirirk szervezdsdvel biztositott az alapsport,gak gyakorldsa, amelyhez

minden este hozzef6rnek a diikok
o szabadtdri miifflves prily6ink a i6 id6 be ltAval kin6lj6k szabadid6ben a sportol6s

lehet6sdgdt;

r a koll€gium konditerme minden ddlut6n €s este ell felUgyelettel a di'ikok

rendelkezdsdre;

. a tanul6i igdnyek alapj6n sportdgi hezibajnoksAgokat szerveziink a versenyszellem

ds a rendszeres mozg6s 6rdek6ben

. er6sitjiik a m6s kolldgiumok 6ltal szervezett sportvetdlked6kdn val6

rdszvdteliinket, ds gy6zelmiinket

12. Glermek ds irtistigvAdelemmet b'ssTefiigg| feladatok a kolldgiumban

Az ifi uslrsddelem sztilrsieessige :

A kedvezdtlen szoci6lis, gazdasagi, csaledi 6s iskolai hatasok' a t6rsadalmi drtdk-6s

normavatsag, az egyre tdbb csalAdban drzdkelhetii 6letvezetdsi probldmak miatt ndvekszik a

fesziiltsdgszint ds cstikken a fiatalok fesziiltsdgtiir6 kdpessege
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A fentiek k6ros hat6sa megjelenik az iskol6ban a teljesitmdny-, a viselkedds- 6s kapcsolatzavar

formdj6ban. Az ilisAgv€delom igy az els6jelz6rendszer, mely:

o tijbboldaltlinform6ci6tbiztosit,

. segltsdg€vel kisztirhet6k a h6tr6nyos ds halmozottan h6tranyos helyzetii tanuldkA

fentiek alapj6n az kolldgium feladata, hogy felismerje a probldmdkat, keresse az okokat,

nyijtson segits€get, illetve jelezzen az illetdkes szakembemek A cdl tehet a prevenci6'

ennek 6rdekdben egyuttmiikdd6s az iskol6n kiviili szakemberekkel

K,zvetlen feladatok a getmek ds irtisdgvddelemben:

- gondoskod6s €s 6rdekkdpviselet kialakitdsa a koll6giumi dlet keretein beliil;

- helyzetfelmdrds ds besz6mol6k kdszitdse, statisztikai inform6ci6k nyilvenmfidsa ds

kdvetdse, adatvddelem biztosit6sa;

- a tanul6k szemdlyisdgi jogainak tiszteletben taftasa;

- t6jdkoz6d6s a jogi szabrilyz6k v6ltozesdr6l, en6l inform6ci66tad6s a pedag6gusoknak,

drintett tanul6knak, szUl6knek;

- kapcsolattartds a hivatali szervekkel, sziiksdg szerinti kezdem6nyez€sek megldtele

feldj ijk;

- a szakirodalom gytijtdse ds ranulmar)ozasa:

- tovdbbkdpzdsekenval6rdszvdtel;

- a tanul6k probldm6inak min6l kordbbi felismerdse, mindl hatdkonyabb kezeldse:

- a tanul6k terhel6s 6s konfliktustiirii kdpessdg€nek' probl6mamegold6 kapacitasanak

ndveldse;

- eg6szs6ges 6letvitehe tdrekv6 szokasok kialakitrisa 6s a k6ros szenveddlyekttil val6

elhatarol6d6s segitdse.

- A gyermek 6s ilris6gvddelem feladatok elletasban meghataroz6 a felel(is munkAja' de

az egyes pedag6gusok is felel6sen r6szt v6llalnak a csopoftjukhoz tartoz6 tanul6kdrt'

- Minden pedag6gus feladata;

- a megel6zdsben, a felt6r6sban, a megsziintetdsben val6 kdzremukddds;

- a hdtranyos helyzetLi tanul6kkal val6 fokozott tdrtidds;

- bels6 informdci6szolgSltatris a kolldgium gyermek- 6s ifiLisrigvddelmi feleldsdnek'
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13. A kolldgium hagtomdnyai ds tovtibbfejlesztdsdnek lene

A hagyomAnyaink Apdus'val az intdzmenyhez val6 tartozes drzdsdnek elmdlyit6s€t kivanjuk

eltisegiteni.

13, 1. Ho&tomdhydtzd$ tipoltis

Nemzeti hagyom6nyok (iinnepek) a szok6sok ripol6sa, hagyomdnyos kulturalis

rendezvdnyek, vetdlked(ik szewezdse. Lehetiisdgeinket figyelembe v6ve az egyes

programokhoz biztositjuk a sziiksdges anyagkdltsdget

Alapelviink, hogy a kolldgiumi egyiitt6ldsben a tanul6k megtapasztalj6k az egym6shoz

val6 alkalmazkodAst, a termdszeti, tdrtdnelmi ds kultudlis drdksdgek megbecsiildsdt,

a sziil(ifbld, a kolldgiumi drt6kek hagyom6ny6t6 rendezvdnyek menten

iisszekov6csol6dott k6zdss6ghez val6 tafiozes biztonsegAt.

cAl

- Tanul6ink identitds tudatanak fejlesztdse

- Nemzeti tdrtdnelmiink hagyomanyainak, kulturalis iirdksdgi'inknek tisztelete'

6poliisa: nemzeti szimb6lumokioz (z6szl6, cimer, Himnusz' Sz6zat)

iinnepeinkhez val6 kdt6dds er6sitdse

- A sziil6fdld, a befogad6 kiimyezet szeretete, a lok6lpatriotizmus 6s a patriotizmus

fej leszt€se

- anyanyelvilnk szeretete, igdnyes haszn6lat6ra nevelds

- A ndpi szok6sok, hagyomanyok, mestersdgek irAntitisztelet feldbresztdse

- Eur6p6hoz val6 kdt6des, Eur6pa Uni6s polg6ri identit6s kialakulasa

Feladat

- Nemzeti td(dnelmiink legfontosabb helyszineinek megismertetdse

- v6lasztott n6pi hagyomanyok felelevenitdse lehet6s€g szefint

- Nemzeti onnepek, mas ndpek ir6nti egyiittdrz6s er6sitese

- Az eur6pai ds az egyetemes kultfra drtdkeinek megismertetdse
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Kolldgiumunkban hagyom6ny szerint megemldkez6sek tartunk:

- Marcius 15

- Okt6ber 6

- Okt6ber 23

- Febru6r 25 (a kommunista diktafiira aldozatainak eml6kdre)

- 6prilis 16. (a holokauszt aldozatainak eml6kdre)

13.2, Eagtomdnytercmld Programok:

H ag)n tu d n! te r emt 6 p r o g r am A pngran jellege Egrdb jelkmzdk

Kilencedikesek fogad6sa Bevezetes 6s v6rosn6zes 0 dvfolyamosoknak / DOK

Sziireti b61 g6lya-avat6val Ktizossdgi tagg6 v6les 6s

ismerked6s

12. dvfolyam szervezi a

DOK-kel egYitt

\lemzeii tlnnepeke emldkezds Megemldkezis, ryertyagYfjUs Helyben vagy v6rosi emldkParkban

Hatiron t0li magyarok -

kulturdlis-verseny

Vers- 6s pr6zamondo versenY Hatdron tuli lakoink szervezdsdben

Adventi i.innepk6r Feny6fa-diszitds, k6zmuveshtu,

6s iinnep

Kolldgium 6s csoportsznlen,
l t. evr.

Farsangi j elmezbdl Jelmezverseny es zenes est I 0. dvlolyam szervezes6ben

Meghivott miiv6szeti est lvlfu ciusban, tavaszhoz kdtve
Kultur6lis aj6nd6kest

MLivdszeti Esl Tehetsdges tanul6k mtivdszetj

bemutatkozasa

Mercius h6napban, a Tehets6gnaP

alkalmival

Tehets6g-kiellilis K6pz6mrivdszetben

tehets€ges tanul6k ki6lliLisa

Kollegiumi szinten
I 1. 6vf. szervez6sdben

niikn'n As diAkkdzsvillds DoK szervezdseben Eves munkaterlben meghat

Kdantves-hdz Hagyom6nyok 6rz6se
Hosvdti UnnePkdr

Akik sokat tettek

a kolldgiumert...

Kiemelked6 teljesitmdnY

elismerdse

Didkok vendegldtesa. fogadis

9. €vfolyam szervez€se
Ballag6s Kdzdpiskolai lan. zarasa

neszugtet a t6rs-kolldgiumi
rendezv6nyeken

S'port. Lulturalis. kdzismereti Meghiv6s szerint
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13.3. A ko igium hagtomdnydrza-ripol6 progrumjainkhoz sz ksdges Ie hlafidra hdruhi
tdbblelkblelezeftsAg o 201 7/20 I 8-as tandvben:

A n' bblerki'te l€zetts4 r6vid hdoklasa

A de8ral6rlldshoz sijkrases

s!€malvi, teBJi felt€telek

szeptefrber: szoreti bdi

smerked€si esr a kdzd$*i tasci v6 ,shoz

oktdber: rehets€8kutat6 ve6- ds pr6zamond6 verueny hat,ron tii magyar

oecefrbei Adv€nti

K4rmoves bi,, lenydfa disritds keznlves hd.hoz kelrdkek

Xolldgiuml kisp,lyts teremlabdarngd lorna

targyjutarom: seregek,

gravirozes, sportesk6zdk

Februar: Fa6anSi jeLmezb6l lelmezveaeny es zenes e5t teLmezlGlle[ek, tombola, ijdatok

T€hets€ges tanu16k muv6eeti befr utatkozesa

Kdpz6muv4eetben tehetsegestanul6k kia lit6sa

raFerki'zdk, k4pz6m0vdr€ti

K€zmiives h64 tojrsrestes kezmr:ves hrzhoz kell€kek

Majus: Aklk sokat tettek a

KiemelleddldzdsAc Eje5rmanyel5merdse

iv vAgi Asztaitenisz, da.ts, asztai focl, koll.slumi

tergyjutalom: sporterkdzok

Alapelvek:

. hagyoman)'tisztelet elve, vagyis a kijzijssdghez taftozds kijtelez bennfinket;

. elkoteleziid€s elve, az egydni 6s kdzdssdgi lelel6ssdgv6llalis iisszhangaban;

. dvfolyamonk6nt vallalt feladatok kdzds felel6ss6ge 6s iisszekovacsol6das

cebk:
. a kolldgiumi hagyomdnyok kialakit6sa, ripol6sa ds megtartasai a mtlt' a jelen, es a

jdv6 6sszekapcsol6sa;

Tevtkenvsd gek is m6dszerek:

. rendezvdnyekel6kdszitdse;

r belsi!kommunikAci6biztositAsa;

o tanul6k aktiviz6l6sa a rdszvdtelre;

. tanul6i iinszervez6dds segitdse;

r megval6sitds konkdt tiinogat6sa, szemdlyes rdszvdtel 6s minta;

. programok 6rtdkel6se intdzm6nyi, csoport 6s egy6ni szinten.
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1 3.4. Kolldgiumi hsgomdnyok tovdbbfeilesztisinek lerve

. A vAros kultur6lis esem6nyeinek folyamatos figyelemmel kiivetdse, a koll6gium

diAkjai igdnyeinek, drdekl6ddsi kdrdnek megfelel6en a l6togatAsuk'

o Minden €v elejdn igdnyfelmdrds a didkok k6r6ben az indul6 szakktiriikrdl,

foglalkozrsok6l, 6s az elkdsziilt munk6kb6l tdrlat, ki6llitas rendezdse

r El6ad6 est keret6ben olyan sportol6, vagy sportvezet6 ismert szemdlyis6g

meghivasa, akit a kolldgium lak6i kiemelt figyelemmel oveznek.

. Sportfoglalkoz6saink keretdben sokf6le ds drdekes sportj6tdkkal ismerkedi'ink meg

az 6v soiin (floor-ball, ldbtenisz, stb.), ezekb6l az 4v v('gi sportvetdlked6

repertodrj6t folyamatosan frissitjiik

o A m6r megldv6 nemzeti iinnepekhez k6t6d6 megemldkezdseink mellett olyan

t6ft6nelmi esemdnyek feliddzdse, ami a kolldgium dsszes korcsoportja sz6m6ra

kiemelt fontossAgir lehet (Pl a kommunista diktatUra aldozatainak az emldknapjan

kolldgiumi megemldkezds, miisor taftesa a didkok aktiv kdzremLikdddsdvel )

14. Az iskoldpal, u sziilfivel val6 kapcsoluttuttis is egyiittmiikbtlds formdi

A kolldgium neveldsi feladatainak eredmdnyes megold6sa drdekdben rendszeres kapcsolatot lart a

sz1lilkkel, illetve a tanul6k tdrv6nyes kepviselbjevel. sziildi szenezetelkel. (kdzdss6gekkel), a

i"nnturtoua, a mtikddtet6vel, a kapcsol6do iskoldkkal, tdrsintdzmdnyekkel Hatranyos helyzetii es

iluflnoro,r* ftat,anyos helyzetii tanul6, valamint vesz6lyeztetett gyermek esetdben a gyermekj6ldti

szolgAlattal, a telepiilds - a tanul6k neveldsdben drintett - intdzmdnyeivel' neveldsbe veft gyermek

ir.16'n a qv5rnleiul, nevekisziildjdvel. vag) gyermekonhonaval' civit szervereteivel szakmai

lO.tir"ee"ii.l. irintensdg esetdn i helyi nemzerisigi lilkorman)./ato$al: 
to\abb6 minden olvan

szer.rezelnel. amel; a kolligiumi ne\eld. cdljainak meg!alosirdsdt elbsegilheli 
.

e. kapcsolatok kialakit6sAban, gazdigitdsaban es fennrartisdban. a 
. 
koll6gium nyitott es

kezdemdnyez6. A kapcsolattartas helyi szabrilyozasa ajogszab6lyi el6irrisoknak megfelel6en tdrtdnik'

I 4. 1. Kap cso ldtrc ndszer e in k :

KAPOSVARI TANKERT}LETI KOZPONT
7400 Kaposver, Sz6nt6 u. 5

KAPOSVAR VAROS ONKORMANYZATA
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> Ar,rnlAxos [s r0zfpIsrolAx,
. Altaldnos Iskol6k:

- Koddly Zoltdn Kdzponti ifualdnos Iskola IL Rridczi Ferenc Tagisl.ala

- Kaposvdri Egtetem Gyakarl6 
'lttuldkos 

Iskata ds Gimndzium

. Kiiz6pfoktlntezm6nyekl

- Kaponari SZC Szdchenyi Isndn Keresl,zdelmi ds Venddgldt6 Ipari SzakWp26

Iskoldia
- Kaposvari Eg)ete Gyakorl6 ittaldnos Iskola ds Gimruizium

- Kinixi Pal Elelniszeripari Szakkepzd Iskola

- Kapondri SZC Eanas Lorltnd Mfiszaki Szakkbzdpiskola ls kolligiuma

- Kapondri Munkacsy Mihdly Gimndzium

Az iskoltikkal vqld kapcsolatladds iellemzdi:,
- A koll6gium a nevelds minden teriiletdn az iskolak egyik legfdbb segit6je

- Alapvet6 fontossriginak tartjuk ezdrt a kolldgium ds a veliink kapcsolatos iskolak

folyamatos, szoros egyiittmiikdddsdt.
- Ennek drdek€ben figyelemmel kisdrjiik az iskolik munk6j6t, tanul6ink iskolai

el6meneteldt, rdszt vesztink az iskolai fogad6 6rdkon' sziil6i drtekezlefeken, igy a

kapcsolattart6s minden nevelii kdtelessdge 6s feladata.

> A CYERMEKJoLETI SZOLCALATOK

> JO KAPcsoLATor IGYEKSZiJNK KTALAKITANI:

! Kaposv6r v6ros, Somogy megye sportegyesiileteivel,
F Bene Ferenc Labdar[g6 Akaddmi6val.
) Csiky Gergely Szinhazzal,
- a v6ros mindazon 6ltal6nos ds kiizdpfokti iskoldival, amelyekben tanulnak

di6kjaink,
> osztAlyf6ndkokkel.

> A.SZUL6I]JAZ

Komm uni kdci6 a sziilakkel :

A nevelds - oktatas eredmdnyessdgdt alapvet6en meghatdrozzik a csalddi

szocializ6ci6sajatossdgai, a sziil6k 6ltal a gyermek feld kiizvetitett drtdk - 6s normarendszer, a

szemdlyis6g drzelmi- akarati, erkolcsi szf€rajanak fejl6d6s6t befoly6sol6 nevel6i hat6sok'

A kolldgium alapfeladataib6l fakad6an jelent6s szocializici6s szerepet tdlt be a

diekok dletdben, hiszen az intdzmdny rdszben afi6llalja a csal6dt6l a tanuliis tamogatasa' a

mintaad6s, a szemdlyes gondoskodtls tttr6dds, a vddelem ds feltigyelet funkci6it'

A tanul6k felel6s, feln6tt dletvitelre' tovAbbtanulasra, dletp6lya velasztasra val6
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e""Cdny* ftlLfurltd.t tntdzmdnyiink a sziiliikkel kialakitott egyilttrniikddds keretdben

val6sitja meg.

C6lunk az egydni tanul6i utak ktivetdse, a tanulm6nyi 6s a kdzdssdgi munka segitdse'

hatdkony segitds nyijt6s a tanul6k szemdlyes probldmainak kezeldsdben, megoldasaban'

A sziil6k rdszdre a kolldgium a tanul6k6l rendszeres tejdkoztatist ad, ez lehet

csoportos vagy egydni. A csoportos sz6beli tajdkoztatAs az 6v eleji sziil6 drtekezlet, az egydni

taj&oztat6s dv kozbeni szii16i megkeresdsek szemdtyesen, telefonon' vagy ir6sban tdrt6nnek'

tov6bb6 a szi.il6i fogad6 6rek.

Kapcsolaltartds elvei ds fomdi:
- a tanul6i, sziil6ijogok tiszteletben tartasa

- a pedag6gusok r6szr6l rendszeres' drdemi t6jdkodads nyirjtasa a tanulo

fejltiddsdriil, kdztissdgi beilleszkeddsdr6l

- a sziil6kkel kdzds megold6sok keresdse, sziiks6g esetdn csaladl6togads' a

tanul6k egydni probldmainak tanul6si, alkalmazkod6si' beilleszked€si

nehdzs6gek, veszdlyeztetettsdg - kezeldse drdekdben

- nyitottsag a sziil6i megkeresdsek' kezdemdnyezdsek iranti

- sziil6i drtekezletek tart6sa.

A sziilfli 6 ekealelek cd04:

- a sziiliik t6jdkoztatesa a H6zirend fontosabb pontjair6l'

- a csoportokban esetlegesen felmeriil6 probldmrik megbeszdldse'

megold6sa.

A fogadd 6rdk cdlja:

Az iskolai fogad6 6rdkhoz kapcsol6dva, az egyes tanul6k6l tdndnti tdjdkoztatAs adasa

a sziil6nek.
A sziiliii munkakdziissdg k6pviseli a sziiltik kdziissdget,

tdrvdnyben biztositott egyetdrtdsi jogot Fdldvente egyszer'

6sszehivasra.

vdlemdnyez ds gyakoroUa a

illetve sziiksdg esetdn keriil

A k q D c s o I a t I a rl4!3s]!!-9;!iP!ci:
- szemdlyesinformiici6csere
- sz6ban

- teletbnon
- e-mailben,
- levdlben.
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I 4. 1.2. Kapcsolaftartds formdia As g/akorisdga:

Kapcsolattartds gyakorisigaKapcsolattartrs form6ia

- landvkezdds
- iskolai sztil6i enekezletek

- aktualitis szerint

- sziil6i drtekezlet, szemelyes

- fogad6 6ra szem€lyes

- aktualis telefon vagy ir6sban

- kolldgiumi rendezv6ny, szemdl
- tandvkezdds

- kolldgiumi rendkiviili esemdnyek,

- sziil6ikezdemdnyezesek

- SZM 6vi rendes iil6se

- SZM rendkiviili iildse
Sziil6i szervezet

Kolldgiumi jelentkez6s

alkalm6val beiskolez6s
szemelyesen

- telefonon

- lev6lben

B6zisiskolak (ahonnan

drkeznek di6kjaink)

beiskolaz6s ideje

tan6vkezd6s

fdldvente I alkalom aktualilis

szerint

beiskoliiz6si egyelet6s vezetdklel

- 6ves feladatok megbeszel6se

vezetdkkel

- osztilyf6nttki 6s szaktanari

munkamegbes26ldsek

Kdz6piskolek
ahova j6rnak di6kjaink)

€vente 2 alkalom

aktualit6s szerint
rnegyel kotLegiumol sz6vetsdgi

tal6lkoz6i
- Klebelsberg Kupa

- vrrosi kolldgiumok munka-

Megbeszdl6se

T6rsintdzm€nyek, m6s

koll6giumok

rendkiviili helyzetben

aktualit6s szerint
- szemeiyes

- telelon
Gyermekj6ldti
szol96lalok

aktualit6s szerinl

aktualites szerint
- polgiirmesterek ds iig/intdz6k

- telefon, e-mail
Helyi onkom6nYzatok

- szem6lyes
- telefon

Ciuil szervezetek:
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15, Pedagdgiai mdrds-irtikelis ds mddszereh

12.1. A pedagdgidi_levAkenlsdg ellenfrzdse, A dkelise

Az ellen6rzds 6s drtdkelds a pedag6giai munka elengedhetetlen rdsze. A nevel6munka

sajatossAga, hogy pedag6gus ktiztissdgiink munkejdnak eredmdnyessdge szorosan dsszefiigg a tanul6k

eredmdnyess6gdvel, sikeressdg6vel, nevelts6gdvel.

Ennek megfelel6en a tanul6k munk6j6nak dftdkeldse, a pedag6giai drtdkelds a vdgzett munk6nak

iisszevetdse a kitiiziitt cdlokkal.

Felm6r6 6rt6kel6st v6gziink: a kolldgistdk 6s azok csoportkdzdssdgei kezdti szintjdnek,

iisszetdtel6nek megismerdsdre, neveltsdgdnek allapot6r6l.

Fejlesztd 6rt6kel6st v6gziink: a kolldgistek 6s azok kdzdssdgei ktjrdben a l0-ll-12. dvfolyam

kezdetdn neveltjmunk6nk korrekci6ja dsszehangolts6ga drdekdben.

Min6sit6 6rtdkel6st v6gziinkr a vdgztis kolldgistrik ds a vEgztls csoportkdzdssdgek kdrdben a neveldsi

folyamat eredmdnyessdgdnek meg6llapitesa drdekdben.

Id6szakos min6sit6 6rtekel6st v6gziinkl

- csoportszinten: havonta ds fdldvkor

- dsszkijziissdgi szinten: kiizgyuldsek alkalm6val

- csoportszinten; sziildi ertekezletekkor

- egydnenk6nt: sziil6i drtekezletekkor

- egydnenkdnt: egyedi szi.il6i letogatasokkor

- csoport ds dsszkijziissdgi szinten: a ldldvi ds az dv vdgi munka 6rtdkeldsekor

Az elfeniirzdst, drt€keldst vdgezheti az intdzmdny igazgatqa, a kolldgium vezet6je ds annak

helyettese. Esetenk€nt arrajogosult kiils6 szemdly vagy megbizott szakdrt6.

e!l: a peturgigiqilag ho|.1.dadott dttdk feltdrdsa, d tanul'k feiladdsA ek nyomon kbvetise' a

fo b, 
qmat o s fej l6dis biztositdsa.

Alapelvek:
. Az drtdkelds a kdvetkezetes pedag6giai tevdkenys6gen alapul;

. Az drtdkelds tdnyek alapjdn, objektiven tdrt6nik (mdrd9;

. Az drtdkeldst mindig fejlesztds drdekdben, a motivricid biztoslt6sedft &sziink;

. Az 6ftdkelds szemdlyre sz6l6 €s differenci6lt;

. Az drtdkeldsben alapvet6en a pozitiv, meger6sit6' osztdnz6 tendenciakat

6rvdnYesitiinki

. Az ellenorzdst nem c6lkdnt, hanem eszkdzkdnt hasznaljuk.
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15.1.l. Az irtdkelds Jbrndi lsjellenzdi

Suibeli CrtIkel[s IfasDeL erIeKetes

Tanul6 Alapvet6en a csoportvezet6 tan6r
eld, vagy a kolldgium vezetdse

Alapvet6en a csoportvezet6 tan6r
eltal

Sziil6
Tanul6

Tanul6 CsoportfoglalkozAson,
v6laszthat6 foglalkozason

Fdldvente a tanulmenyi
eredmdnyek tiikrdben, javaslat

form6idban

Besza-
mol6k

Tanul6 Tanul6 teljesitmdny
elemzdsekor, szem€lyes€n

Fdldvente a szemdlyisdg fejl6d6se
alapidn, €rtdkel6 lappal

FEL,
fr

Tanul6 A kolldgiumi 6let valamennyi

szinterdn, egytittmiikddve a DOK-kel
Alkalomszerfien, egyes

tev€kenysdgek €ndkeldsekor / pl.

oklevdl, eml6klap/

Tanul6

Tanul6 SzeNezeti szinten, kdzds kolldgiumi
programok drtdkeldsekor

H6zirendben szabalyozott

jutalmaz6si gs fegyelmezdsi

szab6lyz6k alkalmazds6val

Tanul6
Sziil6

Szii16 Fo gad66rdn, sziil6i drtekezleten lntdzmdn)"r'ezetds 6ltal Tanul6

Az drtdkelds alapj6t a tanul6k fejliiddsdt kdvet6 rendszer adja

A sz6beli ds irasbeli dddkelds a nevel6testiilet eltal kialakitott szempontok alapjan tdrtdnik'

irtdkelis szewontiai:

> tanulAs

> h6zirend betartesa

> napirend ds dletvezet€s

> kdzdssdgi 6letben val6 rdszvdtel ds kolldgiumi hagyomAnyok (akiivitas)

F tiirsaihoz val6 viszonY

> feln6ttekkel val6 kapcsolat

) viselked€s

F kommunik4ci6
> 6nismeret

A jutalmazasi ds fegyefmezdsi kdrddsekben kialakitott elveket 6s forrn'kat az SZM\Z tartalrnazza'
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15.2, A tanul'k mArdsi-irldkeldsi rendszerc

Alapvetdpeki

> m6rdsekkel alapvet(ien az egydn helyzetdt kivdnjuk diagnosztiz6lni;

F az egydni fejliiddst mindig <inmag,hoz kdpest hatarozzuk meg;

> a fejl6d€s alapjat a merdsi eredm€ny elemz€se' es az ez alapl'n meghatarozott

fej lesztds biztositja;

> tanul6csoportokon bellil tendenciaszeri v6ltoz6sokra sziiksdges reagalnunk; -

mdrdsi eredmdnyeket felhasznAtuk cdlkitiizdseink drtdkeldsdhez is'

Ert6kel6lap (EL): 6v vegi egy6nenkenti 6rt€kel6s €s csopo'lszintri dsszesit6s a csoportvezet6i bestmol6kban

Esydni lap: di6kok6l minden 6vben e$/€nileg vezerett feljegvz6s

F6levi €rr6kel6lapr (FEL) fdlevkor kiadott csoportvezet6i' lanul6i 6n6kel6s; osszesiiese a beszamol6kban'

MtiRXS
7?

M6DSzERE GYAKORISAGA

X.,l
FELELOS ERINTETTJE

tanulisi
szokisok

di"g". megfigyel€s szeptembet 6s

f6l6v Egy€ni
lap

\e2et6
Minden di6k

alapk6szs6gek diugr.
sz6veg6tt6s
helyesirds tanev eleje

egy€tu

l"P
csoPofi- 6jonnan jon

diikok

szociokulrutl[s
hAtter

dirg". tan6v eleje Egy6fl1

lap

njonrlan i6tt
diikok

6rdeld6d€s,
szok;sok

dt"g". megfigyel6s tan6v eleje Egy6m
lap

csoporr- ijo1x]an jcin
di6kok

tovibbtanul6si
szlnd6k

dagr. k6rd6iv
inte4n

tan6v eleje egy€
1ap

csopofi-
€vfolvam

szabilytudat, Form.
megfigyel6s
adatsviiit€s

folyamatos
f6l€vente

FEL
EL

minden diak

tanulrnin1'1 Form. a&tglnijt6s
vezet6

minden dink

szociilis
k6szs6eek

Form- megEgyel€s f6l6veflte FEL
csoport-
vezet6

minden dink

kommuniklci6
s k6szs6gek

Form. megfigyel6s f€16\'ente FEL
csoport nunden clak

csoPorF nlnden drakrenetseg Form. megfigyel6s f€16vente

on6rt6k€l€s
Form. k6rd6iv f6l6vent€

csoPota- minden di6k

dn- 6s koll
€rt6kel6s

Sum. k6rd6iv tan6v v6ge EL
12. 'r^gt 13.
6vf.
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16. A koll6gium liltalrnos fejleszt6si strat6giija

16.I. Az dltaldn1s felMteleh javtldsa

A koll6gium esdlykiizelit6 szerepdnek megval6sitdsdhoz, az otthon jelleg tovribbi javitrisrihoz,

a tanuldsi, mrivel6ddsi, szabadid6s foglalkozisi kin.ilat javitdsrihoz sztksdges, hogy t6rgyi+echnikai

adottsdgaink eldrj6k egy kdzdpszinten dl6 kultur6lt csalad kdriilmdnyeinek szinvonalat. A modern

informdci6hordozdk tekintetdben kivrnatos a legmagasabb szintii technika alkalmazasa.

Ezefil
. cdlszeri.ibb az otthonoss6got jobban sugall6 berendezdsi tr4rgyakat szeretndnk
. ezekkel irgy kiv6njuk kialakitani a zsibong6nkat, hogy odavonzzAk diekjainkat l-l

beszdlgetdsre
. a szdmit6gdpeket 6s mAs informAci6s hordoz6kat a sz,mitastechnikai ismeretek

megszil6rdul6s6ra, a kommunik6ci6s kdszsdg fejleszt€sdre kivrnjuk haszniilni.
. Mds cdlra haszn6lt szakkdri helyisdgeket fel kivanjuk szabaditani az 6rdekl6ddsi kdrdk'

szakkiirdk szamiira.
. Az eddigiekrdl folyamatosabba kivdnjuk tenni a sportpalydk, a tomaterem, a konditerem

haszn6lat6t.

I 6. 1.2. Tartalmi afej lesztis

. Isme.etp6tl6foglalkoziisokattartunk

. lehet6v6 tessziik a szAmitastechnikai ismeretek gyakorlaset

r az egdszsdges 6letm6&a nevelds teriiletdn a megel6zdsre kivanunk tdbb id6t forditani

. az 6rtdkek iranti orientaltsagot kiv6njukjavitani a hon- 6s ndpismereti foglalkoziisokkal

1 6. 1. 3. Nevel1munka eredmdnyessdge cd lidb6l

. z6rts6gunk csdkkentds6vel is nitvelni kivdnjuk az otthonjelleget

r nerelbielj6risok<isszehangoldsa

. a tanul6k egydnisdgdhez alkalmazkod6 differenci6ltabb elj6r6srendszer alkalmazesa

. kdvetelmdnyek viliigos megfogalmaz6sa

. szakmai szinvonal fejlesztdse

- SzervezetttovAbbk6pzdsekkel

- OnkdPzdssel

- Szaksajtdfigyelemmelkis6r6sdvel

. szorosabbnevel6tan6ridsoszt6lyf6nttkiegyiittmiikddds
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/7. A Cseri Uti Koll6gium jiiv<ik6pe

A bevezet6ben emlitctt gondolkodAsm6d nagy t6vlatokat nyit meg Kaposvaron, Somogy

megydben, s6t orszlgos szinten is, mivel j6tdkosaink eljutottak ds eljutnak a v6logatottsegig is/
KArolyi S. Bank [,/ Ez a munka rendkiviil idiiigdnyes ds sajatos szemldletet ig6nyel tanul6t6]'

nevel6t6l, iskolavezet6st6l, tandrokt6l, sziil6kt6l, kiimyezett6l Ma a kolldgium belsii dletdt j6l

szervezztik i\eg, azaz a sport ds tanuliis egymasra tal6l, akkor kiinnyebben c6lhoz drhetiink Ezen

faradozunk. Tal6n Dr. Mezei Gydrgy gondolataval tudunk leginkribb azonosulni, ,'A szebb jdv6

csakis rlgy k€pzelhet6 el, ha a gyermeklabdarfg6k ingergazdagabb k6pzdst kapnak." Ebben a

kdpzdsben drvdn)t kell szerezni a belsii 6s kiils6 ,,vev6" elv6r6sainak A kolldgium esetdben olyan

oktat6-nevel6 munkiit kell felvonultatni, amely el6segiti az 6ltal6nos miiveLtsdg megszerzeset a

megfelel6 szakmai szinvonalat 6s biztositja a min6sdgi labdarlg6s folyamatossdget. Kiemelten kell

kezelni, a tanul6k drzelmi dlet6t, ezen beliil a becsiilet, tisztessdg, 6szintesdg, igazsdgossag,

kiitelessdgtudat kateg6d6kat.

A Cseri Uti Kolldgium els6sorban Somogy megye telepiildseir6i fogadja azokat a ddnt6en a

Bene Ferenc Labdarig6 Akaddmiai uiinp6tlas kolil diakjait a ko)ldgium igdnybevdteldre' akik

Kaposv6r Megyei Jogi Vli.os iskoleiban tanulnak.
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18. A prdrrgdgl"l pr"g* .rgvsldsittis(ihoz tendelkezdste dll6 eszkbzdk iegzike:

A kolldgium bels6 6s kuls6 kdmyezete biztositja a neveldsi cdlok megval6sit6sAt' biztonsagat'

ii"y"ire't e. megfelel az otthonossrig 6ltal6nos kitdriumainak ds megteremti a nyugodt tanul6s' az

ijnil16 ismeretsze-rz€s, a kultur6lis, a sport ds egydb szabadidiis tevdkenys6gek' valamint a di6kkdrdk'

szakktirdk miikiiddsdnek feltdteleit

18,1. Az oktat6-nevel6 munktit segltd eszkihbk is felszercldsek ieg)zike:

A kolldgium belsti berendezdse, tartalmi dletdnek szervezdse csal6dias jelleget ad az azonos

soondeon belill-az utdnpdtl6s-ne\eldsnek ds ij tavlatokal n)ithal meg Kapos\dr labdarugdsAban*" ""i"""rJiroO,i:" jil felszerelt es 22 00 6rAig rill a tanulok rendelkeze:dre ..A 
kolldgium egesze

ds belst! berendezdse iegyelmez6 er6kdnt hat a binne dl6kre. Valamennyien tudjak, hogy az 6piiletet

i"."nJ"re."iu"f az isliola tanul6i kdszitett€k. A hiit6szek6nyek 6s a TV-k sz6ma el6gsdges

Sra.ftOg"ppa kapcsolatos ig6nyiiket az iskola eldgiti ki Foly6iratokkal' tjsagokkat val6 elletottsrig

szerdny, de el6gs6ges.

Tdteles eszkazieglzdk

Helysdgek:
tanul6szoba (felkdsziil6 szoba)

szakkdri, diakkiiri szoba

szamita$echnikai terem

testedzti szoba

h6l6szoba, h6l6terem studio

sPortudvar

kolldgiumvezet6i iroda

iigyviteli helYisdg

ttusal g6 (l6togat6fogad6)

iigyelgtes nevel6i szoba

djszakai gyermekfeltigyel6 szob6ja

pofta

betegszoba (elkiildnit6)

tAlal6-mosogat6, ezen beliil feln6tt dtkez6

tanul6i vizesblokk, fiird6szoba

szemdlyzeti wC
tanul6i WC
karbantart6 miihely

tisztit6szer, takarit6eszkdzttk €s -gdpek tArol6ja

6gYnem iirakt6r
mos6konYha (tanu16i)

sztuit6helYisdg (tanul6i)

szemdtt 1016

ldb
1db
ldb
ldb

12 db

ldb
ldb
ldb
3db
ldb
ldb
ldb
ldb
ldb
3db
ldb
3db
ldb
ldb
ldb
1db
ldb
ldb
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B!ltorzat:

Tanul6szoba:

tanul6i asztal

tanul6i szdk

taneri asztal

tanari szdk

n] iton ds zAn kiin)!es./ekrdn)
szimit6gdpasztal, szdk

szl,rll,ft6gep

nyomtat6

programok

z6rhat6 szekrdny

t6bla + flipchart

Szakkiri szoba:

asztalitenisz asztal

,,csocs6" asztal

Tanul6i asztalok szdkkel (sakk felszereldssel)

Testedz' szoba:

Proffessziondlis kondigdP

Sirlyz6nid

Silyz6tircsa
Kezisilyz6

Hdl'szoba, hdl6terem:

6gynemi.itart6s 69Y

szekdnY

6jjeli szekr6ny

Polc
cipdtarol6

s26k

asztitl

6gynemii-gamitlra

40 db

40 db

tdb
2db
2db
6db
6db
2db

ldb
ldb

2db
rdb
8db

8db
5db

40 db

28 db

60 db

26 db

60 db

20 db

13 db

42 db

13 db

120 db
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St di6:
Stfdi6asztal

Szdk

bels6 han$echnikai felszerelds, kidpitett hanglechnikai h6l6zat

mikofon
eriisit6

hangsz6r6 + fejhallgat6

videofelvev6 kamera

videofelvev6 ds -lej6tsz6
tirol6szehdny

Spoltudvar:

Labdari96p6lYa

Kiiltdri asztalitenisz asztal

Nevel6- 6s oktat6munkit segit6 eszkdztik:

Televizi6
Rndi6

CD vagy lemezj6tsz6

Magnetofon

Videolej6tsz6

tankdnyvek, szakkiin)'vek, kdtelez6 olvasmanyok

projeklor

vetit6v6szon

I l/l994 MKlul szetint

nappaliiigyelet

6jszakai iigyelet

hdtvdgi iigyelet

ldb
tdb

ldb
5db
ldb

42 db

ldb
ldb
ldb

4db
2db

6db
ldb
rdb
ldb
ldb

ldb
ldb

Egeszsdg- ds munLavddelmi eszkdztjk:
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19, Melldklaek

1,, Csoportfo gl al kozdsi lematika

TCt tdkdr
9,

dujolyam

10.

dvfolyam

11,

iufolfaht
12,

dvfolfam
13-14.

dufolfan

A tanulds tanulfua 3 2 2 2

Az e*dlcsi ne|eles 2 2 2 I

Nemzeti bntudat, hazafas 2 2 2 I I

ALLanpolgdrsdgra,
demokrdciAta neveAs

2 2 2 I 2

Az i)nismerct es a Mrsas htltltra

fejlesz#se

l

A csdlddi elete neveks l 2 2 3 J

Testi es lelki eg'szsAgre nevel's 2 2 2 2 )

Febl'ssiC\tri'xlfu mdsok'x,

bnkAntessig

) 2 2

Fenntafthal6sdg,
kbrnyezeltudatossaS

2 2 2 2 2

G * rL rl gl1 t p a *l)g tn", 
" 

I 8

2 2 2 2 2

2 2 2 3 J

M Al.i at dato s s dg! a nereles l

nstz""en 22 22 20 20
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1.1 Tsnulds lanitdsa

Progrqmlen

E{olyam 9. 10. 1L 13-14.

l-E 9. 10. 11.
13-14.

T artalu ak, tefi ke n! s dg e k

br€dessiik az ellaldnosan eltogadoll lan,rlr5i mod\lereket kiil6nds

tekintettel a kdziissdgben titrtdnd tanuldsra

, ismertessilk az alapvet6 tandesi stilusokat, azok sajAtossagait, az

egyes stilusoknak legink6bb megfelel6, hatdkony tanul6si m6dokat

ki.ilitnbdz6 tanul6si

technikik 6s m6dszerek

alkalmazasa

tm-rtass,rl az Gk"iilkdta lmdnvek teljesitds€re felk€szit6

tanuldsi technikdkat

a s\akorlatban saiAlilsa el a lanlargyhoz lapcsolodo ismererek'

,^#hi eler.k szibuLos sTobeli ds irisbeli megfogalmazdsal

elemezek, 6nelmezdk rendszerezTek a megsler/en ismereleket

A megszerzett es

elsajftirott ismeretek

6rtelmez€se, rendezese

Tanalmah, kvA LenlsCg e k

mutassuk be az ernbert, mint €n6kel6 es erkdlcsi len,'t

szerepgyakoriatokon keresztiil, a drAmapedag6gia

teremtitink osszhangot a lelkiismeret sabads6ga 6s

erkdlcsi felel6ss€ge k0z6tt

eszkdzeivel
a szemely

tkdlcsi 6rzdk kifejldddse

@azerkblcsi 6rzek

kialakit{s6nak jelent6s6g6re az emberi kapcsolatokban
felel6ss6g- 6s

' trodalrt tdnenelmi./emdllsegek dhten kere'nul ismeftessiik d
a munka megbecsuese

ffiamoralis hel)'t6l1as

jelent6sdgdt, az egy€ni ddntdsek meghozataliban beldltott szerepel

ismertessiik a di6kokkal az erkdlcsi kdrd6seket felvet6

meft6ktart6s,
eg/tftdrzis
segit6keszseg
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Id4kerct (iru)

Tanalmak, I eft ke nlsdge k

- Mutassuk be nemzeti, ndpi kultur6nk drtdkeit,

hagyomanyait.

- Tdrt6neti el6addsokon kereszttil alakitsunk ki pozitiv

attit0ddt a telepiildshez, az orszighoz, a nemzethez

- lsmertesstlk 6ltal6ban az Eur6pihoz 6s az Eur6pai

Uni6hoz val6 tartoz6sunk jelent6sdg€i, tfftineti alapjait.

- Mutassuk be a kdzdssdgi 6sszetarlozast megalapoz6

kdzds drt€keket.

- Ismertess0k a nemzeti 6s az eur6pai identit6s kapcsolatAl

- Egyeni t6mafeldolgozAsok rev6n mutassuk be a hazai

nemzetis€gek kulturelis ds nyelvi sokfdlesdgdt.

- kdzijssdghez tartozls, h azaszetelel'

nemzeli, n6pi kultiiink €rtdkei,
hagyomenya

- a baziinkban el6 nemzetisdgek kulturAlis

szok6sai, enldkei, jelene
- nemzetiink kapcsol6d6sa Eudpdhoz

1.3 Neuzeti ihludat.. hazafias nerelis

Programterv

1.1 Allampol gdrsdgra. demokrdcidra nevelds

Programlefl

T ort al ma k, t eY d *e n! s dg e k

- tr,n"rt"rriiL 
" 

d"rnoktutikus jog6llam mrikdd€s6nek alapelveit' az dllampolg6rsag

fogalmet 6s az alapvet6 dllampolg6ri jogokat'

- Szerepj6t6kokon keresztiil drtessuk meg a cselekv6 6llampolgiiri magatanas es a

t6rvdnylisztelet jelentdseg6t

- A didk'dnkorm6n)zalr nunka re\en Blakorolia a k6/ugyekben lilejten,hatekon)

e$ iitrmtkddes jelentoses6l a hel) i d' a tdgabb ld/dss'geket enrto probLemaK lranlr

erdekl6dds fontoss6gdt

- Tev€kenyen vegyen rdszt a kollegiumi di6kdnkorm6nyzat munk'jAban' igy a

aemokratitus elik megval6sit6seban, az dn6l16 cselekv6s' a megbizhat6sag' a

kOlcsdniis ellogadas elsaj6tit6siban.

- a demokatikus
jog6llam lel6pitese

- a felel6s
6lLampolg6ri
nagatarl6s
jelentosege

- a demokr6cia elvei
6s gyakorlati
megval6sul6sa

- cselekvd
6llampolg6ri
magatanas es

t6rvdn)lisztelel
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1.4 Az dfisherct ds o tdfias,kultira feilesztase

Progromterv

Erfolfa- 9. 10. 11. 13-14.

Iddkercl I l 1 I I
Tdndk Tanslmak, terdkenJ s dg e k

az onismeret ds tarsas

kapcsolati kultira

;l.tne"l"sriik azin*"eret ds a t6rsas kapcsolati kultira meghal6roz6

jellemz6it
. a csoport aktiv kiizremlikiid€sdvel segitstlk el6 a megalapozoft

6nismeret kialakit6srl

az empatia 6s mesok

elfogad6sa

."tassuk be a k"hrelt t6rsas kapcsolatok, a helyes egydni

kdzdssegi dlet szabelyail _
es

a tudes 6s tapastalat
jelent6sdge

masoKsre*pjaaok *etGdg6*l ;lalaiili ki, illetve fejlesszilk

megdrtes€hez ds tiszleletdhez sziiksdges kdpessegeket

a

tarsas kommunik6ci6 .*po'1 d6lla t.gttd"tt.Gs rdven segitsijk

kialakltasdt az eddig elsajetitott k€szsdgekre

annak erdekeben. ho$ a didkok <orsukat es

alak{ts6k

el6 a pozitiv enk6p

6s tudfura alapozva

dletpelydjukat maguk

1,5. A csslddi dletre nev(lis

Prcgrqmlerv

Tanalmah, terdke 4lsige h
; p€ldekon-keretilll rrutasstrk be. hogy n cssladi elet 'lintere 

a

csal6di otthon
. ismertessiik a csal6d szerepdt, ielent6segdt az eg€szseges testr

fejl6dds kialakul6s6ban
. mdritik fel, hory kinek mitjelent a csalad, az otthon

a csal6d szerepe,

-dilit"rzu[ 
az ld6. cs.ladta$kk"1 val6 kapcsolattartas'

e$/uttmilkdd€s ds t6nogat6suk fontosseget

. szemldltessiik a csal6di munkamegosdasl ennek heiydt 6s szerepdt

csal6di kdzdssdgben

egyi.ittntrkddds ds

felel6ssdgv6llales a

ffiz6it 6s jelent6s6gdt

fdrfi 6s a n6i kapcsolatban
; ttme.t"ss!,k a t" yes, Ef;16*€ctanes p6rkapcsolat jelent6sdgdt es

kialakitiisanak folYamard!

szet"pj-ffi6;-Te."sztiii m"l"ssL'k be a csaliidban el6fordu

konfliktusokat ds kezeles k m6dj6t
konfl iklusok a csal6dban
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1.7. Testi 8 leki esdszsdste nevelds

ProgramlerY

9, 10, 1t. 13-14.

Id kerct 2 2 2 2 2

Tdnd* Ta n a I mo k, rcvAk e nj sd ge k

egdszsdges 6letm6d ds

eletvitel

isme'less* a ,endszeres testmozg6s 6s

kapcsolatAt, az elhizds 6s a korszerti

eletrn6d 6s dletvitel dsszeiilggiseit

az eg6szsdgtudatoss6g
t6pl6lkozis, egiszseges

a sport hatasa a lelki
eryensrily
megteremt6s6ben €s

megbrzesdben

' mffiE 6s a gya6iiatban alkalmazzuk a rendszeres fizikai

aktivit5s 6s sport hat6sel a szervezetre
. ismertessilk az 6rzelem-, feszultsdgsab6lyozis ds agresszi6

megeldzdsdt a sport, a nozgessalj616 tevdkenysdgek rdv6n

prevenci6, dletvezet€s,

egdszsdgfej leszt6s

ai6ii6.t t"rek*],.6g"k t6G" 
" 

tanul6k tapasztaljak meg az egydni

feleldssdg 6s ddntds jelentdsdgdt az egdszsdges €letvitel 6s a

szabadid6s tevdkenysdgek megval6sit4saban

ismefiessiik a k6ros sz€nveddlyeket, szokasokat, a

teljesitmdnyndvel6 szerek haszl6ladnak veszelyeit

Progrqmlerv

Tutt tlmtk, ted kenlsdge k

ismertesstik a h6tr,inyos helyzet logalmet

pdldrikon kerestiil mutassuk be a t6rsadalmi felel6ssegvallales

lontoss|isdt. a m6sok€rt €rzett szolidaritas jelent6s€gdt

mit jelent logyaidkkal 6lni

tersadalmi
lelel6ss6gv6llal6s 6s

szolidarids

;-eglt6 ."gata,1tu kl j-iaaise dben szervezzunk olyan

di6kkijrt, melyben beteg id6s emberek €lethelyzetdn javithatunk

az egytlttmtikod6s, egymiisra figyelds kepess6gdnek kialakitesa

drdeliiben dlethelyzeieken keresztiil muussuk be az egy€ni

feleldssie 6s a kdzds lelel6ssdgvillal6s erymiisra halisat

6nk6ntes feladatvallalds

m6sokdrt

; tsmenersuk. lagabb kdzds"Sen 
"olleg;um 

telepuresl!edzen

dnk€ntes munka lehelds6geit 6s jelent6s€g€t
dsszetanas ds

egyiifterzds
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L9, Fenntarthatdttis. kdmvezelludalosstis

Progromten

Erfo\,am 9. 10. 11. 13-14.

Id6keret 2 2 2 2

TCndk T a fl alma k, tev d k e n! s dg e *
a termdszet €s az emberi

kdmyezet egymfu ra hatrsa
' ismertessiik, 6s lehetdsdgeink szerinl mutassuk be a kdrnyezetre

keros anyagokat 6s tevdkenysdgeket
r mutassuk be (pl. lermiszetfilm segitsdgdvel) az ember €s a

termdszet egdszs6ges eg/iittdleset

termdszeti er6foftisainl
v€delme

. a gyakorlatban szervezziink termdszeli k6myezetet vddt
tevdkenysdgeket, akci6kat

ipari termelds ds

k6myezet v€delme

r mutassuk be az tjra hasmosithat6 anyagok sokszinl

felhaszlelhat6s6get

'gondolkodj glob6lisan

cselekedj lok6lisan'

. a tanul6k adjanak szimot az iskotdban tanultak felhaszn6l6sdval an6l
hory mikdnt tudn6nak segiteni komyezetiik meg6viis6ban

. ismertessiik a kdmyezetkim€I6 6letm6d el6nyeir 68y egy€ni, mint {

k6zdss€ge gyakorolt hadsa alapjAn

1.10. Ptilvqo entdcid
Progrqmterv

Et'folyam 9. 10, tI. I3-14.

Iddkeret 2 2 2 2

Tdmdk T art alma k, teri k e n! s d I e k

tev6kenys€gek es

szakm6k j ellemzdi

mutassut be a ktliinfdle szakmakat ds a betdltdsiikhdz szuks€ges

k6pess6geket, adotts6gokat, ergon6miai elv6risokar

kiil6nf6le 6letp6ly6k

bemutatasa

. Jni.,*"al t""a .segit."gguet m€rjiik fel a tanul6k

szemdlyis6giellemz6it, drdekl6d€si kijrdt 6s ehhez kapcsol6d6an a

pdlyavalasztrisi lehet6sdgeit
r mutassuk be, hogr milyen pdlyav6laszlisi dokumentumok ldteznek,

ds azok horyan haszndlhat6k

a munka vilaga ds

jellem26i

. rs.*n-stk d" gF[o-lt*.rk at 6ll6skeresds (bemutatkozis' interj['
p6lydzatirds, stb.) kuldnbdz6 technikiit

TovAbbtanuldsi
lehet6sdgek

;rt".*k -t", h"gy a folyamatos tanules, az 0jabb k€pzetlsdg

megszerzese mennyiben segiti a p6lyam6dosillst, 6s munkandlkuliv€

v6l6s eseten az tjb6li elhelyezkedds!

1.11. Gazdasdsi is pdnzlisvi nevelis

Programterr

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

Idbkeret 2 2 2 .i 3
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oeldfron kercszttiismqtessttk, rnilyen probldm6k ad6dhatnak a

t6rsadalomban a helltelen gazddlkod6s miatt ds ezek milyen
a gazdasaq

milkiiddsdnek alapjai

thelye-saiA@Atlod6s bemutatasa kulijnfdle

;-- mutassuk 
-6;; .6t"a erzett jdvedeime 6s az ebbdl

finanszirczhal6 j avak, szolgeltat isok 6sszefiiggeselt
munka, fogyaszt6s ds

gazd6lkodt4s
--IsmertesslikCtAet6Geknek megfelelden gyakorcltassuk a

banki miiveleteket (csekk kitdltdse, bankkArtya hasznelah'

G..'1"..iifi "4Fk".6. 
ldttvrydfil.p' td formait ds a miikdd€si

m6djukat
peldSkon keres4ul mutassuL be. mit jelenl a [ock;Tatele-n7ds a

iroclazatv6llalds. midn van ennekjelenlosdge ds mel)ek a veszel)ei

v6llalkoz6s ds kockazat

Programlew

Ta atmak, tevCke lslgeh
ffial a kiildnfdle

ebook stb.) hasznelatdnak gyakorlAsa

foly6iratokon, kiadvdnyokon keresztiil

r az elektronikus media (intemetes ismeretterjesa6 oldalak'

a media t6rsadalmi szerepe

rekl6mok;dl j"tnallTmvat""kb"-."t"t6sakuldnf 6le(pozitiv

€s negativ) P6ld6kon keresztul
a ."t tinl et a fogYasziris

l"csrt6d"ki6a6j6ok'sf""rtet6se a hasvomdnvos

media es az inlernel hasTndlal eseleben
ffi€diatanalmak 6s a val6s6g

az intemetes kerestjk seglts€gdvel

az adatbiztonseg szabelyainak' megteremtesi lehet6segeinek

ismenetdse

glakorolta-s"ut<kutonf aeitnnrerelnozzr; jutdsdnakmod jait
az irltemet haszndlat6nak

szabllyai, a helyes etikai

magatartiis es felel6sseg

; -i.t"met €ii6taGe6.6e k6tos hausainak bemutat6saa szemit6gep. az irtemet-

liigg6sdg vesz€lYei
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Legitinrici6s zdrad6k

A program beny{jt6ja: A Cseri 6ti Koll6gium Nevel6testillete
A kolldgiurn :gazBdtoja: Gdmesi Csaba Tamds

A kolldgiumi Pedag6giai programot megkapta, v6lem6nyezte ds. Nevel6testiilet
. Szrll6k Kozdssdge
. Di6kdnkormdnyzat
. Kaposvijri TankerLlleti Kdzpont

A Cseri Uti Kolldgium pedag6giai programjat a Nevel6testrjlet

ello8adasra javasoltai

a rnellekelt jegyz6kcjnyv a apj;n, .
2017. mijjus L5. napjijn tartott ijl6s6n egyhangran elf

Kaposvdr, 2017. mdjus 17.

,2L".-,
joviihagyta

A Cseri titi Kolldgium
mell6keJt jegyz6kdnyv
foglaltakkal egyet6rtett

Pedagdgiai Programjijt
alapjdn, a 2017. miij!.rs
es elfogaddsra javasolta.

a kollegiumi 5zul6l
15. napj;n tartott

6emesi Csa ba Tam;s
lnte2rnenyve:ct6

t\'lunkakdzosseg vcz!idrf -{it,-l
llesin velen:anyei,te,,r r.-nf t

Kaposvdr, 2017. mdjus 15. /./ I /,
K*- e,.tL_.| . \./a..4". f- % t" + -
a ko ldUiurni szii di szeivc2et

(SZMK) elndke
Programjdt a kolldgiumi Diikdnkorrnjnyzat a r.el eke t jegyzd(orjyv
tartott 0l6sdn v6lemdnyezte, a benne foglaltakka egyet.rrett ej

A Cseri Uti Kolldgium pedaS6giai

alapjtin 20!7. mdjus 11 napjiin
elfogadijsra javasolta.

Kaposvijr, 201.7. mdjus 11.

A fenntart6 egyet6rt a peda969iai programoan a
vonatkoziisilban a mell6kelt lev6l 6s a dokumentumban

lenftartora h;ru o tobb eikdte ezettsd{lek

Kaposviir,2017.

A Peda96giai Progfam a fenntart6 elfogad6sa ut6n v sszavondsig drvdnyes.

_--_*it=;_;:_:::._-=-i..i..;i_-1__.
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