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L Bevezetf
A magyar labdarug6s megijul6sa szorosan osszefiigg az ut6np6tl6s labdarug6k6pz6s

jellemz6 Kaposv6r Megyei Jogri V6ros vezetoire' akik 1998rijj66leszt6s6vel. Ez a gondolkod6sm6d

bansegitsdgetnffitottakakoll6giuml6trehoz6s6tnn,azza|acd|lal,hogykihaszn6|vaakollegium
adtalehetosdgeket,megteremts6kegymin6s6gibbut6np6tl6sk6pz6slehet6s6g6t'Atanul6s6sa
form6ban
foglalkoztat6sban nyilvanul meg' Ebben a
tabdarrig6s tervszerti, tudatos mindennapi
tanul6s 6s a labdarugris szakmai kovetelmdnye'
ellenorizhetobbd 6s szewezeltebbd tehet6 a

kolldgist6nk humiinus l6gk6rben'
Kollegiumunkban affa toreksziink, hogy minden
val6
legrobb es.llyel k6sziiljon fer a fels6fokri iskoliba
.ntev€kenyen 6s szem6lyre szabottan, a lehet6

bejut6sra,6samunkaeropiaconval6megm6rettetdsre6sazon6l166letvitelre.

Felfog6sunkszerintakolldgiumipedag6giaacsal6diaziskolai6sabentlak6sosnevel6s
a neverdsben egyar6nt szerepet
jeilernz6it tartarmaz6, osszesit6 pedag6gia. Kolldgiumunkban
a tanul6k testi' lelki' szoci6lis
kap az egydni k6pess6gek kibontakoztat6s6nak t6mogat6sa,
Arra t.reksziink, hogy a csal6db6l
fejlod6s6nek segit6se 6s egy.ni ig.nyeik figyelembev6tel.ver.
saj6tos

hozott6rt6l,leketmegorizzek6sfejlessz6k.Segitjiikatanul6kpil|yaviiasztiis6t,tov6bbtanul6s6t,
szakmatanu l6s6t, j dvojuk megalapozhsilI'

Kolldgiumifoglakoz6sokkal,aktlvethet66letvitelimint6kkal'pelddkkallehetovdtessziik,
hogytanul6ink6rdeklod6siiknek,k6pess6gukrLekp6lyair6nyults6guknak'szakmav6laszt6suknak
megfeleloerrtanulhassanak6sk6sztilhessenekon6|166letiikre.

a
kolldgiumi egyttt6l6sben, a di6k6nkotmbnyzati munk6ban'
a m6sik ember elfogad6s6nak' segitds€nek
tev6kenys6gekben megtapasztalj6k tanul6ink
A

foglalkoz6sokon

6s
6s

me gbecstl(!sdnek fontoss6g6t'

Akolldgiumifoglakoz6sikeret-programtelrvlehet6sdgetadatanul6knak6satan6roknakarra,
a
ismeretekb6l adjon olyan v6logat6st' amely kihat
hogy aziskolai oktat6sban kev6sb6 hangsrilyos
6riikhoz'
dik:- aziskolai tev6kenysdghez' oszt|lyfdnoki
tanul6sra, 4lefvitelre, szabadidore, 6s kapcsol6
az elfogadott 6s
am az intezmeny fo d,okumentuma, amely tarta|mazza

Ez

a

pedag6giai progr

az eldr6se 6rdek6ben elvegezendo nevel6sik0vetend6 pedag6giai alapelveket 6s c6lkittizd,seket,
oktat6si feladatokat.
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Az Alapprogram a Nemzeti alaptanterv NAD kiaddsdrdl, bevezetdsdrdl ds
alknlmazasdr1l sz6l6 110/20.t2. (VI. 4.) Korm. rendelet modosltasdr6l szolo
5/2020. (L31.) Korm. Rendelet. (A rendeletet 2020. szeptember l-jdtcil.felmenti
rendszerben (1., 5., 9. eufolyamofun, valamint a 6 dufolyamos gimndziuntok 7'
dufoly amdn)

kell alknlmazni. )

201l-es 6vi CXC kiiznevel6si ttiru6ny

20/2012.

(Wil. 31.) EM.MI

miil<o dd s dr rj I d s

59/2013.
al appr

o

rendelet

a kbznev e I d s i int d zmd

(WA. g.) EMIWI

gr ami dnak ki add s dr

6

ny

e

a

neveldsi-oktatdsi intdzmdnyek

k ndvhas zndl a t dro

rendelete

a

L

Kolldgiumi nevelds

orszdgos

t!.

- l10/2012, (W. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiaddsdr1l bevezetdsrdl
I-ien
ds alkalmazdsdr1t (a tovdbbiaA:han; Nat). (Ez a rendelet 2013. szeptember
ldp hatdlyba, rendelkezdseit el.sci alkalommal a 2013/2014. tandvben az iskolak
kezdci dufolyaman, tovdbb(t a:z isfutldk ;tddih - a hat- ds nyolc dufolyamos
gimndziumok kiv,teldvel - a l:ilencedik dufotyaman, maid ezt kbvetfien minden
tanhben felmend rendsz erb en lrell alknlmazni)

dokumentumok"
A pedag|giai program feli)lvizsgdlatdndt figyetembe vett fcibb szabdlyzd

*

losszabilvok:
Magt ar or s z dg Al aPtorv 6 nY e..
kizneveldsi feladatot elldt' egyes
onkormdnyzati fenntar tdsri intdzmdnye k dllami fenntart dsb a vd te ldrdl.

A

2012. dvi cLXXXWil. torveny

a

3212012.(X.S.) EMMI rendelet 2. mell6kletek6nt kiadott Saj6tos neveldsi
i g6nyii tanul6k iskol ai oktat6s6nak ir6nyelvei.

-

Az Emberi Jogokrdl, a Gyerm,zki Jogolvol, az esdlyegyenl1sdgr6l sz6l6 magyar ds
nemzetkdzi dokumentumo

k.

Tovribbiakban felhaszn6lt dokumentumokl

-

A Cseri Uti Kolldgium szervezeti

'

ds

A Cseri Uti Koll6gium H6zirendjer
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Miilmd^si szabdlyzata.

1,0

II.

A koll6gium tirsadalmi szerepe
F6 tcjrekvdseink koz6 tarlozlk, hogy a kolldgium a sztjlok, az dnkorm6nyzat 6s a Kaposv6ri

R6k6czi BFLA elv6r6s6nak megfeleljen. Szeretn6nk eldrni, hogy a koll6gium a v6ros, a megye, s ha

lehet, az orszhg biiszkesdge legyen, amelyb6l olyan di6kok kertilnek
lab darrig6st

e

gyi.ittesen

s

ki, akik a

tanul6st 6s

a

ikere sen keze ltdk.

A kolldgium tcirekvdse az,hogy a leheto leg:dbbet hozzaki minden lak6j6b6l:

szakmunk6s bizonyitv6nnyal, drettsdgi bizonyitv6nnyal rendelkezo, technikailag,
taktikailag is

j6l felkdszitett

labdanilg6k keruljenek

ki a koll6giumb6l, akik erositik

a

megyei, kaposv6ri, illetve a magyar labdarrig6st,
valamint olyan tanulok felkaroliisa, akik a tanul6sban ds a fociban helyt 6llnak.

A

Cseri Uti Kolldgium teljes alkalmazotti kore azdrt vegzi tev6kenys6g6t, hogy t6mogassa

di6kjai 6ltal6nos-

6s

koz6piskolai tanulmiinyait, sikeres 6letp6ly6ra val6 felkdsztildsdt.

Kolldgiumi tevdkenysdgeinkkel, kulcjn<jsen nevelomunk6nkkal az iskolai ds csakldi neveldst,

a

tanul6k szocializitci6jdt, szemelyisdgUk kibontakoz6s6t kivdnjuk kiegdsziteni rigy, hogy az |ltalunk

kinitltfizikai

6s pedag6giai

komyezet szolg|ljamind az egy6n, mind a kdzoss6g drdek6t es 6rt6kdt.

Fontgsnak tartjuk, hogy az

itt lak6

tanul6lk szillei biztonsdgban, megn)ugtat6 komyezetben

lrezzek gyermekeiket n6lunk, a rendelkezdsre 6116 eszkcizrendszertink 6ltal. Tanul6ink eljenek

koll6gium rlltal kinrllt lehet6sdgekkel, k6pr:sek legyenek sajrit erdekeik
6 I etpro

a

felismerdsdre,

gramj ukat tudj 6k p ozitiv an befo ly6s o ln i.

Kolldigiumunk mindennemri tev6kenys6gdnek szervezds6ben elsodlegesnek tekinti a jov6ben
is di6kjai drdekeit.
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t1.

ilI.

Helyzetelemez6s

1) A miikddis feltitelrendszere:
Az intizmdnt dltaldnos meehattfuq

Cseri Uti Kotl6gium
7400 Kaposvir, Cseri fi14.
vegyes profihi koll6 gium

Tipusa:

Fenntart6:
Beiskol6zisi kiirzete

Kaposvdri Tankeri.ileti Kdzpont
Somogy megye
(igdny szerint orszdgos)

:

7400 K-aposv6r, Cseri rit 14.

Cfme:

821222-914

Telefonszima:
F6r6helyek szima:

59

Csoportok szdma:

3

2)

fif

Az intdzmdny ldtesftminyi adottsrigai:
Kdt ip iilet,

l.

i)s s ze kd

td liPcs

6v el :

I-es 6ptilet:

a. Fdldszint:
b. Emelet:
c. Kieg6szit6 helyis6gek

2lak6szoba
5 lak6szoba

II-es dptilet

a. Emelet: 4 lak6szoba
b. Kiegdszit6helyis6gek
A koll6gium mrikodtetoje 6s fenntart6ja

a

6ll

a

tanul6k rendelkez€sdre.

l(aposv6ri Tankeriileti Kdzpont.
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t2

A koll6giumi 6let szempontj6b6l fontos lak6szob6k ideilis
tanul6inknak, 2, 3, 4,

6

,,m6sodik otthont" jelentenek

6gyas szob6kban laknak a di6kok, lak6szintenkdnt kcizos ftirdoszob6j a Yan az

6piiletnek.

A

szintenkdnti koztis helyis6gek, dtkezo-teakonyha /ami b6rlemenyl szinten

j6

alapot adnak

a

funkcion6lis mrikdd6shez.

Ktil6n helyisdg biztositott a di6konkomtdnyzat m0kod6s6hez, a szilenciumi alkalmakhoz,
eload6sokhoz.

koll6gium sz6leskdni sportol6si 6s szabadidos lehetos6geket kin6l, fedett helyisdgekben
fti
asztalitenisz, asztalifoci, darts, testdpft6 programol:ra van lehetoseg szabadt6ren tdbb mtifiives 6s

A

borit6sri sportp6lya 6ll a koll6gium lak6i rendelkeztls6re.

A koz6s helyisdgekben elhelyezett
intemet kapcsolatot.

A

sz6mitogdpek biztositjdk di6kjainknak

a haszn6latot 6s

szilenciumi tanteremben van 1 db sz6mit6gdp, kivetito projektorral, wi-fi

lehetosdggel

Britorzat mennyisdgileg megfelelo, de mirnos€gileg kezd elhaszn6l6dni, ezert a folyamatos
britorcserdt megkezdttik, az 7. dpulet emeleti szintjrin ezt be is fejezttik
Osszess6g6b

en az eg6sz kolldgium dpiilete, 6s trerendez6se alapj6n a megfelelo felt6telek kdzott

mrikodo koll6giumok kriz6 sorolhat6.

Gaz d dl ko dds .fe

It

dt e le

i

:

IntdzmdnyUnk nem 6nilll6an gazd6lkod6 kozneveldsi intdzm6ny. Fenntart6
Tankeri.ileti Kdzpont.

3)

a

Kaposv6ri

A tanutdkdzdssdg dsszetdtelinek iellemzfi:
A koll6giumban ll-20 6ves korri tanul6k elhelyezdsdr6l gondoskodunk. Tanulm6nyi

el6meneteliik szerint tobbsdguk kozepes 6s eldgsdges eredmeny birtokilban v6lasztotta meg iskol6j6t.

A ktiljnb6z6

szabadidos 6s sportprogramokba kcinnyen bevonhat6k, hisz a legn6pszenibb 6s a firik

kdr6ben a legkedveltebb sporthoz (labdarigds) t6rgyi felt6teleink adottak.
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/ek:

.szeresseszulofoldjdt,elbocs6l66sbefogad6kornyezet6t
legyen lok6lpatri6ta, szeresse hazfijAtds annak n6peit

'
'
'
'
'

ismerje 6s szeresse nemzetdt, annak tort6netdt
beszdlje szdpen 6s tiszt6n anyanyelv6t

ismerje 6s vedje hagyom6nyainkat, kultrirkincstinket
tisztelje nemzeti szimb6lumainkat

-:

ftgadja el 6s 6rvdnyesitse az egyetemes emberijogokat

.

tcirekedj en az eur6pai kulturd.lis hagyom6nyok 6s oroksdg megismer6s6re

'

legyen eur6pai identit6studatri

jellemes, Onmagival 6s m6sokkal sizemben ig6nyes

'
.
.
'
'
'

cselekedjen a pozitiv drtdkek szellem6ben

tudjon 6s akarjon igazodni az elfogadott tilrsadalmi norm6khoz
jellemezze az oszintesdg, eg'yeness6g, a nyilts6g, a felelossegv6llal6s
legyen hrisdges az elveihez, ahaz6j6hoz' a kozossdgeihez
legyen btiszke a koll6gium6ra
j ellemez ze

az igazsitgoss6g, lelkiismeretessdg

ts Legyen intelligens, idegen nyelveltet is besz6l6, tudassal, mtivelts6ggel felv6rtezett
tanulmSnyi, az onkdpzo munk6ban

'
.

vegyen r6szt folyamatosan

'
'

teljesitsenkdpess6geinekmr:gfele16en

ar

vegyen reszttfursattanulmiirryi segit6s6ben, ha teheti ds szuksdges

a

tanult nyelvbol lehet6leg tegyen nyelwizsg6t

'legyenkultur6ltamagatatt6,sa,viselkeddse,oltozkdd6se
. t6rekedjen 6rt6kes kdnlvr:k olvas6s6ra, sz6takoz6sa legyen szem6lyis6g6t
gazdagit6.

F Legyen tinmag't ismer6, elfogad6, 6rt6kel6, iinbizalommal rendelkez6,
*uguli"to., c6ltudatos, egy6ni sikeress{gre tiirekv6, a vhltozf felt6telekhez
alkalmazkodni tud6, egy6nis6get tiilkriiz6 szem6lyis6g
' legyen re6lis 6nk6Pe

'

ismerjr: ktils6 6s belso tulajdons6gait

CSERI UTI KOLLEGIUM PEDAGOGIAI PROGRAMJA
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'

legyen dletterve
pdldakdpei legyenek Pozitivak

higgyen l<6pess6gdben, erej6ben

iinmaga 6s a t6rsai 6rdekeit megv6rdeni.
3.1. Litszdmra vonatkovi adatok

Kolldgiumunk 6ltal6ban kcizel 100%-os kihaszn6lts6ggal mtikodik, 3 tanul6csoport kertilt
kialakit6sra.

A di6kok

40o/o-a

6rkezik els6sorban Somogy megye v6rosaib6l, a tov6bbi resz 60Yo-a pedig kisebb

telepiildsekrol.
M6s megy6kb6l /Tolna, Baranya, Zala,Pest,Veszprdm/ is drkeznek hozzhttk lak6k,

ill.

a hat6ron fuli

magyarlakta teri.iletekrol /Szerbia-Vajdas6g, Ukrajna-K6rpfutalja, Rom6nia-Erddly/ is vannak lak6ink,
6ket BFLA nyrijtotta sportol6si lehetos6g vonzza a v6rosba, koll6giumunkba.

A tanul1ink 4 nagy tazdpiskoldban folytatnak kbzdpfoku tanulmdnyoknt a vdrosban.
Ezek a k<ivetkezok:

'
.
.
'
.

Kaposvdri Munkicsy Mihdly Gimndzrum
Kaposvdri szC Eotvos Lordnd Miiszraki Technikum ds Kolldgium
Kaposvdri szC szdchenyi Istvdn Tet:hnikum 6s szakkipzri Iskola
Kaposvdri CSVM Altalanos Iskola ds Gimndzium
Kaposvdri

szc Lamping

J6zsef Tec'hnikum ds szakkepzri Iskila

Az 6ltal6nos iskolfs koni lak6ink a kovetkezS alapfokri oktat6si int6zm6nyekben tanulnak:

.
.

Koddly Zoltdn Kazponti ittoldnos Iskala II. Rdkoczi Ferenc Tagiskola
Kaposvdri CSVM iltaldnos Iskola ds Gimndzium

Di6kj aink 25vo-a 6ltal6no s i skol6s,

7

5Yo-a l.rdz6pi skol6s tanul6.

3.2. Csalddi htittdr

sziil6k egyre nehezebb kcirulm6nyek kcjzott biztositj6k gyermekiik tov6bbtanul6s6t. A
sziilok egy rdsze ezertv6rja a koll6giumt6l gyermeke minden ir6nyi felkdszit6sdt az 6letre. M6sik
r6sziik az anyagiakbiztosit6s6val elintdzettnek v6li a csal6di neveldst 6s szint6n a koll6giumra "bizza"

A

gyermekdnek a felnotti 6letre val6 felkdszit6s6t.

A sziil6i htn

egy

kis r6sz6nek rovidt6vri kozvetlen 6rdeke, hogy gyermeke teljesitsen - j6

bizonyitv6nya legyen - mert a csal6di v6llalkoz6s vezetdjdnek vagy fellenditoj6nek szhnttk.
CSERI UTI KOLLEGIUM PEDAG6GIAI PROGRAMJI\
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nincs testv6re'
Dirikjaink 65Yo-ateljes csal6db6l (k6t sziilti) 6rkezik,2}%o-nak

500/o-nak egy

testv6revan,ZlYo-inakk6ttestvdre6s5Yo-6nakh6rom'vagytobbtest6re'
egyik
tanul6ink 70%-6n61igaz.25Vo-ukn6l csak az
Tobb csal6dban mindk6t sztt6 dolgozik, ez
sziil6 dolgozik.

A tanul6k 2*oh-arendszeres gyermekv.delmi

t6mogat6sban r6szesi.il, ketten 6rvaelliit'sban.

HH-tanul6k: a di6kok l5oh-a'

3,3. Tanuldsi szoktkok is keretek
Akolldgiumbanatan6r6kraval6felkdsziil6shezdi6kjaink65Yo-bank<jtelez6szi|enciumi
oh -bancsak 6n6ll6an tanrulnak, l0%-ban szilenciumon 6s on6l|6an egyariint
6r6kon k.sziilnek fe|,25
a 4 egeszet'
osszesitett tanulm6nyi iltraga megkozeliti
k.sztilnek. A f6r6vkor 6s 6w6g6n a koil6gist6k

3.4" Tanuldi elfuglaltsrig
Adi6kokakialakitottkoll6giumirendszerintvesznekr6sztvalamilyenkolldgiumi

jellegti. Kb.3O%.ban iskolai vagy magttnjellegti
foglalkoz6son, amely alapvetoen tehetseggondoz6s
rendszeres elfoglalts6guk

sportk.r' szakk.r'
van (fakult6ci6, eltrk.szito' iskotai korrepet6l6s'

100o%-a' azaz 59 tanul6!
tanfolyam). Rendszeresen sportol a di6kok

3.5.

Tanuldimagatartds

A di6kokn6l megielenitheto kilros

szenveddlyek koziil

a

dohfnyztrs probl6m6ja emlitheto' de

is, ez6rt
jellemzoen. A sport j6t6kony hat6ssal van szemdlyisegiikre
mivel rak6ink sportol6k, ez sem
meg' nem
z:"6rk6zolts6gban vagy agresszi6ban ielenik
pl. a kdz6ss6gbe nehezen beilleszkedok, amely

jellemz6 nflunk.

Atanul6khozottszok6saiban|\o/o-cltteszkiakozvetlenkornyezetirkben6lland6
motiv6latlans6g,
ar6nya.Ezek h6tter6ben drdektelens6g,
rendetrens6get 6s igdnytelensdget hordoz6k
kiemelt feladata int6zmdnyiink ment6lhigi6n6s
nem megf.elel6 otthoni p6lda 6llnak. Megsztintetdstik
tev6kenYsdg6nek.
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3n,

A

A nevelf oktald manka helYzete:
tanul6si szok6sai
csoportba keriilo koll6gist6k nevelts6gi szinvonala,

jelent6sen elt6rnek egym6st6l.
beilleszked€st, az

fj

A csoportveto tan6rok

-

kdpess6gei

felel6ss6ge' hogy segitsdk a kolldgiumba val6

t6mogass6k a csoport kozossdge
6letritmus megtal616s6t, szeretettel, tiirelemmel

v6kis6t.

MindennaPi munk6juk sokrdtti, hiszen a nevel6i

-

szaktandri
,,gondoz6i" tev6kenys6g mellett

munkdt is vdgeznek.

Nagy szi.iksdg van az egydni 6s
kihaszn6l6sra, dnismereti
6s

-

kisrcsoportos

foglalkozrisok rendszer6nek tov6bbi

mtikddtetds6re a tan6rok
kommunik6ci6s' konfl iktuskezelo foglalkoz6sok

di6kok szfmrhra egYar6nt'

Atanulm6nyimunkasegit6se,atanul6sifelt6telekmegteremt6sej6lkialakultrendszerben
tort6nik, me lyek

A

iIIe

szke dnek a tanilri ko mp etenci itlchoz'

vannak'
szabadid6s tev6kenys6geknek saj6t hagyomanyai

legink6bb

a korrepet6lAsokon

Az ig6nyekhez valo

tort6nik meg'

hetlvetfoglalnak el:
A mindennapi nevel6tandri munkhban kiemelt

- a rendszeressdgre szoktat6s
- 6n6ll6srigra nevel6s
- a koteless6gtudat er6sft6se
- a trlrsaikdrt tenni akar6s k6szs6g6nek fejlesztdse
- felnottek drtdkitdletdnek megbecstil6se' elfo gad6sa
- a mfss6ggal val6 egyUttdl6s elfogad6sa' annak kezeldse
- szem6lyis6g tinfejleszt6 k6pessdg6nek alakit6sa
- szocializ6ci6' demokratizmus' dnigazgatrls'

CSCru
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4) Humdn erdforrdsok
Teljes

kdzalkahnazottiletsz|ma:

6 f6

NevelritestilleLAry,ima:intdzmdnYvezetci
int6zmdnYveztlt6 helYettes
kolldgiumi nevel6

ebb6t:

10 fd

1f6
f6
4 fo
1

Felsofokri v6 gzettsd giik szerint:

v6gzetts6g
- Foiskolai v6gzetts6g

- EgYetemi

- Tobb diplomiival

Szakos ell6tottsAg jellemzot

rendelkezik

4 f6

zfo
2 fo

:

matematika,rajz,szilmit6stechnikil,testnevelds,technika,ango|nyelv,
filoz6fus, testnevelo 6s 6ltall6nos iskolai tanit6 biztositott,
pedag6 gus aink I 6tj 6k el'
a hi6nyz6n6met nye lv et nyelwizs g6val rendelkezr6
gyakorlattal 3 fo rendelkezik'
Pedag6giai tapasztalatok: 56vn6l kevesebb pedagrigiai
1

f6

R"0

tfrgiut'ni tit fulr

1f6 a[minis:itrdtor
1

f6

1f6
94. eg

6iz

tisi

sz

erz 6 [6 s s e

I

taQ,srit6

1fd renfszet'gazfa
1

CSENI
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g

i)nk tartalmi

ir dnY ai

6velhozzhjilrul az oktat6si eselyegyenlosdg
Esdlyadds:int6zm6ny0nk nevel6si tev6kenys6g
penz6c i ora' a
gy tanu 6 i nk sz6m6ra bizto sf tj uk a h6trrinykom
n6veles6hez az[ltal,ho

I

ir6nyul6 pedag6giai szolg|ltat6sokat'
tehets6ggon dozBsra,valamint afelzitk6ztat6sra
nevelomunk6nk az dletben hasznosithat6
Alapkiszsdgek, jdrtassdgolg kompetencidkfeilesztldse:
6t tarlo tanul6s
kompetenci6k kialakit6 sa) az egesz dleten
tud6s, k6pess6gek 6s szem6lyes
megalaPozis6ra 6Ptil'

Partnerkbzponttim{ikbdds:int6zm6nytinkfolyarnatosszakmaikapcsolatottartfennaz6ltal6nos6s
Pedag6giai
oktat6s6ban rdsztvevo partnerekkel'
kiizdpiskol6s koroszt6ly nevel6s6ben a tanul6i' szi'il6i'
a partneri ig6nyeknek - elsosorban
tevdkenysdgiink szervezes6ben ttjreksziink
kozoktat6r;it6rsint6zm6nyi,fenntart6iig6nyeknsk_vat6megfeIelesre.
tev.kenys.gnek tekintjiik'
kotl€giumi nevel.st olyan pedag6giai
ahhoz' hogy
kell biztositanunk di6kjaink sz6m6ra
melynek l<eret6ben t6mogat6 komyezetet
a pozitiv
on61l6 6retvezet.si k.szsdgeik megarapozits'hoz
felk6szi.ilhessenek a felnott .letvitelre.

Testi - lelki egdszs'gv,delem:

a

egbszstgmagatartasfejleszt6s6tc6lz6tevdkenysdgeinkke|6sszolg6|tat6sainkka|j6rulunkhozztt.
szemdlyreszabottb6n6sm6d,egydnikiscsoportosfoglalkoz6sokkeret6ben'
erktrlcsi fejlod6s6t' eg6szs6ges

testi, 6rtelmi, 6rzelmi 6s
Gyermek ds ifiusdgvddelem: a tanul6k
Gyermek 6s
kornyezet rrregteremt6s6re toreksziink'
felnevelked6sdt 6s j6l6t6t biztosit6
jogainak 6rv€nyre juttat6s6t
a tanulok €s a szi'ilok
ifiris6gvtidelmi tevdkenys6giink f6kusz6ban
minden - a
mukodtink egytitl a csal6ddal' valamint
6llitjuk. Ennek megval6sit6sa €rdekeben
jogv6de[em,jogorvoslatielj6rSsbanerdekeltszlem€llyel,int6zm6nnyel,szervezettel.
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6)

funkcifi

IntdzmdnY

Szocidlis funkci6

bentlak6si, tanur6si 6s szabadid6s - eltoltdsi
A tanul6k dletkori saj6toss6gainak megfelel6 lakhatisi,
feltdtelrendszer megteremtdse'
felt€telek biztosit6sa, megfelel6 szinvonalf eg6szsdlgiigyi

Pedagdgiai funkci6

Akdzvetettneveloihat6srendszermrikodtetds6velaszemelyisdgetform6l6pedag6giaikornyezet
megszerv ez6se' A koz6ss6gi tevdkenys6gek
biztosit6sa. Az on6ll6 6letkezd6s segit6 tevdkenysdlgek
beilleszlced6shez szuksdges k6pess6gek kialakit6sa'
rendszerdnek mtik6dtet6s6vel a t6rsadalmi

Eletmod mintaad|

-

motivdci1s Junkci6i

mint6k betsov6 v6l6s6nak segit€se. Az aktivit6s,
A t6rsadarm'ag hasznos, egy.nireg drt.kes 6retmod
technik6k kozvetitese'
motiv6ci6s szint fejlesztese. Konstruktiv 6lewezetdsi

Hi dnyp 6tt 6'- felz drko zt at6

funfu i6

konekci6 tanurm6nyi t6ren 6s az eret egy6b szinterein'
Az esdlyktironbs6gek m6rs6kl6se, folyamatos

T e he

t s d ggo n

do z 6

funkc i 6

A kiemelked6 k6pess6gri tanul6kkal val6 foglakozAs'

P

dly aor

i

e n t dc i 6 s

fun

kc

i

6

kdpessegek fejleszt6se' A tanulok onismeretenek
A palyaalkalmass6gi, p6ly6n megmarad6st segito
fejleszt6se.

urr rorree tuM PEDAG6elnt
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IV.

A koll6giumi

ne

rt6klei, c6lkittiz6sei, feladatai:

1) NAr
yelembe veszi a Nat kulcskompetenci6it 6s
kozos 6rtdkeit figyelembe v6ve, valamint
nevelds cdljait 6s feladatait,
kollegiumi
a
6s a kolldgiumi dlet szervez€sevel kapcsolatos

_

felt6teleket, elv6r6sokat.

giumi

,H't#:l'"'*'::'"
ges tanul6k kiv6laszt6s6ban 6s goidoz6s6ban, a
iskolai sikeressdgdnek
h6tr6nyos helyzetri 6s halmozottan h6trriiyos helyzetti tanul6k

el6segit6s6ben'azes6|1'teremt6sbenel6rteddigieredmdnyekre.
Kulcs'komPetencidk
1. A tanulds komPetencidi
2. A kammunikiii,s kompetencidk (anyarryelvi ds idegen nyebi)

3.
4.
5.
6.

A digitdlis l<nmPetencidk
A matematikni, gondolkoddsi kampetencidk
A szemdlyes ds tdrsas knpcsolati kompetencidk
kompetencidi
A tveativitds, a lcreat[v funont, onkifeiezds ds kulturdtis tudatossdg
T..Munkavdllal6i,innovaci1sdsvdllalkn:z6ikompetencidk

2) Ertdkek - normtik: atapdrtdkeink,

hitva:'lldsunk

lletvezetesi magatart6si
A koll6giumi nevelomunka sor6n fontos drrt6knek tartjuk a konstruktiv
A nevelds soran az erkolcsi, 6rtelmi' esztetikai ds
6s tevdkenysdgformak kialakit6s6t, megszilardit6srit.
egy6ni 6rt6kek k.zvetitesre viillalkozunk.
testi nevelds rendszer6ben kimunk6rhat6 kdz6ss6gi ds

jogok, a nemzeti €s etnikai
Tanul6ink jellemdnek fejlesztdse sor6n az alapveto emberi
jogoknalc a k6pviseletdt tartjuk szem elott'
kisebbsdgek jogainak, egyetemes emberi

A

6s a kdz6ss6g norm6i
demokratikus magatart6s kialakit6s6t er6sitjiik, melyben az egydn

osszehangol6dnak.
6s hagyomdnyok, illetve az
Nevelomunk6nk soriln kiemelt szerepet kapnak a nemzeti ert6kek

eur6pai hurnanista hagyom6nyok 6pol6sa'

kultrir6k ir6nti nyitotts6g, m6sok
Felel6s gondolkod6sra neveliink, amelyben 6rtek a kiilonbozo
megbecsiildse, az emberisdg probldm6i ir6nt drzefi felel6ssdg'
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3) Alapdrtdkeink:

-

egyUttdl6s norm6inak betart6sa

harmonikus szemdlyisdg fejlesztdse
testi - lelki egdszs6g fontoss6g6nak elfogad6sa
a tud6s rangjSnak elismerdse

kdpess6gek szerinti fejlesztds

pozitiv viszony kialakitdsa az eszletikurn befogadds6ra
kdrnyezet6rt val6 felel6sseg6rzet alakiti|sa
partnerkdzpontus6gra, nyitotts6gra, korszenis6gre torekvds
eur6pais6gszeml6letenek, kialakit6sa

4) Hitvalldsunk
O ly

-

an

nev

e

Ids

i

-

o

kt at ds i fe

Ia

dat o ka t

e I I dt

6

ka

I L4 gium o

t miikb dt e tiin k :

ahol a tanul6ink elsaj6tithatj6k a t6rsadatni egytittdl6s norm6t, a konstruktiv konfliktus
megold6s technik6it ds szab6lyait.

-

ahol segitji.ik a korszeni ismeretek megszerzdsdt, melynek birtok6ban versenykdpesse vAllnak
tanul6ink a munkaeropiacon, 6s felkeltj0k igr5nytiket az eg1sz 6letre sz6l6 tanulils irilnt

-

ahol tanul6ink elsajfltithatjitk az cin6rv6nyesitds demokratikus technik6it 6s
e

I

fo garJ6s 6n

ak

szab 6ly

a

m6ssilg

ait.

Intdzmdrytilnkben a pedag1gusok brekednek arra, hogt:
rendszeres onk6pz6ssel, szervezett tov6bbk6pz6ssel megrijftott, korszeni szakmai ismeretekkel

-

rendelkezzenek,

-

kdpesek legyenek a neveldsi folyamat eredrndnyes megszervezdse, irhnylthsdra, ellenorz€,sdre,

6rtdkel6sdre;j6rtasak legyenek a ktilonbcjzo pedag6giai eljiiriisok hatdkony alkalmaziis6ban,

-

egydnisdgi.ikkel, megjelendsi.ikkel, felkdsztilts6giikkel 6s dletm6djukkal kovetend6 pdldakdnt
szolg6ljanak a kolldgist6k el6tt,

-

megfelel6 emp6ti6val rendelkezzenek, neveloi eljiir6sban, pedag6giai eljrirrisaiban, pedag6giai
kommunikiici

-

6j

ukb an a tanul6k ir6nti ti szte I etet hely ezz6k el ot6rb e,

folyamatosan egyiittmrikodjenek

a tanul6k

kozdss6geivel,

a

neveldsi.ikben

r6sztvev6szemdlyekkel, intdzm6nyekkel, kisebbsegi szervezetekkel ds 6nkormiinyzatokkal,

-

szakmai tev6kenys6gtik sor6n egliittmrikr5djenek
tagjaival 6s

a nem pedag6gus

a

koll6gium nevelotesttilet vezet6ivel,

munkakorben foglalkoztatott alkalm azottak ktirdvel.
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,

noUA7iumi neveltis
'q,

ff

alapelvei:

gyermekeket megilleto jogok
Alapveto emberi, gyermek 6s szabads6gjrcgok, a

-

6rv6nYesit6se;

-Demokratikus,humanista,nemzeti6seur:6paineveldsielveka|kalmaz6sa;
- A tanul6k ir6nti felelossdg' a bizalom' a szeretet' 6s tapintat;
- Szakmai 6s intellektualis ig6nyessdg, kulturalis stilus a pedag6gus tev€kenysegdben;

- Azalapvet6 erkolcsi normdk betart6sa;
- Azegy6ni 6s 6letkori saj6toss6gok figyelembev6tele;
- A saj6tos neveldsi igdnyi tanul6kn6l az egy6ni' speci6lis

szi'iks6gleteinek

figyelembevdtele;
tart6sa' fejleszt6se;
A nemzeti, etnikai kisebbsdgi azonoss65;tudat tiszteletben

-

k6pessdg6re;
Epit6s a tanul6k ontev6kenys6g6re, dnsilervezod6

iskol6kkal valamint a tarsadalmi kornyezettel
A. sziil6kkel, 6s a koll6giumhoz kapcsol6d6
val6 konstruktiv egyiittmiikodds

;

valamennyi di6k sz6m6ra megadni az
Azoktat6si esdlyegyenlos6g novelese erdekeben

-

segitsdget 6s lehet6seget'
egydni kdpessegeink kibontakoz6s6hozsztiks6ges

6) Neveldsi cdlkitllzdseink
A kolldgiumi nevel6s c6tja legfok{pp

a

tanul6k szocializitci6j6nak' kiegyensirlyozott

6s

6letp6lyitaval6 felkdszites6nek segitese'
eg6szs6ges fejl6d6s6nek, tanul6s6nak, a sil'leres
s

z

em

6

lyi

s6

gdn ek fej

A kolldgium

Ies

zt6

s

e, k ib ont akoztal:6s a'

- c6ljai el6r6se 6rdek6ben - dli6kkozpo

nt|u, azegyen 6s a k6z6ss6g harm6ni6jtin

alakit ki, melynek f6bb alapelvei:
alapul6 komyezetet €s tevdkenysegrendszert

a)

az alapveto erkolcsi norm6li 6rvdnyesitdse'

b)anemzetihagyom6nyokmr:g6rz6se,anemzettazonoss6gtudatfejlesztdse;
c) a tanul6k 6s kozossdgeik irrlnti feleloss6g, a bizalom, a szeretet' a segitokdszsdg

d)aza|apvetoemberi6sszabirds6gjogok,valamintagyermekeketmegilletojogok
6rvenYesit6se;

e)

a nemzeti 6s eur6pai nevelisi elvek alkalmazhsa'

flszakmai6sintellektu6|isig;6nyess6g,kulturdltstilusapedag6gus
tev6kenYs6g6ben;

g)azegyeni6sdletkorisaj6tclss6gok,valamintasaj6tosnevelesiigdnytitanul6k
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sztiks€gleteinek fi gyelem bevdt

h)
D

el e;

5pitkezds a tanul6k aktivit6s6rir, ontev6kenys6g6re, dnszervezodo kdpess6g6re;
az integrilt nevel6s, az integrfioiot el6segit6 pedag6giai m{dszerek
alkalmazhsa;

j)

a sztil6kkel, a kolldgiumhoz kapcsol6d6 iskol6kkal, a tiirsadalmi kornyezettel

val6 konstruktiv egyiittmrikddrSs

k)

;

a nemzetisdgi azonossiigtudat tiszteletben tarthsa, 6pol6sa.

Tovdbbi C6ljaink:

-

Tanul6ink megismerjdk a kultur5lt kdzcissdgi egyiittmrikdd6s normarendszerdt 6s betarts6k
annak szab|lyait;

-

Megorizni ds erositeni a kolldgiumi hagyomiinyokat, dpitve a tanul6k cinszervez6d6
kdzdssdgeinek kezdem6nyezdseire;

-

Az esdlykiilonbsdgek mdrs6kl6se, a szoci6lis hiitr6nnyal, vagy beilleszkeddsi, magatarthsi,
tanul6si nehdzs€gekkel kUzd6 tanul6k h6tr6n,ykompenzdci6s foglalkoztatiisa;

-

A tehets6g kibontakozilsbnak segitdse az 6ltal6nos ds a specifikus tehetsdggondoz6s rendszerei
alapj6n;

-

Tanul6ink megismerj6k az egeszseges dletmtrd legfontosabb szabillyait, az eg6szs6ges
titpl6lkoz6s, a rendszeres testmozg6s, a testi trigidnd fontoss6g6t ds a lelki eg6szs6gv6delem
jelent6sdgdt. Pozitiv eg6szs6gmagatart6suk rtlszekdnt sajritits6k el azokat az ismereteket

ds

probl6ma megold6si technik6kat, melyek er6sithetik a k6ros szenveddlyek elutasft6s6t;

-

Az intezmeny gyermek

6s

ilirs6gvddelmi feladatelldt6s6nak fejlesztdse, aveszllyeztetett

helyzetti tanul6k min6l kor6bbi kiszrirdse 6s

zr

veszdlyeztetetts6gbol ad6d6 zavarok

korrekci6ja, egytittmiikodve a csal6ddal, valamint minden
jogorvoslat drv6nyesftdsdben

-

-

-

a

gyermekijogok vddelmdben,

6rdekelt szem6llyel, intdzmdnnyel szervezettel;

A kdrnyezettudatos magatarths kialakit6sa, ta.nul6ink felkdszitdse a fenntarthat6 kdrnyezettel
val6 harmonikus dletvezetdsre;

-

a

Az intd:zm6nyi minosdgfejleszt6si tev6kenys(ig keretdben rendszeresen feliilvizsg6ljuk
c6ljaink megval6sit6s6ra iriinyul6 pedag6giai tevdkenysdgek eredm6nyessdgdt.
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7) A kolldgiumi nevel4s feladatai: (1. melld'kletben)

a) A tsnulds tanftdsu (hatikony, dndlld tanulds)
CeL Sikeres alap-, kdzdpfokir tanulmdnyark q,drdsa ds prilyakdp

kialakltdsa.

Alaoelv:

A

koll6gium lehet6sdget biztositson arra, hogy a tanul6k elsaj6tftsrik a helyes tanul6si

m6dszereket, hogy kikeriilve a val6s 6letbe sil<eres feln6ttd v6ljanak, hogy majd helyt tudjanak

6llni a munka vil6g6ba. Meghatdroz6 jelentor;6gri a di6kok egydni fejlodds6nek elosegftdse,

a

hitrdnnyal kiizdok felzhrkoztatdsa, a gyermekek tehetsdgdnek kibontakoztat6sa. Fontos, hogy

a

tanul6k elsaj6tits6k a helyes tanu[6si m6dszereket, ezzel fejlesztve a kreativitiisukat. A helyes
tanuliisi motivumok fejlesztdse, elosegiti, hogy a didkok szhmilra a tanul6s dletprogramjuk
elengedhetetlen r6szdv6 v6ljon, felkeltse benniik a megismerdsi, felfedezdsi v6gyat.
Tevd ke nv s d g e k. m6 dsz er

)

e

k:

Diagnosztizilljlk a di6kok egy6ni tanulils;i jellemz6it, az erossdgeket 6s gyengesdgeket,

a

tipikus hib6kat, felterkepezziik az egydni lanul6s sor6n v6rhat6, tandri beavatkoz6st igenylo
probldm6kat.

)

Tanulris-m6dszertani ismeretek alkalmazhs|val mdlyftjtik a helyes technik6kat 6s
strat6gi6kat, ehhez szewezelt ds egydni ke:reteket biztositunk.

)

Fejleszt6si tervet k6sz(tiink

a diagnosztizfi|s

alapjiin a tanu16k tanul6si stratdgirlinak

fejlesztdsdre, az egy€ni tor6dds keretdben.

)

Segits6get adunk a tanul6si folyamat megtervez6s6ben, a tantfirgyak tanul6s6nak, (rilsbeli

feladatok elk6szitdsdnek sorrendje, id6keret feloszt6sa, iskolai 6r6kon meg nem drtett
anyagrd szek, bizonyr.alan s6gok fe I o I d6s a.

F Az egyes tantfirgyak tanul6sdban

specifilus m6dszertani segftsdget adunk, megismertetjiik

a cllszerd, eredmdnyhez vezeto technikrikat, egydnileg illetve kisebb csoportokat drintoen
is.

)

Nyugodt, biztons6gos ldgkort alak(tunk ki, term6szetess6 tessziik atandr 6s di6k valamint a
tanul6k e gym6s kozdtti segit6k6sz e gytitt mtiko d6sdt.

F A tanulmdnyi munkiit

folyamatosan nyomon kdvetjiik, a teljesitm6nyeket rendszeresen

egy6nileg is drt6keljiik.
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)

A kedvezmdnyek elbir6l6s6nril alapvetoen

a tanul6 kdpessdgeib6l

indulunk ki, a tanul6shoz

sziiksdges kedvez6bb motiv6ci6s b6zis me,gteremtdse drdekdben.

)

A tanulmilnyi eredm6nyeket figyelembe vdve

reszleges vagy teljes felmentdst adunk a

3

kotelez6 szilenciumi 6ra al6l. Ezek feltilvizsg6lat6ra legal6bb havonkdnti rendszeressdggel

kertil sor.

>

SNI 6s BTM tanul6k nyilvi+ntartilsa a szak6rt6i vdlem6ny alapjdn tcjrtdnik, ezen tanul6k
tanul6siira ki.ilon figyelmet forditunk. Fejlesztdsiik az iskokiban toftdnik kollegiumunkban
nincs fej leszto pedag6gus.

b)

Az erkblcsi nevelds:

Cel: Alapvet6 erkiilcsi normfk megismer6se,

elfogadtatdsa

6s ezen normik

be6piil6s6nek el6segit6se a tanul6k mindennapi 6tet6be
Alapelv:

Mai vildgunkban, annyi hat6s 6ri fiataljainkat, hogy neh€,2 megtal6tni a helyes

utat.

Koll6giumunk fontos feladat6nak tekinti, hogy a kolldgiumi kcizoss6gi dlet, ds a kolldgiumi
nevelotan6rok p6ldamutat6 6lete el6segitse az olyan ndlktilozhetetlen k6szs6gek megalapozilsdt
6s fejlesztdsdt

mint a kotelessdgtudat, a munka megbecsiildse, a mdrtdktart6s, az egyilterzds,

a

segft5kd,szsdg, a tisztelet ds a komrpci6 ellen:i fell6pds, a tiirelem, a megdr16s, az elfogadas, az

emp6tia, a szoci6lis 6rz6kenysdg.
Tevd kenvs

d

gi

m6

dszerek:

bedpii lj en ek szemd lyise giikbe. mindenn ap i

d l ettikbe,

tevikenys6 gi.ikbe.

ptlld6kat, egyben kdszitsen fel az elkerii lhetetlen irtdkkont-liktusokra ds azok kezeles6re

F Segitsiink sz6mukra v|laszttaldlni
P

erkok;si k6rddseikre, az esetleges probldmdikra.

L6ssa be az erkolcsi felel6ss6g fbntoss6g;61.

F Gyakorlati 6s iskolat tapasztalatai,

islneretei rdv6n ismerje

fel a mor6lis

helyt6ll6s

.jelent6s€gd't.

)

Kepes legyen megfelelo erkolcsi vdlasztiisokra.

F

Mutassuk be az embert, mint 6rtdkel6 6s erkdlcsi ldnyt.

)

Szerepgyakorlatokon kereszttil, a drdmapedag6gia eszkcizeivel teremtsUnk cisszhangot a
f

elkiismeret szabadshga ds a szemdly erkcjlcsi felel6sseee kcjzcjtt.
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F

Pdlddkon keresztiil utaliunk az erkol
jelent6sdgdre az emberi kapcsolatokban.

F Irodalmi, tort6nelmi

szemdlyis€gek dletdrr keresztiil ismeftessiik a kulonbcjzo erkcjlcsi

v6laszt6sokat 6s ezeket 6rt6keljiik.

)

Mutassunk be a mindennapi elettapasztalataib6l a mor6lis hely.trill6s.ielent6sdgdt, az
egydni ddntdsek meghozatal6ban betijlt6tt szerepet.

F

Ismertesstik fel a di6kokkal az erkolcsi kdrddseket felveto dlethelyzeteket

c) Nemzeti 6ntudat,

cdl:

hazaJias nevelds

Nemzeli, ndpi kultfira drtdkeinek, hagyomdnyainak megismertetise

Alaoelv:

Az iskolai tanulm6nyokra alapozva,

6,s

azt kie,gdszftve koll6giumunk elosegiti a nemzeti, ndpi

kulfur6nk drt6keinek, hagyomiinyainak megismerdsdt. Foglakoz6sok keretdben a didkok
tanulm6nyozhatjdk a jeles magyar tdrtdnelenLi szemdlyisdgek, tud6sok feltal6lok, mtiv6szek
fr6k, kdlt6k, sportol6k munk6ssrig6t. Ezert krrlldgiumunk a nemzettink szabads6gtorekvdseit
tiikrcjzo, tovrlbb6 nemzeti mriltunk m6rtirjainak emlekdt, pllddj1t orzo, az aradi v6rtanrjk
(okt6ber 6), a kommunista ds egydb diktatrirrik Lldozatai (februrir 25), a holokauszt illd.ozatai

(6prilis 16), a Nemzeti Osszetartoz6s Napja (irinius 4), a m6rcius l5-ei, 6s az okt6ber 23-ai,
nemzeti tinnepek 6s egy6b a koll6gium dlet6vel kapcsolatos emldknapok megeml6kez6sek
megtartSsa. Fontos feladat,

hogy kialakuljon tanul6inkban

a

kdzcissdghez tartoz1s,

a

hazaszereiet 6rzdse, 6s az a felismerds, hogy sziiks6g esetdn Magyarorszrig v6delme minden
ill

lampolgiir kdtel ess6ge.

Tev

d

ke nv s d gi m6 ds z e re k :
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d) Allampolgdrsdgra, demokrdcitira nevelds
Cdl. A demokratikus jog6llam, a joB uralm{ra 6pii16 kiiz6let miikiid6sdnek meg6rt6se
Alapelv:
Er6sitve a di6kokban a nemzeti dntudatot 6s koh6zi6t, osszhangot teremtve az egyeni c6lok 6s
kcizj6 kcizdtt.

A koll6gium megteremti annak

illlampolg6ri jogokat 6s kcjtelezettsdgeket.

A

a

a lehet6sdgdt, hogy a tanul6k megismerj6k a f6bb

f'elel6ssdg az

oniilo cselekvds a megbizhat6s6g

kdlcscinos elfogad6s elsajrititris6nak folyamat6ban kiemelt szerepet kap

a

a kolldgiumi Di6k-

dnkormdnyzati rendszer.
Tevd kenv s d gi m6 ds z er e k

cinkomriinyzatok, torvdnyhozirs, konn6ny, igazsiigszolg6ltatds. f-eglreres testtiletek stb.).

t6rsadalmi cdlok eldrdse 6rdekdben.

jogok gyakorl6sa sordn.
6s az alapvet6 6llampolgiiri jogokat.

tdrvinyti sztelet j el ent6s6 g6t.

egl,tittmrikddds jelentosigdt,

a helyi ds a t|gabb kdzdssigeket drint6 problemdk

ir6nti

drdeklod6s fontossiigiit.

elvek nregval6sit6s6ban, az 6n6llo csele,kvds,
e

e)

a

megbizhatosig, a kdlcsdncjs eltbgad6s

lsai 6tit6siiban.

Az iinismeret ds a tdrsas kahrtrafejlesztdse

Cdl:

A kolldgiumon beliili kapcsolatok tevdkenysdgek szervezdse, annak irdekdben, hogt
a didkok elmdleti is tapasztalati ismeretekre tegyenek szert dnismeret terdn.
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Alapelv:

A kolldgiumi

nevelds eloseg(ti. hogy kialakuljanak az clnismeret gazdag ds szil6rd elm6leti

6s

tapasztalati alapjai.

A kdzdssdgi let, a csoporthoz tartozas, az egyrr6s kdzotti interakci6k elosegitik a reiilis 6nk6p
az dn€rt4kelds kialakul6siit, me lyek a szemdlyirsd

gf-e-i

ds

l6d6s me ghatiroz6 elemei.

M6d van a m6sok helyzetdbe tortdn6 beledles kepessdgdnek kialal<itrisdra, m6sok ellbgad6silra.
Ezek a kdpess6gek elosegitik, hogy kultur6lt kdzcissegi dlet alakuljon ki a koll6giumban.

Kiemelt feladat a tanul6 helyes, re6lis dnkdp(rnek, illetve ondrtdkelds6nek kialakit6sa, elo kell
segiteni, hogy kdpess6 vrilj6k drzelmeinek hiteles kifejez6sdre, m6sok helyzetdbe toftdn6
bele6l6s k6pessdgdnek,

az emphtirlnak a fejl6ddse. a megalapozott onismeret hozzilsegiti

a

tanul6t, dnmaga megismerdsere, ezaltal hozzzhjfirul a kultur6lt egydni 6s kozossdgi elethez,
miisok nregdrt6sdhe z, a
Tev

e

ke

szer etette lj e s emb

eri kap c so latok kialakithsihoz.

rrys d si m6 ds z er e k :

6rtdkesek az emberi egytittdl6sben.

helyzetekben legyen k€pes e lehet6sdgekel rndrlegelni.

helyes cinisnreret kialakitiisa, cinmaga t'elvzillal6sa.

tiszteletdhez szi.iksdges k6pess6geket.

elsajStitott k6szs6gekre 6s tud6sra alapoz:.va annak drdekdben, hogy a di6kok sorsukat is
6letp6lydj ukat maguk alakits6k.
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fl

A csalddi iletre nevelis

alak

egdsz,sdgdnek

a

Alapelv:

A csal6d

kiemelked6 jelent6sdgri

szeretetkapcsolatainak, cinismeretdnek,

a gyerekek, fiatalok erkolcsi

testi es lelki

erzdkenek,

egeszsegdnek alakitdsiiban. Ez€rt

a

kolldgium kiti.intetett f'eladata a harmonikus csal6di mintiik kozl,etftdse, a csaliidi kozossegek,
drt6kek megbecstlese. Ez segitsdget nyirjt a felel6s pdrkapcsolatok kialakithsdban, ismereteket

koz.vetit

a tanul6k csal6di 6let€ben felmeriilo konfliktusok

foglalkoznia kell

a

kezelds6r6l.

Nat.-ban nteghat6rozott szexuirlis nevel6s k6rd6seivel is.

fontossiiga.

piirkapcsolatokban.

kialakul6s6ban.

tfmogat6suk fontoss6gdt.

kdzossdgben.

fblyamatrit.

keze16si.ik rn6di6t.
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g) A testi ds lelki egdszsdgre

nevelds

Cdl: Egilszs6ges 6letm6dra neyel6s
.llap,elv:

A kollegium lsztondzze a tanultikat

arra, hLogy legyen igdnyiik a helyes t6pldlkozasra,

a

mozg6sra, a stressz kezelds tr6dszereinek nregismerisere ds alkalmazisitra. Legyenek k6pesek

lelki egyensrilyuk megSvds6ra, tiirsas viselkeddislik szabitlyozirsiira, a konflrktusok kezelesere. A

kolldgiumi pedag6gusok rnotiv6ljrih ds segitsdk a tanul6kat a k6ros fligg6sdgekhez vezetb
szok6sok kialakulis6nak rnegel6zds6ben.

A t<olldgium sport6lete jriruljon hozzit az egdszs6ges

dletvitel, a helyes dletm6dminta kiv6laszthshhoz. Fontos, hogy a koll6gir,rm a didkok szamfura
otthonos, egdszsdges, kulturillt, esztdtikus lq62s,get biztositson, ahol a tanul6k.lol erzik magukat,
6s am ely e gyrlttal tej I eszti izl 6stiket, i genyess6gtik et.

Tevdke nysd t

i mddszerek

pozitiv j elentos6g6r,el,

ezek megelozdsdnek m 6dj ait.

egdszsdgtudatos 6letm6d.

a

korszerti thpld,lkozds, egdszsdges dletrnod 6s eletvitel dsszefi.iggdseit.

haszniilatlnak

v

es

zd I ye

it.

hatdsbt a szervezetre.

mozghssal jitr6 tev6kenysdgek rdvin.

jelentos6g6t az eg6szsdges 6letvitel es a szabadidos tevdl<enysdgek megvalos(trisiiban.
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h)

Felelilssdgvdllalds mdsokdrt, tinkintessdg
Cel :

Szociillis 6rz6kenys69, segft6 magatartis kialakftfsa

LlwetL-

A

kollegiumi nevelds egyik fontos feladaLta a szociflis erzekenyseget, segitd nragatart6s
kialakitrlsa a tanul6kban irg1,, hogy Onrill6 tapasztalati irton ismerj6k meg a hritrdnnyal
el6k
sajatos igdnyeit, dlethelyzetdt. Ez a segit6 magatart6s fejleszti a dirikokban az egyitt1rzesr,
egyi.ittmiiktiddst. probldmamegold6st ds az cjnkdntes f'eladatv6llaldst. mely elengerlhetetlen
a
tudatos, f'elel 6s 6llarnpolgdri ldthez.

h6tr6nyos hely zeti) tdrs ak i riint.

6rzett szolidarit6s j elent6s6gdt.

id6s emberek 6lethelyzetdn javithatunk.

6lethelyzeteken kereszti.il mutassuk
felelossdgvrlllal ils egyr6sra hatdsdt.

lehetosdge it 6s jelentosdget.
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t)

Fenntarthatdsdg, kArnyeZetturtansxig

esl: A tanut6k kiirnyezettudatos magatarr;ds6nak alakit:isa.
Alspeh;

A

kell tanulnia, hogy az erciforr6sokat tudatosan, takardkosan €s
me uliisi kdpess€gi.ikre tekintettel haszniija. A kolldgigmi nevelds soriin

tanul6nak fireg

feleloss6gteliesen,

fel kell kdsziteni a tanukikat a kdrnyezettel kapcsolatos iillampolgriri
kdtelessegek 6s jogok
gyakorliisrira. Tcirekedni kell arra, hogy a tanr.rl6k rnegismerjdk
azokat a gazdas6gi ds
tiirsadalmi folyamatokat, melyel< viiltoziisokat, v6lsdgokat
idizhetnek elrj, torriibbd
kapcsol6djanak be k6zvetlen ds tdgabrb kdrnyezettik e rtekeine
k, sokszinrisdcenek
me gorz6

s

db

e, gy ar ap itds irba.

kdrnyezetre k6ros tevekenvsdger<et, es kertilje is el ezeket.

figyelembe vdve alakitani a kollegium bels6 es klilso kornyezetet.

m6dokat.

a kiil <jnboz6 tant6rgyakban tanultal<at.

tevdkenys6geket.

egyi.ittdldsdt.

tudn iinak

se

giten i k6rn yezettik me g6v6r;6b an.
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kdrnyezetkimdlo 6letm6d elonyeit rigy
g.vakorolt hat6sa alapjdn.

j)

Pdlyaorientdcid

Cdl. Atfog6 k6pet nyrijtani a munka vil6grir6l

Akpelv;
A kolldgiumnak - a tanul6k 6letkordhoz igazodva

ds a lehetrjsdgekhez k6pest - 6tfog6 kdpet kell

nyijtania a munka viLigrir6l Ennek irdekeben olyan feltiteleket, tev6ken,"-sdgeket (szakkorok,
6rdeklod6si kdrdk) kell brztosftania, amelyek reven a dirlkok kipr6bdlhatjrik kdpessegeiket.
efm6lyi.ilhetnek az 6rdekloddsuknek rnegfele16 teriileteken, megtalllhatjrik k6sobbi hivat6sukat,

kiv6laszthatj6k a nekik megfelelo foglalkoz6st 6s p6lyht, valamint k6pessd vdlnak arra,
hogv
ehhez megtegydk a sziiksdges er6f'eszftdseket. Ez€r1 fejleszteni kell benntik a segitdssel,
az
egyi.ittmtikoddssel,
kezeldsdt.

A

a

vezetdssel ds

kolldgium

egyi.ittmfikodve

- val

a

versengdssel kapcsolatos magatart6sm6dol<at es azok

- a kollegiurn pedag6giai

munkaj.lval kapcsolatban 6l16 iskolrikkal

ennvi tanul o.ia szhrnira lehetovi teszi egyes kivAlasztott szakm6k.

hivat6sok megismer6set, segfti a pillyavillasztAst,llletve a tanul6 iiltal villasztott eletprllyrira val6
f'elkdszi.ildst.
Tevl kenvsd gi m(tdszerek

k6pess6geit.

kommunik6ci6s stilr.rst.

van jelentosege a folyamatos tanuliisnak, 6nk6pzdsnek.

nrunkaerri-pi aci

I

eh

et6s€ge i16 l, munkav'irl lal6
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k)

Gazdasdgi

ds

pdnziigti nur"li,

Cdl.' Esszerii gazddlkod6s kialakft6sa

4speh

A

kollegiumnak segfteni kell, abban, hogy a tanulciik felismerjdk
sajrit felelossegtiket az
drtdkterenrt6 munka, a javakkal val6 dsszerri gazdrilkodds,
a penz vilitga ds a fbgyaszt6s
teriilet6n' Fontos, hogy tudjrll< m6rlegelni dontdseik kdzvetlen
6s kcizvetett kcivetkezm6nyeit is
kockiizatdt' Lrissiik vil6gosan rtivid 6s hosszir tdtvri cdljaik, valamint
az er6fbn6sok l<apcsolatrit,
az egyeni ds kdzdssdgi drdel<el< dsszeftiggisit, egymiisralrtaltsag6t. A l<oll6gium
a didkcinkorm6nyzati tevdkenysdg mrlikddtetdsdn kereszttil segiti az
auton6m, felelos,

a

drdekeit

is

figyelembe vevo magatafi6s 6s

a

kcjrtiltekint6 dcjntdshozrls kdpessigdnek

kialakul6s6t.

megszerzdsenek eszk6ze.

veszdlyeivel.

hefytelen gazdilkodi,s rniatt ds ezek milyen kcjvetkezm€nyekkel.f rirnak.
(csekk kitoltdse, ban kkfrtva hasznillata, p6nz6tutar 6s stb.
).

szol gill tat6sok cisszefiigg6seit.

midrt van ennek jelent6s6ge,

ds

nrelyek a veszdlyei.
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A

Mddiatudatossdgra nevelds
mddia

kiilLniis

csoluttit.

Alapelv:
Fontos, hogy a tanul6k 6rtsdk az

ij

ds a hagyomiinyos mddiumok nyelv6t.

A m6diatudatoss6gra

nevelds sorhn az drtelmezo, lffitikai bedllit6d6s kialal,.it6sdnak nagy jelentos6ge
van. A
di6kokkal ismertetni kell a m6dia miikcjdesdnel< ds hatiisrnechanizmusanal<
t-6bb
torvenyszenisdgeit, a media ds a t6rsadalom kcizotti k6lcscjnos kapcsolatokat,
a val6s6gos 6s
virtuiilis, a nvilv6nos 6s a bizalmas drintkezds megktilonbciztetdsdnek n6di6t.

a

Tev|ken!sd gi nt6ds4ery k;

egydb online media nyrijtotta lehet6sdgeket.

felh aszn6l6sdnak szabri lyait.

sz6rnit6gdpes j6tdkok)

ds egydb v<:szdlyekkel

is

azok elkeriilds6vel kapcsolatos

ismeretek.

8) A tanuldk dletrendje, tanuldsa, szabadidejinek
A tanul1k

d

le

szervezdsdnek pedagdgiaifeladatai:

trendj dne k alape lve i ;

kdvetkezetess6get, a tanul6t6l onfegyellmet igdnyel.

szervezdsdre, tervszen isd g6re ds a rendszer szem ldletre.

figyelembevdtel6vel.

CSERI UTI KOLLEGIUM PEDAG6GIAI PROGRAMJA

36
Tanftds

8.

-

tanulds olopetrA-

1. KoUdgiumi fo g I alko zds o k :

A kolldgium a foglalkozdsok

tervezdse, szervezdse sor6n kiemelten i.igyel a pozitiv
tanuliisi attitfid
kialakftrisiira ds meger6s(tdsre, a kreativit6s fejleszt6sd
re, az egdsz

dven

6t

tarto ismeretbovftds

fontoss6giira, gondoskodik a tanul6kkal val6 szem6lyes
tor6dds tapintatos form6inak kialakitiisra.
Kiilcjncis figyelmet fordit a saj6tos neveldsi ig6nyi
tanul6k egydni szuksdgleteire. A koll6gium a
foglalkoz6sok form6jrit es tartalmifi ugy hatarozza meg,
hogy azokhozz1j;ruljanak a tanul6k erkcjlcsi
gyarapodhsdhoz, szemdlyis6gdnek gazdagsdgdhoz
kompetenciaik fejlesztdsdhez,

a

kozrjssde

fejl6ddsdhez

A koll6giumi tanul6k kiitelez6 foglalkoztatfsa tisszesen
heti 15 6r6ban tiirt6nik.
Lehetosdgeinket figyelembe v6ve egy tanul6ban kdsziilhetnek
tanul6ink. Az egy6ni napirenddel bir6k
ds a nagyon lassan halad6k az esti 6r6kban is igdnybe
vehetik a tanur6t.
Tanul6szobai felUgyeletet biztosftunk.

az iltalilnos iskol6s ds kilencedikes tanul6knak az elso fdldvben
kritelezo a rlszvetel
a fels6bb dvesek a kittiztitt eredmdnyhez sziiksdges id6t tdltik
tanuliissal. Neveloi
mdrlegelds alapiln - dsszhangban allinirenddel - a
tanul6szobiiban vagy a hril6ban
kdsziilnek.
az egyeni napirenddel bfr6k a rendelkez6sre

6116

ds sz6mukra a legkedvez6bb tanulisi

helyen kdsziilnek.

neveloi mdrlegel6s alapjfunkotelez6 szilencium a vacsora
ut6n is beiktathat6.

a

szakmai gyakorlatot megeloz6leg nevel6i m6rregel6s alapjim

eredmdnyessdg figyelembev6tel6vel - kell rdszt venni a
szilenciumon.
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8.2.

foglalkoztisok tipusai, a kolldgiu

Foglalkoz6s tipusa
Szilencium (12 6rdban)

Tartalma, jellege

Elvrir6s

FelkdszUlds ds tanuliis a tantervi Kcitelezci, de tanulmrinyi
Rendszeres iskolai felkdsziilds kdvetelmdnyek telj esftdse
eredmdny ftiggvdnydben
segitdse, felkdszit6-feilesztcj drdekdben.
tanul6szobdn vagy mds
foglalkoz6s
krizdssdgi tdrben is lehetsdges.

Sziiksdg esetdben

id<ipontja

m6dosfthat6.

Kollegiumi csoportfoglalkoz6s,

tematikus ds

szervezdsi

feladatok alapj rin (Csf.)
(1 6rriban)

dpitve.

9.
10.
I l.

Kotelez6 dvfolyamszintri
foglalkozds,

dvf. - sportkdr
dvf. - barkdcs szakkcir
dvf. - matematika szakkdr
12.-13. dvf. - pallyaorientdci6

felkdszit6-fejleszt6 j elleg (Kf.)

(l

6r6ban)

Egydni-kiscsoportos (EKF)

foglalkoz6sok,

specirilis

ismereteket ad6, egydni

v6laszthat6

foglalkoz6sok (SZVF

Sziiksdgletek szerint
f elzdrkonatS

(s

zakt6rgy

-

1

Labdaj6t6k, rajz,
filmklub szakkcirdk,

felkdszito

6r6ban)

Kcitelezo, heti egy alkalommal
37 neveldsi heten 6t. ebbitl 22
(?Ol or6ban KNOA alapjfin.
Altal6ban hdtfcii nap l9 6rakor.

K<itelezci, de v6tasrt6si
lehet6sdg is van, heti egy
alkalommal.

Felkdszitci,

tehetsdggondoz6
szabadidos
lehetosdg is egyben.

jellegti

vagy

El6zetesen
szal<landri

i

korrepetiiklsok) tehetsdg;gondoz6
probl6mamegold6 j elleggel,

td16ddst biztosit6

Szabadon

A csoport helyzetelemzdse alapjrin
cissze6llitott dves terv szerint, a
kolldgiumi nevel6si alapprogramra

ds

szakajz,

erettsdgi
matematikd.b6t,

hagyomrinyripokis programjai,

meghat6rozott
rendszerben.

ktitelezo is lehet.

Kcitelezri, de
v6las4hat6.

szabadon
Felmentdsi

lehetosdg, ha mrishol rendszeres
elfoglaltsdg van.

tehets6ggondoz6s form6i.
lntdzmdnyen

kiviili szabadido

Egydni v6llakis alapjdn,
e gy eztetetten a szijl 5i hinzal

Rendszeres elfoglalts6g
esetdben kivrilthatja a
viilaszthat6 fogl alkoziist.

A tanul6k foglalkoztat6sa heti l5 6r6ban koterez6 a kolldeiumban.
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A TANULOSZOBA RENDJE

A tanul6szobhrakotelezett tanul6k minden nap kiitelesek r6szt venni afoglalkoz1sokon
a k6vetkez6
beoszt6s szerint:

l.

A tanul6szoba kezdetdre pontosan kell 6rkezni.

2.

A tanul6szobri,t elhagyni csak nevelotandri engeddllyel lehet.

3. A

tanul6szob6n besz6lgetni, 6tkezni, zen6t hallgatni, vagy b6rmely m6don

a

tanul6st

zavarni TILOS!

4. A tanul6szoba alatt a mobiltelefont hasznflni TILOS! A

mobiltelefont le kell adni

a

nevelonek.

5.

Az iil6srendet a nevelotanhr hatilrozza mes.

A

tanul6szoba rendj6nek megs6rt6se

a Cseri riti

6rtelm6ben fegyelmi biintet6st von maga ut6n!
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6,30-7.00

Hdlvdge

Hdtf6

Kedd

Szerda

Csiitdrtdk

Pdntek

Ebresztci

Ebresztri

Ebreszt6

Ebreszt6

Ebreszt6

Ebresztri

Reggeli

Reggeli

Reggeli

Reggeli

igdny szerint
7.00-7.45

Reggeli

Reggeli

7.00-8.00

Mdrkcizdsek,
edzdsek

Szobaszemle,

Szobaszemle,

Szobaszemle,

Szobaszemle,

reggeli

Szobaszemle,

reggeli

reggeli

feliigyelet

feliigyelet

reggeli
fehigyelet

reggeli
feltigyelet

8.00-9.00

8.00- 15.30

Mdrkcizdsek,
edzdsek
Mdrkciz6sek,
edzdsek, ebdd

Iskokiban
tart6zkod6s,

feliigyelet

Reggeli

Reggeli

edzdsek

edzdsek

Iskolaiban
tart6zkod6s,

Iskol6ban
tan6zkod6s,

Iskoltiban

Iskol6ban

tart6zkodds,

tart6zkod6s,

ebdd

eb6d

ebdd

eb6d

Visszadrkezds

ebdd

Ddlut6ni

Ddlutrini

Ddlut6ni

(15 6r6t6l)

Ddlut6ni

Ddlutrini

edzdsek

edzdsek

edzdsek

edzdsek

edzdsek

Visszadrkezds

Szilencium

Szilenciunr

Szilencium

Szilencium

18.30-19.00

Vacsora

Vacsora

Vacsora

Vacsora

Vacsora

Vacsora

19.00-21.30

Visszadrkezds

CSf, SZVF

Kf., SZVF

Kf., SZVF

Kf., SZVF

Kf., SZVF

Szabadid6

Szabadidti

Szabadid6

Szabadid6

Szabadidci

Sport

Sport

Sport
Takarod6

Sport

15.30-17.00

I

7.00- l 8.30

21.30-22.00

22.00-06.30

Takarod6
Ldtsz6m-

Takarod6
Ldtsz6m-

Sport
Takarod6
Ldtszdm-

ellen6rzds

ellenorzds

ellencirzds

ellenrirzds

Ejszakai
pihen6

Ejszakai
pihen<i 6s

Ejszakai
pihen6 ds

feliigyelet

feliigyelet
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Takarod6
Ldtszirm-

Takarod6

Ldtsz6,mellencirzds

Ldtszim-

Ejszakai
pihenci ds

Ejszakai
pihenci ds

Ejszakai
piheno ds

fehigyelet

feltigyelet

feltigyelet

el

lenorzds

40

8.4. A tanuldi feliigelet:

A kolldgiumban azNKt.28$ (3) bekezd6sdnek keretein beltil gondoskodni
kell:

'
.
.

az iskolai, kolldgiumi foglalkozdsokon rdszt nem vev6 tanul6k
folyamatos
pedag6giai felU gyel er6r6l ;

kolldgium mrik6dtet6sdr6l;
a kolldgiumi 6let szervezdsdrol.
a

A tanul6i feliigyelet biztosit6sa drdekdben a kcjvetkezo iigyeletek szervez6se
tcjrtdnik

.
.
.

8.5.

a kolldgiumban:

nappali i.igyelet
djszakai Ugyelet
hdrvdgi Ugyeler

Szubadidd eltdttdsdt szolgdld foglalkozdsok:
CEL,

'/
r'
{
,/
'/

a szabadid6

kulturiilt

ds tartalmas eltoltdse

feltdteleinek javitilsa,

szabadidos programok a dirikok igdnyeit figyelembe vev6 kiniilara,
szabadid6 hasznos eltciltdsdt szolg6l6 t6rgyi feltdtelek javit6sa,
a

koll6giumi hagyom6nyok 6pol6sa, gyarapitilsa,

minden kolldgist6nak lehetosdge legyen olyan tevdkenysdgform

6t

v1lasztam, amely

mind igdnyeinek, mind kdpess6geinek megfelel, a koll6gistriink hasznosan 6s
tartalmasan
tciltsdk el szabadidei i.iket.

Feltdtele

'/
/
,/

legyen szabadideje a tanul6nak, amiben 6rni tud a lehet6sdggel,

tudjuk mtikddtetni a kialakult szewezetikereteket,
a tanul6

motiv6lt legyen, akarjon 6lni a lehet6sdggel.
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6. S zabadidf- eltdltds j ellemzf

szerv ezeti

kerdei:

Tev6kenys6g kerete
Szakkrjri foglalkozrls

Tev6kenys6g jellemz6i
Evente meghirdetett szalckciri lehet6sdsek

Sport-rekre6ci6s sportkdrdk

Kondicion616 edzds, asztalitenisz

A

asztalifoci, darts, I abdaritgrls

fiiggvdnydben

asztalitenisz

Decemberben ds m6iusban

Akfrt6lis lehef6s6o
Evente frissitve a kinfiatot
a dirikok igdnyei alapjan

H6zibajnoksrig

feltdtelrendszer alakulds6nak

asztali foci, darts, labdarugiis

Szdmit6gepezes

Lak6szinteken

Tanul6szob6kban

is,

elcinyben

rdszesitve a tanul6si igdnyeket.

Kdzrissdgi programok

TV

ndzds

Kirlllitrisok megtekintdse

Kolldgium nagy rendezv6nyei,

havi Munkatervben pontositva,

programok

meghivott venddgek

Spontrin ds alkalomszerti

Kedvezobb

Foleg spoftmrisorok

kialakitasa.

A v6rosban fellelhetri ki6llitrisok, tarlatok,

Szervezetten, kirrindukissal

mrivdszeti

egybekdtve.

rendezvdnyek/koncertek/

alkalomszerij megtekintdse.
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9)

Teli es karill egdsTs dg1fei tesztis t rt

a

ttM@a,

ebei :

cdt:

'/
./
'/
'/
'/

a tanul6k egdszsdges testi,

lelki, szoci6lis fejl6d6sdnek, j6l6t6nek biztositiisa,

az egeszseg, mint 6n6k tudatosit6sa a tanul6kban;
egdszs6gtudatos magatan6s kialakit6,sa, az egydni feleloss6g felismertetdse;

a k6ros szenveddlyekt6l val6 elhatrlrol6d6sra nevel6s (dohrinyzrls, alkoholfogy
aszttrs,
visszaszorit6sa, drog-prevenci6);
a testi,

lelki eg6szsegkialakithsdra, helyes dletvezetdsre, erkolcsi drldkek kialakitiis6ra.

nehdzsdgek elviselds6re,

'/
r'

megfelelo cinismeret 6ltal re6lis 6letc6lok kittizdsdre ds megval6s itirshracisztcinz6s;

csaliidi 6letre val6 felk6szft6s, hogy az 6letben is megriltj6k helyiiket, dlethivatrisukat
megtal6ljrik.

Alapelv:

esdlyegtenlIsdg naveldsdnek elve ds az egtenki hozzdferds drvdnyest)ldsdnek elve.

Feladatok:

'
'/
r'
'/
{
,/
{
{
'/

dletm6d-dlewitel orient6l6sa, sokrdtti hasznos szabadidos tev6kenysdg biztositiisa;
onismeret fejlesztdse: cinbecstilds, pozitiv dnkdp kialakit6sa;
t6rsismeret-fejlesztds: t6rs-kapcsolatok, csoportban foly6 munka fontoss6ga;

mentillis egdszsdgv6delem szervezeti kereteinek kialakit6sa;
tisztillkod6ssal, tisztasilggal.

a takarit6ssal kapcsolatos szab6lyok betartat6sa;

a mindennapos testmozg6sra, sportol6sra osztonzds;

egdszsdges thplillkozds drdek6ben j avasl atok tete le ;

stressz-kezelds fejlesztese: szorong6sok oldilsiinak tanul6sa;
csal6d funkci6j6nak erosit6se, intenziv kapcsolatalakftris a sztiftii h6zzal.
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Alapfeltdtele.

'/
,/
r'
,/
'/
'/
/
/
,/
r'

a tanul6k csal6di h6tter6nek, dletm6dj6nak lehet6sdg
szerinti kdzvetett megismerdse;
a tanul6k k6ros szenveddlyeinek felmdr6se;

hnul6si, beilleszkeddsi zavarokkal, dndrt6keldsi gondokkal ktiszkddok
felmdr6se.

Somogy Megyei Rend6r

-

fdkapit6nys6g eload6i.

Egdszsdges t6plllkozrissal foglalkoz6 cdgek tlmogatirsa: bemutat6k,
k6stoltatok riltal.

H6ziorvosi, 6s sport-eg6szsdgtigyi szol96laVsportoryos, gyur6,
masszor, gyogytornirszl.
Labd,arig6-, 6s szem6lyi edzlk,sportvezet6k.

Kolldgiumi csoportvezetok-testneve16 taniir.
Sziilok.
Osztdlyfonokcjk, szaktaniirok.

Sz[nterek, mddszerek;

/
./
,/

csoportfoglalkoz6sok (kiils6 el6ad6k bevon6siival):

'/

intezmenyi szinten, ddlutrini, esti szabadidos foglalkoziisok (sportprogramok,

kolldgiumi filmklub filmvetitdsei 6ltal;
kiscsoportos ds egy6ni beszdlgetdsek;

fi lmvetitdsek, vet6lkedok, versenyek);

'/
,/
,/
r'
/
{

drog-prevenci6s d6lut6n sporfversenyekker 6sszekapcsorva;

DOK programok keret6ben;
hagyom6ny6pol6 rende zv 6nyek 6ltal;

koildgiumi falirijs6g (egdszsdges 6letm6ddal kapcsolaros cikkek megjelentet6se);
kultur6lis programok (helyi, v6rosi);
rendszeres sporttevdkenysdg rlltal.
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9.

1. Egdsadges tdpkitkoztis

r' A

k6zetkeztetovel

val6 egyeztetds, tartalmi dszrevdtelek megtdtele, a

hat6lyos

szabillyzok betartat6sa (szolg6ltat6k).

/

Napi h6romszori 6tkez6st biztositunk a kolldgiumban. A f6 6tkez6sek megtartrisiit
alapveto fontossiigrinak tartjuk, ezert iSsztdnozzik tanul6inkat legal6bb egy
meleg
6tkez6s igdnybevdteldre.

'/

Interaktfv foglalkoz6sok keret6ben ismertetji.ik meg

az

eg6szs6ges tripl6lkozris

lehet6sdgeit.

r'

Minden dvben eg6szsdgh6t keretdben n6pszenisid

ik

kitdlt6se, dtelkdszftds, k6stol6k szfnesitik a programot.
Cdgek meghiv6sa term6kbemutat6ra, k6stoltatitsra.

az eg6szsdges 6teleket, kdrdoiv

,/
r' Dietetikus szakember meghfviisa, egydni kdrd6sekre tanilcsadiis keretdben v6laszol.
/ A kolldgium h6w6gi, tan(t6si sziinetek ideje alatti igdnybevdtele esetdn is a napi
h6romszori dtkezds biztosit6sa.

'/

Sportversenyekre fiazils alkalmiivar az etkezes biztositasa,

9.2. Testmozgtis

{ Minden di6k rdszere

szakkciri form6ban,

heti kdt alkalommal

viilaszthat6

r'

sportfoglalkoz6sokat kfniilunk alapvet6en labdaj6tekok esetdben.
A szabadtdri mtifi.ives 6s ftives pitlydink, a j6 ido beilllthval, kin6lirlk szabadidoben
sportoliis lehet6sdg6t kotetlen ds szervezett formdban.

'/

Kolldgiumunk konditerme minden ddlutrin ds este

6ll

felugyelettel

a

a

di6kok

rendelkezdsdre.

'/
'/

Csoportfoglalkoz6s keret6ben minden dvfolyamon tematikusan is foslalkozunk a
tdmhval, kcizcisen sportol a csoport.
Tanul6i ig6nyek alapjin sport6gi h6zibajnoksigokat szerveziink a versenyszellem 6s a
rendszeres mozgfis drdekdben.

'/

Erositji.ik a m6s kolldgiumok 6ltal szervezett sportvetdlked6k6n val6 r6szvdteliinket,
d irlkj ainkat a sportszenisdg szellemdben megvivott versenyzdsre.

es

9.3. Csulddi dletre nevelds
Cdlok

r' A

harmonikus csal6di 6letre,

a

hdzastirsi ds sztil6i feladatokra, az egdszsdges

6s

feleloss6 gtelj es szexu6l i s magatartiisra nevelds.

Feladatok

{

Felkeszites ahizastitrsi 6s szi.iloi feladatokra. A csaliidtervezds fontoss dsilnaktudatoss6ea.
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Tev ! ke ryt s d g e Ary!

6

ds z e r e k

koll6giumi csoportfoglalkoziis
onismeret, szemdlyisdgfej leszt6s
egydni tcjrod6s, egydni beszdlgetds
egdszs6giigyi eloadds, f6rum
9.4.

ds lelki
T'ni
gy a s tis ri n k

fo

zt

a

egdszsdg

feilesfldse,

m e g e I 6zd s e

a

viselkeddsi fiiggdsdgekhez vezet7 szerek

A testi

6s lelki j6l6t 6llapot6nak eldrdse 6s meg6rzdse drdekdben a helyes
cinismeret,
kreativit6s, a pSlyavillaszt6s sikeressdge, a csalidi dletre nevelds
jelentosdgri.
alapveto

a

A

vdratlan helyzetek megold6sa, a nehezsdgek elviseldse ds feldolgoz6sa
is feladat, melyre

meg

kell tanitani di6kjainkat. Erre lehetosdget jelentenek a

csoportfoglalkoziisok,

kiscsoportos foglalkozrisok, egydni tcjroddsek.
Rendszeresen szerveziink ismeretterjeszt6 el6ad6sokat, kiscsoportos
lehetds€geket a tdma
megismerdsdre (relaxiici6 tanul6sa, probl6mamegoldds tanft6sa) .

A csaliidot, mint kijzdssdget dsszetarto

szerepere minden dvfolyamban felhiviuk di6kiaink

figyelmdt, dpfdtik gondolataikat, reag6lunk a vikig jelensdgeire.

A konfliktuskezelds lehetos6geire is rrivil6gitunk. Ep(ttink a tanul6i ontev6kenysdgre

a

megold6skeresdsben, tanitjuk di6kj ainknak a mego ld6si utakat.

Kolldgiumi szinten

a

dohhnyzis- vagy alkoholellenes vetdlkedo tart6sa. a
szenveddlybetegsdgek elleni plakritok kdszitdse, ezzel kapcsolatosan p6ly6zat
kifrdsa,

tot6 kitoltdse. Ktilcjn figyelmet drdemel a monitor
fiziologiailag kiiros ds negativ szemdlyisdgformrll6

-

ds internetfi.iggosdg kezeldse, mint

tenyezb. ..... A drogambulancia

munkat6rsai nemcsak a drogokkal, de mindenf6le m6s ftiggos6ggel kapcsolatosan
(pl.:
alkohol) is viilaszolnak az egyeni k6rd6sekre.

Minden csoportvezet6 igyekszik tanul6i megismerds6re, kiemelt figyelmet fordit
a k6ros
szenveddllyel kuzdok nyomon kcivet6sere, megold6sok ajirnlftsira, szi.jlovel

ds

szakemberrel val6 konzultilci6ra.
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9,5,

Kdrnyezettudatos magatartris

Cdlok:

o

a

.

a kdrnyezetert felelos dletvezetds elsajiititrisa,

'
o

tanul6k kcirnyezeffudatos magatart6s6nak alakitiisa,

a kdrnyezetunk term6szeti,

tiirsadalmi, gazd,asirgi 6s politikai konfliktusainak megdrtetdse,

okol6giai gondolkodrism6d kialakit6sa ds gyakorl6sa.

Tev d kenlt s d ee

k,

m6 ds z e r e k;

. 6ko-falirijsrig kialakitrisa figyelemfelhiv6s c6tj6b6l;
o kdrnyezettudatos szemldletet t6mogat6 el6adiisok, foglalkoziisok szervez6se;
o szelektiv hulladdkgyrijtds lehet6s6ge;
r tiszta 6s kulturrilt kcirnyezet fenntart6sa;
o kcizvetlen kdrnyezetet kim6lo akci6k szervezdse, a termdszet 6viisa:
o felhiv6 jellegri informrici6k kcizread6sa, ndpszenisitdse;
c temirhoz kapcsol6d6 proj ektek kezdemdnyez6se
o madirbar 6t korny ezet k ialakf tris, mad6retetds me gs zervez6
;

s

9.6. A bdntalmaztis

c

ds a

e;

kolldgiumi erfisurk megelfizdse

Az 6ltalinos emberi alapdrtdkekre t6maszkodva, minden emberi dlet tiszteletdt
tanitva
tudunk dirikj aink szocirilis kdszsdgeire 6pfteni.

o A

m6sik ember fel6 forduklst, a kOzcissdgi l6t alapvetd szabiiyait, a kolldgiumi
feladatok megval6sit6sib6l az egyenlo teherviseldsen alapu16 r6szv6llalist,
egymiis

segftdsdt,

a

nehdzsdgben

fo gy at6kos s6 ggal

o

6

|

6k

e

r

ldvok timogattsii, a mrisik meghallgatiis6t, a valamilyen

fo gadrisrrt

e

gy ar

fnt

fo nto snak tarrj

u

k.

A k6zoss6gi 6let szabilyainak betart6s6ra osztdnzlink, abdnlalmazfs 6,s a mrisik ir6nti
er6szakos cselekmdnyeket szigoruan tiltjuk 6s elitdljtik.

o {

szabadid6 hasznos eltoltds6vel,

a

stressz helyes kezeldsdvel

(pl.:

sportban

levezetdse) a konfliktuskezelesi technikrik tanitiis6val ds gyakorkisdval
<iszt6n 6zzik a
helyes magatart6sform6k meger6scjddsdt.
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. Az

egydni deviancirik

kiszrirdse,

kapcsolattartds a csoportvezeto, a pszichol6gus
ds a ment6lhigi6n6s szaktan;rfeladata.
Sztiksdg esetdn az iflusilgvedelmi felel6s ds kolldgiumunkkal
egy6b kapcsolatban ril16
szocidr i s intdzmdnyek i s bekapcsor 6d nak
a heryzet m e go I diisrib a.

o

A rendv6delmi szervek 6ltal6nos btintetdjogi ismeretek/ j6
hecc, vagy biincselekmdny,
intemet veszdlyei iskolln beluli eroszak tdmiikho
z frlmveLitessel egytitt el6ad6st
tartanak, illetve interaktiv csoportfoglalkoz6sokat
val6sitanak
meg.

o Az emberi

6let tisztelete, az emberi kapcsolatok minos6ge minden
6vfolyamon
csoportfoglalkoz6si tdmakor. J6 pdld6k 6llitdshval
tudunk segfteni a t6ma elmdlyi.ilt

m egism

9.7.

o

erdsben ds me gtapasztal6sban.

Szemdlyi higidnd

Tanul6ink ril'bresztdse

a

szemdlyi higidn6 fontoss6gdra, annak szem6lyi, tiirsadalmi,

pszichol6giai 6s egdszsdgiigyi vonzataira.

A

szemelyi higi6ni6hoz sztiksdges szerek rendszeres

haszn'lata, a szepsegilpo16 kemik6liilk esetleges melldkhat6saira
figyelemfelhiviis.

o A serdulokor

testi villtozilsainak ismertetdse. A szemdlyi higienia hangsrilyoziisa,
hatiisa

a

ktirnyezeti higidn6re ds annak tudatositdsa, hogy a sziikebb
kornyezet hatilssal van a tiieabb
kdrnyezetre.

A

kolldgiumi komyezetben,

a

szemdlyi higidnd megtart6silval,

fertozdsek prevenci6jdt segftjtik,

a virusok 6s bakteri6lis

az

elemi tisztasrigi szab6lyok rutinszeni alkalmazitsdt
elv6rjuk. (Pl.: k6zmos6s, zsebkend 6 hasznfiat,stb...)
Egy6b enter6lis fertozdsek megelozdsdre, a kcirnyezeti
higienia betartkshval ds betartatils6val
kdsziilUnk.

Higidnia

a

konyhriban: eddnyek tisztitiisa, tiirol6sa, dtelek tiirol6sa.

Higi6nia a szobiikban: ruh6k, szemdlyi holmik szelektiv t6rol6sa,
az eli5ter6ena nem romland6

dtelek tiirol6sa, dtkezds utdn az asztal letdrldse, szemdt levitele,
sziiksdg esetdn s6pr6s,
felmosiis' Ennek betartat6sa a kolldgium dptiletdnek rillagmeg6vdsa
szempontj6b6l is jelent6s.
Higi6nia a fiirdoszob6kban: tiszt6lkod6 szerek tlrolitsa, tiszt6lkod6s
ut6n kultur6lt kornyezet
hagyhsa.

A higidnds kovetelmdnyek elsaj6tititsira ktilondsen az elso dvfolyamos di6kok
esetdben kell
nagy hangsrilyt fektetni, az egyik csoportfoglalkoz6s temirja
a kolldgiumi k6rnyezet
tdmakordhe z €s alapv eto hintartilsi i smeretekhez kap
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o A

szemdlyi

-

ds kcirnyezeti higien6 betart6s6ra a csoportvezet6k

folyamatosan

figyelnek, reggelenkdnt az igyeletes tan6rok irdsban drtdkelik a szemlefizetben
a szob6k
6llapot6t, a di6konkormhnyzat tagiai pedig tan6ri kisdrettel minden negyed6vben
tisztasiigi
szemldt tartanak.

9.8

Problima megoldds

Cdlok:

Harmonikus szemdlyisdg kialakitiisa,

a t6rsas

kapcsolatokhoz szuksdges k6szs6gek fejleszt6se

Feladatok:
Re6lis onismeret, helyzetfelismer6 6s probldmamegold6 kdpess6g kialakit6snak
segitdse.
Konfliktuskezeldsi technik6k megfanitilsa.

'
.
.

Pozitiv jov6kdp kialakitdsa.

Tev

d

keny sd g/m6 ds z ere k :

o tematikus kolldgiumi csoportfoglalkoziis.

.

egydni torod6s,

o el6adiisok, tdjekoztatok,
o dnismereti foglalkoziis,

o sziiloi 6rtekezlet.

9.9.

Balesetmegel6zds- elsdsegdlynyfijtds

Cdlok:

' A tanul6k

felkdszitdse a balesetekre, az el6fordul6 veszdlyekre, sajii maguk 6s tilrsaik

dpsdg6nek vddelmdre.

Feladatok:

.
.
o
o

Figyelemfelhiv6s a balesefveszdlyes helyzetekre.
Kdzlekeddsi 6s balesetmegelozdsi ismeretek nyujtiisa.

Az elsoseg6lynyujt6s jelent6s6g6nek hangsrily oz6sa.
Azegdszsdgkultur6lts6gn6vel6se.

Els6segdlynyujt6si ismeretek 6tad6sa 6s az elsaj6tftott ismeretek lehet6s6e szerinti

'

gyakorl6sa.
Tevd

keqtsd ge Mm6 ds zer e k

.

eload6s. tan6csad6s
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o
c
.
o
I0)

balesetvddelmioktatiis
tiizriad6 pr6b6k tartlsa

szakkdr,drdekloddsik6r
interaktfvfoglalkoz6s

A tanukik feilfldisit, tehetsdggondoztistit,
dndll6 iletkezddst segitf tevikenysdgek
F ej I e $z t e ndd futmpet enc idk

fetzdrkdztatdstit, ptityavdlasztrisrit, az

;

anyanyelvi ds idegen-nyelvi kommunikdcid, esztitikai miiviszeti tudatosstig, kifejez1kdszsig,
digittilis kompetencia, dndltd tan ulds.

10.1. Tehetsigalonosfttis, tehetsdggondo4is, tehetsdg-tanricsadds a kolligiumban
Cdl: A tehetsdges ds afeilesztdsre szorul6 tanut\kfelfedezdse dsfejlesztdse. Atlgdrrelemben
vett
,,tud6st novelo fejleszto" eljar6sok, foglalkoziisok hat6konys ilgdnakndveldse.

Programunk

a

foglalkoz6sok sor6n olyan differenci6lt kcjvetelmdnyszintet kiv6n
tixnasztani minden egyes di6k eld, aminek teljesitds6hez ertelmi, testi-eronl6ti ds akarati
k6pessdgeiket

is

mozg6sitaniuk kell. Ennek mind

a

tehetsdggondoz6s,

mind pedig

a

szem6lyisdgfej leszt6s szempontj 6b6l er6s hatiisa van.

A sport tertiletdn is a fejleszto munk6t erosen meghatirozza, hogy csak a kimagasl6an j6
kdpessdgrieket, vagy az ffilagot kevdss6 meghalad6kat is tehetsdgesnek tekintjgk-e. Az
ev eleji
felm6rds alapjitn a csoportra valamint az egydnre megfelel6 edzdsterv kidolgoz6sa lesz

a

garancia

arra, hogy a tanul6k adotts6gaikhoz mdrten a legjobb kdpzest kapj6k. Ezt a kolldgiumban oktat6
tan6rok, edzok v6gzik el.
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Alaoelvek:

-

Egydni tcirodds drv6nyestildsdnek elve, azaz atehetsdg felismerds6nek,
kibontak oztat6s6nak
kolldgium tevdkenysdg-rendszerdn keretein beltil lehetosdget kell

a

teremteni;

-

Komplexit6s elve, vagyis
dsszhangban

a

tehets6ggondoz6st

a

szemdlyis69 egdszdnek f-ejlesztds6vel

vegezzik;

- Konstruktiv

egyiittmtikddds

elve, azaz hatdkony

tehetsdggondoz6s drdekdben
egytittmtikddtink minden 6rintettel: az iskoliival, a csal6ddal, a ki.ilonbozo
tehetseggondoz6st
felv6llal6 szervezetekkel vagy szemdlyekkel.

Md d s z e r g k/ t ev d ke ny s d g e k

-

A tanulilsi szok6sok megismerdse, figyelembev6tele, az egyeni ds kozdssdgi tanuliisszervez6si
rend kialakit6s6nak segitdse.

-

Tanul6sm6dszertan.
Kozvetlen feilesztds: a hatdkony ismeretfeldolgozhsL,

technikdk gyakoroltatSsa.

A

az

eredm€,nyes tanul6st segit6 tanul6si

tananyagmegdrldsdn, kulcsfogalmak,

logikai

6sszef1gg6sek

megragad6s6n alapul6 feldolgoz6s segitdse.

Konetettfejlesztds: a hatdkony tanul6st megalapozo drtelmi k6pessdgek figyelem,
megdrto
gondolkod6s, eml6kezet, szciveg6rtds, probldmamegoldo gondolkodris

-

- c6lzott feilesztdse.

Szemdlyis6gfejleszt6s.

Eredmdnyes tanul6s szemdly szem6lyis6g

-

felt6teleinek erositdse, a tanul6si motiv6ci6,

6nk6p, dndftdkelds alakft6sa foglalkozrisok keretdben.

-

A tanul6st segit6 eszkdzcjk haszn|Iatilnak elsajiitit6sa.
Felismer6s6t szolgril6 tev6kenysdgek ds programok szervezdse a kolldgiumon beltil (pl.
vers
pr6zam ond6s, sportvers e ny ek, p 6ly inatok, ki 6l I it6s ok)

-

ds

.

Tudatos, kreativit6sra osztonziS szitu6ci6k tervezdse

6s

felhasznillilsa

a

tehetsdgek

kivd,lasztisitra (kolldgiumi programokban val6 szerepv6llal6s, projektek, di6k-onk orminyzati
munka.

- A tanul6i ir6nyultsiigok,

speci6lis 6rdekloddsek felm6rdse; a tehetsdgek diagnosztiz1l1sa,

(inform6ci6kdrds sziilotol, di6kt6l, tanilrtol
tobbletdrdekloddsrol,
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helyek kialakit6sa
rendszeres gondozdsdra,

a

szal<kdrcjk, di6kkorok,

a tehetsdg

kiilon foglakoz6si terv alapj6n szewezzik

6s vdgezzUk.

-

k6szit6se; ezt
Szemdlyes foglalkoz6st igenyl5 programok egy6ni fejleszt6si tervek
folyam atot

-

16

gzid

a

ilk'

a szakembereket
Azeredm6nyess6g 6rdekdben kapcsolatokat kerestink kiilso szakemberekkel,

hozz|juk'
bevonjuk munkankba, esetleg 6tir6nyitjuk tanul6inkat egyedi esetekben
hat6konys6g6t
Folyamatosan figyelemmel kisdrjuk a tehetseggondozds 6s a fejlesztds

es

6rt6keljuk egy6ni, csoport 6s intdzm6nyi szinten'

10.2. A tanulhkfelzdtkdztatdsu
A tevdkenysdg cdlja:
okainak
tanulilsi kudarcnak kitett tanul6k felz6rk6zhshnak segitdse, a lemaradtts
iskolarendszerben val6
csokkent6se, a tanul6k tov6bbhaladiisSnak LlmogatSsa, illetve a kdzdpfokri

A

elmaradt gyerekeket, biztositsa
marad6suk segit6se. C6lunk, hogy a koll6gium segitse a tanuliisban
annak esdly6t, hogy a vl,lasztott iskol6t eredmdnyes en elvegezz'k.

A 9. 6vfolyamos (6s ha sztiksdges m6s) csoportok r6sz6re be6pitjuk

a tanul6s

tanitilsht'

A konep et6l6sokat 6rarend szerint terv ezzik rartani'

cel;

ds az egydni
specialis tdmogatds az egtdni kdpessdgbeli ki)tonbsdgek kompenzdldshoz
I e sz

Alapelvek:

-

akndds

m

e

gakaddlY

o z ds

a.

alaposabb
Komplexit6s elve, a ktilonboz6 h6tr6nytipusok 6s keletkez6siik okainak min6l

megismer6se, elemzdse;

-

HfttrdnyhompenzSlfs elve,

a programok,

tev6kenysdgek szem{lyre sz6l6,

az

egyd'ni

saj6toss6gokat, ig6nyeket maxim6lisan fi gyelembe vev6 tervezdse;

- A pedag6gus

vezet!-szerepdnek elve, vagyis a kolldgium nevel6si klim6j6t

legfontosabb t6nyezonek tekintjuk az e t6ren ad6d6 feladataink megold6s6ban.
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Felzdrkoztatds elvei

- a

szocializilci6 es tanulm6,nyi lemaradtisok potkisaval m6rsekelni

a

tanul6k kozotti

esdlyktilonbs6geket;

-

a hat6kony felzhrk6ztatdshoz ismerni kell a h6tr6nyok okait, 6s cdlszeni egydnre szabott
programot kidolgozni.

Tevd kenys

-

d

g szervezd s dnek alape

lv

e

i
torekszUnk a tanul6si kudarc id6ben tortdno felismeres6re

A koll6giumi nevelomunka soriin

annak drdekdben, hogy a segitsdgnyujt6s novelje a tanul6k tov6bbhaladils6nak es6lyet

a

v6lasztott k6zdpiskol6ban.

- A tev6kenys6g kiindul6pontja

a lemarad6s okainak pontos felt6r6sa, t6jdkoz6d6s a tanul6

elethelyzetlrol, a kudarc h6tter6ben

- A

felzfurkoztatils folyamata

a

6116

motivdci6s 6s pszich6s t6nyezokr6l.

kolldgium,

a

rendszer6ben val6sul meg, melyben hangsulyos

csal6d ds

az iskola

egytittmrikoddsdnek

a rendszeres, kolcsonds inform6ci6

csere,

tflekoztatils.

- Intezmdnyiink a

felzhrkoztat6 tev6kenys6get

az iskolai

kovetelmdnyekhez,

teljesitmdnyh elyzetekhez. a tanul6k aktualis feladataihoz igazodoan szewezi meg.

-

Re6lis, teljesithet6 kovetelmdnyek, cdlok kitrizdse a tanul6val egyetdrt6sben val6sul meg.

A tevdkenys6get egydni ds kiscsoportos munkaform6k alkalmazishval val6sftjuk meg, mivel
igy kiaknfahat6ak a pedag6gus
(6rdekl6

-

d6

Alapveto

- tanul6 viszonyban a kozvetlen

s, amb ic i6k ndvel6 se, azonnali vis szaj elz6s, s ikerd lm dnyhez j uttat6s).

a

gyakorlatorient6lt,

a

tapasilalatszerzl,st segit6 foglakoz6s

- A

motiv6ci6s lehet6sdgek

-

tanul6k tevdkenykedtetds6n alapul6,

a

kozvetlen

szewezds, az ismertek 6s kompetenci6k fejlesztese.

felzitrk6ztatfst olyan pedag6giai kornyezetben vegezzOk amelyben

a tanul6k

egy6ni

eredm6nyeit, sikereit elismerjiik, neveloink rendszeres, egydnre szabott megerositest
nyujtanak.
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A felzdrkdztatds szukmai feladatr endszere :
Md d s z e r e lr/ t ev d ke ny s d ge

-

k

Tanul6si szok6sok

-

id6beoszt6s, struktur6lis, tanuliisi m6dszerek

-

felt6r6siln alapu16 egy6nd

tanul6sszervezdsi segits6 gnyrijt6s'

Tant1rgy- specifikus felzhrkoztat6 foglalkoz6sok biztosit6sa a nevel6testiilet hum6n eroforr6s

-

dsszetdtel6nek fiiggv6nYdben'

-

Egydnhez kotott tanul6s segitds
Szem6lyis6gfejleszt6s: tanu[6si motiv6ci6, dnkep, 6ndrtekelds alakit6sa.

A hozott h6trilnyok jellemz6it

es 6sszetev6it feltdrkepezzik (irdsbeli tesztek, beszdlgetdsek a

tanul6kkal 6s a szUlokkel, kapcsolatfelvdtel az iskol6val);

-

Felt6rjuk 6s r6gzitjiik a lemarad6s objektfv 6s szubjektiv okait, az elotehalad6s g6tl6 tdnyezoit'
Felz6rk6 ztatilsi programot k6sz(ttink az egy eni fej I esztds 6rdekdben.

El6rehalad6s i.itemezdsdvel osszehangoltan felzhrk6ztaro programot szerveziink az iskolai
kdvete lm6nyeket fi gYel embe vdve

-

;

A tanul6s tanit6s6t, kiemelten kezeljuk az eredmdnyessdg drdekdben, a konkrdt tant6rgyaknak
megfelelo tanul6si m6dszereket el kell sajAtitanunk, 6s alkalmaznunk kell.

- A

szewezett konepet6lfisokat

a

tanul6si ig6nyekhez igazitjuk, rendszeresen illetve

alkalomszenien, egy6nileg vagy kisebb csoportos form6ban;

- A korrepet6l6sokat az iskolai tananyagban probl6m6t jelento rij ismeretek megbeszdlesere a
hi6nyoss6gok potlilsira, a meg6rt6s ellen6rz6sdre ds az alkalmazhsinak gyakorl6sa
szervezzik.

-

Bizonyos tant6rgyakb6l feladatmegold6 foglalkoz6sokat tartunk, ez differenci6lva alap ill.
emeltszinten mrikddik.

A

12. dvfolyamon segiti az lrettsegire val6 felk6sztil6st, a tehetsdgesek

szhmhra tobbletlehet6s6get

-

nyijt;

Folyamatosan kovetjiik a tanul6s eredm6nyessdg6t, a visszajelzdsek 6s tapasztalatok alapj6n
egy6nenk6nt m6dositjuk a segitsdgadds form6it,

programok eredmdnyessdg6t f6l6venk6nt drtekeljUk, sziiksdg eseten v|ltoztathst
kezdem6nyeztink a tanul6si m6dszerekben; szoros egyi.ittmtikod6s a gyermek 6s

- A

ilrisrigv6delemmel.
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10.3. Ptilyaorientdcid

A

seg{tdse

is

az hndlld dletkezdds

koll6giumnak olyan foglalkoz6si rendszert mtikodtetnie, amely lehetov6 teszi a di6kok

k6pess6geinek felismerdsdt,

a

tehets6ges tanul6k kivllasztftsitt,

az e#es

szakmttk, hivat6s6gak

megismer6sdt, segiti a p6lyav6laszt6st,lll. a villasztotl eletpiiyhra val6 felk6sztil6st'
p6lyav6laszt6s elott 6116 tanul6inkkal meg
egydni tcirekvdsekkel dsszhangban.

A

Cdl"

o

kell ismertetni az egyes szakmhkat,hivatits 6gakat

A tanul6k elott legyen olyan t6rsadalmilag hasznos, egydnileg drtdkes dletm6d
modell, amely motiviilja tov6bbi 6letritjuk alakit6sSt.

A tanul6k k6pesek legyenek

versenyhelyzetben megmdrettet6sre,

rendelkezze nek az elv6rt kulcskompetenci6kkal.

A tanul6k tudjanak ferelos dcjnt.st hozni a megfelel6 informrici6k birtok6ban.

Arapervek;

.
o
o
Tev

d

ke

szem6lyestorod6s6rvdnyestil6se;
komplexitds, szem6lyes kompetenci6k

m6 ds z e r e k :

pedag6

gtai tewezo ds fejleszto munka alapjirt jelento egydni ds

diagno sztizhlils, thj ekoz6d 6 s a

.

jovok6p osszhangja;

motiv6ci6.

qt s d ee k.

o

ds

d

i

6ko

k

e

lk6 pz

kdzdss6gi

e I 6 s e i 16 I ;

az egydni k6pessdgek, kdszsdgek, az 6rdekl6dds alakulfs6nak 6s fejlod6s6nek
kovetdse;

o
.
.
o
c
.
o

a

tanul6k p6lyaismeretdnek bovit€se;

akortilrs kapcsolatok fejlesztdse kommunik6ci6s lehetos6gek alakft6s6val,
egyeni h6tr6nyokat kompenz6l6 tevdkenysdgrendszer biztositiisa;

klilso kapcsolatok igdnybev6tele,
pSlyav|lasztitsi tan6csad6s biztosft6sa;
esetleges p6lyakorrekci6ra val6 felk6szitds;

6nismeret fejlesztdse drdekdben speci6lis foglalkozrlsok szervezdse
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10.4. Az dndllti

. A

dletkezdist segitd tevdkenysigek elvei

tanul6k egy6ni tirrodds keretein beli.il felt6rhatj6k probl6m6ikat, ezek

megold6s6ban

sz6mithatnak a pedag6gusok segits6gdre, tandcsaira'

. Az intdzkedesekben, cselekedetekben a gyermekeke

6rdekenek drvdnyestil6se

fgy,

hogy

h6tr6nyos megkUlonboztet6s nem drheti a tanul6t'

.
.

Csak az erto kommunik6ci6 nevelhet harmonikus szem6lyisdget.

Ko116giumunk

lak6i onismereti foglalkozrlsokon, csoportfoglalkoz6sokon

megismerhetik

szem6lyisdgtik tulajdons6gait, megkereshetik saj6t helytiket a kdzossdgben.
C6l:

A

-.

koll6giumi kozoss6g 6rdekeinek kialakit6sa ,igy, hogy

az egy6ni

6rdekek

is

megval6suljanak.

.

Ismerje 6s fogadja

el 6 magit

legyen egeszs6ges onbizalma, onkritikrlja 6s kritik6ja,

m6sok
6rdekegyeztet6sen, egymds elfogad6sa alkalmazkod6son, kompromisszumkdszs6gen
tiszteletdn alaPszik.

.

Olyan szemdlyisdgek kertiljenek ki a koll6giumb6[, akik elfogadj6k nemzeti 6rt6keinket, 6rzik
hagyom6nyainkat, megtal6lj 6k helyiiket az EU

-

-ban'

. Nyilt oszinte kommunik6ci6s rendszer kialakit6sa'
. A tanul6k ir6nti felelossdg, bizalom, tapintat alkalmazhs|val, alapvet6 erkcjlcsi norm6k
betart6s6val , az egydni sziiksdgletek figyelembevdtel6vel a szemdlyisdg fejlesztdse'

Feladat:

.
.
.

Ert6kharm6niakialakit6sa
Mintaad6s az ertdkes 6letre

A tradicion6lis emberi, a

magyar 6s helyi 6rt6kek k6pviselete, mikozben tiszteletben tartjuk

misok hagyom6nyait, drtdkeit.

.
o
.
.

Ertdkek 6tad6saaz dletkori saj6tossrlgok figyelembev6tel6vel.
Szeretetteljes ldgkor kialakitiisa

Kisz6mithat6srig, szemdlyre sz6l6 drtdkelds 6s min6sftes

Az dleWitelt befoly6sol6, az egyitt6l6st biztosit6, a hhzirendben kozosen megfogalmazott
keretek. norm6k betart6sa.
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C s oporf! ez etci fe

o
.
o
o
.
o
o

I

adat g

Beilleszkedds segit€se (sziikebb

is tagabb drtelemben)

A tanul6k alknlmazkodo keszsdgdnekfejlesztdse
Bizalmi ldgtu;r kialakltasa az egydnben ds a csoportban
(egydnileg ds csoportban)
Az t)nbizalom erdsft,lse, a helyes onertdkelds kialakitdsa
Az egtdni torekvdsek 6s a lmzossdgi drdekeke osszehangoldsa
Az drdelcvddelmi ds drdekegteztetdsi technikik gtakoroltatdsa ftonflihuskezelds)

A lutzasen meghatdrozolt szabdlyok betartdsa'

Tevdken:tsdgrendszer

.
.
o
.
.
.
.
o
.

jellem megismerdsdre' fejlesztesdre'
dnismereti foglalkoz 6s szewezdse a szemdlyis6g,
konfliktuskezel6s, dn6rt6kel6s fejleszt6se, alkalmazkod6s
szem6lYes beszdlgetds a tanul6val

meghall gatils, bizalom6Pit6s
besz6lget6s a szi.ilovel, kozos 6llapotra

jutni

a tanul6 6rdek6ben,

a tanul6 6rdek6ben),
beszdlget6s az oszt6lyf6nokkel (k6z6s 6lklspontrajutni

sziiks6g eset6n delegSl6s szakemberhez
dlethelyzetek megbes zelese csoportfo glalkoz6sok keretein beliil,

konfliktus helyzetek,

v6ls6ghel

yzetek megoldSsainak keres6se csoportfoglalkoz6sokon,

onismereti fo glalkoz6sokon,

.

ktilonbci

11)

zo szitulilciok elemz6se egydni/vagy kiscsoportos foglalkoz6sokon'

Hdtrdnyos helyzetii tanuldknak szervezett fetuirkdztat', tehetsiggondozd'

t dr s u d

almi

be

ill e s zk e d d s t

s eg

ft 6 fo g la

ll

o

ztis

o

k

differenci6l6s pedag6giai
Int6zm6nytink h6tranykompenz6ci6s feladatainak ellilthsht a
hogy nevel6si m6dszereinket a tanul6i
lehet6segeinek alkalmaz6s6val val6sitja meg. Alapelviink,

kell igazitanunk, annak erdek6ben, hogy kialakitsuk az ismeretszerzds
dsztcjnzo
kdpessdgstrukfiira, motivumrendszer, a teljesitmdny eldresere

sziiksdgletekhez, igdnyekhez

bels6 felt6telrendszerdt
szem6lyisdgjellemzok

-

-

6lnek' A
azoknfl a di6kokn6l, akik szoci6lis vagy k6pessegbeli h6tr6nyokkal

gyelemb e.
h6tr6nyo s helyzet 6rtelm6b en tobb szempontot ve sztink fi
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Tamogatjuk azokat o tanul|kat, qkik:

.

a hat6lyos

jogszab6ly alapjin vezetett tanul6i nyilv6ntart6s szerint h6tr6nyos vagy halmozollan

h6tr6nyos helYzettiek

.
.

saj6tos nevel6si ig6nyiiek (SNI tanul6k)

megfelelo iskolai
beilleszkeddsi, mag atarttsi, tanul6si nehdzs6geik miatt kepessdgeiknek
telj e sitm6ny el6r6s6b en 6tmenetile g akadfily ozottak. (BTM tanul6k).

11.1.

A tevikenYsig cdlia

h6tr6nyos helyzetti tanul6k
szoci6lis kortilm6nyeikbol vagy kdpessdgbeli eltdrdsekbol fakad6an
alapkeszsdgek ds a tanuliisi
k6pess6g - kibontak oztato felkdszitdse, mely mag6ban foglalja az
h6tr6nyok cscikkent6re irrinyul6
k6pess6gek fejlesztdsdre, valamint az eltero szocializhci6b6l ad6d6

A

pedag6giai tevdkenYs6get'
1

1.2, A tevdkenysig szervezdsinek alapelvei:

tevdkenysdget a tanul6k egydni megismer6sdre epitjiik, figyelembe
jelzeseit,
csal6d. az iskola, a szakszolgiilatok ds a gyermekvddelmi intezmdnyek

- a h6tr6nykompenz6ci6s
v6ve a

v6lem6nYdt.

- A tanul6k fogtalko z6sht a differenci6l6s

elve alapj6n szewezzik meg, vagyis minden di6k

kompetenci6kat ds a
sz6m6raa neki megfelelo fejleszt6st igyeksztnk biztositani a pedag6gusi
drdeklod6s6t,
tanul6k el6zetes tud6s6t figyelembe v6ve, fejlettebb 6s gyengdbb k6pess6geit,
torekv6seit, eros 6s gyengdbb von6sait (6rzelmi, akaratt,dletdnek saj6tossiigait).

-

jelent, amelyben kiaknizzuk a
A h6tr6nyok m6rs6kl6se olyan komplex neveldsi tevdkenysdget
a pedag6gus 6s a
kozoss6gek egyi.ittdldsdben rejlo szociahzilci6s lehet6s6geket, valamint
tanul6 kozotti szem6lyes kapcso latok

-

m

otivtici6s model lnyujt6 funkci 6 it'

melyet eloitdlet lntezm1nytinkben igyeksziink olyan pedag6giai kornyezetet teremteni,
elfogadiisa, tiszteltben tartasa, t6rsas tolerancia jellemzi min d a di6kok'

mentess6g, a miss6g

mind a nevel6k reszet6l.

-

Alapveto

a

tanul6val val6 egyUttmukod6 viszony kialakit6sa, 6rdekl6d6s6nek,

k6sztet6 s6nek felkelt6 s e, s ikerd lm6n yhez jutlatilsa, a tud6s drtdkdnek

-

e

I

bels6

fo gad6sa.

kompetenci6k,
Int1zm1nyiinkben az on6ll6 tanul6s kdpess6g6nek, az alapkdszsdgek 6s
a tanul6k
valamint a szoci6lis kompetenci6k fejlesztesdnek m6dszerei gyakorlatorient6ltak,

6letkori 6s egy6ni

saj

6toss6gaira, aktivit6sra dpiilnek'
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Az

egy6ni tor6d6st nyujt6 foglakoz6sok keretdben segitjtik

a

tanul6kat k0zoss6gi

beilleszkeddsiikben, szemdlyes probldm6ik, alkalmazkod6si neh6zs6geik lekiizd6s6ben,
pozitiv 6n

-

6s

jovokdpi.ik kialakitasiiban qa bizalom elve alapjan.

Neveloink figyelemmel kisdrik a tanul6k pszich6s fejl6d6s6t, a lelki zavarok alkalmazkodiisi,

6s m6s szem6lyis6gprobl6m6k konekci6ja 6rdekdben
ell5t6
egyi.ittmrik6dnek a pszichol6gussal 6s a gyermek 6s i{ris6gv6delmi feladatokat

magatart6si, beilleszkeddsi

peda96gussal.

- A pedag6gusok a tanul6k egydni fejl6d6s€t a csoporfvezet6k fdl6vente drt6kelik.
- Az eredm6nyess6g 6rdek6ben egyi.ittmrikodunk a sziiloi h6zza\ a partner iskolikkal,
pedag6giaiszakszo|gil|atokkal6sm6s6rintettszemdlyekkel.

11.3.

Sajdtos nevelisi

iginyil tanul'k

neveldse oktatdsa u

kolligiumban

az a kiilonleges banasm6dot igenyki gyermek tanul6,

aki a szafujrtdi bizottsdg

szahvelemdnye

alapjdn mozgasszervi drzdkszervi, drtelemi

vagy

halmozottan fogtatdkos, autizmus
beszddfogyat1kos, tobb fogtatdktssdg egtilttes el1forduldsa esetdn
( sillyos tanulasi,figelem vagy
spelctrum zayarral lciizd, vagy eg,,6b pszichds fejlfiddsi zavarral

magatartdsi zavarr al) kiizd.

ll.3.j. Akoltdgiumbanel6fordul6tanuldsi6sviselkeddsiprobldnakspecifikustanuldsizavarok"
diszlexia,
diszortogr6fia,

diszkalkflia,
diszgrilfia6s diszpraxia, mint

a

motoros k6pessdgek fejl6d6si zavara, valamint ezek

maradv6nyttineteinek fennril l6sa,
a fentiek egytittj6rrlsa

miatt a kevert specifikus tanul6si zavarok;

hiperaktivitils 6s fi gYelemzav ar
a szocio-adaptiv folyamat

ok zavarai, az €rzelmi kontroll, on, vagy m6sok fel6 ir6nyul6

az
agresszi6, a szorongas , az ln-szabillyozits gyengesdgdt mutat6 magatart6sjellemzok'
a
alkalmazkod6k6pessdg, a c6lir6nyos viselked6s, az lnszewezds, valamint

metakognici6 elt6ro fej lodds6ben mutatkozik meg,
vagy magatartdsi zavanal kiizd).
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I 1.3.2. A pszichds fejlSddsi

zavarral kilzdd tanul1k jellemzd tilnetei:

- a tanul6k 6ltal6ban f6raddkonyabbak, a meteorol6giai villtozilsokra erzdkenyebbek,
- az 6tlagn6l, nehezebben trirhetnek zajokat, viselik el a viirakozis, kivdrils okozta
feszi.iltsdget, aktivdci6s szintjtik erosebben ingadozik, nyugtalanabbak,

-

gyakrabban van sztiksdgtik pihendsre, sztinetre, esetleg egyedi.ill6tre , tfimasznyljtilsra,

fokozottabban ig6nylik a tev6kenysdget meghatdroz6 6lland6 kereteket, 6rthet6

kdvetheto szabiiyokat valamint

a

pozitiv visszajelzdst,

a

ds

sikeres teljesitmdnyek

megerosft6s6t, a dicsdretet.

11.4. Alapelvek: az SNI tanuldk kolldgiami neveldsdben;

-

Pszich6s fejloddsi zavar miatt sajdtos nevel6si igdnyi tanul6k fejlesztdse a szakertli bizotts6g

szakertoi vdlemdny6re dpUlo egydni fejlesztdsi

terv alapjin, egydni

saj6toss6gaik,

sziiksdgleteik figyelembevetelevel, a sztilovel es a tanul6val tortdn6 megbeszdldst kdvet6en
tortdnik.

- Az

egydni fejleszt6munka tervezdse,

a

rehabilitiici6s

terv kidolgoz6sa

szakemberek

bevon6s6val.

-

Az egydni fejlesztdsi terv tar1alm6r6l, c6lkitrizdseir6l, titemez6sdroltdjekoztatni kell a gyermek
oszt6lyfondkdt.

-

A tanitds-tanul6s folyamat6ban kiemelt figyelmet, forditunk a tehetsdgesnek bizonyul6 tanul6k
felismerdse, tehetsdgi.ik gondoz6sa, amely thmogatja a p6lyaorient6ci6 folyamat6t is.

Tev

A tantervi el6ir6soknak megfelelo sikeres tov6bbhalad6s biztosit6sa.

A pozttiv 6nk6p 6s 6ndrt6kelds kialakitdsa.
A tanul6s ir6nti motivrici6 ds a kudarcttiro k6pesseg noveldse.
A kortiirsakra

ds a

felnott kozdssdgre ir6nyul6 rendezett t6rsas kapcsolatok kialakit6sa.

A tiirsadalmi egyiittdl6s szab|lyainak kovetdse 6s az on6ll6s6gra nevel6s.

d

ke nJt s d ge

.
o
.
.

k. m6 ds z er e k : :
szakdrtoi vdlemenyek nyilv6ntart6sbavdtele;
hhtrinykompenzdci6 6rdekdben jelzorendszer kialakft6sa ds mrikddtetdse;
egydni tdr6d6s 6s integr6lt nevelds koherens 6rv6nyestil6se;

egytittmtikodds belso 6s ktilso szakemberekkel
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11.5.

r*lugl"^l

A gyermek

-

6s

csoportvezetfiifeladatok HH

ds

HHH tanuldk estiben:

i{ris6gv6delmi feladatok kiemelt csoporfvezet6i feladatell5t6sa:

a

HH/HHH/ tanul6kkal kapcsolatos adatkezel€s, nyomon kcivetds,

a

tanulmiinyi eredm6nyek figyelemmel kis6r6se, beavatkoz6sok kezdem6nyez6se;

azelt6r6 szok6sokt6l, norm6kt6l vat6 kulonbozosdg kdzossdgi szintti megold6skeresdse;
gyenge csal6di motiv6ci6s hat6s kompenz6l6sa;
a tud6s 6rtdkkdnt

val6 megjelenit6se;

mrikod6 kommunik6ci6s csatom6k kialakit6sa sztil6vel, iskol6val,

szolg6latokkal,

gy6mi.iggYel;

-

egysdges fell6p6s a negativ diszkrimin6ci6 esetleges megielenese ellen;
a k6zoss6gi 6let 6s a kozossdgi szerepv6llalils erositdse;

6ltal;
felz6rk6zJat6 foglalkoz6sok egydni tcjr6d6s keret6ben, szaktan6rok; felkdszitdse
dletvezet6si, beilleszked6si segitsdgnyfjt6s egy6ni torodds keretdben;

a

szilenciumi foglalkoz6sok szervezdse

rendszeres tanul6s

6s a nyugodt

kornyezet

biztosit6s6vall

-

kozcjs programok, kultur6lis es sportesemenyek szervez6se

a koll€giumi hagyom6nyok

keret6ben.

I2) Kolldgiumi
sp o rto

kyzdssdgi dlet fejlesztdsdnek mddszerei, eszkdzei, miivelfiddsi

ltisi tev i k eny s dg e k

F ej le szte ndd kompe

te nc

i

s

ze rv

e zd s d ne

k

e

lv

e

ds

i

dk:

-

6llampolg6ri

6s

kommunik6ci6s kompetenci6k,

szoci6lis 6s v6llalkoz6i kompetenci6k,
szervezokdszsdg 6s kezdemdnyezo-keszsegfejleszt6se,

term6szettudom6nyos kompetenci6k

Feladatok:

- szines v6laszt6kos

tev6kenys6gszerkezet, programkin6lat

kezdemdnyezdse

-

szocializ6ci6s folyamat segitdse
demokratizmus tanul6sa, r6szv6tel a ddntdsi folyamatban
kdzossdgi f6rumok
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ds

jogositvrinyom mtikodtetdse

5L

aktivitds, 6lland6 motiv6ci6

-

azdrt6keldsi technik6k funkcion6lis alkalmaz6sa

12,1. A kdzdssigi ilet feilesztisdnek

mddszerei, eszkdzei

Az alkalmazkodds kepessdge a tdrsakhoz

-

legyenek tekintettel egym6s ig6nyeire,

a koll6giumi tevdkenyseg szolg|lja

a

ko lcs ono s se git6s, udv ari as magatartis kial akit6s 6t ;

A szolidalftds

-

a koll6giumi csoportban 6s szob6ban

- kozdssdgben vegydk eszre egymils probl6m6it'

5rzese alakuljon ki
tudjanak ebben segito sz6nd6kkal r6szt v6llalni, az clsszetartozhs
benni.ik;

Egymas segftdse

a tanulasban' a helyes
a kollegiumi ktjzossdgek segitsdk egymrlst a mindennapi dletben,

-

szok6sok kialakit6s6ban, a sportban, a j6tekban',

A kbrny

-

e

a

ze

ti)n k

vd

dd

s

e,

tanul6k 6vj6k

r

e

es

nds z e r e t e t fej

Ie sz td s

e

(tdlj6k el a rongdl6
v6dj6k a koll6gium eszkdzeit, berendezdseit,

6s
magatartftst, pr6b6lj6k eldrni a probl6ma megel6zdst t6rsuk figyelmeztetdsdvel

j6 pelda

mutatils6val;
Egdszsdges dletm6d

- a rendem6nyek segitsdk

a helyes szok6sok, napirend kialakites6t, az

mozg6s, sportol6s n6pszenisit6s6t.

1 2.

2.

Didk-\nkormdnyzati DOK tevdkenysdgek:

Alapelvek:

'
o
o

egym6s tiszteletdnek elve;

nyflts6g, nyitottsiig, ds egytittmrikod6s elve;
alapveto emberi 6s szabads6gjogok 6rvdnyestil6s6nek elve'
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C6lok:

.
o

lehetosdset teremtsen a tanul6i 6rdekk6pviselet gyakorlSs6ra;

tanul6i O-nt.uet.ny magatarthserosit6se;

.az6rdekk6pviselet6ltalarendeltetdsszenijoggyakorl6s.

Tevdkenysdgek, m6dszerek:

r
.
.
.
o
.
A

a di6kdnkormrinyzat munk6j6nak tiimogatiisa,

kapcsolat 6s inform6ci66raml6s biztosit6sa a vezet6s, 6s a pedag6gusok k6zott'
a ttirvdnyes mtikodds feltdteleinek biztosit6sa,
a

DOK ondrvdnyesit6, aktiv magalartfsirnak tiszteletben tart6sa,

Di6k-6nkorm6nyzati tagok felk6szit6s6ben aktiv 16szv6tel,
a di6kok k6Pviselete.

D i 6kdnko rmilnyzat onkdnte s,

vil asztott,

6

s hagyom

6

ny alapjhn | 6trej 6tt

szerv ezet'

A tanul6k jogi- 6s 6rdekkdpviselet6t villasztotttesti.ilete altalliltia el(Di6konkorminyzat)'
tnunkaterv alapjrin
A di6konko rmfnyzatsaj6t szerve zeti 6s mrikod6si szabillyzattal rendelkezik, ives
6s feladatrendszerdvel'
v6gzi tevdkenys6g6t, osszhangban a kollegium alapvet6 cdlkitfizdseivel
feladatait
trlmogatja a diiikonkormbnyzatot segito pedag6gus. Felelossdgdt 6s

Munk6j6t

munkaktiri leir6s alaPj6n vegzi.

1

2.

3. M iivelflddsi tevdkeny sdgek a kolligiumban

Alapelv:

esilyegyenlfisignbveldsinekiwdnyesiilise'

Tevdkenvsd gek, m6dszere k:

o

a koll6gium ki6llit6sok helybe hozatalttval er6siti a kulturiilt szabadid6 eltdltes

es

mrivelod6si szok6sok alakul6s6t;

r

kin6l
ki6llit6sok, versenyek szervez6s6ben 6s megval6sit6s6ban tapasztalati lehet6s6get
di6,kjainak, er6siti a kortars 6s felnottekkel val6 egyiittmtikoddst;

.

a

kollegium minden szinten biztositja a kdzossdgi egyi.ittetds szab|lyainak betart6s6val,

szabadidoben a TV n€zds lehetosdgdt;

r

kiilon klubterem

611

rendelke z6sre akiscsoportos mriveloddshez es szotakozilshoz'
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Kolldeiumi didkesti k tervezete :

t 2. 3. t.

SzePtember

- ismerked6si vet6lkedo

Okt6ber
November

- tehetsdgkutat6 szaval6verseny

December

- az rijonnan jdtt di6kok bemutatkoz6sa, mtisorok
- kar6csonyi mtisor, aj6nddkoz6s

,tanu6r

Febru6r

- zenei vet6lked6
- jelmezes felvonul6s

M6rcius

- mriveltsdgi vetelked6

Aprilis
M6jus

- szaval6versenY
- vegz6sdk bricstiztat6sa

Sportoldsi tevdkenysdgek: -

Alapelv:esdlyegyenlfisdgndvelisinekdrvinyesiildse.
Tevdkenvsd gek. m6 dszer e k:

hogy
intezmeny megfelelo infrastruktur6val rendelkezik ahhoz,
kiilonbdzo form6inak teret adjon;

az

a

sportol6s

gyakorlasa, amelyhez
sportkorok szervez6s6vel biztositott M alapsportrlgak
minden estehozzhfernek a di6kok
szabadidoben a sportol6s
szabadt6ri mrifiives p6ly6ink a j6 id6 be6llt6val kin6lj6k
lehetosdgdt;

a kolldgium

konditerme minden d6lut6n 6s este

6ll

feliigyelettel

a

di6kok

rendelkezdsdre;
a

a versenyszellem
tanul6i igdnyek alapjhn sportdgi h6zibajnoks6gokat szerveztink

6s a rendszeres mozg6s 6rdek6ben

er6sitjiik a m6s kollegiumok 6ltal szewezetl sporfvetdlked6kon

val6

r6szv6teliinket, 6s gy6zelmi'inket.

1

3

)

Gyermek ds ift ristigv d delemmel

Az i0 ils dgvddelem szilksd

ge

ss6

d

sszeffiggf feladuto k a kolli gi umban

ge :

Akedvez6tlenszoci6lis,gazdasirgi,csal6di6siskolaihat6sok'at6rsadalmi6rtdk-6s
eletvezet6si probl6m6k miatt novekszik
normav6ls6g , az egyre tobb csal6dban 6rzekelhet6
feszi'ilts6gszint6scsdkkenafiatalokfesztilts€gtrirok6pess6ge.
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viselkedes- 6s kaPcsolatzavar
jelz6rendszer' mely:
form6jriban. Az ifiirs6gv6delem ig5' az els6

r
o

tobboldahiinform6ci6tbiztosit,
segitsdgdvel kisztirhet6k

a h6tr6nyos 6s halmozottan hftrfnyos helyzehi tanul6k'A
az okokat'

probl6m6kat' keresse
fentiek alapifnaz koll6gium feladata, hogy felismerje a
szakembernek' A cel teh6t a prevenci6'
nyrijtson segitsdget, illetve jelezzenaz illetdkes

ennek6rdek6benegyiittmtikod6saziskoliinkivtiliszakemberekkel'

Ki) zv etle n fe

tu

dato k a gt er m e k d s

ifi rts dgv d delemb en :

elet keretein belijl'
gondoskod6s 6s 6rdekk6pviselet kialakit6sa a kolldgiumi

-

-helyzetfe|m6rdsdsbesz6mo|6kkeszitese,statisztikaiinform6cioknyilv6ntart6saes
kovetdse, adatv6delem biztosit6sa;

-

a

tanul6k szem6lyis6gi jogainak tiszteletben tattilsa;'

-t6j6koz6d6sajogiszab6|yz6kv6|toz6s6r6|,enolinform6ci66tadrisapedag6gusoknak,
drintett tanul6knak, sziil oknek;

-kapcsolattart6sahivata|iszervekkel,sziiksdgszerintikezdemdnyez6sekmegt6tele
fel6jtik;

-

a szakirodalom gyijtdse 6s tanulm6nyozhsa;

tov6bbkdpz6sekenval616szvdtel;
a

min6l hatdkonyabb kezel6se;
tanul6k probl6m6inak min6l kor6bbi felismer6se,

probl6mamegold6 kapacit6sanak
a tanul6k terhel6s 6s konfliktusttiro kdpessdgdnek.
novel6se;

-eg6szs6gesdletvitelretilrekvoszok6sokkialakit6sa6sak6rosszenveddlyekt6lval6
elhat6ro16d6s segit6se'

-

A gyermek

a felelos munkiija' de
es ifiirs6gv6delem feladatok ell6t6sban meghatfroz6

a csoportjukhoztartoz6 tanul6k6rt'
azegyespedag6gusok is felelosenrlsztv6llalnak

CSENI

TN

Minden Pedag6gus feladata:
val6 k<lzremtikddes;
a megel6z6sben, a feltar6sban, a megsziintetdsben

ahifitfnyos helyzetti tanul6kkal val6 fokozott tor6d6s;
€s iflirs6gvddelmi felel6s€nek'
bels6 inform6ci6s zolgilltatksa kolldgium gyermek-
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tov db bfei

I e s zt

i s d n e k t e rv e

Ahagyomanyaink6pol6s6valazintezmlnyhezvdrotartozilserzlsenekelm6lyit6s6tkiv'njuk
elosegiteni.

14.1.

HagtomdnYdrfts, dPohis

Nemzetihagyom6nyok(tinnepek)aszok6sokilpo|6sa,hagyomilnyoskulturdIis
Lehetosdgeinket figyelembe v6ve az egyes
rendezvdnyek, vetdlked

ok

szewezlse.

programokhoz biztositjuk a sziiks6ges anyagkOlts6get'

Alapelviink,hogyakolldgiumiegytittel6sbenatanul6kmegtapaszta|j6kazegym6shoz
val6alkalmazkod6st,atermdszeti,tort6nelmi6skultur6lisoroksdgekmegbecsi'il6sdt,

aszi'ilofold,akoll6giumi6rt6kekhagyom6nyorzorendezvenyekment6n
tartozils bizton s6g6t'
6sszekov6cso16dott kozoss6 ghe z v al6

cil

-

Tanul6ink identit6s tudat6nak fejleszt6se

- Nemzeti tortenelmiink

tiszte|ete,
hagyom6nyainak, kultur6lis oroksdgiinknek

6pol6sa:nemzetiszimb6lumokhoz(zhszlo'cimer'Himnusz'Szozal)
iinnepeinkh ez v al6 kotodds erositdse

-

A sziil6fold,

lok6lpatriotizmus 6s a patriotizmus
a befogad6 komyezet szeretete, a

fejleszt6se

-

nevel6s
anyanyelviink szeretete, igdnyes haszniiathra

-An6piszok6sok,hagyomdnyok'mesters6gekir6ntitiszteletfe|6breszt6se
-Eur6p6hozva|6kot6d6s,Eur6paUni6spolg6riidentit6skialakul6sa
Feladat

-Nemzetitdrt6nelmi'inklegfontosabbhelyszineinekmegismertet6se
-v6lasztottn6pihagyom6nyokfelelevenitdselehetosdgszerint

- Nemzeti iinnepek, m6s n6pek ir6nti egyiittdrzds erositdse
- Az eur6pai 6s az egyetemes kultrira drtdkeinek megismeftetdse

;-E I ii fl
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ml6kez6sek tartunk:

- M6rcius 15
- Okt6ber 6

- Okt6ber 23
- Februiir 25 (a kommunista diktatura illdozatainak
- 6prilis 16. (a holok auszt itldozatainak emldkdre)

eml6kdre)

14.2. Hagyomtinyteremtf programok:
a gt o m d nY t e r e

-H
Kilencedikesek
Vti."ti

mt 6

g
Pro ra

m

fogaddsa

b6l g6lYa-avat6val

"-"46nneoekre

eml6kez6s

Hat6ron trili magYarok
kulturiilis-versenY
Adventi iinnePktir

-

Egtib iellemzdk
/ DOK

A nrnsram iellese

g"rr.teGs

offi,"-"-"knak

ds vdrosndzds

Kcizossdgi tagga vatas

es

i"merked6s
MegemleKezes, gyertYatsY uJ
Vers- 6s Pr6zamond6 verseny

Mtivdszeti Est

DiaknaP es olzlKKozgYurss

R6o"dt"l-6o"dt"l

"

I

ds csoPortszinten'

l. dvf.
0. dvfolYam szervezeseoen

Mrirciusban, tavaszhoz kcitve

Tehets6ges tanuloK muveszctl

M6t"i."-h6"aPban' a

hemrrfatkozisa

alkalmrlval
I

l.

dvf. szervezdsdben

Eves munKatervoen meBr

K6zmtives-h6z
Kiemelkedo teljesitm6nY

Dirikok vende gl6tasa'

elismer6se

lai tan.

zdr

isa

tars-kolldgiumi Sport, kultur6lrs, KOztsmerert

rendezvdnYeken

tiTt KoLLEctuM PEDAG6cIRI PRoGRAMJA
Z--sER

Tehets6gnaP

Kolldgiumi szinten

l7ftT^hv
"*dq6hen

K rizdp isko

Ballagris

Hat6ron tull taKolnK szerveztrstus

Meshivott muveszetl cs'

K6pz6mriveszeloen
tehetseqes tanul 6k ki 6llit6sa

Tehets6g-kirillit6s

'

egyiitt
4rnsi eml6koarkban

1

6q zen6s est

arsangt letmezoat
Kulturrili s aj indekest

F

a koll6giumdrt'.

Oof-tet

FenYofa-diszites' Kezmuvesnaz' Koll6gium
uJ ut u rvl,

Akik sokat tettek

12. 6vfolyam szetvezt a

L{covominvok orzdse

o irrfnlwarn

to gaoas

sT.efyezese

Meshiv6s szerint
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otd Yogramiainkhoz
t i)bbl

etkdtel e zetts ig

2 02

0/2

02

I

- e s t an

ivh

en

tzii*ugt fenntartdra hdruld

:
A
megval6sit6shoz
sz[iks6ges

szemelyi, t5rgyi

felt6telek

A ttibbletkotelezetts6g riivid indoklilsa

TObbletkdtelezetts6s tartalma
Kviz

sportol6k
vet6lked6t rendez0nk a koll6gist5k szdmdra hires

6letrajzi, eredm6nyess6gi t6miiban'
Szines kartonok,

H0sv6ti tinnePkor
n6phagYomdnYa na
i

k

felelevenit6se

Fen

ntarthat6s6gi

t6mah6t

fest6kek,

A koll6gium folyos6it,

kbzossEgi

tereit feldiszitjtik a Hdsv€ti

ragaszt6k, egY6b

kell6kek

iin nepekre,

hdzilag termelt
A fenntarthat6sdgi t6mah6t egyik foglalkozdsdn

gyerekek'
anyagokb6l reform 6teleket k6szitenek a

ig6nYeknek megfelel6
k6stolo'
tdpl:ilkoziisrol. Eg6szs6ges 6telek bemutat6ja'

Kirilnduliis a Fusion 6lm6nykdzpontba'

ilina.n n.p pontot^l . ttou;k

tisztasdgdt

A

szobdk

Szobatisztas5gi

Tan6v v6g6n diiazzuk a
versenyeznek a legtisztiibb szoba cim6rt

verseny dijazSsa

legtisztiibb szobdkat

se, motivdlds a tantargy
t6makorben
iriint. Erdekesebb feladatokkal fejtor6kkel az adott
Ez a

probl6miija
tantdrgy, amivel a legtobb didknak neh6zs6gei

feladatok
van, a tantdrgy fel6pites6b6l ad6doan' A rdkovetkez6

lehetetlen az azt
orobl6mdk megolddsa, meg6rt6se szinte

n6lktil lskolai
megel6z6 ismeretek megfelel6 elm6lyit6se
hogy egy-egy l6p6s
k0rnyezetben sajnos gyakran el6fordul,
kimarad, nehezen felelevenithet5

A szakkor keretein

beltil

Vona lz6k,

feltdrnl 6s potolni' hogY be
igyekszLink ezeket a hidnyossdgokat

kdrz6k,fiizetek,

is Ezdltal
tudjon kapcsol6dni a diiik az riiabb anyagr6szekbe

szd m

motivdltsdg

ne vesszen el

Logikus

orobl6mamegold6 k6szs6gek feileszt6s€re

tantdrgy. Szakk6riink megad.ia

azt a

a

a

ol6geP

gondolkodds'

legalkalmasabb

szabadsiigot' hogy

lgy amellett'
vdlogatott 6rdekes feladatokkal foglalkozzunk
matematikai t6telekre
hogy jobban motiviiltak, ki tudunk t6rni
meg az adotl
is, ha esetlegesen ezek segits6gdvel oldhat6
orob16ma.
Dijak, jutalmak,

Asztalitenisz szakk0r

A

szakkijri 6r6kon nagyon fontos

az

egymiis koziitti ping-pong tit6,

igy tudia megtanulni
verseng6s,vet6lked6s,egymiis legy5z6se'
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hiil6 6s labda
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dlYokat,valamint azt,hogy
gy6ztesei es veszteser'
i;it6knak mindig vannak

A sport sok

mindenre meBtanitja

ocsolattartdsba n,kozoss6

gf

az

a

eilesztesben'

a

lmdval
megismerkednek

tanulot

nem utolsosorban segit

{kudarctii16s,gy5zelem,kitartds),6s
ka

a

a

r6sztvev5k

asztalos alapszerszdmok haszn6latdval'

ajt6 zdrak
kisebb iavitiisi munkiikkal (ajt6passzititssal'
ttjbb
tartozik
cser6j6vel) ill. foglalkozds 6ves munkarendjebe

Tolgy

6s h0sv6ti diszek'
term6k k6szit6se. Ezen termeKek: karicsonyi

ragaszt0t,

(term6szetesen
valamint egy kisebb m6ret6 szekr6ny k6szit6se

csiszol6Pa Pirt,

a szekr6ny a

lak6szobdk valamelyikeben

haszndlatba).Az emlitett term6k elk6szites6hez

a

ffir6szd r0t,

felLi letkezel5

kerulne

anyagot,

koll6gium

vasalatokat

alapanyagot (tolgY
szerszdmozottsdga megfelel6, igY "csak"
ciiszol6papirt' feltlletkezel6 anyagot'

f(r6szilrut, ragaszt6t,

vasalatokat) szeretn6k vds6rolni'

6s versenyszeni

ffik6letes
elsajdtitdsa, olyan

kiv6lasztott

mozgdselemek gyakorldsa'

k6pesti uiszer(s690kkel [j
melvek a f6 sporthoz (labdarugiis)
a tanul6knak Miilusban koll€giumi

mozgdsmint6kat adnak

Dijak, jutalmak

sportiigakban'
bajnoksiigot rendeztink kispillyiis labdarrigds
keszUliink fel a koll6giumok
Szint6n a szakkor keretein beltil

kozti

ahol 6veken keresztijl

Klebelsberg-Kupdra,

eredm6nYeket 6rttink m6r el

szep

'

ollegium labdarrig6i

a

is jirtasak legyenek:
sportjukon kiv0l mds labdaiilt6kokban
(streetball)' k6zilabda'
rdplabda (zsin6rlabda), kosdrlabda

Labdajdt6k szakkor

asztalitenisz,

floorball, m6ta-vdrm6ta alkotja

a

szakkdr

A foglalkoziisokhoz labd6kra
keret6ben 0zijtt labdds sportokat'
van szUks6gtlnk.
nehezen
el'n;;ehat6, hoCy sok fiatal nagyon
nem tud egyben dtldtni
tanul, gondjai vannak a s2ijveg6rt6ssel'
majd kiemelni a l€nyeget
egy rovidebb szoveget, tort6netet'
a hatdkony' ondll6
elvirhat6
hidnyaban nem
Ezen k6szs6gek

a filmklub' hiszen
tanulds kialakuldsa Ebben rs segithet

p'r

pdr perces vide6k helyett egy iisszefogott'
A film utdn
fordulatokkal teli tort6netet lilthat

mdsodperces,
esetlegesen

megbesz6li0k, elmes6l.iUk
osszefoglalni

a

a ldtottakat

megpr6bdljuk

Ezen t0l
cselekmeny l6nyeg6t' reszleteit
a filmet' a szerepl6ket' a filmbeli

v6lem6nyezni is van lehetcis6g

Ezzel olyan kepess6gek
donteseiket egy bizonyos szitudcioban

az iskolai kereteken belLil egyre
a
nyilik lehet5s6g A sz6beli megnyilvdnulds'

fejleszthetdk, melyekre
kevesebbszer

Mds n6z5pontj6nak
v6lem6nv alkotds, vitakultfra feilesztese'

Giiffi[EcluM
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MozijegYek

V6gz6s kollegistdinkat elballagtatjuk

rij

diiikok ismerked6si estje egYmissal'

lsmerked6si

Tan6v elej6n az

vet6lkedci

Vicces jiit6kok'
koll6gium tobbi lak6jdval, dolgoz6ival'

A MagYar

A Magyar

a

egv-egy
LabdarUgds Napia alkalmib6l meghivunk

taft dsdra'
hires sportol6t, sportvezet6t 6lm6nybeszdmolo

Labdarrigds NaPja

torndt

szervezUnk

Szines kartonoK,

fest6kek,

Advent

a

tereit feldiszitiUk a karecsonyl
A koll6gium folyos6it, kdzoss6gi

koll6giumban

ragaszt6k, egYeb

kell6kek

Alapelvek:

ohagyom6nltiszteletelve'vagyisakozoss6gheztartozilskdtelezbenntinket;
.elk.telezoddselve,azegyeilidskozdssdgifelel6ssdgv6llal6sosszhangi6ban;
.dvfolyamonkdntvSl|altfeladatokk6zosfelelossege6sosszekov6csol6d6s.

t+
a

6por6sa
koll.giumi hagyomSnyok kiarakit6sa,

6s megtart6sa; a

millt, a jelen, 6s a

iov6 6sszekapcsol6sa;
Tev

dkenv s'!ge k d s m6 dsz er ek :

rendezv6nyek el6kdszitdse;
bels6 kommunik6ci6 biztosit6sa;

a
o

e;
tanul6k aktiv tzitlilsa a r 6szv etelr
tanul6i o

o
a
a
a

megval6
program

szem6lyes r6szv6tel 6s minta;

csoport 6s egydni szinten'

terv e

1

4.4. Koltdgiumi h agy omdny ok tov tibbfeilesztdsdnek
figyelemmel kovetdse, a kollegium
. A v6ros kulturalis esem6nyeinek folyamatos
gfelelo en a l6to gat6suk'
di6kj ai

i

ge-ny.ir"t, 6rdekl6d6si ktrr6nek

me

.Minden6velej6nig6nyfelm6r6sadi6kokk6r6ben?jZindul6szakkorokr6l,
foglalkoz6sokrol,esazelk6sziiltmunk6kb6lt6rlat,ki6llit6srendezdse.
a
.Eload6estkeret6benolyanSportol6'VagySportvezetoismertszeme|yisdg
oveznek'

lak6i kiemelt figyelemmel
meghiv6sa, akit a koll6gium

ilwrorrealurupeoncoclAlPRoGRAMJA
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rtj6t€kkal ismerkediink meg

az6vsor6n(floor.ba|l,l6btenisz,stb.),ezekbolaz6vv6gisportvetelkedo
Uk'
r epertoiriifi folyamatos an frissitj

Am6rmegl6vSnemzetlonnepekhezkot6domegeml6kezdseinkme|lettolyan
a koll6gium osszes korcsoportja sz6m6ra
tortdnelmi esem6nyek felid6z6se, ami
kiemeltfontoss6grilehet.(Pl.akommunistadiktatirra6ldozatainakazeml6knapj6n
kolldgiumimegeml6kez6s'mrisortartisaadi6kokaktivkdzremrikodds6vel.)

t

5

)

P dly dzatok

Kotti Siumb an i elenle g futti

2 02

0/2

02

I tan Ev

NTP-SFT-19-0033
kol169iumban
Sport tehets6ggondoz5s egy "spottos"
Szakmai munkaterev:

Sport-tehetsegek

Foglalkoz6ssorozaton

izempontsor alaPjdn

bevdlogatdsa

feliil tervezett

10 utiinP6tldskorU,

program, 2 alkalom

f6k6nt
szocioku ltu

rd

10, alkalmankk6nt

Felm6r6s,

Egy6ni to16dds,

5-5

tdj6koz6dils

besz6lget6s,
felm616s,

Kiriily Lajos koll6giumvezetci
helyettes

tiij6koztatds

lisan

A 10 tdmogatnl

kivdnt sPortolo
koll6gista
kivilasztdsa

hitriinYos helYzet[i
labdarfgo sPorttehets6g beviilogatdsa
a projektbe
Munka6rtekezlet
tetrets6ggondoz6team Proiekt nyit6
Ulese

Foglalkozdssorozaton

feliil tervezett
program,

l

-ehets6ggondoz6team tagjainak

tehets6ggondoz6
team tagiai

tiij6koztatiisa a Pro.iekt

alkalom

Megbesz6l6s,

Kirdly Lajos -

A tehets6gsegit6

tdi6koztatils

koll6giumvezetShelyettes,

team
egyilttm0k6d6s6

Gemesi Csaba
ko ll6giumv ezet5,
KirdlYn6 Schen

neK az

BrlBittamentillhigi6n6s
sza kember,
Szabo Mikl6s -

biztositasa,

16szleteir6l, aktudlis
feladatok
megbesz6l6se

Tehetseggondozo
projekt el6k6szit6se
Helyszinek, sziikseges
eszkOzok, anYagok
e16k6szit6se Szakmat

elcisegit6se,

a

feltdtelek

sport- 6s
gy6gYmassz6r,

anyagok, feladatlaPok

Miitrahezi Tibor

sokszorosit6Sa.

pszichol6gus

Tehets6ggondoz6
adatlap szerkeszt6se,
nyomtatdsa.

l. modul:

5llapotfelm6r6s

Foglalkozdssorozaton
fel0l tervezett
program,2 alkalom

Adatfelvdtel: sPorttehets6gek adatainak

70f6,

Felm6r6s,

alkamankk6nt 5-5

tij6koz6dds

felv6tele, szem6lYi
adatok, el6rhet6s6g,

megismer6se,
bemutatdsa, egY6ni
felm616 laP kitolt6se:

u

rrro

rree

ru rvr
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Kir;1ly Lajos,

A r6szletes

besz6lgetes,

Kiriilyn6 Schiin
Brigitta

adatfelv6tel
lehet6v6 teszi

felm616s,

tij6koztatas

kapcsolattart6si
lehet6s6g Tanul6

ileru

Egy6ni tii16des,

G RA M

hogY

felt6rk6Pezziik a
sport-tehetsegek
aktudlis
6llapotdt.
Felszinre

keriilnek

J

A

a

7t
lehetseges

tehets6g6t? Csalddi
kOrnYezet, iskolai

probl6mdk.
Lehet6s6tet ad a
tehetseggondoza

kornyezet 6s a
korosztdlyos labdar096
csapat tdmogatja-e?
Kit6l o16kolhette
tehets6g6t? MilYen
eredm6nYeket 6rt el?
Van-e probl6mdja,
miben k6r segits6get?
Hogyan ldtja a

s 16szletes

tervez6s6re.
Egy6ni

probl6miikra
altenativdk
keres6se, egY6ni

fejlesztest
val6sithat meg
K6pet kaPunk a
sportolo
mentdlis

jtjv6kdpet? MilYen
szabadidcis,

kikapcsol6ddsi
lehet6s6gei vannak?
Hogyan 6rzi magdt a

iillapotiirol,

a

hdtriinyos
helyzet6 sport-

koll6giumban,
labdar096 csaPatban?

tehets6gek
fejlesztend6
terU letei16l

ll.

tehets6Sgondoz6s,

feileszt6s (1

-

Egyeni

6 f5 tema: kognitiv
k6szs6gek f ej leszt6se,

modul:

blokk)

A tehets6gsegit6

tipusiit6l fiigg6

team tagjai

tdrsas k6szs6gek
f ej leszt6se, feszirltseg-,
szorongaS,-

Teljes mentdlis
jol-16t, a kituzott

c6lok el616se

megval6sit6
foglalkozdsok,
Csoportos,
6nismereti
foglalkozAsok

tin6rt6kel6s 6s
bnbizalom fejleszt6se,

6.

A foglalkoz6s

stresszkezeles,

kommunikdcio
fejleszt6se, szijlSknek
workshoPok
5

Ze rv

ezese

Egy6nl

A hosszti tdvu,

Kognitiv k6szs6gek

fejlesztest
megval6sft6
egy6ni 6s
csoponos
fogla koziisok

szelektitlt, f6kusziilt
figyelem felm6r6se 6s
fejleszt6se. A rovid
tilv0 6s vizuiilis
mem6ria felm6r6se 6s
fejleszt6se. A
reakci6id5, a vizudlis

fejleszt6se blokk

I

G6mesi Csaba 4
6ra, KirdlY La.ios

A kU16nf6le
koncentrd cios

1 ora

gyakorlatokkal

6s

tech nikikkal,

mentdlis
treninggel; a
reakci6id6 edz6s
szitudci6ban
vizualis vagY

6szlel6s, l6nYegldtas,
6s a mozgds-id6

6rz6kel6sdnek
felm6r6se 6s

Verbdlis
magyardzat,
sz6beli k6zl6s,
bemutatds

hang
jelz5i ngerrel;

a

specielis
m

entdlis

fej leszt6se.

t16ni nggel

Felm616s6k ktilonf6le
szd m it6gePes

fejlesztds. C€l
jdtek- es

tesztfeladatokkal
modellezve tort6nik.

m6rk6z6s

a

helyzetekben,
ku lonosen
stressz hatdsira
fellep6 kU16nf6le

taktikai

6s

technika

i

egolddsok
gyors 6s biztos
v6greha.itiisdnak
el6segitese.
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Fes?Ultseg-,
SZOrOngas-,

stresszkezel€s

Stressz fogalma,

Csoportos,

el6adds,

tipusai. Elm6leti anYag

onismereti

ismeretkozles,

dttekint6se Stressz

fogla I kozdsok

motivdlds,
csoportmunka,
6nismereti

hatiSsai a

blokk

szem6lyis6gre Serdt!16
kor stresszforrdsai.
Sportol6kat 616
stresszhatdsok

Kirillyn6

Schdn

Brigitta

technikd k

elsajiititiisa
r6v6n sPorttehets6gek
ktin nyebben
kiizdenek meg az
6ket 6rt

szitudcios

jiit6kok,
gya

atekony

stresszkezel6si

munKa,

Stresszkezeles,
hat6kony megki.izd6si

H

korlds

st ressza htSso

l,

technikd k
Stresszkezel5

lavul

kka

az

on6rt6keles,
onbizalom
er6sodik, ezdltal

gya korlatok,

n6a
sportteljesitmen
y. Megktizdes,
megkiizd6si
sztrat6giirk
elsajdtit6sa
r6v6n fokozodik
a kudarcttir6s,
eu dltal

teherbir6bb

lesz

a sportolo.

on6rtdkel6s

es

onbizalom
fejleszt6se blokk

nk6p, testl onismeret,
dnklfejezds, nYilvanos
6s rejtett

tulajdonsdgok, €nk6P
6s viselked6s,
bnbizalom er6sit6
gyakorlatok. Testk€P.
Szem6lyis6g. Sa.iilt

magii16l alkotott k6P
iisszehasonlit5sa a
kornyezet
visszajelz6seivel, az
enkep-a
visszatLikroztitt k6P es
a redlis k6P kaPcsolata.

Csoportos,
onismereti
foglalkozdsok

Egy6ni munka,

Kirdlyne Schiin

onismereti
csoportmunka

Brigitta (2 ora)
6s Mdtrahdzi
Tibor (4 6ra)

Ana lizdlds,

elemz6s,
irsszeh ason litds

LeByen tisztdban
sajdt magdval
KUls6- belsd

tulajdonsdgaiva l,
viselked6s6vel.
RiivilSgitanak az
dnismereti
Eyakorlatok arra,
hogy
6sszhanBban

van-e a salat
magdrol alkotott
kep azzal ahogya

6t ldtja a
kornyezete Sajdt

Egy6ni c6lok,

k6pess6g6rtll,
tehets6g6r6l

motivdci6k, realitdsok

redlis k6p

kialakitiisa. Sajet
maga 6s mdsok
dltal kialakitott
k6p visszajelz6st
ad a spon-

tehetsegnek,
melyb6l
epitkezhet.
Pozitiv
tulajdonsiigok
tudatositdsa,
kev6sb6 Pozitiv,

vonzo
tulajdonsd gok
felisme16se,
ezekre val6

ffiTo[Eclutvt
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(csalddi

6roks6gek)

s

ezek kezel€se. Az

6nk6pre 0gY

tekinthetunk,
mint a motivdcio
, viselked6s

katalizdtordra,

motorjdra

Ha

foglalkozun k

vele, a sPorttehet6Bek
onbizalma
e16stidik,

sportteljesitmen
ve ncj

Tdrsas

k6szs€ger

fejlesztese blokk

- 6nk6Per6sit6s.
Taldlkozds,

ismerkedes,
szabillYk6Pzes Enk6P
fejleszt6s6t cel26
foglalkoziisok,
koherencia e16sit6se'
En-er6sit6s, 6rzelmek,
6rz6sek felisme16se,

kifejez6se.
Kommunikdcios
gyakorlatokkal,
szitudci6s jdt6kokkal
assze

rtiv

(tjn6rv6nvesit6)
magatartds gYakorl6sa

Csoportos,
bnismeretl
foglalkozdsok

ismeretk02l6s,
motlvdliis,

Kiriilyn6 Schan
Brigitta (5 6ra)
6s KirdlY taios (1

csoPortm unka,

ora)

El6adils,

tinismereti
munka,
szitudci0s
jdt6kok,
kommunikdci6s
gyakorlatok

6rz6kenVites,

sajdt 6s miisok
tulajdonsdgainak
percepclola
Koherencta
erSsit6se.
Csapat6Pites.
EgymAsra

figyel6s. EzSltal
jobban egYmdsra
tudnak
hangol6dni
Jobban 6rtik
egymds ielzeseit

6rz6seit
rezdiildseit,
melyet kivdl6an
hasznosithatnak
a tanul6k a
la bdani96csaPat
ban. Jobb
6sszjdt6k, jobb
csa

patmuka,

teh ets6giik
ki bo nta koztatd sd
nak lehet6sdget
vil rju k

eredm6nYi.ll

Kommunikdci6.
€n-nyelv
haszndlata,
asszertiv
magata rtds

elsaidtitds5val a
tanul6k
megtanuljdk
sajdt 6rdekeiket
€s a csoPoru

6rdekeit
6rv6nyesitent
ugy, hogy a
mdsok 6rdeke se
seriilion

@AG6GIAIPRoGRAMJA
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Kommunikilci6
fejleszt6se blokk

10

Kommunikdcios
csatorndk, a komm.

6 6ra

Csoportmu

f6

n Ka

szUks6gletek,

ismeretkozl€s,

6rz6sek 6s
preferen cidik

motivdlds,
csoportmunKa,
szitu6cios

tipusai. Az asszertiv
kommunik6ci6 a
sportban. sportol6edz6, sPortol6-bi16,
ellenfelek k6zti
interperszon6lis
kapcsolatokban

Gondolatok,

Kiriily Lajos

El6adds,

pozitiv,
kozvetlen, 6s
tapintatos
formdban

jiit6kok,
kommunikSci6s
Byakorlatok

torten6
kifejez6se

a

hatekonY

kommunikdci6

elsajiitit;sa

A szulol naz szerepc

SztrlSknek

d

szril5k

6adds

E

Tdmogat6 sziil6i
kornyezert
kialakitilsa,
sziil6k bevon6sa

KirdlY Lajos

Tdj6koztatas,
ismeretkiizl6s

sporttehetsegek
tehets6ggondoziisdban

ismeretdtad6
workshoP blokk

Fogla lkozissorozaton

El6adiis

fel0l tervezett
program 1
alkalommat

(tiimogat6 kdrnYezet,
szi..ll6i hdttdr, 6rt6kek

a labdarfgo

kozvet(t6se). A helYes
sziil6i-szu rkol6i
m agatart6s

hetkoznaPjaiba

-ehets6gg0ndozds

a

koll6giumban

csapar

t0zoK,
sportvezet6k

iloaoas

j6mesi

Tii.i6koztatas,
ismeretkaizl6s

Csaba,

tl

(i16ly LaJos

I
I

tehets6ggonjozd
s segit6se,

spon-

tehets6gekkel
foglalkoz6
szakem berek
motivdldsa

lsmeretkiizles
m6di;iban

a

G6mesi

Csaba,

Kirdly Lajos

A sporttehets6g

fejlesztS
program
bem utatdsa
Kaposvdr 6s a

kornyek
lakosainak

rrr

modul:

Ert6kel6s

Foglalkozassorozaton
feli.il tervezett

program 1
alkalommat

Projekt eredm6nYex
6rt6kel€se.

Tehets6ggondoz6team tagjai

Visszajelz6sek. Zdrds'
Teh etseggondozas

folyamatossdgd
lehet6s6gei

na k

Megbesz6l6s

tlemzes,
6rt6kel6s

Kiritly Lajos koll6giumvezet6helyettes,

Projekt

G6mesi Csaba

krit6riumai

koll6giumvezet6,
Kir;ilynd Schan
Brigittamentdlhigi6nes

Riivid es

sikeres6g6nek

hossz0tdv0
ered m6nYek

szakem ber,

Szabo Miklos -

sport- es
gy6gymassz6r

Kiriily Laios Beszd

mol6k

keszit6se

Szakmai 6s P6nziigYi
beszd mol6k

Tehets6ggondoz6team tagjal

ko I l6gi

u

mv ezetS-

helyettes,
G6mesi Csaba
koll6giu mvezet6,
Kirilvne Schan
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16)Az iskoldval, a szfilfivel val6 kapcsolattartds ds egyilttmfikddis

formdi

fenntart6val, a mr.ikodtetovel, a kapcsoltidci iskol
halmozottan hStr6nyos helyzetri tanul6, valamint

a

16.1.

a

jogszabzilyi el6ir6soknak megfeleloen tortenik'

Kapcsolatrendszereink:

7400 KaPosvilr, Sz6nt6 u'

.

5

Altaldnos Iskol6k:

iltoldnos Iskola II. Rdkttczi Ferenc Tagiskola
- Kaposvdri CSVM ittatdnos Islala ds Gimndzium

- Koddly Zoltdn Kozponti

o

Kiiz6Pfokri Int6zm6nYek:

.KaposvdrisZCSzdchenyilstvdnTechnikum6sSzakkepzrjlskola

-

Kaposvari CSVM Atlalano's Isknla ds Gimnazium
Iskala
Ddti ASZC Kinizsi Pal Etetmiszeripari Technikum ds Szakkdpzrj

-KaposvdrisZCEotyosLordndMiiszakiTechnikumesKolldgium
CSEru UTI KOLLEGIUM PEDAG6GIAI PROGRAMJA
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akkePzti Iskola

Az

:'
egyik legfobb segitoje'
A koll6gium a nevel€s minden teriilet6n az iskoldk

is ko I dkk

-

al v al d kup

c s o I att

ar t ds i ellemzdi

.Alapvetofontossiig0naktartjukez6rtakotlegium6save|Unkkapcsolatosisko|6k

-

folyamatos, szoros egyiittmiikod6s6t'

iskol6k munk6j6t' tanul6ink iskolai
Ennek 6rdek6ben figyelemmel kisdrjtik az
6r6kon' szi'il6i 6rtekezleteken' igy a
elomenetel6t, rdszt vesziink az iskolai fogad6
6s feladata'
kapcsolattart6s minden nevelo koteless6ge

ts Kaposv6r v6ros, Somogy megye sporlegyestileteivel'
D Bene Ferenc Labdarug6 Akaddmirival'

F CsikY GergelY Szinhhzzal'
- a v6ros mindazon 6ltai6nos 6s kozdpfokir iskol6ival,

amelyekben tanulnak

di6kjaink'
P oszt6lYfonokokkel'

(ft
Kommunikdc id a s ziil k e I :

A

nevel.s

oktat6s eredm6nyessegdt alapvet6en meghatixozzhk

-

a

csal6di

szocializtci6saj6toss6gai,asztilok6ltalagyermekfel6kozvetitett6rtdk-6snormarendszer'a
hat6sok'
szf6r6j6nakfejl6d6s6t befoly6so16 neveloi
szem6lyis6g erzelmi - akarati,erk6lcsi

Akolldgiumalapfeladataib6lfakad6anjelent6sszocia]rizfuci6sszerepettoltbea
t6mogat6sa,
r6szben atvallalja a csal6dt6l a tanul6s
di6kok 6let6ben' hiszen az tnt6zm6ny
funkci6it'
gondoskodas t6rod6s, a v6delem 6s feliigyelet

a

-

mintaad6s, a szemdlyes

Atanul6kfelelos,felnottdletvitelre,tovibbtanul6sra'eletpillyav6laszt6sraval6
eredm6nyesfelk6szit6stintdzmdnyiinkaszUl6kkelkialak(tottegyi.ittmrikoddskeret6ben
val6sitja meg'

C6lunkazegyenitanul6iutakk6vet6se,atanulm6nyi6sakozossdgimunkasegitese,
probl6m6inak kezeldsdben, megoldasiiban.
segites nyrijt6s a tanul6k szemdlyes

hat6kony

Aszulokr6sz6reakolldgiumatanu|6kr6lrendsz'ezlehet
csoportosvagyegydni.Acsoportossz6belititjlkoztatisazevazegy'ni
tortennek'
izem.lyesen, tel
titjekoztat.sev k[zUeni szulol megkeres6sek
tovribbi a szi.il6i fogad6 6r6k'
Kapcsolattartris elvei

ds

formdi:

PROGRAMJA
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ffiok

tiszteletben tartasa

-apedag6gusokr6szr6lrendszeres,6rdemitbjlkoztatAsnyrijt6saatanul6
fejlod6s6rol, kozoss6gi beilleszkeddsdr6l

-

a sziilokkel k6zos megold6sok

keresdse, szuksdg esetdn csal6dl6togat6s,

a

tanul6kegy6niprobl6m6inak_tanul6si,alkalmazkod6si,beilleszkedesi
neh6zs6 gek, v eszlly ezletetts6g

-

-

keze l6se drdekdb en

ir6nti
nyitotts6g a sztiloi megkeres6sek' kezdem6nyez6sek
sztiloi 6rtekezletek tartilsa'

A sziitdi irtekezletek cilia:
fontosabb pontjair6l'
a sztil6k t6jekoztat6s a aHfn\rend

a

csoportokban

.r.,ltgt"n

felmertilo probl6m6k

megbesz6l6se'

megold6sa.
A fogadd drdk

cilia:

Az iskolai fogad6 6ritv'hozkapcsol6dva ' az
a sziilonek.

egyes

tanul6kr6l ttirtdno t6i6koztat6s ad6sa

a
kozoss6g6t' v6lem6nyez 6s gyakorolja
sziil6i munkakozossdg kepviseli a sziilok
keriil
jogot. Fdldvente egyszer' illetve sztiksdg esetdn
torv6nyben biztositott efretdrt6si

A

osszehiviisra'

A kapcsolattartds ewdb eszkdzei:

-

szem6lYes inform6ci6csere

szoban

telefonon
e-mailben,

levdlben'

E-semuITonTaTMPEDAG6GIAIPROGRAMJA
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.

2. Kapc solattartds formdj a d s gyakorisdga :

Kapcsolattart6s formij

Partner

-

- sztiloi dftekezlet, szemdlyes

Sziilo

- fogad6 6ra szemdlyes

- aktu6lis telefon vagy ir6sban
- kolldeiumi rendezvdny, szemdlyes
- SZM dvi rendes iildse
- SZM rendkiWli iildse

Sztiloi szervezet

B6zisiskolik (ahonnan

szem6lyesen

drkeznek di6kjaink)

-

Altakinos

ds

KOzepiskol6k
(ahova j rirnak di6kj aink)

-

Kapcsolattart6s gyakoris6ga

a

levdlben
beiskokizrisi egyeztet6s vezet6kkel
dves feladatok megbeszdldse

vezetokkel

-

ds szaktanrlri
munkames.beszdldsek

talilkoz6i

aktualitds szerint

alkalm6val beiskokizris

telefonon

megyei kolldgiumok

iskolai szUloi drtekezletek

- tandvkezdds
- kolldgiumirendkiviiliesemdnyek,
- sztil6i kezdemdnyezdsek
Kolldgiumi jelentkezds

- osztrilyfriniiki
T6rsint6zmdnyek, m6s
kolldgiumok

tandvkezdds

beiskokiz6s ideje
tandvkezdds

fdldvente 1 alkalom aktualitris
szeri nt

szcivetsdgi

-

dvente 2 alkalom

-

rendkivtili helyzetben

aktualit6s szerint

Klebelsberg Kupa
vrirosi kolldgiumok munkaMegbeszdldse

Gyermekj6ldti
szolgrilatok

- szemdlyes
- telefon

Helvi cinkorminvzatok

- polgrirmesterek ds iigyintdzok
- telefon. e-mail

Civil

- szem6lyes

szervezetek

alapifv6nyok,

- telefon

egyestiletek

CSERI UTI KOLLEGIUM PEDAG6GIAI PROGRAMJA
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17) Pedagdgiai mirds-drtdkelds ds mddszerek

17.1.

A pedagdgiai-tevikenysdg ellendrzdse, drtdkeldse

ellenorz6s 6s 6rtdkel6s a pedag6giai munka elengedhetetlen r6sze. A nevelomunka
saj6toss6ga, hogy pedag6gus k6zoss6gUnk munk6j6nak eredmdnyess6ge szorosan osszeftigg a tanul6k

Az

eredmdnyessdgdvel, sikeressdg6vel, neveltsdgdvel.

Ennek megfelel6en a tanul6k munk6j6nak drtdkeldse, a pedag6giai drtdkelds a vegzett munkiinak
osszevet6se a kitrizott c6lokkal.

Fefm6r6 6rt6kel6st v6gztink:

a

koll6gist6k

ds azok csoportk6zdssdgei kezdo

szinddnek,

osszetdtel6nek megismerdsdre, nevelts6gdnek 6llapotdr6l.

Fejleszt6 6rt6kel6st vEgziink: a kolldgistrlk 6s azok kozossdgei kdrdben
kezd et6n nevel6munk6nk konekc i6j a osszehan goltsiiga 6rdekdben.

Min6sit6 6rt6kel6st v6gziink:

a l0-ll-l2.6vfolyam

a vdgz6s kolldgist6k es a vdgzos csoportkozossdgek kor6ben a neveldsi

folyamat eredmdnyessdgdnek megrll lapit6sa drdekdben'
Id6szakos min6sit6 6rt6kel6st v6gziink:
havonta 6s f6ldvkor
csoportszinten:
kdzgyrildsek alkalmrlval
- dsszkozoss6gi szinten:
sziiloi 6rtekezletekkor
- csoportszinten:
szUl6i drtekezletekkor
- egydnenkdnt:
egyedi szi.il6i l6togat6sokkor
- egydnenk6nt:
- csoport 6s Osszkozdss6gi szinten: a fdl6vi 6s az ev vdgi munka drt6keldsekor

-

Az

ellenorz6st, 6rt6kel6st vdgezheti

az intdzmeny igazgat6ja, a koll6gium vezetoie 6s

annak

helyettese. Esetenk6nt arra jogosult kiilso szem6ly vagy megbizotL szakerto.

Cdl:

u pedagdgiailag houtiadott irtdk feltdrdsa, u tanuldk feilffiddsinek nyomon kdvetise, a
fo ly a m at o s fej 16 di s b izt o s [t ds a.

Alapelvek:

. Az 6rtdkel6s a kovetkezetes pedag6giai tev6kenys6gen alapul;
o Az dr16kel6s t6nyek alapjdn, objektiven tdrtdnik (m6r6s);
c Az 6rt6kel6st mindig fejleszt6s 6rdek6ben, a motivdci6 biztosit6s6drt tesztink;
c Az drtdkel6s szemdlyre s2616 6s differenci6lt;
. Az 6rtdkeldsben alapvet6en a poztliv, megerosito, osztcinz6 tendenci6kat
6rvdnyesitiink;

o

Az ellen6rz6st nem c6lk6nt, hanem eszkdzk6nt haszn6ljuk.
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nI

l.

,l.t drtikelds formdi

6s

jellemzcii
rdsbeli drtikelds

Saibeli drtikelis

Alapvet6en

a

csoPortvezeto

Alapvet6en

a

csoporfvezeto tanbr

6ltal. vasv a koll6gium vezet6se
C soportfo glalkoz6son,
v6laszthat6 foglalkoz6son

Fel6vente a

Tanul6

Fdl6vente a szemdlyisdg fejl6ddse
, 6rtdkel6 lapPal

teljesitm6nY

elemzdsekor, szem6
A koll6giumi 6let valamennYi
szinter6n, egytittmrikodve a DOK-kel

tanulm6nYi

eredmdnyek tiikrdben, javaslat

Alkalomszenien,

egYes

tev6kenysdgek 6rt6kel6sekor

/

pl'

szab|lYozotl
Szervezeti szinten, kozds koll6giumi Hazirendben
iutalmazisi ds fegYelmezest
programok 6rt6kel6sekor
szabfiy z6k

Foead6or6n, sziiloi drtekezleten

al

kal m az6s6v al

IntdzmenlnYezetes 6lta

I

adja'
Az ertdkel6s alapliltatanul6k fejlod6s6t kdveto rendszer

A sz6beli

6s ir6sbeli 6rt6kel6s a nevelotesttilet 6ltal

kialakitott szempontok alaplfintort6nik'

Erftkelds szemPontiai:

A

6s form6kat azSZMsZtartalmazza'
jutalmazhsi 6s fegyelmezdsi k6rd6sekben kialakitott elveket

CSCNI
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17,2. A trr"ldk

mhdsi-drtdkeldsi rendszere

Alapvetdsek:

fej leszt6s biztositj a;

drtdkeldsdhez i s'
m6r6si eredm6nyeket felhaszn6ljuk cdlkitrizdseink

7.

i;l <
I

MERES

M

MODSZERE

GYAKORISAGA

di"gt.

megfigyel6s

szeptember
f6l6v

z

tanul6si

szokisok

6s

>.o
x.n
FEL,
Egyeni

alapk6szs6gek

szovegertes
helyesir6s

szociokulnrrilis

di^g..

mtequ

egy6ru

tan6v eleie

l"p

matematika
tan6v eleje

Egy6ni

megfigyei6s

tan6v eleje

lap
Egyeni
lap

k6rdoiv

tan6v eleie

egydnr

hattlr
diugt.

6rdekl5d6s,
szok6sok

tovibbtanulisi I dug"'

sz6nd6k

I

inteqrj

lap
FE,L

szabalyatdat,
szok6sok

Form.

tanulminYi

Form.

adatgytiltes

folyamatos
f6l6vente
negyed-6vente

eredm6ny
szoci6lis

Fotm.

megFrgyeles

f6leverrte

FEi-

Form.

megfrgyel6s

ftilevente

FEL

Form.

meghgyel6s

f6l6vente

Form.

k6rd5iv

f6l6vente

fr

Sum.

k6rd5iv

tan6v vege

E,L

megfrgyel6s
' Aotmniif6s

EL
csoport
-naol6

k6szs6qek

kommunik6cio
s k6szs6gek

tehets69-

sondoz6s
ontsmeret,
on6rt6kel6s
es

csoportvezet6

ERINTBTTJE

lvlinden diik

Iao

diugt.

on-

FELEL6S

koil.

&t6kel6s

trtrT

EL
EET

csoportvezet6

onnan iott
di6kok

rif

csopoftvezet5

rijonnan jott

csoPoftvezet6

ulonnan Jott

csoportvezet5
csopoftvezet6
csopoft-

1,1. 6.s 12.

vezetS
csoPort-

vezet6
csoportvezet5
csoportvezet6
csoportvezetS

csopoftvezet6

diikok
diikok
6vfolyam
minden dr6k
mrnden diak
mrnden dr6k
mrnden di6k
mrnden di6k
mrnden di6k
1.2.

vagy 13.

6vf.

Ertdkelolap(EL):6vv6giegy6nenkdntidrtekeldsdscsoportszintririsszesit6sacsoportvezetoibeszamo|6kban'
vezetett feljegyzds'
Egydni lap: diakokr6l minden 6vben egydnileg

Fdl€vidrt6kelolap:(FEL)f6l6vkorkiadottcsoportvezet6i,tanul6i6rtekel6s;dsszesitdseabesz6mol6kban'
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jleszt6si strat6gi6ja
18.1. Az riltahrtnos fettitelek iavttdsa
Akoll6giumesdlykozelit6szerep6nekmegval6sitiLsilhoz'azotthonjellegtov6bbijavit6s6hoz'
hogy t6rgyi-technikai

fogralkoz6si kin'lat iavit6s6hoz sziiks.ges,
a tanul6si, mtivel6d€si, szabadid6s
csal6d kortilmdnyeinek szinvonal6t.
er6rj6k egy kozdps zinten 616 kultur6lt

A

modern

adotts6gaink
a legmagasabb szintu technika alkalmazilsa'
inform6ci6hordoz6k tekintet6ben kiv6natos
Ezdrt:

berendez6si tilrgyakat szeretn6nk
c6lszerribb az offhonoss6gotjobban sugal16

.
.

hogy odavonzzilk di6kjainkat
ezekkel rigy kiv6njuk kialakitani a zsibong6nkat,

l-l

beszdlget€sre

.asz6mit6g6peket6sm6sinform6ci6shordoz6kataszilmititstechnikaiismeretek

k6szs6g fejleszt6s6re kiv6njuk haszn6lni'
megszil6rdu l6sita,a kommunik6ci6s
az 6rdeklod6si kordk'
helyis6geket feiruvan3uk szabaditani

.

M6s celrahasznitlt szakkori
szakkdrok sz6mdra'

.Azeddigiekndlfolyamatosabb6kivSnjuktenniasportp6ly6k'atomaterem,akonditerem
hasznfiatht.
1

8.

1.2. Tartalmi fejlesztds

r

Ismeretp6tl6 foglalkoz6sokattartunk

olehet6v6tessztikasz6mit6stechnikaiismeretekgyakorliis6t
idot forditani
tertiletdn a megelozdsre kiv6nunk t6bb
azegdszs6ges 6letm6dra nevel6s

.

.az6rt6kekirAntiorient6lts6gotkiv6njukjavitaniahon-6sn6pismeretifoglalkozasokkal

18.1.3.

Nevel6munkn eredmdnyessdge cdljdb6l

oz6rts6gunkcsokkent6s6velisndvelnikiv6njukazotthonjelleget

.
r
o
.

nevel6i elj6r6sok osszehangol6sa
a

differenci6ltabb elj6r6srendszer alkalmaz6sa
tanul6k egy6nis6g6hez alkalmazkod6

kovetelmdnyekvil69os megfogalmaz6s
szakmai szinvonal fejleszt6se

.

Szervezett tovdbbkdPz6sekkel

0nk6Pzdssel
Szaksajt6 figyelemmel k(sdr6s6vel

egyiittmukod€s
szorosabb nevel6tan6ri ds oszt6lyf6noki
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ffi"mfroil6
A

gium

i tiv 6k6P e

nagv tavlatokat
bevezetoben emlitett gondolkod6sm6d

.lt:|',T:,*"

i^T'#:;;#'T"'tJ

koteless6gtudat kate96ri6kat'

ACseriUtiKoll6giumelsosorbanSomogymegyetelepiildseirolfogadjaazokatadontoena
igenyuevdteldre' akik
t<ortr iiaqait a ko[dgium
Akad6mi"i
Bene Ferenc Labdarirg6
"t6";;'t'r6rtanulnak'
fuporuat Megyei Jogri V6ros iskol6iban
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eszkdzdk

ieglzdke:

kiilso kornvez;1e,liztollqil::Y:l::',:1:5:"fl1'::lliilh*ffi1:::
6s *"'::
oerse ss
Kolregrum bels6
A kolldgium
;.ir;,;,',','';.,^k 6s
, megteremtr a nyuetodt tanul6s, az
-):'^']i:;;:^t;::
6ltalSnos kritdriumainak
otthonoss6g
az
megfelel
iiw.L-& 6s
di6kk6rcik'
szabadidos tevdkenys6gek' valamint a
.gveu
dn6ll6 ismeretszerz6s, a kultur6lis, a sport e,
felt6teleit'
szakkortrk mtikodds6nek

20.1. Az oktatd-nevelt munkdt

seg{t6 eszkdzdk isfelsryreldsek iegyzdke:

jelleget ad az azonos
dlet6nek szervezese csal6dias
labdarirg6s6ban'
es 0.1 tautatokat nyithat meg Kaposv6r
sport6gon beltil az
A koll6gium eg'sze
rendelkez6sere'
6ll atanul6_k",atpltfar-"evel6snek
Tanul6szob6ja jol felszerelt es zz.ooLraig
6pliletet
6l6kre. Valamennyien tudj6k, hogy az
r,ut u
6s bels6 berendez6se fegyelmez6 erokdnt
el6gs6ges'
a
6s
teszitettet. A hritoszekr6nyek
.TV-I.< .sz6ma
berendez6se ivel az i.r.'iu tanul6i
ki. Foly6iiatokkal, fjs6gokkal val6 ell6totts6g

A koll.gium belso berendezdse, tartalmi

u!*.

Sz6mit6g6pp.f mp"roiuto, igenyuLet

u, irtofu el6giti

szer6ny, de el6gs6ges.

Tdteles eszkdziegYzdk

Helys6gek:

1db
1db
1db

tanul6szoba (felk6sztilo szoba)

szakkori, di6kkdri szoba
sz6mit6stechnikai terem

ldb

testedzo szoba

l2

h6l6szoba, h6l6terem studi6

ldb
ldb
ldb

sPortudvar

koll6giumvezet6i iroda
i'igYviteli helYis6g

3db

t6rsalg6 (l6to gat6fo gad6)
iigYeletes neveloi szoba
6j szakai gyermekfeltigye16 szob6j

ldb
a

porta
betegszoba (elktilonit6)
t6lal6-moso gat6, ezenbeli'il felnott ltkezo

tanul6i vizesblokk, fiird6szoba
szem6lYzeti WC

tanul6i WC
karbantart6 mtihelY

t6rol6ja
tisztit6szer, takarit6eszkdzok 6s -gdpek
6gYnemtirakt6r

u

r r r o r rr e I u M

PED

AG

6 e tn t

ldb
ldb
1db
3db
1db
3db

ldb
ldb
1db
1db
1db

sz6rit6helYisdg (tanul6i)
szem6tt6rol6

e

1db

ldb

mos6konYha (tanul6i)

Tsm

db

PR
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Britorzat:
Tanul1szoba:

40 db
40 db

tanul6i asztal
tanul6i szdk
tanhri asztal
tanhri szek
nYitott 6s zirl konYlesszekrenY
szhmit6 gdPaszlal, szek
szhmit6gEP

1db
2db
2db
6db
6db

2db

nYomtat6

Programok

1db

zhthat6 szekrdnY

ldb

t6bla + flipchart

Szakkori szoba:

2db

asztalitenisz asrtal
,,csocs6" asztal
Tanul6i asztalok szdkkel (sakk felszereldssel)

1db
8db

Testedzri szoba"

8db
5db

Proffesszion6lis kondig6P
SrilYz6rud

40 db

SrilYz6t6rcsa

28 db

K6zisrilYz6

Hdl1szoba, hdl6terem:
60 db
26 db

6gynemritart6s 6gY
szekr6nY

60 db

6jjeli szekr6nY
polc
cip6t6rol6

20 db
13 db

42 db

sz6k

13 db

asztal

120 db

6gynemti-gamitrira

ffi

en

rurr

Iu M
rrs
roo rrea

PE

DAG 6 e

I

ru

P
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Studif:

rdb

Stirdi6asztal
Szdk

belsohangtechnikaifelszerel6s'kidpitetthan$echnikaih6l6zat
mikrofon
er6sit6

6s

5db

ldb
42 db

hangsz6r6 + fejhallgat6
videofelvev6 kamera

videofelvevo

ldb
tdb

ldb
ldb
ldb

-lej6tsz6

t6rol6szekrdnY

Sportudvar:

4db
2db

Labdanig6P6lYa
KUlt6ri asztal\teni sz asztal

Televizi6
R6di6
CD vagy lemezjhtsz6
Magnetofon
Videolej6tsz6
olvasm6nyok
tanktlnyvek, szakkonyvek, kotelez6
projektor
vetit6v6szon
I1/1994. MKM' szerint
a

nappali i.igYelet

a

|jszakai iigYelet

a

h6tvdgi iigYelet
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1db

ldb
ldb
rdb

ldb
ldb
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21) Melldkletek
1.. C s op

ortfu gl alko ztis i temati k u

1-8.
dufolyam

Tdmakiir

Il.

10.

9.

12.

I

3-14.

dufolyam

iufolyam
I

iufolyam

iufolyam

eufolyam

a

2

2

2

2

2

I

A tqnulds tanuldsa

4

Az erkolcsi neYelds

2

?

2

2

2

2

I

1

I

2

2

2

I

2

I

I

I

1

I

I

z

2

2

2

2

2

2

2

Pdlyaorientdci6

2

Gazdasagi 6s Penzilgti nevelds

2

6ntudat, hazafias

J

nevelds

-N"*uti

T.llampotgdrsdgra,
demolcracilra nevelds
7t *xiu"t ds a tarsas kult{tra
feilesztdse

A csaladi dlefre neYeles
t"tkinfi ,s"szsdgre
A t"tk
Tntut

"kl6

t

ug,

auo6t

nevelds
mds

okdrt,

a

J

J

2

2

2

2

2

I

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

z

2

a

J

J

0nkdntesstig

-p
Fenntarthat6sdg,
kornyezettudatossdg

A di

-M

a t ud at o s s d gr

0sszesen

a

n ev

el d s

?

I

1

I

I

I

1

22 6ra

22 ora

22 6ra

22 6ra

20 6ra

20 6ra
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IJ

T,anutds lan{tdsa

T

arntiak,

lev dkenY s ige

Tarlalmak,

f.iilO.tUOoi

tanul6si

technikSk ds m6dszerek
alkalmaziisa

A

megszetzefr.

tevdke nYsdge

k

::

llluuszellNvlt
az 6ltal6nosan elfogadott tanu lasl
tanul6sra
tekintettel a kiizdss6gben tdrtdno

G".t.tsiik

r

k

r\srvrrvv

azok sajdtossigait'
ismertesstik az alapveto tanulasi stilusokat'
hatdkony tanul6si m6dokat
egyes stilusoknak legink6bb megfelel6'

az

itdsdre felkdszito
es

elsajrititott

ismeretek
rendez6se
6rtelmez6se,

ertt ttsi 6rz6k kifejloddse

ffielodserkcilcsil6nyt

ztiil, a dr amape dag6gn eszkoz-: f :l :Til:t":*
es a szemdly erkdlcsi felelossege
cisszhangot a lelkiismeret szabadsdga

s

zer ep gy ako

rI

atokon

ke re

s

I

kcizott

drt6kek 6s az erkcilcsi 6rzdk
p6ldakon kereszttil utaljunk az erkcilcsi

tiaiakit6s6nak

ffiuntu

j

elentos6g6re az ember i kapcsolatokban

megbecsiil6se

mordlis helYt6ll6s
m6rteklart'is,
egyiitt6rz6s
segitok6szsdg

j el entos6g6t, az

e

I tdtt szerepdt
gy eni dcint6sek me ghozatal 6ban betci

ismertesstikadi6kokkalazerkcjlcsikdr.ddseketfelvetodlethelyzeteket
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tevdken;''segek
rdrnk drtdkeit, hagYom6nYait'

.
-k

ez tarlozlrs' hazaszer eler
i. nepi kultur6nk ertdkei,

cizii ssd gh

kdztls
Mutassr.tk be a kiizcissdgi iisszetartozrist megalapoz6

r

eltiaddsokon keresztiil alakitsunk

ki pozitiv attitriddt

a

hazzurkban 6lo nemzetis6gek

ulturdlis szok6sai, eml6kei, j elene
nk kapcsol6d6sa Eur6P6hoz

.
'

Pcsolat6t'

ahazai
nenrzetis6gek kulnrdlis is nyelvi

scr

1.4,

Allamnoletirsdera.demokrdcidrsnevelds
Programterv

Ta

rtalmak, tevikenY sdgek
alapelveit' az
Tsmertessiik a demokratikus jogdrllam m(rkijddsdnek

- a demokratikus
jogSllarn fel6Pit6se

afi""tp"fgatt6g fogalm6t

jogokat'
ds az alapveto iillampolg6ri

dllampolgLr\ magatafttts
- Szerepj6t6kokon kereszttil drlessfk meg a cselekvo
ds a tdrv6 iszteletjelentos6get

- a felelcis

6llampolg6ri
magatartis
jelentosdge

- a dentokr6cia elvei
6s gyakorlati
rnegval6sul6sa
megbizhat6sdg. a kdlcsonos elfogad6s

- cselekvo
6tlampolg6ri
magatart6s ds
tcirvdnYtisztel et
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Programterv

Ta

az cinismeret 6s

rtsl mu k, tevdke nYsige k

i-smertessiik

t6rsas

az

cinismeret

kapcsolati kultfra

az

empatia

6s

6s

a

t"rr"tt"p*rt"tt"p.t"t"tikultirrameghatitoz6
segitsiik elo a megalapozott dnismeret

masok

.

mutassuk be a kultur6lt t6rsas kapcsolatok'

a

helyes egYdni ds k6zdssdgi elet

t6rsas kommunik6ci6

1.6.

A csalddi dletre nevelds

Programtem

elentosdge

az

egYen

ismertessiik

a

t szintere a csal6di otthon
testi ds lelki
csal6d szerepdt, jelentosdgdt az eg€,szslges

fej lodds kialakul6sAban

az otthon
mdrjiik fel, hogy kinek mit jelent a csal6d'
kapcsolattartris, egyiittmrikodds
val6
hangsrilyozzuk az idos

"riaatugoLLal

6s t6mo gat6suk fontoss6g6t

felelossdgv6llal6s

ennek hely6t 6s szerep|r a csal6di
szeml6ltessUk a csal6di munkamegosztdst,
kiizcissdgben

ismertessiikahelyesszexu6liskultirrajellemzoitdsjelentos6g6tafdrfi6sa
n6i

kapcsolatban

, -_^r^+ jelentosdgdt
2^t^^+i\.ada+
helyes, feretossdgreljes p6rkapcsolat

ffi;:;*'";'

kialakit6s6nak folYamat6t

szerepj6t6kokonkeresz|tilmutassukbeacsal6dbanelofordul6konfliktusokatds

konfl iktusok a csal6dban

Ts r
e

n

o

r r x o n r e Iu M

kezel6siik m6djdt
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AG 6 e t n

I
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o GRAM

J

A

6s

Programtem

T artalmak, tev dkenY s dgek

oss6g kaPcsolat6t,

azelhizisdsakorszenit6pl6lkozrls,eg6szs6gesdletm6ddsdletvitel

i

sport hat6sa

a lelkr

egyensirly

megteremt6sdben

6s

megorz6s6ben

prevenci6, 6lewezetds.
eg6szs6gfej leszt6s

6sszefiigg6seit
fizikai aklivit6s
mutass,ik be ds a gyakorlatb an alkalmazzuk a rendszeres
ds sport hatSs6t aszervezelre
agresszi6 megelozes6t
ismertessiik az erzelem-, feszi,iltsdgszabillyozits es
a sport, a mozgilssal jrir6 tevdkeny
ak meg az egyeni
oiin<tiri tevekenys6gek rdv6n a
itel 6s a szabadid6s
felelossdg ds dOni6s jelentos6gdt
tevdkenys6gek megval 6sitas6ban
a teljesitmdnynovelo
ismertessiik a k6ros szenveddlyeket, szok6sokat'
z6 Ye it
s zerek h asznal atinak v e s
I

1.8.

Felelflssiwdllalds mdsokirL dnkdntessie

Programterv

Tartalmak, tevi

ittn"rt"ttiit

t6rsadalmi

felelossdgvdllal6s

6s

szolidaritris
Onkdtlt"s feladatv6llalas

a hritriinyos helyzet fogalm6t

felelSssdgv6llalas fontoss6g6t,
odldSkon kereszttil mutassuk be a t6rsadalmi
a miisokdrt drzett szolidaritris j e I entos 6 gdt
ismertesstik, hogy mit j elent fogyatdkkal dlni

a segito

rnugutu,t6, kifejloddse

nk olyan diakkitrt'

dr

melyben beteg, idos emberek 6lethel

alakitdsa
az egyillmikcid6s, egym6sra figyel6
es a
felelossdg
dlethelyzeteken keresztiil mutassuk be az egyeni

6rdek6ben

felel6ss6gv6llal6s egym6sra hat6s6t
ism

ertesliik a tLgabb

munka lehetos6geit
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1.

kiitnv ez.ettudutos,s tig
?. Fenntarthatilstie,

Programterv

T art alm

u

k,

t ev dk e nY s dge

k
k be a kcirnYezetre k6ros

a term6szet 6s az emberi

anyagokat 6s tev6kenYsdgeket
ds a termdszet
mutassuk be (pl' term6szetfilm segits6g6vel) az ember

kdmyezet egYm6sra hat6sa

eseszseges egYiitt6l6sdt

term6szeti

zetet vedo tev6kenYsegeket

erofon6sain

;-*"t**k
'gondolkodj

b"trij

kszinti felhasm6lhat6srlg6t

ra hasznosithat6 anyagok

l6ban

glob6li

tanultak

segiteni
felhasmril6s6val arr6l, hogy mikdnt tudn6nak

cselekedj lok6lisan'

kdrnyezetiik megov6s6ban

egydni'
ismeitessiik a kornyezetkim6lo dletmod elonyeit irgy
mint a kozcissdgre gyakorolt hat6sa alapj6n

P4lvaorientdcii
Programtew
1.10.

Tartulmak, levi

."t"ffit
6lerP6lYik

ds

a

etiilt6siikhcjz sziiksdges

lviir6sokat

k6pessdgeket, adotts6gokat,

szakm6k jellemzoi

ktilonf6le

szakm6kat

"I<infdlee

a tanul6k szem6lyisdgjellemzoit'
dnismereti teszt segits6g6vel
piiyavillasil6si lehetosdgeit
a
kapcsol6d
drdeklod6si kcirdt 6s ehh-ez

ldteznek'
mutassuk be, hogy milyen pillyavillasZcisi dokumentumok
azok hogyan hasznrilhat6k

ismertessiik 6s gyakoroltassuk

a munka viliga

es

es

az rllklskeres6s (bemutatkozris, interjf'

p6ly 6zatir6s,stb.) kiilOnbdzo technik6it

kdpzettseg megszerz6se
mutassut be, hogy a folyamatos tanul6s, aziiabb

mennyibensegitiap6lyam6dosit6st,esmunkandlktilivdvrilSseset'naz
rijb6li elhelYezkeddst
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lil

Gazdat,iei

ds

Pdnzilevi ne'elds

Programterv

Turtalmak, teviken.

tarsadalomban

a

Probldmdk ad6dhatnak

helytelen gazd6lkod6s

miatt 6s ezek

a

milyen

kiivetkezm6nYekkel j 6rnak
kii ijnf6 le csal ddszerke zetben
u n. ty., .rut aa; g-jattoda, bemutat6sa
az ebbol finanszirozhat6
mutassuk be a munk6v al szerzell'jcivedelme ds
javak, szol96ltat6sok cisszefliggdseit
gyakoroltassuk a banki
ismertessi.ik 6s a lehetosel"mtt megfeleloen
plnzStutal6s stb')
mriveleteket (csekk kitolt6se, bankk irtyahasnillata'
ldnyeg6t, alapveto form6it 6s a mriktjddsi
I

a csakidi gazd6lkod6s

rntrnka, fogYasztiis

6s

ismertessiik
m6djukat

a

v6llalkoz6s

jelent
pdldakon kereszttl mutassuk be, mit

I 2.

kockhzarelemzes'

a

jelentos6ge es melyek a vesz6lyei
kock6zatvilllal6s, mi6rt van ennek

viillalkoz6s ds kockiizat

1.

a

M ddiatudatoss der s

n ev

elis

Programterv

iart
a mddia

ql mak, tevt! ke nYsd ge

k

trirsadalmi szerepe

a Kildnfdle

folY6iratokon'

kiadv6nYokon keresztiil

oldalak, ebook
az elektronikus m6dia (intemetes ismeretterjeszt6
stb.) hasm6l atdnak gYakorkls a

u-..na- ds a

fogYasilfts

a r.teaiatattatmak ds a val6s6g

intemet
szabiiyai,

."Ha*okcdljainak,hat6sainakbemutat6saktiltjnfdle(pozitivds
tdrikon keresztiil
ismertet6se a hagyomrinyos m6dia
:""gr-Uify"f., etikai eloirrisok

negativ)

haszn6latrinak

a helYes etikai

masatart6s 6s felelossdg

P6

az inlernet haszndl at eset6ben

m6djait az
gyakoroltassuk ktildnfdle ismeretek hozzfuiutlsinak
internetes keresok segits6 g6vel

az

adatbiztons69 szab6lyainak, megteremt6si lehetos6geinek

ismertetdse

-^z
a

szhmit6geP,

az

internet-

fiiggos6g veszdlYei
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Legitimici6s z6rad6k
a kolldgium intdzmdnyvezetoje:
A program benyirjt6ja: A Cseri Uti Kolldgium Nevelotesttilete,

Gdmesi Csaba Tam6s

programj6t a Nevelotesti.ilet a mellekelt jegyzokonyv alapj6n'
A cseri Uti Koll6gium pedag6giai
elfogadta'
2020. augus ztus 28. napj6n tartott iildsdn egyhangirlag

a

Kaposv6r, 2020 . augusztrts 24'

j6v6hagYta

.

Odmesi Csaba Tam6s
lntdzmdnYvezeto

A CseriUti Koll6gium pedag6giai Programj6t

a

koll6giumi Sziiloi Munkaktrzoss6g vezetosege a

melldkelt jegYz6kdnYv alapjfn,a2020.m6jusl5.napj6ntartottiil6senv6lem6nyezte'abenne
j
glaltakkal e gYetdrtett ds elfogad6sra avasolta.
1{
Kaposv6r, 2020' m6jus

fo

a

koll6giumi szi.lloi szervezel
(SZMK) elnoke

ACseriUtiKo|l6giumPedag6giaiProgramjftakolldgiumiDi6kijnkormtnyzatamelldkelt
vdlemdnyezte' a benne foglaltakkal
jegyzokonyv alapj6n 2O2O.m6jus l8 napj6n tartott tildsdn
egyetdrtett ds elfogad6sra javasolta'
Kaposv6r, 2020. m6jus 1 8'

DOK elnoke
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um intlzmlny fenntart6ja a Pedag6giai
program tartalm6t j6v6hagyja azzal,hogy
e

gy6ni k<itelezetts6 gv6llat6si ig6ny b enyirj

a

benne tal6lhat6 tobbletkotelezetts6gek tekintet6ben

t6s a

ut6n d<int'

Kaposvar, 2020. augusztus 28.

Kaposv6ri

A Pedag6giai Program a fenntart6 elfogad6sa ut6n visszavon6sig 6rv6nyes'

CSERI UN TOU.EOIUM

PEDAG6EIru PROGRAMJA

Tanke

K<izPont

